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JOANNIS ZOftAILE 
ANNALIUM 

L I B E R D E C M U S S E X T U S . 

Α'. Ό μεν ουν Θεόφιλος έπί τούτοις άπεβίω, ή δε Α. Theophilo ad hunc modum defuncto,imperiutn 
της βασιλείας άρχή πρδς τδν εκείνου μετεβιβάσΟη ad Michaelem ejus filium cst translatura, puerum 
παΐδα το<* Μιχαήλ, ετι παιδίον τυγχάνοντα, φ και adhuc, cui pater tutorea reliquit, MaDuelem m&-
επιτρόπους ό πατήρ καταλέλοιπε τδν μάγιστρον gistrum, et Theoctistum patricium. Rerum autem 
ΑΓανουήλ και τδν πατρίκιον (34) θεόκτιστον. Τήν δε adininistratio peoes Theodoram imperatricem fuit f 

των πραγμάτων διοίκησιν ή βασιλΐς Θεοδώρα μετ- cujus 1 5 3 illa prima cura fuit, ut persecutio or-
εχειρίζετο, και πρώτον αύττί γέγονε σπούδασμα, ή ibodoxorum ob veoerendas imagiaes institata, 
του διωγμού των ορθοδόξων δια τά^σεπτά έκτυπώ- compesceretur, etiam Theoctieto patricio assen-
μχτα λώφησις, καί του πατρικίου θεοκτίστου συν- tiente. Nara Manuel eversionom baereeeos non 
ευδοκοΰντος. Ό γαρ Μανουήλ τί | της αίρέσεως ουκ probabat, eaque de causa res differebatur. Sed 
ήν καθαιρέσει συγκάταινος, διδ καΐ άνεβάλλετο ή eum providentia numinis morbo, eoque tam ve-
πραξις. Άλλα γαρ θραύει νόσψ τούτον ή Πρόνοια, hementi, ut de vita ejus desperaretur, frangit. 
καί ή νόσος ήν κραταιά, και άπεγνωστο αύτψ ή Cum autcm monacbi quidam ad eum visendum 
ζωή. Μοναχών δέ τίνων είς έπίσκεψιν άφικομένων veniesent, et ut se baberet, interrogasssent : ille 
αύτου, και δ'πως ?χει πυνθανομένων, εκείνος λεπττί tenui et imbecilla voce respondit, se jamjsm defi-
και αδρανεί τ$ φων^ ίσον ήδη έκλείπειν άνταπε- ρ cere. Cui monachi : Si, inquiunt cultui sacrarum 
κρίνατο. 01 δε, E l σύνθοω, εφησαν, τ^ των εΐκό- imaginum suftrageris, et impatriccm ad eumdem co-
νων συνευδοκήσαι τ ιμ^ καί τήν βασίλισσαν είς horteris : ηοη multo post et corporis vires recuperabU ' 
τούτο παρακροτησαι , ουκ είς μακράν εσται σοι et animi salutem adipisceris. Quod cum recepisset, 
και £ώσις σώματος , και σωτηρία ψυχής. Και ό et morbus decreacebat, et valetudo confirmabatur. 
μεν έπηγγείλατο, ή δε νόσος ήσθένει, δ Μανουήλ Sanitate recuperata imperatricem adit, et de vene-
άνε^ρώννυτο. "Πδη δε τήν ύγίειαν απολαβών, πρόσ- randis imaginibus dieserit, earumque reetutitionem 
εισι tt̂  βασιλισηι, καί περί τών σεβαστών εΙκόνων urget, cum eadem et mater ejus et fratres patricii 
ώ μ ί λ ε ι , καΐ τήν αυτών κατήπειγεν άναστήλωσιν , postularent. Illa vero erat, quod aiunt, novacula 
ταΰτα καί της μητρδς αυτής καΐ τών συγγόνων in cote : cumque prius relegatos a Theophilo re-
πρεσβευόντων τών πατρικίων. Ή δε ξυρδς ήν είς vocasset, et vinctos aliieque aerumnis conflictante» 
ακόνην.*Και πρότερον μεν τους έν δπερορίαις (35) dimisisset : postea inquisitionem de baresi fleri 
παραπεμφθέντας παρά του Θεοφίλου, και τους juesit, qua facta, orthodoxorum mulliludoeuperior 
καΟειργμένους έν φυλακαις, καί τους αλλαις κακώ- fuit. Sed ante eam inquisitioaem, patriarcbam 
σεσι προσπαλαίοντας πάντας άνήκεν. Είτα και ζή- Joannem, indignum illum quidem eo nomine, 
τησιν γενέσθαι προσέταξε περί της αίρέσεως , και pontiGcia sede detraxit, quam per sexennium ne-
γενομένης, ή τών ορθοδόξων δπερέσχε πληθύς. ΙΙρδ ^ farie tenuerat, inejusque locum introduxit sacrum 
τ η ; ζητήσεως δε τδν ψευδώνυμον πατριάρχη ν τδν ei divinum Methodium, quo populum ortbodoxum 
γύητα Ιωάννη ν του αρχιερατικού κατασπ$ θρόνου, gubernante, inquiaitio facta est, et eacree efGgies 
άθίσμως έπιβεβηκότα τούτου έπί ένιαυτους Εξ * palam et restituiaa et adorate. Tum aiunt impera-
άντεισάγει l\ τδν Ιερδν καί θείον Μεθόδιον (36). tricem instantiseime orasse patriarcham, aliosque 
Kat αύτοΰ προεστώτος του τών ορθοδόξων πληρώ- pontiGces et monaoho», ut communibus precibus 
μχτος, ή ζήτησις γέγονε, και ή τών αγίων έκτυ- imperatoria et conjugis tui salutem a Deo exo-

Yariae lectionee et notee 
(34) Πατρίκιο ν θεόκτιστον. Hrsfectum Ganicleo, συνελόντα φάναι, πάντων αύτφ πρδς τήν δρθόδοξον 

ut habet idem ecriptor, ρ. 724. Illius etiam memi- πίστιν μεταθεμένων, κλύδωνος δε πάντως και τρι-
nit Gonstantinus Porpb. De idm. imp. c. 50, ioitio. κυμίας κατευνασθείσης , καί τών πραγμάτων ήρε-

Γ35) 'Γπερορίαις. Eadem Oratio de orthodoxia, ρ. μουντών , ετέρα τις παρά των ^ ευσεβών εγείρεται 
725. στάσις, και εις διττάς δόξας έχώρει. 0\ μεν γάρ 

(36) Τδν άγιον Μεθόδιον. Vita irs. 8. Joanni- συλλειτουργούς έχειν ήξίουν τους παρά τών είκονο-

Patrol. Ga. GXXXV. 



11 JOANNIS ZONAILE 12 
rarent: quod cum illi ferventibas animie fecis- Α πωμάτων ιϊς τούμφανές προσκύνησες tt καί άνα-
eent,Deumpreces8ervorum euorum noatfese'ι*βρβι> στήλωσις . "Οτε φασί καί (37) τήν βασίλισσαν 
natum, sed ignovisse imperatoft Tbapphifo. Ce- θερμότατα δεηθήναι του τε πατριάρχου καί τών 
lebrantur haec, et ah eie qwefce\;D)imanitatem in- άλλων αρχιερέων καί μοναχών κοινήν προσενεγκειν 
tuentur; et recipiuntur\ 6t 'creeluntur. Neque vero δέησιν (38) τψ θεψ ώστε σωτηρίας τυχεΐν τδν βα-
quisquam eisa fldQto. tdirdgarit, nisi qui parum σιλέα καί ξυνευνέτην αυτής* καί μέντοι θερμότατα 
ροβββ inte^cesVionefl^anctorum apud JJeum sen- δεηθήναι αυτούς του θεοΰ , καί τδν μή παριδεϊν 
seritj^lf^eilionitatem oum humaoie erratie com- τήν αΐτησιν τών θεράποντων αυτού, άλλ' άξιώσαι 
p^n^reigBftrarit.Ita igitureacrffi imagines restitut» συγγνώμης τδν βασιλέα θεόφιλον . '^δεται ταύτα 

• /^.etififU Joannee vero patriarcha ejeotus aut Jaooee καί τοις άφορώσι πρδς τδ φιλάνθρωπο ν του θεού, 
' · ; : pbtius, et in monasterium quoddam relegatue, καί δέχεται, καί πιστεύεται. Άπιστήσει δ' ουδείς, 

cum illic Ghristi 1 5 4 imaginem, et ejus quaeeum ή 6'στις ου μέγα οΓεται δύνασθαι τάς τών αγίων έν-
sine semine pepcrit, reperisset, oculos sacrarum τεύξεις τάς πρδς τδν θεδν, ούδ' άντιμετρειν οιδε 
imaginum eifodit. Quo imperatrix cognito, eancto τήν του θεοΰ αγαθότητα πρδς τά ανθρώπινα άγνοή-
zelo inoitata, impio horaini ooulos erni jussit, sed ματα. Ή μεν ούν τών αγίων εικόνων οΰτω γέγονεν 
mandatum ejus non eet peractum, juata illius ira ρ άναστήλωσις. Ό δε καθαιρεθείς πατριάρχης Ίωάν-
a nonnullis mitigata : nihilominus tamea eum νης, ή Ίάννης, έν μονή τινι περιορισθείς, καί εύρη-
flagris cccdi juseit, plagis ducentie illatie. Sed 60 κώς έκεΐ εικόνα του Σωτήρος Χρίστου, καί της αύτδ 
quoqueslatuimpoetorejueque euffragatores.eodem άσπόρως τεκούσης, τά όμματα τών σεβασμίων έκ-
que modo suis privati dignitatibue, quieecere non τυπωμάτων έξώρυξεν. *0 μαθοΰσα ή βασιλίς, και 
potuerunt, sed facinue contra eaoctuin Methodium ζήλον θεΐον ζηλώσασα, τούς του άσεβους εκείνου 
machinati eunt, eua deeperatione et vecordia έκκοπήναι προσέταξεν οφθαλμούς· άλλ' ουκ είς ερ-
dignum. Mulierculam quamdam multo auro cor- γον έξέβη τδ πρόσταγμα, τή βασιλίδι τήν δικαίαν 
ruptam eubornarunt, quffl βθ corruptam βββθ ab όργήν καταπραϋνάντων τινών. Πέμψασα δε σκυτάλη 
inc)yto illo viro quereretur. Ejus accueationis τούτον ήκίσατο, τών αίκισμών παραταθέντων μέχρις 
principes eenatus quftsitoree fuere : astitit mulier- έκατοντάδος διπλής (39). Άλλά καί ούτως έχων ό 
cula, eaque dixit, qu» ab impiie illis eycophantis γόης καί ol δποδοξούντες αύτψ, καί τή αύτου καθαι-
edocta fuerat, virumque sanctum in faciem scilicet ρέσει υποβληθέντες , ούκ ήνείχοντο ήρεμεΐν. Συ-
arguit. At ille ad tempus quietua, oum Ecclesi® σκευάζουσι (40) δέ κατά του Ιερού Μεθοδίου σκαιώ-
frequentiam tristem videret, ao pr« csteris Ma- ρ η μα, της αυτών άπονο (ας ή κακόν οίας μάλλον 
nuelem magistrum, surgit, et in conepeotu om- έπαξιον. Γύναιον γάρ τι χρυσίου δόσει πολλού υπο-
nium fimbria vestis subJata, pudenda detegit, quae C φθείραντες , κατηγορήσαι πεπείκασι του άοιδίμου 
omnino erant frigefacta et contabuerant : ut salie εκείνου άνδρδς ώς συμφθαρέντος αυτή. Καί της 
appareret, ea inutilia eese ad rei venere» ueum. κατηγορίας o\ προύχοντες της συγκλήτου παρήσαν 
Ea res recte sentientibus lstitias et etupori fuit, έξετασταί . Καί παρήκτο τδ γύναιον , λέγον δ'σα 
eycophanlis pudori et deeperationi magnae. Gum παρά τών άσεβων εκείνων συκοφαντών προκατήχ^το, 
autem vir sanctue rogaretur, unde verenda conta- καί είς πρόσωπον έλέγχον δήθεν τδν άγιον. Ό δε 
buiseent, revera verendus ille ad hunc modum τέως μεν ήσυχίαν ήγεν ώς δε σκυθρωπάζον εώρα 
respondit: Profectus aliquando sum Romam, ne- της Εκκλησίας τδ πλήρωμα, καί προ τών άλλων 
gotii cujusdam conficiendi causa ; ibi degenti mihi τδν μάγιστον Μανουήλ, άνίσταται μεν, αίρει δ ' έ π ' 
carnis inflammaiionem intulit dxmon.et fuit affectus δψει πάντων ταΐς χερσί τδ κράσπεδον τής περιβολής, 
ille vehementissimus, nequearmoris desinebat ardor, καί άπογυμνοι τήν αιδώ* ή δε ήν κατεψυγμένη 
sed in dies vehemcnlius incendebatur. Igitur de sana πάντη, καί μαρασμδν άπό τίνος συμβάματος ύπομεί-
mente sollicitusy ne forle necessitale carnis opprime- νασα, ώς δήλον είναι, μή δύνασθαι ταύτην πρδς 
relur, principes apostolorum Petrum et Paulum adeo αφροδίσια ένεργειν. Τούτο τοις μεν θεόφροσι χαρ-
oravi, ul miki periclitanti seccurraut. Noctu dor- μονής και θάμβους έγένετο αϊτών, τοις δέ συκο-
miens, illos astantes vidi, ac Petrus mihi visus est J) φάνταις αισχύνης καί άθυμίας πολλής, 'είς δ' ήρω-
pudenda mea contrcctare digitis, mihique dicere, ne τάτο δ άγιος δ'θεν δ τών α'.δοίων αύτψ μαρασμδς, 
terrerer: ego vero putabam igni viriiia mea consumi, ό αίδοΤο δ'ντως έκεΤνος, Έστάλην, εΐπε, ποτέ κατά 

Variee lectionei et notae 
τψ θεψ ζών Μεθόδιος ήσχαλλεν, ήνιατο, τήν καρ-
δίαν έκόπτετο, τδν μέγαν τοις ώσίν ένηχειν ΙΙαύλον 
μονονουνί τοιαύτα ^θεγγόμενον, ώστε καί ανάθεμα 
εΤναι άπο Χριστού υπέρ τών αδελφών μου κατά 
σάρκα, etc. 

(37) Φασί καί, eto. Id etiam pluribus comrae-
morat auctor Orationidhistoricfflin festum Restitu-
tionie imaginum a Combefisio editus, p. 732, 735. 

(38) Κοινήν προσενεγκειν δέησιν . Nempe ea 
Graecorum opinio est, inftdelibue, impcenitentibus, 

et in peooatis mortuis, precee sanotorum proficuas 
eese. Vide Allatium, De Ubris Eccles. Grxcor. dis-
sert. n, p. 123, 125, 126. 

(39) Μέχρις έκατοντάδος διπλής. 8ymeon Logo-
theta : Μαστίζει αύτδν διακοσίοις λώροις. Solebant 
nempo numerari flagellorum iotus, ut in Gloss. 
med. Lat. docuimus. Gontin. Theophanis, lib. iv, 
n. 22 : Έτύφθη μαγκλάβια έξήκοντα. 

(40) Συσκευάζουσι. Varia 8. Methodii certamina 
attigit etiam auctor, De orthodoxia, p. 718. 
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xtve χρ*ίαν είς 'Ρώμην, κάν ταύτη διάγοντι πύ- ^ odeo ut pras dolore expergiscerer. Ab eo tefnpore 

mihi parUs hsecsuntrnortuartnequeullamihi flamma 
libidinis molesia fuit. Manucl magister his visis et 
auditis, statim mulierem in medium productam 
interrogat, unde ad virum sanctum oalumniandum 
impulea esset? comrainatus, nisi veritatem coram 
omnibus profiteretur, se mox eam 155 iis quae-
stionibus adhibiturum, quibus commentum pere-
epicue decJarare cogeretur. llla igitur nihil cejat, 
sed et fabul» primos inventores, et suam impo-
sluram, et aurum partim acceptum, partim pro-
missuro recenset. liaque hominee malefioi pnenae 
temere litigantium subiissent, nisi magnus Metho-
dius pro eis interceseisset; atque haeo ita acta aunt. 

παρηνώχλησε . Ταύτα δ μαγκττρος Μανουήλ χα 1 

ρωσίν μοι της σαρκός δ δαίμων έπήνεγκε, και 
ήν τδ πάθος σφοδρότατον, και ή του έρωτος ουκ 
Ιληγε φλεγμονή , άλλ' δσημέραι άκραιότερον 
έξεκαίετο. Δείσας ούν περί τψ σώφρονι λογισμώ, 
μήποτε της σαρκδς ανάγκη ύποσυρή, πρόσειμι 
τή κορυφαία τών αποστόλων δυάδι, Πέτρψ καί 
Παύλψ, καί έδεόμην άμΰναί μοι κινδυνεύοντι. 
Ύπνώττων τοίνυν νυκτδς, δρώ τω άνδρε καθ* 
ϋπνους μοι έφεστώτε, καί δ ΙΙέτρος έδοξέ μοι 
τοις δακτύλοις άψασθαι τής αΐδούς , καί λέγειν 
μοι μή πτοεισθαι , πυρ δέ μοι έδόκει τά παιδο-
γόνα μόρια βόσκεσθαι, ώς έκ τής άλγηδόνος 
χαί τδ ύπνον άνεΐταί με. Έκ τότε γοΰν μοι τά 
μόρια ταύτα νενέκρωται, καί πύρωσα ούκέτι μοι 
θεασάμενος καί πυθόμενος, αύτίκα τήν γυναίκα παράστησα μένος, ήρώτα δ'θεν είς τήν κατά του αγίου 
συχοφαντίαν ώρμηται, καί ήπείλει, εΐ μή πασι θειτο τήν άλήθειαν εκδηλον , αύτίκα βασάνοις αυτήν 
παραδούναι, δι* ων έκβιασθείη άνεκκαλύψαι λαμπρώς τδ σκαιώρημα. Ή δέ ουδέν άπεκρύψατο, άλλά 
καί τους του δράματος άπήγγειλε πρωτουργούς, καί τήν εαυτής άπάτην, καί του χρυσίου τού μέν τήν 
δόσιν, τού δε τήν ύπόσχεσιν. Έμελλον ούν ol κακούργοι ταις τών συκοφαντών υποβληθήναι ποιναΤς, άλλ' δ 
μέγας Μεθόδιος αυτούς τής τιμωρίας έ£ρύσατο· καί ταύτα μεν ούτω γέγονεν. 

W. *0 δε τών Βουλγάρων άρχων γυναικί τήν Β Π. Bulgarorum autem princeps cum Romanorum 
τών 'Ρωμαίων βασιλείαν καί ηαιδί νεαρψ κυ
βερνωμένων μαθών, στέλλει τινάς τών αύτου, 
απειλών, άφίστασθαι τών σπονδών, καί δραι δ'πλα 
κατά τής 'Ρωμαίων αρχής. Ιΐρδς ταύτα τοίνυν 
δηλοΐ αύτψ ή βασίλισσα, ώς Άντιτάξομαί σοι πάντως 
κάγώ, καί εΐ μέν θεού δίδοντος δπερέξω, εση 
νικηθείς 6πδ γυναικδς, καί δσον σοι τδ τής αισχύ
νης ύπόγυιον λόγισαι* εΐ δέ καί νικήσεις 'ίσως 
αύτδς, ουκ ?σται σοι σεμνδν τδ ευτύχημα, γυναίκα 
νικήσαντα Ώ ς ούν ταύτα τψ βαρβάρψ ήγγέλθησαν, 
ανέστειλαν αύτψ τήν όρμήν, καί ol συμφέρον 
έχριήη άνανεωσασθαι τάς σπονδάς, καί αύται άνε-
καινίσθησαν. Αδελφή δέ τού άρχοντος Βουλγαρίας 
αίχμαλωτισφεισά ποτε καί έν βασιλείοις διάγουσα 
τ ψ Οε(ψ τε έτελέσθη βαπτίσματι, καί γραμμάτων 
έν μυήσει έγένετο. Ταύτην δ άδελφδς άναδοΟήναί 
ο\ ήξίωσε, καί ή μέν εδόθη αύτψ· δ δι' άντέδωκεν 
άνδρα τών λογ ίμων , θεάδωρον τδν Κουφαραν. 
"Η δέ τού τών Βουλγάρων άρχοντος αδελφή άφικο-
μένη πρδς τον δμαίμονα, ένήγεν αύτδν είς τήν τών 
Χριστιανών θρησκείαν, διά παντδς αύτψ περί 
αυτής διαλεγομένη, καί τά Χριστιανών μυστήρια 
έχ^ειάζουσα . Ό δέ ταύτα καί πρδς τού Κουφαρα 
προκατήχητο , άλλ' ούπω έπέπειστο τών πατρίων 
άποστήναι 1%ών. Λιμδς δέ τοις Βούλγαρο ι ς συμβάς, 
xat αύτδν κα\ τδ Ιθνος είς θεοσέβειαν μετεδ^ύθμι-
ccv . Ό μέν γάρ τ 0 Ιθνος άπαν έπίεζε, καί ούκ 
ήν αποφυγή τού κ«Μ>5, φθορά δέ τού έθνους έγί-
νετο, καί ά σφών άρχηγδς ήν διά τούτο περιαλγής, 
καί άπορήσας, είς τδν «αρά τής αδελφής αύτψ 

imperium a muliere et tenello puero gubernari 
cognovisset, suoriim quosdsm mieit , se rupto 
foedere arma illaturum Romania minitans. Ei 
rescribit imperatrix, se omnino ei resietere velle : 
quod si Deo annuente superior fuerit, eum a mu-
liere fore victum : quod quam ignominiosum ei 
futnrum sit, cogitandum esse : sin vicla fuerit, 
succeseum illum parum fore bonestum, muliere 
superata. Heec nuntiata impetum barbari ita 
represserunt, ut utiliue sibi judicarit renovare 
fcedus, idemque factum est. Soror porro Bulgari© 
principis aliquando capta, dum in aula degit, 
sacro baptismate eat initiata, et litteris erudita. 
Eam frater repatitam recepit, ejus loco reddito 
viro erudito Theodoro Cuphara Quae cum in Bul-
gariam rediissct, fratrem ad Christianam reli-
gionem perducere studuit, assidue de ea cum illo 
ditserene, et Gbristianorum mysteria, ut divina 
celebrans. Quamvis autem ille eadem e Cuphara 
quoque audivisset, non priue tamen a patriis mo-
ribus recedere voluit quam pestilentia, fames et 
ipsum et gontom ad pietatem perduxit. Quee cum 
populum universum premeret, neque ullum esset 
mali effugium , plurimis pcrountibus : princeps 
ea de causa aeger et animi dubius, ad eum confu-
git, qui sibi a sorore aDnuntiabatur, eumdemque 
depulsorem famis et interitus populi invocat. Quae 
invocatio cum depulsis malis efficax esset : co-
gniia invocati numinis potentia, petiit mitti sibi 
aliquem, a quo arcanis Cbristiana? religionia eru-

καταγγελλόμενον καταφεύγει, «αϊ τούτον τού λιμού D diretur, et sacro baptismate initiaretur. Idque 
λυτήρα καί τής τού ε0νοος φθοράς έπεκέκλητο. 
•Uc δ* ενεργής ήν ή έπίκλησις, καί τών κακών 
απηλλάγησαν έγνω του έπικλ^θέντος τήν δύναμιν, 
καί άξιο! σταλήναι αύτψ τινα τδν τδ μυστήριον 
«ύτδν μυήσο\-τα τών Χριστιανών, καί τελέσοντα 
τψ βείψ βαπτίσματι. Καί απεστάλη μέν άρχιερεύς 

misso pcntiGce factum est. Cum autem eum Bul-
gari ob descrta majorum instituta, per seditionem 
e medio tollerc conarentur: ille praecedente crucis 
aigno fretus, victis adversariis, efficit, ut omnes 
Chrietianismum amplecterentur. 156 Deinde per 
legatos ab imperatrice petiit, ut, quia geos sua 
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locoram anguetis premeretur, Roraani agri aliquid Α *P°c αυτόν 6 δέ καί έμυήθη καί έβαπτίσθη. 
eibi concederetur, perpetuam pacem et belli eo-
cietatem pactus. Annuit imperatrix, et quidquid 
inter regionern, qu» Fcrrea dicitur, ac priua Ro-
manos et Bulgaricos fined distinguebat, ac Debel 
tum inlerjacet, eis concessit. Eam regioncm Bul-
gari cum accepissent, Zagoram appellarunt. Hino 
pax in Occidente constituta eet. Verum in Oriente 
magna fuit Manicheorum multitudo, qui et Pau-
liciani vulgo imperitius appellantur, vocabulo ex 
Paolo et Joanne compoeito, qui etsi apud illoe ce-
lebree, haereeiarcb» tamen et pervers» opinionis 
auctoree non faerunt, eed ejue eectatoree et etu-
diosi supra modum, et prsecones. Fos imperatrix 
cum in animo haberet ab hereei ad veram rali-
gionem retrabere, viros illustree mittit, qui cum 
negotium nulla dexteritate nulloque ingenio admi-
nistrassent, non modo inanem laborem cepenmt, 
sed et ad defectionem populum oranem, cujus 
multa millia numerabantur, impulerunt: ut cum 
Ismaelitis conjunctue, et Romanoe oppugnarot, 
eisque raultae oladee inferret. At imperator Michael, 
annos pueritie egreeeue, et jam adolescens, iniquo 
ferebat anirao regni administrationem esse penes 
alioe, simulque ab avunculo Barda, uno e sois 
tutoribus, ad principatue, suo arbitratu, gerendi 
cupiditatem incitabatur. Manuel vero quodara 
tempore orta cum Logotheta ouraus Tbeoctieto 
controvereia (erant et hi ambo tutoree imperato-
ris) regia, in qua tum degebat, relicta, in euas 
ffides remigrat, atque inde regiam frequentane, 

Βούλγαροι δε ώς τής πατρίου τιμής καί δόξης 
άποστάντος, κατεξανίστανται τού σφών αρχηγού, 
καί έζητουν αύτδν άνελέΐν . Ό δέ ι ψ σταυρού 
σημείψ Ο^ρ,̂ ήσας προπορευομένψ αυτού , νικ^ 
τους άντισταντας αύτψ καί ούτω πάντες ε^οντο 
τά Χριστιανών . Είτα διεπρεσβεύσατο δ τούτων 
έξάρχων πρδς τήν βασίλισσαν, αιτών γής αύτψ 
παραχωρηΟήναι 'Ρωμαϊκής, στενόχωρε ισθαι γάρ 
τδ Ιθνος αυτού, καί άϊδίους σπονδάς πρδς τους 'Ρω-
μαίους, καί δμαιχμίαν έπαγγελλόμένος. Καί t\ βασι-
λίς αύτψ τήν αΓτησιν έξεπλήρωσε, καί ol τής άπδ 
τής λεγομένης Σιδηράς παρεχώρησε χώρας, ή 
τά 'Ρωμαίων καί Βουλγάρων διώριζε πριν, μέχρι 
τής Δεβελτού* ήν λαβόντες ol Βούλγαροι, κεκλή-

Ρ κασι Ζαγοράν (41). Κάντεύθεν ειρήνη γέγονε περί 
τά Έσπέρια. Κατά τήν Έψαν δέ τδ τών Μανι-
χαίων πλήθος ήν πολύ, οι καί Παυλικιάνοι άγροι-
κότερον παρά τού δημώδους 6*χλου καλούνται, έκ 
Παύλου καί Ιωάννου τής κλήσεως συγκειμένης 
αύτοϊς· τώ δ' άνδρε τούτω παρά Μανιχαίοις έγε-
νέσ8ητ ονομαστώ, εΐ καί μή ήστην αίρεσίάρχα, 
καί τής κακοδοξίας γεννήτορε, ζηλωτά δέ τούτης 
καί σπουδαστά διαφερόντως, καί κήρυκε· Καί τού
τους τοίνυν ή βασιλίς είς νούν έοαλετο μεταγνγιΐν 
είς δρθοδοξίαν έκ τής αίρέσεως, καί στέλλει τους 
τούτο σπεύσοντας άνδρας τών επιφανέστερων. 01 
δέ άδεξίως τδ πράγμα καί άφυώς μεταχειρισά-
μενοι, ου μόνον άνήνυτον Εθεντο τήν σπουδήν, άλλά 
καί είς άποστασίαν όρμήσαι τδ γένος δ'λον είς 
μυριάδας πολλάς άριθμούμενον έβιάσαντο. r '0 καί 

rerum adminietrationem capeesit. Ea ree Bard» C τοις έξ Ισμαήλ συμμιγνύμενον, κατά 'Ρωμαίων 
eingulari voluptati fuit, et Tbeoctistum etiam amo-
vere etuduit. Nam cum regni cupiditate flagraret, 
metuebat, ne ab illo impediretur. Imperatori porro 
pedagogus erat homuncio vilie et improbue, sed 
adoleeoenti adeo gratus, ut eum illuitriore digni-
tate ornatum vellet, eamque rem a matre pe-
teret. Verum Theoctistus negabat pedagogo tri-
buendam dignitatem, qu« illius conditionem BU-
peraret, ne dignitates indignitate afficerentur. Ex 
eo TbeootietuB paedagogo invisus fuit, idque Bar-
d® 157 peropportunum accidit ad deeiderium 
Buura exsequendum. Pcr pacdagogum igitur variae 
contraTbeoclistum calumniae imperatoris auribue 
instillat, ejusque facilitatem in il!um concitat, 

συν αδτοΐς έστρατεύετο, καί πολλών αίτιον «ύτοίς 
γέγονε συμφορών . Ό δέ γε βασιλεύς Μιχαήλ τδν 
μείρακα παρελάσας, καί νεανίσκο ι ς άρτι καταλε-
γόμενος, ήσχαλε παρ* άλλοις τήν τής βασιλείας 
βλέπων διοίκησιν, ήρέθιστο δέ καί πρδς τού πρδς 
μητρδς θείου τού Βάρδα τής «ύταρχίας πρδς 
έρωτα · εΤς δ* ή ν καί ούτος τών επιτρόπων τού 
Μιχαήλ. Διαφοράς δέ ποτε τψ μαγίστρψ Μανουήλ 
γενομένης πρδς τδν λογοθέτην τού δρόμου βεόκτι-
στον (/αί άμφω δέ συνεπιτρόπω τού βασιλέως 
έτυγχανέτην), δ Μανουήλ τών ανακτόρων υποχωρεί 
(ήν γάρ έκεϊ διάιτώμενος) καί εις τδν οίκεΐον εΤκον 
μεταχωρει, κάκειθεν ε·ς τά βασίλεια άπιών, τών 
διοικήσεων ε?χετο. Τούτο τψ Βάρδα θ^μηρέστατον 

denique ejus etiam amovendi fit auctor. Id vero q Ιδοξεν, άποτκευάσασθαι γούν καί τδν θεόκτιστον 
aliter posee fieri negabat, quam si occideretur. 
Nam eum fiventem ab imperatrice defensum iri , 
et auctoritate valiturum. Decreta viri caede. obser-
vatur ejus θ thalamo imperatricie egreesue. Nam 
ad eam et quid actum, et quid agendum esset, 
referebat. Egredienti percussor iinmittitur. Cum 
autam ille etrictum ensem contra 8 6 elatum cerne-
ret, Bcamnum subiit, percussor eneern in ventre 
ejua defigit, Barda etiam etrictum ensem vibrante, 
et necem ei minitante, qui morienti illi opem ferret. 

Variae lectiones et notae. 
Ζαγοράν. Vide Gedreaum, p. 746, et Familias Dalmatuxu, p. 310 

διά σπουδής αύτψ ή ν βασιλειών γάρ έδεδοίκει 
τούτον* ώς ο\ πρδς τούργον άντιστησόμενον. Τψ 
βασιλεΤ τοίνυν παιδαγωγδς ήν, άνδράριόν τι φαύλον 
καί πονηρόν δν δι' εφέσεως εΤχεν δ βασιλεύς άξιώ-
ματι τών λαμπρότερων τιμήσαί τινι, καί έποιειτο 
περί τούτου τήν πρδς τήν μητέρα άξίωσιν. Ό δέ 
Θεόκτιστος μή δεΤν Ιλεγε μείζονι τδν παιδαγωγδν 
τής εαυτού καταστάσεως τιμηθήναι τ ιμή , Ινα μ ή 
άτιμοϊντο τά αξιώματα. Εντεύθεν δι' ίχθρ«< ήν 
τψ παιδαγωγψ δ θεόκτιστός. Τούτο τοίνυν δ Βάρ-
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δας (42) τής οίκείας σπουδής προύστήσατο σύστασιν, Α Tbeoctisto ad hunc modum sublato, imperatrix 
καί διά τού παιδαγωγού ποικίλασ διαβολάς ένήχει 
τοις . τού βασιλέως ώσί, και τήν έλαφρίαν αυτού 
κατά τού θεοκτίστου ύπέκνιζε, καί τέλος έκ μέσου 
αύτδν ποιήσασθαι ύποτίθησι. Τούτο δέ μή αν ά'λλως 
γενήσεσΟαι άνυστδν, ε: μή αναιρεθεί η δ άνθρωπος· 
ζώντος γάρ άνθέξεσθαί τε αυτού τήν βασιλίδα, 
χαί περιέξεσΟαι. Ώς ούν δ τού άνδρδς έκεκύρωτο 
θάνατος, έπιτετήρητο έκ τών τής βασιλίδος έξιών 
Βαλάμων (ήν γάρ άναφ?ρων αυτή περί αναφορών 
τε καί διοικήσεων) κακειθεν έξιόντι καθιασιν αύτψ 
τδν σφαγέα. Ό δέ γυμνδν Ιδών τδ ξίφος ήρμένον 
καθ' εαυτού, ύπδ σκάμνον εισέδυ, καί δ σφαγεύς 
χατ ' αυτού τδ ξίφος ώθεϊ τής γαστρδς , καί τού 
Βάρδα {ίφος έσπασμένου καί άνασείοντος, καί άπει-
λούντος πλήξειν αύτψ τδν άμυνούντα τψ θνήξονα. 
Ό μέν ουν θεόκτιστος (43) άνήρητο ώσπερ ε?ρηται. 
Έ δέ γε βασιλίς ώς εγνω τδ γεγονδς, έξέθορε 

Β 

facinore cognito, ejulaos tbalamo exsilitl, conviciia 
filium et fratrem insectata, et utrique eimilem in-
teritum imprecata. Bardas vero malum malo cu-
mulans, et ad consilia eua cxsequenda viam prae-
parans, ipeam quoquc imperatriccm e regia re-
movendam esse suadet. Quo coneilio Theodora 
intellecto, ad vitandas cognatorum caedes, non 
resistendum osse illis censuit, eed accersito ecnatu : 
lpsa quidem, inquit, regia cedo. Ne vero imperator 
dicere possit, se thesauris vacua invenisse conclavia 
imperatoria : ea de causa repositam pecuniam vobis 
significo. Et quaestoree statim auri argentique nu-
merum referre juasit. Illi, se centenarios auri mille 
et nonaginta, argenti circiter mille habere affir-
marunt. Impcratrix vero : Prxter hacc, inquit, 
multx omnis generis opes sunt repositx. Hie dictis, 
regia exceseit. 

τού θ«λάμου γοωμένη, καί τψ υΐψ λοιδορουμένη, καί τψ δμαίμονι, έπαρωμένη σε καί άμφοΐν, 
τοιούτψ τέλει τδν βίον ύπεξελθειν. Ό δέ Βάρδας έπισυνάπτων κακδν τψ κακψ, καί τά πρδς τήν 
οικείαν μελέτην προκαθιστών τε καί προοικον ομού μένος, καί αυτήν τήν βασιλίδα θεοδώραν συν-
εέούλευσε τών ανακτόρων κατενεγκειν. Ή δέ συνεισα τδ βουλευόμενον, άντιστήναι ούχ ^ρετίσατο, Ένα μή 
σφαγαι ανθρώπων συμβώσιν δμογενών. Μεταπεμψαμένη δέ τους τής βουλής, Αυτή μέν, έ*φη, τών βασι
λείων εξίσταμαι* Ίνα δέ μή Ιχη λέγειν δ βασιλεύς, ώς κενά θησαυρών τά ταμιεια εύρηκε τά 
βασίλεια, διά τούτο δμιν τά τεθηααυρισμένα δηλώ * καί αύτίκα τους ταμίας εΙπειν έκέλευσε τού 
χρυσού καί τού αργύρου τδν αριθμόν . 01 δέ χίλια μέν καί έννενήκοντα χρυσίου έχειν κεντηνάρια 
κατετίθεντο, αργύρου δέ ώσεί τρισχίλια κεντηνάρια . Ή δέ βασιλ^ , Πρδς τούτοις εφη , καί άλλος 
πολύς πλούτος, καί παντοδαπος τεθησαύρισται · καί ταύτα ειπούσα , τών ανακτόρων άπήλθεν . 

Γ . Ό δέ γε Μιχαήλφ τής αύταρχίας εγκρατής C ΠΙ. Michael vero rerum potitus, tantas copias 
γογονώς , ταχύ τδν τοσούτον διεσκόρπισε πλούτον, brevi tempore dilapidavit, in mimoe, adulatores, 
μίμοις, καί κόλαξι, καί ήνιόχοις τούτον κατα-
προέμενος, καί δ'λαις άμάξαις, τδ τού λόγου, 
αύτδν έκκενών. "Ος έπεί τά ταμιεια κεκένωτο* 
ό δέ καιρδς έφίστατο της τοΤς άξιώμασιν (44) 
ανηκούσης διανομής, καί ούκ εΤχεν δ'θεν ταύτην 
ποιήσεται, τήν πλάτανον τήν χρυσήν (45), καί 
τους διττούς λέοντας, καί τους τοσούτους γρύπας, 
καί τά όργανα, έκ χρυσού άπαντα είργασμένα, 
καί είς κόσμον 8νεα τής βασιλείας , έκπληξιν δε 
έμποιούντα τοις έξ εθνών, χωνεύσας, δέδωκεν είς 

et aurigae insumptas, cum quidem eas totis plau-
etris, ut aiunt, effunderet. Thesauris jam exhau-
stis, cum tempus instaret pecunis ils distribuenda 
qui digaitatibus praediti suat, neque haberet 
unde largiretur : auream *platanum, duos leonee, 
totidemque gryphee, et orgaoa, ex auro faota 
omnia, quae et regiam ornabant, et exteris genti-
bus admirationi erant, conflavit, atque inde nu-
miemata cudi juseit. Idem et in regiie stolie fecit, 
quarum nonnullae adhuo integrae, post 1 5 8 

Varirt lectiones et notae. 
(42) Βάρδας. Id ipsum narrat etiam anonymus 

\n Vita S. Nieolai Studite, p. 934. 
(̂43) Ό μέν ούν θεόκτιστος. Cfflsum Theoctietum 

ε·.ς iwTXa τού Ιπποδρομίου scribii Codinus, ia Orig. 
CP. n. \09. 
^ j * * ) ΤοΊς άξιώμασιν. Vide Glo$s. medim Grxcil. in 

Την πλάτανον τήν χρυσήν. Sed dubitare 
Jicet an haec plalanue cseteraque hio memorata 
palatii ornameota a Micbaele conflata fuerint,cum 
eadem ficmano Lacapeno imperante adhuo exeti-
tiase tradat exserte αυτόπτης ipse Luitprandue, 
lib. vi , cap. 2, nisi (ju» Michaelie tempore erant, 
proraus aurea fuerint, ha?c porro aerea duntaxat 
deaorata: jErea, inquit, sed deaurata quaedam or-
bor ante imperatoris oculos stabat: ctijus ramot 
itiaem aerex diversi generis deauraUeque volucres re-
plebant.qum secundum species suas diversarum avium 
voces emittebant Mox : Sed tedile quod erat im-
mensst magnitudinis, ineerium ulrum srrei an lignei 
verum auro tecti Uonts, quasi curtodiebant, etc. De 
hao platano, Porpbyrogenitus io avi Vita, n. 29, 

edit. Combefisii: Αέγω δή τήν χρυσήν έκείνην κα-
λουμένην πλάτανον, καί τους δυο δλοχρύσους γρύ
πας, καί τους δύο χρυσούς σφυρήλατους λέοντας, 
etc. Verum hic satis innuit aliud esse όλόχρυσον, 
aliud χρύσεον, posteriori enim vocequidquid inau-
ratum, aut auro obductum est, videtur intelligere. 

D Neque aliter Gbronicon ms. ab Adamo ad Leonem 
Phil. in Theophilo: Φιλόκοσμος δέ ών δ αύτδς 
Θεόφιλος, κατεσκεύασε διά τού άαχοντος τού χρυ-
σοχείου, λογιωτάτου πάνυ δντος, καί συγγενούς τού 
Αντωνίου πατριάρχου, τδ λεγόμενον Πενταπύργιον 
έξ αρχής, και τά μέγιστα δύο όργανα ολόχρυσα, 
διαΦόροις λίθοις και υελίοις κατακαλλύνας αυτά* 
δένορον τε χρύσεον, έν ψ στρουθοί έφαλλόμενοι διά 
α^χανής τίνος ίΐουσικώς έκελαδουν, τού πνεύαατος 
διά κρυιρίων πόρων εκπεμπόμενου. Sio alii. lta in 
iambis tnecae reliquiariae AunaB Commnen® carpum 
manus S Joannis Baptistae continentis, in formam 
manus compacts. ascriptie, quosque in nostra 
Constantinopoli, lib. iv, eeot. 4, n. i , descripsi-
mus, illa χειρ χρυσή dicitur, licet proreus esrea s i l , 
primitus aurata. Ita etatue aures qu» viria de re-
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i l l ius interitum imperio potitus Basiliue recepit, Α τδ κοπήναι νόμισμα δι' αυτών. Άλλα μέντοι καί 
tribue duDtaxtat centenariis de tanta summa reper-
tis. Matrem vero suam Michael regia digreasam 
quieecere non est passus, sed Bardee inetinctu, et 
ipsam et eorores capillis toneis, in ©dibue Cariani 
includit, ademptis omnibue qu« habuerant. Tbeo-
dora his rebus animo sauciato, in illius loci mo-
na8teriumconimigrat,nequediu tanta?calamitati8U-
perstes manet. Ejue vero filiae, imperatoris sorores, 
mala in quae conjectae erant, tolerabant: donec eas 
Basilius Macedo rerum potitus, in monasterium 
aviaB maternae, quod Gastriorum nomen habet, 
deduxit. Matre imperatoris β regia amota (ul di-
ctum eet) totius imperii adminietratio ad Bardam 
venit, cui nepoe curopalabe honorem detulit. Post 
haec Micbael prima succreecente lanugine bellum g 
Agarenis infert, eorumque urbem Samosata ad 
Euphratem sitam obsidere aggreditur. Ismaelitaj, 
portis vectibus occlusis, intra urbem manent, 
hostibus opinionem afferentes, quasi tiraerent, eo 
quod se muris tuerentur. Ea res Romaoie auxit 
audaciam, ut et inoircumspecte tentoria figerent, 
et incaute palarent. Agareni vero timore per tri-
duum eimulato, tandem portis subito apertis, cum 
impetu vebementi et clamore Romanorum castra 
sunt aggreesi. Neque vero quisquam eorum impe-
tum suetinuit, sed fugam feoerunt orrnes, atque ab 
hostibus oppresei, partim caeduntur, partim ca-
piuntur. Manicbei quoque Ismaelitis opem ferentee, 
multos illustres duces captos magna pecunia ven-
diderunt. Nec multum abfuit quin iraperator ipse 

έπί βασιλικαΐς στολαΤς τούτο έποίησεν , ών τινα 
εκείνου φθαρέντος έτι περισωζόμενα, δ μετ' αύτδν 
βασιλεύσας Βασίλειος άνεκομίσατο, τρία μόνα κεν
τηνάρια εύρηκώς έκ τής άπήριθμημένης ποσό
τητος. Τήν εαυτού δέ μητέρα δ βαϊΐλεύς τών 
βασιλείων δποχωρήσασαν ούκ εΐασεν ήρεμεΤν, 
άλλ' ύποθήκαις τού Βάρδα πεμψας άποκείρει και 
αυτήν καί τάς άδελφάς, καί έν τψ οίκω τού Κα-
ριανού (46) περιορίζει , καί δ'σα προσήν αύταΐς 
αφαιρείται. Τούτοις ή Θεοδώρα πληγείσα τήν 
ψυχή ν μεταχωρεΤ πρδς τάς έκεισε μονάς, ολίγον 
τή συμφορά έπιζήσασα. Αϊ δέ θυγατέρες αυτής 
καί τού βασιλέως δμαίμονές ήντλουν τά αύταις 
έπενήνεγμένα κακά, $ς δ Μακεδών μετα ταύτα 
Βασίλειος τής βασιλείας έπιλαβόμενος πρδς τήν 
τής πρδς μητρδς αύταις μάμμης μονήν ή Γαστρία 
καλείται απήγαγε. Τής δέ τού βασιλέως μητρδς, 
ώς εΓρηται, τών ανακτόρων έκστασης, ή πασα 
τής βασιλείας διοίκησις υπδ τδν Βάρδαν έγίνετο, 
τιμηθέντα κουροπαλάτην πρδς τού ανεψιού. ΕΓτα 
εκστρατεύει δ Μιχαήλ κατά τδν 'Αγαρηνών , &ρχι 
πρώτως ύπηνήτης γινόμενος, καί πόλΐλ αυτών τά 
Σαμόσατα ( αύτη δέ τών παρευφρατιδίων έστι) 
πολιορκεΤν έπεχείρησεν. 01 δ' Ίσμαηλιται, τής πό
λεως τάς πύλας τοις πολιορκούσιν έπιζυγώσαντες, 
εντός Ιμενον, δόκησιν διδο'ντες αύτοις, ώς δειλαι-
νόμενοι, Ενδον τού περιβόλου συν έκλεισαν εαυτούς. 
Τούτο τους 'Ρωμαίους είς θράσος ένήκε, καί άπε-
ρισκέπτως έσκηνώντο , καί άφυλάκτως έσκίδναντι. 
Έπί τρισί δ' ήμέραις ύποκριθέντες δειλίαν ο\ 

caparetur, nisi equi velocitate hostibus evitatis, C Άγαρηνοί, άθρόον τάς πύλας άναπετάσαντες, μετά 
evasisset. Caetra et imperatorium tabemaculum 
oum omni inetrumento c*pta sunt, caeteraque di-
repta omnia. Ac tum recessit Micbael. Cum vero 
Agarenoe denuo Romanas provincias invasisse co-
gnovisset : cum raajoribue copiis contra eos pro-
flciecitur. l i l i vero per invia compendia subito 
Romanos aggressi, in fugam verterunt, ac ipse 
captus esset imperator, nisi Manuel magister legio-
num domesticus, eum conservasset. Cum autem 
hostee Romanas ditiones vastare non desisterent, 
Petronas avunculus imperatoris, cum Romanis 
copiis contra eos mittitur: qui cum 159 praelium 
committere non auderet, sed a bello abhorreret, 
monachum quemdam in monte degentem, virtute 

ρύμης σφοδρας καί αλαλαγμού τψ τών 'Ρωμαίων 
έπίασι χάρακι, και ουδείς όπέστη τήν τούτων δρ-
μήν* πρδς δρασμδν δι' ol πάντες άπεϊδον, καί 
καταλαμβανόμενοι , οΐ μέν άν^ρούντο, ο\ δ' έζω-
γρούντο· "Οτε καί οΐ ΜανιχαΤοι τοις Ίσμαηλίταις 
συμμαχούντες πολλούς τών επιφανών έζώργησαν 
στρατηγών, και χρημάτων αυτούς μεγάλων άπέ-
δοντο. Τότε τοίνυν μικρού καί δ βασιλεύς αν 
ελήφθη αύτδς, ει μή τή ταχυτήτι τού *ίππου τους 
πολεμίους ύπεκδραμών διασέσωστο. Ελήφθη δέ 
τδ στρατόπεδον, καί ή βασιλική σκηνή, καί ή 
πρδς ύπηρεσίαν τού βασιλέως αποσκευή, καί τάλλα 
πάντα διήρπαστο. Τότε μέν ούν ύπέστρεψεν δ 
Μιχαήλ. Αύθις δέ τους Άγαρηνούς έπιόντας ταΐς 

6t rerum futurarum praevisione celebrem coneulit, J) τών 'Ρωμαίων χώραις μαθών, έξεισι κατ' αυτών 
anMartisaleamexperiridebeat?Quicumannueret, μετά βαρύτερας δυνάμεως. Οι διά δυσόδων τόπων, 
eique victoriam polliceretur : cum hostibue congre- επίτομων δέ, διελθόντες απροσδόκητοι τψ *Ρω-
ditur, Agarenorum exercitus succumbit, ejueque μαίων έπήλθον 

Variae lectiones et nolce. 
publica bene meritis olimdecernebantur in senatu, 
aul locis aliie, non revera ex auro solido erant, 
eed aereae auro superfusx, ut est in veteri inscri-
ptione 353, 4, auro illustres, ut in alia 370, 3: 
quod satis praeterea innuit Isidorus Pelusiota, 
hb. i , epist. 395; lib. n, epist. 286, et lib. m, 
epist. 411. In Antholog. lib. iv, De Siatua aurea 
Aureliani: Χρύσ»ος εστηκεν Αύρηλιανός. Quomodo 
VirgiJius, Eclog. v n : 

Nunc U marmoreum pro tempore fecimus; at tu9 

στρατψ, και τρέπονται τούτον. 

Si fortuna gregem suppleverit, aureus esto. 
lta apud Harpocrationem, de quodam ΕρίοΓίιΙβ,'Ός 
χαλκούς έστάθη διά τδν νόμον τδν περί τών εφή
βων, id est, xrea statua donatus fuerat. Vide CAro-
nicon Alexandrinum, an. 10 Tbeodosii M . et an. 36 
Theodosii Jun. 

(46) Έν τψ ο ?κψ τού Καριανού. Nicetas Paphlago, 
έν τοις Καριανού λεγόμενοις. Vide nostram Constan-
tinopolim. Christ. 
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"Ηλω δ' αν καί 6 βασιλεύς, el μή μάγιστρος Βία- Α. princeps Amer cadit. Cujue fllius qui preelio non 
νουήλ , τών σχολών τυγχάνων δομέστικος , αύτδν interarat (predatum enim exierat), clado patrisque 
διέσωσατο. 01 δ' έναντίοι κακοΰντες τά τών 'Ρω- interitu cognito, fugam capeasit, θ qua tamen re-
μα ίων ούκ έληγον . Στέλλεται γούν κατ' αυτών δ tractus eet, tt duci traditus. Pertur autem Amer 
τού βασιλέως μητράδελφος δ ΙΙετρωνάς μετά 'Ρω- ante pugnam banc θ caplivo quodam percontatus, 
μαϊκών δυνάμεων αύτοις άντιτάξασθαι. Ό δέ ούκ quofxodo castrorum locus vocaretur? ut amois 
έθά^^ει τήν συμβολήν, άλλ' έδειλία τδν πόλεμον. preterfluens diceretur ? quflB toti ei regioni indita 
Μα^ών ούν έν ορει τινί μοναχδν άσκούμενον, τήν esse appellatio ? Gum autem ille respondiaeet, 
άρετήν διαβόητον, καί προορώντα τά μέλλοντα, regionem Lalacaonem, valli locum Ptosantem, 
απεισι πρδς αύτδν, καί έρωτα εΐ τψ πολέμψ έπι- fluvium Gyrem appeliari : omine e nominibus 
χειρήσειε ; καί δς επιτρέπει, καί νίκην αύτψ έπαγ- sumpto dixieee, inauspicatum sibi belli exitum iie 
γέλλεται.-Απήλθε τοίνυν δ Ηετρωνάς, καί τοις έναν- vocabulig portendi. Nam Lalacaonem, populi affli-
τίοις προσέβαλε, καί ηττάται μέν ή τών 'Αγαρηνών ctionem: Ptosantem, casum interpretabatur: θ 
στρατιά, πίπτει δέ δ ταύτης κατάρχων "Αμερ. Ό fluvii autem nomine 8U08 ab hostibus oircumven-
81 τούτου υιός έκ τού πολέμου απών (είς γάρ tum iri divinabat. Petronas victoria parta trium-
Αείβν Ιτύγχανεν άποδεδημηκώς) τήν ήτταν καί « phane Byzantium reveraus, honorifice excipitur, et 
τήν φθοράν μαθών τού πατρδς, άπεδίδρασκεν, άλλα legionum domesticus designatur. Jamenim Manuel 
κοί ούτος έν τψ δρασμψ συλληφθείς παρεδόθη τψ magister in vivie esse desierat. Neque multo post 
στρατηγψ. Αέγεται δέ πρδ τού πολέμου τούτου et ipae natur» debitum persolvit. 
δ "Αμερ τών αιχμαλώτων πυθέσθαι τινδς πώς δ τόπος έν φ ή παρεμβολή καλοΤτο, καί δ'πως δ παρα^ρέων 
λέγεται ποταμός· καί τίνος ή δ'λη εκείνη χώρα έτυχε κλήσεως. Ώς δέ τήν μέν χώραν Λαλακάωνα (47) 
ιΤπεν εκείνος κεκλήσθαι. Ητώσαντα δέ τδν τόπον τού χάρακος, καί Γύρη ν τδν ποταμδν, εκείνος έκ 
τών ονομάτων τούτων οίωνισάμένος έ'φη τάς κλήσεις ταύτας ούκ α'ισιον αύτψ τδ τού πολέμου τέλος 
"παραδηλούν. Λαού μέν γάρ κάκωσιν έκάλει τδν Λαλακάωνα, πτώσιν δέ σημαίνειν τδν Πτώσαντα' 
γυρωθήναι δέ μέλλειν ύπδ τών εναντίων αυτούς έκ τής τού ποταμού κλήσεως έμαντεύετο. Τά μέν 
i κ τής νίκης ούτως εΤχον τψ ΙΙετρων^* δ δέ τροπαιοφόρος έπανήκεν εις τδ Βυζάντιον, καί ύπεδέχθη 
μετά τ ιμής , καί αών σχολών προβλήθη δομέστικος. "Ηδη γάρ δ μάγιστρος Μανουήλ άπεβίω. Μετά βραχύ δέ 
καί αύτδς απέτισε τδ χριών. 

Δ'. Τούτους δέ πάντας δ Βάρδας άποσεισάμενος, 
τήν μέν τών πραγμάτων διοίκησιν ώς ήβούλετο διε-
τίθετο. Ό γάρ Μιχαήλ ούδενδς έπεστρέφετο, μό-
νοις δέ θεάτροις καί Ιππηλασίαις έσχόλαζεν, ούκ 
άλλων ήνιοχούντων, αυτού δι' εκείνου τού αύτοκρά-
τορος καί άφματηλατούντος τού Αυγούστου, καί 
άγωνιζοπενου τού βασιλέως, καί άντί τής βασιλείου 
στολής ένδεδυκότος ηνιόχου στολην Ού τούτο δέ 
μόνον ήν τδ δεινδν, άλλ' δ'τι καί τους έν άξιώμασι 
καί τιμαις υπερέχοντας τους μέν αύτψ συναγωνί-
ζεσθαι, τους δ' άνταγωνίζεσθαι έν ταΤς τών ίππων 
άμίλλαις καί δρματηλατειν κατηνάγκαζε. Ιίοτέ 
τοίνυν αύτδς μέν ήμφίεστο τδ χρώμα τδ Βένετον, 
δ δέ τού δρόμου λογοθέτης τδ πράσινον, καί έτεροι 
τών επιφανέστερων τά έτερα* καί ήδη τών αρμά
των έπέβησαν, καί ήσαν πρδς τδ δραμεΐν. Έν τούτψ 
frt γράμματα τψ πρωτονοταρίψ του" δρόμου παρά 
τού πεφ&ακότος άρτι ένεχειρίσθησαν, ώς έν τοις 
ΜελαγγιΙοις έστρατοπεδεύσαντο ο\ Σαρακηνοί διαγγέλ-

IV. Bardas autem his omnibue amotie, suopte 
arbiiratu admioistrabat omnia. Micbaelenim nibil 
curabat, sed theatrie tantum et equitationibue 
vacabat, non aliis habenas moderantibus, sedipso 
imperatore Augusto regente currum, et decertante, 
ac pro regia chlarayde aurige vestitu induto. 
Neque vero malum ibi eietebat, sed viros etiam 
dignitatibue et honoribus praestantee, partim a se, 
partim contra ee stare in equorum certaminibue, 
ct currus agitare cogebat. Gum vero aliquando 
ipse colore Veneto, cursus logotheta Praeino,atqu6 
alii viri illustres, ceteris vestiti coloribus, jam 
currus ascenauri et decureuri eeeent: prolonotario 
cursus, a quodam qui recens advenerat, littera 
afferuntur, quibus contincbatur, Saracenos in 
Melangeis castra posuiese : ea eunt qu» nuno 
minus eleganter Malagina dicantur. Protonotarias 
igitur ob euro nuntium tristi vultu imperatorem 
adit, rem exponit, et litteras 160 ostendit. At ille 

λοντα* ταύτιοΟ είσίν δ νυν άγροικότερον καλείται Μα- D iracunde ettorveeum intuitus : Ctim, inquit, in tali 
λάγινα. Ό γούν πρωτονοτάριος σκυθρωπάσας έπί τή certamine sim> et qui medius est, eum ad Uevam 
αγγελία , προσήλθε τψ βασιλεΈ, καί ταύτα έδίδασκε, propellere properem: /ti, inepte, de Sarracenorum 
καί ύπεδείκνυ τά γράμματα. Ό δέ, όργίλον τι καί incursione veiba mihi facis? Talie fuit pweclarue 
μανικδν αύτψ ένιδων, 'βν τοιούτψ μοι, έ'φη, δντι imperator, itaque de communibus rebus et imperio 

Variae lectiones et notee. 
(47) Λαλακάωνα. Leo Grammaticua: Λοχήσαν-

τες τήα δδδν τής υποστροφής αυτού συναντώσιν αύ
τψ είς τδν Λαλακάωνα, καί συμβολής γενομένης, 
τρέπουσιν αυτόν. Zonaram longe magis illuatrat 
Continoator Tbeopbanie lib. iv, n. 15, licet ab eo 
diaeentiat qooad looorum nomiaa: Lalacaonem 

enim fluvii, Gyrin prati, PtosontisMenique regio-
nia nomen fuisse scribit. Sed potior videtur Zona-
ras qui Λαλακάωνα nomen esse regionis ait, cui 
astipulatur Photius in epietola 147 qus inecribi-
tur θεοδότψ σπαθαροκανδιδάτψ κατά τους Λαλάκω-
νας. 
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Bollioitus. Eo autem sic affeoto, Bardas versabat Α άγώνι, καί 
omnia, eoque pertrahebat, quo erat libitum, et ad σπεύδοντι, 
Cassaris fastigium evectus, imperii invadendi op-
portuaitatem quaeritabat. Nibil autem fecit booi, 
nisiquod eruditionis provehend» magnum atudium 
habuit. Nam pbiloaopbia oeglecta jacebat, ac prope 
omnino exatincta erat, ut ne ecintilla quidem ejus 
superesset: ia eauaa fuerat imperatorum inecitia. 
Sed hic cuique disciplin» scholae oonstituit, et 
doctorea designa?it, et singulis publica etipendia 
decrevit, et omnibus magnum et communem do-
ctorem praefecit Leonem pbilosopbum, cujus do-
ctrio© inclyta fama erai, etiam ab imperatore 
Tbeophilo honoratum, hac occaeione. Cum multos 
haberel disoipulos, accidit ut eorum quidam ac 

τόν μέσον ευώνυμο ν καταστήσασθ*1 

αυτός, μάταιε, περί Σαρακηνών επι
δρομής διαλέγει μο ι ; Τοιούτος ό θαυμάσιος εκείνος 
ή ν βασιλεύς, και ούτω περί τών κοινών πραγμάτων 
καί τής βασιλείας έφρόνιιζεν. Εκείνου δέ τούτον 
διακειμένου τον τρόπον, ό Βάρδας έστρεφε τά πράγ
ματα, καί ήγε τά πάντα δ'πη ήν αύτψ προς βου
λής, καί εις τήν τού Καίσαρος άναβεβήκει τιμήν, 
καί έαυτψ τήν βασιλείαν έμνάτο, καί εύκαιρίαν 
έζήτει, V αυτής έπιτεύξοιτο. Ουδέν δέ οί εΓργαστο 
αγαθόν, ή τό τών λύγων φροντίδα θέσθαι πολλή ν. 
Ήμέλητο γάρ τά τής φιλοσοφίας, καί άπέσβη σχεδόν 
είς τό παντελές, ώς μηδ' έναυσμα τι περιλειφθήναι 
αυτής. Τούτο δέ ή τών κρατούντων εΓργαστο άλογία. 
Ό δέ καί διατριβάς έκαστη άφώρισε τών έπιστη-

curate in geometria eruditus, dum in Oriente pe- R μών, καί διδασκάλους προύστήσατο, καί σιτήσεις δη 
: _ _ · . . _ _ ο : _ ! . „ _ i J - Λ . ·** .' ' s.. > i — i Ι_Ϊ ι regrinalur, a Saracenis captus, cuidam inter 

barbaros illuetri in servitutem traderetur. Agare-
norum porro princepe theoremata erudita et phi-
loeophica studiose audiebat, pr« caeteris tamen 
geometricis methodis erat deditue. Cum autem 
oaptivi berus auditorium frequentaret, aliquando 
et ipse eum comitatus, auditis, dootoribua, qui 
figuras geometricas delinearant, et triangulum 
omnis figurae principium esse docebant, omneaque 
figuraa ex eo et oriri, et in eumdem resolvi, et 
oirculum omnium figurarum qua» ambitu eequali 
contineantur, esse capaciseimum, et ejus generis 
alia : rogavit domioum, an liceret magistros de iis 
qu® docerent, percontari ? Quod cum ille permi-
eisset, petiit, rationes eorum quee docuissent, sibi 

μοσίας τούτων έκάστψ άπένειμεν έπί πάσι δέ μέγαν 
καί κοινόν (47*) διδάσκαλον εγκατέστησε τόν φιλό-
σοφον Λέοντα, ού κλέος έπί σοφία πολύ, ος καί τ ψ 
βασιλεΐ θεοφίλψ γέγονεν έντιμος έκ τρόπου τοιούδε. 
ΙΙολλών αύτψ φοιτητών όντων, Ινα συνέβη τούτων 
κατά τήν Έψαν άποδημήσαντα τοις Σαρακηνοις γε
νέσθαι άλώσιμον, δς τά τής γεωμετρίας μεμυητο 
ακριβώς, καί ούτος τών παρά τοις βαρβάροις επι
σήμων τινί δουλεύειν άπονενέμητο. ΤΗν δ' 6 τότε 
τών έκ τής "Αγαρ προεστηκώς φιλολόγων, καί φν-
λρσόφων θεωρημάτων επιμελώς άκροώμενος, πλέον 
δέ τών άλλων ταις γεωμετρικούς μέθοδοι ς προσκεί
μενος. Έφοίτα δέ καί ό τού αιχμαλώτου δεσπότης 
παρά τό ακροατήριον, καί ποτε αύτψ καί ό α ί χμά-
λωτος ε-πετο, καί τών διδασκόντων άκουσας, καί 

declarari. Verum illis quod reeponderent, non C σχήματα τούτους ίδών διαχαράττοντας γεωμετρικά. 
habenlibua, Agarenorum princeps captivo accer-
flito, num ipee id poeset Υ interrogavit, eumque ee 
aoire affirmantem, aiierre in medium jussit. Capti-
VU8 igitur ab initio declarat eingula, rationibus 
adductis et caueis expositie. Auditorea verbis ejus 
intellectis, theoremata acutius perepexerunt,quasi 
dilatatis ingeniis, virumque adrairati rogarunt, 
161 an Conslantinopolis alios similes baberet ? At 
ille : Multos, inquit, me prsestaniiores habet, sed 
unum magUtrum omnium> virum in philosophicis 
rationibusincumparabitcm. Uisauditis, Agarenorum 
princepe amore illius magiutri captue, eum et vi-
dere et audire desideravit, ac litteras, quibue hor-
tabatur ut ad se veniret, suamque sapientiam eibi 

αρχήν τε παντός τό τρίγωνον είναι διδάσκοντας 
σχήματος, ώστε έξ αυτού άπαν σχήμα σονΙστασΟαι, 
καί είς αυτό άναλύεσθαι, καί ώς πάντων ό κύκλος 
τών ίσοπεριμέτρων αύτψ καί ισοπλεύρων έστί πολυ-
χωρητότερος, καί άλλά τοιαύτα· ήρετο τόν εαυτού 
κύριον ό αιχμάλωτος, εί πύθοιτο τών διδασκάλων, 
περί ών διδάσκουσι* καί ός έπέτρεψεν. Ό δέ τους 
λόγους τών διδασκομένων έζήτησεν σαφηνίσαι αυ
τούς. Ο'ί δ' ήπόρουν προς τούτο, καί 6 αρχηγός τών 
'Αγαρηνών, προσκαλεσάμενος τόν α'ιχμάλωτον, Σύ 
δι' έ'φη, δύναιο αν άποδούναι τους λόγους τούτους; 
κάκεινος κατέθετο. Ούκούν λέξον, είπε. Καί άρξά-
μενος ό αιχμάλωτος έσαφήνιζεν Ικαστον, καί λόγους 
άπεδίδου, καί τάς αιτίας κατέλεγε. Καί ©I άχούον-

communicaret, captivo liberaliter et benigne tra- J) τες έν συνέσει τών λεγομένων έγίνοντο, καί οξύτερο ν 
otato, ad illum perferendas tradit. At Leo veritus 
ne in crimen veniret, ob raissas ab hoste litteras, 
epietolam cureus logothet» tradit, captivo etiam 
adducto, qui argumentum ejus exponeret. Ex boc 
Tbeopbilo innotuit, et beneficiis aflectus, pubiice 
docere jussus est: post etiain Thessalonicae pooti-
fex deeignatus. Verum Theophilo mortuo, inter 
csteros Iconomachos pontifices,et ipse ob bonorem 

έπέβαλλον τοΤς θεωρήμασι, καί σφίσιν ηύρύνετο ή 
διάνοια, καί τόν άνθρα έθαύμαζον, ήρώτων τε, εί 
καί άλλους έχει ή Κωνσταντινούπολις τοιούτους ; Ό 
δέ, Ιίολλούς, έφη, κρείντους έμού κέκτηται, Χνα 
δέ τών απάντων διδάσκαλον · άνδρα έν τοις τής 
φιλοσοφίας λόγοις παντί άπαράμιλλον . Έ ρ ω τ ι 
τοίνυν άκουσας ταύτα ό τών 'Αγαρηνών αρχηγός 
έάλω τού διδασκάλου εκείνου, καί έλθεΐν Ιμείρετο 

Variae lectiones et notee. 
(47*) Κοινόν. Infra de eodem Leone : Τούτον ούν 

& Βάρδας σχολάζοντα εύρηκώς, τών λοιπών διδα
σκάλων έπέκεινα ιταξε. Cur vero ita dicatur, vide 

apud continuator. Theophanis lib. iv, n. 29, ubi 
multa de boc Leone, cujue opera varia matbema-
iica babentur in Bibl. Golbertea. 
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καί είς άκρόασιν, καί έγχα- Α sacris imaginibue non delatum, eat a digcitate 
πρός τόν άνθρα παρακαλού- privatus. Hunc igitur BarJae cum otium agentem 

εις θέαν τούτου 
ράξας επιστολή ν 
σαν άφικέσθαι, καί μεταδούναι αύτψ τής σο
φίας αυτού, διά τού αιχμαλώτου στέλλει αυτήν, 
φιλοτίμως τούτον δεξιωσάμενος. Ώς δέ τψ Λέοντι 
κεκόμιστο ή γραφή , δείσας μή αΐτιαθείη ώς 
γράμμα δεξάμενος έξ έχθρων εγχειρίζει τψ λογο
θέτη τού δρόμου τό επιστήλιο ν, καί παρ ί στη σι τόν 
αιχμάλωτον , κάκεινος τήν ύπόθεσιν διηγήσατο, 
Εντεύθεν γνώριμος 6 φιλόσοφος Λέων τψ θεοφίλψ 
έγένετο, καί ούεργετειται, καί δημοσία διδάσκει ν 
προτρέπεται, είτα καί άρχιερεύς χειροτονείται 
θεσσαλονίκης, θανόντος μέντοι τού Θεοφίλου καί τών 
Έ1\κονομάχο)ν αρχιερέων καθαιρέσει υποβληθέντων, 
καί ό Λέων ούτωσί συγκαθήρητο, ότι μή τιμήν ταις 
0ε/αις είκόσιν απένειμε. Τούτον ούν ό Βάρδας σχο 

inveniseet, caeteris magistris praeposuit, itaque 
effecit ut litteroe reflorescerent, exiguoque tempore 
incrementa caperent. Idem etiam leges civiles, 
quarum cognitio jam pene omnino obeoleverat, 
revocavit, cum ipse judicia frequentaret. Ob quod 
disciplinarum et eruditionis studium ut laude di-
gnus est: sic ob alia supra modutn vituperandus et 
despuendus. Nam cum sanctus Metbodius,Eccleeia 
annis lvguhernata, in ccelestes maneiones migras-
set: Ignalius monacbus, imperatoris Nicephori 
generalis, ex filia nepos, Michaelis Rangabis filius, 
quo regno pulso,a Leone caatratuscomam detondit, 
et longo tempore asceticis sudoribus carnem do-
muit, ab imperatrice Theodora reruni potiente, 

λάζοντα εύρηκώς, τών λοιπών διδασκάλων έπέκεινα *Β ία pontificiam Constanlinopoleos sedem est eve-
έταξε, καί ούτως άναθαλήσαι τους λογούς έποίησε, 
καί είς έπίδοσιν προήνεγκεν, ού διά μακρού. Καί 
τους νόμους δέ τους πολιτικούς άνηβήσαι πεποίηκε, 
φοιτών αυτός είς τά δικαστήρια, ήδη καί τής τού
των γνώσεως σχεδόν έκ λελοιπυίας παντάπασιν. Ή 
fiiv ούν περί τάς έπιστήμας καί τά μαθήματα τού 
Βάρδα σπουδή αξιέπαινος, τά δ* άλλα καί λίαν 
ψεκτά καί κατάπτυστα. Τού γάρ Ιερού Μεθοδίου έτη 
τήν Έκκλησίαν Ιθύναντος τέσσαρα, καί πρός τάς 
άϊδίους μεταστάντος μονάς, ό γοναχός Ιγνάτιος τής 
Εκκλησίας προέστη, δς θ^γατριδούς μέν ήν Νικηφό
ρου τού βασιλέως τού άπογενικών, υιός δέ Μιχαήλ 
βασιλέως του 'Ραγγαβέ, καί μετά τήν τής βασιλείας 
εκπτωσιν τού πατρός αυτού, παρά τού Λέοντος 

ctus. Is sanctus igaatius Bardam Caesarem, qui 
uxorem sine causa dimiserat, el cum sua nuru 
consuevisee dicebatur, sacram aedem ingredi ve-
tuit. At ille pontificem ea de causa Ecclesia pellit, 
et multis malis exagitatum sepulcro tandem inclu-
dit. Post inde exstractum in Mitylenem insulam 
reiegat. Neque vero bunc soluui ita tractavit, sed 
alios etiam pontifices, qui aancto Ignatio, a quo 
sacrie interdictus fuerat, assentiebantur : et in 
ejus locum suffecit Phoiium virum insignem, pri-
marium a secretis, et eruditonis nomioe 163 
celeberrimum. Cum autem Papae Romani legati 
contra Iconomacbos missi adesseni, iisetiam Bar-
das persuasit, ut in suam sententiam irent. Igitur 

έκτομίας γενόμενος, έκείρατό τε τήν τρίχα, καί έπί C indeedeSanctorum Apostolorum congregati,sancto 
μακρόν ασκητικόις Ιδρώσι τό σαρκίον έδάμασεν, ον Ignatio ab exsilio reducto, dignitatem abrogant. 
ή βασιλίς Θεοδώρα τά τής βασιλείας ιθύνουσα είς Atque h«c ad taunc fere modum acta sunt. 
τόν άρχιερατικόν τής Κωνσταντινουπόλεως ανήγαγε θρόνον. Ούτος τοίνυν ό θείος Ιγνάτιος τόν Καίσαρα Βάρδαν, 
την γαμετην άναιτίως άποπεμψάμενον, συμφθείρεσθαι δέ λεγόμενον τή νύμφ$ τή εαυτού, τών ιερών έπιβή-
ναι περιβόλων έκώλυεν. Ό δέ διά τούτο της Εκκλησίας μεΟίστησι τόν αρχιερέα, καί πολλά κακώσας, τέλος 
εγκλείει τάφψ (48). ΕΤτ' εκείθεν έξενεγκών είς Μιτυλήνην τόν νήσον ύπερορίζει. Καί ού τούτον μόνον ούτω διέ-
θετο, άλλά καί πλείους άλλους τών αρχιερέων, δ'σοι τψ Ίγνατίψ γεγόνασι σύμψηφοι, αυτόν άφορίσαντι· προχει-
ρίζεται δε πατριάρχην τόν Φώτιον (48*) άνδρα τών επισήμων πρωτοασηκρήτις τότε τυγχάνοντα, καί έν λόγοις 
όνομαστότατον. Ώς δ' έτυχε παρειναι καί τοποτηρητάς τού πάπα 'Ρώμης κατά τών εικονομάχων (49) σταλέντας, 
κάκείλους ό Βάρδας πείθει τής εαυτού γενέσθαι γνώμης. Έν γούν τψ τών Αγίων Αποστόλων ναψ άθροισθέν-
τες άγουσι καί τόν Ιερώτατον 'Ιγνάτιον έν τής όπερορίας καί ποιούνται τούτον ύπό καθαίρεσιν. Καί ταύτα μεν 
ώδέ πως συμκέβηκε. 

Ε.Τό δ' έθνος τών Τώς Σκυθικόν (50) δν, τών V. Gens autem Scythica Russi, Tauri montis 
περ\ τον Ταύρον εθνών, στόλψ τά τού Ευξείνου πόν- accola, classe Euxinum Pontum aggreeea, ipsi By-

Variae lectionee et not». 
jf48̂  Έ ^ λ ε ί ε ι τάφψ. In Copronymi urna, ut tra- D (49) Κατά τών ε κονομάχων, 

dit continuator Theophanis, lib. iv, cap. 31; et Si 
meon Logotheta in Uichaele, n. 28. Nicetas Cap-
padox in Ignatii Vita:Oo μόνον δέ, άλλά καί έπ' 
αύτης αυτόν τού Κοπρωνύμου τής λάρνακος έκάθι-
ζον αναβιβάζοντας, καί των ποδών αυτού κάτωθεν 
λίθους έξαρτώντες βαρείς καί έπί πλεΤον τή τού μαρ
μάρου τήν έ"δραν όξύτητι πικρώς άγαν πλήσσοντες 
ετριβον. Vide Zonaram et alius in Theophilo, ubi 
deMetbodio patr. Constuntinopol. 

(48*) Τόν Φώτιον. Photius igitur Bardae Gesaria 
ope patriarcbaB dignitatem adeptus eet, quem ta-
men caoue iue minue favieee testatur idem Pho-
fcoj, epbt. v. 

Hoo loco ad mar-
ginem ecripserat Woltiue. Papx legati lconomachis 
assentiuniur; immo Bardas hoa in euam de Ignatii 
abdicatione sententiam pertrabit, ut tradit conti-
nuator Theopbanis lib. iv, n. 32, quam quidem no-
vatoris ineptiam carpit Leo Allatius, lib. m, De 
contensu utriusque Ecclesix, cap. 20, n. 14. 

(50) Τό δέ έθνος τών 'Ρώς Τκυθ'.κόν. Chroni-
con ms. Symeonie Logothetae: 'Ρώς δέ ol καί Δρο-
μΐταί, φερώνυμον, άπό 'Ρώς τίνος σφοδρού διεΟρα-
μεν άπηχήματος^ τών^ χρησαμένων έξ^ υποθήκης 
ή θεοκλυτίας τίνος, καί υπερεχόντων αυτούς έπι-
κέκκηνται. Δρομιται δέ άπό τού οξέως τρέχειν αύτοΤς 
προσεγένετο· έκ γένους δετών Φράγγων καθίστανται. 
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zantio agro minabatur. Sad ooosilium ei non suc- Α του κατέτρεχε, καί αυτή Βυζαντίδι έπιέναι διεμελέτα. 
cessit, divioa Providentia impeditum, quae effecit 
ut invita, vel potiua iram numinis kexperLa, rebus 
infectis discedere cogeretur. Sed et Cretenses,Aga-
reui, Cyclades iasulas et oram maritimam praeda-
bantur. Terra etiam saepius vehementer coocuesa, 
maxinie autem horrendua in terraB motus fuit, qui 
in diem Assumptionis Ser^atoris nostri incidit. 
Verum nibil horum Micbaelem ab equestribus 
certamiaibus, eorutxquo studio abduxit: quoroi-
nus ipsa in Steroi regione, qu® Sancti Mamantis 
appellatur, exerceretur. Idem etiam ignes sustulit 
a priscis imperatoribus ioatitulos, ne Agareoi Ro-
maaae provincias ex impriviso uggresai, omnibua 
obviie vaetalis,homiaes ia scrvitutem abducerent: 

Άλλ ' ουκ είς Ιίργον ήχθη σγίσι τό βούλευμα, κωλυ-
σάσης τούτο της Προνοίας της άνωθεν, ή καί άκοντας 
αυτούς άπρακτους, μάλλον δε καί θείου πειραθέντας 
μηνίματος, άπελθειν ψκονόμησεν. Άλλά καί ο\ έκ 
Κρήτης 'Αγαρηνοί τάς Κυκλάδας νήσους, καί τά 
παράλια έληΐζοντο. Καί κλόνοι δέ σφοδρότατοι τής 
γή€ συμβεβήκασιν , ών ό φρικωδέστατος τήν γήν 
συνέσεισε κατά τήν ήμέραν τής τού Σωτήρος ημών 
Αναλήψεως. Τούτων δι' ουδέν τών Ιππηλάτων αγώ
νων απήγαγε τόν Μιχαήλ, καί τής περί τούτους 
σπουδής, έν τή κατά τό Στενόν (51) τοποθεσία, τή 
τού αγίου Μάμαντος καλούμενη, αυτού εκείνου αύ-
τουργούντος τά Ιππηλάσια. ΛΟθεν καί τους φρυκτούς 
έ'παυσεν (52) ούς ο\ πάλαι βασιλείς έπενόησαν, 'ίνα 

eaque de cauea Tarei ία edito coile Lulum castel- ^ μή άθρόον ol έκ τής "Αγαρ τών Τωμαίών ταΐς χώ 
lum eediGoaruat, ία quo qui eraot, cognita Ismae- ραις εισβάλλοντες ληΐζώνται τά h 
litaruin iacursioae, ignem incendebant, quo ία 
Argeo collc conepeclo, alius ad Isamum, atque 
iade ad JSgilum, ad Mamantem, nec non ad Cyzi-
cum ct ad Mocilum,ac postremo omnium in sancti 
Auxentii colle ignis inceadebatur. lis igitur igni-
bus provinciales brevi conspectis, locisque munitis 
occupatis, barbarorum graseatiooes declinabant. 
Et colle porro Auxeotii, bostium incursio impera-
tori sigaificabatur. Ne igitur ab equestribus certa-
mioibus impediretur, iis igoibus illorum tempore 
aaepe elatis, praeclarus ille vir ignea locorum By-
zaotio vicinorum abrogavit.Superiorum lemporum 
imperatores reprebeadere solcbat, quod spreta 
frugalitate, luxui et fastui regio etuduisseot. Unde 

ληΐζώνται τα εν ποσί, και τους 
ανθρώπους αίχμαλωτίζωσι. Διά ταύτα έν τή Ταρσψ 
έπί λόφου μετεώρου τινός έδομήσαντο φρούριον, 
Λούλον (53) κεκλημένον, καί ol έν τούτω πυρ σον 
άνήπτον , ήνίκα έγνων έπιδρομήν Ίσμαηλιτών , δν 
όρώντες ol έν τψ 'Αργαίω βουνψ (54), άλλων έποίουν 
πυρσόν, καί ol κατά τόν "Ισαμον ϊτερον, τοϊς δέ 
κατά τόν Αιγιλον (55) ιδούσι τούτον ήρετο άλλος, 
καί τοις κατά τόν Μάμαντα (56) άνεκαίειο έτερος, 
καί ol κατά τόν Κύζικον (57) έτερον έφρυκτώρουν, 
καί ο\ κατά τόν Μώκιλον (58) ομοίως έπύρσευον , 
καί έπί πασαν έν τψ ιού αγίου Αυξεντίου βουνψ (59) 
πυρσός ήρετο· Ους όρώντες ο\ έν ταΐς χώραις, διά 
βραχέος είς όχυρώματα συνέκλειον εαυτούς, καί τάς 
τών βαρβάρων λεηλασίας έξέκλινον Εκ δέ τού 

ipse moderatiooem prae se ferens, cum aliquaudo C βουνού τού αγίου Αυξεντίου τψ βασιλεύοντι τής τών 
in muliereui incidisset, qu» e baloeis domum re- δυσμενών επιδρομής έδίδοτο γνώσις. "Ινα τοίνυν 
dibat: de equo desceadit, eamque cum paucis μή άνα/όπτοιτο τών Ιππηλάτων αγώνων, έν καιρψ 

Variae lectiones et notee. 
(51) Στενόν. ln angustiis vertit ioterpres : ia 

Ste7io vide Coiutantinopolim. Christ. lib. ιν, sect. 10, 
n. 1. 

(52) Καί τους φρυκτούς έ'παυσεν. Idem narrant 
Bcylitzes et Conatantinus Manassea. bcboliaates 
Theogoidis : "ΕΟος ήν άπό τών πύργων καί ορεινών 
τόπων σημεία διά πυρός τοιαύτα παρασκευάζεσθαι, καί 
αυτά φρυκτωρίαι εκλήθησαν, καί φρυκτωρεΐν τό ση-
μαίνΒΐν έφοδον πολεμίων. 

(53) Λόύλον. Αύλον, Scylitz», castrum Tarso 
vicinum, cujus prsterea mentio occurrit apud 
Coaataatinum, lib. ι, De Themat. cap. 2, et ia Vita 
Basilii α. 32, 35, edit Allat. et apud Annam Com-
menam p. 411. 

oirciter millibue a Chalcedooe diesitus, qui primo 
Ό ξ ε ί α ^ ο ^ β Βουνός τού Αυξεντίου dictus est,ex quo 
S. Auxeatius, qui Marciaoo et Leone M. imperaa-
tibas vixit, ia moatie vertice mooasterium exetru-
xit. 8. Michaeli eacrum, ut doceut Menaea ad 1, 
3 et 13 Junii, io saoctis Hermylo et Stratonico, 
iu S. Lucilliaoo, et io S. Hermylo. Mentio praeter-
ea fit io iisdem Meoaeia 19 Jaouarii οίκου Ανα
στασίου πατριάρχου έν Όξεία, ία quo celebrabatur 
memoria SS. Luoiaai et Paul» martyruoa. In eo 
porro moaaeterio vitam exegit, ac demum sepul-
tus est idem S. Auxentiun, ut est apud anonymum 
ia illius Vita, α. 9, et io Synaxario ad 14 Febr. 
ubi praeterea adnotatur il l ius σύναξιν celebrari 

(54) Έν τψ 'Αργαίω βουνψ. Ita cootinuator D solitam Couetaatinopoli έν τή μονή τού Καλλιστρά-
Theophaaie ; at Scylitz. 'Αργέψ habot. Glaudiaaus 
lib. i i , ia Eulropium : Cappadocum tepidis Argeus 
acervis ALstuat. 

(55) Αίγιλον. Ανγικλόν. Scylitz., Αύγιλον, coati-
nuator Toeophaais. 

(56) Κατά τόν Μίμαντα. Scylitzes, Κατά τόν 
λεγόμενον Μάμαντα. Coatiauator Theophaois, lib. 
ιν, cap. 35: Κατά τόν Μάμαντα πάλιν βουνόν. 
Mimaotie Aeise promontorii meminit eupra Zoaa-
rae io Valeate* 

(57) Κατά νόν Κύζικον. Scylitz» ό Κίρκος di-
citur. 

f58) Μώκιλος Scylitz. ό Μοκιλλος. 
(59) Τού αγίου Αυξεντίου βουνψ* 8io appellatus 

collie eeu znoDB ίπ partibus Bitbynie desertis, 10 lib. ιν, cap. 8 

του. Moatem buac aud procul a Damatry statuit 
Theopbanes, pag. 367, ubi agit de quodam incluso 
Moaacbo, quem έγκλειστον τού Αυξέντιου vocat, 
cujus etiam meminit Nicepborus Constitntinopolit. 
i n Brev. Εντεύθεν συλλαμβάνονται Στέφανόν τινά, 
άνδρα ό'σιον καί θεοφιλή τυγχάνοντα, μοναστήν δέ 
τω σχήματι, καί περιειργμένον έν οκιίδίψ στενο-
τατψ πανυ ύπάρχοντι ύπο τήν τού μεγίστου δ*ρους 
άκρώρειαν, δ καλούσι τού Αυξεντίου Λοφον. Memi-
nit preterea ejusdem monaeterii Saaeti Auxeatii 
idem Tbeophaaes pag. 373, et auctor ViUe S. 8te-
pbani Juoioris, quod alias Θ veteri montis appella-
tiooe, μονή τής Όξείας dicitur Nicetse in MaoueJe, 
lib. ι, α. 2; Ginnamo, lib. n, n. 2 ; nt Pacbymeri, 
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τούτων πολλάκις τών πυρσών αίρομένων, τών τή Α adoleecentibus arcanorum suorum consciia domum 
βασιλίδι (60) γειτονούντων πυρσών σχολήν ό θαυ
μάσιος εκείνος κατεψηφίσατο. Κατεγίνωσκε δέ και 
τών προ αύτου βασιλευσάντων, ότι μή λιτότητι 
εχαιρον, σοβαρότητος δ' άντεποιούντο καί ό*γκου 
βασιλικού. Όθ«ν αυτός μετριότητα δοκών έξ άβελ-
τερίας μετιέναι, συνήντησέ ποτε γυναικί άρτι λού
σα μένη, καί οικαδε ύπονοστούση, καί τού νππου 
άποβάς άπήει μετά της γυναικός συν ολίγοις τισί 
νεανίαις οΐ τών άπο£(5ήτων συμμετεΐχον αύτψ, καί 
έν τη οικία αυτής γεγονώς, καί συμμετασχών τρα
πέζης αυτή, πεζοπόρων άπήει προς τά ανάκτορα. 
Και ό μλν έν τοιούτοις ώς μέγα τι κατορΑών έβρεν 
&ύετο, τοΤς δ' άλλοις άνοηταίνειν έκρίνετο, καί μΤσος 
ύπετρεφον κατ* αυτού. Ούχ ήκιστα δέ μισητός έδό-

comitatua eet, et cum ea coenatue, 163 pedes in 
regiam est egressus. Hujusmodi nugis quaai re 
bene gesta gloriari solebat, cum aliis delirare vi-
deretur, atque odium aibi concitaret. Eam tamen 
ob caueara maxime invisua fuit, quod nefarioe 
adolescentes alebat, a quibus ad mala omaia in-
flammabatur. li pontiflcum sibi habitum sumebant, 
et incruentam victimam se immolare simulabant, 
ipso etiarn Michaele in eo coelu vereante: ludum 
minime ludicrum, sed borrendum potiue ludentes, 
et aceto ac ainapi in vasia aureia et gcmmatis tem-
perato, eam potionem sodalibus et collusoribus 
auis imperliebant. Enimvero illius collegii, cujus 
etipseimperator erat particeps, omnem liccntiam 

κει διά τους παρατρεφομένους αύτψ έναγεΤς νεανίας g recensere, ineptum ac permolestum fuerit. Quare 
οϊ πρός άπαν κακόν αυτόν ύπεξέκαιον. 01 καί άρ- ad obitum Bard» et ipeius imperatoria se convertat 
χιερεις (61) επλαττον εαυτούς, καί τήν άναίμακτον oratio, et ad narrandam occaeionem, qu® Basilio 
Ιερουργίαν τελειν ύπεκρινοντο, καί αυτόν τόν Μι- fuit contrabendae cum Micbaele familiaritatis. 
χαήλ συνιερουργούντα δήθεν Ιχοντες έαυτοις · παίζοντες έν ού παικτοΤς, ή μάλλον έν τοις φρικτοΤς, 
οξος τε μιγνύντες καί σίνηπι, καί έν σκεύεσι χρυσέοις καί λιΑοκολλήτοις παρ' αυτού χορηγουμένοις 
τό κράμα έγχέοντες, μετεδίδουν τούτου τοις συμμύσταις αυτών καί συμπταίστορσιν. Άλλά πάντα 
καταλέγειν τού τοιούτου, χώρου, οις συνθιασώτης καί αυτός ό βασιλεύς έτύγχανεν ών, πολλής &ν εΓη 
λέσχης καί αηδίας. Ήκει δ' ό λόγος τήν τού Βάρδα διηγησόμενος άποβίωσιν καί τήν τού κρατούντος αυτού· 
καί πρό τούτων τήν τού βασιλείου τού Μακεδόνος οίκείωσιν πρός τόν Μιχαήλ, ός έκ Μακεδονίας μέν ή ν 

ζ\ Έ φ υ δέ πατέρων άσημων (62) καί αφανών, VI. Fuit Basilius ex Macedonia, parentibus ob-
8? καί τις τών τά περί αυτού έξιστορησάντων έκ τού scuris ortue, etsi quidam rerum ejus ge?tarum 
τών Άρσακίδών αυτόν γένους κατάγεσθαι τερα-
τεύεται. Τού Κρούμου δέ (τών Βουλγάρων δι' ήν ούτος 

scriptor eum genus ab Arsacidis ducere commi-
niscitur. Occupata vero a duce Bulgarorum Crumo 

^PXtjT^<) τ ή ν Άδριανούπολιν κατασχόντος, καί ο\ ~ Adrianopoli, etiam parentee ejua capti, io Bulga 
τούτου γεννήτορες αιχμάλωτοι γεγονότες είς τήν 
εκείνων χώραν μετήχθησαν, άρτιγενή τούτον καί 
ύπομάζιον φέροντες. Τού Κρούμου δέ άποβεβιωκότος 
ήδη, έτερος τής αρχής τών Βουλγάρων έπείληπτο, 
3ς πολλάκις έν πολέμοις τοΤς πρός 'Ρωμαίους θρ»υ-
σθεις, σπονδάς πρός τόν τότε κρατούντα 'Ρωμαίων 
πεποίητο, καί τους αιχμαλώτους έλευθερώσαι συνέ-
Βετο, καί μέντοι καί κατά τάς συνθήκας πεποίηκεν. 
Έφηβου δ' ήν ηλικίας τότε άψάμενος ό Βασίλειος. 
Νηπιόθεν μέντοι πολλά σημεΤα γενέσθαι φασί τήν 
βασιλειαν αύτψ προμηνύοντα, ών εν ήν καί τό ρη-
θησόμενον. Νήπιος μέν ήν ό Βασίλειος, ο\ δέ τού
τον γονείς περί θέρος ήσχόληντο, καί τό νήπιον 
ύπνώττον 6πό τόν ήλιον έκειτο · αετός δέ περιπε-
τδμενος πρόσγειος ήπλωμέναις ταις πρέρυξιν έσχε-

riam adducuntur, bunc infantem et lactantem 
adbuc eecum gestantee. Crumo defuncto, succeesor 
ejus muliis cladibus a Romanis acceptis, pacem 
cum imperatore fecit, captivis quos habebat (ita 
enim convenerat)dimissis : quo temporeadolescene 
erat Basilius, cui infantili state multis ostensis 
imperium sigoificatum esse ferunt, quorum id 
quoque fuit, quod referam. Cum infans esset, ac 
parentibua messe occupatis sub sole dormiret, 
aquila prope terram circumvolans, expansis alis 
umbram ei faciebat: quam roater cum infanti 
appropinquantem videret, sublata voce accurrit, 
et aquilam lapidibus abegil. Ea ad opus reversa, 
eadem aquila idem officium infanti dormienti prae-
stans, adest, et mater perterrita, denuo illam 

ΙΙαζε τψ βρέφει σκιάν. 'ΙΙ δέ μήτηρ, ώς είδε τόν D abigit. Sed cum idem eaepiue iieret, rc cogitata, 

VariaB lectiones et notae. 
(60)ιΒασιλΙδι. IU non aemel urbem Constanti-

nopo/itanam vocant ecriptores. Anonymus in Mo-
nodia io ConsianUnum imp. Constantini M. fi-
l i u m : "Q οΐοις νυν έπιβατηρίοις έξένισέ σε ή βα
σιλίς! in veteri Inscript. apud Reinesium ρ. 380 : 
ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣ1ΛΙΔΙ Ρ12ΜΗ ΜΝΗΜΗΣ 
ΧΑΡΙΝ. S. Asteriue Amase® episcop. in 8. Pboc» 
martyrio me. : Κατά τήν βασιλεύουσαν πόλιν, τήν 
κόρυφον τής Ιταλίας, καί βασιλίδα τού κόσμου. 

(61) Οι καί αρχιερείς. Vide praeter Porphyro-
genitum in avi Baeilii Vita. n. 31, edit. Combefis. 
et alioa acriptores Byzantmos, Balsamonem ad 
cau. 62 Synodi Trullane. 

(62) Έφυ δέ πατέρων άσημων. Luitprandus, 

lib. ι cap. 2 : Basilitis imperator Augustus, avus 
hujusy Macedonia humili fuerat prosapia oriundus, 
descenditque Comtantinopolim τής πενίας ζυγψ, 
quod est paupertatis jugo, ut cuidam serviret Igu-
meno abbati. Igitur imperator Michacl, qui tunc tem-
poris eraty cum orationis gratia ad monasterium 
tstud in quo ministrabai descenderet, vidit hunc /br-
ma prx cxteris egregia : accitumque ad se abbatem 
rogavit ut se donaret hoc puero, quem suscipiens in 
palatio, cubicularii donavit offlcio. Tantx denique 
post paululum potestatis efjedus est, ut alter ab om-
nibus imperator sit appellatus. Io quibus aliquan-
tum dissentit a soriptoribue Byzantinie, quibua 
potior eet fidee adhibenda. 
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bonum auguriDm eaee judicavit. Cum jam adole- Α ά ε ™ ν τΗ> ™"δί προσεγγίζοντα, ήρέ τε τήν φωνήν, 
vissot, pater ejus obiit, mater uitra paupertatis 
incommoda, viduitatis etiam malis premebatur: 
ipse, qui non baberet unde viveret, dccrevit ope-
ram euam alicui mercedc Iocare. Profectus igitur 
in magnam urbem, et veeperi per Auream portam 
ingresstis, juxta 164 «deni S.Diomedis prostratus 
obdormivit. Noctu aedituo (nec dum enim ibi erat 
monasterium) martyr apparet, et iiuperatorem in-
troduccre jubet. Qui egressus cuin Basilium huini 
dormire videret,somnium nugaseaae ratus est.Cum 
sanctus idcm denuo jubere videretur,rursue egres-
sus,nemine praeler Basilium invento,eadem opinione 
rediit. Sed martyr tertiiim oedituo apparet,eumque 
introduci jubet, qui foris jaceat, eum enim esse 

καί προσέδραμε τψ υΐψ, καί λι'θοις τδν αετδν άπε-
δίωκε. Τής δέ πρδς τδ έργον χωρησάσης, αύθις ό 
άετδς προσήει τψ βρέφει κοιμωμένψ, επιτελών τδ 
λειτούργημα. Και ή μήτηρ πάλιν τεθορύβητο, καί 
αύτδν άπεδίωκεν. Ώς δε πολλάκις τούτο έγένετο είς 
συ/αίσθησιν ήκε, καί χρηστδν δπείληφε τδ πράγμα 
οΐώνισμα. "Ηδη δέ αυτού ύπερβεβηκότος τδν μεί-
ρακα, 6 πατήρ μέν κατέλυσε τήν ζωήν, ή δέ μή
τηρ αυτού πρόςιτή πενία και τοΤς τής χηρείας 
κοϊς έπιέζετο. Ό δέ τών πρδς το ζήν αναγκαίων μή 
εύπορων, εγνω μισθψ πρδς ύπηρεσίαν έαυτδν έκδού-
ναί τινι · καί άρας εοχεται πρδς τήν Μεγαλόπο-
λιν. Όψίας δέ τήν τής πόλεως βίσελθών πύλην, 
ή καλεΤται Χρυιεία, παρά τψ ναψ τού αγίου Διομή-

imperatorem. Egressus igitur Baailium excitat, g δους κατέλυσεν · καί πεσών έ^ω τού τεμένους, 
exceptumque hoepitio pro suie copiia, tractat.Erat 
autem «dituo frater medicue, Theophilitzi inser-
viens, qui Caesari Bard« et iuiperatori Michaeli 
genere conjuoclus erat, et ob staturam breviaai-

. mam, per diminutionem Theophilitzes vocabatur. 
iEdituue fratri suo igitur, arcano somnio detecto, 
petit, ut hominem principi alicui ad miniaterium 
commendet. Is eum ad suum dominum deducit. 
Sed in primia ambo fralres Baeilium, illo somnii 
oraculo communicato, jurejurando obstringunt, ut 
imperio potitueipsorum meminijset. Theophilitzca 
Baeilio delectatua (erat enim procerus, formoeus, 
manu promptus et agilis, promissumque capillum 
alebat, cumque criepum) suis equieonibus eum 
prefecit, quo mimere qui fungitur, vulgo proto-

κατέδαρθε. Νυκτός δέ τψ τού ναού νεωκόρψ (ουπω 
γάρ ή ν γενόμενος μοναστών εύκτήριον) δναρ ό 
μάρτυς εφιστάται, καί τδν βασιλέα έντδς ε'σαγαγειν 
έγκελεύεται. Ό δέ έξιλθών καί τδν Βασίλειον εύρων 
έπί ψιλού τού εδάφους ύπνώττοντα, φάντασμα είναι 
τδν ονειρον ύπείληφε μάταιον. *12ς δέ καί αύθις τδ 
αύτδ έδόκει δ άγιος έγκελεύεσθαι, δ δέ καί πάλιν 
έξελθών ούχ έτερον εύρεν ή τδν Βασίλειον, ύπέστρε-
ψεν ύπειληφώςτά αυτά. Έκ τρίτου τοίνυν δ μάρτυς 
τψ νεωκόρψ έφίσταται, καί προτρέπεται αύτδν 
εισαγαγειν τδν έκτδς κατακείμενον. Ούτος γάρ 
έστιν, εφη, ό βασιλεύς. Έξελθών ούν δ νεωκόρος 
άνίστησι τδν Βασίλειον, καί ξενίζει τούτον παρά τή 
κατοικία αυτού, καί μεταδίδωσιν ών εύπόρει. "Ην 
δέ τψ νεωκόρψ δμαίμων τήν ίατρικήν μετιών, και 

strator dicitur. Quaerebat et imperator equisonem C τψ θεοφιλίτζη υπηρετών. Ό δέ θεοφιλίτζης ούτος 
τψ Καίσαρι Βάρδα καί τψ βασιλει Μιχαήλ κατά 
γένος ψκείωτο, διά τδ τής ηλικίας βράχιστον όπο-
κοριζόμενος, καί θεοφιλιτζης καλούμενος. Τούτψ 
τοίνυν τψ άδελψ δ νεωκόρος τδ απόρρητον έκκαλό-
ψας ένύπνιον, ήξίωσε συστήσαι τούτον τινι τών 
αρχόντων εις ύπηρέτησιν · δ δέ τψ οίκείψ κυρίψ 
τούτον συνίστησι. Πρότερον δέ τδ περί τής βασιλείας 
δι' δνειράτων χρησμψδημα τψ Βασιλείψ άνεκάλυψαν 
άμφω τώ άδελφώ, καί μεμνήσθαι σφών έν τή βασι
λεία αυτού δρκοις αύτδν προκατέλαβον. 'Ησθεις 
ούν δ θεοφιλίτζης έπί τψ Βασιλείψ (ήν γάρ εύειδής 
τε καί εύμήκης, καί τήν χείρα γενναίος καί περι-
δέξιος, βαθειαν τε τρέφων κόμην, καί ταύτην ούλην) 
τοις οίκείοις Ιπποκόμοις τούτον επέστησε· πρωτο-

ratorios equisones refert, ac progressu temporis jj στράτορα τούτον οίδεν όνομάζειν ή διάλεκτος ή κοινή, 
protoatratorem designat, qui honoa insignis est, et Έζητήθη δέ καί τψ βασιλεΊ γενναίος τις Ιπποκόμος, 
a familiaritate imperatorie non alienue. Tantum καί περί τήν έπηρεσίαν ταύτην εύφυώς διακείμενος, 
autem imperatoria benevolentia erga illum in dies Κεκόμιστο γάρ πόθεν 'ίππος τψ βασιλει Μιχαήλ, είς 
augebatur, ut et Caesari iovidioeus esset. πασαν μέν άρετήν Ίππψ πρέπουσαν επιτήδειος, 
σκληραύχην δέ καί μή ραδίως αναφαινόμενος. Τούτου είς θέαν ήκων ό βασιλεύς, άναβήναί τινι τούτον 
έπέτρεπεν. Πλειόνων δ' έπιχειρούντων, εκείνος έθρασύνετό τε καί έγαυρία, καί τδν άναβαίνοντα άπε-
σείετο. Έχαλέπηνεν έπί τούτοις δ βασιλεύς, καί δτι μή έχει Ιπποκόμον περιδέξιον ήσχαλε. Παρών 
δέ ό θεοφιλίτζης, εχειν είπεν αύτδς τοιούτον, καί, Εί βούλει, φησί, βασιλεύ, παρίτω. Καί δς επέτρεψε, 
καί δ Βασίλειος μετεκέκλητο, καί τού χαλινού του 'ίππου λαβόμενος, καί περιποππύσας καί καταψήσας 
αύτδν, κούφως τε μετεωρίσας έαυτδν έπιβέβηκε, καί περικαλπάσας μικρδν, εΤτα καί δλον αύτψ τδν 
^υτήρα ένδέδωκέ τε καί έξιππάσατο. 'Έσθη τούτοι 6 βασιλεύς, καί τδν Βασίλειον προσελάβετο, καί τοις 
βασιλικοΐς Ιπποκόμοις συνέταξε, καί προϊών καί πρωτοστράτορα τδν άνδρα έτίμησεν * ή δέ άξια των 

atrennum et solertem. Adductua enim ei fuerat 
equuB, omnibus ille quidem equi viriutibua praedi-
tus, eed pr»fractior, et BeaBorem ©gre patiena. Ad 
quem spectandum imperalorcum veniseet, aliquem 
conacendere jubebat. Quod cum plurea teotarent, 
ille ferox atque insolens, exculiebat omnes. Id 
imperatori moiestum fuit, so idoneo equisone ca-
rere indignanti. Ibi Theopbilitzea ipse talem se 
habere ait, eumque, ai vellet imperator, affore. 
Illius igitur jussu Basilius accersitus, freno pre-
henso, equum cum poppysmo demulcet.seee leviter 
allevana conscendit, ac eo prinoipio parum exoi-
tato, post etiarn toto flagello concilato, excurrit. 
Ea re delectatus imperator, Basilium inter irope-
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επισήμων καί τών φκειωμένων τψ βασιλει, καί έπεδίδου καθ* έκάστην ή περί τδν Βασίλειον του βασιλέω* 
διάθεσις, καί τοσούτον, ώς καί εις φθόνον κινήσαι τδν Καίσαρα. 

Ζ'. Ποτέ δε της τού βασιλέως μητρδς συνεστιω- Α VII. Cum vero imperator aliquando 165 ma-
μένης τψ βασιλει, δ πρωτοστράτωρ εισεκλήθη Βασί
λειος τούτο τού βασιλέως κελεύσαντος. Καί ή βασί
λισσα συνεχώς αύτψ ένητένιζε, καί έώρα τδν άνδρα 
περιεργότερον, είτα καί άπεφοίβασε τούτον είναι 
τδν δλετήρα τού γένους αυτής, !κ τίνων σημείων 
τούτο γνούσα, ώς έλεγε, πάλαι αότή γνωρ^σθέντων 
έκ τού οικείου ανδρός. Ά λ λ α τψ Μιχαήλ ταύτα λή-
ρος έδόκει, καί ουδέν άπήγεν αύτδν τής εύνοίας τής 
περί τδν Βασίλειον , ήδη δέ καί παρακοιμώμενον 
αύτδν προεβάλετο. Καί τούτο δέ τής κατά τού Βασι
λείου βασκανίας έπίδοσις τψ Καίσαρι γέγονε, καί 
έπεβούλευε τψ άνδρί , καί παρ' αύτου άντεπεβου-
λεύετο. Εκστρατείας δέ κατά τών τήν Κρήτην εχόν
των 'Αγαρηνών κηρυχθείσης τψ Μιχαήλ, δ Καίσαρ 
πρδς τδν τής Θεοτόκου ναδν, τδν τών Όδηγών g rua. Cumque jam eacrario appropinquasset, chla« 

trem suam convivio excepisset, jussu illius etiam 
Basiliue protoatrator e9t advocatus. Eum impera-
trix continenter defixia oculis est intuita, eoque 
curiosius perspecto, veluti Dumine afflata, dixit 
iilum esse pestem famiJiae suae: idque se nosee de 
aignis quibusdam sibi olim a marito indicatia.Ve-
rum Michael pro nugis id habuit, nulla re a bene-
volentia erga Basilium so abduci paasus, eumque 
tandem etiam cubicularium fecit: quo Caesaris erga 
Basilium invidia aucta est, ut virum insidiis appe-
teret, ab eoque vicissim appeteretur. Cum autem 
imperator Michael exped-itionem contra Cretensea 
Agarenoa edixisaet,C«sar ad Deipar» sdem cogno-
mento Hodegorum abiit, Dei Genitrici vale dictu-

κεκλημένον , απήλθε, τή θεομήτορι συνταξόμε 
νος (63), καί ήδη τψ θυσιαστή ρ ίψ αυτού προσεγ-
γίσαντος, έξ ουδεμίας εμφανούς αΜας ή χλαμύς 
τών ώμων αυτού έξώλισθεν . "Οπερ σημειον , καί 
τψ Καίσαρι, καί τοις ϊδούσιν , άπαίσιον ?δοξε . 
Πολλών δέ τδν βασιλέα κακιζόντων δ'τι πάσαν ένέ-
δωκε τήν έξουσίαν τψ Καίσαρι, ώστε εκείνον άττα 
βούλεται πράττειν καί πολλά παρά τδ δέον ποειν, 
τή τών ονειδών ενδελέχεια Ιδοξέ ποτε μικρδν άνανή-
ψαι τού βαθύτατου κάρου εκείνος δ άβέλτερος άνθρω
πος, καί τινα τών ψκονομημίνων τψ Καίσαρι καί 
διωρθούτο καί άνεσκεύασεν. *0 τψ Βάρδα ούκ ήν 
άνεκτδν, άλλ' έπί τούτο καί έβαρυθύμει καί έμηνία. 
'Εκστρατεύσαντι δέ τψ βασιλεΤ, ώς εΓρηται, καί δ 
Καίσαρ συνεξεστράτευσε, καί πυκνάς κατ' αυτού τψ 

mys nulla evidenti de cauaa ei humeris delapsa 
eet. Id omen et Caesari, ct aliis qui id viderant, 
inauepioatum visum. Multis porro imperatorem 
vituperaatibus, quod omnem Cesari potestatem 
dedisaet, ut quidvia ageret, multaque contra ofB-
cium faceret: aeaiduitate reprehenaionura tandem 
nonnihil e profuadissimo veterno experrectus eese 
vieus homo ille vecors, quedam a Caesare consti-
tuta correxit et revocavit. Id Bardae intolorabile 
visum, auctoritatem imminutam graviter et iniquu 
animo fereoti. Imperatorem tamea in militiam 
profectum comitatua est, quem Baailius cum euia 
eaepius apud Michaelem detulit,comparat»que jam 
erant insidicu, sed iis quibus id negotii datum 
erat, Caesaris opes el potentiam reformidantibus, 

R ^ 1 ν ' Ρ 
Μιχαήλ & Βασίλειος, καί ο\ περί εκείνον πεποίηντο υ accidit, ut quoiam tempore Bardaa mane cum τάς διαβολάς , καί κεκύρωτο ή κατ' εκείνου διά 
ταύτας επιβουλή . Πολλήν δέ δύναμιν περιβεβλη
μένου τού Καίσαρος, οί τήν έπιβουλήν άρτύοντες 
έδειλαίνοντο. Πρωίας δέ ποτε τού Βάρδα έκ τής οι
κείας σκηνής προελθόντος μετά λαμπρότητος, καί 
δορυφορίας πολλής, καί τψ βασιλει προσελθόντος, 
συγκαθίσαντός τε καί συνομιλούντος αύτψ, δ Βασί
λειος δπισθεν αυτού έστηκώς τήν χείρα έπέσειεν, 
απειλών ώσπερ τψ Καίσαρι. Ό δέ κατά τινα χρείαν 
έτερον άθρόον επιστραφείς, καί ιδών τήν χείρα τού 
Βασιλείου, καί συ ν είς τδ δηλούμενον, τοις ποσί τού 
βασιλέως έπέρριψεν εαυτόν. Ώκνουν δ' ol κατ' αυ
τού σ-ηομασάμενοι τήν έγχείρησιν , μέχρις αύτδς 
ό Βασίλειος πρώτος αύτψ τδ ξίφος έπήνεγκεν. Ούτω 

splendore et comitatu magno tabernaculuoi suum 
egreaeus, imperatorem adiret, atque illi aseidens 
colloqueretur. Tum Baeilius a tergo stans, minita-
bundua manum agitavit.Gum autem Gieaar alia de 
causa eubilo respeiisset, manuque Basilii visa, 
intellcxiseet, quis is sibi vellet: pedibue impera-
torie advolutus cat, neque conjurati eura prius 
eggredi ausi fuerunt,quam Baailiue primus ensem 
in eo dcfixisset. Tura etiam alii receptie animis 
circumstetere, et membratim bominem dissecue-
runt. Atque ille bunc vit« exitum eet sortitus. 
Imperator autem expeditiona oraiasa Byzantium 
reversus, Eudooiam Inceris filiam, concubinam 
dudum suam, Bas i l io l66 deapondet. Post, Ptiam 

γάρ καί o\ άλλοι άναθαρσήσαντες , μεληδδν , τδν D imperatorem ipse in Magna ecclesia designat, ac 
Βάρδαν περιστάντες συνέκοψαν (61) , καί τψ μέν per Pbotium patriarcham diademate ornat. Baailio 
τοιούτον τό τΐλος τής βιοτής συνεκύρησεν. Ό δέ γε filius Leo ex Eudocia naacitur, qui Michaelis eise 

VarieB lectionea et notae. 

(63) Συνταξο'μενος. De hao voce agimue in 
Gloti. med. Grsecit. Oe templo vero Hodcgorum 
eopiose disseruimus in noslra Coiutaniinopoli, 
lib. nr. 

(64) Τόν Βάρδαν περιστάντες συνέκοψαν . N i -
eetaa Papblago in Vita Igoatii patr, Constantinopol. 
Έπειγομένψ γάρ κατά Κρήτης τψ Μιχαήλ, καί 

αυτός δ Βάρδας άχρι τών λεγομένων Κήπων συστρα-
τεύων έκει δή την έσχάτην ετισε δίκην πρόφασιν 
γάρ ώς έπιβουλεύοντα τψ βασιλει ή θεήλατος αυ
τόν μετήλθεν όργή , καί ξίφεσι μεληδδν άθλ'ως 
κατακοπτόμενος. Infra : Τότε μέν ούν δ αυτο
κράτωρ παρευθύς πρός τήν βασιλεύουσαν παλινο-
στει. 
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potius credebatur, quaei pnegaans fuieeetEudooia Α β**ιλεύς της εκστρατείας άφέμενος, έπί τό Βυζάν-
Basilio collocata. Michael porro, qui omnem ala-
tem equitando et compotando consumeret,frequon-
terque inebriatus, mente alienaretur, quam ne 
soorius quidem eanam admodum habebat,Basiliam 
in sui caedam irritavit. Nam oum poat equestre ad 
Sancti Mamanlis certaaien, in qao ipee cum proce-
ribus suis aurigarat,victor ad coenam accubuieset, 
eique Baailiue et Eudooia interessent, Basilinus 
quidam dudum imparatoriae triremis remex, sed 
ob corporie clegantiam ia imperatoris familiarita-
tem ascitus, eique tum cceaanti astane, illiua auri-
gandi eolertiani et dexteritatem divinis laudibue 
extollebat. Quibua laudibue ille multo jain ex-
bausto raero, et mente turbata, delectalus, calecos 

τιον έπανέζευξε, και ζεύγνυσι τψ Βασιλείψ Εύδο-
κίαν τήν θυγατέρα του "Ιγκηρος , ήτις αύτψ τψ 
κρατοΰντι πρώην έπαλλακεύετο · είτα καί βασιλέα 
τούτον άνείπεν αυτός έν τή Μεγάλη παραγενόμενος 
εκκλησία (65), καί διά τού πατριάρχου Φωτίου πε-
ριΟείς αύτψ τό διάδημα. Τίκτεται δέ τψ Βασιλείψ 
έκ τής Ευδοκίας παιδίον ά££εν ό Λέων, δ τού Μι
χαήλ (66) μάλλον είναι έλέγετο, ώς εγκύου τής 
Ευδοκίας ούσης δ'τε τψ Βασιλείψ συνψκιστο. Ί π π η -
λασίαις δέ καί συμποσίοις άεί σχολάζων ό Μιχαήλ, 
καί συνεχώς μεΑυσκόμενος, καί τών φρενών έξιστά-
μενος (67), ας ουδέ νήφων ε^ρωτο, είς φόνον εαυτού 
τόν Βασίλειον έξηρέβισεν . Έκ γάρ ίππων αγώνος 
έν τψ άγίψ Μάμαντι τελεσθέντος, έν ψ αυτός ήνιό-

purpureos oi tradit, ac induere jubet, et impera- ̂  χησε και ol μεγιστάνες αυτού, καί νενίκηκεν, έπί 
* 1 . -1 - Α τ 11 _ J _ _ ι - _ ι r>_ _ . ΐ : " * - ι \ ~ L . - t η r> \ . torem ealutat. Illo verecundante et Basilium in-
tuente, imperator iraecitur, Basiiius autem ei 
innuit, ut obtomperet, et calceoa induat. Qui cum 
paruisaet, imperator Basilio iratus ait: Impeni 
insignia isti aptiora sunt quam tibi. An vero mihi 
non licet, qucmadmodum te imperatorem feci, ita et 
alium facere? Ex eo Basiliue et de imperio et de 
vita sollicitus, vim facere quam pati maluit,conei-
lioque euo cum aliis communicato, cum denuo 
Micbael vino in ccena obrutue torperet, manuque 
duotue in cubiculum regiae, quae est ad Sancti 
Mamantis,8omno profundiesimo oppressus jaceret: 
egreasus, primum clausira cubiculi imperatorii 
confregit, nec forea a cubilariie claudi poesent. 
Deinde cum conjuralia advenit. Iie autem qui ante 

δεΤπνον άνακλιΟέντος, καί ό Βασίλειος καί ή Ευδο
κία συνανεκέκλιντο. Βασιλϊνος (68) δέ τις τής Βασι-
λείον τριήρους πρώην έρέτης ών, διά δέ σώματος 
ωραιότητα προσληφθείς παρά τού κρατούντος, καί 
τούτψ οικειωθεις, παρεστώς τότε δειπνούντι τψ βασι
λει έξεθείαζεν αυτόν ώς εύφυώς άγαν καί έντεχνως 
ήνιοχήσαντα. Ό δέ (ήδη γάρ ήκρατίσατο, καί τόν 
νούν έκτεβόλωτο), ήσθείς τοις έπαίνοις έδίδου αύτψ 
τά φοινικόχροα πέδιλα, καί προσέταττεν ύποδήσα-
σθαι, καί βασιλέα άνεΐπε. Τού δέ εύλαβουμένου, καί 
πρός τόν Βασίλειον ένορώντος, ό βασιλεύς έχαλέ-
παινε. Καί ό Βασίλειος ένένευσεν αύτψ πεισθήναι 
και ύποδήσασθαι· καί δς λαβών όπεδήσατο. Ό δέ 
βασιλεύς τψ Βασιλείψ έ'φη χολούμενος , Τούτψ 
μάλλον ή σοί τά τής βασιλείας παράσημα έπεοί-

cubioulum excubabant, paucis adeo, percuseores C κασιν. *H ούκ έξεστί μοι, ώς σέ βασιλέα πεποί-
aditu probibere conantibua, orto tumuitu impera-
tor experrectue, quodam cum stricto gladio in-
greeao, manue eu8tulit,quibue ille ambabus resec-
tis, ad caeterou rediit. At Micbael cum ex viao 
titubans ebrietate impediente, fugere non posset, 
mieerabilitcr cjulans jacebat: quem alius quidam 
ex Baeilianis, adbuc vivere conspicatuB, insiliit, 
ensemque ita ia ejue pectue adegit, ut veatre 
etiam trajeclo intestina elabercntur. 

ηκα, ποιήσαι καί έτερον ; Εντεύθεν δεδοικώς ό Βασί-
Λειος (68*) καί περί τή βασιλεία καί τή ζωή, δρασαι 
πρό τού παθειν έμελέτησεν, έτέροις τε τό μελέτημα 
κοινωσάμενος, έπεί αύθις έν δείπνψ άκρατοποσίαις 
χρησάμενος ό βασιλεύς ήδη κεκάρωτο , καί τψ 
εαυτού κοιτών ι έν τοις κατά τόν άγιον Μάμαντα βα-
σιλείοις (69) χειραγωγούμενος άνεκέκλιτο, καί ΰπνψ 
βαθυτάτψ κατείληπτο, πρώτον μέν έξιών Βασίλειος 
τά κλείθρα τού βασιλικού κοιτώνος κατέαξεν , Ινα 

Variae lectiones et notes. 
(65) Έν τή Μεγάλη παραγενό μεν ό μένος έκκλη- laborasee Michaelem videtur indicare Luitprandus, 

σία. Ipso die Pentecostes. Nicetas Paphlago in quod sicut Byzantini ecriptores, qui ebrietate et 
VitaS. Ignatii patr. Conalantinopol. Τοτε μέν ούν compotationibua mentecn eubinde perturbatam 
ό αυτοκράτωρ παρευΑυς πρός τήν βασιλεύουσαν πχ - volunt. 
λινοστει. Πεντηκοστή δ' αφ' ήν, και Βασίλειον πα- (68) ΒασιλΤνος. Basiliscum vocat Manaeaes : 
τρίκιον όντα καί παρακοιμώμενον στέμματι κατά- D Βασιλισκιανόν, Chronicon Π ) 8 . ab Adamo ad Leo-
κοσμήσας, αναγορεύει βασιλέα. nem Phil., ut et Georgius monachue, a quo patri-

(66) Ό τού Μιχαήλ. Vide Glycam. ρ. 297, ubi cii dignitate doaatur 
bunc Zonar® locum expendit. 

(67) Καί τών φρενών έξιστάμενος. Luitpran -
dus, lib. ι, cap. 3 : Verum quia otnnipotens Deus 
servos suos juste visitat quacunque vult censura, 
hunc imperatorem Michaelem sanx mentis ad tempus 
esse non permiscrat, ut quo eum gravius premeret 
in infimii.eo misericordius remuneraretur in summis. 
Nam, ut fertur, hujus lempore passionis, familiares 
§tium capitis jusserat damnari sententia, quos tamen 
ad se rediens hoc pacto requirebat, ul nisi quot ju-
gulari jusserat redderentur, pari ipsi qui hoc e\\e-
cerant tentenlia damnarentur. Hoc igitur terrore, 
quos damnari jusserat, servabantur. Ex bia aontioo 

(68*) Δεδοικώς ό Βασίλειος. Idem Luitprandus : 
Srd cum hoc sxpius et iterum Basilio faceret, Λιι-
jusmodi α sibi obsequentibus (proh nefas!) accepit 
consiUum: Ne forie xnsana regis jussio aliquando ex 
industria α te non diligenlibus, imo odio tiabenti-
bus, impleatur, eum tu poiius occidito, atque impc-
rialia sceplra suscipito. Quod sine dilatione. tum 
lerrore compulsus, tum etiam regnandi cupiditate 
decepfus complevit. 

(69) Έν τοις κατά τόν άγιον Μάμαντα βασι-
λείοις. Nicelas Paphlago : Πρός τψ τεμένει τού 
μάρτυρος Μάμαντος δολοφονείται. 
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μ ή κλεΤσαι τάς θύρας ο*, περί τόν βασιλικόν κοιτώνα στρεφόμενοι δύναιντο. ΕΤτα και τους συνωμότας 
παραλαβών άπεισι. Τών δέ προκοιτούντων ολίγων δντων καί κωλύειν έπιχειρο^ντων, θόρυβος ήρθη 
καί διυπνίσθη ό βασιλεύς. Εισελθόντος δέ τίνος τών συν τψ Βασιλείψ, καί τό ξίφος ήρκότος κατά τού 
Μιχαήλ, εκείνος τάς χείρας ήρε, καί άμφω ταύτας δ ξιφηφόρος πλήξας άπέκοψε καί ύπέστρεψε πρός 
τους άλλους. Ό δέ Μιχαήλ μή φυγείν ο ιός τε ών άκροσφαλώς έκ τού ο*νου βαίνων, καί τή μέθη 
συμποδιζόμενος, Ικειτο δεινώς άπολοφυρόμενος (70), καί τις Ετερος τών περί τόν Βασίλειον έτι ζώντα 
τούτον Ιδών, ε*σεπήδησε, καί κατά τών στέρνων αυτού τό ξίφος ώθήσας έπί τήν γαστέρα τούτο προήνεγ-
κεν, ώς έκπεσεΤν αυτής καί τά έγκατα. 

II'. Τψ μέν ούν Μιχαήλ ούτως έπιλέλοιπε τό Α, ϊ β Τ VIII. Micbaele dignoacta vita exitio eublato, 
βιώσιμον άξίως τής αυτού βιοτής. Ό δέ Βασίλειος Basilius regia etatim occupata, quemdam ex cubi-
αύτίκα είς τά βασίλεια παρεγένετο, καί τούτων 
γενόμενος εγκρατής έπεμψε τινα τών τού κοιτώνος 
κηδεύσαι τόν Μιχαήλ. 'Ός άπελθών εύρε τόν δεί-
λαιον ίππου έγκεκορδυλημένον σαγίσματι , καί 
όιπαγαγών αυτόν, έν τή μονή τής Χρυσοπόλεως 
Ιθαψεν. 'Ός συν τή μ^τρί μέν έβασίλευσεν ετη 
Βίτυχ χαι τέσσαρα, εν δ' έπί δέκα μόνος ήρξεν αυτός. 
Ή δ η δέ τής βασιλείας δραξάμενος ό Βασίλειος, καί 
παρά πάντων αυτοκράτωρ αναληθείς, τους βασι
λικούς, παρόντων τών τής συγκλήτου λογάδων, 
άνέωξε θησαυρούς έν οίς ουδέν έτερον εύρητο ή 
μ,όνα χρυσίου κεντηνάρια τρία. Βουλής ούν προτε-
Οείσης έψήφιστο παρά πάντων τους έξ ουδεμιάς 

culariis mieit, qui funus illi faceret. Is miaerum 
equino sago involutum, in monaeterio Cbrysopoli-
tano sepeliit. Regnavit cum matre annoa xiv, ao-
lus xi. Basiliua imperio firmalo,et jam ab omnibut 
imporator ealutatus,8enatua principibus advocatis, 
imperatorios thesauroa aperuit, in quibus nibil 
praeter auri tres centenarioe eet repertum. Re de-
liberata, consentientibus euffragiis eet docratum, 
ut qui nulla probabiii de cauea pecuniam accepis-
sent, eam, aut aaltem ejua aemiaeem, reelituerent. 
Gum igitur ex decreto aemissia exigeretur, non 
minus ccc centenariis in fiecucn eet relatum.Basiliue 
die festo Magnara Eccleeiam ingre8sus,ut incruent» 

-χρήματα λαβόντας ευλόγου λαβής, άναιδιδόναι ταύτα, ~ victiniae particepa eaaet, a Photio patriarcba est 
ή τόγε δή μετριώτερον, τά ή μίση. Καί ακολούθως 
τή ψήφψ τά ή μίση έπράττετο, καί ού μείω τριακο
σίων εντεύθεν κεντηναρίων τό ταμεΤον τό βασιλικόν 
είσωδίασεν. Είς δέ τήν Μεγάλην έκκλησίαν έν 
εορτή άπελθών ό Βασίλειος, καί τής αναίμακτου 
θυσίας μετασχειν βουληθείς, έκωλύθη παρά τού 
πατριάρχου Φωτίου , άνδροφόνον άποκαλούντος 
αυτόν. Όργισθείς ούν διά τούτο σύνοδον συνήθροισε, 
καί τόν Φώτιον τής Εκκλησίας έξώθησεν (71), ώς 
τάχα παρανόμως τού Ιγνατίου κατασπασθέντος 
τού θρόνου τού αρχιερατικού παρά Βάρδα τού Καί
σαρος, καί αυτού μή κανονικώς, εκείνου ζώντος, 
του θώκου τού θείου έπιβατεύσαντος, Ηάτροκλον 
τούτο πρόφασιν προβαλλόμενος. Ανάγει γούν πάλιν 
εις τήν τής άρχιερωσύνης περιωπήν τόν θείον 

prohibitus, eum bomicidam appellante : ob quam 
repulsam iratus, indicto coacilio,Pbotium Ecclesia 
expulit,quaai sanctue Ignatiua contra leges a Barda 
Gesare sede pontiflcia dejectus es&et, et ille, non 
rite divinum thronum eo auperstite occupasset, 
eoque praetextu abusus eanctum Igaatium in pon-
tificatua apicem restituit. Basilio recene aceptris 
potito, quidam ex patriciia *e opposuere, Georgiue 
et 6abbatius, qui deprehensi ct capti, poenae cor-
poribue dederuat. Filioa tres GoDatanliaum, Leo-
nem et Alex&ndrum auguatalibua coronis ornavit. 
Quartum natuque miaimum Stephanum patriar-
cham creare volena, in numerum cleri Ecclesi» 
retulit. Filiaa quatuor in regio monasterio Sanctee 
Euphemiae collocavit. Bello contra Cretenses Aga-

Ίγνάτιον. "Αρτι δέ τών σκήπτρων έπειλημμένου C renos suscepto, victus est, multieque Cffisie, et 
αυτού, άνταίρουσιν αύτψ χείρα τών πατρικίων 
τινές Γεώργιος καί Σαβδάτιος , οι γνωσθέντες 
ληφθέντες τε, ταις είς σώμα ποιναις έκολάσθησαν. 
"Έστεψε δέ βασιλείς Κωνσταντινον καί Λέοντα τους 
υ\ούς αυτού, μετέπειτα δέ καί τόν τρίτον Άλε'ξαν-
Ssov. Τόν δέ τέταρτον Στέφανον, πατριάρχη ν βου-
λδμν#ος προχειρίσασθαι, νεώτατον οντά τότε, τψ 
χλήρψ τ ή ; τού θεού Εκκλησίας καταριθμεί. Τάς 
Sk θυγατέρας αυτού τεσσάρας ούσας τή βασιλική 
μονρ τής αγίας Ευφημίας κατέταξε. Κατά δέ τών 
έν τρ Κρήτχΐ Άγιρηνών έκστρατεύσας, ήττήθη, 

ipse caplue eeeet, nisi Theophylactus Abastactue, 
Romani Lacapeni, qui poat imperavit, pater, eum 
eripuisset. In magnara urbem revereus, affinem 
suum Ghristopborum in Cretam contra Agarcnos 
misit, qui cum eoa acie vicisset,barbaricam auda-
ciam fregit Idem Basilius etiam contra Orientalea 
Agarenos et Manich«os, qui cuidam Cbysochiri 
parebant, eel profectus, et castellia quibusdam 
captis, actaque praeda, etiam Tephricam eorum 
metropolim obsidere atatuit, aed cum eam et lon-
gam obeidionem posiulare, et alioqui expugnatu 

(70) Άπολοφυρόμενος. Gregorius ia Vita S. 
Baaihi Junioris, n. 2, de Baeilio : Ό καί τόν πρό 
«ύτού βεβασιλίυκότα Μιγαήλ άνελών, καί ούτω τά 
σκήπτρα κατασχών, δν δη καί ψυχο(5ραγών έ'βλεπεν 
εγκαλούντα τούτψ καί λέγοντα· Τί σοι έποίησα, ώ 
Βασίλειε, ή τί σοι ή δίκη σα, δτι ούτως ανηλεώς με 
χατέχτεινας; καί ούτως έξαγορεύων τέλει τού βίου 

Variae lectiones et notae. 

έχρήσατο. 
(71) Και τόν Φώτιον της Εκκλησίας έξώθη

σεν. UL exiude peeaime babitua fucrit, et carceri 
mancipatus, denegati? quibus intcrim vacarct, l i -
bria, pluribue ipse Pbotius enarrat in epiat. ad 
BasiJium imp. 97, et in altera ad Baanem prepoai-
tumet patricium 144 
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168 difficilem esse cognovieset, inde dieceaait: et Α *&l πολλοί μέν Ιπεσον, έάλω δ* fiv καί αύτδς, et μή 
Euphratem oxundantem,navibu8 junctum traneiit, 
ao circumjacentia loca populatue, multia castellie 
expugnatis, cum barbarorum aliia pace facta, aliis 
k i deditionem acceptis, triumpbana per mediam 
urbem invectus, ia regiam est reversue. At Mani-
cheorum principe Chryeochire, Romanaa provin-
ciae invadente, eaeque populante, imperator do-
raeaticum legionum contra eum mittit: qui quia 
justas copias non adduoebat,acie cum hoste decer-
nendum easa oon puUbat, sed ubi res ferebant, 
ia exoursionibus palantes et male traotatoe, inhi-
buit, quominus securi prsdatum exirent. Quare 
Cbrysochir, abducta quam ceperat praeda, domum 
rediit. Ac legionum domesticus duos duces secum 

δ Αβάσταχτος θεοφύλακτος (72), δ πατήρ του 
μετά ταύτα βασιλεύσαντος 'Ρωμανού τ,ου Λακα-
πηνού, αύτδν διεσώσατο. 'Επανελθών δέ είς τήν 
Μεγαλόπολιν. τδν γαμβρδν αυτού Χριστοφόρον κατά 
τών 'Αγαρηνών είς τήν Κρήτη ν έκπέπομφεν · δς 
συ μυαλών αύτοΤς καί τρεψάμενος, τδ θράσος σφών 
έταπείνωσεν. Έξεστράτευσε δΐ καί κατά τών έν 
τή έψα μοίρα 'Αγαρηνών δ αυτοκράτωρ Βασίλειος, 
καί κατά τών Μανιχαίων ών έξήρχεν δ Χρυσόχειρ 
(73) καλούμενος, καί φρούρια τινα κατασχών, καί 
λείαν έλάσας, επεχείρησε μέν πολιορκήσαι καί τήν 
Τεφρικήν τήν αυτών μητρόπολιν. Γνους δέ ταύτην 
καί προσεδρίας δεομένην πολλής, καί άλλως δυσά-
λωτον, άρας εκείθεν άπηει · καί τδν Εύφράτην εύ-

auie legionibus sequi jussit, neque pati Manicbaeos R ρών πολύν ρέοντα, ζεύξας τούτον ναυσί διεπέρασε, 
palantes praedae agere. Vesperi cum Chrysocbir 
cum suis ad radicea montis caatra baberet; jugo a 
Romania praeoccupato, contentio de precollentia 
et vi bellica inler utriusque ducis milites est exorta. 
Ut vero singuli se prsatare aliia gloriabanlur, qui-
dam litem aedaturus : Quid, inquit, commilitones, 
frustra nos jactamus, cum hoste propinquo, non 
verbis sed factis jam demonstrare liceat, qui sint viri 
forles ? Eo consilio probato, atatim hostee invase-
runt, quoe subita aggreaaione perculeos terga dan-
tcs diu persecuti, tantam eorum etragem edide-
runt, utinterjecta planities cadaveribus irapleretur. 
Cecidit et Ghrysochir, multique capti et vincti ad 
imperatorem missi, uaa cum Chrysocbiris capite. 
lgnatio patriarcba defuncto,post Eccleaiam undecim 

καί πολλά τών έκει ληισάμενος καί φρούρια ελών 
έτερα, τά τοις μέν τών βαρβάρων σπεισάμενος, 
τους δέ προσκεχωρηκότας αύτψ δ εξ ά μένος, είς 
τήν τών πόλεων προκαθημένην έπανελήλυθε, καί 
θριαμβεύσας διά μέσης τής πόλεως, ε?ς τά βασίλεια 
έπανήκεν. Ό δέ τών Μανιχαίων προεστηκώς δ 
Χρυσόχειρ κατά τών 'Ρωμαΐκών έπήει χωρών, καϊ 
αύτάς έληΐζετο. Στέλλει τοίνυν δ βασιλεύς κατ' 
αυτού τδν δομέστικον τών σχολών. "Οτι δέ μή άξιδ-
χρεων έπήγετο δύναμιν κατά συστάδην αύτψ συμ-
βαλειν ούκ έκρινε δειν. "Οπη δέ παρήκοι, τοις 
αυτού συμπλεκόμενος σκιδναμένοις καί ποιουμένοις 
καταδρομάς, έκάκου αυτούς, καί ούκ άδεώς ε?α 
ποιεισθαι τάς έκδρομάς καί τάς λεηλασίας. Διδ καί 
ήν ήδη ίσχυσε λαβεΤν λείαν ό Χρυσόχειρ έπαγόμε-

annia gubernatam, Photius a Baeilio secundum in C νος, οίκαδε έπανέστρεφεν. Ό δέ δομέστικος τ ώ ν 
Pontificia sede collocatur. Inflidiae imperatori stru- σχολών δύο στρατηγοϊς ένετείλατο παρέπεσθαί ο! 
CUB non latuerunt,ejusque princepe RoocanusCur- μετά τών περί αυτούς ταγμάτων, καί μή έ$ν τοις 
cuae oculie est privalus, reliqui flagris caesi, rasis- βαρβάροις σκίδνασθαι καί λεηλατεϊν. Εσπέρας δέ 
que pilia relegali. τού μέν Χρυσόχειρος καί τών περί αύτδν αύλισαμε*-
νων έν υπωρεία, τών δέ 'Ρωμαίων τά μετεωρότερα προκατειληφότων, έρις έν έπεσε περί πρωτείων, 
καί τού τίνες άν ειεν αγαθοί μάλλον τήν ίσχύν τοΤς άμφοιν τών στρατηγών στρατιώταις. 'ϋς δ*Ικαστοι 
εαυτούς κρειττονεύειν τών άλλων έμεγαλαύχουν, είς τις λύσαι τήν έριν σφίσι βουλόμενος, "Ινα τί 
μάτην, συστρατιώται, φησί, θρασυνόμεθα, ένδν μή λόγοις άλλ' έ'ργοις άρτι φανήναι τίνες άν
δρες είσίν αγαθοί, τών πολεμίων παρόντων ; "Κδοξεν ούν ή βυυλή τού άνδρδς αγαθή, καί αύτίκα 
τοις πολεμίοις έπέθεντο. 01 δέ, τψ αιφνιδίψ καταπλαγεντες, νώτα τοις βάλλουσιν έστρεψαν, καί της 
διώξεως έπί πολύ γενομένης, κατεστρώθη τδ μεταξύ πεδίον νεκροΐς. Καί αύτδς δέ δ Χρυσόχειρ έπεσε 
τότε, καί πολλοί δ' έζωγρήθησαν, καί τψ βασιλει εστάλησαν δέσμιοι, καί αυτή δ' ή κεφαλή τού Χρυ-
σόχειρος. Ιγνατίου δέ (74) τού πατριάρχου μεταστάντος είς τάς εκείθεν μονάς, δς ένδεκα έτη τά 

Variae lectionee et notae. 
(72) θεοφύλακτος. Nescio an is eit Theophy-

lactus patricius et Armeniacorum pr®tor, ad quem 
exstat epistola Pbotii 21. 

(73) Ό Χρυσόχειρ. Bellum Basilii cum Chryso-
chire narrat pariter Gonaiantinua in Baeilio, cap. 
30, et lib. ι De Themat cap. 10, praeter Scylitzem, 
Glycam, et alios. 

(74) Ιγνατίου δέ, etc. Obiit ignaliue 13 Oclobr. 
die S. Jacobo aacro, ut acribit Nicclas. Stylianus 
Neoceeareffi Eupbratesi® episcopus in epist. ad 
Orientales, quae exeb.t in Appendice Concilii Con-
stantinopol. cap. 4, videtur indicare malie Pbotii 
artibus sublatum tuieee et exstinctum Ignatiuin, 
quod tamen silct idom Nicetas. Sepultus autem 
fuit in monasterio Satyri ab eo condito, qaod S. 

Β Michaeli Άνατέλλοντι dioatum tradunt, ac in pri-
mis, qui nominie originem tradit, 8ymeon Lo^o-
tbeta in Chron. ms. m Baeilio : Τψ ς Ιτει αυτού 
Ιγνάτιος δ πατριάρχης τήν τού Σατύρου έκκλησίαν 
είς όνομα του αρχιστρατήγου τού Ανατέλλοντος 
έποίησεν. ΕΤτα καί μονήν αυτήν άνδ,:ψαν ειργάσατο, 
ένθα καί ετάφη. Καί Σάτυρος μετονομάζεται, δ'τι έκ 
μικρού διαστήματος τής τοιαύτης μονής δ παλαιός 
Ονομάζεται Σάτυρος. 'Εκει ήν Ιε^δν παρ' Ελλήνων 
οίκοδομηθέν τψ αύτψ Σατ^ρψ, και έξ ομωνυμίας διά 
τδ πλησίον είναι τήν είρημένην μονήν, τψ τοιούτψ 
καλείται ονόματι · έξ ού καί δ τδ παλάτιον τού 
Βρύαντος κτίσας Θεόφιλος δ βασιλεύς, τήν Ολην 
άφελόμενος, ταύτην έδείματο. "Ανατέλλων δέ καλεί
ται δι αίτίαν τοιαύτην κυνηγούντί ποτε Νικηφόρα 
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των φρουρίων τινα 

πάντα τους της Εκκλησίας ϊΒυνεν οΓακας, ό Φώτιος τό δεύτερον παρά τού Βασιλείου ε!ς τόν τής 
άρχιερωσύνης, θρόνον ανάγεται. Επιβουλή δε συσκευαζομένη κατά τού βασιλέως ούκ ελαθεν, δΌεν 6 
μεν έξάρχων αυτής "Ρωμανός ό Κουρκούας έξεκόπη τά όμματα * ol δέ τούτψ συνομοσαμενοι, αΐκι-
σΟέντες, και καρέντες τήν τρίχα, ύπερορίαν κατεδικάσΟησαν. 

θ ' . "Ηδη δέ τού έαρος άναλάμποντος, εκστρατεύει ^ IX· Sub vernum tempus imperator una cum filio 
κατά τής Συρίας, Ινα τών υιών τόν ΚωνσταντΤνον Constantino Syriae bellum infert, caetella quffidam 

capit : quaedam, injecto ex aliorum expugnatione 
terroro, in deditionem uccipit.Deinde Germaoiciam 

- invadit, et suburbiia inoenais, urbem Adatam ob-
sidet. Glvibue negligenter ee defendentibue,Basilio 
rogante qua ro freti se non dederent, urbe jamjam 
capienda, quidam 169 provectaa x>iatie bomo ait, 
se cerlo scire non case in fatis, ut nuno urba ab 
ipso capiatur, sed ab alio, qui ex ejus lumbis de-
scenderct, nomine Gonataatino. Cum vero impera-
tor, filio domonstrato, eum esse Constantinum 
dixieeet,et eenex eum esse Gonstantinum.a quo aua 
urbs capienda esset, negaret, sed alium quemdam 
ex ejus posteris,Basiliu8 ob eara divinationem ira-

_ tus, oppugnationem acrius urget; eed cum nibil 
proiiceret, ac frigus exercitum infeetaret, aoiuta 
obsidiooe, reditum cogit, captivis ioterfici juseis, 
ne custodiaopus esaet, neve opportunitatem nacti, 
aliquid novarent. Gum autem Tarsenea et Meli-
tenaei Agareni provinciae Romanas inourearent, 
dux Andreas eorum insoleaiiam reprimebat, et 
missis ad se ab Amera blaspbemis litterie, quibus 
acribebat, ai ipso illum invaeisBet, nibil ei Mari» 
filium profuturum, illa accepta epistola et imagini 
Dei MatrU appcnsa, dixit : Domina,remunerare fre-
mitum hominis arrogantis. H'a dictis, oontra blas-
phemum eduxit copias^ommissaque pugna,bo8tes 
in fugam versi, maxima ex parte cadunt, ipeeque 
Amerae jugulatur, paucis fuga elapsie. Sed dux ex 
invidia delatus,cumTar8tim etiara capere potuiseel, 

C noluisso : impcrator ducatum ill i ademptum Styp-
piotae tradit, et Tarsi exciJium pollicenti, et alia 
magnifica juveniliter jactanti: quiadco nihil eorum 
quae gloriabatur, effecil, ut etiam ex negligentia 
ct iaconsiderala castrametationc in cladem inci-
derit. Nam Barbari caslra ejus, in quibus nullas 

Ι χων μεθ' εαυτού, και εΤλε 
ϊνιοι δέ και προσεχώρησαν αύτψ διά τήν τών άλλων 
αλωτιν δειλιάσαντες. ΕΤτα τή Γερμανικεία προσ
βάλλει, καί τά προάστεια δηϊώσας αυτής, άφίκετο 
πρός πόλιν τήν "Αδαταν, καί ταύτην έπολιόρκει, 
Όλιγώρως δε πρός τήν πολιορκίαν διακειμένων τών 
πολιτών αυτής, ήρετο αυτούς ό Βασίλειος δ'τψ πε-
ποι&δτες, ού προσέρχονται ol, ήδη τής πόλεως 
άλισκομένης. Καί τις τών χρόνψ προβεοηκότων 
φησ?ν ακριβώς είδέναι ώς Ούχ υπό σού πέπρωται 

τήν πόλιν άλωνα ι νυν», άλλ' ύφ' έτερου τών έξ 
όσφύος καταγόμενων τής σής Κωσταντίνου τήν 
κλήσιν. Τού δέ βασίλέως τόν υίόν έπιδείξαντος, καί 
Ούτος ό Κωνσταντίνος έστι, φήσαντος, ό γηραιός 
εκείνος, Ούχ ούτος, εΤπεν, ό Κωσταντΐνός έστιν, 
ύφ' ού ημών ή πόλις άλώσεται, Ετερος δε τις τών 
απογόνων τών σών. Μηνίσας ούν έπί τοις τού 
πρεσβυτου προμαντεύμασιν ό Βασίλειος, κραταιό-
τερον τή πολιορκία έπέΟετο, Έπεί δέ ουδέν ήνυε, 
καί ψύχος δέ γεγονός έλύπει σφόδρα τό στράτευμα 
τήν πολιορκίαν λιπών, επανόδου έμέμνητο, τους 
αιχμαλώτους άναιρεθήναι πρόστάξας, 'ίνα μή φυλα
κής δέωνται, ή τι νεωτερίσωσιν αδείας λαβόμενοι. 
0\ δ' έκ Ταρσού καί Μελιτηνής Άγαρηνοί τάς 
'Ρωμαϊκάς κατέτρεχον χώρας, οις άντεπιών ό στρα
τηλάτης Ανδρέας τάς ό,;μάς αυτών άνέκοπτεν. 
Έπιστείλαντος δέ αύτψ τού Άμηρά τής Ταρσού 
ώς Ουδέν σε ό τής Μαρίας υιός όνήσει κατά σού 
έπιόντος μου, εκείνος, τήν βλασφημον έπιστολήν λα
βών, εικόνος τής θεομήτορος έςηρτήσατο, Άντα-
ποδος τ ψ άλαζόνι, λέγων, ώ Δέσποινα, τού φρυά-
γματος τά έπίχειρα. Καί ταύτα ειπών, έχώρει 
κατά τού βλάσφημησαντος, καί μάχης κροτηθείσης 
τρέπονται ol πολέμιοι, καί γίνεται τούτων φόνος 
πολύς, καί αυτός δέ ό Άμηράς άποσφάττεται, με
τρίων διαφυγόντων τινών. Φθονηθείς δέ ό στρατη
λάτης διεβέβλητο, ώς δυνάμενος καί τήν Ταρσόν 
έςελειν ούκ ηθέλησε. Διό αφαιρείται μέν ό βασιλεύς 
τή·* αρχήν άπ' αυτού, δίδωσι δέ ταύτην τψ Στυπ-
πί'.ώτ^, έπαγγελομένψ καί τήν Ταρσόν έκπορθή-
σαι, κιλ άλλα πλείω κατωρθωκέναι νεανιευομένψ · 
δζ ού μόνον ού&ν ών ηύχει κατώρθωσεν, άλλά καί 
δυστυχήματι περιπέπτωκεν ές αμελείας καί απε
ρίσκεπτου σκηνώσε*ς. Γνόντες γάρ ο\ Βάρβαροι τό 

agi excubias cognorant, noctu aggressi, multoa 
caedunt,eed plures a sese invicem oblrili perierunt, 
itaque superiores fuere Agareni. Eo rerum Orien-
talium statu, Occidcne pejus etiam se babebat. 
Nam Iialia qu« Roinanis imperatoribua parebat, 
et maxima Sicilia pars, multaeque gentes aliee,sub 
Micbaele tributariae facte eunt Cartbagineneibui. 
Carthagineuses enim Agareni, classe instructa, 
mullisque oppidulis captis, Ragueium obeident 

εκείνου στρατόπεδον άφυλάκτώς έχον, νυκτός αύτψ D Ragusinis per legatoe auxilia petentibus, Basilius 
επιτίθενται, κάί άναιρούσι πολλούς, ol πλείους δέ ccnlum naves bellicas subsidio mittit, quas contra 
ύπ ' αλλήλων συμπατούμενοΊ διεφθείροντο, καί ούτως so ire A^areni ubi cogaovcrunt, soluta obsidione 

Yariae lectiones et notse. 

έστιν τό άγιον θυσιαστή ριον τού αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ τού Ανατέλλοντος, οπερ ένεθρόνισεν ό άγιος 
απόστολος Ανδρέας. Vide nostram Conetantinopo-
lim, lib. ιν, pag. 189. 

PATEOL. Gn. CXXXV. 

i 
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Longobardiam invaeere, oaptaque Bari urbe, ejus- Α ύπερέσχον ol έκ της -,Άγαρ. "Αλλά τά μέν Έψα τούτον 
que tuto receptu uai, 110 totam Longobardiam 
occuparunt. Cstero quoque geotee quae ab Aga-
renia premebantur, cum audiesent quid Ragusii 
aocidiseet, et ut hostes, reformidatis imperatoris 
auxiliis, ab obsidione destitissent : anxilia et ipaa 
petunt, 8Θ Romano imperio subjicientee. Baailiua 

Variee lecliones êt notae 
(75) Τά πλείστα τής Σικελίας. Vide Constanti-

num. lib. n De Ihemat. cap. 10. 
(76) Στόλον γάρ. Michaele Thcophili filio impe-

rante, Baracem jEgyptii Grrecorum provincias Oc-
cidentalea, atque imprimie maximam Siciliae par-
tem pervaeere. Dehiuc cum Basiliua Macedo regai 
babeaas excepis6et, clasae instructa, iu Dalniati® 

είχε τον τρόπον, χειρόνως δέ διε'κειντο τά 'Βσπέρια. 
*Η τε γάρ τοΤς 'Ρωμαίο>ν βασιλεύσιν υπήκοος Ι τ α 
λία, και τά πλείστα τής Σικελίας (75), υπόφοροι 
τοις Καρχηδονίοις έπί τής Βασιλείας τού Μιχαήλ 
γεγόνασιν, άλλά μήν καί άλλα τών εθνών πλείονα· 
Στόλον γάρ (76) έξαρτυσαντες ol Ικ Καρχηδόνος 

epistolaa iinpulit. Ita quidem Porphyrogenitue in 
Basilio, et ex eo Graeci scriptores. At Latini, Er-
chempertue scilicet et auotor Ghronici S.Vincentii, 
evocatum tradunt Ludovicum a Gapuanis et Be-
neventania, Beneventi fines per Soram inyreuum, 
Gapuaque, cujus princepa rebellaverat, expugnata, 
anno eequenti, mullis fultum auxiliatoribus Barim 

maritima, facla exscensione.complurimie expugna- ~ perrexisse, ac cum prxdivto Sangdam Augusialem 
t ia nnniri ie . RAfirnninm ohsp.HftPA At. nfc Ai ihniHinm " p-Tfirrilnm. mmnnm rnmmittit** fnriiaaoniiA Q O M A A -tis oppidis, Ragueium obeedere. At ut subsidium 
Raguainis submitti aBasilio,ac centum Gbelandia, 
quffl πολεμιστηρίους νήας vocat Zoaaras, Nioeta 
patricio cognomento Orypba,rei navalis drungario, 
duce advenire perceperunt, trajecere in Italiam, 
capiaque urbe Bari,inde in continentem Calabriam 
et Apuliara effuei, harum fere provinciarum 
domini effecti suat,Capta autem Baria sub annum 
851, Ercbeinperlua, in Hist Langob. cap. 20 : 
Per idem tempus Agareni Barim insidcnlcs ceperunt, 
devastantes stirpitus, depr&dare totam Apuliam, 
Calabriam, et pedetentim Salernum ac Beneventum 
depopulari initiarunt. Evocati autem Saraoeni a 
Radelgiso priocipe Beneventano in auxillium euuni 
contra Capuanoa, per Paudonem Gastaldeum Ba-
reneem fidelem euum, ut bebent Leo Ost. h'b. i , 
cap. 27; anonymus Gasin. cap. 8, et Ghronicon 
S. Vincentii de Vulturno, pag. 694. Ut porro in 
finitimae provinciaa effuei,aoiniQatum suum dila-

exercitum pugnam commississe, fudisseque Sarace-
noa : deinde Materam expuguaaae ao Canueium; 
revessum denique Beneventuni, cum Soraceni ad 
ixtremitalem pervenissent, misso exeicilu Barim 
cepisse, capto in ea Sangdane e/]et (al cffero Rege) 
cum aliis satellitibus rjus. Similia narrat Leo 
Ostiensis, hb. i , cap. 28, qui expeditionem Ludo-
vici in annnum 866, conjicit, Barimque quatuor 
annis ab eo obseseam ait, sed Ludovicum Baaiiii 
coqiie maritimis, terrestres auas adjiinxiaee, ona-
que et simul Barim obeedisso par est crodere, 
Biquidem verum, sit capta a Ludovico Bari die 
tertia Febr. anno 868, ind. 1, ut esl apud Lupum 
Protospatbam et anonymum Bareneem, civitatem 
ipsam Baailio, eoldanum vcro Ludovico in belli 
prffimium cessiaaa, ut dieerte babet Porpbyro^e-
nitus : Καί τδ μέν κάστρον Βάρεως καί τήν α ί χ μ α -
λωσίαν πάσαν άνελάβετο ό βασιλεύς 'Ρωμαίων * τδν 
δέ σολδανδν καί τους λοιπούς Σαρακηνούς άνελάβετο 

talia,pluribus proscquitur idemErcbem-^ Δολοήχος δ ρήξ Φραγγίας καί άπήγαΎεν αυτούς 
pertus, oap. 29, ut et Leo Oet. lib. i , cap. 32. έν αψ κάστρψ Βενεβένδου. Εί urbem qaiaem Barin, 
Bed et Porpbyrogenitus, De adm. imp. cap. 32. 
rem eic narrat : 01 δέ Σαρακηνοί, μαθόντες τήν 
μετά τού στο'λου τού πατρικίου δρουγγγαρίου τού 
πλωίμου, εφυγον καταλιπόντες τδ κάστρον 'Ραουσίου, 
καί άντεπέρασαν έν Λογγιβα^δία, και πολιόρκησαν-
τες τδ κάστρον Βάρεως, τούτο έπόρθησαν. Τότε ό 
σολδανδς κτίσας έκεΐσε παλάτια, κατεκράτησε πασαν 
Λογγιβαρδίαν μ.έχρι Τώμης έτη τεσσαράκοντα. 
Saracenti ubi aafuturum mox cum classe patricium 
rei navalis drungarium resciverunt, ab obsidione 
Bagusini eastri recesserunt, et in Longobardiam 
trajicientes, urbem Barin obsederunt, expugnarunt-
que. Tunc soldadus structis.ibi palatiti,Longubardiam 
omnem Romam usque annos quadraginta tcnuit. 
Quae totidcm verbis habet ac repetit lib. n De 
themat. cap. 2 el in avi Baaili Nita, n. 55, unde 
hauait quae in hanc rem scripsit Scylitzee, pag, 

totamque regionem acprxdam universam sibi habuit 
imperator Homanorum; soldanum autem cum cxterit 
Suracenis rex Francix Ludovicus, et Benevcnlum 
adduxit. Verum an ista fidem omnino mereantur, 
dubium facit quod tradunt iidem Erchembertoe, 
auctor Gbronici S.Vincentii et Protospatha,denium 
soilicel Bariin iogreasos Graecoa poatexceeaum Lu-
dovici, ut a Saraccnis, quorum virea quotidie in-
valeecebant, eese tutarentur. Erchempertu6, cap. 
29, et Gbronichon S. Vincentii : Hoc audientes 
qui Bnri residebaut, Gregorium Bajnlum imperato-
rem Gr&corum, qui tunc in Ydronio degebat, cum 
multis excercitibus ob Saracenorum metum Barim 
introduxerunt : qui statim apprehensum Castaldeum, 
illiusquc primores Constanlinopolim misit, quibut 
jurejurando fidem dederat. Quod in annura 874f 

^ r_-. , „ , , τ - σ - « i n d - 8» rejiciunt Protospatha et anonymus Ba-
577. Varie autem aoldani nomen affertur a ecri- D reoeia, proiade post exceesum Ludovici, qux Ra 

i)toribua : quippe Porphyrogenitua, et ex eo Scy 
itzea. narrant Saracenoa ducibus Saba, vel Saban 

et Galpbo, τώ Σάβα και τψ Καλοούς, cnm triginta 
eex navibus m Dalmatiam appulisse. Calphon so-
dani merainit etiara Leo Ost. Hb. ι cap. 27, At 

3ui Σάβα. Porphyrogcnito, et Σάβαν Scylitzae. ei-
em Porphyrogenito lib. n De tkemath. Σάμαν, 

Erchemperto Seodam, anonymo Caain. cap. 28, 
33 et Leoni Oat. lib. i , cap. 37, Seodam ; denique 
auctori Cbronici S. Vincentii de Vulturo Sangdam 
dicitur. l o t igitur oppressi raalis. crebriaque Sa-
racenorum excuraionilms fatigati f.ongobardi, 
leiratoB ad Baeilium miecrunt opem exposcpntes, 
volantariam pra;terea eubjectionem poliiciti : 

Suibua ille admiesis, non modo destinhtam pro 
almalia claspem in eoruro pubsidium niisit, scd 

fit Romanum anstistem et Ludovicum II impcrato-
rera, ut suis copus miseros Italos adjuvarent, pcr 

veana9 diem extrsraum clauait 13 Augasli aono 
874. Quod de soldani risu, et ut a Capaanit et 
Beneventania, libertatem adeptue fuerit, hoo loco 
tradit Zonaras, PorphyrognnitUB pariteret Cedrenua 
commemorant. At quod addunt Ludovico a vena-
tione revcrtenii Bencventanos portas occlueisse, 
non omnino Epcbempeati narrationi convenit : 
ita enim ille cap. 34 : Quibus ita patratis, (capta 
acilicet Bari) videns diabotus suos eliminari, Chri» 
stoque universa restaurari, ct damna inferni doletu 
sno inttinctu cxperunt Galli gmviter Beneventanos 
persequi, ac crudeliter vexare. Qua dc rr et Adel-
gisus princeps (Beneventanu?) adversus Lodoguieum 
Auguttum erectm ctim suis Beneventi infra mceni* 
degentem, ar secnre quiescenlem astu doloso sanctii-
simum virum, safvatorem scilicet Beneventanm pro-
vincix, ccepity et custodiis mancipavit, bonaqn» ejus 
diripiens, ditotus est, cunctosque \*iro$ exercitoles 
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Άγβρηνοϊ, πολλά μέν εΐλον πολίσματα, τέλος δ» Α recepta legatione, eupplicibue et olaeae illa, et per 
έπολιόρκουν καί τδ 'Ραγούσιον (77). Στέλλουσιν ούν 
ο\ 'Ραγούσιοι πρεσβείαν πρδς τδν βασιλέα Βασί
λειον, έπικουρίαν παρ* αύτου έξαιτούμενοι, καί δς 
έκχτδν αύτοΐς πολεμιστή ρ ίους νήας έκπέπομφεν, 
ας έπιέναι σιρίσι μα00ντες ο\ πολιορκούντες Ά γ α -
ρηνοί, λύσαντες τήν πολιορκίαν του 'Ραγουσίου τή 
Αογγιδαρδία προσέβαλλον, καί τδ άστυ τής Βάρεως 
•Τλον, καί τούτψ κεχρημένοι δρμητηρίψ, πάσης τής 

Francorum regem opem tuli t : a qno per litteraa 
petiit, ut Roraanis legionibus in bello Agarenico 
adesset, ab iieque Agarenorum exercitu devicto, 
eorum princeps, quem sultanum vocant, captua,et 
a rege Capuim perductus.Ubi cum biennium ver-
satus esset: uunqtiam a quoquam rieisee visua est, 
ut rex miratus, diceret 8Θ ei qui Barbarum risiaae 
nuntiarot, pra3mium daturum. Quem cum quidam 

Varise lectiones et not». 
exjpoliavii el fugertcompulit.Hia consimilia babeot 
Leo Oat. lib. ι oap. 38, et auctor Ghronici S. Vin-
centii de Vultumo, p. 696. Unde patet Ludovicum 
ouatodto tnancipatnm ab Adelgiso, ex qua, infra 
quadraginta dies innumerabili Sararenorum exercitu 
ab Afriea advenienle, laodein dimissus eat, ait Leo 

in Longorbardia parebaot, urbee, postbabitie que 
cum Graecis pepigerat fcederibus, suo aseeruit 
imperio, quod in annum aecundum Leonis Philo-
sophi conjicit Scylitzes, p. 595, qui est Cbristi 
887, quo quidem anno imperabat Oocidenti Garo-
lua cogaoineuto Gra88su,cujus gener fuisse dicitur 

Ostieos. Paulo aiiter rem recitat auctor Annalium Β Ajo Zonaraj et Scylilzae, vel certe regis Francia. 
Francorum Metensium. an. 871 : Adalgisus impe 
ratorem destitutum suorum viribus cernens, jamau-
dum eoneeptam iniquitatem parturit. et cutn 
sui fautoribus palatium, in quo impcraior meridie 
quitscebat, occupare nitilur. Impcrator ciamore 
irruentium excilalus, lecto desilit, arma corripit, et 
cum perpaucis corporis sui custodibu* ad osiium 
domus turbatus procedii, aditumque ferro interclu-
dens, Aostem α liminibus arcet. Adalgisus sentiens 
non tin* dUcrimiiie oslia domus esse penttranda, ab 
inlroilu pedem relrahit. palatiumque flammis exuri 

jubet. Interea imperator dextras sibi dari petit, pa-
cemqtie obnixe deposcit. Cui responsum est.non aliter 
petita impetralurum, nisi prius iurejurando promit-
teret, nunquam se diebus vitx sux Beneventi fines 
intrarumm, neque pro calumnia, quam lunc patie-
batur, vindictam aliquando exacturum.Allatix itaque 
lanctorum pignoribus, necestitate constrictus, sacra 

quisquis ille fuerit : Ό δέ Λογγιβαρδίας δούξ 
'Αγίων τού 'Ρηγδς Φραγγίας τυγχάνων γαμβρός, 
Sed sive gener boc Joco eumatur pro fili» marito, 
sive pro afiine, uti interdum hanc vocem a Grecis 
perinde ac Latinis usurpatum oslendimusin notis 
ad Alexiadem, affinitatem haoc omisere scriptores 
Francici. Ut porro Ajo in Graecos insurrexerit. 
recitat Erchempertus, cap. 66. ldem Ajo adversus 
Angustale dominium rebeliionis jurgium imtiavit. 
Mox cap. 71, ut Ajo, Bari Graecis erepta, Grxcos 
impugnavtcs se impugnaverit commemorat. AnDum 
vero captee Baris notat Protospatba : Anno 886, 
facta fuii prodilio in Baro mense Junii, quando 
princeps (AjoJ fecil prxlium cum siratigo trapexi 
et Graecis. Qui vero Trapezi hic nomina4ur, ia eet 
Constantinua patricius Έπί τής τραπέζης, eeu 

i)rfEfec(u8 regiae meneae, quem cnm Orcidentalibue 
egionibus contra Ajonem mieit Leo Augustue ; 

menium quod ab eo exigebatur juravit, siatimque Q dignilas enim τού Έπ ί τραπέζης apud Byzantinoe 
potUro diea Benevento exiit. Mox narrat ut anno 
aequeoli Ludovicus Romam venerit, et a Joanae 
FP. a aacramento absolutus, Adelgieum lyranuum 
deountiatam in Coreicam fugere compulerit, ao 
taodetn Ludovicus anno 874 vitam finierit : quo 
looo illiua pietatem caeteraaque auimi dotes brevi 
elogio peretrineii. De Ludovici captione siuuilia 
babet Leo Oat. Tib. i. cap. 38 ubi de Capua a Sa-
racpnis obeeasa, et a Ludovico fueie ibi Saracenis 
quedan)tnibil tamen de legato Baailii ad Gapuanos 
miaeo, de quo Zonaras commecnorat. Sane di-
miaao Ludovico, aoldanum et ipsius asseclae An-
noeum ei Abadelbacbum,acimperalori8thesaurum 
aibi rptinoisse Adelgisom diserte cum Zonara tra-
dnnt Ercbempertae, oap. 28, et auctor Ghrunici 
ftancil Vtncaotii de Volturno, et Sangdanem liber-
Ul t dooaloin faiaae satis innuunt. Adde prieterea 
Annolet Yrwncorum Bertiniunos, ann. 873, Rcgi-

eadeni fuit qua3 apud nos dapiferi et Eenescalli, 
qucm prxfeclumregix mensae vocat Eginherdus in 
Vita Caroli M. magistrum regiss mensx monachus 
Sangalleneis, lib. u, cap. 9 cujus prster Codinum 
meminit Porpbyrogenilus, De adm. imp. cap. 51. 
At cladera, quam Zooaras, Scylitzee, anonymup, 
etLoo Grammatlcus passumConstantinumnarrant, 
proreus reticent scriptorrs Longobardi, nisi forte 
exstiterit in co prelio quod cum illo iniit Ajo poat 
captatn Barim. de quo Prolospatba. tted ei Grncoa 
ab Ajone primuni superatos, debino a Constantino 
patricio adco proHigatum Ajonem ipeum, ul Barim 
reverti vix ei iiruent,recitat Erchempertue cap.76: 
Ajo denique α Benevenio per Sipontum Barimpro-
fectus, super quam Constantinum Auguslorum auli-
cum et patriciutn imidenlem repcrit, rebelles impi-
ratorum viriliier impugnantem : adversus ouem 
dictus Ajo fultus auxilio lsmaelitarum, et vaflatus 

oonem tX Ttannannum Contractum. Fuit porro j) agmine pedestrium Apuleiensium audacter insurgens 
Ludorici Pii neooe, cujue nomen varie eifertur a - r . . . ^ 1 . · „ 
Bcriptoribas Or^cii : Αολίχος enim nuncupatur 
Porphyrogenito, Ub. De administ. imp. cap. 29 et 
8cylitx«, Λοοούχος, e\dem Porphyrogeriito, lib. De 
ihtm. cap. H. Enimvero, ne ab ltalia,quam semel 
ingr^ssu? sum, diacedam, exetincto Radelgieo 
Adelgiai fiHo, RadelgU /Uiui princeps est constitu-
Uu. qui tribus vix annis imperans, α Beneventanis 
qcclus est, et Ajo fraUr ejus (Adclgisi) loco illius 
ttbroqatus est. Ita quidem Erchempectus et auctor 
Chftroici S. Vinceotii, p. 698. De Ajone principe 
Beneventano.qai Αγίων Zonara\et Leoni Gramma-
tieo etanctori Chronici principumBenevenUet Salemi 
'Ayyaiun Scylitzae, Έγίων, anonymo Gombefiaiano 
o. 69 dieitar. Principatum autem iniit ille an.884, 
obiitqua an. 890, ut eat apud Lupum Protospa-
tbam.Andita Ajo Basilii tnorte,reliqaa8,qa« Grsaoia 

primo impetu victor exsistens, de hostibus plures m-
terfecit : deimle α Constantino, qui cum tribus mil-
libus equis tuto considebat in loco, validc contritus, 
vix cum aliquot urbem ingredi valuit Barim, reliqui» 
aut gladiis aut captivitati traditit. Tandem, ut ait 
idem Erchempertue cap. 80, Ajone obsesso infra 
urbem α Grxcis — legaUts suos ad Conslantinum 
patricium dcstinavit, qui residebat svpra dictam 
urbem, et cum eo pacem farieru urbem remisit, et 
ad propria remeavit. Sic igitur Baris rursum in 
Graecorum potestatem venit, expulso Ajone a 
Cunstantiao palricio, donec a Guiscardo iis adem-
pla est, ut narrat Lco Oat. lib. m, cap. 44. H»c 
porro fusiua prosecuti sumus, quod historiam 
Francicam quodammodo illustrent. 

(77) 'Ραγούσιον. Quod 'Ραούσιν νος,ννλ ΟΛΤΛ\ΚΟ^ 
tinue PorpbM Deodm. imp. ^ . ^ , « Χ \ \ Λ \ . Κ Ο > · * ^ 
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semel rigisse nuntiasset, accereito sultano, risue 
caueam qussivit ? At illo : Rotai currus (inquit) 
vidi, quarum am altera terrx incumberel, allera 
sursum tolleretur : mox ea qux tublimis fucrat, 
depressa: qux humilis, in altum elaia est. Unde 
conjectura capta, res humanas etiam eodem modo 
moveri et trans/erri, in risum erupi : posse fieri 
cogitans, ui et mearum rerum idem status cssct : ae 
me9 quemadmodum e sublimi sum humi depressus, 
sic ex humili loco in altum elatum, sublimem fore. 
Rex et veritate orationia coneidcrata, et soldaai 
ob fortunae commutationem misertus : eum libe-
riua habitum in familiaritatcm suam aecivit, ct 
ejue ui viri prudentis consiliia usus est. Is voro, 
homo callidus, regem dolo circumvenit. Nam cum 
Gapuaet Beaevento recens potitum vereri cogno-
visset, ne β» urbes de vindicanda libertate cogita-
rent: Siy iaquit, imperium istarum urbium firmum 
habere studes : civet clariores alio transferto. Nam 
vulgusper se, nobti rebus non studebit.ld consilium 
rex eibi atile futurum ratua,exsequi atatuens,clam 
vincula ferrea fabricabatur. At ioiprobus ille vir, 
cam utriubquc civitatis principibus colloqucns, 
atque in eorum familiaritatem sese insinuans, 
aecreto dicit, regem in aniroo babcre primarioa 
civea vinclos io suam tranpferre regionero. Quod 
vere a se dici, illud argumento esse quod forreas 
catenas, manicae. aliaque vincula fabricaretur. 
Id illi cum verum doprehendissent, horainem sibi 
beno velle opinati, regi venatum 171 egresso 
portae clauserunt. Is igitur non admissus doraum 
rediit. Sullanus autem a civibus libertate remu-
nerationis ergo accepta, pristinoquo imperio recu-
perato, iisdem Capuanis et Benevcntanis bellum 
infert. Qui cum obsidione urgerentur, per legatos 

Α Αογγιβαρδίας έκράτησαν. Γνόντα δέ καί τά λοιπά 
έ*θνη, τά παρά τών 'Αγαρηνών τούτων, ώς εΓρηται* 
πιεζόμενα, τδ γεγονδς κατά τδ 'Ραγούσιον, καί 
δ'τι τήν έκ βασιλέως συμμαχίαν δείσαντες ol πολέ
μιοι, τής πολιοργίας άπέστησαν, πρεσβεύουσι καί 
αυτοί συμμαχίαν αιτούντες, καί εαυτούς τή τών 
'Ρωμαίιυν ηγεμονία υποτιθέμενοι. Καί δ βασιλεύς 
τήν πρεσβείαν προσήκατο, καί έπεκούρησε τοις 
αίτήσασι διά τε τού προειρημένου στόλου καί διά 
τού Φράγγων £ηγός (78) Έπέστειλε γάρ έκείνψ, 
συνεπιλαβίσΟαι τού κατά τών 'Αγαρηνών πολέμου 
τψ τών 'Ρωμαίων στρατεύματι, ύφ' ών ή τών 'Αγαρη
νών κατεπολεμήθη στρατιά, καί δ άρχηγδς αυτών 
έάλω σουλδάνος καλούμενος, δν δ 'Ρήξ τών Φράγγων 
έν Καπύη άπήγαγεν. "Οπη δύο διατρίψας ένιαυτούς, 

ρ ούκ ώ<ρθη παρά το» μειδίασα ς ουδέποτε, ώστε τδν 
ρήγα θα'^άζειν, καί ε" τις άπαγγείλειεν αύτψ γε -
λώντα τδν βάρβαρον, δώσειν τι έπαγγέλλεσθαι τής 
αγγελίας μισθόν. ΕΤπεν ούν τίς ποτε Ιδεϊν τδν 
σουλδάνον γελάσαντα. Καλέσας ούν τδν βάρβαρον δ 
0ήξ> τ ή ν «ίτίαν τού γέλωτος ήρετο. Ό δε, Τροχούς 
(79) εΤπεν αμάξης όρ?ν, ών τδ μέν πρόσγειον ήν, 
τδ δ' ήρτο μετεωρον, εΤτα τδ μέν μετέωρον χβτ-
ήκτο πρδς γήν, τδ δέ πρέσγειον μετεώριστο. 
Ούτω δ' είκάσας καί τά ανθρώπινα πράγματα 
κινεΤσθαι καί μεταφέρεσΟαι έξεγέλασα , λογισά-
μενος ώς ούκ αδύνατον ούτω διατεθήναι καί τά 
κατ' έμαυτδν, καί ώσπερ έξ ύψους κατηνέχθην 
είς ταπεινότητα, ούτως αύθις ϊσως έκ χθαμαλότη-
τος ε*ς ΰψος έπαρθήναι καί γενέσθαι μετάρσιος. 
Ταύτα μέν εΤπεν εκείνος. Ό ίέ ($ήξ, καί τήν τών 

C λόγων άλήθειαν είς νούν εΐληφώς, και τδν σουλδά
νον τής μεταβολής κατοικτείρας, ψκειώσατο' τε 
αύτδν καί πα^ησίας μετέδωκε, καί συνετον τδν 
άνδρα οίόμενος, έκοινώνει καί βουλευμάτων αύτψ. 

Varise lectiones et notee. 
(78) Φράγκων (*ηγός. Fuit is, ut eupra dixi, 

Ludovicus 11, irnp. Lotbarii iinp. filius, cujus uxor 
fuit Ingelberga, ducis Spoleti filia Utriusque rae-
minit Nicctae Papblaeo in Vita Ignatii pat. Con-
Btantinopol.ecribeDS Photium patr.Constantinopol. 
Adhuo superstite Micbaelo Theophili lilio, cum 
in Nicolaum papam anatbema pronuntiasset, solli-
cilasse misais munpribus Ludovicuoi 'Ρήγα τής 
Φραγγίας, κα» 'Πγγιβέργα^ αυτού γαμετήν, ut Νί-
oolaum e sede sua expellerent, imperatorea, si id 
exeequerentur, Constantinopoli creatum iri poll i-
citum : quod ii etatim totii» ulnie amplexi fuerint. 
Idipeum rcfcrtur in appcndice ad concilium iv 
Constantinopolitanum, cap. 2 ac Photium in con-
ciliabulo ab PO coacto contra fgnatium et Nicolaum 
PP, Ludovicnm imperalorem, et Ingelbergam 
Augustam acclamasse : Ούτως ούν πλαστογραιρήσας 
ίδιοχείρους πάντων ύπογραοάς , άνηγόρευσε καί 
άνευφήμησεν είς τήν άναπλασθεΤσαν αυτ^> σύνοδον 
βασιλέα τδν Λοδόηνον, καί τήν Ήγγελβέργαν Αύ-
γούσταν πρδς ήν και γέγραφεν έπιστολήν ευφημίας 
πεπληρωμένην, ώς άξιωθει^ν αναρτήσεως έν 
οικουμενική δήθεν συνόδψ τή ΙΙουλχερία παραπλη-
σίως, ώς ψετο. Καί κατηντιβόλει καί κατεσκεύ-
αζε παραπεΐσαι τδν Γδιον σύζυγο ν Λοδόηχον, 
άπεϊρξαι τής 'Ρώμης τδν πάπαν Νικόλαον, ώς 
δπδ συνόδου καθηρημένον οικουμενικής καί καθ
ολικής, ής τδ Τσον καί πρδς αυτήν έξαπέστε λε 

μετά δώρων. Sed deturbato paulo poat ipso Photxo, 
res in vanum abiit, Basilio post necem Michaelie 
imperinm adepto, cujua amicitiam Ludovicue, 
quamdiu vixit, videtur coluisse : nam non eolum 
Hagusinos contra Agarenos, Baeilii bortatu. copiie 
8uis juvii, ut ecribit Zonaras; sed etiam legaloe 
Buos Conslantinopoiim misit,cum concilium coatra 
Photium coactum est, qui in eouna cum Michaelis 
Bulgarise regie logatie coneedere, ut doremur ex 
actione 9 pjusdem concilii. 

n (79; Ό δέ Τρο*/ούς. 8iinile quid narrat Tbeopby-
u lactua Simocatla*lib. vi Histor. Mauric. cap. 11, et 

ex oo Thpophancs ann. 13 ojusdem Augusti, de 
rego quodam a Sesostri yEgyptiorum rege captivo 
facto. Cum enim ex dovictis regibus, quatoor se-
legisset Sesostris qui currum, quo triumpbura 
duccne vehebatur, cquorum more traherent, alter 
ex iiseunctari visus est, dum crebro rotro ccnver-
8t8 oculis rota? volubilitatem contemplaretur. Rex 
vero toties respicicntem compellans : Quid eat,in-
quit, bone vir, quod oculos in tergum totiee retor-
qucs? cui ille respondit : Τεθαύμσκα τών τροχών 
τά κινήαατα · άνώμαλον έ*χει τήν κίνησιν · τά 
τοίνυν τούτων μίρη μετεωρούμενα, αύθις καταχθόνια 
γίνεται, καί Ιμπαλιν τά περιπίτε?α μετά τούτο i«t-
ωρίζεται. Quibue auditia Sesostrim aiunt ad mo-
destiam correctum esse, mandasseque denuojan-
ctie malis a collo regum juga demi. 
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Ό 81, περίεργος ών, δόλψ τδν ρήγα μετέρχεται. Ό Α admiesi facinoris veniam a rege precati, suppetiaa 
μεν γάρ (5ήξ τήν τε Καπύην και τήν Βενεβενδδν 
τάς πόλεις νέον κτησάμενος έδεδοίκει περί αυτών, 
μή ποτε τής ελευθερίας άντιποιήσωνται . Ό δέ 
Βάρβαρος εκείνος τούΥ έγνωκώς πρόσεισι τψ ρηγί, 
καί φησιν Εί βούλει σοι τήν τών πόλεων τούτων 
αρχήν βεβαίαν προσειναι , τους λογιμωτέρους 
τών έν αύταις μέταγε άλλαχού , καί ούκέτι τδ 
πλήθος καθ' έαυτδ γεγονδς, ουδέν φρονήσει νεώ-
τερον. Συνοίσουσαν ούν τήν συμβουλή ν δ (5ής οίη-
6εΐς, Εθετο τψ σκοπψ, καί άσυμφανώς δεσμά έχαλ-
κεύοντο. Είτα καί τοις έξόχοις τών έν ταΤς πόλεσιν 
ώμίλει δ πονηρδς εκείνος άνήρ, καί ώσττερ φιλικώτε-
ρον προσεοέρετο, και έν άπορρήτοις λέγει αύτοίς ώς 
δ £ή£ βούλεται τους άξιολογωτέρους τών πολιτών ύπδ 

sibi ferri enixe petuat. Sed ut ille, repadiata lega-
tione, 8 Θ interitu illorum lestari dixit ; ad impe-
ratorem Baeilium alia legatioae misea, ut aibi 
periclitanlibus aubvenirct, cum legatus impetratia 
auxiliis rediret, cives suos bonie animia esse jus-
surus ; captus est ab hoetibua, ex quo cum aulta-
nus cogDOvisset, undo vaniret, et quam lffitum 
civibua nuntium afferret, ait ille : Si vivere vo-
lueris, iuit de muro prospectantibus renuntiato, tm-
peratorem auxilia negasse. Quod ni feceris, U e w-
itigio morilurum scito. Promiait ille sa faoturum 
quemadmodum juberetur, et vinctui aaiaoa ante 
mcania, dum se logationem obiiese, etauxilia sta-
tim ab imperatore ventura dicit, gladiii diasecatur. 

δεσμοις ποιησάμενος εις τήν εαυτού χώραν μεταγα- g Sultanus vero urbium expugnatione deeperata, 
γειν, καί πίστις, εφη, τών λόγων τδ τάς σιδηρέας άλύ- recessit. Tarsi q ioque Ameraa Esmaa oum magnia 
σεις χαλκεύει ν καί χειροπεδας, καί άλλα δεσμά. Τούτο 
τοίνυν εκείνοι αληθές εύρηκότες, εύνοεΐν αύτοίς αύτδν 
ύπειλήφασι, και εξελθόν:ι πρδς κυνηγέσιον τψ £ηγί 
τάς πύλας τών πόλεων έπεζύγωσαν, καί ούκέτι τούτον 
Ιντδς ε*σεδέξαντο. Καί δ μέν απήλθε πρδς εαυτόν 
ό δέ σουλδάνος παρά τών πολιτών εκείνων άντιμι-
σθίαν εύρατο τήν έλευθερίαν. Άπελθών ούν καί τήν 
προτέραν αρχήν αύθις κατακτησάμενος , εκστρατεύει 
κατά τών είρη μένων πόλεων τής τε Καπύης καί 
τής Βενεβενδού. 01 δέ, τή πολιορκία πιεζόμενοι , 
στέλλουσι πρδς τδν 'Ρήγα, συγγνωμονήσαί σφισι , 
καί συμμαχήσαι θερμώς έξαιτούμενοι. 'είς δ' εκείνος 
τήν πρεσβείαν ού προσήκατο, έπιχαίρειν είπών τή 
άπωλεία αυτών, πρδς τδν βασιλέα Βασίλειον έτέραν 

navigiis, qus Agareni Gumparia vocant, Eur ipi 
urbem aggresBus, nihil effecit, eed et ipee latbali 
accepto vulnere periit, et maxima pars exercitua 
illiue. Creta porro princeps Saet Apoobaps, Pho 
tium virum etrenuum alteri clasei a se inatruota 
prefecit, qui et iEgaei marie oram, et msulas po-
pulabatur. Gui cum Romana claesie, cujus navar-
cbue erat classie drungarius palricius Nicetae 
Ooryphaa, occurrisset : multas hostilium navium 
una cum vectoribus igni Graeco in cinerea redegit, 
multas ferro confecit, ac pluree demereit. Qoi 
multiplex boc diecrimen turpi fuga evaserant, 
incolumitate non contenti, piraticis navibnB pa-

T , „ Γ .„ , _ „ r _ . ratis, Peloponesum et vicinaa insulas vexaverunt. 
πρεσβείαν έστάλκασι, παρακαλούντες έπαρήξαι αύ - Sed eos idem druDgarius, eDm ad portum Gen 
τοις κινδυνεύουσι. Καί δς ύπέσχετο, καί δ πρεσβευτής 
έπανήει θ^δειν παρεγγυήσων τοις συμπολίταις αυ
τού. 'Εάλω δ' ύπδ τών πολεμίων, καί μαθών δ σουλ
τάνος δ'πη τε ήν, καί οια κομίζει τοις άστοΐς ευαγ
γέλια, φησί πρδς αυτόν Ει ζήν έθέλεις , άπαγο-
ρεύσαι τδν βασιλέα τήν συμμαχίαν τοΤς πέμψα-
σί σε άπάγγειλον έκ τού τείχους προκύπτουσιν . 
ΕΊ γάρ μή ούτω ποιήσεις, ΐσθι αύτίκα δή τεθνη-

cbrearum applicuisset, ac naves hoetiloe circa 
Methonam, Pylum et Patrae crebro etationea ba-
bere didiciseet : triremibua pcr istbmum Corin-
thiacum celeriler terra traductia, subito aggre-
ditur : iieque improvisa impressione perouleis pi-
raticae navee partim cremat, partim cum ipsis 
viris deoiergit, duce quoqae bostium Pbotio inter-
fecto. Et sic claesis Cretensium periit. 

ζόμένος. Ό δε συνέθετο ποιήσειν ώς ένετέλλετο, καί στάς πρδ τού τείχους δέσμιος κατεχόμενος, έ'φη 
καί τήν πρεσβείαν άνύσαι, καί ήξειν δ'σον ήδη έκ βασιλέως βοήθ"αν. Καί δ μέν ταύτα λέγων, τοΤς 
ξίφεσι κατετέτμητο . Ό δέ σουλδάνος , άπελπίσας τήν τών πόλεων ά'λωσιν , υπεχώρησε . Καί δ της 
Ταρσού δέ άμηρας 'Βσμάν μετά πλοίων μεγάλων, ά κουμπάρια τοις έκ τής "Δγαρ ώνόμασται, τή πδ-
λει τού Ευρίπου προσέβαλεν ήνυσε δέ ουδέν, άλλ' αυτός τε άπώλετο καιρίως πληγείς, καί τδ πλέον τής 
στρατός αυτού. Άλλά μέντοι καί δ τής Κρήτης κρατών Σαήτ δ 'Δπόκαψ, έτερον στόλον ετοιμάσαμε-
νος, Φάτι6* χινα δραστήριον άνδρα τούτψ έπέστησεν, δς τά τε παράλια τού Αιγαίου, καί τάς νήσους έκά-
κοι>. *9 ^«ντήνας ό τών 'Ρωμαίων στόλος, ού ναύαρχος ήν δ τών πλωίμων δρουγγάριος δ πατρίκιος Νικήτας 
6 Όωρυφας (80), κολλάς μέν τών πολεμίων νεών τψ ύγρψ πυρί άπετέφρωσε, καί τους ταύταις έμπλέον-
τ χ ς , πολλούς δέ γιαχαίρας έΌετο έργον, καί πλείους υποβρυχίους έποίησεν. "Οσοι δέ τδν πολυειδή τούτον 
εφυγον κίνδυνον , αίσχρώς άποδράντες έσώθησαν . Ούκ ήγάπων μέντοι σωζόμενοι · πειρατικάς δέ 
νήας έτοιμασάμενοι τήν Ιίελοπόννησον καί τάς έκει κπτέτρεχον νήσους. Ά λ λ ' αύθις αύτοΐς δ ρηθε'ς του 
στόλου δρουγγάριος έπεισι· τψ γάρ λ ι μέν ι προσορμίσας τών Κεγχρεών , καί τά πολέμια πλοία περί 
Μεθώνην καί ΙΙύλον xal Ιίάτρας έμφιλοχωρειν έγνωκώς, διά τού κατά Κόρινθον Ισθμού ταχέως διαγαγών 
τάς τριήρεις έν τή ξηρ^, επιτίθεται τοις πολεμίοις άνωϊστί, καί τψ άνελπίστψ έκπεπληγμένων αυτών, 

Vari^ lectiones et notee. 

9 (80) Νικήτας δ Όωρίφας · Nicete Paphlagoni Ludovicus II imp. in Epist. ad Baailium imp* 
Ωρύσας. Ia eat Nicetaa patrioiaa, cujue meminit Gonetantinopolit. abi Hadriaiia strvator dioitur. 
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τάς μέν τών ληστρικών νηών έπυρπόλησε, τάς δέ καί αύ 
Φωτίου άναιρεθέντος. Οΰτω μεν ούν ό καί τών Κρητών < 

173 Χ. Verum ex Africa ali« naves sexaginia j 
ingentea Romania provinciis vastandia usquead 
Gephaleniam et Zacyathum procosserunt. Contra 
eaa Narean classis praefectus miesue eet. Sed cum 
multi ex remigibus fugam cepissent, ei triremes 
eemivacue essent : navarchua ita cum hostibue 
DOQ congrediondum e?se ratua, casum illum ad 
imperatorem refert, et deeertores inquisiti, ac 
cito reperti sunt. Ut autem terrorem incuteret 
nautia, nec ullum tamen Gbrietianorum eupplicio 
afficeret: triginta captivos Agarcnna carcere noctu 
extractoa, fuligine inungi na agnoscerentur, fla-
grisque caesoa per forum circumduci, et in Pelo-
ponesam perductos paiie affligi jussit. Quo facto 
olaesiarii perterriti, noctuquehostes aggressi profli-
garunt, aliia caesis, aliia captia. Deinde io Siciliam 
quoque transvecti.urbes Cartbaginensibue obno-
xiae vexarunt et vastarunt. Caeterum Meeembriaci 
Arabee, cognito Roman® claasis otio navibus ad-
veoti, Phoenici» etSyriee orara infestarunt. Baeiliua 
enim csdem Micbaelia decaseoris sui expiaturua, 
multie in locie urbie regia? coelestis militiaa principi 
Micbaeli nova templa, atque in ipsa regia magni-
flcam et aumpluosam sdem, Nov» Ecclesiae inditu 
nomioe, conatruxit. Nautie igitur his substructio-
nibua occupatia, cum eorum lerga a tollendis one-
ribua nunquam vacareDt, cum manus in copbinis 
occupato eseent, claaeis otiosa fuit. Qua de causa 
Agareni oram maritimam impune praedabantur. 
Neque vero illam duntaxat infe9tarunt,sed Byracu-
sas etiam devastarunt, imperatore nautas «diflca-
tionibus defatigante, qui eliam Elie Thesbitae, < 
quem eximia veneratione colebat, aedem exstruxit, 
fore aperana ut ab eo, curru igneo, in ccelum tolle-
retar. Tamen Syracuearum captivilate et rever-
eione cognita, misit qui nefariia Agarenis resiste-
rent : aed nihil profecit. Deindo Nicepborum Pbo-
cam, ejus Phoce qui post imperavit, avum, cum 
justie copiie ablegavit, virum fortissimum, et rei 
militarii peritiseimum, qui Agarenos sepe profli-
gavit. Dum autem Baailiue imperator Theophi-
litzi, ut supra dictum, est, adhuc ineerviret una 
oum illo Peloponesum deecendit, et templum 
Andre» eet ingreseua, in quo 173 degebat mona-

άνδρους κατέδυσε, καί αύτου τών πολεμίων έξηγουμενοο 
κώλετο στόλος. 
. — Έξ Αφρικής δ' αύθ^ ε^εραι νήες έ£ήκοντα παμ-

μεγίΟεις έξώρμησαν, καί τή ύπδ 'Ρωμαίους καί αύ
ται έλυμαίνοντο, καί μέχρι Κεφαλήν ίας και Ζακύν
θου προήλθοσαν . Στέλλεται τοίνυν ναυτικδν κατ' 
αυτών, ναυαρχούντα τδν Νάρσαν ε*χον. Πολλών δ ' έκ 
τών περί τήν είρεσίαν πονούντων άποδρασάντων , 
αϊ τριήρεις ήσαν ήμίκενοι* διδ καί δ ναύαρχος ούκ 
έκρινε δεϊν ούτω συμμίξαι τοις πολεμίοις, άλλ ' ανα
φέρει τψ βασιλει τδ συμβάν, καί ol λειποτάκται ζη
τηθέντες ταχύ κατεσχέθηααν . "Ινα δέ καί φόβον 
έμποιήση τψ ναυτικψ, καί μηδένα κολάσρ Χρ,στια-
νδν, τριάκοντα τών έν είρκταις φρουρού μένων αιχμα
λώτων 'Αγαρηνών έκβληθήναι κελεύει νυκτδς, και 
περιχρίσαι μέν άσβόλη τάς όψεις αυτών, ώς αν μή 
έπιγινώσκοιντο, εΤτα αΐκίσασθαι σφας , καί διά τής 

j αγοράς περιαγαγεΤν, άνασκολοπισΟήναί τε άπαχθέντας 
εις Ιίελοπόννησον. Ού γενομένου, ol τού στύλου ναυ
τικοί έξεδειματώθησαν , καί ούτω τοις έναντίοις 
έπήλθον νυκτδς , καί τρόπαιον ήραντο , τών μέν 
άπολομένων, τών δέ έαλωκότων. Είτα καί ε^ς Σικε-
λίαν διέβησαν, καί τάς έκεΤ πόλεις δ'σαι τοις Καρ-
χη δον ίο ι ς διέφερον έκάκωσάν τε καί έ£επόρθησαν . 
Καί ol έκ Μεσημβρίας δέ "Αραβες, έσχόλακέναι τδν 
'ΡωμαΥκδν μαθόντες στόλον, τά τής Φοινίκης και τής 
Συρίας ναυσί προσπλέοντες έκάκουν παράλια . Ό 
γάρ βασιλεύς, δ'τι Μιχαήλ άνειλε τδν πρδ αυτού βα
σιλεύοντα, οίον έξιλασκόμενος τδν θεδν, πολλαχού της 
βασιλίδος τών πόλεων τψ άρχιστραεήγψ Μιχαήλ (81) 
ναούς έδείματο έκ καινής* καί έν αύτοις δε τοΤς 
άνακτόροις έδομήσατο τούτψ πολυτελές τε καί πολυ
δάπανο ν τέμενος, δ καί Νέα ν 'Εκκλησίαν έκάλεσεν. 
'Εν τούτοις ούν τοΤς δομήσασιν ασχολουμένων τών 
πλωίμων, καί τών νώτων αυτών ούκ άφισταμένων 
άπό τών άρσεων, τών τε χειρών αυτών έν τοΤς κοφί-
νοις (82) δουλευουσών, δ στόλος έσχόλασε* διδ ο\ 
'Αγαρηνοι άδεώς, ώς ει'ρηται, τά παράλια έληΐζοντο, 
καί ού μόνα ταύτα έκάκουν, άλλά καί τήν Συράκου-
σαν έςεπόρθησαν. Ό δέ βασικεύς τδ ναυτικδν τού 
στόλου κατέτρυχε ταΤς οίκοδομαις, καί τψ προφήτη 
Ηλίου τψ θεσβίτη ναδν άνεγείρας* έτίμα γάρ τούτον 
διαφερόντως, καί ψετο προσληφθήσεσθαί ποτε «φ* 
αυτού καί τψ πυρίνψ συνεπαρθήσεσ6αι ά*ρματι. 
"Ομως μέντοί, τήν ά'λωσιν καί κατασκαφήν τής Συ-
ρακούσης (83) μαθών, Εστειλε τους άντικαταστησο-

Variaa lecti 

(81) 'Αρχιστρατήγω Μιχαήλ. De variis S. Mi-
cbaeli exstructis 83dibue sacrie egimua in noetra 
Constanlinopoli, lib. ni, sect. 3, n. 4, ubi prseer-
tim de bao Nova dicta : in his etiam, de ea quv 
in Conchylo stetit, imperante Justiniano, quam 
eamdem esse existimo, qun palatio adjacuisse 
dioitur in concilio CP. sub Mena, act. 2 : jEyivo-
αεΟα καί έν τψ εύαγει εύκτηρίψ οικψ τού αγίου 
αρχαγγέλου Μιχαήλ τψ προκειμένψ τψ εύσεβει 
παλατίψ . Paulo supra exelitisse έν τψ παλατίω 
ecribitur. Hanc 5. Michaelis de Bucelone ecclesiam 
vocat Innocentiue III PP. lib. xn, epist. 70. 

(82) Έν τοις κοφίνοις . Κόφινος dicitur vae 
ex virgultis terre portand® idoneum. Godinue in 

es et notae. 

Oria. CP. n. 110 : "Ιστατο δέ έν τψ αύτψ λιμένι 
στήλη μαρμάρινος Ελευθερίου, φέρουσα πτύον καί 
κόφινον. 

(83) Κατασκαφήν τής Συρακούσης. Hoc Syra -
cusflB excidium attigit etiam Gonstantinua in Baei-
lio, n. 49, et ex eo Scylitzee, et alii : eed pr* cas-
teria banc urbig calamitatem descripsit Tbeodoeiua 
monachue in Epistola ad Leonem archidiaeonum 
de Syracuaans urbis expugnatione, qus eervator 
in Bibliotheca S. Servatoria Mcaaan®, et quam ex 
Grceco Latinilate donatam desoripsit RoccbusPyr-
rhus in episcopis Syracusanis, in qua et famem in-
gentem a civibus perpeaaam in urbis obaidione» et 
clades a Barbaria laiie Saracenia illataa CbriaUaiu» 
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μένους τοκ άλητηρίοις 'Αγαρηνοις· άλλ' ουδέν ήνυ- Α. chus quidam virtutis studiosus, qui TheophΙ
στό. ΕΤτα τδν Φωκαν Νικηφδρον, τδν πάππον τού litz® nullam rationem habuit, sed Baeilio con-
μετέπειτα βασιλεύοντος Φωκα μετά δυνάμεως άξιο- specto, honoris causa surrexit, eumque adoratum 

Variae lectiones et notae. 
luoulenta oratione describit,ut quietobseesa urbe, 
in ea cum aliis iamem ipsara, et ea expugnata, 
duram captivitatem perpessus fuerit. Qua3 quidera 
epistola Latina duntaxat oratione exarata, interim 
dum Grsca prodeaat, quorum qusedam fraguienta 
habentur ia bibliotheca Regia, si bic describatur, 
haud ingratum forte rerum Byzanlinarurnstudiosia 
fuerit, tum quod horum temporum illustrandae 
hiatoriae non parum conducat, tum etiam quod 
Pyrrhi Sicilia baud omnibus obvia sit. Eorum qux 
nobis evenerunt, vir divinissime, singula persequi 
velle, εαηβ diuluraius, oportuniisque temporis spa-
tium postulare videtur; breviorque eptitola est, 

indicium infeclumque reliquerunt, quod ad timorem 
incutirndum tis qui detinebantur obsessi, animosque 
consternendos facere visum esset? tempux admonet, 
ut ad ea qux intus gerebantur orationtm converta-
mus% deque IU excursim aliqua dicamus. Foris vcuta-
bat gladius, et intus pavor, ut pervetusto illo oraculo 
Moysen res nostras vattcinalum esse plane assevera-
verim. Cum enim xque ac populo hraelis in Deum 
ante α nobis peccatum essel, eumdem quetn olim ille, 
diuinse iracundix calicem potaoimus, capti sumus, 
posteaqtiam xgre diuturnam famem herbarumque 
victu toleravimus : posteaquam sordida quseque 
rerum egestate compulsi, in os congessimus. Quin et 

quam ut lotam rerum gestarum seriem complectatur. « ad liberorum eliam comesliones (rem ne\ariam el sv 
Contra vero penitus Kxc silere communemque do- lentio praetereundam) processimus, cum antea nec 
loris sensurh% quem ex his cepit potius ferme lerra-
nm orbis (facile enim mihi persuadeo condoluUse 
nobis eoSy apud quos vel solum Syraeusarum nomen 
devenerat) valde stupenlis animi, morboque indolen-
liae apprime laborantis faiurum /uisse existimavi, 
De qua re prophetarwn quidam tanquam ex ort Dei 
tic esl locutus : Male illoe accepi flagris, nec tamen 
doluerunt. Ae si quocunque modo narrationem ha-
rum rerum instituam, bene utrisque consultvm erit: 
tnihi quoque aliquam afterct orationem, quae mx-
rentibus iilit revelatum iri confido.quibus nunc male 
discrucior. Quippe sic natura comparatum esl, ul ea 
qux nobis moUstix sunt, si sermone vulgaveris, 
animi levent xgritudinem, tibi vero merces minime 
fluxa hine accedet, si compaliendo lacrymis narra-
tionem prosequeris. In hostium tandem potcslatem 
devenimus : capti demum fuimus, ο vir divinis hono-
ribus perfuncte, nec sane pejora sunt Hierotolymx 
czpertx eum caperentur, nec Samaria prior Hiero · 1 

solymis expugnatss. Tandem pam sumus direptio-
nem, quam non insulx Chetim unquam agiiovere, 
nonregiones barbaricx, non urbes quxcunque in 
medium afferri possent. Ejusmodi fuit hoc excidium, 
tU eodem aie, quibus antea propugnatum erat, arcus 
et phuretras contriverit, arma, gladiutn, et bellum 
dejecerit, drenuos quosque debilitaverit, propugna-
toresque gigantes (sic enim magnanimos iUos appel-
lavcrim, qui egregie operam suam prx&titcrunt, qui 
et famem antea tolerare, et labores quoscunque sub-
ire9 et vulneribus confici prope infiniiis pro Christi 
amore non dubUarunt, et post captam urbem gladiis 
contrucidali sunt) hostium violentix cedere coegerit. 
Tandem in hosiium manus incidimus. cum antea diu 
ac ssepius fuixset ad muros propugnatum, cum etiam 
namli prxlio (harrendum sane spectaculum, ipsisque 
intuentium oculis consternationem ingenerans : con-
utmatur enim aspectus rerum atrocitate qnx sxpe 
ilii oh\iciuniur) fuerit multoties decerlatum. Victi 
/uimtu post mullas nocturno tempore factas obsi-
dtones, et hoiiilet insidias, post admotas muris ma-
chinas, qui\nu totum fere diem tundebantur, pott 
gravem illam innoUra propugnacula lapidum pro-
jectorum procellam, poti illas urbium vastatrices 
irsfwfwes, murosque tubterraneos, quos vocant: r?i-
hil enim tiorum qux ai urbis expugnationem ccnse-
bantur idonea, intentatum reliqucruni ii quibus ob-
iidendx urbis cura incumbebat, qnorum jampridem 
potiundx urbis cupiditas animos inflammaverat, 
summa animorum conientione decertabant, quo quis? 
aue vacto cxieris prsrstaret, novas in dies singulos 
maehinas excogitando, quibus urbs capi diruique /"a-
cilims pouet. Quanqunm ab hisce Deus altissima 
tfmxitii raiione admirabili nos quodammodo protexit. 
Quid vero necesse est more Iragico ejulantem latius 
per equi,quantam et qualem in no$ maloruum conge-
rtrim invthere summo stuato conati sunt hosia f quid 

ab humanae carnis esu (heu quam horrendum specta-
cuium) abhorruimus. Sed quis hxc pro dignitate 
tragice deploraverit ? non α coriis bubulisque petlibus 
abslinuimus, non ab alia quibuscunque rebus, qum 
fame enectis quidquam iolatii afterre posse crederen^ 
lur, ne ossibus quidem aridis parcenUs, injucundam 
nobis cxnam apparabamus. Novum profedo, et ab 
omni mortalium uxu abhorrens alimenti genxu. Et 
enim Syracusanorum complures, (quid homines non 
cogii fames importuna?) quadrupedum ossa molere 
primum, tum aqux perpauxiilo conspergere.quamvis 
abunde nobis aquas ad hos usus Arethusx /ons sup-
peditarel, atque hoc invento famem sedare miserrimi 
homines cogebantur. Jam enim tritici modius eentum 
et quin/fuaginta nummis aureis vxnalis erat, pistores 
vero pluris vendebant, qui,pe ducentis aureis, unde 
fiebat ut duarum unciarum panis (rem miram!) 
nummo aureo venderetur. Addequod trecentis aureis 
et eo amplius, quomodocunque edule vxnum ibat, 
et quinqne supra decem, quandoque etiam viginti 
constabat equinum caput: asininx carnes etiam in 
deliciis habitx. Jam νι το domesticarum avium def§* 
cerat genus : oleum auiem et salsamentorum cujus-
que generis obsonia, vel ea qux, ut att Gregorius 
Theobgus, pauperum esse ctbus solent, jam erant 
absumpla. Casei, leguminum et pisoium esus omnino 
nullus : jam enim unius atque altenus portus9quibus 
interjacent Syracusx, per vim hostes potiti fuerant, 
cum antea arces, qux Brachiolia dicebantur, et ab 
ingressu portuum hostes arcebant% solo funditus ad-
xquassent lllud vero longe molesiissimum accidit : 
nam sxvissima pestis (proh dolor!) famem subse-
cuta est. \forbus etiam letanus, α nervorum con-
tractione sic dictus, quosdam divexabat : quibusdam 
autem apoplrxia dimidiam parlem corporis arefar 
ciebat, aiios rq>«ntino mori cogebat, nec defuerm 
qui eodem genere morbi correpti, aul corporU atmt-
dium movere tantum poterant, aut omnino omni 
movendi corporis facultate destituebantur. Alii imtar 
utrium inflato corpore horrendum sui spectaculum 
intuenlium oculis exhibebant, quousque mors illis 
supcrimmincns (nam hxc quoque divino imperio pa-
rebat} atque ex hxijus prxscripto nonnihil retardaba-
tur) xgr* tandem mUeros gravissimis doloribus li-
berabat. Emmvero iis qux jam α nobis rnemorata 
mnl, permulta alia adjungi possent, qux Umgiore 
indigerent oratione, qiuim ea qux ab homine in ru-
stodiatn dato profictsci potest. Quid enim aliud po-
tero quam res tam grandes paucis perstringere ae 
tenuare, qui curcere inclusus ne horum quidem Λα-
beo pacati otii ? densissima carcens cal\go% qux ob 
oculos versatur, aspectum hebetat atque obtundit : 
tumultus eorum qui simul in eadem asservantur 
custodia, menlem agitant atque perturbant : turris 
qux ad majorem portum in dextro urbu angulo 
erat exttruda, catapuliarum vi, quibus hotie* $axa 

file:///forbus


Ββ JOANNIS ZONAILE 5β 

amanter excepit. Eo mulier quadam vidua illius Α μάχου έκπέπομφεν, άνδρα γενναιότατων τε δ μου xat 
looi primaria, et magnie opibus aflluene cognito, στρατηγικώτατον, δ ; και πολλά κατά τών της "Αγα έκ-
horainem pro familiaritate acceraitum interrogat, γόνων έστήσατο τρόπαια."Οτε δε τώ θεοφιλίτζη ώς π ρ ο -

Variae lectiones et notse. 
prxgrandia juculabantur, concxua primum, mox ex toris xdis vcstibulum contra eos aciem instruebnnt 
parte cecidit, ab hujus turris excidio qninque poxl 
diebus murus propugnnculi, qui fuerat antea turri 
conjunctus, eodem catapultarum impetu disruptus 
est : quo facto magnus timor in obseasorum animos 
injectus est. Hostium tamen oppressionem sustine-
bant egregii illi viri mlieque strenui sub auxpiriix 
beatissimi ducis patricii, sumrmeque hujus conten-
tioni obsecundare conabantur, tupra quam oralione 
explicari poi$it. Dies viginti, tohdemque noctes, uln 
murus corraerat contra eos qui adilum ex illa parle 
tentabant tgregic slrenueque depugnalwnt, animi 
ingenitam nobililatem prx se declarabant: insigncm 
quoque laudem csse ducebant pro tuenda urbe vul 

aciem 
ad unum tracidatix, ma'jno impulsu valvas aperiunt% 

tcmvlumque subeunt strictis ensibus crebro unhelilu 
iynem naribus ocuitsque spiranies. lum vero omnis 
xtas todem temporis mometUo in acie gladii corruit, 
principes et omnes judices terrx (quod in Psalmis 
eanere solemus) juvenes et virgines, senes cutn junio-
ribus, monasticam professi^ tum matrimonio copu-
lati, sacerdotes et populux, xervus el liber, quique 
in Uctis malio jam tempore valetudinarii decumbe-
bant. Λα/η ne his quidem parcere, Deus bone, car-
nificex illi didicerunt:animux enim humani sangwnU 
sitiens eorum moribus. qui primo irati occurrunt, 
minime satiantur. Erat igitur tum videre, (ut So-

nera loto corpore excipere. Jam vero si quis ad illud " phoniie verbis utar) diem illum, diem calamitatis et 
urbU popugnaculum se contulisset, quod adverxum 
vulgi sermone dici consueverat, permulios ibi viras 
potcrai intuevi miris diversisque modis mutilutos. 
Eranl qui efjossos ocvlos haberentthis quidam nares 
truncx, his vero aures cernebanlur amp\Uatir% aliis 
palpebrx, aliis maxillx ex telorum et sagittarum 
iclibus sanguine rubesrebant, quibusdam frous et cor 
elia/n ipsum modis variis vulnerabalur; ventcr aliis, 
aliis pectus acceptis vulneribus patebnt, atque ut 
compeiidio dicam, non aliqua tnnlum, sed omni ex 
parte laborabant. Hostes enim totis copiis urbem 
obsidebant, eramque numero supetiores adeo ut 
cenlum ex illis (quod vix assequitur fidcm) cum uno 
e nostris manus consererent, gloriuque uon vulguri 
antagonistas augerent egregix virtutis facto peri-
culo. Equidem athleturum xtudium appellabam, 
quoties eo loci ventitarem, in quo fortiter prxcla-
reque agenles magnam sibi ex prxclare geslis glo-

miserix,diem angustix et ruinx9diem tenebrarum ei 
caliginis. Post hxc autem (quid enim pluribiu opor-
tet% xingula corum percensere qux primariis urbis 
viris evenere, prxserlim curn auribus ipsis, ne dum 
animis horrorem incutiantf Inclytus patricius, qui 
se in arcem quamdam receperat. postridie una eum 
septutujinta viris vivus capitur, alque octavo ob urbe 
expugnata die, capitali supplicio plectitur. Quod qui-
drm adeo excelso foriique aniino pertulit, ut mhil 
humile, mkil suu constuntia indignum admiserit, ne 
leve quidtm timidalis alicujus argumenlum monstra-
verit, nec mirum, auando antea nullo pacto adduci 
potuit ut urbix proaiiionem salutis proprix causa 
facerct, prxsertim cum permultos haberet hujus 
connlii iwn probatores tivrtum, verum ή voluisset 
efiam adjninistros. Ulc vcro maluit cum h&nestatt 
mortem oppetere, ut eorum qui cum ipwerant saluti 
prospiceret, atque unam pro multis ad Chnsli imita-

riam comparabant. Tum vero flagitiorum nostrorum C tioncm caput objicere pcriculo (quanquam hoc homi-
numerus usque adeo exrrcvit, ut distrirtum in nns 
divinx ultionis gladium inebriaret die primu post 
vicesimam mensis Muii. Quanta vero ab ea dic, quo 
murus corruit, civitus in hosfium potestutem redacta 
estt Modum autem quo fuit expugnata operx prx-
tium erit dicere : fuit enim horrorh plenux. Cum 
enim Dei xevera \n nos animadversio eorum qui for-
iiter hostibux resistebanl strcnuissimum quemque huc 
atque illuc dUsipasset, et inclytu,m patricium cum 
ejus commilitonibns ad corpora procuramia α mxn:-
bux in domos propricu avoeasxel, Burbarorum animos 
impulit ut ad fatalem illam turrim, de qua supe-
rius, obxidionem integrarent, machinix iWx adhibitis 

i\ux ad lapidum projectum usui erant. Tali enim 
udicro parricidx illi urbem invadcntes sese oblrda-
bant : nec xane dffficili nrgotio graxsabantvr, paucis 
admodum millibus custodienlibus partem Hlarn, pro-
pferea quod opportunum illud pugnandi temvus rives 
non xstimabant, securique propugnatores alia omnia 
quam ad propugnacula se conferre medilabantur. 
Dum igitur hostes in urbem hpides horrentium in 
morfum confectarent, totumque illius ombitum com-
plerent, scala quxdam lignea per quam propugnato-
ribus erat pervia, semidiruta, turrix effringitur : quo 
facla rumor ingens exortus est.quem eum audivisstt 
patricius. continuo xwrerit impranxux e mensa, pro 
scnla vulde sollifiitux animi. Jam vero ftarbari ximul 
illum disruptam perxenxerc [quippe pum prope ipxam 
lapidum projeclio contigixset) muro magna cum ala-
critaie prapinquant : cumque nonnixi paucos in tur-
rix prxsidio positos cnnspirati essent, hos forliter ibi 
repugvantex contruridarunt^ inter quos etiam erat 
beatus Joinnex palriciux, quo facto libere in iUam 
consceniunt, eaque demum potili xunt. Hinc vero 
deinceps in modum fluminis ptv lotam urbem diftiisi 
in illorum conspectu volitabant qui ad repugnandum 
adhuc congregabantur. Ac primum iis qui ad Serva-

eidarum animox ad covimixerationcm neutiquam 
p'xit) quam aliquid nobilitate xua indignum mente 
complecti. Cujux animi magnitudo, atque ad xvbeun-
dum supplicium alacritas ipsi quoque Busx Amxrx 
Chagrbis filio, qui mortis auctor fuit, magnx admi-
rationi faere. Verum ipse ad bene beateque morien-
dum hinc sibi talia prxsidia compvraverat, propterea. 
quod omne belli tempus in mortix cont&rnplatione 
transegerat, eisque, qui secum obsessi erant, vtam, 
qux ducit ad immortalitulem optimit cohortationibns 
commonstravcrat. Unde per tixc pietatis officia exces-
sv.m vitx minirne habuii formidandum. Quibus enim 
axidua meditalione cautum esl, ne imOaratum pectus 
habeant ad hxc extreina subeunda, nisce non inju-
cunda erit ad cvdum, cum contigerit, transmigratio. 
Cxterwn Barbari in illos etiam quos cum patricio 
crperant (erant autem omnes hi Syracusis honestis-
simo loco nati), cum quibusdam aliis captivis extra 
urbem ductos, et in orbem dispotitos uno impetu 1V1-
vadunt agrestium canum in tnorcm, et hos quidem 
lapidibus, hox vero baculi*% alios hastis, quax prx 
manibux habehant, quosdam etiam quibuscunque qux 
se fortuito ohtulisxent instrumcntis crudelixsime in-
seclantes, morti dabant, et adhuc animis immanis-
sime sx) ientex, horum corpora combuxtione absume-
bani. Nec vero silentio prxleribo qualia barbara 
crudelitatis cxempia in Nicetam exercuerint, Erat 
foc Tarsenxix genere, atque in re milttari opprime 
eruditus, et strenuux, qui oppugnationis tempore 
impium Mahometem apud eam nationem propheta-
rum eminentissimum habitum maledictix complnribus 
quolidie proscimlebat. Hunc ab tnterpciendorum nti-
mero sevocatum humi reclinantex xupinum (tuum, 
Deux, ementiam imploro) thorace pectoris ad vubetn 
osque virum decorticnrunt, effusa vero per sectionem 
viscera contis dilaniabant, Ad hxc cor ipsum mani-
bus avulsum ab homine adkue spirante ptutquam tm-
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εΓρηται, εξυπηρετεί, ούτος δ βασιλεύς συγχατήλθεν Cur Theophilitzen principera illastrem, et impera" 
Ικείνψ είς Πελοπδνησον, καί εις τδν τού αγίου άποστδ- toribus cognatum neque alloquio neque ullo ofGcio 
λου Ανδρέου ναδν εισήλθε συν τψ κυρίψ αυτού. Έ ν δ' dignatus esset,mini8trum vcro ejus affatua esaet et 

Varke lectiones et notse. 
tnaniier dentibus mandebant prtmum, postea ad ter- runtt urbis excidio una omnes contrucidati surU. 
ram allisum, petitumque lapidibus, tum demum cx- Dies ibi triginta complevimus- : proptereu quo ad 
snturati reliquerunt. Verum de his aiias. Ego vero Syracusana* munitione* emoliendas id temporis vo-
guijam iUrum cum episcopo in gratiam redieram, 
atque in episcopii templo una cum ipso siatis pre-
cioui hora sexta operam debam, turri/n α Barbaris 
expugnatam auribus cepi, cum ad jinem cantiici ven-
tum esset. Quo nuniio non mediocris fuit audientium 
animis pavor injectus. Etenim quidni limendum esset 
iti cruentas hosiium manus mox ceriissime incunurirt 
animum lamcn quoquomodo recipientes, dum adhuc 
hostes ante prospectum lempli in deprxdando esscnt 
occupati, nudi ae verecundi (quippe detractis omnv 

luerunt consumptum. Per idem spatium ea qux 
intra murorum ambitum continebantur, incendiis 
absuiuptu sunt. Captx vcro prxdx spoliu tot fucre, 
tantique pretii, ut ejus wbducta ralio millies mille 
nummum rcperta sit. Non mullo poit xter Panor-
tnum versus aggressi, quod sex diei*um intervallo 
perfecimuSi vecti jwnentis ferendis oneribus natis. 
Abduxerunt vero immites efferique jEthiopes. Tan-
dcm diumis ie$tibus% nocturnisque frigoribxu d i -
vexati, die seplimo, cum interdiu noctuque \ier\acere 

bus aliU indumentis prxier illaqux excorio confecta R non fuisset desitum, celeberrimam civibusque fre^ 
gtttabutnus), ad allare cedis maxitnx cum duobus 
atiis clcricis perfugimas. Consueverat ad fianc aram 
beatissimus Pater Deum iratum concilmre, opemque 
ipsis pro suis filiis implorare,ac voli compos fieri ; 
gua in re illum experienltx mirificum saepissime com-
probavit : quanquam id temporis arcamo dioiaorum 
j udiciorum consilio preces ejwt rejeclx fuerant. Cum 
ergo in his essemut periculis constituti, aller ab 
altero si quid peccalum exset, veniam petebamus, ac 
vicimm donabamus, Deo vero gratix agebantur. 
quod Uta noi perpeti decrevitset. Jam vero dum 
episcopus angelo tutelari suam Ecclcsiam commcn-
daref, et adsunt extemplo hostes districitis gladiix, 
sanguineque perfuxix, qui per totam sedem vagantes 
alius alio deflectebant, quorum unus α circumfusa 
multitudine digreuus sacrum alidre adit, ibique nos 
inter sedcm ei aram latitanies oflendit, comprehen-
diiqut, nihil tamen barbarum in nos est molitus, 

queatem urbem Panhormum iegressi sumus, obviam 
jaclis nobis urbem ingredientibus, popularibus qui ob 
txtitiam effusi, epinicia concinebant; dumqueprx. 
das in urnem virtorct imporiare viderent. Pceanis 
faustisque acclumationibus excipiebant. Jam vero in 
urbem sdcedentes, tum demum comperimus convena-
rum ac civium multitudinem juxta famam illius, 
nihilque imparem opinioni nostrx fuisse. llluc enim 
universum Saraccnorum genus confluisse putares α 
solis ortu et occasu, ab aquilone et mari, juxta bea-
titsimi Davidis oonsuetum loquendi morem. U/ide 
in tanta incolentium coliuviecoangustali, tw circuilu 
aides struere atque habitare inc&pcrunt adeo ut per-
tnultas ndjarentes wbes po*uerint, primarise,$i quis 
vetlet, aa oppugnandum et repuqnandum non tm-
pares. Cum igitur, ut dicere institui.nequissima urbs 
omnium potiretur, contarchum, imperii nomen id est% 

sni nominis celebritafe neutiquam dignum putavit, 
nerhpe Deo cor ipsius aliquatenus permulcente, nihil ρ donec nos sub jugurn mitterct. Quin et se facturum 
inxcundum sonuil aut minax, vultu ad terrorem com- promiliit et comminatury ut abs se longe posito*, 
posito, quamui* esset ense uudato armatus, qui fu-
mabat adhuc ealidum sanguinem atque dislillabat, 
h in episcopum intuilus, ab illo qnam recte percon-
tatus e%u quimam esset, remque ut eral edoctus : 
Ubinam, inquit, sunt ecclesix sacra vasa f Cum 
auiem cognovisset de loco, educit e sacro Umplo 
eptscopum seorsim ab omni turbatione atque tumultu, 
nosque eum ipso tanquam agnos suum pastorem 
tequente*. Cumrjue in sacellum ubi reposita saca 
vaxa cusermbantur noxtro ductu peroenisset, in eo 
nos inclusos detinet, idemque satagit ubi majores 
nalu barbarx nationis quamprimum conveniant. 
Quo facto, de nobis apud ipsos narrationem inslituit. 
Semnoem, id enim noministum illi inditum, tum 
clarii ortum esse patentibus postea comperimus : 
cujus oratione permoti, dicam melius, Deo ad bonum 
exUum omnia perducente, bene animati hostes in 
*« n%e caeperunt, eodemque die sacra deprsedati 

atque adeo ipsius imperalricis urbi* viros in $uam 
redigat polestatem.... His ita se habcntibus, post 
diem quintum ad majorem Amiram introducimur. 
Is autem ad solarinm supirbe in solio eonsidens 
valde sibi ex tyrannica potestate placebat, et qtian 
manttle nobis, ipsique medium suspensum utrimque 
aspectibus obversabatur. Sistunt episcopum ministri: 
lum Ule per intcrprelem : lenes, inquit, nostratem 
orandi modum ? Minime, inquit sapientissimus prx-
suL !s vero : Cujusrei grntia TRespondet r.pitcopu* : 
Quod summus ego sacerdos Christi sum, Christiaue 
serOorum mystagoyus, ie quo propheix ei justi oiim 
vcdicinaii sunt. Non sunt, inquit Amiras, apud roi 
revera prophetx suni vero nomine : non enim ab illis 
alienatu* esxe ob tuas doctrinas, neque α recta fide 
deflexisses : in circuitu enim imhii ambulant. Quid 
enim prophetam noxtrum blasphemiis impetitis vo$ f 
Minime nos propketas blasphemanus. Excipit episco-

!
er&*l oniem hxcomnia perfecti operis quinque m i i - D pus : Pmpterea quodnon in prophetas invchi, sedpro 
ia /ibrarmn ponderis) captivos nos ex urbe egredi ipsis loqui magnificeque sentire condidicimus : hunc 

dolore, ui omittam cvtera, vehementi con-ftcerunt ^ 
fectos atque ad Amiram, gui in velen majore eccle 
sta consederat trwinxerunt. Uic autem in una earum, 
qitx tbi reperiebantur, camera conclusos reliquit. 
Ulic omnim&iis inwmmodis a/fici rorpusculum fuit 
necesse : nam et gratti odore locus repletus est, eo 
tcilicet qui ex naturalibui excrementis exoritur, 
vzrmrbus etiam qui solent in diem ingencrari et 
tcatere. nec non murifms comueto ibx degentibus, 
tum pedtmlorum examine, et cimicum, et pulicum 
frofemodum exerciiibui vnhorruit. Ut vero noxfacta 
est% tenebris obruti sumus sub Uctum ferme caden-
libm. Fumo etiam qui forte externo fiebat oppleta 
domus, qui et respirationem miteris interclusit, et 
tnuiuos aspcclus maxima ex parle nobis ademit. In 
kae ipse camera eum saero antistite, et altero α cle-
rieii fratribus conjecii fuimu* ; nam qui religui fue-

ipsis loqui magnificeque , 
vero qui apud vos colitur ignoramus. IIis responsis 
attonituSy exiemplo nos in carcerem retmdi jubet. 
Durti incedebamns media urbix platea in populhrium 
conspectu : Christianorum permulti $ubsequebantur% 

de nostra miseiia non obscure ejulanies, nec non 
contrarix sectx homines SOCctanti studio exciti 
noi constipaveranty inquirebantque quisnam esaet 
celeberrimus ille Siciliensis archiepiscopus. Hune 
admodumpopulumevasimus;tandem in demosterium 
[δεσμωτήριν] conjicimur ; id autcm lacus est 
quatuor supra decem aradibus depressum habens pj-
vimentum, adeo ui illi ostiolnm pro fenestra esset. 
Tenebrx hic merx et palpabiles, lumine tantum /u-
cernsfi vel interdiu aliquatenus collustratse. Nculi-
quam in isto carcere luciferum mane exorientem fas 
est atpicere,non lunam radios emiOetOem. C^rrT/wc^ 
lum hic Xttivii caloribu* percustum^**!»» ttAnv « w \ 
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honorasset^oDge supra conditionemejusPNam cum 
monacbum noseet, id eum non temere fccisse arbi-
trabatur. A l ille : Thcophilitzem, inquit, privatum 
vidi Basilium vero imperaiorem, caque de causa Λο-
norem ei ut imperatori habui. Scitc enim eutn α Deo 
imperatorem designatum csse. Quibus mulier auditis, 
Basilium post discessum sui domiai, eegrotum illic 
relictum, in auas aedee recepit, curataque et confir-
matavaietudine,perauasitutsui filii frateradoptivua 
esse vellet, ac datapecunia, imperium ei praedixit, 
oraas ut priacipatum adeptus, filii suique (si 
adhuc in vivia esset) noa oblivisceretur. His actis. 
Basiliue disceesit, illa vero, ei recens imperio po-
tito, cum Glio Conatantinopolim profccta, multa 
pretiosa numera obtulit, quam ille honorilica ex-
cepit ejusque filium, qucm fratrem spiritualem 
nactus fuerat protoepatharii, dignitale ornavit. 
JSdessacraa diversis terra motibus collapsas in-
atauravit, atque etiam magnum fornicem terapli 
Sanctoo Sophie ruptum ruinamque minitantem, 
machinis artificum conetrinxit, et firraavit. Multis 
Judaeia prabita promiasaque pecunia persuasit, ut 
Ghristiaoi fierent. Pace cum geote Russica facta, 
effecit, ut illa in cogaitionem arcanorum nostro-
rum perveniret: et cum se baptizari vcllo promi-
rsissent, pontificem eis miait. Caelerum a sua reli-
giona ad oostram transituri, tergiveraabantur et 
dabitabant: Ac nisi miraculum videnmus, iuquiunt 
pontiflci, gualia tu multa α Christo facta esse doces : 
nunquam doctrinam tuam amplectemur. Tum is : 
Petiic, inquit, quod vuliis. At illi dixerunt : Liber 
gui de Christo docel, est in ignem conjiciendus : qui 

έκεΐσε προσμένουν μοναχός τις, άντιποιούμινος αρε
τής, δς τού μέν θεοφιλίτζου ούδεμίαν φροντίδα 
πεποίητο, τδν δέ Βασίλειον θεασάμενος, καί ύπεξ-
ανέστη και προσεκύνησε, καί φιλοφρόνως έδεξιώσατο. 
Γυνή δέ τις χήρα έν τή χώρα εκείνη τυγχάνουσα, 
καί τών έγχωρίω ν πρωτεύουσα, πλούτψ τε περι^ρεο-
μένη πολλψ, συνήθης ούσα τψ μοναχψ, καί μαθούσα 
τδ γεγονός, μετεπέμψατο τούτον καί ήρετο πώς τδν 
μέν θεοφιλίτζην άρχοντα περιφανή, καί το'ίς βασι-
λεύσι κατά γένος προσήκοντα ούτε προσρήσεως 
ούτε δεξιώσεως τίνος κατηξίωσε, τψ δ1 έκείνψ ύπη-
ρετούντι και προσεφώνησε καί τιμής μετέδωκεν, 
ούκ αναλογούσης τή καταστάσει αυτού, άλλά καί 
λίαν ύπερβαλλούσης αυτήν είκαζε γάρ, είδυΐατδν 
μοναχδν, μή άλόγως ποιήσαι τδ γεγονός· Ό δέ, Τδν 
μέν θεοφιλίτζην ίδιώτην , εΤπεν , έώρων, βασιλέα 
δέ τδν Βασίλειον, καί διά τούτο καί ώς βασι
λέα τδν άνρα τετίμηκα. "Ισθι γάρ ώς πρδς τού 
θεού βασιλεύς εκείνος άφώρισται. Ταύτα άκού-
σασα ή γυνή, έπεί νοήσας έκεΐ κατελείφθη δ Βασί
λειος, άπάραντος έκεΤθεν τού κυρίου αυτού, προσέ
λαβε τε αύτδν είς τδν οίκον αυτής, και θεραπείας 
ήξίωσε , καί άνα^ρωσθέντα είσποιητδν άδελφδν τψ 
υΐψ αυτής γενέσθαι πέπεικε, καί χρήματα παρέσχεν, 
εΤτα καί τήν βασιλείαν αύτψ προηγόρευσε, καί δ'τε 
τεύξεται τής αρχής, μή έπιλαθέσθαι τού παιδδς 
αυτής aJtoT, μήτ' αυτής, εί τοις ζώσιν Ετι συγκατα-
λέγοιτο. Ό μέν ούν Βασίλειος έπί τούτοις άπήλθεν. 
Εκείνη δέ, βασιλεύσαντος άρτι τού Βασιλείου, 
πρδς τήν βασιλίδα τών πόλεων μετά τού υΙού παρε-
γένετο, δώρα προσαγαγούσα πολυτελή καί πολλά · 
ήν έντίμως δ βασιλεύς προσεδέξατο, και τδν υίδν 

Varise lectiones et notse. 

et cohabitantium habitu torridum, prxterea cimices 
el pediculi et publicum cxamina. casteraque hisce be-
stiolu similia per lenebricosum hoc pavimenlum ser-
pentia misellnm hominem stigmatium rediiunt. Sunt 
et eodem in carcere conclusi, promiscueque vobiscum 
harum miseriarum mercaturatn facientes, ALthiope$y 

Tkarsenses, Hebrxi, Longobardi, tum ChrUtiani 
nostraies e diversis locis profecti in queis erat quo-
qus sanctissimus [Manaa, aeu Menas Vide Pyrrbum 
t. II, p. 592.J Melilensis epticopus duabus compedi-
bus pedes astrictus. Tum vero ponti/ice* alterutrum 
complexi, tacroque oseulo exosculati, paululum ab 
eaaux sibi evencranlmnt collacrymati;mox Domino 
eaaem de re gratias agentes, ex twstra philosophia 
depromptis rationibus doloris sensui repugnabant. 
Dum in his versamur% easecrabilis ille dies siati apud 
hosce sacrificii recurrit; quo die memortam facere se 
jactitant tacri iltius, quod olim Abraham fecerat, 
guando datum arietem vro rationis participe victi-
mam Deo imtnolavit. tlunc per insciiiam Pascha 
notninant: nec abs re diem sic indigitant: non enitn 
ab /Egyptio in terram promissionis est illis transitus, 

Cta veterem Paschalis nomenclaturam : neque ex 
ierra in ccelestem oram aut ex morte ad vitam, 

ut Chri.Uiana fides hoc vocabulo uti nos docei; sed 
ex vita ad mortem, et ex hoc corporeo inleritu, et 
sub sensum cadente, ad tempiternum illum, et ad id 
quod nunquam fine stt cariturum incendium. In hae 
aiei celebritate {o dementiam singularem !) archx-
episcopum comburcndi fit consilium, malisque dxmo-
nibus hosliam offerendt sanctiuimum Christi pontl-
ficm* Quidam mim ex iis qui populo prxtrant, ot 

habens patente secpulcro adceque spirans JEquum est, 
inquit ad circutmtanlcs conversus, ο cives, in hunc 
ChrisUanorum anUstitem manus injicere pro noslra 
incolumilate, tum guo festivius ac si unquam alias 
ceiebre nobts Paschatii fesium agamtu ; sic enim 
prospere nobis res nostrat cessuras, et incrementa 
meliora facturas esse confido. U&c ille. Verum h&c 
audienles senes quidam canitie juxta ac priores, to-
gaque honestissimi, ad populum habito consxlio, 
factum improbarunt. Non enim haec esse dxcebant 
satis; putabant illius diei celebritatem cohonestan-
dam insigne pervigilium egisse excidium Syracusanx 
urbis. liaque mali cousiiiarii in archiepiscapum et 
no$ consilium dissipatum est, Deo volente. Jam ex 
illo in hunc usque diem persisiinus aerumnis muliis 
detenti, moriemque ipsam, qux setnpar nobis captivis 
imminet, quotidie prxstolantes. Tu vero, ο dilectum 
et venerabile caput, tui Theodcsii fac sis usque me-
mor, Deumque placaium propitiumque reddito, ut 
nostros hasce fluctus componat, sistat atque com-
pescat, nostramque captivitatem convertat sicut tor-
rens in austro, juxta Prophetam liegem Deique pa-
retitem. Atnen. 

Sequuntur haec carmina ex Graaco Latine acripta. 

FructUM laborum sume meorum, Paler, 
Sunt quippe pleni qu&stuum et lacrymis madenl' 
Sume, Pater, mandata, sume his litteris 
toxcidia, qux in nos hostis invexit ferox. 
Deum rogato, tendat ut amicai manus. 
Jamjam propinquo funm charo huic tuo. 
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αυτής, δν άδελφδν έχ πνευματικής διαθέσεως (84), ^ $i inviolatus mamerit, argumenio nobis erit, vere 
ώς ε*ρηται , έσχηκε , πρωτοσπαθάριον τετίμηκε. Deum esse, qui α te prxdicalur. Assenso episcopo, 
Σεισμών δέ διαφόρων (85) συμβάντων, έξ ών πολλοί rogus es iacensua 174. Poalifex cum maaibue et 
ναοί διιρ(5άγησαν, δ βασιλεύς αύθις αυτούς άνωρ- oculis in coelum sublatis dixisset: Glorifica notnen 
φώσατο * ού μήν άλλά χαί τήν δυτική ν μεγά- iuum, Christe Dcus, sacrum Evangelium ία rogum 
λην αψίδα τής τού θεού Λόγου Σοφίας ρα- imponit, quod diu ία flamma relictuoi, illesum 
γεΤσαν , χαί πεσειν τυγχάνουσαν προσδοκήσιμον manait. Εο miraculo Barbari obstupefacti, predi-
μηχαναις τεχνιτών συνέσφιγξέ τε καί ήδρασε. Καί cationi credideruot, et ut sacro baptieinste initia-
τών Ιουδαίων πολλούς δόσεσι χρημάτων καί ύποσχέ- rentur flagitarunt. Et baec sic acta sunt. 
σεσι Χριστιανούς γενέσθαι πέπεικε, καί τψ έ'θνει τών 'Ρώς σπεισάμενος, είς έπί γνώσιν έλθεΐν τού 
καθ' ημάς μυστηρίου πεποίηκε. Συνθεμένοις γάρ βαπτισθήναι, άρχιερεύς αύτοΐς εστάλη παρά τού 
αύτοκράτορος. 01 δέ μεταθέσθαι μέλλοντες έκ τής οικείας θρησκείας είς τήν καθ' ημάς ώκνουν τε καί 
έδίσταζον * και ΕΙ μή τι θαύμα ιδοιμεν, εΤπον πρδς τδν αρχιερέα, οία πολλά διδάσκεις αύτδς 
γενέ,σ&αι πρδς τού Χριστού, ούκ δν ποτε δέξασθαι πεισθείημεν τδ δόγμα τδ σον. Καί δς, Αίτή-
σασθε, εΤπεν, δ βοόλεσθε. ΚάκεΤνοι τήν βίβλον, εΐπον, ή τά περί τού Χριστού διδάσκει, βλητέον 
tU ιτυρ, και εί διαμείνη άνάλωτος, πίστις ε στ α ι τούτο ήμιν αληθώς είναι θεδν τδν παρά. σου 
κηρυττόμενον. Συνέθετο ποιήσαι τούτο δ επίσκοπος · άνήφθη πυρκαϊά, ήρε πρδς ούρανδν δ άρχιε-
ρεύς τάς χείρας τε καί τά όμματα, Δόξασόν σου τδ όνομα, είπε, Χριστέ δ θεός. 'Ενέθετο τή πυρ-
κα'ι^ τδ Ιερόν Δύαγγέλιον, τδ χρονίσαν έν τή φλογί, άδιαλώβητον ε με ι ν εν. 01 Βάρβαροι έξεπλάγησαν 
έπίστασαν τψ κηρύγματι, καί τελεσθήναι κατήπειγον τψ θείω βαπτίσματι. Ταύτα μέν ούν ταύτη συμβέβηκεν. 

Ια ' . Ό δέ εΤς τών τού βασιλέως υιών δ Κωνσταν- β XI* Ceterum unus ex imperatoria filiia Con-
τινος (86), έν καί μάλλον τών άλλων έφίλει, νοσήσας stantiaus, patri pr© caeteris charue, ex morbo 
εξέλιπε, καί δ αυτοκράτωρ βαρέως τόν εκείνου ήνεγ- obiit, cujus morlem graviter ferens,omni coasola-
xz θάνατον, καί ήν άπαράκλητος, καί έζήτει ζώντα tione repudiata, illum sibi viventum offerri cupie-
τούτον έμφανισθήναι αύτψ. Ή ν δέ τις μοναχδς θεό- bat. Fuit autem quidam monacbus Tbeodorua, co-
δωρος, φ Σανταβαρηνδς (87) τδ επώνυμο ν ούτος τψ gnomento Santabarenus, imperatori ob summam 
βασιλει προσψκείωτο, είς άκρον ενάρετου βίου αύτδν de ipsiue virtute pereuaaioaem, ut etiam miracula 
έφθακέναι πιστεύοντι, ώς εντεύθεν καί σημεία έργά- edere crederetur, familiaris, idemque metropolis 
ζεσθαι. Ούτος τοίνυν δ Σανταβαρηνδς, δς καί τής Eucbaitorum aotistes. Is igitur imperatori de-
μετροπόλεως τών Εύχαΐτων έχρημάτισε πρόεδρος, funclum filium ostendisse viventtm,cum effecisset 
λέγεται δείξαι τψ βασιλει τδν τεθνηκότα υίδν αυτού ut Constantinus equo iasideae palri occurrere v i -
ζώντα δήθεν. Έν γάρ λόχμη τινί φαντάσαι τδν Κων- deretur, quam cum amplexus et deoaculatua eseet, 
σταντϊνον έφιππο ν τψ οικεί ψ συναντήσαι πατρί* ηοα ampliue viderit imperator. Sed et aliis simili-
ψ και περιπλακήναι δόξας δ βασιλεύς, καί καταφι- bua factis Santabareaua imperaiore in admiratio-
λήσαι, ούκέτι τούτον έώρακε. Καί άλλα δέ τοιαύτα aem adducto, effecerat, ut is totua ex ipso peade* 

πο<ι{σας δ Σανταβαρηνδς, καί τούτοις έκπλήξας τδν ~ ret, ut fidem ei baberet,neque ulla ia re diffideret. 
βασιλέα, $λον εις έαυτδν περιήγαγεν, ώς πίστιν είς Imperator igitur hoc modo erga Saatabarenum af-
αύτδν κεκτήσβαι, καί κατά μηδέν αύτψ άπιστεΐν. fectua fuit. Sed Leo filius ejua jam adultus, et 
Και δ μέν βασιλεύς ούτω διέκειτο πρδς τδν Σαντα- Martinacii filia uxore ducta, a patra imperator aa-
βαρηνυν. Ό δέ Αέων δ δεύτερος τών τού βασιλέως lutatue, Santabareno αοα delectabatur, sed eum 
υ\ών, ήδη νεανίας γενόμενος, και γυναικί συζευχθείς veneflcum appellabat, et preestigiatorem, et impe-
τή θυγατρί τού Μαρτινακίου (88), καί άναόρηθεΐς ratoris deceptorem. Hia illevveluti speculis quibua-
βασιλεύς παρά τού πατρός αυτού, τψ Σανταβαρηνψ dam ictus, ad ultionem insurgit, aimulataqueerga 
ούκ ήρέσκετο, άλλά φαρμακδν άπεκάλει καί γόητα, Leonem beaevolealia : Cum sis, inquit, adoU-

Variae lectiones et notae. 
(&V) άδελφδν έκ πνευματικής διαθέσεως quo b«c preterea scribit Nicetes Papblago in Vita 

£σχε. Wolfiua : Quem spirilus impulsu fratrem Ignatii palr. Coastaotiaopol. Ευθύς μέν τότε τψ 
nactu* /uerat. ftoposaimus pro his verbis, frcdrem βασιλει τέθνηκε Κωνσταντίνος δ τριπόθητος καί 
Spirttualem. lnleiligitur enim άδελφοποίησις, Ad- πρωτότοκος υΐδς, δν καί άγιον δ τολμηρδς ούτος 
optio ιη fratremy qu® in ecclesia fieri coram sacer- (Φώτιος) εις τήν τού πατρός χάριν έξ εαυτού χει-
dote cooaoeverat. Vide Gloss. med. Grsecit. ροτονών, μοναστηρίοις τε καί ναοίς άνθρωπαρεσκεία 

(05) Σεισμών δε διαφόρων. Quoe inter exstitit τιμών ούκ ηύλαβείτο. 
ille terre motUB qni poat depositionem Pbotii et D (87) Θεόδωρος δ Σανταβαρηνός. Quis ille 8anta-
reatitutionem Ign&tii exatitit, quo adeo coacuasa bareoua, et unde ortus illiusque tortunam descri-
est urbe, ut Eccieaiae aJiaaque 83des a fuodamaa- bit Styliaiiua Neocajearea episcopus in Epiat. ad 
tis subruerit, et άντί πόλεως, πολυάνδριον effecta Orientales, deacripta ία Appeodice ad concilium 
illa faerit, ut scnbii idem Pbotius,epist.lOO et 104, Conatantiaopolitaoum iv, c. 4, υ. 1404, 1405. 
nbi huoc divioa ultioni adscribit ob injurias sibi (88) Μαρτινακίου. Memiait Codious ia Orig. CP* 
irrogatas. n. 110 Martinaca? patricii, avuuculi Theophanoaie 

(86) Κωνσταντίνος. Ex priore Basilii uxore ge- Auguatse, eub Micbaele et Basilio, a quo adiflca-
nitoa, nt iadica\nmua in Fam. August. Byzanl. de tum mooaeterium quod illius nomen retinuit. 

i 
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scens imperator, et cum patre venerts atque equi- Α. **ί άπατώντα τόν αυτοκράτορα. Τούτοις εκείνος ώς 
U$ : pugio etiam tibi ferendus cst, quo et contra 
feram utaris, et pairi porriyas, cum res tulerit, aut 
etiam insidialores ejus ulciscaris. Is dolo non 
animadvorso, pugionem, ut ille suascrat, in cal-
ceo fert. Eo pugione Santabarcnus ad ultioaom 
Leonis UBUB : Impcrator, inquit , filius luus 
tibi insidialur, indicio illud est, quod in venatu pu-
gioncm occullum gerit. His auditis, venatum cxit 
Busilliue, Lco patrem comitaLur, inventus est pu-
gio in calco Lconis occultatus. Visua est vcra 
dixisse delator.Rei defcnsio non admittitur, ardet 
iracundia patcr contra filium : in quodam impe-
ratorio 175 cubiculo concludit, et, ut quidam 
tradunt, ei oculos eruere in animo habebat, San-

τισι κέντροις πληττόμενος, είς άμυναν διανίσταται, 
και πλασάμενος εύνοιαν πρός τόν Λέοντα, Νεανίαν 
όντα σε, λέγει, ώ βασιλεύ, καί τψ πατρί συν ι π 
πεύοντα και συνθηρώντα, δε7 σε καί έγχειρίδιον 
έπιφέρεσθζι, 'ίνα τούτψ και κατά θηρίου χ?ή«ϋ 
δπότε δέοι, καί τψ πατρί σου ίσως όρεξης κατά 
καιρόν, ή τυχόν καί έπιβουλεύοντας αύτψ άμυ-
νή. Ό δέ, μή φωράσας τόν δδλον, ξεφίδιον ένδον 
φέρειν τού υποδήματος (89) έπείσθη κατά τήν συμ-
βου)ήν. Τούτψ τοίνυν τψ ξιφιδίψ δ Σανταβαρηνδς 
κατά τού Λέοντος χράται είς άμυναν, καί τ ψ βασι-
λει, 'Επιβουλεύει σοι, φησίν, δ υΙός σου · καί 
τούτου δ-;ίγμα τό φίρειν, δ'τε σοι συνθηρ^, κε-

κρυμμένον ξιφίδιον. 
καί δ tabareno ad id inatigante : idque omnino futurum _ δ Βασίλαος, 

fuissc, nisi patriarcha et principes senatug, multis * 
precibus imperatorem a sentcntia deduxiseent. Ea 
ira durat, Leo in custodia tcnetur, longum tem-
pus intercedit, donec impcrator quibuedam eena-
toribue in convivio adfuit : id quod vetcri quadam 
coDSuetudino ccrtis temporibus fiebat. Erat autem 
in iis aedibus, ubi convivium agitabatur, psittacus 
in cavea euapensus, qui, ul id genue avium ad 
imitationem proclive est, cum quemdam conti-
nenter Leonem deploraDtem ct appellantem au-
dieset, vocem imitatus, eubinde clamabat, 0 Leo, 
Leo. Ex ea volucris voce convivae occasione ar-
repta ppo Leono deprecandi, e convivio eurrexe-
runt, et oppleti lacrymis dixerunt : An nm ista vo-
lucris nos accusabit, imperator, cum ipsa dominum 
suum appellet, nos autem majestati tux epulis C 
fruentesy illius jam longo tempore inclusi oblivisca-
tnur? Omilte iram, Domine, contra illum conce* 
plam. Deme illi custodiam,placido ;um ac poiixis pa-
terno vultu aspicito, Ilis verbis ira mitigata impe-
rator, cum filio in gratiam redilt, digcilate pri-
stina rcstituta. Post, cum venatum exieeet, in 
cervum incidit inusitata magnitudine, elata in al-
tum cornua geetantero,quein persequendo assecu-
tua, cum stricto gladio percuasurus esset, bellua 
8Θ defendit, et ramo uno cornuum zonaj impera-
toris inGxo, illum aublimen fert coraibus suspen-
eum, ac forsitan ita periisset, nisi a quodam, enee 
diseecta zona, fuiseet ereptus. Cui mercedem salu-
tis suae praeclaram reddidit ille, capitis truncatio-
nem, apeciosa causa quesita» quod ensem contra Q βλεψον ευμενές, ή 
imperatorem strinxissct : neque reputavit, pro Τούτοις δ βασιλεύς 

Έξήλθεν ούν εις 
Λέων παρείπετο 

κυνηγέσιον 
τψ πατρί, 

ευρέθη καί έγχειρίδιον κεκρυμμένον υπό τό τού Λέ
οντος πέδιλον. "Εδοξεν άληθεεύειν δ κατειπών. Ά π ο -
λογούμένος δ κατηγορούμενος ού προσίετο, έξώρ-
γιστο κατά τού υΙού ό πατήρ, εγκλείει τούτον τών 
βασιλικών θαλάμων ένί (90), καί τά τού κράτους 
αφαιρείται παράσημα, ώς δέ τίνες Ιστορούσι, καί τά 
όμματα τψ υΐψ πηρώσαι διεμελέτα, παρά τού Σαν-
ταβαρηναύ πρός τούτο έρεθιζόμενος * καί Εργον Sv 
έγένετο τό μελέτημα, εί μή δ πατριάρχης καί τής 
συγκλήτου οί προύχοντες, πολλά δεηθέντες, τού βου
λεύματος τόν βασιλέα μετέστησαν. Τέως δ' ούν έπέ-
μενεν ή δργή, καί δ Λέων έ'μφρουρος ήν, καί χρόνος 
έτρίβη συχνός, συνευωχεΐτο δι' δ βασιλεύς τών τής 
συγκλήτου τισί · τούτο δέ κατά καιρούς «ορι
σμένους έκ συνηθείας έγίνετο παλαιάς. Έ ν δ' έν τ ψ 
οίκως καθ* δν έγίνετο τό συμπόσιον, ζώον έν κλω-
βψ (92) ήωρημένον τών μι μηλών, καλούμενον ψιττα-
κός· τούτδ τίνος δδυρομένου καί ανακαλούμενου τον 
Λέοντα συνεχώς άκούον έμιμήσατο τήν φωνήν, καί, 
Λεων, Λέων, έβόα πυκνά. Τάς ούν φωνάς ταύτας 
τού όρνιθος ο\ τψ βασιλει αυνεστιώμενοι λαβήν εύ-
ρδντες τής υπέρ τού Λέοντος παρακλήσεως, άνέστη-
σάν τε τού συμποσίου, καί δακρύων πλησθέντες, 
εΤτά φασιν · Ούκ είς κατηγορίαν Ισται ήμΤν τούτο 
τό ζώον, ώ βασιλεύ, δ'τι αυτό μέν τδν οικεΐον 

δεσπδττ^ν, ήμεΤς δέ, τής μέν τού ανακαλείται 
κράτους σου πανδαισίας έπαπολαύοντες , άμνη -
μονοΰμεν εκείνου, έπί χρδνον ήδη καθειργμένου 
πολύν ; "Αγες, δέσποτα, τήν κατ' εκείνου ορ-
γήν, καί λύσον αύτψ τήν φρρυράν, και πρόσ-

μάλλον πρόσιδε ώς πατήρ. 
(93) έχάλασε τήν κατά του 

(89) Ξιφίδιον ένδον τού υποδήματος . Leo 
Grammaticua, έν τψ τουβίψ, (η tibiali. Porpbyro-
genitus in avi Vita, n. 99 edit. Corabefieii, κέλευσον 
περιαιρεθζναι τά πέδιλα τών ποδών αυτού, Κα San-
tabarenus ad Basilium. Symeon Logotbcta in Ba-
ailio n. 21, et in Chronico ms. in quo corporis 
loco παραμήριον babuerit Leo non tradit. Scyfitzea 
εντός τού υποδήματος, ut Zonaras et Glycaa, ubi 
leunclavius sub veste vertit, et recte, ni fallor : ne 
que enim in calceis vel in tibiali pugionem gestare 
potuit Leo, oisi per tibi alia braccse intelligantur. 

(90) Εγκλείει τούτον τών βασιλικών θαλάμων 

Varise lectioDee et notee. 
ένί. Errat igitur Damascenus Studita boro. 34 
dum scribit Tbessalonicam relegatum Leonem uoa 
cum uxore Tbeopbanone. 

(91) Κατά καιρούς. Verbi gratia, in Nativitate 
Cbristi, in tribunali novemdecim accubitorum, de 
quibus etatie conviviie egimus in nostra Conttanti-
nopoli, I. i i , sect. 6, n. 1. 

(92) Έν κλωβώ. WolfisiuB ecripeerat in corte : 
in cavea restituimua. Vide GLoss. med. Grxcil. in 
Κλωβός. 

(93) Τούτοις δ βασιλεύς. Yide noetram Con-
stantinopolim, L iv , eect. 4, n. 1. 
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υΗως δργήν, καί ol έσπείσατο, καί τήν τιμήν άπε*- χ iroperatore potiue Btnnxisee,ao reoumeratione ma-
δωκε τήν βασίλειον. Είς θή?*ν δέ άπελθών δ βασι- gniaqae prwmiis esae dignum. Is igitur eui erga 
λεύς, έλάφψ έντυγχάνει, τδ μέγεθος ύπερφυει, xal imperatorem etudii hunc fructura cepit. Imperator 
ε?ς δψος ηρμένα κέρατα φέροντι, και τούτον έδίωκε, vcro corau peroussuB, conversisque intestinis, §u-
καί πλησιάσας αύτφ, ήρε τήν χεΤρα ξιφήρη πλήξαι pervixit ille quidemjaei non diu,mortemque obiit. 
τδ ζώον βουλόμενος. Τδ δέ τοις κέρασιν ήμύνετο τδν Regnavit cum Michacle annum unum,eolus decem 
διώκοντα, καί τίνος τών αύτοις παραφυομένον οζών et novera, imperio Leoni illio ex Buperatitibus nata 
έμπαρέντος τή ζώνη τού βασιλέως, λετέωρος εκεί- maximo relicto* 
νος έφέρετο, ήωρημένος τού ζώου τοΤς κίρασι' καί τάχα αν καί ήνάλωτο, εί μή τις f94) φθάσας καί 
ξίφει τεμών τήν ζώνην αύτδν διεσώσατο, ψ καί σώτρα καλά δέδωκεν δ ύπ' εκείνου σωθείς, τήν τής 
κεφαλής έκτομήν καί ή σκήψις ώς ευπρεπής, "Οτι ξίφος, έ'φη, έπί βασιλέα γυμνώσειε· μή λογισάμε-
νος δτι υπέρ βασιλέως ήρκε τδ ξίφος δ άνθρωπος, καί αμοιβής μάλλον ήν άξιος καί δωρημάτων βασι
λικών. Κα ι. δ μέν ούτως άπώνατο τής υπέρ τού βασιλέως σπ;υδής. Ό δέ πληγείς τδ σώμα τψ κέρατι. 
•και περιδινηδεις τά σπλάγχνα, έπεβίω μέν, άλλ' ούκ εϊς μακρόν άπεβίω δ* εντεύθεν, συμβασιλεύσας μέν τψ 
Μιχαήλ έτος Sv, αύταρχήσας δ' έννεακαίδεκα, τψ υιψ Αέοντι τήν βασιλείαν λιπών, δ'ντι πρεσβυτέρψ τών πε
ρί όντων υΙών. 

ΙΒ\ Αυτοκράτωρ δέ γεγονώς δ Λέων (94*), αύτίκα β XII. Imperator factua Leo, statim de ulcieceado 
πρδς άμυναν δ ι ανέστη τού Σανταβαρηνού· Ύπο- Santabareno cogitat. Sed cum timeret, ue ia a 
πτεύων δέ ώς άντιλήψεται τούτου δ πατριάρχης Φώ- Photio 176 amico defenderetur, patriarcham, 
τιος, φιλίως πρδς αύτδν διακείμενος, αίτίας πλάτ · causas quaadam commenlus. EccJeaia cjectum, in 
τει κατά τού πατριάρχου, καί εξωθεί τής Έκκλη- Armenianorum relegat monasterium, fratremque 
σίας αύτδν, καί έν τή τών Άρμενιακών περιορίζει Buum Stepbanum patriarcham designat : qui.quia 
μονή, πατριάρχη ν δέ Στέφανον προεχειρίσατο (95), lleracle» poatifox nullus erat, a prototbrooo con-
τδν οίκεΐον δμαίμονα* καί δ'τι μή ήν Ήρακλείας eecratus est. SaQtabarenum Euchaitis, cujue urbie 
άρχιερεύς, δπδ τού πρωτόθρονου κεχειροτόνητο* Eccleeies praesidebat, adduci jussit. Mieil et Chry-
Άχθηναι δ' έξ Εύχαΐτων έκέλευσε τδν Σανταβαρη- sopolim in Pbilippici monasleriuni, ubi Michael 
ν ό ν τής γάρ έκεϊ Εκκλησίας προήδρευε. Πέμψας δέ imperator eepultus erat, ejueque cadaver loculo 
εις τήν έν Χρυσοπόλέι μονήν τού Φιλιππικού, δ'που eductum, cum magno comitatu et regio boaore in 
ό βασιλεύς Μιχαήλ έτέθαπτο, εξάγει τδ σώμα τού- Sanctorum Apostolorum aide, in marinorea arca 
του έκ τής σορού, καί μετά προπομπής πολλής καί reponit: etiam fratribus euia Alexandro et palriar-
βασιλείου τιμής είς τδν τών Αγίων Αποστόλων ναδν cha Stephano prajseotibua. Zautzem Stylianam, 
κατατίθησιν έν λάρνακι μαρμαρίνη, καί τών άδελ- Q cujus filiam, superetite adhuc Tbeophanone con-
φών αυτού παρόντων έπί τή προπομπή, τού τε juge, eubigebat, magietrum designavit et curaus 
Άλεξάνδρδυ καί τού πατριάρχου Στεφάνου. Τή δέ publici logotbetam, poet etiam, novo excogiiato 
τού Ζαούτζη Στυλιανού (96) θυγατρί συμφθειράμε- nomine patrem imperatoris. J2dem Sancti Tbome 
νος έτι ζώσης θεοφανούς τής αυτού γαμέτης, τδν apostoli, una cum aliis aadificiis inceasam,renova-
πατέρα ταύτης μάγιστρον έτίμησε, καί λογοθέτην vit. Santabarenum jam adduotum in regia Pegana 
τού δρόμου, μετέπειτα μέντοι καί βασιλεοπάτορα, cuslodiit, et inclementer flagris caaauin Atbenas 
αύτδς τδ όνομα έφευρών^ Έξ εμπρησμού δέ μετά relegavit, nequo multo post, oculos ei effodi juesit. 
τών άλλων καί τού ναού αγίου αποστόλου θωμ? πυρ- Verum pluribus annis elapsie, hominem ab exsilio 

Variae lectionea et notee. 
(94) Εί μή τις. Vocabatur ia Jacobitzes. Vide αρετή διαπρέψας· εί καί ούτος έν συντόμω τδ χρεών 

Syuiuunein iogothetam ία Basilio n. 3 el Leonem έλειτούργ^σε, καί συνεχή καθάρσια παρά παίδων 
Graaimatic. Ιατρών όεξάμενος, διά τήν ένο/λούσαν αύτψ έκ 

(94*) Βασιλεία Λέοντος Φιλοσόφου. Ita ad mar- (/*. πυρετού) πυρκαιάν, ύφ' ών κακώς, ψυχρανθείς 
gmecn scriptum in codd. mas. Negat Allafcius Leo- τάν στόμαχον, καί είς νόσον δυσδιήγητον περιπεσών 
uemunp. appel.atum Φιλόσοφον, hocque cogno- έτελεύτησε. Erchempertua cap. 52: Serenissimo 
uiea umcoavenire Leoni Pbilosopbo.de quo agunt Basilio Augusto xque kis ditbus defuncto% duo filti 
scriptorce Byzaatini in Tbcupbilo, illuin vero Σο- ejus in imperio sunt cltcti, id est Lto primogenitus, 
οόν appellatum. Certe Constantinus Porphyrogeni- D et Alexanaer subsequens : Urtius vero Sfephanus no-
iue tuiis in avi Vjta, n. 48, 76 et 89 edit. Combe- tnine archiepiseopatum ejusdem urhis, ejecto Pothio, 
f i s i i , Leonem Σωφώτατον semper appellat. Prorai- qui olim α Nirolao primx sedis pontifice ob invasio-
acue vero apud Baleamoneia Σοφδς et Φιλόσο- nem eptscopatut Ignoth udhuc superUxtit perpeiuo 
φο; iudigitatur. Sed et Novella Alexii CommuQi nnathemate fuerat maltatus, et α Joanne popa, ut 
apnd eiimdem Balsamonem ad Nomocan Photii ρ ita diram, ignaro, ad prixtinum gradum resuscilatus 
1 lO, 142, 1 cdit. Λέων Φιλοσοφώτατος dicitur. tn rcgertdum xuscevit. 
cod- Reg. in quo deecribuntur iibr. n . Ιίερι θεμα. (9ί>) Στυλιανού. Exatant in obitum nesrio CUJUB 
των Conbtantini Purpbyrogeuili, bic titulue praefer- Styliaoi, primi a secretia, iambi Symeonis logothe-
lur : φιλοπόνημα Κωνσταν-ί/ου υιού βασ:λίω; Λεον- t.c et magiatri, yulgo Mrlaphras:» appellati; et ab 
τος του Σοφού. Allatio in Dissert. de Symeonum scriptis deecripti. 

((J5j ΣτΙφανον προχειρίσατο Gresoriua in Vita Obiit vcro.hic Stylianua de quo Zonaras, Leooe 
8. Basiili Junioris, n. 2 : Στέφανος δέ άρχ^ιεπίσκο- iraporantc,ut cst apud aaonymum CombefiBianum 
^ος Κωνσταντινουπόλεως προχειρίζεται, ανηρ πάση n. 14. 
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revoeatum benigne traotandum euravit. Ca»terum 
Hagio Longobardi» dux, regie Franci» afflnie, 
audita Basilii morte, Roraano fcedere eublato, om-
nem eibi prcvinciam vindicavit. Quare imperator 
menss praefectum cum Occidentalibus legionibue 
contra eum mieit, qui prariio victus, fere omnibus 
quoe adduxerat. amissis, fuga egre elapsue eat. 
Stopbano patriarcbas dofuncto. Antonius cogno-
men'o Cauleas eucceseit. Gum Bulgari pace facta, 
oum Romanie comraercia baberent, et telonas ini-
qua ab eis vectigalia exigerent : id Syroeoni illo-
rum principi jam dudum occasionem captanti,satie 
causa? visum ad bellum Romanis inferendum. 8ed 
Romanue exercitus contra eum miasus, auccubuit, 
multis caesie, ipsoque "duce interfecto, multis ca-
ptis,quoa Symeon,nasia praBcieia, Byzantium redire 
paseus eet. £a focditate irritatus impprator. Turcoe 
Ietrum accolentes, qui et Ungari vocantur, mune-
pibus impulit, ut Bulgaros ulciacerentur, et pro 
virili affligerent. Tpse quoque terra raarique arma 
infcrre eisdem parat, sumraa rerum patricio Nice-
phoro Phocae, quem domesticum (legionum 17 7 
doeignavit, mandata. Verum ante bellum, quaesto-
rem de pace legatura ad Symeonem mittit. Quem 
Barbarus dolo adeeee suspicatus, in vincula con-
jectum includit, et Phoc» resistit. Qno bello dum 
occupatur, Ungari ejua ditionem populantur.Quare 
Phoca omiseo, conira illoe proficiecitur, et acio 
congressus, superatur, raultis Bulgaris interfectie, 
pluribua captia. Symeon ipse viz Dorostolom, qua3 
Drislra eet confngit. Captivos Bulgaroe iruperator 
ab Uogaris erait, ad quem Syroeon legatos de pace 
mieit, cujus verbie Leo flde habita, Chterospbar-
tem ablegavit ad pacera facirndam. Sed Barbarus 
eo detento et vincto, Turcos invasit, iieque in 
iugam vereie, et agrie eorum vastatie, Leoni ecri-
peit, 8 Θ cum eo pacem non facturum, niei captivoa 
Bulgaros rcceperit, quoe cum recepieset, tamen 
pacem non fecit. Igitur imperator contractia in 
unum omnibus et Orientalibus et Occidentalibus 
legionibus, contra Bulgaros usus eet : qua tamen 
oum Syraeone congress», auccubuerunt. Deinde 
oam ia agris quibusdam Zoee, Zautzis filise, con-
auetadine utereturjnsidiie a quibuadam est appc-
titus : quas cum Zoe ex murmure animadvertisset, 
ao imperatorcm dormicntem excitaaset, statim in 
regiam revereus, etitavit, eamdemque Zocn paulo 
post imperatricie Thephaoonis obitum, Auguelam 
appellavit, et dudum concubinam, legitimam 
uxorem duxit. Verum brevis illa felicitas fuit.Nam 
cum annum tioum et octo menscs io imperio 
vixisset, obiit. Sunt et aJi» insidiae iinperatori 
mintiatic» quaa Zautzis conaobrinue, Basilius Pec-
tes struebat. Ie arcanum cum eapadone Samona 
oommunicavit, quem jurejurando prius adegerat, 

L ποληθέντος, 6 βασιλεύς ούτος αύτδν άνεκαίνεσεν. 
"Ηδη δε καί δ Σανταβαρηνδς ήχθη , καί είς τά έν 
ταΤς ΠηγαΤς έφρουρεϊτο βασίλεια, ϊνθ* πίμψας δ 
βασιλεύς, καί αφειδώς αύτδν αίκισάμενος, έν Α θ ή 
ναις ύπερόριον έθετο. Ού πολύ τδ έν μέσω καί 
πέμψας έκει, τους αυτού έζέκοψεν δφΟαλμούς. Μετά 
τέ πλείους ένιαυτούς τής ύπερορίας τε τδν άνθρωπον 
έπανήγαγε, καί προνοίας ήξίωσεν. Ό δέ Αογγιβαρ-
δίας δούξ Αγίων τού |$ηγδς Φραγγίας τυγχάνων 
γαμβρδς, έπεί τδν θάνατον τού Βασιλείου έπύθετο, 
τάς πρδς 'Ρωμαίους συνθήκας ήθέτησε , καί τήν 
χώραν άπασαν ψκειώσατο. Διδ τδν έπί τής Τραπέ
ζης έπεμψεν δ βασιλεύς κατ* αυτού μετά τών δοτι
κών ταγμάτων, δς συμμ'ξας αύτψ ήττήθη* *αί 
πάντας σχεδόν ούς έπήγετο άπεβάλλετο, μόλις αύτδς 
διαδράς. Τού δέ πατριάρχου Στεφάνου έκλελοιπό-
τος, Αντώνιος προκεχείριστο πατριάρχης, ος Κο ι 
λίας (97) ώνόμαστο. Τών δέ Βουλγάρων έν σπονδών 
δντων, καί εμπορίας ποιούμενων μετά 'Ρωμαίων, 
ol τοις τελωνήμασιν έφεστώτες άδικα αυτούς ε?σέ-
πραττον τ ίλη. Τούτο τψ αυτών άρχοντι Συμεών λ ά 
βας ζητούντι τού κατά 'Ρωμαίων πδλεμον άρασθαι, 
είς μάχης πρόφαση ήρκεσε. Καί μέντοι καί ήρατο. 
καί 'Ρωμαϊκδν αύτψ άνθοπλισάμενον στράτευμα 
ήττητο, καί πολλοί μέν επεσον τών 'Ρωμαίων, καί 
δ στρατηλάτης αυτός· πολλοί δ' έάλωσαν, ών τάς 
(3ίνας δ Συμεών έκτέμών , έπανελθειν άφήκε πρδς 
τδ Βυζάντιον. Τούτοις περιαλγήσας δ βασιλεύς, δ ώ 
ρο», ς τους Τούρκους έπεισε, τους περί τδν "Ιστρον, 
οΈ καί Ούγγροι καλρύνται, τοΤς Βουλγάροις έπεξελ-
θεΤν, καί δ'ση δύναμις κακώσαι αυτούς, καί αύτδς δέ 
δ βασιλεύς, διά τε θαλάσσης καί διά γής ήτοίμαστο 
δ'πλα κινήσαι κατά Βουλγάρων, τψ πατρικίψ Νικι[-
φόρψ τψ Φωκ^ τδν κατ' αυτών αναθεμένος πδλεμον, 
δομέστικον τών σχολών αύτδν προβαλλόμενος. Ώρδ 
τού πολέμου δέ τδν κοιαίστορα στέλλει δ αυτοκράτωρ 
πρδς Συμεών περί ειρήνης πρεσβεύοντα. Ό δέ Βάρ
βαρος, δόλψ τούτον ύποτοπήσας έλθεΐν, καθείργνυσι 
τδν άνδρα καί δεσμεΐ, καί τψ Φωκ^ άντεμάχετο. 
Εκείνου δέ περί τούτον ασχολουμένου, ol Ούγγαροι 
τήν χώραν αυτού έληίσαντο, Διδ τδν Εωκάν λ ιπών, 
κατ' εκείνων έξώρμησΐ, καί συμβάλω ν αυτούς ήττητο, 
πολλών μέν σφαγέντων Βουλγάρων, πλειόνων δ* 
άλόντων, αυτού δέ τού Συμεών μόλις έν Δοροστόλψ 
φτγόντος, τούτο δ' ή Δρίστρα έστί. Τους δ' α ι χμα
λώτους Βουλγάρους δ βασιλεύς παρά τών Ούγγρων 
έπρίατο, καί δ Συμεών περί είρήνης ικέτευε. Καί 
πιστεύσας τοΤς λόγοις εκείνου δ βασιλεύς, τδν Χοι-
ροσφάκτην απέστειλε σπονδάς # ποιησόμενον, όν δ 
Βάρβαρος κατέσχε τε καί έδέσμησεν . Αύτδς τοΤς 
Τούρκοις επήλθε, καί έτρέψατό τε αυτούς, καί τή 
χώρα' σφών έλυμήνατο. ΕΤτα έπέστειλε τψ Λέοντι 
μή Sv ποτε σπείσασθαι, εί μή τους αΙχμαλώτους 
Βουλγάρους λήψοιτο πρότερον καί τούτους λαβών, 
ούκ έσπείσατο. Ό γούν βασιλεύς τοΤς τάγμασι τοις 

Yariae lectiones et notse. 
(97) Αντώνιος δ Καυλέας. Cujue elogium deecripsit Nicepborue Philoeophue, editum a Lipomano Surio, 

et Bolando 12 Fcbr. 



ANNALIUM LIB. XVI. 70 

Saraonas Agarenus, et cognitum in imperatorem 
facinus, statim ei indicat. Sic Baeilius et consoii 
consilii, comprehenduntur, Samnnae protospa-
tarii honorem et imperatoris familiaritatem adi-
piscitur. 

κοιμώμενον, αύτίκα εκείνος έπανήλθεν ε!ς τά Βασί-
τής βασιλίδος θανούσης θεοφανούς, τήν είρημένην 

έψοις χαί τοις έσπερίοις δ μου συνελθούσι κατά των Α ne id quod auditurue eiset, effatiret. Erat autem 
Βουλγάρων έχρήσατο * άλλ' ηττήθηκαν άπαντα προσ-
βαλόντα τψ Συμεών. Καί τά μεν τών Βουλγάρων 
τούτδν είχε τδν τρόπον. Ό δέ βασιλεύς, έν άγροις 
τισι τη τού Ζαούτζη συνών θ^γατρί τή Ζωή, έπε-
δουλεύθη παρά τίνων. ΑίσΟομένης δέ τής Ζωής έκ 
θρού τήν έπιβουλήν, καί διυπνισφτης τδν βασιλέα 
λεια, καί ούτω διέφυγε τήν έπιβουλήν · "Αρτι δέ 
Ζωήν (98) δ βασιλεύς Αύγούσταν άνηγόρευσε, καί νόμινον έΌετο γαμετήν (98*) τήν πριν αυτού παλλα-
κήν, ή έπ* δλίγον τής ευτυχίας άπώναοο · ένιαυτδν γάρ ένα έπί μησίν δκτώ τή βασιλεία έπιβιώσασα, 
τέθνηκεν. Έτερα δ' αύθις επιβουλή μηνύεται τψ βασιλει, ήν έμελέτα δ Πήκτης Βασίλειος, τού 
Ζαούτζη υπάρχων άνεψιο'ς· "Ος τδ άπύ^ητον τψ έκτομίά Σαμων^ έκοινώσατο δ'ρκοις πρότερον βεβαι-
ώσαντι, ώς άνέκφορον τηρήσει τδ |5ηηθσόμενον. ΤΗν δέ δ Σαμωνας έξ 'Αγαρηνών, καί μαθών τδ κατά 
τού χρατούντος μελετηρά, ευθύς εκφέρει πρδς αύτδν τδ μυστήριον. Καί κατεσχέθη μέν δ Βασίλειος 
καί ot συνίστορες τού βουλεύματος, δ δέ Σαμωνας (99) έτιμήθρ πρωτοσπαθάριος, καί 'ψκειώθη τψ βασιλει. 

Π". 'Ιίγάγετο δέ καί τρίτην δ Λέιυν εύνέτειραν, β XIII. Leo tertiam quoque uxorem duxit, Eudo-
ή Ευδοκία μέν έκαλεΤττ, έκ δέ τού Όψικίου τδ γέ- ciam, genere Opiscianam, excellonti forma. 8ed 
νος εΤλκε, καί τήν ώραν ήν περιττή, Άλλά καί αύτη 
βραχύ τι συνεζήκει τψ βασιλεΤ · συλλαβούσα γάρ 
και πρδς τψ τεκειν γενομένη, συν τψ τεχθέντι άπέ-
θανεν. *Έχων δε δι' εφέσεως ούτος δ αυτοκράτωρ 
παιδα έσχηκέναι, μάλλον μέντοι καί κεχρηματισμέ-
νον έσχηκώς τούτο (ήν γάρ εραστής·, σοφίας παντο-
δαπης, καί αυτής δήτα τής απορρήτου, ή δι' επω
δών μαντεύεται τά έσόμενα, καί περί τάς τών αστέ
ρων δ' έςχολάκει κινήσεις, καί τήν έκ τούτων άπο-
τελεσματικήν έπιςτήμην μετήρχετο, καί εύρισκεν 
ώς εξει παΤδα τής βασιλείας διάδοχον), καί τετάρτην 
άγεται γαμετήν, τήν Καρβωνυψίναν Ζωήν. Ούκ ευ
θύς μέντοι αύτη τής βασιλείας μετέδωκεν αξιώμα
τος, άλλ' έφ' ίκανδν αύτψ συμβεούσα ήν άταινίωτος, ^ baptismate 
μέχρις ού παιδίον έξ αυτής ένέχθη τψ βασιλει, δ Gonatantinc 
παρά τού πατριάρχου Νικολάου τού Οείο\> κατη-
ξιιίΛη βαπτίσματος. Τού γάρ Αντωνίου τψ θρόνψ 
της Κωνσταντινουπόλεως επιζήσαντος έτη (ί) · · · 

και μεταθεμένου τήν ζωήν, δ Μυστικδς Νικόλαος 
πατριάρχης κεχειροτόνητο. Μετά δέ τδν τού υιού 
αυτού τοκετδν, δν Κωσταντινον ώνόμασεν δ βασι
λεύς, καί σύνευνον αυτού άνηγόρευσε. Διά γούν τδν 
τέταρτον γάμον άφώριστο παρά τού πατριάρχου δ 
Αέων. Τιμών δέ τήν πρώτην αύτου γαμετήν τήν 
μακαρίατ Θεοφανώ, τέμενος άνήγειρεν είς δ'νομα 
εκείνης, έγγιστα τού τών 'Αγίων Αποστολών ναού, 
έν ψ καί τδν νεκρδν αυτής κατέθετο. Καί έπ' δνό-
\ιατ». τού αγίου Λαζάρου (2) ναδν έδείματο έτερον, 
Λς ον καί τδ \ερδν εκείνου σώμα άπεθθσαύρισεν έκ 

et baec noo diu cum eo vixit. Nam cum uterum 
ferret, inter parturiendum una cum fcBtu edito per-
ii t . Verum imperator suBcipiendae prolis avidus, 
pracsertim cum id a 1 7 8 vatibus ei prsedictufti 
esset (fuit enim doctrinarum omnis geuerie ama-
tor, et arcan» quoque illius qu» per incantatio-
D°8 futura divinat : versatus etiam in doctrina de 
motibus siderum eorumque effectibus, in qua in-
veniebat, se filium habiturura imperii succesao. 
rem) quartam etiam uxorem ducit Garbonopsinam 
Zoen : quam non statim honore imperatorio est 
dignatus, sed diu sine diademate habuit, donec 
filiolum peperissct, qui a patriarcba Nicolao eacro 

est initiatus. Nam eum Antoniue aede 
Conatantinopolitana annis gubernalade-
cessisaet, Mysticus Nicolaue patriarcba est desi-
gnatus. Imperator post filii partum, cui Goostan-
tini nomen indidit,conjugem etiam suam Augustam 
appellavit. 8ed ob quartaa nupliaa a patriarcha 
Leo censura ecclesiaetica aet notatus, et nomine 
Sancti Tbeopbanonis prima conjugis su», bonoria 
ergo, aedem extruxit proxime Sanctorum Apoato-
lorum toraplum, in eaque corpus ill :us reposuit. 
Gondidit et aliara aedem Sancti Lazari nomine, in 
qua sacrum ejus corpns e Gypro translatum, nec-
non Mariaa Magdalenaa condidit.Gum autem nautis 
83diGcando iinpeditis, classis vacaret: Agarenorum 
classis Taurominiuai vaatavit, et Lemnum insulam 
occupavit,in quibua multi mortalea perierunt.Impe-

τής Κύπρου μετενεχΟέν, άλλά μήν καί τδ τής Μαγ- D rator vero cum ία Pentecoste in Sancti Mocii «dem 

Variae iectiones et notee. 
(98) Ζωήν. Haae Zoizonem vocat Liutprandus, 

1. i i i , c. 7 qua cum,yenerea dulcedine junctum fuia-
se Lacapenum scribit poet pulsos ffiinulos. 

(98 ) Τήν γαμετήν, Vide anonymum in Vita san-
cti Nicolai Studite, p. 934. 

(99) Ό δέ Σαμωνας. JlJiue meminit Constanli-
Dua, De adm. imp. c. 50 et Gregorius in Vita S. 
Basilu Junior. n. 3, ubi πατρίκιος καί παρακοιμώ
μενος indigitatur. 

(I) Έ τ η . Deest. eiam in mes. codd. annorum 
patriarcbataa Aatoaii nuraerus. Gatal. ma. Nice-

f ihori Call. δ Αντώνιος δ Καυ)έας έπί τού αυτού 
νίονιος) ετη β'. Sed repoaendum ζ* observat. Joan. 

Bollandus ad 12 Febr. p. 622. 
(2) Καί έπ' ονόματι τού αγίου Λαζάρου. De hao 

sde S. Lazari pluribus egimus in noatra Conslan-
tinopoli, in quara a Leone imp. illatum ejusdem 
sancti corpua, tradit pariter auctor incertue in 
horoil. in Sabbatum Lazan, pag. 9 : Τούτο τό τί-
μιον και άγιον λείψανον δ σοφώτατος βασιλεύς Λέων, 
εκ τίνος άψεως θειοτέ^ας εκείθεν μετακομισάμενος, 
έν τψ πανσέπτψ καί αγίψ τούτου ναίρ παρ' αυτού 
δομηθέντι είς όνομα τού αγίου σεμνώς καί πολυτε
λώς κατατίθη^ ν ι δ καί νύν είσέτι μένει, ά^ίητόν 
τ»να εύωδίαν αποτελούν, καί Ιάσεις ψυχών καί σω· 
μάτων ήμιν παρεχόμενον. 
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de more eupplicatom iret, jamque sacrarii cancel- Α δαληνής Μαρίας Ασχολουμένων δέ ταΐς ο!κοδομα7ς 
lis appropinquaret : quidam ex ambone prodiene, 
baculum gravissimum,quem mnnibue gestabat, im-
pcratoris capiti inpegit : quod plane contudiasct, 
niei fustis depondenti lychno illieue, maximum vim 
amisiaset. Proceres cum sanguinem β capite im-
pcratorli maoenlem viderent, turbati aunt : et 
quia fratcr ejus Alexander non aderat, apud ple-
roaque suspicio invaluit, eum insidiarum fuisse 
conecium. Scd qui id facinus ausus fuerat, quae-
stionibua adhibilua nullo conscio nominato, pedi-
bus et manibus amputalis, in ignem eat conjectue. 
At Marcus monacbus qui Tetraodium magni Sab-
bati eupplevit, tura praisene, Imperator, inquit, 
istud α Duvide prsedictum est, his verbis : Qux ho-
stis tuus in sancto improbe egit, et qui te oierunt, 
in medio festivitaiis gloriati swit. Scilo igilur te ab 
179 hoe tempore decem annos regnalurum. Quem* 
admodum dixit, i ta factum est. Nam Leo post 
docennium ea ipsa die, qua caput ictus fuerat, est 
inortuus. Samonas autem, dc quo eupra diximus, 
oum apud inoperatorem multum posset, cum ma-
gnia opibus fugam ad Agarenoa, unde ortus erat, 
caposBit. Scd ia transitu Halys captus, quamvis 
ee ex voto crucem Sirichanam adire diceret, ni-
bilomiaus a Constantino ducas Andronici filio, By-
zantium eet reductus. Cui imperalor, conservato 
pristioo orga Samonam aifcctu, mandavlt duca>, 
ut coratn senatu interrogatus, diceret eura non 
cepisse fugam, sed ad Sirichanam crucem pere-
grinatum esec. Cum autem poatridie senatu prae-
sente Constantinum jurejurando obstrictum roga- C λήν. Ό ήδη δέ ρηΟείς Σαμωνας, παρά τψ βασιλει 

τών πλωΐμων, καί του στόλου μή πλέοντος, τδ τών 
'Αγαρηνών ναυτικδν τδ Ταυρομίνιον (3) έξεπόρθ/,σε, 
καί τήν νήσον κατέσχε Αήμνον, καί πολλή τών αν
θρώπων έν αύτοϊς συνέβη φθορά. Προόδου δέ κατά 
τήν Πεντηκοστήν γενομένης του βασιλεύοντος ε'ς 
τδν τού Αγίου Μωκίου ναδν (4), κατά τδ εθος, καί 
δ βασιλεύς ούτος έποιήσατο τήν προέλευσιν, καί τ ις 
ήδη ταΐς κιγκλίσι τού θυσιαστηρίον τού αύτοκράτο-
ρος πλησιάζοντος, έξώρμησεν έκ τού άμβωνος, 
βάκτρον μετά χείρας εχων βαρύτατον, καί κατά τής 
βασιλικής έπήνεγκεν αύτδ κεφαλής, καί συνέτριψεν 
αν αυτήν, εί μή τή ήωρημένη λυχνία προσαρρα{αν 
τδ βάκτρον, άφηρηυο ταύτη τής καταφοράς τδ σφο-
δρότατον. Τέως δ* ούν αΤμα τής τού βασιλέως κεφα· 

ρ λής κατα^ρέον Οόρυβον τοις άρχουσιν ένεποίησεν · 
δ'τι δ' ού παρήν έκεΤ Αλέξανδρος δ τού βασιλέως 
αύτάδελφδς, ύπόληψις παρά τοις πλείοσιν επεκρά
τησε τής επιβουλής αύτδν μή είναι άμέθεκτον. Ό 
δέ τδ τόλμημα πιιήσας, βασάνοις υποβληθείς, καί 
μηδένα μηνύσας συνίστορα, χείρας άπετμήΟη καί 
πόδας, καί τέλος παρδδόΟη πυρί. Ό μονάχος Μάρ
κος, δ τδ τετραψδιον τού μεγάλου Σαββάτου άνα-
πληρώσας, εφη παρών πρδς τδν βασιλέα τούτο * 
Προείρητο παρά τού Δαβίδ ειρηκότος · "Οσα έπο-
νηρεύσατο δ έχθρδς έν τψ άγίψ σου, καί ένεκαυ-
χήσαντο οί μισούντές σε έν μέσψ, τής εορτής 
σου, ΗΙσθι γούν, ώ βασιλεύ, ώς άπδ τούδε χρό
νο ν βασιλεύσεις δεκαετή. Καί δ λόγος έργον έγέ-
νετο · έφθανε γάρ δ Λέων μετά δέκα ένιαυτούς κατ* 
αυτήν τήν ήμέραν καΟ' ήν έπλήγη τδτε τήν κεφα-

ret, an fugisaet Samonaa, ille perjurio reformidato 
dixil, eum in patriam suam Melitcnem abiisse ; is 
vero per iracundiam ab iraperatore dimissus est. 
Samonas autem prater vetcrem neceesitudinem, 
ctiam patricii dignitate ornatue, et cubiculariu9 
designatus, imperatorcm eaepe impulit, ut ab of-
ficio decederet : quorum illud fuit, quod patriar-
chara coegit, ut se rcciperct, ct censurffl eximeret: 
quem cuin accersisset, noque illa rationo exorare 
poseet : stalim e regia in Iriam navi transveben-
dum, atque inde pedcstri itinere in Galacrcnaeum 
monasteriutn quod ipse struxerat, tranfcrendura 
curant, cum aanos undecim Eccleeiai pr«fuisscl. 
Ejua vero loco patriarcha designatua est aynrdlus 
Euthyiniue, vir sacer, qui orani studio obetitit, ne jj τήν ο'κείαν παγρίδα τήν Μελιτηνήν άπήει. Ό βα-
lex ab imperatore promulgaretur, ut ipaiua exem- σιλεύς δέ τδν μέν ΚωσταντΤνον μετ' δργής άπε-

Varice lcctiones et notae. 

μεγάλα δυνάμενος, πλούτόν τε δαψιλή περιοαλόμε-
νος, και τούτον λαβών, είς τους Άγαρηνούς δ'Α,εν 
ώρμητο άπεδίδρασκεν, Ά λ λ ' έάλω τδν "Αλην διαπο-
ρών ' δ δέ ε·ς τδν έν Σιρικ? σταυρδν έ'λεγεν άπιέναι, 
τούτψ εύχήν ποιησαμενος, δν λαβών Κωνσταντίνος 
δ τού Δουκδς Ανδρόνικου υίδς είς τδ Βυζάντιον έπαν-
ήγαγεν. Ό δέ βασιλεύς, έτι τηρών τω Σαμων^ τήν 
πρώην διάΟεσιν, ένετείλατο τψ Κωνσταντίνψ, εί 
έρωτηθείη ενώπιον τής συγκλήτου περί τού Σαμωνα, 
μή ε*πεΐν δ'τι άπεδίδρασκεν, άλλ' δ'τι εις τδν έν Σι -
Ρ'·Χα άπήει σταυρόν. Τή δ' έξης, τής συγκλήτου παρ
ούσης, ήρετο μεθ' δ'Γκων επαγωγής τδν Κωσταν
τινον ό βασιλεύς εί εφευγεν δ Σαμωνά; · δ δέ, 
τους όρκους ψεύσασΟαι μή θελήσας, εΤπεν δ'τι 

δια 
είς 

(3) Ταυρομένιον. Vide Conatantinum, 1. ιι, De 
Themat. c. 10. 

(4) Τού 'Αγίου Μωκίου. Idcm narrant anonymua 
CombdfiBianuB, Leo r.rammaticns, Symeon logo-
theta, 8cvlitzes, etc. De aade vero S. Mocii pluri-
bus egimus in nostra Constantinopolt, in qua pra 
aliie festum S. Eulhymii, cujue reliquiaa ibidem 
useervabantur, 3 Januar . celcbratura obscrvant 
ByLaxaria mss. Τή αυτή ήμερα τού δσίου Πατρδς 
ημών Ευθυμίου κειμένου έν τψ Ά γ ί ψ Μωκίψ. Uuic 
proxima fuit S. Anthimi sedeB saora, uti docet Scri-

ptor mes; Vita3 S. Joaephi Hymnographi : Καί σύν 
ου ναψ 

σεπτψ λέγω 
. Γ /οντι τού Αγίου 

Μωκίου, τάς εκείνου άρετάς παρεζήλου. In eam 
ffldern illatum fuisse corpua S. Sampsoniaxeoodo-
chi docemur tx illius Vita msa. Τδ δέ Ίερδν σώμα 
καί άγιον τω μεγίστψ ναψ τού Μωκίου του μάρτυ
ρος πανσεοαστως έγκατατίθεται, δ'τε δή καί συγγέ-
νειαν ελκειν εκείθεν τού μεγάλου φημιζομίνου. 
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πέμψατο. Τδν δέ Σαμωναν μετά ταύτα της προτέ- Α plo cuivis liceret secundam, tertiam et qaartam 
ρας ήζίωσεν οίκειώσεως, είτα καί πατρίκιον έτί - etiam uxorem ducere. 
μ η σε, καί παρακοιμώμενο ν προεβάλετο, δς είς πολλά τών ού καθηκόντων τδν αυτοκράτορα προεβίβαζεν, 
ών εν καί τδ βιάσασθαι τδν πατριάρχην δέξασθαι αύτδν, καί τού αφορισμού άπολύσαι. Μεταπεμψάμε -
νος ούν τδν αρχιερέα δ βασιλεύς, έδειτο δεχΟήναι. Ώς δ' έκεϊνος ήν αδυσώπητος, έκ τών βασιλείων 
αύτίκα διαπεράται πρδς τήν Ίρίαν (5), κάκεΤθεν πεζοπορούντα εις τδ έν Γαλακρήναις άγουσιν αύτδν 
μοναστήριον, δ αύτδς έδομήσατο , έτη προστάς της Εκκλησίας ένδεκα . ΙΙροεχειρίσΟη δέ πατριάρ -
χ η ς δ σύγκελλος Ευθύμιος, άνήρ Ιερδς , δς καί βουλόμενον τδν βασιλέα νόμψ θεσπίσαι άγεσθαι κατ' 
αύτδν τδν βουλόμενον γυναίκας δύο καί τρεις άχρι καί τεσσάρων, πάση σπουδή διεκώλυσε. 

ΙΔ'. Τών δε 'Αγαρηνών (6) ναυσί τάς τών 'Ρω- XIV. Cum autem Agareni Romanas provincias 
μαίων ληϊζομένων χώρας, δ βασιλεύς Ίμέριον τδν infeetarent, imperator Himeriura cursue publici 
λογοθετην (7) τού δρόμου τού στόλου προβαλόμενος logothetam, claasi praefectum, contra illos misit, 
άρχηγδν, κατά τών 
τειλάμενος αύτψ , 
Άνδρο* ικον. Ό δέ 

έκ τής Άγαρ άπέστειλεν, έν-
καί τδν δούκαν προσλαβέσθαι 
δόλιος Σαμωνάς άσπονδον έ*χων 

mandavitque ut etiam Andronicum Ducam aseu-
raeret. Verum dolosus Samonas internecinas cum 
familia Ducaena inimicitias exercens, quemdam ex 

ϊχβρχν κατά τού γένους τού δουκικού, ύποτίΟησί Andronici amicis subornat, qui eum moneat, ne 
τινι τών φίλων τού 'Ανδρονίκου δηλώσαι αύτψ, μή 
συμπλεύσαι τψ Ί μ ε ρ ί ψ , έκκόψαι ο\ τά όμματα 
μέλλοντι κατά βασίλειον πρόσταγμα. Διδ ούκ έπεί-
σΟη τψ Ί μερί ψ συνελθεϊν δ Ανδρόνικος, δ'θεν καί 
μόνος εκείνος ναυμαχήσας έκράτησε , καί τού τών 
πολεμίων περιεγένετο ναυτικού. Εντεύθεν άπεγνω-
κώς ό Ανδρόνικος, συγγενείς τε καί δούλους αυτού 
προσλαοΌ'αενος, κατέσχε τήν Κάβαλαν , δχυρόν τι 
φρούριον τού Ικονίου ού πάνυ τι διακείμενον μή κ ό
θεν. Ό δέ Σαμωνάς ού διέλιπε τδν βασιλέα ερεθί
ζω ν , καί είς όργήν παρακινών κατά τού ανδρός . 
Μαθών δ* εκείνος καί τήν τού πατριάρχου Νικολάου 
έκ τής Εκκλησίας έξώθησιν , και πάντοθεν άπο-
γνούς , πανοικεσία τοις 'Αγαρηνοΐς προσελήλυθεν. 
Ό δέ βασιλεύς τούτο γνούς δπερήλγησεν, εναντίον 
Ιξειν τδν άνδρα άνθ' υπερμάχου πτοούμενος. Γρα-
^ήν τοίνυν έγχαράσσει βασίλειον, δι' ής τψ 'Ανδρο-
νίκψ καί αμνηστία τών πραχΟέντων έπρυτανεύετο , 
καί ύπονόστησις έπετρέπετο , καί πολλών δόσις 
έπτ^γγελτο αγαθών . Ταύτην έμβαλόντες κηρψ τήν 
γραφή ν, καί λαμπάδι τόν κηρδν (8) άπεικάσαντες, 
Σαρακηνψ τών αΙχμαλώτων ένί έκβληθέντι τής είρ-
κτής έγχειρίζουσιν , έντειλάμενοι τψ 'Ανδρονίκω 

cum Himerio proficiscatur, qui ei juesu imperato-
ris oculos sit effoesurus. Itaque Ilimerium comi-
tari noluit Andronicus, et cum ille aolus praelio 
victor hostilera claseem subegiseet, desperatie re-
bus, assumplisque cognatis et eervis suis, Gabalam 
ociupavit, munitum castelium 1 8 0 non procul 
Iconio dissitum. Gum autem Samonas imperato-
rem irritare, et contra illum inflammare non deei-
neret, atque is patriarcbam Nicolaum Ecclesia 
pulsum esse cognovisset : spe omni destitutus, 
cum tota familia se ad Agarenos contert. Quo im-
perator cognito, aupra modum doluit, se illum 
babiturum hostem quo defeneore uaue esset. Litte-
ras igitur scribit, quibua Andronico et delictorum 
venia concedebatur, et reditus permittebatur, et 
multa beneficia promitlebantur. Eaa litteras in 
ceram candehe inatar efflctam conjectas, Saraceno 
cuidam e caroere educto tradunt, Andronico red-
dendaa. Cui Samonas accersito, clam ait: Numquid 
scis U lotius Syrix intcritum gestare in manibus f 
Ut igiiur patriam et popuiares conserves : ceram 
istam Uzeri Iradito. Id eoim bospiti Andronici 
nomen erat. Facit ille ut jussus fuerat. Agareni 

Variee lectio 
(5) Ίρίαν. 'Πρίαν scribit Conatantinus Porphy-

rogenitua in Basilio, et io lib. De adm. imp. U-
οειαν alii, Ήρίον Ήραιον, deoique ccEteri : Pala-
\\um imperatorum Asiaticaro, de quo multis egi-
mu»\n Conttantinopoti Christ. I. iv, sect. 13 n. 11, 
cujus conditorein Justioiaaum M. agaoscunt Ex-
cerpta quedwn historica ex cod. Reg. ms. 2023, 
foJ- 97 : "Οτι τδ τής Χαλκηδόνος άκρωτήριον τδ 
παλαιόν Ήρίον καί δν καί λεγόμενον ταφειον γάρ 
ήν τών κτητορων της πόλεως Χαλκηδόνος· δ μέγας 
"Ιουστινιανός άνασκάψας τδ δ'λον άκρωτήριον , καί 
άνακαθάρας τον τόπον , βασίλεια έκτισε περιφανέ
στατα, καί Έερ(α 6 τόπος μετωνομάσθη, ήγουν άε-
ρία. Perperam vero iatius palatii noroen describi-
iur in ortbodoxorum Invectiva adversus lconoma-
cboe edita a Combetiaio com continuatore Theo-
phania. p. 304, n. 5, ubi pseudosynodus coacta 
sob CoproDymo contra cultum imaginum dicitur 
έν ΚΠολει είς τδν τόπον τδν λεγόμενον Όνερία Le-
genHum enim Ιερία, delendumque έν ΚΙΙόλει. 

(6) Τών δέ 'Αγαρηνών. Nescio an ea tempestate 
ftaraceni Niceam tentarint, illioaque muros pub-

53 et notee. 
verterint, quod certe videtur suadere inecriptio ad 
ejuadem urbis muros versus Occideateru, quoe a 
Leone et Gonstantino filio refectos innuit, eo quo 
superati eunt hostea loco : Ένθα θεϊκή βοηθεία τδ 
τών έχθρων κατη σχύνθη θράσος, έκει οι φιλόχριστοι 
ημών βασιλείς Λέων καί Κωνσταντίνος άνεκαίνισαν 
ποθψ τήν πόλιν Νίκαιαν άνεγείραντες, διά τής τού 
έργου επιδείξεως νικητικδν άναστήσαντες σημειον 
κεντηναρίων χιλίων καί μόχθον έγνώρισεν 'Αρτάνασ-
δος Πατευφάτα κουροπαλάτης. Nisi oaec murorum 
Nicffiensium subversio reterri debeat ad annum 10 
Leonis laauri, cujus meininit Tbeopbane8,8cribena 
Maviam Saracenorum ducera Nicaeam obsedisse, 
ac μετά πο ιορκίαν πολλήν καί καθαίρεσιν τών τει
χών, 8anctorum Patrum, qui ibi colebantur, inter-
cessionibua, urbe tamen minime potituoi fuisse. 

(7) Ίμέριον τδν λογοθέτήν . Meminit ietius ex-
peditionia Himerii Scriptor coevus vita* S. Theo-
ctistffl LesbifB : 'Επεμπόμην δέ συστρατευόμενος 
Ίμερίψ τψ πάνυ, τψ στρατηγικωτάτψ δηλαδή, καί 
άρνοντι τού τε δρόμου καί τού στόλου παντός. 

(8) Κηρόν. Vide Gloss. med. Gracit. in φάτλιον. 

PATnot. Or. C X X X V . 
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cognita litterarum eententia, Andronicum cum 
omnibua euis in vincula conjiciunt, in quibus ille 
obiit: quidam vero ex illie, carceris rerumnas non 
ferentee, fldem abjurarunt. At Conatantinus, et 
quidam cum ipso, carcere elapai, in Romanos 
limites, pereequentibus Agarenie fortiter profli-
gatis, evaserunt. Eum imperator et hilariler exce-
pit, et magnifice donavit, et exquiaitis honoribus 
affecit. Deinde etiam ei dixit: Ne te decipiat nomen^ 
Conslantine, tuurn, nec putaris, eo quod Constantinus 
Romanis imperaturus sit, te imperio potiiurum; 
cerlo enim scito, filium hunc meum, illum esse. 
Quod si tu Spartam tuam ornaris, bene tibi erit; sin 
rebus novis itudueris, et tyrannidem afjectaris: nol{ 
dubitare, quin per hanc portam (demonstrata occi-
dentali Aurei triclinii porta) caput tuum absque re-
liquo coipore sit transiiurum, id quod postea factum 
ctl. Cum Samonao pater cum quibusdam aliie MelL 
tenam venisaet, viao honore et opulentia ii l i i , cum 
eo vivere voluit. Nam imperator eos honorifice 
exceperat, et contra quam decebat, hominee pro-
fanos in Magnam Eccleaiam introduxerat. Sed a 
filio probibitus eat, suadente, ut suam religionem 
conservaret, atque in patriam reverteretur, quod 
et ipsa per occasionem facturus e&eet. In festo 
Pentecostes Leo filium euum coronavit, et impera-
torem appellavit. Ceterum odiosue 1 8 1 Samonas 
eunuchum ministrum suum Conetantinum, ex Pa-
phlagonia oriundum, dominae ad ministerium tra-
didit, qui cum et imperatrici et ipsi iraperatori 
percharua esset, profanus Samonaa invidia etimu-
latus illum apud imperatorem detulit, qnasi ab 
imperatrice amaretur, quem Leo ex aemulatione, 
pro monacbo tonderi, nec multo poet revocari, et 
monaetico habitu exuto, civilem veatem resumere 
juesit, eoque familiariui etiam quam priue usue 
eat. Id Samons intolerabilius visum. Gurat igitur 
per euorum quemdam, libellum conviciis plenum 
Bcribi, eumque abjicit, qua imperalor transituruB 
erat : quo ia invento et lecto, doluit, auctoremque 
requisivit. Unus igitur ex ejus rei consciie, 8amo-
nam acripti aucterem eese indicat, Gum autem 
eclipsis lunae tura fuisset, imperator metropolitam 
Synadorura de ea quaeeiturus accersit, quem oum 
Samonas privatim de illa eciscilaretur, respondet: 
Tuum infortunium poriendit uta lunx ajfcctio. Sin 
decima tertia Julii dies ante tuam calamitatem prx-
terierii; et tu infortunium evitabis. Deinde ab i m -
peratore quoque interrogatua Synadorum episco-
pua, reepondet, malum istud in eum qui esset ab 
illo proximus, grasaaturum. Imperator porro per-
sonaro proxiraam Alexandrum fratrem judicabat, 
eed falso : naoi bomini pessimo tandem male esse 
oportebat. Loo igitur, ubi cognovit eum esse fa-
mosi libelli auctorem, et regia exigit, et rasum 

L δούναι αυτήν. Τούτον δή τδν 'Αγαρηνδν δ Ξαμωνας 
μετακάλεσα μεν ο ς , έν άπο|$|$ήτοις φησί πρδς αυτόν 
ΟΤδας δτι τδν ολεθρον τής Συρίας δ'λης φέρεις 
έν ταΐς χερσίν ; "Ινα γοΰν καί τήν πατρίδα περί
σωσης καί τούς ομογενείς , τδν κηρδν τούτον 
έγχείρισον τψ Ούζήρ. Ούτω γάρ δ παρ' ψ ήν δ 
Ανδρόνικος ώνομάζετο . Ό δέ πεποίηκεν ώς πα-
ρήγγελτο, καί γνόντες ol τής "Αγαρ τήν δύναμιν τής 
γραφής, καί τδν 'Ανδρόνικον δεσμοΰσι καί πάντας 
τούς συν αύτψ . Ό μέν ούν Ανδρόνικος έν τοις 
δεσμοΐς τδν βίον κατέλυσε. Τινές δέ τών συν αύτψ 
τήν έκ τών δεσμών μή στέργοντες κάκωσιν, τήν 
πίστιν εαυτών έξωμόσαντο. Ό δέ Κωνσταντίνος χαί 
τίνες τών σύν αύτψ τής είρκτής έκφυγόντες πρδς 
τά 'Ρωμα'ων άπήεσαν ; καί τούς καταδιώκοντας 
αυτούς 'Αγαρηνούς γενναίως τρεψάμενοι, διεσώθη
σαν . *0ν δ βασιλεύς έδέξατό τε περιχαρώς, καί 
έδεζιώσατο μεγαλοπρεπώς, καί διαφερόντως έτίμη-
σεν · είτα καί πρδς αύτδν έ'φη· Μή άπατάσω σε, 
Κωνσταντίνε, τδ δ'νομα , μηδ' οΓου τής βασιλείας 
τυχεΐν , ώς Κωνσταντίνου 'Ρωμαίων μέλλοντος 
άρξαι · ΙσΘι γάρ ακριβώς τούτον είναι τδν υίδν 
τδν έμόν . Σύ δέ εί μέν ήν Ιλαχες Σπάρταν κο
σμείς, Ισται σοι εύ· εί δέ νεωτερίσεις, καί τυραν-
νίδι επιχειρήσεις, έσω βεβαίως είδώς ώς διά τής 
δέ τής πύλης (τήν πρδς δύσιν ούσαν τού Χρυσό-
τρικλίνου δείξας αύτψ) ή κεφαλή σου τού λοιπού 
σώματος χωρίς είσαχθήσεται · δ καί γέγονεν 
ύστερον. Έκ δέ «Μελιτηνής έλοόντων τινών, έν οις 
ήν καί δ τού Σαμωνά πατήρ, ύπεδέξατο τούτους 
έντίμως δ βασιλεύς, καί είς τήν Μεγάλη ν Έκκλη-
σίαν μή δεόντως απίστους οντάς είσήγαγεν . Ίδών 
δέ δ τού Σαμωνά πατήρ, ήν εΤχεν δ υίδς αυτού 
τιμήν έν τοις βασιλείοις, και τδν πλούτον δν περι-
έκειτο, ήθελε συνδιάγειν αύτψ. Έκωλύθη δε παρ 1 

εκείνου, τήν οίκείαν θρησκείαν τηρεΐν συμβουλεύον
τος, καί είς τήν πατρίδα έπανελθεΐν. Εί δέ καί αυ
τός, έ'φη, τύχω καιρού, ύπονοστήσω πρός σε. Τής 
δ' εορτής (9) τής Πεντηκοστής ένστασης , έστεψε 
τδν υίδν αυτού δ βασιλεύς, καί άνηγόρευσεν αύτδν 
βασιλέα. Έκτο μίαν δ' έχων θεράποντα δ μυσαρός 
Σαμωνάς, Κωνσταντΐνον όνομαζόμενον , έκ δέ Πα
φλαγονίας γενόμενον , τή δεσποίνη τούτον δέδωκεν 
είς ύπηρεσίαν. Έπεί δέ καί τή βασιλίσση καί αύτψ 
τψ κρατούντι λίαν δ Κωνσταντίνος ψκείωτο , είς 
βασκανίαν δ βεβηλδς ήρέθιστο Σαμωνάς, καί πρδς 

( τδν βασιλέα κατεΐπεν αυτού, ώς ερωμένου τή βασι
λίσση. Ζηλοτυπήσας ούν δ Αέων άποκαρήναι τούτον 
προσεταξε μοναχδν, καί μετ' ού πολύ ανακαλείτε 
τούτον, καί άποδυθήναι κελεύσας τά μοναχικά άμ
φια, καί κοσμικήν περιβαλέσΟαι στολήν, μάλλον ή 
πρότερον αύτδν ψκε-.ώσατο . Ούκ ανεκτά δ' ήσαν 
ταύτα τψ Σαμων$. Γράφει τοίνυν λοίδορόν τι γραμ-
μάτιον διά τίνος τών αυτού, καί τούτο ρίπτει ενθα 
δ βασιλεύς διελεύσεσθαι Ιμελλεν, δ'περ εύρων έκεΐ-

YariaB leetiones et notse. 

(9) Τής δέ εορτής. Lupus Protospatha : Αηηο 913, ind. 1, coronatus est ConUantius (Constantinue) imp. 
filius prxdicti Leonis, qui regnavit an 47. 
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νος και άναγνούς, ήλγησέ τε καί τον πεποιηκότα Α certis finibus includit, idque accidit ante diem 
τούτο έζήτει. ΕΓς ούν τις τών συνειδητών τήν πρά-
ζιν ταύτην τψ Σαμωνφ, τούτον εΐναι τδν εργάτη ν 
τού λοιδόρου βιβλίου τψ κρατούντι έδήλωσεν. Εκλεί
ψεως μέντοι τότε τής σελήνης σύμβασης, τδν μη-
τροπολίτην Συνάδων δ βασιλεύς μετεπέμψατο, περί 
ταύτης πευσόμενος. Ό ν δ Σαμωνας Ιδία παραλαβών, 
ήρετο περί τής εκλείψεως · κάκεΐνος έ'φη δ'τι · Σον 
τδ τής σελήνης πάθος σημαίνει δυστύχημα. Εί 
δέ ή τού Ιουλίου τρισκαιδεκάτη (10) παρελεύ-
σεται πρδ τού σε παθεΐν, έκφεύξει καί συ τδ 
δυστύχημα. Είτα και πρδς τού βασιλέως δ Συνά
δων ερωτηθείς άπεκρίνατο, ώς είς τδ δεύτερον 
μετά σε πρόσωπον ενσκήψει ή κάκωσις. Δεύτερον 
δε πρόσωπον δ βασιλεύς τδν άδελφδν αυτού τδν 

Julii χιιι. Constantinus cui Samonas et invidebat 
et ineidiabatur, illius loco cubicularius est deei-
gnatus, eique monasterium in Nossiis extructum. 
Iraperator autem coeliaco morbo laborans, viribus 
ita exhauatis fuit, ut de jejunio apud senatum de 
more orationem habere non poaset, que oratio 
Silentium appellatur. Pauca tamen est locutus, 
petiique ut patres conscripti sui memores, conjugi 
filioque suo fidera servarent : quamvis autem dice-
ret, se eos nunc prostremo affari, non tamen eta-
tim defecit, eed ad Maium usque vixit.Tum vero 
moriens, imperium fratri Alexandro reliquit, 
eidemque filio euotradito, petiit, ut eum curaret, 
regaliterque educato, imperium relinqueret, quem 

Αλέξανδρο ν . έκρινεν, άλλ' έσφάλη περί τήν κρίσιν cum jam moribundus 1 8 2 ad ee venire vidiaset, 
tost γάρ ποτε τψ κακίστψ Σαμων? γενέσθαι κακώς, 
Μαθών ούν ό Λέων, ώς εκείνος ήν δ τού λοιδόρου 

' dixiase fertur : Ecce infauslum tempus post XIII 
menses. Imperavit annoe xxv et III menses. 

βιβλίου πατήρ, έξωθει μέν τών βασιλείων αύτδν, καί άποκείρει, καί περιγραπτοΤς δρίοις καθείργνυσι. 
Καί ταύτα γέγονε μήπω τής τρισκαιδεκάτης τού Ιουλίου παρα^ρυείσης. Παρακοιμώμενος δέ άντί 
τού Σαμωνά ό παρ* εκείνου βασκαινόμενος Κωνσταντίνος καί έπιβουλευόμενος προκεχείριστο, ψ 
καί μονήν δ βασιλεύς έδομήσατο έν ταις Νοσσιαις (11). Νοσήσας δέ δ Αέων κοιλιακδν νόσημα, τοσούτον 
κατειργάσθη τήν δύναμιν, ώς μηδέ δυνηθήναι διαλεχθήναι τή συγκλήτψ, περί Νηστείας τήν συνήθη 
διάλεξιν ή καλείται Σελέντιον. "Ομως ολίγα τινά ταύτη διαλεχθείς, καί άξιώσας αυτού μεμνήσθαι, 
και πίστιν εις τήν αυτού σύμβιον τηρειν καί είς τδν υίδν, καί τελευταίαν ταύτην προσλαλιάν πρδς 
αυτήν ποιεΤσθαι ειπών, ούκ αύτίκα έξέλιπεν, άλλά μέχρι τού Μαίου διήρκεσε. Τότε δέ τελευτών τήν 
αύταρχίαν τψ άδελφψ κατέλιπεν 'Αλεξάνδρψ, καί τδν υΐόν αυτού παραδέδωκεν, άξιώσας έπιμελεισθαι 
αυτού, καί άνάγειν βασιλικώς, καί αύτψ τδ κράτος καταλιπειν δν βλέπων έρχόμενον πρδς αύτδν έν τ ψ 
ήδη έκλείπειν, ώς φασιν, έ'φη· "Ιδε δ κακός καιρός, μετά τούς δεκατρείς μήνας. Έβασίλευσε δέ δ 
Αέων έτη εΊκοσι καί πέντε, έπί μη σι τρισίν. 

ΙΕ'. Αλέξανδρος δέ άμα τε τούς πόδας ήρεισε τή XV. Alexander Grmato imperio, patriarcbam Ni-
άρχή, καί άμα τδν πατριάρχη ν Νικόλαον έκ τών C colaum statim Θ GaJacrenia in sedem Gonstantino-
Γαλακρηνών άγαγών, είς τδν τής Κωνσταντινουπό
λεως θρόνον ανήγαγε, τδ δεύτερον καταγαγών τδν 
Εύ%ύμιον. Καί έπί βήματος τήν τούτου ποιήσας 
καθαίρεσιν, ένυβρισάντων είς τδν άνδρα .πολλά τών 
προσκειμένων τψ . Νικολάψ, είτα καί ύπερόριον 

politanam reduxit, pulso in exsilium Euthymio, et 
dignitate ia ambone abrogata,cum quidem Nicolai 
aectatoree multis hominem contumelis affecissent. 
Rerum pcxlitus nihil imperatore dignum gesait, de-
liciia, venationibua, ebrietati, comessationibus 

Variee lectiones et notee. 
(10) Ή τού Ιουλίου τρισκαιδεκάτη. Legendum 

Ιουνίου,quomodo habent LeoGrammaLicus,anony-
mo8 CorabetUiaaus, n. 31; Scylitzes, et Glycaa. 

(11) Έν ταις ΝοσσιαΤς. Subdit, quod ab 
aliia ailetur, Symeon Logotheta in Chron. maa. 
"Αξιον δ*ε δλίγα είπεϊν ποιψ τρόπψ ή μονή τών Νοσ-
σιών κέκτισται* ούτος δ Κωνσταντίνος είχε. πατέρα 
γέροντα ευλαβή καίφοβούμενρν τδν θεδν, δς και έν-
αύτψ τ<|> τόπω τών Νοσσιών προαστίτζην έκέκτ^το 
προς τη θαλασσή πάνυ μικρδν, έν φ καί ύδωρ έπί 
δεξαμινήν έκβαλών τοις δδίταις έποίει παραψυχήν. 
Έ ν τούτω τψ ύδατι συνέβη στρατιώτην διέρχεσθαι 
καί άναψύ\*ντχ έκβαλεΐν. άπερ έκ δικαίου πόρου εΤ-
ν«ν νομισιεάτ«», καί. αρίθμησα ι, α καί ήσαν εις w 

τρΊς αριθμούαενα* εΤτα άναστάς, οία συμβαίνει, 
και τ ψ Τππψ έπιοας, ψχετο τήν δδδν αυτού τδ χρυ-
σίον κατά τδν τόπον αφείς. '£ς ούν έ*θος εΤχεν ό γέ
ρων, εξήλθε ν πρδς τήν *εξαμενήν, καί εδοών τδν 
χουσίον, Ιλυπήθη τήν τού άπολέσαντος άθυμίαν 
θ|ΐως έν έαυτψ φυλάττων, ού διέλιπεν άπδ νυκτδς 
εις νύκτα ευχόμενος τψ θεψ τούτον έλθεΐν καί άπο-
λαβείν τδ ftiov. Ό μέντοι στρατιώτης τάς πύλας 
περασας, καί έπιμνησθείς, όμως τι ποιήσαι μή δυ
νάμενος, τήν δδδν αυτού άπήει λυπούμενος· καί μετά 
τρίτον Ινιαυτδν, έρχεται πρδς τδν τόπον τών Νοσ
σιών, καί του Ίππου άποβας, αύτδν μέν έπότισεν, 

άλλά καί αύτδς πιών έκάθητο σύννους, και στενάξας 
εΤπεν δτι Έν τούτψ τ ψ τόπψ απώλεσα μου τήν ζωήν. 
Τούτο άκουσας δ τίμιος γέρων, άπηρώτησεν αύτψ, 
τί άρα τδ συμβάν, κύριε μου; Ό δέ εΤπεν, δ'τι Έν-
ταύτα απώλεσαν νν'· καί παρευθύ καί τδν τόπον 
ύπεδείκνυεν, καί τά σημεία τού βαλαντίου, καί τδ 
πόσον έλεγεν καί δ άνθρωπος τού θεού ευθύς έξέλ-
κει τούτο τού κόλπου αυτού, καί φησι, Γνωρίζεις 
τούτο ; δ δέ αφωνία έπί πολύ κατασχεθείς, δ'μως ναί 
εΤπεν, δ'περ απώλεσα αυτό έστιν · κα( Φησι, 'Απόλα-

D βε αύτδ, πληροφορούμένος ώς ούκ άνοιγα αύτδ ουδέ 
ειδω τί έστιν έσωθεν. Τούτο λαβών δ άνθρωπος, 
παρακαλών λαβείν έξ αυτού δ'σα καί βούλεται· δ δέ 
ούκ ήθέλησεν τδ σύνολεν, δθεν δ στρατιώτης απέρ
χεται τήν δδδν αυτού, χαίρων καί ευχάριστων τψ 
θεψ. Γή ούν νυκτί εκείνη δρ£ κατ' δναρ τδν Χρι-
στδν έλθόντα καί είπόντα αυτψ. 'Ανθ* ων έπο ί η σας 
εις τδν στρατιωτών, Ιδού αύριον ακούσεις γενόμε/ον 
παρακοιμώμενον τον *1όν σου, καί τδ προάστετον 
τούτο εις μονήν μεγάλην γενησόμενον πρδς δοξολο-
γίαν έμήν καί συ δε αύτδς τδν υπέρ τούτω/ μισθδν 
κομιεΐ. Πρωίας δέ γενουίνης, τδ μήνυμα ήλθεν. καί 
αετ' ολίγας ημέρας ττ̂  θελήσει τού βασιλέως καί τ ζ 
εξόδψ, ώς εΓρηται, το μοναστήριον οίκοδομείτα, και 
ένεθρονίσθη. 
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uxoria deditus. Ree imperii et reipublioeB man- Α αυτόν. Αυταρχήσας δέ 6 βασιλεύς ούτοσι, 
davit circulatoribua et hominibus e triviie, quos 
ante imperium clandeetinorum facinorum habue-
rat socioe: quorura unum BasilUzem succesporem 
imperii declarare in animo habuit. Nam fratris 
filium Gonstantinum et privatum esse, et virilibus 
privare volebat. Idque niei viiam celeriter finisset, 
conailiia ejus a divina Providentia eversis, quan-
tum quidem iu ipso fuit, re ipsa fortasee factum 
esset. Gum praestigiatores peroontaretur, an diu 
victurus esset? audivit ex eis, se fore long®vum> 
ai apro ameo in theatro, dentes et pudenda addi-
diaset : Tuum enim, aiebant, is est elementum, seu 
actum, quia adversus Leonem fratrem tuum stetisti; 
neque ulla in re alia recte judicarunt, niei quod 

ουδέν έοικδς είργάσατο βασιλιΤ, άλλά τρυφαΤς και 
θήραις καί κώμοις καί άσελγείαις έξέδωκεν εαυτόν. 
Τά δέ τής βασιλείας καί κοινά πράγματα άνθρώποις 
άνέθετο άγύρταις καί τοις έκ τριόδών, ους πρδ τής 
μοναρχίας άπο^όήτων είχε πράξεων κοινωνούς, ών 
ίνα Βασιλείτζην λεγόμενον, καί διάδοχον τών σκήπ
τρων διενοεΤτο ποιήσασθαι. Τδν γάρ άδελφόπαιδα 
ΚωνσταντΤνον καί ίδιωτεύσαι έβούλετο, καί τών 
παιδογόνων άφελέσθαι μορίων. Καί εί μή ταχύ τδ 
τέλος αύτψ τής ζωής έπελήλυΟε, καί ούτως αύτψ 
παρά τής άνω προνοίας έσφάλησαν τά βουλεύματα, 
τάχ* δν δ'σον τδ έπ' έκείνψ, καί είς έργον έξέβ^σαν. 
Γοήτων δέ πυνΟανόμενος ει ές μήκος αύτψ τά τής 
ζωής προελεύσεται, ήκουσεν έξ εκείνων ώς έσται 

bominem gulffl conviviisque mancipatum, luxuque αύτψ μακροχρόνιον τδ βιο^σιμον, εί τψ έν τψ Οεάτρψ 
continenter diffluentem, sui compararunt. Credi- ° συϊ δς έκ χαλκού πέπλασται οδόντας καί αίδοΤα περί-
dit homo porcis amentior, illorum verbia, easque 
partes ffineo operi adjecit. Gum Bulgarorum prin-
cepa Symeon per legatos ex eo qu»reret,an pacem 
conservaturus esset? eos Alexander contemptim 
excepit, superbe allocutus eat, et arroganter com-
minatus. Cujue contumeli» Symeon impatiens, ae 
contra Romanos armavit. Alexander voro conviviis 
et ebrietati perpetuo indulgens, cum a balneo 
pransua, veatre epulis meroque distento, pila lu-
deret, equitando, et pilae inflexionibus, vasis qui-
busdam ruptis, multoque sanguine per nares et 
veretrum rejecto, uno die posl exetinctueest: cum 
nepoti BUO tutores, et imperii adminiatratores 
scripto ordinaeset, patriarcham Nicolaum, magi 

ι περί 
0οιτο· Σδν γάρ (12), Ιλεγον, ούτος στοιχειόν έστιν, 
άντίος ιστάμενος Λέοντι τψ σψ άδελφψ · ουδέν 
έτερον κρίνοντες υγιές, ή τδ συι τούτον άπεικάσαι 
τδν αυτοκράτορα, διά τδ περί γαστέρα κεχηνέναι 
τε καί συσσίτια, καί άκολασίαις προσκεΤσΟαι διηνε
κούς. ΙΙιστεύσας ούν τοις λόγοις εκείνων, δ καί χ ο ί 
ρων άνοητότερος, τά λείποντα ταύτα τψ χαλκουρ-
γήματι έξειργάσατο. Τού μέντοι τών Βουλγάρων 
άρχηγετούντος Συμεών εί τήν είρήνην άσπάζοιτο 
έρωτώντος διά τίνων ύπ' αυτού πεμφΑέντων, ό 
Αλέξανδρος άτίμως τε τούς πεμφθέντας έδέξατο, 
καί υπερηφάνως ώμίλησε, καί ύπερόγκως ήπε ίλη -
σεν. "Οθβν δ Συμεών τήν ύ'οριν μή ένεγκών, κατά 
'Ρωμαίων ώπλίσατο. Συμποσίοις δέ καί μέΟαις διό-

strum Stephanum, magistrum Joannem Eladam, C λου προστετηκώς δ Αλέξανδρος, άπαξ άριστήσας 
Joannem rectorem, at duos, quoa e circulis vo- μετά λουτρδν, καί κοίλη χρησάμενος τή γαστρΣ, 
catoe, ad eenatoriam et patriciam 1 8 8 dignitatem καί άπλήστως άκρατησάμενος, σφαιρίσαι προσθετό, 
evexerat, Bazilitzem et Gabrielopolum. καί κατατείνας τδ σώμα τή Ιππασία, καί ταις τής 
σφαίρας εκτραχηλίσεσι, (5ήξιν υπέστη, καί αΤμα διά τε τής (5ινδς κενώσας καί τής αίδούς, μετά μίαν 
ήμέραν έξέλιπεν, επιτρόπους (13) τψ άνεψιψ καί τής βασιλείας διοικητάς γράψας, τόν τε πατριάρ-
χην Νικόλαον καί τδν μάγιστρον Στέφανον, καί τδν μάγιστρον Ίωάννην τδν Έλαδάν τόν τε (5αίκτορα 
Ίωάννην, καί δύο τών ύπ' αυτού προαχθέντων έκ τύχης άγύρτιδος εις συγκλητικήν άξίαν, καί είς 
πατρικιότητα τδν Βασιλείτζην καί τδν Γαβριηλόπωλον. 

XVI. Alexandro, cam imperium annum unum et 
meneem ludificatus esset, defuncto, potestas ad 
Conatantinum Leonis filium devolutaest,adnaodum 
pueram adhuc : septimum enitn agebat annum. 
Enimvero Conetantinus Andronici Ducee filiua, do-

Ιζ. Ό μέν ούν Αλέξανδρος ίνα ένιαυτδν καί 
μήνα τήν βασίλειο* διαπεσσεύσας αρχήν, κατέλυσε 
τήν ζωήν τδ δέ κράτος ές Κωνσταντινον τδν υίδν 
τού Λέοντος περιέστη, παΐδα Ιτι τυγχάνοντα (41) 
κομιδή· Ιβδομον γάρ αύτψ τής ηλικίας Ιτος ήνύετο. 

meaticua legionum, Alexandri obitu audito (nam D Ό μέντοι τού Δούκα (15) Ανδρόνικου υΐδς δ 

Variae lectiones et notae. 
(12) Σδν γάρ. Hfflo varie afferuntur a seripto-

ribus : Symeoa logotheta ait prestigiatores Ale-
xandro dixisse τήν ζωήν αυτού προσανακεΐσΑαι 
apri statuae in Circo. Neque aliter Leo Grammati-
CU8 : Τδ τού συάγρου στοιχεΤον τδ έν τψ ίππικψ σοι 
καί τή σή ζωή προσανάκειται Zonarae vero accedit 
Scylitzes : Στοιχεΐον γάρ αυτού τούτον εΤναι προ
φανώς. Αέοντι γάρ αντιμάχεται τψ αυτού, φασίν, 
άδελφψ. 

(13) Επιτρόπους Gregoriua in Vita S. Basilii Jun. 
n. 10 : Ιίαρίλθόντος ούν τούτου τε τά σκήπιρα κα
τέχοντος Δέοντος, ρετ' ένιαυτδν καί μικρόν τι πρδς, 
και δ τούτου άνταδελφος μετέστη Αλέξανδρος, διά 
δοχον καταλείψας τής βασιλείας τδν έκ τού Δέοντος 

άνεψιδν ΚωνσταντΤνον, συν τή μητρί αυτού Ζωη, 
νήπιον δέ κομιδή οντά* επιτρόπους δέ καί φύλακας 
αυτψ έπαφήκε τον τε άρχ^ιεπίσκοπον Κωνσταντινου
πόλεως Νικόλαον, καί Ίωάννην τδν μάγιστρον τδν 
Γαριδαν, καί τούς συν αύτοίς, τήν βασίλειον αρχήν 
τψ παιδί συντηρούντας μή τις άρπάση αυτήν. 

(14) Παΐδα έτι τυγχάνοντα. Liutprandus, I. ΙΙΙ, 
cap. 7, de Leone imp. : Unicumque filium Comlan-
tinum, qui nunc usque superest, el feliriter regnat, 
parvulum, et ut Grxci aiunt, άλαλον id est mutum 
et infanfem dereliquit. 

(15) Ό μέν τδν τού Δούκα, eto. Tyrannidis 
Gonstantini Ducoe bistoriam pr» caBteris accurate 
desoripsit Gregorius in Vita 6. Basilii Juaioris, c, 
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Κωνσταντίνος, δομέστικος ών τών σχολών, καί τήν 
τού Αλεξάνδρου ένωτισάμενος τελευτήν, ( άπεδήμει 
γάρ τής βασιλίδος τών πόλεων) τδ μέν τι δν έκρυ-
πτεν ύπδ σποδιφ σπινθήρα του έρωτος τής βασιλείου 
αρχής έκκαλύπτων τε καί άνα^ιπίζων, τδ δέ καί 
ύπ ' άλλων πρδς τούτο έρεθιζό*μένος, ών εΤς εΓναι 
λέγεται (16) καί δ πατριάρχης Νικόλαος, (μήπω γάρ 
τής τού Αλεξάνδρου διαθήκης άναγνωσθείσης, ούκ 
ήδει καί αύτδς καταλελειμμένος επίτροπος) τυραν-
νίδι (17) έπικεχείρηκε, καί τούς έκκρίτους τών 
στρατευμάτων παραλαβών τψ Βυζαντίψ έπιδεδή-
μηκε, καί διά τίνος πυλίδος νυκτδς είσελθών τήν 
τού Ιπποδρόμου πύλη ν μετά λαμπάδων καταλαμ
βάνει, καί τινας τών συγκλητικών προσεταιρισάμε-
νος, πολλού καί δημώδους οχλαν συναθροισθέντος, 
ο? και ώς βασίΛεα αύτδν εύφήμουν καί άνηγόρευον. . 
Τών δ* έντδς τάς πύλας μή άνοιγνύντων, δ πρώτο- ' 
στράτωρ τυύ Κωνσταντίνου ταΐς χερσί πεποιθώς καί 
θρασύτερον προσαράξαι τάς πύλας καί καταβαλεΐν 
βιαζόμενος, νύττεται λόγχη παρά του τών ένδον διά 
τινδς αμυχής, καί δ μέν ήν αύτίκα νεκρός. *0 δέ γε 
Κ ω στα ν τίνος εκείθεν είς τό τών ίππων άπεισιν 
άριλλητι^ριον θέατρον, είτα είς τήν λεγομένην ήλθε 
Χαλκήν, καί άχρι τών έξκουβίτων προήλθεν. Ό δέ 
τών επιτρόπων εΤς δ μάγιστρος Ιωάννης δ' Έλα-

δας, έκ τών εταιριών καί τών πλωΐμων συλλέξας 
τινάς, άντικαταστήναι τψ τυραννούντι αυτούς έξαπέ-
στειλε. Καί συμπλοκής γενομένης, πολλοί πεπτώ-
κασιν εκατέρωθεν, Ισφακτο δέ καί Γρήγορας δ τού 
Δούκα υΐδς, καί δ ανεψιός αυτού Μιχαήλ, καί Κουρ-
τίκιος δ Αρμένιος. Τούτοις ούν περιαλγήσας δ 
Κωνσταντίνος, καί τδ οίκεΐον έπιβρώσαι προθυμού-
μενος σύνταγμα, τδν ιππον ήλαυνε, συμμίξαι θέλων 
τοις έμπροσθεν · έστρωμένου δέ τού εδάφους πλαξιν, 
όπολισθήσας δ ίππος έπεσε καί τδν αναβάτη ν κα-

τήνεγκε, καί τ ις αύτψ ευθύς έπελθών έξέτεμε τήν 
αυτού κεφαλήν (18) καί τψ βασιλει Κωνσταντίνψ 
προσήνεγκε, διά τής δυτικής τού Χρυσοτρικλίνου 
πύλης είσνλθών, κατά τήν πρύ^ητ ιν τού βασι-
λεύσαντος Λέοντος. "Οτι δέ ού τεύξεται δ Δούκας 
Κωσταντΐνος τής βασιλείας, καί έτέρωθι τοις περί 
τδν βασιλέα έπέγνωστο. Ή ν γάρ τις τελώνης 
Νικόλαος, δς χρεώστης πολλών χρημάτων τψ 
Ιημοσίψ γενόμενος, πρδς τούς Ίσμαηλίτας κάτε
χ ε , καί τήν πίστιν έξομοσάμενος, άστρολογίαν 
μ«χη^. Ούτος κψ λογοθέτη τού δρόμου άπιστάλκει 
γραμμάτιο*, ή δέ τούτου περίληψις ήν τοιαύτη · 
Μή φοβηθητε άπδ τού Δούκα · νεωτερίσει γάρ 
έγρόνως, καί ε&%έως δλοθρευθή σεται. Καί ή μέν 

> tum aberat ab urbe). partim veluti ecintillas cupi-
ditatis imperii quas sub cineribus tegebat,detegene 
et veotiians : partim ab aliis quoque incitatus, 
quorum unue fuisse perbibetur patriarcba Nicolaus 
(nam Alexandri teetamento nondum lecto, ignora-
bat se quoque relictum eeee tutorem), tyrannidem 
invaaitjdelectieque militibus aesumptis, Byzantium 
ncctu per quamdam portulam ingreeeus, Girci 
equestria portam cum facibua occupat, conciliatia 
sibi senatoribue quibusdam, at magna plebis turba 
congregata, qui eum faustis omnibus proseque-
bantur, et imperatorem salutabant. Custodibus 
autem portam non aperientibus, Constantini Pro-
tostrator, manibus fretus, dum eam audacius c«-
dere et revellere nititur, per foramen lancea con -
fossus, statim concidit exanimis. At Gonstantinua 
inde in equestrium certaminum theatrum discedit. 
Deiode in Ghalcen, et usque ad excubitorum eta-
tionem progreditur.Verum unua tutorum, Joannae 
Eladas magister quodam ex aoladitatibus et clae-
aiariis collectos misit, ut tyranno resisterent.Pugna 
commissa, multi utrique ceciderunt; CSCUB Gr«-
goras Ducffl fllius, et patruelis ejus Michael et 
Curticiua Armenius. Ob boe amissos Conetantinue 
dolens, dum exercitum suum confirmaturus, con-
citato equo in primam aciem provebitur, equo in 
BOIO tabulis lapidais strato prolapao, praecipitatur : 
oui quidam etatim caput amputat, idque impera-
tori Gonstantino offert, per occidentalem aurei 
triclinii portam ingressue, quemadmodum Leo im-
perator vaticinatus fuerat. Gonstantinum autem 
Ducam imperio non potiturum, imperatori et auli-
cis etiam aliunde innotuerat. Erat quidam publi-
canus Nicolaus, qui grandi «re alieno reipublic» 
obatrictua, abjurata religione, ad Ismaelitas se 
contulerat, et aatrologiam tractabat. 1 8 4 Ia cur-
sus publici logotbet» litteras miearat, quarum haec 
eumma erat : Nolite timere α Duca : nam temere 
nobis rebus studebit, et statim funditus peribit. De-
fectione compreesa, eeditioei eocer magister Gre-
goras,et Leo Chrflero8phacte8,in Magnara Ecolesiam 
se oontulerunt: quoe tutores inde ejeotos totonde-
runt, ut in monaeterio Studii monachi eseent.Alios 
flagrie cffisoa in triumpbo circumduxerunt, non-
nullis oculoa effoderunt, quosdam obtruncarunt, 
alios a Ghrysopoli ueque ad Loucatem trabibue 
afQxerunt. Ac plures eorum licentia periisBent, 
nisi quidam ex judicibus eas a temeritate illa pu-
niendi retraxissenl, hujusmodi verbii : Cur vos 

Variae lectiones et notae. 

9 14, a quo excusatur, multieaue laudlbus extolli-
tur, ob vite probitatem, et betlicam virtutem. 

(16) *Uv είς είναι λέγεται. Quod et testatur in 
primia idem Gregoriue, o. 10 et 11. 

(17} Τυραννίδι. In hujuemodi reipublic» muta-
tionibus, sceptrique ab una familia ad aliam per 
uaurpationem aut tyrannidem translatione, fere 
eemper accidebat. ut imperii provinciis paulo re-
motioribuB, aediuones novique motaa excitarentur 

Liutprandus, 1. n, c. 12 : Bt sicut fierit assoltt. 
primo quo Romanus suseepit imperium, nonullx Η 
gentety prxseriim Άνατολικαί, hoc est Orientales.) 
visx iunt rebellare. 

(18) Έξέτεμε τήν κεφαλήν. Ita Leo Gramma-
ticus, Scylitzes, Logotbeta, et alii. A l auctor Vite 
S. Basilii Junioris sagitts ictu in dextra valoera-
tum primo scribit, continuoque in terram decidia-
ee, poeteaque interemptum. 
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ista facitis injussu imperatoris f qui oum jmr tit Α αποστασία έπέπαυτο . Ό δέ τού Κωνσταντίνου 
•η ea quse geruntur% consentire non creditur ? Sed et 
Constantini uxorera toneam, et filium ejos Btepba-
num virilibue exeectie, in Paphlagoniam domain 
suam ire permiserunt. Imperatoria igitur tutoree 
tam patriarcha quam caitari, euo arbitratu res 
gerentes, multa contra qaam oportoit, egerunt, 
neque conseneerunt inter seee : aliis id quod «lii 
etatuerant, abrogantibue, ut imperium non unkie^ 
aed multorum eaeet. At Bymeon Bulganra, opitia-
tus eet quod nullua eseet imperator, urbie Regio 
facile potiturum; Byzantium cummaximia copiie 
aggreditur, et extra muros caatrie loeatis,expugna-
tionem meditatur. 8edcum iirmitatem mcenium 
vidiseet, et multitudinem ea defendentium. et 

πενΑερδς δ μάγιστρος Γρηγορας, και Λέων δ Χρι-
ροσφάκτης τής τή "Μεγάλη Εκκλησία προσπεφοι-
τήκασιν, ους έκβαλόντες τού θείου τεμένους, μονα
χούς απέκε-.ραν ol επίτροποι, έν τή τού Στουδίου 
μονή, "Αλλους δ' αίκησάμενοι έθριάμβευσαν, έτέροις 
τά δμματο έξεπήρωσαν ιένίων δε τάς κεφάλας άπε-
τεμον, και άλλους έκ Χρυσοπόλεως (19) μέχρι τού 
Λευκάτου άνεσκολόπισαν. Καί άλλοι δέ πλείουα τής 
τών επιτρόπων εξουσίας γεγόνασιν δν παρανάλωμα, 
εί μή τίνες τών δικαστών τής πρδς τάς τιμωρίας 
£οπής αυτούς άνεχαίτισαν, είπόντες · Πώς ταύτα 
ποιείτε ύμεΤς κελεύσεως άτερ βασιλικής, έπεί 
παις ών δ βασιλεύς, τοις πραττομένοις ού 
συναινεί. Άποκείραντες δέ ol επίτροποι, καί τήν 

frequentes in iie machinas : veluti vartigme oborta, jj τού Κωσταντίνου γυναίκα, καί τδν υΐδν ϊτέφανον 
ad Hebdomum regroseuB, pacem facere Btuduit. 
Patriarcba igitur et cateri tutoree imperatorem 
secum in Blacherniam regiam adduxerunt, quo et 
Symeon venit, obeidibue datisct acoeptie, et a 
patriarcba submtsso capite, fausta oomprecatione 
accepta, cum imperatore cibum cepit. 8ed cum ei 
pacis conditionee displicer6nt,diec<88it eine pactio-
nibua : muneribus et ipee et liberi ejus donati. 
Jam quia imperator matrem perpetuo ravocabat, 
et ejus absentiam deplorabat: quam Alexander 
pridem regia eduxerat, tutoree reducere eunt 
ooacti. Reveraa curam rerum eaecepit, et cubicu-
lario Conetantino, duobueque fratribue Gongyliie 
ascitis, primum patriarcbam regia movet. Deinde 
Alexandri minietros, rectorem Basilitzem, 1 8 5 

έκτομίαν ποιήσαντες, είς τδν έν Παφλαγονία οίκον 
αυτών έστάλκασι τούτους. Οί δέ τού βασιλέως επί
τροποι δ τε πατριάρχης, καί ol λοιποί, έναυΑιντούν-
τες τοις πράγμασι, πολλά τών ού δεόντων έποίουν, 
καί πρδς αλλήλους δέ διεφίροντο, τών μέν τάδε 
είσαγόντων, τών δέ τά αντίθετα, καί ήν ή τούτων 
διοίκησις πολυαρχία τις, άλλ* ού μοναρχία. Ό δέ 
Βούλγαρος Συμεών (20), ώς μή βασιλέως έπιστα-
τούντος τοις πράγμασι, (3αδίως έλπίσας κρατήσαι 
τής βασιλίδος τών πόλεων επεισι κατά ταύτης μετά 
πλείστης δυνάμεως, καί Εξω στρατοπεδεύεται τών 
ταύτης τειχών, καί πολιορκήσαι ταύτην διενενόητο. 
Ίδών δέ τδ τών τειχών κρατερδν, καί τδ πλήθος τδ 
έπ' αυτών, καί τών έν τοις τείχεσι μηχανημάτων 
τδ δαψιλές, είλιγιάσας μετέπεσεν είς τδ Έβδομο ν, 
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Gabrielopolum, et caeteros etiam. Gonstantinue C ζητών σπείσασθαι. Ό γούν πατριάρχης καί ol λοι 
autem sacri cubiculi prspositus poterat omnia. 
Ceterum Bulgarae Symeon Thraciam incursiont-
bus populatus, tallo excitaio ee Adrianopolim 
expugnaturum confidebat. Quo coaatu cum te 
fruatrari videret, alia via rem aggreditur, et qui-
buedam preesidiariis pecunia corruptie, urbem 
proditam vaetabat, quam imperatricie studtum 
Romano imperio recuperavit. Quas cum orebras 
Symeonie in Thraoiam exoursionee non ferret: paoa 
cum Iemaelitia facta, etfogionibus tam orientalibus 
quam ocoidentalibas convocatis, magiatro Leoni 
Pboca legionom domestico, bellum in Symeonem 
mandat, qoi pugna commissa, Bulgaros insigni 
victoria superat, multis eorum c«eis. Sed pr» 

ποί τών επιτρόπων λαβόντες τδν βασιλέα, είς τά έν 
Βλαχέρναις ήλθον βασίλεια, δπου καί δ Συμεών 
παρεγένετο, ομήρους δούς καί λαβών, καί τψ πα
τριάρχη κλίνας τήν κεφαλήν, ηύλογήθη παρ* εκείνου, 
καί συνειστιάθη τψ βασιλεϊ. Είτα μή άρεσθείς ταΤς 
συνΑήκαις, έπατήλθεν ασύμβατος, δώροις δεξιωθείς 
καί αύτδς καί ol παίδες αυτού. Ανακαλούμενου δέ 
διόλου τήν εαυτού μητέρα τού Βασιλέως, καί έπί 
ταύτη δακρύοντος, (έφθη γάρ ταύτην τών ανακτόρων 
καταγαγεΐν δ Αλέξανδρος) ήναγκάσθησαν αυτήν άνα-
γαγειν ol επίτροποι. Ή δέ άνελθούσα. τής διοικήσεως 
εΓχετο, προσλαβούσα καί τδν Παρακοιμώμενο ν (21) 
ΚωνσταντΤνον, καί τούς αύταδέλφους άμφω τούς 
Γογγυλίους, καί πρώτον μέν τδν πατριάρχη ν απάγει 

defatigatione et sudore vix sui compos, equo D τών βασιλείων, είτα καί τούς τού Αλεξάνδρου 6ε-
descendit, seque ad fontem quenadam recreavit. 
Interea equus ministri manibus elapso8,in planicia 
oastrorum sine eessore exsultabat. Qui cum insi-
gnie esset taotura terrorem incussit exepcitibus, 
domeeticum oecidieee ratie, ut et pugna et perse-

ράποντας έξωθεΐ, τδν ραίκτορα τδν Βασιλείτζην 
καί τδν Γαβριηλόπωλον, άλκά μέντοι καί τους λοι
πούς. Κωνσταντίνος δέ δ παρακοιμώμενος τά πάντα 
ήδύνατο. ΊΙ μέντοι Βούλγαρος Συμεών τήν θρ^κην 
κατέτρεχέ τε καί έληΐζετο, καί έν τή Άνδριανου-

Varise lectiones et notee. 
(19) Έ κ Χρυσοπόλεως. Symeon logotb. et 8cy-

litzes, άπδ τού.Δαμαλίου μέχρι τού Λευκατίου. 
(20) Ό δέ Βούλγαρος Συμέων. Vita 8. Luc® Ju-

nioria, ρ. 977 : Συμεών γάρ δ τού Σκυθικού έ'Ονους 
άρχων · Βουλγάρους αυτούς οίοαμεν συνήθως καλειν 
eto. Vide qus de Symeone adnotamus iu Familiii 
Dalmaticis ubi reg-jm Bulgaria? seriem et geata 

perstrtaximue. 
(21) Καί τδν Παρακοιμώμενον. Quem Leo et 

Alexandro ot fllio Gonetantino tutorem reliquerat. 
LiutpranduB, lib. m, cap. 7 : Quibus ad tuendum 
palattum, tutandamque rem prtvatain, ut istic moris 
est, eunuchum officio paracammenon dedit. 
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πβλει βάλλεται χάρακα, πολιορκία ταύτην έλπίζων Α cotione hostium abstinerent. Quod eura Symeon 
Ιλεΐν. Ός δ' έώρα έαυτψ κενόσπουδον τδ εγχείρημα, 
έτέρως τήν αλωσιν τής πόλεως μέτεισι. Χρ/μασι 
γάρ τινας τών φυλάκων αυτής ύποφθείρας, έκ προ
δοσίας αυτήν έξεπόρθησεν. Άλλά ταύτην μετέπειτα 
πάλιν ύπδ 'Ρωμαίους ή τής βασιλίσσης σπουδή 
έποιήσατο. Μή φέρουσα δέ τάς κατά τής θρακψας 
χώρας πυκνας επελεύσεις τού Συμεών, σπενδεται 
τοις έξ Ισμαήλ, και τά τε έψα τάγματα καί τά 

specula quadam vidisset : euos cobortatus, contra 
Romanos ducit, eubitoque in perturbatos impres-
sionc facta, uoiveraos in fugam convertit, in qua 
alioa Bulgari assecuti occiderunt, alii invicem oon-
culoati perierunt. Legionumque domesticus asgra 
Meeembriam evadere potuit, multie duoibus etiam 
et tribunis interfectia. 
έσπέρια συναθροίσασα, τψ μαγίστρψ Λέοντι τψ 

Φωκ? (22) τών σχολών δομεστίκω τυγχάνοντι, τδν κατά τού Συμεών άνέθετο πόλεμον, "Ος και μάχην συνάψας, 
ήττ$ τούς Βουλγάρους περιφανώς, καί φόνον αυτών ποιείται πολύν. Κατάκοπος δέ γεγονώς καί ίδρώτι 
διάβροχος, κάντεύθεν λειποθυμών, έπί τινι πηγή τού Γππου άποβάς, άνέψυχεν εαυτόν. Έν τούτψ δέ 
δ Ίππος αυτού τάς τού κατέχοντος αύτδν χείρας διαφυγών, έν τψ τού στρατοπέδου πεδίψ έκρόανεν 
αναβατού χωρίς. Επίσημος δέ τυγχάνων, είς δειλίαν ένέβαλε τά στρατεύματα, οίηθέντα πεσεΤν τδν 
δομέστικον, καί τού μέν πολέμου άπέσχοντο, καί τής διώξεω έστησαν, θόρυβος δ' έ'σχεν αυτούς. Ό 
Si γε Συμεών έκ περιωπής τίνος ίδών τδ συμβεβηκδς περί τά στρατεύματα, τοις περί αύτδν έγκε-
λεύεται, καί κατά 'Ρωμαίων έξώρμησε, καί τεθορυβημένοις αύτοις έμβαλών, είς φυγήν απαντάς 
άβρόον έτρέψατο, καί τούς μέν οι Βούλγαροι διώκοντες έ'κτεινον, οι δ' ύπ' αλλήλων άπώλλυντο συμπά-
τούμενοι. Ό δέ τών σχολών Δομέστικος, μόλις είς Μεσημβρίαν άποδράναι δεδύνητο * πολλοί δέ καί 
τών στρατηγών καί ταγματάρχαι τότε εφθάρησαν. 

ΙΖ\ Ιωάννης δε δ Βογάς εστάλη ΙΙατζινάκας είς Β XVII . Joannes autem Bogas missuB est,ut Patzi-
συμμαχίαν άγαγείν κατά τών Βουλγάρων, καί δ nacas ad belli Bulgarici societatem adduceret, Ro-

ΙίατρΙκιοζ 'Ρωμανδς δ Λακαπηνδς, Δρουγγάριος ών 
τών πλωΐμων (23), ώρίσθη μετά τού στόλου παρα-
πλειν, άμα μέν είς στνεργίαν τού τών σχολών δομεστί-
κου, άμα δέ καί εί άχθειεν σύμμαχοι παρά τού Βογα, 
διαπεραιώσασθαι σφάς. Έκεν ούν δ Βογάς μετά τών 
συμμάχων. Στάσεως έμπεσούσης αύτψ τε καί 
τ ψ Λακαπηνψ, δρώντες ο\ ΙΙατζινάκοι αυτούς πρδς 
αλλήλους διαπληκτιζομένους, καί άμελώς περί τήν 
αυτών διακειμένους διάβασιν, είς τά εαυτών έπαν-
ήλθοσαν. 01 μέν ούν ούτω ταύτα φασι (24) καί τήν 
ήτταν τών 'Ρωμαίων έντούθεν συμβήναι,, μή τυ
χόντων συμμαχίας. 01 δέ άλλοίως τδ πράγμα Ιστό

ρησαν (25)· ήττήσαντος γάρ, φασί, τού Φωκά τούς 

manua vero Lacapenus patriciua, claseis drunga-
rius, liltus classe legere juesus, simul ad opem 
ferendam legionum domestico, eimul, ut adductos 
e Boga eocios transveheret. Ao venit Bogaa cnm 
sociis. Orta autem inter ipsum et Lacopenum rixa, 
Patzinac® videntes eos ioter sese convitiantea, 
ipsorum transvectionem parum curare : adsuare-
dierunt. Quidam igitur haec ita narrant, et negata 
sociorum auxilia Roman® cladis foiese caueam 
tradunt, alii aliter. Nam cum Phocas Barbaroi 
profligatos persoquetur, rumorem esse ortum, 
drungarium cum clase>*bire, ut imperiam occu-
pet. Quo domesticus 1 8 6 audito, ita perturbatus 

Βαρβάρους, καί διώκοντος, φήμην γενέσθαι, ώς ό ρ fuerit, ut et a persequendo deeisteret, et in vallum 
δρουγγάριος τών πλωΐμων άπεισι συν τψ στόλψ, τήν rediret, rumorem certius cogniturue, et sic Martie 
βασιλείαν παραληψό μένος * τούτο δέ τψ δομεστίκψ alea mutata, fQgieee Romanos, domestici in caatra 
πεσδν είς ώτα, έκταράξαι αύτδν, ώς άποσχέσθαι reveraionem, fugam interpretatos. Bulgaros vero 

Vari® lectiooes et notae. 
(22) Λέοντι τψ Φωκ?. Quem Leo imp. paulo ante 

mortem magnum domesticum dixerat. Liutpran-
dua, lib. m, cap, 7. Focam vero domesticum majo-
rcm, hoc ett terrestris ducem exercitus fecit, Deinde, 
tft>\ de hao expeditione : Denique tempore quo 
mogntu imperator Deo migravit ad Chrislum, Phocas 
prsrdidui iom&ticus terrestris dux excrcitus, conlra ρ 
Sytneonm hulnarorum regem copias duxerat, eiquc ^ 
ConstmtinoipQ&m venire cupienti non inuiiliter repu-
gnabai. 

(23) Δροογνάριος ών τών πλωΐμων. Hanc di-
gnitatem nactae foerat Leone Sapiente imperante, 
ob ilogularem aofmi fortitudinem quam in ccede 
Leonie potieeimum ostenderat. Liutprandus, lib. 
πι , oap. 6. Dnde factum est, ut tam pro cceteris, 
quam pro prmclaio hoc prxsenti facinore, non multo 
post α Leone imperatore tanio aonaretur honore, ut 
omnet naves ipsitis essent in manibus, ejusque jus-
sionibus obedtrenl. Et cap. 7. Romanum autem non 
daro nalaUvm ortu9 sed eorporit magnanimitate no-
bilem, navalis exercitu* prineipem ordinavit. 

(24) 01 μέν ούν ούτω ταύτα φασι. Vide Symeon. 
Logoth. n. 10. 

(25) 01 δέ άλλοίως τδ πράγμα Ιστόρησαν · 
Atque ία iis Liutprandus ejusce aevi ecriptor, lib. 
ΠΙ, oap. 8. Cum Bulgaris prmterea pugnanti Focm 
domestico, qui et ipse Bater Basileos ardenter fieri 
cupiebat, in ipso betlo jam de hostibus triumphum 
tenenti, quid α Romano actum sit nuntiatur. Qui 
mox animo consternutus, nimio dolore compulsus, 
victorix signum quo hostes insequebatur, projecit, 
terga vertit, et quos prius adverso Marte fugarant, 
prospera postmodum insequuntur : tantaque tunc 
Argtvorum strages efficitur, ut longo post tempore 
campux plenus ossibus videreiur. Omni denique cum 
festtnatione jam nominatus Focas domesticus Con-
stantinopolim redit, palatium, inaredi cupit, et arts 
fien Pater Basileos satagit. Sea guia cotuilii vis 
expers mole ruit sua, etf ut Flac&u dicit, Dii rem 
temperatam provehunt in majus, α Romano do-
mesticui iste capitur, atque utroque lumine privatur. 
Butgaris non minima vis augelur, iisque Grsecos 
depopulandi vicissitudo dupla rependitur. Neque 
tamen hso cum Zonar» et aliorum ecriptorum 
Byzantinorum narrationibtiB omnino consentiunt. 
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in fuga convereoe, illorum lerga cecidieee. Ut au- Α μέν της διώξεως, έπανελθειν δ' είς τδν χάρακα, 
tem domeeticue ad vallum rediret, in causa fuit 
imperii oupidilas : qua cum eestuaret,si rumor de 
drungario verus esset, anlevertere, et eibi vindi-
care principatum cupiebat. Lacapeno ei Boga a 
clade reversis, judicioque de eorum cootroversia 
faoto, Romanua damnatua eat, ut ei oculieffode-
rentur, ut qui accept® cladia auctor, aive de in-
dustria, aive per negligentiam extitieeet. Sed ab 
illo suffragio per quoadam apud imperatrioem gra-
tioeeimoa eet ereptua. At Bulgarua Symeon victo-
ria elatus imperatoriam urbem aggraditur, cui le-
gionum domesticua Pbocas eet oppoeitus, com-
xuiaaaque in Catasyrlie pugna, Barbari euccubue-
runt. Gum autein multi, iique viri illuetree, regni 

τά τής φήμης άκριβωσδ μένος, κάντεύθεν παλίντρο-
πον γενέσθαι τδν πόλεμον · φυγείν μέν γάρ τούς 
Ρωμαίους άπόδρασιν τής μάχης οίηθέντας τήν είς 

τδν χάρακα τού δομεστίκου άπέλευσιν, τούς δέ 
Βουλγάρους έκ τής φυγής έπαναστραφέντας δκό-
κειν αυτούς. Τήν δέ πρδς τδν χάρακα τού δομεστί
κου υποστροφή ν, τής βασιλείας επιθυμία πεποίηκεν. 
Έρών γάρ αυτής, Εσπευδεν, εί αληθές ήν τδ τδν 
δρουγγάριον άπιέναι , προκαταλαβεΐν αύτδς καί 
οίκειώσασθαι τήν αρχήν. Μετά δέ τήν ήττον έπαν-
ελθόντων τού τε Αακαπηνού καί τού Βογά, ίζητήθη 
τα μέσον αυτών, καί κατεκρίθη δ 'Ρωμανός πηρω-
θήναι τά όμματα, ώς αίτιος τής ήττης, ή κακού ρ-
γως ή ραθύμως γενόμενος, άλλ' εκείνον μέν τής 

amorem alerent : nemo tamen eo magia flagra- g ψήφου ταύτης έξήρπασάν τίνες * μέγα παρά τή βαι 
bat, quam Leo Pbocas, legionum domeaticua, cum 
ee ipso fretua, ob genus et potentiam, tum vero 
Conetantino eunuobo cubiculario, qui in regia 
poterat omnia, cujus aororem in matrimonio babe-
bat. Quae cum imperatoria Gonetantini pasdagogua 
cernerel, illique timeret, persuadet ut claeeia drun-
garium Romanum aibi devinoiat, et custodem 
adjungat. Imperator igitur litteras aua manu scri-
ptae drungario mittit, quibus ille acceptia, pollice-
tur, 86 cubiculi praBfeoti potestatem (modo poesit) 
eversurum. Quieum aliquando ad olaeais atationem 
pervenisset, ac propere aolvi juberet: drungarius 
servilem in modum ei obviam proceesit, ac reve-
renter colloquene paulalim ad triremoa hominem 
deduxit. Ut vero navi prstori» appropinquavit, 

λίσση δυνάμενοι. Ό δέ Βούλγαρος Συμεών τ ή νίκη 
εξογκωθείς έπήει κατά τής βασιλεούσης τών πόλεων. 
Άντ ι κατέστη δέ αύτψ πάλιν ό τών σχολών δομέ-
στικος δ Φωκάς, καί μάχης συγκροττηθείσης έν Κα-
τασύρταις, οι Βάρβαροι ήττηντο. ΙΙολλών δέ καί 
τούτων περιφανών Ερωτα τρυφόντων τής βασιλείας, 
μάλλον τών άλλων περί τδν ταύτης έφλέγμάινεν 
Ερωτα Λέων δ τών σχολών δομέστικος, δ Φωκάς, 
πεποιθώς μέν έαυτψ, διά τδ γένος καί διά τ ή ν 
ισχύ ν, ούχ ήκιστα δέ τψ παρακοιμωμένω Κωσταν-
τίνψ τψ έκτομίφ, τά πάντα τότε παρά τοις άνακτό-
ροις ίσχύοντι ού έπ' άδελφη κηδεστής έτύγχανεν ών. 
Ταύτα τοίνυν δρών δ τού βασιλέως Κωσταντίνου 
παιδαγωγδς (26), καί δεέσας περί αυτού, πείθει 
τούτον, τδν τού στόλου δρουγγάριον τδν είρημένον 

multis virie etrenuis, quos seoum paratos habebat, C 'ρ ω μανδν, οίκειώσασθαι, καί φύλακα προσλάβέσθαι. 
Tollite Utum, inquit: a quibua compreheneus est, 
et triremi impoeitus, comitibus illiua etatim di-
sperais. Kjuafacti nuntiua et imperatricem etpro-
oeree turbavit, cumque ad drungarium mieisset, 
percontatnm quid id eibi vellet? i i a classiariis 
lapidibue repulei eunt. Postridie imperator, pa-
triarcha et magistro Stephano accereitis, misit 
1 8 7 qui matrem e regia abducerent. Sed eam 
suis amplexibua cum lacrymis inbsrentem, raise-
ricordia victus, reliquit : ao potestate in se tran-
slata, domesticum legionum deeignavit Joanaem 
Garidam magistrum. Drungariua vero Lacapenus, 
clasee baud eecus atque ad pugnam instructa, die 

Έγχαράττει τοίνυν βιβλίον δ βασιλεύς olxsto-
γραφον, καί στέλλει τψ δρουγγαρίψ. Ό δέ τού
το δεξάμενος, ύπέσχετο τήν τού παρακοιμωμέ
νου (27) δυναστείαν (εί οΤόν τε) καθελεΤν. Καί 
ποτε τού παρακοιμωμένου, Ενθα δ στόλος ώρμι-
στο, παραγενόμένου, καί έπισπέρχονος έκκλεύ-
σαι αύτδν, δ δρουγγάριος δουλικώτερον αύτψ 
προσυπήντησε, κει μεθ' υποστολής ώμίλει, καί περί 
τάς τριήρεις ήρε*μά πώς πρυεβίβαζεν. Ώς δέ τ ή 
ναυαρχίδι προσήγγισεν, έτοίμους Εχων άνδρας 
παρεπόμενους αύτψ, γενναίους τε καί πολλούς, 
"Αρατε τούτον, εΤπεν. 01 δέ συσχόντες αύτδν, είς 
τήν τριήρη ένέθεντο, τών περί αύτδν αύτίκα δια-

Variae lectionee et notae. 
(26) Παιδαγωγός. Theedorus, Bymeoni logothet», J) tas non iolverii sciscitantur. His α Romano respon-
. . . ι : *— - i _i:s- V : J . T . . . . U ^ : . — i : u . . . J ~ o .u i detur. qxwd proprix vitx timem palatium (Uclinavit : 

ei aajecit, Quod si Paracxmomenos cceteris cum 
principibu* se non adiret, vitamque jurejurando 
promitteret, mox se ad Cretensium Saracenorum re-
gem conferret, rcgnumqus Argivorum sui auxilti 
fortiludine debelLareL Quod quam callide dixerit 
exitus declarabit. Igitur quo prxfati sumus principes 
terrore compulsi, ignorantetque quod lateret anguis 
in herba, omnes hunc fiducialiter adeunt, quod man-
daverat gratuiter cupientes impUre. Quos omnes 
non malo consiiio accepto, projectos in sentinam 
ligat, sicque securus ad urbem magno cum eomiiatu 
festinat, hUque quos stupectos habuerat palatium 
purgat, sui parentet ibi collocat, etc* 

Scylitzje, et aliis. Vide Laiubecium lib. m, de Bibl 
Osar . p. 13. 

(27) Καί τότε τού Παρακοιμωμένου, Rem pau-
lo B6CU8 narrat Liutprandus, lib. m, cap7 : Roma-
nus vero, ut non incallidus, audiio imperatorum, 
hoc est Leonis atque Alexandri interitu, haud longe 
ab urbe collecto classium exercitu fugity atque in 
insulam parvam juxta Cotutantinopolim. ila ut e pa-
lutio videri pene posset, ratibus collectis advenit. Ad 
patatium autem minime transfretavit, lattdesque 
juxla consuetudinem Parphyrogenilo minime decan-
tavit. Qux res eunucho Poraccemomcno, eunctisque 
Constantinopoleas principibtis stuporem timoremque 
non parum attulit. Internuntiis itaque, quid hoc 
monstri sit quod regem non adierit, laudesane debi-
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σπαρέντων. Τούτο τή βασιλίδι ένωτισθέν ε*ς θόρυ- Α. Annuntiationis ad regiam in Bucoleonte appulit. 
β · ν αυτήν καί τούς έν τέλει ένέβαλε. Πέμπει τοίνυν 
πρδς τδν 'Ρωμανδν ερωτώσα τί άν ε "η τδ γεγονδς, 
άλλα τδ ναυτικδν λίθοις τούς πεμφθέντας έξεδίωξε. 
Τή δ' έξης τδν πατριάρχη ν δ βασιλεύς μετακαλεσά-
μενος , καί τδν μάγιστρον Στέφανον , Ιπεμψε 
τούς έκ τών βασιλείων, τήν αυτού μητέρα κατά
γοντας. Τής δέ τψ υίψ προσφυείσης μετά δακρύων, 
ε*ς οίκτον εκείνος έκλίθη, καί άφήκεν αυτήν, είς 
έαυτδν δέ τήν έζουσίαν μετήνεγκε, καί προεχειρί-
σατο δομέστικον τών σχολών τδν Γαριδάν Ίωάννην 
τδν μάγιστρον. Ό δέ δρουγγάριος δ Λακαπηνδς, 
έξαρτύσας τδν στόλον ώσπερ είς ναυαρχίαν κατά 
τήν Τιμέραν τού Ευαγγελισμού, τοις βασιλείοις 
προσέπλευσεν ε*ς τδν Βουκολέοντα. Καί δ μέν πα-

Ac patriarcfaa et Stepbanus B*agister statim ex 
regia discesserunt.At Romanue cum prius eanctis-
aimo jurejurando adactus promiaisset,se nunquam 
imperatori insidiaturum, neque imperium affecta-
turum : in regiam aecendit, et cum Gonatantino 
Phari edem ingreseua, fide data acceptaque, ma-
gnus betaeriarcha designatur. Juasit autem impe-
rator Phocam bono esse animo, neque apem abji-
cere, sed paulisper exepectare : nam paulo post 
ejus rationem habitum i r i . Romani porro filia 
Helena imperatori Constantino desponsa, terlia 
feria Paschatis nuptiae celebrataB sunl, sacras 
precea Nicolao patriarcha peragente. Statim igitur 
Romanus, imperatoris pater, filius ejus Cbriato-

τριαρχης καί ό μάγιστρος Στέφανος ευθύς έκ τών ρ phorus, magnus hetaeriarches est appellatua. Qui 
ανακτόρων έξέστησαν. Ό δέ 'Ρωμανδς, δ'ρκους πρό-
τερον τελέσας φρικωδέστατους μή ποτε κατά τού 
βασιλέως φρονήσαι μηδ' έπιθέσθαι τή βασιλεία, άνήλ-
θεν είς τά βασίλεια, καί είς τδν έν τψ Φάρω ναδν 
τ ψ Κωνσταντίνψ συνεισελθών, καί πίστεις δούς τε 
καί είληφώς, μέγας έταιρειάρχης προβάλλεται. 
Έπέστειλε δέ τψ Φωκ? δ βασιλεύς μή άθυμήσαι 
μηδ' άπογνώναι, προσμείναι δέ μικρδν, ώς μελλού
σης αυτού γενέσθαι προνοίας μετά βραχύ. Ό δέ 
'Ρωμανδς τήν εαυτού θυγατέρα Έλένην μνηστεύε-
ται τψ βασιλει Κωνσταντίνψ, καί τή τρίτη τού Πά
σχα τετέλεστο τά γαμήλια, τού πατριάρχου Νικο
λάου τήν Ιερολογίαν ποιήσαντος, καί αύτίκα τετί-
μητο βασιλεοπάτωρ δ 'Ρωμανδς, μέγας δ' έταιρειάρ-
χης Χριστόφορος ό τούτου υιός. Ταύτα δέ μαθών δ 

bus Pbocas cognitis, tyrannidem invaeit, Constan-
tino cubiculario et aliis proceribus ascitis, se qua 
ageret, pro impcratore Gonstantino agere, affir-
mane. Romanua autem litteras qu« Phoc» pr©-
textum evertereat, aubscriptione imperatoris et 
aureo sigillo munitas, pervulgali corporis mulier-
oulam in Phoc» castra mittit, quas cum ea multia 
clam ostenderet, eflecit ut multi Pboca deserto, 
ae ad imperatorem conferrent, At Pbocas Ghryso-
polim profectue, el a suis destiiutus, in fugam 
convertitur, et in castello quodam, quod ab anti-
quifl temporibus Goeleon ab indigenis vooatur, 
compreheoditur, cecatusque Byzantium perduci-
tur. Et hio tyrannidis illius fuit exitua. Enimvero 
aliffi quoque inaidis imperatori sunt paratae. Nam 

Φωκάς τυραννίδι έπέθετο. Κωνσταντίνο ν τδν πάρα- C adolescentes per quosdam conducti aunt, qui eum 
χοιμώμενον προσλαβόμένος, καί έτερους τών άρχόν 
των, καί διαβεβαιούμενος δπέρ τού βασιλέως Κων
σταντίνου πράττειν δ πράττει. Ό 'Ρωμανδς δέ, γρα-
ρήν γεγραφώς ανατροπή ν πιριέχουσαν τής τού Φωκά 
προφάσεως, καί ταύτην τή τού βασιλέως ύποσημασία 
καί χρυσή σφραγιδι βεβαιωσάμενος, πέμπει ταύτην 
πρδς τδ μετά τού Φωκά στράτευμα μετά τίνος γυ
ναίου εταιρικού. Κάκεινο πολλοίς τήν χρυσοσήμαν-
τον όποδεικνύον λάθρα γραφή ν, πολλούς κ&ταλι-

venantem aggrederentur, sed illo conailio cognito, 
de auotoribua facinoria supplicium sumptum. Eat 
et imperatorismater [Zoe regia ejecta, quaai patri 
imperatoris insidiaretur scilicet, tonsoque capillo 
Sancts EuphemiflB monasterium ingreesa.Romanus 
vera vicesima 1 8 8 quarta die Septembris, ad 
CaBsaris dignitatem est evectus, et in Decembri, 
imperii diademate ornatue a patriarcba Nicolao, 
permisau Constantini scilioet. 
βασιλει. Ό δέ Φωκάς, έν Χρυσοπόλει γενόμενοςι πεϊν πεποίηκε τδν Φωκάν, καί προσχώρησα ι τψ 

καί καταλειφθείς ύπδ τού μετ' αυτού πλήθους τψ βασιλει προσφοιτήσαντος, έτράπετο είς φυγήν, καί 
Ιν τινι χωρίψ γενόμενος, δπερ ανέκαθεν παρά τών εγχωρίων Γοηλέων κατωνομάζετο, συλλαμβάνεται, 
καί τυφλωθείς εισάγεται είς τήν βασιλεύουσαν καί τούτο τέλος τή αυτού τυραννίδι έγένετο. Άλλά μήν 
*α\ ετέρα επιβουλή κατά τού βασιλέως συνέστη · νεανίαι γάρ τίνες καθήκαν κατ' αυτού θηρώντος, 
ινα otaf (ν τψ θήρα έπίθωνται. Ά λ λ ' έγνώσθη τδ βούλευμα, καί οί πρωτουργοί έκολάσθησαν. Έξε-
βλήθη δ\ των βασιλείων και ή τού βασιλέως μήτηρ Ζωή, ώς έπιβουλεύουσα δήθεν τψ βασιλεοπάτορι, 

χ&Ι άπεκάρη Ιν τή τής Αγίας Ευφημίας μονή. Τή δέ εικοστή τετάρτη τού Σεπτεμβρίου μηνός είς τήν 
τοϋ Καίσαρος έξίαν άνήχθη δ 'Ρωμανδς, καί κατά τδν Δεκέμβριον τψ τής βασιλείας διαδήματι τεται-
νίωτο παρά τού πατριάρχου Νικολάου, τού Κωνσταντίνου δήθεν επιτροπή. 

ΙΗ'. Καί 6 μέν Αακαπηνδς (28) 'Ρωμανδς ούτω XVIII. Romanus Lacapenus iia honoribus non 

Varisa lectiones et notae. 
(28) Δακαπηνός. GonatanUQUB Manasses : 0 Michael Psellus in Synopei legum : 

Τδν γέροντα τδν 'Ρωμανδν τδν άπδ της Λα- Μαθε καί τδν ζητούμενον σήμερον πλέον νομον, 
[κάπης. "Ον δ πρεσβύτης 'Ρωμανδς είσηνεγκε τψ βίψ. 

Αο Lacape nomen eit Orbis aut regionis, mibi 
prorsoa lncertum. Ccterum tencx aeu senior hic 
Romanos dicitar, ad diacrimen Porphyrogeniti. 

Meminit Constantinua Porpbyrog. in Novella de 
fundia Armeniacia τής βασιλικής τής Αακάπης 
μ·νής , Myrolei forte ab eo adificatL 
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contentus, paulo post uxorem quoque euam Theo- Α 
doram diademate ornat. Deinde et filium Gbrieto-
pborum, voluntate, ut videri volebat. GooBtaQtini, 
eed revera invito illo el conquerente apud eos, 
quibus fidebat, et acta illa abominante, quamvia 
refragari non auderet. Inaidiie quaa Romano Ana-
Btaaius sacellariua princeps conjurationis, pro de-
feoaioue ulique Gondtantini pararat, depreheneii, 
conscii, arbiiratu Romani, puniti sunt, sacellarius 
tonsus, eaque Romano occasio fuit Conatantini 
infra βθ collocandi, cum is bactenua in proclama-
tionibua et salutaticmibus priorem locum tenuiaaet. 
Gumque Symeoa exercitum contraurbem miaisaet: 
Romanua quoque milites i l l i oppoeuit, ne eubur-
ban» amcenitatee ab hoete vaatarentur. Quos oum 
Bulgari aggresei es8ent,multi etiam ex principibus ~ 
ceciderunt, milites partim ad pretereuntes trire-
mee featinantee, in mare prolapsi a fluetibus fere-
bantur, partim ab boetibus interibant, partim vivi 
oapiebantur. Romano exercitu ad Pegas eic acce-
pto, Bulgari regiam illius loci cremarunt, et c«-
tera qu» in eo littore tunte regione ,urbis, inter-
jacente freto. Mortua Rouiaoi uxore Theodora 
Augusta [imperatorie Gbristophori uxor Sophia 
Augusta? nomen accepit. At Bulgarorum princepa 
Symeon, denuo Adriaaopolim obsedit: neque sane 
quidquam eCTecisaet, niei civee commeatu destitu-
toa, et semetipaoe et urbem bosti dedere, famea 
coegieset. Tunc etiam Leo Tripolitanus cum na-
valibui copiia Romanoa invasit : sed trirenes 
Roman® circa Lemnum insulam eia obviam pro-
fectfiB, Agarenoe pene omnea occiderunt, navesque C 
demerserunt, Tripolita eegre fuga elapeo. Symeon 
vero Macedoniam et Tbraciam cum ingenti exer-
citu devastatus, ad urbera profectus, prope Bla-
cbernas caelris poeitie, colloquium Romani impe-
ratoria petiit, qui cum ab eo non abborreret, cum 
clasae ad Gosmidii littus abiit, eodemquo Symeon 
oum auia copiis venit : 189 et inter ae collocuti 
sunt. Sed quamvie Romanus Bymeoni magniOca 
iiediseet, rebus infectis discesserunt, id quod par 
aquilarum eigaiQcare videbatur, quas eupra eos 
volitasse ferunt, et cum clangore inter aeae con-
gresaas, statimque segregatae esse, altera versus 
urbem volante, altera in Tbraciam tendeote. Ro-
manus potestate imperii insatiabilia, ao veluti 
oblitus sacramenti, quo sese astrinxerat, suo et ^ 
filii natu maximi diademate non contentua; etiam 
reliquos duos filios, et nepotem ex Christophoro 
coronavit. Romano imperio quod bactanus penes 
UDum esse consu*verat, in multa capila dislributo. 
Filium natu minimum Tbeopbylaotum, cui ponti-
ficatum urbis imperatori® ambiebat,detonaa coma 
clericum iecit, a patriarcha 8yncellum quoque 

της άνα£($ήσεως έτυχεν ούκ ήγάπα δε ταύτης τυ
χών αύτδς, άλλά μετά βραχύ καί τήν οίκείαν όμευ-
νέτιν τήν Θεοδώρων ταινιοΤ* εΓτα καί τδν υίόν Χρι-
στοφδ'ρον, προαιρέσει μεν τψ δοκειν τού Κωνσταν
τίνου, τή δ' άληθεία βιαζομένου, άσχάλλοντός τε 
πρδς ους έθα^ρει, καί έν συμφορά τιθεμένου τά 
πραττόμενα, μή θ*^ρούντος δέ άντερεΤν . Επ ιβου 
λής δέ κατά τού 'Ρω μανού γενομένης, ή ς δ σακελ-
λάριος πρωτουργδς ήν Αναστάσιος, ώς τ ψ Κων -
σταντίνψ δήθεν άμύνων, έγνώσθη τά κατ' αυτήν, 
καί ol μέν συνίστορες, ώς εδοζε τψ 'Ρωμανψ, έκο-
λάσθησαν, δ δέ σακελλάριος άπεκάρη. "Ην δή πρό-
φασιν έ'σχεν δ *Ι^ωμανδς τού ύποβιβάσαι τδν Κων-
σταντΤνον εαυτού, μέχρι τότε πρώτον εύφημούμενον 
έν ταις άνα^ρήσεσιν. Ό Συμεών δέ κατά τής πό
λεως εκπέμπει στρατόν · 'ίνα δέ μή έλθόντες τάς 
πρδ τής πόλεως διαφθείρωσιν άγλαΐας, έπεμψε καί δ 
'Ρωμανδς τούς άντιταξομένους αύτψ, καί τών Βουλ
γάρων έπελθόντων αύτοΐς , πίπτουσι μέν καί τών 
αρχόντων πολλοί, τών δέ γε σταρτιωτών οί μεν, 
είς τάς τριήρεις σπεύδοντες έμβήναι παραπλεού -
σας, έξωλίσθαινον είς τήν θάλασσαν, καί ύπδ κυ 
μάτων έφέροντο, ol δέ ύπδ τών πολεμίων δ ιώλ-
λυντο, οι δέ καί ζώντες συνελαμβάνοντο. Ούτω δέ 
διατεθείσης τής 'Ρωμαϊκης στρατιάς κατά τάς Ι Ι η -
γάς, τά τε έκεΐ δ'ντα ανάκτορα οί Βούλγαροι έπυρ-
πόλησαν, καί τάλλα δ'σα έν τψ αίγιαλψ τού καταν
τικρύ τ ή ; πόλεως ήσαν διακειμένου πορθμού, θ α 
νούσης δέ τής τού 'Ρωμανού συμβίου τής Αύγούστης 
Θεοδώρας (29), ή τού βασιλέως Χριστόφορου γυνή 
Σοφία τού τής Δύγούστης ήξιώθη ονόματος. Ό τών 
Βουλγάρων δ' έξηγούμένος Συμεών τή Αδριανού -
πόλει προσέβαλε, καί ταύτην έπολιόρκει . "ΙΙνυσε 
δ' άν ουδέν, εί μή τοις ένδον έπιλελοίπει τά επιτή
δεια . Βιαζόμενοι δέ τψ λιμψ καί εαυτούς καί 
τήν πόλιν τοΤς πολεμίοις παρέδοσαν. Τότε μέν καί 
δ έκ Τριπόλεως Αέων μετά δυνάμεως ναυτικής 
κατά 'Ρωμαίων έχώρησεν · άλλά τούτψ περί τήν 
νήσον Λήμνον τριήρεις έπελθούσαι 'Ρωμαϊκαί, τούς 
μέν 'Αγαρηνούς σχεδόν τι ξύμπαντας διεφθάρκασι, 
τάς δέ νήας αυτών υποβρυχίους εποίησαν, μόλις 
τού Τριπολίτου φυγεΤν έξισχύσαντος. Καί δ Βούλ
γαρος δέ Συμεών τά τε κατά Μακεδονίαν καί ταπί 
Θράκης συν βαρεΤ στρατεύματι έληΐζετο, καί παρά 
τήν πόλιν έλθών, άγχού τών Βλαχερνών πεποίητο 
τήν παρεμβολήν , καί τψ βασιλει 'Ρωμανψ έζήτη-
σεν έντυχείν · καί τήν Εντευξιν καί δ βασιλεύς 
ήρετίσατο, καί κατά τδν τού Κοσμιδίου αΐγιαλδν, 
δ μέν βασιλεύς συν τψ στόλψ άφίκετο, δ δέ γ» 
Συμεών μετά τής οικείας παρεγένετο στρατιάς, καί 
άλλήλοις ώμίλησαν, καί δ βασιλεύς μεγαλοπρεπώς 
τψ Συμεών έδωρήσατο. Ασύμβατοι δέ άπ' αλλήλων 
διέστησαν, δ καί δυάς Ιδοξε δηλώσαι αετών . Φασί 
γάρ άνωθεν αυτών διαπτήναι τούτους, καί άλλήλοις 

Variae lectiones et notae 
(29) Τής Αύγούστης Θεοδώρας. Istius et Sopbi®, 

de qua mox meoainit Gregorius in Vita S. Basilii 
Jun. n . 23 : Αυτή δέ ή Αυνουστα Ελένη πρώτη τών 
άλλων βασιλίδων ήν* ή γαρ δευτέρα σύμβιος τού 

πατρδς αυτής 'Ρωμανού Θεοδώρα τελευτήσασα ήν, 
ή τε Σοφία ή τού Χριστόφορου εκείνου τελευτήσαν-
τος κατηνέχθη τής βασιλείας. 
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συμμίξαι μετά κλαγγής, είτ' ευθύς διαστήναι άλ- )^ deaignatum. Post obitum Nicolai, qui restitutUB 
λήλων, τού μεν έπι τήν πόλιν άποπτάντος, τού δ' 
έπ? θρ^κην κινήσαντος τό πτερόν. Ό βασιλεύς δέ 
'Ρωμανδς, άπληστευσάμενος έπί τή τής βασιλείας 
άρχή, καί ώσπερ έπιλελησμένος τών δ'ρκων, ούς 
δμωμόκει καθ' Ιερών, καί μή άρκούμενος, δ'τι 
έαυτδν καί τδν τών υ1ε*ων πρεσβύτερον ή ς (ω σε δια
δήματος, καί τούς λοιπούς δύο των παίδων αυτού 
βασιλικώς τεταινίώκεν, είτα καί τδν έκ τού Χρι
στόφορου γένίμ^ενον αύτψ υΐωνόν, καί τήν τών 'Ρω
μαίων αρχήν άντί μονάρχου βασιλείας είς πολυαρ-
χίαν μετήνεγκε. Τψ τελευταίω δέ τών υίών αυτού 
βεοφυλάκτψ τδν Ορόνον τδά αρχιερατικδν τής βασι
λίδος τών πόλεων μνηστευόμενος, ϊπέκειρε κληρι-
κδν, διά του πατριάρχου προχειρισθέντα καί σύγ-

eedem Constantinopolitanam per annoa tredecim 
tenuit, Stepbanus melropolita Amasenue, patriar 
cha designatus est. At Bulgarorum princeps Sy-
meon, homo sanguinariue et quietis impatiens, 
genti Grabatorum bellum intufit : eed ab illie vi-
ctu9, in moutium angustiis exercitum amisit.Inte-
rea quidam imperatori nuntiat,statuam in summo 
fornice Xerolophi versus occaaum positam, in 
Symeonis Bulgari falum conversam esseicujuseta-
tu«e caput ei amputetur,Symeonis iateritum conse-
cuturum.Quo paulo poat facto,eadem hora Symeo-
nem ex dolore stomachi vita defecit, ut post,impe-
ratori tempus obitus ejua diligenter scrutato, eet 
significatum.Symeone rebus bumanis exempto,Bul-

κελλον. 1*ού πατριάρχου δέ Νικολάου ετη τρισκαί- L garorum principatus ad Petrum ex altera u*ore 
δεχα τδ ίεύτερον τήξ Εκκλησίας κράτήσαντος, καί 
μιταθέμένοο τήν βιοτήν, δ μητροπολίτης *Αμα-
σείας Στέφανος είς τόν θρόνο ν τής Σωνσταντινου-
πόλεως μετήνεκτο. Ό μέντοι τών Βουλγάρων άρχων 
δ Συμεών, άνήρ ών αΙμάτων, ήσυχίαν ά'γειν ούποτε 
Ολως προήρητο, δ'θεν και κατά τού έθνους τών Χρα· 
έάτων έστράτευσεν άλλ' ήττητο ύπ' εκείνων, κάν 

filium ejus venit,qui,cum geneauafamepremeretur, 
et finitimarum gentiumac Romanoruai in primis 
arma timerentur : legatos ad imperatorem de pace, 
et si placeret,etiam de affiniiate j'ungenda,mittit.Cui 
cum utruriaquecordieaeet, ipse Petrus Byzantium 
venit, ac pace facta,neptem iinperatorie ex Cbrieto-
phoro filio natu maximo, uxorem ducit. 

ταΐς τών δρών δυσχωρίαις τδ οίκείον άπέβαλέ σοράτευμα. Έν τούτψ δέ πρόσεισί τις τψ βασιλεΤ 'Ρω
μανψ, λέγων τήν άνωθεν τής έν τψ Ξηρολόφψ άψίδος καθιδρυμένην στήλην, καί πρδς τά έσπέρια 
άποολέπουσαν, είς τδν Συμεών έστοιχειώσθαι τόν Βούλγαρον, καί εί τήν ταύτης άποτέμοι τις κεφα
λήν, Εψετάι τή έκτομή τού Συμεών ή φθορά. Ό μέν ούν είπε ταύτα, καί ή κεφαλή τής στήλης ούκ 
είς μακράν έξετέτμητο, καί τψ Συμεών αύθωρδν έπέλιπε τδ βιώσιμον, ληφθέντι κβρδιωγκψ, ώς μετά 
ταύτα έγνώσθη τψ βασιλει, άκριβωσαμένψ τής εκείνου τελευτής τδν καιρόν. 'Ος δέ έξ ανθρώπων δ 
Συμεών άπελήλυθεν, ή τών Βουλγάρων άρχή πρδς Πέτρον (30) τδν έκ τής δευτέρας αυτού γυναικός 
αύτψ τεχθέντα περιελήλυθεν, δ'ς, έπεί καί λιμψ τδ τών Βουλγάρων έθνος ήν πιεζόμενον, καί τά πέριξ 
*θνη μή χατ' αυτού όρμήσαιεν έδεδίει καί πρδ τών άλλων 'Ρωμαίους, στέλλει προς τδν βασιλέα, σπον-
οας ποιησόμενος, εί δ' αίροΤτο καί κήδος είς εαυτόν. Ής δέ τψ βασιλει καί άμφω καταθύμια εδοξε τά 
αιτούμενα, καί άύτδς δ ΙΙέτρος άφίκετο, καί γεγόνασι μέν συνθτκαι περί σπονδών συνήφθη δέ αύτψ καί 
προς συμβιωσιν γαμικήν καί ή τού βασιλέως έγγόνη, ή έκ τού πρεσβυτέρου τών υίών αυτού τού Χριστόφορου 
γεγένητο. 

W. Ό δέ βασιλεύς 'Ρωμανδς, ούκ αρκούν ήγού- C XIX. Romanus porro Conslantinum infra ee 
μένος δτι εαυτού τόν βασιλέα ΚωνσταντΤνον ύπεβί- collocaaae non coDteutue, occaaionem quaerhat 
βασε, λαβήν έζήτει καί τδν Χριστοφόρων προθείναι 
αυτού, καί παρεσκεύασε τήν τών Βουλγάρων π λ η -
•ύν Ιν τψ τού γάμου καιςψ στασιάσαι, ζητούσαν 
πρδ τού Κωνσταντίνου τδν Χριστόφορον άναγορεύε-
σθαι, καί διά τήν στάσιν δήθεν ώς έκ βίας οικονό
μων τ ι , παρεχώρησε τδ αίτούμενον γίνεσθαι. ΕΤτα 
Μ** "«δ θείον δείσας, δ τάς ομολογίας αυτού έμπε-
πέάβκε, μ ή τ ' αίδεσθείς τδ ύπήκοον, καί άμφω 
τούς άλλους ο\*Τς αυτού τού Κωνσταντίνου προτέ-
ρονς (ύφημεΤσ^αι πεποίηκε, καί δ πρώτος πέμπτος 
έγένετο. καί εί μή 6 μικρός 'Ρωμανδς δ τού Χρι· 
στοφόρου οίος ίφθη Θανών, κάκεΤνος άν αυτού προ-
τετ ίμητρ. ΤΤν οόν δ αύθιγενης βασιλεύς, καί φ 
κατά κλήρον ή βασιλεία διέφερεν, ώσπερ παρέγ- ^ munerie nori oblila, et si lento gradu procesait, 
γραπτός, 'Λλλ* έπί τούτοις ή δίκη ούκ έπενύστα- tamen venit tandem : eed hoo alio loco narrabitur. 

etiam Cbristopbori illipr®ponendi.ltaque instructa 
Bulgarorum turbarut per eeditionem postularet ut 
Christophorce 190 ante Conslantinum nomina-
retur : quaei propter motum illum, neceseitati 
parendum esaot acilicet, postulatis iilorum annuit. 
Deinde neque Deum veritua, cujus numine invo-
cata, pactionee flrmarat, neque subditorum pudore 
deterritus : etiam duos reliquoa suoa filios ante 
GoQstantinum salutari juseit, et primus quintue 
est factus, eique minor etiam RoiuaouB preepositue 
fuieset, nisi ante decossisset. Ita indigena impera-
tor, ad quem heereditario jure imperium perti-
nebat. instar ascriptitii fuit. Gaeterum vindicta eui 
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(30) Πρδς ϋέτοον. ^ i la S . Lucffl Junioris, ρ. δέ ττ^ν τούτου αρχήν Πέτρος, δ μέν αυτού υίδς. ούχ 
981: Ου γάρ πολύ τδ έν μέσω, καί ό μέν άλητή- δ'πως δέ τής δόξης καί τής ουσίας, ούτω δή καί τή« 
ριος Συμεών, καί πολλών αιμάτων Χριστιανικών ώμότητος καί μισανθρωπίας φανείς κληρονόμος, άλλά 
εκχύσεως αίτιος, έξ ανθρώπων γίνεται · έκδέχεται πολλψ ταύτης αλλότριος. 
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Stephano autem Amasseno, cum eedem principis Α ξεν, εί δε καί σχολαίψ στείχουσα ήκε ποδί, άλλά γε 
urbia per trieDnium occupassot, mortuo : Tryphon 
monachus quidam ea condiiione successit,ut post 
certum tetupus, Theopbylacto impcratoris filio, 
puero adhuc, ultro eede cederet. Hoc tempore 
saevissima hiems fuit, el famea maxima,et horren-
dum inccndium. Tum quoque Chrietophorus im-
perator obiit. Jam praefinito tempore elapso, pa-
triarcha Tryphon sede pontificia, ut convenerat, 
ccdere ooluit, sed eam retinere manibus pedibuaque 
eat conatus. Imperatore autem verba sibi data esse 
fflgre ferente : Caesariensis,ut ei gratificaretur, pa-
triarcbs simplicitatem dolo circumvenit, aesum-
ptaque amici persona, illi ait : Imperator vehemen-
ter sane ie oppugnat, sed desunt ei cnmina, ob quse 

ήκέ ποτε· άναβεβλήσθω δ' ή περί τούτων διήγησις. 
Ό Άμασείας δε Στέφανος. έτη τρία διαγαγών, έν 
τψ θρδνφ τής υπερκείμενης τών πόλεων έτελεύ-
τησε, καί έχειροτονήΟη Τρύφων τις μοναχδσ έπί 
συνθήκαις τού μετά χρόνον ώρισμένον εκών έκστή-
ναι τού θρόνου τψ τού βασιλέως υίψ τψ Θεοφυλά-
κτψ· ήν γάρ έτι μειράκιον. Γέγονε δ' έν τοΤς χρό-
νοις τούτοις χειμών τε αφόρητος λιμός τε σφοδρό
τατος, καί εμπρησμός φρικωδέστατος* δτε καί 
Χριστόφορος τήν ζωήν έξεμέτρησεν. ΤΠδη δε τού 
ώρισμένου ού καιρού πααρβρυέντος, δ πατριάρχης 
Τρύφων (31) μεθίετο τού Θρόνου τού πατριαρ
χικού κατά τά συγκείμενα, άλλ' δ'λαις χερσί της 
άρχιερωσύνης άντείχετο. Καί δ βασιλεύς ήνιάτο διά 

loco moveri possis, et jam qui contra te stant, eo -n τήν άπάτην, ώς έμπαιχθείς. Ό γούν, Καισαρείας 
sunt redacti, ut te lilierarum peniius esse rudem 
dicant. \Sed propera, ut tuis accusatoribns istam 
quoque calumniam prxriptas, quam facile propul-
sabis, $i coratn multis ckarta sumpta, nomen tuum 
et pontificatus dignitatem sciHpseris, qua scriptura 
ad imperatorem perlata, mhil porro ent, de quo te 
criminentur. Huic consilio paret ille, et coram 
multis in cbarta pura haec scribit : Tryphon ex Dei 
tnisericordia archiepiscopus novx Romx, et cecume-
nicus patriarcha. Eam chartam Caesariensie impe-
ratori offert, syngrapha supra eubacriptionem, pa-
triarcbffi nomioe, in ea contexitur : Tryphon, 
quaai renunliarit, ecclesia ejicitur, et imperatoris 
filius patriarcha designatur. Postbaec claaais Rue-
sica non mille, sed decies et 191 quinquias mille 
navium urbem aggressa esse dicitur. Contra eam C άγράφψ χάρτη ταύτ' 
Romana classia juxta Pbarum ia procinctu stetit, 
ac flubito invecta Barbaros profligavit, multis 
eorum navibus igni Graeco crematis. Reliqua 
versus orientem profect», in Bardam Pbocam pa-
tricium qui exercitui preerat, inciderun t, qui 
multos ad conquirenda necesearia navibus egres-
808, eustulit. Idem et Curcuas legionum dome-
eticue fecit, multis et occisis et caplis. Sic terra 
marique male accepti, ee in navibus continebant, 
donec commeatu destituti, ad sua redire decre-
verunt. Sed cum solvissent, denuo Roman» tri-
remes eos agressce, duobus navalibus praaliis devi-
cerunt. Pauc» igitur Barbarics navea interita 
vitato ad suos redierunt, nunti® malorum et ac-

χαρίσασθαι τψ βασιλει προθύμου μένος, δόλψ μέ-
τεισι τήν τού πατριάρχου άφέλειαν, καί φίλου προσ-
ωπείον έαυτψ περιθέμενος, τψ πατριάρχη φησίν 
Ή μέν κατά σού τού κρατούντος έπίθεσις σφο
δρά, άλλ' έπιλείπουσιν αύτψ αίτιάματα δπΰ 
καθαίρεσίν σε τιθέμενα, καί λοιπδν είς τδ μηδέ 
δ'λως είδέναι σε γράμματα οί λέγοντες κατά 
σού περιστανται . Άλλά σπεύσον καί τούτου 
τούς μελετώντας κατά σού άποκρούσασθαι. Δια
λύσεις δέ τούτοις τδ σπούδασμα, εί ενώπιον 
πολλών χάρτην λαβών τδ όνομα έγχαράξεις τδ 
σδν, καί τδ τής άρχιερωσύνης αξίωμα. Καί τού
του άποκομισθέντος τψ βασιλει , ούκέτι κατά 
σού αίτίαμα περιλέλειπται. Ό μέν ούν συνεβού-
λευσε ταύτα, δ δέ έπείθετο, καί πολλών παρόντωυ 

εγγράφει* Τρόφων ελέω 
θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρώμης, οίκουμενικδς πατριάρχης . Καί λαδών 
τδν χάρτην δ Καισαρείας άπήει έμφανίσων τούτον 
τψ βασιλει, εγγραφον ούν έν αύτψ παραιτήσεως, ώς 
έκ τού πατριάοχου άνωθεν τής υπογραφής εξυφαίνε
ται, καί ώς παραιτησάμενος τής Εκκλησίας έκβαλ-
λεται, καί δ τού βασιλέως υΐδς πατριάρχης κεχει-
ροτόνητο. Στόλος δέ 'Ρωσικδς (32) επήλθε κατά τής 
πόλεως, καί δ στόλος ού χιλιόναυς, ήν άλλ' είς πεν-
τεκαίδεκα χιλιάδας, ώς λέγεται, τά τούτου πλοία 
ήρίθμηντο. Τούτοις περί τδν Φάρον προσορμισθεί-
σιν άντίπρωρος Ιστη στόλος 'Ρωμαΐκός, καί άθρόον 
αύτοίς προσβαλών , έτρέψατο τούς Βαρβάρους, καί 
πολλά τών πλοίων εκείνων τψ ύγρψ πυρί άπετέ-

ccpttt cladis. Russi igitur pluribue malis acceptie, D φρωσεν. "Οσα δέ γε περιελέλειπτο, πρδς εω περαιω-
quam ut sperarant, datie, a laoessendis Romanis θέντα, τψ πατρικίψ Βάρδα ένέκυρσε τψ Φωκ?, 
abstinuerunt. στρατιωτικού στρατηγούντι συντάγματος, δς πρδς, 
συλλογήν τών αναγκαίων πολλούς έξιόντας τών πλοίων, καταλαμβάνων άνήρει. Άλλά καί δ δομέ-
στικος τών σχολών δ Κουρκούας, έτέροις έντυγχάνων κατά ζήτησιν τών επιτηδείων έκβαίνονσι τών 
νηών, καί έζώγρει καί-μαχαίρας Ιργον ετίθετο (33). Ούτω δέ καί διά θαλάσσης καί διά γης παθόντες 
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(31) Ό Πατριάρχης Τρύφων. Hujue raemoriam 

colunt Graeci 19 April. ut est in Menaeis. 
(32) Στόλος δέ 'Ρωσικός. Liutprandns , lib. ν. 

cap. ο, haoc Ruseorum cladem pluribus narrat. 
Qui autem fuerint Ruaei, ita mox dooet: Qens 
quxdam est sub AquilonU parte constituta, quam α 

quaiitate corporis Grxci vocant Russos: nos vero α 

?ositione loci vocamus Nordmannos. Lingua quippe 
eutonum Nord, Aquilo, Man. autem mas seu vir 

dicitur. 
(33) Καί έζώγρει, καί μαχαίρας έργον έγέ-

νοντο. Liutprandue: Grxci vero vietoria potiti, ν ί -



VI ANNALIUM LIB. XVI. 
κακώς, ούκέτι τών πλοίων έξώρμων, Ώς δέ τά πρδς τροφήν αύτοις παντάπασιν έπιλέλοιπεν, έπανελθεϊν β!ς τά 
οίχεΐα διανενόηντο, και ήδη τού έκπλου κατήρξαντο. Ά λ λ ' αύθις αύτοις αί 'ΡωμαΤκαί τριήρεις έπέθεντο, καί 
δ ι ς ot Βάρβαροι κατεναυμαχήθησαν, ώς ολίγας πάνυ τών σφετέρων νηών έκφυγείν, και άνθυπονοστήσαι πρδς 
τούς οίκείους, αγγέλους γενομένους εκείνοις τής συμφοράς. Καί οί μέν 'Ρώς, παθόντες πλέον κακώς ή ώς ή λ π ι . 
ζον δεδρακότες, τής κατά 'Ρωμαίων άπέσχοντο επιθέσεως. 

Κ\ Καί ol άγαρηνοί δή διά τού δομεστίκου τών Α XX. Sed et Agareni a legionum duraestico Gur-
σχολών, Ιωάννου τού Κουρκούα (34) καί τού cua et fratre ejua Theophilo, Joannis qui post im-
άδελφού αυτού Θεοφίλου (πάππος δέ δ Ιωάννου) 
ήττηντό τε πολλάκις, καί τεταπείνωντο, καί πόλεις 
ούκ έλαχίστας ών κατειχον άφήρηντο. Ό δέ βασι
λεύς (35) 'Ρωμανδς είς συναίσθησιν τάχα δόξας 
έλθείν τής έπιορκίας, καί τής τών συνθηκών παρα
βάσεως, ασ πρδς τδν βασιλέα Κωνσταντίνον πεποίη-
το , δι* εύποιιών Ισπευδεν έξιλεώσασθαι τδν θεόν. Καί 
διαδόσεις (36) μεν και άλλοίας ετίθετο. Έπ ί δέ ταύ-
ταις καί τά περί τών έν τή πόλει χρεωστούμενα 
τοις δανεισταίς άποδιδούς, τούς όφειλέτας απέλυσε 
τού βάρους της οφειλής, καί τά γραμματεία λα
βών, έν μέση τη άγορ? πυρί κατηνάλωσεν είς έν-
νεακαίδεκα δέ κεντηνάρια τά τών οφειλών ήριθμή-

perio potitus est, avo, aaepe victi sunt et oppressi, 
atque urhee complurea quas occuparant, eis ad-
emptae. At imperator Romanas, considerato,ut ap-
paret,perjurioeuo,violataque quam cum Constan-
tino fecerat pacliooe, beneficontia placare Deum 
etatuit. Praater igitur alias di8tributiones,etiarn oes 
alienum pro debitoribusdissolvit,cujus summaad 
xiz centenarios excreverat, tabulie in medio foro 
crematis ; item pretium proiisqui Gonstantinopoli 
in conductitiis domibus habitabant, numeravit. 
Ac debitoribas illa saneprofuerunt,Romano autem 
parum,opinor,ac nibil potius utilitatis attulerunt; 
cum quffi dealieno largiebatur, quippe ex publico, 

θησαν. Παρέσχε δέ καί τά ενοίκια τών κατά τήν ρ tumquod imperioquod exrapto tenebat, fruebatur 
μεγάλην πόλιν οίκούντων μισθωτικώς. Τούς μέν 
ούν δφειλέτας ώφέλουν ταύτα, τψ δέ γε 'Ρωμανψ 
μικρόν ή ουδέν, οΐμαι, λυσιτελειν, δτι τε αλλότρια 
έτυγχανον τά διδόμενα (δημόσια γάρ) καί δ'τι τήν 
βασιλεία άρπάσας καί ταύτην κατέχων, καί απο
λαύων αυτής, καί τδν, φ προσήκε, ταύτης άποστε-
ρών, έαυτψ μέν άπεκλήρου αής βασιλικής εύκληρίας 
τά ξύμπαντα· ταις δ' εύποιίαις (5ανίδα μικράν άπε-
μέριζε, τοιούτον τι πράττων, οίον άν τις έποίησεν 
εί ^ούν άπελάσας τού γείτονος, καί καταθύσας αύ
τδν, τούς μέν πόδας άκρους διένειμε πένησι, τδ 
χ ώ μ α δ' δλον αύτδς έθοινήσατο· ή εί γυναικά τις 
άρπάσας τού γείτονος κατείχε ταύτην, καί αύτη 
συνεφΟείρετο, τού νομίμου γαμέτου άφροντιστών · 
έκ δέ τών εκείνου χρημάτων Βιένειμε πένησιν, *ίν' 

eoque fraudato cujus erat, cum imperatoria feli-
cilate ex asse potiretur, perexiguam beneficenti» 
portionem tribuebat : quod perinde est ac ai quis 
vicini bove immolato, extremos pedes largiatur 
pauperibos, totumque corpus ipse devoret: aut 
spreto legitimo conjugio. in alien» uxoris stupris 
volutetur : deque mariti illius pecunia pauperibue 
largiatur, ut sibi adulterii gratia fiat srilicet,atque 
baec secundum bumanum judicium. 193 Si quis 
autem divinam bonitatem intueatur, fortasse ne 
haec quidem inutilia dixerit. Romano reruna po-
tiente, Gbriati effigiee nullie facta manibus etdivi-
nitus in linteo expressa, in imperatoriam urbem 
eat translata. Eam tum Edessa habuerat, quae cum 
in periculo excidii esset, Agareni qui tum urbem 

αύτψ τάχα δι* έλέου αφεθεί η τής μοιχείας τδ έγ- C tenebant, incolumitatem hac effigie a Romanie re-
κλημα. Άλλά ταύτα κατά άνΟρωπίνην κρίσιν . Εί 
δέ τις πρδς τήν θείαν άποβλέψειεν αγαθότητα, 
ούδε ταύτ ' δν ίσως εΓποι ά συ ντελή. Τούτου τών 
σκήπτρων κρατούντος , καί τδ άχειρότευκτον έκτύ-
πωμα τού Σωτήρος Χριστού τδ θείον χειρόμακτρον 
έκομίσβη πρδς τήν προκαθημένην τών πόλεων. ΕΤχε 
μέν γάρ τέως τούτο ή Έδεσα* ή δέ άλώναι παρά 
τών 'Ρωμαίων πολιορκούντων αυτήν έκινδύνευεν, 
καττχρμένη παρά 'Αγαρηνών · *ίν' ούν φύγοιεν οί 
'Βδεση*ο\ τήν έκπόρθησιν, λύτρον ταύτης τδ θείον 
παρέσχον έκτύπωμα. Άφίκετο δέ τότε έξ Αρμενίας 

demerunt. Tum etiam ex Armenia venere duo 
adolescentes concreti, quorum altero mortuo,cum 
medioi nexum reaecuissent, alter quoque nibil ea 
re adjutus, nec diu fratri superstes, obiit.Quemad-
modum Romanus sine ullo justo titulo imperium 
sibi vendicarit, euosque liberoa imperatorio ho-
nore el nomine ornarit, et principe loco cum euis 
occupato, nativura imperii successorem Constan-
tinum, nullo pene nuraoro habitum, infra caeteros 
omnes collocarit, jam est a me exposilum. Nuno 
ca3tera exsequenda sunt, ut oetendatur, eliamsi 
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vos secum mukos ducentes.Constantinopglim regressi D 
sunt lasti: quos omnes in prxseniia regis Hugonis 
nuntii, yitrici scilicet mei, decollari prxcepit. 

(34) Ιωάννου τού Κουρκούα. Joaonis Gurcuaa 
etemma perstrinximus in Familiis Dyzanlini$,%ect. 
22. Historiam vero et res ab θ» prsclare gestaa 
octo libia complexus est Manuel protoepatbariua 
et juiex, ut scribit anonymus Combefisianus in 
Romano Lacapeno, n. 41. Is Κροκόας dicitur Geor-
gio Monacho. 

(55) Ό δέ Βασιλεύς. Uaa ;eleemo8yDa9 pluribus 

commemorat aoooymus Gombefisianus, n. 44, et 
idem Georgius, n. 38 , 39. 

(36) Καί διαδόσεις. Hinc ob liberalitatem lau-
datur a Liutprando, lib. iii, cap. 5. Imperabat vero 
his (Acbivis) tunc lemporis memoria satis et laude 
dignus Romanut impercdor, libcralis, humanv$,pru* 
detis, ac pius. At Gregorius in Vita S. Basilii Ju-
nioris, n. 24, huno peretrinRit, ώς χρυσομανή καί 
θηλυμανή, και τάς τών λιτών διαφθείροντα θυγατέ
ρας, licet catera esset φιλομόναχος, quod po&tre-
mum testatur Georgius monacbus, n. 58. 
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Providentia Urdiue invadat injurios, conceeso pce- Α μειρακίσκων δυάς συμφυών , του ενός δέ θ«νόντος 
niteatiae spatio, tamen niei a malitia diecesserint, 
lento gradu eoe assequi et poBnas eiigere. Ro-
manus igitur annum jam sextum et vicesimum 
imperitabat. Con9tantinua autem qua ratione im-
perium recuperare, animum in omne9 vereabat 
partes, utque votia compos Geret, per alios, filios 
contra pat-em concitat, vel unura potius Stepha-
num.Nam Cnnstantinus majore animi constantia 
praedictus, inetigatoribue non obtemperabat. Alter 
vero aociia ascitia, agreaaus est patrem, eumque 
coinprebenaum, et in insalam Proten relegatum, 
tonderi jussit: ipse cum afllneet fratre imperatoria 
munia obiit. Sed fleri non poterat, ut trea consen-
tirent; cumque nonnullis in rebus disaiderent et 

έτμήθη ή συμφυΐα παρά τών Ιατρών άλλ' ουδέν 
τδ περίλοιπον ώνησε, μικρόν δ' έπιβιώσας τψ άδελ
φψ κάκεΤνος έξέπνευσεν. *Οπω; μεν ούν (37) μηδέν 
αύτψ προσή/ουσαν τήν βασιλείαν δ Φωμανός έσφε-
τερίσατο, καί τούς αύτου παιδας τής βασιλικής 
ήξίωσε τιμής τε και κλήσεως, καί δ'πως καί έαυτδν 
καί τούς παΐδας τών πρωτείων ήξίωσε, τδν δ' 
εγγενή βασιλείας διάδοχον τδν Κωνσταντΐνον 
πολλοστδν ϊ$ιτο πάντων ύποβιβάσας, ήδη μοι 
προίστόρηται. "Ηκει δέ νύν δ λόγος προσΟήσων καί 
τά έξης, καί δείξων, ώς κάν βραδύτερον Ίσως μέ-
τεισι τούς άδικούντας ή πρόνοια, μετανοίας αύτοΤς 
επιμετρούσα καιρδν, άλλά γε τού κακού μή άπεχο-
μένους μέτεισι σχολαίψ ποδί , καί δίκας εισπράτ-

invicem adversarentur, auapicionibua ortie, Ste- g τ ε τ α ι . Ήνυε μέν ούν δ 'Ρωμανδ€ αύταρχών είκοστδν 
ohanus affioem Conatantinum pellere etuduit, et * · . - — ~ 
Conetantinne viciseim Stepbanum, qui quidera ad 
rem patrandam multo celerior,etiam Helena uxore 
incitante, aacitia quibusdam militaribue preefectia, 
amboa fratree eecum prandentes comprehendit, 
atque alterum strtira in insulara Panormum aeu 
Antigoniam, alterum in Terebinthum mittit, et 
utrumque tonderi clericura jubet.Unde com trans-
ferendi essent, ia patrie venire conspectum de-
aiderarunt, 19S quoa cum ille vidiaset : Filios 
inquit, genui, et evexi; ipse vero me ad nihilum 
redegeruntMepheinus igiturinde in Praeconnesum, 
ex ea in Rhodum, ex Rodo Mitylem eat transla-
tus, Constant.no Samotbracia assignata, quam 
egredi non liceret. Qui cum eaepe fugam raolitus 

ένιαυτδν καί Ικτον. Ό δέ Κωνσταντίνος, δ'πως 
ένυτψ τήν βασιλείαν έπανασώσηται , διαπαντδς 
(στρέφε κατά ν ούν, καί Ινα τ δ έφετδν αύτψ δια-
πράξηται , δι' έτερων έπεγείρει τψ πατρί τούς 
υΙούς (38), ή μάλλον τδν Ινα τδν Στέφανον. Ό γάρ 
Κωνσταντίνος σταΟηροτέρας τυγχάνων φρενός, τήν 
προσβολήν ού προσήκατο. Ό προσεταιριεσάμενος καί 
άλλους, έπέθετο τψ πατρί, καί κατασχών αύτδν έν 
τή νήσψ τή Πρώτη περιώρισε, καί άπέκειρεν, 
αύτδς δέ τής βασιλικής άντεποιήσατο διοικήσεως 
συν τψ γαμβρψ καί τψ άδελφψ. Ά λ λ ' ούκ ήν 
δμοφώνήσαι τούς τρεις. "Εν τισιν ούν διεφέροντο, 
καί άλλήλοις άντέλεγον' κάντεύθεν αλλήλους ύπώ-
πτευον, καί κατασπασαι τής βασιλείας τδν γαμβρδν 
τδν Κωνσταντΐνον δ Στέφανος διά φροντίδος ετίθετο, 

easet, eaque de cauaa custodum principem ve- G καί δ Κωνσταντίνος »ύθις τδν Στέφανον. Άλλ ' ήν 
neno sustulisset, a caeteris est interfectus. Stepba- δ Κωνσταντίνος πρδς τδ έργον οξύτερος πάνυ πρδς 
nus vero in Lesbo decessit, cum xix annoa ibi τούτο, καί της συζύγου (39) Ελένης έπισπερχουσης 
vixieset. Pater eorum in insula Prote vilam exegit. αυτόν. Προσλαβόμενος τοίνυν καί τινας τών στοα-
Sic eorum quisque tcelerur-i poenas dedit. τιωτικών αρχόντων (40) κατέσχε καί άμφω τούς 
αδελφούς συναριστώντας αύτψ, καί αύτίκα τδν μέν είς τήν νήσον τδν Πάνορμον, ή καί Άντιγονία 
λέγεται, έξαπέστειλε, τδν δέ είς τήν καλουμένην Τερέβινθον, καί κληρικούς, καί άμφω άπέκειρεν. 
ΕΤτ' εκείθεν μεταχθηναι μέλλεντες έζήτησαν είς βψιν έλΟειν τψ πατρί (41), οδς ίδών εκείνος εΤπεν 
Γιους έγέννησα καί ύψωσα, αυτοί δέ με ήθέτησαν. Εκείθεν ούν δ μέν Στέφανος έν Ηροικονήσψ 
περιωρίσθη, κάκεΐθεν είς 'Ρόδον, κάκ ταύτης είς Μιτυλήνην μετετέθη' τψ δέ Κωνσταντίνψ ή ΣαμοΟρ^ικη περι-
γραπτδν έγένετο δ'ριον. Ό ς άποδράναι δοκιμάσας πολλάκις, καί διά τούτο φαρμάκψ τδν πρωτεύοντα τών φυλά
κων αυτού άνελών, άνηρέθη παρά τών άλλων. Ό δέ Στέφανος έν Λέσβψ άπεβίω, έννεακαίδεκα διαγαγών ένιαυ· 
τούς παρ' αύτη. Ό δέ τούτων πατήρ έν τή Νρώτη τήν ζωήν έξεμέτρησε (42), καί ούτω τούτων έκαστον ή δίκη 
μετήλθεν. 

Variee lectiones et notae. 

(37) Όπως μέν ούν. Ut Roraanus a filiis, dein- D 
cepsque filii a Porphyro^enito eceptro exuti in 
monaaterium tonai relegati fuerint,pluribua narrat 
Liutprandua. v, cap 9. 

(38) Δι' έτερους έπεγείρει τψ πατρί τούς 
υιούς. At banc in patrem filiorum conjurationem 
inacio Gonatantino factam acribit Liutprandue,lib. 
v, cap. 9 : ffri ilaque quaiuor imperantibus, Ste-
phanu* alque Constantinus fratret, ignoranle Con-
siantino Leonis impcratoris /i/to, adversus Romanum 
patrem suum qvxaam doloxa machinabantur. Txde-
bat enim eos, patti* *everitat$ opposita, quxcunque 
vellent facere non licere. Ita illi patris eeveritatera 
cauaabant, quod rursum mox repetit : Non ferentes 
patris justam seceritatem. 

(39) Καί τής συζύγον. 8ed. presertim oujuedam 
Diabolini, a quo init® in ae conjurationis admont-
tua eat. 

(40) Καί Tivac τών στρατιωτικών αρχόντων. 
Hos fuisse Macedonee scribit Liutprandus, lib. v, 
cap. 10. 

(41) Έζήτησαν είς δψιν έληεΐν τού πατρός. Ut 
vero quain faceto admodura sermone excepti fue-
rint a patre, bellc describit Liutprandus, cap. 11. 

(42) Τήν ζωήν διεμέτρησε. Illine corpus in ur-
bem relatum, et in monaeterio Myrelsei ab ipso 
asdifloato sepultum ecribunt alii, uiti nobie obser-
vatum in Conttantinopoli Christ., ubi ex Codino 
duo monaeleria in urbe exetitisee ejusdem nomen-
clatur» ex Godino docuimus, quorum alterum 
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ΚΑ'. "Αρτι ο · τής μοναρχίας & Κωνσταντίνος Α 
τυχών 9 χαί τψ υίψ 'Ρωμανψ διάδημα περιέθετο, 
τοΤς τ» συναραμένοις αύτψ είς τήν τών βασιλευόν
των καθαίρεσιν, άμοιβάς έκτιννύς, τδν μέν Φωκάν 
Βάρδαν μάγιστρον έτίμησε, καί δομέστικον προε-
χειρίσατο τών σχολών τής Ανατολής. 'Αμφοΐν δέ 
τών τού Βάρδα υίών τδν μεν Νικηφόρον, τδν ύστ3-
ρον βασιλεύσαντα τών ανατολικών προεβάλλετο 
στρατηγδν , τδν δέ Λέοντα τής Καππαδοκίας, και 
τους άλλους άλλως ήμείψατο. Τδν δέ τού Στεφάνου 
τού βασιλέως υίδν 'Ρωμανδν, έκτομίαν έπο ί η σε ν 
άλλά μήν χαί Βασίλειον τδν νόθον υΐόν τού γέρον
τος 'Ρωμανού, δν έγείνατο δούλη τινί συμφθαρείς. 
Τδν δέ τού Χριστόφορου υΐδν Μιχαήλ άπέκειρε 
χληρνκδν. Έ ν δε Κωνσταντίνος τά πρδς θεόν ευσε
βής , καί λόγο ι ς προσκείμενος (43) ώς ε στ ι καταμα-

ΧΧί. GoDstantinus cum primum recuperaaset 
imperium, filium quoque Romanum diademate 
ornavit, et ut iis quorum ope collegaa amoverat, 
referret gratiam : Phocam Bardara magietrum 
fecit, et legionum Orientalium domesiicum renun-
tiavit. Nicephorum ejua Glium, qui poat imperio 
potitue est, praetorem Orientia, alterum Leonetn 
Cappadociee praeaidem designavit, et ex ceterie 
aliis alios honoree habuit. Filium autem imperato-
ris 8tepbani Romanum juniorem, itomque Romani 
eenioris filiura Baailium, ex anoilla procreatum, 
castravit, Gbristophori filium Miobaelem clericum 
fleri jusait. Fuit Gonstantinus rcligiosus erga 
Deum, et atudiis litterarum dedilua, quod ex scri-
ptia et epiatolia ejua apparet, qu» licet ad artem 
oratoriara perpolita non sint, tamen rethoricia 

OtTv έκ συγγραμμάτων αυτού, άλλά μέντοι καί έξ Β ornamentifl et flguris quibuadam ecatent. Operam 
επιστολών, & καν μή πρδς τέχνην ήκρίβωντο τήν 
Ρητορική ν, άλλά γ« σχήμασι τούτης καί τισιν ίδέαις 
ποικίλλονται. Έδίδου δέ και βυθμοις έαυτδν, καί 
μέτροις παντοδαποις. Γνοίη δέ τις τούτυ έξ ών 
ΙπΙ Οανούση αύτψ τή κοινωνψ τού βίου έμμέτρως 
Ιΐρήνησεν. Έπε μελή 8η δέ καί τής φιλοσοφίας αυ
τ ή ς , έπιλελησμένης ήδη σχεδδν, άλλά μέντοι χα\ τών 

quoque rythmis et omnia generis veraibus dedit, 
quod in iis eoriptis ceroitur, quibus obitum con-
jugis 8U9B deploravit. Ipsiua etiam philosopbiffl ra 
tionem habuit, quaa pene in oblivionem venerat, 
aliarumque dieoiplinarum, quaa doctoribus or-
dinatis jam deficientes refocillavit. Atque bae vir-
tutes babuit. In regno autem adminiatraado fuif 

Varise lectionea et notae. 
Laone M. imperante atabat, cujus meminit Nice-
pborus preab. in Vita ma. G. Andre» propter Gbri-
atum Sali (uterque porro yixit eub eodem Au-
gueto), qui bfiec de illo tradit : Καταφεύγει ούν πρδς 
τδν εύκτήριον οΓκον τής ύπεραγίας Θεοτόκου τψ έπο-
νομαζομένψ Μυρελαίψ, διά τδν τίμιον αυτής χαρακ
τήρα βλύζειν τδ μυρόν ώς έ'λαιον. Q 

(43) Καί λογοις προσκείμενος. Ad imperii 
habenaa adbuc puer, vixque septennis pervenerat 
Cooatantinus, atatimque rerum eummam arripue-
rat fiomanua Lacapenus Βασιλεοπάτορος dignitate 
donataa. uaurpato deinde imperatorie titulo, eoque 
filiis induho, quibua etiam Conatantinum tandem 
poatpoeoit, ita ut nulJo ia (quandiu vixit) fere ba-
beretor loco : qui, duin ita se rte haberent, seu 
neceaaitate coactue, seu diaaimulata quam in ty-
raonom, licet aocerum, gerebat simultate, libria 
legeadis ac diaciplinis ediacendia, atque adeo 
acriptioni totum se dedidit,quod in primig teatatur 
Liutprandus, libro m, cap. 9, ubi illiu» pietatem 
ac atadia commendat : Conslantinus itaque Por-
pkyrogenilus tum orationi tum leciionibus vacans. 
tntum $e Domino commendabat, opere manuum vi-
ctum quxrilans. Sane τήν ζωγραφίαν, id cst piau-
ram, pulchre exercebat; et lib. v, cap. 10, ubi de 

compingerentur curavit, reaectia superfluie, ac 
aelectis cx unoquoquo ecriptore locis in quae quis-
que elegantissime tractaverat Tales sunt Γεωπο
νικών libri ab illo collecti, ut iibri titulue et argu-
niontum declarat. Alii non ipsius ease Conetantini, 
sed ejusdem Augusti jussu collectionem ietaai l'a-
ctam volunt, quam neacio cui Dionysio Uticensi 
ascribit Nicolaus Guibertus in Assertione de Mur-
rbinia pag. 23, cum alii, ut Jacohus Mauasacusad 
Plutarchum, De fluminibus, pag. 194. auctoris no-
men ignorari omnino oontundant. ita Ιππιατρικών 
libroa ab eodem easa collectos plerique volunt. 
8ed et Nonue medicue, in libri De morborum cura-
tione Prooemio Gonstantini jueau prscepLionee 
oronea medicaa ex variiascriptoribuefborum tamen 
euppressis nominibus) collegtaee se testatur.Similis 
argumenti, id est medicinoe, liber exsiat anonymi 
in Bibliotbeca Regia περι διαίτης, seu de ciborura 
faculiate, cujus auctor in Praefatione, illius prm-
ceptoid se operis aggressum protitetur. Verum bis 
et si qui preeterea ejusmodi libri ad nolitiam no-
strara QOD venerunt, et magnitudine operis et uti-
litate longe prsstant colloclanea bistorica in trea 
et quinquaginta titulos, seu loooa communee ab 
eodem Gonstantino, aut illtus jusau comprebenea, 

o^odam Diabolino : Constantinum denique libris Q ex quibua duo duntaxat ad ooa pervenere, de lega-
xnevmbentem ita convenit, ut scilicet uxoria fratrum tionibus scilicet, et de virtutibue et vitiia. Libri 

vero quoa ipse conscripsit, plures editi habentur, int4d\aa ̂ reverteret. Sua3 demum factue potestatia, 
et ad te unicum reversa imperii admiDistratione, 
pbi/oeopbic et rhetoricea studia, caeterarumquo 
omniam et artium et acientiarum etudia pene 
deperdjt* ito iostauravit, ut urba imperii pnma-
ria virie erad/tis, quos ex univerao iniperio accivit, 
abondare ccaperit. Quin Kiara optimorum scripto-
rum io omoi doctrinae genere exernplaria undique 
cooqaiaivit, Palatioa iia instructa bibliotbeca, qua3 
non tam ipsiua quam publico omnium usui dica-
reotur. Verum cum tantam tamque immenaam l i -
bronim molom pleroaque ab eorutn lectione deter-
rere poaaa exiatimaret, ipse, ut prinoipem decuit, 
aingoloram utilitati oonsulana.auotores omnea qui 
dein argumentum traotaveraat,ut in unum corpus 

quorum aliquot in unum volumen compegit Joan-
ncs Meursiue : nam eeoreim aliquot alii editi pru-
atant, atque in primis Vita Banthi avi imperatorie 

Eublicata priraum a Leone Allatio, deinde a Com-
eHsio» qui et ejus de imagine Edeseena narratio-

nem pariter edidit, ut et anonymi historiam libria 
ιν couaprehenaam a Micbaele Thcopbiii filio, ία 
quem desinit Ghronicon Tbeopbanii, usque ad 
Michaelem Methystam, quam quidem ipaiua Con-
atantini jussu conacripaisae testatur ia libri titulo 
ac prooeraio, ία quo et Vitam Basilii Macedonis ab 
ipso nepote Conetantino mira germoDie elegantia 
conscriptara testatur. Laudatur prapterea ab Allatio 
in syntagmate de Symeonibus, eermo de rulatione 
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aegoior, iracundus, et saevua in deliaquentea, in Α επιστημών διδασκάλους Ιπιστήσας, 
pcenis sumendis inexorabilie, vini avidior. Ια οοα-
fareadis magistratibus, non digaos praeturis aliis-
que muaeribus prsGciebat, sed minas boaos ac 
potius iraprobos, et quos vel imperatrix vel sacri 
cubiculi praepositus Baailiua commendabaot, qui 
magistratus venalea habebant. Ita fiebat, ut irape-
rium DOD ia omnibue bene admiaistraretur. Impe-
ratori autcm 194 structae sunt ineidiae, primum a 
cubiculi praefecto Tbeophaoe, qui multos habebat 
coascioa, et Romanum e Proie insula : dcinde ab 
aliis, qui Stephanum ex Leabo ia regiara reducere 
oonabaatur. Sed imperator utrasque deprehendit, 
ao insidiatoribua supplicio affectis, imperii cupidis, 
diligentiorem custodiam adhibuit Turci (Ungaros 

και άναζωπυ-
ρήσας έκλειπούσας αύτάς . Καί ταΰτα μεν τ ή ς 
κρείττονος μοίρας έκείνφ προσήν. Πτρί 81 τήν τής 
βασιλείας διοίκησιν διέκειτο μαλακώτερον, δύσορ-
γδς (44) τε καί βαρύμηνις τοις πταίουσιν ήν, καί 
κολαστής απαραίτητος, οΓνψ τε του αυτάρκους έκέ-
χρητο πλείονι. Και άρχαιρεσιάζων ού τούς άξίους 
έφίστα ταΐς στρατηγίαις, ή ταις τής πολιτείας άρ-
χαις , άλλά τούς μοχθηρότερους καί άδοκίμους, καί 
ους ή βασιλίς καί δ παρακοιμώμενος είσήγον Βασί
λειος (45), ώνίους χρημάτων τιθέμενοι τάς αρχάς· 
Ά λ λ ' ούτω μέν τά τής βασιλείας, εί καί μή έν πάσι 
καλώς, ψκονόμητο. Έπιβουλαί (46) δέ κατά τού 
κρατούντος έμελετήθησαν , ή μέν παρά τού παρα
κοιμωμένου θεοφάνους, πολλούς καί άλλους συνίστο-

aatera eic vocari supra diximus) alias Romanas r> ρας έχοντος, καί βουλομένου τδν 'Ρωμανδν έπανα-
· ~~ ι:*: « J » .... -..:»»: r..A " - ι »-»_ r _ > .% \ η t-% provincias iacursare soliti, ad tempus quieti fue-

runt. Nam dux eorum Bologudes, et partie cujue-
dam princeps Gylas, imperatorem convenarunt, 
amboque sacrosancto regenerationis lavacro ini-
tiati, et arcania nostrae religionia imbuti, ac patri-
cia dignitate ornati, onuetique pecuniie ία auaa 
eedes redierunt, adducto pootiQce, per quern multi 
ad Dei cognitionem perveoerunt. Ac Gylaa quidem 
ία fide permansit, pacemque servavit. Alter fcedere 
quod cum Deo icerat, rupto arma Romanie intu-
lit, idemque contra Fraacos facere aggressus, 
oaptus eat, et io crucera actus. Elga quoque uxor 
duois Russorum, qui Romanos claese iofestarat, 
defuncto marito, se ad imperatorem coatulit, ac 
baptizata et pro digaitate tractata, domum rediit. 
Imperator autem, defuncta nuru aua, regia Fran- C 
oorum Hugoois filia, de alia Glio Romano despon-
denda cogitaas, uxorem ei dat paellam, burailis 
illam quidem geoeris ao potius sordidi (nam cau-
poaibus orta dicebatur) sed forraa preditam ele-
gantisaima, et natur® miraculum quoddam, qu» 
oum Aaastaaia diceretur, id nomen ia Theophaao-
aem est mutatum. 
τού ξυνευνε'του αυτής τελευτήσαντος, προσήλθε τψ 
ύπενδσνησεν. Έφρόντιζε δέ δ αυτοκράτωρ, ήδη 
θυγατρδς τού 
κόρην, τύχης 

γαγε^ν έκ τής Πρώτης νήσου είς τά βασίλεια · ή 
δ^ παρ' έτερων, τδν Στέφανον έκ Λέσβου λαβείν 
μελετησάντων, και άποκαταστήσαι τή βασιλεία. 
Άλλά καί άμφω τάς έπιβουλάς δ Κωνσταντίνος 
έφώρασε, καί τούς μέν συνωμδτας έκδλασε, τούς 
δέ βασιλειώντες ύπ' άσφαλεστεραν Ιθετο τήρησιν. 
Τών Τούρκων (τούς Ούγγρους δ* ούτω καλεισθαι καί 
πρώην είρήκαμεν) τά 'Ρωμαίων ληΊ'ζο μένων έπ ί 
τινα καιρδν ήρεμήσαι τδ έθνος συμβέβηνεν. Ό γάρ 
τούτων άρχηγετών Βολογουδής κεκλη μένος, καί έτε
ρο δ' αύθις Γυλάς, καί αύτδς μέρους άρχων, προσ-
ηλθέτην τψ βασιλει· καί έκαστος αύτώ; τού θείου 
τής παλιγγενεσίας ήξιώθη λουτρού, καί τδ κα·* 
ήμας έμυήθη μυστήριον, καί πατρίκιος έτιμήθη 
έκάτερος, καί κατηντλήθησαν χρήμασι, καί ούτως 
έπανήλθον είς τά ήθη τά εαυτών, λαβόντες καί αρ
χιερέα, δι' ού πολλοί πρδς έπ(γνώσιν θεού μετη-
νέχθη^αν. Άλλ ' δ μέν Γυλάς καί τή πίστει ενέμεινε 
καί τήν είρήνην έτήρησεν. Ό δέ λοιπδς τάς πρδς 
θεδν συνθήχας ήθετηκώς, αύθις κατά 'Ρωμαίων 
ώπλίζετο, τούτο δέ καί κατά Φράγγων ποιήσαι έπ ι · 
χει ρ ή σας, έάλω καί άνεσταύρωτο . Καί δ τού κατά 
'Ρωμαίων έκπλεύσαοτος 'Ρώς (47) γαμετή Έ λ γ α , 

βασιλει, καί βαπτισθεϊσα, τιμηθείσά τε ώς έχρήν, 
θανούσης τής τψ υίψ αυτού 'Ρωμανψ συζυγείσης 

Φράγγων (5ηγδς Ούγωνος έτέραν άγαγέσθαι αύτψ γαμετήν, καί συνοικίζει αύτψ 
μέν χαμερπούς ή καί χυδαίας εΓποιεν αν τίνες (καπήλων γάρ έκφύναι ταύτην φασί) τδ δέ 

είδος ευπρεπέστατη ν, καί άντικρυς άγαλμα πλασθείσαν ύπδ τής φύσεως, ήτις Αναστασία καλούμενη, Θεοφανώ 
μετωνδ μαστό. 

XXII. Αααο imperii Constantini xn, patriarcba 
Tbeophylactus decessit, pontificatu annia m et xx 
functus. Nam sacerdotio contra morem majorum 
potius annorum fuit xvi regnanteque patre, paeda-

ΚΒ'. Έτει δέ δωδεκάτψ τής Κωνσταντίνου αύταρ-
χίας, δ πατριάρχης θεοφύλακτος άπεβίω, έπί έτη 
τρία καί ε"κοσι άρχιερατεύσας · έκκαίδεκα δέ ήν 
ένιαυτών, δ'τε τής άρχιερωσύνης άθέσμως (48) 

Variae lectiones et notae. 
corporie S. Joannia Cbryeoetomi in urbera. Multa D silii memintt preeterea Conetaotious, De admin 
etiarn stricta oraiione cooipoauiaae testatur hoc 
loco Zonaras. Ex quibua patei omnino, Constaa-
tinum non moio fuiese omaibua disciplinia excnl-
tieaimum, sed et litterarum exstincta pene studia 
rureuin inataurasse, virosque eruditoa, propoaitis 
praemiia, ad ea promovenda impuliase. 

(44) Δύσοφρος. Contra GraBci ipsi, apud Liutpran-
dum in legat. Constantinus imperator, homo lenis, 
in paiatio manens perpetuo, etc. 

(45) Ό παρακοιμώμενος Βασίλειος. Istius Ba-

imp. cap. 43 et 50, et Godinua in Orig. n. 60, ex 
quibue docemur domum, quae olim Aaparis fuerat, 
possedisse. Vide Lambecium ad euradem Codi-
num. 

(46) Έπιβουλαί. Istiua conjurationia memioit 
Anonymua, in Vita S. Luc» Juuioria, p. 996. 

(47) Κατά 'Ρωμαίων έσπλεύσαντος 'Ρώς. Inger ap-
pellatur a Liutprando, 1. v, c. 6. 

(48) Άθέσμως. Liutprandus in Legat. : Romanut 
imperator filium suum Theophylacium eunucfium 



105 ANNALIUM LIB. XVI. 106 
ήξΓωτο . "06*ν **ϊ °iro παιδαγωγούς έτέλει δ J 
πατριάρχης, εως αύτψ έβασίλευσεν δ πατήρ* 
είτα τούτους άποσεισάμενος, πολλά τών ού δεόντων 
«ή τών άπειρη μένων (είπεΐν είκειότερον) διεπράτ-
τετο, Ιππομανών τε καί κυνοτροφών , και Οήρ*Κ 
προσκείμενος , καί τά τούτοις πράττων ακόλουθα. 
Έτρεφε δέ και Ιππων σφοδρδτατον Ιρωτα, καί 
είχε θηλείας ίππους πάνυ πολλάς. Μια τοίνυν 
αυτών ή τών λοιπών επισημότερα κατά γαστρδς 
έχουσα, έτυχε τεκούσα κατά τήν ίεράν τής μεγά
λης πέμπτης ήμέραν, και λειτουργούντι τότε τψ 
πατριάρχη , ήκέ τις κομίζων περί τού τής ίππου 
τοκετού ευαγγέλια· δ δέ ύπερήσθη, καί τήν Οείαν 
Ιερουργίαν συντεμών, σπουδή πρδς τδ Κοσμίδιον 
άπελήλυ&εν (εκεί γάρ εΐχον αϊ 'ίπποι αυτού τάς δια-
τριβάς) καί τδν νεογνδν πώλον εωρακακ, 6πε- j 
νο'στητεν ε*ς τήν Έκκλησίαν, καί τήν τών αγίων 
πα6ών τού Σωτήρος Χριστού έτέλεσε τελετή ν. Κατ
έστρεψε δέ τήν - ζωήν έξ ιππασίας * Ορασύτατα γάρ 
Ιππαζόμενος, καί πρδς τείχος τι τών παραθαλασ
σίων προσα^αχθείς, αίμα διά στόματος ανήγαγε, 
«εντεύθεν έπί δύο έτη νοσήσας, είτα καί ύδέρψ περι-
πεσών άπεβίω . Καί προσεχειρίσθη πατριάρχης 
Πολύευκτος (49) μοναχδς έκτομίας, καί λόγψ δια
πρεπών καί άριτή, δς παρά τού Καισαρείας κεχει-
ροτδνητο. Ό γάρ Ήρακλείας προκεκρουκώς κατά 
τε τψ βασιλει, έκωλύθη τού προνομίου αυτού* καί 
τούτο τοις φιλοσκώμμοσιν εύρητο κατά τού πα
τριάρχου αίτίαμα. Έπεί δ' έχειροτονήθη, τψ βσ-
σιλιΤ έντυχών, καταδρομήν έποιήσατο τών συγγενών 
τού γέροντος 'Ρωμανού, καί άναστείλαι τήν τούτων 
πλεονεξίαν παρήνει. "Οπερ οΰτ' αύτδς άνεπαχΟώς 1 

ήκουσε, καί ή βασιλίς Ελένη, παρά τού έκτομίου 
βασιλείου, δς μετέπειτα παρακοιμώμενος γέγονε, 
προδΊ&ασφεΙσα, ήρέΟισε κατά τού πατριάρχου τδν 
αυτοκράτορα, καί έζήτει λαβή ν, όΥ ής αύτδν τήν 
άρχιερωσύνην άφέληται. Τότε δέ καί ή τιμία χειρ 
τού Προδρόμου εις τήν ύπερκειμένην άπεκομίσθη 
τών πόλεων έξ Αντιοχείας διά τίνος διακόνου ' ίώβ. 
Τών δ ' έν τή Κρήτη 'Αγαρηνών τά παράλια τής 
'Ρωμαίων -ηγεμονίας ληϊζομένων, δ βασιλεύς στόλο ν 
ετοιμάσαμε νος, δν πλεΤσται συν ί στων νήες πολεμι-
στήριοι, χατ' εκείνων έκπέπομφεν. Ά λ λ ' έσφάλη-
σαν τά τού στόλου τή τού ναυαρχούντος απειρία 
καί άμελεία. Καί τδ μέν πλείστον τού πληρώματος 
τϊτ· νηών άπώλετο, τδ μέν έαλωκδς, τδ δέ μαχαίρας 
Ιργον γενόμενον, πολλοστδν δέ διασέσωστο. Καί 

gogis adhuc paruit : poet, eoram jugo excusao, 
multa praeter decorum, aut (ut reclius dicara) 
contra officium fecit. Nam alendi equoa et canes 
ac venationum aimiliumque rerum insano studio 
tenebatur. Cum igilur inter equas plurimas qoaa 
alebat,unam iaaigniorem aacro Magn® Quintae die 
peperisse aacra celebranti patriarchae nuutiatum 
esset : laetitia elatus, divinoquo sacrificio prope-
raat abeoluto. ad Gosmidium 195 festinaiit 
(nam ibi ejus equi elabulant) visoque pullo 
recena nato, in ecclesiam reversus, feetum sanct® 
Pasaionie Servatoris perigit. Mortia ei cauea fuit 
equitatio, qua cum audaciseime uti soleret, semel 
ad murum quemdam maritimum alliso corpore, 
aanguinem per os rejecit. Unde cum biennium 
sgrotasset, ex aqua intercute obiit. Ei succeseit 
Polyeuctus monachus spado, et eloquentia et vir-
tute praeetana, a Cffisariensi episcopo consecratus. 
Nam Heraclienais offenso Caeare, jus suum usur-
pare non potuit, qu» res criminandi patriarcham 
ansam obtrectatoribua prsbuit. Scd cum renun-
tiatua esset, imperatorem convenit, cognatieque 
aeniorra Romani accusatia, monuit ut eorum ava-
ritiam coerceret. Quod nec ille citra moleetiam 
audivit, et imperatrix Helena, Basilio spadone in-
etigante, qui poat praepositus cubiculi ex3titit,ma-
rilum contra patriarcham incitavit, causam quae-
ritans qua pontificatum ei eriperet. Eo tempora 
veneranda manus Prscursoris, per quemdam dia-
conum Jobum Antiocba Byzantium est translata, 
Porro Cretensibus Agarenia maritimam Romanorum 
oram infestantibus : imperator maximam bellica-
rum navium classem contra eos misit. Verum ea 
navarcbi imperitia el uegligentia impegit, maxima 
parte classiariorum vel capta vel interfecta, pau-
ciaaimis elapsis; ao ipse etiam navarchua captus 
fuisaet, nisi ejus aatellites cum conglobati circum-
atetissent, ac pulsis Agarenis, prstori® triremis 
coD8ceadendas, et iuge facultatem praebuissent. 
Caeterum Bardas Pbocaa, legionum domesticus, 
rem aliter gessit contra Oriontales Agarenos, qui 
cum bellum arte irapcraloria periteque admini-
etrarel, multas bostibus urbea ademit, et obvia 
quaeque predatue est. At imperatorie filius Roma-
nus, ex imberbi jam vir factus, protestatia ad ae 

| pertrahend® cupiditate, vitae patris, adjutante 
uxore, insidiatur, medicamento purganti, quod 

Variae lectiones et notae. 
pairiarcham amtituit: cumque cum Alberici cupi-
diuu non iaieret, missis ei muneribus satis magni* 
effecit, ui expapm nomine Theophylacto palriarchx 
liiierm miiterentur, quarvm auctoritate cum ipse lum 
$ucce*sores ejus absque paparum permissa palliis 
uterentur. Exquo turpi commercxo vituperandwt moi 
inoUvil* ut non solum patriarchse, sed etiam epUcopi 
lotius Grxax palliis ulantur. Quod poetrcmum an 
omnioo verum sit, disquirimua in Glossario med. 
Gratcit. in ν, '12μοφόριον. 

(49) Πολύευκτος. Hujus memoriam colunt 
Greci 5 Pebr.., ut est in Menaeie : de quo baac prae-

caeteris narrat Svmeon logolheta in Ghron. ms. in 
Porphyrogen.: Ο άνωτάτω είρημένος Πολύευκτος 
μοναχδς, τίμιος άνήρ καί άγιώτατος, τότε και απο
στολικών έσ^ήτων άποκεκρυμμίνων έν τινι γωνία 
τής πόλεως δηλωΟεισών τψ Βασιλει, μετά πάσης τι
μής καί δοξολογίας άνελό|χενος αύτάς, τψ μεγάλω 
τών Αγίων Αποστόλων απεΟησαΰοησε ναψ, καί τα 
λείψανα τού^ θεολόγου Γρηγοοίου* ά καί μερισθέντα, 
τά μήν έν τψ σηκψ τών Αγίων Αποστόλων ετέθη
σαν, τά δέ έν τω ναψ τής Άγιας μάρτυρος Ανασ
τασίας. 

Patiol. Gr. C X X X V . 4 
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imperator hausturoe erat, tozico clam admfsto. Α «ύτδς δ* δν Ιάλω δ ταύαρχος, μή περί αύτδν συ-
8ed eo, cum ill i offerendum esaet, eive divinitue, 
aive fortuito, maxima ex parte effuso, et exiguo, 
quod superfuerat, hausto : doloribus quidem, et 
terroribua periculorum non parvis estconflictatus, 
vit® tamen discrimen, quamquam 196 aegre, 
evasit.Anno autem iraperii decimoquinto in Olympi 
montem egressus est, per specicm sese precibus 
monachorum contra Agarenoa armandi, cum re-
vera id ageret (ut ferunt) ut Theodorum Cyzice-
num conveniret, cum eoque deliberaret, quomodo 
Polyeuctum Eccleeia pelleret. Inde male affectus 
in regiam redit, nec multo post est defunctus, eive 
ex intemperia corporia, sive insidiis filii repetitis. 
Vixit annos quinquaginta quatuor, mensea duoa. 

στάντες ol αύτου θεράποντες, καί συνασπισμψ τούς 
'Αγαρηνούς άπωσάμενοι, άδειαν παρέσχον τψ στρατ-
ηγψ έμβήναι είς τήν στρατηγίδ» τριήρη, καί ούτω 
φυγείν. Ά λ λ ' ούχ ούτω καί τψ Βάρδα Φωκά; τψ 
τών σχολών δομεστίκψ συνηντήκει, τά πρδς τούς 
έψους 'Αγαρηνούς, στρακηγική δέ τέχνη καί εμπει
ρία τούς πρδς εκείνους πολέμους διατιθέμενος, 
άστεά τε πολλά εκείνων άφείλετο , καί τά προσ
τυχόντα λείαν ετίθετο. "Ο γε μήν τού βασιλέως υίδς 
'Ρωμανδς είς άνδρας ήδη τελειν 'ήργμένος έξ αγέ
νειων , καί είς έαυτδν τήν έξουσίαν περιαγαγειν 
Ιμειρόμενος, έπιβουλευ3ΐ τή ζωή τού πατρός, συμ-
πραττούσης αύτψ καί τής γαμέτης, καί φαρμάκψ 
δηλητηρίψ τήν έπιβουλήν συνεσκεύασαν, δ λαθόντες 

Regnavit cum Patre Leone, Alexandro patruo et R καθαρτηρίψ πόματι συνέκέρασαν, δ'περ ϊμελλεν δ 
matre annoe tredecim, cum Lacapeoo tyranno 
viginti sex, poetremo solus quindecim : et usque 
ad mortem anxie cogitavit depontificatu Polyeucto 
abrogando. Fertur autem, aliquot diebus ante ejus 
obitum, noctu multos lapides cum magno stridore 
coatra imperatorios thalamos esse delatos. Quod 
cum ploribaa noctibus fleret, imperatorem ratum, 
eos ab hominibus jaci, multos circam regiam ob-
servatores ejua rei collocaaee : eed neminem esse 
visum a quo mitterentur : unde exiatimatum sit, 
non fleri i l l i humanitus. 
θεοδώρψ συγγένηται, καί δπυ>ς τδν Πολύευκτον 

αυτοκράτωρ πιεϊν. Ά ρ τ ι δέ δοθήναι μέλλον είς πόσιν 
τψ βασιλει, ε?τ' έκ προνοίας, ειτε τυχαίως τδ πλέον 
έκκέχυτο, τδ δέ περιλειφθέν δλίγον δ'ν, καί παρά 
τού βασιλέως ποθέν, δδύναις μέν αύτδν καί κινδύ
νου φόβοις ού μικροίς περιέβαλεν , ού μέντοι καί 
κίνδυνον έποίησεν αύτψ περί τήν ζωήν. Τέως δ' ούν 
αύτδν δυσχερώς διαπέφευγε. Τψ πεντεκαιδεκάτψ δ* 
ένιαυτψ τής αύτου βασιλείας έν τψ τού Ό λ ύ μ π ο υ 
ορει ούτος έξήλθεν δ βασιλεύς, λόγψ μέν ίνα ταις 
τών έκει ασκουμένων εόχαις καθοπλισθείη κατά τών 
'Αγαρηνών, τψ δ' δντι, ώς λέγεται, 'ίνα τψ Κυζίκου 
έξωθήση τής Εκκλησίας, σκέψηται μετ' αυτού. 

"Ενθ* δή γεγονώς, κακώς εχων έπανήλθεν ε*ς τά βασίλεια, καί μετ' ολίγων τήν ζωήν έξεμέτρησεν, 
ώς μέν τισι δοκεί, έκ δυσκρασίας σωματικής, ώς δ' έτέροις δοξάζεται, καί αύθις ύπδ τού υΐοΰ έπιβου-
λευθείς, Έ ν δέ δ συμπάς τής βιοτής αυτού χρόνος ένιαυτοί πεντηκοντατέσσαρες, καί δύο μήνες, συμ-
βασιλεύσαντος (50) τψ πατρί Λέοντι καί 'Αλεξάνδρψ τψ θ*ίψ Χ«ί τή μητρί έτη πρισκαίδεκα , καί τψ 
Λακαπηνψ 'Ρωμανψ τήν βασιλείαν άρπάσαντι έτη ϋξ έπί είκοσι· μοναρχήσαντος δέ τελευταιον ένιαυ-
τούς πεντεκαίδεκα. ΤΗν δέ καί μέχρις άποβιώσεως έν πολλή φροντίδι τήν τού άρχιποίμενος καφαίρεσιν 
τού Πολύευκτου τιθέμενος. Λέγεται δέ πρό τίνων ήμερων τής αότού τελευτής λίθους νυκτδς «φΐοεσ^αι 
μετά (5οίζου πολλού κατά τών αύτου θαλάμων, καί τούτο συμβαίνειν έπί πλείους νύκτας, καί νομίσαι 
μέν τδν βασιλέα παρά τίνων ανθρώπων λιθολευστείσθαι, καί πολλούς περιστήσαι τοις βασιλείοις, 
οίς έπιτετήρητο τδ γινόμενον άλλ' ουδείς ώφθη τών ανθρώπων λίθων πομπεύς· δθεν ούδ' έξ ανθρώπων τδ ϊργον 
νενόμιστο πράττεσθαι. 

XXIII. Gonstantino ad hunc modum defuncto, C Κ Γ'· δ μέν Κωνσταντίνος τού έπικλωσθέντος 
Roroanus Gliua ejus imperium capeeait, qui Puer αύτψ μίτου ραγέντος τού δρισθένιος αύτψ χρόνου 
dicebatur, non quod puerili etate regno potitus 
esset (jam enim vir erat), sed ad discrimen Ro-
mani avi materni, scnis provect® eetatie. Si quis 
autem eum puerum dictum putet ob vitam pue~ 
riliter actam, id quoque raoribus ejus est conve-
nientissimum. Sceptrum recens adeptus, filium 
8uum Basilium diademate et imperalorio nomine 
ornat. Sed et aliter ei filius natus est, cui avi Con-
stantini noraen indidit. lpae deliciis voluptatibns-
que deditus, et luxu diffluens, oum hominibua 
corruptis et pcatilentibus vitam agebat, rerum 
admini&tratione prajposito et cubiculi prasfecto 
Brings Josepho mandata. Nicepborus Phocas ma-

τής βιοτής, ώς εΓρηται, άπεβίω. Ό υίδς δέ αύτου 
'Ρωμανδς, δ'ς καί Παιδίον έλέγετο, τής αύταρχίες 
έπείληπτο. Παιδίον δ' έλέγετο, ούχ δ'τι παιδικής &η 
ηλικίας τής βασιλείας έκράτησεν (ήδη γάρ άνδράσι 
συντέτακτο), άλλ' άντιδιαστελλόμενος πρδς τδν μι$-
τροπάτορα 'Ρωμανδν , οντά πρεσβύτην καί υπερή
λικα. Εί δέ τις είποι Παιδίον αύτδν καλεΐσφαι δ'τι 
καί παιδαριώδης ήν αύτψ ή ζωή, καί τούτο τ ψ έκείνοο 
ήθει άρμοδιώτατον. "Αρτι δέ τών σκήπτρων γινό
μενος εγκρατής, τδν υίδν αυτού τδν Βασίλειον ταινιοί, 
καί κλήσεως βασιλικής άξιοι · Είτα καί δεύτερος 
αύτψ έτέχθη οίος έπί τψ πάππψ Κωνσταντίνψ τήν 
κλήσιν λαχών. Αύτδς μέν ούν δ 'Ρωμανδς τρυφαις 

gieter, domeelicus legionum, cum juatis copiie β καί ήδυπαθείαις έξέδωκεν έαυτδν, καί έκδεδιητημένη 
contra Cretenaea Saracenos missoe, et septem ζωή, καί άνδράσε συνήν διεφθαρμένοις 

Varise lectiones et notae. 
(50) Συμβασιλεύσαντος. Conlerendua Gatalogus imperatorum Codino, de orbis orig., eubjectue. 
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μοΐς , τήν δέ τής βασιλείας διοίκησιν ύπδ τδν πραιπό- Α. measibue saepiseime cum efs coogreseoa, atqne 
σιτον και παρακοιμώμενον τδν Βρίγγαν Ιωσήφ 
έποιήσατο. Πέμπεται τοίνυν Νικηφόρος μάγιστρος 
ό Φωκάς δ δομέστικος τών σχολών κατά τών έν Χρήτη 
Σαρακηνών συν άξιομάχψ στρατψ, και δι' έπτά μηνών 
πολλάκις τοις Βαρβάροις συμπλακείς, *αί πασαν 
πολιορκητικήν τοις αυτών άστεσιν έπαγαγών μη
χανή ν, δφ* έαυτδν αυτά έποιήσατο, είτα και τήν 
αυτών μητρόπολιν τδν Χάνδακα (51) έξεπόρθησε, 
και τδν άρχηγδν τών έν Κρήτη Σαρκηνών, Κουρού-
πην καλούμενον, έχειρώσατο, καί τδν μετ' αύτδν 
τών άλλων πρωτεύοντα, ώνομασμένον δέ Άνεμάν. 
Καί ει μή διά φήμην κρατούσαν^ ώς δ τής Κρήτης 
τούς Σαρακηνούς έξελάσων (52) 'Ρωμαΐος , τών 
'Ρωμαικών έκ παντδς τρόπου έπιλήψεται σκήπτρων, 

omnibus obsidiooalibus machinia eorum oppidis 
adraotis, ea subegit ; Ghandacem metropolim 
eorum raatavit; Gurupem ducem eorum, etab illo 
auctoritate proximum oomioatum Aneman cepit, 
ac niai ob constantem 197 famam,qua ferebatur, 
Romanum qui Agarenos Greta pulsurus easet om-
αίαο Romaoa sceptra arrepturum, Phocas inde 
rcvocatus fuisaet : fortaesis insula penitus subaota 
Saraceni pulai easeni. Leonem quoque Phocam 
Nicephori fratrem Romauus cum exercitu contra 
Gbamadem Gbalepi dominum misit, qui Barbaro 
acie superato, magnatn partem exercitus ejus ia 
praelio cecidit, reliquam cepit, ipso duce cum 
admodum paucis aegre elapso. Leo igitur reveraus 

εκείθεν 6 Φωκάς μετεκέκλητο, τάχα τέλεον άν ή ρ honorifice exceplue est, et ob victoriam triumpho 
νήσος 'Ρωμαίοις έπανασέσωστο, καί ol Σαρακηνοί 
ταύτης 8ν άπηλάθησαν. Καί τδν Λέοντα δέ τδν 
Φωκαν τδν τού Νικηφόρου δμαίμονα κατά τού Χα-
μαδάν, δς τού Χάλεπ έκράτει, δ 'Ρωμανδς σύν δυ
νάμει απέστειλε, και ούτος δέ τψ Χαμαδαν συμ-
μίξας, ήττ^ κατά κοάχος τδν Βάρβαρον, ώς τδ πολύ 
μέν τής αυτού στρατιάς έν τή μάχη πεσειν, τδ δ* 
άλλο γενέσθαι άλώσιμον, αύτδν δέ τδν στρατάρχην 
μόλις συν εύαριθμήτοις δυνηθήναι φυγείν. Καί δ 
μεν Λέων έπανελθών, και μεγαλοπρεπώς ύπεδέχθη, 
και έπινικίψ θριάμβψ τετίμητο. Μελέτη δέ τινών 
κατά τού αύτοκράτορος έφωράθη, καί οί ταύτην 
συ^άψαντες, καί οί τούτων συνίστορες, κατεσχέθη-
σαν, πλην ούκ άπηνώς έκολάσθησαν. Ό μάγιστρος 
οε Νικηφόρος δ Φωκάς έκ τής Κρήτης μετακληθείς, 

ornatus. Oeprebensis oonsiliis contra imperatorera 
initis, auctores et coaacii comprebensi, non ta-
roen crudeliter puniti sunt. Pbocaa autem Nice-
phorus magister e Creta revocatus, non eitus est 
recurrere Byzantium, sed cum omni exercitu ία 
Orientem ire jussua.Nam altera Chamadce irapres-
aio exapectabatur. Profectus igitur ia Syriam, pu-
gnaque commissa bostes illustri victoria superavit, 
ct Berroea, praeter arcem, vaeiata maximis divitiia 
est potitus, et captivis pene innumeris, multosque 
Chriatiaoos viactos liberavit. Romanus initio im-
perii sui, Agareais omnes proviacias vastantibus, 
animo seeiuans, Phocam Nicephorum rogasse fer-
tur qui fieret, ut Romana res ita peseum iret? cui 
ille magoa libertate respondit : Ideo fit, quod tu 

ούχ είάθη πρδς τδ Βυζάντιον έπαναδραμείν, άλλ· C imperas, et pater tneus exercitum ducit. Nam et tu 
έκελεύσθη πρδς τήν Έψαν μετά πάσης χωρήσαι τής 
στρατιάς. Ό γάρ Χαμαδαν αύθις κατά 'Ρωμαίων 
χωρήσειν ήλπίζετο. Έν ούν Συμία γενόμενος (53) δ 

imperium perperam administras, ei ille pecunix 
studet. Verum si tu volueris, el animi et re$ Rotna-
norum mutabuntur. Eam tamen mutationem noli 

Varhe lectiones ei notse. 
Τούτον ούν τδν θη^αυρόν έδωρήσατο ήμίν δ δεσπότης 
Νικηφόρος, άνενεγκών έπί τήν Κωνσταντινούπολη · 
και άναπαύσας αύτδν έν τψ ίαματοβρύτω σηκψ τής 
υπεραξία; Δεσποίνης ήυών Θεοτόκου τώ έν Βλαχέρ-
ναις, επέχovτoc τού Ιανουαρίου μηνός κδ', έν τψ 
,ςυοε' χρόνψ, είτα εκείθεν πάλιν μετεκομίσθη 

(51) Την Χάνδακα. Quam hodie inde Candiam 
vocant. Vide Gloss. med. Grxcii. ία ν. Χάνδας. 

(52) Έξελάσων. Capta fuerat ea insula sub Mi-
eh^ele Tbeopbili filio, ut est in Actis 8. Niceoie 
ad 27 Noveiobr., ruraum vero in Graerorum pote-
atatem rediit sub Romano Juniore. Leo Protospa-
tba : anno 961, cupla est insula Cretes α Grxcis 
$ub romano mense Martio. Vide Vitam S. Nicolai 
Staditae, p. 891, et Leonem Diacon lib. ι Hist. 
noadam editae, ubi de Greta expugoata fuse agit. 

^Q) Έν ούν Συρία γενόμενος. Ια bac expe-
diUoua, Pbocaa eanguiaem,qui ex imagiae Cbnsti 
cni€iBi\ Beryteasi manavorat, a se iaveatum,Goa-[) θυσίαν άναφέρομεν και λοιπόν άπετέθησαν τψ ναφ 
«ΙΜΗΙΜΑΜΙ!̂  I » AnnlA.iinrvt f l m m i i m UanAinnnm _Γ*... *Α»....». Π«*.ιχ...· ·>? - . ... -1 . . .. 1C\ — ? _ ^ . 

ύπδ τών Μεγάλης εκκλησίας λογάδων και κληρι 
κών ευλαβών λαμπαδηφορούντο>ν και ^ ^ ν Τ ω ν ™ 
χρησίμως καί καλώς άρμοσΟέν τουτί τροπάριον 
θεορρύτα α*ίματι κενωθέντι, Δέσποτα Κύριε", έκ σής 
άχραντου πλευράς καί ζωοποιού, θυσία μέν πέπαυ-
ται ή δολιχή, πασα δέ ή γή σοι τής αίνέσεως τή 

0ΐΛαϋαορο\\ιη ia ecclesiaai Omnium Saactorum 
deferenama curavit anno Ghr. 962, uti pluribus 
observamas ia aostra Gonatanlinopoli l ib . ιν, p. 
131, de qoa qaidpra sanguinis Ghriati et aliarum 
nsIiqurarafD traoalaiione, babetur tractatus ma. 
hoe titulo : Νικηφόρου τού άνακτος, καί δ'πως παρ* 
αυτού άνεκομίσθη τδ έκ τής πλευράς τής εικόνες 
ίεύσαν αίμα θείον τού Σωτήρος ημών. ίο line vero 
bmn SUbduntur : 'Kv οις καί μία τών πόλεων ονομα
ζόμενη Ίεράπολις ευρέθη έχουσα τδν ^πολύτιμον 
ολ'κον τού τιμίου καί θίίου α'ίματος καί ύδατος, ττερί 
ού ήμϊν καί ή παρούσχ διήγησις* άλλά και ό άγιος 
κέραμος δ τήν αΦομοίωσιν έχων τού Δεσπότο^ καί 
θεού η μ ώ ν , καί έτερα πλείστα τών αγίων λείψανα. 

(Λ) Patrologi* tom. CXVH. 

τών Αγίων Πάντων είς μνήμην άληστον, είς δόξαν, 
είς επαινον τού έπιθησαυρίσαντος ήμίν τούτο Νικη
φόρου άνακτος. Sic porro istiue ioveata? imagioia 
historiara aarrat l,eo Oiaconus, lib. x Ilist. ms. (α): 
'Κντεύθεν άπάρας. ές Φοινίκην κάτεισι, καί τάς τε 
Βαλαναίας τδ φοούριον αίρει, καί τήν Βήρυτον π ο 
λιορκεί, έν ή και τήν τού Σωτήρος έν ε'κόνι σταύ-
ρίι>σιν εύρηκώς, καί ταύτην εκείθεν άνειληφώς, έν 
τψ τού Σο»—="-'-- - - 1 °--f t 

εκπέμπει, 
κό 
γάρ κατά τ-.να εστίαν τής Βρούτου άνδρα τά Χρι
στιανών πρεσβεύοντα παροικεΐν, καθ* ην καί τήν 
f ηθεΐσαν είκόνα σεβόμενον άναΟέσθαι · χρόνον δέ 

3ίι>σιν ευρηκως, και ταυτην εκείθεν ανειληφώς, εν 
ζω τού Σωτήρος νεψ, δν έκ βάθρων έδείματο, παρ
απέμπει . Λέγεται δέ πεοί ταύτης τή'; θείας εί-
κόνος εξα'σ.όν τι συμβεβηκ:.ναι τε'άττιον · φασί 

ι 
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putare fore subitam. II i 8 dictis, ab imperatore jna- Α Φωκα<, καί τούτω κατά συστάδην μαχεσάμενος, καί 
ius rem euo arbitratu administrare : statim disci-
plinas militari animum intendit, et legiones vete-
res ordinavit, et novas coaacripsit, omnibusque 
belliois studiis exercuit. 8ic cobortibus expletis, 
at fossoribus armatis, contrariaque prophetico 
dicto ratione inita, talcibus in gladios et arairie in 
jacula conflatis, celebres illos triumpbos facile est 
adeptus. Romanus autem cum triennium et ultra 
imperio insultaseet, ex bac vita deceesit, vel, ut 
quidam tradunt, veneno hausto, vel voluptatibus 
et libidine viribus corporis exhaustis, imperio 
utrique fllio et malri eorum Theophanoni relicto. 
Eo morluo Nioepborue Pbooaa ab imperatrice 198 
Byzantium accersitus, de manubiis Berroeantiis 

ήττησε περιφανώς, καί τήν Βέροιαν, ατερ τής ακρο
πόλεως, έξεπόρθησε, καί πλούτον εκείθεν πλείστον 
συνήγαγε, και δορυαλώτους ήλασεν ούκ εύαριθμή-
τους, καί πολλούς δεσμίους Χριστιανούς τής α ι χμα
λωσίας, απέλυσε. Λέγεται γούν έν άρχή τής αύταρ-
χίας ούτος τού 'Ρω μανού, τών 'Αγαρηνών πάσαν 
χώραν λεηλατούντων, είς άπορίαν περιστήναι τδν 
αυτοκράτορα, καί τδν Φωκαν Νικηφόρον προσκα-
λεσάμενον, έ'ρεσθαι τούτον πώς είς τδ κατόπιν 'Ρω-
μαίοις περιηνέχθη τά πράγματα · τδν δέ μηδέν 
ύποστειλάμενον ελευθέρω φάναι φρυνήματι, Αιότι 
σύ μέν βασιλεύεις, δ δ' έμδς πατήρ στραταρχεΤ, 
συ μέν τής αρχής, ούχ ώς δέον, έπειλημμένος, 
εκείνος δέ φιλοχρήματων. Κί βούλοιο δέ, μετα-

triuraphavit : unde etiam partem quamdam vene- β βληθήσονται 'Ρω μα ίο ις καί τά φρονήματα καί 
τά πράγματα · πλήν μή άθρόαν οίου γενήσεσθαι 
τήν μεταβολήν. Ό δέ βασιλεύς, τούτων άκουσας, 
έπέτρεπεν αύτφ μεταχειρίσασθαι τήν πράξιν ώς 
βούλεται, καί δς αύτίκα έπεμελείτο τού δπλιτικού, 
τό τε δν διατάσσων, καί άλλο έγκαταλέγων, καί γ υ -
μνάζων είς άπαν στρατιωτικδν επιτήδευμα. Καί 
ούτω τάς τάξεις άναπληρώσας, καί καθοπλίσας τούς 
βωλοκόπους, καί τδ προφητικδν αύτοΐς άντί(5ροπον 
θέμενος, είς μαχαίρας αύτοίς δηλαδή συγκόψας τά 
δρέπανα, καί είς ζιβύνας τά άροτρα, συν αύτοις τά 
θρυλλούμενα ραδίως Εστησε τρόπαια. Τρισί δ' έτεσι 
διαπεττεύσας τήν βασιλείαν δ 'Ρωμανδς, καί μικρόν 
τι έπέκεινα, μετέστη τής ενταύθα ζωής, ή φαρμάκψ 
δηλητηρίφ, κατά τινας, ή φιληδονίαις καί μίξεσιν 
έαυτδν κατατείνας, καί ταύταις έκδαπανήσας τήν 

rabilie vestie Joannie Baptiat® apportavit.Bringam 
autem cui da cupiditate imperii suspectus erat,eio 
lusit, Gum una famulo vesperi sedea ojus ingree-
aus, eoque in secretum locum ducto, jurejurando, 
et diris exsecrationibus conGrmavit, solitarix vitx 
se longo jam tempore fuisse cupidissimum, eamque 
jampriilem fuisse ampUxurum, nisi imperatorum se 
benevolentia remorata e&set. Non igitur frustra 
suspectum esse debere de regni cupidilate. Se enim 
jamjam rerum administratione cessurum. Ea verba 
confirmabat, ostensa lacerna e pilis contexta, 
quam nudo corpore oeteria veatibus tectam gesta-
bat. Ea oratione et lucerna effecit, ut cubiculi 
prefectue pedibuaejus advolutua, veniam peteret. 
Seephanus porro imperator, Lacapeni liliua, qui 
Methymm» Lesbi cuctodiebatur, et ipseauapectue C ίσχύν τού σαρκίου, τήν βασιλείαν λιπών τοις υίοϊς 
erat, eubito nullaque causa mortuus, ab impera-
trice Tbeophanone eublatua eaae credebatur» At 
Petrus Bulgarorum princeps, uxore sua mortua 
foodus renovaturuB, filios Borieem et Romanum 
Byzantium obsidea mieit : quibua poet illius obi-
tum, ad sua ae recipere est permis8um,et patrium 

άμφοϊν καί τή τούτων μητρί τή θεοφανοϊ. Το» b\ 
"Ρωμανού θανόντος, δ Φωκάς Νικηφόρος κελεύσει, 
τής βασιλίσσης ήκεν είς τδ Βυζάντιον, καί κατήγαγε 
θ ρ ίαμβο ν (53*) έπί τοις έκ Βε^ροίας κεκομισμένοις λα-
φύροις, δ'θεν καί τι μέρος τής τι μίας έσθήτος τού 
Βαπτιστού (54) Ιωάννου έκόμισε. Τδν Βρίγγαν δέ 

VarisB lectiones et notae. 
μετανάστευσα ι, κατά δστερον καθ* έτέραν έστίαν 

θείαν τινά πρόνοιαν λήθης περ σχεθέντα κατά τήν 
προτέραν οίκιαν πα^ειληφέναι τινά, ώστε καί κατ-
οικεΐν · τών δέ των δμορθήσκων αυτού τινα είς 
τήν ύστεραίαν ήστιακέναι, ους τψ δόμφ ύπεισελ-
θόντας, καί πρδς ένώπια τήν τού Σωτή^ος σταύρω-
σιν άνατεθριμμένην άθρήσαντας, δεινως λοιδορεΐ-
σθαι τδν 'ίουδαΐον, ώς εκσπονδον τής σφών θ ρ η - ^ 
σκείας, καί τά τών Χριστιανών σέβοντα, τδν δέ " 
δ'ρκοις αυτούς βεβαιούσθαι, ή αήν, μή τήν τοιαότην 
εικόνα Ιως τού παρόντος Οεασασθαι· αύθις δέ πρδς 
αύτον τούς παλαμναίους εκείνους ειπείν. Καί εί μή 
τά τών Χριστιανών οργιάζεις, έ'ργοις ήμας πλη^ρο-
φόρησον, καί ταύτην την λόγχη ν άνειληφώς, νυξον 
τδ τού Ναζωραίου είκόνισμα κατά τής πλευράς, τδν 
τρόπον δν οί πατέρες ημών τδ πάλαι τούτον σταυ-
ρώσαντες έλόγχευσαν · τδν δέ τήν λόγχην μεταχει-
ρισάμενον, ώς είχε θυμού, καί μάλιστα πληροφοοεΤν 
εκείνους βουλόμενος, καί τδ περιαπτόμενον αυτψ 
έγκλημα κατεπειγόμενον άποτρέψασθαι, νύξαι τήν 
τής εικόνος πλευράν ά'μα δέ̂  τ ή προβολή τής αιχ
μής, πλήθος καττ^ρεύσαι συν ύδατι α*ίματοζ * τους 
οέ δυσμενείς Ιουδαίους πεπηγέναι τψ φρικτψ τού 
θεάματος, καί τής φήμη; διαδοθείσης, τούς τά Χρι

στιανών σέβοντας είσπηδήσαί τε τών Εβραίων 
έστίαν, καί τιμ^ν μεγαλοπρεπώς. Ταύτην 6 βασι
λεύς τήν θεάνθρωπον μορφήν εκείθεν άνειληφύς, 
τψ Βυζαντίψ παρέπεμψεν, ώς μοι ήδη δεδήλωται. 

(53*) Κατήγαγε θριαμβον. Ob tot viotoriae Νι
κητής, eeu Victor, appellatus, ut ex Symeone logo-
theta docemur in Alexandro, n. 1, et ex Anooymo 
Combefisiano in eodem Alexandro, n. 1; in Leoa-
peno, n. 44, et in Porphyrog. n. 41. Καλλινίκος, 
apud Scylitzera, p. 643. 

(54) Τού Βαπτιστού. Cedrenue pariter μέρος τι 
τού Ιματίου τού Βαπτ ι ατού Ιωάννου δ'περ εύρεν έν 
τή Βε^οία έναποκείαενον, Genstantinopolim attu-
lisse Nicephorum Pnocam narrat. At acriptor Vi te 
Nil i Junioria hisce temporibus proximus, pag. 122, 
in Creta insula, in preabyter, cujusdam domo, a 
centurione quodam saocti Joannie vestem repertam 
videtur innuere, a quo ille persoluto quingentorum 
aureonira pmtio poatmodum redemerit. Ai t quippe 
centurionera (έκατόνταρχον) obtuliesa aancto Nilo 
πεντατοσίους χρυσίνους, insuperque cum jureja-
rando conilrma98e, δ'τι Ούκ είοι μbυ ταύτα έξ αδι
κίας, άλλ' άπό τού έμού σπαθίου. 'Ηνίκα γάρ έκρα-
τήσαμεν τής Κρήτης, εύρήκαμεν παρά τινι πρε-
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ύφορώμενον αύτδν, ώς βασιλειώντα , κατεσοφίσατο Α principatum flrmare. Nam comitis oujusdam. Bul-

garicis qoatuor filii. David, Moses, Aaron et Sa-
muel, Bulgares ad defectionem solliciiabant. Gum 
autem Nioepborus Phocae domum ee in Cappa-
dociam contulisset, cubiculi praefectum id ei con-
cesaisse poenituit.De eo igitur amovendo sollicitus, 
ecribit ad Joannem Tzimiscem magistrum, et ad 
Romanum Curcuam magi8trum,utrumqueilluBtrem 
in rê  militari virum, et Orientie ducem : si Pho-
oam comprehensum, vel monacbura totonderint, 
vel alias e medio sustulerint, Joannem imperio 
legionum Orientis accepto , domesticum fore 
Orientalium copiarum : Romanum vero domesti-
cum Occidentie deeignatum ir i . Eas litteras ad ee 
perlatas uterque Phocae oatendit,et ad defeclionem 
virum exstimulant. Tergiversanti,et sive ex animo, 

οΰτω. Συν ένί τών θεραπόντων εσπέρας κατέλαβε 
τήν κατοικίαν αυτού, καί ίδιαίτατα τδν Βρίγγαν 
παραλαβών, δι' Ερωτος είναι αύτφ πρδ μακρού τήν 
μοναδικήν βιοτήν, δ'ρκοις έβεβαίου καί παλαμναιο-
τάταις άραΤς, καί Πάλαι άν , Ελεγε, πρδς ταύτην 
ώρμήκειν, εί μή με τών βασιλέων ή χρηστή πρδς 
με έπέσχε διάθεση . Μή γούν μάτην δπόπτευε 
κατ' έμού , ώς τής βασιλείας Ιρωτα στρέφοντος* 
Ιγώ γάρ Οσον ήδη καί τών πραγμάτων κέστή-
σομαι. Καί τοις λόγοις πίστιν έδίδου, δείξας αύτφ 
(3άκος τι τρίχινο ν , δ έν χ ρ φ περιέκειτο, τή δ' Εξωθεν 
αύτου περιβολή κατακρυπτόμενον. Τούτοις τοις λό
γχης, χαι τ ψ τριχίνψ έσθήματι τδν παρακοιμώμενον 
συναρπάσας, Εσχε τών ποδών αυτού προκυλινδούμενον 
6 Φωκάς, καί συγγνώμην αίτούντα. Καί δ βασιλεύς 

* ι » ι I ' τ% σ 1 1 
£1 Στέφανος ό τού Αακαπηνού παις έν Λέσβψ τη- " sive simulate detractanti, etrictis gladiis necem ρούμενος κατά Μηθύμναν ύποπτος ήν, αίφνίδιον δέ 
καί έξ ουδεμιάς φανεράς αίτίας θανών ύποψίαν δέ-
δωκε, παρά τής βασιλίσσης κατεργασθήναι θεοφα-
νούς. Ό μέντοι τών Βουλγάρων άρχηγετών Πέτρος 
της γυναικός αυτού θανούσης, τάς πρδς 'Ρωμαίους 
άνακαινίζων σπονδάς, ομήρους παρίσχε δύο οικείους 
υιούς Βορίσην και 'Ρωμανδν, καί δ μέν άπεβίω, ol 
I* εκείνου παίδες άπελθεΐν είάθησαν είς τά οίκεΤα, 

minitantur, nisi obtemperet. Ea igitur neceesitate 
victus, non repugnavit, quominus ab omnibus 
Orientalibus copiis imperator Romanorum 199 
appellaretur. Fertur autem non imperii dantaxat, 
sed et Theophonis amore in primis flagrasse, et 
dum in magna urbe degeret, cum ea coneue-
visee. 

καί τήν πατρψαν αρχήν κατακτήσασθαι. Ένδς γάρ 
τών κομητών τών έν Βουλγάροις τέσσαρες παίδες, Δσβιδ, καί Μωσής, καί Ααρών, καί Σα
μουήλ άποστατήσαντες, τυύς Βουλγάρους άνέσειον. Τού Φωκά δέ Νικηφόρου είς τδν οίκον εαυτού τδν έν 
Καππαδοκία άποδημήσαντος, δ παρακοιμώμενος μετεμέλετο δ'τι παρεχώρησεν αύτψ τής έπ' ο?κο» 
Αποδημίας * καί ήν αύτφ διά φροντίδος δ'τι πολλής τδν άνδρα άποσκευάσασθαι. Γράφει τοίνυν πρός 
Ίωάννην μάγιστρον τδν Τζιμισκήν, άνδρα γενναίον καί έν άριστεύμασι διαβόητον, στρατηγούντα τότε 
του θέματος τών Ανατολικών, καί πρδς τδν μάγιστρον 'Ρωμανδν τδν Κουρκούαν, έπίσημον δντα κά-
κεινον έν στρατηγήμοσι, καί τής Ανατολής τότε στρατηλατούντα, ώς εί τδν Φωκαν κατασχόντες, ή 
μοναχδν άποκείρουσιν, ή άλλως έκ μέσου ποιήσουσι, τήν μέν τών σχολών τής Ανατολής αρχήν λήψεται 
δ Ιωάννης , καί δομεστικος Εσται τών έφων δυνάμεων, δ 'Ρωμανδς δέ τής Δύσεως κληθήσεται δο-
μεστικος. Έπεί δέ τά γράμματα καί άμφοίν έκομίσθησαν, καί άμφο ταύτα δεικνύουσι τψ Φωκ?, καί 
πρ£ς άποστασίαν τδν άνδρα ήρέθιζον. Τού δέ άναδυομέπου πρδς τήο έγχείρησιν, ειτε πλαττομένόυ τούτο 
εΓτ» καί άληθεύοντος, εκείνοι τά ξίφη γυμνώσαντες άνελεΤν ήπείλουν αύτον εί μή πείθοιτο. Καί δ'ς τή 
βία τ ά χ α νικώ μένος έδέξατο τήν άνά^ησιν,καί ύπδ πάντων τών έψων ταγμάτων αυτοκράτωρ εύφημήθη 
'Ρωμαίων. Λέγεται δέ δτι ού μόνον ήρα τής βασιλείας, άλλ' ούχ ήκιστα τής θεοφανούς, καί ώς ένέτυχε 
ταύτη διάγων κατά τήν μεγάλην πόλιν. 

ΚΔ'. Ά ρ τ ι δέ τής φήμης είς τδ Βυζάντιον κηρυ- (J 
ξάσης τά κατά τδν Φωκαν, δ παρακοιμώμενος Ι ω 
σήφ ήγωνία. Ό μέντοι τού τυραννούντος πατήρ δ 
Φωκάς (55) δ Βάρδας τή Μεγάλη τού θεοΰ έκκλη -
«ία, προσπέφευγεν . Ό τού Νικηφόρου δέ σύγγονος 
AW» (56) ίσχυσεν άποδράναι , καί ένωθήναι τψ 
αδελφή. Τούτο τδν παρακοιμώμενον είς άμηχανίαν 
«ολλήρ «εοιέστησε* δυσέντευκτος δέ ών, πάσιν ήν 
μισΐ)τ6ζ9 {λεν άπαντες έ'χαιρον, εί περισταίη τά τής 
βασιλείας ε!ς Κερον, καί περιαιρεθείη ούτος έκ μέ-
σον9 διό χ*1 σονέτρεχον άπαντες είς τδ μέγα τέμε
νος του θεού. "Οπερ μαθών δ Βρίγγας, δέον έπιει-
κίσι λόγοις τδ πλήθος μετελθόντα τήν τούτου κατα-

XXIV. Phoc® rebua in urbe recens nuntiatis. 
Josephus cubiculi prsepositua angebatur. Nice-
phori pater Phocas Bardaa, in Magnam Dei ec-
clesiam confugit, cujus alter filius Leo fuga ela-
psus, cum fratre se conjunxit. Haec cubiculi pr«-
positum animi valde dubium reddiderunt, qni ob 
morositatem omnibus adeo invisus erat, ut opta-
rent eum, alio rerum potito, e medio tolli, eaqne 
de causa omnea in magnum Dei templum concur-
rerunt. Quo Bringas cognito, cum blandis verbie 
mulcendus esse multiiudinis impetus, eam mi-
nis et eaeviti® magis exasperavit, cum diceret, se 
motum illum appreBeurum, qui ordinasset, ut sin-

VarisB lectiones et notse. 
σβυτέρψ έπ ' αληθείας τδ Ενδυμα τού ΖΙροδρόμου, έκ 
τριχών καμήλου τυγχάνον καί περί τον τράχηλον 
ήμσγ^χένον δπερ λαβω δ μακάριος εκείνος, άπαν τδ 
Χρυσιον έμοί παρεχώρησεν. 

(55) Ό τού τυραννούντος πατήρ δ Φωκάς . 
Qoem eio deacribit. Liutprandus in Legat. : Cui 
(mtnaae) paUr auedit, homo ut mihi videbatur, no-

tus centnm quinquaginta annis : cui itidem ut filio, 
Grseci laudious, imo inventis suis, Deus annos ut 
mulliplicet, conclamant. 

(56) Λέων . Postmodum ouropalates et logo -
tbeta, quem pariteritadepingit idem Liutprandus: 
Bomo ipse ad penonam sat proceru$l faUo humilis, 
cui ti invisus homo fuerit, manum ejut perforabit. 
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δέ guli emdti frumenti pretium, in euum sinum al- Α μαλάξαι δρμήν , ό 

ferrent. QuaB audito, populi furor vebementius τραχύτησιν έξετράχυνεν 
exarsit; et Basillius quondam cubiculi praefectus, 
Bring» infensus, cum magnum comitatum cir-
cum 86 haberet, ubi advesperasset, ministros 
suos armatos in diverea urbis loca dimisit, qui 
urbans raultitudini conjuncti , adveraariorum 
«des, et ipsius etiam Bringae everterunt, multis 
quoque interfectie. Quse dum facerent, Nicepbo-
rum paesim imperatorem proclamabant. Unde 
fortuDa Bardae et Bringas commutata est. Nam ille 
reoepto animo ecclcsiam egressue, hic supplex et 
miserabilis ingressus eet . At Basilius cubiculi 
praepositus oum suia elasse instructa, ipsa etiam 
imperatoria nave adducta, Chrysopolim profecti, 

άπειλαις μάλλον αύτδ καί 
, είπών , ύ>ς, Έ γ ώ κατα

παύσω αύτοίς τά δρμήματα, οίκονομήσας ώνουμένους 
αυτούς σΤτον είς τδν εαυτού κόλπον φέρειν τδ τού 
νομίσματος εκαστον. Τούτο τδ πλήθος άκουσΟεν έξ-
έμηνεν. 'Απεχθώς δέ πρδς τούτο δή τδν Βρίγγαν 
Εχων δ πρώην παρακοιμώμενος δ Βασίλειος , καί 
Οεραπείαν Εχων περί έαυτδν δαψιλή, εσπέρας ήδη 
καταλαβούσης, τούς εαυτού θεράποντας καθοπλίσας, 
εις διάφορα μέρη τής πόλεως έξαπέστειλε, καί πολ-
λάς οίκίας εκείνοι πλήΒει άστυκών ένωθέντες, τών 
άντιπραττόντων κατέστρεψαν , καί αυτού δήτα τού 
Βρίγγα, καί άνθρωποι δέ πολλοί άνηρέθησαν. Τεύτα 
δ' έποίουν, καί άμα Νικηφόρον εύφήμουν πανταχού 
αυτοκράτορα . Εντεύθεν αμείβονται τά τής τύχης 

Nioephorum inde in Hebdomum, ex Hebdomo, « τψ Βάρδα Φωκ$ καί τψ Βρίγγα. Καί δ μέν τεθα£-
~ , ι « χ t ~ : _ w ι - ε» ι ν . ifi.. _ ~ ι . . . . ι . ι * ν o . f ~ι »_^.. universo populo proaequente, in Magnam eccle-

siam perduxerunt, ubi a patriarcha Polyeucto co-
ronatus est. Caeterum Theopbano imperatrix sla-
tim ex regia pulsa, in Petrium abducitur, et Joee-
phus cubiculi preepositus in Papblagoniam rclega-
tus, biennio post oioritur. Bardas vero Nioepbori 
pater, CaBsar salutatur, et paucis diebus elapsis, 
Tbeopbane imperatori nubit, qui cum ex eo tem-
pore, quo filius euue Bardas inter colludendum a 
patrueli Pleuse casu basta interfectus fuerat,carni-
bus abetinuieset, tum iis denuo veaci coepil. 
Gum autem patriarcba 900 in nova palati eccle-
sia nuptiala sacra perageret, et imperator in ea-
crarii aditu jam cancellis appropinquaret:non pas-
sus eum patriarcba de more secum ingredi, dixit, 
non debere tam conOdentem eaae, ut eacrarium 
intraret, nisi priua pcenaa subiret repetiti matri-
monii.Eam rem ®gre ferens imperator patriarcb/e 
iratus fuit. Bed deinde rumore ?ulgato, oura etiam 
Tbeopbanonis liberos e eacro baptismate susce-
piese : ab eodem ecclesiaa liminibus est probibitus, 
poatulante, ut aut divortiuni faceret, aut procul a 
sacrie faceeseret. Verum ille Theophanoiie non 
abstinuit, flagrante adhuc amore, eed quaestionem 
ad Buummos aacerdotes,et senatus principes retu-
l i t : qui responderunt, eum canonem qui a Copro-
nymo bomine impio constitus esaet, vaiere non 
oportere, ecriptoque ratum ejus raatriraonium ha-
buerunt.Sed patriarcba euum propoeitum urgebat, 

^ηκώς έξήει τής εκκλησίας, δ δέ Βρίγγας είς αυτήν 
άντεισήει Ικέτης έλεεινδς . Ό δέ παρακοιμώμενος 
Βασίλειος καί οί περί αύτδν τριήρεις έτοιμάσαντες, 
καί αυτήν τήν βασίλειον, καί συν αύταίς έν Χρυσό-
πόλει γενόμενοι, τδν Νικηφόρον εκείθεν είς τδ Έ β δ ο -
μον ά'γουσι, κάκεΐθεν συν προόδψ δημοτελει είς τήν 
Μεγάλη ν έκκλησίαν άφίκοντο, καί ταινιοι τδν άν
δρα δ πατριάρχης Πολύευκτος. Έ δέ βασιλίς Θεο
φανώ, αύτίκα τών ανακτόρων έξωΑεισα, είς τδ ΙΙέ-
τριον απάγεται · δ δέ παρακοιμώμενος Ιωσήφ είς 
Ιΐαφλαγονίαν περιορίζεται καί μετά δύο ένιαυτούς 
άπεβίω. Βάρδας δέ δ τού Νικηφόρου πατήρ Καίσαρ 
τετίμητο. Μετ' ολίγας δέ ημέρας έαυτψ τήν Θεο
φανώ συνοικίζει δ βασιλεύς, καί κρεών άπεχόμενος 
έξότου Βάρδας δ παις αυτού τψ οίκείψ άνεψιψ τψ 
Πλεύση προσπαίζων δόρατι παρ* εκείνου βληθεις 
άκοντος τέΟνηκεν , Εκτοτε καί τούτοις έτρέφετο. 
Έν δέ τή κατά τά βασίλεια νέα εκκλησία της \ερο-
λογίας τής γαμικής τελούμενης παρά Πολυεύκτοο 
τού πατριάρχου, έν τή είσόδψ τή πρδς τδ θυσια-
στήριον (57) ήδη ταΐς κιγκλίσιν έγγίσας δ βασιλεύς 
έκωλύθη παρά τού πατριάρχου συνεισελθεϊν, ώς Ιφος 
αύτψ, φήσαντος, Εί μή πρότερον έπιτιμίοις δουλεύση 
τών δευτερογαμουντών, μή δειν αύτδν τής πρδς τδ 
θυσιαστή ρ ιον είσόδου κατατολμ^ν . Τούτο δυσα*ορως 
ήνεγκεν δ κρατών , καί έμηνία τψ πατριάρχη . 
Έγένετο δέ τις μετά ταύτα καί λόγος, δι ' δν ύΧ 
έπιβήναι αύτδν δ'λως τού ιερού δαπέδου συνεχώρει 
δ πατριάρχης. Έλέγετο γάρ ανάδοχος γενέσθαι (58) 

VarisB lectiones et notse. 
(57) Έν τή είσόδψ τή πρδς τδ θυσιαστή- Π θών τή Χριστού γεννήσει έν τή εκκλησία, είσήλθεν 

ριον. Rem etiam narrat, sed paulo aliter, Scylitzes, 
p. 648. Obeervaviaiue in nostra Constanlinopoli 
Christ. lib. iu,sect.42,cum eolis sacerdotibus bema 
porvium eeset, concessum tamen imperatori, κατά 
τινα πάλαιαν παράδοσιν, illud* iDKredi, cum eacra 
dona oblaturua esset, ex synodo Trull. can. 69. 
Uic vero imperator Phocas, poat peracia nuptialia 
eacramenta (έν ναψ, ut est in Euchologio, p. 385) 
cum patrtarcha in bema ingressurus , ώς Εθος 
αύτψ, ab illo arcetur ab eodem patriarcha : unde 
conjici daretur, ea tempestate imperatorem in be-
mate sedem euam babuiese, Gerte auctor incertus 
post Tbeophanem in Leone Armenio, p. 439, testa-
tur imperatorca berra ingredi solitoa : Κοί προελ-

έν τψ θυσιαστηρίψ, κατά τδ εθος τών βασιλέων, etc. 
Exstitere tamen aliquot ecclesi» in quarum be-
mata quibuevis ingredi fae erat, ex nescio quo in-
certo ao tolerato abuau. Scbolion ad oan. 69 sy-
nodi Trullanae : Σημείωσαι τδν παοόντα κανόνα, 
καί φύλαττε τούτον κάν έγώ ούκ ήουνήθην κωλύ-
σαι τούς εισερχόμενους κοσμικούς είς τδ άγιον βίμα 
τής ύπεραγίας μου Θεοτόκου τής Όδηγητρίας, λέ-

?οντάς αρχήθεν κρατήσαι τήν τοιαύτην συνήθειας, 
ν τε τψ άγίψ οΓκψ τής θεομήτορος, καί έν τ ψ τού 

Σωτήρος ημών 'Ιησού Χριστού τού έν τή Χάλκη. 
(58) Έλέγετο γάρ ανάδοχος γενέσθαι, etc L iu l -

prandus in Legat. de Nicepboro : Qui non incongru-
silvestri asino cemparatur ob vanam et inanem glo» 
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ό Νικηφόρος τών της θεοφανούς παίδων έκ του αγίου Α. doneo imperatorie pater Bardae Ceesar jurejurando 
βαπτίσματος, καί άπήτει δ πατριάρχης, ή διαζυ-
γήναι τής βασιλίσσης, ή πόρρω είναι τών Ιερών. 
Άλλ ' εκείνος τής θεοφανους ούκ άπείχετο* ετι γάρ 
6 ταύτης έρως έφλέγμαινε, κοινούται δέ τοις παρούσι 
τών αρχιερέων καί τοις τής γερουσίας λογιωτέροις 
τδ ζήτημα. Οί δέ τδν περί τούτου κανόνα τψ Κο-
πρωνύμψ έπιγραφόμενοι, μή δεΐν έλεγον ένεργδν λο-
γίζεσΟαι τοιούδε άνδρδς νομοθέτημα, καί πάντες 
αύτφ έγγραφον παρέσχον τήν περί τούτου ουγχώρη-
σιν. Ό δέ γε πατριάρχης ετι τής οίκείας ενστάσεως 
ειχετο, μέχρις ού δ τοί Βασιλέως πατήρ δ Καίσαρ 
Βάρδας ένορκους αύτφ πίστεις παρέσχετο, ώς ού 
γίγονεν δ βασιλεύς τών τής θεοφανούς παίδων ανά
δοχος, καί ό πρωτοπαπάς δέ τώ*' βασιλείων Στυλεια-

negavit, Theophanonis liberos ab illo ex bapti-
emate susceptos esse : et Stylianus palatii Proto-
papa, qui cum rumorem prirao vulgasse fereba-
tur, ee ea de rc neque ecire quidnam, neo 
dixisse ad quemquam, in concilio juravit. Hia de-
mum factis patriarcba Nioephorum recepit. Cum 
autem Silicienses saraceni ex antiquis paotis tri-
butum a Romanis postularent. Nicephorus non fe-
rendum esse ratus. si se imperante Homani illis 
essent tributarii, Mannuelem patricium, patris sui 
Leonis nothum filium, qui Leo cum eub priore 
Romano legionum domesticus esset, ob regnum 
affectatum excatus fuit, contra eos miait. Is cum 
in Siciliam cum illustri classe appuliaset : IIOQ 

νος, δς έλέγετο πρώτος κήρυξ τής φήμης ταύτης R modo nihil memorabile gesait, sed, etiam ex inpe-
γενέσφαι, έπί συνόδου μήτ* ίδείν μήτ' είπείν περί ritia, et juvenii ferocia, vel potius temaritate, 
τούτου πρός τινας, έξωμόσατο. Τούτων δέ γενομέ
νων έδέξατο τδν Νικηφόρον δ πατριάρχης. Τών δ' έν 
Σικελία Σαρακηνών δασμδν πραττόντων έκ τών 
'Ρωμαίων έκ παλαιών συνθηκών, δ βασιλεύς ούτος 
ούκ άνασχετδν ψετο αυτού βασιλεύοντος τοΤς 'Αγα-
ρηνοις 'Ρωμαίους φορολογεΐσθαι. Διδ κατ' αυτών 
εκπέμπει Μανουήλ πατρίκιον (59), νόθο ν δ'ντα παιδα 
τού πατραδέλφου αυτού Λέοντος, δς δομέστικος γε-

graviter impegit, ipse cum omni exercitu caesue. 
Ac in Sioilia rea ita act® sunt. Contra Ciliciam 
autem, quam et ipsam Agareni tenebant, magi-
strum Joanoem Tzimiscem Grientis domesticum 
designatum, ablegavit. Qui cam Adanam, venisset, 
de ejus loci Agarenis triumpbavit. Qua victoria 
celebritaa nominis ejus, ut strenui ducis, mul-
tum aucta est. 

γονώς τών σχολών, έπί 'Ρωμανού τού γέροντος τυραννίδι έπιχειρήσας έπηρώθη τούς οφθαλμούς. Ούτος 
τοίνυν δ Μανουήλ συν ναυτικφ περιφανεί τή Σικελία προσορμισάμενος, ού μόνον ουδέν τι κατώρθωσεν, 
άλλά και λίαν έσφάλη έξ απειρίας καί νεωτερικής άγερωχίας, ή μάλλον ατασθαλίας. Δύτός τε γάρ 
διώλετο καί άπαν τδ σύν αύτώ στρατιωτικδν, καί τά μέν κατά Σικελίαν συνέκυρσεν ούτω. Κατά Κιλικίας δέ 
(καί ταύτης δέ οί Άγαρηνοί έκράτουν) εκπέμπει δ βασιλεύς Ίωάννην μάγιστρον τδν Τζιμισκήν, τής Ανα
τολής προκεχειρισμένον δομέστικον. Ό δέ πρδς "Αδαναν άφικόμενος, τοις έν ταύτη τε συνεπλάκη 'ΑγαρηνοΤς, 
χαί κατ* αυτών έστήσατο τρόπαιον. Κάντεύθεν μέγαν αύτδν ή πρότερον έν στρατηγίαις f φήμη έκήρυττεν. 

K f i . "Ήδη δέ δεύτερον ένιαυτδν άνύων δ Νικηφό- (J 
ρος έν τή άρχή, αύτδς Εξεισι κατά Κιλικίας μετά 
βαρείας χειρός, καί τήν Θεοφανώ μετά τών παίδων 
αυτής επαγόμενος, καί τήν μέν πρδ τής Κιλικίας 
κατά τδ Δριζίβιον (φρούριον δέ τούτο) κατελιπεν, 
εκείνος δέ τή Κιλικία προσβαλών, αίρει τήν 'Ανά-
βαρζαν, 'Ρωσόν τε καί "Αδαναν (πόλεις δ' αύται 
Κιλίκων) άλλά μέντοι καί φρούρια πλείονα. Τή δέ 
γε Ταρσφ καί τή Μοψουεστία (60) ούκ Εκρινε προσ
βάλει* διά τδν χειμώνα, ή τού έρωτος αύτδν τής 
θεοφανούς πρδς έκείνην άνθέλκοντος · άπήει .γάρ 
Λν αύτη πρδς Καππαδοκίαν. Κάκεΐθεν τού έαρος 
ήργμενου, είς Κιλικίαν άνθυπενόστησε, καί αύτδς 
μίντήν Μοψουεστίαν έπολιορκει, τή Ταρσφ δέ τδν 
άδελφον επέστησε Αέοντα. Τής δέ Μοψουεστίας μέ 
σον ποταμφτψ Σάμψ διαιρούμενης, τδ μέν έν μέ- D 

XXV. Nicepborus porro secundo imperii sui 
anno, ipee cum magna manu Ciliciam invadit, 
Theophanone 2 0 1 quoque cum lil>eris ejus addu-
ota, eaque Drizibii, quod est castellum in Giliciaa 
aditu oollocata, Anabarzam, Rosum et Adanam 
ejus provinci® urbes capit, aliaque plura castella. 
Tarsum vero et Mopsvestiara oppugnare non sta-
tuit, eive ob hiemem, sive amore Tbeophanonis 
avocatue, cum qua Cappadociam petiit. Unde va-
ria initio in Giliciam reversus, fratro Leone con-
tra Tarsum misso, ipse Mopsveatiam obsedit, 
quam cum medium flumen Sarus dividat, altera 
ejus parte expugnata, Agareni igne injecto, in 
alteram se receperunt : qua et ipsa capta nemo 
effugit. Tarsenes quoque audita Mopsesti® expu-
gnatioae, imperatosi accersito urbem tradideruot. 

VarisB lectionea ei notae. 

riam, incssiumque dominx et commatris sux conju-
gimm. Infra : Nicephorus perjurio atque adulierio 
regni apicem est adeptus. 

(50) Μανουήλ πατρίκιον. Annum istius cladis 
notat Lnpus protoepatha : Αηηυ 965 introivit Ifa-
nuet patricius in Siciliam, et ibi morluus cst. Liut-
prandus in Legatione, triennio poat obita: Scribit 
ttiam prxfatus Hippolytus Grxcos non debere Sara-
ctnos, $ed Franeos contercre, qtia lege Saraceni oni-

mati ante trienniumcum Manuele patricio, fiicephori 
nepole, juxta Scyllam et Cfiarybdim in mari Siculo 
bellum parant, cujus immensas copias cum proslra-
vissent, ipsum comprehenderunt, capiieque truncum 
svspendenmt. 

(60) Τή δέ γε Τάρσψ καί τή Μοψουεστία. 
Mopeuesti® expugnationem a Nicepboro Pboca 
fuae narrat Leo DiaconoB, lib. ιν. 
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Triduo elapso classis ^Sgyptia Tarsensibus auxilio j 
missa, ad terram appellendi facultatem non ha-
buit eademque in rcditu et ventorum procellis, 
et Romanorum triremium incursionibue majori ex 
parte periit. Impcrator Constantinopolim reveraus, 
ereas Tarsi et Mopvesti» portas exquisiti arti-
flcii, novis ornamenlis additis, partim muro juxta 
Aoropolim orientali, partim occidentali accommo-
davit, atque etiam Deo quasi primitias expeditio-
nis euffi obtulit: venerandis crucibus, quibus Bar-
bari potitt fuerant, cum Stypotia legionum do-
mesticus, in obsidione Tarsi, re per impruden-
tiam male gesta, cladem accepiaeet, Banctae Sophiee 
tamplo dedicatis, Cyprum quoquo ab Agarenis oc-
cupatam, Romano imperio restituit. Deinde Syriam 
invasit, et urbibus ad Libanum, ct juxta mare ] 
eitis partim expugnatis, parlim vasiatis, ad An-
ttocbium venit. Sed Antiochenis acrius resiatenti-
bus, accedente etiam commeatue penuria, et solo 
imbribus inundato, soluta obeidione in urbem 
principem eet re?ersu8, allata Servatoris Chriati 
sacra divinaque effigie, Hierapoli Syriae in olla 
reperta, et parte capillorum Joannis Baptist» 
eanguine concreta. Ao in rebua bellicis talis fuit 
hic imperator, Romanique imperii finea longe la-
teque propanavit. Sed certis de oausis, omnium 
odia auscepit. Ε© fuerunt, quod cum i i milites, 
qaos defectionia socios habuerat, obvia queque 
vastarent, eos qui damna fecerant, non curabat, 
et muUis ffidibus tum %0% illustriura tum ple-
belorum hominum direptis, sic affectus erat, quasi 
nibil mali accidisset: sed delectabatur potius in-
Juriis, quibua cives onerabantur, quamvis eorum 
ope ad imperium pervenisset. Preeterea, oontmen-
tium bellorum praetextu novis tributia instituen-
die, et ceteribus augendia, omnis generis exactio-
nibua eubditoe premebat, quos milites quocunque 
veaerant nibilo clementius tractabant quam bo-
etes. Ad hffic ob frequentes expeditiones, pecunim 
inopiara causando imperatorias largitiones senatui 
dari solitas. ex parte imminuebat, et annua dona 
ab antiquis temporibus templis et aliis piis domi-
bus attributa penitus suetulit. Decreto quoque 
eanxit, ne fundi ecoleeiaruro augerentur, quod (ut 
ipseasserebatjaeacerdotibusnon in ecclesiarum uti-
litatem opes iUe conferrentur. Orta porro interpa-
triarcbam et episcopoe de suiTragiis contentione, 
otimbi deceruendi licentiam etapprobandi poteeta-
tem sibi vidicarenl,ille euffragia reprebenderet, ut 
quffi neo sine affectibus, nec recto judio ferren-
tur, operamque darei, ut ab iis judicium facturiset 
ipse in consilium adbiberetur : imperator ex boo 
sumpta oocasione, el omni auctoritate designandi 
epieoopos sibi vindicata, edixit ne quisquam in-
jussu suo in ullam Ecclesiam mitteretur. Mortuo 
igitur episcopo, ex minisiris suis in Eccleeiam va-
oantem mittebat aliquem, quo Buroptua necessa-
rios parce faciente, ipse reliqua sibi vindicabat. 
Neqae vero eo imperante in ullie provinoiiB un-

ρος ταύτης έάλω πολιορκούμενον, ο\ δ* έν τούτψ 
'Αγαρηνοι πρδς τδ λοιπόν μετεχώρησαν, τψ κατα-
λελειμμένψ πύρ έμβαλόντες * είτα καί τδ έτερον 
έαλώκει, καί ουδείς εκείθεν διέδρα. Τήν δέ τής Μο-
ψουεστίας έκπόρθησιν οί έν τή Ταρσψ μαθόντες, 
τδν βασιλέα έπεκαλέσαντο, καί τήν πόλιν παρα δε-
δώκασιν. 'II μερών δέ τριών διελθουσών, στόλος έξ 
Αιγύπτου τή Ταρσψ βοηθήσων κατέπλευσε, προσ-
οκείλαι δέ τή χέρσψ ού συγκεχώρητο* διδ καί αύθις 
άπέπλευσεν * ανέμων δέ βιαίαις πνοιαίς περϊπε-
πτωκώς καί τριήρεσι 'ΡωμαϊκαΤς δ πλείων άπώλετο. 
Ό δέ βασιλεύς έπανέζευξεν είς τήν Κωνσταντίνου, 
τάς τής Ταρσού πύλας καί τάς τής Μοψόυεστ'ις 
επαγόμενος, έκ χαλκού πεποιημένας, καί "τέχνης 
δεικνύουσας άκρίβπαν, άς κάκείνος έπικόσμήσας, 
τάς μέν τψ κατά τήν Άκρόπολιν έψψ 'τείχει προσ-
ήρμρσε, τάς δέ τψ τείχει τψ δυσικψ. Καί τψ θεψ 
δέ άπαρχάς οίον τής αυτού στρατέ (ας άποδιδούς, 
τούς τιμίους σταυρούς, ους ol Βάρβαροι Ελαβον, 
δπηνίκα δ Στυπειώτης τών σχολών δομέστικος ών, 
καί πολιορκών τήν Ταρσδν, έκ κακοβουλίας δυστυ
χή ματι περιέπεσε, τψ θείω τεμένει τής τού θεού 
Αόγου Σοφίας άνέθετο. Καί τήν Κύπρον δέ παρά 
'Αγαρηνών κατεχόμενη ν, δι' αυτού ή 'Ρωμαίων 
άρχή προσεκτήσατο. Είτα τή Συρία επήλθε, yat 
πόλεις έκπορθήσας, καί χώρας ελών "πρδς τ ψ Αι-
βάνψ καί τή παραλία κειμένας, ήλθεν εΐς Ά ν τ ι δ -
χειαν. Τών δ* άντικαθισταμένων έ^ρο»μενέστερον, 
ήδη δέ καί τών έπιδηδείων έπιλειπόντων τοις στρα-
τιώταις, καί τέλματος έξ ύετού γεγονότος πολλού, 
άπέστη τής πολιορκίας, καί πρδς τήν τών πόλεων 
ύπερκειμένην έπανελήλυθεν, έπηγμένος καί τδ τοδ 
Σωτήρος Χριστού Ιερδν καί θείον έκτύπ·μα, ο εν 
κεράμψ εύρε κατά τήν Ίεράπολιν τήν τών Σύρων, 
καί βόστρυχον τού Βαπτιστού Ιωάννου αΤματι αε-
φυρμένον. Έν μέν ούν στρατηγίαις τοιούτος έγε-
γόνει δ αυτοκράτωρ, καί επί μακρόν ηύξήκει 'Ρω-
μαίοις τά δ'ρια, καί τής αυτών ηγεμονίας έξέτεινε 
τά σχοινίσματα. 'Αλλά δι' αιτίας τινάς πασιν ήν 
στυγητοί. Αϊ δ' αίτίαι, δ'τι τών συν αύτψ τή άβο-
στασία έπιχειρησάντων στρατιωτών κακώς διατιθε
μένων τούς οΤς Sv έντύχοιεν, τών κάκου μένω ^ «ί» 
έπεστρέφετο, καί οικιών πολλών περιφανών τε άν· 
δρών καί δημοτικών διαρπαγεισών, ώς ούδενδς κα
κού γεγονότος, διέκειτο, μάλλον μέν ούν καί ένε-
τρύφα ταΤς εις τούς αστούς παροινίαις, καί ταύτα 

I συναραμένους αύτψ πρδς τής βασιλείας τυχειν. Και 
δτι προφάσει τών συνεχών πολέμων, καιναΐς είσ-
φοραίς καί τών αρχαίων αύξήσεσι, καί είδών εισ
πράξει παντοδαπών έξέτρυχε τδ δπήκοον, καί ουδέν 
ά'μεινον πολεμίων τδ στρατιωτικδν δ ι ετίθετο πρδς 
ους άν τών υπηκόων έπεχωρίασεν. Έπί τούτοις διά 
τάς πυκνάς εκστρατείας ένδειαν Εχειν χρημάτων 
προφασιζόμενος, τάς μέν διανεμομένας τή γερου
σία βασιλικάς δωρεάς κατά μέρος ήλάττώσε, τάς δ' 
άπονεμημένας ανέκαθεν τεμένεσιν Ιεροίς καί εύάγε-
σιν οίκοις επετείους δόσεις έσχόλασε τέλεον. Είτα 
καί ψήφιςμα βασίλειον Εθ«το, έν άκι\ήτοις τάς Εκ
κλησίας μή έμπλατύνεσθαι, καί ή τρόφασις, δτι 
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κατ' κκεινον ύπδ τών αρχιερέων ούκ εις δέοντα τών Α quam deferant descriptoree, inspectores et milita-
* Εκκλησιών αναλίσκονται. Είτα τών τότε αρχιερέων res et protonotarii : qui eubditos omni malorum 
καί σού άρχιποίμενος Πολύευκτου διαφερομένων genere oppressos ad sumcnam egestatem redege-
περί τών ψήφων, και τών μέν είς εαυτούς έλκόντων runt, ne egentieaimorum quidem habita ratione. 
τήν άδειαν τού ψηφίζεσθαι ούς άν έγκρίνοιεν, τού Nam eoa in dromicos exercitue referebant : qui 
δέ τάς ψήφους αίτιωμένου, ώς ούκ άπαΟώς γινομέ- prius in iis fuerant, in nauticoe traneferebant ; 
νας ουδέ κατά γνώμης, ευθύτατης, καί σπεύδοντος claasiarios in pedeatres exercitue, pedites in tur-
κοινούσθαι άύτψ τούς αρχιερείς περί τών μελλόν- mas equitum, equites in catapbractos inserebant: 
των ψηφίζεσθαι, ό βασιλεύς αφορμής έκ τούτου singulia gravirs militiffl munus assignantee. Nam 
οραξά μένος, είς οίκείαν έξουσίαν τδ πάν τής τών ad unam rera militarem referebat omnia. Undo, 
επισκόπων μετήνεγκε προχειρίσεως, μηδένα κε- quod in se fuit, decrcto saoxit ut milites in bellis 
λεύσας γνώμης ατερ αυτού είς Έκκλησίαν οΤαν δή interfecti, pari cum martyribus honore colerentur, 
τινα στέλλεσαι* άλλά καν έτεθνήκει επίσκοπος, et sirailibus bymnia ac veneratione celpbarentur. 
φασίλικάν δπηρέτην είς τήν χηρεύουσαν Έκκλησίαν Quod si patriarcha et quidara ex primariie eacer-
έξέπεμπε, και γλίσχρως παρ* εκείνου τών αναγκαίων dotibus 2 0 8 et senatus principibus non etrenue re-
γινομένων άναλωμάτων, αύτδς ψκειούτο τά περιτ- ρ atitissent: rogaeeenlque, quo pacto ii qui in bellis 
τεύοντα. Ού διέλιπον δ' έν ταΤς χώραις άπάσαις, at caederent et Cfflderentur, martyres judicari pos-
αύτού βασιλεύοντος , απογραφείς στελλόμενοι, έπό- eent, aut martyribue pares, quos eacrorum cano-
πται τε και στρατευτικοί, καί ol κεκλημένοι πρω- num ceneura notaret, triennium a tremenda illa 
τονοτάριοι, οί παντοίαις κακώσεσιν έξεπίεζον τδ et sancta comraunione arcens, forsitan egregium 
δπήκοον, καί είς έσχάτην άπορίαν συνήλασαν, ουδέ illud decretum ratum fuiseet.Appareteumdem ava-
τών παντάπασιν άπορων φειδόμενοι. Άλλά τούτους riti» quoque sordibus fuisee contaminatum. Nam 
μέν ταΤς δρομικαις στρατίαις έγγράφοντες, τούς δέ cum usque adeum quodvis numisma exagium pen-
πρώην ταύταις υποκειμένους είς τάς πλευστικάς deret, ϋΐθ Tetarterum excogitavit pondere imminu-
μεταγράφοντες, τούς δέ πλωίμους μετατιθέντες είς to, et exactiones graviore, hrgitioneset omnee i m -
στρατιώτας πεζούς, τούς δέ πριν τοιούτους τοΤς peoaasmutilatonumismatefecit Jamoumantiquilus 
Ιππόταις έγκαταλέγ ντες, καί τούς ίππότας είς receptum eseet, at omnis vetus stater, imperatorie 
καταφράκτους αμείβοντες, καί έκάστψ βαρύτερον imagine insignitu8,tantumdera valeret,quantum re-
στρατιωτίκδν έπιθέντες λειτούργημα. Έφκει γάρ aens ab iinperatore excusi: ille suam monetam plu-
τδ παν τή στρατιώτιδι μεταχειρίσει έπιγραφόμε- rie fleri jussit.Quofine? utillarasolam mercatoribua 
νος (6Γ · Λεν καί δόγμα, δσον τό κατ'εκείνον, έθέ- expetentibus, Θ commutationis auotario, quod raa-
σπΊσε, τούς "έν πολέμοις άναιρουμένοις στρατιώτας, C gnum exigebat, mulium sibi lucri accederet. Qui-
επίσης τιμασφαι τοΤς μάρτυσι καί Ομνών δμοίων bus rebue cum cives vexarentur, iEdiles rerura ve-
τυγχάνειν, καί παραπλησίως γεραίρεσΟαι. Καί εί naliumnullam rationem babebant,eedquiequ6 mer-
μή δ πατριάρχης καί τίνες τών αρχιερέων, άλλά cator suo arbitratu prelium statuebat. Unde, qui 
μήν καί tvioi τών λογάοων τής γερουσίας γενναίως. res neoeasariasemebantjin diee flebant pauperioree. 
άντε στη σαν, λέγοντες. Πώς αν οί έν πολέμοις άναιρούντες καί αναιρούμενοι λογίζοιντό τισι μάρτυρες, 
^ τοΤς μάρτυσιν ίσοστάσιοι, ούς οί θ*ίοι κανόνες (62) ύπδ έπιτίμιον άγουσιν, έπί τριετίαν τής φρικώδους 
χαί ιεράς αυτούς άπείργοντες μεταλήψεως ; τάχα αν τδ θ*<"*έσιον εκείνον κεκύρωτο θέσπισμα. ΤΗν δέ πρδς 
Τ·Τς ί λ λ ο ι ς καί χρημάτων ήττων, ώς Εοικε* μέχρι γάρ εκείνου παντός νομίσματος έξαγίου σταθμδν 
ελχοντος, εκείνος τδ Τε:αρτηρδν επινόησε κολοβώσας αύτδ χατά τδν σταθμό ν, καί τάς μέν εισπρά
ξεις δια τού βαρύτερου, τάς δέ δόσεις κα: πάντα τά άναλώματα διά τού κεκολοβωμένου πεποίητο. Έθους 
δ* Ίπιχρατήσαντος παλαιού, στατήρα πάντα, βασιλικδν έκτύπωμα φέροντα, ίσότιμον είναι τψ άρτι 
νοπτομένψ παρά τού βασιλεύοντος, έκεΤνος τδ εαυτού προτιμχσ6αι κεκέλευκε νόμισμα. νΙνα τί γένηται ; 
V " εκείνο μόνον τοΤς έμπόροις ζητούμενον, κέρδος αύτψ πορίζη δπέρ έκαστου νομίσματος, άδρά πραττο-
μέ*ρ «νλάγια. Ούτω δέ τούτοις κακουμένων τών πολιτών, ουδέ τις παρά τών άγορανόμων ήν έπί τοις ώνίοις 
*p&rtl»o, *λλ' Εκαστος τών έμπορων νόμον είχε τδ εαυτού θέλημα, καί οί ώνούμενοι τά χρειώδη, έγίνοντοκαθ* 
lxdf<ft'i|v 'πενίστερο ι. 

~*Γ· Μ Κ α κ α ί πλείονα έτερα (πάντα γάρ άπα-D XVVI. Η«ο aliaqae plura (nam omnia pereequi 
Ρ&μήήη&η δυσχερές) έ;1μηνε πάντας κατά τού dlfficile fberit) atrox omnium odiura Nicephoro 
Nik^^df}ouy

1xai παςιν ήν δι' ευχής, τής τούτου τυ- concitarunt, ut optarent omnes, cjus tyraonide l i -
fovvfSoc άπαλλαγήναι. Ούχ ήκιστα δ* έλύπησε τούς berari. lllud tamen vel in primie, hominibui mo-

Varise lectionee et notae. 
(61) Έωκει γάο τδ παν τή στοατιώτιδι μετα- tur α nobis propre simultatis amator, atque argu-

χειρίσει επιγραφόμενος. Liutpranaue in Legat. mentosus, aui non pretto sibi gentes amicas, sed tcr-
sic Graecum loquentem inducit: Constantinus, $n- rore et glaaio sibi subditas facit. 
ftttil, imperaior, homo l$ni$yin palatio manens.... (62) θείοι κανόνες. Vide eumdem Zonaram, ad 
rficephorusvero Basilius hotno ταχύΧερ, id eslmi- can. 13, epist. 1 S. Basilii ad AmphUoohium. 
Utix deditu8,palatiwn eeu pettem adhorret, el voca-
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feetum fuit, quod regiam muro circumdedit. Nam Α ανθρώπους, καί ή τών βασιλείων τψ τείχει περιβο-
cum oraculum accepisset, ae in ea interfectum iri, 
putabat se mcenibue tutum fore. Enimvero aic ei 
ratiocinandum fuit : Si verum csset oraoulum, 
etiam fatum (ut ita loquar) divinitua ordinatum, 
esae inevitableet immutabile ; sin idaliqua aolertia 
prohiberi poeset, non utique esae verum, omnem-
que eolertiamsupervacaneam.Sed ille nulla harum 
rerum coneiderata: magnis suiuptibus regiam eo 
niuro, qui etiam nunc cernitur, circumdedit, 
quem civea Acropolim et castellum tyrannicum 
contra ae exetructum judicabaot.Verum munitione 
perfecta, cum se jam res auae in tuto collocaaee 
putaret, tum demum cum intra eam ipsam 
caderelur, intellexit, inventum illud nihii eibi 

λή. Κεχρησμοδοτημένον γάρ Εχων, τδέν τοις βασι-
λείοις μέλλειν άναιρεθήσεσΟαι, Εδοξε* έαυτψ περι-
ποιεϊσθαι διά του τείχους άσφάλειαν, δέον λογίσα-
σθαι, ώς εί μέν αληθές βίη τδ χρησμοδότημα, εΓη 
αν και πεπρωμένον, ιν' οϋτως είποιμι, νδ έκ θεού 
ώριαμένον, άφυκτόν τε καί αμετάθετο. ΕΙ δέ δύ-
ναιτο κωλυθήναι δι ' έπινοίας τινδς, οό πάντως αλη
θές, καί τά έπινοούμενα περιττά. *0 δέ τούτων ουδέν 
λογισάμενος, μεγάλαις δαπάναις τψ νυν δρωμένψ 
τείχει τά βασίλεια έστεφάνωσεν, Άκρόπολιν δ' οί 
πολΐται τούτο καί τυραννειον καθ* εαυτών γινόμε-
νον Εκρινον . "Οτε τοίνυν άπήρτισε τδ δχύρ«μα, 
καί εδοξεν έαυτψ περιποιήσασθαί τήν φύλακήν ασ
φαλή, τδτ* Εγνω μηδέν αύτψ λυσιτελήσαν τδ έπινόη-

profui sse. Sed boc io prsseotia omiseo, res ejus »* μα, ύποστάς εντός εκείνου τδν ολεθρον*· Ά λ λ ά μήπω 
gestaa exaequamur. Antiochia, 2 0 4 quam flumen περι τούτου, Ετι δ' ό λόγος πράξεις διεξίτω εκείνου. 
Orontea elluit, revortena,ca3tellum in Tauromonte, 
quem hodie vulgo Maurum vocant, conslruxit: 
Micbaele Burze, quem patricium fecit, et Tauri 
montis ducem nominavit, ad infeatandos Antio-
chenoa ibi relicto. Petrum vero quemdam ex mi-
nistrie auia, castratum illum quidem, eed etre-
nuum horainem, constantem, et miJitum regendo-
rura peritum, etratopedarcham designavit : ut 
locum exercitui daret ad hibernandum in Cilicia. 
Imperatore Byzantium reverso, Burzes crebrie ex-
cursionibus Antiochenoa Agarerios infestabat, ae-
sidue de capiendae urbis facultate, parandaque sibi 
gloria cogitans. Quodam igitur terapore turrie cu-
jusdam altitudinem clam men8U8,paratia scalisilii 

Τπονοστών έξ Αντιοχείας (63). της πρδς Όρόντην 
ούτος δ βασιλεύς, φρούριον έν τψ ορει τού Ταύρου 
έδείματο, Μαύρον δέ δρος εκείνο λέγει νύν δ πολύς 
άνθρωπος, έν ψ Μιχαήλ τδν Βούρτζην κατέλιπε, 
πατρίκιον τιμήσας, καί τού Μαύρου βρους στρατ-
ηγόν όνομάσας αύτδν, τούς ΆντιοχεΤς κακούν Ιντει-
λάμενος. Καί ΙΙέτρον δ* ένα τών εαυτού θεραπόν
των, έκτομίαν μεν, δραστήριον δέ γε καί εμβριθή, 
καί άρχειν είδότα στρατιωτών, Στρατοπεδάρχην όνο
μάσας κατέλιπεν, Ιν' έν Κιλικία δοίη χώραν τή 
στρατί^ τδν χειμώνα διαγαγεΤν. Καί δ μέν βασιλεύς 
ήκεν είς τδ Βυζάντιον, δ δέ Βούρτζης συνεχώς έξε-
λαύνων έκάκου τούς έν Άτιοχεία Άγαρηνούς, καί 
διεσκόπει δ'πως έλοι τήν ιεόλιν εί δύναιτοι, καί κλέος 

paribus, nocte liberna, illuni et nivosa, tacite C εξει. 'Ελαθεν ούν ποτε μέτρον τού ύψους ένδςτών 
mcenibue urbis succedit, affixisque acalia cura tre 
centia (tot enim advortente nemine adduxerant) 
aecendit, cuatodes turris et obvioa quosque caedit, 
statimque etratopedarcbae nuntiat quid fiat, et ad 
opem fereodam accerait. Id ille detrectabat. Fere-
batur eniinimperator illi mandasse,ne Antiochiam 
invadaret, quod urbis ejua captivitatem interitum 
imperatoria con*ecuturum vulgata fama erat. An-
tiocbeni cum turres occupalas e&se cognovissent, 
eo alacriter convenere, ad Bomanos expellendoe, 
etratopedarcha, quamvis anticipili cura dietine-
retur, et mandati iuperatorie, et exitii Burzae, oum 
cohorte sua, tamen oon committendumesseratus, 
ut tot viri perierent, cum omnibus copiis Antio 

πύργων λαβών, καί πρδς τοσούτον ύψος ανάλογους 
ήτοιμάσατο κλίμακας. Φυλάξας ούν νύκτα μίαν vju 
μέριον, άσέληνόν τε καί νιφετώδη, πρόσεισιν ήρεμα 
τψ τείχει τής πόλεως , καί τάς κλίμακας έρείεας 
αύτψ, άνέβη μετά τριακοσίων (τοσούτους γάρ επή-
γετο, μηδενός αίσθομένους) καί τούς μέν τού πύργο» 
εκείνου φύλακας άνείλε, καί έτερων πλησιαζόντων, 
στέλλει δέ αύτίκα πρδς τδν στρατοπεδάρχην, δηλών 
αύτψ τδ γενόμενον, καί πρδς βοήθειαν έκκαλύομενος, 
Ό δέ άνεδύετο* λέγεται γάρ έντείλασΟαί ο\ ttV 
βασιλέα, μή προσβαλεϊν τή Αντιόχεια, δ'τι «αοά 
πάσι πεφήμιστο, τή τής Αντιοχείας αλώσει έ^ε· 
σθαι καί τού κρατούντος τδν δ'λεθρον. 01 δέ Άντι§-
χεις, γνόντες τών πύργων τήν άλωσιν, έκει συνηθροί-

chiam invadit. Quo facto etatii et maaus et animi Q σθησαν, έξελάσαι τούς 'Ρωμαίους αυτών προΟυμού-
Barbarorum conciderunt.Burzes vero cum euis jam 
desperata salute, revixit, et porta bipenni resecta, 
liberum ingreaeum stratopedarch® prebuit. Tanta 
faoilitate,illu8trie Antiochia in Romanorum potesta-
tem venit. Id imperatori nuntiatum plue doloria 
attulit quam voluptatis, ei preeclarum facinue, 
iratua etratopedarcbee et Burz©, contumeliia et 

μενοι. ΙΙρδς δύο τοίνυν εναντία μαχόμενον Εχων δ 
στρατοπεδάρχης τδν λογισμδν, τήν τε βασιλιχήν έν-
τολήν, καί τδν δλεθρον ιού Βούρτζη, καί τών σύν 
αύτψ τριακοσίων ανδρών, Εθετο μή έασαι τοσούτους 
άνδρας άπολέσΟαι, καί άρας σύν παντί τψ στρατεύ-
ματι, προσβάλλει τή Άντιόχου* καί αύτίκα οί μέν 
πολέμιοι παρείθησαν καί τάς χείρας καί τάς ψυχάς. 

Vari® lectiones et notae. 

(63) 'Τπονοστών έξ Αντιοχείας. Expeditionem domadse Nicephorus Comtantinopolim egreditur, w 
hanc in Agarenos, que sub anno 968, accidit, at- Assyrio* profecturus. 
tigit Liutprandue io Legat. Qnarta feria ipsitutteb-
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0 \ δε περί τδν Βούρτζην, και αύτδς έκεΤνος, ήδη χ miniseet remuneratus, ademptoquo imperio,illum 
άπειρηκότες άνεζωώθησαν , και τά κλείθρα τών domo exire vetuit. 
πυλών δ Βούρτζης πελέκει διακόψας, άνετον παρέσχε τώ στρατοπεδάρχη τήν ε?σοδον, και ή περιφανής 
Αντιόχεια f$$ov ούτως ύπδ 'Ρωμαίους έγένετο. Ό τψ βασιλει άγγελθέν άλγος, άλλ' ού χαρμονήν ένε-
ποίησεν. Έμηνία τε τψ στρατοπεδάρχη, καί τψ Βούρτζη τής σπουδής καί τού ανδραγαθήματος ^μοιβήν 
παρέσχεν ύβρεις καί άπειλάς , άφείλετό τε αυτού τήν αρχήν , καί παρά τψ ο"κψ μένειν άπρόϊτον 
διωρισατο. 

ΚΖ\ Συνέβη δέ τι καί Ετερον δ τδν δήμον έξέμηνε 
κατά τού βασιλέως, καί κατά δήμου τδν αυτοκράτο
ρα. Κατά τι παλαιόν Εθος ( ) έν μιφ τών Δεσποτι
κών εορτών είς τδν έν τή Πηγή θείον ναδν πρόοδον 
έποιέιτο δ βασιλεύς, καί συνέβη μέσον Αρμενίων 
καί πλωίμων φιλονεικίαν προβήναι, κάκ ταύτης συμ-
βολήν αλλήλων καί Ορούν καί κρότον πολλήν, καί 

XXVII. Accidit et aliud quiddam, quod et popu-
lum contra imperatorem, et imperatorem contra 
populum exacerbavit. Quodam fealo Dominico im-
peratore,ex veteri consueludine, in Pegaivpm tem-
plum 2 0 5 supplicalum egresso, accidit, ut Ar-
menii et nautaj orta contentione cura raagno mur-
mure et tumultu inler se congrederentur, et 

φόνον ανδρών εκατέρωθεν. Τής δέ φήμης τδ γεγονός ι» utrinque vir i aliquot cadcrent. Quo ante reditum 
τοές έν τή πόλει πρδ τής επανόδου τού βασιλέως κατ-
αγγειλάσης , οί τού δήμου άτάσθαλοι κατά συμ
μορίας γενόμενοι πολλαχού , καί τοις Άρμενίοις 
έπανιούσιν ύπαντιάζοντες , ξύλοις εκείνους συνέκο-
πτον. 'βς δέ καί δ βασιλεύς έφΟάκει κατά τήν άγοράν 
τών 'Αρτοπρατίων, ύβρεις κάκείνου κατέχεον , καί 
θόρυβος ήρτο, καί βοαί τε καί συνδρομαί, καί οί μέν 
λίθους ήφίουν κατά τού βασιλέως, οί δέ κόνιν έπατ-
τον κατ* αυτού, καί έδυσφήμουν αύτδν μέχρι τής 
άγορας, ή τις εστρωται ταΤς πλαξί, καί τδν κίονα 
φέρει τδν κυκλοτερή τε καί πορφυρούν. Καί εί μή 
τίνες τών εντιμότερων πολιτών έκεϊσε τδν βασιλέα 
δεξαμενοι, τούς μέν έφεπομένους αύτψ καί δυσφη -
μούντας, άλλως τε άτακτούντας, άνεχαίτισαν, εκεί
νον δέ κύκλψ περιλαβόντες, εύφήμουν, καί ούτως 
αυτόν εις τά βασίλεια διεσώσαντο, τάχα άν τι μέγα ^ 
συνέβη κακόν. Εντεύθεν διεδέδοτο λόγος, ώς έν ιπ
ποδρομία δ βασιλεύς έγκοτών τψ δήμω, μέλλει αύ
τδν άμύνασθαι . Άμίλλης ούν τελούμενης ίππων 
μετά καιρόν, στρατιώτας δ βασιλεύς ένοπλους προή-
γαγεν είς μέσον τδ θίατρον , έπιδειξομένους ταχα 
τ ψ δ ή μ ψ , ώς έν τύπψ πολεμίων οία τής μάχης ή 
συμβολή, ώς δήθεν αύτψ κάντεύθεν περιποιούμενος 
ηδονή ν , ή καί φόβον αύτοις έπισεισαι θέλων. Ώς 
ouv οί στρατιώται τά ξίφη έγύμνωσαν , δ έν τψ 
θεάτρψ λαός τούτ' εκείνο τό φημιζόμενον είναι 
νομίσαντες, άποδιόράσκειν τού θεάτρου ώρμήκεσαν, 
χαί περί τάς εξόδους στενοχωρούμενοι, ύπ' αλλήλων 
τε συμπατούμενοι, άπώλοντο ού βραχείς. Τάχα δ' 
«ν καί πολλψ πλείους έκινδύνευσαν, εί μή οι βασι-

imperatorie, civibua nuntiato, lemeraria pleba in 
cohortea divisa, Armenios redeuntes, obviam 
egresea, fuatibus casdebat, et ipsura iroperatorem 
jam in forum Panarium progreesum maledictia 
insectabatur : ortoque tumultu et concursu faclo, 
et clamor sublato, alii lapidibus imperatorem pe-
tunt, alii pulverem in eum spargunt, et maledictis 
usque in forum tabulis lapideis stratum proee-
quuntur, in quo columna rotunda porphyretica 
sita est. Ac nisi quidam ex honoratioribua illiue 
loci civibus imperatore auscepto, insectantes eum 
et maledicta ingerentes, nulloque ordine tumul-
tuantes, repressiesentac depulissent, illumque co-
rona cinctum cura faustis acclamationibua in 
regiam usque perduxissent, fortasse magnuro ex 
ea seditione malum exatitisset. Inde rumor ema-
navit, imperatoris dissimulatam iram ludia eque-
stribus in populi ultionem erupturam. Aliquanto 
post cum certamen equestre ederetur, imperator 
milites armatosin medium theatrum produxit,sive 
ut populo bellici congresaus imaginem adumbrarent, 
jucundam et ipsam futuram scilicet, sive terrorie 
incutiendi causa. Ut autem milites gladioa strin-
xerunt, populos qui in theatro erat, illud esse 
ratus, quod diu bominum eermonibus jactatum 
easet: cura irapetu fugiebat, inter exeundum au-
tem in augustiis oiulti invicera conculcatiperierunt, 
ao periculum latius vagatum easet, nisi viso im-
peratore in sua sede imrooto, fugere deatitissent. 
Mortuorum vero propinqui suos lugentes, publice 

λΛς· αμετακίνητος έπί τής ιδίας ώπτο καθέδρας. D imperatorem dicteriis incesserunt; ob quae cum ee 
Ί δ ύ * γαρ 6 δήμος εκείνον μηδόλως τής έ'δρας μετα- civibus invisum esse aciret, regiam muro cinxit : 
χωρήσαντα, έστησαν τής φυγής. Οί δέ τοις θ*νοΰσι quo absoluto, relatie ad se clevibus, tum demum 
τότε προσήκοντες τούς οικείους θρηνούντες, δημοσία id ei quod timebat, evenit, neque ulla excogilale 
πρδς τον βασιλέα άπέσκωπτον . Διά ταύτα τοίνυν munitionia fuit utilitas. T u r c i i autem, Ungaris 

Varise lectiones et notee. 
(64) Κατά τδ παλαιόν εθος, Feetum quo haec 

fieLat proceasio, indicat Leo Diaconus, lib. iv 
Hist. ma. : Ηρόκενσον δέ κατά τήν τού Σωτήρος άνά-
ληψιν, κατά τό είθισμένον, εξω τειχών, έπί τήν κα-
λουμένην Πηγήν, ποιησαμένου τού βασιλέως· νεώς 
οέ ταύτη περικαλλής τή θεοτόκψ δεδόμηται, etc. 
Ietiue preterea impsratoriae προελεύσεως εις Ηη-
γάς maminit Luitprandue in Legatione, citfui ap-

paratum et pompam ita describit ; His ergo tribus 
ncbdomadibus- habuit Nicephorus extra Constanlino-
polim wetastasim id est staiionem. in loco qui dicitur 
είς Πηγάς, id est ad Fontes, eodemque me venirt 
prsecepit. Sed an ea ait cujus bio meminit Zonarae, 
haud omnino conetat. Vide noitram Constantituh 
plim, lib. ιν, ubi de hoo templo agimue. 



197 JOANNIS ZONAFLE 118 

ecilioet, Tbraciam vaetantibue, Bulgari» prinoipi Α μισείσθαι παρά τών πολιτών επισταμένος , τείχτει 
scripsit, ne illos Istrum traneire pateretur, et Ro-
manas provincias infestare. Id ille recuaavit, quod 
imperator ipsi quoque auxilia negasset, cum ab 
iisdem invaderetur. Nunc autem postquam pacem 
eum eis facere coactus sit} poslulare 2 0 6 ut fxdus 
rumpat, et armis sumptis bellum suscipiat, cujus ra-
tionetn reddere non possit. lbi igitur repuleam 
pasauB, Calocyrum, Cbersonia principie filium, ad 
Ruaaiae principem Sphendosthlavum contra Bul-
garoe coaoitandum ablegavit. Rusaicusigitur exer-
oitua Bulgarias agros longe lateque populatua, 
praedam pene innumerabilem abegit, idque se-
quenti anno aeque factum. 
άπροφάσιστον . Αποκρουσθείς τοίνυν εντεύθεν , είς 
πρεσβεύσατο, έξορμών κατά τών Βουλγάρων αυτόν, 

περιέζωσε τά βασίλεια- άλλ* δ'τε τούτο άπήρτιστο , 
καί οί τών πυλών αί κλείδες άπεκομίσθηα*ν, τότε, 
δν έφοβείτο φόβον, ήλθεν αύτψ, καί ουδέν της έπι-
νενοημένης αύτψ ασφαλείας άπώνατο. Τών δε Τούρ
κων, τών Ούγγρων δηλαδή, τά θρακψα ληϊζομένων, 
τψ Βουλγαρίας Εγραψεν άρχοντι δ βασιλεύς Νικηφό
ρος μή παραχωρειν αύτοις διαβαίνειν τδν "Ιστρον, 
καί τή 'Ρωμαίων λυμαίνεσθαι. Ό δε ούχ ύπήκουσε, 
λέγων ώς "Οτε καθ* ημών ούτοι έστράτενον, παρα-
καλούμενος συμμαχήσαι ήμιν , ούκ ήθέλησας. 
Καί νύν δτε βιασθέντες σπονδάς έθέμεθα πρδς 
αυτούς , άξιοίς ή μας παρασπονδήσαι , δπλα τε 
κατ' εκείνων άρασθαι , καί κινήσαι πόλιυΛν 

τόν άρχοντα 'Ρωσίας τδν Σφενδοσθλάβον (65) διε-
διό καί τδν υίδν τού έν Χερσώνι πρωτεύοντος τδ 

Καλόκυρον (6G) πρός 'Ρωσίαν έκπέπομφεν . Επιστρατεύει τοίνυν κατά Βουλγάρων σύνταγμα *Ρωσι-
κδν, καί χώραν αυτών πολλήν έληΐσατο καί λεία^ ούκ εύαριθμητον εκείθεν άπήλασε, καί τψ έπιόντι 8' ένιαυτψ 
ούχ ήττον τών προτέρων οί 'Ρώς τά Βουλγάρων έκάκωσαν. 

XXVIII. Pboca regnante fuit terr» motus hor- β ΚΗ'. Γέγονε δέ (66*) τού Φωκα βασιλεύοντος καί κλό-
rendus, qui. etei Constantinopoli plane innoxiua, 
aliis tamen urbidue plurimum nocuit, et mense 
Maio epirarunt venti, qui fruges peremerunt. Unde 
fame laboratura,quamNicephoruein auum lucrum 
oonvertit, in granaria congeato frumento, et esu-
rientibus magno vendiio, noo reputans, ae (ut in 
proverbiia Salomon ait l) publicis exeecrationibus 
obnoxium eese, sed benignitatem potius euam erga 
Bubditos jactans, quod binoa medimnos aureoven-
deret, quamvis exemplum Baailii Macedonis ba-
beret, qui in tali penuria ee, non ita olim, raa-
gniflce gesserat. Nam cum aliquando de more in 
Sanctorum Apoetolorum fedem iret, et cives 
quoadam gravitatis aliquid prae ee ferentes, 
moBBtos conapexiaaet: cauaam trielitiaj quaesivit. 
Illi reaponderunt: Domine, qui non Iristes etse pos-
sumus, cum mortem nobis irutantem videamus, et 
bini frumenti medirr.ni aureo nummo sint emendi f 
Quibus llle auditis ingemuit, dataque pecunia tri-
Blitiam illorum diacuaait, civilee magistratuB exse-
cratus, qood ab iis de genuria non factus eeset 
certior, ac statim imperatoriis granariia, apertia, 
duodenos medimnos uno aureo vendi jusait. Ac 
ille quidem, ut imperatorem decet, egit; hic pro 
oaupone se geaait, qui populo penaria laboranti, 

νος τής γής φρικωδέστατος , έξ ούπερ ή μεν Κων
σταντίνου ού πάνυ τι πέπονθε, πόλεις δ' ετεραι καί 
σφόδρα πεπόνθασιν. Έπνευσαν δέ γε άνεμοι κατά 
Μαΐον μήνα, δι' ών εφθάρησαν οί καρποί, καί γέγονε 
λιμός ισχυρός (67), δν είς οίκείον κέρδος δ Νικηφόρος 
μετήνεγκε, ταμειουλκών τόν σίτον, καί πο)λού τούτον 
αποδιδόμενος τοις λιμώττουσι, μηδε φροντίζων, δτι 
δημοκατάρατος ήν, κατά τόν Σολομώντα παροιμια-
ζόμενον, άλλ' αύχών μάλλον ώς ευεργετών τδ δπή-
κοον, δ'τι δύο μεδίμνους έπίπρασκε τψ νομίσματι· 
καί ταύτα παράδειγμα Εχων τόν Μακεδόνα Βασίλειον, 
οΰπω πάνυ πρώην μεγαλοπρέπειαν πρδς τοιαότην 
ένδειξάμενον ένδειαν. 'Απήει γάρ ποτε δ αυτοκράτωρ 
εκείνος, συνήθη ποιούμενος πρόοδον , είς τδν τών 

, 'Αγίων Αποστόλων ναόν, καί τινας τών τής πόλε*ς 
1 άνδρας ύπόσεμνον δεικνύντας κατάστημα, θεασα**-

νος σκυθρωπάζοντας, ήρετο τήν αίτίαν τής σχυθρ** 
πότητος. ΟΊ δέ, Καί πώς ούκ άν σκυθρωπαζομεν, 
Εφασαν , δέσποτα , έπηρτημένον ήμίν δρώντες τδν 
θάνατον, οί δή γε δύσ μεδίμνους σίτου είς νόμι
σμα χρυσούν έξωνούμεθα ; Τούτο άκουσας εκείνος 
άνψμωξε, καί τοις μέν χρήμασι τήν κατήφειαν ihm, 
τοις δέ τάς πολιτικάς έγκεχειρισμένοις αρχάς 
ρήσατό τε καί έπηράτο, δ'τι μή αύτδν τά τής tttlfc 
έδίδαξαν, καί ευθύς τούς βασιλικούς σιτώνας (68)άν%ι-

1 Prov. χχ, 28. 
VarisB lectiones et notae. 

(65) Σφενδοσθλάβον. Cujus meminit ConBtan- D quod nunc Nicephorum compulit copias in Assyriot 
tinue Porphyrog. De. Adm. imp. cap. 9. Wenceslaum educere: Argorum enim omnem regionem ' 
ita efferunt Uraeci acriptoree. 

(66) Καλόκυρον. IB est, ni fallor, Calocyrue pa-
trioius cujua meminit Lupus protoapatha, eub an. 
982. 

(66) Γε'γονε δέ, etc. De hoc terrae motu eub Ni-
cephoro Phoca agunt Excorpta quaedam hietorica 
Θ Χ cod. Reg.: "Οτι έπί τού Φωκά τού κυρίου Νικη-
οόοου τού βασιλέως εκλειι|/ις ηλίου·περί χειμώνα 
ίγένετο· καί πάλιν έπί του αυτού σεισμός φοοερώ-
τατος· τψ^ δέ σεισμψ κα' ο^ιβρος άαετρος έπηκολού-
θησν έπί ώρας τρεις, καί πάλιν δμβρος τεθολωμένος 
σύμμικτός τέφρα. 

(67) Καί γέγονε λιμός Ισχυρός. Haec αυτό -
πτης narrat Liuprandus in Legat. : Est el aliud 

insUmt 
tempus Deo jubente, eousque fames attrivit, ui nsqne 
tritici duo Paptenses sexlani aureo comparentttr, 
hocque ubi ubertas quasi regnat. Hanc pettem nivi-
bus cooperanlibut ita dilatavit, ut messionis tempon, 
quidquid ubigue terrarum annonx erat% minimo dal 
pretio, possessoribus ejulantibus congregarit. Quoi 
cumjuxla Mesopolamiam faceret, ubi frugum coM 
muribus absenttbus creverat, arenx morti multttu-
dini annonx multitudinem coxquavit. JgUur eum 
vili hoc eommercio turpiter famet ubiubi de$ceviret, 
octoginta millia mortalium, obienlu militix, secun 
congregamt, quibus per coniinuum mensem, quoi 
emeraJt aureo, duobus vendidt. 

(68) Βασιλικούς τσιώνας. Horrea poblioa, de 
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γ η ναι έκέλευσε, χαί δώδεκα μεδίμνους σίτου νομίσμα- Α 
τ ο ς ένδς άποδίδοσθαι. Ά λ λ ' έκείνψ μεν ή πράξις αύτη 
βασιλική, τψ δ' ίστορουμένψ νυν βασιλεΐ καί λίαν κα-
πηλινή, δς τψ λιμψ τδ δπήκοον δρών πιεζόμενον, 
ούκ έπήμυνεν, άλλά μέντοι καί ένετρύφα ταίς αύτου 
συμφορά ις, καί τοις τού Λιμού τραυματίαις έπικαίων 
δπήρχε τά τραύματα. Καί δ τού βασιλέως δέ άδελ-
φδς δ Λέων ούχ ήττον Εθλιβε τδν τε δήμον τής πόλεως 
καί τούς οίκήτορας τών χωρών, καπηλείας καί αύτδς 
μετιών, Καί οί μέν ούτω διέκειντο πρδς τούς πάσχον
τας, οί δε πρδς τδν κρατούντα διά ταύτα άπέσκωπτον. 
Ποτε γάρ νεολέκτους στρατιώτας δρώντος τού βασι
λέως, έπει καί τις τούτοις συνηρίθμητο πολιός, εφη 
πρδ* εκείνον δ αυτοκράτωρ, Πώς τοις στρατιώταις, 
άνθρωπε, γέρων ών συγκαταλέγεις σαυτόν ; Ό δ' 
αύτίκα εύφυώς άντεφθέγξατο ώς Πολύ δυνα- g 
τώτερος νύν είμι, ή δ'τε ήκμαζον, δέσποτα · τότε 
γάρ ούδ' ημίσεως άν έπωμισάμην σίτον νομίσμα
τος, νύν δέ fqpov καί δύο νομισμάτων σΐτον έπί 
τών ώμων άρώ. Συνήκε μέν ούν τήν ε'ρωνείαν δ βα
σιλεύς, άταράχως δέ ταύτην ένεγκών μετέστη πρδς 
έτερον, Ερωτικώς δέ σφόδρα πριν διακείμενος ό Νι
κηφόρος πρδς τήν Θεοφανώ, μετέπειτα τής πρδς αυ
τήν συνουσίας άπείχετο, ή κορεσθείς ταύτης, ή καί 
δι' έγκράτειαν, μίξεως άπεχόμένος · ουδέ γάρ πάνυ τι 
καί νέος ών, πρδς έρωτας έτύγχανεν εύκατάφορος. 
Ή δέ μισήσασα τδν άνδρα διά τδ άνομίλητον, ή και 
περί τοις υίε'σι δείσαςα (ήν γάρ τισιν ύποτονθορυζό-
μενον, βούλεσθαι τδν Νικηφόρον τά βασιλείδια έκτε-
μειν, καί τών παιδογόνων στερήσαι μορίων, καί τδν 
άδελφδν καοηλεύσαι τδν Λέοντα) είς λόγους ήλθε λά
θρα τ ψ Τζιμισκή, ή ερωτι τού ανδρός άλούσα (ήν C 
γάρ τ ψ κάλλει διαπρεπής, καί τού είδους χάριτας 
λφιείς) ή καί άξιόχρεων τούτον τψ Νικηφόρψ λογι-
σαμένη άντίρ^οπον, ώς δέ τινές φασι, καί εις συν-
ουσίαν έλήλυθε τψ άνδρί, καί κατά τού Νικηφόρου 
ήρέθισε, καί τδ τής παροιμίας, σφαιραν άφήκε κατά 
πρανούς (69). ΤΗν γάρ καί άλλως δ Ιωάννης τψ βα
σιλει μηνιών, δ'τι τψ άδελχψ πειθόμενος εκείνος βα-
σχαένοντι τούτψ, ύποπτόν τε τδν άνδρα ένόμισε, καί 
της στρατιωτικής αρχής παύσας αύτδν, *ίς πολιτι-
κήν μβτατίθησι, λογοθέτην τού δρόμου προχειρισά-
μενος, 6 ούκ είς δυναστείαν, άλλ' ε*ς τιμώρίαν καί 
ταύνην βαρειαν έκείνψ λελόγιστο* Ειτα τή κακώσει 
το» άνδρδς προστιθείς, καί οίκοι μένειν αύτδν έκέ
λευσε* ψκει δέ κατά τδ θέμα (70). Διά ταύτα έμη-
ν!α δ Ιωάννης. Ώς δέ καί τήν μαχλάδα έκείνην ευ- JJ 
ρηχεν αδτδν παραθήγουσαν, διαπραξαμένην δέ οί 
χ α ί χϋοδον κελεύσει βασιλική, τή τυραννίδι έπέ-
θετσ συμπράττουςαν ε/ων, καί τήν βασίλισσαν, καί 

non modo nihil opie tulit, sed et calamitatibus in-
aultavit: vulneribus eorum, quos fames eauciarat, 
inhumaniter divellendia. Sed et frater ejus Leo, et 
ipse cauponando, nihilominus et urbanum popu-
lum et provinciales premebat. Qui cum se tales 
erga aiflictos praeberent, vicisaimdicteriiea populo 
incessebantur. Nam cum aliquando imperatorno-
vitioa milites lustraua, canum quemdam inter cae-
teros vidisset, rogavit : Cur homo senex militix 
nomen didisset ? Ibi ille ingeniose respondit: Se 
nunc multo robustiorem %07 esse quam in juven-
tule. Tum enim ne dimidii quidem aurei frumentum 
tollere potuisse: nunc vero duomm aureorum fa-
cilius in humeros sublaturum Intellexit cavillum 
imperator, eoque disaimulato, ad alium transiit. 
Quamvia autem Theopbanonem priua vebementer 
deperiaset, post, ejus congressu abstinuit, sive 
ex eatietate, aive ex continentia. Nam vel in 
adoleacentia parum proclivis ad libidinem fuerat. 
At illa marilum vel ob eam alienationem exosa, 
vel de filiis sollicita (quidem enim murmurabant, 
velle Nicephorum, regiispueria caelratia.imperium 
in fratrem Leonem tranaferre) clam cum Joanne 
Tzimisce colloquitur, sive amore ejus capta (nam 
formae excellentia et venustate, hominum oculos 
in se convertebat) sive eum parem Nicepboro 
adversarium rata. Quidam etiam tradunt eam con-
auevisse cum illo, et homme contra Nicephorum 
instigato, plaustrum per ae nutana, ut proverbio 
dicitur, opportune perculit. Nam Joannes alioqui 
eucceneebat imperatori, qui ex fratrie invidia et 
calumniia 8uspectus,a militari poteatate ad civilem 
translatus fuerat, et logotheta cursus publici desi-
gnatua, quam ipse non poteatatem, scd gruve sup-
plicium judicabat. Accesserat malis, quod cum 
versus Tbemate habitarel, domi manere juaaus 
erat. Obbsc Joannes iratus,cum etiam ameretrice 
illa irritaretur, que reditum ei juesu imperatoria 
oonfecerat, regnum affectavit, illa adjutrice : 
eodemque tempore suis neceseariis arcanum ape-
ruit, et facinua aggressua, intempeeta noote cum 
iis lembo conceuaus, ad regiam pervenit, qua 
mari Austrino alluiiur. Bucoleon is locus dicitur, 
quod ibi lapideus leo excieua cet, qui cum bovi 
ejuadem materiae insideat, pene ainistro cornu 
illiua tenet, et collum diatorquet. Quo cuni ventum 
esaet, sportam demiaaam vidat, in eaque cum auia 
aTbeopbanoais ancillis attrahitur. Habcbat auiem 
aecum Michaelem Burzem; iraperatori ob inconsi-
deratam illam iram infenaum, et Leonem Abalan-

VariaB lectiones et notae. 

Sibua egimae in Constantinopoli, lib. u, sect. 10. 
conflagrasse Tbeodosio Juniore imperanteecri-

bit Socnttes lib. vn, cap 39, ubi τά μέγιστα τών 
ώρίων vocantur. 

(69) Σφαιραν άφήκε κατά πρανούς. Prover-
bium quod,ni fallor, omisore paruemiographi: quo 
referri poaaunt iata ex Gellio lib. vi, cap. 2. de 
eylindro : Sicut, inquit, lapidem cylindrum, si per 
ipatia tcrrx prona alque aeruta jacias, causam qui-

dem et ei initiumprxcipitantixlecensymoxtamenille 
prxceps volviiur,non quia tuid jam faci$fsedquoniam 
ita sexe modus ejus. et formx volubilitas habet. 

(70) "Ωκει δέ κατά τό θέμα. Ha?c verba absunt 
ab uno e mss.Rog. ; babenturvero in duobua aliia 
cum defectus nota, el in quarto. ubi θέμα videlur 
esae forum Theodoaiacum, vel tractus ita ed illud 
forum appellatu8, uti indicavimua in nostraConf-
tanlinopoli, lib. i , p.80. 
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tem et Theodorum Nigrum, quem ob colorem ni- Α τ* οΤς έθά^όει, τδ άπό£($ητον απεκάλυψε, χα 
griorem Atzypotheodorum vocabant, ei alios duoi. 
lgitur cubiculumimperatoris sineetrepitu ingressi 
(nam id quoque Thoophano confecerat) Nicepbo-
rum huxni dormientem, quidam calcibus per 2 0 8 
contumeliaai insultans somno excutit, experre-
cturu seque attollcnlem lelbaliter in capite vul-
nerat, quo iciu et corpua ejus et animua graviter 
est C0QCU88US. Ad Tzimisem qui in regio lecto 
consederat, adductue, jam collabens et utrinque 
auffultus, cura rogaretur quibus de cauais ab eo 
vexatus esaet ? nihil reapondil, sed illud duntaxat: 
Juva, Domine, clamavit. Jubet igitur Tzimisces 
coDJuratoaraaxillab ejuscapuliagladiorumpulsando 
confringere, aut dentea elidere. Deinde quidam 

άμα τψ Εργψ έπικεχείρηκε, καί προσλαβόμενος αυ
τούς, άωρί τών νυκτών, και λέμβψ έμβεβηκώς έπί 
τήν νοτίαν θάλασσαν τών βασιλείων άφίκετο. Βοτκο-
λέων (71) δ τόπος ώνόμασται, δ'τι λίθινος λέων λελά-
ξευται έν αύτψ βοδς έπιβεβηκώς δμοίου, καί τψ 
εύωνύμψ ποόί κατέχων τδ κέρας αυτού, καί περι
στρέφων τδς αυχένα τδν τού βοδς. Ένθα γενόμενος, 
σαργάνην τε καθήμενη ν άνωθεν καθορφ, καί δι ' αυτής 
άνιμάτπι παρά θεραπαι ών της θεοφανούς καί αύ
τδς, και οί σύν αύτψ. ΤΗσαν δέ δ Βούρτζης Μιχαήλ 
έγκοτών τψ βασιλει καί αύτδς διά τήν δργήν, ώς 
εΓρητ&ι, τήν άλόγιοτον, καί Λέων ό Άβαλάντης, χιΐ 
δ μελάγχρους Θεόδωρος, δν διά τδ τού είδους μέλάν-
τερνν έκάλουν ΆτζυποΟεόδωρον, καί Ετεροι δ Ιο. 

in lergum ejua hastam ita intorquet, ut perpectua ^ Άψοφητί τοίνυν ύποδύντες τδν κοιτώνα τδν βασι 
elaberetur. Tumultu ab cubiculariis excitato (jam 
enim insidiaa animadverterant) caput modo de-
functi amputatum per fenestram ostendunt itaque 
illorum impelum comprimunt. Fertur Nicephorus 
paucis ante diebus tabellas in suo cubiculo in-
veniase insidiarum indices. Leo frater imperatoria, 
nece illius cogoita, cum filio suo Nicopboro ia 
Magnam ecclesiam confugit. Fuit bic imperator 
cum caederetur, natua annos quinquaginta septem, 
quorum eex cumtotidem menaibua regnavit. 

λειον (καί τούτο γάρ αύτοίς ή Θεοφανώ κατεπράξατο) 
εύρον τδν Νικηφόρον χαμεύνην ύπνώττοντα, καί τις 
αύτψ λάζ ένθορών, καί ένυβρίσας διύπνισε. 'ϋς δέ 
τήν κεφαλήν εκείνος διυπνισθείς άνεκούφισε, δέχεται 
κατ' αυτής ευθύς καιρίαν πληγήν, ή τις αύτψ διέ-
σεισε καί τδ σώμα καί τήν ψυχήν. Είτα ό μέν Τζι-
μισκής έπί τής βασιλείου κλίνης κεκάθικε, τδν δέ 
Φωκαν ήδη παρειρένον εκατέρωθεν 'όπεριΐ&όμενον, 
αύτψ παρεστήσαντο. Ό δέ τάς αιτίας αύτδν ήρώτα , 
δι' άς κεκάκωτο παρ* αυτού · ώς δ' Εκείνος πρδς ουδέν 

άπεκρίνατο, μόνον δέ τδ, Κύριε, βοήθει (72), έφθέγγετο · έγκελεύεται τοις περί αύτδν ταϊς λαβαις τών 
ξιθών τάς γνάθους αυτού παίοντας συνθριύσαι, ή διασεϊσαί τούς οδόντας αυτού Είτα τις έξόπισθεν 
δόρατι βάλλει κατά νώτον αύτδν, καί τό δόρυ διά τών στέρνων εξέπεσε (73). θορύβου δέ παρά τών προκοι-
τούντων γεγενημένου (ήδη γάρ ε*ς αίσθησιν ήκον τής επιβουλής), καί τήν κεφαλήν τού ανδρός έκπε-
πνευκόαυς άρτι έκτέμνουσι, καί τοις σοψατοφυλακούσι διά θυρίδος δεικνύουσι, καί ούτω τήν εκείνων 
δρμήν καταπαύουσι. Λέγεται δ' δ'τι πρδ ήμνρων ολίγων εγγραφόν τι εύρεν έν τψ κδιτώνι δ Νικηφόρος, 
δηλούν τήν έπιβουλήν. Ό οέ τού βασιλέως Νικηφόρου αύτάδελφος δ Λέων τδ γεγονός έγνωκώς, συν τψ υϊψ 
Νικηφόρψ τή Μεγάλη εκκλησία πρυσπέφευγεν. ΤΗν δέ δ αναιρεθείς βασιλεύς ετών πεντήκοντα καί επτά, 
έξ ών έξ καί μήνας τοσούτους (74) τών σκήπτρων έκράτησε τών 'Ρωμαϊκών (75). 

Variae lectiones et notae. 

(71) Βουκολέων. Do Bucoleonte multa congee- C eum plus cruciaret, subitanea mors illi imperatm 
simus in Notia ad Villharduinum, et in Consianti 
nopvli Ckristiava; tantum addo ad urbiura portas 
apponi solitas ejuamodi Leonnum etBucularumata-
tuae marmoreas,colligi posaeex continuatoreTheo-
phanie, lib. m, n. 34. 

(72) Κύριε, βοήθει. Scvlitzes, ρ. 662, ait Nice-
pborum tum dixisse. Κύριε, ελέη σον, Θεοτόκε, βοή
θει. Forruula precaiionia, vcl etiam adprecalionis, 
Grapcia perfamiliaria. S. Athanasius in Apologia 
ad Conatantium Aug. : Καί πάς δ λαός ευθύς μι$ 
φωνή έβόα, Χριστέ, βοήθει Κωνσταντίω. Apophtheg-
mata Patrum in Macario, n. 19 : Έαν δέ επίκειται 
πόλμεος. Κύριε, βοήθει. Idem Scylitzes, ρ. 781, 
Χριστέ, βοήθει, in praeliia inclamntum teatatur. In-
lerdum e.tiam Deipara invocabant, hac formiila, 
Θεοτόκε, βοήθει, ut apud Scylitzem : Thoopbanea 
anno 26 Copronymi, pag. 325 : Καί ε" πού τις 
συμπίπτων, ή αλγών, τήν συνήθη ΧριστιανοΤς άνηκε 
φωνήν, Θεοτόκε, βοήθει, ή παννυ?/.εύων έφωράθη, ή J) 
έτκλησίαις προσεδρεύων, ώς εχθρός τού βασιλέως 
έκλάζετο. Sed de utraqua formula vide quae ad-
notairius in Dissert. de inferioria a;vi numiamati-
bua, n. 2K et30. 

(73) Εξέπεσε. Anonymus Salernitanus, parte 
VII : Sed dum hoec agerenturyPandulfus9 dequo prx-
misimus princcps dum apud Constantinopolim vinctus 
moraretur,atque ipsejam fatus Nicephorusimperaior 

evenit. Nam cum esset justus et jure Legis scrvalor 
Tkeophana crudelissima sua uxor propier SUCB cupi-
ditalis udorem una cum Joanne Simulchi (Tzimisoe), 
co qui illo tempore cfucatum gerebat, crudeiiter illum 
necaveruntf ct imperium ipse Joannes accepit. 

(74) Έξ ών *ξ καί μήνας τοσούτους. Scribtf 
Liutprandue in Legat. in Sibyllinia illis GrmoiM 
libris, in quibua ecriptum repcriebatur, quotaanie 
imperatopquisque victurua erat, eeu imperatuniB, 
Nicephorum ecptennio duntaxat victurum prnaan-
iatum. 

(75) Τών 'Ρωμαϊκών. Nicephori Phocae norro 
staturam et corpuria lormam eic depingi l Liut-
prandus in Logat. : Ante Nicephorum sum (Udvctvs 
hominem *ati$ momtrvosum, puygm&itm, capite pm-
gucm, atyue oculorum parvitate talpinum, barb* 
curta, lata, et semicana f&datum, cervice digitali 
turpatum, prolixitate et dcnsitate comarurn satis 
iopam, colore jGlhwpem,cui per mediam nolis occur-
rere noctem,ventre extcnsum,tiatibus siccum, coxis ad 
memuram ipsam brevem longissimum, cruribnspar-
vum, coleancis pedibusquc rqualem, ctc, qu» qui-
dpni neacio an conveniant cum Leone Diacono, 
lib. i i i llint me. ubi pic Phoram depingit: Τήν δέ 
ίδέαν τοΤοσδε τις ή ; · δψις αύτψ πρδς τδ μέλαν πλέον 
ή τδ λευκδν αποκλίνουσα · κόμη δέ βαθεια καί κθανή, 
όφσαλμοί μέλανες έπί συνοίας πεφροντικότες, δα-
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LIBER DECIMUS SEPTIMUS! 
a. KA\ δ μεν ούτως απέτισε τδ χρεών. Ό δέ Τζι- Α 

μισχής, της βασιλείας γενόμενος εγκρατής, καί τούς 
του 'Ρωμανού παιδας κοινωνούς πεποίητο τής αρ
χής (76), παΐδας ετι τυγχάνοντας, τδν δέ παρακοι-
μώμενον Βασίλειον, δν δ Φωκάς τετίμηκε πρόεδρον, 
μήπω πρώην οντος τού αξιώματος, προσλαβόμενος 
ώς εντριβή περί τήν τών κοινών πραγμάτων διοίκη-
σιν, αύτψ τήν πάσαν οίκονομίαν άνέθετο . Καί δς 
τούς τ ψ Νικηφόρψ προσήκονιας, ή και άλλως εύ-
νοιαν έκείνψ τηρειν ύποπτευομένους, έκ μίσου πε-
ποίηκε, τδν μέν κουροπαλάτην Λέοντα, και τδν υίδν 
αυτού Νικηφόρον έν Λέσβψ περιορίσας, τψ δ' έτέρψ 
τόυ Λέοντος υίψ τψ Βάρδα δ'ριον θέμε^ος περιγρα-
πτδν τήν Άμάσειαν, καί άλλους άλλως μετελθών τε 
καί οίκονομησάμενος. Τούς δέ παρά τού Νικηφόρου 
φυγαδευΟεντας κατήγαγεν , οίς καί αρχιερείς συν - β 
ηρίθμηντο, δ'σοι μή ύπογράψαι έν τψ τόμψ υπέκυ
ψαν, δι' ού τεΟέσπιστο, μή άνευ εκείνου αρχιερέα 
τινά προχειρίζεσθαι , ΕΤτα άπεισιν δ Ιωάννης είς 
τήν Μεγάλην έκκλησίαν ταινιωΟησόμένος. Ά λ λ ' ούκ 
είάθη παρά τού Πολύευκτου (77) είς τδν ναδν είσ-
ελ0εΤν, ώς φόνψ μεμιασμένος. Πράως δέ τήν επι
τ ίμησα δ Τζιμισκής ένεγκών, άπελογεΐτο μή αύτδς 
βύτόχειρ γενέσθαι τού φόνου, έλεγε δέ τδν 'Αβα-
λάντην καί τδν Νικηφόρον διαχειρίσασθαι. Τήν μέν ούν 
Θεοφανώ δ πατριάρχης άπήτησε τών βασιλείων 
άπελαθήναι καί περιορισθήναι, καί τούς αύτόχειρας 
τού Νικηφόρου έκδιωχθήναι, τδν δέ τόμον, ούπερ 
έμνήσθημ&ν, διαρραγήναι, καί αύτδν τδν Ίωάννην 
δέξασθαι έπ ιτ ίμ ια . Ό δέ πάντα ποιήσαι ύπέσχετο 
ΧΛΙ αύτίκα στέλλει καί κατάγει τήν βασιλίδα τών (] 
ανακτόρων, καί τδν τόμον έκει κομισθέντα διέ^ρηξε, 
καί ήν έν ίδιώταις τελών είχε περιουσίαν, διανεΐμαι 
πένηστν έπηγγείλατο . Τούτων δέ γενομένων κατά 
την Γενέσλιον τού Σωτήρος ημών καί θεού έορτήν, 
άμα τε τήν τής Εκκλησίας επιτρέπεται είσοδον , 
καί δμα τψ διαδήματι στέφεται, τήν δέ Θεοφανώ 
$1ς Προιχδνησον περιώρισεν . Ούτω μέντοι αναλη
θείς, έπεί άρχιερέως ή μεγάλη Αντιόχεια χηρεύ-

1. Ac ille quidem fatis ita eatisfecit. Tzimisces 
autem regno potitus,Romani libero8,puero9 adhuc, 
imperii consortee fecit: Basilio cubiculi praeposito, 
quem Nicephorus novo dignitatis genere praeaidem 
appellarat, ut in rebua gerendis versato, admi-
nistrationem omnem commisit. Is Nicepbori co-
gnatos, et alioa qui ei adhuc bene cupere vide-
bantur, amovit, Leone curopalate et filio ejus 
Nicephoro Lesbum relegatis, alteri ejus filio Bar-
dae certo limite prsefinito, ne Amasia excederet, 
atque aliis aliter tractatis.Quos aotem Nicepborus 
in exsilium egerat, revocavit. iis vero etiam pon-
tifices adnumerabantur, qui ei libro subscribere 
recusarant, quosanxerat noquis pontifex ee inscio 
designaretur. Doinde in Magnam ecclesiara abiit 
Joannes, ut ibi diademate ornaretur. Sed Polyeu-
ctua eum, ut csede pollutum,ingredi oedem sacram 
non est passua. Quam increpationem Tzimiacea 
sequo ferens animo, pro defensione attulit, 86 
csdem suis manibus non perpetrasac, sed Abalan-
tem et Atzypotbeodorum Theophanonis 2 0 0 jussu 
Nicephorum sualulisse. Contra, patriafcha postu* 
lavit, ut Theophano palatio pulpa relegaretur, et 
Nicepbori percussoree in exilium agerenlur, et 
liber, cujus meminimus laceraretur, ct ipso pceni-
tentiae subderetur. Ille ae oinnia facturum pollici-
tue, atatim mississatellitibua Theophanonera regia 
educit, librura ad se allatum lacerat, et quaa pri-
vatua opes habuisset ae diatributurum panperibua 
promieit. Hia factis, Natali Servatoris et Dt»i noetri, 
eimul in Eccleaiam admittitur, eimul diademale 
ornatur, Theophanone in Proeconesum relegala. 
8ic appellatus imperator, cum magna Antiochia 
pontificecareret,monachum quemdamThpodorum, 
qui imperium ei praedixerat, neque feslinare aut 
rapere, sed Numinis designationem exspectare 
jusserat, nominavit. Ia pontiiicatu suscepto, ab eo 
postulavit ut Manichaei, qui foeda aua aecta multos 
contaminarent, ex Oriente in Occidentem transfer-
rentur. Cujus poatulatia ille obsecutus, Dationem 

, ταϊς όφρύσιν ύποκαθήμενοι * ρις μέσως 
Ιχσυσα λεπτότητος καί παχύτητος ήρεμα συμπε -
ραινομενη γρυπότητι· ύπήνη σύμμετρος άρεάν παρά 
T i c γ»ά|οος προβαλλόμενη τήν πολιάν · άγκύλεοΤ" 
τ*#)ν ήλικίαν και στιβαρός · ευρύτατος τδ στέρνον 
καί ώμους ώς μάλιστα* τήν μέν τοι άνδρείαν καί 

Variae lectiones et notse. 
Γ77) Παρά τού ΙΙολιεύκτου. Idipsum ita refert 

Balaamon ad can. 12 eynodi Ancyranai: T<j> παρ-
τριάρχης Πολίευκτος πρώτον μέν εξώθησεν εκ τών 
ιερών περιβόλων τής άγιωτάτης του θεού Μεγάλης 
εκκλησίας τδν βασιλέα κύριον 1 Ιωάννην τδν Τζιμι-
σκην, ώς φονεύσαντα τόν βασιλέα κύριον Νικηφόρον 

Ιπιφράσης. 
την γενεάν 

(76) Toi . 
όντι κανόνι χρησάμενος δ άγιώτατος εκείνος πα 
ποίητο τής αρχής. Quos antea Nicephorus Phocas 
longe intra ae statuerat, ut ex Liutprando in Le-

£t, colligimua : Sedebant ad svnislram, non in βα
τή lintd) sed longe deorsum duo parvuli imperato-

res, ejus quondam domini, nunc subjecti. 

τως καί τδ χρίσμα τής βασιλε'ας τδν πρδ ταύτης 
γεγονότα φόνον παρά τού Τζιμισκή έξήλειψεν. Ca-
nou porro synodi ejusmodi cst: Τού; π*>δ τού 
βαπτίσματος τεθυκότας , καί -χετά ταύτα (&απτι -
σθέντας , εδοξεν ε*ς τάξιν προαγεσθαι, ώς άπολου-
σα μένους. 

\ 
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Manicbeornm Philippopolim tranetulit.At pairiar- Α ήν, προχειρίζεταί τινα μοναχδν θεόδωρον, δς 
cha Polyeuotue, cum post Tzimisc® proclamatio-
nem trigmta quinquedies vixissot,obiit,in ejusque 
locum euccessit Basilius monacbus Scamandrenus. 
Agareni vero DOQ ferendum esae rati, ei ademptis 
raodo urbibua careodum eeaet: undecunque con-
veneruat, pactaque belli societate,Carthagineneium 
ductu et auapiciia Anliochiam juxta Dapbnemobse-
derunt. Sed dum cives constantius illis resistunt, 
gentium illa conspiratione cognita imperator, Me-
sopotamiae ducem obsesais opem ferre jubel,Praelio 
commisso, Barbari etai numero longe supcriores, 
a Romanis profligaii diesipantur. Caeterum Rusei 
Bulgarorum natione et provincia subacta, una 
oum ducibus Borise et Romano, obliti patri», 
illio imperii aedem conetituere voluerunt, Galocyri g ας ήδη άφήρηντο, σάνελέγησαν πανταχόθεν, καί 

αύτψ προέφη τής βασιλείας τυχεΤν, και μή σπεοσαι 
μηδ* άρπάσαι αυτήν, άλλ' άναμείναι τήν έκ τού 
θείου προχείρησιν. "Οσπερ τήν άρχιερωσύνην κατα-
δεξάμενος, άξίωσιν έθετο πρδς τδν αυτοκράτορα 
Ίωάννην, τούς Μανιχαίους έκ τής Έφας μετοικίσαι 
πρδς τά ' Εσπερία, πολλούς τή αυτών μυσαρή αιρ<-
σει διαφθείροντας. Ού τήν άξίωσιν πλήρων , ε!ς 
Φιλιππούπολιν μετήγαγε τδ γένος τών Μανιχαίων. 
Ό δέ πατριάρχης Πολύευκτος τή τού Τζιμισκή 
άνα^ρήσει τριάκοντα καί πέντε ημέρας έπιδιούς, 
τδν βίον μετήλλαζε, και άντεισήχθη είς τδν άρχιε-
ρατικδν θρόνον τής βασίλευούσης τών πόλεων ό μο
ναχδς Βασίλειος δ Σκαμανδρηνός. 01 δ' έκ τής "1-
γαρ μή άνεκτδν ηγούμενοι, στερεισθαι τών πόλε»* 

potieaimum impulau : qui, si ab eis Romanorum 
imperator appcllaretur, se ei Bulgaria cessurum, 
et pacem pcrpetuam facturum,et longe plura quam 
promiasa essent proestiturum est pollicitue. Illi et 
provinciarum bonitate illecii, et Galocyri verbis 
inflati, neque litteris imperatoris, omnia qu« Ni-
cepborus promiaisset ee confecturum affirmantia, 
auscultarunt,et legatrg inaolentius tractarunt.Qua 
de cauaa bello eos petere coactus, 2 1 0 Romanaa 
legiones Barda Sclero magistro duce, fratre uxo-
ria Duper defunctae, contraRuesos miait. Quo Bar-
barorum dux Rphendoslhlavus iatellecto, Bulgarig 
armatis et Patzinacis Scythie, nec non Turcie qui 
Pannoniam tenent ad belli societatem ascitU, ex-
ercitu circiter 300 millium coacto, Tbraciam om 

συνθήκας πεφί όμαιχμίας πεποιηκότες, και τοις 
Καρχηδονίοις τήν σφών ήγεμονίαν προσνείμαντες, 
έξεστράτευσαν κατά τής έν τή Δάφνη 'Αττιοχείας, 
καί ταύτην έπολιύρκουν. Τών δ' έν τή πόλει άνθ
ι στα μέν ων αύτοϊς κραταιότερον, ήγγέλθη τφ βασι-
λέΤ τών εθνών ή συνέλευσις. Ό δέ κελεύει τψ στρατ-
ηγψ Μεσοποταμίας έπικουρήσαι τοις πολιορκουμέ-
νοις · καί πολέμου πρδς τούς 'Αγαρηνούς συ/5/5αγέν-
τος, οί Βάρβαροι, καί τοι πολλαπλάσιοι προς τούς 
'Ρωμαίους οντες, τρέπονταί τε καί σκίδνανται. 01 
δέ γε 'Ρώς τδ τών Βουλγάρων έ^νος καί τήν χώραν 
αυτών ύφ' εαυτούς ποιησάμενοι, καί τούς ηγεμόνας 
τού έθνους τδν Βορίσην καί τδν 'Ρωμανδν, ούκέτι 
τών ο*κοι έμέμνηντο, άλλ' ήθελον αύτδύ που μένειν 
τήν χώραν κατέχοντες, πρδς τούτο δ' αυτού ; καί 6 

_ , ^ , Λ. Γ " - " - - - - - , — · ν 

nem populatur. Sclerua qui cura tanta multitudine ^ Καλοκυρδς άνηρέθιζεν. Εί γάρ βασιλεύς 'Ρωμαίων 
acie congredi non auderet, quippe copiie longe 
inferior, militari solertia Barbaroa devicit. Nam 
primumPatzinacas aoloacallide ininaidiaapellectoe 
partim cecidit, partim vivos cepit. Deinde cum 
ceeteris aliquandiu aequo Marte pugnavit. £ed 
cum quidam ex Scytbis et proceritata corporis 
et animi vigoro omnibue auis popularibua supe-
rior, Sclerum suaa legionea equo circumvehi, et 
ad rem etrenue gerendam cobortari vidiaaet: con-
oitato equo eneem capiti viri impegit, qui et du-
ritie et levore galeae repuleue non penetravit. Scle-
rus vieiaaira ianta vebementia gladium in caput 
bostis illiait, tit Barbarua io duaa partee disseca-
retur, mediaeque partes ejua utrinque de equo 
iaberenlur. Quo facinore Barbari perterriti, fugee ρ 

άνα·5ρ'ηθήςομαι παρ' υμών, έλεγε, τής τε τών Βοολ-
γάρων χώρας παραΧωρήσω ύμιν, καί διαθ^σομσι 
πρδς υμάς είρήνην διαιώνίζουσαν, καί τά ύπεσχη-
μένα παρε'ξω κατά τδ πολλαπλάσιον. Οί δέ τή τ« 
τών χωρών αρετή θ*λχθέντες, καί τοις λόγοις τε» 
Καλοκυρού χαυνωθέντες, ούτε τψ βασιλει πάντα 
ποιήσει ν επιτελή τά παρά τού Νικηφόρου σφίσιν 
ύπεθχημένα έπείθοντο γράφοντι, καί τοις πρέσβε-
σιν ώμίλησαν άλαζωνικότερον. Εντεύθεν άρασθαι 
κατ' αυτών δπλα ήνάγκαστο, καί ταΤς 'Ρωμαικαίς 
δυνάμεσιν έπιστήσας στρατάρχην, δν στρατηλατεν 
ώνόμασε Βάρδαν μάγιστρον τδν Σκληρδν, τφ*(1η 
θανούσης αυτού γαμέτης αύτάδελφον οντά, όρμηεεί 
οί κατά τών 'Ρώς ένετείλατο · καί δ μέν άπήει, (Λ 

αροι δέ τούτο μαθόντες, καί δ τούτων Εζαρχος 
86 maodarunt, quos Romani a tergo in8ecuti,mul- δ Σφενδόσθλαβος, τούς τε Βουλγάρους δπλισαντες, 
tos occiderunt multos ceparunt. Pereequendi reli- καί συμμάχους προσειληφότες Σκύθας, of Πατζινά-
quias Barbarorum, qua? quidem vulneribus affecta3 και κικλήσκονται, καί τούς τήν Παννονίαν οίχούντας 
erant, finem noclis interventus attulit. Τούρκους, καί στρατιάν είς τριάκοντα μνριάδας 
άριθμουμένην συστησάμενοι, τήν θρ^κην άπασαν έληίζοντο. Τούτοις ούν μή θα*5{5ών δ Σκληρός συμ-
μίξαι, καί κατά συστάδην μαχέσασθοι (πολλοστδν γάρ ήν πρδς τδ πλήθος εκείνων τδ μετ' αύτου στρσ-
τιωτικδν) στρατηγικαΐς μεθόδοις τούς Βαρβάρους κατηγωνίσατο. Καί πρώτον μέν λόχους καθίσας καί 
μόνοις τοις Πατζινάκαις έπελθών, καί εύφυώς αυτούς περια γαγών είς τούς λόχους, τους μέν άν-
είλε, τούς δ' είλε ζώντας · εΤτα καί τοις άλλοις συμμίζαντι μέΧρι μέν τίνος Ισόρροπος ήν ή μάχη αύτψ. 
Ώ ς δέ τις τών Σκυθών καί ογκψ σώματος, καί ψυχής παραστήματι γενναίος είναι δοκών, καί τών 
ομογενών άπάναων δπερτερείν, δρών τδν Σκληρδν έφιππον διιδντα τάς ύφ' έαυτδν τάξεις, καί ταύτας 
ε·ς άλκήν διεγείροντα, ώρμησε κατ' εκείνου, καί κατήνεγκε τδ ξίφος κατά τής κεφαλής τού ανδρός · τδ 
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τού χρόνους ισχύϊ χαί τή λειότητι ούχ ήψατο αυτού. Ό δέ Σκληρός αύθις χατά της κεφαλής τδν 
t άντέπληξε, καί ή τού ξίφους καταφορά είς τοσούτον γέγονεν ένεργδς, ώς διχή τμηθήναι (78) 
έρβαρον, καί ήμίτομα τά μέρη αυτού τού ίππου έκπεσεΤν. 01 Βάρβαροι τδ Εργον έκπλαγέντες 
ιλίαν έξέπεσον, καί είς φυγήν αύτίκα έτράπησαν, οίς οί 'Ρωμαίοι κατόπιν έλαύνοντες, πολλούς 
'ήρουν, πολλούς δ' έζώγρουν. "Επαυσε δέ τής διώξεως τοδς περί τδν Σκληρδν επελθούσα ή 
ως δΐ καί δ'σοι περιελείφθησαν τραυματίαι ήσαν. 
;αί τά μέν κατά τούς 'Ρώς έν τούτοις ήσαν. Α Π· Cum haec contra RU8808 geruntur, Bardas 

δέ δ Φωκάς δ τού Λέοντος παις, έξ Ά μ α - Phocas Leonis filiue relicta Amasia ubi exsulabat, 
Gfflsaream Cappadoci® oocupavit, et factioaorum 
homioum opibus fretus, tyrannidem affectavit, 
eumptis imperii insignibus. Sed et pater ejus Leo 
cum altero filio Nicepboro in animo babuit Leebo 
transire in Thraciam, adjutore Abydeno arohiepi-
scopo. Verum eo coneilio cognito, damnatur una 
oum filio Nicephoro ut ei oculi effodiantur; impe-
rator tamen olam ministria mandasse fertur, ut 
simularent duntaxat excscationem, eorumque vi -
8um illffisum coneervarent. His ita gestie, Soytbis 
recens fusis, Sclero litter® ab imparatore affe-
runtur, ut trajecio in Orientem exeroitu Bar-
dam Pbocam opprimat. Qui cum Ceeaream per-
yenisset, Pbocas a sua factione desertue (nam 
ad Sclerum confluebant omnes) aolua cum euia 
ministris ad caatellum Tyropsum properai: a 
2 1 1 quo oum non multum abesset, equites eum 
a Sclero missi consequuntur. Quorum unus Gon-
stantinus Charon, csteris audacior scilicet, com-
militones suos antevertit, et impelu vebementiore 
ac pertioacius in Phocam,extremum auorumagmen 
curantem, illatua, bominem maledictis et probria 
iosectatur. Gui ille : Non U dccet, inquit, homini 
tali calamitate conflictanti insultare. Gum autem 
Gbaron interim propior factus, telum in eum con-
jecturus easet, clavam sic in galeam ojue impcgit, 
ut una cum illa caput etiam confringeret, quo uno 
ictu proetratus, purpuream vomit ille animam.Eum 
jacentem conspicati qui pone sequebantur, a per-

τοοτοις έγγίσαντος G gequendo deatiterunt, Pboce porro caatellum jam 
ingresso persuaeit Sclerua ut imperatorie iidei ee 
committeret; cujus juesu clericua factue, et in 
Ghium relegatue est, Sclerus in Occidentem revo-
catus. Imperator studio Baeilii cubiculi piapoaiti 
Tbeodora Constantini Porpbyrogeniti filia uxore 
ducta, anno secundo imperii, verno tempore cum 
multie exerciiibus et classe illuetri bellum Ruasia 
infert, cui inter abeundum Scytbarum apecula-
tores, Romanorum vires cxploraturi, per apociem 
legationia occurrerunt: quoa imperator cur adee-
aent non ignarua, per omnia caatra circumduci 
jusait, iieque perlustratia abire. Digressia illie ipae 
cum expeditorum quinque et equitum quatuor mil-
libus aecutua, ex improvieo ad magnam Perethla-

βασιλείας, j vam accedit, et vallum communit: que res Tau-
τών 'Ρώς roscylbis terrorem attulil. Calocyrue autem qui 

ιτγών έν ή περιώριστο τήν τ ω ν Καππαδοκών 
φει Καισάρειαν, πολλούς προσεταιρισάμενος, 
>αννίδι έπικεχείρηκεν, έαυτψ περιδεμένος τά 
σιλείας παράσημα. Καί δ πατήρ δέ τούτου δ 
Λν τψ Νικηφόρψ έκ Λέσβου πρδς θρ^κην 
Μίατο διαβήναι, έ'χων συμπράττοντα οί καί 
βύδου άρχιεπίσκοπον. Γνωσθείς δέ, τούς δ-
>&C πηρωΟήναι καταδικάζεται σύν τψ υίψ 
ρφ. Λέγεται δέ τδν βασιλέα κατά τδ λεληθδς 
σφαι τοΤς έπιτραπείσι τήν πήρωσιν τών 
, μή Εγκόψαι τούτοις τά όμματα, άλλά 

μέν παρασχεΐν έκτυφλώσεως, παραφυλάξαι 
; άνθρωποις άλώβητον τδ δρ$ν. Τούτων ούν 
συνενεχθέντων , γραφή καταλαμβάνει βασί-
τόν Σκληρδν, άρτι τούς Σκύλας τρεψάμενον, 
πωθήναι πρδς τήν Έώαν, καί τψ Βάρδα τψ 
άντικαταστήναι. Καί αύτίκα άπήει, καί είς 
5ΐαν γέγονε, καί οί περί τδν Φωκαν, εκείνον 
* f τψ Σκληρψ προσε^ρύησαν, μόνος δέ μετά 
εραπόντων περιλειφθείς, πρδς τδ φρούριον 
•ε τδ Τυροποιόν. Ή δ η δ' εγγύς όντα τού 
ου φρουρίου, καταλαμβάνουσιν αύτδν ιππείς 
ντες πρδς τού Σκληρού, ών εις Κωνσταντΐ-
άρωο, θρασύτερος τών άλλων, ώς Εοικεν, ών, 
τας τούς συστρατιώτας, μεθ' δρμής συντονω-
αιίρχετο τψ Φωκφ, δ δέ ούραγεί καί τούς σύν 
εριεΐπε, καί δ Χάρων ύβρεσι τούτον Εβαλλε 
δεσι. Καί δ Φωκάς, Ούκ Εδει σε, εΤπεν, άν-

έν συμφοραΤς τοιαύταις γενόμενον, έπι-
ν. Τού δέ Χάρωνος έν 
δ^ , και βαλείν έπιχειρούντος αύτδν, εκείνος 
ίνην άνατείνας, παίει τδν Κωνσταντΐνον κατά 
>υθος, καί ταύτην συνέτριψε μετά τής κεφα-
> ανδρός, και ευθύς εΤλε τδν πεπληγμένον 
5ος θάνατος, μι? θανατωθέντα πληγή. Οί δέ 

έλαύνοντες, δρώντες τδν πεσόντα, άφίσταντο 
•ξεως, καί δ Φωκάς εί'σ·.δυ τό φρούριον. Είτα 
Ιαεληρος. παρεγένετο , καί πέπεικεν αύτδν 
*pV** τψ βασιλεΤ* καί προσελθόντα, κληρι-
ε γτνδρενον, είς τήν Χίον περιορίζει δ Τζιμι-
Καί 6 Σκληρό; αύθις προστάττεται μεταβή-
• τά Έσπέρια. Νυμφεύεται δ' έαυτψ γυναϊκα 
Ιεύς σπουδή Βασιλείου τού παρακοιμωμένου 
BCV τήν θυγατέρα Κωνσταντίνου τού Πορφυρο
ύ . "Βτει δέ δευτέρψ τής αυτού 
άναλάμψαντος, εκστρατεύει κατά 

Variae lectiones et notse. 

Ως διχή τμηθήναι. Nota eunt que de Go-
Bolhoneo dicunt biatorici, atque in iis 

LB Aquanais, lib. m, cap. 65 ; Petrus Tude-

PATKOL. GR. C X X X V . 

bodue p. 789, et Wil l . Tyrioe, lib. nr, cap. 6, aui 
sctlicet unum de ho$tibus protervius instantem, Itcet 
lorica indutum per medium dictiil, etc. 
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tum ibi erat, omnis mali auctor, oognito impera- Α ™ v στρατεύμασι πλείοσι καί στόλψ περιφανεΤ, wA 
toris advenlu in Russorum castra confugit, pre-
aentiae illius nuntium afferens : quo etsi perturbati 
eunt, tamen jaxta Romanos castra poeuerunt. 
Imperator vero Perstblavam profectue, extra ur-
bem circiter octo millia bomioum sese exercentium 
deprehendit, qui impetu ejua paulisper tolerato 
terga dederunt. Oppidani arripientee arma, ut res 
ferebat, ad opem ferendam popularibue, incompo-
eito agmine egresei,a Romania partim occiduntur, 
partim in urbem se reoepturi, obeepto equitibus 
itinere, in campo dissipati eunt, aliis caesis, aliie 
captii. Qui intra urbem erant, clauaie portis eunt 
obeessi. Poetridie cum Basilius cubiculi praepositus 
2 1 2 cum toto exercitu advenieset: imperatore 

άπιόντι συναντώσιν αύτψ πρεσβευταί δήθεν 
ΣκυΘών* οί δέ κατοπτήρες ήσαν και της τών 'Ρω
μαίων Ισχύος κατάσκοποι, δ ουδέ τδν βασιλέα διέ
λαθε. Ηροστάξας ούν περιαχθήναι αυτούς κατά «αϊ 
τδ στρατόπεδον, και τούτο καταμαθείν, έχέλευη» 
άπαλλάττεσθαι. Εκείνων δέ άπ ι όντων, και αυτές 
εύζώνους παραλαβώτ πεζούς ές χιλιάδας πέντε, χαί 
ίππότας τετρακισχιλίους, οπίσω τών πρέσβεων 
άπήει, και άθρόον έγγυς τής μεγάλης ΙΙερσθλάβας 
γίνεται, καί βάλλεται χάρακα, δ τούς Ταυροσκύθα; 
είς άμηχανίαν ένέβαλε. Καλοκύρης δέ δ τών κακών 
πρωτουργδς, έκεΤ τότε παρών, καί γνούς τδν βασι
λέα παραγενόμενον, πρδς τήν τών 'Ρώς ««έδρα 
παρεμβολήν, άφ' ού τήν τού βασιλέως παρουσία* 

oppugnatioaem vehementiusurgente,quidam scalis g μαθόντες, έτεθορύβηντο, δμως μέντοι 
oonscenso muro Barbaros aliqoot deprebensoe ibi —*- x — - ' n - ™ — • 
oeciderunt, apertisque portis exercitui facilem in-
gressum patefecerunt. Perethlava sic expugcata, 
Borises quoqoe Bulgarorum rex captus est, quem 
oum omnibue Bulgaris imperator humaniter traota-
tum dimisit. Negabat enim se Balgaris intulisee 
bellum, sed Russie. Cum autem multi Bcylh® in 
muDitionem quamdam confugi8sent,imperatoream 
quoque exscindi jussit. Quia vero milites a difflcili 
ob ailum loci oppugnatione abborrere videbat,ipse 
primus caetellum pedee adortus, effecit ut militcs 
ex vereoundia aeouti, capto caetello, alios c®de-
rent, alioa oaperenl. Urbi Perethlav» valido prae-
aidio imposito, Dorostolum, qu» et Drietra dicitur, 
petit, ubi Spbendostblavus Russorum dux caatra , r _ i e . 
habebat, atque obiter quasdam urbes capii et cae- C Χ Ο ιμωμένου Βασιλείου μετά πάσης τής στραπαρ 

παραστρατο* 
πεδεύονται τοις 'Ρωμαίοις. 01 δέ περί τδν βασιλέε 
έλθόντες είς τδ τής Περσθλάβας άστυ, ώς εΓρηται, 
καταλαμβάνουσιν έκτδς γυμναζομένους ώς όκτακισ-
χιλίους, κάκείνοις συνέμιξαν. 01 δέ πρδς μέν 
δλίγον άντεσχον, είτα νώτα στρέφοντες έφευγαν. 
Καί οί εντός, ώς έκαστος ήδύνατο, δπλισάμενοι, 
έπικουρήσοντες τοΤς δμοφύλοις έξ^εσαν, καί άσυν-
τάκτως αύτοίς χωρούσιν, δπαντιάζοντες οί 'Ρ«-
μαίοι άνήρουν πολλούς, οί δέ είς τήν πάλιν αύθις 
άνθυπενδστουν. Ά λ λ ' ιππέων τινών έξιππασαμένων 
'Ρωμαίων, καί τήν είς τήν πόλιν άπάγουσαν άτρα· 
πδν έπιτειχισάντων, οί Βάρβαροι ανά τδν έκτδς τεο 
άστεος χώρον έσκίόναντο, ένθα οί μέν έζωγρούντ%' 
οί δέ καί έκτείνοντο, οί δ* έν τή πόλει τάς πύλ4 
κλείσαντες, έπολιορκούντο. Τή δ' έξης τοδ 

tella vastat.Ut in hostium oonepectum ventum est, 
ambo exeroitus statim congre8si,magnam diei par-
tem mquo marte pugnaverunt, doneo sub orepu-
sculum Russi defaligati in fugam inclinarunt: 
Romanisque pereequentibus, multi caesi eunt, nec 
paucioree capti: caeteri Dorostolum se receperunt. 
Imperator vero vallo ante urbem excitato, trire-
mes quffi Istrum tuerentur exspectabat, ne Ruasj 
aufugerent. Spbendosthlavus autem quos babebat 
Bulgaros, qui ad viginti millia eese dicebantur, 
in vincula compegit, veritus ne vel seditionem 
moverent, vel ad Romanos deflcerent. Gum clasais 
adesset, urbem oppugnat imperator, ad quem 
Gonetantia et ex aliia castellis legati venerunt, 

έλθόντος, έ($(5ωμενέστερον δ βασιλεύς τ η πολιορπΕ* 
έπικεχείρηκε, καί τίνες διά κλιμάκων είς τδτεΤχος 
άναβεβήκασι, καί τούς έκεΤ τών Βαρβάρων χαταλφ* 
φθέντας συγκόψαντες ξίφεσι τάς πύλας άνεωξαν, 
καί τή 'Ρωμαϊκή στρατί^ πάση (5αδίαν παρδεχον 
τήν εΐσοδον. Καί ούτω μέν τδ τής Ηερσθλάβας 
'Ρωμαίοις κατέστη άλώσιμον, Ινθα καί i 
Βουλγάρων βασιλεύς δ Βορίσης έάλω, φ χα! 
τοις Βουλγάροις επιεικώς δ αυτοκράτωρ «χρήσατε, 
άνετους αυτούς άφιείς, ού κατά Βουλγάρων, λήω* 
άρασθαι δπλα, κατά δέ γε τών 'Ρώς. Jfettmt & 
Σκυθών είς όχύρωμά τι προσπεφευγόντωτ, l^jDkib 
καί τούτο δ βασιλεύς έκέλευσεν. Οί δέ crxpoautai 
διά τδ τού τόπου δυσάλωτον ήσαν * άπράβΰμοι. 

veniam petentee, ac aemetipsos et castella de- D γνούς δ Ιωάννης, αύτδς πρδ τών άλλων «εζ% 
denies. Quibus Romani aooeptie, in Doroetoli 
obeidione diea complures sunt commorali,Barbaria 
fortiter 8Θ3Θ dcfendentibu8. Cura autem crebris 
praeliia multi vulnerarentur, et jam annona deeti-
tuerentur, cceperunt frangi animis: cum Sphen-
dostblavus noctc illura et tempcstuosa, cum viris 
circiter bis mille ia trabarias imposilis fruineata-
tum abiit, et rcbas necessariis conquisiti., Doro-
etolum reddit: Roinanorum aliquoL miuistris, qui 
in ripa fluminis, ali^a atque aliis de causis vaga-
bantur, exscensu facto interfectis. Ea ree adeo 
niulesta 2 1 8 iuit imperatori, ut classis praefectis 

άπήει πρδς τδ όχύρωμα, καί ούτω καταιδέσας τΑς : 
στρατιώτας, εσχεν επόμενους αύτίρ, καί ήλω τ4 J 
φρούριον, καί τών έν αύτψ οί μέν διεφθάρησαν, 1 
(νιοι δέ καί άλωτοί 'Ρωμαίοις έγένοντο. Τούτω pfc '1 
ούν τψ άστε ι φρουράν έγκατέστησεν δ βασιλεύς άξ- Μ 
ιόμαχον, εκείνος δέ άπήει πρδς τδ Δορόστολσν, δ xrf W 
Δρίστρα καλείται, καί τινας πόλεις ελών κατά πί 
ροδον, καί φρούρια έκπορθήσας, έφθάκει πρδς tt 
Δορόστολον. Έ ν δέ πρδς τής πόλεως ταύτης έστρ·· 
τοπεδευκώς δ τών 'Ρώς αρχηγός δ Σφενδόσθλαββς» 
Ώς ούν είδον άλλήλας αί στρατιαί, συνε^ρ 
έπ' άλλήλαις ευθύς, καί τδ μέν πολύ τής ήρ%ϊ 
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ά γ χ ω μ ά λ ω ς έμάχοντο. ΙΙερί δέ δείλην δψίαν άπειρη- Α iratrue mortem minitaretur, ei denuo Barbaroram 
κότες οί 'Ρώς ένέκλιναν πρδς φυγήν, καί οί ΤωμαΤοι 
Ιδίωκον, πλείστοι μεν ούν τών Βαρβάρων άπώλοντο,ού 
με (ους δε έζωγρήθησαν , οί δ' ε!ς τδ Δορόστολον 
έπανήλθοσαν* χαί δ Βασιλεύς πρδ τής πόλεως πηξά-
μενος χάρακα, τάς τριήρεις τάς "Ιστρον φυλαξούσας 
προσέμενεν, Ινα μή οί 'Ρώς άποδράσαιεν Ό δε 
Σφενδόσθλαβος οδς κατείχε Βουλγάρους, εις είκοσι 
χιλιάδας οντάς, ώς λέγεται, πάντας ύπδ δεσμοΤς έποι
ήσατο, δε (σας μή έπαναστΛιεν αύτψ, ή τψ βασιλει 

egressum neglexissent : oumque urbom integris 
sexaginta diebus fruatra obsediseet, eam fame do-
mare statuit, coronaque circumdata, accurate 
obeervavit no aliounde oommeatue importaretar. 
At Barbari raultia eruptionibua vioti, urgenteque 
famc, spe et commeatus et auxiliorum deetituti : 
partim noctu fugiendum, partim doditione Roma-
nis facta, ad sua caique redeundum eaee, partim 
alia qusidam censucrunt. 

προσχωρήσωσιν. Ώ ς δέ καί δ στόλος παρήν, έπολιόρχει τήν πόλιν δ βασιλεύς. Εκ Κωνστάντιας δέ καί 
φρουρίων έτερων πρέσβεις πρός τδν βασιλέα άφίκνντο αΐτούντες συγγ^ώμην, καί εαυτούς παραδιδόν. 
τες αύτψ καί τά φρούρια. Καί ταύτα μέν οί 'Ρωμαίοι παρέλαβον . Ή δέ τού Δοροστόλου πολιορκία 

ημέρας διήρκεσε πλείονας, τών Βαρβάρων εύψύχως ανταγωνιζομένων . Ώς δ' έκ τών πολέμων τών 
συνεχών πολλοί τραυματίαι γεγόνασιν, ήδη δέ αυτούς καί τά ζωαρκή έπιλέλοιπεν, ήρξαντο σφίσι 
Ο^αυεσθαι τά φρονήματα. Άλλ ' δ Σφενδόσθλαβος νύκτα φυλαξάμενος άσέληνον καί χειμέριον , έν μο-
νο{ύλοις άνδρας έμβιβάσας ώσεί δισχιλίους, καί αύτδς έκείνοις συνεμβεβηκώς, απήλθε ν έπισιτίσα-
σφαι χαί συλλέξαντες τά χρειώδη, είς τδ Δορόστολον έπανήεσαν. Καί τινας τών 'Ρωμαίων θεράποντας 
περί τδν ποταμδν έσκεδασμένους κατ' άλλας καί άλλας χρείας ίδόντες, έκβάντες τών πλοίων ένίους 
άπέχτειναν, καί λαθόντες, αύθις είς τδ Δορόστολύν έπανήλθοσαν. Τούτο πάνυ τδν Βασιλέα έλύπησε, καί 
τοις τοΰ στόλου κατάρχουσιν έπιχόλως είχε, καί ε! έτι λάΟοιεν αυτούς οί Βάρβαροι άποπλεύσαντες, 
ήπεΓλησε θάνατον εΤναί σφισι τδ έπιτίμιον Έ φ ' δ'λαις δέ ήμέραις έξήκοντα πολιορκήσας τήν πόλιν, 
καί μήπω ταύτην ελών, Ιγνω λιμψ τούς Ινδον καταγωνίσασθαι, καί περιεκάθητο ταύτην, έπιτηρών 
ακριβώς, ίνα μήποθεν αύτοΤς χρειώδες τι κομισθή. Οί δέ Βάρβαροι πολλάκις έκδρομάς ποιησάμενοι ήττηντο, 
έπε* δ1 καί τψ λ ιμψ δέ έπιέζοντο, καί ούτε τής τών αναγκαίων ήν αύτοίς χορηγίας χορηγίας έλπίς, ού μέντοι 
συμμαχίας, οί μεν άποδράναι νυκτός συνεβούλευον, · ί δε 'Ρωμαίοις εαυτούς πιστεύσαι, καί ούτως έπανελθείν 
είς τά Τδια, οί δ' άλλο τι δπετίθουν. 

[. Γ . Ό δέ γε Σφενδόσθλαβος έτι άπαξ 'Ρωμαίοις Β 
f παρήνει μαχέσασθαι, καί ή περιγενέσθαι τε καί 
' σ^ωνήσεσβαι ή προτιμήσαι θάνατον εύκλεά ζωής 

δυστυχούς. Ταύτα ό μέν είπε, τδ δέ πλήθος έπήνεσε, 
^ «αι τή έξ^ς θανατώντες , τοις 'Ρωμαίοις συμπλέ-
f ΜΗΙΐιι, χαί μέχρι πολλού ποτέ μέν οί 'Ρωμαίοι πε· 

plfYYvovco τών ΣκυΘών, ποτέ δέ τών 'Ρωμαίων 
t l Βάρβαροι. Ώς δ' έφωράσατο τήν τού τόπου 

* στενοχωρίαν ό βασιλεύς τοις έναντίοις είναι πρδς 
λυσιτέλειαν, μή οίων τε όντων τών 'Ρωμαίων έπιέ-

I ναι «δτοΤς άθρόον, τοΤς στρατηγοΐς ύπετίθετο, τά 
-, τάγματα πρδς τδ πεδίον ήρεμα ύπάγειν, υποχω

ρούντα κατα βραχύ. Τούτο γενόμενον, τοις Βαρ-
βέροις δειλίας τών 'Ρωμαίων καί φυγής παρέσχετο 
Ιάκησιν , χαί ειποντο άλαλάξαντες . Ώς δέ πρδς 
εΐούτερον πεδίον έγενοντο, σύνθημα τοις 'Ρωμαίοις ^ 
4 (aaOyBK επιστροφής δέδωκε, καί ανάστρεψαν τ ε ς, 
«ρ·σ6*λλικ>σι τοις Καρβάροις, καί γίνεται φρικώ-

ί t$C 4 πόλεμος. Ό βασιλεύς δέ τδν μάγιστρον 
Βάρ&Λν τδν Σκληρδν μετά τών ύπ' αύτδν ταγμάτων 
aajntAttaat τήν χρδς τήν πόλιν είσοδον τοις Βαρ
βάρα* «***πομφεν. ΊΙ δέ μάχη μέχρι πολλού ίσό£-
Φ**9ς φ» · Λέγεται δέ καί θειοτέρας επικουρίας 
τότε τους ^Ρωμαίους τυχείν. θύελλα γάρ κατά 
πρόσωπον τοίς Σκύθ αις προσέβαλλε, καί τις εφιπ-

: πος έωρατο πολλοίς , τών 'Ρωμαίων δπεραγω-
ί. νιζό μένος , καί συγκλονών τών Βαρβάρων τάς 
bφάλαγγας. *Ην δέ κατά τήν ήμέραν εκείνη ν τής 
Σφάχτης -ή τού στρατηλάτου αγίου Θεοδώρου, τού 

μάρτυσι περιωνύμου, τελούμενη μνήμη. Τρέ-
;ι γούν οί Σκύθαι, x*i «ρδς τήν πόλιν ώρ-

III. Spbendostblavus autem monuit BUOI, nt 
denuo Martia aleam experirentur, vel victoria ea-
lutem quaesituri, vel honestam mortem calamitoss 
vitae preelaturi.Ea aententia populo probata,postri-
dio mori non recusantee, cutn Romanis oongre-
diuntur, ac diu nunc hia DUDC illis vinoentibue, 
imperator qui loci anguatias hoatibua subaidio ease 
animadverterat, in quibus sui conferti irruere non 
poaeent, duces monuit ut cohortes paulatim rece-
dendo io plaoitiem aubducerent. Quod cum fieret. 
Barbari opinati Romanoa melu fugere, cum cla-
more eunt inaecuti. Cuni in patentiorem campum 
venium eeset, imperator teaaeram dedit Romania 
ut ee converterent: et pugna airociesima orta, 
Bardam Sclerum magietrum cum auia cobortibus 
ad intercludendum Barbaris aditum urbis, aqaan-
davlt. Gum diu victoria anceps [eeset, Romani di-
vinitus adjuti eese perhibentur. Nam ot procellam 
Soytbarum facies verberaaee, et quemdam in equo 
a xnultis vieom, qui Romanoa defenderet, et Bar-
barorum pbalanges conturbaret. Eo porro die 
memoria aancti Tbeodori roagietri militum.inaignie 
martyris celebrabatur.Scyihae igitur in fugam com-
pulei urbem versue fugiebant, qua curo intrare 
non poesent, a Bclero interclusi, in euburbia die-
persi caeduniur, et a ae invicem opprimuntur et 
conculcantur, ut interfectorum numerua baud 
facile iniri queat. Reliqui omncs vulneribus affccii 
fuerunt. Theodorum porro magistrum militum 
Romanis contra Barbaroa auxilio fuisse, ex eo 
cognitam est. Muliercula qtuedam Byzaniia, reli-
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gioea et modesta, pridie illiue pugne in somnie Α μήχ«*«ν, άλλ* ήν εκείνη αδτοις ούχ είσιτητή (ήδη 
eanctam Deiparam 2 1 4 prooedere cum magno 
coroitatu videre viea est, ac dicere : Domine Tkeo-
dore, tneus, et iuus Jognnes gravia sustinei : propere 
igitur illiopem ferto. Id somoium illa quibusdam 
aperuit, qui die notato compererunt, id pridie 
postrem® pugns contigisse. Imperator vero ut 
martyri pro navata opera gratiam referret, ele-
gaDtissimum ei templum Eachani® sive Euchait» 
struxit, vetere diruto, in quoj corpus ejua multia 
certaminibua defuoctum repoaitum erat,et urbem, 
vetere nomine abolito, Tbeodoropolim appellavit. 
At barbarus SpbendoBtlavue undique desperatus, 
per Ugatos veniam ab imperatore petiit, ao do-
raum redeundi facultatem, et locum inter Roma-

γάρ παρά τού Σκληρού άποκέκλειστο ή είς ταύτην 
είσέλευσις) καί λοιπόν έπί τά ταύτης προαστειβ 
διεσκίδναντο καί καταλαμβανόμενοι διεφθείροντο, 
καί ύπ' αλλήλων άπώλλυντο συνωθούμενοί τε κει 
σττίπατούμενοι, ώς δυσαριθμήτους τούς άνηρημέ
νους είναι. Οί δέ περιλειφθέντες τραυματίαι γι-
γόνασι ξύμπαντες. Έγνώσθαι δέ δ'τι 6 στρατηλάτης 
άγιος Θεόδωρος (79) ή ν , δ'ς τοις 'Ρωμαίοις τότε 
κατά Βαρβάρων έπεκούρησέ τε χαί συνεμάχησεν, 
Εντεύθεν γυναιόν τι ευλάβεια συνεζηκδς καί σε-
μνότητι κατά τδ Βυζάντιον , μΐφ πρδ τής μάχης 
ταύτης ήμερα έδοξε καθ' ύπνους τήν άγίαν θεοτόχον 
δρ^ν προϊούσαν, καί προπεμπομένην ύπδ πολλών, 
άκούσαί τε τής θεομήτορος λεγούσης πρδς 1*ι 

norum f(Bderatoe et liberum Taurosoytbis in Roma- τών προϊόντων αυτής, Κύριε Θεόδωρε, 4 έμδς 
norum provinciiscommercium.QuiBCumimperator " χαί σδς Ιωάννης αγώνας έχει βαρε ίς · σπεύσον 
omnia coDoessieeet, Splendostlavua ipseeum adiit, 
orane ut cum Patzinacia ageret, ut Russis domum 
redituria per suam provinciam transitum dareat. 
Imperator cum et hoc et belli eocietatem, atque 
illud etiam ab eis petiisset, ne Istro trajeoto Bul-
gariam vastarent; Patzinac» offiterie assensi tran-
itum Russorum dutaxat negarunt. 
άντί τής προτέρας αυτής κλήσεως θεοδωρόπολιν 

ούν, αύτφ έπικούρησον. Έξέφηνεν ούν τισιν \ 
γυνή τδ ένύπνιον. Οί δέ τήν ήμέραν έσημειώσαντο, 
καί ήν ή πρδ τής τελευταίας μάχης. Τον μάρτυρα 
δ' δ βασιλεύς τής βοηθείας άνταμειβόμενος, ναδν 
αύτψ κατά τήν Εύχανίαν ή ΕύχαΙταν περικαλλή 
έδομήσατο, τδν πρώην καταβαλών, έν ψ τδ πο-
λύαθλον εκείνου σώμα κατέθετο χα2 τήν πόλιν 

έπωνόμασεν. Ό δέ Βάρβαρος Σφενδόσθλ*βος πάν-
τοθεν άπογνούς, διεπρεσβεύσατο πρδς τδν βασιλέα, συγγνώμην αίτών, και είς τά οικεία επανέλθει 
έξαιτούμενος, καί τοις σύμμαχοις 'Ρωμαίων συντάττεσθαι, καί τδν βουλόμενον Ταυροσκύθην ίέναι 
πρδς τά 'Ρωμαίων ήθη, χαί έν αύτοίς έμπορεύεσθαι. Καί δ βασιλεύς τάς αίτήσεις προσήκατο, χαί πάσας 
έπλήρωσεν * είτα καί αύτδς δ Σφενδόσθλαβος άφίκετο πρδς τδν αυτοκράτορα, καί αύτψ συνωμί· 
λησεν. 'ξϊτήσατό τε τοις Πατζινάκαις δηλώσαι, μή κωλύσαι τοις 'Ρώς οικαδε άπιούσι διά τής σφετέρας χώρα; 
τήν δίοδον. Καί δ βασιλεύς τούτ' εκείνους ποιήσαι ήξίωσε, καί σύμμαχο»ς έχει ν αυτούς, μηδέ διάβαινε* 
τδν "Ιστρον, καί τήν Βουλγαρίαν ληΓζεσθαι. οί δέ τοΤς μέν άλλοις συνέθεντο, πρδς δέ τήν δίοδον τών *Ρως 
άπηγόρευσαν. 

IV. Bello Russioo ad bunc modura confeoto, C Δ'. Τοιούτψ δέ τέλει τού πρδς τούς 'Ρώς πολέμου ^ 
imperator Bjzantium reversue, ab omnibus ordi-
nibus eplendide excipitur. Nam et patriaroha cum 
omnibua eacerdotibua ei obviam eat progressue, 
et eenatus, et populus coronaa offerentes, et cur-
rum cum quatuor albis equia, rogantque ut eo 
conscenso triumpbaret.At ille corooas accepit, et 
equo siugulari candido triumphavit, et veatibus 
Bulgaricorum regum currui impositis, eupraque 
eas imagine Deiparce collocata, currum anteceesit. 
Gum in forum Plaootum pervenisset, Borieem 
Bulgaricis insignibus depositis dignitate magistri 
ornavit.At Spbendosthlavus cura Ruseis suie, in 
reditu Patzinacarum insidiis exceptui, ad inter-
necionem casBus est. Idera hic imperator Gbristi 

καταλυθέντος, δ βασιλεύς πρδς τδ Βυζάντιον έπανέ-
ζευξε, καί δπεδέχθη λαμπρώς δφ' δλου του «*» 
λιτεύματος. "Ο τε γάρ παςριάρχης προυπηντή» 
αύτψ μετά τού κλήρου παντός, καί οΛ τής γε
ρουσίας, καί οί τού δήμου, στεφάνους πρ<>σπγυντεςίJ 
καί τέθριππο ν άρμα, οί δ' Ίπποι τούτου λε 
έδέοντό τε τού άρματος έπιβεβηκότα, ταλέσαι τδ» 
θρίαμβον. Ό δέ τούς μέν στεφάνους έδέξατο, ΐααω 
τε κέλητι καί τούτψ λευκψ έθριάμβευσε, τφ Κ vt 
τεθρίππψ τάς βασιλικά ς στολάς τών Β*ΐλγέο»« 
βασιλέων έπέθετο, καί τούτων άνωθεν afx4m τής 
Θεομήτορος (80) καί προήει τδ άρμα. Ιατά Κ 
τήν ΙΙλακωτήν λεγομένη ν γενόμενος άγοραν, άπο· 
δυσε τδν Βορίσην τά τής παρά τοις Βοολγέράτ 

Servatorie templum in Chalce magnificum estruxit. n βασιλείας παράσημα, καί τψ τών μαγίστρων lcfr 
Patriarcba Basilius Soamandrenua oum post qua- μη σε ν άζιώματι. Ό μέντοι Σφενδόσθλαβος μηέ 
driennium ΒΙΗΒ desigaatiunia, ob quodam objecta τών 'Ρώς έπ' οίκου άναζευγνύς λόχοις περιπάη* 
orimina per concilium looo motue eeset; Antonius τών IIατζινακών, καί πάντες αθρόοι άπώλοντε, 
Studitcs patriaroba eet deeigaatue. Imperator vero Ούτος δ βασιλεύς τδν έν τή Χαλκή ναδν τ*3 Xtf-

Varise lectiones et notae. 

(79) Ό στρατηλάτης άγιος Θεόδωρος. Hausit 
aLeone diacono, qui Joanais Tziimisc® reegestas 
pluribus proeecutus est. 

(80) Είκόνα τής Θεομήτορος. Addit idem Leo 

Diaconue inHiat. ms.: Τήν τής ά'Θεομήτορος είκί* 
εναγκαλισμένη ν τδν θεάν|ρωπον Αόγον, ήν έκ Μ*· 
σίας εΓληφεν,υϋί cstero8 triumphi Zimieciani appar 
ratus pluribus proaequitur. 
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τήρος Χριστού (81) μεγαλοπρεπώς έδομήσατο. Τού \ oontra urbes Romano imperio 915 ia Oriente 
Z\ πατριάρχου Βασιλείου τού Σκαμανδρηνού έπί 
xtai κατηγορηθέντος έγκλήμασι ,Ν καί καθαιρεθέντος 
αυνοδιχώς , μετά τεσσάρας ένιαυτούς τής αυτού 
προχειρίσεως, έχειροτονήθη πατριάρχης δ Στου-
δίτης Αντώνιος . "Oct δέ αί προσκτηθείσαι τοις 
'Ρωμαίοις πόλεις χατά τήν Έ ω πρδς αποστασία ν 
άπειδον, χαί τδν τής δουλείας ζυγδν άπεσείσαντο, 
χαί τούς δεσμούς διέ^ρηξαν τής τών 'Ρωμαίων 
αρχής, έξεστράτευσεν δ βασιλεύς χατ' αυτών, χαί 
ους μεν άπραγμόνως ύποχύψαντας αύθις, ους δέ 
σιδήρψ χαί ανάγκη πολλή τψ ζυγψ τής τών 'Ρω
μαίων αρχής δπηγάγετο . Άναζευγνύς δ' εκείθεν , 
καί. γενόμενος κατά τήν Άτάβαρζαν καί τδ Πο-
δανδσν, Ορών τε κάνταΰθα καί έν άλλαις χώραις 
πολλά Γς, χωρία πολυάνθρωπα τε καί πάμφορα, 

acquieita8,qu» ad defectionem spectabant, excueso 
jugo servitutis,rupti8que Romaoai ditionis vinculia 
expeditione suscepta,qua8damcitra oegotium ultro 
ad officium reversas, quasdam ferro et magna vi 
sub jugum pristinum reduxit. Cum inde rediens 
circa Anabarzam et Podandum, atque in multis 
aliie provinoiie prsedia frequentia et fertiliesima 
videret, rogavit cujue ea essent. Cum Basilii pr«-
positi cubiculi ease cognovisset, partim a Nice-
phoro Pboca, partim a se, dum legionum domesti-
cue eeset, partim ab aliis adjecta imperio illique 
donata esee : indoluit, et iniquum esse dixit pu-
blicis poeBeaeionibue multorum praistantium viro-
rum eudoribuset eanguine parlis unum spadonem 
perfrui. Eaverba per quemdam nuntiata, Basilium 

^ , Α . I w l 1 Τ I » | j f v * . » » · · · — « · ^ v . — — — — — — —j 

ήρώτα ού εΖεν καί μαν Θάνων δ'τι τού παρακοιμω- " ad comparandas imperator insidias impulerunt, 
μένου ε'σί Βασιλείου, τά μέν παρά τού βασιλέως 
Νικηφόρου του Φωκά, τά δέ παρ' αυτού δομεστίκου 
τυγχάνοντος τών σχολών , τά δέ παρ' έτερων 
προσκτηθέντα τή βασιλεία καί δωρηθέντα αύτψ , 
ήλγησέ τε χαί δεινδν είπεν, εί τών δημοσίων κτη-
μάτων, χαί έφ* οίς πολλοί μέν έπεσον αγαθοί 
άνδρες, πλείους δ' έκακουχήθησαν, εΤς έκτομίαί 
καταπολαύει. Ταύτα παρά του τψ παρακοιμωμένψ 
καταγγελθέντα, πρδς έπιβουλήν τού βασιλέως αύτδν 
άνηρέθισαν , καί τι δηλητήριον κερασάμενος φάρ -
μακον, ού δραστήριον ούδ' ώκύμορον , άβληχρδν 
δέ χαί χρόνψ κατεργαζόμενον τδν πεπωκότα, καί 
ύπελθών δώροις τδν οίνοχοεύειν είωθότα τψ βασιλει, 
έγχεϊ τούτο τού κρατούντος τή κύλικι , δ ποθέν, 

ac veneno temperato, non illo quidcm efficaci et 
celeri, aed lento et tabifico, largitionibue pincer-
nam imperatorium corrupit, utid calici impera-
toris infunderet: quo ille hausto paulatim habi-
tudine corporie prostrata tandem interiit, imperio 
bsredibus relicto Basilio et Constantiiio Romani 
filii8,cum annos 8ex,totidemque menses regnaeset. 
Jam vero id exponendum est quod me pene fefel-
lieset. Nam quemadmodum Leo Pbocae curopalata, 
et Nicepborus ejus filius, lala in eos exwecationia 
sententia,arcano imperatoris mandato oculos con-
servarint, ante retullmus. Sed cum ea liberalitate 
non contenti denuo regnum affectarent, multis et 
civibus et aulicis aibi conciliatie : eoque coneilio a 

κατά βραχύ τήν τού πίνοντος έσίνετο δύναμιν, καί C quodam ex conjuratis prodito deprehenei esaent, 
διέοθεφ* τήν εξ ιν τού σώματος, εως συνήλασε eine ulla clementia effossis oculis, et felioitatis eu« 
καί είς μόρον τδν αυτοκράτορα . Ούτος ούν τών et ambitionie finem invenerunt. 
τ | Ι ε μεταστάς δ Τζιμισκής Ιωάννης , καταλείπει τήν βασιλείαν τοις κληρονόμας αυτής , τψ Βα
σιλεία» (82) δηλαδή καί τψ Κωνσταντίνψ τοις υίέσι τού 'Ρωμανού, βασίλευσα; έξ πρδς τψ ήμίσει ένι
αυτούς . *0 δέ με μικρού διελαθεν άν , ήκω διηγησόμενος , δ'πως μέν ούν ό κουροπαλάτης Λέων 
4 Φωχας χαί δ εκείνου υίδς δ Νικηφόρος κατακριθέντες έκτύφλωσιν, ούκ έστερήθησαν τού φωτδς , 
λάθρα τούτο τού βασιλέως περί αυτών έπισκήψαντος, ήδη ίστόρηται. Έχοντες δ1 έτι τά εαυτών -αλώβητα 
όμματα, ούχ ήγάπων σωζόμενοι, άλλά τή βασιλεία, καί πάλιν έπιθέσθαι διεμελέτων, πολλούς τών περί 
τήν πδ*λιν, χαί τά βασίλεια έαυτοίς δμοφρονούντας κτησάμενοι. Άλλ* έφωράθησάν τε καί συνεσχέ-
δησαν, ενός τών συνωμοτών τδ μελέτημα καταγγείλαντος . Ούκέτι γούν φιλανθρωπίας ήξίωντο , 

Variffi lectiones et notsa. 
Τδν ναδν τού Σωτήρδς Χριστού, eto. In 

qoa qoidem sade 8. JoannisBaptiet® capillos post-
moduiadanosuit, ut narrat Leo Diaconue, lib. x 
flist. ms. ae Joanne Tzimisce : Ενταύθα φρουρίψ 
ί^ρβαβάλλει, τψ τη Συρ? φωνή καλουμένψ Μεμπετζέ, 

πολέμφ, χαί ταΤς παντοδαπαίς μηχαναίς πα-
οαστ^οιάρκνος, τά τού Σωτήρος Χριστού σανδάλια 
Μέσα άνεορηχώς, άνείληφεν ώς τι δώρον ούράνιον, 
χαί τάς του σε ασμίου δέ ΙΙροδρόμου τρίχας, τού 
Κήροχος* χαί τά μέν αύθις εν τψ περιπυστψ τής 
Θεομήτορος σηκψ, τψ κατά τήν ανακτορική ν έστίαν 
δέδομηι&ενω άπέθετο, ώς τινα πολύολβον θη^αυρόν 
τάς οε εν τψ τού Σωτήρος ναψ δν αύτδς έκ βάθρων 
ανήγειραν, lieminit praeterea istius ®dis a Tzimisce 
eonaito Micbael Psellua, lib. ν Hiet. me.: Ό δέ αυ
τοκράτωρ λαμπρός πάνυ καί υψηλός προύκάθητο 
Τ»ς ούτω λεγομένης Χαλκής φυλακής, μετ' αυτού 
4ή του θ^^ου τεμένους, δ δ μέγας έν βασιλεύσιν 
Ιωάννης δ μετά Φωκάν Νικηφόρον έδείματο. Faleo 

D iffitur b«c Nicepboro Pboe® asoribunt excarpta 
Historica ex cod. Reg.: "Οτι έν τψ Μεμπιτζέ ευρεν 
δ βασιλεύς Νικηφόρος τά τού Σωτήρος ημών Χρι
στού σανδάλια, καί τάς σεβασμίας τού Βροδρόμου 
τρίχας· καί τά μέν_ έν τψ ναψ τών Βλαχ^ερνων κα-
τέθετο· τάς δέ έν τή τής Χαλκής ναψ, τψ παρ* αυ
τού έκ βάθρων άνεγερθέντι. Alia de hac sde ob-
ecrvamue in Conttantinopoli Chritt. 

(82) Βασιλείψ. Qui Νέος dicitur Balsamoni ad 
can. 1 eynodi Conetantinopoiitanfle sub Pbotio: 
aliis vero. Πορφυρογέννητος, ad discrimeo Basilii 
Macedonisirap. Versus intcripti Menaeis,quae illius 
nomen preferunt: 

"Avaf δλης νής, ήλιος τής πορφύρας, 
Βασίλειος, το θρέμμα τής άλουργίδος, 
Κράτιστος άμφοίν, καί τροπαίοις καί λόγοις, 

Ita otiam πορφυρογέννητος dicitur Miobaeli Peello 
in Synopei legum eub finem. 
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άλλ' άσυμπαθώς τούς οφθαλμούς έξωρύχθη*αν και του 
Ιγένηο έρωτος. 

V . 8io Romanorum imperium iis reetilutum 
est ad quos haereditario jure pertinebat, Baeilio 
et Gonetantino, quorum ille xx, hic xvii statis 
annum agebat.Qui cum imperii ineigniageetarent, 
omnia penes Basilium preesidem erat auctoritaa: 
idque Basilius nondum eibi ipsi fldene tolerabat, 
cubiculi praepoBito tamquam prsceptori auecul-
tans, eeque ad illius reipublica? tractationem et 
adminietrationem conformans, ut et ipse, cum 
tempus poetularet, in militaribue oatalogis et 
civili aeqoitate tuonda, rationem 9 1 6 eamdem 
aequeretur. Erat enim alaeri et excitato ingenio, 
non dissolutus, el ignavia mancipatus, ut frater. 
Cum primum autem bi rerum potiti essent, preees 
matrem eorum ab exsiliorevocatam filiis reetituit: 
et quia Bardam Sclemin magietrura militum, et 
cui omnes Orientales copi» parebant, euspectum 
habobat: ea dignitate eropta, Mesopotami» ducem 
deaignat. Quamillerem iniquiseimo ferena animo, 
etalioqui rcgni cupiditate 8estuans,ad defectionem 
inoitatue : initio magietratu illo, arcanoqne cum 
muliia comunicato, propterres fortitergeetasapud 
militee graliosieeimue, omnes fere dicto audientaa 
habuit, ot ttlin Romano qui in urbe regia degebat, 
clam per quemdam accersito, tstaiim regnum af-
fectavit, diademate et oalceie puniceis eumptia. 
Imperator ealutatus, pecuniaa studioae conquirit, 
et Amida, qnae et Emet dioitur, et Martyropolia 
et Miephercim Ameram et Arabos eocios asciscit. 
Hia secum conjunctis Coostantinopolim properat, 
epe bona elatue, somnio cujusdam monacbi vir-
tutie atudiosi aucta, qui sibi vieus erat mulierem 
quamdam in aublimi specula sedentem cernere, 
quffi i l l i flagellum imperatorium porrigeret. Quod 
flagellum cum utique iram Doi et Romanorum ex 
inteetinie bellia interitum sigaiOcaret: Sclerus, 
pro impetii omine aua cupiditate vieionem ©sti-
man8,interpretabatur. Fama de tyrannide Scleri in 
urbem perlata, imperatorea quidquid miliium re 
stabat conlrahentes, ad registendum ee parabant, 
misso interim Nicomcdiae ponlifice ad illum, qui 
etsi multae pacis conditiones baud aspernandaa 
proponeret, nibil tamen impelravit. Nam Sclcrus 
coocineo calceo oeteneo, non fieri posse dixit, 
ut qui eum eemel induisset, temerc abjicerct. Quo 
responeo accepto, necessitas impcratoribua impo-
aita eet bello decertandi, copiarum duce Petrospa-
done, Pboca3 cujus supra quoque facta est mentio, 
iilio. Exorcitibus ad Liparam congreseis, quae et 
Licandus appallatur,imperatorii aliquaniisper stre-
nue restiterunt, eed taudemprofiigantur multis eae-
8is917 castriquedircptis.Tzamandus quoqueurbs 
frequentissima Sclcro deditionem fecit, ο qua 
magnam peeunt© vim coegit. Sio imperatorum 
copiid superatis, multos inde ad se attraxit,opibus 
et ealute illorum jam deaperatis, neque obscurri 
duntaxat ruilites, sed multi etiam ex illustribus 

τέλος αύτοΐς της ευτυχίας καί τού περί τήν βασιλείαν 

Ε\ 'Αποκατέστη τδ τών 'Ρωμαίων σκήπτρον 
τοϊς τούτψ κατά γένος προσήκουσι , τψ βασιλείφ 
καί τψ Κωνσταντίνψ , φημί , ών 6 μέν είκοστον 
ήνυε τής ηλικίας ένιαυτδν, δ δέ γε Κωνσταντίνος 
έπτακαιδέκατον. Ά λ λ ' ούτοι μέν τά τής βασιλείας 
περιέκειντο σύμβολα, τήν δ' έξουσίαν δ πρωτοπρό-
εδρος Βασίλειος περιέζωστο άτεχνώς . Ήνείχετο 
δέ ό βασιλεύς Βασίλειος μήπω πεποιθώς εαυτφ, 
καί οίον παιδοτρίβη τψ παρακοιμωμένψ προσείχε, 
καί έαυτδν έ($όόθμιζε πρδς τήν εκείνου τών δη
μοσίων πραγμάτων μεταχείρισιν καί διο(κησιν, 
ώς Sv, καιρού καλούντος, ούτω καί αύτδς τά περί 
τούς στρατιωτικούς καταλόγους , καί τά της το-
λιτικής ευνομίας μεταχειρίσηται. ΤΗν γάρ τδ ήθος 
έγρηγορώς καί δραστήριος , άλλ' ούκ άνειμένος 
κατά τδν άδελφδν, καί περί τδν άργδν βίον ΐσχο-
λακώς. "Αρτι γούν εις τούς δμαίμονας τούτους 
περιέστη τδ κράτος, καί αύτίκα έν τής ύπερορίας 
κατάγει τήν τούτους τεκούσαν δ πρόεδρος , καί 
τοις υίοίς άποδίδωσιν. 'Γποπτεύων δέ τδν μάγιστρον 
Βάρδαν τδν Σκληρδν στρατηλάτην δντα , και πάσας 
ύφ' έαυτδν έχοντα τάς έψας δυνάμεις, αφαιρείται 
μέν αυτού τήν στρατηλάτου αρχήν, δούκα δε Με-» 
σοποταμίας αύτδν προχειρίζεται . Τούτο σφόδρα 
ήνίασε τδν Σκληρδν, καί άλλως άεί τρέφοντα παρ' 
έαυτψ τής βασιλείας τδν έρωτα, πρδς άποστασίαν 
ήρέθισε. Καταλαβών ούν τήν αρχήν είς ήν προ· \ 
βέβλητο, πολλοίς άνεκάλυψε τδ απόρρητον. Φιλοό-
μενος δέ διά τάς άριστείας ύπδ παντός τού στρα
τεύματος , πειθηνίους είχε σχεδόν άπαντος . 10« 
δ' ήν έν τή βασιλίδι τών πόλεων ό παις αύτου 
'Ρωμανδς, έσπευσε σχείν κάκείνον παρ' έαυτψ, 
καί στείλας λάθρα τινά ήδυνήθη καί τδν οίον 
λαθόντα ύπαγαγέσθαι, καί αύτίκα τή τυραννίδι έπι-
κεχείρηκε , ταινία τε βασιλείψ τήν κεφαλήν άνα-
δεΐται, καί φοινικοις πεδίλοις τούς πόδας δποδείται, J 
καί εύφημείται ώς βασιλεύς, καί χρήματα σολ* ] 
λέξαι ποιείται σπουδή ν, καί συμμάχους προσειλ^αει, 
τόν τε τής 'Αμίδης 'Αμηραν· ούτω γάρ τδ Έμετ 
καλείται, καί τδν τής Μαρτυρουπόλεως (ή δέ Μ*-
φερκείμ ονομάζεται) , άλλά μέντοι καί f̂ftiftC-
Τούτου ούν συμπεριλαβών ήπείγετο πρδς χ^ρ Κων
σταντίνου, έλπίσι χρησταίς αιωρούμενος, ας χαί 
άλλ όθεν έθαλπε , μάλλον μέντοι έξ ονείρου τινές 
μοναχού άρετήν μετιόντος. Έδοξε γάρ εκείνον δρφ* 
τδν Σκληρδν γυναικί τινι έφ* υψηλής καθήμενη 
περιωπής προσελθείν , τήν δέ μάστιγα αύτψ έγ* 
χειρίσαι βασιλικήν . Ή μάστιξ δ* ώς Ιοικεν 9 

σύμβολον τής θείας οργής, καί τής έκ των έμφυλ{«ν 
πολέμων τών 'Ρωμαίων φθοράς , ήν δ Σκληρές 
δηλούν τήν βασιλείαν ένόμιζε , πρδς τήν οΐκείεν j 
έ'φεσιν κρίνων τδ δ'ραμα, Τής δέ περί τής τυρβν-
νίδος τού Σκληρού φήμης φθασάσής πρδς τούς κρ*- , 
τούντας , ήτοιμάζετο τδ περιλειφθέν στρατιωτικέ* 
άντικαταστήναι τψ αποστάτη. Έν τόσούτψ δέ στέλ·* 1 

λεται πρδς εκείνον δ Νικομηδείας άρχιερεύς, πρε* 
βεύσων , καί πολλά μέν επαγωγά πρδς aiprjv^ 1 
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η αύτφ, αλλ9 ούχ έπεισε. Δείξας γάρ αύτφ Α *d eum confluxere. Qn® cum prepoeito cubicul 
ρδς τύ κοκκοβαφές πέδιλον, αδύνατον είπε 
εαξ τούτο ύποδησάμενον fqpov άποδαλείν. 
τήν άπόκρισιν ώς έ'γνων οί περί τά βασίλεια, 
αης πρδς μάχη ν ώρμήκεσαν. ΤΗν δέ τής 
ής δυνάμεως στρατοπεδάρχη ς δ έχτομίας 

δ τού Φωκά, ού καί πρώην έμνήσθημεν. 
> άλλήλοις άντεστρατοπεδεύσαντο τά στρα-
ι, περί Αίπαραν , ή καί Λικανδδν ώνο-
, πρδς άλληλα συνε^ράγησαν , καί έπί 
α καιρδν άντείχον οί βασιλικοί γενναίως, 
τρέπονται , καί αναιρούνται πολλοί , καί 

ατύπεδον ύπδ τούς εναντίους γενόμενον 
Jrcai. Είτα καί τήν Τζαμανδδν πολυ-

πόλΐν έκ προσελεύσεως τών οίκούντων 
ίληοώς, χρημάτων έσμδν έξ αυτής συνηθροί-
τεε δέ περιγενόμενος τού στρατεύματος τού 
»υ, πολλούς έκ τούτου πρδς έαυτδν έπεσπά-
πεγνωκδτας ήδη τάς σώζουσας ελπίδας παρά 
εσελεύσι , καί αύτφ προσερρύησαν ού τών 
ον μόνον στρατιωτών, άλλά καί τών περιω-
πολλοί. 'ύς δέ ταύτα τψ παρακοιμωμένψ 
i«av, στέλλεται αύθις Λέων δ πρωτοβεστιά-
άχρατον έξουσίαν εμπιστευθείς, χαί πάντα 
» δσα χαί βασιλεύσιν άνείται άδειαν είληφώς, 
ν τις τή Λατίνων φωνή τδν άνδρα δικτά-
<αί συνελθών τψ στρατοπεδάρχη δ πρώτο
υς , έπειράθη μέν ύποσχέσεσι καί τιμαίς 
ρί τδν Σκληρδν έπισπάσασθαι. 'ίίς δ' άνηνύ 

nuniiata essent. Leo protovestiariue cum eummo 
imperio et auotoritate, BUO arbitratu gerendi 
omnia quee imperatori licent, raittitur, quam po-
testatem Latini dictaturam nominant. Ia cum 
etratopedarcba congressus, pollicitationibus et bo-
noribua fruatra tentatis militum animie, noctu 
praetergreasiiB Bclerum invaeit. Quaro faotum eet 
ut militee euia ctaariRaimie timentes, Sclero rcll-
oto ad illum ee conferrent: et Sclerus territus, 
Micbaelem Burzem magietrum auae eecutum 
partes, et Romanum Taronitem patricium cum 
exercitu, contra protovestiarium mitteret: quibus 
praelio euperatis, ipse cum omnibua copiis eum-
dem aggreaeue vicit, firumque cepit, Petra stra-

U topedarcha interfecto. Ea victoria, ut Scleri opee 
multum auxit, sio imperatorum rem ad deepera-
tionem depressit, prasertimcum tyraonus mare 
quoque teneret. Quamobrem praepositue cubili 
classe missa, commiaso cum Sclerinavibuepraeiio, 
classem ejua devioit et dissipavit, idemque mari 
pacato provinciarum euscepta cura, Eroticum ad 
NicsamBitbyniffi metropolim tuendam misit:quam 
Sclerua vi expugnare frustra conatus, fame subigi 
per proditionem posse ratue, obsidionem traxit. 
Eroticue voro dolo circumvenire bostem atataii, 
illataque in grdnaria arena et frumento superne 
injecto, ut totus aoervus framentum videretur, 
captivis granaria demoDBlrat eemiplena, et Scloro 
nuntiare jubet, quamvis a fame nihil sibi periculi ω έπιχειρεΐν, παρελάσας νυκτδς τδν Σληρδν, 

Πρός τ εντεύθεν δέος τούς περί τδν Σληρδν, ^ sit,tamen si tutocum certishommibueexire liceat, 
ύ τών ©ιλτάτων αυτών, καί τών άποστάτην ββ urbe tradita partea ejus secuturum. Quo nuniio 
πάνοντες , τψ πρωτοβεστιαρίφ προσήεσαν. 
του δείσας δ Σκληρός, τδν μάγιστρον Μιχαήλ 
>τζην προσκεχωρηκότα αύτψ, καί 'Ρωμανδν 
>ν τόν Ταρωνίτην μετά στρατιάς έπεμψε 
αϊ πρωτοβεστιαρίου, οΊ προβαλόντες έκείνψ 
αν. Ής δ' έγνώσθη τψ Σκληρφ ή τών πεμ-

ήττα, αύτδς σύν παντί τψ ύπ' αύτδν στρα-
χατά τού πρωτοβεστιαρίου χωρεί , καί 

ιται τή μετ' σύτού στρατιά, καί νικ$, καί 
τρατοπεδάρχης ΙΙέτρος άνήρητο, δ δέ πρω-
ριος έαλώκει . Αύτη ή νίκη έπί μέγα μέν 
ού Σκληρού, τά δέ τών βασιλέων είς άπό-
•ήνεγκε, καί μάλλον δ'τι καί έθαλασσοκράτει 
ιατης. Στόλον ούν δ παρακοιμώμενος έτοι 

laetatue Sclerus, cum fidem dedisset, ille cum ma-
jori civium et militum suorum parte Constaati-
nopolim abiit. Sclerus autem Nicacam 2 1 8 in-
gressus, dolo se circumveDtum esse intellexit. 
Cubiculi vero prspositus Sclero inde digreseo et 
urbi appropinquante, quamvis animi dubiuB b«-
reret, tamen mutata sententia, Pbocam Bardam 
ab exsilio revocatum, et eanctissimo jarejurando 
adactum, ut unquam regnum affectare, aut conei-
lia contra imperatores inire veilet, magietrum 
appellat, et reliquiis oopiarum praeficit,pecuniaque 
liberaliter euppeditata contra Sclerum mittit. Quo 
ille oognito, tum demum se parem adversarium 
babituruin ratus, inde digreditur, et circa Amo-

εκπέμπει κατά τού στόλου τού άποστάτου, D rium pugna commi8sa8aperior evadit, profligatia 
>μαχ(ας γενομένης, δ στόλος δ τού Σκληρού 
μαχήθη χαί διεσκέδαστο. Ώς ούν ήρέμει 
ϊ Φάλασσαν, τά κατά τήν ήπειρον δ παρακοι-
; διετίθετο, καί τδν Έρωτικδν είς Νίκαιαν 
Τ^ς Βιθυνίας μητρόπολιν, ταύτην φρουρή-
προσοαλών δ Σκληρός, άπεκρούσθη, καί λ ιμψ 
αύτη προδούναι ταύτην ήλπίκει, καί μέντοι 
>ονοτριβήσας εκεί, σιτοδεία τούς ένδον 
ι παρεσκεύασεν. Έ γ ν ω ούν δ Ερωτικός 
ιαταστρατηγησαι τδν εναντίον , καί τούς σι-
ψαμμου έπλήρωσε, καί τήν ψάμμον σίτψ 
ν , ώς δοκεείν τδν δγκον άπαντα σιτον είναι. 

adversariis. Postridie duoea exeroituum decrevere 
singulari certamine congredi, deque aumma ro-
rum decernere. Sclerus prior, ut quidam tradunt, 
olavam ία Pboc® caput impegit: at alii, entam in 
eum libravit, qui cum ictum declinaseet, extremo 
ense aurem equi ejus resecuit. At Pbocaa contra 
Scleri capiti clavam ita illisit, ut oborta vertigine 
ia equi collum prolapeum et cruentatum satellites 
eriperent, ao destitutum viribus equo depoaitum, 
sanguine abetereo ad foniem reoreareut. Interea 
ejoe equue. dumilli bao cura occupantur, elapsus 
ejufl manibus a quo tenebatur, aine eessore in ca-
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Btris juba eanguine manante exeultane, effecit ut Α "Εχων ούν τινάς άλωτούς έκ του στρατοπέδου τών 
Scleri exercitue eo agnito (insignis enim erat no- εναντίων, αύτοίς τούς σιτώνας ήμιδεεϊς βντας ύπέ-
mine iEgyptiue) ducem cecidisse putane, effuee δείξε, καί δι' αυτών έδήλωσε τψ Σκληρφ μή δεδιέ-
fugoret. Qua occaeione Phocas arrepta, suoeque ναι τήν πολιορκίαν τήν έκ λιμού. ΕΙ δέ μοι, έ'φη, 
cohortatus, fugientes peraequitur, multos cadit, πίστεις δοίης , μεθ' ών · βούλομαι παραχωρήσαί 
multoe capit : pluree etiarn a ββ invicem concul- μοι άπελθείν , ύπεκστήσομαί σοι τής πόλεως τέ 
cati perierunt. Tum demum Sclerua deeperatis σά φρονών. Περιχαρώς τούτων ήκουσεν δ Σκληρό:, 
rebus oum reliquiis ad Gbosroen Babylonium con- και πίστεις αύτφ παρέσχε, κάκεΐνος τούς τε 
fugit, a quo imperator per lagatoa petit, ne tyran- πλείους τής πόλεως καί τούς συν αύτψ στρατιώτες 
num admittat domini aui oppugnatorera : alioqui παρειληφώς, τής πόλεως £ξεισι, καί πρδς τήν με-
malum exemplum ipei fraudi futurum.Gum autem γάλην πόλιν ά'πεισι, καί δ Σκληρός εϊσεισιν είς τήν 
Babylonius cognovisset, eumdem Sclero quoque et Νίκαιαν, τότε έγνω καταστρατηγηθείς. Ό δέ γε 
militibus ejue afferre litteraa illiue manu eubscri- παρακοιμώμενος , τού Σκληρού εκείθεν άπάρσντος, 
ptaa, quibus βίβ impunitaa promittaretur, modo και τή βασιλευούση τών πόλεων πλησιάζοντο;, 
coBptia desisterent, eeque imperatori 2 1 9 submit- αμήχανων ήν. Γνωσιμαχήσας ούν τδν Φωκαν Βέρ-
terent, tam legatos quam Solerura cum suis in JJ δαν έκ τής δπερορίας άνεκαλέσατο, καί δρκοις 
caroerem compegit. Et hic fuit exitus defectionie αύτδν φρικώδεσιν ένδησάμενος καί παλαμναιοτάταις 
i l l iue. άραίς, μή αν ποτε τή βασιλεία έπιθέσθαι, μηδέ 
κατά τών βασιλευόντων βουλεύσασθαι, ταίς περιλοίποις δυνάμεσι τδν άνδρα έφίστησι, μάγιστρον τε 
τιμήσας, καί χρήματα δαψιλή παρασχόμενος, καί τήν κατά τού Σκληρού μάχην αύτψ αναθεμένος* 
άπεισιν ούν δ Φωκάς. Καί δ Σκληρός δέ τούτο μαθών τότ' έγνω μέλλων μαχέσασθαι πρδς άντα· 
γωνιστήν άξιόμαχον, καί άρας άπήει, καί περί τδ Άμόριον συμπλέκεται τψ Φωκ$, καί γίνεται μάχη 
τών στρατευμάτων, καί ήσαν δπερτερούντες οί τού Σκληρού, οί δέ περί τδν Φωκαν τά νώτα έτρέψαντο, 
καί ούτω μέν τά τής μάχης ταύτης συμβέβηκε. Τή δι' έξης οί τών στρατευμάτων έξάρχοντες αυτοί 
πρδς αλλήλους μαχέσασθαι είλοντο, καί τδν αγώνα τόν υπέρ τού παντός άναδέξασθαι. 'Επήλθον ούν 
άλλήλοις καί πρώτος Ιφθη παίσας τδν Φωκαν δ Σκληρός, ώς μέν ενιοι λέγουσι, κορόνη κατά τής 
κεφαλής, ώς δ' έτεροι, ξίφος έπανετείνατ· κατ' αυτού, τού δέ κλιθέντος πρδς θάτερον μέρος, 
καί τήν πληγήν έκκλίναντος, έφθασε τδ του ξίφους άκρον τδ ούς έκτεμείν τού Ίππου τού Φωκα. Ό 
δέ γε Φωκάς άντέπληξε τδν Σκληρδν κορύνη κατά τής κεφαλής, καί δ πληγείς σκοτοδινιασας 
τψ τού Ιππου τραχήλψ έπέπεσεν , δ'ν οί περί αύτδν κακώς έχοντα θεασάμενοι , καί τψ έκ 
τής πληγής αιματι πεφυρμένον περιστάντες συνέσχον, καί άπήγαγον είς πηγήν, άναχτησόμενοί τε 
λειποψυχοΰντα τδν άνδρα τψ ύδατι, καί τδ κατα^εΰσαν τού αίματος άπο£ρύψαντες, καί του ΐπποο 
εκείνον άποβιβάσαντες, έποίουν τά είρημένα. Έν τούτψ δ' δ *ίππος δ τού Σκληρού τδν κατέχοντα 
έκφυγδν καί άποσκιρτήσας έπιβάτου χ ω ρ ί ς , έκρόανεν, άνά τδ στρατόπεδον αΓματι τήν χαίτην 
διάβροχος, δν ίδόντα τά τού Σκληρού στρατεύματα (επίσημος γάρ ήν δ 'ίππος, κεκλημένος Αιγύπτιος) 
καί οίηθέντα πεσειν τδν αυτών ηγεμόνα, άκρατώς ώρμήκεσαν πρδς φυγή ν. Κατανοήσας δέ τδ γινδμε· 
νον δ Φωκάς, έπεισι τοΤς φεύγουσι τούς οικείους παραθα£|5ύνας, καί πολλοί μέν άνήρηντο άπδ τών άντιπολέμων, 
πολλοί δέ καί ήλίσκοντο, πλείους δι' ύπ' αλλήλων έκτείνοντο συμπατούμενοι. Εντεύθεν δ Σκληρδς έξαπορηθείς 
μετά τών περιλειφθέντων καταφεύγει πρδς Χοσρόην τδν Βαβυλώνιον. Καί τούτο μαθών δ βασιλεύς έπεμψε 
πρδς Χοσρόην, άξιων, μή προσδέξασθαι τδν τυραννήσαντα τδν τυραννήσαντα, καί κατά τού οίκείου δεσπότου 
γενόμενον, Ίνα μή καί καθ' εαυτού υπόδειγμα δοίη ούκ αγαθόν. "Εφερε δ' δ πεμφθείς καί πρδς τδν Σκληρέ* 
καί τούς μετ' εαυτού έγγραφα, τή βασιλική βεβαιωθέντα χειρί, άμνηστείαν αύτοις τών ιιιπραγμΕο* 
βραβεύοντα, εί άποσταίεν τής έγχειρήσέως, καί τψ βασιλει ύποκόψαιεν. Ταύτα τά πρδς τδν *ύηρδν 
καί τούς μετ' εκείνου βασίλεια γράμματα ώς έγνω δ Βαβυλώνιος, αυτόν τε τήν πρεσβείαν πληρούνται χώ 
τδν Σκληρδν, καί τούς μετ' αυτού στρατιώτας κατείργνυσιν. Ενταύθα μέν ούν τότε τά τής αποστασίας «λτ̂ ξα 
τψ Σκληρφ. 

VI. Antoniue porro patriarcba, cum sacerdotio C f · Αντωνίου δέ τού πατριάρχου τήν Ιερωσύνην 
renuntiaeset, quod per aex annos tenuerat, ao άπειπαμενου, ήν έπί έτη ήνυσεν Ιξ, καί μ*τά 
paulo poet obiieeet, et Ecclesia aonia iv cum dimi- μικρόν τελευτήσαντος, τέσσαρσι πρδς τψ ήμίσεε 
dio vacasset, NicolausCbrysobergesestdesignalue ένιαυτούς άρχιερέως ή Εκκλησία έχήρευσεν , είτα 
Interea Bolgari cognito Tzimiec® interitu, tumul- δ Χρυσοβέργης Νικόλαος προσεκεχείριστο. Τά δέ τ*ν 
tuantur, et quatuor fratribus Davidi, Mosi, Aaroni Βουλγάρων αύθις κεκίνητο· ώς γάρ ή τοΰ Τζιμισκή 
et Samueli deferunt iraperium, qui Comitopoli κατήγγελτο τελευτή , τέσσαρσιν άδελφοις άνατιθέασι 
appellabantur, quod filii eseent viri apud illos τήν σφετέραν αρχήν, Ααβίδ, Μωϋσή, Ααρών τε καί 
iilustris, et ex iis quoa comitee vocant. Nam stirps Σαμουήλ, οί Κομητόπωλοι ώνομάζοντο , δτι υιοί 
regia defecerat, uno Petri filio Romano superstite, γεγόνασιν ένές τών παρ' αύτοΤτ επισήμων, καί λε-
qui eunuchus erat. Εχ iis quatuor David gtatim γομένων κομητών. Οί γάρ έκ τού βασιλείου γένους 
mortem obiit, Moses in oppugnatione Serr» la- σφίσιν έπιλελοίπασι, μόνου περιλειφθέντος ένδς τόν 
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παίδων τού Πέτρου, φημί δήτα τυύ 'Ρω μανού, 
δ*στις έκτο μίας ήν, των δέ τεσσάρων συγγόνων 
των Κομητοπώλων, δ μέν Δαβίδ τάχιστα τήν ζωήν 
Ιζεμέτρησεν, δ δέ γε Μωϋσής τάς Σ έ ^ α ς πολιορ-
κών, λίθψ βάλλεται, καί θνήσκει ευθύς. Τδν δέ 
Ααρών παγγενή τού βίου έξήγαγεν δ αδελφός Σα
μουήλ, ή τήν αρχήν έαυτψ μόνφ περιποιούμενον, 

τά 'Ρωμαίων αίρούμενον (λέγεται γάρ καί αμφό
τερα) ενός μόνου τών παίδων εκείνου περισωθέντος, 
δς Σφενδόσθλαβος καί Ιωάννης διωνύμως έκέκλητο. 
Καί ή τής Βουλγαρίας άρχή είς μόνον περιέστη τδν 
Σαμουήλ, δς, τών "Ρωμαϊκών στρατευμάτων τοις 
έμφυλίοις πολέμοις ασχολουμένων, άδει αν ευρη-
κως , τά τής 'Ρωμαϊκής ηγεμονίας Έσπέρια ξύμ-
παντ* περιήει, ού ληϊζόμενος μόνον, άλλά καί τάς 
χώρας άμα και τάς πόλεις περιποχυμένος έαυτψ. 
Έπε ί δέ, ώς ίστόρηται, τήν τού Σκλπ^ού τυραννίδα 
δ βασιλεύς άπεσείσατο, ώργα πρδς άμυναν τού 
βνρβάρου, καί δι ' εαυτού έδοξεν αύτψ τήν έκστρα-
τείαν ποιήσάσθαι. Έξεισιν ούν μήτε τψ μαγίστρψ 
Βάρδα τψ Φωκφ, καίτοι δομεστίκψ δντι τών σχο
λών τής Ανατολής, περί τής πράξεως κοινωσάμε-
νος, μήτε μήν έτέρψ τών 'Εψων στραταρχούντων 
δυνάμεων. "Ήδη δέ πρδς τά Βουλγάρων είσιών, τδν 
μάγιστρον Λέοντα τδν Μελισσηνδν κατόπιν έκέλευ-
σεν είναι, καί τάς δυσχωρίας τηρειν · αύτδς δ' 
είσελθών τη πολιορκία τής Σαρδικής (αύτη δ' εστίν 
ή Τριαδίτζα (83) έπιχειρεΐν ήτοιμάζετο. Τών δυτι
κών δέ ταγμάτων δομέστικος ών δ Κοντοστέφανος, 
και λογισάμενος, ώς εί εύτυχηθείη τά τής στρατείας 
τ ψ βασιλει, ούκ άν ποτε παύσαιτο δι' εαυτού τούς 
πολέμους διατιθέμενος, καί ουτ' αύτδς ούθ* οί λοι
ποί στρατάρχαι έτι αύτψ λόγου πολλού νομισθή-
σονται άξιοι, σφήλαί οί διεμελέτησε τήν έπιχείρη-
σιν, καί τήν δρμήν άνακόψαι. Προσελθών ούν φησι 
τδν Μελισσηνόν τυραννίδι έπιχειρεΐν, καί άπιέναι 
συν ταχυτήτι πρδς τδ Βυζάντιον, τήν βασιλείαν 
καθέξοντα, καί ήξίου μή μέλλειν, άναζευγνύειν δέ 
καί μή όπερτίθεσδαι. Τούτο τδν βασιλέα έτάραξε, 
καί έπάνοδον Ισήμανε τψ λαψ. Ό δέ γε Σαμουήλ 
ταίς τών ορέων έμφιλοχωρών κορυφαίς (ού γάρ 
έθά^ει κατασυστάδην μαχέσασθαι) καί τήν 
άθρόον άναζυγήν ίδών, δειλίαν έκρινε τδ πραττό-
μενον, καί Ιπεισι τοις 'Ρωμαίοις, καί τψ άνελπί-
στψ άπαντος κατεθρόησε, καί είς φυγή ν έτρεψε, 
καί της τε παρεμβολή έκράτησε, καί τής σκηνής 
τής βασιλικής, καί τών παρασήμων τής βασιλείας. 
Ό δέ βασιλεύς μόλις ε*ς Φιλιππούπολιν διασέσωστο, 
κάκεϊ τδν Μελισσηνδν εύρηκώς, κατά τού Κοντο-
στεφάνου έξώργιστο, καί ύβρεις κάτεχες τού ανδρός. 
Ό δέ δυσανασχετών έτραχόνετο, καί άναζέσας ό 
βασιλεύς τψ θυμό) ένέθορέ τε τού θρόνου, καί τής 
κόμης του Κοντοστεφάνου δραξάμενος και τού πώ-
γωνος προσέ^ηξε τδν άνδρα τή γ η . 'Εντεύθεν οί 
τών δυνάμεων τών 'ΡωμαΥκών προεξάρχοντες μη -
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Α pide ictus moritur etatim. Pratrem Aaronem cum 

omni familia, uno illius filio conservato, qui du-
plici nomine Joannes Spbandoethlavus dicebatur, 
Samuel interficit, aive quod sumraam rerum eibi 
aoli vendicaret, sive quod Romanis studere visus 
erat : nara utrumque fertur. Is igitur Samuel Bul-
garorum principalutn aolus adeptus dum Romani 
bellia civilibue distinentur, Occidentalos eorum 
provincias omnes impune circuit: nec populatur 
taniura, sed etregioneset urbes su« ditionis facit. 
Qua de causa imperalor, depolsa Scleri tyrannide, 
ulciecendibarbari cupiditate flagrans, euisauspiciis 
bellum ei inferre statuit Egreditur igitur conailio 
euo, neque oum magistro Barda, Orientalium le-
gionum domestico, neque cum ullo alio ducum 

R Orienlalium communicato. Bulgarorum Gnea jam 
ingreesue, magietro Leone Melisseno pone sequi 
jusso, ad locorum angustiae tutandas: ipse 8ardi-
cam, qu® et Triaditza dicitur, obsidere lDStituit. 
Verunr Occidentalium legionum domesticas Con-
toatephanua, cogitans re bene geata imperatorem 
nunquam non suopte ductu atque auspiciis bella 
adminiitraturum,se ceterisque ducibueparvi «sti-
matie: operam dedit, ut conatus illiua labefactaret, 
atque impetum retardaret. Accedit igitur, et Me-
liasenum tyrannidem affectantein festinaoter ire 
Byzantium ad regnum occupandum ait, non cun-
ctandum eeee monene, sed citra raoram reducen-
dum exercitum. Id itnperatorem itaperturbavit, ut 
exercitui reditum denunliaret. %%0 At Samuel 
cacuraina montium insidens (neque enim acie de-

C cernere audebat) subito dieceesu vieo, Roraanoe 
aggreditur, quoe metu illud facere arbitrabatur, et 
inexapeotata impressioDe in fugam compellit, DCC 
castria tantum, eed et tabernaculo, atque insigni-
bua imperatoris potitor, qui quidem vix Pbilippo-
polium evaeit: ubi cum Melisseoum inveniaset, 
Contoetephanum iratus contumeliosis dictis inee-
ctator, quffl ille iniquo animo ferens exaspa-
raiur, efferveecente bile eolio exeiliene, Contoste-
phanum ooma et barba prehenaum terr© illidit. 
Ex boo Romanarum legionum prinoipes impera-
tori irati, Pbocas quod spefrustrareturet reeeuae, 
ut proverbio dicitur, Mandraboli more procede-
rent: alii, quod 86 conterani putabant, non com-
municatie consiliis : alii, aliis de caueis in Gbar-

j) siano congressi, Pbocam Bardam diademate orna-
tum imperatorera appellant, defectione, ut ipei 
pulabant, probe adminietrata. Sclerus autem qui 
Babylone ouatodiebatur, praeter epem caetodia 
educitur. Nam Perearum imperio a 8arracenis 
evcrso, yir quidam Peraa, nomine Inargus, verbia 
coocitat populares, suadens ut rupto servitulie 
jugo arma contra Sarraoenos 86 duce suraant 
Gboeroes porro quamvia e«pe cum illis congree-

Variae lectiones et notee. 
(83) Αδτη δ* εστίν ή Τριαδίτζα. Leo Diaconue, 

lib. z Hiet. nondum edit» : Κατά τήν Σαρδικήν 
έπεχωρίασεν, ήν καί Τραλίτζαν ή Σκυθική συνήθεια 
κέκληκεν. Infra Τριαδίτζαν vocat. 
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8ue, tamen nunquam non diaceseit inferior, deepe- Α νιώντες τψ βασιλεί, ό μέν Φωκάς οτι αύτφ αί 
rataque victoria ad Romaoos qui in custodiis erant 
confugit: quibue carcare eductie, cum Sclero de 
ratione gerendi belli agit, pelita venia male Ira-
otatkmis, qui principio bello recusato, tandem illo 
urgeate annuit: sed ea conditione, ut solos Ro-
manoe in aoiem educat. Garceribus igitur perqui-
sitis, ad tria miJlia Roinanorum sunt inventa, et 
arma eia data, qui cum Scleri ductu et auspiciis 
Pereaa vicisscnt, nco ipai, nec ille ad Cboeroen 
redeundum eese statuertint, veriti ne denuo a Bar-
baro in carcerem compingerentur, prssertim tanto 
•irtutis 8u«e specimine edito. At Gbosroes dum in 
fugam intenti eunt, magnam turbam ad eos perse-
quendos mittit: qui etsi numcro looge superioree. 

ελπίδες δπέ^εον, καί τδ τής παροιμίας, έπί τέ 
Μανδραβόλου (84) έχώρουν οί δέ δτι υπερηφάνως 
αυτοί; προσεφέρετο, καί ούχ έχοινώνει σφίσι τών 
βουλευμάτων, οί δέ χαι δι' έτεράττ», έν τψ Χαρ-
σιανψ συναθροίζονται, χαί τψ Φωκφ Βάρδα διάδημα 
περιέθεντο, χαί της βασιλείας ήξίωσαν, χαί δ μέν 
τά της αποστασίας, ώς αύτοις έδόκει, ού διετίθεντο. 
Ό δέ γε Σχ)ηρδς έν Βαβυλώνι φρουρούμενος, 
άνελπίστως εξάγεται τής φρουράς. Τής γάρ τών 
Περσών αρχής καταλυθείσης ύπδ τών Σαρακηνών 
άνήρ τις Πέρσης, "Ιναργος δνομα, λόγοις παραχι-
νήσας τδ Περσιχδν, πείθει άποστατήσαι τής τών 
Σαραχηνών δουλείας, χαί δπλα άρασθαι κατ ' αυτών, 
αυτού τού Ίνάργου στρατηγούντος αυτών. ΙΙολλάχις 

commiseo pralio, pauciores evaserunt iis quoe « μέν ούν δ Χοσρόης τοις Πέρσαις άντηγωνίσατο, 
pereequebantur, ceteris ibi Romanorum manibus τοσαυτάκις δ' ήττήθη, δσάχις σφίσι προσέμιξε, ^καί 
interfectis. άπογνούς πρδς τούς έμφρούρους καταφεύγει *Ρω-
μαίους, καί άνίησι μέν αυτούς τής είρκτής, διαλέγεται δέ τψ Σκληρψ περί τού πολέμου, χαί μή 
μνησίκακη σαι τής κακώσεως αύτψ άξιοι. *0 δέ πρότερον μέν παρητείτο τδν πύλεμον, είτ ' έγχει-
ρένου τού Βαβυλωνίου, χατανεύει μέν, συν μδνοις δέ τοΤς 'Ρωμαίοις ύπέσχετο τδν πόλεμον ύπελθ«Τν. 
Ηρευνώντο τοίνυν τά δεσμωτήρια, καί δσοι εύρηντο έν αύτοίς 'Ρωμαίοι, έξήγοντο χαί ώπλίζοντο, 

καί ώσεί τρισχίλιοι συνηθροίσθησαν, ους παρειληφώς δ Σκληρδς έχώρησε κατά τών Περσών, καί 
συμβαλών νικ^· άναζεΰξαι δέ πρδς τδν Χοσρόην ούκέτ' έκρινεν ουτ' αύτδς ούθ' οί μετ αυτού. Έδεδοίχεσαν 
γάρ μή καί αύθις αυτούς καθείρξει δ βάρβαρος, καί μάλλον δ'τι έν πείρα γέγονε τής αυτών γενναιύτητος. 
Είχοντο γούν τής φυγής, καί δ Χοσρόης πλήθος εις αυτών έπιδίωξιν έστειλε, καί οι σταλέντες 
κατειληφδτες τούς φεύγοντας, εκείνων υπάρχοντες πολλαπλάσιοι, μείους των φευγόντων άποδράναι δεδύνηντο, 
τών άλλων έκεΤ πεσόντων, καί Ύωμαΐκαίς δαμέντων χ«ρ*ίν. 

VII. Scleroeigitur cum suia Romanorum finea C Z\ Ό μέν ούν Σκληρδς καί ol συν αύτφ είς τά 
ingreesus, ad Phooam %%\ se oonfert, quem 'Ρωμαίων έπανεληλύθεσαν δρια. Μαθών δέ και τδν 
regnum spectare ao tyrannidem jam affectasse 
cognorai, et belli et imperiis eocius futurue. Ille 
Bocietatera amplexus, si votorum compotee fierent, 
sibi urbem imperatoriam et plurimum gentium ao 
provinciarum imperium vindicat; 8clero Antio-
ohiam, Coelepyriam, Phceniciam, Palsestinam, Me-
eopotamiam et iEgypium attribuit, eaque pacta 
Jurejurando eancit. Quo Sclerus fretue, com ad 
illum 86 contuliseet, ac jam intra cassce esset, 
primum habitu regio privatur, deinde io carccrem 
cnojectooustodia adhibetur: et copiie illiueaacitie, 
Pbooaa tyrannidem euam firmat. Enimvero Sclerus 
priuequam ab illo comprehenderalur, ut si ree 

Φωκαν ήδη βασιλειώντα καί τυραννίδος άρζάμενον, 
άπονενεύκει πρδς τδν Φωκαν, κοινωνός αξιών είναι 
και τού πολέμου καί τής βασιλείας αυτής. Ό δέ τήν 
κοινοπραγίαν έδέξατο, καί εί τών εφέσεων τύχοιεν, 
έαυτψ μέν τήν βασιλίδα τών πόλεων απένειμε καί 
τών πλειόνων εθνών καί χωρών τδ κράτος * τ ψ δέ 
Σκληρψ προσεκλήρου τήν Άντιόχειαν, τήν τ ε Κοί· 
λην Συρίαν, καί Φοινίκην, καί Παλαιστίνη ν , χαί 
Μεσοποταμίαν, καί Αΐγυπτον, καί τάς συνθήκας 
δ'ρκοις καθ ιερών έμπεπέδωκεν. Έ π ί τούτοις τε#«£-
|5ηκώς δ Σκληρδς, πρόσεισι τψ Φωκφ. Ό 4* έντδς 
άρκύων τούτον λαβών, αφαιρείται μέν αυτού τέ 
σχήμα δή τδ βασίλειον, καθείργνυσι δέ, καί 

male cesaiesat, receptum aliquem haberet acspem ι\ αύτψ περιίστησιν. Ύφ' έαυτδν δέ καί τήν σύν άαάφ 
salutie, ourarat ut filius euus Romanue, clam ar 
repta fuga, ad imperatorem deficeret, a quo cum 
gaudio exceptus eet, ot statim magister deaigna-
tus, Pbocas autem Delphina patricio cum parte 
copiarum Chryeopolim, qua est Θ regione urbie 
regie, miseo, ipse oum reliquo exercitu Abydum 
proficiecitur. Imperato vero Delphinam ad Chry-
sopolim oaetrametatum, subito cum Rueeico exer-
citu adortus (nam cum Uladimero ducem eorum, 
80ΓΟΓΘ Anna duota, affioitalem junxerat, atque 
auzilia inde accersierat), bostibus faoile euperatis, 

στρατιάν ποιησάμενος, τού τυραννεύειν εΓχετο xoa-
ταιότερον. Ό μέντοι Σκληρδς, προμηθευμένος έαυτψ 
πρδς τδ μέλλον έξ αποτυχίας σωτηρίαν τ ινά, πρέ 
τού κατασχεθήναι πρός τού Φωκά, τδν υίδν 'Ρωμα
νδν λάθρα φυγείν παρεσκεύασεν, ώς αύτομολούντο 
τψ βασιλει, δς καί περιχαρώς παρά του κρατούντος 
εδέχθη, καί μάγιστρος έτιμήθη ιύθύς. Ό Φωκάς 
δέ, άπόμοιράν τινα τής στρατιάς ύπδ τδν πατρίκιον 
τάξας τδν Δελφινάν, ε*ς τήν αντικρύ της βασιλίδας 
εκπέμπει Χρυσόπολιν, αύτδς δέ συν τή λοιπ$ δυνάμει 
άφίκετο πρδς τήν "Αβυδον. Τψ μέντοι Λελφιν? 

Variae lectioqee et not®. 
(84) Έπ ί τά Μανδραβολου. Vide Apoejtolium, oenturia 8, n. 95, ei Maueiacurn ad Harpocratio-

nom, p. 148. 
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έστρατοπεδευχότι κατά Χρυσόπολιν αίφνίδιον έ π ή λ - \ ipeum Delphinam captum palo affixit. Deinde Aby-
θεν 6 βασιλεύς μετά λαού 'Ρωσικού (κήδος γάρ πρός 
Βλαδιμηρδν τόν άρχοντα τούτων έπί "Αννη τή αδελ
φή αυτού θέμενος, συμμαχικό ν εκείθεν έδέξατο), καί 
^ ο ν τών εναντίων έκράτησε, καί αύτδν τδν Δελ-
φινάν χειρωσάμενος άνεσκολόπισεν. Είτα πρδς τήν 
Άβυδον άπεισι μετά τού αδελφού Κωνσταντίνου · 
καί ήδη αντιμέτωπα έστησαν τά εναντία στρατεύ
ματα, καί τού μέν οικείου προετέτακτο δ Φωκάς, τδ 
δ' άντίμαχον δ βασιλεύς Βασίλειος Εφιππος περί ιών 
παρεθά££υνεν, δν δ Φωκάς θεασάμένος, κατ' αυτού τό ν 

ΐππον έλαύνει, δ'λην έκείνψ τήν ήνίαν ένδεδωκώς» 
κρίνος ώς, εί εκείνον καταβαλει, έσεται τδν αγώνα 
νενικηκώς.'Αλλ* ούπω τών ούκείων προεληλύθει πολύ, 
καί ©ι μέν αύτδν έκκυλισθήναι τού Ίππου φασί ν. ο\ 

dum cum fratre Conetantino proflciscitur. Cum 
exeroitus utrique in procinctu starent, et Phocas 
euas copias antecedens, Basilium equo circumve-
ctum logiones cobortari vidisset, totis habonis 
laxatis, equo concitato, io illuin fertur, eo pro-
etrato se toto discrimine fore defunctum ratus: 
sed aotaquam euos xnultum antQces8is86t,alii eum 
equo devolutum fcrunt.alii cura in tumulumqnem-
dam declinasset, oquoque doscendisset, humi ex-
tentum statim exspiraeee: alii a quodam lethali 
vulnere affectura esse. Constantinue quidem im-
perator caedem ejus eibi arrogabat, falso utiqne, 
oum e]ue cadaver nusquam vulneratum fuerit: 
alii, quod quidem probabilius est, putavere, toxi-

δέ εΓς τινα λόφον έκκλίναι, καί άποβάντα τού Ιππου _ cum ei a Basilio praeparatum, a pincerna corrupto 
έκτασηναι κατά τής γης, καί ευθύς αύτδν τδ πνεύμα 
λιπεΐν. 01 μέν ούν πληγή ναι παρά του καιρίαν τδν 
άνδρα Ιλεγον. Καί δ βασιλεύς δέ Κωνσταντίνος 
έαυτψ τήν εκείνου άναίρεσιν έπεφήμιζε * τούτο δ' 
ήν λύγος άλλως, ουδέ γάρ τετρωμένον αυτού τδ 
σώμα εύρητο μηδαμή. 01 δέ φαρμάκψ δηλητηρίψ 
έδόξαζον κατεργασθήναι αύτδν, δ καί μάλλον Ιδοξε 
πι0ανώτερον. Τδ μέντοι φάραακον ήτοιμάσατο μέν 
δ Βασίλειος, προσέφερε δέ τψ Φωκ? δ τούτψ οίνο-
χοεύων, παρά τού βασιλέως υποκλαπείς. Πεσόντος 
δέ του Βάρδα, τδ μετ' αυτού στράτευμα διεσκέδαστο, 
καί οι μέν έκτείνοντο καταλαμβανόμενοι, οί δ' έζω-
γρούντο, καί συσχεθέντες κατά τδ δόξαν τψ βασιλει 
έκολάσβηοαν. Ό δέ άγριώτερος ή ν ή τδ πρότερον 
σοβαρός τε γάρ έγεγόνει, καί τδ ήθος ύποκαθήμένος, 

largitionibus imperatoriis fuisse propinatum.Barda 
strato, illiua exercitus dissipatus est, aliis cfflsie, 
aliie oaptis, in quos imperator suo arbitratu %%% 
aniraadvertit, mutatue ab illo qui dudum fuerat, 
6t factue arrogans, demisso ingenio, sutpicax in 
omnes, iracundia inexorabili: neo in alios dun-
taxat, eed in ipsum etiam pra?positum cubiculi 
talem se praebuit. Quem cum odiaset, atque ipse 
rerum admiDistrationem capessore vellet, tum a 
reipublica negotiis rempvit, tum domo egredi ve-
tuit, neo multo poet relegavit, tuoi actii ejua 
omnibus perquisitis, pleraque rescidit,tum raona-
eterium ab eo exstructum maxima ex parte spo-
liavit, nec agroe duntaxat aut fundos invasit et 
aedes, eed etiam donaria, iabulas, columnas pre-

καί πάντας ύπώπτευε, καί τήν όργήν έτύγχανεν άπα- C tioBas. Quas ille ob ΓΘ8 animi eegritudine oppres-
ραίτητος, καί ού τοις άλλοις μόνον τδ σοβαρδν έπεδεί-
κνυτο, άλλά μήν καί τψ παρακοιμωμένψ αύτψ, ήχθε-
τό τε τ ψ άνδρί, καί είς έαυτδν έσπευδε μετενεγκείν τήν 
τών πραγμάτων διοίκησιν, καί μέντοι καί μεθί-
στησι τής τών κοινών οικονομίας αύτδν, οίκοι μέ-
νειν άπράϊτον έπιστείλας, αύτψ, είτα μετά μικρόν 
ύπερύριον τίθησι, καί τών έκείνψ πεπραγμένων 
εκαστον άνακρίνων, άπραξίαν τών πλειόνων κατε-
ψηφίσατο, καί τού παρ 9 έκείνψ δομηθέντος σε-
μνείου (85) τά πλείω άφείλετο, καί ούκ αγρών ήψατο 
μόνον vj χωρίων καί οικιών, άλλά καί αναθημάτων 
τε ΛΛ\ πλακών, καί κιόνων πολυτελών. "Οθεν εκείνος, 
lut ταύτα νέφει περισχεΟείς άθυμίας, παρείτο τά 
μέλη, καί ϊμπνους ώπτο νεκρός, καί βραχύ τι διαλι-

su8, membrisque rcsolutis, nihil aliud nisi spirans 
cadaver, brevi mieerabiliter eetexstinctus. Basiliua 
vero tum demum vere imperator factus, cum in-
tellexieeet, quaotam sollicitudinem regni admini-
etralio poetularet, delicias regias sprevit, BBJendi-
dis veetibus ab8tinuit,omnemqu68uavitatem repu-
diavit: cum prius haud ita vixisset, eed etamori-
bus indulsiBset, commessationibuB et voluptatibua 
deditus,regioque luxu delectatus : et omni auctori-
tate aibi vindioata, fratri nibil niei nomen et co-
lorem insignem impertiit, custodia i l l i quidem 
attributa, caeterura exigua ct non magnifica. Qu« 
ille, ut homo reraiasioris ac mollioris ingenii et 
voluptariue, venationibue et eequalium suorura 

ν,οίκτοως τδν βίον έξέλιπεν. Ό δέ τότε πρώτον D cooBuetudine gaudene, eequo ferebat animo, neque 
γάγονεν αυτοκράτωρ ώς αληθώς, καί γνούς πηλίκων fratri adversabatur. Αο illorum hic statue erat. 
Sttxai φροντίδων ή τής βασιλείας διοίκησις, τής τε Sclerus autem, Barda mortuo, vinculis Bolutue, a 

Vari® lectiones et notse. 

(85) Καί τού παρ' έκείνψ δομηθέντος σεμ- ρωσαμένην, έβούλετο μέν έκ θεμελίων καθαιρήσειν 
νείου, 6tO. Ietiua monasterii memioit Micbael τδ δέ τής πράξεως αναιδές εύλαβούμενος, το μέν 
PaeUua, lib. l flist, ma. ubi de eodem Baeilio: Καί εκείθεν άφήρει, τδ δέ κατασείει, τά έπιπλα, τάς 
πάντα τούπον δπόσα εις κάκωσιν έκείνψ καί συμ- έφηρμοσμενας λίθου;· τδ δ' άλλο τι ποιών τοιουτό-
οοράν εμηχανατο ποιεΤν · άμέλει καί ήν εκείνος τρόπον, ούκ άνίει, άχρις ού φροντιστήριον εί δει 
ίδείματο λααπροτάτην μονήν, Βασιλείψ τψ πάνυ χαριεντισάμενον ειπείν, τδ μόναστήριον δέδρακε, 
αναθεμένος, επωνυμον τής εαυτού κλήσεως, μεγα- διά φροντίδος τιθεμένων τών έν αυτψ, δπως αν 
λοπρεπώς μέν κατεσκευασμένην, καί πολλή δαπάνη έαυτοις τά αναγκαία πορίσαιτο. Atque illud est 
χειρός τδ ποικίλον μετά τού καλού έχουσαν, άφθό- monasterium S. Basilii, de quo egimus in coatra 
νοις δέ χορηγίαις τδ πλέον τού αυτάρκους άποκλη- ConstatUinopoli, 
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priore inetituto non recedebat, regnum propere Α βασιλικής άβρδτητος κατεφρόνησε, καί τών λαμ-
affectaturus. Sed ab imperator pcr litteras moni-
tua, ut tandem omissa desperatione, continentium 
bellorura auctor esse desineret, neque terram 
saDguine pollueret, eoque Ghristianorum: cum et 
aenectute jam affligeretur, et spem non optimam 
foveret, per pactiooes ad illum aa confert: qui 
cum in regio tabernaculo sedens Sclerum peditem 
aocedere videret, utrinque suffultum, cum ob se-
nium, tum ob molem corporis (grandia enim erat) 
celebratum illud dixieae fertur : Quem timueram, 
is adtne manu ducitur. Alii Sclerum in illo acceseu 
ad imperalorem visum amisisse ferunt, eaque de 
causa ductoribus fuisse ueum.Cum prope taberna-
culum venisset, imperator ) ) S animadversis pu-

πρών έπιβλημάτων άπέσχετο, καί γλυκυθομίαν 
άπασαν άπεσείσατο, καί τοι πρώην μή ουτω β ιούς, 
άλλά καί ερώτων ήττώμενος, καί κώμο ι ς καί τρυφαΤς 
εαυτόν έκδιδούς καί βασιλείας περιττοτησιν έν η δομέ
νος. Έαυτψ δέ μόνψ προσκληρώσας τήν έξουσίαν, 
τού ονόματος μόνον τής βασιλείας καί τού επισήμου 
χρώματος μετεδίδου τψ άδελφψ, καί τινα δορυφορίαν 
έκείνψ άπέταξε, βραχείαν μέντοι καί ούχ υπέρογ
κο ν. Ό δέ έφερε, καί ούκ ήμφισβήτει τ ψ άδελφψ, 
ήθους άνειμένου τυχών, οΐμαι, καί χαίρων υγρότερα 
ζωή καί διαγωγή τρυφερά, καί θήραις καί ήλικιω-
τών συνουσία τών οίς συνετρέφετο. Τώ μέν ούν άδελ-
φώ καί άμφω είχέτην ούτως. Ό δέ γε Σκληρδς, τοΰ 
Φωκά θανόντος, λυθείς τής είρκτής, «?χετο καί 

niceis in eo calceis (nam caetera insignia regia ρ αύθις τού πριν εγχειρήματος, καί τυραννειν καί πά 
deposuerat, calceis solis sive per oblivionem, eive 
per incogitantiani retentie) statim avertit oculos, 
noqueoum eo niai habituprivaticolloqui austinuit. 
Gum igitur ante tabernaculum invidiosos illos 
calceos abjecisaet, iDgresso imperator aasurrexit, 
porrectaque dextera, collocutus, et eadem uterque 
meosa usus est, atque ex eodem calice biberunt. 
Hoc modo eopita Soleri tyrannide, ipee curopalata 
est designatua, et quem quisque adjutornm ejus 
dignitatis et potestatis gradum,quasve poeaess.onee 
ab illo regnanta acceperat, ea retinere licuit. Im-
perator curis defectionum levatue, in Thraciam 
abiit, et Tbeasalonicam acceasit, ut celebri mar-
tyri gratiae ageret, ibique viro illustri cum magnie 
copiis duce relicto ad excureionea Samuelis coer-

λ ιν ούκ άνεβάλλετο. Ό δέ βασιλεύς γράμμασι πρδς 
αύτδν έγχαραχθεισι παρήνει τδν άνδρα παύ-
σασθαι τής άπονοίας ποτέ, καί μή άεί βούλεσθαι 
αίτιον είναι πολέμων δμογενέσι, καί τήν γήν αΐμασι 
χραίνειν, καί τούτοις Χριστιανών. Ό δέ τ ψ τε γήρσ 
τροχό μένος ήδη, καί πρδς τδ μέλλον ίλιγγιάσας, 
σπένδεται, καί πρόσεισι τψ κρατούντι* κάκεϊνος ύπδ 
σκηνή ν καθήστο βασίλειον, καί δ Σκληρδς βάδην ήει 
πρδς τήν σκηνήν, ύπερερειδόμενος εκατέρωθεν, τδ 
μέντοι διά τδ γήρας, τδ δέ διά τδν δγκον τού σώματος 
(ήν γάρ ευμεγέθης) δ'τε καί τδ φδόμενον ιίχεΤν δ βα
σιλεύς Βασίλειος λέγεται* 'Ον έδεδοίκειν, προσ
άγεται μοι χειραγωγούμενος. Οί δέ άορασία πλη-
γήναί φασι τδν Σκληρδν έν τψ άπιέναι πρδς τδν 
αυτοκράτορα, καί διά τούτο χειραγωγείσδαι. Έγ-

cendas, Byzantium regreditur. Inde in Iberiam C γίσαντος δέ τού ανδρός τή σκηνή, κατανόησα ς δ βα-
proficiscitur, Davidecuropalata mortuo, a quoejus 
ditionia baeres in8titutusfuorat,quam ille tenuerat. 
Ibi relicta sibi ditione occupata, cum Georgium 
Davidis fratrem interioris Iberia? principem com-
peacuieaet, ut suis finibus conteniue esset, Olio 
ejue obside accepto :Ph(Biiiciam adiit,et principem 
Tripolitanum, Damaacenum.Tyrium et Berytium, 
qui conspiratione inita, Daphne» Antiochiffl agrum 
incuraionibus vexabant, coercuit, et Romanis ser-
vire coegit, acceptisque ab bis etiam obsidibus, 
domum rediit. Et hoc quidem ita se habuerunt. 
τυρπννίς καταλέλυται, αυτού μέν κουροπαλάτου 
θέντων έχειν δ άν Εκαστος έξ εκείνου τυραννούντος 

σιλεύς έτι τούς πόδας αυτού δποδουμένους ύποδή-
μασι φοινικοις (τά μέν γάρ άλλα τής βασιλείας γνω
ρίσματα δ Σκληρδς άπεδύσατο, τά δέ γε πέδιλα 
ούκ άπέθετο, ή γάρ λάθετ' ή ούκ ένόησεν (86) 
άπέστεψε τάς όψεις ευθύς, μή άλλως αύτψ έντυχει» 
άνεχο'μένος εί μή έν ίδιώτου στολή. Ό δέ, πρδ τής 
σκηνής άποβρίψας. τά έπίφθονα πέδιλα, ούτως ύκέ-
δυ αυτήν, καί δ βασιλεύς έξανέστη, καί τδν άνδρβ 
έδεξιώσατο, καί ώμιλησάτην άλλήλοιν, καί έκοινά-
σατο τραπέζης, καί έπιέτην έκ τής αυτής χύλα* 
Τούτον μέν ούν τδν τρόπον καί ή του Σκλ*νο 

τιμηθέντος, τών δέ συναραμένων αύτψ παραρφη* 
είλήφει, είτ' έν άξίαις ήν, είτ' έν άρχαις, ε?τ* |Α*τον 

έν κτήσεσιν. Ό δέ βασιλεύς, τάς τών αποστασιών φροντίδας άποφορτισάμενος, έπί τήν θρφεην έξ^ει, 
καί είς θεσσαλονίκην έφοίτησε, τψ περιωνύμψ μάρτυρι άνθομολογούμενος. Καταλείψας δ' έκεΤ στρατάρ
χη ν τών επισήμων μετά βαρείας δυνάμεως, Ίνα κωλύη τάς τού Σαμουήλ έκδρομάς, έπάνεισι πρδς τήν 
Βύζαντος, καί ε?ς Ίβηρίαν άπήει, κληρονόμος καταλειφθ*ίς «αρά τού κουροπαλάτου Δαβίδ θανόντος 
τής έκείνψ διαφερούσης αρχής. Ένθαπερ γεγονώς, καί τής καταλειφθείσης αύτψ χώρας έπιλαβόμενος, 
καί τδν τού Δαβίδ άδελφδν τδν Γεώργιον τής ένδοτέρας Ιβηρίας ηγεμονεύοντα παρασκευάσας ησυχία* 
άγειν, καί τοις Ιδίοις. άρκείσθαι, καί δμηρον τδν εκείνου παΤδα λαβών, έπί Φοινίκην έχώρησε, καί 
τόν τε τής Τριπόλεως άρχοντα καί τδν τής Δαμασκού, καί τδν τής Τύρου καί Βηρυτού, κατά συν-
θήκας τή πρδς τή Δάφν^ Άντιοχεία έπιόντας, καί κακοΰντας τά ύπ' αυτήν, ανέστειλε, καί δούλωσιν 
'Ρωμαίοις τηρείν άνέπεισε, καί ομήρους κάκ τούτων λαβών, έπανέζευξεν. Άλλά ταύτα μέν εΤχον 
οδτω. 

Yarias lectiones et notae. 

(86) Ή γάρ λάθετ' ή ούκ ένόησεν. Hemiatichium Ilomericum ex lliai. ι, vere. 533. 
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H \ Τού δέ πατριάρχου Νιχολάου τού Χρυσοβέργη 

έπ' Ιτεσι δυοκαίδεκα καί μησίν δκτώ τή 'Αρχιερω-
σύνα, ένδιαπρέψαντος , είτα τον βίον έκλελοιπότος, 
δ μάγιστρος Σισΐννιος, άνήρ λόγο ι ς έντεθραμμένος, 
προχειρίζεται πατριάρχης. Καί τούτου δε έπί τρεις 
έν ι αυτούς τήν Έκκλησίαν ίβύναντος καί θανόντος, 
Σέργιος κεχειροτόνηται πατριάρχης, δς καθηγεΐτο 
μέν της τού Μανουήλ μονής, τψ πατριάρχη δέ 
Φωτίψ κατά γένος προσήκων έτύγχανεν. Τού Σα
μουήλ δέ τού τών Βουλγάρων έξάρχοντος ού τά θρα
κών ουδέ τά Μακεδόνων μόνα ληϊζομένου, άλλά καί 
τήν Ελλάδα καί αυτήν δέ γε τήν ΙΙελυπόννησο,ν, τδν 
μάγιστρον Νικηφόρον τδν Ούρανδν εκπέμπει δ βασι
λεύς, της δύσεως άρχοντα, ος παρά τψ Σπερχειψ 
ποταμψ τού Σαμουήλ κατεσκηνωμένου , παρά τή 
άντικρυς ήπείρψ ηύλίσατο. "Οτι δ' ύσε τότε πολλά 
χαί δ ποταμός εντεύθεν απλωτός ήν, ανέλπιστος 
έδόκει τψ Σαμουήλ ή κατ' αυτού τών 'Ρωμαίων 
έπέλευσις. Ό Ουρανός δέ, νυκτδς άνερευνήσας, καί 
κατά τινα τόπον βατδν κατανοήσας τδν ποταμδν, 
διαβαίνει τούτον ήσύχως μετά τής στρατιάς , καί 
άφροντιστούσιν αίφνίδιον εμβάλλει τοις περί τδν 
Σαμουήλ, καί τψ άδοκήτψ καταπλαγέντες οί Βάρβα
ροι έπιπτον, μηδέ χείρας άνταίροντες καί τψ Σα
μουήλ δέ καί τψ εκείνου υίψ 'Ρωμανψ πληγαί 
έπηνέχθησαν, και έάλωσαν αν, εί μή τοις νεκροΐς 
συνανεμίχθησαν σώμασι, καί ούτω λαθόντες διέφυγον. 
Είτα καί δ βασιλεύς έξεστράτευσε κατά τών Βουλ
γάρων, χαί τών έν Σαρδική φρουρίων κατάστρεψα-
μένος Ινια, έπανήλθεν είς Μοσυνούπολιν. Είλε δέ 
καί τήν μεγάλη ν ΙΙερσθλάβαν, καί τήν μικράν, καί 
τήν Πλίσχοβαν διά στρατηγών. Καί ή Βέρροια δέ 
παρεδόθη αύτψ παρά τού Λοβρομηρού, προσχωρή-
σαντος τοις 'Ρωμαίοις. Τά μέντοι Σέρβια πολιορκία 
έάλω, καί δ τήν αυτών φυλακήν έμπεπιστευμένος 
Νικόλαος, δν Νικολιτζαν ύποκορίζοντες ώς βραχύν 
τήν ήλικίαν ώνόμαζον, δς, καίτοι πατρίκιος τιμηθείς, 
άπέδρα πάλιν, καί πρδς τδν Σαμουήλ άπελήλυθεν. 
Εΐτ' αύθις κατά Βιδίνης δ βασιλεύς έξεστράτευσε, 
καί τήν πόλιν αίρει. Έ ν όσω δέ ταύτην έπολιόρκει 
δ βασιλεύς, έπεισιν δ Σαμουήλ τή 'Αδριανουπόλει 
άθρόον, καί πανηγύρεως έκτδς τελούμενης, τάς τε 
εμπορίας λείαν πεποίητο , καί αιχμαλώτων πλήθος 
λαβών , δπενόστησε. Τήν Βιδίνην δέ ύφ' έαυτδν δ 
βασιλεύς ποιησάμενος καί επανερχόμενος κατέλαβε 
παρά τψ 'Αξίψ ποταμψ (87) τόν Σαμουήλ αυλιζόμε-
νον· δς Βαρδάριος (88) ούτω παρά τοις παλαιοΤς 
ώνομάζετο. Πολλού δέ τού ποταμού ρέοντος, άμε-
λώς οι Βάρβαροι κατεσκήνωντο * ού γάρ άν ποτε 
δυνηδ^ηναι διαοηναι τδν ποταμδν ήλπιζον τδ 'Ρω-
μαΐχδν σύνταγμα. Πόρου δέ γνωσθέντος, δι' αυτού δ 
βασιλεύς διέβη χαί τδ στρατόπεδον, καί πολλοί μέν 

Α VIII. Interca Nicolao Chryeoberge, cum pontifi-
catum annos xn el vm menses ornasset, defuncto, 
Sisinnius magialer, yir ab ineunte aetate in litteris 
verealus, patriarcba deeignatur: quo et ipso cum 
triennium Ecclesiam rexisset, mortuo, Sergius 
patriarchaeligitur, quiManuclia monasterio praee-
rat, patriarch» Pboiio genere conjunctus. Cum 
autem Samuel Bulgarorum princeps non Thraciam 
tantum et Macedoniam, sed Graeciam ipsamque 
Peloponesum popularetur, imperator Nicepborum 
Uranum magistrum prsBtorem Occidentis ablegat, 
qui cum Samuel ad Spercbium iluvium tentoria 
fixieset, in opposita oontinente oastra poauit. Quia 
vero flumen ob crebras plnviaa navigari non po-
terat. Samuel Roraanorum agreeaionem minime 

B verebaiar. 9 4 4 Gum autem Uranus noctu quodam 
in loco vadum pervestigaeset, eo tacite traducto 
exercitu Samuelem aecurum subito invadit, ao 
Barbari re inexspectata attoniti, ne armis quidem 
contra illatis,oadunt. Vulneratuseet et Samuel una 
cum filio, el ambo capti esBent,nisi inter cadavera 
occultati, ciam aufugissunt. Poet baec ipse impera-
torbellum intulit Bulgaris,et quibusdam Sardicoe 
caetellis expugnatis, Mosyoopolim rediit. Sed et 
magnam et parvam Persthlavam et Pliscovam per 
duces cepit. Est ei et Berraa per Dobromerum, 
qui ad Rumanos 86 coatulerat, tradita. Servia 
vero expugnata sunt, ot Nicolane, quem per dimi-
nutionem ob staturaB brevitatem Nicolitzam voca-
bant, cujua ea custodiae tradita erant, captus: 
qui quamvia patricii dignitate ornatue eeset, ta-

G men aufugit, atque ad Samuelem rediit. Deinde 
imperatorBidinam expugnat, quam dum obsidet, 
8amuel AdriaOopolim subito invadit, cum nundi-
narum celebritae extra moenia agitaretur, merci-
busque direptis, ac plurimis captis reoedit: quem 
iroperator Bidina capta rediensad Axium fluvium 
(Bardarius olim sic dictus cst) elativa habentem 
deprebendit. Is cam exundaret, Barbari castra ne-
gligenier tuebantur. Neque enim Romanas legio-
nes eum tran9ituras putabant. Sed vado ab impe-
ratore indagato, traduotoque exeroitu, multis 
Bulgaris caesis, Samuelis tentorium et castra uni-
versa direpta eunt, Samuel ipae aufugit. Sed et 
Scopiorum urbem accepit imperator, a Romano 
Pctri Bulgarorum olim principio filio tradttam, cui 

D ejus oustodia a Samuele commieea fuerat. Posthaec 
Gonstantinopolim reversua, decrevit tributum 
pauperum,qui periissent, a locupletibus exigendum 
esse% quod allelengyum vocabatur. Etsi autem 
multi atque ipse patriarcba Sergius deprecabanlur, 
u t in iqua illaet inueitata exacHo tolleretur, tamea 

Variee lectiones ei notae. 
(87) 'Αξίψ ποταμψ. Joannes Tzetzas, chil. χ, 

cap. $16, "Αξειον quosdam perperam scribere ob-
servat: 
Παίονες δέ οί Βούλγαροι, μή πείθου τοις βούβαλοις, 
"Άλλους τινάς τούς Παίονας νομίζειν, παρά τούτους, 
Οι "Αξιον νομιζουσιν Ετερον τψ Βαρδάρη. 

Καί "Αξειον, ούκ "Αξιον φασι, γραφή διφθόγγψ. 
Ique Homeri auctoritate probat. De Alexio et Bar-
dario diximus in Notis ad Ui9toriam Gomnenicam. 

(88) Βαρδάριος, Vide idein Gloss. ία Βάρδα· 
ριώται. 
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impcrator a proposito non recedebat.Nam tempore Α τών Βουλγάρων άπώλοντο. Ό δέ Σαμουήλ διέδρα, 
ac tot victoriis elatus, ineolentem se erga omnee 
praebuit: ao Bubditis forioidabiHe quam cbarue 
0886 maluit : neque civee neque militee pro re-
oepta consuetudine, quam et legumlatorea inetar 
legis haberepronuntiant, sed suo judicio et arbi-
tratu tractare voluit. Proinde aullam 995 docto-
rum virorum rationemhabuit,ipsamque doctrinam 
rem inulilem ot eupervacaneam judicans: viros 
nequo genere nec eruditione claros et ab epietolis 
et a consiliie habuit, quibus lltteras sirtfpliciter, 
nullaque oum cura diotavit. Sed et fiscum obstru-
otie foribus pecunia refereit. Fertur enim ducenta 
millia talentum auri in thesauris babuisse. Nam 
alterius pecuni» nulltis iniri numerus potest, adeo 

τής τούτου σκηνής καί τής παρεμβολής άπάσης διαρ-
παγείσης. Και τήν πόλιν δβ τών Σκοπίων δ βασι-
λεύς παρειλήφει, όοθείσαν αύτφ παρά 'Ρω μανού 
τού υΙού Πέτρου τού άρξαντος τών Βουλγάρων, ψ 
ή ταύτης φυλακή παρά τού Σαμουήλ έμπεπίστευτο. 
Είτα είς τήν Κωνσταντίνου έπανελθών, έδογμάτισε 
τάς τών άπολωλότων ταπεινών συντελείας είσπράτ-
τεσθαι έκ τών δυνατών τούτο δέ εκλήθη Άλληλέγ-
γυον. Πολλών δέ περί τούτου δεηθέντων και αυτού 
τού Πατριάρχου Σεργίου, ώς αν ή άδικος αύτη 
σχολάση και παράλογος εΓσπραξις, ήν δ βασιλεύς 
άμετάπειστος. Τ φ χρόνψ γάρ καί ταΤς νίκαις απάν
των κατεπαρθείς, υπεροπτικός πρδς πάντας έδεί-
κνυτο, και ούκ εύνοειν αύτψ, φοβεισθαι δ ' έβούλετο 

et conclavibns repletie, eam terrm mandarit, an- g τδ ύπήκοον, καί τό τε στρατιωτικών τό τε πολιτικδν 
fractibus instar fabyriothorum effossis : sed et 
cistell» plenae erant gemmis cum aliis tum candi-
dis illie,qu» peculiari nomine margarit® diountur. 
Nequevero iis utebatur, paucie exceptis ad insi-
gnia purpurse exornanda, qua, cum prodibat, aut 
legatis respondebat, aut alias publicas festivitates 
celebrabat, utebatur, ReJiqu© in conclavibus inu-
tile pondus jacebant, Belli temporibue ingenio fuit 
vario et multiplici, rebus tranquillis et pacatis 
vehementior. Iram dissimulabat, apud sese sup 
pressam per occasionem proferena, delinquentibus 
vioem reddebat: comque pertinaci eeset ingenio, 
decrata sua non facile immutabat, Quare si quibus 
iratus erat, iie non facile placabatur. Atque hac 
ad declarandos imperatorie mores dicta eint. Nunc 
ad ΓΘΒ sub eo gestae ordine referendas oratio G 

ού πρδς τδ κράτησαν £θος, δ και νόμον δοκειν τοις 
νομοθέταις τεθέσπισται, διεξάγειν ήθελεν, άλλά 
πρδς τήν οίκείαν κρίσιν και τδ θέλημα εαυτού. Διδ 
ουδέ τών λογίων ανδρών έπεστρέψβτο, άλλά και τούς 
λόγους ήγητο περιττόν 11 χρήμα καί ούκ όνήσιμον 
δ'θεν άνδρας άπολεξάμενος έαυτψ, ούτε τψ γένει, 
ούτε μέντοι έν λόγψ τδ έπίσημον έχοντας, έκείνοις 
τάς τε βασιλείους έπιστολάς ένεχείρισε, καί έκοι-
νώνει τών βουλευμάτων, καί αύτδς έκείνοις αφελώς 
τάς γραφάς ώς ϊτυχεν δπηγόρευεν. Άλλά καί τοις 
ταμείοις άποφράξας τάς διεξόδους, χρημάτων ταύτα 
πλήρη πεποίηκε. Φασί γούν ές είκοσι μυριάδας τα
λάντων χρυσού έναποτεθησαυρίσθαι α ύ τ ψ . Τδν 
γάρ άλλον χρηματισμόν ούκ άν τις ύπ ' αριθμόν 
δύναιτο άγαγείν, δς, τών ταμείων αύτψ πληρωθέν-
των, ύπδ γήν τά λοιπά έθησαύρισεν, έλικας όρύξας 
λαβυρινθώδεις. Καί ύπερχειλή μέν ήσαν λίθων πολο-redeat. 

τελών, τών τε άλλων καί τών λευκών, οΤς Ιδιάζουσα κλήσις οί Μάργαροι (89) τά κιβώτια. Τψ δέ είς χρή -
σιν ούκ ήσαν, άλλά βραχείς τίνες αύτψ τήν πορφόραν άνεκόσμουν, V εχη τούπίσήμον ήπερ έν προόδοις 
έκέχρηντο, καί δτ' έχρημάτιζε πρέσβεσι, καί δτε τινά άλλην δημοτελή έτέλει πανήγυριν. 01 δ' άλλοι τοις 
ταμείοις έναποκείμενοι άχθος ήσαν έτώσιον Ήν δ' έν μέν πολέμου καιροίς ποικίλος τις, καί τήν γνώ-
μην πρδς τούς ύπδ χείρα πολυειδής · έν δέ ήρεμίαις καί είρηνικαίς καταστάσεσιν άρχικωτερος, 
καί τάς οργάς έταμίευε, καί ταύτας συνεχών παρ' έαυτψ, έδημοσίευεν έν καιροις, καί άνταπεδίδοο 
τοΤς άμαρτήσασιν. "Ων δέ τήν γνώμην στενός, ού (δαδίως ήλλοίου τά δόξαντα. Διδ καί πρδς ους &V 
Ιτυχε μήνιμά τι τρέφων, ού ταχύ μετήλλαττε τδ ήθος αύτοίς. Άλλά ταύτα μέν παραστατικά τού ήθους 
τούτου τού αύτοκράτορος, ή δ' ιστορία έχέσθω τών έπ' αυτού πεπραγμένων, καί διηγείσθω τά εφεξής. 

IX. ^Egypti princepe, eoluio Romano foedere, et θ'. Ό τής Αιγύπτου κατάρχων, τάς πρδς 
Hierosolymitangm templum, in quo Cbristi sepul- μαίους λύσας σπονδάς, τόν τε έν Έεροσολύμοις * · Κ 
orum est, et illiue loci monasieria deetruxit. At D έν φ τδ τού Κυρίου μνήμα, κατηρείπωσε, κ*1 τά 
imperator Bulgariam crebrie impresaionibus vasta- έκεΤ μοναστήρια. Ό δέ Βασιλεύς, συνεχώς τή Βουλ-
bat et urobat, oui cum Bamuel acie reeistere non γαρία προσβάλλων, έκάκου ταύτην καί έκεράνζε. 
poeeet, operam dabat ut aditue regni occluderet, 
et angustias locorum oastellis et pnesidiis occupa-
ret. Imperator autem revereus, magnaque vi pene-
trare aggressus, etsi virtute prasidiariorura repul-
8 U 3 ; tamen casptis non destitit, sed permansit, 
eubinde caetellum tentans, uno ex ducibus cum 
sua legione raisso, an uspiam alibi per ambagcs 
ingressum aperire posset.Ie per montes multasque 
difficultates Bulgaris deceptis ingressus, a tergo 
in prssidiarios irruit, qui re subita perterriti, non 

Variaa lecliones et notae 
(87) Οί μάργαροι. Vide idem GlOBS. in Μάργαρος. 

Μή δυνάμενος δέ γε δ Σαμουήλ άντιπαρατάξα-
σθαι τψ τών 'Ρωμαίων στρατεόματι, τάφροι ς τάς 
εισόδους άποκλείσαι αύτψ επεχείρησε, τάς δυσχώ-
ρίας άποφράξας ο'κοδομαίς, καί φύλακας έπιστήσας 
αύταίς. ΤΠκεν ούν δ βασιλεύς αύθις, καί έβιάσατο 
μέν τήν πάροδον, άπεκρούσθη δέ τών φυλάκων άνθι-
σταμένων έρρο>μενεστερον, πλήν ούκ άπέστη της 
έγχειρήσεως, άλλ' αύτδς μέν προσέμενεν, έτι πεερώ-
μενο,ς τού έρύματος * έκπέπομφε δέ τών στρατη
γών ένα μετά τού ύπ' αύτδν τάγματος έτερωθίπου-
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6«v, t l βύναιτο περιελθείν, καί μηχανήσασθαί τι 
προς τήν διελευσιν. Ό δέ, δι' δρών και δυσχωριών 
πολλών διελθών, καί λαθών τούς Βουλγάρους, εμπί
πτει κατά νώτου τοις τού έρύματος φύλαξιν, ο*ί, τψ 
άθρόψ περιδεΐς γεγονότες, ούκέτι τής φυλακής έφρδν-
τιζον τού ρφαγμού, άλλ' δ'πως αυτοί τδν δ'λεθρον 
φυλάξωνται περί πλείστου έτίθεντο. Τότε δή αδείας 
τδ 'ΡωμαΤκδν δραξάμενον στράτευμα , £ήγνυσι 
τδν φραγμόν, καί δίεισι καί διώκει, καί πολλούς μέν 
αναιρεί , πλείονας δέ γε ζωγρει μδλις διαδράντος 
τού Σαμουήλ. *0 γε μήν βασιλεύς τοΤς δορυαλώτοις 
εις πεντεκαίδεκα χιλιάδας άριθμουμε'νοις έξέκοψε 
πάαι τά βμματα, έφ' έκαστη έτατοστύϊ Ινα καταλι-
πών ετερδφδαλμον, Ιν ε*η τούτοις χειραγωγδς, καί 
ούτως αυτούς άπιέναι κελεύει πρδς τδν σφέτερον 
άρχηγον. 08ς εκείνος ίδών, καί τδ πάθος μή ένεγ-
κών, ίλλγγι^ τε καί είς γήν λειποθυμών καταβάλ
λεται* μικρδν δέ τι άνενεγκών, καρδιωγμψ περιπί
πτει καί θνήσκβι (90), *Η δέ τών Βουλγάρων ηγε
μονία τψ υίψ αύτψ Γαβριήλ τψ καί 'Ρωμανψ 
παριήλθεν, δν ούπω ένιαυτδν άρξαντα δ υίδς τού 
πατραελφου αυτού Ααρών δ Βλαδίσθλαβος Ιωάννης 
(διώνυμος γάρ καί ούτος ήν) άπέκτεινε. Διελθών δέ 
τδ έν ταΤς δυσχωρίαις έ*ρυμα δ αυτοκράτωρ , ώς 
ε'ρηται, άλλα τε φρούρια έχειρώσατο έρυμνά καί 
τούς έν αύτοις Βουλγάρους, καί ήκεν είς Μοσυνού-
πολιν, δπσυ αύτψ ή τού Σαμοήλ τελευτή άπηγγέλη, 
Άρας ούν αύτίκα προσβάλλει τή Βουλγαρία, καί 
πάλεις τε αυτής αίρει καί φρούρια. Ό δέ γε τού 
Σαμουήλ υίδς δ 'Ρωμανδς τε καί Γαβριήλ (ούπω 
γάρ άνήρητο), πέμψας πρδς τδν βασιλέα δούλωσιν 
ύπισχνειτο* μετά δέ τινα καιρδν τού τδν Γαβριήλ 
άνελόντος Ιωάννου τού Βλαδισθλάβου έεράπων άφί-
κετο, εύαγγελιζόμενος τήν άναίρεσιν τού υίού τού 
Σαμουήλ καί γράμματα κομίζων, έπαγγελλόμενα τψ 
βασιλεΤ δούλωσιν προσε^ρύησαν δέ αύτψ καί πολ
λοί τών επισήμων παρά Βουλγάροις. Γνούς μέντοι 
τδν Βλαδίσθλαβον δ βασιλεύς ού κατά τάς επαγ
γελίας διανοούμενον, έπηλθεν αύθις τή Βουλγαρία 
καί πολλάς μέν αυτής έληΐσατο χώρας, τήν δέ τής 
Άχρίδος πόλιν, ή τά βασίλεια τοις τών Βουλγά
ρων άρχηγοις φκοδόμηντο, πολιορκία λαβών, καί 
έτερα φρούρια διά στρατηγών, έπανέζευξεν είς τήν 
Κωνσταντίνου. Καί ούθις δέ κατά Βουλγάρων έστρά-
τευσε, καί αύθις φρούρια τε καί πολλούς τών Βαρ
βάρων τούς μέν διέφθειρε, τούς δέ συνέσχε ζωού· 
Ό δέ των Βουλγάρων άρχων δ Ίωάνης καί Βλαδίσυλα-
6ος κατά τού Δυρραχίου έξω ρ μη σε, καί πολιορκών 
αυτό πίπτει, έρξας έτη δύο καί μήνας πέντε. *0 
μαβών 6 βασι)ώς ευθύς εξεισι, καί περί τήν 'Αδρι-
ανούπολιν γενομένψ προσίασιν αύτψ τών Βουλγάρων 
επιφανείς τινές, παραδίδοντες αύτψ τδν ΙΙέρνικον, 
καί έτερα φρούρια τριάκοντα έπί πέντε* καί άλλοι 
δέ τών Βαρβάρων τούτων αύτψ προσε^βύησαν. Καί 

Α jam de munitione tuenda, sed de interitu vitando 
laborabaat. Ibi Romanus exercitua nemine prohi-
bente rupta munition9 transit, hosteeque perse-
queDS 996 multos occidit, plures capit, SamueU 
vix elapeo, imperator captivisomnibus qui ciroiter 
quindecim millia erant, oculos effodit, singulis 
centuriis uno monoculoduce redlicio.eoeque sic ad 
suum ducem abire jubet. Quibus ille viais, atroci-
tatem rei non ferens, oborta vertigine viribueque 
dostitutus humi prooidit, ac parum recreatus, ox 
cardiogmo interit, principatn Bulgarorum in Oa-
brielem filium, qui et Romanue dicebatur,transla-
to : quem nondum anno elapeo frater patruelis, 
Aaronis filiua Uladisthiavue Joannea (binominis 
enim et bic erat) ocoidit. Imperator vere oaatello 

g angustiarum,utdiximus, superato, cum alia firma 
presidia una cum defensoribaa cepisset, Mosy-
nopolim pergit: uhi nuntio de Samuelis interitu 
aocepto, Bulgarica oppida et pneaidia expugnat. 
At Samuelia flliue Romanue Gabriel (neodum enim 
cs8us erat) per legatoa imperatori servitutem 
pollicebatur, et tempore aliquauto interposito, 
Joannis Uladisthlaviministeradest, ca?dem Gabrie-
lis ab bero suo factam nuntians, aliique multl ex 
illustribue Bulgaris ad imperatorem confluunt: 
qui cum intellexiseet aliud agitare animo Ula-
diatblavumquampromiaiasat, iterumimpressionein 
Bulgariam facta, longe lateque praedae egit, et 
Achrida urbe regia Bulgarorum expugnata, aliis -
que caetallie per duces euoe oaplis, Gonstantino-
polim regreditur. 8ed rursue bello illato Barbaria 

C illis et castallie occupatie, Bulgaros compluree 
partim interfecit, partim cepit. Quorum princeps 
Joannes Uladisthlavue, dum Dyrrahium obsidet, 
cadit,cum genti biennium et quinque ir.enseepne-
fuisset. Quo imperator intellecto statim egreditur, 
cui ad Adrianopolim quidam illustrcs Buigari se 
dedunt, tradito Pernico et aliia triginta quinque 
castellis. Sed et alii multi ex his Barbaria ad eum 
confluxerunt. Maria quoque Joannie Uladisthlavi 
uxor, Davide Bulgarie arcbiepiscopo cum litterie 
ad illum mieso, se i l l i Bulgaria cessuram polli-
cita, si ea qu® vellet impetraseet, paulo post ipsa 
oum tribue filiis et sex iiliabua advenit. Sunt et 
tres ejuaalii Olii, Prusianus cum duobus fratribus 
qui in monies profugerant presidiia occupaios, 

D coacti ad imperatoris fidem ββ conforre: e quibus 
Prusianum magistrum, 997 csteros patricioe 
fccit. Universa Bulgaria subacta, et castellia aliis 
eversis, aliis^munitisJustisquepraBsidiie impositis, 
Athenaa ad exsolvenda Deipara3 vota est profectus, 
ac dedicatis in «de ejas multis pretioais donariis, 
in principem urbem revereus triumphum duxit, 
recta tiara ornatus, quam vulgus tupham vocat a 

VarisB lectiones et notae. 
(90) Καί θνήσκει. Lupus protoapata : Anno 

1015. apparwt cometamense februarii, et Samuel 
rtx obiiU el §Jius ejus regnavit. Mox : Anno 1016, 
ocUu* c*l filius prxdicii Samuelis ab tjus consobrino 

filio Aroniy et regnavit ipse. Ubi ood. al. aFierada 
ejus comobrino /S/fo Arronii. Conauie Famiiias no-
etrae Dalmaticas. 
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typho nimirum et superbia, quam in animis ge- Α ή Τ*νή δέ τ ο 5 Ιωάννου καί Βλαδισθλάβου Μα-
stantium excitat: et sic usque ad 8ancl» Sophi» 
edem pervenit, ibi quoque vota Domino exsolu-
turue. Quo cum venisset, patriarcha multum eum 
obtestatus ut allelengyum aboleret, nihil impetra-
vit, quamvie pollicitus fuigsetso id Bulgaris euba-
ctis facturum, is patriarcba Sergiua cum Eccle-
fliam ad aonos viginti rexisset, mortem obiit ao 
in ejua locura suflecius est Eustathius, sacer-
dotum ffldis palatinffl princeps. Bulgaria domita 
etiam Gravatarum genua, et Sirmium Romano 
imperio se submiserunt. Deinde in Abasgiam 
expeditionem auscipit, cujus princeps paota viola-
rat. Quo cum venisset, a tergo defecerunt Xiphiaa 
et Nicephorue Bards Phoc» filius, patricii : sed 
xnotus ille celeriter est compreesue, Phoca a Xi 

ρία έπεμψε πρός τδν βασιλέα τδν άρχιεπίσκοπον 
Βουλγαρίας Δαβίδ μετά γραμμάτων ύπισχνουμένη 
έκστήναι ττς Βουλγαρίας, εί ώνπερ βούλεται τεύ-
ξεται. Καί μετά μικρόν ήκεν ή γυνή πρδς τδν αυ
τοκράτορα , υιούς επαγόμενη τρεΤς καί θυγάτρας 
Ιξ. Καί έτεροι δέ τρεις ταύτης υιοί φυγάδες έγέ-
νοντο έν τοις ορεσιν άλλά κάκείνοι τών δρών φυ-
λαττομ|νων βιασθέντες προσήλθον τψ βασιλει ήσαν 
δ' ούτοι δ Ιίρουσιάνος, καί άμφω οί αδελφοί αυ
τού , ών τδν μέν Προυσιάνον έτίμησε μάγιστρον, 
πατρικίους δέ τούς λοιπούς. Ύφ' έαυτδν ούν τήν 
άπασαν Βουλγαρίαν (91) πεποιηκώς, καί τά μέντων 
φρουρίων καταστρεψάμενος , τά δέ κατοχύρωσες, 
καί φρουράς αύτοΐς άρκούσας καταλιπών, αύτδς ε\ς 
Αθήνας άφίκετο θύσων τή θεοτάκψ τά χαριστή-

pbia iaterempto, et Xiphia capto et Byzantium Β ρια, καί αναθεμένος τψ ναψ πολλά καί πολυτελή, 
έπανέζευξεν είς τήν ύπερκειμένην τών πόλεων, καί 
κατήγαγε θρίαμβον , τριάρα ταινιωθείς όρφία , ήν 
Τούφαν καλεί δ δημώδης καί πολύς άνθρωπος, τνφον 
οίμαι ώνομασμένην , ώς τετυφώσθαι ποιούσαν τούς 
ταύτη άναδουμένους, καί ούτως άχρι τής τού θεού 
Λόγου Σοφίας άφίκετο, άποδούς έν ταύτη τψ Κυρίψ 
τά χαριστήρια. Ένθα γενόμενον δ πατριάρχης πολλά 
ίκετεύσας έκκόψαι τδ άλληλέγγυον , ού κατεδυσώ-
πησε, καί ταύτα υποσχόμενο ν τούτο ποιήσειν, εί τών 
Βουλγάρων κρατήσειεν. Ούτος δ πατριάρχης Σέργως 
τήν Έκκλησίαν έπί είκοσι πο ι μάνας έτη, μετέθετε 
τήν ζωήν, καί προεχειρίσθη τής Κωνσταντινουπόλεως 
Εκκλησία; άρχιερεύς Ευστάθιος, δς τών έν τό) 
παλατίψ ναού ιερέων έπρώτευε (92). Τής Βουλγα-

perducto. Qua cura imperaior defunctus, cum 
Abasgis congreditur, validaque pugna commissa, 
et multfs utrinque caesis, requo martc discessum 
eat. Sed altero praelio Romani vioerunt, Abasgo-
rumque princepa Georgius in Iberis interiora 
profugit, neo multo poat tantum agri ceseit impe-
ratori, quantum ie postulavit, filio Pancratio ob-
eide dato. Hie proepere gestis castra movit, et 
cum in animo haberet ire in eioiliam, consilium 
ejns fatalis morbus intarrupit. 8ed paulo ante ejue 
obitum Eustathius patriarcha moritur, cum ortho-
doxoruro EcclesisB annoe octo praefuisset. Gum 
autem monasterii Studii abbae Alexiua imperatori 
regrotanti eacrum caput Praecureoris attulisset, 
illo statim patriarcha deeignato, eodem vespere β οίας δέ δουλωθείσης, τή τών 'Ρωμαίων ηγεμονία καί 
mortuue est. Vixit et regnavit annos aeptuaginta τά τών Κραβάτων εθνη (93) άπέκυψαν, άλλά μήν 
duos, solue rerum potitue est annia quioquaginta καί τδ Σίρμιον . Είτα κατά Άβασγίας εκστρατεύει 
et amplius. Reliquo tempore collega fuit primum δ βασιλεύς, τού ταύτης κρατούντος παρασπονδή-
patris, deinde Pboc», ac post illum Tzimisc». σαντος. Εκεί δέ τούτου γεγονότος, Οπισθεν άποστο· 
τούσιν δ'τε Ειφίας (94) καί Νικηφόρος δ υίδς Βάρδα τού Φωκά, οί πατρίκιοι· άλλά ταΧέως ή τούτων 
έσβέσθη αποστασία, τού μέν Ξιφία τδν Φωκαν άνελόντος, αυτού δέ συλληφθέντος, καί δεσμίου άπα-
χθέντος είς τήν τών πόλεων βασιλεύουσαν. Άρτι δέ τάς περί τής τυραννίδος ταύτης φροντίδας έ 
βασιλεύς άποσκευασάμενος, συ^όήγνυται τοις Άβασγοις, καί μάχης ίσχυρας γενομένύς, έπεσον πολλοί 
άμφοτέρωθεν, καί ή ν ίσί^οπος δ άγων, είτ' αύθις κροτηθέντος πολέμου νικώσι 'Ρωμαίοι, καί δ τώ» 
Άβασγών ήγεμών δ Γεώργιος (95) εις τά τής Ιβηρίας άπέδρα βαθύτερα, καί μετά βραχύ σπον-
δάς αίτήσας, έξέστη τψ βασιλει χώρας όπόσης δ αυτοκράτωρ έβούλετο, είς δμηρείαν παράσχων 3η* 
κράτιον τδν υίδν αυτού. Καί ταύτα διανύσας δ βασιλεύς έπανέζευξεν. ΤΗν δέ διά μελέτης αύτφ m 
πρδς ΣικελίαΛ (96) άπάραι. Ά λ λ ' ούκ είς Ιργον αύνψ προέβη τδ βούλεομα· ήδη γάρ αύτψ πρδς τΛκ*α· 

Variae lectiones et notae. 
(91) Τήν άπασαν Βουλγαρίαν. Joannee Tzetzes 

cbil. x, cap. 316. 
(92) Έπρώτευε. Protopapaa Palatii. Vida Glo*s. 

med. Grascit, in Πρωτοπαπάς. 
(93) Τά τών Κραβάτων ?θνη. Ut Croatia et S Jr-

mium in Greecorum potestatem venerint, et ut 
caeso per insignem perndiam Sermone, Sirmii do-
mino, a Gonatantino Diogene, qui miaaua a Baailio 
fuerat ad debellandoi Croatae, illiusque uxor ia 
urbem sit adducla, narrat pluribus Scylilzes, p. 
717. At quod Diogeni ille, Lupus protoapatha Bu-
giano, aeu Βοοιουάννη tribuit. sub an. 1024. Et 
transfretavit Bugianis in Curbatia, et comprehendit 
ipsam principissam uxorem Cosrnici. A l . Cisiyni. 

(94) Ξιφίας. Aliua a Xipbia Italiai Catapano, cu-

juaille fortasee filiua fuerit. Lupua protoapathe, 
an. 1006: Descendit Xiphea Cataparfus in civitaii 
Bari. Nam ie obiit anno eequenli in iUlia. Idem 
an. 1007 : Defunctiu est prxdictm Catapanus imcm-
tateBariy Xipbiae vero, cujua hic meminit Zona-
ras defectio cadit in annum 1022, ut oat apud 
Scylitzem. 

(95) "Ο τών Άβάσγων ήγεμών δ Γεώργιι 
Vide CoDslantinum, Deadm. Jmp. oap. 46» 

(9G) Καί πρδς Σικελίαν. Scribit Scylitzes Bati-
lium molitum expeditioneai in Siciliam, Orestam 
quemdam de fidiseimis suia euouohia prsmiaieea 
cum magnia copiis : deinde post exatinctuoi Basi-
lium revucatuni e Sicilia ob imperitiam in re mi-
lilari, et missuoi in Italiam cuai imperio : quod 

.ud / 

m 
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-ττήντησε τδ βιώσιμον καί ένοσηλεύετο. Πρδ βραχέως δέ τού αύτδν έκλιπεΤν δ πατριάρχης Ευστάθιος 
ν Ονήσκει, προατάς της Εκκλησίας τών ορθοδόξων έπ' Ιτεσιν δκτώ (97). Τού βασιλέως δέ νοσούντος 

^Αλέξιος δ τότε τήν προστασίαν έ'χων της τσύ Στουδίου μονής πρδς τδν βασιλέα άφίκετο, τήν ίεράν 
• κάραν τού τιμίου Προδρόμου κομίζων αύτψ, καί αύτίκα τούτον δ βασιλεύς πατριάρχην προεχειρίσατο, 

κατά τήν έσπέραν έκείνην καί τήν ζωήν εκλιπών, ζήσας μέν καί βασιλεύσας χρόνους έβδομήκοντα 
- έπί δυσίν, αύταρχήσας δέ έπί πεντήκοντα καί πρδς έτεσι* τούς γάρ άλλους συνεβασίλευσε τψ πατρί, 

αίεα τψ Φωκ?, καί μετ' εκείνον τψ Τζιμισκή (98). 
Γ. Τέθνηκε μέν ούν γηραιός δ Βασίλειος, της δ' Α Χ· Basilio jam aene mortuo, frater Ctnstantinus 

ί εξουσίας εύθος δ εκείνου σύγγονος έπελάβετο, τδν eiatim euecepil imperium, illo non multo nata 
Κωνσταντΐνον φημι, μικρόν τι εκείνου κατά τδν 
χρόνον τής ζωής έλαττούμένος. 'Ρφθύμου δέ πεφυκώς 
ήθους καί άνειμένου, ή καί εις £ξιν έλθών βίου 
έβ^αστωνευμένου τε καί αργού (ουδέ γάρ έκοινώνει 
αύτψ βασιλείου τινός δ σύγγονος πράξεως), καί 
αύταρχήσας τοιαύτην είχε διαγωγήν, ύπ' άλλοις μέν 
τήν τών κοινών διοίκησιν θέμενος, καί τούτοις ού 
τοΤς εαυτών ήδη παρασχομένοις δοκίμιον, άλλ' άνδρα-
σιν ούχ δτι τών εύ γεγονότων, άλλ' ούδ' ελευθέρας 
τ^χης τυγχάνουσιν, έθνικοίς δέ καί μή δυναμένοις 
δρθοεπειν, άλλ' ακριβώς βαρβαρίζουσιν. Εκείνος 
δέ τρυφαις έξέδωκεν εαυτόν* ήττητο γάρ γαστρδς καί 

9 9 8 minor : qui cum esset socors et diesolutua, 
vitaeque otioa» et ignavs aasuevisset (neque enim 
frater quidquam oum eo communi aententia gea-
serat), etiam rerum potituseamdem vit» rationem 
tenuit, et adminielratione aliis mandata, iieque 
qui nulium ause industriaa apecimen pra3buerant, 
hominibus non modo ignobilibus, eed ne ingenua 
qnidem conditionie, gentilibus, indisertt8,ac plane 
barbaris : ipae voluptatibus indulsit, veotris et 
veneria mancipium, insanoque etudio alea, theatri, 
venationis occupatue. Et quamvis corpore procero 
et robustieiimo esaet, tamen pr» animi ignavia 
barbarorum motua, noa bellis, eed muneribus et αφροδισίων, καί έμεμήνει περί τούς κύβους τε καί 

τά θέατρα, άλλά μέντοι καί περί τά κυνηγέσια. honoribus oompeaoendos etatuebat. Subditos au-
Έ ν δ' ευμεγέθης μέν τδν δγκον τού σώματος, καί ** tem ob nudam euspicionem puniebat; oalumniis 
τήν άλκήν γενναιότατος, δειλός δέ τήν εξιν τήν ψυχι-
κήν, δθεν ουδέ πολέμοις κατευνάζειν έκρινε τάς 
τών Βαρβάρων δρμάς, δωρεαις δέ μάλλον καί άξιώ-
μασι. Τούς δ' υπηκόους καί έκ ψιλής ύπονοίας έκό-
λαζε, καί διαβολαις ραδίως υπείχε τδ ούς, καί πρδς 
θυμδν υπήρχε ν όξύ^οπος, ού κατά τδν άδελφδν δ' 
έ μην ία, ούδ' έδέμενε τή όργή, άλλά ρ^ον είς τήν 
άντί^οπον διάθεσιν μετετίθετο, καί ήνιάτο κακώς 
τινα διαθε'μενος. Πολλούς δέ τιμωρούμενος, τού φωτδς 
Ιστέρει τούς πλείονας, έκκόπτων σφίσι τά όμματα, 
και έκοοφοτέραν τών άλλων ταύτην τήν κόλασιν 
έκρινε, καί ταύτη έκέχρητο μάλλον, ώς άπρακτους 
ποιούση τούς καταδικαζομένους αύτη. Γυναικί δέ 
νέος ών συζυγείς Ελένη (99) τή θυγατρί Άλυπίου, 
άνδρδς τών όπερλίαν τότε 

faciles prabebat aures ; iracundus, sed irae non ita 
tenax ut frater, ao placabilior, et ei quem male 
tractasset, facti poenitens. Cum autem multoe 
puniret, pieriaque oculos effodiebat: id euppli-
oium ut caeterie levius, quodque oondemnatos 
quiescere cogeret, magis usurpane. Ex Helena 
uxore, Alypii viri illis temporibus potentieeimi 
filia, tree filiolae adoleecens susceperat, quas illa 
mortua in regia educabat. Ca?terum Eudocia natu 
maxima ultro se Deo conaecrarat, ob formam 
peatilenti morbo heeam. Reliquas nulla patria oura 
imperator factue complectebatur. Erat ille quidem 
manu ad largieDdum prompla,aed oum benignitate 
non recte uteretur, in opposita liberalitaii vitia 

τυγχάνοντος, τρία έξ C impingebat. Nam in harbaroe familiares suoa, 

Variee lectiones et notce. 
et attigULupue protospatha: Atmo 1028, descen-
dit Oretti CheUmiti mense Aprilu. idem anno aeq. 
Venit Eustachius cum Basilico et Mandatora, et ele-
yii Calapanum Christophorum : et Orestes prsedictus 
ascendil in Constunttnopolim cum Bugiano, etc, 
ubi cheloniti idem valet ac Gr. Κοιτωνίτης, cubicu-
larius, prxfectus sacri cubiculi, qum dignitae spe-
ctabat potiaaimum ennuoboa. Revocatue eet rur-
sum ex Italia, et ei subrogatus Deo Opus, oui 
concredit» pedeatrea copi®, quod ad an. mundi 
6542, Gbr. 1034,refert idem Scylitzes. At Lupue 
protoapatba Leonemin Italiam venisee anno 1027, 
auctoreet: Anno 1027 Despotus (leg. Leo Opus) 
Nicus in Italia descendit etm ingeniibus copiis Rus-
torum, Wandaiorum, Turcarum, Bulyarorum, Bla-
chorttm, Pobnorum, Macedonum, aliarumque natio-
num, ai SicUkm capiendam. Captum est autem 
Rkegium, et ob eivium peccata destructum est α Vul-
cano Catapano, et Basilius imperator obiit anno se-
cundo. Uatjue Grxci recesserunt die S. Martini. Jam 
vero BatiUus vivens renuntiavit imperio, sibi substi-
tuens Romanum,cui uxorem dedit Zoam βίαιη suam. 

(97) Έπ* έτεσιν δκτώ. Aliua cod. τέσσαρσι. 

PATROL. GR. CXXXV. 

D 

(96) Τψ Τζιμισκή. Sepultus porro fuit Baeiliua 
imp.in ®de seu monaaterio S. Joaanie evaDgeliet» 
ia Hebdomo, uade illius corpue tranelatum post-
modum Selybriam a Michaele Palsoiogo imp. ut 

Άλλοι μέν άλλοι τών πάλαι βασιλέων 
Τόπους προηυτρέπισαν είς ταφήν ξένους 
Έ γ ώ δέ Βασίλειος, πορφύρας γόνος, 
ΕΓσειμι τύμβον έν μέσψ γης Έβδόιεου, 
Καί σαββατίζω τούς αμέτρητους πόνους, 
Ούς έν μάχαις έΌτεγον, ους έκαρτέρουν. 
Ά φ ' ού γάρ βασιλέα θεός κέκληκέ με, 
Ού γάρ τις είδεν ηρεμούν έγδν δόρυ, 
Καί μαρτυρούσι τούτο Σκύθαι καί Πέρσαι, 
Σύν οίς Ισμαήλ, Άβασγος, Ίβήρ , Άραψ. 

narrat Pachymeres, lib. ιι, cap. 21, et lib. vn, 
cap. ult. qui priore loco mamimt verauum illiue 
tumulo ascriplorum, quos ex cod. Reg. 3130 hio 
dainus : 

(99) Γυναικί δέ νέος ών συζυγείς Ελένη, etc. 
Michael Psellus in epiat. inedita ad Gonatantinum 
Monomacbum imper. de Gonatantino Basilii fra-
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mancipia quae ipse empta castrarat, cubiculoque Α εκείνης έ'σχε θ^γάτρια, και τήν μέν ταύτας τεκούσαν 
curando etsomno conciliando prafecerat, summos 
honores et magistratus conferebat, eisdemque tota 
plauetra pecuniarum largiebatur : caeterie parce 
admodum manum porrigebat. Ac hi mores ejus 
fuerunt. Nunc qua fortuna fuerit exponamus. 
Patzinacae, quam Scythicam eeae gentem supra 
diximue, trajecto Istro, Bulgariae non parva de-
trimenta inferebant. Verum eos Constantinue Dio-
genos Sirmii prefectus, qui et Bulgarie dux appel-
Jatue eet, ultra Istrum profligatoe quiescere coegit. 
Gum autem Baeilio mortuo (is enim tributariis 
clementer epatium dabat) biennii vectigalia debe-
rentur : et ea etejus triennii, quo ipse imperavit, 
tributa 9 9 9 immisericorditer exegit, quamvis 
toto tempore imperii ejue pauperes ex magna sic 

θανάτψ άπέβαλεν, αί δέ παίδες αύτφ,έν τοΤς βασι
λ ε ί ς ήσαν τρεφόμεναι ΤΩν ή μεν πρεσβυτέρα ευδο
κία (1), λοιμψ τδ κάλλος λωβηθεΐσα νοσήματι, 0«λή-
ματι τψ θεψ καθιερώθη · αί δέ γε λοιπαί ήσαν 
παρά τψ πατρί αύταρχήσαντι, μηδέν τι περί αυτών 
πατρί προσήκον λογισαμένψ. Τήν χείρα δ' ων 
ελευθέριος, ούκ δρθώς έχρήτο τή αρετή, δθεν καί 
είς τάς αντιθέτους κακίας έξέπιπτε. ΤοΤς μέν γάρ 
περί αύτδν οί Βάρβαροι ήσαν άνδράποδα» άπερ 
αύτδς έκτήσατο καί έζέτεμε, καί θαλαμηπόλους καί 
κατευναστήρας έκέκτητο, ούς καί τιμών καί άρχων 
τών πρώτων ήξίωσεν, άμάξαις δλαις έχορήγει τά 
χρήματα, τοις δ' άλλοις πεφεισμένως άγαν τήν χείρα 
προέτεινε. Τά μέν ούν τής γνώμης ούτως εΤχε τούτψ 
τψ αύτοκράτορι. Τά δ' έκτδς συμπεσύντα διεξίτω δ 

citate inopia premerentur. Claseem Agarenorum Β λόγος. Οί Πατζινάκαι (Σκύθαι δ' ούτοι, ώς καί έμπρο-
contra Cycladas inaulas raieeam Sami dux devicit, 
duodeoim navibue una cum vectoribue captia, re-
liquis dissipatis. Imperator porro jam provect® 
«latie, prster aenectutie tabem etiam alio morbo 
affectus. de succeesore imperii deligendo delibe-
rana, in animo babebat Conslantinum Dalassenum 
patricium, deeponsa filia, etgenerum aaciscere, et 
imperatorem creare. Mittit igitur, qui eum ex 
Armeniaoa provincia,ubi vitam agebat,accerserent: 
aed ante adventum ejue, mutata sentenlia, quem-
dam virum primarium, nobilique genere orlum, et 
ad praefecti dignitalem evectum, tam suceessorem 
imperii quam filiaB maritum eligit. Sed cum rea 
difficultatembabcret, propterea quod illuatris ille 

σθεν εΓρηται), διαβάντες τδν "Ιστρον, τ$ χώρα της 
Βουλγαρίας ού μικρώς έλυμήναντο. Άλλά τούτοις 
άντεπελθών Κωνσταντίνος δ Αιογένης δ του Σψμίοο 
κρατών, δς καί δούξ ώνομάσθη της εΐουλγαρίας, 
έτρέψατό τε αυτούς, καί ήρεμειν ήνάγχασε, τδν 
"Ιστρον διαπεράσαντας. Τού βασιλέως δέ Βασιλείου 
θανόντος, δύο ένιαυτών ήσαν φόροι άνείσπρακτοι 
(έδίδου γάρ εκείνος ύπέρθεσιν ταίς είσπραζεσι, φειδό-
μένος τών υποτελών), ούτος δέ καί τά τών παρελθόν
των ένιαυτών καί τά τών έφ' οίς αύτδς ήρξε τριώ» 
δντων άσυμπαθώς είσεπράξατο, καί ταύτα αύχμού 
συμβάντος πολλού έφ' δ'λψ τψ χρόνψ σης βασιλείες 
αυτού, δ'θεν οί πένητες έξετρίβησαν. Στόλον δέ τω) 
'Αγαρηνών κατά τών λεγομένων Κυκλάδων νήσ 

vir Romanus Argyrue uxorem habebat: quid ma- C έκπεπλευκότα δ τής Σάμου στρατηγός κατηγωνίσατο, 
cbinatur? Iram gravissimam et praecipitemcontra 
hominem simulat, et eatellites mittit qui eum ad 
supplicium duoerent, et uxorem ejun, coma toosa, 
ad aliud vitae genue transferrent. Illa simulationis 
ignara, mutationem eam alacri animo admiitit, 
resectoque capillo nigrum vestitura sumit. At il l i 
in regiara traducto altera filia imperaloris nubit; 
nam tertia, quod prior illius uxor invita ab eo 
aegregata esset, conjugium ejua recusasse fere-
batur. Sic ille Cassar declaratus Zoen duxit. Con-
stantinus verotriduo post nuptias debitum naturae 
peraolvit, septuagenario major, cum imperio tres 
annos, unomense dempto, insultassct, 

δώδεκα μέν νήας αύτάνδρους ελών,τάς δέ λοιπές 
σκεδασθήναι πεποιηκώς. "Ηδη δ' ές γήρας έλάσας δ 
αυτοκράτωρ βαθύ, καί τψ έκ τούτου μαρασμψ καί 
νόσον τινα συνεισπεσούσαν τψ σώματι έσχηκώς, περί 
τού διαδεξομένου τδ κράτος έσκέπτετο. "Εγνω τοίνυν 
τδν πατρίκιον Κωνσταντΐνον τδν Ααλασσηνδν έαί 
μι$ τών θυγατέρων κηδεστήν ποιήσασθαι, καί τής 
βασιλείας διάδοχο ν, καί στέλλει τδν αύτδν άξοντα, 
έν τψ τών Άρμενιακών Οέματι τήν κατοικίαν ποιοό-
μενον. Άλλά μήπω τού ανδρός εκείνου άφίκοαένοσ, 
ετέρας γίνεται γνώμης δ Κωνσταντίνος, χα/ tm 
τών έν τέλει άνδρα ευγενή τε τά έξ αΐμαως *Λ 
άνηγμενον είς τήν τού έπαρχου αρχήν, alpitm «ρδς 
Άλλ ' εΤχέ τι πρδς έκβασιν ή αΐρεσις πρόοαντες* τήν διαδοχήν καί πρδς κήδος τών θυγατέρων μιας 

γυναικί γάρ δ λαμπρδς έκεΤνος συνεβίω άνήρ, ήν δ' ούτος δ κατά τούς Αργυρούς 'Ρω μανός· τέ γουν 
πρδς τούτο μηχαναται δ βασιλεύς ; Σκήπτεται κατά τού άνθρωπου χόλον, καί τούτον επαχθή τε καί 
βίαιον, καί στέλλει τούς έκεΤνον μέν έπί κολάσει άπάξοντας, τή δ' αύτψ συνοικούση κερούντας τήν 

Vari® lectiones et notee. 
(1) ΤΩν ή μεν πρεσβυτέρα Ευδοκία. Idem Ρβ·!-

IUB : Καί τούτων ττιν πρεσβυτέραν, ά^ενωποτέρο. 
δέ ή_ μάλλον θειότερον τι ©ρονήσασαν, χαί αγγέλων 

(α) : Γήμας δέ προτέραν θυγατέρα τινός τών 
[έλει, κάλλει διαπρεπή καί καλλιτεκνότητος έξ 

tre 
έν τ^ , . 
αυτής γεγονυίας, ού Σκιπίωνα τεκούσης, Φάοιον, 
ουδέ Τερτίαν τινά Πυθικού έ'μπλεον πνεύματος, 
άλλά Χάοιτας ώς αληθή taTc θρυλλουμέναις έκεί-
ναις ισαρίθμους καί άνθαμίλλους, καί τψ θείψ τούτψ 
άριθμψ τδ τής γονής περιορίσας φιλότιμον, eic. 

(α) Hic ία margiae cxemplaris nostri manu docti Boiseonadii, cujus olim fuit, nolaatur varidB lectionee, ex 
collatione locorum Peelli hic adductoruai cum codice me. Parie. 1182 ; hanc collatioDem virdoclui iDstituerat cua 
Peelli cpistolarum editionem prelo pararet, qu» Norimbergee prodiit cnm aliis Paelii opueculi aono 1838. Vidi 
Patrobgts toin. CXXH. 

εντεύθεν^ συναριθμηθήναι έθελήσασαν τάγματι , τδν 
βασιλικήν δ'ντως στολήν άμφιέννυσι, καί τ ψ θ"φ 
νυμφίω νύμφην εισάγει άκήρατον, καί τα ις παστάσι 
εγκαθιδρύει ταίς κρείττοσι. 
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τρίχα» χαί έφ' έτερον ζωήν μεταστήσεντας. Ό δέ, τδ σχηνοοργούμενον άγνοήσασα, έτοίμως έαοτήν παρέσχε 
τ«ρδς τήντού βίου άπαλλαγήν. Ή μέν ουν τήν κόμην τε άπετμήθη, κ*ί μέλανα μετημφίαστο. Ό δέ μετήχβη 
πρδς τά βασίλεια, καί ή δευτέρα τών θυγατέρων του Κωνσταντίνου συζεύγνυται αύτψ πρδς συμβίωσιν ή γάρ 
τρίτη, διά τδ τήν εκείνου ευνέτειραν άκουσαν διαζυγήναι αυτού, παραιτήσασθαι τήν μετ' αυτού συμβίωσιν λέ
γεται. Καί δ μέν ΚαΤσαρ αναληθείς συνήρμοστο τή Ζωή (2). Ό δέ βασιλεύς Κωνσταντίνος, τρεις έπιβιούς ημέ
ρας τη συνοικήσει αυτών, απέτισε τδ χρεών, έβδομηκοντούτης καί πρδς γεγονώς, ένιαυτούς δέ τρεις ένδς ένδέον-
τος μηνδς, της βασιλείας κατορχησάμενος. 

Α XI· Romanus deinceps, qui Argyropolue voca-
batur, sceptris potitue, tribatum allelengyum 

IA\ 'Ρωμανδς δέ λοιπόν, δς 'Αργυρόπωλος έκα-
λειτο, τών σκήπτρων επιλαμβάνεται, καί αύτίκα τδ 
Άλληλέγγυον φορολόγημα f ιζόβεν έξέκοψε, καί τοις 
ταυ Θεού ύμνψδοις, τοις τή Μεγάλη εκκλησία κε-
κληρωμένοις, τήν έκ τών βασιλείαν ταμείων χορη-
γουμένην τών χρυσίνων δ ι αν ο μήν προσθήκη έπηύξη-
σεν, εΐδώς ένδεώς αύτοις έ'χειν τά χορηγούμενα. 
Γέγονε γάρ ποτε τής τού Θεού Λόγου επωνύμου 
Σόψίας μέγας οικονόμος, έπεί ιψ βασιλει άνειτο 
προσφεν οικονόμους (3) τής εκκλησίας ταύτη σί 
προΧειρίζεσθαι, καί τούς διά χρέα δημόσια καθειρ-
γμένους ή χαί ιδιωτικά ήλευθέρωσε, τά μέν άπο· 
τιννυς, τά δέ δημόσια άφιεϊς, καί χρημάτων πολλών 
διάδοσιν έποιήσατο υπέρ τού βασιλέως Κωνσταντί
νου τού πενθερού αυτού, καί αιχμαλώτους πλείστους 
έπρίατο, καί όσοι τών επισκόπων έκ τού Αλληλέγ
γυου φορολογήματος είς Ινδειαν συνηλάθησαν, παρ' 
αυτού ανεκτήθη σαν, καί τούς κακωθέντας παρά τού 
τελευτήσαντος βασιλάως ή έν πηρώσει μελώε, ή έν 
δημεύσεσιν ουσιών, ή άλλοίως παρεμυθήσατο, Υπο
πτευθείς δέ δ μάγιστρος ΙΙαονσιάνος δ Βούλγαρος 
λάθρα τή τής Αύγούστης Ζωής αδελφή τή Θεοδώρα 
κοινολογεισθαι, καί τή βασιλεία έποφθαλμειν, συλ
λαμβάνεται καί φρουρείται, είτα καί πηρούται τούς 
οφθαλμούς, καί ή Θεοδώρα είς τδ Πέτριον περιορί
ζεται, καί δ έπ' άδελφιδή δέ τού βασιλέως γαμβρός 
Κωνσταντίνος δ Αιογένης, ώς τυραννίδα μελετών 
κατηγορηθείς , δεσμευθείς έν πύργψ καθείργνυται. 
Του μέντοι τής Άβασγίας ηγεμονεύοντος Αεωγρίου 
θανόντος, ή τούτου σύζυγος σπονδάς έζήτησε, καί 
σύνοιχον τψ υίψ. Καί δ βασιλεύς τάς τε σπονδάς 

Β 

etatim fundilus exstirpavit: Dei cantoribue Magna 
Ecclesi» attribatie, imperatoriam aureorum lar-
gitionem e fisco tribui solitam adauxit: cum ex 
eo sciret id atipendium eis non eufficere, quod 
aliquando cdis 8anct® Sophiae ceconomus fuerat, 
dum id munus ab imperatore tribui solebat. Ob 
8B8 olienum sive publicum sivc privatum nexos 
liberavit, illo abolito, boo soluto: pro Gonstantino 
socero maximam pecuniam distribuit: plurimo 
captivos redemit; 330 episcopos per allelengyura 
ad egestatem redactos, refocillavit; a defuncto 
imperaiore sivc mutilationc corporis, sive bono-
rum publicatione, sive aliis modia afflictoa conso-
latus est. Sed Prusianum raagietrum, Bulgarum, 
auapectum quasi olandeatina cum Theodora Zoes 
Augusto sorore consilia iractaret, regnoque in-
biaret, comprehensum in custodiam dedit, ac pos-
tea cscavit; Tbeodoram ia Petrium relegavit; 
Gonstantinum Diogeoem neptis ex eorore maritum, 
ob aflectat® tyrannidie crimen, vinotum in turrem, 
coDjecit.Mortuo Georgio Albasgi» principc,viduam 
ejua, renovationem fcederis, et filio uxorem pe-
tentem, utriusque voti compotem fecit, renovato 
fcBdere, et Helena ex fratre Baailio nepte, in Abae-
giam misea, cujus sponsum Pancratium ouropala-
tam designavit. Chalepum urbem, qu« et Berrcoa 
dicitur, oppugnare instituit, ad earoque rem ae 
paravit. Nam cum Nicepborus et Joannes impera-
tores multas urbes Phoenici» et Syri® Romano-

άνεκαίνισε, καί τήν παΐδα Βασιλείου τού αδελφού αύ- C rum imperio subjecissent, Basilius qui aecutus est, 
τού τήν Έλένην νύμφην είς Άβασγίαν απέστειλε, 
τδν νυμφίον Παγκράτι ν κουροπαλάτην τετιμηκώς . 
Ό δέ βασιλεύς κακά τού Χάλεπ όρμήσαι, δ καί 
Βέ£($οε« λέγεται, ήβούλετό τε καί ήτοιμάζετο. Ηολ-
λας γάρ των πόλεων τής τε Φοινίκης καί τής Συρίας 
τοδ Νικηφόρου καί τού Ιωάννου τών βασιλέων ύπα-
γα|δντων τή τών 'Ρωμαίων ηγεμονία, δ μετ' εκεί
νους Βασίλειος, ταΤς μετά Βουλγάρων σχολάζων μά-
χαις , καιρόν ούκ έσχε τάς έαλωκυίας άσφαλίζεσθαι 
πάλεις* αΤδ* δμως, μέχρι μέν περιήν εκείνος, ούκ 
έτο'λμεσν ε!ς προύπτον τδν τής δουλείας ζυγδν άπο-
εείσασθαι. Τού δέ Κωνσταντίνου τών σκήπτρων έπει-

ι λημμένοο, καί άνειμένως τήν βασιλείαν ιθύνοντος, 
τ^ς Άγαρ απόγονοι, τούτον είναι τδν καιρόν γνόν-

Bulgaricis expeditionibue occupatus, eas firmandi 
otium non habuit: neque tamen, quoad is vixit, 
illffi aus» fuerunt jugum servitutis aperte excutere. 
Caeterum Constantino rerum potito, et dissolute 
imperium adminietrante, Agareni tempus id exse-
quendi ea quae animis agitarant, commodum esse 
rati, cfflsie praesidiis urbes occupant. Ghalepi vero 
prinoeps contioentibus excuraionibus et popula-
tionibus ipsam Antioohiam, aliasque finitimaa 
Syriae gentes Romanae ditionis vexabat: a quo 
dux Antiocbenue, Gonstanlino adhuc superatite, 
turpiter viotus, pleriaque suorum amiasis, vix 
effugerat : cui Romanus succeseore dato, ipse 
quoque ad bellum ivit. Cura autem in itinere 

ης πρδς τά μελετώμενον αύτοις έπιτήδειον, τοις τών J) Cbalepit® legati cum muneribua multia ei occur-
χύλεων φρουροΐς επιτίθενται, καί τούτους διαχειρι- riasent, veniam petentes, ac eervitutis renovatio-

Variae lectionea et not». 
manum, et dedit ei uxorem Zoan filiam suam. (2) Συνήρμοστο τή Ζωή. Lupus protospalha: 

Anno 1029 mortwu est Constantinus imp. in vigilia 
S. Martini, et se vivenU imposuU in sede sua Ro-

(3) Οικονόμους. Yide Gloss. 
κονόμος. 

med. Grxcit. ia Οί-
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pem et pensionem non eolatoromtributorum, qua Α σάμενοι, αυτοί των πόλεων γεγόνασιν εγκρατείς. 
in posteram etiam citra tergivereationem daturi 
essent, pollicentee : quamvis multie illustribus du-
cibus ab ulteriore progressu tanquam inutili de-
terrentibua, pacemque euadentibua, tamen ccBptis 
non deetitit, Agarenoe facile ββ vioturum opina-
tus, 331 et re bene gesta magnum et memora-
bile nomen consecuturum. Progressus igitur in 
Syriam vallum communit. Sed Arabes, homines 
audaoee atque expediti in celeribus equis, et nudi, 
ab utraque valli parte collocatis insidiie, si qui 
pabulatum aut aquatum exibant, eos impetu iacto 
cedebant aut capiebant, qua re fiebat, ut et mili-
te» et equi pr» siti deGcereot. Oeiode incursio-
nibua illis magia assuefacti, et Romanos ignavias 
daraaantes, subito ex montibus decurrere, et cla-
more barbarico eublato, apeoiem muititudinia in-
gerenlee, quod non densata acie, sed laxata ex-
ourrerent, citraque ordinem vallum invaderent, 
omnem exercitum territum in fugam verterunt, 
atque ipae imperator caplus eeset, a turbata cu-
etodia incuatoditus relictua, nisi quidam eum in 
equum aublatum ad fugam oohortatus esset metu 
pene exaniraaturo. Romani igitur nullo ordine te-
mereque fugiebant : Barbari vero ioexapeclata 
fuga stupefacti, fugientes non eunt persecuti, aed 
vallum ingreasi, paucia illustribus captis, direp-
toque imperatorio tabernaculo, variarum opum et 
regi» magiiificentiaQ plena, celerisque impedi-
mentie in equos suos irapositia recesaerunt 

Ό δέ τού Χάλεπ αρχηγός, καί έκδρομάς ποιούμενος 
συνεχεΤς, αυτήν τε τήν Άντιόχειαν, καί όσα πρόσ-
οικα έθνη τή Σύρων γη , καί τοΤς 'Ρωμαίοις ύπη-
κοα, έληΐζετο. Τ φ αντιπαράταξα μένος ό της Αντιο
χείας δούξ, έτι περιόντος τού αύτοκράτορος Κων
σταντίνου, αίσχρώς ήττήθη, καί τούς πλείους των 
σύν αύτψ άλοβεβληκώς, μόλις ήδυνήΟη φυγείν έκεΤ
νος. Τούτον δ 'Ρωμανδς άφελόμενος τήν αρχήν, 
προεχειρίσατο έτερον · έξώρμησε δέ κάκεινος, καί 
άπιόντι προσίασι πρέσβεις μετα δώρων πολυτελών, 
πρδς τού Χαλεπίτου έσταλμένοι, αιτούμενοι συγ
γνώμης τυχεΤν, καί τήν δουλείαν άνανεώσασ©αι, ΧΛ\ 
άποδούναι τάς εισφοράς, αίπερ Ιτυχον ύστερη σασαι, 
καί ταότας ετησίως εΐσφέρειν μετ' ευγνωμοσύνης 
είς τδ έπιόν. Ό δέ, καίτοι πολλών καί στρατηγίαις 
επιφανών άποτρεπόντων αύτψ τήν είς τά πρόσω 
φοράν ώς ασύμφορο ν, καί σπείσασθαι συμβουλευόν
των, ούκ άνείργετο τής δρμής, άλλά £?ον κρατησαι 
τών 'Αγαρηνών έοαντάζετο, καί τούτο κατωρθωκώς 
μέγα τι καί ύπέρογκον ψετο έαυτψ περιποιήσασθαι 
σεμνολόγημα. Άπεισιν ούν έν Συρία καί βάλλεται 
χάρακα. Άραβες δέ αύτόσκευοί τίνες άνθρωποι καί 
τολμητίαι κέλητες έφ' Ίππων ώκυπόδων γυμνοί εκα
τέρωθεν έλόχων τού χάρακος, καί τούς είς συλλογή ν 
άπ ι όντας χιλού ύδατος τε άρδείαν έκθορόντες άν{-
ρουν ή καί συνήρπαζον, ώς τούς τε στρατιώτας καί 
τήν Ιππον αυτών άπειρ(ικέν*ι τψ δίψει. ΕΤτα συνη
θέστεροι γεγονότες ταΤς έκδφομαΤς πρδς τούς 
'Ρωμαίους οί Άραβες, καί οΤον καταγνόντες δειλίαν 

αυτών, άθρόον άπδ τών μετεώρων έξωρμηκότες, καί βαρβαρικδν, άλαλάξαντες, καί πλήθους φαντασίαν άπεργα· 
σάμενοι τψ μή συνασπισμό ν τηρείν, άλλά διεσπασμένως έκτρέχειν, καί έπιέναι άσυντάκτως τψ χάρακι, έκδείμ* 
τούσιν άπαν τδ στρατιωτικόν, καί είς φυγήν τρέπουσι, καί αν έάλω καί δ αυτοκράτωρ αυτός, τής περί αύτέν 
έκταραχθείσης φρουράς, καί λελοιπυίας άφρούρητον τδν φρουρούμενον, εί μή τις αύτδν έπί τδν \ππον ανέλαβε, 
καί φεύγειν έπέ^ωσεν έκπεπνευκότα τψ δέκι μικρού. Άπήεσαν μέν ούν οί 'Ρωμαίοι ατάκτως, ώς έκαστος Ιτυχε 
δέοντες. Οί δέ Βάρβαροι τδ παράλογον τής τροπής τεθηπότες, κατά τών άποδιδρασκόντων ούκ έπεξέθεον, άλλά 
κατά τού χάρακος έ'θεον, ολίγους τών επιφανέστερων ζωγρήσαντες, καί τήν τε σκηνήν διηρπάκασι τήν βασίλειον, 
μεστήν ούσαν πλούτου παντοδαπού καί πολυτελείας βασιλικής, καί τήν άλλην άποσκευήν έφ' εαυτούς αναθεμένοι 
έπανέζευξαν. 

XII. Imperator vero studio militum suorum An- C 
tioobiam perductue, atque inde propereByzantium 
regressus, non eumdem animi habitum ooDserva-
vit, sed mutatus in deterius, ut amissa pensaret, 
pro imperatorc factue est exactor et acerbua 
quetor, obsoleta patrum debita a liberia exigens, 
rogia contra subditoe redacceneis, quos temporis 
diuturnitas vel exatinxerat, vel oineribus obruerat 
Inde multi paternie eedibus et fundis pellebantur, 
et pristinis opibus epoliati ad ineignem egeatatem 
adigebanlur. Quae quum fierent, nibil in fi9cum 
inferebat, eed monasterio magnifico et eedein ma-
trie Oei bonorem exstructa, noa eam modo pecu-
niam, verum et e fisto depromptam coneumebat, 
dum, ut ille ait. 

IB\ '0 δέ βασιλεύς είς Άντιόχ ειαν διασέσωστο 
σπουδή τών περί αύτδν, κάκεΐθεν έπί τήν Κωνσταν-
τινούπολιν άνέδραμεν, ούκέτι τήν πρόσθεν της ψυχφί 
δεικνύων διάθεσιν, άλλ' άλλιωθείς τήν έπί τδ **· 
ρον άλλοίωσιν. "Ινα γάρ τών άπολωλότων ΐσοετάηε 
κτήσηται, πράκτωρ άντί κρατούντος έγενετό (3fy καί 
πικρός λογιστής, παίδας πατέρων γεγηρακύτα χρέα 
πραττόμένος, καί πυρκαιάς άνάπτων κατά των ύΐεη-
κύων, άσπερ δ χρόνος ήδη πολύς πρεσβεύσας κατέ-
σβεσεν, ή τέως κατέχωσεν ύπδ σποδι^. Εντεύθεν 
πολλοί τών πατρψων οίκιών καί αγρών άπηλαύνοντο, 
καί τήν πριν εύκληρίαν έκδιδυσκόμενοι, είς πενίαν 
λαμπράν συνηλαύνοντο. Τών δ' ούτως είσπραττομέ-
των ουδέν είς τδ δημόσιον είσεφέρετο, άλλά σεμ-
νείον οίκοδομήσαι, καί ναδν τή θεομήτορι προθέμε-

Variffi lectiones et notse. 
(3) Πράκτωρ άντί κρατούντος έγένετο. Psellus 

ia laudata Epiatola ad Monomachura, et Argyro: 
Απαραίτητος τε τδ όφειλόμενον εισεπράττετο, καί 
έν δαπάναις τδ χρεωστούμενον κατεβάλλετο. Infra : 

Εντεύθεν Υνώμαις φαύλαις συν ομιλών , καί δια-
νοίαις συνοιαιτώμενος κακοήθεσι, μετεβλήθη τήν 
ψυχήν, καί πρδς πράξεις τδν λογισμδν ήλλοίωσεν 
ού καλάς. 
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νος (4) καθιδρύσασθαι, έκεΐ καί κατεδαπάνα, καί έχ Α DtVttrt, mdificat, mutat quadrata rotundis. 
τών βασιλικών θησαυρών άνήλισκεν έτερα, άρτι μέν 
άνεγείρων, άρτι δέ καταστρέφων τδ ή'δη άνεγερθέν» 
καί ή μβτβωρδτερον άνοικο δομών αύθις αύτδ, ή εύ-
ρύτερον, ή τδν σχηματισμόν ποικίλλων, ή τρόπον 
άλλον τδ καινιζόμενον άλλοιών. Απένειμε δέ κα* 
προσόδους τοις μονασταΐς, ούκ ανάλογους μονάζου-
σιν, άλλά τρυφώσι προσήκουσας, καί βίον ελκουσιν 
άνειμένον καί άβροδίαιτον, χώρας δλας καί πόλεις 
τών δημοσίων, καί ταύτας τάς πιοτάτας καί παμφό-
ρους άφιερώσας αύτοΐς· άλλά μή πλείω περί τού
τ ω ν . Κατέλαβε δέ τήν βασιλίδα τών πόλεων. Άμερ 
δ τού Χαλεπίτου υιός σύν δώροις πολλοίς, τήν είρή-
νην άνανεούμενος, καί δ βασιλεύς έπί ταύτη έπένευ-
σεν. Ή βασιλίς δέ Ζωή, άφικομένη εις τδ Πέτριον (5)» 
τήν εαυτής άδελφήν θεοδώραν άπέκειρε μοναχήν 
Έκδημήσαντος δέ τού βασιλέως τής πόλεως, δ Διο
γένης Κωνσταντίνος, τυραννίδα μελετών, καί άπο-
δραναι μέλλων είς τό Ίλλυρικδν, κατεσχέθη, χαί 
έταζόμενος έαυτδν κατεκρήμνισε καί άπέθανεν, Ίνα 
μ ή τούς συνειδότας έκφανίση, τή βία νικώμενος. 
Τότε μέντοι Άραβες μέν τήν Μεσοποταμίαν κατέ-
δραμον, οί δέ γε ΙΙατζινάκαι τήν Βουλγαρίαν, χαί τήν 
τού Ιλλυρικού παράλιον οί Άγαρηνοί. Τούτοις δέ 
μόνοtς στόλος Τωμαϊκδς προσβαλών, τά πλείω τών 
σκαφών ένέπρησε καί κατέκαυσεν* οί δ' έκ τής ναυ
μαχίας άποδιδράσκοντες κλύδωνι περί τδ Σικελικό ν 
δ ι εφθάρησαν πέλαγος. Καί αύθις έξ Αφρικής περί 
που τάς χιλίας νήες έξέπλευσαν, καί πολλάς τών 
νήσων, ένιά τε τών παραλίων έδήωσαν. Άλλά τούτων 
μοίρα τινί περιτυχούσαι τριήρεις 'Ρωμαϊκαί πολ-

Sumptus monachis luppeditavit, αοα illi vitae 
generi,sed hominibus delicatisetvoluptariis aptos, 
cousecratie e publico proviaciis totie 333 et urbi-
bua, iiaque pinguissimiset fertilissimia. Atque heo 
hactenas. Amer autem Cbalepite filius urbem re-
giam ingreasas, paoem muitia muneribua ab impe-
ratore impetratam renovavit. Zoe imperatriz ia 
Petriam profeota sororem Theodoram pro mona-
cba totondit. Constantinus Diogenes poet impera-
toria ez urbe discessum, regnum affeotana, dum ία 
Illyricum aufugit, captuseat: quijoum interroga-
retur, ae prscipitem dedit, morique proaptavit 
potius quam vi coactus prodere conscios. Iia tem-
poribus Arabea Mesopotamiam iacuraaruat, Patzi-

g nace BuJgariam, et oram Illyrici maritLmam Aga-
reni: oum quibue solie coogresaa claasis Romaaa, 
plerasque naves eorom ioceosaa combussit: qui e 
pugaa evaaerantia mari Siculo tempestate perie-
ruot.Ex Africaquoque ciroiter milleaaves egresa», 
multas iaaalas et looa maritima qusdam vaatave-
ruut.SedRomaa» triremea partemquamdamearura 
adeptae, multos austulerunt, et quiogeatea captos 
ad imperatorem in vinculia miaeruat. Georgius 
vero Maaiaces proiospatharius,urbium ad Eupbra-
tem pretor, Edeasa potitus, epietolam Servatoris 
oostri Jesu Chrieti maau scriptam, quam ibi iuve-
nerat, imperatori mieit. Fame porro Cappadociam. 
Armeaiam et Paphlagoniam premeate,locustie vero 
peoetotum Orieatem infestantibua, multi coacti 
•unt patria relicta, novaa sedee queritare : quibue 

λούς άνεΐλον, καί πεντακοσίους ειλον ζωούς, οί τψ C imperator auri largitioaibua aublevatia perauaait 
βασιλει ύπδ δεσμοίς έκομίσθησαν. Άλλά καί δ πρώ
το σπαθάριο ς Γεώργιος δ Μανιακής (6) τών παρευ-
φρατιδίων πόλεων στρατηγών τής Εδέσσης έκρά-
τησεν, Ινθα καί τήν αυτόγραφων έπιστολήν τού θεού 
καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εύρηκώς, τψ βα
σιλει έξαπέστειλε. Αιμού δέ τήν Καππαδοκίαν, καί 

ut ad eua revertereutur. Idem hoipitalea domoa 
atque aedifioia Byzautio obveraa, in quae aatiquitua 
i i quorum corpora vel saoro morbo vitiata, vel 
lepra iofecta eraat, reoipiebaatur, terreemotibas 
labefactata renovavit: aqusductum etiam urbia 
fractum refecit. 

τδ Άρμενιακδν, καί τήν Ιίαφλαγονίαν πιέζοντος, καί αύθις άκρίδος τήν Έψαν σχεδόν πάσαν κεραϊζούσης, 
πολλοί μεταναστεύσαι τών πατρίδων αυτών ήναγκάσθηααν, ούς χρυσίου διανομαΐς άνακτησάμενος δ 
κρατών, πέπεικεν αύθις τάς ένεγκούσας καταλαβεΐν. Σεισμών δέ γενομένων, ξενώνες τε κακώς διετέθη
σαν, καί οί άντίπορθμοι τής Βυζαντίδος ανδρών ες, οί διαιτητήριον έκπαλαι τοις τά σώματα λελωβημέ-
νοις έκ της νόσου τής Ιεράς, χαί τοις λελεπρωμένοις τετάχαται. Ά λ λ ά καί τούτους δ βασιλεύς άνεκαίνισε, 
καί τού τδ ύδωρ είς τήν μεγάλην πόλιν είσάγοντος δλκού δια^ηχθέντος έπεμελήσατο. 

Variffi lectionea et nolse. 
(Λ) Τδν ναδν τή θεομήτορι προθέμενος. Τής 

Περιβλέπτου nomiae iaiigais «des, de qua aio 
Michael Paellas, lib. u i Hist. ms. Βουλόμενος δέ 
και τήν θεομήτορα καλλίονι τών άλλων κατακοσμή-
σαι ονόματι, έλαθεν άνθρωπικότερον ταύτην έπονο-
ιχάσας, εί καί περίβλεπτος έστι τούνομα, ώς αλη
θώς ή Περίβλεπτος. Έπί τούτοις καί προσθήκη 
τις έτερα προσεγεγόνει, καί δ ναδς καταγωγή γί
νεται μοναστών. Ut porro sab aedie condende 
pretextu tbeaauros publicos exbauserit, et subdi-
tos vexertt. paulo aupra eoarrat. 8ed de bac edo 
alia observamae ia noatra Constantinopoli chri-
stiana, lib. ιν. pag, 94. 

(5) Είς τδ Πέτριον. Quid ait Petrium, diximua 
iuNotiead Alexiadem, p. 249. Locus scilicet fuit 
extra urbezn vereus ainum Ceratiaum, ia quo 
exetracta f aria «dificia, ao moaasteria, in quibus 

D prssertim recensetur quod 8. Joaoais Baptisto 
nomen prstulit, de quo bio Zoaaraa iatelligeadus, 
et alia quorum paasim meminimus ia aostra Con-
stantinopoli, quibus adjungenda aedes S. Stephaai, 
ex scriptore me. Vit® 8. Theodori Syceot» : Αυτού 
δέ έμβληθέντος έν τψ ναψ αγίου πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου τψ καλουμένψ Πετρήν, etc. Monaeterium 
vero Petri seu τά Πέτοια, inter imperatoria moua-
steria recenset Theoaorus Hermopolites me. lib. v. 
tit. 2. 

(6) Γεώργιος δ Μανιακής. Michael Psellus, 
lib. y. Hiat. ras. de Maniace : Τούτον έγώ τδν άνδρα 
καί τεθέαμαι καί τεθαύμακα · συνενήνοχε γάρ αύτψ 
ή φύσις, δπόσα συμπρέπει τψ στρατηγήσοντι' ήν 
γάρ ήλικίαν είς δέκατον άνεστηκώς πόδα · καί οι 
προς αύτδν δρώντες ώσπερ είς κολών δν ή κορυφήν 
δρους άνέβλεπον, etc. 
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XIII. His peraotie fata ei inatabant: quo autem Α 

paoto sit defunctusexponendiim est.IaoperiorecenB 
potitus, longa sibi et vite et regni tempora pol-
ticebatur, quamvis eo jam sexagenariue potitus, 
neque imperii successorem β lumbis suis ortum 
relicturum somniabat: nequereputabat imperatri-
cem quam in matrimonio habebat quinquagena-
riam,effeto utero ineptam esse ad aemen prolificem 
2 3 3 excipiendura: ao principio rei venerea 
magna contentione incumbebat unctionibus qui-
buadam utendo, et conjugi lapilloa appeadendo, 
que conceptum adjutur» viderentur, iJla ferente 
omnia, ac ne a carminibua quidem et incantatio-
nibas abhorrente. Sed eum omnia frustra esse, 
neque ββ voti compotem posse fieri ccrneret: non 
perinde erga uxorem affectue, rariite illam invi-
aebat, cum natura segoior ad coitum et mollior, 
tum vero eetate aalacitate bebetata. Ut igitur 
exaotia aliquoa in imperio annia, imperatricem 
avereabatur, illa et aui coatemptu et libidine ir-
ritataest adviri odium. Erat autem Romano pri-
vato adbuo spadio, cujus fratris Micbaelis faciem 
natura ad exquisitam pulchritudinem expolierat: 
quijam imperatori a fralre commendatua, inter 
cubiculi miniatros ascitua fuerat.Ejusigitur amore 
oapta imperatrix ardebat animo, quem ardorem 
quotidianus conspectus pulchritudinie illiue in-
flammabat. Gum autem apadonem illum pridem 
odisaet, tum hominem acceraebat, et inter faruilia-
riuecolloquendum percoutationeedeMichaele inter-
jiciebat. Id cum saepiuafleret, bomo acutue,amore 

Ι Γ . "Ηδη δέ οί πρδς τέλος ήγγικε τδ βιώσιμον* τδ 
δ' δ'πως άπεβίω, διηγητεΌν. "Αρτι τής βασιλείας 
επιτυχών, χρόνους έαυτψ καί τής ζωής καί τής αρ
χής έπεμέτρει μακρούς, κατά ταύτα έξηκοντούτης (7) 
ών δ'τε τών σκήπτρων έπείληπτο και διαδοχήν τή 
βασιλεία καταλιπεΐν έκ τής δσφύος αυτού έφαντά-
ζετο, μηδ' δ'τιπερ ή βασιλίς ή συνψκιστο πεντηκον-
τούτης ήν, καί ύπέρακμος, καί άνικμος τήν νηδύν 
πρδς σπερμάτων ύποδοχήν, δυνάμενος συνιδείν. 
Πρότερον μέν ούν έσπουδάκει περί τά αφροδίσια, 
και κατέτεινεν έαυτδν, καί χρίσμασί τισιν έκέχρητο, 
καί τή συνοίκψ προσήρτα λιθίδια, ώς δή τι ενερ
γούντα περί τήν κύησιν. Ή δέ καί άμμάτων καί 
έπασμάτων ήνείχετο, καί προσίετο έπψδάς. 'Κιεί 
δ' έγνώκει πάντα* μάτην γινόμενα δ κρατών, καί 

ρ άπεγνώκει τδ σπουδαζόμενον, ούκέθ' δμοίως διεκειτο 
περί τήν εύνέτειραν, άλλ' ήττον αύτη προσήει. Έν 
γάρ καί φύσει νωθής πρδς μίξιν καί μαλθακώτερος. 
"Ηδη δέ καί δ χρόνος αύτψ τήν κίνησιν ήμβλυνεν. 
Ώς δέ τίνες αύτψ έπί τή βασιλεία έξεμετρ^σαν 
ένιαυτοί, καί άποστρόφως είχε πρδς τήν βασίλισ-
σαν, ή δέ καταφρονουμένη πρδς μίσος ήρέδιοτο, 
καί πλέον δι' δμιλίαν ανδρός. ΤΙΙν δέ τις καί πρδ 
τής βασιλείας έκτο μίας υπηρέτης τψ βασίΛεΤ, τούτψ 
δ' ήσαν δμαίμονες, ών εις ήν καί δ Μιχαήλ, άνήρ 
ψ τήν Οψιν ή φύσις άπέξεσεν είς ακριβή ωραιότητα. 
Τούτον δ αδελφός μετά τήν βασιλείαν παρέστησε 
τψ 'Ρωμανψ προσληφΟησόμενον δπ' αυτού· δ δέ τοις 
Οαλαμηπολούσι τδν νεανίαν κατέταξε. Τούτου τψ 
έρωτι άλούσα ή βασιλίς έπυρπολείτο τήν ψυχήν, καί 
τδ πυρ τδ εκείνου κάλλος καθ* έκαστη ν δρώμενο; 

intellecto» fratrem monuit ut imperatricem conve- G ύπανέφλεγε. Μισούμενος δ' αύτη πρώην δ έκτομίας, 
niret: eique ab illa teotaretur, nibil verecundatus 
eam et contreotaret, et oscularetur, et ampleete-
retur. Quid multa? ueque ad coitum procesait 
amor, ao tandem eo res devenit. ut mulieria erga 
Micbaelem affectua palam erumperet, neque ia 
regia tantum, aed ot in triviia suaurraretur, aoli 
imperatori ignotue, cui in eodem cum imperatrice 
leoto cubanti, fricare pedee jubebatur Micbael. 
Quia vero eum mulieria quoque pedee non attre-
ctaase oredat ? Ita factua eet imperator amborum 
quaai lonoet concubinus. Ut autem cum et soror 
Pulcheria, et alii eam fabulam edoctum, ut aibi 
caveret monuerunt: nibil egit aliud, niei ut eu-
epectum regaret, num ab imperatrice amaretur? 
cumque inficiantem et negantem sacramento ob-
stringeret: cumque ille pejerasset,calumniam ease 
putavit vorba aliorum. C«terum Miohaelem, ob id 
perjurium, atrox morbus invasieae fertur: nam, 
ut quidamtradunt, certis intervallis et mente alie-
nabatur, 3 3 4 et oculoa dietorquebat, et tremore 
corripiebatur, et bumi procidebat : deinde ad ee 

τότε καί προσεκαλείτο, καί ομιλίας ήξίωτο γνησι»-
τέρας, είτα καί περί τού Μιχαήλ ήρωτάτο τού αδελ
φού. ΙΙολλάκις δέ τούτου γενομένου, δεινός ών έκεΐ* 
νος, συνήκε τδν έρωτα, καί τψ άδελφψ ύπέφετο καί 
προσιέναι τή βασιλίσση, καί εί πειρψτο εκείνη 
αυτού, μή ύποσταλήναι, άλλά καί άψασδαι καί φι-
λήσαι καί προσφύναι αύτη. Καί τί δει τά πολλέ 
λέγειν; μέχρι καί συνουσιασμού τά τσύ Ερωτος κατ· 
ηντήκεσαν, καί προϊόντος τού χρόνου είς προύπτον 
σχεδόν τδ περί τδν Μιχαήλ έξε^άγη φίλτρον, wd 
ή ν ύποψιδυριζόμενον ού τοΤς περί τά βασίλεια α£ 
νον, άλλά καί τοΤς έν ταις τριόδοις, μόνψ δ* *4*f*&* 
τψ αύτοκράτορι, δ'Οεν καί συγκειμένψ τή βααλί'κη 
αύτψ έπί τής εύνής δ Μιχαήλ είσκαλούμενος άνα-

0 τρίβε ιν οί τούς πόδας κεκέλευστο. Τί γούν άν τις 
οίήσαιτο ή δτι καί τών έκείκης ήπτετο ποδών; Καί 
οίον προαγωγός άμφοιν δ βασιλεύς καί δμευνέτης 
έγίνετο. Ής δέ καί ή αδελφή ΙΙουλχερία (8) wd 
Ετεροι περί τού δράματος αύτδν άνεδίδαξαν, χαί 
φυλάττεσθαι παρηγγύησαν, ουδέν έτερον έποίησεν, 
άλλά τδν όποπτευόμενον αύτψ καλέσας, εί έρψτο 

Variae lecttonea et notae. 
(7) Έξηκοντούτης. Micbael Psellus, lib. i n , 

Hiet. me. Πλέον γάρ j δέκα Ιτεσι τήν τής βασιλί
δος ήλικίαν ύπεραναβεοήκει. 

(3) Καί ή αδελφή Πουλχερία. Qu© nupeit Ba* 
•UioSolero patricio, oui Gonstantinua imp. Baailii 

frater oculos eruit ob tyrannidem : ex σοο oo-ajtt-
gio nata lilia unica nupta Constantioo Monomacbo 

i)ostmodum imperatori, ut aoribii Miobael Peellua* 
ib. ν Hist. ms. 
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\ς βασιλίσσης ήρώτα· ό δέ άπηγόρευσε, καί Α redibat. Idque Sflepiua ei etiam imperatore vi -
#ος, πίυιεις τοΰ λόγου και δ'ρκους άπητήθη 
ύν. Έπεί δ' έκεΤνος έπιορκήσας τούς δ'ρκους 
διαβολήν τούς τών άλλων ήγητο λόγους. 
μέντοι διά τήν έπιορκίαν νόσημέ τι δεινδν 
τψ Μιχαήλ, Τδ δ' ήν κατά τινας περιόδους 

3ακοπή τού ναδς, τών οφθαλμών τε δια-
καί κλόνος τού σώματος, καί κατάπτωσις 
th* έπανήει ε!ς έαυτδν, και άποκαθίστατο. 

ολλάκις καί τού βασιλέως ενώπιον έπαθεν* 
πάθους οίκτειρήσας τδν Μιχαήλ, έτι μαλ-

5ή φετο τά λεγόμενα, καί μετ' έρ̂ ρν μήτ' 
τούτον ούτως έχοντα ψετο. Είσί δ* οί λέ-
ηδ* αγνόησα ι τδν βασιλέα τδν έρωτα, εΐδότα 
ifprfi ή βασίλισσα, καί περί τά αφροδίσια 

deate acoidebat, qui vicem hominis dolens, magia 
eliam suapicionem falsam judicabat ; neque enim 
talem vel amare vel amari posse putabat. Sunt 
etiam qui dicant amorem illum non latuisse impe-
ratorem : sed cum sciret mulierem lascivire ao 
insanire libidine, toleraasepropensionem ejue erga 
Micbaelem, simulata ignorantia, ne illa cum plu-
ribua rem haberet. Qu» cum ita essent, imperator 
in morbum incidit, inflata facie, quffl quidem 
mortui eimiiis erat, et crebro anbelitu sgre spiri-
tum trabebat, maxima parte capitis calvue, oapillis 
delupsis. Quod malum ei veneficiis conciliarum pu-
tabalur. Sic affectus in quoddam regie balneum 
lavatum abit, a nemine austentatus, neque allo 

τής πρδς τδν Μιχαήλ αυτής (3οπής ήνεί- ρ putante eum statim moriturum. Ut autem purgato 
οκρινόμενος άγνοιαν, 'ίνα μή πλείοσιν δμί-
ότων δ' ούτως εχόντων, ό αυτοκράτωρ ένό-
ί οί διψδήκει τδ πρόσωπον, καί τδ άσθμα 
ές, καί ή οψις αύτψ έψκει νεκρφ, καί τής 

αυτού τδ πλέον έψίλωτο· αί γάρ τρίχες 
« μ ύ η σ α ν . Λέγεται γούν φάρμακο ι ς περιερ-

δ άνθρωπος. Ούτω δ' έχων άπήει πρδς 
ν τών έν τοις βασιλείοις λουσόμενος , καί 
υτε χειραγωγούμενος, ούτ' αύτίκα τεθνήξε-
>σδοκώμενος. *Ως δέ τό σώμα έκάθηρεν, 
ήν έκεΤ κολυμβήθραν, ένθα δή τδ πάν $δεται 

τού δράματος· συμπιέσαι γάρ τινας αύτφ 
αλήν φασιν έπί τδ ύδωρ άφ' ίκανόν , καί 

corpore in alveum dcscendit, ibi tota fabula pcr-
acta esse fertur : nam quosdam caput ejus diu in 
aquam depressisse, et jam fere examimem inde 
extractum, et in lecto reclinatum. Qua de re ru-
more orto, etiam imperatrix, }ob caaum illum 
gemens acilicet, acceasit: ao jam certa de illius 
nece statim reoessit. Is vero cum pauliaper adhuo 
sine vooe jaouiseet, rejecta per os nigra quadam 
materia, spiritum emisit. Regnavit annos quinque 
cum dimidio, ab ineunte state in litteria eraditue, 
et Greca doctrina institutus, legumque civilium 
non ignarus. Plura tamen omnino se aoire quam 
sciebat et putabat et gloriabatur. 

ιείθεν άπνούν άνιμηθήναι σχεδόν, καί άνακλιθήναι πρδς τήν στρωμνήν. θρού δ' έπί τούτψ συμβάν-
>ήλθε καί ή βασιλίς, ώς δή τι τψ πάθει έπιστενάζουσα, καί πλήροφορηθείσα τού βασιλέως τήν τε-
έπήλθεν ευθύς. Ό δέ, βραχύ τι έπιδιούς άναυδος, είτα καί μελάντερόν τι άναγαγών διά τού στόματος, 

πνεύμα, έτη βασιλεύσας πέντε πρδς τψ ήμίσει. λόγοις μέν έντραφείς (9), Ελληνικής τε παι-
τεσχηκώς, καί τών τής πολιτείας νόμων ούκ αδαής, πλείω δ' είδέναι, ών ήδει ώς αληθώς, οίόμενύς τε 
>νό μένος. 
>ύτον μέν ούν τοιούτον κανειλήφει τδ τέρμα C XIV. Quo huncvite exitam sortito, imperatrix 
^ς. Ή δέ βασιλίς όλη τού τδν Μιχαήλ έγκα- tota in eo fuit ot Michaelem in regio solio collo-

caret. Quamvis autem familiarea ejue, paterni vi-
delicet ministri, suaderent ut mora interpoaita 
deliberaret: idaspernata oonailium, rem ad finem 
perducere festinabat, incitante prosertim spadone 
Joanne fratre Micbaelis, qui ei clam insuaurrarat; 
Sese omnes statim perituros, si qua in negotio tnora 
inUrponeretur. Statim igitur Micbaeli oroatum re-
gium accommodat, eique in regio ; solio collocato 
assidens omnes qui aderant bortatur, ut eum 
ooDsalutent et adorent. Quidam aactores sunt, 
335 eadem nocte sacrum nuptiale peractum, 
Alexio patriarcha in regiam acceraito, qui et Ro-
manum mortuum. et Michaelem imperii auapioia 

τότε αύτίκα νυκτός τήν ίεροτελετίαν τήν ~ adbuo peragentem invenerit. Enimvero eo faoinore 
έπ ' αύτοίς γενέσθαι ιστόρησαν τού πα- etiam foris vulguto,tota civitaa novumimperalorem 

τ ψ Ορόνψ τής βασιλείας έγένετο, καί τών 
\ν , τών πατρψων δηλαδή θεραπόντων αυτής, 

τδ πράγμα δούναι καί σκέψει συμβουλευ-
\ δέ ούκ ήνείχετο, κατεπειγομένη πρδς τήν 
>γίαν καί παρά τού έκτομίου Ιωάννου τού 
τού Μιχαήλ, λάθρα πρδς αυτήν ύποψιθυ-

, ώς 'Λπολούμεθα αύτίκα , εί βραχύ τινι 
έ αποτέλεσμα Βραδύνει . Λαβούσα τοίνυν 
η Μιχαήλ , καί στολην αύτψ περιθεμένη 
w t καί διαδήματι τήν εκείνου κεφαλήν αυτή 
w*t «εί έπί θώκου βασιλικού καθιδρύσασα, 
ν) παρακάθισα μένη, πασι τοις τότε παρούσι 
i}fcsfv χαί προσκυνεΤν προετρέπετο . "Evtot 

Variae lectiones et notse. 
ρ ι ς μέν εύ τραφείς. Peellus in laudata 

ad Monomacbum, de Argyro: Λόγου δέ 
είας ουδεμιάς άμοιρος ήν, άλλά τή πρδς 
•ει τοΤς πρώτοις εφάμιλλος. Infra : Έ ν δέ 
δργον εκείνου καί σπούδασμα, λύειν τά τής 
άπορα, καί τδν κεκρυμμένον άνυρύττειν 

νουν, καί τδν σκοπδν άνευρίσκειν τού αινίγματος · δθεν 
φιλοσόφοις δμίλει καί £ήτορσι, καί πεοί τούτων μάλ
λον έσπουοάκει ή τά δημόσια, idem lib. ιιι Hiat. me. 
Tflv μέν ούν δ άνήρ καί λόγοις έπιτεθραμμένος Έ λ λ η -
νικοΤς, καί παιδείας μετεσχηκώς δ'ση τοΤς Ιταλών λό-
γοις έξήρτητο. 

I 
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oonsalutavit,partim huio gratifioanteB,partim leti, 1 

qui defuncti odio liberati easent. Imperatrix porro 
oum ae quam rectissime sihi proBpexiese,omnique 
poteatate in se tranalata,Micbaelem ministri vice 
habituram putaret, opinione sua decepta est. Nam 
adtempusille quidempristinum amorem eimulans, 
obsequiis mulierem demulcere, eaque facere qus 
i l l i grata et jucunda eesent. Sed cum simuJationem 
longiua producere noo posset, mutaiia moribua 
aam auepeotam habere: sibique metuens primarioa 
illiua miniatroe regia ejicere, ancillis item fami-
liaribua amotis, aliaa aubstituere : denique gynae-
coniiidem claudere,cuetodiaque adhibita, a nemine 
illam adiri pati,ni eatellitum praefecto exposuisset, 
unde ct adquid veniret.Namet auopte exemploter-
rebatur,et fratria Joannis spadonis impulau potis-
elmum id facere putabatur. Qui spado;bomo erat 
acutua et acer, .obecuroque ingenio, variua erga 
608 quibuacum agebat, promptua, mole curarum 
indefeaeue, nequc epulie neque vino deditus. 
Proinde nibil de reipublicae gerenda atudio re-
mittebat. Ao imperatricie bio status fuit. Michael 
vero communium rerum cura suacepta, cum mor-
bus ejus ingravesceret, quem alii vindictam Nu-
minis oflensi perjurio interpretabantur, quo uon 
B60U8 atque olim Saul angebatur, alii amentiam et 
insaniam : in Joannem apadonem totiue imperii 
gubernatio incubuit, oum quidem monachi veetem 
jam olim sumpsiaaet, aed habitu duntaxat illud 
vit® genua proflteretnr. Enimvere (tonstantinue 
Dalaasenua patricius, domi degens, cum de novo 
imperatore audivisret, indignabatur aummam re-
ram ad talem bominem esee dovolutam. (Quare 
Miobael cum suis vebemenler perturbatus vere-
batur η θ Delaeaenua regnum affectaret Itaque 
Joannes quemdam mititt, qui jurejurando affirma-
ret nibil ei metueadum esse njali, viroque persua-
deret ut imperatorem oonveniret. S S 6 Qui eum 
•eniseet, ab imperatore benigne aueceptus, ao 
muneribus et digaitate auctua, in urba degere 
juasus est. Nioetaa vero imperatoris frater, dux 
Daphne» Antiochis deaignatus, non eet in urbem 
ab Antioobenis admiesua. Nam publicorum vecti-
galium exactore, a quo ae duriua tractatoe puta-
bant, iaterfecto, veriti ne ejus iaciaorie poBoaa 
darent, portae ei clauserant; neo prius admieere 
quam jurejurando conQrmasset csedem illam eis 
fraudi non futuram. Verum eo jurejurando nihil 
deterritue, multoe occidit, et quibusdam inaigni-
bus civibus vinctis, in magaam urbem missis, 
fratri Joanni scripsit se ab Antiochenia ob beoevo 
lentiam eorum erga Delassenum exclueum fuisse. 
Hinc Dalaseenus in insulam Platem rclegatur, et 
GonBtantinue Oucas ejua gener, de injuria queri-
tans et perjurium non dissimulans lurri cuidam 
includitur.Poet Dalaasenus etiam β Plata translatua 
in turrim compingitur. Sub id tempus. Agareni 
Myra ceperunt: Paizinacs passim e Romanis pro-
yinciis preedaa egerunt. Antiocheno duce Niceta 

τριάρχου Αλεξίου άφικομένου πρδς τα βασίλεια, 
χαί τδν μέν 'Ρωμανδν τεθνεώτα καταλαβόντος, τδν 
δέ γε Μιχαήλ έτι τά έπί τή βασιλεία τελούμενον. , 
"Ηδη δέ καί τοις έξω διαδοθέντος του γεγονότος, 
καί πδσα ή πόλις τδν νέον άνηγόρευεν αυτοκράτορα, 
τό μέν αύτφ χαριζόμενοι, τδ δ' δ'τι τδν άπιόντα 
άπειρο ρτ ι σα ντο χαίροντες. *Η μέν ούν βασιλίς φετο 
βουλεύσασΟαι άριστα, καί εαυτή τήν πασαν έξουσίαν 
περιποιήσασθαι, κνί τδν Μιχαήλ υπηρέτη ν Ιξειν 
τδ δά τί έτεροίον συμβέβηκε. Μέχρι μέν γάρ τίνος 
έσχηματίζετο τηρείν τήν πρός τδν βασιλίδα διά$*» 
σιν, καί ταύτη χαρίζεσθαι, καί τά εκείνη φυμήρη 
ποιειν, είτα ούκ είς μακράν έκτειται τήε προσαοίι^ 
σιν άνασχόμένος, μεθαρμόττεται, καί 6πο*τε&·ι 
αυτήν, καί δείσας περί έαυτψ, μεθίστησι μέν τών 
βασιλείων τούς έκτο μίας τους αυτής παρψους |ε· 
ράποντας, καί τάς αυτή συνήθεις θεραπαίνας αυτής 
διαιρεί, ετέρας δ' αυτή πρδς θεραπείαν άντικαδί· 
στη σι. Καί έπί τούτοις τήν γυναικωνΐτιν αύτ^ άπο» 
φράγνυσι, χαί φρουράν περιίστησι, χαί ούέσνΐ προσ-
ιέναι ταύτη παρακδχώρητο, εί μή τδν προσιόντα δ 
φρούραρχος κατεξήτασεν, άθεν ήκοι, καί τένος δεδ-
μένος παραγένοιτο. 'Εδεδίει γάρ οίκοθεν Εχων τού 
δέους τάς άφορμάς. Είς ταύτα δ' ένάγεσθαι πλέον δ 
Μιχαήλ λέγεται παρά τού συγγόνου αύτου Ίωάννοο 
τού έκτομίου. Τ πγ γάρ δεινός δ άνθρωπος καί δρα
στήριος, καί τδ ήθος ύποκαθήμένος, καί προς τους 
έντυγχάνοντάς ποικιλλόμενος , περισπερχής τε καί 
πρδς φροντίδων ογκον ακάματος, καί ουδέ γαστρ*· 
τό μένος, ουδέ περί τδν άκρατον λιχνευόμεοος, ού& 
ήττώμενος οίνου, τής περί τάς δημοσίας διοικήσεις 
καθυφίει σπουδής* Τά μέν ούν περί τήν βασίλισσα* 
φκονόμητο ούτωσί' δ δέ Μιχαήλ τής τών κοινών 
πραγμάτων οίκον ο μίας άντείχετο· είτα τφ μέν έκρα-
ταιούτο ή νόσος, ήν οί μέν έκάλουν δαιμόνιον μήνιμα 
διά τήν έπιορκίαν ένσκήψαν αύτψ, καί συμπνίγοι 
τδν άνθρωπον, ώς πάλαι δή τδν Σαούλ, οί δέ μανίεν 
τε καί παραφοράν· δ δ' έκτομίας Ιωάννης τήν δλ̂ ν 
άνεδέξατο τής βασιλείας κυβέρνησιν, μοναχοώ* 
μέν ένδυμα πάλαι άμφιασάμενος, τούτο δέ τηρών 
άχρι μόνου τού σχήματος. Κωνσταντίνος δέ πατρί
κιος δ Ααλασσηνδς, οΓκοι διατριβών, καί περί ω» 
νέου βασιλέως πυθό μένος, δυσανασχετών ή ν, δπ Α 
άνδρα τοιούτον ή βασιλεία περιέστη *Ψιφ^«η· 
Τούτο θορύβου τούς περί τδν βασιλέα έαέστωσει 
πτοηθέντας μή ποτε δ Δαλασσηνδς τυραννίδι έκί-

I θηται. Καί στέλλει δ Ιωάννης τδν δρκοις αύτδν 
βεβαιώσοντα ώς ούδενδς ανιαρού πειραθήσεται, κεί 
πείσοντα τδν άνδρα τψ βασιλει προσελΟεΤν. Καί έ 
μέν προσήλθε» καί δ βασιλεύς αυτών άσπασίως προσ-
ήκατο, καί έδεξιώσατο δωρεαίς, καί μείζονι άξιώ-
ματι έτίμησε, καί έν τή τόλει δ ι άγει ν έκέλεοεε.' 
Νικήτας δέ δ τού βασιλέως δμαίμων, δούξ τής W 
Δάφνη Αντιοχείας προχειρισθείς, »?]ρχθη ««ρ* 
Άντιοχέων τής είς τήν πόλιν είσόδου . Πράκτορα 
γάρ τινα τών δημοσίων τελών, ώς αύτοις φορτικώς 
προσενηνεγμένον, άνελόντες οί τής Αντιοχείας πο-
λιται, καί δεδοικότες μή δίκας τψ δουκί τού τολ
μήματος διδώσιν, έπε ζύγωσαν αύτψ τάς πύλας τήζ 
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πόλεως . Ό δέ ενόρκους αύτοις παρασχόμενος πίστεις Α mortuo, GonBtantinue ei ipee imperatoris frater 
ώς ουδέν δια-τδν φδνον ύποσταίεν κακόν, παραχωρεί
ται της εισόδου* είτα τούς δ'ρκους ουδέν λογισάμε-
νος, πολλούς μεν άποκτίννυσιν, ένίους δε τών παρ 1 

αύτοίς επισήμων δεσμίους έστειλε πρδς τήν μεγα-
λόπολιν, γράψας τφ άδελφψ Ιωάννη, διά τήν πρδς 
τδν Δαλασσηνδν εύνοια ν άπεϊρξαι αύτψ τήν εισοδον 
τούς 'Αντιοχεΐς. Εντεύθεν δ Δαλασσηνδς είς τήν 
νήσον τήν Πλάτην περιορίζεται, καί δ έπί θυγατρί 
κηδεστής αύτου Κωνσταντίνος δ δούκας τήν άδικίαν 
έπιβοώμενος, και τήν έπιορκίαν ού σιωπών, πύργψ 
τινί κατακλείεται. Είτα μετάγεται δ Δαλασσηνδς 
έκ τής Πλάτης, καί πύργψ καθείργνυται. Έάλω 
δ\ τύτε τοις μέν έκ τής "Αγαρ τά Μύρα, και τοις 
Πατζινάκαις λεία γέγονε τών Μυσών (10). Τού δέ 
δουαδς Αντιοχείας Νικήτα 

eucceseit, altero ejus fratre protovestario dt-ai-
gnato. Gum autem Agareni Afrieani et eicilienaea 
insulaa et oram maritimam infeatarent, Eomana 
claasia multas eorum naves cum viris demereit, 
multoa vivoe cepit, quorum alii ad imperatorem 
mi38i sunt,alii ia littore trabibus atfixi.Pancratius 
vero Abasgiae princepa, cui Romanus imperator 
suam neptem de8ponderat,foedus Romanum aolvit, 
et quibus caatellia et urbibus olim Romaniacesserat 
ea rursus sibi vindicabatjortassia ut Romanorum, 
injuriam imperatori, suae coojugia patruo factam 
ulcisceretur. PatxinacaB Istro saepe trajecto provin-
ciasmale tractarunt,captivie omnibusinterficiendie. 
Arabes Edeeaam obsederunt, eamque expugnaa-

καταστρέψαντος τήν g aent, niai Antiocbi® dux Gonatanlinua imperatoria 
ζωήν, δ Κωνσταντίνος αδελφός ών κρί ούτος τού frater opem tulisset: cujue iaduatriam aic remu-
βασιλέως έπί τή Αντιόχεια τδν τελευτήσαντα διε- neratue est imperator, ut eum Orientalium legio-
δέξατο, και δ έτερος αυτού αδελφός πρωτοβεστιά- mum domesticum crearet. 
ριος προκεχείριστο. Έξ Αφρικής μέντοι καί Σικελίας στόλος αποπλέων 'Αγαρηνών έκάκου τάς τε 
νήσους καί τά παράλια. Άλλά τούτοις στόλος έπιπλέων 'Ρωμαϊκός πολλά μέν τών σκαφών κατέδυ-
σεν αυτανδρα, πολλούς δ' έζώγρησε· και τούς μέν πρδς τδν βασιλέα έκπέπομφεν, oi δέ άνεσκολοπί-
σθησαν κατά τήν παράλιον. ΙΙαγκράτιος δέ δ άρχων 'Αβασγίας, ψ τήν οίκείαν άνεψιάν ό βασιλευ€ ήρμό-
σατο "Ρωμανός, τάς τε πρδς 'Ρωμαίους σπονδάς (λύσε, καί ών παρεχώρησε πριν 'Ρωμαίοις φρου
ρίων καί πόλεων, έπελάβετο πάλιν, ώς τάχα δίκας 'Ρωμαίους πραττόμενος υπέρ τού βασιλέως καί 
θείου της αύτψ δμευνέτιδος. Πολλάκις δ' οί Πατζινάκαι, καί τδν Ίστρο ν διαβαίνοντες, τά 'Ρωμαίων 
κακώς διετίθεντο, τούς άλισκομένους ήβηδδν άναιρούντες. Καί "Αραβες τήν Έδεσκαν έπολιόρκησαν, 
καί ήλω αν ή πόλις, εί μή δ δούξ Αντιοχείας Κωνσταντίνος ό τού αύτοκράτορος αδελφός αύτη έπεκού-
ρησεν, δν δ βασιλεύς, τής σπουδής αμειβόμενος, τών έψων ταγμάτων δομέστικον προεβάλλετο. 

ΙΕ'. Τού δέ τής Αιγύπτου κρατούντος Ά μ ι ρ θα- C XV. Amere /Egypti principe mortuo,vidua illiusi 
νόντος, ή εκείνου γυνή, Χριστιανή ούσα, σπείσασθαι quaa cbriatiana erat, una cum fllio pacem cum Ro-
σϋν τψ υίψ μετά 'Ρωμαίων έζήτησε' καί δ βασιλεύς 
έκύρωσε μετ' αυτών τριακοντούτεις σπονδάς. Αδελ
φοί δέ δύο Σαρακηνοί, τής Σικελίας κρατούντες, 
πρδς αλλήλους εσχον διαφοράς, ών άτερος τψ βα
σιλει 'Ρωμαίων προσπέφευγε, συμμαχίαν αϊτών. 
Στέλλεται τοίνυν δ πατρίκιος Γεώργιος δ Μανιακής 
έπεκουρήσων α ύ τ ψ , Λογγιβαρδίας προχειρισθείς 
στρατηγός. Μήπω δέ τήν Σικελίαν καταλαβόντος 
τού Μανιακή, οί ταύτης ηγεμονεύοντες σύγγονοι 
πρδς αλλήλους έσπείσαντο, καί καταλαβόντα τδν 
Μανιακην άπελάσαι τής νήσου διεμελέτων, καί συμ
μαχίαν έξ Αφρικής μετεπέμψαντο. Συβραγέντος 
δε πολέμου, τδ 'Ρωμαϊκόν έκράτησε στράτευμα, 
καί φύνου πολλού τών Καρχηδονίων γεγονότος, πό- j 
λεις yjtit πρότερον έξεπόρθησε δέκα έπί τρισίν * 
είτα κατά μικρόν προβαίνων δ Μανιακής, καί πα-
σαν τήν Σααλίαν τή 'Ρωμαίων ηγεμονία προσήγαγε. 
Μικρού δ' Ιν έέλω ή Έδεσσα, δόλψ αυτήν τών 'Αρά-
£ων μίλετησάντων χειρώσασθαι. Δώδεκα γάρ αυτών 
άρχοντες; επαγόμενοι καμήλους πεντακοσίας, ών 
έκαστη κιβώτια δύο έπήχθετο, ήκον είς Έδεσσαν* 
έκαστον δέ τών κιβωτίων οπλίτη ν είχεν εντός. Έ λ ε -
γον δέ άπιέναι πρδς βασιλέα δώρα κομίζοντες καί 

mania facere studuit. Quare %Z1 imperator in -
duciaa triginta annoram cum ea pepigit. Gum duo 
fratrea Agaremi Siciliae imperantes, inter 86 diaai-
derent, eorumque alter imperatoris opem implo-
raeset, Georgius Maniacea patriciue auxilio ll l i 
mis9ua est, Longobardi» prator deaignatua. Qui 
antequam in Siciliam venisset, i l l i inter ae recoa-
ciliati, et Maniaoem inaulae aditu probibere conati, 
auxilia Gartbagine evocarunt. 8ed pugna com-
missa, Romaous exercitua vicit, magnaque oade 
Garthaginenaium edita, tredecim urbea principio 
vaetavit; deinde paulatim Progrediens Maniaces 
totam Siciliam Romaao imperio restituit. Edeasa 
vero parum abfuit quin ab Arabibue dolo capere-
tur. Nam duodocim eorum principes quingentoa 
camelos Edessam adduxere, binaa oistellaa ges-
tantea,qua3 totidem armatoe claudebant,eimulantes 
ee imperatori munera oblaturoa: sed si intromieai 
eseent, ia animo habebant noctu eductia armis 
urbem capere. Prator principes ad 86 iDgressos 
honorifice excepit, eorum ministria cum camelis 
adhuc extra urbem retictis. Sed oum quidam Ar-
meniua mendicus, Arabica lingue gnarua, apud 

Varlee lectionee et notee. 

(10) Καί τοις Πατζινάκαις λεία γέγονε τών Novella apud Balaamomen ad Nomocan. ρ. 140, 
Μυσών. Notum proverbium, de quo in notia ad 1 edit. Τά Φρυγών καί Μυσών, ή παροιμία. 
Alexiadem qaaedam attigimua. In Alaxii Gomneni 
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Arabee foris diveraantes mendicaret,audivit quem- Α 
dam e cita percontantem ubi eaaent ? et urbem in-
greeaua, commentum practori aperuit. Ia Arabum 
principes in urbe convivantes reliquit,et cum suia 
egreaaus apertia ciatis, armatos omnes interfecit, 
ao in urbem regreaaua, ducea qui reliqui erant 
gladio confecit,uno tantum dimie80,ambulan§ ma-
nibus, naeo et auribue truncatoe:qui cladem illam 
domi nuntiaret.At Garlhaginenaia auarum copia-
rum interitu cogaito, ipee cum majore exercitu in 
Siciliam proficiscitur.Maniaces castris contra eum 
poaitia, et cleaaia praefecto Stepbano patricio im-
peratora affini (nam ia quoque una miaaua erat) 
mandat ut oram maritimam diligenter tueatur,ne 
Garthaginenais victue effugere queat. Praelio oom-
miaao, tanta multitudo Afrorum periit, ut nullo ^ 
propo numero conoprebendi [ quoat. Sed eorum 
princeps pugna elapau8,con8cenaa celoce, decepiia 
olaeeiariie, domum rediit. Id Maniacea egerrime 
ferens, claaeia praefecto conviciatur. Ia vero impe-
ratoria affinitate fretua, 3 8 8 oum iniquo animo 
contumaliaa accepisset, ac vicissim aliquid dixia-
sot, a Maniace ira percito verberatus, atatim lit-
teria scriptia ad spadonem Joannem uxoria au© 
fratrom Orphanotophum, Maniacem oalumniatur 
ut defectioaem molientem. Qua ille de cauaa vin-
ctus in urbem ductua custodie mandatur, omni 
aucioritate iu Stephanum tranalata: neqoe multo 
post inaula in Agaienorum potestatem rediit,ducia 
imperitia, aocordia, ao eordibua imprimis, aola 
Measana (qu» et ipaa Sicili® urba eat). virtute Ca-
tacalonia Ambuati prajfecti Romania couaervata: C 
qui idem multahoetium millia cecinit. At impera-
toria fratrer apado Joannea, pontificatua oupiditate 
flagrane, quoadam ex primariis aacerdotibua sibi 
conciliavit, qoi ei pollicebantur se loco moturoa 
Alexium patriarcham, ut qui non communibua 
8uffragii8,8ed imperatorie auctoritate creatua eeaet. 
Πΐβ vero : 5t, inquit,conira canones tne patriarcham 
esse factum asseritis, ii eiiam qui α me electi sunt 
loco moveantur. Id reeponaum effecit ut cetori 
sacerdotee a patriarcbae accusatoribua dieeidireot, 
et Orphanotrophua impoa voti reddereter : qui ad 
quaestus excogitandoa calidisaimua, cum multie 
inaolitia exactionibus aubditoa vexaret, acoidit 
ut aoror ejus Maria Micbaelis Cataphat» qui post 
imperavit mater, votie exaolutia. Epheso reveraa β 
narraret quam miaere subditi novia illis exactio-
nibua tractarentur, ac peteret ut onus i l lud laxa-
retur.Cui cum cachiouo respondit Orphanotropbue, 
eam sentire ut mulierem, qute ignoraret quantam 
pecuniam poatulet imperium. Zoe vero imperatrix 
i l l i inaidiata eese fertur : medico enim potionom 
purgantem ei propinaturo muneribua et pollicita-
tionibua perauasit ut toxioum pro salutari medi-
cina offerret: sed ille adimadversis inaidiia peri-

έβούλοντο, εί παραχωρηθεΤεν ένδον είσαγαγειν τα 
κιβώτια, νυκτδς τούς έν αύτοΐς όπλίτας 4ξαγαγειν, 
και τήν πόλιν έλειν. Είσελθδντας ούν πρδς τδν της *ι 
πόλεως στρατηγδν τούς άρχοντας φιλοτίμως έκεΤνος 
έόέξατο. Οί δ' εκείνοις υπηρετούντες μετά τών κα
μήλων έτι τής πόλεως ήσαν έ*ξω. ΙΙροσαίτης δέ τις 
Αρμένιος είδώς καί τήν Αράβων διάλεκτον προσ
ήλθε τοις έκτδς αύλιζομένοις "Αραψι μεταιτήσων* 
ήκουσε δέ έκ κιβωτίου τινδς έρωτώντος, 8πη εΐοτ· 
καί είς τήν πόλιν έΛθών άπήγγειλε τδ δράμα τδ) 
στρατηγψ. Ό δέ τούς μέν άρχοντας τών Αράβων 
εύωχουμένους έν τή πόλει κατέλιπεν, αύτδς δέ μετά 
τών περί αύτδν έξελθών, κει τά κιβώτια δια£ρή£«ς, 
τούς έν αύτοϊς δπλίτας άπέκτεινεν απαντάς, καί είς 
τήν πόλιν αύθις ύπονοστήσας, τούς μέν λοιπούς τών 
αρχόντων αυτών μαχαίρας Ιθετο έργον* ενός δέ τάς 
χείρας άποτεμών, τά ώτά τε καί τήν fftva άφήκεν, 
Ίνα τοις ο?κοι τδ σώμα τήν συμφοράν καταγγέλλοιεν. 
Ό δέ Καρχηδόνιος, τδν ολεθρον τών ύπ* αυτού πεμ-
Φθέντων είς Σικελίαν μαθών, αύτδς είς τήν νήσον 
έστράτευσε μετά δυνάμεως πλείονος. Καί δ Μανια
κής άντιστρατοπεδεύεται τοις 'ΑγαρηνοΤς, καί τψ 
τού στόλου κατάρχοντι τψ πατρικίψ Στεφάνψ τψ 
τού βασιλέως γαμβρψ (συνέσταλτο γάρ χαί ούτος 
αύτψ μετά τού στόλου) ασφαλώς τηρείν ένετείλατο 
τήν παράλιον, Ινα μή ηττηθείς ίσως δ Καρχηδόνιος 
άποδράναι δυνήσεται. Μάχης τοίνυν σύστασης, πλή
θος μέν τών "Αφρων άνήρητο, σχεδόν τι κρεΤττον 
καί αριθμού, δ δέ αυτών αρχηγός διαδράς έκ της 
μάχης, καί κελητίψ έμβεβηκώς λαθών τε τοδς έν τψ 
στόλψ οικαδε διασέσωστο Τούτο τψ Μανιακή έν 
συμφοράς ήγητο μέρει, καί τψ τού στόλου άρχοντι 
έλοιδορείτο. Τού δέ τή συγγενεία τή βασιλική πεποι-
θότος, καί δυσχεράναντος πρδς τάς ύβρεις, καί τι 
άνθυπενεγκόντος, θυμψ ληφθείς δ Μανιακής, καί 
πληγάς εντείνει αύτψ. Ό δέ αύτίκα γράφει τψ γυ-
ναικαδέλφψ (11) Ιωάννη τψ έκτο μία, Όρφανο-
τρόφψ όνομασθέντι, αποστασία έπιχειρεΐν τδν Μα
νιακή ν. Εντεύθεν δ μέν Μανιακής, δέσμιος εκείθεν 
αναχθείς, φυλακή παρεδόθη, ή σύμπασα δ' άρχή τφ 
Στεφάνψ περιελήλυθε. Καί ή νήσος ούκ είς μακρέ» 
ύπδ τούς 'Αγαρηνούς και αύθις έγένετο άπειρα 
καί ^αθυμία τού άρχοντος, καί πρδ τούτων atff/*-
κερδείαις, μόνης τής Μεσσήνης (πόλις δέ αδτΐ τών 
Σικελικών) περιλειφθείσης 'Ρωμαίοις, καί ταύτης 
τού έν αυτή στραγηγούντος άνδραγαθία, ούτος δ' 
ήν δ Κεκαυμένος Κατακαλών * ού γάρ τήν πόλιν 
μόνον περιεφύλαξεν, άλλά καί χιλιάδας άνεΤλε τών 
εναντίων. Ό δέ τού βασιλέως αδελφός, δ έκτομίας 
Ιωάννης, δριμύνατον τρέφων Ερωτα τού προστήναί 
τής Εκκλησίας, ένίους τών αρχιερέων προσηταιρί-
σατο, οι αύτψ έπηγγέλλοντο καθαιρήσαι τδν πα· J 
τριάρχην Άλέξιον, ώς ού ψήφψ κοινψ προχειρί-, 
σθέντα, άλλ' εξουσία βασιλική. Ό δέ, Εί ού κανονι
κώς, ώς φατε, γέγονα πατριάρχης, άντέθετο, καί 
δ'σοι παρ' έμού έχειροτονήθησαν, καθαιρεθήτω*» 

Variee lectionee et notse. 
(11) Τψ γυναικί άδβλφψ. An γυναικαδέλφψ, uxorie fratri? Mss. Regii omnee, Ό δέ αύτίκα γράφει τψ 

άδελφψ Ιωάννη. 
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έμοί. Τούτο τούς λοιπούς τών αρχιερέων Α aulum oitavit. Gum autem respubiica sic ab eo 
αι Ji«*a τών τού πατριάρχου κατηγορούντων administratur, fratres ejus noa miaus omnes 
, χαί ϊμεινεν άτέλεστος τού Όρφανοτρόφου exagitabant, bominea iojustissimi et avarissimi : 
ις . Ηολλαις δέ καί άσυνήθεσιν είσπράζεσιν quos oum imperator etiam ea de cauaa odisset, 
ίξέτρυχε τδ ύπήκοον, ποριμώτατος έν τοιού- tamen major frater spado Joanaes eos coerceri 
δ μένος. Τής ούν αδελφής αύτου Μαρίας, ή non patiebatur, aliaa excuaando, alias tegendo fa-
ήν τού ύστερον βασιλεύσαντος Μιχαήλ τού oinora eorum, ne ad cogoitionem imperatoria per-
του, ©Υ ιύχήν είς "Εφεσον απελθούσης, κά- venirent. 
έπανελθούσης, καί διηγουμένης δ'σα πάσχοιεν οί πένητες, ττς καινάς δασμοφορίας πραττόμενοι, 
ούσης άνεθήναι τοις ύπηκόοις τδ τού άχθους πολύ, δ Όρφανοτρόφος έπικαγχάσας, Ός γυνή φρο-
νταπεχρίθη αυτή, μή είδυία δ'σων ή βασιλεία δείται άναλωμάάων. Ούτος έπιβουλευθήναι λέγεται 
5ς βασιλίσσης Ζωής. Φαρμακεύσαι γάρ αύτδν καθαρσίψ τού ιατρού μέλλοντος , άναπείσαι τδν 
εύοντα δώροις καί όποσχέσεσι διά τίνων τήν βασίλισσαν άντί σωτηρίου προσενεγκειν αύτφ δηλη-
γνωσθένιος δέ τού επιχειρήματος, διαδραναι τδν κίνδυνον. Ά λ λ ' ούτω μέν παρά τού Όρφανοτρό-

ΜΟννου τά κοινά ψκονόμητο· ού μείον δ' εκείνου οί αδελφοί αυτού, άλλά μάλλον έκά-
{μπαντας, άδικώτατοι δ'ντες καί φιλοχρηματώτατοι· οις διά ταύτα καί δ βασιλεύς άπηχθάνετο · 
αι δε τήν κακίαν αύτοΤς ού συνεχωρεΐτο παρά τού μείζονος αδελφού τού έκτο μ ίου Ιωάννου, 
» παραιτουμένου άύτούς, ποτέ δέ τάς αύτφν πράξεις περικαλύπτοντος, καί ούκ έώντος είς γνώ-
ν τ φ αύτοκράτορι-
ϊδη δέ τής νόσου νεανιευομένης (12) τφ βα- Β 939 XVI. Ceterum morbo invaleacente, et 
χαί θαμά τής νού λογιζομένου παράφορα; mentia alienatione aaepiua invadente, neque fre-
αιούσης, ούτε προόδοις (13) έκέχρητο συν ε- quenter in pubiicum prodiit imperator, neque 
τε βασιλείοις πομπαίς, ούτ' έν βήμασιν έχρη- pompa regia uaus est, neque eecurua in eolioregio 
φ βασιλείψ θρόνψ άνετος έφεζόμένος, άλλά sedens reaponaa deditt sed vela ciroum auspensa, 
άσματα περί αύτδν άπηώρηντο , καί τίνες i i qui signa mali adventantis observabant (quaa 
ν τεταγμένοι αύτδν περιίσταντο, οί, δπηνίκα qoidem complura eraat), animadversa mentie alie-
ov εΤδον τής τού νού παρατρόπής (πολλά δέ natione, atatim obducebant, et astantes secedcre 
αύτφ προεμήνυον), είλκον έπ' έκεΤνον ευθύς jubebant. Is vero morbua ut subito accodebat, ila 
πατάσματα, καί τούτοις τδν πάσχοντα συγ- etiam subito recedebat. Sic affectus Michael pau-
ντες, έζιέναι τοις παρεστώσιν ένεκελεύοντο. latim a conspectu et accessu imperatricia abatine-
άβρόον τε τδ πάθος έπήει, καί άθρόον άφί- bat, aeu verecundia, quod pro tantia meritis talem 
)ύτως ούν έχων δ Μιχαήλ κατά βραχύ καί ei gratiam reponerat, seu pudore, ne in morbo suo 
τήν βασίλισσαν καί τού προσιέναι άπείχετο, quo sepiaeime el subito corripiebatur, ab ea vide-
ίβνος, δ'τι οια άνθ' οίων αύτη άνταπέδωκεν retur, seu ob corrumptum corporis habitum, et ad 
μ α καί ετοιμότατα τού πάθους αύτφ έπιγι- Q conjugalem oonsuetudinem jam ioeptum. Quidam 

ήσχύνετο πάσχων ούτω παρ' εκείνης δρα- vero aiunt eum confeeaariia et adulteriam et c«-
ha τδ τήν εξιν τού σώματος διεφθάραι οί, dem imperatorie oonfessum, cum alia ab eis prae-
; μίξιν μή πεφυκέναι · *£νιοι δέ φασιν ώς cepia accepiase, tum ut Γ Θ venerea abatineret: 
πνευματικοί; έξομολογησάμενος τδ τής μοι· eademque de causa muitum pecuni® erogabat, et 
l τού φόνου τού βασιλέως αμάρτημα, παρ' eacras aedea exstruebat, et ad inclytum martyrem 
δλλας τε έδέξατο έντολάς, καί τού άφροδι- Demetrium Tbeasalonicam peregrinabatur, illiua 
πχεσΟαι - ένθεν τοι καί διαδόσεις έποιείτο mali depulaionem orans. Verum ad illud etiam 
•ν πολλών, καί σεμνεία ψκοδόμει, καί είς bydropa acceaait. Qu« cum frater ejus Joannea 
•ίκην απήλθε , τού καλλινίκου μάρτυρος videret : veritua ne eo subito exstincto, imperium 
«υ δεόμένος, Ίνα τι τού πάθους εύρη άλέ- ad Ζοβα jure bsreditario rediret, ipaeque cum 
δ) δέ χαί νόσος ύδερική προσεγένετο. 'θς ούν omni familia exstirparetur, probabilibus verbis 
έχοετα τδν άδελφδν έώρα ό Ιωάννης, δείσας imperatori persuadet, ut nepotem ex sorore M i -
pfww\iio, μ ή , άθρόον θανόντος τού αύτοκρά- chadem ία imperii aucceasioaem Gsearem appel-

M τ$ Ζ*η γένηται ώς κληρονομώ αυτής, le t : cujus quia Ζοβ hsres erat. ut dictum eat, 
ν αύτος τε καί τδ γένος δ'λον είς έζολόθρευ- illam quoque arte tractat. Ita matronam .nobilem 
jtet, μέχεισι τδν αυτοκράτορα πιθανότησι, ^ matrem ignobilia pueri fingunt. Ambo enim fratraa 
Λ τδν άδελφιδούν αυτού, τδν Μιχαήλ, προ- ea de re cum iila collocuti, Micbaelem filium ejus 

Vaifo lectiones et noto. 

Ηβη δέ τής νόσου νεανιευομένης. Idem λήν άμαυρούντος, οία δή τά πολλά γίνεσθαι είωθεν* 
ie morbo imperatoris : Καί δ μέν βασιλεύς δ μέν ούν ά|ΐφοτέρωθεν έκαμνε, καί τδ ενεργό/ τής 
•εριεπεπτώκει, ού περιοδική φρενίτιδι έκ*- βασιλείας δια τής νόσου άποσεσύλητο. 
τ ε τινός βασκανία δαίμονος πονηρού, αύτδ (13) Ούτε πρόδοις, etc. Vide Gloss. med.GrxcAn V. 
ής ψυχής ηγεμονικό ν περιτρέποντος. είτε τού Πρόκυψις. 
>ου και γεωδεστέρου χυμού έπί την κεφα-



mitatum imperatorim explent, in Blaoherniam 
aedem convocatis, imperatrix producta in medium, 
et intra sacrarii cancalloa progreaaa, inde Micbae-
lem adoptatum pro filio ulnie excipit, eumdemque 
iraperator statim Geearem appellat, et populi fre-
queatia consalutaUAc Joannaa quidem ae negotium 
omne confeciese jam, et imperium 3 4 0 su» ia-
milia constabiliaae putabat; aed eo pacto et ae-
metipsum et omnea suoa necesearios funditus ever-
tit, ut auo loco referetur, 

4 9 1 JOANNIS ZONARiE ι 
adoplivum nominant.Ea vero qOeneovoluDtatiboe Α χ·ιρίσασθ«ι Καίσαρα, V έφεδρος είη trj τής β* 
eorum refragari. Ea vero qum neo voluntatibus λείας άρχή. Έπεί δέ τής βα*ιλ$ί«ς, ώ< εΓρηται, χ] 
otabilie esaet, annuit. 8anatu igitur et iia qui eo- ρονόμον τήν Ζωήν ήδει, μέτεισι κάκείνην, χαί j 

τέρα τήν ευγενή τού δυσγενούς άναπλάττευσ 
"Αμφω γάρ τω άδελφώ, διαλέχθεντε αύτγί περί τ 
του, είσποιητδν ταύτης τδν Μιχαήλ υίδν δνομάζ 
σιν. Ή δέ, μήτ' άντειπεΐν Βαρούσα τοις έλεΐ 
θελήμασι, χαί άλλως εύκολος ούσα χαί τήν γνώ; 
εύαγωγδς, κατένευσε . Καί συνήθροιστο μέν είς 
έν Βλαχέρναις ΟεΤον ναδν ή γερουσία έχ προκη; 
ματος, χαί οί πληρούντες τήν τάξιν δή τήν β< 
λειον (14), έν δέ μέσοις τούτοις ή βασιλίς «g 
χθείσα κάν ταΤς κιγκλίσι γενομένη τού θυσιαστηρ 

έκεΤΟε είσποιεΐται τδν Μιχαήλ , καί ώς υίδν άγκαλίζεται. Ό δέ αυτοκράτωρ αύτίκα τούτον πρη 
ρίζεται Καίσαρα, καί τδ άθροισμα έπευφήμησεν. Έδοξε μέν ούν δ Ιωάννης ήδη τδ «αν κατεργί 
σθαι, καί τδ κράτος τψ οίκείψ γένει περιποιήσασθαι, τδ δ' ήν ανατροπή τού παντδς αύτψ τε καί 
«ροσήκουσιν άπασιν δπως δέ, δ λόγος δηλώσει κατά καιρόν. 

XVH.Bulgari porro ab imperatore Basilio, ot β ΙΕ'. Τών δέ Βουλγάρων, ώς ήδη Ιστύρηται, 
dictum eat, aubacti,suo regno evereojugum aervi- Βασιλείου τού βασιλέως καταπολεμη6έντων, καί 

αυτών βασιλείας καΟαιρεθείσης , μέχρι μέν τι 
έφερον οί Βάρβαροι τδν τής δουλείας ζυγδν ε 
τούτον άποσείσασθαι διανενύηντο καί έσφαδαζ< 
άλλά σφισι τδ άναρχον έκώλυε τδ έννόημα. Άνήρ 
τις άσημος μέν τδ γένος, Δολιάνος καλούμενος, δά' 
δέ μεστός καί δεινότητος , υίδν έαυτδν έπιφημί 
τού ' Ααρών, δς τού Σαμουήλ τού άρξαντος τού Ιθ* 
ήν αδελφός, έκ Βυζαντίου, ώς λέγεται, άποδράς, 
πείσας τδ έθνος παις είναι τού Ααρών, έξ ήμιγ*1 
έκείνψ γενόμενος, άλλ' ούκ έξ έννομου βύνης, 
βασιλέα τοις Βαρβάροις ήρέθη. Εντεύθεν είς φε 
ράν άποστασίαν έξε^άγη τδ έθνος, καί είς ληστι 

«Γ , , κεκίνητο, καί τά 'Ρωμαίων κατέτρεχε. Στέλλε 
dameeuonumepoTicbomerumBelgarum genere c τοίνυν στρατηγός τις μετά δυνάμεως, V άνακόε 
duoem oreat, et regem Bulgari® nominat. Βίο rea τάς έπιδρομάς τοις ληστεύουσιν. Ό δέ κακώς τ 

ύπ' αύτδν προσφερόμενος , έξηρέθισε τούτους χ 
εαυτού, χαί άπώλετο αν, εί μή άπέδρα νυκτός, 
γούν ύπ' αύτδν στρατιά, δείσασα, πρδς άποσταο 
έχώρησε, κπί τινα έξ εαυτών Τειχομηρδν κεχλη 
νον, έκ δέ γένους φύντα Βουλγαρικού, άρχηγδν έ 
τοις προχειρίζονται, καί βασιλέα Βουλγαρίας αό 
όνομάζουσι. Καί τά τών Βουλγάρων διήρητο , ι 
μέν τψ Δολιάνψ, τών δέ Τειχομηρψ τεροσρυΐσχο] 
νων. Ά λ λ ά δόλψ μετήλθεν δ Δολιάνος τδν ovf** 
στάμενον . Μετακαλείται γάρ αύτδν έπί J*von 
χαί τής αρχής καί τής πρδς 'Ρωμαίους ράχης, · 
δς πείθεται. 'Επεί γούν ήνώθησαν άμγω οίδρχνγ 
καί τδ πλήθος τών Βουλγάρων, νυνήθροιστο, δ 
λιάνος πρδς τούς συν ει λεγμένους έ'φη, Μή αν ι 

Jutis ad tempus tulerunt. Tandem vero cum de eo 
exoutiendo, et detrectandia imperatia cogitantibue 
dux et auctor deeaaet ; vir quidam obscuro ille 
quidem genere ortua Dolianus, aed doli et astuti© 
plenua, Byzantio, ut fertur, fuga elapsus, et ae 
filium naturalem, non legitimum Aaronis,qui fra-
ter Samuelia fuit, principie Bulgarorum profeseue, 
a Barbaria rex eligitur. Ex eo tempore gene aperte 
defecit, ct ad latrocinia converaa est. Ad eorum 
igitur graasationea epercendas quidam dox oum 
oopiis miasaa, cum militea auoa male tractaret, 
tiorum iracundia periieaet, nisi aufugisset noctu. 
Ejas vero exercitua metu pcsce defacit, et quem-

Bulgarorum divis® aunt, aliie ad Dolianum, aliia 
ad Tiohomerum confluentibue.Sed Dolianus adver-
aarium dolo aggrassus, ad regni el belli Romani 
ooQsortiumacoersit.Quod oum paruiaset,congregato 
Bulgarico exercitu, Dolianns ait: Res Bulgarica 
nunquam salva erit sub duobus regibus. Quod ή ve-
strae saluti consultum cupUis, alterum nostrum e 
tnedio tollite. Ac si me ex genere Samuelis esse no-
stis. Tichomerum amovete. Sin minus, illi parete, 
meqne tollite. Hino clamore aublato, ab omnibua 
rex cooialutatur. Tiobomerua lapidibus obruitur. 
Dolianua ita rerura potitue, Dyrrachium capit, et 
Greciam aggressus, Nicopoli cum flnitimo agro 
potitor, ultro deditione facta a cinbus Orphano-
tropbi insatiabilem rapacitatem noa ferentibue,ac, D σωθήσεσθαι τδ τών Βουλγάρων έθνος, ύπ' άρ 
ut proverbio dioitur, Myaorum praedam facit Ro-
maaaa ditiones. A t imperator defactione nuntiata, 
ad auctorem ejua comprebendendum incitatua, 
iniquum esse diccbat, si ipee, qui nihil ad impe-
rium attullisset, partem ejus aliquam rapi ab ullo 
pateretur. Sed quia de aaiute ejue jam desperatum 

γών δυοίν κυβερνώμενον , καί , Εί τήν σωτη] 
όμών βούλεσθε, τδν ένα έξ υμών ποιήσατε έ* 
δών εί μέν ούν έμέ τού γένους είναι τού 
μουήλ οίδατε , άποσκευάσασθ· τδν Τειχομη| 
Εί δ' ού τούτο, αύτψ μέν εαυτούς υποτάξατε, 
δ* έκ μέσου ποιήσατε . Έ π ί τούτοις θρούς ήρ 

Vari® lectionee et notsa. 

(14) Οί πληρούντες δέ τήν τάξιν τήν βασιλι - comitatum imperatorii. Vide Glo$s. fnei. Grmcii, 
κήν. WolQua, ordinem imperatorium. Reposuimue, τάξις. 



ANNALIUM L1B. XVII. 194 
τήν βασιλείαν ξύμπαντες επευφήμησαν, χαί 

ομηρδς χατελεύσθη. Ό δέ Δολιάνος, αύτοκρά-
ν4μένος, εϊλέ τε τδ Δυ£($άχιον, χαί κατά της 
ος έχώρησε, καί τήν Νικόπολη καί τά ύπ' 
προσεποιήσατο, τών έν αύτοίς έκόντων 

>ρησάντων αύτψ, έπεί μή εφερον τήν τού Ό ρ -
όφοο άπληστίαν καί τδ άκόρεστον. Καί δ μέν 
.είαν Μυσών, τδ τού λόγου, τά 'Ρωμαίων έτί-
0 δέ βασιλεύς, τής αγγελίας κομίσθείσης 
15), αύτίκα ώρμα καταλαβείν τδν άποστα-
ε, δεινδν ήγεΤσΟαι λέγων, εί μηδέν αύτδς τη 
α προσενεγκών, μοΐραν ταύτης άφαιρεθεί-
*α παραβλέψεται . "Οτι δέ οί άπέγνωστο τδ 
*>ν (ήδη γάρ δ Οδερος αυτού κατεκράτησε, καί 
ΓΟ σώμα έξώγκωτο), τό τε συγγενές άπείργε τήν 
τείαν αύτψ παρακλήσεσι , καί οί προύχοντες 
•λής ούκ έπήνουν τό βούλευμα. Άλλ ' έκεΐνρς 
3ωννύμένος , καί άντεπάγων τή άσθενεία τδ 
ον, έπί τούς άποστάτας χωρε ί , καί ήν τδ 

θαύματος άξιον. Νυκτδς γάρ τή νόσψ κα
ημένος, καί ούκ άν ές αύριον άναστήσεσθαι 
κώμενος, δ δέ ημέρας άρτι διαφαινούσης έ'φιπ-
έωράτο, καί προήει τής στρατιάς· Ώς δ' έν 
ών Βουλγάρων δρίοις έγένετο, ήτοιμάζετο 
ντιπαράταξιν. Ούτω δ' άλλήλοις τά τάγματα 
υγεσαν, καί τι συμβάν απόν ως τάχα τψ βασι-

νίκην προσένειμεν. Ό γάρ τοι τού Ααρών 
υίδς, δ πατρίκιος 'Αλουσιάνος, παρά 'Ρω-

ών, καί τι προσκεκρουκώς τψ κρατούντι, 
ιου μένειν κατάδεδίκαστο, καί μήτε προσιέ-
>ς τά ανάκτορα, μήθ' Ολως είσιέναι πρδς τδ 
ιον, εί μή έπιτραπείη τήν είσοδον. Έθυμει 
ιά ταύτα, έπεί δ' έγνώκει τήν τού έθνους 
σίαν, καί τήν τού Δολιάνου α'ίρεσιν είς τδ 

αυτού* άποδιδράσκει μέν τής οικίας αυτού, 
ταμφιέννυται, Αρμενίου τε στολήν περιθέ-

έαυτψ, θεράπων είναι τού θεοδωροκάνου 
μένος, καί άπιέναι πρδς τδ στρατόπεδον, ελαθε 
, καί πρδς Βουλγαρίαν κατήντησεν. Άλλ ' 
είκα δήλον εθετο έαυτδν, προσομιλών δέ τισι, 
ρών άνεμίμνησκε, καί, "Δρα, ϊλεγεν, ε? τις 
αίνου παίδων παρήν , έ'δοξεν αν ύμΐν είς 
>ο έθνους αρχήν προτιμότερος τού νόθου 
τος ; Ώς δέ πάντες πεποίηντο δι' ευχής 
> γνησίου παιδός άρχεσθαι τού Ααρών, καί 
Μίλείαν αύθις αυτών είς άναμφίβολον πε-
·* άνδρα, καί τψ πάλαι βασιλείψ γένει προσ-
: χαθασώς , πιστεύει τινί τό άπό^ητον τών 
> είόοτων τδ γένος τού Ααρών. Ό δέ, περιερ-
1 αύτψ άνιχνεύσας τό είδος τοις όφθαλμοίς, 
i τ ι σημειον είδώς προσόν αύτψ άναμφίβο-
ιέ τούτο ίδειν απαιτεί. Τδ δ' ήν περί τδν 
Ό δέ βασιλεύς, τής αγγελίας κομισθείσης 

Α erat (invaluerat enim bydrops tumefaoto corpore), 
tumcognati expeditionem ejua deprecabantur, tum 
primorea 3 4 1 senatue consiliucn improbabaat. 
Ille vero aemulatione coniirmatus, et corporis im-
becilitatem animi viribus eustentans, contra eedi-
tiosoe proficiacitur, ac res mira quaedam accidit. 
Nam cum noctu morbo opprimeretur, neo postri-
die surrecturua putaretor, diluculo in equo con-
spiciebatur, et exercitum praecedebat. Ut|in Bulga-
rorum fines venerat, seque Jad acie decertandum 
parabat, priusquam exercitus oongrederentur, 
quiddam intervenit quod imperatori celerem victo-
riam sinelabore ullopeperit. Nam Aaronia illius 
filiue Aluaianus patricius, cum apud Romanoa 
eeset, atque imperatorem nonnihil offondisaot, ea 

jj poBna multatua erat, ut domi ee tenene, neque 
regiam frequentaret, neque Byzantium intraret, 
sine permissu imperatorie. Ea calamitate dolena, 
ubi gentie auffi defectionem cognovit, et Doliani 
electionem, cui parendum esset: domo effugit 
mutatoque vestitu, et Armenii habitu sumpio, 
Tbeodorocani ae famulum eese, et iu caetra ira 
aimulans,a nemine agnitua est doneo in Bulgariam 
pervenisaet: ao ne ibi quidem atatim se cogno-
acendum prabuit, sed inter colloquendum Aaronie 
mentionem apud quoedam interjeoit, ac dixit: Si 
quis illius liberorum adesset ; numquid vobis Ugiti-
mus spurio in regni suffragiu prxferendus videretur? 
Gum omnes germaauni Aaronie filium regem opta-
rent, ut pincipatus in virum oujus natalea baud 

c arabigui essent, quique ex vetusta regia etirpe 
citra coQtrovereiam originem duceret: arcanum 
cuidam ex iis quibua Aaroaia familia notior erat, 
aperit: qui cum faciem illiua oculia curiosiua per-
lustraaset, tandem signum etiam indubitatum vi-
dere cupit. Id vero erat nigra maoula in cubito 
dextro, denaia pilia circumdata.Quod cum vidiaaet, 
jam omai acrupulo exempto prostratus, viri pedea 
amplectitur, ao csteros quoque docet adeaae regii 
generia bominem. Multi igitur ab ambiguo illo 
avulei ad germanum ae contulerunt. Sed cum 
diviao imperio, principibua inter se diaaidentibua 
regnum oonsiatere omnino haud posae censerent, 
inter aeae paaciacuntur, ut communi conailio rem-
publicam adminiatrarent, nibilo aeciua uterque 

n alteri euspectua atque inaidiana. 3 4 3 Verum Alu-
aianua ad iosidiaadum promplior Oollani dolum 
antevertit. Nam convivio apparato, et collega invi-
tato, miserum bominum inter pocula compreheo-
aum exaeoat. Si Scrythic» gentia imperio eolua 
potitua, imperatori eeoreto nuntiari jubet, ae Uli 
deditionem facturum, ei clementer guaoipiatar, et 

Variee lectiones et nota. 
Ut Miobael Papblago in Bulgaros expeditio-
isceperit,quamvis bydrope laborans,eoarrat 
3 in Epiatola ad Monomachum : Ζήλος έκτεύ 

. / 2 ' .1. . » ' 

τήν διπλήν δαπάνην τού σώματος, μή τδ τής δδού 
μήκος, μή τδ τού πολέμου δύσελπι, μηδ' άλλο μη-
οέν, τής πόλεως έξεισι, καί κατά τού άποστήσαντος 

νόσω σβεννύμενον άνάπτει τδν αυτοκράτορα, Ιθνους στρανεύεται, καί, ώ τών κριαάτων σοτ! Κύριε, 
μηδέ έννοήσας τά δ'σα μαλακίζειν ειωθε, μή λογίζεται, παρατάττεται, έλαύνει έφ' Γππου νεκρός. 
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jnetie prsmUB non fraudetur. Hic noo aooeeeum Α δεξιόν άγχωνα χρώμα τι μέλαν f καί θρίξ δασεα 
ejue abnuit, et parem gratiam relaturum pollice-
tur. Gum igitur veaiseet, magiater creatur : impe-
rator vero gentem rege destitutam et diapersara, 
statim haud difficulter superatam Romanoimperio 
rureus aubjicit, et in urbem revoraus triumphat, 
cum multos alios captivos,tum Dolianum caecatum 
adducens. Sed cum male baberet, nec longe a die-
solutione oompagis abeeset, despecto imperio, re-
lictaque regia, in monaeterium suburbanum a se 
exelruotum,8anctorum Anargyrorum indito nomine 
aecedit: ibique purpura caeterieque insignibue im-
perii abjectis, raao oapillo initiatur, et cbristianc 
aubmisaionis laoerna induta, sacro vellere volun-
tariaB mortificationie eigno cingiturjam ?el ingratia 

περί αυτό* Ίδών ούν καί τούτο, καί ούχ ί τ ι Εχον 
ένδοιαστώς , καταβάλλει μέν εαυτόν ενώπιον 
ανδρός, χαί τούς πόδας αυτού περιπτύσσεται* διδά
σκει δΐ χαί τούς άλλους τδν έκ τού βασιλείου γέ
νους αύτοίς άφικδμενον. Καί πολλοί τού αμφιβό
λου άπο^αγέντες τψ γνησίψ προσέθεντο, χαί 
μεμέριστο ή άρχή. Ώς δ' ού πάντως της Βασι
λείας αύτοίς στη σο μένη ς, εί πρδς αλλήλους οί αρ
χηγοί διαφέροιντο, κοινοπραγούσι, χαί σπένδοντατ 
αλλήλους δέ καί υπώπτευον χαί ένήδρευον. Άλλ' 
οξύτερος ευρέθη δ Άλουσιάνος πρδς τήν επιβου
λή Λ, χαί τήν τού Δολιάνου προέφθασε δολιότατα. 
Καί πότον έτοιμασάμενος 9 χαί συμπότην παρελι-
βών τδν συνάρχοντα, επιτίθεται οί συμποσιαζοντι, 

moriiilcandua. Εο focto nuntiato, imperatrix podca g καί έξορύττει τψ άθλίψ τά όμματα» καί »ϊς μίαν 
illoprofecta oxcluditur, ad colloquium non ad 
miaaa : baud soio num verecundia mal» traotatio-
nie, an quod lotus poenitenti© deditus, veieria 
erga illara affectionia memoriam renovare noluerit. 
8io illa Michaolem non allocuta diceesit. Ipse vero 
isti mutatioai haud diu euperetee, usque ad extre-
xnum epiritum admiseum,in Romanum facinua de-
plorare nunquam destitit. In imperio ee- olemen-
tem et lequum prebuit, quantum in ipso fuit, sed 
fratres bonitati ejua quandam ignomini® quasi 
maculam asperserunt. Regaaase fertur ab aliia 
annos septem, ab aliie paulo diutius 

εντεύθεν αρχήν τδ Σκυθικδν περιίσταται. ΕΓτα δι1 

απορρήτων μηνύει τψ βασιλει βούλεσθαι προσχώ
ρησα ι αύτψ, εί ευμενούς αυτού τεύζεταε, καί ανα
λόγων ούκ άμοιρη σε ι τών αμοιβών. Ό Ά τήν έν-
τευξίν τε προσήκατο, καί άξίως αμείψασφαι αύτδν 
έπηγγείλατο. Καί δς αύτίκα προσεληλύθει, χαί τε
τ (μη το μάγιστρος. Ό δέ βασιλεύς έπεισε τψ Ι|νει 
ευθύς* τδ δέ, άναρχον δν καί διεσπαρμένον, ού δυσ-
έργως χαταπολεμηθέν, αύθις τη τών 'Ρωμαίων 
ηγεμονία υπέκυψε, καί δ βασιλεύς πρδς τδ Βυζάν
τιον έπανέζευξε, καί κατήγαγε θρίαμβον, αιχμαλώ
τους τε πολλούς διαγαγών έν «ύτψ, χαί τδν Αολι& 

νον αύτδν πεπηρωμένον τά όμματα. Είχε δ' δ αυτοκράτωρ κακώς, καί ήδη τή λύσει προσήγγισε τ{ί 
συνθέσεως. ΚαταφρανεΤ γούν τής αρχής, καί έκ τών βασιλείων μεταχωρεΐ, χαί άπεισιν είς f f f 
αύςδς πρδ τών τειχών (46) τής πόλεως (δρύσατο ασκητή ρ ι ον, δ έπί τή κλήσει τών θ^ματουργώ» 
Αναργύρων ώνόμασεν. "Ενθα δή γεγονώς, έκδιδύσκεται μέν τήν άλουργίδα καί τάλλα πάντα της 
βασιλείας γνωρίσματα, κείρεται δέ τήν τρίχα (17), καί τελείται τήν ίεράν τελετή ν , καί επενδύεται τδ 
|5άκος τής έκ Χριστψ ταπεινώσεως, καί περιζώννυται τδ θείον δέρας, τδ της εκουσίου νεκρώσεως 
σύμβολον, δ ήδη καί άκων νεκρούμενος. Ώς ούν ήγγέλθη τή βασιλίσση (18) τδ γενονδς, πεζή τών βο-
σιλείων ύπέξεισι, καί ρρδς έκεΤνον άφίκετο. Ό δέ ταύτη τάς θύρας έπιζυγοΤ, καί τήν πρδς αύτέι 
άπείργνυσιν είσοδον, ούκ οίδα εΓτ' αίδούμενος άνθ* ών πρδς αυτήν ένεδείξατο, εΓθ' δλος της μετάνοιες 
γενόμενος, καί μή θέλων είς μνήμην έλθειν τής πρδς έκείνην παλαιάς διαθέσεως. 'Π μέν ούν, μή 
έντυχούσα τψ Μιχαήλ, δπενόστησεν. Ό δέ, βραχύ τι τή μετατέσει τής βιοτής έπιβιώσας, πρδς τάς έ ΐ · 
δίους μονάς μετέθετο τήν ζωήν, μέχρις έσχατης αναπνοής τδ πρδς τδν βασιλέα 'Ρωμανδν αύτψ τελ-
μηθέν άπολοφυρόμενος' βασιλεύς γεγονώς επιεικής καί χρηστός, δσον τδ είς αύτδν, τό συγγενές Ιέ οί 
ώσπερ τις κηλίς προσεπεφύκει αύτψ (5υπαίνουσά πως τήν εκείνου χρηστότητα. Ίστόρηται δ έ δ β·*»· 
λεύς ούτος τοις μέν έπ' έτος Εβδομον τδ σκήπτρον κατασχεΐν τδ 'Ρωμαικδν, τοις δέ καί τ ι τούτω*»*-
κείνα. 

X V i l i . Romanorum vero imperium ad Cesarem ΙΗ'. ΤΗκε δ' ή τών 'Ρωμαίων άρχή π ρ δ ς *δ* Καί-
devenit, avunculi ejua iodustria. Nam Micbael σαρα, πάντα τού μητ ρ αδελφού αυτού τού Ιωάννου 

Yariffi lectiones et notse. 
(16) Καί άπεισιν είς δ'περ αύτδς πρδ τών τει- ι 

χών , etc. Michael Peellus, 1. ιν Hist. ms. : Καί δή 
καί ναδν τοκ Άναργύροις αυτού που πρδ τών τει
χών τού άστεως πρδ ταΐς άδατολαις του ηλίου λαμ-
πρόν έδομήσατο* ου πάσαν κρηπίδα καταβαλλόμενος, 
άλλά μείζονα θεμελίοις περιβαλλόμενος* ήν γαρ έκεί-
σε σηκάς καμπρότητα μέν ούδεμίαν έχων, ούδ' επί
σημος τή κατασκευή . Τούτον εκείνος εις κάλλιον 
μεταθεμένος σχήμα , καί περιβολάς έξωθεν ποιησά-
υ,ενος, τείχεσι τε περιβαλών , καί οικοδομημάτων 
λαμπρύνας κατασκευαΤς, άσκητήριον θείον απέδειξε. 
Ex quibua plane docemur eamdem fuiasa aedem 
qose aPaulmo magistro eub Tbeodosio Juniore 
aedifioata fuerat, quam Monomacbua in ampliorem 

! magnitudinem inatauraverit.Vide nostram Cmjfa* 
tinopolim christ. 1. ιν. p. 182. 

(Π) Κείρεται δέ την τρίχα. Psellux Γ Mttta-/ 
φιέννυται τήν άλουργίδα τού πνεύματατος, τδ νεκρσι / 
αποβάλλεται τών τοίχων, καί άναίσθησος σταυρόν* 
ται τω κόσμψ* οπλίζεται τά νοητά Οπλα, ζώννυτ» 
τήν μαχαιραν, τή περικεφαλαία σκέπεναι, καί τρόπαιο* 
φόρος άναίαακτος πρδς τον Δεσπότη* χ<*?*Τ, καί δ βα
σιλεύς απήλθε* 

(18) Ώς ούν ήγγέλθη τή βασιλίδι. Idipeom 
narrat Michael Psellus. I. ιν extr. Hiat. mu. ad-
ditque sepultum έν αυτψ τψ νεψ (88. Anargyrt; 
rum) είσιόντι κατά τήν λαιάν πλευράν ίξευθεν τι· 
(5ήματος. 

ι 
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άνύοντος. Ό (λεν γάρ βασιλεύς Μιχαήλ Καίσαρα Α imperator Csesarem illum qnidem appellarat, ut 
τούτον ΙτΙμησεν, ώς προγέγραπται, είτα ώσπερ 
μεταμελόμενος, ού χρηστήν πρδς εκείνον έτήρει 
διάθεση . *Όθ«ν καί έξω πού τής πόλεως ώριστο 
αύτψ ή καταγωγή, καί ούδ' έφείτο τούτψ, εί μή 
κελευσθείη, προς τδν βασιλέα φοιτών. Επεί δέ τών 
βασιλείων ύπεξήλθεν δ αυτοκράτωρ, ώς ειρηται» οί 
εκείνου αύτάδελφοι βασίλειεν πλάττονται γράμμα, 
επιτρέπον έκείνψ τήν πρδς τά ανάκτορα πάροδον. 
Καί 6 μέν είσελήλυθεν* δ δέ πρώτος τών αδελφών 
ύ Όρφανοτρόφος μή δείν συνεβούλεοσεν έπιχει-
ρησαι πράξει τινί γνώμης τής βασιλίδος χωρίς. 
ΙΙροσίασι τοίνυν αύτη , καί τοις εκείνης ποσί τδν 
Καίσαρα καταβάλλουσι, καί προβάλλονται τήν είσ-
ποίησιν, καί πίστεις διδύασι, καί φρικώδεις δ'ρκους 
ομνόοοσιν ή μήν τού ονόματος μόνου τής βασιλείας _ 
μετέχει* τδν Μιχαήλ, εκείνης δ' εΤναι τήν έξουσίαν, " 
καί ώς άργυρωνήτψ, εί βούλεται, κεχρήσθαι αύτψ. 
Τούτοις εκείνη ν, καί άλλως εύαγωγον ούσαν, κατα-
γοητεύσαντες, καί καταθέλξαντες τοις μειλίγμασι, 
σολώσι καί τού εαυτών ποιούσι θελήματος. Καί εγ
χειρίζεται τψ Μιχαήλ τδ σκήπτρον, καί άναδειται 
τή βασιλική στεφάνη, δ ταύτης ανάξιος, ού μάλλον 
έκ γένους, καίτοι τούτου τυχών δυσγενεστάτου καί 
αφανούς (τών γάρ τάς νήας καταπιττούντων ήν (19) 
αύτψ δ πατήρ), δ'σον έκ τρόπων κακότήτος. Tflv γάρ 
ύπουλος μήν τήν γνώμην, άγνώμων δέ τήν ψυχήν καί 
αχάριστος, καί μήτε συγγενείας θεσμούς μήτε φιλίας 
αίδούμενος. Ήν δέ οί και ή γλώττα πρδς τά βουλεύ
ματα τής ψυχής ά σύμφωνο ς καί ασύμβατος, άλλο 
μέν ένί φρεσί κεύθοντι, άλλα δέ λέγοντι, καί έπί τού-

eupra scripsimus, sed veluti facti pcenitens, bene-
volentiam erga illum non conservaral. Unde et 
extra urbem diversorium ei oonstitutum erat, ne-
que permissum adire impcratorem, nisi jubere-
tur. Sed cum is regia excessisset, ut diclum est, 
fratree illius nomine 3 4 3 imperatorio litteraa con-
flnxerunt, quibus ill i accessua in regiam permitte-
batur. Que cum veniaset, auctore Orpbanotropbo 
nullam rem sine coneensu imperatricis 'susoipian-
dam censuit. Eam igitur adeunt, et Ctesare ad pe-
dea illius proetrato, adoptionis commonefaciunt, 
fldeque data eanctiseime jurant Michaelem verbo-
tenus duntaxat imperatorem fore, illias vero au-
otoritatem omnem esse opportare,U8uramqae ipsie 
DOD secue ac «re et libra emptis mancipiis. His i l -
lam, per se quoque faoilem prostigiie ao blanditiis 
delinitara ita ceperunt, ut in ipsorum poteatate 
eaee. Itaque Micbael sceptrum acoipit, et regna 
corona redimitar, qua indignua erat, non tain 
ob genua villiesimum et obecurum (pater enim 
ejua naves placare solebat),quam ob morum impro-
bitatem. Fuit enim ingenio subdolo, animo iniquo 
et iagrato, neque cognationis neo amicitiae jura re-
verene, lingua porro ab anirai sententia dieeen-
tiente ac discrepanta, alia tegere, alia dicere so-
litus. Ad ea accedebat singularia invidantia. 
Temporibus difficilibus servilis erat et illiberalis, 
iracundus et mutabilis: sio tamen, ut a benevo-
leniia faciliua quavis de causa ad malevolentiam 
declinaret, quam ab iracundia ad clementiam. 

τε ις ειπερ τίς άλλος βάσκανος δ άνήρ, δουλοπρεπής C Quamvis autem UJia esset, ab gubernacula impe-
τ ε περί τάς τών καιρών δυσκολίας καί ανελεύθερος, 
δύσοργός τε καί εύμετάβολος, ούκ έξ οργής (£?ον 
μεταβαλλόμενος είς πραότητα, άλλ' έκ χρηστοτέρας 
διαθέσεως είς μίσος έκ τού τυχόντος μεταφερόμε
ν ο ς . Ό μέν δή τοιούτος ών έπί τδν άξονα τής βα
σ ι λ ε ί α * ανάγεται* τψ δέ Όρφανοτρόφψ, καί θείψ 
α υ τ ο ύ , καί τψ συγγενικψ ξύμπαντι δ κολοφών έν-
τ ε ύ φ ε ν έπήκτο τών συμφορών. Ού γάρ έπί μακρόν 
έ τ ή ρ η σ ε τήν σκηνήν τε καί τήν προσποίησιν, άλλ' 
έ π έ τ ι ν α ς βραχίστας ημέρας δεσπότην τδν θείον όνο· 
μ α ^ ω ν , καί συνθανούν αύτώ άξιων , και πάντα έπ' 
έ κ ε ί ν ψ τιθέμενος, είτα ύφήρει τι τής τ ιμής, είτα 
οοκ ήν αύτψ πειθήνιος έν τοις πλείοσι, καί άλλοτε 
ά λ λ ο τ ι πρδς τδν θείον ύποκνίζον αύτδν ένεδεί-

rii ascendit, in ruinara et exitium Orphanotrophi 
avunculi, et totiua famili» suae. Nequeenim fictoa 
et eimulatoa mores diu tenuit, sed perpaucia die-
bus avunoulum despotam appellavit, oonaessu euo 
dignatus, et omnia ad illum retulit. Deinde paula-
licn aliquid de bonore subtraxit: poat plerisque in 
rebus ejus auctoritatem nibil fecit, et alias aliud 
egit, quod llle morderetur. Qui elai studium erga 
nepotem suum damnabal, tamen quid in praseatia 
faceret aon babebat;eed clam nescio quid cuinani-
mo suo agitans rariua adibat imperatorem.Enimvero 
controvereia inter ipsum et fratrem ConetantiDum 
orla, cui soli ex omoibue necessariis iniperator 
adhaerebat ao nobilis9imi titulum concesierai; cum 

κνυτο. Τψ δέ μετέμελε τής είς τδν άνεψιδν τούτον j) imperator ηοα castigasset, ob Joannem asperiaa 
σπουδής ούκ είχε δ' δ τι καί δράσειεν έξ ετοίμου* se preeenle inorepatum : Joannea, dolore contu-
άλλ* έβυσιοδόμευε τδ εγχείρημα, τέως δέ ού συνε- meliaa exacerbatus, longiua ab urbe resessit. 3 4 4 
χώ< προσήει τψ βασιλει. Διαφοράς δέ πρδς Κωνσταν- Quo cognito magnam senafas partem ad 86 at-
τενον τδν άδελφδν αύτψ γενομένης, ψ μόνψ έξ άπάσης traxit, noo quod θΐιοα tanta benevolentia proae-

Variee lectionea et nolse. 
ήν. Pael (19) Τών γάρ τάς νήας καταπιττούντων 

lus in e td . Epiet. Καί τήν βασίλειον άρχιτΥτ περι-
ζώννυται, ούκ 'Λντίοχος, ουδέ Σέλευκος, ανορες καί 
πολέμησα ι δεινότατοι, καί τδ δέον ιρρονήσαι οξύτατοι, 
άλλ ' άνήρ χθες τε καί πρώην νηας άρμόττων και 
συμπηγνυιανος, καί πίτταν έπεμβάλλων, τοις γόμ-
ψοις καί ασβό λα ι ς πληρούμενος, ούκ είδος ϊχον τυ-
ραννικδν, ού φρόνημα μεγαλοπρεπές, ού λόγον εμ-

μουσον καί χαριεντα, ούκ άλλο ουδέν τών οία ψυχήν 
οιδε καλλύνειν καί φ ύσιν σώματος. Ώ Νέα 'Ρώμη, 
καί γένος μεγαλοπρεπές καί ελεύθερον, ώ οί ανέκα
θεν βασιλείς, καί βήμα βασιλικό ν καί βασίλεια, οίαν 
αίσχύνην τότε περιεοάλεσθε, οίος ύμείς δαίμων έφ-
θόνησε βάσκανος ! ΙΙλήν άλλά τούτο, εί μέν τις μή 
αίτιψτο, τψ αύτομάτω δοτέον εί δέ φιλευσεβοίη τοις 
άρρητοις τού θεού κριμασι. 
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qaerantar, sed at ejas benevolentiam oollige- Α rf* συγγενείας δ Μιχαήλ προσέκειτο, καί έτίμησε 
rent. Imperator vero multorum ad i l lam conven- νωβελλίσιμον, καί τραχυνθέντος έκετνοο κατά τού 
tum metuons, per litteras ei auperbia objeota petit Ιωάννου του βασιλέως ενώπιον, δ Ιωάννης τοις 
ut ad ae veniat. Sed cum ille iret, non exepectato λόγοις δηχθείς καί μάλλον δ'τι μή προς τού βασι-
avunculi adveatu, ludis circensibus in tbeatrum λέως διά τάς πρός αυτόν λοιδορίας έπιτετίμητο, 
86 contuterat. Βο igitur non invento, ob contu- άπεδυσπέτησέ τε καί π ό ^ ώ ποι του άστεος γέγονε. 
meliam adhuc ira ffltuana Orphanotrophus rece- Τοΰτο δέ γνωσθέν, πολύ τι της γερουσίας μέρος συν-
dit. Tum vero imperator in manifcslas inimicitias επεσπάσατο, ώστε αύτφ προσφοιτ^ν, ούχ εύνοια, 
erumpit, mieeaque nave eum adeeee jubet, ut 8U- άλλ' V έφ' εαυτούς τήν αυτού εύμένειαν έφελκύ-
perbie eu» raiionem reddat, et ad regiara navi- σωνται. Καί δ βασιλεύς, τήν πρδς έκεΤνον συνέλεο-
gantem, ex auperiore loco, nota i is a quibus ve- σιν τών πολλών εύλαβηθείς, διά γραμμάτων αύτφ 
hebatur tessera, aditu prohibet etatimque miasa τήν όπεροψίαν προσωνείδισε, καί κακοήθως ήξίου 
triremi hominem relegat : boo modo remuneratua άφίξεσθαι. Καί δ μέν ήέι· δ δέ, μή άναμείνας του 
eum, cujua beneflcio primum Cesar, poet etiam θείου τήν άφιξιν, πεπόρευτο πρδς τδ θέατρον | ι 
imporator fuerat deeignatus. Quem cum amovia- γάρ ήμερα Ίπποι ς άμιλλητήριος. Ώς δ ' έλθών δ 
86t, cognatoa invadit, et viroe non eexu duntaxat, g θειος ούχ εύρε τδν βασιλεύοντα, έτι τψ θυμ& δπερ-
sed aetate etiam barbatos jam maritos et patrea, ζέσας ώς περιυβρισμένος έπάνεισι. Καί δ βασιλεύς 
virilibua exsectis eunucbos facit. αύτψ τήν δ υσ μέν ε ι αν εις προύπτον έκρήγνυσι, καί 
στέλλει νήα κελεύων αύτψ δι' αυτής ήξειν, δώσοντι λόγους τής είς εκείνον υπεροψίας. Καί δ μέν έπλει 
πρδς τά βασίλεια* δ δέ βασιλεύς άσωθεν διά τίνος συνθήματος, δ τοις άγουσι τδν Ίωάννην προεγνω· 
στο, επέχει τή νηΐ τήν είς τά βασίλεια πάροδον · αύτίκα δέ τριήρης επελθούσα λαμβάνει τούτον, 
καί όπερόριον τίθησι. Τοιούτοις ήμείψατο τδν εύεργέτην δ δι* εκείνου ΚαΤσαρ, εΤτα καί βασιλεύς γε
γονώς. Έπεί δ' έκεΤνον έκ μέσου πεποίηκε, μέτεισι (20) τδ συγγενές, καί άνδρας ουχί τή τής φύσεως μόνη 
δηλωτική σημασία, άλλά καί τή ση μαινούση τούς γήμαντας καί εις τούς ανδρών ήλικίαν έλάσαντας ύπηνή-
τας ήδη καί παίδων γεγονότας πατέρας τών παιδογόνων μορίων αποστερεί, καί έκτο μίας εργάζεται. 

X I X . Gum de cognato aanguine ita triumphae- Ι θ . Ώς δέ κατά τού ομογενούς αίματος τοιούτον 
•et, unura sibi Herculanum certamcn superesse ήρατο τρδπαιον, ένα έτι περιλελεΤφθαι αύτφ ένδ-
ratua, imperatricis etiam exigend», ad id quoqua μιζεν 'Ηράνλειον άελθον, τδ καί τήν βασιλίδα άπο-
86 parat, euasu et impulau Constaatini avunculi. σκευάσασθαι, καί πρδς τούτον λοιπδν άποδύετα 
Filius igilur ignobili98imus contra matrem nobi- ενάγοντα πρδς τούργον καί τδν θείον έχων Κω* 
lissixnam romores apargit, et crimina comminiaci- C σταντινον καί παραθήγοντα. ΛογοποεΤ τοίνυν δ δοσ· 
tur, eamque inaontem veneficem vooal, viteque γενέστατος παις κατά τής ευγενέστατης μητρός, 
8U» inaietari queritur. Et quid ambages agam ? και συμπλέκει κατ' αυτής αίτιάματα, φάρμακόν τε 
ijjicit eam regia et in Priocipia inaulam relegat, καλεί, καί έπιβουλεύειν αυτού τή ζωή της αθώου 
denique bene de se meritam tondet, aliumque ba- κατηγορεί. Καί τί δει κύκλους έλίττειν ; Εξωθεί 
bitura aumere cogit, etpro purpura qu« ab atavis τών βασιλείων αυτήν, κα: περιορίζει τή νήσω τοδ 
inde i l l i conveniebat, lacernam induero. Quo ille ΙΙρίγκιπος λεγομένη, καί τέλος άποκείρει τήν εύερ-
facto, quasi rebua omuibus confectie laetua atque γέτιν, και μεταμφιέννυσι, καί άντί τής έκ προγο-
insolens, lueibue et delioiis 86 dedebat. Gaeterum ν ία ς προσηκούσης αύτη πορφύρας ένδιδύσκει τρι-
vindicta non dormitans, celeriter iniquum etin- βώνιον. Καί δ μέν, ώς ήδη τδ πάν ήνυκως, Ιχαψέ 
gratum bominera eat aeoecuta. Nam facinore illo τε καί γαύρος ώπτο, καί παιδιαΐς έαυτδν 
ία urbe vulgato, omnes moetoe et triaie? orat cer- καί τρυφαΤς· ή δέ δίκη ούκ έπενύσταξεν, άλλ* ·ύ-
nere, nec aeoua atque in propria calamitate af- τίκα μετήλθε τδν άλιτήριον. Ώς γάρ τδ περί Φ 
fectos. Tandem etiam convicia in tyrannum jacie- βασιλίδα δράμα τοις έν τή πόλει κεκήρυκτο, **ή-
bant. Mulierem vero ocetue lugebant, et imperatri- φειαν ήν όρ$ν παρά πασι καί σκυθρωπόtoaa» *βλ 
cem vocabanl. Postremo tota civitae in manife- JJ ώς έν οικεία συμφορά δ ι ετίθετο έκαστος, εΤ» ιοί 
stam erupit eeditionem. Et ut audaciam illiue φανερώς έλοιδορούντο τψ τοραννήσαντι. ΑΙ δ έ γο-
ulciecerentur, vita negleota qutdquid erat obvium, ναίκες καί θρήνους συνιστών ανακαλούμενοι τήν 
60 945 dexteras armantes, ad regiaro concurre- βασίλισσαν. Καί τέκος είς στάσιν φανεράν avif» 
runt. Illum vero principio motus populi non adeo ράγησαν οί τής πόλεως ξύμπαντες. Καί Ινα τδν 
oommovit, sed cum plebem furere videret, seque τολμητίαν τιμωρά σωνται, ουδείς έφείδετο τής οί-

Variee lectionei et not». 
{20) Μέτεισι, eto. Psellua : Ό δέ σαλευόμενος, οικείους συγγενείς τής ^ κακίας ίδν έκκενοΤ, καί οδς 

δρων άκμήν έαυτψ τής αρχής, καί πήξαι βεβαίω- μέν ύπερορια καταδικάσας, ούς δέ των παιδογό-
σιν ούκ έχουσαν, κρύπτει μέν έν βάθει τής ψυχήν νων μορίων άποτε^ιόμένος , ήδη που γενείας 
τδ κακόηθες, θεραπείαν δέ πρός τό συγγενές ύπο- έχοντας, καί υ*έας, οντάς τοκεϊς, στεβανοφορεΤ καί 
κρίνεται, καί ταΤς μεγίσταις λαμπρύνει τιμαίς. λαμπρύνεται, ού Νερσέα καθελών, ουδ' Αντίγονον, 
Έπειτα £ηγνύει τδ καταπέτασμα, τάς πύλας τής ούοέ τι βάρβαρον άπελαύνων φύλον, άλλά τούς άφ' 
καρδίας άναπετάννυσι, καί τδν έκεισε δείκνυσι έ(ΐ- αίματος 0 δυσμενής καταγωνισάμενος. 
φωλεύοντα δράκοντα, καί πρδ τών άλλων, έπί τους 



1 Μ ANNAUUII U B . X V H . 

xtfec ζ«ζ<> Αλ* έκαστος τψ προστυχδντι τήν δε- Α centuriare el afQaero turbam, βαοβ autem satellitea 
animi esse dubioa esse cerneret (nam ii quoque fa-
cinus in imperatricem admissum oderant) territua 
aestuare coBpit. Sed eum angorem Dobiliasimua ei 
nonnibil levavit: qui cum domi aeditionem co-
gnoviaaet, suis ministria quoa alebat plurimoe 
armatis, per medium forum in regiam abiit, ata-
timque mittii qui imperatricem reducaot, et aedi-
tiosia quosdam opponit, qui ex occulto eos telia 
peterent, et fundia incesserent, unde non aane 
pauci perierunt, imperatricem vero jam reductam, 
atque in summo tbeatfo collocatam tumultuanti-
bus ostenderent, ut viaa domina furoreorum oom-
peaceretur. Id vero velut incenlivum quoddam se-
ditionis fuit, et iracundiam populi iaflammavit. 

ξιάν όπλίσας, συνέθεον έπί τά ανάκτορα. Τδν δέ 
πρώτον μέν ού πάνυ τι τδ τού πλήθους συγκίνημα 
έθορύβησεν. Είτα τδν δήμον δρών έκμαινόμενον, 
είς λόχους τε συνιστάμενον, καί τδν λαόν έπι£-
(Σέοντα, τούς δέ περί αύτδν αμφιβόλους ταις γνώ-
μαις κατανοών (κάκείνοις γάρ τδ περί τήν βασίλισ-
σαν μεμίσητο τόλμημα), περιδεής τε καί εναγώνιος 
γέγονεν. Ά λ λ ά τι μικρόν τήν άγων (αν αύτψ δ νω-
βελίσιμος έπεκούφισεν. 0*κοι γάρ ώς, και τήν στάσιν 
μεμαθηκώς, τούς περί αύτδν όπλίσας (πολλοί δ 
αύτψ παρετρέφοντο) διά μέσης τής άγορας παριών, 
άπήλθεν εις τά βασίλεια, καί αύτίκα στέλλουσι (21) 
τούς έπανάξοντας τήν βασίλισσαν, τοις δέ στασιώ-
ταις άντέστησάν τίνες έκ τάφανούς βέλη κατ' αυτών 
άφιέντες, καί λίθους έκ σφενδονών, έξ ών ού βρά- Nam conapecta veitium mutatione, ballum violen-
χιστοι άνηρέθηοαν Ήδη δέ τήν βασιλίδα άνακο 
μισθεΐσαν στήσαντες έπί μετεώρου έν τψ θιάτρφ, 
τοις στασιάζουσΐν έπεδείκνυον, Ίνα δήθεν αύτοίς 
κατευνασθή δ θυμός, ανακληθείσας τής σφετέρας 
δεσπότιδος. Τοις δέ τούτο μάλλον άνήψε τδν θυμόν, 
καί έξέκαυσε τήν όργήν. Ώς γάρ μετημφιεσμένην 
αυτήν έωράκεισαν, έπί πλέον άνε^ράγησαν είς τδν 
πόλεμον , καί τής κακοηθείας τδν τυραννούντα 
μισήσα/τες, αφίστανται μέν τής βασιλίδος Ζωής, 
πρδς δέ τήν θεοδώραν τήν ταύτης σύγγονον τρέπονται 
ήδχι προσχηματισθεϊσαν κάκείνην παρά τής αδελφής, 
ώς δ λόγος φθάσας έδίδαξε, καί τινα τών πατρψων 
αυτής θ * Ρ * * ο ν τ ω ν παραλαβόντες , άφίκοντο- έπ' 
αυτήν, καί ταύτην τής κατοικίας έξαγαγόντες, καί 
οίον περί αυτήν συνασπίσαντες, εις τδ μέγα τέ-

tiue exarait, ac tyrannicae malignitatie odio, relic-
ta imperatrice Zoe, ad sororem ejua Theodoram 
convarai, quae et ipsa, ut aupra expoaitum est, 
aorpria juaau babituui mutarat, duca quodam pa-
terno ejus famulo, yeluti militari globo oircum-
datam, ex sdibus in Magnam ecclesiam divini 
Verbi Sapienti$ perduxerunt: ubi a toto aenatu, 
populo et sacerdotibua Auguata et imperatrix eat 
conaalutata. Ea ree Micbaeli et auia omnem apem 
ademit. Itaque vitaa metuena, relicta regia cum 
nobiliseimo, navi imperatoria conscenea, in celebre 
Studii monaeterium, abjectia imperii inaignibua, 
babituque monaatico aumpto, conoeesit. Quo po-
pulua cognilo, letitiam diaaimulare nequiena, ad 
illum concurrit. Dieverojam ad occasum vergenie, 

μένος αγουσι τξς τού θεού Λόγου Σοφίας, καί π»ρά C Theodor» atudiosi veriti ne Zoe ejectura revoca 
πάντων τών τε τής βουλής, καί τών τού δήμου καί 
αυτών τών τής Εκκλησίας ή Θεοδώρα Λύγούστα 
βασιλίς άνηγόρευτο. Τούτο δέ πάσαν ελπίδα τψ 
Μιχαήλ καί τοις περί έκεΤνον άπέσβεσε, καί δεδιώς 
περί τή ζωή, τών βασιλείων μεθίαταται, καί νηΐ 
τών βασιλικών έμβεβηκώς αυτός τε καί δ νωβελί-
σιμος, είς τήν περιώνυμον άπήλθον τού Στουδίου 
μονήν, τά μέν τής βασιλείας γνωρίσματα αποθεμέ
νος, μοναστού δ' αύτψ περιθέμένος άμφια. Έπεί 
δ' έγνώσθη τούτο τψ δήμψ, ούκ εΐχον δπως έκ τής 
χαράς κατάσχυισιν εαυτούς, καί έπ' εκείνον συνέ
θεον. Ήδη δέ κλινοϋσης ημέρας, οί περί τήν θεο
δώραν δείσαντες, μή ή βασιλίς Ζωή αύθις τδν 
έκβεδληκότα άνακαλέσηται, ΐνα μή ή αδελφή αυτή 

ret, quo sororem consortem imperii babere non 
cogeretur, mittunt, qui utrique oculoa effodiant. 
Cum igitur ex ipso aacrario Sludieneia monaetarii 
exlracti abducerentur: multitudo qua illo oon« 
fluxerat eis illudebat et inaultabat, caatilenae 
quasdam tanquam in tragaedia occinena, doneoeia 
in loco qui Sigma dicitur oculi aunt effoaai. Gon-
atantino calamitatem eam fortiter ferente, Micbaele 
vero 9 4 6 quiritante et lamentate. Ea re peracta, 
miniatri poenee ad Tbeodoram adbuc in templo 
varaantem redierunt. Zo» vero in regiam reverse 
miuime placebat, ut erat ambitiosiaaima, aororem 
in poteatatia conaortium adraittere. Verum aenatua 
utramque venerana, banc ut jacn pridem impera-

συγκοινωνήση τής βασιλείας, στέλλουσι τούς τά Q tricem suam, illam ut recens dcsignatam, et ever-
βμματα καί άμφοίν έξορύξοντας. Οί μέν ούν έξ 
αυτού τού θυσιαστηρίου τής τού Στουδίου μονής 
έκσπασθέντες, άπήγοντο. Τδ δέ πλήθος συ^εύσαν 
περί αυτούς, ένύβριζόν τε καί έπετώθαζον, καί μέλη 
συντιθέντες, έπετραγφδουν αύτοις. Ώς δ' ήκον περί 
τδ Σίγμα (τόπος δ' έστί κεκλημένος τουτί) εκεί τούς 

8 ® tyrannidie cauaam, natu majori perauadet ut 
aororem collegam admilial. tbeodora igitur re-
giam ingressa pari cum Zoe poiestate usa est: 
ca?cati autem exailio naultati aunt, imperio eorum 
quatuor meosibua et quinque diebus terminato, 
quod utinam citiua amieissent. 

Μιχαήλ θεο-όφθαλμούς έζεκόπησαν (22), δ μέν Κωνσταντίνος γενναίως φέρων τήν συμφαράν, δ 

Variee lectiones et nolee. 
(51) Κτέλλουσι. Anonymus Barenaia in Chron. 

an. 1062: Michael imp. defunctus est, et surrexit 
Mickael Cx$ar nepos ejuiy qui direxit in Apulia Ma-
niaki. Post menm bcmeaverunt illum ipsumpuditiqui 

exsiliavit Zoi. Ei surrexit Constanti Monacho, eto. 
(22) Τούς οφθαλμούς έξεκόπησαν. Catalogus imp. 

Codino fiubjuncLua : Έν τψ κιονίψ τού Σίγματος έτυ-
φλώθη παρά Νικηφόρου Έπαρχου τού Καπανέως. 
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λόγων τε καί δδυρόμενος. Έπεί δ* άμφω σκότος έκάλυψε, πρδς τήν θεοδώραν οί τήν πήρωσιν έκεί-
νοις σχεδιάσαντες έπανήλθοσαν, έτι τψ μεγάλψ τεμένει προσμένουσβν. Ή δε Ζωή ετύγχανα περί 
τά βασίλεια. Ήν μεν ούν αυτή τδ βουλόμενον, μή προσήσεσθαι του κράτους κοινωνδν τήν όμαίμονα* 
έζηλοτύπει γάρ έκτόπως. Ά λ λ ' οί τής γερουσίας καί άμφω σεβόμενοι, τήν μεν ώς βασιλίδα σφών 
έκ μακρού, τήν δέ, ώς άρτι άνα£ (5η8*ΐ*αν, **ί του καταλυΟήναι τήν τυραννίδα γενομένη ν αίτίαν, πεί-
θουσι τήν πρεσβυτέραν, κοινωνδν τού κράτους προσειληφέναι τήν άδελφήν. Ήκει τοίνυν καί ή 
Θεοδώρα πρδς τά βασίλεια, καί συμμετέχει τού κράτους τή αδελφή, εντεύθεν δπερορίαν οί πηρωθέντες 
τούς οφθαλμούς κατακρίνονται, τής βασιλείας αύτοΤς έπί μήνας τεσσάρας καί πέντε ημέρας συσταλείσης, 
ώς ε?θ* γε x*t βραχύτερον. 

XX. Romanornm imperio in gynajceum devoluto, Κ'. Κατηντήκει τοίνυν περί τήν γυναικωνίτη * 
nemo insidiatus est mulieribce, sed paruerunt τών 'Ρωμαίων άρχή, καί ουδέν τι περί ταύτας 
omnes tara principee eenalus.qnam prstorianorum 
prscipui. Sederunt igitur ambe pro tribunali, 
omnes regiie caeremonia apud eae peracts, adhibita 
de raore custodia, primariis semtoribus et magi-
etratibusvenerabundiscircumstantibusiqueetionea 
porro controversiarum, responsa ad publica dubia, 
anscultationes legatorum, comitia, ceteraque regni 
solemnia usurpata apud illae.Oterura vel metu, ne 
soror rerum eola potiretur (susurrabant enim qui-
dam ad solam Tbeodoram pertinereiraperium.quod 
causa fuisset pellendi tyranni), vel desiderioviri et 
coitus impulsa Zoe de imperatore et marito in re-
giam accereendo deliberavit. Adductus igitur eat 

νενεωτέριστο, άλλά πάντες αύταϊς ύπεϊχον, τδ τε της 
γερουσίας έξοχο ν, καί τδ τού στρατηγίου επισημότα
το ν. Αί δ' άμφω έκάθηντο έπί βήματος, καί πάσα περί 
αύτάς έτελεΤτο τελετή ή βασίλειος, καί τξ δορυφορία 
τδ έπί τοις βασιλεΰσι σχήμα τετήρητο, χαί οι τής 
πρώτης βουλής καί οί έν τέλει συν αίδοϊ παρειστή-
κείσαν ξύμπαντες. Και ζητήσεις δικών, χαί λύ
σεις (23) δημοσίων αμφισβητήσεων, εντεύθεν έντυ-
χίαι τε πρεσβευτών καί άρχαιρεσίαι, καί τ&λα τά 
τή βασιλεία προσήκοντα έγίνοντο παρ' αδταΐς. Άλλ' 
είτε φόδυς, μή τή αδελφή μόνη περι στα (η τά της 
*ΡΧής (ύπεψιθυρίζετο γάρ τισιν, αύτη μάλλον προσ
ήκει ν τά τής αρχής, άτε καί της τυραννί

α καί Gonetantinus Dalaesenus, quasi aliade causaaccer- ^ σάντος καθαιρέσεως αιτία), ε ν ανδρός έπιθυμίι 
ίο μίζεως ήμεροι άνέπεισαν τήν Ζωήν έπεισαν situs. Sed cum asperius locutus esset, et ingenio 

videretur proiracto et intractabili, repudiaius est. 
Deinde ad alium inclinavit neque nobilitate neque 
dignitatibue aut magistratibus illustrioribus gestis 
insignem, eed ob formam imperio dignum, qu» 
aniraum etiam non deditum luxuris in amorera 
pellicere posset. Ad eum igitur imperatrix plenis 
velie ferebatur, scd ejus suffragio morbus inter-
cessit, qui viruro subito e vita sustulit. Neque 
suipicionis exspers fait conjux illiue, ut qus eum 
ex zelotypia toxico dato necarit, ne vivente adhuo 
marito privaretur, atque aliam ei accubantem vi-
deret. 8ic ille ape, imperatrix voto suo fruetrata 
est. Verum ejus calouli ad Conatantinum Monoraa-
chura 9 4 1 inclinaruDt, virum nobilem etillustrem, 

©αγαγειν 
τοις βασιλείοις τδν βασιλεόσοντα, καί αύτη συμ-
βιώσοντα. Καί ήχθη μέν δ Δαλασσηνδς Κωνσταντί
νος, ώς έπ' άλλο τι μετακεκλημένος. Άποτομωτερον 
δέ τοις λόγοις χρησάμενος, καί τδ ήθος φορτικός τις 
δόξας καί δυσχερής, άπεδοκιμάσθη. Είτα έπ' άλλον 
άπένευσεν ούτε τών άγαν δντα ευπατριδών, ούτι 
τών έν άξίαις λαμπροτέραις έξητασμένων, ούτε τών 
έν περιφανεσιν άρχαίς, τό δέ εΓδος άξιον τυραν^ίδος, 
καί οίον πρδς έρωτας έφελκύσασθαι και μή μα-
χλοσύναις προσκειμένην ψυχήν. Έπ' εκείνον ούν 
δλοις ιστίο ι ς έπνευσεν ή βασίλισσα, άλλ' ήκύρωσε 
τάς ψήφους αύτη νόσος άθρόον τδν άνδρα τζς ζωής 
έξαρπόσασα. 'Γπωπτεύθη δέ καί ή συνοικούσε 
τούτψ ώς τδν θάνατον αύτψ σχεδιάσασα, καί φάρ-

formaque excellcnti pr«ditum, qui prima oonjuge G μακον αύτψ διά ζηλοτυπίαν κεράσασα δηλητήριον, 
defuncta, Romani imperatoris neque ex fratre 
duota, nihil ab illo magnificum conaecutue erat: 
tamen oum propter affinitatem in aula versaretur, 
imperatrici cbarus et familiarie factus, multorum 
talentoruro munera ab ea, ut erat manu liberali et 
animo regio, acceperat. Unde suspicaces et malc-
voli ansara male de eis loquendi arripuerunt, et 
Miobael Romani succeaaor, quod illa quoque au-
dierat, rerum potitur, virum confictis quibuadam 
crirainibus Lesbum relegavit, cum vera causa uaa 
zelotypia eeset. In eo exsilio, toto irflpcrii Michae-
lis tempore, fuit, neo alterum Micbaelem magia 

Ίνα μή έτι ζώντος στερήσοιτο τού ανδρός, καί όρο)ιέτέ-
ραν αύτψ παριαύουσαν. Ό μέν ούν ούτω των &πΑ* 
έκπέπτωκε, καί τής δρμής ή βασίλισσα. ΑΙ δέ f l f 0 1 

πρδς τδν Μονομάχον Κωνσταντΐνον ΙαΙίΙΜίτι. 
άνδρα τών εύ γεγονότων (24) καί τών επισήμων, καί 
κηδεστήν τψ βασιλει 'Ρωματψ έπ' άδελψάπαιδι (25) 
χρηματίσαντα (ταύτη γάρ κατά δεύτερους γάμους 
ώμίλησε), καί τήν ώραν δπέρλαμπρον. Τούτψ ούπω 
μέν μεγαλοπρεπές τι δ βασιλεύς 'Ρωμανδς έν δεί-
ξατο, διά δέ γε τήν πρδς αύτδν άγχιστείαν περί τάς 
βασιλείους αύλάς ανεστρέφετο, κάντεύθεν συνήθης 
τή βασιλίδι έγένετο, κάκείνη φιλίως πρδς τδν άνδ 

Vari® lectionea et not». 
(23) Λύσεις. Vide Gloss. med. Qrxcit. in hao 

voce. 
(24) Εύγενέτην. Alii τών εύγεγονοτων. Vide Gloss. 

med. Lat. ία Benenalus. 
(25) Έ π ' άδελφόπαιδι. Duxerat igitur Constan-

tinus Monomachus filiam fratris vel aoror Roma-
ni imperatoria: nam h«ec vox utrumque aignificat, 
Roraani fratrem nullum memorat Hiatoria Byxan-
tina: Theodoram unicam aorofem nnptam Joanni 
Tzimiso» habet. 
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διέκειτο, καί ιβκειούτο αύτδν, καί χάρισιν έδεξιούτο Α prepftium babuit. Sed potestate Zo» rettitota, ab 
πολυταλαντοις, οία (κείνη τήν χειρά τε άφειδής καί 
βασιλική τήν προαίρεσιν, ώστε ταύτα τοις κακοή-
θεσι και λοιδορίας κατ' αυτών έγένετο αφορμή. 
"Οθεν ύ μετά τδν 'Ρωμανδν αυτοκράτωρ δ Μι
χαήλ (28) ούκ ών τών λεγομένων άνήκοος, βασιλεύ-
σας, ε!ς Λέσβον περιορίζει τδν άνδρα, έπ' αίτίαις δέ 
τισι πεπλασμέναις, τδ δ' δ'λον ήν τδ ζηλότυπον. Και 
ήν τδν άπαντα χρόνον τής βασιλείας τού Μιχαήλ 
ύπερύριος, καί ουδέ τού δευτέρου Μιχαήλ ευμενέ
στερου τετύχη/εν . Έπεί δέ τδ κράτος έη αν ήλθε 

exeilio in urbem regiam rovocatnr. Gui autem ap-
propinquasset, subsistere jubetur et juxta a Damo-
cranium Sancti Micbaelis ternplum a quodam ex 
aula misso veate imperatoria exoroatua urbem 
cum imperatorio comitatu ingreditur : ac nuptiale 
sacrum a quodam sacerdote peragitur, Alexio 
patriarcha id niunuB ob tertias nuptias defugiente, 
idem tamen postridie aolemnitatem coronationia 
peregit. Sic Monomachus et coronam et sceptrum 
imperatoriuro accepit. 

ιερδς τήν Ζωήν, λύεται μέν τής ύπερορίας δ άνθρωπος, καί ήγετο πρδς τήν τών πόλεων βασιλεύουσαν, 'ίίς δ' 
έγγυς έγεγύνει, έπεσχέθη τού πρόσω, καί τις έκ τών βασιλείων πεμφθείς, καί περί τδν έν Δαμοκρανεία τού αρ
χιστρατήγου ναδν αύτψ έντετυΧηκώς, στολήν αύτψ ένδιδύσκει βασίλειον, καί σύν δορυφορία βασιλική εκείθεν 
άπάρας, είσεληλύθει τήν βασιλεύουσαν. Καί τελείται μέν τοις βασιλεύσι παρά του τών Ιερέων ή γαμική Ιεροτε
λεστία* δ γάρ πατριάρχης Αλέξιος διά τήν τριγαμίαν (27) ηύλαβήθη τήν έπί τή συναφεία τελετήν αύτουργήσαι 
αύτοΐς. Τή δ' έξης τήν έπί τψ βασιλείψ στέφει μεταχειρίζεται τελετήν, καί άναδειται δ Μονομάχος, καί τδ 
σκήητρον τδ βασιλικδν εγχειρίζεται. 

ΚΑ'. Εντεύθεν ή μέν τών αύταδέλφων άρχή β 
τέλος Ισχεν, έπί τρίτον διαρκέσασα μήνα, ή δέ τών 
κοινών διοίκησις πρδς τδν Μονομάχον μετέπεσε· καί 
δς αύτίκα ού σύν λόγω ουδέ μετά τινας ίμφρονος 
οικονομίας, ούτε τάς τών αξιωμάτων έποιείτο 
τιμάς, ούτε τάς τών χρημάτων διανομάς, άλλά καί 
τάς τιμάς χύδην παρείχε , καί οίς μή προσήκεν 
αύτάς έχαρίζετο, καί τούς βασιλικούς θησαυρούς εί 
αυθημερόν έκκενωθήναι συμβέδηκεν, ουδέν αύτψ 
τι πράγμα λελόγιστο. Τοις· γε μήν Ιδιωτεύοντι 
προσκεκρουκόσιν αύτψ , άφήκεν άπασι τάς αιτίας, 
καί έμηνία τούτων ουδέ τινι· ήδυπαθείαις δ1 έαυ
τδν έκδέδωκε καί τρυφαις, τδ μέν τήν έκ τού σάλου 
τών συμφορών άηδίαν άποπτύσαι πειρώμενος, άρτι 
πρδς άκλυστον τάχα λιμένα κατάρας τήν αρχήν τήν 
βασίλειον, τδ δέ τι ταίς βασιλίσσαις χαριζόμε-
νος (28), καί γλυκυθυμίας αύταίς μνώμενος άνει-
μένων ουσαις ηθών . Αόγοις δέ προσειχεν ή 
μάλλον τοις λόγους μετιούσι καί δόξαν Ιχουσι 
λογιότητος , αύτδς τών λόγων άκρψ μόνον δα-
κτύλω, τδ τού λόγου, γευσάμενος. Τά μέν περί 
τά βασίλεια ούτως εΓχε, τά δ' έκτδς ούκ ευτυχώς 
τοις 'Ρωμαίοις έφέρετο. Άποδράς γάρ τις έκ βυ
ζαντίου Σκύθης άνήρ, Βοΐσθλαβος ονομαζόμενος, καί 
χείρα περί αύτδν συλλέξας, κάν τοις δ'ρεσι τοις 
'ΐλλυρικοις έμφονεύων ώς τις άγριος θήρ, τά πρόσ-

Varise lectiones et notae. 
(26) Μιχαήλ* Micbael Papblago primua Zoes vavit, sed et Tbeodora aoror. Utramque innuit 

coojux. Joannee Euchaitarum epiacopus, et imperatorem 
(27) Διά τήτ τριγαμίαν . Tbeodorus Balsamon allo^uens: 

ad Nomocanomen Photii, tit. xm, cap* 1. Άπό του β Έπειτα ταίς σαΤς πανσεβάσταις Αύγούσταις. 
παλαιού νομού τρεις γάμοι έπεγινωσκοντο* έπι δέ 

XXI. Εχ ΘΟ flnita eororum potestaa, qu» tri-
mestre durarat, ad Monomaohum eet tranalata. Is 
nulla ratione prudentive coasilio vel dignitatea vel 
pecuniam est largitus. Sed et dignitatea proemiooe 
in iadigaoa contulit, et sifiscum eodem exbauriri 
die contigisset, nibii referre putavit. Iie tamen a 
quibus privatus offeaaua fuerat injuriaa bona fide 
oondonavit, aeque voluptatibus et deliciia dedidit, 
partim ut molestiam |ex tempeatate calamitatum 
conceptam ex animo exspuerel, receaa in tranquil-
lum imperatorice potenti® veluti portum perve-
ctus, partim ut imperatricibus gratificaretur, 
jucundumque se proberet, qu» levibus erant 
ingeniia. Eruditioni ao potiua viria eraditione 
claris oporam dedit, cum ipae doctrinam vix pri-
mie labris, ul dicitur, deguetasset.Hoc regiaa statu 
provinci© Roman» fortuna parum secanda ute-
bantur. Nam Scytha quidam Boisthlavue, Byzantio 
9 4 8 profugoa collecta manu Illyrioi montea 
inatat fer» ineedit, genteaque iis montibus finiti-
maa Roman» ditionis, ut Triballoe, Servios, et id 
genus alios latrooiniia infestavit. Quo nuntiato 
imperator Oyrrachii prefecto scribit ui cum 8te-
phano (nam id quoque nomen Boiatblavua babe-
bat icongrediatur. Qui cum pugnam temere com-
misaet (neque anim artig imperatorem periiiam 

γα 
τών ήμερων τού" βασιλέως κυρίου Λέοντος τού Φι
λοσόφου γέγονε σχίμα (1β7. αχήμα) είς τήν Έκκλη-
σίαν μέσον τών αρχιερέων* οι πλείους γάρ ού παρε-
χώρουν τήν τριγαμίαν, καί έΦθασεν ή διαίρεσις μέ
χρι και τού υιου αυτού τού βασιλέως κυρίου Κων
σταντίνου Πορφυρογέννητου· έξηνέχθη τηνικαύτα 
τόμος δ λεγόμενος της Ενώσεως, διαλαμβάνων πό
τε δ τρίτος γάμος παραχωρείται, καί πότε ού. Addit 
deinda ejoamodt tomum baberi in Scboliis ad iv 
Canon. 8. Baailii. 

(28) Ταις βασιλίσσαις χαριζόμενος. Nam non 
modo Zoe Monomacbi conjux Augusta titulum ser-

Infra: 
Καί τάς Αύγούτας ώς συνεργούς λαμβάνω. 

Sed et Tbeodoram una cum Zoe imperitaeae non 
eemel inauit: 

Δισσαις Άνάσσαις αύταδέλφαις Αύγούσταις 
Δώρημα κοινόν έξ ένδς δούλου τόδε. 

Rursum de Zoe: 
Έχουσα συλλάμπουσαν έκ τού πλησίον 
"Αλλην σεαυτήν, τήν έμήν μέν δεσπότιν 
Σήν δ' αύταδέλφην γνησίαν, καί φιλτάτην, 
^ συμμερίζη τού κράτους τάς ήνίας. 
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hababat), βαοβ milites in magnam oladem con- Α οιχα τοις δρεσι τούτοις 6θνη χαι 'Ρωμαίοις δπή. 
feoit, ίρββ cum ipse cum paucis ©gre elapsoi, exer-
citu omni illio ca?so, qui nec manibus uti, nec 
interfectores ulcisci potuit. Et h«c in Illyrico 
gesta eunt. Monomachua autem (nam de rebua 
ejus domesticia agendum eet prolixius) altera 
uxore mortua, terliaa sibi nuptias celebrandaenon 
putabat: sed coneobrins uxoria su«, vidus con-
auetadine, principio clam, post eliam baud dissi-
mulanter utebatur. Ea voro et a dolescentula erat, 
et formosissima, et nobili 8clerorum stemmate 
orla. Eo porro aniraorum nexo devincti, eo arao-
rie ardore inflaramati erant, ut nisi una eesent, 
vitam sibi morte acerbiorem putarent. Itaque i l -
lum mulier ultro in exsilium, cujus eupra fncta 
est mentio, relictis omnibua, est consacuta, ut ~ θνήκει, είς τρίτον 
amana redamantem videret, neque ab illo exsula- ίκρινεν , άνεψί$ δέ 
ret. Gomitata igitur virum, omnibua obsequiis 
declinivit, calamitatem pro virili lcvavit, de βυο 
euppeditatis sumptibue, ne prsier alias molestiaa 
etiam inopia conflictaretur. Nara et ipsa spe prin-
cipatu9 inani quidem illa tum niiebatur. Ut vero 
ille in culmen imperii subiatus fuit, neo in rebue 
secundis mulieria eat oblitus, eed cum iropera-
trice egit ut revocaretur, et commodis ejus consu-
leretur. Ea vero tum zelotypia ob provectiorem 
ABtatem abolita, tura experientia raalorum facta 
moderatior, non abnuit. Si Sclersna ex Mitylene 
reducitur, cui non atatim splendidum domicilium 
aut delicatum ministerium est paratum, sed pro-
greaau temporie et regia custodia est adbibita, et 

κοα έλτ^ζετο, Τριβαλλούς τε και Σέρβους ntol δσοι 
τούτοις δμογινεΐς. Ώ ς δ% ούν ήγγέλθη τούτο τφ 
βασιλει, γράφει τψ είς τδ Δυβ($αχιον άρχοντι, τψ 
Στεφάνψ συμβαλείν * καί τούτο γάρ 6 Βοΐσθλαδος 
ώνόμαστό. Ό δέ άτέχνως έγχειρήσας τή πρδς εκείνον 
μάχη (ήν γάρ στρατηγικής εμπειρίας άμέθεκτος) 
μεγάλης τοις μετ' αυτού στρατευόμενο ι ς έγένετο πα-
ραίτιος συμφοράς, αύτδς μέν μύλις μετά βραχέα» 
σωθείς, τδ δ' άλλο στράτευμα σύμπαν κατάστρωσες 
έκεΐ, μηδέ χειρί δυνάμενον χρήσασφαι, χαί τους 
άναιρέτας άμύνασθαι. Τά μέν ούν κατά το Ίλλυρτ 
κδν τούτον έσχε τόν τρόπον, Ό δέ ΜονομαΧος (είς 
τά κατά οίκον γάρ αύτψ πάλιν δ λύγος έμγιλοχω-
ρησάτω) έπεί καί ή δευτέρα σύν οίκος αύτψ έτε-

μέν γάμον άποκλΐναι ούκ 
τής αύτψ γαμέτης χρηρεία 

συζώση , λάθρα μέν πρώην , είτα χαί είς τοόμ-
φανές συνεφθ*ίρετο. Ή δέ καί νέας ήν ηλικίας, 
καί κάλλους είχε τού σώματος περιττώς, «*Ι γένους 
έπιφανώς* έξέφυ γάρ τού σπέρματος των Σκληρών. 
Ούτω δ' άλλήλοις ένετετήκεσαν, καί ούτοι σφίσιν δ 
έρως έγκεκαυτο, ώς εί μή συνεΐεν άλλήλοις μηδέ 
ζήν δοκείν μηδ' άνέχεσθαι. Διδ καί ύπερορίαν, ώς 
ε'ρηται, καταδικασθέντι τούτψ τψ βασιλει, κάκείνι, 
τών απάντων έαυτήν ύπερώρισεν, ΐν' δρψη τδν ερώντε 
τε καί έρώμενον, καί μή ε"η αυτού ύπερύριος, κει 
συναπηει τάνδρί, πάντα γινομένη αύτψ καί τήν σαμ-
φοράν, ώς οΐόν τε, συνεπικουφ(ζούσα, κοκ τί» 
οικείων επιχορηγούσα τούτψ, ίνα μή πρδς τοις άλ
λοις λυπροίς καί ένδεία πιέζοιτο. Έτρεφε γέρ 
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domua ejoVin palatinm transformala. Nam se sibi C κάκείνην ηγεμονίας έλπίς. Έπεί δ* εκείνος είς τήν 

* τήο» βασιλείας ήρθη περιωπήν, τή δέ αί ελπίδες ούκ 
έκβεβήκεσαν, ούκ ήμνημύνησε τής γυναικδς ούδ' έν 
τή ευκαιρία δ βασιλεύς, άλλά προσάγει λύγους τ} 
βασιλίδι περί αυτής, καί άξιοι άνακληθήναί τε τήν 
γυναίκα, καί τυχείν εύετηρίσς τινύς. Ή δέ ούε 
άνένευσεν · δ τε γάρ χρόνος παρήνεγχεν αύτη τδ 
ζηλότυπον, ήδη τυγχανούση παρήλιχι, χαί οί σαμ· 
βεβηκότες αυτοί πειρασμοί μετριωτέραν είρνάσαντο. 
Ανάγεται τοίνυν έκ Μιτυλήνης ή Σκλήραινα, icl 
ούκ ευθύς αυτή περιφανής κατοικία ήτοίμαστό, άέέ' 
ουδέ θεραπεία άβρά. Τού χρόνου δέ προϊόντος **» 
βασίλειος αύτη δορυφορία νενέμητο, χαί I Λος 
αύτη μετεσχημάτιστο είς άνάκτορον. Οϊχονγέοοΐ-
κεΐον οίκοδομεΐν δ Μονομάχος έσχηματίσατο τήν 

adei cxtruere aimulabat Monomaohua, quo in 
looo illa babitabat, ut per speciem inspiciend» 
atruoture sepiue eam vieeret. Acad tempusquasi 
verecundana amorem velo 9 4 · quodam obduce-
bat, tandem vero et podore et dissimulatione ab-
jecta, mulierem non ut coocubinam et ex aemiesa 
conjugem, aed plane pro uxore tractabat. Ilaque 
i l l i imperatoriie thesauris tfuminis instar divi-
tiflB afOuebant, et aure» vens aperiebantur, im-
peratore aperte illaro conveniente ; qui intolera-
bile eibi fore exibtimane, nisi perpetua ejua con-
euetudine frueretur, re priua cum imperatrice 
communicata, et ejus coneensu impetrato, Scle-
ranam in regiam traducit. Quin imo fcBdus ami 
citi® intermulierculaa ictum eaae de imperatoria β εκείνης καταγωγήν, «ίνα θαμά πρδς εκείνη ν Ww, 
„ 4 u:u«*..- . 1 · * — Α ~ ώς δή τι τών δόμου μέν ων όψό μένος. Μέχρι μέν ούν 

τίνος έσκηνοποίει τδν Ερωτα, και ώσπερ ήρνθρία πρδς 
τδ γινόμενον. Είτα καί τή αιδώ, χαί τήν σκηνήν 
άποτίθεται, καί τή γυναικί συνήν ούχ ώς παλλαχρ, j 
ούδ' ώς ήμιγάμψ (29), άλλ' ώς εμφανώς συνευνέ-/ 
τιδι * και αύτη έχ τών βασιλικών ταμείων xcjf 
έκάστην έπέό:ει τά χρήματα κατά ποταμδν, αεί 
φλέβες άνεστο μουντό χρυσίτιδες, καί άπαρακαλό-

aententia perhibetur : ac mulier Augustaebonorem 
adepta est, et dignitate et appellatione pridrm im-
peratoria, in prtmam eam collata, cum doraina 
vocaretur. Quas omnia imperalrix nec iracunde 
neo moleate tulit. Sed cum mariius mediua et 
interipeam at Augustam habitaret: prius eum 
imperatrix convenire non eolebat, quam accurate 
porquieisset, adamatam apud eum non ease. Qus 

Yarisa lectionea et notaB 
(29) Ήμιγάμψ. Gonoubinas uxorum loco non 

modo habitas, aed et uxorea coacubioaa diolas,do-
cumus in Gloss. med. Lat. in v. Concubmas ; uode 

apud 8. Auguslinum Traot. n, super Joann. ο. νπ, 
ettolumbanum in epist. 5 adulteriuin Heri dioebr 
tur oum coQcubina, perindeao camaxorologitim». 
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πτως αύτη προσεφοίτα δ βασιλεύς . Ά λ λ α δεινόν χ cum eo loco tantumque felioitatie adepta eeset, ao 
ηγούμενος εί μή χαι συμβιψη αυτή καί συνοικοίη majora etiam aperaret, magno cum luctu impera-

~ διηνεκώς, μετάγει έκεΐΑε^ τήν γυναίκα είς τά βα- toria, subito ex morbo decedit. 
σίλεια, τή βασιλίόι πρότερον περί τούτου κοινολογησάμενος, καί πείσας μή δυσχεράναι πρδς τδ γινό-
μενον . Μάλλον μέντοι και φιλίας δ'ρκια λέγεται παρά τοΤν γυναίκοιν άμφοϊν τελεσΑήσεσΟαι , τούτο 
τού αύτοκράτορος άξιώσαντος. Τετίμητο δέ ή γυνή σεβαστή , αυτή πρώτη τής πρώην βασιλικής άπο-
νεμηθείσης καί αξίας καί κλήσεως, καί ώνομάζετο δέσποινα. Καί ή βασιλίς έπί τούτοις ούτ' έ μην ία, 
ούτ' ήχθετο, μέσον δέ σκηνούντος τού βασιλέως εκατέρωθεν ψκουν παραλλάξ ή βασιλίς καί ή σεβαστή· 
Καί ούποτε ή Αύγούστα προσηει (30) τ φ βασιλει, εί μή τής ερωμένης μεμονώσΟαι τούτον άπηκριβώσατο, 
άλλ* ούτως έχουσα, καί είς τοσούτον εύκληρίας άρΟείσα, καί μείζονας δ' ελπίδας παρ' εαυτή θάλπουσα, άθρόον 
άναρπάζεται νόσφ, καί θνήσκει. μέγα πένθος καταλιπούσα τψ βασιλει. 

ΚΒ'. Καί ή μέν άπήλθεν, τψ δέ βασιλει πόλεμος XXII. Post ejus obitum idem bello 'civili confli-
έπήλθεν εμφύλιος . Ό γάρ τοι Μανιακής Γεώργιος 
(31), άνήρ καί τήν ψυχήν άνδρειότατος, τήν χείρα 
τε γενναιότατος, καί στρατηγειν δεξιώτατος , παρά 
ταϊν βασιλίδα ιν , δτ' έκειναι τοις τής βασιλείας 

ctatur. Nam Georgiua Maniacea, vir et animo for-
tiaeimo, et manu promptissima, et ducendi exer-
citua peritissimus, dum mulierea rerum potie-
banlur, ad Itallam tutandam, et ad ea qu» ab 

πράγμασιν έφειστήκεσαν , είς Ίταλίαν πεμφθείς , Β exteria occupata erant, recuperanda ablegatus, 
πολεμήσων (32) τοις αυτή έπεμβαίνουσι, καί ταύτης 
οΐκειωσαμένοις ένια , καί τη τών 'Ρωμαίων αύθις 
ηγεμονία έπανασώσων αυτά , τοις τών 'Ρωμαίων 
άντιπολέμοις άντικαθίστατο. Έπεί δέ είς τδν Μονο-
μάχον δ τής βασιλείας άξων μετακεκύλιστο, καί δ 
Σκληρδς 'Ρωμανδς (αδελφός δ' ήν δ άνήρ τής ερωμέ
νης τψ βασιλεΤ) μέγα δεδύνητο διά τήν δμαίμονα, 
καί μάγιστρος καί πρωτοστράτωρ τετίμητο , τψ 
χατά τό θέμα τών Ανατολικών οίκω τού Μανιακή 
άγχιτερμονών, χακώς διετίθει τά τού ανδρός, μνη
σίκακων δτι πρώην διαφερόμενος έκείνψ κατεπο -
νεΤτο. Λέγεται δέ καί τής εύνής έπιβήναι τού Μα
νιακή. Ταύτα τψ άνδρί άγγελλόμενα, είς θυμό ν έκίνει 
αύτδν, χαί άχθος ένεποίει πολύ· είτα καί τήν αρχήν 

oum boetibua decertabat. Verum axe imperii ad 
MoQomachum devoluto. Romanus Scelerus, ada-
mat» mulieris frater, cujus ab sororem magne 
opes erant (nam ab imperatore et magistri et 
protoetratoris bonorem adeptue erat), domum Ma-
niacia, in Orientali provincia eibi finitimam, male 
traotavit, memor veteria injurie, qu® ab illo in 
contenlione quadam oppreaeus fuerat. Idem to-
rum quoque Maniacis polluisae ferebatur. Qu» 
viro nuntiata magnam et indignationem et mcero-
rem attulerunt. Post magistratu etiam Romani 
opera erepto, si Constaalinopolim reverteretur, 
•e imperatorem propter Scelerum male propitium 
habiturum oogitans, regnum affectat. Mnlti igilur 

αφαιρείται, καί τούτο χατεργασαμένου τού 'Ρω μα- Q milites ad eura, ut Bummum ducem ei virum bel-
νού. Έννοών τοιγαρούν, ώς εί πρδς τήν Κωνσταντί 
νου έπανελεύσεται, ού χρηστώς αύτψ διατεθήαεται δ 
κρατών διά τδν Σκληρδν, τυραννίδι επιχειρεί. Καί 
οί ώς κορυφαιοτάτψ τών στρατηγών καί άρηίψ άνδρί 
πολλοί τού στρατιωτικού προσεχώρησαν. Ό δέ έξ 
Ιταλίας πρδς τήν αντικρύ ταύτης ήπειρον, πλοίοις 
έμβιβάσας τδ στράτευμα, γίνεται. Τούτο είς θόρυβον 
τδν βασιλέα ένέβαλε , καί γραφήν έγχαράττει τψ 
Μανιακή, παντός μέν δείματος αύτδν άπολύουσαν, 
είτα δπλα κατάθοιτο, έπαγγελλομένην δέ τά χρη 
στότερα * ώς δ* εκείνος άπαξ κύβον άνα^ρίψας , 
ούκέτι τών Οπλων μεθίετο, άντιστρατεύει κατ* 
αυτού καί δ βασιλεύς. Έφιστ$ δέ τψ στρατεύματι 
ού τινα τών γενναίων ανδρών, ή τών έν στρατηγίαις 

licoaum confluxerunt. Itaque exeroitom 2 5 0 
navibus impositum in continentem Italiaa obver-
eam trajicit. £a re imperator perturbatue, Ma-
niacem per litteraa omni metu liberat, ai ab 
armis dieceeserit, pollicitationibus additis. Gum 
vero ille jacta eemel alea arma retinere consti-
tuisset, bellum contra cum euacipit imperator, 
duce copiia preposito non atrenuo aliquo viro et 
in re bellica exercitato, veritue ne talis idem au-
deret, aed apadone perepecte sibi fidei, cubicnli 
ministro. Quo cum exercitu abeunte, Maniacee 
featiaat, ut bostes imparatoe adbuo opprimat, 
eoaque commisao prelio in prima acie veraana 
profligat. Sed Providentice nutu rea noatraa gubar-

έξητασμένων, δεδιώς μή κάκεινος τολμήσειε τά D nantia, aubito commutata belli fortuna, milites 

Variee lectiones et not». 
(30) Ή Αύγούστα προσήει. Sic mes. ubi Wol-

fiue : Malim ή βασιλίς, nam Scterena, ei Augusta et 
ερωμένη fuit. 

(31) Ό Μανιακής Γεώργιος. Rea a Georgio Ma-
niace in bellia variis prseclare geatae multis pro-
aeqaitur JoanneeScylitxea, p.%7, 731, 737, 738, 
739, 74!, 743, 753, 756 et 853, et ex eo Joannes 
Bollandue ad Oiatoriam corporis S. Agatbae ab eo-
dem Majaiace Constantinopolim ex Bicilia trana-
miasi, soriptam a ^fauricio Catanensi episcopo, a 
quo inrebui bellieii experiistimus dioitur. De eo 
etiam agit Lnpue protospatha eob an. 1038, 1041, 
1043, qoo illiae rebellionem ita attigii: Mense Sep-

tembri reverso est civita* Barum in manu imperato-
ris et descendit Pardus patricius cum multo auro; 
quem Maniachet fecii occidiy seque imperatorem ab 
omnibus appellari ; et tnense Ociobri venit Barum, 
minimeque iUum recepit. Mense vero Febr. descen-
dit Tkeodorus Canus magister el Catapanus, Mania-
ches pr&dictus pevrexU Dyrrhachium. Agunt etiam 
de Maniace Gauffredus Malaterra. Leo Ostienais, 
Ordericus Vitalis et alii laudati in Notis ad Alexia-
dem. p. 227 et 339. 

(32) Πολεμηείων. Πολεμήσωνσ ras. reg. et ita 
legendum censebat Wolfius. Duo alii priorem 
lectionem retinent. 
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ejus vineuntur. Nam dum aciem obequitans pha- Α *δτα· άλλ' έκτομίαν των θαλαμηπολουντων, πιστόν 
langea diesipat, et ii quoe inclamat, statim diaso- μέντοι αύτψ. Ό δέ τάς δυνάμεις άναλαβων άπήει, 
luta estudine cedunt, lcthale vulnus accipit, ac καί δ Μανιακής έσπευδεν άσυντάκτοος τους περι " 
multi eanguinis profluvio caligine oculis oborta, τδν έκτο μ (αν καταλάβει ν . Έπεί δέ προσέβαλον 
habenis manu elapsis eella devolvitur, siatimque άλλήλαις αί στρατιαί, τδ μέν έπί τψ πρωταγωνιστή, 
mortuuaconcidit,nonlongeacampoinquopraBlium τψ Μανιακή, φημί , τροπούται τδ των εναντίων 
committebatur. Imperatorii tamen oon prius eom στρατόπεδον τδ δ* έπί τή τά ημέτερα διεξαγούσφ 
aggredi aosi, quam ejus milite9 ducis interitu co- ΙΙρονοία άθρόον άντέστραπτο τά τής μάχης , καί 
gnito perterriti ac diseipati sunt: tum demum ήττηντο οί περί τδν Μανιακή ν . "Ως γάρ εκείνος 
miseri caputamputatum suo duci attulerunt, quod επιών τάς τάξεις, διεκλόνει τάς φάλαγγας, καί οίς 
ille statim ad imperalorem misit, qui idin sublimi έμβοήσειεν ευθύς άνειχάζοντο , καί δ συνασπισμός 
tbeatro suependit, et spadoni cum exercitu reduci, διελύετο, αίφνης πεπληγμένος ευρέθη καί πληγήν 
ut re bene gesta, triumphum decernit: ipse in καιρίαν , έξ ής τδ αίμα κατα^εΌν πολύ άχλύν 
vestibulo eedis Servatoris in Ghalce, forum 8pe- αυτού κατεσκέδασε, καί πάρεσιν τοις μέλεσιν ένε-
ctante mediua inter imperatrices cum magna ma- ποίησεν, ώστε καί τδν χαλινόν διεκπεσείν της χει-
jeetate praesidens. Ac Maniacis hic fuit exitus. g ρδς αυτού, κάκείνον καιαβληθήναι είς γήν έκ τού 
Verum aliatyrannis est exorta, auctore Theophilo, "ίππου, τής έδρας άπολισθήσαντα . "Εκείτο τοίνυν 
Erotico. Iscumeecundi Miehaelis, qui primi nepoa αύτίκα δανών, έξω τι τού μεταιχμίου, και οί 
erat, exitum, et mulierum imperium cognovisaet, βασιλικοί έπελθεΐν τέως αύτψ έδεδίεσαν. Ώς δ' οί 
Cypriia quorum tum praetor erat, arle sibi conci- εκείνου τδν σφέτερον έγνων άρχηγδν 
liatie, deficit. Sed molua ille, citra moram classe πτοία ληφθέντες διεσκεδάσθησαν, τύτε τψ κειμένψ 
miesa, eet suppreesus, vioio Erotico, et iosula in έπέδραμον οί τής ετέρας μοίρας, καί τήν τού δει-
rervitutem redacia. Alexio patriarcha moriuo, cum λαίου κεφαλήν έκτεμδντες , τψ σφών προσήγαγον 
sedem illam annoe 18 quiete tenuiaset, Michael co- στρατηγψ . Ό δέ ταύτην αύτίκα τψ αύτοκράτορι 
gnoraento Cerularius, in ejue locum est auffectus. πέπομφε , κάκείνος μετέωρον ταύτην ήρ* κατά τδ 
Monomachus vere auri centenarios 25 e monaete- θέατρον, είτα καί τού τδν πόλεμον κατωρθωκένει 
rio Aloxi ab illo in theaauros relatoa, abetulit. δόξαντος έκτο μ ίου, έπανελθόντος μετά τής στρατιάς, 
Joannes 951 porro spado, Orphanotrophus, i m - θρίαμβος γίνεται, τού βασιλέως έν τψ πρδς τήν 
peratoria Micbaelis Papblagonis frater, Monomacho άγοράν έπεστραμμένψ προτεμενίσματι τού έν τ§ 
imperante, Mitylenem translatus, ceecatur, aive Χαλκή λεγομένου τού Σωτήρος ναού προκαθήμενε· 
Tbeodora jussu, ignoranto imperatore; eive im- μετά πολλής τής λαμπρότητος, εκατέρωθεν αυτοί 
peratorie mandato, ei propter immeritum tot a o - κ α ί τών βασιλίδων συγκαθημένων. Άλλά τά μέν 
nornm exsilium irato qui cladi oculorum paucos κατά τδν Μανιάκην έν τούτοις τετελευτήκεσιν. 
dies supervixit. "Αλλη δ' αύθις κεκίνητο τυραννίς, ής ήν εργάτης 
Θεόφιλος δ Ερωτικός. "Ος τά κατά τδν δεύτερον Μιχαήλ, τδν τού πρώτου άδελφιδούν, μαθών, καί ώς 
γυναιξίν ή βασιλεία πεπίστευται , τούς Κυπρίους όπελοών (τούτων γάρ έτυχεν άρχων τότε), άποστε-
σία επιχειρεί. Ού μέντοι (33) τριβής τψ Μονομάχψ εδέησε πρδς τήν τούτου καθαίρεσιν. Στόλον γέρ 
στείλας, δι' αυτού τδν Έρωτικδν έχειρώσατο, καί τήν νήσον ρ^ον είς δουλείαν ύπηγάγετο. θνήσκει δέ 
δ πατριάρχης Αλέξιος έπ' έτη δέκα πρδς τοις οκτώ καταπολαύσας τού θρόνου τού πατριαρχικού, καί 
Μιχαήλ δ λεγόμενος Κηρουλάριος (34) πρδς αύτδν άνθιδρύεται. Χρυσίου δέ κεντηνάρια πέντε καί εί
κοσι έκ τής τού πατριάρχου Αλεξίου μονής δ Μονομάχος άφείλετο , παρ' εκείνου τού πατριέρχον 
θησαυρισθέντα έκεΐ . "Ο γε μήν έκτο μ ία ς Ιωάννης , δ γεγονώς Όρφανοτρόφος , δ τού ^σιλεύαεντος 
Μιχαήλ τού Παφλαγόνος αύτάδελφος, είς Μιτυλήνην, τού Μονομάχου κράτησαν το ς, μεταχθείς, εκεί *|-
ρούται τούς οφθαλμούς, ώς μέν τισι δοκει, παρά τής βασιλίδος Θεοδώρας γνώμης άτερ τού οέβαψά-
τορος, ώς δ' ένίοις, αύτου τού κρατούντος τούτο κελεύσαντος, μηνιώντος αύτψ διά τδ τής έπερορίας 
πολυετές καί άναίτιον. *Ος, βραχείας ημέρας τή πηρώσει έπιβιώσας, τήν ζωήν έξεμέτρησεν. 

XXIII . Cateram alia iyrannis atrocior estcontra ΚΓ. "Αλλη δ' αύθις τυραννίς τψ Μονομάχψ δεινό· 
Monomachum exorta, Leone Tomicio auctore, ma- νέρα έξυπανέστη . Ή τού Το ρ ν ικ ίου δ' ήν αδη 
temo ejus cognato. Qui cum Oreetiadem habita- Λέοντος, δς μητρόθεν κατά γένος προσήκε τψ «ύ-
ret (sic enim olim Adrianopolia appellata est ab τοκράτορι. Ούτος τοίνυν τήν Όρεστιάδα οίκων 1 
Oreste Agamemnonii filio),Macedoneshabebatdicto (ούτω δέ πάλαι ή πόλις έκαλεΐτο τού βασιλέως I 

ι 

Yariee lectionea ei notee. 
(33) Ού μέν ιοι . Alter ex Eeg. καί μέν τοι. mieit anno 1034. Hiatoriam narrant Leo Oetienaif» 
(34) Μιχαήλ δ Κηρουλάριος. Hic ille est qui lib.n, Chron. Casin. cap. 89, et alii acriptorearerum 

virus bereaene in apoatolicam sedem aerius evo- eccleaiaaticarura, ac pr» ceteria carainalia Baro-
muit postPbotium, cumad conciliandaxnEcclesiam nius, et Leo Allatius, in disaertat n . De libris 
Leo IX pontifex caacelJarium suum Humbertum eceUsiast. Grmcor., et in libro D$ utriusque EccUsiM 
epiecopum Silve Candid» et Petrum archiepi- consemu. 
Boopum Amalphitanum legatee ad Monomaohum 
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Ά δ ρ ανού έξ Όρέστου τού Αγαμέμνονος) τούς Μακε
δόνας εΤχε_ .προσέχοντας αύτφ, ώς δή τινι κρείττονι. 
*Ην γαρ δ άνήρ ούτε τδ είδος φαύλος ούτε τδ φρό
νημα. ΕΤχε δέ τι καί έτερον φ πρδς έαυτδν τούς 
πλείστους έφείλκετο. 'Εχρησμολδγει γάρ ή φήμη 
περί αυτού, οία δέ περί άλλων λέγεται μάτην, ώς 
τών 'Ρωμαϊκών σκήπτρων έσοιτό ποτε εγκρατής. 
Ιΐρδς δν δ βασιλεύς ούτε ώς αύτφ προσήκοντα διε-
τεθειτο, άλλά μέντοι καί άπηχθάνετο τφ άνδρί. Ή 
δέ τού κρατούντος δμαίμων ή Εύπρεπία ψκειούτό 
τε καί έδεξιούτο αύτδν, γυνή γενναία τε καί σταθη-
ροτάτη τδ φρόνημα, καί είς τύχης έλάσασα περι-
φάνειαν καί είς πλούτου δαψίλειαν. Ή τ φ άδελφψ 
στερκτέα ούκ ήν, ηύλαβείτο δ 1 αυτήν διά τό περιδν 
της φρονήσεως. Ή δέ μή τίνος έξ εκείνου τυγχά-

Α. audientes, tanqnam vir pr«8tantior oeieris, Nam 
ueque facie neque ingenio erat contemnendo : in-
erat ei etiam aliud quiddam,quod bomines allicie-
bat. Famaenim temerede illo,ut de aliis, yaticina-
batur,fore ut Romaais sceptriapotiretur.Imperaior 
vero non modo noa erga eum,utcognatumaffectus 
fuit, sed et odio euin pereecutus est. Gontra soror 
illiua Euprepia virum sibi et conciliabat et ample-
ctebatur, generosa matrona constantique animo, 
ad illustrem fortunam et opum affluentiam evecta, 
ne ipsa quidem fratri cbara, quod eam ob insi-
gnera prudentiam verebatur. Quae cum nibil ab 
illo magnifioum consequeretur, neque frequenta-
bat regiam, euperbeque cum eo agebat, si quando 
accesserat, eum arguens et objargana, et ejus ob 

μειζόνων, ούτε συχνάκις αύτψ προσήει, n illa iracuadiain por conlemptum ailentio diseimu-
^....^ r .„ ι t> , , . : :„ Λ ™ 

νουσα των 
καί υπερηφάνως, δ'τε προσελήλυθε, προσεφέρετο, 
διελέγχουσά τε καί άνειδίζουσα. Εί δ' έπί τούτοις 
έωρακει τδν άδελφδν όργιζόμενον, άπεδυσπέτει κα-
ταφρονητικώς. Όρων ούν τήν πρδς τδν Τορνίκιο* 
της αδελφής δ βασιλεύς γνησιότητα, δπώπτευέ τε 
καί έ μη ν ία, καί ΐνα πδ^ρω αλλήλων 0είτο αυτούς, 
τών έν "Ιβηρσι τή 'Ρωμαίων ηγεμονία διαφερόντων 
αύτψ την αρχήν άνατι'θησι, κατεσχηματισμένην 
εύπροσώπως ύπερορίαν αυτού καταψηφισάμενος. 
Καί δ μέν άπήλθεν* ή δέ γε φήμη ή πρδς μέγα 
τύχης αύτδν έξήρεν έν έλπίσιν ούκ έληγε. Καί τίνες 
έκ τούτου τδν άνδρα πρδς τδν βασιλέα διέβαλλον. 
Ό δέ τοις λόγοις τούτοις τήν γνώμην διασεισθείς 
στέλλει καί κείρει μέν τήν κόμη ν τψ Τορνικίψ, 
συγκείρειν αύτψ ταΤς θριξί καί τάς ελπίδας οίόμε 

lans. Imperator vero sincerum illum sororis erga 
Tornicium affectumgraviter molesteque ferens, ut 
eos longe sejungeret, Tornicium Iberibus Romanss 
ditionis prafecit, relegatione apecioso titulo obum-
brata. Cum igitur ille abiret, et fama eum spe 
magaae fortuns proeequi non desisteret: quidam 
inde ansam arripaeruat ejus apud imperatoreoi 
oalumniandi. Quorum verbis commotus ille Tor-
nioio comam tondet, se spem ejus una delon-
surum ratue, nigramque lacernam ioduit, quasi 
eocolore exspeotato i l l i fortun® eplendori tene-
bras offusurue.Itareversum adeo nonest mieeratus, 
ut cachinno etiam prosecutua eit abeuntem.Eaim-
vero Macedunes prius etiam, ut dictum eat, i l l i 
addicti, ac bene de eo iaperantes eum 959j ioctu 

νος, ράκος δέ μέλαν αύτδν άμφιέννυσι, ζοφούν αύτψ C ex urbe imperatrice in metropolim eiiam Adriano-
νομίζων εντεύθεν τήν προσδοκωμένην τής τύχης 
λαμπρότητα, ούτω δ1 έπανελθόντα μήτ' οίκτείρας, 
ά λ λ ά και έπικαγχάσας άφήκεν. Οί δέ γε Μακεδόνες 
(34*) καί πρώην, ώς εΓρηται, προσκείμενοι τψ άν
δρί , καί χρηστάς ελπίδας έπ' αύτψ θάλποντες, νυ
κτδς αύτδν ύπεξαγαγόντες τής βασιλίδος τών πολιών, 
ές τήν αυτών μητρόπολιν άγουσιν αυτόν τήν 'Αδρια-
νούπολιν, καί ή σπουδή τών προστεθεί μένων αύτψ 
ταχύ τά πλείω τών στρατευμάτων έκεΐ συνηθροί-
σΟ/ησαν, ή καί μίσει τψ πρδς τδν αυτοκράτορα. Διά 
τ ινας γάρ αίτιας ούτ' εκείνος καλώς τοις στρατιώ-
ταις έκέχρητο, άλλά καί υποψίας δπέτρεφε κατ' 
α&τών, κακεΐνοι διά ταύτα πρδς έχθος κατ' αυτού 
ήροΜζοντο. *Ως δ' ούν συνελέγησαν, ευφημίας αύ-

polim abducunt, ubi seu fautorum ejus studio, 
maxima pars exercituum convenitreeu imporatorie 
odio, qui ob causas quaadam milites non bene 
tractarat, et suspectos babebat, uade illis invieus 
eaae cceperat. Statim igitur illic congreaai, Torai-
cium faustis aoclamationibua prosecuti, imperato-
rem consalutarunt. Hic vero,citra moram retn com 
sua faotiona aggresaus, subito GoDStantinopolim 
invadit, cumque multi ad eum tam civee quam 
militee confluerent, in spem (erigebatur, neminem 
fore qui sibi raeisiere auderet, sed cives portas 
urbis potius non gravatim aperturos, tum quod 
Orieatalee exercitua bellie ibi gerendia occupati, 
tum quod civee imperatori irati essent, a quo 

^έκα βασιλικής καί άνα^ρήσεως κατηξίωσαν. Ό δέ β aliter quam vellent babereatur. Hujuamodi epe 
inflatus, castra ante urbem ponit, oppugnaturua 
eam,nisi alacriier reoiperetur.Mane igiturinstructa 
acie ad racenia urbis oiroa Blacbernas progressua, 
portas apariri aibi petit, cuctodea ad id facinua 
magnis pollicitalionibus invitans. Qui cum eum et 
negligerent penitue ei deriderunt et dicteriis 
incesserent, [oppugnationem incboat. Imperator 

βτ#ν αύτοΐς ευθύς έργου εΓχετο, καί άθρόον τή βα-
σιλευουσρ έπιφοιτ^, καί οί προσιόντι προσεφοίτων 
πολλοί καί στρατιώται καί άστυκοί, κάκείνος ταίς 
έλπίσιν ήώρητο, ώς ού τίνος αύτψ άντιστησομένου, 
άλλά μάλλον άναπετασόντων αύτψ εύπετώς τών 
Αστών, καί τάς πύλας τής πόλεως, δ'τι τε τά Έψα 
στρατεύματα πολέμοις έκεΤ προσησχόλητο, καί δτι 

Varise lectiones et not». 
(34*) 01 δέ γε Μακεδόνες. Anonymus Barenaia 

in Chron. : An. 1958, tnd. 1, rebellavit Torniki 
eum Makedonis et Botatoe consocraneo suo, perrexit 
CoiuLantinopolim, ut faceret se imperatorem. Argyro 

magUlro exivit sub nocle cutn aliquaniis Francis tt 
Graecis, et fecerunt ei damnum maximum. PosUa 
comprehensus est ipse TomikkiaManomacho9et jussit 
eum c&carc, et Batatii coxatitunl ambo. 
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vero cumpaucie militibuo nrbanaqoe multitudiue, Α * * l ol της πόλεως δι' οργής έποιούντο τδν αύτοκρά-
et aliis quibusdam viris senaturus ministris, qai 
omnesvix milleaarium numerum explebant, sead 
defeneioQem paratrquos cum pro moenibus tyranni 
militibus oppoeuieset, putabat se terrorem adver-
sariia incussurum : atque ipse in quodam impera-
torio conclavi prominente ante caBtera, pro ma-
jestate consedit, ut bostee et videret, et vicissim 
ab iia videretur.Macedones voro sourrililatiassueli, 
conspectum imperatorem partimpalamcontumeliis 
insectati sunt partim coetibue institutia comicaa 
quaadam cantilenas ex tempore cecinerunt, et 
saltarunt, pedibus terram puJsantes, immissaque 
coborte in eoa qui extra mocnia objeoti fucrunt, 
homines pariim ad portaa, partim ad fossas com-

τορα, ώς δή τι μή κατά γνώμην έύτοίς προαφερό-
μενον. Τοιαύταις ούν αιωρούμενος τβις έλπίσι, 
στρατοπεδεύεται πρδ τής πόλεως , πολιορκήσω* 
αυτήν, εί μή δε'χοιτο αύτδν ετοιμότατα. "Εωθεν οδν 
παραταξάμενος, και άγχού τού περιβόλου τής πό
λεως γεγονώς περί τάς Βλαχέρνας, άνοίξαί οί τάς 
πύλας ήξίου τούς ένδον, ύποσχέσεσι τούτους πρδς τήν 
πραξιν παραθα^ρύνων λαμπραΤς. Τών δε μτ,δ* 
επιστρεφομένων αυτού, άλλά καί χλευαζόντων, καί 
πρδς εκείνον άποσκωπτόντων, έπεχείρει τή προσ
βολή. Άντιπαρετάττετο δέ καί δ βασιλεύς, στρατιώ-
ταις ολίγοις καί δχλψ δημοτικψ καί τισιν άλλοις 
άνδράσιν ένίων τών τής γερουσίας θεράπουσι, τών 
πάντων ούδ' είς ακριβή συναριθμουμέ\ων χιλιο-

pulerunt, in quae praecipitati perierunt, tantaque g στύν καί τούτους πρδ τού περιβόλου στήσας τής 
formido incesait omaibus ut ii etiarn qui in moeDi-
bus 8tabaat,d68ilientes fugerent,et qui aditus urbie 
custodiebant,ne portis quidem clausis se subduce-
rent. Quod si bellam illud virum &5S habuisset, 
qui uti vicioria scisset, nibil Tornicium ad urbie 
ingressu vel exaecutione conatus eui prubibuisset. 
Sed eam occaeionem, cum Deo aliter visum essct, 
tyrannui amisit. lmperator tamen periculo pro-
ximus fuit: nam quidam, emiesa cootra illuoi sa-
gitta,ipsum quidem non percutit sed adolescentem 
cubiculi mioistrum, ac no eum quidem letbaliter 
vulneravit Tamen satellites territi,statim rccesse-
runt, et ipee imperator cum sella alio tranelatus 
est. Tornioio, tanta felicitateneglecta,re8 in coatra-
rium vertit. Nam urbe denuo custodiis munita, 

πόλεως αντιμέτωπους τοις τού τυράννου, ψετο 
ταπλή£ειν αύτοις τδν άντίπαλον. Καί αύτδς δέ δ 
αυτοκράτωρ εν τινι τών βασιλικών θαλάμων προ-
βεβλημένφ τών άλλων καί έπί τδ πρδ της πόλεως 
έττ:αμμένω πεδίον καθήστο βασιλικώς, V δρφη 
τούς εναντίους καί δρψτο αύτοΤς. 01 δέ Μακεδόνες 
βωμολοχίας βντες έθάδες, ίδόντες τδν βασιλέα, οί 
μέν άντικρυς έξύδριζον είς αύτδν, οί δέ, καί χορούς 
συνιστώντες μέλη τε τινα σχεδιάζοντες κυμψδίας 
ώρχούντο, καί ήδον ταύτα, τοις ποσίν έπικροτούντες 
τήνγήν.ΕΤτα τοΤς Εξω τού τείχους προβεβλημένοις 
βασιλικοί; μοίρας τινός επελθούσης τών εναντίων, 
οί μέν έπί τάς πύλας ώρμησαν, οί δ' έπί τήν τάφρ* 
ένέπιπτον καί άπώλλυντο, τοσούτον δ' άπασι τ* 
δέος έγένετο, ώστε τούς τε τοις τείχεσιν έφεστώτας 

tyrannus mane rureua impetu in mceaia facto, re- εαυτούς έκ τούτου καταβάλλοντος φεύγειν, καί τούς 
pulsus eet, nec multum abfuit, quin ipse periret. 
Nam cum ex maohina saxa talenti pondere ia bostes 
excuterentur, unum et ipsum directum, aberravit 
illud quidem, eed et ipsi et satellitibus ejug terro-
rem inoueait, ut diasipata aoie, in castra reverai, 
ab oppugnatione deiieterent. Paucie igilur diebus 
ibi oommoratos, cum e auis alios ad imperatorem 
deficere, alios dispergi et aufugere videret- relicta 
urbis obsidione, caetella Thraci® ae facila occupa-
turum ratue, ab illia quoque rtpuleue eat. Interea 
copi» Orientalea revocate adaunt, et contra tyran-
nummittuntur.QuodefeclioDi88oeiicognito,8ibime-
tuentes,cum Orientalium qaoque dux caetra prope 
illoa potuiaaet, et alios colloquiis, alios litterii im-

τάς είςόδους φρουρούντας τής πόλεων φρούδους 
αύτίκα γενέσθαι, μηδέ τάς πύλας έπιζυγώσαντας. 
Εί γούν είχεν δ τότε πόλεμος τδν είδότα νικφ», 
ουδέν ήν τδ κωλύον ευθύς τόν Τορνίκιον έντδς γε
νέσθαι τού άστεος,!|καί τέλος έπιθεΐναι τψ έγχειρή-
ματι. Ά λ λ ά τούτο μέν, έπεί μή τή άνωθεν έδέδοκτο 
διοικήσει, τδν τυραννούντα διέφυγεν. Ό δέ γε ββ-
σιλεύς μικρού αν έκινδύνευσε* τών γάρ τις ένανώ» 
τόνδ' έπιτοξάζεται, καί βέλος άφίησι κατ* αύτοο* 
τδ δ*, άτευκτήσαν τού βασιλέως, βάλλει 
τι τών θαλάμηπολούντων. Άλλ ' ούδ' έκείνψ aopfe 
γέγονεν ή έκ τού βέλους πληγή . Οί δέ γε αωί τδν 
βασιλέα, δείσαντες, αύτίκα μετέστησαν, «εκάνος 
αύτδς άλλοσέ πη σύν τψ θώκψ μετήνεκτο. "Ον δ* 

puliaaet, ut ad imperatorem transfugereat, fere D είρηται τρόπον τδν Τορνίκιον διαφυγόν τ δ ευτύχημα, 
omnes deserlo, tyranno oum imperatoriia se con-
junxerunt: neque ii gregarii tantum milites, sod 
etiam viri illuetres, duces et magistratus. UDUS 
duntaxat ex insignioribns Batatzea apud illum 
maaait. Torniciua igiiur deetitutue ab omnibus, 
nulla epe evadendi relicta,cum Batatzein tcmplum 
quoddam confugit. Unde in compedibus ad Mono-
machura perducli aique e£To8is,oculi8 caecati eunt, 
eeditione penitua compressa. 

είς τουναντίον αύτψ τά πράγματα περιέτρεψεν. "Β 
τε γάρ πόλις αύθις ύπδ φρουράν έγεγόνει, καί δ 
τύραννος πάλιν Ιωθεν προσβαλών καί αποκρουσθείς 
παρά βραχύ καί άπώλετο άν. Λίθων γάρ έκ μηχα
νής ταλαντιαίων σφενδονουμένων κατά τών εναντίων, 
είς έπί τδν τόραννον Ίετο, καί τού μέν ού καθίκετο, 
δειλίαν δέ κάκείνψ καί τοις περί αύτδν ένεποίτ,σε, 
καί λύσαντες τήν παράταξιν ύπενόστησαν ε*ς τήν 
σφετέραν παρεμβολήν, καί ούκέτι τή πολιορκία 

έπικεχειρήκασιν, Άλλά τινας βραχείας ημέρας προσμείνας δ τύραννος, έπεί έώρα «ούς μέν τών 
οικείων προσχωρούντας τψ βασιλει, τούς δέ σκιδναμένους καί έκδιδράσκοντας, άπανίσταται μέν της 
περί τδ άστυ προσεδρίας, άπήει δέ ώς εύπετώς τών θρακψων κρατήσων φρουρίων, άλλ9 άπεκρούσθη 
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κάκείνων. *liv τοσούτψ δέ παρήγαν, etl τής Έψας δυνάμεις άνακεκλημένα παρά του αύτοκράτορος' 
καί κατά- τού τυροτννούντος άφείθησαν. 01 δ' αύτψ τήν αποστασία συγκρατούντες, ώς έγνών τούτο, 
δείσαντες περί σφίσιν, άλλά και τού τών Έφων ταγμάτων έξάν/οντος παραστρατοπεδευσαμένου τοις 
άποστάταις, καί τούς μεν όμΐλιαις, τούς δε καί γράμμασ·. πείθοντος αύτομολήσαι τψ αύτοκράτορι, 
πάντες σχεδόν άπο)ιπόντες τδν τυραννήσαντα, προσήνωντο τοις βασιλικοΐς, καί ού τών άσημων 
μόνον -ήσαν ούτοι στρατιωτών, άλλά και τών επιφανών, καί έστρατηγηκότων καί λαμπρυνΟέντων άρ-
χαΐς, Ινδς μόνου τών επισήμων παράμεμενηκότος αύτψ τού Βατατζή . 'βς δ' ούν έγκατελείφθη πρδς 
τών λοιπών δ Τορνίκιος, και πάντοθεν αύτψ άφυκτος ήν ή κατάληψις, θείψ ναψ προσπεφεύγασιν αυτός 
τε καί δ Βατατζής. Εκείθεν δε πεδήται (35) τψ Μονομαχώ προσήχθησαν δ δε στέρησιν άμφοιν 
καταψηφίζεται τού φωτός, καί τοις μεν έσβέσθησαν ευθύς οί λύχνοι τού σώματος, ή δ' αποστασία διελέλυτο 
τΐλεον. 

ΚΔ'. Μέχρι μέν ούν τούδε μάχας εμφυλίους δ Α XXIV.HactenuBintestinabellaeommemaravimus. 
λόγος διηγησάμενος, μεταβήσεται νύν πρδς μάχας Nunc ad exierna se convertat oralio, ao Ruseorum 
βαρβαρικάς. Προκείσθω δέ τών άλλων τών 'Ρώς ή 
έπέλευσις. Τούτο τδ έθνος καί άλλοτε πλειστάκις 
κατά 'Ρωμαίων έγένετο, ήττηθέν δέ, τέλος καί 
σπδνδάς πεποίητο πρδς 'Ρωμαίους καί κήδος, ?να 
διά τήν άγχιστείαν πρδς δμόνοιαν τά γένη συνδέοιτο, 
καί παρ' αλλήλους έφοίτων εμπορευόμενοι. Έσαν 
ούν καί τότε Ταυροσχύθαι πολλοί παρά τή Κωνσταν
τίνου, τά παρ' εαυτών αποδιδόμενοι, καί τά παρ' 
ήμίν άντωνούμενοΐ' Συνέβη δέ τισι τών ΣκυΘών εριν 
γενέσθαι πρδς 'Ρωμαίους τινάς, πληγαί δ' έπηκο-
λούθουν ταύτη καί τραύματα , τοις δέ παρείποντο 
θάνατοι, καί τοις θ&νούσι καί είς τις τών επισήμων 
παρ' αύτοΐς συνηρίθμητο. Τούτο τψ τής χώρας άρ-

in primie expeditio narretur. Qus gena cum alias 
quoque seepiseime Romanoe agreesa eesot, victa 
fuit. Tandem foedere icto, et afflnitate juncta, 
utrumque populum devincire studueruni, et oom-
mercia invicem agitarunt. Cum 2 5 4 autem tano 
roulti Taurosoyth» Cooetantinopoli mercea iuaa 
vendereni,etnostratea commercarenturracoidit ot, 
inter eos et Romanos quoadam contentione orta, a 
pugnis ad vulnera, a vulneribua ad oeedea fieret 
progreaaio, et interccieroa illuetrie quidem Soytba 
caderot. Ex eo Ruesorum princepe occaeiooe 
inmpta, atatim plurimia navigiia compactie, que 
apud eos monoxyla vocantur, multitudinequee om-

χοντι πρόφασις τής συγκινήσεως καθ* ημών γέγονε, ^ nero prope numerum excedit,ii»impo8ita. Proponti-
καί αύτίκα πλοία συμπηξάμενος, α παρ' αύτοίς dem penetrat, bellumque Romanis non ante ind i -
μσνόξολα λέγονται, σφόδρα πολλά, καί τούτοις έμβ 
βάσας πλήθος ύπερεκπίπτον σχεδόν τι καί αριθμόν, 
άκήροκτον 'Ρωμαίοις έπεσε ι σε κόλεμον, καί γίνεται 
τής Οροποντίδος εντός, 'είς δ' ϊγνω τήν έπέλευσιν δ 
κρατών, σσέλλει παρ' αύτοίς τούς πρεσβεύσοντας, 
καταθέσθαι τά δπλα σφδς, ώς έτοίμως τού βασιλέ
ως, ε" τι γέγονεν αύτοις πρδς λύπη ν, έξιασομένου 
καί θφακτύσοντος. Ό δέ Βάρβαρος υπερηφάνως τε 
τούς πρέσβεις έδέξατο, καί λόγους μεγαλαύχους καί 
σοβαρούς έξηρεύξατο, καί έτίμως αυτούς άπεπέμ-
ψατό. 'Απογνούς τοίνυν τάς σπονδάς δ κρατών, καί 
αύτδς πρδς ναυμχχίαν παρεσκευάζετο, καί έπεί μή 
έτυχε τδ ναυτικδν ενδημούν, πο^ωτάτω δ' δν, φυλα-
καΤς χωρών προσησχόΧητο, τριήρεις τινάς καί δλκά-

ctum infert.Quoe ubi imperator adveniare cogoovit, 
missie legatis petit, ut arma deponant, 86 paratum 
esse si quid molesti eis accidiesat, eatiefacere. At 
Barbarus legatoa auperbe exoepit, eosque ineolen-
tibus et molestia verbie eructatie, cum igoominia 
dimisit. Imperator igitur pace deeperata, et ip&a 
ad bellum navale se parat, et quia claeeie longie-
Bime abarat, tutandie provinciU occupata, triremea 
alias et onerartas naves, plurimo Grseeo igaiimpo-
sito advereus hoetilem olaesem mittit, atque ipae 
in summo portu ccmeidet. Ut autem magna diei 
parie elapsa, Barbari quieeoebant, nee taraen aciem 
solvebant, Tbeodorocanum jubetcum tribua trire-
mibus laceesere Barbaros, et ad pugnam elicere. Ia 

δας άλλος έτοιμασάμενος, καί ταύταις τδ πύρ τδ C Vero non velitari eoepit, aed piane pugnam eet aua-
ύγρδν (36) ενθεμένος άφθονον, αντέταξε ταύτας τοις 
σκάφεσι τοις βαρβαρικοΤς, καί αϊτός δ αυτοκράτωρ 
παρών, καί άνω που τού λιμένος καθήμενος. Ώ ς 
δέ τδ πολύ τής ημέρας παρήλθε καί ήρέμουν οί 
Βάρβαροι, καί τήν σύνταξιν ού διέλυον, τρεις τών 
τριηρών έκέλευσεν δ βασιλεύς τψ θεοδωροκάνψ 
λαβείν, καί ακροβολίσασθαι κατά τών Βαρβάρων, 
V αυτούς είς πόλεμον έπισπάσηται. *0 δ' ούκ άκρο-
βολισμοίς έπεχείρησεν, άλλά καθαρή ναυμαχία, καί 
τινα μέν σκάφη βαρβαρικά κατέφλεξε τ φ διύγρψ 
πυρί, τινά δέ κατέδυσεν αυτβνδρα, h δέ κατέσχεν 
ϊνδον αύτδς είσπεπεδηκώς, καί ούς μέν τψ ξίφει 
συγκόψας, ούς δέ καταπλήξας, καί δεσμίους ώσπερ 

picatoa, et Greco igni aliquot navee Barbarioae 
cremavit, aHas una cum virie demersit, unamqua 
comprebendit, in quam ipee ineiliit, aliis ccsi i , 
aliis perterrefactia et metu quasi constrictia. Tribue 
triremibus feliciter ieta aneis, signo ab imperatore 
dato plures onerari» solvunt: quibue Barbari 
conspectii, pugn» immemores,8olata acie in fugam 
converei paulatim receeserunt, Romania in ea 
pugna divinitue etiam adjutis Nam eubito ventue 
Orieotalie coortus, fluctibus versue occidentem 
ingentibue in Barbarorum naves devolutis, multas 
submersit, mullas petris et occultia scopulis illisae 
comminuit; vectoree porro partiin und» absorpse-

VariflB leotionea et not©. 
(35) Πεδκαι. Respoeuimoe ex mai. πεδήται. (36) Πύρ δγβόν. Vida Qlots. med. Grxcit 
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runt, partim fluctu in terram ejectos milites ob- χ τψ δέει παήειληφώς. Ής δ' ούτω ταις τριαί τριή-
scseislittoribustrucidarunt.Barbarororum multitu- ρεσι κατευτυχήθη ή κατά τών εναντίων έπελευσις, 
dine ad bunc modum debellata, imperator victo- καί άλλαις τών ό λ κάδων σύνθημα παρέσχεν δ βασι-
ria illuatris in regiam reversua est. λεύς, καί άνήγοντο πλείονες* ας όρώντες έπιούσας 
οί Βάρβαροι, ούκέτι μάχης έμέμνηντο, άλλά τήν σύνταξιν διαλύσαντες, πρύμναν έκρούσαντο, χαί ώρμήκεσαν 
είς φυγή ν. Συνεμάχησε δέ 'Ρωμαίοις τότε καί άνωθεν τις βοπή* πνεύμα γάρ εξαίφνης σκληρδν πνεύσαν έξ 
*£φας πρδς τά Έσπέρια, καί καταιγίδα κίνησαν, τοις τών Βαρβάρων έπήνεκτο σκάφεσι, καί πολλά μεν έπέκλυσε, 
καί τψ βυθψ παραδέδωκε, κολλά δ' ύφάλοις πέτραις καί σκοπέλοις προσήβραξε καί συ ν έτριψε. Τά δέ γε τούτων 
πληρώματα, τούς μέν το ύδωρ έκάλυψε, τούς δέ σύνταγμα στρατιοτικδν έφεδρεύον ταίς ήΐόσι διέφθειρεν, έκβρασ-
σομένους τού κλύδωνος* ούτω δέ καταπολεμηθέντος τού τών Βαρβάρων πλήθους, δ βασιλεύς τροπαιοφόρων είς 
τά ανάκτορα έπανέζετξεν 

255 X X V . Exposito uno Barbarico bello Tau- ΚΕ'. Είς μέν δή πόλεμος βαρβαρικός ούτωσί δεδιή-
roscytbarum, ad alterius gentia, Turcorum vide- γηται, ειρήσθω δέ καί έτερα τις συγκίνησις έθνους, 
licei, motum eat tranaeundem, qui Orientem tum ή τότε τήν 'Εψαν διέλαβε, καί μέχρι του νύν αυτήν 
invaserunt, et ia buno usquediem in festant. 8unt έπιβόσκεται, τούς Τούρκους φημί. Είσί μέν ούν (37) 
autem Turci gena Hunnioa, populoaisstma et l i - ούτοι γέ'ος τι Ούννικδν (38), οικούν τά προσάρκτια 
bera, Caucaeiorum montium septentrionale latus Β τών Καυκάσιων όρων, πολυπληθές χαί αυτόνομον. 
acoolens. Nam cum Persae, Macedonibus inter eese Έπεί δ' ή Περσών άρχή, τών Μακεδόνων έφ' εαυτούς 
dimicantibua,regnum suum,ut supraoatensumeet, τραπέντων, καί αντιμαχομένων άλλήλοις, Ισχυσε 
recuperassent, idem a Sarracenia victi et op- πάλιν τήν αρχήν άνασώσασθαι, ώς έμπροσθεν μοι 
pressi, ruraus amiaerunt. Sarraceqi vero, non uni ίστόρηται, ή δ' αύθις ύπδ Σαρακηνών τήν έξουσίαν 
principi paruerunt, sed aeditione inter ip&oa orta, άφήρητο δεδούλωτό τε Σαρακηνοις, καί ούχ Ινα 
in factionee diviai,alii alios oppugnarunt. Mucbu- ήσαν ηγεμόνα τελούντες, πρός αλλήλους τε καί ούτοι 
metue igitur Imbraelie iilius, Pereidie, Gbo- στασιάσαντες, είς αντιπάλους μοίρας διήρηντο, καί 
raamiorum, Medis, et aliorum quorumdam popu- άλλήλοις έπήεσαν, Μουχούμετ ούν δ τού Ίμβραήλ, 
lorum princee, temporibue Basilii Porpbyro geniti, Περσίδος άρχων καί Χωρασμίων, καί Μηδίας, χαί 
CUQI euscepto contra IndoB et Babylonios bello τίνων άλλων , πόλεμον ήρατο κατά τούς χρόνους 
suocubuisset, Turcorum auxiliia acceraitis Tan- Βασιλείου τού Πορφυρογέννητου, κατά Βαβυλωνίων 
grolipice Mucaleto duce, bostea auperavit: do- τε καί Ινδών, ήττώμενος δέ συμμαχικδν έκ Τούρκο* 
mumque reveraua, Turcos ad sua redire noa sivit, μετεπέμψατο. "Ην δέ τοις είς συμμαχίαν έλθούσι.τφ 
Bed retinere voluit, ot eorum opera contra alioa Μουχούμετ ταγματάρχης Ταγγρολίπιξ Μουκάλετ, μεθ* 
quoque uteretur. Qui cum domum redire, oisi Q ών δ Μουχούμετ τοις αντίθετοις προσβαλών, τρο-
per Araxidis pontem nequirent (fluvius ia eet, qui πούται αυτούς, καί άναζεύζας είς τά οικεία, ούκ ε*ια 
nonniei ponte superari potest uirinque turrito, τούς Τούρκους είς τήν εαυτών ύποστρέψαι, άλλ' 
qaem pneaidiari militea tenebant), deflciuat, et ήθελε παρακατέχειν αυτούς, Ινα καί έφ' έτέροις 
montea occupant (nam cum tribus millibus plurea χρψτο σύμμαχοι ς αύτοίς. Οί δέ μή οίοί τε δντες 
non essent, cuui multia millibua acie decernere άπιέναι πρδς τήν σφετέραν, εί μή αύτοις άνεθείη ή 
πόα audebant), unde procurrentea, Saracenos prae- τού Άράξιδος γέφυρα (ποταμός δ' ούτος έστιν, εί μή 
dantur. Muchemetus vero ad xx millia contra eos διά τής γέφυρας ού πέρατος, ή δέ γέφυρα έπεπύρ-
xnittit, decem ducibus β euis popularibus summa γωτο εκατέρωθεν, και τοίς πύργοις φρουροί έφει-
belli credita, quos Turci Doctu aggresei maxima στήκεσαν), άποστατούσι, καί είς δρη κατο^υγοντκ 
ΘΧ parte facile trucidarunt; reliquiffl cum auia du- (ου γάρ έθά^ρουν οντες τρισχίλιοι. πρδς πολλές 
oibus ad Mucbumetum redierunt. Ia dectm illia κατά συστάδην μαχέσασθαι μυριάδας), έκτρέχ**** 
duoibus excacatia, et militibua atrooieeima quaeque εκείθεν, τά τών Σαρακηνών έληίζοντο · 
oomminatue, effecit u tp r» metu ad Turcos confu- τοίνυν κατ'αυτών δ Μουχούμετ στράτενμ* αφί που 
gerent. Ii vero jam aliia quoque multia confluen- τάς είκοσι χιλιάδδς , δέκα τών ομογενών ανδράσι 
tibus, aervis et facinorosis hominibus, qui manu- τήν αυτών άγχειρίσας ήγεμονίαν. Οίς o l Τούρκοι 
bilia et rapinis gaudebant, numeroao coofecto " νυκτός έπιθέμενοι, £$στα τούς πλείους κατέκοψβν. 
exeroitu, prelio cum Muchucneto ciroa Apascham Οί δέ περισωθέντες σύν τοίς αυτών στρατηγοίς είς 
commiaeo, multoa Sarracenae ceciderunt, ao inter τδν Μουχούμετ άνθυπενόστησαν. Ό δέ τούς μέν δέκε j 
alioe ipse quoque Mucbumetua cecidit. Tangro- τής στρατιάς ηγεμόνας έξετύφλωσε, κατά δέ τών Ι 
lipix igitur conaenau exercituum imperio omnium περισωθέντων στρατιωτών ήπείλει διαθήσειν αυτούς/ 
gentium quae Mucbumeto paruerunt, accepto, tur- τά χείριστα. Οί δέ δείσαντες, τοις Τούρκοις προσέ* 
Γββ pontie Araxidia everlit. Fluvii porro trans- θεντο. "Ηδη δέ καί άλλων προσρυέντων συχνών, 
itu patefacto, magna 256 Turcorum multitudo δούλων τε καί κακούργων, λεηλασίαις χαιρόντων 

Variae lectiones et not®. 

(37) Είσί μέν ούν. De Turcorum origine copiose Hiat. lib. i, n. 7. \ 
aatis egimus in Notie ad Nicephori Bryenii (38) Ούννικόν. Mgs. Ούνικόν. 
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καί άρπχγαις, πολυπληθές έγένοντο στράτευμα, και Α ad eum se-eQntaljt. Sic magnis copiie Turcicis 
τ ψ Μουχούμετ περί τό 'Λπασχάν (39) συ^ρήγνυνται 
καί κολλών πεσόντων καί Σαρακηνών, καί αυτό; ό 
Μουχούμετ διέφθαρτο . Όμονοησάντων ούν τών 
στρατευμάτων, παρά πάντων ό Ταγκρολίπιξ τήν 
αρχήν τών ύπό τόν Μουχούμετ ένεχειρίσθη χωρών. 
Αίρε^είς δ' είς ήγεμονίαν, πέμψας τούς έν τή γέφυρα 
τού 'Αραξιδος πύργους κατέβαλεν. Ούτω δ' άνεθε(σης 
τοίς Τούρκοις τής διόδου τού ποταμού, πολύ τών 
Βαρβάρων τούτων πλήθος προσε^ρύη τψ Τάγκρο-
λίκικι , καί χείρα βαρειαν έκ τούτων δ τών Τούρκων 
κτησάμενος αρχηγός, αφαιρείται μέν πάντοθεν τούς 
Σαρακηνούς τήν αρχήν, έαυτψ δέ ταύτην καί τοίς δμο-
γενέσι απένειμε, καί είς υπηκόους τούς έκ τής Άγαρ 
κατέστησεν. Είτα αύτδς μέν μάχη τούς Βαβυλώνιους 

8uffultus,omni!JuKSari:aceni8 ademptum imperium, 
in ae et populares 'suoti transtulit,et Agarenoa sibi 
parere cocgit. Deindcba^ylcmiis bello aubactis, 
fratria filiuraGutlQtnumculii*eyerciLn contra Arabea 
misit, a quibus auperatua per lejfato? â  priacipe, 
quem imperator Mediae (aic enim't)liu> .vpcabatur 
B^aspracan) praefecerat, tranaitum poslohdl": <ji>em 
is adeo noD concessit. ut armatus i l l i occurreret.* 
Sed multia euorum ami9sis, victua et captue i$t 
Cutlumus autem ad Tangropolipicem reversu8,Me-
dicum praBUum referena, ejua regionia fertilitatem 
celebrat, eam expugnatu facilem ease aasereaa, ut 
qua muliercs fruerentur: sic enim appellabat eos, 
eum quibua pugnarat. G<eterum Tangrolipix il l i ob 

προσεκτήσατο, τδν δέ άδελφόπαιδα Κουτλουμούς σύν ρ ciadem acceplam iratua, ipse contra Arabea profl-
στρατίφ κατά τών Αράβων έξέπεμψεν δ δέ ηττηθείς 
δπέστρεφε, καί διαπρεσβεύεται πρδς τδν τής Μηδίας 
άρχοντα (ούτω δ* έκαλείτο πάλαι τδ Βαασπρακάν) αϊ
τών παραχωρηθήναι διά τής χώρας αυτού διελθείν. 
Ό δέ τής χώρας ταύτης έκ βασιλέως άρχει ν προ-
χειρισφείς, ού μόνον ούκ άνηκε τούτψ τήν δίοδον, 
άλλά καί άντετάξατο κατ' αυτού, καί συμβάλω ν 
ηττάται, καί πολλούς μέν τών οικείων άπέβαλεν, 
ήλω δ' αυτός. Ό γούν Κουτλουμούς πρός τόν Ταγ-
κρολίπικα έπανελθών τά περί τού κατά τήν Μηδίαν 
διηγειτα πολέμου, καί τής χώρας εξυμνεί τό πάμ-
φορον, καί προσετίθει, εύάλωτον είναι ταύτην, παρά 
γυναικών καρπουμένην, ούτω καλών τούς μαχεσα-
μένους αύτψ. Ό δέ Ταγκρολίπιζ αύτψ μέν διά τήν 
ήττον έμη ν ία, εκείνος δέ κατά τών Αράβων έχώρει. 

ciscitur. Gutlumua autem cum auia ραβα® metu 
aufugit, et Paaare Cborasmiorum urbe occupata, a 
•ultaoo (sio enim Tangpolipix appelJabatur) de-
ficit, et patruo a quo obeidebatur, diu restitit, ob 
loci munitionem fruatra laboranti. Qui ea obsi-
dione occupatus, Asanem eura jusiia copiis contra 
Mediam mittit. Is impetu in provinciam faclo, et 
praelio cum Romanis commiseo, ipse cadit.amisso, 
paucisaimia exceptis, toto exercitu. Quo sultanus 
cognito, eane doluit, aed jacturaru illam resarcire 
cupiena, Alimo Abramio fratri ex altero parente 
exercitum centum millium circiter oontra Romanoa 
ducendum committit. Sed Baasparacanis praetor 
petitis ab imperatore auxiliia, Liparitam, pariis 
lberi-e dynaatam exepectabat, neque cum Turcis 

Καί δ Κουτλουμούς δείσας άπέδρα μετά τών σύν αύτψ, C dimicandum sibi cenaebat, priusquam ex mao 
καί τδ Πάσαρ (πόλις δ' έστι τών Χωρασμίων) τουτί 
κατασχών, αφίσταται τού σουλτάν (ούτω γάρ δ Ταγ
κρολίπιζ ώνόμαστο) καί έπί πολύ πρός τόν θείον 
άντικαθίστατο, πολιορκούντα αυτόν, διά δέ τήν τής 
πόλεως όχυρότητα μηδέν άνύσαι δυνάμενον. Καί δ 
μέν σουλτάν τή πολιορκία τού Πάσαρ προσησχόλητο* 
στέλλει δέ κατά Μηδίας Άσάν συν άξιομάχψ δυνά
μει. Ό δέ προσβαλών τή χώρα, καί συμμίξας 'Ρω
μαίοις, πίπτει μέν αύτδς, ηττάται δέ τό σύν αύτψ 
στρατιωτικδν, καί βραχίστων άτερ, τό πάν άπόλλυ-
ται. "Ο μοδών δ σουλτάν ήθύμησε μέν, έπαναλαβείν 
δ' αύθις έσπευδε τδ δυστύχημα, καί Ά λ ί μ Άβραμίψ 
έτεροθαλεΐ εαυτού άδελφψ στρατίάν έγχειρίσας εις 
εκατόν άριθμουμένην χιλιοστύας, κατά 'Ρωμαίων 

dato imperatoria Iberum auxiliorea copiae advenia-
aent. Romaaia igitur iotra muoitiones ee conti-
nentibus, Alimus oegata pugnandi copia. Arzem 
oppidum nullo muro circumdatum, quod merca-
toree pene ianumerabilea, bomines ditissimi inco-
lebant, se primoimpotu capturum ratua, spe sua 
frustratua est, cum illud invaasisset. Nam incolaa 
adilus lignia obatruxerunt, et telis ex aedibus con-
jiciendis multoa sustulerunt. Eo per eex dies faclo, 
cum Turcorum dux Arzenos fortissime 86 defen-
dere, 257 neo obsidione facile capi posse cer-
neret, igni eoa superare instituit: quo «dibus in-
jeoto, cum incendium undique saeviret, civibus in 
fugam vereia, Barbari oppido potiti, multum auri 

έςέπεμψεν. Ό δέ τού Βασπρακαν στρατηγός τψ β et aliarum opum invenerunt, quaa flamma non ab-
βασιλει κερί τούτων διά γραμμάτων έδήλωσε, συμ
μαχίαν αίτών* Καί δς τψ Αιπαρίτη δυνάστη μοίρας 
τών Ίβηρων τυγχάνοντι έπέστειλε συνελθειν τοις 
'Ρωμαίοις , καί έπαρήξαι κατά τών Τούρκων. Τών 
Τούρκων δέ έπιστάντων ήδη, οί «Ρωμαίοι πολεμήσαί 
σφισιν ούκ έκριναν, εί μή ένωδειεν κατά τήν βασι
λική ν έντολήν καί τοΧς Ίβηρσιν. Άτρεμούντων δέ 
τών στρατιωτών, μή δυνάμενος αύτοΐς δ Ά λ ί μ 
συμβαλειν, είς όχύρωμά τι προσκαθημένοις, έπεισι 

eumpserat. Inde iterum oontra Romanum exerci-
tum properaruat. Gum Liparites cum Iberibus jam 
adesset, sub veeperam commisso ad Bulytum 
praelio Alimus et Chrosanes alter Barbarorum dux, 
cum suie oonversi fugerunt, Romanie |eos in mul-
tam noctem peraecutia. Liparites vero in alio 
cornu puguans ab boatibus captus fuerat, quem 
dum Romani in castra reverei diu exapeotant, 
caaui illius ignari, quidam nuntiat, captum ab 

Variee lectionee et notee. 

(39) 'Ασπαχάν. Alier θ Reg. 'Ακασχάν. 
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hoetibus featinanter abduci. Qaa ojogaifo i l l i in χ τψ Άρτζε (κωμόπολις δ' ήν τούτο)* πληθύς δ' ένψ-
moerore erant, Barbari vero U^arxtooTad eultanum xet αύτφ, V ούτως ειποιμι, καί αριθμόν _ύπερβαί-
perduxerunt. Imperator^item liberandi illius cu- νουσα, έμποροι δ' ήσαν ol άνθρωποι, καί πλούτος ήν > 
pidus, magnam pecuqraA/eJue redimenti ergo et αύτοις περιττός. *ί2ς ούν άτείχιστον τήν κωμόπολιν 
munera sultaaa misii^-peiens, ut Turci cum Ro- έξ εφόδου αυτήν έλείν οί Βάρβαροι ήλπιζον, άλλ' 
manig fffidusvferfrent. Cui aultanus Liparitem gra- έγνωσαν, παραβουκολούμενοι ταϊς έλπίσιν, έπείπερ 
tia raUlp11f\dQini peounia il l i tradita, pro quo ταύτη προσέβαλαν. Ταις γάρ διόδοις ύλας έπα-
miaeji cftat: Taortatus, ne in posterum arma oontra γαγόντες ol ταύτης κάτοικοι, καί ταύταις αύτάς 
Tqrt09*8uraeret: atque ipse etiam legatum ad im- άποφράξαντες , έκ τών δωμάτων Κδαλλον τούς 
p$roiorem misit, quena ilii Seriphem vocaat, cujua εναντίους , καί άνήρουν πολλούς, καί τούτο έφ' 
'eadem fere conditio fuit, qu« olim apud nos eyn- ήμέραις έγίνετο έ ξ . Ής δ' έγνω δ τών Τούρκων 
celli. Nam ut is patriarcb» moriui locum occu- αρχηγός δ Ά λ ί μ έ^ρωμενέστατα τούς 'Αρτζηνούς 
pabat, sio etiam Scriphea chalipha defuncto eucoe- άντεχομένους , καί πολιορκία ^στα μή άλωτούς, 
debat. Is igitur magnam urbem ingrea3U9, et πυρί τών ανδρών περιγενέσθαι διέγνωκεν- αύτίκε 
superbe cum imperatore collocutus, cum ab eo τοίνυν άνήπτο τούτο, καί τοις οίκήμασιν ύπεβάλ-
poetulaeset, ut tributa sultano penderet, infecta re n λετο. 'ίΐς δ' έξήφθη πανταχόθεν πυρκαΐα, τρέ-
eatdimiasus. Qua decauia iratus sultanua, ipse πονται μέν οί εγχώριοι, οί δέ Βάρβαροι κρατούσι 
Romanoa aggressua est, eoque tempore Turcica της κωμοπόλεως, καί πολύν έν αύτη χρυαδν καί 
gens longiua progreasa, totum Orientem subegit, άλλον πλούνον εύρήκασιν , δσος μή κατανάλωτο 
et usque ad contineaiem Byzaotio lobversam pro- πυρί. Εντεύθεν αύθις κατά της 'έ^ωμαϊκης ώρ-
oesait. Ac ita se res Turoic» babuerunt. μήκασιν στρατιάς. "Ηδη δέ καί τού Αιπαρίτου σύν 
τοις "Ιβηρσι παραγεγονότος, συμβολή τών στρατευμάτων έγένετο περί Βουλυτον. Ό ρίέν ούν 
Ά λ ί μ καί δ Χοροσάνης (έτερος δ* ούτος ήν στρατηγός τών Βαρβάρων) μετά τών ύπ' αυτούς τρα-
πέντες , ένέκλιναν είς φυγήν, καί σφδς οί άντιτεταγμένοι 'Ρωμαίοι μέχρι πό£ρω νυκτών κατ-
εδίωκον. Ό δέ Αιπαρίτης κατ' άλλο κέρας μαχόμενος έάλω τοΤς έναντίοις. Ώς δ' έπαύσαντ· 
τής διώξεως οί 'Ρωμαίοι, τδν Λιπαρίτην προσέμενον, μή είδότες, δ περί εκείνον συμβέβηκεν. Έν τοσούτο) 
δέ τις αύτοΤς άγγέλλει τού Αιπαρίτου τήν άλωσιν, καί δ'τι λαβόντες αύτδν οί έλόντες άπίασι σύν σπουδή. 
Οί μέν ούν 'Ρωμαίοι ταύτα μαθόντες, έν άθυμίαις ήσαν, οί Βάρβαροι δέ τψ σουλτάν τδν Αιπαρπην 
έκόμισαν. Ό μέντοι βασιλεύς του Αιπαρίτου μαθών τήν άλωσιν, πέμπει πρδς τδν σουλτάν, ελευθέρα 
άξιώσαι τδν Αιπαρίτην ζητών, καί λύτρα τούτου πέμψας πολλά, καί δώρα δέ τφ Σουλτάν, m 
σπονδάς μέσον 'Ρωμαίων καί Τούρκων γενέσθαι αυτών. Ό δέ σουλτάν τδν μέν Λιπαρίτην δωραέ-
στέλλει αύτψ, τά δέ γε λύτρα πάντα τψ, υπέρ ού έπεπόμφεισαν, δέδώκε, καί μηκέτι δπλα κατά 
Τούρκων άρασθαι παρηγγύησεν, Έκπέπομφε δέ κάκείνος πρέσβυν πρδς βασιλέα, δν έκάλουν εκείνοι 
σερίφην. Ούτος δ' έστι παρ' αύτοίς οπερ πάλαι ήν παρ' ήμίν δ λεγόμενος σύγκελλος· ώς γάρ 
δ σύγκελλος τού πατριάρχου θανόντες ε*ς τδν εκείνου τόπον άντικαθίστατο, ούτω καί δ σερίφης, 
τού καλιφα θανόντος, τδν τελευτήσαντα διεδέχετο. Είσελθών ούν είς τήν μεγάλην πόλιν δ σερίφης, 
καί είς δμιλίαν τψ κρατούντι έλθω ν, καί δμιλήσας υπερηφάνως φόρους τε τελείν άπαιτών τψ σουλτάν, άπεπέμφ-
θη. Εντεύθεν βαρυθυμήσας δ σουλτάν, αύτδς κατά 'Ρωμαίων έχώρησε, καί έκτοτε προχωρούν τδ τών Τούρκων 
γένος, τής Έψας άπάσης έκράτησε, καί μέχρι 'τής άντιπύρθμου τή Βυζαντίδι ηπείρου κατήντησε. Τά μέν ούν 
τών Τούρκων τούτον έσχε τδν τρόπον, 

XXVI. Patzinacffl varo in Europa grassabantur, C Κζ\ Τδ δέ τών Πατζινάκων έθνος κατά τήν 
gena Scytbica et populosa, ultra letrum incolena, Εύρωπαίαν μοίραν κεκίνητο* Σκυθικό ν δε τδέννα; 
cui tum Tyracbue imperabat, vir nobilis ille qui- καί πολυάνθρωπος πέραν "Ιστρου νεμύμανον. 
dem, 8ed igaavua. Alius vero quidam Cegenea, ut δέ τότε τού έθνους άρχων Τυράχ, άνήρ τδ ρ>* 
genere obscuro ortus,ita bomo acer et ιtrenuus, ob γένος παρά τψ έθνει λαμπρδς, τδ δέ ή$ος ν*Λής. 
multa egregia facinopainbelliseditapopulocharue "Ετερος δέ τις Κεγένης καλούμενος, άσημος μέ» 
erai. Qua de cauaa Tyracbua eum per ioeidiaa δσον είς γένους άναφοράν, άνήρ δέ (3έκτης τι «αί 
tollere atudebat. Quo ille animadverso, duabus e δραστήριος, καί πολλάκις έν πολέμοις άνδραγε-
tredeoim tribubue sibi conciliatie, trajecto latro θήσας, παρά τού έθνους πεφίλητο. Διδ 
9 5 8 in Romaaorum finee venit, se tranafugiaeo τού Τυράχ έλοχατο, ζητούντος αύτδν άνελειν. 
ad imparatorem,eique non inutilemfore, profeaaue. γνούς έκεΤνος, καί δύο τών φυλών προσεται 
Ea re indicata, Monomachus prosidem Scytbaa μένος, ούσών πασών δέκα έπί τρισί, σύν αύταϊζ 
eueciperejubet.Gegenes vero Byzantium profectua, διέβη τόν "Ιστρον, καί έπί τά 'Ρωμαίων δρ« 
in conspectum imperatoris veait, et salutari ba- γέγονεν, αυτόμολος ήκειν λέγων τψ βασιλει, χαί 
ptismate initiatua, patriciuaeat appellatus,8uiaquo ούκ έσεσθαί οί άσυντελής. Έμηνύθη ταύτα τφ 
Scytbis persuasit, ut et ipai divino illo lavacro ~ Μονομάχψ, καί δ τής χώρας άρχων κελεύετει 
abluerentur. Gum vero in ripis Jstri etativa ha- δέξασθαι τούς Σκύθας. Ό δέ Κεγένης καί είς τήν 
beret, et flumine •ubito trajecto, Tyracbios cae- βασιλίδα τών πόλεων φοιτήσας, ές δψιν ήλθε τφ 
dibus et rapinis infeataret: Tyrachue per legatos βασιλει, καί τδ σωτήριον δεξάμενος βάπτισμ» 

i παρά 
εϊν. Ό 
αιριεά- , 
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έτ ιμήθη πατρίκιος. Έπεισε μέντοι χαί τούς σύν Α c u m imperatore ob tranafugam euaceptam βχρο-
*ύτψ Σκάφος, τού Otioo τούτου λουτρού μετασχειν. atulat, quem niei eoerceret, totam gentem 
Ποιούμενος δέ τάς διατριβάς κατά τά παρίστρια, hostem illi fore. Ad ea respondet imperator, βθ 
xal διαβαίνων τδν ποταμδν άθρόον, έχάχου τούς nequededititiom proditurum,nequeprohibiturum, 
τού Τυράχ, άναιρών τε καί ληϊζόμενος. Πρεσβείαν quominua inaidiatores ulciaeretur. Ηοο nuntio 
τοίνυν δ Τυράχ πρδς τδν βασιλέα άπεσταλχως, accepto, Tyrachue, cum Isler hiberno tempore 
ήτιάτο Οτι τδν άποστάτην τού έθνους έόέξατο, καί totus conglaciaeset,cum tota gente pedibus flumen 
εί μή κωλύση χαχοΰν τδ έθνος τδν πρόσφυγα, transiit, Romanaque provincia occupata, obvia 
ήπείλει τδ έθνος δ'λον έξειν πολέμιον. Πρδς ταύτα queque vaetavit. Sed imperator exercitum pro-
δ' δ αυτοκράτωρ ούτε προδότης έφη τού προσ- vincire praeaidi et Cegcni statim eubsidio misit. 
ελθόντος γενήσεσΟαι, ούτε χώλύσαι, μή άμυνα- Patzinacae vero cum annons et vini aliarumque 
σφαι τούς έπιδουλεύσαντας . Τούτων τών μήνυμα- potionum qu83 θχ melle conficiuntur, oopiam in-
των τ ψ Τυράχ κομισθέντων , έπεί χειμών επέστη, venissent, et iis avide se ingurgitaseent, in coelia-
χαί δ "Ιστρος έξ όχθης εις τήν έτέραν τψ κρύει oum morbum inciderunt. Quo Cegenee e transfuga 
πηγνύμενος χεχρυστάλλωτο, πεζή διέβη τδν πο- cognito, Romanis copiia fit auctor hoales inva-
ταμδν σύν τψ έθνει παντί, χαί τήν 'Ρωμαίδα dcndi. Eas cum Barbari morbo confecti eontra 
χώραν χατειληφώς, τά έν ποσίν έκεράϊζεν. Ό δέ Β se ire vidissent, aBStaantes, et animia armisque 
γε βασιλεύς τούτο μαθών στρατιάν αύτίκα τψ τής abjectis, facti supplices, hostibus st dediderunt. 
χώρας αρχοντι χαί τψ Κεγένη έπίκουρον έπεμψεν. Quicunqoe vero ln Cegenem inciderunt, partim 
01 μέντοι Πατζινάχαι τροφών άφθονίαν εύρόντες, gladiis sunt trucidati, partim auro ad servitutem 
χαί όλου χαί άλλων ποτίμων έσχευασμένων έχ venditi. Reliqua raultitudo Romania usui fore visa 
μέλιτος, χαί περί ταύτα άπληστευσάμενοι, νοσή- est, si armia ademptis in Bulgaria, maxima ex 
ματι χοιλιαχψ περιέπεσον. Καί τούτο έξ αυτομόλου parte descrta, ob gentera il lam non ita pridem 
γνούς δ Κεγένης, άναπείθει χαί τάς 'Ρωμαϊχάς eversam, collocaretur: idque juesu imperatorie 
δυνάμεις έπιθέσθαι τοις ενάντιοι ς. Ώς ούν είδον factura est. Tyraobus vero ct prooeres ejus, ad 
ol Βάρβαροι τήν κατ1 αυτών τών 'Ρωμαίων έπε- illum perducti, baptizati, magnisque dignitatibus 
λευσιν, χατειργασμένοι τή νόσψ τυγχάνοντες, ίλιγ- ornati sunt. Ut autem eo tempore Romanis cum 
γίασαν, καί έποδειλιάσαντες μεθήκαν τά δπλα Turcis bella erant in Orieate, imperator, delectu 
καί ίκέται γεγόνασι, καί τοίς έχθροίς παρέδωκαν acto xv millia Patzinacarum armis, equia, et auas 
εαυτούς. Τούτων δ' δ'σοι μέν ύπδ τδν Κεγένην gcntie ducibua datis, Ghrysopolim tranavectoa ία 
γεγόνασι ν , οί μέν ξίφεσι παρεδόθησαν, οί δέ πρδς Iberiam irc jussit: via3 quoque monstratore addito. 
δουλείαν χρυσού απεδόθησαν. Τδ πλήθος δέ τδ C Qui cum ad Damatrim perveniasent, restiterunt, 
λοιπόν χρήσιμον ένομίσθη γενέσθαι 'Ρωμαίοις , nec ultra progredi voluerunt, sed regresei usque 
εί τά δπλα άφαιρεΛέν, εις τήν τών Βουλγάρων ad freium, mari juxta D. Tarasii monaslerium 
χώραν κατοικισθείη, έρημον ούσαν τήν πλείονα, £ 5 9 equis tranami?so, continenter profecti sunt, 
πρδ μικρού τού έθνους εκείνου καταλυθέντος. "Ο doneo se cum popularibus suis conjunxisaenl, quo 
χαί γέγονε, τού βασιλέως κελεύσαντος. Ό δέ γε facto tabernaculis in campis ad ripas Istri fixis, 
Τυράχ σύν τοις έξοχο ι ς τού έθνους ήχθη πρδς τδν Thraciam incurearunt, copiis iraperatoriis contra 
κρατούντα, χαί τού θείου καταξιωθέντες βαπτί- so missie eubinde superiores, utimpune per totam 
σματος, άξίωμασι λαμπροίς έτιμήθησαν. Ώ ς δέ ψ Tbraciara et Marcedoniam vagarentur ; et omnia 
μάχαι τότε 'Ρωμαίοις κατά τήν 'Εψαν μετά τών predarentur, non remota duntaxat, sed et urbi 
Τούρκων ήσαν, πεντεκαίδεκα χιλιάδας Πατζινάκων finitima. Tandem vcro xxx annorum inducias cum 
δ αυτοκράτωρ έπιλεξάμενος, καί καθοπλίσας αύ- Roraanis paciscuatur. Et hic belli Patzinacarum 
τούς, Ίππους τε παρασχόμενος, καί έπιστήσας στρα- fuit exitus. 
τάρχας αύτοΤς έκ των ομογενών, έα Χρυσοπόλει διεπεραίωσεν, είς Ίβηρίαν κελεύσας άπελθείν, τάξας αύτοις 
καί προηγήτορα τής δδού. Ώς δ' ούν περί τδν Δαμαρτύν ήκασιν, έστησαν, καί πρόσω βαίνειν ούκ ήθελον 
είς τούπίσω δέ χωρήσαντες, καί άχρι τού πορθμού έφθακότες, συν τοίς Ίπποις τήν θάλασσαν διαπορ-
θμευσάμενοι κατά τήν τού αγίου Ταρασίου μονήν, αύτίκα συντεταγμένην ποιησάμενοι τήν δδοιπορίαν, 
τοις όμογενέσι προσήνωντο, και έπεί δμού συνηθροίσθησαν, άπήλθον καί έν τοίς παριστρίοις πεδίοις 
έπήξαντο τάς σχηνάς, έχείθεν δ* ορμώμενοι, τά θρακψα κατέτρεχον. Πολλάκις δέ τού βασιλέως κατ» 
αυτών στράτευμα πέμψαντος, επικρατέστεροι ήσαν οί Βάρβαροι, ώστε καί άδεώς κατά πάσης τής Θρά
κης καί της Μακεδονίας σκεδάννυσθαι, καί λείαν άπαντα τίθεσθαι, καί ού τά πό£ρω μόνον, άλλά μέν· 
τοι καί τά τή πόλει άγχίθυρα. Τέλος δέ σπένδονται Ρωμαίοις τριακοντούτεις σπονδάς, καί οττως δ τών Πατζινά
κων έληξε πόλεμος. 

ΚΖ\ Ό δέ σουλτάν ούκ Ιληγεν επιών τάς ύπδ 'Ρω- D XXVII. Sultanua vero Romanas urbea et provin-
μαίους χώρας καί πόλεις, καί τάς μέν λη'ιζόμενος, cias infestare non destitit, aliis direptis, aliis va-
τάς δ' εκπορθών τε καί οίΆειούμενος. Κατά τούτους statis, aliis euo regno adjeotia. Sub id tempua 
τούς χρόνους καί έπιβουλήν- καθ* εαυτού δ αύτο- iinperator inaidiaa sibi faotas deprebeadit, a Ro-
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mano Boila inatnietas. Γβ vir obscorne erat,lingua Α κράτωρ έφώρασεν f ήν 'Ρωμανδς δ Βοΐλας συνε-
eemimnta, et vi artieulate loquendi destituta, par-
tim naturae vitio, partiro simulatione et affecta-
tionp, qua insitum sibi vitium augebat. Eo bomioe 
imperator plus quam ullo alio delectabatur,et nu-
gas illius perperam et confuse loquentie omnibus 
aliia voluptatibue praeferebat: unde ita familiaris 
il l i factus est, ut quavie hora illura convenire et 
alloqui auderet. Nec minue illi gynaeceum quara 
imperatoris conclave patebat, quandocumque vole-
bat, et utrinque ei divitiae affluebant, ita ut licet a 
triviia, ad eenatoriura faetigium evectus eeset : ea 
tamen felicitate non contentus, regnum etiam con-
cupiacit, idquo sibi vindioare contendit, impera-
tore interfecto. Quos igitur imperatori male velle 

στήσατο . Έ ν δ' ούτος τών άσημων " Ανήρ, καί 
τήν γλώσσαν εΤχεν ήμίφωνον, μηδ' oTotv δρ0ο-
επεΤν, δλισθαίνουσιν δ' έν ταΤς όμιλίαις, καί άνεπ-
αίσΒητα τοΤς άκροαταΤς φθεγγομένην. Τούτο δ' ή» 
τδ μέν ελάττωμα φωσικόν, τδ δέ προσποίησις και 
σκηνή, τήν τής φύσεως διαμαρτίαν τή ύποκρίσει 
τού σκηνουργού έπιτείνοντος . Τψ τοιούτψ τοίνιιν 
άνδρί ώς ούδενί τψ δ βασιλεύς ήδετο, καί εί etij. 
μαρτημένα και άδιάρθρωτα ήκουε φθεγγομένου 
αυτού, υπέρ πάσαν 'Τ,γεΤτο τάς εκείνου φλυαρίας 
γλυκυβυμιαν . Καί ουτω διά ταύτα τ ψ βασιλει 
προσωκείωτο, ώς πάντα καιρδν είναι αύτψ τής 
πρδς έκεΤνον είσόδου καί τής έντεύξεως. Καί ούχ 
ούτως αύτψ τά περί τδν άνδρώνα διέκειτο , ή δέ 

sciebat, iis arcanum detegebat : qui ei orationem n γυναικωνΤτίς οί άπεκέκλειστο, άλλ' άνετος ήν αύτφ 
ejue probarent, eos magna spe propoeita ad fa 
cinus confirmabat.Sin eura conatura averaarentnr, 
aiebat, ae id tentandi gratia dixisee, ut eorum 
fidem erga imperatorem exploraret, eorumque in-
tegrilate collaudata, benevolentiam illorum impe-
ratori testaturum sanote afflrmabat. Cum autem 
sic plerosque tractaret, conjurati ejus rem facil-
lime po886 confici opinabantur. Necenim in impe-
ratorie duoUxat cubiculum, ipso dorraiente, aut 
cum imperntrice cubante, bomini patebat aditus, 
sed ct occultorum adituum claves crcdila? erant. 
Quare omnino destinata exsecutus fuieeet, nisi a 
quodam ex coneciis delatua, in manifeeto scelere 
deprehensus easet, gladium ipsum adhuc £ 6 0 
tenens, quo imperatorem peroueaurua erat. Ca-

κάκείνη, καί δτ* έβούλετο βάσιμος, καί δ πλούτος 
επέχει τψ άνδρί εκατέρωθεν, καί έκ τών τριάδων 
άναρπασθείς, είς αυτήν άνήχθη τήν συγκλητιχήν 
κορυφήν. Ό δέ ούκ ήγάπα τούτον εύδαιμονήσας 
τδν τρόπον, άλλά καί τής βασιλείας έρ$, καί 
μελέτη ταύτην έαυτψ προσνεΤμαι , κτείνας τδν 
αυτοκράτορα. Καί οδς ήδει δύσνους τψ βασιλεϊ, 
τούτοις τδ άπό^ητον άνεκάλυπτε. Καί τούς μεν 
τδν λόγον προσιεμένους μεγάλαις έλπίσιν έξαί-
ρων , πρδς τούργον έρώννυεν . Et δέ τίνες καί 
πρδς τήν προσδολήν έδυσχέραινον , δ Α πειραν 
έλεγε τδν λόγον προσαγαγεΤν. Ίνα γνψ τήν btAm 
π'στιν τήν είς τδν αυτοκράτορα, καί έπήνει τοές 
άνδρας τής διαθέσεως, καί γνωρίσαι τψ βασιλεϊ 
εύνους αύτψ τυγχάνειν διώμνυτο. Ό μέν ούν ούτω 

terum ipse ob illiua vecordiam nullaa pcBnaa de- C μετήει τούς πλείονας, καί οί έκείνψ συνομοσάμενοι 
^ σ τ α τδ βούλευμα ψοντο γενέσθαι άνύσιμον. Ού 
μόνον γάρ ή πρδς τδν βασιλικόν κοιτωνίστον πάροδος 
έκείνψ άνετος ή ν , κάν έτυχεν όπνώττων δ βασι
λεύς, καν καί τή βασιλίδι συνίαυεν, άλλά καί τάς 
τών άπο^ήνων ε'σόδων κλείς έμπεπίστευτο. Καί 
ήχθη δν είς έργον τδ διαβούλιον, εί μή τις αύτδ 
τψ βασιλεΤ κατεμήνυσε τών κοινωνησάντων τοο 
σκέμματος . *Βλω τοίνυν έπ' αύτοφώρψ και τδ 
ξίφος αύτδ κατέχων ψ τδν αυτοκράτορα Ιμελλεν 
αύτίκα διαχειρίσασθαι . Ά λ λ ' δ μέν διά τδ το» 
κρατούντος άβέλτερον, ουδέν υπέστη άνιαρε> ·* 
δέ τής επιβουλής έκείνψ συνίστορες ούκ ομίιιΐι 
ατιμώρητοι. Ούτος δ βασιλεύς φιλότιμος Wtw 
έθέλων καί ελευθέριος, μή μετιών δέ σύν έπιστήμ* 

munee, quffl pro omnibue vectigalibus, locorum J) τήν άρετήν ώς έχρήν , είς κακίαν ταύτην μετή-
νεγκεν. Άντί γάρ μεγαλοπρέπειας είς άσωτίαν με-
τακεκύλιστο, ούτε οίς έδει παρέχων τά δημόσια 
χρήματα ούτε δ'σαπερ έδει ούθ' δτε χροών. Καί 
τήν μονήν δέ τήν τών Μαγγάνων (40) οίκοδομών 
(λέγεται δέ τής οικοδομής άρξασθαι διά τήν έρωμέ-
νην αύτψ, τήν Σκλήραιναν λέγω, V εκείνη πρω> 

dit, insidiarum coneciis duntaxat aupplicioaffectis. 
Hic imperator cum se benignum et liberalem per-
biberi vellet, in eo tamen neque artem neqoe 
modum adhiberet, a virtute magoiflcentie in 
vitium profusionis est devolutus. Publicam enira 
pecuniam itadilargiebatur, ut neque quibue, ne-
que quantum, neque quando esset tribuendum, 
obaervaret. Nam cum Manganorum monasterium 
aedificaret, quod ob adamatam Scleraenam in-
choaase fertur, ut earo tum in Gynegesio babitan-
tera, per epeciem atructura) inspiciend», crebrius 
vieerei, fisco et publicis thesauris exbaustis, ad 
peccuni/B inopiam redactue, nec illicitia quaestibus 
abstinuit. Sed cum provinciap quaedam essent im-

angustias tuerentur,etBarbaros aditu Romanorum 
ditionum prohiberent: custodiis abolitis, tributa 
iis provinciis imperavit: unde Barbaria aine ullo 
negotio patuerunt. Illud certe quidero, si quia 
vere conaideret, ei aoceptum ferri potest, quod 
Oriens Marte Barbarico est eubactue. 

Variee lectiones et notae 

(40) Μονήν τών Μαγγάνοιν. Ut in condendo 
S. Georgii ad Mangana monasterio iroperii thesau-
ros exhauserit Monomacbus, quaiisve fuerit et 
quam magnifica illius etructura, praBcaeteris narrat 
Michael Psellus, lib. ν Hist. ms.,neque in ea dun-

taxat, eed et in aliie Deo vel aanoiit dicatte «dibue 
exstruendis: Είτα δή καί πρυτάνεων νέον έπψκοόό-
μησε, πτω^ςοτροφεΤον^ τούτο έπονομάσας, καί χρυσού 
ρεύμα εντεύθεν πολύ τοΤς άσκειν προηρημένοις 
άφήκεν. 
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φονσ$ συνεχώς, έν τψ οίκω τού Κυνηγεσίου έχούση τότε δή τήν κατοίκησιν) πρόφασιν έχων τού σε· 
μνείου τ ή * δύμησιν, έξήντλησε τούς βασιλείους ή κοινούς θησαυρούς δ'θεν χρημάτων δεόμενος, ουδέ 
τών άπειρη μένων πορισμάτων άπείχετο. Άλλά καί χωρών ούσών, αί πρδς τδ δημόσιον τοις βα-
σιλεύσιν ού δασμούς συνεισέφερον, άλλ' άντί πάσης δασμοφορίας, δυσχωρίας έφρούρουν, καί 
τοις Βαρβαροις τήν είς τάς 'Ρωμαίοις δποκειμέναΓ χώρας άπετείχιζον πάροδον, έκεΤνος φόρους ταΤς 
χώραις έπιτάξας, έσχόλασε τάς φρουράς. ΚάντεύΑεν ή πρδς τάς 'Ρω μαίας χώρας ^ σ τ η τοΤς Βαρ-
βάροις έγένετο πάροδος. 'Εκεινος τοίνυν ύ άνήρ αίτιος τοις άπαθώς λογιζομένοις κριθήσεται, τού τήν 'Εφαν 
μοιραν δουρί κυριευθήναι βαρβαρικψ. 

ΚΒ'. Τής δέ βασιλίδος Ζωής (41) έν γήρα βαθεΐ ^ 
(υπέρ γάρ τά έβδομη κοντά έτη παρεξετάθη αύτη τδ 
βιώσιμον) καταλυσάσης τήν ζωήν, ούκ άνδρικώς 
εκείνος έθρήνησεν, άλλά μέντοι γε μειρακιωδώς. 
Λέγεται δέ καί άγγέλοις αυτήν παρεξισούν, επει
δή που τού μνήματος εκείνης μύκης έκ τινοτ δγρό-
τητος άνεβλάστησε, και τούτο καλεΐν σημειον άνωθεν 
οίκονομηθέν, Ίνα μή άγνοήται ή βασιλίς ταΤς νοεραις 
συντεταγμένη δυνάμεσι. Τής δ' ώς ε-ρηται θανού
σης, δ βασιλεύς έτι φλεγμαίνων περί τούς έρωτας 
έπεισάγει τοίς βασιλείοις μείρακά τινα δμηρον δο-
θείσαν 'Ρωμαι'οις έξ Αλανών, παΐδά τίνος τών παρ' 
εκείνοις άρχηγετούντων, καί ταύτην σεβαστήν δνο-
μάσας, βασίλειον αύτη τήν θεραπείαν άπέταξε καί 
πλούτου χορηγίον δαψιλεστάτην. Καί εί μή τήν βασι-

XXVIII. Imperatrice Zoe provecta astate morlua 
(eaptuagesiroum eniro annum exceeserat) obitura 
ejus non ot vero digaum est, tulit, sed muliebriter 
loxit, eamqueangelis aequiparasse fertur: oum ob 
looi homiditatem ex ejus monumento fungus ger-
minasaet, quem aigum dlvina providentia editum 
vocavit, ut ne ignoraretur imperatricem in coetum 
intelligentium Potestatem esse receptara. Verum 
adhuc amorie incendio flagrans, adolescentulam 
quamdam Alani principis filiam, obsidem Romania 
datam, in regiam introductam Auguatam appellat, 
addita cuatodia regia et sumptibue liberaliasimis. 
Quod ni Tbeodoram imperatricem reveritue esset, 
ao potiua quarti conjugii dedecua et nefas, ami-
oam suam etiam imparatrioem appellaseet, et dia-

λίδα, τήν βεοδώραν λέγω, πεποίητο δι' αίόούς,;ή μάλ- demate exornasaet. Gfflterum illa Augusts felicitae 
λον τδ τής τετραγαμίας ήσχύνετο άθεσμον, καί βασί- " non diu duravit: nam post imperatorie obitum ad ι τής τετραγαμίας ήσχύνετο άθεσμον, καί βασί 
λ ισσα αν τήν ερωμένη ν ταύτην άνεΤπε, καί διαδήματι 
κατεκόσμησεν δν. Εκείνου δέ θανόντος, ού παρέμεινε 
τή σεβαστή τδ ευτύχημα, άλλ' είς τήν προτέραν τής 
ομηρίας τύχην έπανελήλυθεν. Άρτ ι δέ καί περί τού 
τέλους ίστορητέον τούτου τού αύτοκράτορος. Ού μα
κρύς έξεμετρήθη χρόνος, έξότου τής ηγεμονίας τών 
'Ρωμαίων γέγονεν εγκρατής, καί οί νόσος άρθρΐτις 
ένέσκηψεν, ή πρότερον τοΤς ποσίν εκείνου τού ρεύ
ματος έπήνεγκε τήν φοράν, ώστε τάς βάσεις αυτού 
πρδς πορείαν καί στασιν αδύνατε ιν. Εί δέ ποτε καί 
κινήσεως ανάγκην έσχηκεν, ή πρός τίνων υποστηρι
ζόμενος προέβαινε δυσχερώς, ή καί πάμπαν έτερο-
κίνητος ήν. Τού χρόνου δέ προϊόντος, καί ταΤς χερ· 
σίν έπε|5(3ύητο α?τιον* είτα καί τοις ώμο ι ς έπήνεκτο, 
καί τέλος βλον αύτψ τδ σώμα τψ (ίεύματι κατεκλύ- C 
ζετο, καί παρείτο, καί έξηρθρούτο, τοίς τών άρθρων 
κοιλώμασιν εγκλεισμένου τού γεύματος. νΕκαμνεν 
ουν ούτω πρδ μακρού τδ σώμα τψ βασιλει. ΕΤτα καί 
τι έτερον έπισυμβεβηκός (τδ δ' ή ν έκ πνεύματος 
νυγμδς περί τήν πλευράν) προσδοκήσιμον έκείνψ 
καί τοίς αύτψ παραδυναστεύουσιν έθετο τδ τέλος 
τής βιοτής, ών τα πρώτα δ λογοθέτης ή ν Ιωάννης, 
έκτετμημένον άνδράριον, άσημο ν μέν έκ γένους καί 
δυσγετέστατον, πρδς δέ πραγμάτων μεταχείρισιν 
άφυέστατον, γραμματικής δέ τέχνης τοσούτο με-
τεσχηκδς, ώστε μήτ* όρθοεπείν ακριβώς άττικίζον, 
μήτ ' άπττίστως δρθογραφειν· Έ φ ' ψ δή τήν τών 

post imperatoria ι 
prietiDam conditionem eat reveraa. Nunc de exitu 
imperatorie est dicendam. Non multo post quam 
aceptro potitua eaaet, morbus eum articularia 
961 invaait, humoribus principio ad pedea decur-
rentibua, ut neque etare, neque ingredi posset. 
Quando autem eum moveri necease erat, aut ab 
aliia auiTultua sgre ingrediebatur, aut gestabatur. 
Verum progreasu temporis, fluxioQea in manue 
etiam iticumbebant, deinde humeroa vexabant, 
denique totum corpue infestabant et laxabant, ca-
vitatibue articulorum 8Θ insinuantea. Ad baec aliud 
accessit malum, vellicatio lateris ex anbelitu, qua 
fiebat, ut nec ipse vilaB diuturnioria apem haberet, 
nec ejue proceres, quorum primariue orat logo-
tbeta Joannes, oastraiue homuncio, obsouro et 
igaobilissimo genere ortus, et ad res gerendaa 
ineptissimue, grammaticae artis adeo peritus, ut 
ia afifeciatioae Alticismi, neque reote loqui, neque 
citra errorem acribere posaet. Ei summam rerum 
imperator commisit: eumdem principem senatue 
desigoavit. Nam priua reipublicae admioiatratio 
penes virum, buio omnino et geaere et facundia et 
ecientia regendae civitatie diesimilem fuerat: qui 
cum imperator aliquid aeoua quam conveniebat, 
juberet, non etatim ad voluntatem ejus propende-
bat, aed refragabatur et deterrebat. Quod cuin 
sffipiua fleret, ille graviter et iniquo animo liber-

Varise lectionea et notee. 

(41) Τής δέ βασιλίδος Ζωής. Annum obitue Zoea 
indioat Lopos Proetoapatha: An. 1050, indiet. 3, 
obiitZoetmp. toror Thtodorx, qux fucrunt filiae 
Constantim tmp. Zoe enim habuit viros tresy primum 
Romanum, mwndum Michaelem, tertwm Constan-

tinum Manomacnum Regnavit eum his tribus viris 
ann. 22, post mortem vero prxdictx Zoes regnavit 
ipse Conslantinus imperator cum Theodora sua 
cognatajam novem annis. 
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tatem ilKue ferene, homini fLichudea ia vooabatnr), κοινών πραγμάτων διοίκησιν δ βασιλεύς έποιήσατο, 
ut advereatore careret, munus id ereptum, in 
Joanaem transfert, ne su® cupiditatee inhiberen-
tur. laigitur Joannes et alii magnates, deeperata 
imperatoris vita, ei auctores eunt de succeseore 
deliberandi: moneDtque, Protevontem aptum esae 
ad imperium, qui cum Bulgariam regeret, ab urhe 
aberat. Misaue igitur eat, qui eum accereeret: 
idque clam Theodora, oon tamen ita, quin arcano 
illo consilio deprehenso, aegrotum poteatatem in 
alium transtuliaae cognorit. Itaque illa moribundo 
in Maogania regia relicto, industria ministrorum 
euorum conecensa nave ad magnum regiam appel-
lit. Ibi et imperatoriia eatellitibua, et selectia ae-
natoribus ad eam ounfluontibua, imperatriz ab 
omnibus est aalutata, ut ad quam imperium jure 

και τών της βουλής άπέδε;ξεν απάντων κορμφαιδτσ-
τον. Έ ν μεν γάρ έπί τών βασιλικών διοικήσεων 
πρώην άνήρ τούτψ τά πάντα άντί^,όοπος καί γένος 
και λόγον, καί τήν περί τάς πολιτικός οικονομίας 
άκρίβειαν. Τοιούτος δ* ών, όπηνίκα τι παρά τδ 
καθήκον έπέτάττεν αύτφ ποιήσαι ύ βασιλεύς, ούχ 
ήν τή προαιρέσει τού κρατούντος επικλινής, άλλ9 

άντέλεγέ τε καί άνειργε τού μή προσήκοντος. Ό δέ 
έχαλέπαινε, καί πολλάκις τούτου γινομένου, έμηνία 
τή τού ανδρός εκείνου ελευθερία, καί Ίνα τδ άντίξουν 
άποφορτίσαιτο, μεθιστ$ μέν έκεΤνον τής τών κοινών 
διοικήσεως (δ Λειχούδης ήν ούτος), άντεισάγει δέ τδν 
Ίωάννην, καί τούτψ τήν τών πολιτικών πραγμάτων 
εγχειρίζει κυβέρνησιν, Ίνα μή πρός τίνος έφ' οϊς 
ορμήσει άνείργοιτο. Ούτος τοίνυν δ Ιωάννης καί 

haereditario pertincret. Εο res Monomacho dolorem ® έτεροι, μέγα κάκεινοι δεδυνημένοι παρά τψ βασιλεϊ, 
auxit: cumque non ampliua vixieaet, quam ut 
suepirio dolorem et trieiitiam inde 969 CODCC-
ptam testari posset, exspiravit. Regnavit aonoa xu 
et menaes ooto: sepultue eat in Manganorum mo-
nasterio a se condito. 

άπεγνωκότες αύτψ τδ βιώσιμον , πείΟουσι τδν 
κάμνοντα φροντίσαι περί διαδοχής, καί ύποτιθέασιν 
αύτψ είναι πρδς τήν αρχήν έπιτήδειον τδν Πρω
τεύοντα (42)* δ δέ τήν τής Βουλγαρίας αρχήν 
περιέζωστο, καί άπεδήμει τής βασιλίδος τών πό

λεων. Έσταλτο τοίνυν δ τδν άνθρωπον μετακαλεσόμένος* έκ δέ τής βασιλίδος Θεοδώρας ή βουλή άαεκέκρυπτο. 
Ά λ λ ' ούκ είς τέλος τδ βούλευμα τήν βασιλίδα διέλαθε. Γνούσα δέ ώς ούκ έπ' αύτη ποιείται τδ κράτος δ 
τελευτών, τδν μέν έφ δυσθανατούντα κατά τά έν τοίς Μαγγάνοις βασίλεια* εκείνη δέ σπουδή τών ύπηρετουμένων 
αύτη έμβεβηκυια νηι, είς τδ μέγα προσωρμίσθη άνάκτορον. Καί αύτη ή τε βασιλική δορυφορία προσεχή} 
αύτίκα, καί τής γερουσίας τδ εκκριτον, και αυτοκράτωρ πρδς πάντων άνε^ήθη, ώς αύτη κατά κλήρον τής αρχής 
προσηκούσης. Τούτο τψ Μονομάχψ γνωσθέν, προστίθησιν άλγημβ, καί βραχύ τι έπιοιούς, Οσον έπιστενάξει 
τοις γεν ο μέν ο ις καί άθυμήσαι εξέλιπε, βασιλεύσας έτη δώδεκα καί μήνας δκτώ, καί κατετέθη αις τήν παρ* ούτω 
δομηθείσαν μονήν τών Μαγγάνων. 

C XXIX. Theodora sola potita rerum, jam effeta 
ffitate, imperatorem sibi adjungere noluit, aed de-
lectatu imperio, quoad vixit, orania in eua pote-
state baboit, idque consilio et operu ministrorura 
quoque suorum, quo9 summie magiatratibus pr«-
facit. Rerum oivilium adminiatrationem Leoni syn-
cello, cognomeato Paraapondylo, mandavit, qui 
olim imperatori Micbaeli operam navarat. Ipsa vero 
protribunali praeaedit, legatis reapondit, magistra-
tue croavit, jue dixit, suffragia tulit, sententiam 
auam in rebus privatis et communibus interposuit. 
Ao fortunata fuit ejua gubernatio. Neque enim 
quisquam illi ee oppoauit, oeque aubditi decreta 
ejus neglexeruat, neque ulla gene tum Romania 
bellum fecit, aed et anni partea auam temperiera 
babuerunt, et terra uberes fructua tulit. Quamvia 
autem natu grandia, ut dictum eet, eceptris potUa 
easet, tanieo adhuc longum aibi vitoe tempus pol-
lioebatur, cum corpore flrmiore eeeet, quod labo-
ribus haud facile oederet. Sed cum et ipsam fata 
urgerent (etsi luonachi quidam neecio quot ei 
aeecula vira promittebant) et familiaree ejua ob 
morbum gravissimum, quem Iliacum medici vo-

Κθ'. Ή δέ βασιλίς Θεοδώρα, έξωρος τής αύταρχίας 
κρατήσασα, βασιλέα τοΤς πράγμασιν έπιστήσαι ούκ 
ήθελεν. άλλ' ήδυνθεϊσα τή εξουσία, παρ* δσον έπεβίω 
τή βασιλεία καιρόν, αυτή τών δ'λων ήν εγκρατής, 
πρδς τούτο καί παρά τών αυτής θεραπόντων έμ-
βιβασθεϊσα, ούς καί ταΤς μέγιστα ι ς επέστησε τώ* 
άρχων. Τήν δέ τών πολιτικών πραγμάτων διοίκηση 
τψ συ γκελ λψ (43) Λέοντι, δ ς Ιίαρασπόνδυλος ώνόμα-
στο, ένεχείρισε, τδ πάλαι τψ βασιλεϊ Μιχαήλ δπηρε* 
τήσαντι. Ή δέ προύκάθητο έπί βήματος, καέ έχρη-
μάτιζε πρέσβεσι, καί ήν άρχαιρεσιάζουσα, χαί 
δίκαις ένθεμιστεύουσα, καί ψήφους έκφέρουσα, κ*) 
διαιτώσα δημοσίαις καί κοιναϊς ύπσθέσεσι, **? 
εύδαιμον ύπήρξεν αύτη τδ αύτυκρατές. Offl γάρ 
τις άντήρε χείρα αύτη, ούτ' όλιγώρως πρδς τά 
εκείνη όεδογμένα ώφθη διατεθέν τδ ύπήκοον, ούτ' 
έθνη τότε κατά 'Ρωμαίων κεκίνηντο, ά λ λ ά καί 
ευκρασία γέγονε τών ωρών, καί ή γή τούς καρπνές 
άφθονους έξήνεγκεν. "Εξωρος (44) δέ, ώς ε?ρητ*ι, 
καί πλήρης ήμερων ή βασιλίς αύτη τών σκήατρωι 
κρατήσασα, δ'μως μακρούς έτι τής ζωής εαυτή έπ*· 
μέτρει ένιαυτούς. Είχε δέ καί τδ σώμα 
στερον, καί μή ^ σ τ α πόνοις καμπτόμενον. 

Variae lectiones et not®. 
(42 Ιίρωτεύοντα. Nicepborum vooat Soylitz. Vide 

Gloss. med. Graec. in Πρωτεύων. 
(43) Συγκέλλψ. Ita reposuimus ex duob. Reg. 

pro Συγγέλω, quomodo eoripserat Wolfiua, et alter 
e Reg. pr&Mort. Sic hanc vocom corrupsisse sequi-

orem Grasoiam conatat. Vide Glou. med. GrmtiL 
(44) Έξωρος. Addunt duo oodd. μοναρχήσαε·, 

pro τής αύταρχίας κρατήσασα. Ha non aemel bt- j 
bentur iu mea. syaonyma, qu» «®pe omiaimil,] 
ut et Wolfiue. 
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δα καί ταύτην κατήπειγε τδ χρεών (εί καί τίνες Α cant, de aalate illius desperassent: in nnum con-
αύτή μοναχοί αΙώνας έτι ζωής έπηγγέλλοντο) 
και νοσψ περιεπεπτώκει δεινή, ή τοις Άσκληπιά-
δαις ώνόμασται είλεδς , καί τοίς περί αυτήν αί 
έλπισες αί περί αυτής άπεγνώσθησαν , συλλέγε ντε ς 
βουλεύονται, τίνα δν εις τήν αρχήν άντεισαξωσιν, 
δς αύτοίς τήν εύετηρίαν τηρήσει καί τδ ευτύχημα. 
Έδοξεν ούν πρδς τούτο σφίσι κατάλληλος δ Στρα
τιωτικός Μιχαήλ (45), άνήρ έκ Βυζαντίου μέν γεγο
νώς, πρδς πραγμάτων δέ, καί ταύτα τοιαύτης 
ηγεμονίας μεταχείρησιν άποπεφυκώς, έκ τε φυσικής 
νωδείας καί άφελείας, καί διά χρόνου μήκος, δ τή 
εκείνου παρεξετάδη ζωή. Ή δ η γάρ ού γέρων ήν, 
ως παρά τού δημώδους πλήθους ώνόμαστο, άλλά 
πρεσβύτης . Τούτον ούν πείθουσι τήν θεοδώραν 

gressi deliberant,quis in ejus locura aubsiitoendus 
esset, a quo prosperitas illa et felicitae conserva-
retur. Eia porro deliberantibus talis visua est 
Micbaol Stratioticus, vir Byzantius ille quidem, 
aed ad tractationem rerum, tanli pr&sertim prin-
cipatus, oum ob aetatem loDgiaaimam ineptos.Neque 
enim senex erat, ut vulgo vocabatur, sed pene 
decrepitus. Persuadent igitur imperatrici, ut eum 
in imperio collocet: a qua statim diademate redi-
mitus cet, sanciieeimo prius jurejurando adactua, 
ae nihil eine illorum consensu in imperatoriie ad-
ministrationibue decreturum. Πίβ peractis, impe-
ratricera spiritus defecit, cum annum unam et 
menaee novem imperaseet. 

αντικατάστησα ι τή βασιλεία. Ή δέ αύτίκα ταινιοι 
τψ βασιλείφ τδν Μιχαήλ διαδήματι, πρότερον όρκίοις προκαταληφθέντα φφικώδεσι, μήτι τής εκείνων γνώμης 
χωρίς έπί ταίς τής βασιλείας οίκονομήσασθαι διοικήσεσιν. Έ π ί τούτοις τήν βασιλίδα τδ πνεύμα εξέλιπε, 
μονάρχησασαν έτος Ιν έπί εννέα μησίν* 

LIBER DECIMUS O C T A V U S . 

Α'. "Ον ούν ε'ρηται τρόπον δ πρεσβυτης (46) Μι- JJ 
χαήλ αυτοκράτωρ αναληθείς, τοίς μέν τής γερου
σίας καί τψ δημώδει πλήθει καί παρά τδ προσήκον 
ωκτο φιλστιμώτατος, έκαστον τούτων είς βαθμούς 
προοΊδαζων αξιωμάτων, καί τιμάς προσνέμων ακατ
άλληλους τοις πλείοσι. Τοίς δέ στρατιωτικό ις 
καταλόγοις, ναι μάλιστα τοίς τούτων έξοχοι ς, οίς 
στραταρχειν τε καί ίλαρχεΤν άπονενέμητο πρό πολ
λού, καί λίαν άντι^ρόπως τοίς άλλοις έκέχρητο. 
Ούτε γάρ φιλότιμο ν τι πρδς αυτούς έπεδείξατο, 
άρτι καταλαβόντας τήν βασιλίδα τών πόλεων, ούτε 
μέν πραέσιν αυτούς έδεξιώσατο ρήμασιν. Ήστην 
δέ τούτων πρωτεύοντε άνδρε διττώ, μαγίστρων μέν 
δντε καί άμφω, λαμπρώ δέ τά γένη, καί ούχ ήττον 
στρατηγική συνέσει καί κράτει χειρών και θάρσει 
Τ νχώ > αιχέτην τήν περι φάνει αν. Τούτων άτερος ήν -
έίομνηνός Ίσαάκιος (47), δ δέ λοιπός δ Κεκαύ- L 

μένος «Λτακαλών, ψ Κολώνεια ή πατρίς, δν καί 
δούκα Αντιοχείας τυγχάνοντα , άμα τή άνα^ρήσει 
ταοέλοσε τής αρχής, τδν οίκεΤον άνεψιόν Μιχαήλ 
αύτίκα μάγιστρον τε καί δούκα τής Αντιοχείας 
προχοιοωάμενος , καί Ούρανδν έκείνψ θέμενος τδ 
έπεάνομον, Ινα πρδς τόν άρχαίον Ούρανδν άναφέρειν 
oojcjf τά γένος. Τούτον τοίνυν τδν Κεκαυμένον, ώς 
tffkv μή καλώς χρησάμενον τή άρχή, άλλά τάς τε 

; κπταλελυκότα, καί φορτ.κδν τοΤς ύπδ χείρα 

9 6 8 I. Miohael eenex boo modo imperator ap-
pellatus, aenatores et plebeiam multitudinem be-
nigniesime tractavit,ad dignitatum gradus promo-
vendo, et honoree plerisque tribuendo, qui captum 
illorum excedereot. Gum militaribue autem cata-
logia, ao iia potissimum qui caeterie antecellentee, 
multo ante exercituum alarumque duotorea fuerant, 
longe eecus egit. Nam recens urbem ingressia, 
neque ullum honorem habuit, neque benignie 
alloquiis eos delinivit. Eorum primarii duo viri 
fuere, uterque magieter, et illuatri genere ortus, 
eplendorem illum imperatoria arte, robore ma-
nuum et flducia animorum magis etiam assecutus: 
alter, Isaacius Gomnenus, alter Ambuatue Catacalo, 
patria Coloneensis, cui eimul ac deeignalue fuerat 
imperaior, Antiocbis ducatum ademit, suumque 
consobrinum Michaelem etatim magistrum et du-
cem AntiochiaB declaravit, Urani cognomento ad-
dito, ut genus ad veterem illum Uranum referre 
videreiur. Eum igitur Ambuatum, quaai male geato 
magistratu, et copiis militaribua iniminutie, et 
gravem obvio cuique, acriua objurgavit, ac ne 
probrie quidem et contumeliis abstinuit: cumque 
alii eplendidisairai viri, college ejua, hominem 
defensuri eesent, ne contra illos quidem lingu» 
moderatua eat, aut ipeum Comnemum reveritua. 

Yarias lectionea et not«. 
(45) Ό Στρατιωτικός Μιχαήλ. Hunc Bringam 

eognominat Lupus protospatba: Anno 1057 mor-
tua est Theodora Augusta, et Michael Bringa factus 
ut imperaior. Mox : Morluus esl Bringa imperator, 
Η Isaehius Ochonus (Comnemus) factus est impera-
tor, Meminit Zonaraa io Romano puero, et ia 
Micephoro Phoca Joaephi Bring® cubiouli prefecti, 
eojua magna fuit in aula aaotoritaa. 

ΡΑΤΚΛ. GB. GXXXV. 

(46) ΙΙρεσουτης Anonymue Bareosis, an. 1056, 
ind. 9 : Elevatus est Michael imp. nobicio. Sed quid 
aonet haec poatrema vox non percipio. 

(47) Ό Κομνηνός Μσαάκιος. Quem Colonea urbe 
(de quaagit GonstantiQus, lib. ι De Themat. cap. 10] 
oriendum scribit Mich.iel Psellus, in Hist. ms. Uv δ 
δ Κομνηνός ούτος Κολωνείαθεν. Vide Famil Con-
stantinopolit. 

8 



135 JOANNIS ZONARiB 236 
Ea Γββ militam animoe dejeoit, qui Miohaelem in Α γ*νόμ*νον, καί έπέλπηξεν ίταμώτερον, χαί δνειδεσιν 
alios liberalieeimum, ββ ne verborum quidem Ββ 
nignitate dignari viderent: neque tamen ad rea 
novandaa ooncitati eunt, priutquam denuo pericu-
lum ejue fecissent. Sed antequam ad illorum ae-
ditionem veniam, alius motua eat exponendua. 
Gonetantini Monomacbi palruelia. Theodoeius pr«-
βββ, Michaelis designationem «gre ferene, atatim 
minietrie suie aseumptis, et nonnullis aliie eadem 
animi levitate laborantibue ascitis, crepuaoulo iie 
satellitibua oircumdatus, per medium forum incee-
sit, imperium ob Monomachi cognationem ad 86 
pertinere dicene, atque injuriam eibi fieri clami-
tans. Cum vero ad publicum carcerem, quod Pr«-
torium 2 6 4 dicitur, veniseet, claustrie perruptis, 
exitum clausis patefacit. Idem in ea quoque cueto 

έβαλε, καί ούδ' έφείσατο ύβρεων •. Άλλα χαί 
άλλων λαμπρότατων ανδρών, καί συνταγματαρχούν-
των έκείνψ, ύπεραπολογήσασθαι τού ανδρός ώρμη-
κότων, ούδ' έπ' εκείνους τής γλώττης έφείσατο, ούτε 
μήν αύτδν ήδέσθη τδν Κομνηνόν. Ταύτα τούς στρα-
τιώτας είς άθυμίαν ένέβαλε, τοις μέν άλλοις φιλο-
τιμότατον δρώντας τδν Μιχαήλ , έαυτοίς δέ μηέ7 

έν λόγοις τδ ευμενές ένδεικνύμενον, δμως μέντοι 
έπέσχον μηδέν τι νεωτερίσαι , άλλά χαί δεύτερον 
πεΐραν έπαγαγείν έβουλεύσαντο. Προτέραν δ' δ λύγος 
έτέραν κατά τού βασιλίως διηγησάσδω νύν έπανά-
υτασιν, καί ούτω πρδς τήν τών ανδρών τούτων 
έπανελεύσεται . Ό γάρ τού βασιλέως Κωσταντίνου 
τού Μονομάχου εξάδελφος, δ πρόεδρος Θεοδόσιος, 
άρτι τού Μιχαήλ άνα^ρηθέντος, έν δεινψ ποιησάμε-

dia fecit, que ad Chalcen eet, eorum opera 86 voti ° νοι τήν εκείνου άνά^ησιν, τούς οικείους θεράποντες 
προσλαβόμενος, καί τινας άλλους δ'σοι χατ* εκείνον 
έλαφρίαν ένόσουν φρενών, περί δείλη ν δψίαν διά 
τής άγορας άπήει, τούροις δορυφορούμενος, έαυτψ 
προσήκειν τδ κράτος λέγων, διά τήν πρδς τον Μονο-
μάχον συγγένειαν , καί άδικείσφαι έπιβοώ μένος . 
Γενόμενος δέ κατά τήν δημοσίαν είρχτήν, ή Π ρ αιτώ -
ριον (48) κέκληται, τά κλείθρα δια(5($ήξας, τοις έν 
αυτή καθειργμένοις άνετο ν παρέσχε τήν έξοδον. Τδ 
δ' αύτδ καί έν τή τής Χαλκής είργάσατο φυλακή, 

έλπίσας διά τούτων τού κατά σκοπδν έπιτεύξασ$αι. Ώς δ' έμαθε στρατιωτική ν άθροίζεσθαι περί τ ά βασίλεοι 
δύναμιν, στέλλεσθαι κατ' αυτού, πρδς τήν Μεγάλην τρέπεται έκκλησίαν, καί μόνος σύν τψ υίψ περιληφθείς, τό» 
επομένων αύτψ διασκεδασθέντων εξάγεται τής εκκλησίας, καί ύπερορίαν καταδικάζεται. Είς τούτο δέ τέλος τοϊ 
επιχειρήματος αύτψ κατάντησαντος, δ δημώδης Οχλος έπιγελώντες αύτψ, ρήματα τινα συνΑεντες, έπήδον αύτφ* 
τά δ' ήσαν. 

Ό μωρός δ Μονομάχος, εΓ τι έφρόνει, έποίησε. 

sui fore compotem sperans. Verum ubi cognovit 
militares copias oirca regiam contra 86 collectae 
jamjam affore, ad Magnam eccleaiam convertitur, 
ex eaque solus cum fllio relictus, gregalibua euie 
dilapsis, educitur, et relegatur. Hoc eventu cona-
tum ejue coneecuto, plebea maltitudo pcr ludi-
brium hanc cantilenam ia eum cecinit: 

Faclus Monomachus, quod cogitavit, egit. 

Ree quidem ita ee habuerunt. C 
II. Caeterum Orientales duoee injuriis affecti, 

denuo fortunam periclitaturi, Leonem protosyn-
cellum communia negotia procurantem adeuot, eo 
intercessore imperatorem precaturi, ne soli negli-
gerentur, oum c«teri omnes liberalitatis ejus fru-
ctum aliquem percepieeent; aliis presertim suavi-
ter viventibus, se vero in acie atantibue, Roma-
numqae imperium propugnantibus. At ille nibilo 
dexterior imperatore, ad tractandos viros dolentes, 
et tumorem ex dolore orium reprimendum, aeperi-
tatem eorum adeo non leniit, ut etiam auxerit, 
singuloruin virtutem elevando, et omnes sine ho-
nore dimittendo. Hac eecunda repulsa Irritati, non 
diutius eibi cunctandum eese cen8uerunt,eed quis-
que proximum cohortatus, animo conceptum faci-
nue ad exituin perducero decrevorunt. Viaum au- " 
tem eie eet Bryenium quoque virum illustrem, 
Macedonicarum oopiarura ducem, et Cappadoci» 
praefectura in consiliura et auxiliura adhibere, qui 
cauHas et ipae eimultatis contra imperatorem babe-

Καί ταύτα μέν εσχον ούτως. 
Β'. Οί δ' έμπαροινηθέντες τών Έ ψ ω ν αρχόντων, 

καί αύθις πείραν προσάγουσι, καί προσίασι τψ τέ 
κοινά διοικούντι τψ πρωτοτυγκέλλψ (49) Λέοντι, 
καί ίκετεύειν δι' εκείνου έπεχείρουν τδν βασιλέα, μή 
μόνοι αυτοί καταλειφθήναι αγέραστοι , πάντων του 
φιλότιμου καταπολαυσάντων τού αύτοχράτορος, χαί 
ταύτα τών άλλων εύπαθούντων , αυτοί χαί ααρ* 
ασπίδα Ιστάμενοι, και προπολεμουντές τ ή ς *Ρωμαίνν 
αρχής. Ό δέ ουδέν ήττον τού βασιλέως άδέ$Νί 
μεταχειρίσασθαι λυπουμένους άνδρας , ooi xfDX-
στείλαι τδ έκ τής λύπης αύτοίς γενόμενο» Λ^μ*» 
ού μόνον ούκ έλέανεν έν λόγοις τών ανδρών τήν 
τραχύτητα, άλλά καί μάλλον αυτούς έξενράχσνεν, 
έκφαυλίσας Ικαστον, καί άτίμως πάντας άποπεμφ·-
μενος . Ούτως ούν καί τής δευτέρας πειραθέντες 
πείρας, ούκέτι μέλλε ι ν έκριναν, άλλ* έκαστος τδν 
πλησίον παρακροτήσαντες , έσπευδον ε*ς προύπτσν f 
έκφήναι τδ μελετώμενον. Έδοξεν ούν αύτοις «Α 
τδν Βρυένιον σχειν συνίστορα καί συλλήπτορα τεδ 
επιχειρήματος, Οντα τε τών επιφανών, χαί στρε-

Variae leclionee et not». 
(48) Πραιτώριον. De praetorio et carceribus 

prstorii egimue in Constantinopoli, lib. u, sect. 9, 
n, 6, quibue bsc addi velim ex Vita ms. S. Ste-
pbani juniorie ; Ής δέ έξίει συρόμενος είς τήν 

πρώτην πύλην τού αγίου μεγαλομάρτύρος βεοδώ -
ρου, βίο. 

(49) ΙΙρωτοσύγκελλος. Quem eupra nude σύγ· 
χελλον appellavit» 
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τηγουντε τδν έκ Μακεδονίας δυνάμεων, καί τήν τής Α ret. Qui cum operam promiaieset, in deliberatioDe 
Καππαδοκίας περιεζωσμένον αρχήν, λύπης τ ' αίτίας 
κάκεινον έσχηκότα κατά τού αύτοκράτορος. Ώς δ 
ούν κάκεινον έτοιμον εύρον πρδς τδ σφ έτερο ν βού
λευμα, έζήτουν τδν έξ αυτών βασιλεύσοντα, καί 
πάσιν δ Κομνηνός απάντων προύκέκριτο. Έπεί δέ 
ταύτα συνέθεντο, έπ' οίκου ξύμπάντες άνεχώρησαν, 
τ φ βασιλει προσειπόντες τά εξιτήρια. Άπήει δέ 
καί δ Βρυέννιος μετά τών ύπ' αύτδν ταγμάτων, 
καί έν τ φ θέματι τών Ανατολικών γεγονώς, τήν 
τών στρατιωτικών όψων ίων διάνο μήν έκεΐ διετίθετο' 
συνήν γάρ αύτφ καί δ πατρίκιος Ιωάννης δ Όψα-
ρας χροσίον έπιφερόμενον. "Ηδη δέ τής διανομής 
^ργμένης, δ Βρυέννιος προσετίθει τοίς στρατιώταις 

deligendi imperatorie, omniucn suffragiis Comne-
nue caeteris eat prslatue. His oompositie, domum 
omnes redierunt, disoeasu euo imperatori denun-
tiato. Abiit et Bryenniua oum suis legionibus : 
cumquein OrieQUlemprovinciam ubacum Joanne 
Opeara patricio, qui aurum vebebat, veni8eet,mili-
tariumetipeadiorum distributiouem administrabat: 
qua jam incboala, aingulis militibus frumentum 
admetiebatur, et peciiQiae sumraamaugebat.Opsara 
vero queatore negaate, se id ab imperatore ia 
mandatieie5babere; Bryenniua eum inaolentius 
tacere, et quod juberelur, faoere jusait. Adhuo 
detrectantem et audacius refragantem, ira perci-
tus, arrepta coma et barba ejus, solo illieum, in «ά σιτηρέσια, καί ηύξει τδ έκάστψ νενεμημένον 

Ό δέ τού χρυσού ταμίας δ είρημένος άνήρ μή ρ viacula conjecit. Quo dux Piaidarum et Lycaonum, 
Ιλεγεν έντετάλθαι ol πρδς τού αύτοκράτορος. qui caatra in propinquo habebat, cognito, id facinua τούτο Ιλεγεν 

Καί ά Βρυέννιος σιωπών αύτφ, καί ποιείν τδ έπιτασ-
σόμενον ένεκελεύετο ίταμώτερον. Ώς δ' έτι δ Όψα-
ράς ούκ έπείδετο, άλλά καί θρασύτερον έκείνψ 
άντέλεγεν, δ Βρυέννιος, θυμψ ληφθείς, άνέθορέ τε 
τής καθέδρας, καί τών τής κεφαλής τριχών, τής τε 
ύπήνης λαβόμενος τού άνδρδς προσαράσσει τή γή , 
καί περιβάλλει δεσμοίς. Εγγύς δέ που στρατοπε
δεύουν δ τών Ιίισιδών καί τών Λυκαύνων στρατάρχης, 
καί τ ά περί τού Όψαρά μαθών, καί τυραννίδος 
ταύτα κρίνας αρχήν, άθρόον έπεισι μετά τών ύπ' 
αύτδν ταγμάτων τή τού Βρυεννίου σκηνή. Καί δεσμεί 
μέν εκείνον, λύει δέ τδν Όψαράν τών δεσμών, καί 
αύτψ τδν Βρυέννιον παραδίδωσιν* δ δέ αύτίχα τούς 
οφθαλμούς έκκύπτει εκείνου, καί ούτω τδν άνδρα τ φ 

tyrannidis principium judicans, Bryennii taberna-
culum com auie legionibue ex improviso invadit, 
aolutoque Opsarae illum tradit, qui bominem sta-
tim eilbssia oculis ad imperatorem cum facinorum 
ejua commamoratione misit. Hoc ita gesto, conju-
rati congreaai in unum, rem nibilominue urgebant, 
ex militaribus catalogia aliunde alio ad ipeoa con-
fluente. Omnibue enim militibua in votie erat, at 
miles imperio potiretur. Nam iniquis animia to* 
gato parebant, neque tamen deeiderum auum pro-
dere ausi, cupiditatem illam, dum ae maturandi 
facinoris oflerret occasio, tegebant. Verum ubi 
Comnenum affectasee regoum compererunt, atque 
ipsum oaput ease negotii, et a fortioribus provin-
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βασιλει έξαπέστειλεν , έπιστείλας αύτφ καί δσα « ciis adjutari: id deaium eeee rati,quod diuaoimia 
τετόλμηκε. Καί ταύτα μέν συνεκύρησεν ούτωσί 4 

δ δ έ γ ε Κομνηνδς καί οί έκείνψ συνομοσάμενοι συν-
ελβύντες , έργου ήπτοντο, τών στρατιωτικών κατα
λ ό γ ω ν άλλοθεν άλλου προσρυϊσκοαένων αύτοις. τΙΙν 
μέν γάρ τ φ στρατί ωτικψ παντί έφεσις στρατιώτη ν 
τ ή ν βασίλειον αρχήν περιζώσασθαι. *ΊΙχθ«το γάρ 
άπδ τ ο ύ πολιτικού μέρους άρχο μενον, άλλ' ούκ έθά£-
£εε τ ο ν πόθον είς προύπτον έξενεγκεϊ, έκρυπτε δέ 
τδν έρωτα, καί ώδινε τδν περί τούτου σκοπόν. Έπεί 
δέ τον Κομνηνόν τυραννίδι έπιχειρήσαντα μεμαθή-

κεα*ν, καί αύτδν μέν κορυφαίον είναι τού δράματος, 
τ ά δα κράτιστα τών γενών τής επιχειρήσεως αύτψ 
ο^ααβάνεσθαί ' τούτ' είναι τδ ύπ' αυτών μελετώ-
μενον δύξαντες, άρπάζουσι τδν καιρδν, καί έκαστος 

agitaaaeot, arrepta opportunitate alii alioa ante-
vertere properarunt. Unde Gomnenue maximis co-
piia oomparatia, tribula per totum Orieatem exe-
gil, quflBatoribuset inscriptoribuseorum qusallata 
easeot, constitutis. Deiade veraus Nicaam movit, 
jam imperator ab omnibus auia militibua appella-
tue, ea potiri cupiens, ut baberet urbem undepro-
gredi, quoqueconfugere tuto velutin aaylum quod-
dam quovis eventu posset, eaque oocupata, et 
justo preeidio impoeito, duodecim inde atadiie 
caatrametatur. Michael vero imperator, Oociden-
talibua legioaibue convocatis, et ai quae ex Orien-
talibua a fide non dieceaaerant: ducem eumimpo-
rio prefecit Oricntie domesticura Tbeodorum epa-

τάν «άλας προφθάσαι ήπείγετο. Εντεύθεν τ φ Κο- D donem,imperatricia Theodora3 miniatrum,adjuncto 
βαρεία συνέστηκε δύναμις * στείλας ούν 

(έμπασαν τήν 'Σψαν, τούς φόρους έπράττετο, 
αποδεκτή ρας τούτων τάξας, καί τών προσαγο μένων 

- άπογραωείς. ΕΤτα άρας άπηει πρδς Νίκαιαν, ήδη 
βασιλεύς πρδς πάντων τών συν αύτφ στρατευομένων 
αναληθείς, ταύτης εγκρατής γενέσθαι βουλόμενος, 
V Ιχπ, τήν πόλιν δρμητήριον ή κρησφύγετον, δπο-
τέρως αν £έψη τά τής τύχης αύτφ, καί τήν μέν 
λαμβάνει, αύτδς δε φρουράν αρκούσαν έγκαταστή-
σας αύτη, πρδ δώδεκα σταδίων ταύτης στρατοπε-
δεύεται. Καί δ βασιλεύς δέ Μιχαήλ τάς Δυτικάς 
άγείρας δυνάμεις, καί εΐ τινές που τών Έψων 

collega magiatro Aarone fratre conjugia Comneni. 
Qui caetrie contra bottea poaitie, prsliuro comrai-
aere in loco qui ab iooolia Orcue appellatur. Ubi a 
ainiatro cornuimperatoriorum,dextrum Comnenio-
rum profligatum est, et qui in eo curabat, Ro-
maous Sclerusvivua captua.Sed hostium einiatrum 
oui Ambuatua preerat, dextro imperatoriorum 
2 6 6 cornu in fugam verao, in caetra ueque peoe-
travit, et tentoria diaserpta subvertit. Id factum 
ut Comneniorum aoimoa vehemeoter auxit, aio 
imperatoriorum adeo dejocit, ut ae fug» manda-
rent, in qua multi csei aunt non gregarii duntaxat 
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milites, eed ducesetiam, pluribus captis,Coraneno Α περιελήφθησαν, μή συναπαχθεϊσαι τψ Κυμνηνψ, 
victoria minime dubia potito. εφιστά τούτοις στρατηγδν αυτοκράτορα» τον δομέ· 
στιχον τής Ανατολής τόν έκτο μ (αν Θεόδωρον, τδν τής βασιλίσσης Θεοδώρας θεράποντα · συζεύξας αύτφ 
συνάρχοντα καί τδν μάγιστρον Ααρών, σύγγονον Οντα τής συνοικούσης τφ Κομνηνψ. Οι τοις εναντίον 
άντιστρατοπεδευσάμενοι, συγκροτούσι καί πόλεμον κατά τινα τόπον, "^δην τοίς έγχωρίοις καλούμενον, καί τέ 
μέν εύώνυμον κέρας τών βασιλικών ήττησε τδ δεξιδν κέρας τών περί τδν Κομνηνόν, καί τδν έφεστηκότε 
τούτψ 'Ρωμανδν τδν Σκληρδν συνέσχε ζώντα. Τδ δέ γε τών εναντίων εύώνυμον ού κατή ρ χ εν δ Κεκαυ μένος, το 
δεξιδν έτρέψατο τών βασιλικών, καί είς αύτδ τδ στρατδπεδον είσήλθεν αυτών, καί τάς σκηνάς διέ^ρηξε, κει 
Ι^ίιψε κατά γης. Τούτο τοίς περί τδν Κομνηνόν θάρσος ώς μάλιστα ένεποίησε, τοις δ' άντιπολεμούσι 
κατέβαλε τά φρονήματα, καί φεύγειν άνέπεισε. Γίνεται τοίνυν τών βασιλικών φόνος πολύς, ού κοινών 
μόνον στρατιωτών, άλλά καί στραταρχών, καί πλείους δέ έζωγρήθησαν, καί ή νίκη αναφανδόν τφ Κωμνηνψ 
έπεμειδία. 

III. Εο cognito Michael deeperato bello, impe-
rium deponere voluit: aed idconsilium, familiari-
bus improbantibua, exsequi IIOQ potuit. Legantur 
igitur ad Comnenum aelecti viri ex Patribua 000· 
aoriptis, ConetaQtinue Lichudes praeeee, Leo pr»-

Γ . Τούτο μαθών δ βασιλεύς Μιχαήλ άπεγνώκει τά 
τού πολέμου, καί τήν αρχήν άποθέσθαι ήβούλετο, 
άλλά τοις περί εκείνον τούτο άβούλητον ήν , ύφεν ούδ* 
εις έργον άγαγείν συνεχωρήθη τδ βούλημα. Στέλ
λονται τοίνυν πρδς τδν Κομνηνόν πρεσβεύσοντις, 

tes Alopus, et Michael Psellus, princeps philoso- Β άνδρες τών έκκρίτων τής συγκλήτου βουλής * οίδ' 
phorum, cujus iegationie ea aumma fuit: Comne 
num ab imperatore adoptatum iri , et Caeearera 
designandum esse, coaceeaa veaia et oblivione in-
juriarum iia qui tyraonidis adjutores fuerunt. Qua 
cum audieote exercitu Gomneno nuDtiarentur, mi-
litea tumultuabantur: negantea se paaauros euum 
praefectum in alio babitu conapici, aut exui vestem 
imperatoriam, qua jam indulua eeeet. Qu» verba 
a pluribus per aaeentationem, quam ex animo, 
jactabantur. Soluto conventu, Comnenus legatia 
eeductie, ait : Si arcana quxdam imperatori se 
renuntiaturos promisissent, se expositurum eat qux 
animo celaret. Qui oum taciturnitatia fidem de^ 
diaaent, se nunc, ait, habitu C&saris contentum 
esse, nec requirere imperatorium: sed id postulare, Q 
ut imperator nulli alii unquam traditurum impe-
rwm, et iis, quos donaiset, prxmia non erepturum 
confirmety et aliquid imperalorix potestatis impertia-
fur, ut minoribus dignitatibus nonnullos ornare 
liceat, ei ad militares magistratus evehtre. Qux si 
impetrasset, se pace facta in urbem venlurum, et 
quia illa suis displicerent, binas scripturum litleras, 
qnarum alleris facum miliiibus faceret,alteris arcana 
mandaret. Prxterea perum communium administra-
tionem ei adimendam esse, qui nunc sibi et suU in-
feruus, ea fungeretur. Hie dictis litteriaque traditia, 
bortatur abire legatoe. Senex Mirhael cura litteris ac-
ceptis, tum arcanis mandatie auditi8,delectatue,ad 
omniaillius postulata annuit,atque adjecit:Cu*marf-
tnodum Comncnussibiperillotoccultaquaedam signifi-
cas*et,ita se illi per%B7 eosdcm orcultiora nuntialu-
rum, ut jurejurando confirmarent videlicet, non mul-
tum temporis iniercesturum, quin Ulum collegam im-
perii asciturus esset: nunc vero se id certis de causis 
difterrc.tisec per legatos nuntiata Comnenua cupide 
admiait, nec alii inviti acceperant,prs8ertiin quod 
rerum communium procuratori potestas adimenda 
eseet, jamque omnibua decretum erat, positie ar-
mis tyrannide abstinere. At eenex imperator,priue-
quam cum Comneno transigeret, togatorum erga 
8 Θ benevolentiee, ut putabat, confirmandae ergo, 

ήσαν δ πρόεδρος Κωνσταντίνος δ Αειχούδης, δ πρόε
δρος Λέων δ 'Αλωπδς, καί Μιχαήλ δ σογώτατος 
Ψελλός, τών φιλοσόφων ών ύπατος. Τά δέ παρά τού
των καταγγελλόμενα, υίοθέτησις ήν τού Κομνηνού 
εισποιηθησομένου τψ βασιλεϊ, καί αναγωγή πρδς τήν 
τιμήν τήν τού Καίσαρος, καί τοις τήν τυραννίδα" 
συμμελετήσασιν άφεσίς τε καί αμνηστία τού πλημ· 
μελήματος. Οί μέν ούν ταύτα τψ Κομνηνψ άπηγ-
γέλκασιν έν έπηκόψ τού πλήθους, τδ δέ έ^ρυβήΐη, 
μή βούλεσθαι λέγον έν άλλ ψ σχήματι τδν αδτάσ 
προεστηκότα Θ*άσασΘαι, μηδ' άποδύσασΟαι άναενέ-
σθαι αύτδν τήν στολήν τήν βασίλειον ήν ήδη ένδβ»» 
ται. Έλεγον δέ ταύτα οί πλείους ούχ ούτω φρε-
νούντες, άλλά τδν τυραννούντα θωπεύοντες. "Επ« 
δέ διελύθη δ σύλλογος, Ιδία τούς τρέσβεις έ Κομνη
νδς προσλαβόμενος, ΈΑ τινά μοι, φησι ν, απόβλητα 
διαπορθμεύσαι πληροφορήσετε πρός τδν αύτι-
κράτορα, έρώ ύμίν δ'σα μοι κατά τήν καρδα* 
έγκέκρυπται. Τών δέ καταθεμένων άνέκφορον τψ 
ρ ή σα ι άπαν ά π ό ^ η τ ο ν , έφη άρκεισδαι νυν τψ 
σχήματι τψ τού Καίσαρος, καί μή ζητειν τδ βα· 
σίλειον, αίτειν δέ πληροφορίαν έκ τού κρατούν
τος, ώς ούχ έτέρψ δώσει τήν αρχήν ποτε, κει 
ώς συντηρήσει έκάστψ τών σύν έμοί, είτι 
πεφιλοτίμηται παρ' έμού, καί ώς καί 
ταδώσει μοι νύν εξουσίας βασιλικής^ .if Ιχω 
τινάς τιμ^ν τοις τών αξιωμάτων iMtiaii καί 
είς αρχάς ένίους στρατηγικός προχειρίζοσδαι, 
καί ε Γ μοι ταύτα επιτελή γίνοιτο, σπείσομΒΐ καί 
άφίξομαι. "Οτι δέ τοίς πλήθεσι ταύτα τοις «δν 
έμοί άπαρέσκουσι, δ ιτιάς πρδς τδν 
f Y X a P a 5 w έπιστολάς, καί τή μέν καταδημογω· 
γήσω τδ στρατιωτικδν , τή δ' εγγράφομαι 
άπό^ητα . Έπί τούτοις καί τδν τά κοινά μεω> 
χειριζόμενεν ήτει μεταστήναι τής διοικήσεως, 
ώς δύσνουν αύτψ καί τοις μετ' αυτού. Ό μέν 
ούν ταύτα ειπών, καί τάς έπιστολάς αύτοίς έγχα-
ρίσας, απελθειν προετρέπετο. Οί δ' έπανήλθον έτι 
τόν γηραιόν αυτοκράτορα, τάς έπιστολάς τε φέρον
τες, καί δ'σα δ Κομνηνδς αύτοίς έν άπο^ρήτοις έφη 
διά ζώσης φωνής άπαγγέλλοντες. ΌσΘ«ίς ούν ά 
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τούτοις ύ βασιλεύς , πάντα πληρώσαι ίσα έκεΤνος Α scriptum quoddam confecerat, quo eingalos jure-
$τησβν έπηγγείλατο, και προσεπήγαγεν, δ'τι Ώσπερ 
εκείνος απορρήτους μοι γνώμας έδήλωσε δι' 
υμών, ούτως αύθις κάγώ δι' υμών μυστικώτερά 
τινα έκείνψ διά τών αύτων άνατίθεμαι υμών. 
Διόμνυσδε τοίνυν τψ άνδρί δ'τι ού μακρδν άν εΓη 
τδ μέσον διάστημα, καί συμμέτοχον αύτδν τού 
κράτους ποιήσομαι , νύν δ' αναβάλλομαι τούτο 
διά τινα αίτια. Έπ ί τούτοις άπήλθον αύθις οί πρε-
σβευταί, καί δ Κομνηνδς άσμενος τάς αγγελίας έδέ-
{ατο, καί τοις άλλοις ούκ άποθύμια τά μηνύματα 
έδοξαν* καί μάλλον, δ'τι μεταστήναι τών διοικήσεων 
τδν έγκεχειρισμένον αύτάς μεμαθήκεσαν, καί ήδη 
καταθείναι τά δπλα έδοζεν άπασιν, ώς καί της τυ-
ραννίδος άφέξεσθαι. Ό πρεσβύτης δέ βασιλεύς, πρδ 
τού τάς συμβάσεις αύτψ πρδς τδν Κομνηνόν γενέ
σθαι, τής πολιτικής μοίρας εύνοιαν περιπο ιού μένος 
έαυτψ, ώσπερ ψετο, έγγραφόν τι συγγεγραφώς, 
δρκοις καταδεσμούν καί άραΐς έκαστο ν, ώστε μήτε 
βασιλέα καλέσαι τδν Κομνηνόν, μηδέ τιμήν αύτφ 
προ σο ίσε ι ν βασίλειον , τούς μέν τών συγκλητικών 
χρήμασι , τούς δ' αξιωμάτων διανομαίς* καί άλλους 
άλλοις φελκτηρίοις, άνέπειθε τ φ εγγράφω ύποση-
μαίνεσθαι, καί τά έν αύτφ βεβαιούν. Έπεί δ* ήκειν 
τδν Κομνηνόν ήκηκδεισαν, ώς κατά τήν έπιούσαν 
εισελευσόμενον* στασιώδεις τινές τών τής συγκλή
του βουλής έωθεν τ φ τεμένει τής τού θεού Λόγου 
Σογίας προσεληλύθεσαν, οΤς καί οί τών εταιρειών 
συνήνεαν άρχοντες, καί κραυγαΐς προεκαλούντο τόν 
πατριάρχην είς θέαν σφίσιν έλθεΐν. Ό δέ τάς θύρας 
αύτοίς άπανταχόθεν έπιζυγώσας, τούς άδελφιδούς 

jurando et diriaob9tringebat,ut Comnenum neque 
imperatorem norainarent, nequa imperatorium 
bonorem ei deferrent, atque senatorium alios pe-
cunia, alioa dignitatura largionibus, alioa aliia 
illecebris impulerat, ut subscriptione sua earum 
litterarum sententiam confirmarent. Verum audito 
Commeni adventu,qui postridie urbem ingreeeurue 
eeeet, quidam ex Patribue conscriptia factiosi ho-
mines mane ae in templum divini Verbi Sapientiae 
contulerunt,quibus ae etiam sodalitatum principea 
aggregarunt, et patriarch» praesentiam vocifera-
tionibus afQagitarunt. At ille foribus undique oc-
cluaia, fratris Olios percontatum miait, quid vel-
lent? quoa i l l i , concurau multitudine aucta, com-

g prehensos male tractaturoa eaae, comminati eunt, 
nisi patriarcha atatim egrederetur.Feruntur autem 
illa ilcta fuiese et eimulata, ut patriarcha invitue 
ad aeditioeos prodire videretur. Gum igitur ex su-
periori sdium parte deecendisset, pontificia stoia 
indutus, eoe qui aderant incuaana, uta quibus vis 
sibi fleret ecilicet: audaciores ex aeditioaieao po-
tius aeditionia auctores, corona circa eum facta 
petiverunt,ut legatus ad imperatorem iret,ac ecri-
ptum aibi restitui poatuiarel, cui aubscribere 
coacti eesent. Sed id quoque commentitium erat. 
Nam paulo poat Comnenum aperte imperatorem 
ealutarunt, etiam "patriarcha euffraganle et adju-
tante, qui illi nuntiarat, ne cunctaretur, et prae-
mium euffragii poalularat,etimperatori inaolentiua 
denuntiarat, ut regia decederet. Quo nuntio a 

αύτοΐς έκπέπομφε πυνθαν ο μένους δ τι φασίν οί δέ C primariia saoerdotibue accepto, eenex 2 6 8 M i -
θορυβούντες είς πλήθος ήδη συστάντες πολλών 
συ463ευσάντων έκεΐ, συνέσχον τούς τού πατριάρχου 
άδελφιδούς, καί, ε? μή αύτίκα πρός αυτούς έξελεύ-
σεται δ άρχιερεύς, διαθήσειν εκείνους ήπείλουν κα-
κ ώ σ . Λέγεται δέ ταύτα σκήψις είναι καί προβου-
λεύματα, Ιν* άκων δοκοίη συνολθεΐν δ πατριάρχης 
τοις στασιάζουσι. Κατήλθεν ούν έκ τών ύπερψων, τήν 
ιερατική ν έν δεδομένος στολή ν, έπεγκαλών δήθεν 

chael percontalus eet: Quod sibi prxmium pro 
imperio daturi essent, illiaque reapondentibua, tie-
gnum cxleste, etatim inaignibus abjectia regia de-
ceaeit, Gomnemus autem Amustum, quem curo-
palatem fecerat,cum copiia ad regiam occupandara 
mieit.populo ad novi imperatorie occursum effuao, 
ac illuatriaaimum reddente ejus in urbem ingree-
eum. 

τοις παρούσιν ώς βιαζόμενος. 01 δέ τών στασιαζόντων θρασύτεροι, ή μάλλον δι' ών ή στάσις συνίστατο, 
μέσον άπειληφότες αυτόν, πρεσβευτήν ήξίουν γενέσθαι πρός τόν βασιλέα, V «ύτοίς άποδοθείη τό έγ-
γραφον, δ βιασθέντες ύπογεγράφασιν, έπεί τ φ Κομνηνψ εκείνος έσπείσατο. Ό δέ πληρώσειν αυτών τό αίτημα 
κατετίθετο* άλλ' ήσαν προσποίησις άπαντα. Βραχείας γάρ παρελθούσης ώρας βασιλέα καί αυτοκράτορα φανερώς 
άνεΤπον τδν Κομνηνόν, αυτού τού πατριάρχου συνευδοκούντός τε καί συμπράττοντος καί τψ μέν Κομνηνφ μή 
μέλλειν δηλώσαντος, άλλά σπεύδε ιν, καί άμοιβάς αίτούντος τής άνα^ρήσεως τ φ δ' εως τότε βασιλεύοντι κα-
τιέναι τών ανακτόρων ίταμώτερον έπιτάττοντος. Αρχιερέων δέ τφ γέροντι Μιχαήλ τά τού πατριάρχου κομι-
σάντων μηνύματα, έκεΐνος ϊφη, Τί δέ μοι άντ5 τής βασιλείας παρέξετε; 01 δέ, Τήν ούράνιον βασιλείαν, 
άνταπεκρίθησαν. Αύτίκα τοίνυν άπο^ίψας τά τής βασιλείας παράσημα, απήλθε τών βασιλείων (50). Ό δέ 
γε Κομνηνδς κουροπαλάτην τιμήσας τόν Κεκαυμενον, στέλλει τόν άνδρα μετά τίνος δυνάμεως παραληψόμενον 
τά ανάκτορα. Τό μέντοι πλήθος τής πόλεως είς ύπαντήν τού νέου βασιλέως έκκέχυτο, λαμπρότατα οί ποιούν τά 
είς τήν βασιλεύουσαν εισιτήρια. 

Λ'. Έ ν α μέν ούν δ γηραιός Μιχαήλ αύταρχήσας D IV. Senex igitur Michael cum unum imperasset 
ένιαυτδν, τής βασιλείας έκπέπτωκε , καί ού πολύ anoum regno excidit, neque diu post euperatee 
έν Ιδιωτικφ σχήματι βιώσας, απέτισε τό χρεών. Ό fuit. At Comnenum, Ormato imperio, adoptionem 

YarisB lectiones et notae. 

(50) "Απήλθε τών βασιλείων. Et in monasterium SurrexU Comminiano imp,; Michael vero imp. i n -
coQceesit, Anonymue Barenaia : in .1058. ind. 11: duerat habitum monarchicum. 
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ejus non Deo, sed sibi aecripeisse ex ec apparet, \ δέ Κομνηνδς τή βασιλεία έγκαταστάς, έαυτψ τήν 
qaod innummissaam imaginem strictoenseinscul 
pendam curavit, tanlum non clamitans/um sibine-
quidquam aliud regnum peperisse. Eos a quibus ad-
jutue fuerat, liberaliesime est remuneratus, relata-
que festinanter oranibue gratia, operum dedit, ut 
domossuas quique redirent, ne in urbe oberrantee 
vel tumultum excitarent, vel contra populum in-
eupgerent.Pdtriarcham magnopere veneratua eat,et 
fratrie ejus filios magnis honoribuB affectos super-
bis magiatratibus praefecit. Praeterea in patriareh® 
gratiam, etiam eeclesiaaticarum rerum procura-
tioaera Ecclesiae attribuit. .Nam cum ad id ueque 
tempus et magnus oeconomus, et scevophylax 
ab imperatore designari eolerent, utrumque id 
munus patriarob» potestati subjecit, araota publi-
ca auctoritate. Dciade vit» sooiam Augmtam 
appellavit, fratrem aulem Joaanem curopalatem 
et magnum doraesticum nominavit. Porro cum 
omnes ejus post Baeilium Porphyrogenitum decea-
80ΓΘ9, flsci et aerarii pecuniam parum recle collo-
cassent, partim in auas volaptates, et monaete-
riorum®diflcationesinsumptam,partimaiDedelectu 
ac pro libidine aua condonatam : tam imperatorii 
thesaori exhausti fuerunt, quam aBrarium pecunia 
vacuum : id vitium correcturua, emendationem 
non pedetentim eat agressus,aed uUnatatere se in-
oidi jusait, erecii manu strictum enaem auatinen-
tem, ita etiara in negotia se ingeasit, statim ad 
aecandos tumorea paratus, non adbibitis medi-
camentia, qu« exulcerataa partee ;mollirent ao 

ταύτης έπιτυχίαν, καί ού τφ θεψ έπϊγράψατο καί, 
τούτο δήλον, δ'τι τψ νομίσματι ξιφήρη έαυτδν ένε-
χάραξε, μόνον ουχί βοών, δ'τι Τούτύ μοι τήν βασι
λείαν, καί ούχ έτερον τι προύξένησε. Τούς δε 
συναραμένους αύτψ φιλοτιμότατα άντημείψατο , 
καί έσπευσεν έκάστψ τάς άμοιβάς άποδούς, πάντες 
ο "κάδε παρασκευάσαι άποχωρείν, ΐνα μή τι 0βρο-
βήσωσιν, ή τού δήμου κατεξαναστώσιν άστυπολούν-
τες. Τδν δέ πατριάρχην δΓ αίδούς ήγεν δτι πολλής, 
καί τούς αυτού άδελφόπαιδας δι' έκεΤνον τιμαΤς έτί-
μησε μείζοσι, καί άρχαϊς ύπερηφάνοις επέστησε. 
Χαριζόμενος δ* έτι τψ πατριάρχη, καί τήν τών 
εκκλησιαστικών πραγμάτων οίκο ν ο μίαν τή Εκκλη
σία απένειμε, μέχρι τότε τού μεγάλου οικονόμου 

Ρ προχειριζομένου παρά του βασιλεύοντος, άλλά μήν 
και τού σκευοφύλακος, εκείνος δέ καί άμφω ύπδ την 
τού πατριάρχου ϊθετο έξουσίαν, άποξενώσας άμφοΐν 
τό δημόσιον. Είτα τήν μέν τού βίου αύτψ κοινω
νδν (51) Αύγούσταν άνηγόρευσε, τδν δε άδελφδν 
Ίωάννην κουροπαλάτην τετίμηκε, καί ώνόμασε μέ-
γαν δομέστικον. Τών δέ πρδ αυτού βασιλέων ύσοι 
μετά τδν Ιίορφυρογέννητον εκείνον Βασίλειον τής 
βασιλείας έπέβησαν, ού καλώς χρησαμένων τοίς 
βασιλείοις και κοινοΐς πράγμασιν, άλλά τά μέν είς 
οίκείας απολαύσεις, καί είς άσκητηρίων κατασκα-
Οησάντων οίκοδομάς, τά δέ δωρουμένων οΤς έτυχεν, 
ή τέως οίσπερ έβούλοντο, οί βασιλικοί θησαυροί έκ-
κεκένωντο, καί τά δημόσια πρυτανεία χρήματα» 
έσπάνιζον τούτο τοίνυν δ Κομνηνδς προθέμενεε 
διορθώσασΟαι, ούκ ήρεμα ουδέ κατά βραχύ τή Stop-

foverent. Itaque ex quo tyrannidern cum legiti- C θώσει έπικεχείρηκεν, άλλ' ώς τψ στατήρι έαυτδν 
me 2 6 9 imperio commutavit, decessorie eui 
acta sine diacrimine abrogavit : ai quid ille cui-
quam largitus fuerat, id eripiebat: eed etsuperio-
rum imperatorum molta acta evertit,et abrogavit, 
neque id in vulgi duntaxat fraudem,eed ne senatui 
quidem perpercit.Denique progreseu temporiacon-
tra ree aaoras se convertit, multa monaateriis quai 
ab iis coDstructa fuerant, collata truncavit, ac po-
tiue monachoa publicis rationibus subjecit, sum-
ptibus necessariis duntaxat illi redictis, Cfflterie 
vero fisco attributis. Dum igitur in diea boc modo 
aliud ex alio novat, omnium in se odia auacepit, 
tam Patrum conecriptorum quam plebia, atque 
etiam militum, quibus nec ipais pepercit, quomi-
nua opere eorum immioueret, pr© caeteria autem j) μάλλον έκλογισμοίς 
omnibua eorum quiinmonasteriiestateJi exigunt. ασκούμενους, καί τήν 
Verum nihil ilium ab inatituto deduxit.non oratio, απονέμων, τά λοιπά τψ δημοσίψ άφωσίου καί άνε-
ηοη metus, non odium, non reprebenaio: adeo λάμβανε. Καί άλλο έπ' άλλψ καθ* έκάστην ένεύχμοο 
austulerat aniinos atque intumuerat. τοιούτον. Εντεύθεν άπασιν ήν μισητός, τό> τε δημ·· 
τικψ πλήθει, τή τε συγκλήτφ βουλή, άλλά μέντοι καί τψ στρατιωτικψ, ουδέ γάρ ούδ' εκείνου άπείχετβ, 
άλλά κάκείνοις άπεμείου τάς εύπορίας, καί τών άλλων μάλλον τοίς έν τοίς σεμνείοις τήν ζωήν διανύουσι. Τδν 
δέ ουδέν άπήγε τών εγχειρήσεων, ού λόγος, ού δέος, ού μίσος, ού ψόγος, ούτως έπήρτο τδ φρόνημα καί οίδώσβν 
έκέκτητο τήν ψυχήν. 

V.Neque veropatriarcbaauperbia il l i cedebat, sed Ε', Άλλ' ούδ' δ πατριάρχης ήττον εκείνου *ι· 

άνεστήλωσεν, άνατεταμένον τήν χείρα, φέρουσαν τδ 
ξίφος γυμνδν, ούτω καί τοίς πράγμασιν έπήνεγκεν 
έαυτδν, καί τέμνει ν αύτίκα παρεσκεύαστο τά οιδή
ματα, άλλ' ού μαλάσσειν ούδ' έμπλάττειν τά ύπουλα. 
"Οθεν ουδέ έξ ούπερ τού κράτους έπέδη, καί είς 
έννομον αρχήν τήν πριν αυτού τυραννίδα μετήνεγ· 
κεν, άναποδίσας τήν τού πρδ αυτού πραξεν ανέτρεψε, 
καί είτι εκείνος νισιν έδωρήσατο, άψν̂ ραέτο κει 
άπεστέρει τούς είληφότας, άλλά καί τών πρδ εκεί* 
νου πολλά καθήρησε καί ήθέτησε, καί ού μόνον ταέε* 
πρδς τδ δημώδες έποίει, άλλ' ουδέ τών τής 7·**" 
σίας έφείδετο. Είτα προβαίνων καί κατά αοϊ" 
έχώρησε, καί πολλά τών τοΤς παρ' εκείνων l^u^" 
θείσι φροντιστηρίοις αφιερωμένων ήκρωτηρίασεν, $ 

υποβάλλων τούς έν αύτοίς 
άποχρώσαν αύτοΐς δαπάνην 

Variae lectiones et notse. 
(51) Τού βίου αύτώ κοινηνόν. Aicathennam, ad quaxn ecripta legitur Pselli epietola in ood. Reg. 

tulo, Τή δεσποίνη ΑΙχατερίτη. 
bocti-
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φρονηματιστο . "Ηθελεν ούν έπιτάσσειν αύτψ , και \ imperare iil i volebat, ac si qaando non impetrasset 
ε?ποτε πρδς τά αιτούμενα άπετύγχανεν, ύ δε έδυσ« 
χέραινε f καί ήπείλει καί έπετίμα , είτα καί ώς 
αύτδς αύτψ τήν βασιλείαν άπονενεμηκώς, αύτδς καί 
άφελέσφαι ταύτην είσαύθις ήπείλησε . Ταύτα ούκ 
ήν οΐσειν τδν βασιλέα έκεΐνον επιεικώς , διδ και 
δράσαι πρίν τι πάθοι προεμηθεύσατο . Τού γούν 
πατριάρχου εις τήν οίκείαν απελθόντος μονήν, ήδη 
της πανηγύρεως έφεστώσης τών έν αυτή τιμωμένων 
ουρανίων Αυνάμεων , V έορτάση λαμπρότερον · 
πέμψας έκεΐ χείρα στρατιωτική ν δ κρατών (ού γάρ 
ήφελεν έκ τής τού θεού Λόγου Σοφίας τδν άνδρα 
καταγαγεΤν, ΐνα μή παρά τψ κλήρψ , ή και τψ 
δήμω φύρυβος γένηται), έκεΐνόν τε και τούς έκεί-
νοο ανεψιούς συνόντας αύτψ ύπερορίους ποιεΐ. ΕΤ-

ea ςυ» pelierat, aegre ferebat, increpabat; denique 
minabatur quemadmodum imperium illi contulisaet, 
seidem il l i ereptum. Qum cum talis imperator fer-
re aequo animo baud utique posset, providit,ut ma-
lum daret potiua quam ferret.Cum igiturpatriarcha 
inauum monasterium, inatente sanctorum Angelo-
rum, qui ibi colebantur, feeto, ut illud eplendi-
diua celebraret, iturus esset: misea illuc cohorte 
militum (nec enim eum ez ecclesia Verbi divini 
Sapientwe avellere voluit, ne vel cleri vel populi 
motus oriretur) et ipsum et nepotea ejus relegat. 
Deinde de abrogando ill i patriarcbatu cogitans, 
opera quorumdam primariorum aacerdotum utitur, 
et Peelli variarum et absurdarum oriminaUooum 

αί καθαιρέσει δποδαλεΐν αύτδν διά φροντίδος g coacervatoria, quas in oratione contra illum ecri-
έτίθετο , καί τισι τών αρχιερέων συνεργοίς πρδς pta congesait, et per quosdam viro significat, ut 
τούτο έκέχρητο, καί τψ Ψελλψ αίτιαμάτων (52) 
πολλών καί αλλόκοτων συναγωγεΐ , ά έν τψ κατ' 
εκείνου λόγψ συνήθροισέ τε καί συνεγράψατο, δήλοι 
τε διά τίνων τψ άνδρί, άπείπασθαι τήν ποιμαντι -
κ ή ν , ΐ ν ' εκών αυτήν δοκή παραιτείσθαι, ώς εί μή 
τούτο, καί άκων αυτήν άφαιρεθήσεται , είς μέσον 
κατ' αυτού προτιθεμένων αίτιαμάτων · Ώς δ' εκεί
νος ούκ ήν ύπείκων τψ τού βασιλέως θελήματι , 
φροντίς ήν τψ κρατούντι περί τής αυτού καθ«φέ-
σεως. Ά λ λ ' έφθη λύσας τήν φροντίδα τού πατρι
άρχου δ θάνατος. Μετ' ολίγου γάρ μεθίσταται τών 
ένφένδε δ πατριάρχης, καί τις τψ Κομνηνψ τήν 
εκείνου εύηγγελίσατο τελευτήν, ώς φροντίδων αύτδν 
άπαλλάττουσαν. Ό δ' ευθύς μετεγνώκει καί άνω 

aimulet, ae ultro pontificatu cedere, quem alio-
quia invitus cum publica infamiasit amiasurua. Ut 
autem ille refragabatur, imperatoria de ejua exau-
otoratione aoliicitudinem mora auatulit. Neque 
enim mullo post illius obitus a quodam est ei 
nuntiatue. Qui cum ae 2 7 0 letumilli afferrenon-
tium et curae adempturum putaret: ille atatim 
mutata aententia ejulavit, ejuequa cadaver cum 
honorifico comitatu ab exsilio revocatum ia rao-
nasterio ab illo condito reposuit, nepotibus ejuapri-
atiaa dignitate reetituta. In Ecclesia vero Conatan-
tiQum Lichudem presidem et protovestiariam con-
stituit, virum loogo tempore in adminietrationibus 
rerum communium cum laudeveraatum, epectat»-

λόλυξε, καί τδν εκείνου νεκρδν μετ' εντίμου τής G que fidei, cui Monacbua etiam Manganoram 
προπομπής έκ τής ύπερορίας άναγαγών , είς τήν 
αυτού μονήν έναπέθετο, καί τούς εκείνου άδελφιδούς 
αύθις άποκατέστησεν ές τάς προτέρας τιμάς . Τή 
δ' Εκκλησία τδν πρόεδρον καί πρωτοβεστιάριον 
Κωνσταντΐνον τδν Λειχούδην αντικατέστησε, άνδρα 
ταΐς τών κοινών πραγμάτων έπί μακρόν έμπρέ-
ψαντα διοικήσεσι , καί άνέγκλητον διαμείναντα, 
f περ δ Μονονομάχος καί τήν τών Μαγγάνων άνέθετο 
προνοιαν, καί τά περί τής ελευθερίας αυτών ένεπίστευ-
οεν έγγραφα. "Απερ ύφ' έαυτδν δ Κομνηνδς έθέλων 
ποεήοασφχι, σκέμμα τι μηχαναται πονηρίας άνάμε-
στον, καί τόκον νεδς κακοδαίμονος. Έπεί γάρ δ Λειχού-
lajC έήτήφίστό τε καί προκεχείριστο, καί ιερεύς ήδη 
κεχεεροτόνητο, δι' απορρήτων αύτψ μηνύει, λέγε-

(Bconomia oommisaa, tabulaa de illorum immuni-
tate oommiserat, quas cum eibi vindicare Com-
nenus conaretur; commentum improbitatia ple-
num excugitat, ac plane partum quemdam diabo-
lioae mentia edit. Nam cum Licbudea per euffragia 
eleotus, ao aacerdoa jam creatua esset, arcano 
eum monet, dioi qusdam qu» a patriarchali officio 
illum arcerent, et ai in eynodo agitarentur, neo 
rite confutarentur, non posae eum pontificalua 
UQCtionem adipisci. Verum ai Manganorum sibi 
privilegia traderet, se neglecturum criminationea 
illae neque impedimento fore quominus ungatur. 
Lichades, qui videret non licere sibi ad priatinam 
oonditionem redire, aic vero manere turpe eaae, 

κατ' αυτού, άπείργοντα τού ίεράσθαι αύ- JJ propere aliatis iie quae putabantur, nemine ob-
τδν, καί εί μή ταύτα λαληθεΐεν καί λυθεΐεν συνο- atante, pontifioio ritu initiatur. 
ίο&ς, |*ή °ίδν τε είναι τού χρίσματος αύτδν τής άρχιερωσύνης τυχεΐν. Εί δέ δοίης μοι, έφη , τών 
MayidW» τά δικαιώματα, παρ«6λέψομαι τά λεγόμενα, καί παραχωρήσω χρισθήναί σε. Συνιδών ούν δ 

" Αεεχούδης, ώς ούκέτι αύτψ εις τήν προτέραν έπανελθεΐν κατάστασιν έξ εστίν , ούτω δέ μένειν δι' αι
σχύνης ποιούμενος, φέρων δίδωσι τά αιτούμενα , καί ούτω παραχωρείται τελεσθήναι τήν αρχιερατική ν 
τελετήν. 

ς \ Ό δέ Κομνηνδς κατά τών Ούγγρων καί τών VI. Posthaeo Gomnenus expeditione contra Hun-
Σ κ υ θ ώ ν , οί Πατζινάκαι λέγονται , έκστρατεύσας f garos et Scytbas, qui Patzinaca diountur, eue-

YarisB lectiones et notse. 
(52) Καί τψ Ψελλψ αίτιαμάτων. Bxetat inter 

opera Paelli calumniatoria iata in Michaelem Ga»-
ralarium patr. Conatantinopol. ad aynodum dicta 

oratio quae propediem cum ejusdam historia et 
aliquot aliia opuaculia et epiatolia, prodibit cum 
veraione Gombefiaii ex typographia Regia. 
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oepta, Hungaris petentibus pacem conoessit. Scy- Α τοις μέν Ούγγροις είρήνην αίτησαμένοις έσπείσατο. 
thaa vero uggressuro, caeteri quidem cesscre, pacem 
et ipai amplexi (aequeenim eidem omnee duci pa-
rebant): unus veroeorum Seltea, caeteris audacior, 
oum parte quadam Romanorum copiarum con-
greaeue, vincitur, et multis euorum amieeia au-
fugit. Imperator autem castria inde motis, eub 
finem menaie Septembris, Lobitzum concessit: 
ubi vehementi imbri et nive intempestiva et maxi-
ma plerique equi perieruQt, mullique militea ex 
frigore sunt periclitati; cumque flumina exundan-
tia et stagnantia commeatum subito intercepia-
sent, et hominee et jumenta rerum necesaariarum 
penuria laborarunt. Gsterum, pluvia et nive pau-
lisper sedata, imperator tabernaculo egressua sub 
magoam 2 7 1 quamdam quercum in proximo 
concessit, circumstantibus proeerum quibuadam. 
Orto autem in eo loco fragore, et ipse et sui inde 
disceaserunt, atque arbor statim radicitua evulsa 
ooncidit. Reveraus igitur in magnarn urbem, 
ad gratee, ob aalutem accoptam Deo peraolvendaa, 
intra palatium Sancta? Theclae protomatyris aedem 
ille quidem condidit, quod eo die, quo illiua me-
moria celebratur, quercua illud periculum effugc-
rat,aed talem,qu« magnam ejua animi pusillilatem 
arguat: quam ejus ex fratria fllio nepos imperator 
JoanneB, Alexii filius, magnificentiseime inetaura-
vit, nomine Servatoria noatri Jeau Ghriati. 

Β 

Κατά δέ τών ΣκυΘών δρμήσαντι, οί μεν άλλοι υπέ
κυψαν καί ειρήνευσαν (ού γάρ ύφ' ένα καί πάντες 
ηγεμόνα έτάττοντο), εΤς δ' αυτών ύ Σελτέ θρασυν-
θείς, καί μοίρα τινί της τών 'Ρωμαίων δυνάμεως 
συμδαλών, ήττητο, καί τδ πολύ τών οίκείων άπο-
6αλών, μετά τών περιλειφθέντων άπέδρα . 'Ανα-
ζευγνύς δ' εκείθεν δ βασιλεύς , έσκήνωσεν έν τψ 
Αοβίτζψ, ήδη τού τέλους δντος εγγύς τού Σεπτεμ
βρίου μηνός. "Ομορου δέ (Ραγδαίου καταταγέντος, 
καί χιόνος πεσούσης πρδ ώρας πολλής, τής ίππου 
τε τδ πλέον διέφθαρτο, καί στρατιώται πολλοί τψ 
ψύχει κεκινδυνεύκασι , καί ποταμοί δ' ύπερχειλεΐς 
γεγονότες καί πελαλίσαντες τά επιτήδεια σφών 
άθρόον παρέσυραν, ώς καί τψ στρατιωτικψ και τοις 
ύποζυγίοις αυτού τά αναγκαία έπιλιπείν. Είτα τού 
ύειν τε καί τού νίφειν έπί μικρόν παυθέντων, τής 
βασιλείου σκηνής προήλθεν δ βασιλεύς, καί ύπδ 
δρύν 2 στη πα μ μεγέθη, έκεΐ που έστώσαν" καί τίνες 
τών έν ύπεροχαΐς αύτδν περιίστανται. Βοής δ' έν 
τψ τόπψ σύμβασης, μετέστησαν τής δρυός δ βα
σιλεύς τε καί οί περί αύτδν, ή δ' αύτίκα βιζό^εν 
έκσπασθεΐσα κατέπεσεν. Ό δ' αυτοκράτωρ έπανελ-
θών είς τήν μεγάλην πόλιν, καί άποτιννύς υπέρ της 
σωτηρίας ταύτης τψ θεψ χαριστήρια , ναδν έντδς 
τών βασιλείων ανήγειρε τή πρωτομάρτυρι αγία Θέ
κλα. Κατά τήν ήμέραν γάρ έν ή τελείται ή μνήμη 
ταύτης, τδν έκ τής δρυός έξέφυγε κίνδυνον, ναδν 

δέ πολλήν κατηγορούντα τής εκείνου προαιρέσεως μικροπρέπειαν, δν δ εκείνου καθελών έξανέψιος δ αύτοκράτω) 
Ιωάννης δ τού Αλεξίου υίδς σφόδρα μεγαλοπρεπώς άνεδομήσατο είς όνομα τού Σωτήρος (53) ημών Ίησοδ 
Χριστού. 

VII. Nuno illud dicendum est, quemadmodum C 
Isaaciue hic imperium depoauerit, etti ecriptorea 
in eo non coneentiunt. Nam eruditissimus et elo-
quentissirnua Psellua narrat, eum venationibusde-
ditum, cum hasta s©pe et uraoe et aproe feriret: 
frigido vento ictum esse latue, atque inde febrim ex 
imo coortam efTerbuisee. Poatridie cum laterie do-
loribua urgeretur, etepiritum eegre traheret, dubia 
epe vit«, ac potiua plane deeperata vita, Conetan-
tino Duc© imperio tradito, vit® melioria institutum 
amplexum esee. Thracaeiua autem refert, circa 
Neapolim venanti vieum esae aprum borrendum 
aspectu, quem dum laxatia equo babenis peraeque-

Ζ'. Άλλ ' ήδη (&ητέον καί δπως τήν βασιλείαν άπέ-
θετο ούτος δ Ίσαάκιος, εί καί μή συμφρονούσιν 
συγγεγραφότες περί αυτού. Ό μέν γάρ πολύς τήν 
γλώτταν (54) δ σοφώτατος Ψελλός έν θήραις εκεί
νον λέγει τδν βασιλέα σχολάζοντα, καί συχνάκις 
τήν δεξιάν )ογχοφόρον έπ' άρκτους καί σύας έπα-
νατείνοντα , βληθήναι πνεύματι ψυχρψ τήν πλευ-
ράν, κάντεύθεν φρίκη ν έπισυμβήναι αύτψ, καί πυ-
ρετδν έκ τού βάθους άναφλεγήναι, είς δέ τήν έπιού-
σαν νύττεσθαι τήν πλευράν , καί τδ άσθμα, μή 
έ^ώσθαι αυτού, κάκ τοθτων αμφισβητήσιμο* γενό
μενον εί βιώσεται, ή καί άπεγνωκότα τέλεον f%V 
ζωήν, και νδν Δούκαν Κωνσταντΐνον (55) «f f*Rm 

Varise lectiones et notse. 
(53) Είς δνομα τού Σωτήρος. De hao fflda egimue 

in Constantinopoli Christ, ubi de aede S. Tbecl». 
Videtur porro illa ipaa ®dee quam a Joanne con-
ditam aiunt aub nomine τού Παντοκράτορος. De 
hac pariter in eadem lucubratione sat multa a 
nobie obaervata: cujua et am. ut hoo obiter mo-
neara, ea erat praerogativa, ut illiua Hegumenut 
multia aliis monastenia una esaet preefectus, nisi 
forte exarchii obierit dignitatem, de qua coneulere 
lioet Gloasarium ad aeri ptores raed. Greecit., ita ut 
vieitatoria potius offloium exercuerit. BaUamon, 
ad Nomocanon Pbotii, tit. 1. c. 20: ΕΙ γάρ ούκ 
εφεΐται κληρούσθαί τινα είς δύο Εκκλησίας, πολλψ, 
πλέον ουδέ κεφαλή μία δύο σωμάτων. Τδ δέ προί-
στασΟαι τδν παντοκρατορηνδν 'ΙΙγούμενον πολλών 
μοναστηριών, ούκ έναντιούται τψ κανόνι* τά γάρ 

πολλά μοναστήρια ώς εν λογίζονται, διά τδ κατ' 
έπίδοσιν περιελθεΐν είς παντοκράτορα. 

D (54) Πολύς τήν γλώτταν. EloquentmimMS ΓβρΟ-
euimua, pro homo verbosus, uti verterat interprat, 
quem inde multis exagitat Allatiua in DUaertat,da 
Psellis, p. 38. Porro Michaelis Peelli verba soat: 
ΙΙολλάκις δέ τή βολή τής λόγχης έπί τάς ^άρκτους 
καί συνεχώς έπανατείνων τήν δεξιάν ψυχρψ πνεύ
ματι βάλλεται τήν πλευράν, καί τότε ύετα ού πάνο 
κατάδηλος ή πληγή έγεγόνει. τή δ* εφεξής 
σαντας, πυρετός διαδέχεται, etc. 

(55) Κωνσταντΐνον. Anooymua Barenaia: Αηηο 
1060, ind. 13, Comminiano voluntaris dedit (forte 
cedi.) domino suo Constantino Duhizxi, et induit siH 
habitum monachicum. 
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λειο; δγκ«αστήσαντα, πρός τήν κρείττω μετατά- Α retur, in mare demeream evanuieee, et a plerisque 
ξασθαι βιοτήν. Ό δέ γε θρακήσιος, θηρ?ν κάκεϊ-
νος τδν βασιλέα τούτον Ιστόρησε περί τήν Νεάπολιν, 
σον δ' έπιφανήναί πόθεν, τήν θέαν φρικτδν, καί 
τδν Κομνηνόν ένδεδωκότα τψ 'ίππψ τδν χαλινδν, 
διώκειν τδν συν, τδν δέ είσδύναι τήν θάλασσαν,γενέσθαι 
τε αφανή, δν ού σύν οί πολλοί, φάντασμα δέ τι δαιμό-
νιον ύπειλήφασιν * έν τοσούτψ δ' ώς έξ αστραπής 
ένσκήψαι λαμπηδόνα τψ βασιλει, καί τή ταύτης 
Βολή διαταραχθέντα τδν αυτοκράτορα, τού ΐππου 
τε έχπεσείν, καί κεισθαι παρά τή γή άφρδν τού 
στόματος άποπτύοντα, καί μηδέν τών κατ' αύτδν 
«ίσθανόμενον, άκατίψ δ' εκείθεν έμβιβασθέντα, κο-
μισθήναι είς τά βασίλεια, καί νοσήσαντά τι βρ*χύ, 
είτα δή καί άπογνωσθέντα, κείρασθαί τε τήν τρίχα, 

non aprum,aed speotrum quoddam diabolicumesse 
judicatum : atque inlerirn fulgore quodam instar 
fulguris peratrictum imperatorum,equo preterrore 
excusaum, ot epumara ore rejicieatem, humi atto-
nitum jacuiaae, atque iade navicula in regiam 
revectum, com pauliapor «grotaeaet, jam deplora-
tum, raao oapillo et purpurae loco aspera lacerna 
sumpta, atque Constantino Duca imperatore deai-
gnato, tn Studienae moQaaleriura aecontulisae,ubi 
recuperata etiam valetudine, vitae reliquum exege-
rit. Regnavit biennium et trea menaea, homo atre-
nuua, ingenio arroganti, in rebua gerendis celerri-
mua, rei bellice peritiaeiraus. Ια litteris noa 
quidem veraatue, sed litterarum atudioeue, et 

καί άντί τής πορφύρας τραχύ τριβώνιον άμφιεσα- g doctorura amana; inconjugio adeo caetue, utcum 
σθαι, τδν Δούκα Κωνσταντΐνον βασιλέα προχειρι-
σάμενον, καί ούτω τή τού Στουδίου προσορμίσαι 
μονή, κάκεΐ τδ λοιπόν καταβιώναι τής βιοτής 
άνα|5ρωσθέντα έκ τού νοσήματος. Έβασίλευσε δέ 
δύο ένιαυτούς καί μήνας τρεις, δραστήριος ών, καί 
τδ ήφος σοβαρό ν ένδεικνύμενος, πρδς πράξεις όξύ 

peregrejin morbuin incidieaet, et a medicie 272 
moneretur, ut conauetudine mulieris morbum 
levaret, cum ulla preter uxorem suam,rem habero 
recuaarit. Cum ei regni affectatio objiceretur, 
reepondit: Se pati non potuisse conservi imperium, 
α quo justa sibi prxmia negarentur. 

τατος, οτρατηγικώτατος τά πολέμια. Λόγοις μέν ούχ ώμιληκώς, προσεχών δ' αύτοΐς, καί τούς τούτων τροφίμους 
αποδεχόμενος, σώφρων τε τά πρδς εύνήν. Λέγεται γαρ ποτε νοσήσαι τής οικίας αποδήμων, καί παρά τών Ιατρών 
γυναικί μιγήναι πρδς θεραπείαν τής νόσου προτρέπεσθαι· τδν δέ μή άνασχέσθαι έτερα πλησιάσαι παρά τήν 
σύνοικον. άίτιώμενος δέ ότι τυραννίδι έπικεχείρηκεν, "Οκνουν, έλεγε, τψ συνδούλψ δουλεύειν, καί τών εικότων 
μή τυγχάνειν. 

Η'. *0 πρόεδρος δέ Κωνσταντίνος δ Δούκας, τής VIII. Conatantinua Ducaa prseea, imperio citra 
βασιλείας τυχών άπραγμόνως, ώς εΓρηται, πολλούς laborem, ut diotum eet, positus, muitoa aenatorii 
τών τής συγκλήτου βουλής καί τού δημώδους πλή- ordinia et plebeiae conditionis ad altiorea dignitatia 
θους εις μείζονος αξιωμάτων βαθμούς προεβίβασε. (J gradue evexit: atque illoa etiam, quoe Comnenua 
Καί Οσους δ' δ Κομνηνδς άφείλετο τάς οικείας τιμάς honoribue apoliarat, qui multi fuerunt,in integrum 
(πολλοί δ' ήσαν καί ούτοι), είς ταύτας αύθις αύτδς 
εκείνους άποκατέστησεν. Έπιβουλήέ δέ κατ' αυτού 
συσκευασδεί ση ς, μικρού δεΐν έγένετο αν υποβρύ
χ ιος . Έ ν μέν γάρ έν τοις βασιλείοις τών Μαγγά
ν ω ν έσκέψαντο δέ οί συνομοσάμενοι, ώς εί θόρυβος 
δν τή τής πόλεως γεγονώς άγγελθείη αύτψ άγορ?, 
αύτίκα διά τής θαλάσσης εκείνος άπελεύσεται πρδς 
τδ μέγα ανάκτορο ν. ΙΙροψκονόμητο δ' αύτοΐς, μή 
είναι τήν βασιλική ν τριήρη έκεΐ, καί τούς εκείνης 
οίακοστρόφους, ούς πρωτοκαράβους ή δημώδης 
λέγει φωνή, τής συνομοσίας μετέχει ν σπουδάσαντες. 
Ό μέν ούν βασιλεύς ώς τδν θόρυβον ένωτίσατο, 
άπιέναι δεΐν έκρινε τών ανακτόρων ευθύ. Έπεί δ' 
ούχ εύρητο ή βασιλική τριήρης έκεΐ, ε?ς τδ τυχόν 

reetituit. 8ed paruui abfuU, quin per inaidiaa 
aubmergeretur. Nam cum in Mangaoico palatio 
ageret, conjurati ratione ioita, ei ei tumultua ia 
foro urbis nuntiaretur, statim mari in magnam 
regiatn tranaiturum, curaraot, ut imperatoria 
triremia, illiuaque guberaatorea, qui protocarabi 
vulgo appellaotur, et in conjuralionia aoeieiatem 
asciti erant, abcssent. Imperator, audito tumultu, 
rectain regiam abeundum eaee cenauit. Sed cum 
imperatoria triremieibi non inveniretur,proximum 
lembum consoondit. Intor navigandum vero etiam 
navia imperatoria apparuit, quae frequanti remigio 
et vebementi impetu floctut aeoans,a gubernatori-
bua recta ad lembum dirigebator, ao conailio, ut 

έμβεβήκει άκάτιον · άπιόντος δέ, άνεφάνη καί ή D illo suppreseo imperator demergeretur. Iie vero 
ναύς ή βασίλειος, καί είρεσία πολλή σύν ρύμη 
σφοδρφ τδ ^όφιον τέμνουσα, πρδς τδ πλοιάριον, 
ψπερ δ βασιλεύς έμβεβήκει, πρδς τών πηδαλιούχων 
ίθύνετο. Έ ν δ' αύτοΐς τδ βουλόμενον, έπιβιβάσαι 
τήν τριήρη τού πλοιαρίου, V αύτδ κατάδυση καί 
σύν τψ βασιλει ποιήσηται ύποβρύχιον. Ώς δ' είδον 
τήν τής τριήρους έπιφοράν οί Τψ κρατούντι συμ
πλέοντες, άνέκραξάν τε καί έπέχειν θρασύτερον 
έξεβόησαν, καί μετατρέπειν τούς οΐακας. Ταΐς ούν 
εκείνων βοαΐς ώσπερ έμβροντηθέντες οί έπί τών 
οίάκων (θείας δ' ήν τδ ξύμπαν προμηθείας) άπε-
δειλίασαν. Καί ούτω τδν κίνδυνο ν δ βασιλεύς έκφυ· 

qui cum eo vebebaniur, exclamantibua, et confl-
dentiua vociferantibue, utinhibitie remia guberna-
cula converterent; gubernatores velut attoDiti, Deo 
itavolente, paruerunt. 8io periculo evitato, quo 
paoto et a quibos parat» easent inaidia? cognovit, 
ao aoctes bonis duntaxat ademptis ultua eet. EUi 
autem exveterum Ducarum Andronici, Pantherii, 
et Conetanlini familia ae ortum ease gloriabatur, 
tamencam familiam, cum Gonstantinua (ut supra 
dictum est) regnum affectaeeet, Constantino Por-
phyrogenito imperatoria Leonia Pbilosophi filio 
regnante, et ob immaturam statem adbuc aub tu-
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toribas agente, funditue eveream eaee constat, Α Τ ώ ν » δπως T e *** π α Ρ ' ω ν ή επιβουλή συνεσκεύ-
nullo mare relicto. Hujus igitur majorea, ut fertur, 
a femina quadam originem duxerunt. Unde non 
germanus Ducae consebatur, eed promiscuus, 
cognatione illa velut adulterata. Itaque aplerisque 
non 2 7 S Ducas, sed Ducitzes per diminutionHm 
vocabatur. Geterum vir pius fuit erga Deum, 
moribua commodia, jueiitis amane, eed ingenio 
tardo et bebeti; et ut iie delectabatur, quorum 
Bpectata erat iategritaa, aic peouniam eupra mo-
dum amabat, et rationes excogitabat, quibus 
multos thesauroa coacervaret. Quamobrem duabua 
rebus magnum impendit studium, quarum una 
erat, ut publica vectigalia augeret, eaque de causa 
curias ralionibus quaeatoriie deatinataa quibuevie 

έγνω, καί τούς αίτιους ήμύνατο στερήσει 
μόνη τών ουσιών. Ούτος 6 βασιλεύς ηύχει μέν, ώς" 
έπί προγόνοις τοις πάλαι τή τών Δουκών κεκλημέ-
νοις επωνυμία, τψ 'Δνδρονίκψ δηλαδή, καί τφ 
ΙίανΟηρίψ, καί έπί τούτοις τψ Κωνσταντίνψ. Άλλέ 
τού γένους εκείνων πάλαι πανοικί έζολοθρευθέντος, 
δ'τε δ Κωνσταντίνος τυραννίδι έπικεχείρηκεν (ώς 
έμπροσθεν ε?ρηται) τού Πορφυρογέννητου Κωνσταν
τίνου τού παιδδς τού άνακτος Λέοντος, τού Φιλόσοφο* 
φημί, βασιλεύοντος, καί ύπδ επιτρόπους τελούντες 
έτι διά τήν νηπιότητα, καί μηδενός ά δ ε ν ο ς περι-
λειφθέντος. Έκ θηλείας τινός, ώς λύγος, οί τούτου 
κατήγοντο πρόγονοι, δ'θεν ουδέ Δούκας λελόγιστ·, 
καθαρός, άλλ' έπίμικτος καί κεκιβδηλευμένην έχων 

vendebat, et fectigalium oollectionem publicania g τήν πρδς τούς Δούκας συγγένειαν. Διδ καί τοΙς 
cum pacto auctarii credebat; aitera, ut controver- πλείοσιν ού Δούκας, Δουκίτζης (55) δ' δποκοριζο-
aiae audiret, et decreta ecriberet. Verum in jure 
dicendo non eemper praescripta legum obaervabat, 
eed alicubi etiam erat pro ratione voluntaa, ut 
commutatie calculie in pronuntiando peraonarum 
rationem baberet. Jamut erattenax et parcua,cum 
animo euo constituit, nolle ae bellia conflictari,aod 
gentes muneribua et aliia obaequiia devincire, et 
Romano imperio reconciliare; qua re duo oom-
moda venabatur, alterum ne plura in expeditioni-
bue coneumeret: atterum, ut per summum otium 
oumulandis theeaurie invigilaret. Iia iiebat, ut 
militareacatalogoe negligaret, acpotiua fortieaimos 
quosque ob stipendii magnitudinem deleret. Unde 
Barbari ferocioree evadebant: Romans vero legto 

μένος έπωνόμαστο. Έ ν δέ δ άνήρ τά πρδς θεδν 
ευσεβής, τδ ήθος επιεικής, δικαιοσύνης εραστής, 
τήν γνώμη ν δέ νωθρός καί αμβλύς, χαέρων τοίς 
έπί βίου μαρτυρουμένοις σεμνότητι, έκτοπως δ' 
έρασιχρήματος, καί πόρους έπινοών δπως αύτψ 
γένοιντο πολλοί θησαυροί. "Οθεν καί πρδ πάντων 
είς δύο ταύτα κατέτεινε τήν σπουδήν, οΓς τε τήν 
τών δημοσίων φόρων έπαύξησιν, διδ καί τά αρχεία, 
τά τούς φορολόγους λογοπραττούντα, ώνητά παρείχε 
τοίς βουλομένοις, καί τελώναις τήν συλλογήν των 
φόρων έπί συν θή και ς προσθηκών ένεπίστευε. Πρώ
τον μέν ούν τούτ' έκείνψ ή ν σπούδασμα * δεύτεων 
δέ δικών άκρόασις καί ψηφίσματα. Ού πάνυ δέ τ | 
ακρίβεια προσειχε δικάζων, άλλ' ένιαχού καί ένηυ» 

nea timidiorea et bumiliorea, atque imperium mi- C Αέντει, καί τάς ψήφους δπήλλαττε, πρδς τά πρόσ-
nuebatur. Nam multae tum Orientalea provioci® ωπα τάς αποφάσεις τιθέμενος. Γλίσχρος δέ τογχέ-
partim diripiebantur ei vaatabantur, partim ab νων καί φειδωλός, έ^ετο παρ' έαυτψ μή μάχης 
hoatibus occupabantur. πρδς τά έθνη συ^ήγνυσθαι, άλλά δώροις καί ψιλο-
φροσύναις άλλαις αυτά οίκειούσβαι, καί καταλλάττειν τή 'Ρωμαίων άρχή. Δύο εντεύθεν ταύτα μνώμενος έαυτφ, 
τό τε μή πλείω δαπανών έν έκστρατείαις, καί τδ αύτδς ήρεμειν, καί σχολάζειν ώς έπίπαν τών χρημάτων τ | 
συλλογή* διδ καί τών στρατιωτικών καταλόγων ή μέλη σε ν, ή μάλλον πολλούς καί τούς γενναιότερους τον 
απογραφών άπήλειψε διά τδ βαρύμισθον. "Ωστε συμβαίνειν θρασύνεσθαι μέν τδ βαρβαρικό ν, συστέλλεσ|αι · 
καί καταπονείσθαι τά τών 'Ρωμαίων στρατεύματα, καί μειούσθαι τήν ήγεμονίαν τήν 'Ρωμαϊκήν. Πολλοί γφ 
τότε τών Έψων χωρών αί μέν έληΐζοντο καί εις άφανισμδν προύχώρουν, αί δέ καί ύπδ τούς πολεμίους 
έγίνοντο. 

IX. Neque etiam ία Occidenta omnia ae reotia-
eime habebant, ob militum et paucitatem et igna-
viam. Uzoa enim (eet autem h»c quoque 8cythica 

θ'. Καί τά μέν πρδς άνίυχοντα ήλιον ούτως i 4 f * 
κακώς, τά δ' Εσπερία καί ταύτα κακ&ς toalgt, διά 
στρατιωτών καί σπάσιν καί αχρειότατοι , ΐοο ^άρ 

gens, que Patzinacie et generis prestantia et mul- 0 τών Ούζων έθνους (Σκύθαι καί τούτο άστε τών H*** 
titudine illis in locie antefertur). Istrum oum 
uxoribua et liberis trajicientea, rectorea flnitima-
rum urbium magiater Nicephorua Botaniatea, et 
magieter Basiliue Apocapes, traneitu probibere 
frustra conati, viotis legionibus, ambo oapti eunt 
et abducti a Barbaria, qui Danubio auperato, om-
nem ejus tractum oompleverunt. Nam plerique 
conaeotiunt, eorum qui arma ferre poasent, ultra 
aexaginta milliafuiaae.Indeprogresaiex Macedonia, 

ζινάκων, καί κατά γένους έπεροχήν κ α ί κ α τ ά «λή-
θους ύπερβολήν παρά τοίς Σκυθικό ις . προτ ιμώμενο ι _ 
Ιθνεσι) τδν "Ιστρον παγγενεί διαβαίνοντος, δπεεροΏε^ 
σαν μέν οί των παριστρίων πόλεων ά ρ χ ο ν τ α ς (ήαα* 
δ' ούτοι δ μάγιστρος Νικηφόρος δ Βοτανεεάτης^ ποά 
δ μάγιστρος Βασίλειος δ ' Αποκοπής) άαπέρξαι ού· 
τοίς τήν διάβασιν, ού μέντοι γε ή δ υ ν ή θ η σ α ν . Άλλέ 
συμμίξαν σφίσι τδ βάρβαρον, τήν τε συνούσαν ού* 
τοίς κατηγωνίσατο στρατιάν, καί τούς είρημένοος 

VarisB lectiones et nolse. 

(56) Δουκίτζης. Ila appellatur in Ghronioo annoymi Barensie looo laudato. Vide FamiUas By%antinatit 
Ducena familia. 
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; *o>ac καί άμφω δοροαλώτους άπήγαγον, καί δια- Α 2 7 4 pradas agebant, et in Grfflciara ueque pene-
• βάντες τδν Δάνουβιν (57), τήν περί αύτδν χώραν 
^πλήρωσαν άπασαν. Ήσαν γάρ, ώς δ λύγος, ύπο 

ανήκοντα χιλιάδας, οί α?ρειν δπλα δυνάμενοι. "Οθεν 
ορμώμενοι τήν τε Μακεδονίαν έληίζοντο, και μέ
χρις Ελλάδος προήεσαν. Ταύτα άθ'υμίαν ένεποίει τφ 
βασιλει, συλλέξαι δέ δυνάμεις ώκνει καί ά/εβάλλετο, 
ϊ ν α μή πρύηται δβολόν. Εκείνος δ' έλεγεν δ'τι άκατ-
αγώνιστον τδ έθνος έστί. Πρέσβεις δέ πρδς τούς 
αυτών ηγεμονεύοντας μετά δώρων έσταλκώς έπει-
ρατο τούτοις πεισαι τδν βάρβαρον σπείσασθαι. ΙΙάν-
των δ έ αναφανδόν λοιδορουμένων τψ βασιλεϊ, ώς διά 
φειδωλίαν μή κατά τών Βαρβάρων έπεξιόντι, τής 
μέν πόλεως έξεδήμησε (58), περί δέ Χοιροβάκ-
χοος (50) έσκήνωσεν, ού πλείους, ώς λέγεται στρα-

trabant. Qu» etsi imperatori molesta erant, tamen 
conscribere copiaa negligebat, ne obolum impen-
deret: sed prae se ferebat, gentom illam eeee 
inauperabileai. Itaque per legatoe misaie xnuneri-
bua, pacem a ducibua illorum redimere parabat. 
Sed cum palam ab omnibus conviciia laceraretur, 
quod ex tenacitate contra Barbaros non iret, 
urbem egressus eet, et ad CboBrobacchos caetrame-
tatus, cum, ut fertur, non plures centom quinqua-
ginta militibus secum haberet. Enimvero de con-
acribendis copiis sollicito, gentis illiue subitum 
nuutiatur excidium.Nam cum sffiviseima pestilentia 
graviter afflicta esset, Patzinacaeet Bulgari flnitimi 
debilitatem aggreeai, funditus deleverunt, ducibui 

ο ί ο Τ Γ * ^ \ ™ ν ^ κ ο ν τ « ^ θ ' εαυτού έπαγό- R c um paucis «gre ultra Ietrum elapsia. Fuit autem 
Ρ*νος. Φροντίδων δέ περί στρατεύματος συλλογής, ° tota rea divine potenti» opue. Nam iroperator, 

omni bumana ope deeperata, ad Deum confugerat, 
oum lacrymia et anirai aubmiasione illiua auxilium 
efQagitaae. Hwc eexto ejus imporii aoao acta euntt 
quem magnus terrae motue die XXHI roensis Se-
ptembria aateceesit, qao et templa et sdea multis 
in locie coooiderunt. Tum Gyzici gentile faoom 
opue pulcherrimum et admirandum corruit, et N i -
osaa sanctorum Patrum maximum et celebre teoa-
plum dejectum eat. Maaee vero Maio, quarta indi-
ctione, atella crioita apparuit, solem occiduum 
aequena: que prinoipio magnitudine IUDS plene 
par, deinde veluti coma enata minuebatur, tao 
tantum decreecebat, quantum illaaugebatur. Gon-
spectus est per diea quadraginta, radiia versue 

C OrieDtem converaia. Quum autem patriarcha Con-
etantinus Lichudea, Eccleeia per aonoe quatuor et 
B 6 X menees gubernata, in aliam migraaset vitam : 
Joannee Xiphilinus in pootiflciam Constantinopo-
ieos aedem evebitur, Trapezunte quidem oriundue, 
sed omni doctrinae genere erudituB, et in preci-
puoe eenatores relatua. Qui oronibue sua sponte re-
lictis, coma raaa, Olympica monaeteria frequenta-

ερί στρατεύματος συλλογής> 
εντούτοις δ ' ήγγέλθη αύτψ ή τού έθνους καταστροφή. 
Ένσκήψαντος γάρ έκείνψ λοιμού, καί κακωθέντι 
σφοδρώς έξ αυτού, οί τε Πατζινάται καί οί παρακεί
μενοι Βούλγαροι ήσθενηκότι έπέθεντο, καί άρδην 
αύτδ διιφθάρκασι, μόλις τών ηγεμόνων μετ' ολίγων 
δυνηθέντων διαβήναι τδν "Ιστρον. Ην δέ τδ σύμπαν 
τού στρατηγήματος τής θείας δυνάμεως* 'Απογνούς 
γάρ δ βασιλεύς πανταχόθεν, πρδς τδ ΘεΤον κατέφυγε 
δάκρυσι, καί συντριβή καρδίας τούτου δεόμένος, καί 
τήν εκείθεν έκκαλούμενος αγωγή ν. Ταύτα δ' έν τψ 
έκτψ έτει τής βασιλείας έπράχθη τούτου τού αύτο
κράτορος . Πρδ δέ τούτου σεισμός έγένετο μέγας 
κατά τήν εικοστή ν τρίτη ν (60) τού Σεπτεμβρίου 
μηνός, ύφ' ού καί ναοί καί οίκίαι πολλαχού ήρειπώ-
θησαν. "Οτε καί τδ κατά Κύζικον 'Ελληνικδν κατ
έπεσε τέμενος (61), έργον κάλλιστο ν τε καί θαύμα
τος άξιον, καί δ έν Νικαία τών αγίων Πατέρων (62) 
μέγιστος τε καί περιώνυμος κατεσείσθη ναός. Κατά 
δέ τδν Μαιον μήνα τής τετάρτης Ίνδικτιώνος, κο
μήτης ώπτο αστήρ κατόπιν τού ηλίου πρδς δύσιν 
ιόντος. Ήν δέ πρότερον μέν κατά σελήνην πλήρη 
τδ μέγεθος, είτα κόμην ώσπερ έκφύων, έμειούτο, 

Varise leetionee et notffi. 
(59) Πεοί δέ Χοιροβάκχους. De hoc oppido 

diximue aa Alexiadem Annaeam pag. 340, et ad 
CiDnamum, p. 440. 

(60) Κατά τήν είκοστήν τρίτην. Exstat ioter 
_ Peelli Opuecula in cod. Beg. fol. 93, monodia in 

ditw voV"^k*n:Z~*™*' .w- v e«~> *** «>«» o « - bunc terra motum, hoc titulo : Είς τδν σεισμδν τδν 
coninv?L ^ ϊ ί ?·β D ' . q U a m *ίί{& Eudocia Π γεγονότα τή είκοστή τρίτη τού Σεπτεμβρίου μηνός 
coiyux υι prefatione ad lonia, oujua mox mentio- U Ιοί Προδρόμου 

(57) Δάνουβιν. Ita Wolphiue : at Regii duo 
alii Δάνουβιν, duo alii Δουναοιν habent. Dunrw-
vium dixit Laetaotiua, in libro De mortibut perse-
caier, n. έ8. 

(58) Τής μέν πόλεως έξεδήμησε. Dum in hao 
—poditione veraaretur, exorta, ni fallor ista se-

nem agearoe,ubi disoiplinarum ac studiorum, qua 
tum in ea florebant, laudee proaaquitur: Όρώμεν 
μετά γάρ ώς αυτής φανεισης (τής παιδείας) ή 
στάσις πέπαυται, καί «ί τής ειρήνης διαλλαγαί 
βέβαιαι άδιστάκτως έγένοντο. Ubi ad marginem 
codicie ώ · . h«e deecribuntur : Τήν τού Παλατιανού 
στάσιν λέγει, καί τήν τού ακολάστου Μαΐοτμα, οί τή 
βασιλεία* έπιθέμενοι, απόντος τού φιλοχρίστου βα
σιλέως, ους δ σοφώτατος 'Αοσωρινος παρακλήσει τε 
καί προστάξει x%e έλλογιμωτάτης βασιλίδος ίητο-
ρεύσας, τής επιθέσεως κατέπαυσε, καί τού εμφυ
λίου πολέμου* περί ού καί παλατιού μνείαν έποι
ήσατο· Meminit porro Scylitxea variaram insidia-
rnm in Coneiantinam Docam atrnetaram, Umetsi 
oarom aaetoreti non nominet. 

(61)' "Οτε καί τδ κατά Κύζικον Έλληνικδν 
κατέπεσε τέμενος. Vide qu« ad Pbiloaem de ae-
ptem raundi miraculia commentatur Leo Allatius. 

(62̂  Καί δ έν Νικαία τών αγίων Ηατέρων ναύς. 
Niceeana major eccleaia, S. Sophia, perinde eo 
ConatantiDopolitana, dicata, San*-tomm Patrum 
ecelesia dicitur, ob ooactoB in ea eanctos Patrea 
in primo concilio Niceno, eed et in eecundo. Ne-
acio porro an ad isttoe Sophianee ecclesi® ruioam 
referri debeat Peelli λόγος είς τήν τής αγίας Σοφίας 
σύμπτωσιν, qui desoribitur in cod. operum Paelli 
Regio fol. 63, ao vero ad terre motum, quem aub 
Alexio accidisse ecribit Zonarae, tametsi non leffi* 
mua eo concuseam val labefaotalam edem SopbTa-
nam Conetantinopolitanam. 
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vit, aolitariam vitam amplexus, ubi cum longo Α *«ί κβδ' δ'σον τά της κόμης ηύξάνετο, ήλαττονούτο 
tempore permansieeet, patriarcbica eede dignue 
eet habitue. At imperator gravi et diuturno morbo 
oppressus, 275 cum jam nulium mortie effugium 
esse cernerot, imperium tribue filiis reliquit, quu-
rum duoe Micbaelem et Andronicum Eudocia pri-
vato adhuc, Gonslanlinum vero imperatori pepere-
rat, cum et ipsa Augueta appellata esset. Unde ia 
solus Porphyrogenitus fuit, ab eoque statim prae 
caeteris imperii insignibus adornatue. Post etiam 
reliquoa designavit. Ac boa quidem imperio prae-
feoit: ipsis vero matrem imperatricem et nutricem, 
et ut pauoie complectar, dominam reliquit, man-
data imperii administratioDe, quod ei modesta vi-
derelur, neo minus ad traotationem rerum apta, 
quam ad liberos educandos ingenioea. Sed prius 
acriptum jusjurandum ab ea expgit, quo proraitto- ϋ 

ret se a eecundie ouptiia temperaturam. Eaeyngra-
pba ab illa flrmata, patriaroh© oustodienda eet 
tradita. Sedet eenatorea oraneajurejurando adacti, 
ecripto promieerunt, se non aiium imperatorem 
nisi liberos ipeius creaturos. Hie peractia obiit. 
Regnavit annos eeptem cum semestri: vixit eexa-
ginta et amplius. Cwterum fratrem euum vivene 
Gaasarem appellarat, et conailiarium habuerat et 

τό μέγεθος. Προς δέ τήν 'Ανατολήν τάς ακτίνας 
άπέτεινεν, έφ' ημέρας φαινόμενος τεσσαράκοντα. 
Τού πατριάρχου δέ Κωνσταντίνου τού Λειχούδη έπ' 
έτη τέσσαρα και μήνας έξ τήν Έκκλησίαν Ιθύνοντος, 
μεταθεμένου πρδς έτερον ζωήν, Ιωάννης ύ Ξι-
φιλίνος (63) ε'ις τδν άρχιερατικδν τής Κωνσταντι
νουπόλεως θρόνον ανάγεται, δς έκ Τραπεζούντος μέν 
ώρμητο, πεπαίδευτο δέ παιδείαν λόγων παντοδαπών, 
καί τοίς έξόχοις τής συγκλήτου βουλής συνηρίθμητο. 
Πάντα δέ εκουσίως λιπών, τοις κατά τδν Όλυμπον 
προσφοιτήσας σεμνείοις, κείρεταί τε τήν κόμην, 
καί τδν μοναχικδν δπέρχεται β(ον, ένθα καί συχνυίν 
διανύσας χρόνον άξιος εκρίθη τού θρόνου τού πα
τριαρχικού . Ό δέ γε βασιλεύς νόσω ληφθείς, καί 
ταύτη κάμνων έπί μακρόν καί ταλαίπωρου μένος, 
καί ήδη κατεργοσθείς, καί άπαραίτητον αύτψ γνούς 
έπιεναι τήν τελευτήν, τήν μέν βασιλείαν αυτού κα-
ταλέλοιπε τρισίν υΐέσιν (64), ούς αύτψ ή σύνοικος 
Ευδοκία (65) έγείνατο, τούς μέν δύο τδν Μιχαήλ και 
τδν 'Ανδρόνικον (66) ίδιωτεύοντι έτι, τδν δέ Κων
σταντΐνον βασιλεύσαντι, καί αυτή Αύγουστο ανακ
ληθείσα. "Οθεν ούτος μόνος Πορφυρογέννητης ήν, 
δν αύτίκα καί πρδ τών άλλων τοις βασιλικοΤς πάρα-
σήμοις έκόσμησεν . Είτα καί τούς λοιπούς άνηγύ-

Variee lectiones et notae. 
(63) Ιωάννης δ Ειφιλΐνος. Vide qu» de 60 ob- θων τε καί αλληγοριών τών περί τούς παλαιούς εδ· 

eervamus ad Annam ComneDam, ρ. 267. ρίσκο μέν ων, ή καί περί διαφόρων σοορών, πρές 

ί64) Τήν μέν βασιλείαν καταλέλοιπε τρισίν τδν φιλόχριστον καί εύσεβέστατον βασιλεβ 
σιν. Scribit Psellus in Hitt. Constantinum Du- νδν vov Διογένην, Νικητή ν, Τροπαιούχων. Οραβ n-

cam tres filios et duas iiliae ante adeptum impe- quara multifaria rerum varietate refertum qood-
rium babuisse, quorum filiorum eecundus mor- ρ que immeneam principie femin® eruditionem, et 
tem obiit patra tum icnperante ; altor Michael post- ooeJiinBm nKmpnm ioMmn*m toct*tnr t»m ntin 
modum imperator; tertius vero Andronicue. Fiiia-
rum prima vitatn monacbioam amplexa est etiam 
auperstes, cum idera Psellus scribebat: allera viro 
nupsit, Dominico forte Sylvio Venetorum duoi, uti 
docuimus in Fam. Byzant. : nam oonjugie faroiliara 
eilet Peellus. Poet adeptum vero imperium Con-
atantinua Porphyrogenilua natus oet, quem duobue 
locis Goastantium, alibi Constantium vocat idem 
ecriptor. 

(65) Ή σύνοικος Ευδοκία. Michael Peellue in 
Hiat. nondum edita tradit bia nuptias iniieae Con-
atantinuru Ducam adbuc privatum : ac primo qui-
dem cum nobili orta genere, ut qua) ήν παις εκεί
νου, δν τδ μέν χωρίον ή θάλασσα ήνεγκεν, ή δέ 
ρώμη πανταχού τής οίκουμένης έκήρυξε, quibus 
vocibus ο Dalaesena farailia fuisse innuit: proinde 
filiam Gonstantini Dalasseni, qui sub Michaele Pa-
pblagono vixit, cujus quidem Constantini Conatan- ~ ecriptoribus agit, eiquidem ia vixit aub JoanneZi* 
tinus Ducas gener dicitur a Scylitze et a Zonara, u miece, quod ipeemet videlur innucre i n V· Άδάκ, 
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aesiduam librorum lectionom testatur, tum,ut ipM-
met ait, ex propria bibliotbeca, tum aliuado tna-
gnis 8umptibu8 comparatorum: Οίσπερ έσπαργα-
νώθη έκ ττ,ζ τιμαλφεστάτης ημών βιβλιοθήκης ερα-
νισαμένη, ή τινι καί πολλά τών βιβλίων ποοσέθηχ* 
έκ διαφόρων μοι χωρών συναθροισθέντα μελέτη κεί 
δαπάνη πολλή. Tura addit bocce opus adjuDgea-
dum cateris quae bactenua confecerat: Τής σής 
τοίνυν βασιλείας κρινάσης έκδοθήσετα·., καί μετά 
τών άνελφών παρέσεται. Ubi ad marginem Μ« 
desoribuntur: Μετά τών αδελφών παρέσεται λέγει 
ότι καί άλλα τινά συνέθετο τι αοίδιμος βασίλισσα, 
τόν τε πλόκαμον τής "Αριάδνης έπικώς, καί τάς 
τών γυναικών χρείας, καί τί δει τάς βασιλίδας άααο* 
εν πεζφ λόγω, χρήσιμόν τι χρήμα, καί περί έισ/ιης 
μοναζόντων, δ'περ καί νύν καυ ημάς έν τ ψ ff( Dao-
κονήσου σεμνέ (η σώζεται. Caeterum in looBi ViOU-
nulla aunt qu» ex Suida exscripait iis loeia ubi da 

unde cum de primis hisce nujptiie eileant iidem 
ecriptores, Eudociam alteram Duc© conjugem fi-
liam Dalaeeeni perperam Bcripsimus in noetris Fa-
milUis Byzanlinis. Eudocis varogenueet Familiam 
non prodit Peellus: sed hanc Macrembolitissam 
cognominatam docuimus in Familiis Augustis By-
zanlinis, in addit. queeqae singularia fuit eruditio-
nie, quod teetaalur qu« in BiblioLhecis aeservaa-
tur illiue opera, in quibus legere coutigit ox Col-
bertea vastum iliud opus, quod Ιώνια inscripeit, et 
Romano Diogeni imperatori alteri conjugi dica-
vit, hac prffiposita Epigraphe: Ευδοκίας τής Μα-
κρεμβολιτίσσης βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως Ιώ
νια ήτοι συναγωγή θεών, ν̂ ρώων τε καί ηρωικών γε-
νευλογιών, καί τών περί αυτού μεταμορφώσεων, μύ-

(66) Καί τόν 'Ανδρόνικον. Quem et imf 
titulo donatum cum duobus aliis f̂ atriooa moK 
acribit. Proiade iste est Andronicue cqjas mortom 
deplorat in Monodia Peellue in ood. tteg. boo tilu-
lo : Μονωδία είς τδν βασιλέα κύριον ^Ανδρονικον 
τδν Δούκα ν, in qua βασιλέως υίός dioitor. Deioda 
satie innuit una cum fratre imperaeea,hiaoe verbis: 
Κείται βασιλεύς, Ινα καί πάλιν τδν αύτδν λόγον ώσπερ 
έκ περιόδων έρώ, έκ σπάργανων (ΐέν σχεδόν τδ βα· 
σιλεύειν λαχών, κατάλληλος δέ τψ κρατεί γενόμενος, 
ubi observanda vox σχεδόν, aolut enim ConsUnti-
nus tertiua flliue Porpbyrogenitoe fuit. Oeoique in 
Androcini elogio, quod aub extramom HUtori& 
appoeuil idem Psellus, exserte imperatorem appel-
lat, hisce verbie : χαριέστατος ούτος δ βασιλεύς, eto. 
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ρεύσε. Τούτους μέν ούν επέστησε τή άρχή» αύτοις Α arcaDoram oonsoiam. 
δέ τήν μητέρα βασιλίδα τι και τροφδν και κυρ (αν, 
τύ ξύμπαν ειπείν, καταλέλοιπε, έπ' αυτή τήν τής 
βασιλείας μεταχείρισιν ποιησάμενος, δοκούση αύτφ 
σώφρονί τε και πρδ παίδων άγωγήν δεξι$, καί πε-
φυκία πρδς πραγμάτων διοίκησιν, πρότερον δ'ρκον 

Quamvis autem indoctus 
esset, tamen doctrinam amabat, et ernditoa 
colebat, dicere solitus, malle ae exdootrina quam 
imperio nobilitari. insidiatores suoa dicebat, ae 
non alia ratioae malo tractaturum, quam pro man-
cipiis utendo, quod legea eis libortatem eriperent. 

έξ αυτής άπαιτήσας Ιγγραφον, ώς ού πρδς γάμον έλεύσεται δεύτερον. Τδ δ' έγγραφον παρ 7 εκείνης βεβαιωθέν τ φ 
πατριάρχη εδόθη φυλαχθησόμενον άλλά καί οί τής συγκλήτου βουλής άπαντες εγγράφως κατ έ θ εν το, μή αν 
ποτε βασιλέα Ιτερον άνειπειν, εί μή τούς παίδας αύτου. Τούτοις δ μέν εξέλιπε, βασιλεύσας έπτά πρδς τφ ήμίσει 
ένιαυτούς, ζήσας δ' έξήκοντα ή καί τι τούτων έπέκεινα. Τδν μέντοι άδελφδν αυτού Καίσαρα βασιλεύσας έτίμησε, 
χαί σύμβουλον είχε, καί τών μυστηρίων συνίστορα. Λύγοις δέ ούχ ώμιληκώς (67) ήγάπα τούτους, καί τούς 
λογίους (68) έσέβετο, καί έλεγε βούλεσδαι μάλλον έκ λόγων ή τής βασιλείας γνωρίζεσθαι. Τούς δ' επίβουλους 
αυτού, μή άλλως κακώς διαθήσειν έφασκεν, εί μόνον ώς ώνητοις κεχρήσθαι αύτοίς, ώς τών νόμων αύτοΐς τήν 
έλευθερίαν άφελομένων. 

Γ. Κατά γούν τάς τού τελευτήσαντος βασιλέως β 
διαταγάς, ή τε βασιλίς Ευδοκία καί οί παίδες εκείνου 
τ ή ς βασιλείας ήσαν διάδοχοι, καί ή βασίλισσα τήν 
τών κ ο ι ν ώ ν μετακεχείριστο πρόνοιαν, τών υίέων κατ-
άρχουσα, καί έπί βήματος συν έκείνοις προύκάθητο, 
μεσεύουσα μέν αύτη, εκείνους δέ παρακαθίζουσα 
εκατέρωθεν, ούτως έν άρχαιρεσίαις, ούτως έν ζ η -
τήσεσι πολιτικών υποθέσεων, ούτως έχρημάτιζον 
πρέσβεσιν, ούτως έν συνήθεσι προόδοις προήεσαν. 
Οί δ% τ ή ν Έψαν ληϊζόμενοι Βάρβαροι, ούκ έπαύοντο 
τάς δπδ 'Ρωμαίους κκτατρέχοντες χώρας, καί ταύ
τας δσημέραι σινόμενοι. Οί γάρ στρατριώται, ώς ήδη 
μοι εΓρηται, διά τήν τού βασιλέως γλισχρότητα ώλι-
γωφησάν τε καί έκακώθησαν. Καί ε Γ τίνες δ1* ήσαν 
έτι στρατείας έχόμενοι, κάκείνοι άντεπεζιέναι τοίς 
πολεμίοις ήσαν απρόθυμοι, τών συνήθων όψων ίων ^ 
στερούμενοι. "Οθεν οί Βάρβαροι ποτέ μέν τή Μεσο
ποταμία έφήδρευον, ποτέ δέ τά περί τήν Μελιτινήν 
έπόρθουν, ποτέ δέ τήν Κιλικίαν έσίνοντο, και άλλοτε 
τοις Καππαδόκαις άπήεσαν, καί τοίς κατά Κοίλη ν 
Συρία ν ενίοτε. Ταύτα τη βασιλίσση καταγγελλόμενα 
0ορυ6ον ένεποίει, καί βασιλέως πολλών λεγόντων 
δε ισΟαι τ ά πράγματα, δείσασα εκείνη, μή τδ κοινόν 
β α σ ι λ έ α τινά προστήσηται εαυτού, καί ούτως αυτή 
καί οί παίδες τής βασιλείας έκπεσωσιν, έκρινεν αυτή 
τ ι ν α άπ«γαγειν τή άρχή, *ίνα καί εαυτή καί τοις 
τέκνοις διατήρηση τδ κράτος, καί μείνη αύτοις άν-

X. Eudooia igitur cum liberis auia ex testamento 
defuncti imperatoris, et iinperio suooessit, et 
rerum communium traotationem auscepit, fllio-
rum qoasi magietra, atque una cum eis pro tribu-
nali aedit.medium ipaa ocoupana, illie utrinque 
aeaidentibua : sio in oomitiis, sic in civiliam con-
troversiarum queeiionibus, aic in aadientia lega-
tionibua,aio insolemnibua processibua se gerebant. 
Verura Barbari' Orientem diripere aoliti, Romanas 
provinciaa,iQcureare et in dies vexare non desiste-
bant, militibus, ut j a m d i x i , tenacitate imperatoria 
et imminutis et afflictie. Quod ai qui adbuc reata-
bant militis dediti,iipropter negata solita atipendia 
minime erant alacrea ad confligendum cum ho9ti-
bne. Unde Barbari aliaa Mesopotamiae 2 7 6 immi-
nebant, aliaa Melitenes continia vastabant, aliaa 
Cilicis nocebant, alias Gappadociam invadebant, 
nonnunquam etiam CcBlesyriam. Quae nuntiata 
imperatricem turbalant : cumque molti dicerent 
rea imperatorem acquirere, verita ne aliquando a 
republica creato, ipaa et liberi imperio exciderent, 
aliquem aaciscendum ceneuit, utea ratione et sibi 
et liberis potestatem inviolatam tueretur. Negant 
enim eam Diogeni nupsisaeex lascivia, aut etudio 
voluptatia, sed virum eum ut etrenuum et in re 
bellica probatum.etroboreinsomparabili prteditom 
aummae rerum praefeciese, ot Barbarorum impetua 

Variae lectionee et notae. 

(57) Τ ο ι ς δέ λόγοι ς ούχ ώμιλικώς. Contra 8oy-
vfetco : Τ ο ι ς δέ λόγοις εξόχως προσκείμενος, δφελον 
ftotr», άκ τούτων ή τής βασιλείας έγνωριζόμην. 
lliatafte legi debeat λογίοις. Q 

(OtyU τ ο ύ ς λογίους. Quo referri debent quae 
Β*άθύ* oonjux ait in Praefatione ad Ίωνια, ubi 
Jfta BrMMauin Diogenem alloquitur: Καί τούτο γε 
τοΐΚΓ —έΐπΤι; άλλοις, τοίς εύφρανουμένοις σε είς τά 
ftqir/XfTq έπανήξοντα, Τροπαιούχε βασιλεύ, συγκατ-
α ρ ι ΐ μ ή σ α σ δ α ι ευελπίς είμι* ούχ δ'πως γάρ τήν βα
σιλε ίαν ού διοικουμένην ευρήσεις τδ κατ' έμέ, άλλά 
καί τ ή ν π ό λ ι ν πάση άρετη καί ήθεσι χρηστοίς κε-
κ ο σ μ η μ έ ν η ν * πα ιδεί 9: τε, φημί, ή< ουδέν τιμιώτερον 
τ ή τ ο τ ώ ν λ ο γ ί ω ν ανδρών αναγνώσει, καί τή τών 
σ π ο υ δ α ί ω ν μ ε λ έ τ η , ή τις δίκην Άδώνιδος κήπου 
πχντοδαποις άνθεσι εύώδεσι βούοντος, τή καλλονή 
τών αρετών αυτήν έντ.γλάϊσαν έφαμιλλον τψ Μακε
δόνικα» άστεϊ τ φ πολλούς έσχηκότι λογίων ανδρών 
γ ε ν ο μ έ ν η ν , καί πάντα τρόπον τάς πάλαι κλεινάς 
' Λ δ ή ν α ς , ών τ δ κλέος ούρανόμηκες, έ ζ η λ ω μ έ ν η ν . 

Ούτω γάρ ή παιδεία καλώς τά πάντ' έπανορθούν 
οίδε, ώστε καί τδ βάρβαρφ σβεννύειν, και τδ ευφρά
δες τής φωνής άνακαινίζειν, καί πάντα κατά κόσμον 
ρυθμίζειν δύνασθαι, ήσπερ Οργανον αί τών λογίων 
ανδρών δσημέραι παραινέσεις δ' αναγνώσεως τών 
τήν τής ψυχής άπαιδευσίαν άποσπώντων, καί κατά-
ληψιν σταθεοάν έμφυτευόντων * καί τόό' ού μόνον 
έν τή τών πόλεων βασιλίδι, άλλά καί έν πάση τή Ε λ 
λάδι* φιλεί γάρ τδ δπήκνον φύσει τή τού ήγεμόνος 
γνώμη δια:τασθαι πρδς αυτόν ώς έπί σκοπού 
στοχαζόμενον. Ex quibus coliigere licet quanfo 
etudio htterarum ac diaciplinaruin in urbeprimaria 
atque adeo in univeraa Graecia, inaiauratioDem 
aggressue fnerit Gonstantinua Ducas, aed et Eudo-
cia uxor poat illius exceeaum, dum aula cum filiia 
rerum potirelur. Hinc vox illa Conatantioi, cujaa 
eupra memini apud Paellum in Hiat. et ex eo. Zo-
naram : Τοίς δέ λόγοις εξόχως προσκείμενος, "Ωφε-
λον έλεγεν, έκ τούτου, ή τής βασιλείας γνωρίζε
σθαι. 
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nonnihil retunderetur, illo armfeeorom reeietente. 
Fuit autem et genere illustri ortus,et rebue ge ntis 
clarus. Cujus paler cum Eomani Argyri neptem ex 
fratre uxorem haberet, ragni affectati oonvictue» 
seipeum praooipitavit, na qusstionibus adhibitus, 
conscios prodere cogeretur. Hic vero Diogeoea 
Romanue veaUrcharum dignitate ornatua, et a 
Duca Sardicie dux designatus fuerat, et com illio 
alicubi in Patzinacas incidisset, multia occieie, 
nec paucioribue captis, et viventee et oaeeorum 
oapita miaerat ad imperatorem; aquo ea de causa 
veetarcba deaignatua fuerat, cum honorificis 
litteris, quibus scribebat, eam dignitatem illi non 
donari, sed pro egrcgii facinoris remunsratione dari. 
Illic igitur cum ageret, ΒΘ ad occupandum regnum 
parabat, oognito imperatorie obilu. Quo ejus con-
eilio iatellecto, imperatrix eum comprehenden-
dum curarat. Ita in vinculis Byzantium perductue, 
facinorie convinoitur,ot ut insidiator condemnatua 
intra prasoriptos limites coercetur. Deinde rur-
8U8 ut condemnatua ad tribunal imperatorium 
adduoitur, ut eententia in eum jlata conflrinetur. 
Verum omnibus astantibue misericordia viri 
inceesit, et animi doluerunt. Nec enim robore 
duataxat erat incomparabili, sed iorma eiiam 
pr<B8tandi. Ac iinperatrice una cum caterie illiue 
miserta, an vero amore quoque capta, dicere non 
posaum, sententia damnatoria in absolutoriam 
oommatata, crimine solutus, in Cappadociam 
patriam abit. Imperatrix vero eum ex ilinere 277 
tevocatum, magistrum ct ducem copiarum deei-
gnat. Gumque jam secum conatituieaet, eum ut 
virum fortieeimum, imperatorem oraare, tamen 
jurejurando et syngrapha, quam a patriarcha, cui 
aeservanda data erat, reouperatam volebat, impe-
diebatur. Iait igitur improbum et profundum 
con8ilium,idque cumeunuchorum suorum quodam 
communicat, iilo rainistro pro lenone usa, monet-
que quemadinodum cum patriarcba agendum essat, 
Ia cum pontiGce congreasus: Scito Mqu\tf domine, 
imperatricem nepotis lui amore captam ix**(babebat 
enim nepotera Bardam adolesceotem laeoivum et 
rei venereee deditum), et addit, quod si tu annueris, 
hoc est, si jurisjurandi chirographum ei reddideris. 
et persuaseris muUum ex ea re periculum ipsi immi-
nere, statim eam fratris tui fitio nupturam, et po-
testatem imperatoriam tradituram. Palriarcba bis 
illecebrie irretito, ac de etatu mentis dejecto, 
eunuchus postulare Ipergit, ul senatorum quoque 
animos tentet. IB igitur senatoribus eingulatim 
accereitis ait: tempora poetulare imperatorem, 
qui defensionem reipublicae eueoipiat. Romanum 
eoim imperium, si a muliorcula et pueris eolie 
admiaietretur, baud ita raulto poet, non remotas 
duntaxat provinciae et hoBtibus finitiraas, sed 
euburbanas etiam periturae. Hie jurisjurandi et 
ayagrapba reprobeneioaein aerem «ubjungebat, et 
mortuo imperatori maledicebal, quasi non reipu-
blic® etudio, sed ex privata zelotypia inueitatum 

Α αφαίρετον. Ού γάρ δι' άκολασίαν αυτήν φαστν, ούδ* 
ήττηθεΤσαν ηδονής, εαυτή προσαρμόσαι τδν Διογέ-
νην, άλλ' ώς άνδρα δραστήριον, χαί τά πολέμια > 

δδκιμον, καί τήν ίσχύν άπαράμιλλον, έπιστήσαι αύ
τδν τή άρχή, V ή βαρβαρική φορά έπισχεθείη τό-
σως, αυτού τούτοις άντερείσαντος τούς βραχίονσς. 
ΤΗν δ' δ άνήρ ούτος καί τών έκ γένους λαμπερών, καί 
τών διαβόητων έπί τοις άνδραγαθήμασιν. Ού δ πατήρ 
έπ' άδελφόπαιδι τού βασιλεύσαντος πάλαι τού κατά 
τούς Αργυρούς 'Ρω μανού κηδεστής γεγονώς, καί 
έπί τυραννίδι άλούς, έαυτδν κατεκρήμνισεν, Ινα μή 
εκείθεν κρατηθείς γνωρίση τούς συνίστορας έταζδ-
μενος, κάντεΰθεν καί ούτοι τιμωρηθώσι. Τετίμητο 
δέ τψ τών βεσταρχών άξιώματι. Δούξ γάρ παρά τοδ 
Δούκα τής Σαρδικής γεγονώς, καί Πατζινάκαις έκιί 

Q ττου περιτυχών, καί τούτοις συμβολών, πολλούς τε 
διώλεσε, καί ού μείους έζώγρησεν, ών τούς μέν 
έαλωκότας ζωούς, τών δ' έσφαγμένων τάς κεφάλας 
στείλας τψ βασιλει, Βεστάρχης τετίμητο, γράφοντες 
δέ τού κρατούντος αύτψ, ώς Ού δώρον σο ι , δ Διο-
γενες, τδ αξίωμα, τού δ' ανδραγαθήματος αμοιβή. 
Διατριβών ούν έκεΐ , τυραννήσοι παρεσκευάζετο, 
έπεί έγνω τεθναναι τδν αυτοκράτορα. 'Ος δ ' έμηνύθη 
τή Βασιλίσση τδ βούλευμα τού άνδρδς, στείλασ* 
συνέσχεν αύτδν, καί ήχθη δεσμώτης ε ί ς τδ Βυζάν
τιον, καί ελεγχθείς ώς επίβουλος, κατεκρίθη, κει 
τέως δρίοις κατεκλείσθη περιγροπτοΐς. ΕΠτβ αύθις 
ώς κατάκριτος είσήκτο πρδς τδ βήμα δ ή τ δ βασί
λειον, V ή ψήφος κυρωθείη κατ' αυτού. Έ λ ε ο ς ofc 
είσήει τού άνδρδς τούς παρεστώτας, καί πασιν έκε-
θαίνετο ή ψυχή. Ήν γάρ ού μόνον τήν ίσχύν άπαρέ-

^ μιλλος, άλλά καί ίδέσθαι καλός. Συνέπαθσν ούν μετά 
τών άλλων καί ή βασιλίς έπ' αύτψ, καί οίκτος έλαβε 
τού άνδρδς καί αυτήν, εΐ δέ καί έρως, ούκ Ιχω λέ
γειν, καί άντί τής ψήφου τής δριζούσης έκείνψ τήν 
κόλασιν, τής κολάσεως έλευθερούν αύτδν έξήνεκτι 
ψήφισμα. Καί δ μέν λυθείς τού εγκλήματος, έξ^ει 
πρδς τήν Καππαδοκίαν (αύτη γάρ έ κ ε ί ν ψ πατρίς), 
ή δέ βασιλίς μεταπεμψαμένη αύτδν, μάγιστρον καί 
στρατηλάτη ν προεχειρίσατο ήδη καί β α σ ι λ έ α τούτον 
άνειπειν, ώς άνδρα κρίνασα παρ* εαυτή γτνναιοτο-
τον. Άνεκόπτετο μέντοι διά τά δ'ρκια, κ α ί τ δ έγγρα
φον, δ παρά τού πατριάρχου τετήρητο. Καί ήν OKJ 
μέλημα, δ'πως τούτο άφέλητο. Σκέπτεται τσάατ *ΛΟΛ 
τούτου βουλή ν πονηράν τε καί β α θ υ γ ν ά α ο ν α , κα\ 
ταύτην ένί τψ τών περί αυτήν έκτομιών κοινουτοι, 

D καί οίον προαγωγψ τψ θεράποντι κε'χρηται, ύποθε-
μένη δπόσα αν καί οία τψ πατριάρχη προσομιλήβη, 
Ό δέ τψ άρχιερεί προ σελ θ ώ ν "Ισθί, φησέν, ά# δέ
σποτα, ώς έρών τού ανεψιού σου ή βαστλίς (ήν 
γάρ ανεψιός αύτψ Βάρδας, νέος τ ε καί σ-ρριγών, 
καί αφροδισίων ήττώμενος), καί προσεπήγεν, ώ ς Βί 
σύ έπινεύσειας, τδ δ' έστί τδ τού δρκου τ δ χει
ρ όγραφον άπο δούναι τή βασιλίσση, κ α ί πείσει 
μή τινα κίνδυνον έκ τούτου έπηρτήσθαι αύττΐ, 
αύτίκα συνοικίσει μέν εαυτή τδν σδν αδελφό-
παιδα, καί οί τδ κράτος έψεται τδ βασίλειον. 
'ύς δέ τούτοις δ πατριάρχης ποραβουκοληθείς, όλον 
ένέδωκεν έαυτδν, καί τών τής συγκλήτου βουλής 0 
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ας άπήτητο θέσθαι άπόπειραν. Ό δέ τούτων Α juejurarandum et eyngrapbaa legibus contrariae 

exegieaet. Quibus oum plerique asaentirentur, iie 
etiam qui refragabantur, partim muneribus, partim 
pollicitatioaibus ia aeatentiam suam pertraotis, 
imperatrici jurisjnrandiohirograpbum remittit.Quo 
illa acoepto, coneilium auum exaeoutura, rem oum 
filio natu majore, et Casare, in regiara accersito 
communicat: qui cum hymanaeo interfuiaaet, et 
nuptialea oraterea guataaeet, nubit illa Diogeni. 
Sic ille imperator declaratur, cum Budocia ejus-
que filii raensea septem et diaa aliquot regnaa-
eent. 

νους έσχηκώς εκείνος, εί δέ τίνες καί άντέλεγον, τούς μέν δώροις, τούς δ' ύποσχέσεσι συμψήτιθεμένους 
; αύτφ γενέσθαι, στέλλει τή βασιλίσση τδ τών δρκων χειρόγραφον. Ή δέ τούτου λαβομένη είς Ιργον τδ 
^μα απετέλεσε, καί άγεται μέν τδν Διογένην, καί τούτψ συζεύγνυται. Κοινούται δέ τήν πραξιν τψ πρεσβυ-
ιε τών υίών, καί τψ Καίσαρι μετακληθέντι πρδς τά βασίλεια, καί μετασχδντι τών ύμεναίων, καί τών έπι-
»ν άπογευσαμένψ κρατήρων (69), καί Διογένης βασιλεύς άνηγόρευτο, τής βασιλίδος Ευδοκίας μετά τών 
άρξάσης έπί μήνας έπτά καί ημέρας τινάς. 

ιν προσκαλούμενος , τά πράγματα ζητειν, 
βασιλέα τδν τούτων άντιληψόμενον. Εί γάρ 

ιναικί μύνη καί παιδαρίοις ταύτα διοικήθηκε* 
ιίχήγεται πάντως ούκ είς μακράν τψ 'Ρω-
ηγεμονία, ού τά πό£ρω μόνον, καί τοίς έχθροις 
ρμονα, άλλά καί αυτά τά άγχίθυμα. Καί έπί 
τών όρκων καί τού έγγραφου πολλήν έποιειτο 
>ομήν, καί τδν βασιλέα τεθνεώτα έκακηγόρει, 
ή τού κοινή συμφέροντος θέμενον πρόνοιαν, 
έκ ζηλοτυπίας έκθέςμους όρκους άπητηκότα, 
αράνομα έγγραφα. Τούτοις τούς πλείους συν-

. Τω μανό ς δέ δ Λιογένης τής τών 'Ρωμαίων β 
: γενόμενος εγκρατής, ού κατά τάς ελπίδας τής 
ιυσάσης αύτδν Ευδοκίας άποβεβήκει. 'Η μέν 
ίκ κατακρίτου , καί ήδη σχεδόν τδν δήμιον 
ί)κότα δρώντος αύτψ, ού μόνον κινδύνου προ
ς έξαρπάσασα, άλλά καί τηλικαύτης αρχής 
ασα, ψετο έν πασιν έ'χειν τούτον ύπείκοντο 
ύτήν κατέρχειν τού βασιλεύοντος. Ό δέ καί 
; ών αλαζονικός καί αδούλωτος, έπ' δλίγον μέν 
μένος τδ ήθος , ύπέπιπτε ταις τής Αύγούστης 
εσι, καί ύπεκρίνετο τήν ύπόπτωσιν. ΕΤτα μή 
ν τήν βίαν, ταχύ πρδς τόν ο*κειον τρόπον 
ΙήλυΟε, καί τήν ύπακοήν έδυσχέραινε, καί 
t αύτδς τδ κράτος καθαρώς άναδήσασφαι. 
; δέ τών Έψων διακείμενων , καί τών μέν 
απεγνωσμένων, τών δέ πρδς τούτο χωρούντων, 

XI. Romanus Diogenas Romanorum imperio 
potitua, Eudocie tanti fastigii auctoris apem elasit. 
QuaB cum eum 2 7 8 oondemnatum, et taotum non 
carnifioera inatare videntem, non modo roanifeato 
perioulo eripuisset, eed ad tantum imperium 
evexieset, putabat se illum in omnibue dioto au-
dientem babituram, et ipsi imperalori imperatu-
ram. At ille qui ingenio eeset arroganti atque in-
domito, ad tempus naturas auaa vi facta Aogusta 
voluntati ceaeit, subraieaione siraulata. Sed cum 
eam vim ferre non posaet, celeriter excuaao jogo 
ad ingenium rediit, atque libera poteetato t t i vo-
luit. Cum autero Orientalia male ae haberent, 
atque alia deeperata easent, alia desperationi pro-
pinqua, expeditione denuntiata, imperatorium ta-
bernaculom in regione Orientie Byzaatino observa 

ιτείαν κηρύττει, καί πήγνυσι τήν σκηνήν τήν ^ figit, duabue de oausis: tum in Barbarorum in-
siov κατά τδ τής Έψας τμήμα τδ τή Βυζαν-
άντίπορθμον · δύο ταύτα πραγματευόμενος, 
χίσαι τε τοίς Βαρβάροις τήν έφοδον, καί ούτω 
ίαν, ώς ένδν πρυτανεύσαι τψ ύπηκόψ, καί έαυ-
ιυρίαμά τι περιποιήσασθαι, καί μή πάντα δπεί-
p βασιλίδι, άλλ' αύτδς αύταρχείν. "Αράς ούν 
> βασιλείων πανοπλίτης έπεραιώβη πρδς τήν 

ούτ' άξιόμαχον επαγόμενος στράτευμα, καί 
έπείγετο, απορία καί δ'πλων καί 'ίππων καί 
ναγκαίων αυτών έτετρύχωτο. Έκ μακρού γάρ 
«ρερηθείσαν τήν στρατιάν, ώσπερ εΓρηται , 
w ανακτήναι ούκ ήν ευχερές. ΆΘροισθέντων 
ών ούτως εχόντων στρατιωτών, κατά τδ θέμα 
Ανατολικών, δ τής Φρυγίας (70) τίς έστι μοϊ-

cursionibus probibitie, subditorum, quantum rea 
eineret, saluti consuleret: tum ut glori» ocoaeio-
nem captarei, neo imperatricie mancipium, aed 
ipaeimperatoreaaet. Relicta igitur regia, in Orien-
tem trajecit, neo justo exercitu educto, et eo ipao 
quem educebat, armorum, equorum et rerum ne-
cesaariarum inopia laborante.Nam exeroitum longo 
tempore per socordiam neglectum, aubito in inte-
grum rostitui non expeditura erat. Militibus igitur 
boo modo aflectie in Orientali provincia, qua 
Phrygie pars eat, congregatia, aum hoaiea cogno-
viseent ipaum imperatorem adeese, eumque talem, 
qui pericula pro auia adire baud reformidaret, 
virum bellicosum et robore immenso praeditum 

έναντίοι μαθόντες τόν βασιλέα έπιεναι σφίσιν D (neque enim, ut exercilua ae baberent, accurate 
καί τοιούτον είναι, ώς έτοίμως προκινδυ- noverant Barbari), caute agendum eaee rati, acie 

τών υπηκόων, άρήΐόν τε καί τήν όρμήν άνυ- deceroere recusabaat. Unde eultanua retro ceeait, 
ov (τά γάρ τής στρατιάς δ'πως διέκειτο, ούκ etduabua partibus abexeroituBarbariooaegregatia 

Variee lectiones et notae. 
Κρατήρων. Hunc looum explicamus in Gloea. que gentibua, Phrygibue videlioet, Lycaonibue, 
jroeit in Υ. ποτήριον. Iaauna, Pampbyliie, el Piaidia : continuiaae vero 

Τής φρυγίας Conatantinue, 1. ι Themat. c. partem Pbrygi» Salutatis et Pbrygi» Gapatianea, 
Aoatohcum Tbema babitatum fuiase a qum-
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alterioH docee in auetralemeteoperiorem Aeiam,al- Α ήχρίβουν οί Βάρβαροι) εύλαβώς είχον, καί ftxvoov 
tarius io Aquilonarem contendere jussit. l i obvia 
qusque populati, ac Neocaesarna subita incursione 
vastata raanubiie gravea inde receseerunt.Quo nun-
tio accepto,imperator dolens, expeditioribue militi-
busasaumptie.perlocainviaet montosaperficiscitur, 
ut hostes anteverteret.Quoa ex improviso aggressus, 
perterrefecit omnea, utetatim, arrepta fuga, illic et 
preedamet impedimeota relinquerenl. Non taiueu 
Barbarorum magna etragee eet279 edita, quod mi-
litesitioere fatigati.longiuseoapereequihaudpotue. 
runt. Gaptivi tamen, et si quid aliud praedam exple-
bat, in libortatem asserta euntomnia.IndeSyriaeiter 
ingreeeas, pbalange una Melitenam misea, Chale-
pum magnaai et hominum et animantium praedam 

raret.per deditionem capit.Deindecum Barbari Ro 
manarum copiarum partem Bupera8sent,c«terorum 
nemo xIIis opem ferre studuit, sed imperator illo 
eventu cognito, in capta urbe degens, celerrime 
victie euppetiae ivit. Gbalepi autem preefectus, Ro-
maoorum clade nuntiata, et ipse oum euisoopiia ad 
Barbaros desoivit, eperans se iraperatorem statim 
captivum abducturum. Gum autem Romana castra 
corona circuradedi38*»nt, imperator, preelio eie oon 
deauntiato, eduxit cxercitum, et nullo tubarum 
eonitu, nullo alio manifesto signodato, hostes pro-
fligatos in fugam conjecit. Quod si Romanus exer-
citus longius illos pereecutus eaaet, victoria po-
titus easet maxima et illuatri. Nam Arabibus equi 
aunt primo irapetu veloces atque omnium oelerri-

έπιθεμένων μέρει τής 'Ρωμαϊκής στρατιάς, 
ήττησάντων σύτδ, ουδείς τών άλλων είς επίκουρα* 
τών ήττη μάνων γενέσθαι προεθυμήθη. Ό ot 
βασιλεύς ένδον τής έαλωκυίας πόλεως ών, χαί τέ 

fatigantur. Verum revocati, ut boetes oon perse-
quendo coneervarunt, ita aemetipsoa magno auc-
ceeeu et gloriaapoliarunt. Imperatori tamenabunde 
visum, quod Romani hostes invadere ausi esaent, 
pristiaa timiditate abjecta. Imperatorie jussu Hie-
rapolilana arx condita est.Io progreasu aliisoppidia 
captie, aliia quod inexpugnabilia eaeent, relictis, 
in Cilici® urbem Alexandriam pervenit. Unde die-
cedenti nuntiatur Amorium multie occisis eaae di-
reptum. Quod etei «gre ferebat, tamen cum nibil 
opia ferrepoaaet, militibua in bibernadeductis, ubi 
nulla corameatusinopia premerentur, ipse inurbem 
regiam revertitur, factus arrogantior, quasi plura 
confecisset, non erga alios duntaxat» sed erga 
ipsara etiam imperatrioem. Illa vero spem euam in D ποδωκέστατοι, ουκ έπί πολύ δέ τον δρύμον έκτεί-
contrarium vertiaae ce^nena, mcBaU cor edebat, νουσιν , άλλ' άποκναίουσι τάχιστα , *Αναχλΐ)|έντκ 
nec objurgationea ferre poterat. δέ, καί τής διώξεως άποσχόμενοι, τούς έναντίοος 
περιέσωσαν, εαυτούς δέ μεγάλου κατορθώματος καί εύκλείας έστέρησαι. "Ομως τψ βασιλει, δτι δλώςοί 
'Ρωμαίοι τοίς έχθροϊς άντεπιέναι άπεθά|δρησαν, καί τδ πολύ τής πρώην δειλίας άπέβεντο, αρκούν 
έδόκει ευτύχημα. Ένψκιστο δέ της Ίεραπόλεως ή ακρόπολις, τού βασιλέως προστάξαντος. Καί έτέ-
ροις δέ πολίσμασιν έπελθών, καί τά μέν διά τδ άνάλωτον παρελθών, τά δέ κατασχών, εις πόλιν 
τής Κιλικίας, τήν Άλέξανδρον λεγομίνην, κατήντησε. Κάκεΐθεν άπιόντι λαφυραγωγηθήναι τδ Άμό-
ριον διαγγέλλεται, καί κτανθήναι πολλούς. Έδυσφόρησε μέν ούν πρδς ταύτα δ βασιλεύς, μή δυνάμενος δ' 
έπαμύναι τοίς πεπονθόσι, τά περί τδν οικείο/ στρατϋν οίκονομησάμενος, *ίνα τήν τού χειμώνος ώραν 
άνενδεώς τών αναγκαίων παρέλθωσιν, αύτδς έπί τήν βασιλίδα τών πόλεων έπανήλθεν, άλαζονικώτερον διακείμε
νος ώς τάχα κατωρθωκώς πλείω, ού μόνον πρδς τούς άλλους, άλκά καί πρδς αυτήν τήν βασίλισσαν. Ή δέ πρές 
τουναντίον αύτη τάς ελπίδας τραπείσας καταννούσα, έδυσχέραινε καί τήν καρδίαν εΐχεν οίδαίνουσαν, τάς επι
πλήξεις μή στέγουσα. 

κατά συστάδην μαχέσασθαι. "Ενθεν τοι δ μέν Σουλ 
τάν είς τούπίσω πεποίητο τήν δρμήν, δύο δέ μοίρας ^ 
τής βαρβαρικής διελών στρατιάς, τήν μέν είς τήν 
νοτιωτέραν Άσίαν τήν άνω, τήν δέ πρδς τήν βο-
ρειοτέραν δρμήσαι τοίς προεστώσιν αυτών ένετεί-
λατο. 01 έπιόντες τά προστυχύντο τε ληϊζόμενοι, 
τήν Νεοκαισάρειαν, αίφνίδιον έπεισπεσόντες αύτη, 
έξεπόρθησαν, καί λαφύρων έμπλησθέντες, εκείθεν 
έπανήεσαν. Τούτο τψ βασιλεϊ άγγελθέν άθυμίαν 
έν έσταξε, καί τούς εύζωνοτέρους άναλαβών του 
στρατεύματος, άπήει, διά δύσβατων δδών και ορών, 
φθάσαι τούς εχθρούς έπειγόμένος. 'Ος ούν αύτοϊς 
έπήλθεν αδόκητος, είς πτοίαν ένέβαλεν άπαντος, 
καί πρδς δρασμδν άπεΐδον ευθύς, αυτού που κατ·· 

abduxit.IndeHierapolimSyri«,cum obaidionem pa- ρ λιπόντες, καί τήν λείαν καί τήν αποσκευή ν. Φθορά 
Α — — — ; * T\~:~J—ο—ι—: ο~ μέν ούν τών Βαρβάρων ού πάνυ τι γέγονε, τών κερί 

τδν βασιλέα κεκοπιακότων έκ τής δδοιπορίας, κει 
μή ο"ων τ ε Οντων διώκειν έπί πολύ. 01 μέντοι λη
φθέντες αιχμάλωτοι καί ει τι έτερον έπλήρου τήν 
λείαν, ξύμπαντα ήλευθέρωντο. 'Εκειθεν τής πρδς 
Συρίαν ήψατο άπαγούσης, καί φάλαγγα μέν είς 
Μελιτηνήν έξαπέστειλεν, αύτδς δέ είς τδ Χάλεπ 
δρμήσας, πολλή ν απήγαγε λείαν ανθρώπων καί 
ζώων άλλων. Κάκεΐθεν εις Ίεράπολιν τής Συρίας 
έγένετο, καί πολιορκεΐν έπιχειρήσας αυτήν , ομο
λογία τήν πόλιν παρέκαβεν. Είτα των Βάρβαρο* 

mi, sed cursum nonlonge extendunt, celerrimeque C συμβάν έγνωκώς, ταχύτπτα μετά των περί αυτόν 
εις αρωγή ν τών ηττημένων έξώρμησε. Μαθών δέ δ 
τού Χάλεπ ηγεμονεύων τήν τών 'Ρωμαίων ήττον, 
προσέθετο καί αύτδς τοις άλλοις Βάρβαρο ι ς μετά 
τής οίκείας πάσης δυνάμεως, αύτίκα τδν βασιλέα 
προσδοκών άπαγαγείν δορυάλωτον. Καί τδ *Ρο»-
μαΐκδν κύκλψ στρανόπεδον περιέλαβον. Ό μέντοι 
βασιλεύς άκήρυκτον αύτοΐς τήν μάχην έπενεγκών 
(έζήει γάρ τού χάρακος καί τδ στράτευμα ζο*εξή-
γαγε, μήτε σαλπίγγων γενομένης ήχής, μηθ' έτε
ρου διαδήλου συνθήματος) έτρέψατο τούς 
καί εις φυγήν ήνάγκασεν άπιδεΐν. Εί γούν 
τδ ' Ρωμαϊκό ν επεδίωξε στράτευμα, νίχην h jpoto 
μεγίστην καί περιβίητον. Οί γάρ Ιπποι τείς "Αρα\ι 
ταχείς μέν είσι τήν πρώτην δρμήν. καί τών λοιπών 
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"Αρτι 8* άναλάμπειν ήργμένου του έαρος, αύθις 
λεύς ετέρας εκστρατείας έμέμνητο. 'Εκδημή* 
ιίνυν της Βυζαντίδος καί γενόμενος είς Και-

έμαθε Τούρκων πλήθος πολύ κατατρέχειν 
>ραν, καί τούτοις πή μέν μέρος τής στρατιάς 
ς , πή δέ καί αύτδς συμβάλλων, έτρέψατο 
^θρούς, καί τούς ζωγρηθέντας τψ ξίφει πάν-
Γαγαγών πρδς τδν Ευφράτη ν έτίθει τδ δ'ρ-
Τδν μέντοι Φΐλάρετον στρατηγδν προβαλλό-
ζν δέ τού Βραχαμίων γένου δ άνήρ, δοκών 
ρδς στρατιωτικήν έμπειρίαν Ικανώς Ιχειν, 
τυγχάνων ούκ αγαθού, άλλ' αντ ιτύπου πάνυ 

}V κλήσιν αυτού), τούτψ τδ ήμισυ παραδίδω σι 
ατεύματος, αύτδς δ' άπένευσε πρδς τά βο-
ε. Τοις δέ μετά τού Φιλάρετου έπιφανέντες 
Όροι πτοίαν ένέβαλον, καί τούς τόπους κα-
•σιν, ούς φυλάττειν ώρίσθησαν, καί είς φυ-
απεισιν εΓποντο οί πολέμιοι, καί εΐλον άπα-
» εκείνων αποσκευή ν. Τούτο έλθδν εις γνώσιν 
ιλεΤ, σκυθρωπά σα ι πεποίηκεν. Οί δ' ένα τίοι, 
ς Καππαδοκίας τδ δ'ρμημα θέμενοι, αυτήν τε 
>ν, καί πρδς τδ Ίκόνιον (71) *ίεντο, άνθρώ-
ι πολυπλήθειαν έχον, καί πάσι τοίς δοκούσιν 

εύθύνούμενον. Ό δέ βασιλεύς , είς Σεβά-
άφικόμένος, καί μαθών τήν κατά τού Ίκο-
ιν Τούρκων έπέλευσιν , συνέτεινε καί αύτδς 
•είαν (72) οπίσω αυτών. Γνούς δέ ήδη έκπε-
εναι αυτούς τδ Ίκόνιον, καί τήν αυτού εό-
ένους κατάληψιν, άπάραι, τψ τής μεγάλης 
ε (ας δουκί τψ Κατατουρίψ μοίραν έκπέμψας 
ών 'Ρωμαϊκών δυνάμεων, ένετείλατο είς 
στίαν άφίξεσθαι, καί τοις Τούρκοις έκεΐ 
συμμίξαι. Άλλ ' οί πολέμιοι, είς τήν τής 
πεδιάδα γενόμενοι, τοις Άρμενίοις ένέπεσον, 

ταν σχεδόν τήν Λείαν άπέβαλον* 'Ενωτισθέν-
καί τήν έν Μοψουεστία τών 'Ρωμαίων έφέ-

, ψχοντο διά τής νυκτδς καί διέφυγον. "Ο 
ιλεΤ λύπης ύπόθεσις γέγονε, καί άπογνούς 
ι πρδς τδ Βυζάντιον. "Ηδη γάρ επέστη καί 
πωρον. Ό τ ε καί δ μέγας τών Βλαχερνών (73) 
'ήθ 7) ν α δ $ y έτους έν ισταμένου (74) έξ κισ-
Μ> πεντακοσιοστού εβδομηκοστού ογδόου . 
μένου δέ γε τού έαρος, Μανουήλ ΙΙρωτο-
ιν τόν Κομνηνόν , τδν τού βεβασιλευκότως 
νααχίου άδελφιδούν , κουροπαλάτην τιμήσας, 
04 τοις στρατεύμασιν. Ό δέ νέος μέν έτύγ-
4Vf, ήρκε δέ κατά γέροντας, καί Βαρβάρων 

οτρετίφ, προσμίγνυσι καί νικ$. Τούτο 
( τψ Αιογένει φθόνον κινήσαι, καί διά τούτο 
pl εκείνον στρατιάς μοΤραν ούκ έλαχίστην 
Μϊν, καί στείλαι κατά Συρίας. Είτα, τού 

XII. Sub veria ioitiam imperator altera expedi-
tione euscepta, cum Geesaream venisset,etmagnam 
Torcorom multitudinem 2 8 0 eam proviDciam 
incuraare cognovisaei: etiam in illoe nunc parte 
copiaram iramissa, nuno ipse inveotus, profligatie 
ί11Ϊ9, caplivisque caesia omnibus, ad Euphraiem 
contendit, Pbilareto duce designato. Erat ia ex 
genere Brachamjorum, qui ut satis habere periti© 
militaris videbatur, ita improbae vitaa arat, et no-
mini suo, quod virtutis studiosum notat, plane 
contrarisB. Huic semisse excrcitus dato, ipee ad 
aeptemtrionem declinavit. Hostes autem Pbilareti 
militibus terrore illato, ut locia quibas praesidii 
causa erant, relictie, fugerent, insecuti, omnibus 
eorum impedimentis potiuntur, quod imperatori 
tristitiam attulit: et in Gappadociam progresei, 
agris vastatis Iconium petunt, urbem frequentia 
bominum, et omnibus iis qu» bona dicuntur fe-
licem. Quo imperator Sebastiae cognito, et ipse iter 
eodem intendit. Verum nuntiata ejus urbia vatfta-
tione, et Turcorum suum adventum timentium cjia-
cessu, magns Antiochiae duci Gataturio Romaqa-
rum legionum parte missa,mandavit, utad Mopai-
bestiam veniret, et Turcos illac tranaituros aggre-
deretur. Csterum bostes cum in Tarsi planitiem 
venissent, ab Armeniis omni fere praeda spoljati 
aunt, auditisquo Romanorum ad Mopsiheatiam in -
sidiis, noctu itcr ingressi ditTugerunt: qua))rea 
imperatori causa mcBroris fuit, ut rcbus desperatia 
Byzantium rediret. Jam enim autumnus inatabat, 
qua tempeetate Blachernium quoque magnum.con-
flagravit, anno ab orbe condito sexies milleaimo, 
quingentesirao, septuagesimo octavo. Inalante vere 
Manuelem Protoproedrum Gomnenum, Isaacii im-
peratoris ex fratre nepotem, curopalatem deeigna-
tum, legionibus pr»fecit, qui quaravis adolescene, 
cum senili prudentia exercitum regeret, Barbaros 
vicit. Ob quem euccesaum Diogenes illi invidens, 
parte non minima copiarum adempta, in Syriam 
eum misit.Unde Comneoo cum reliquis Sebastiam 
profecto, Turcorum multitudo ae ostendit: qui 
simulata fuga, illo peraequente, ex composito con-
versi, Romanos dispcrsos invaserunl; et multie 
Cflesis, neo paucioribuacapti9,ipsoqueduceMaouelo, 
oaatra diripuerunt. Ea res, ncc minus fama 2 § 1 
de Gbonarum republica et celebri 8ancti Michaelis 
templo a Barbaris occupato, imperatorem pertur-
bavit, ut totus in eo eaaet, ut quamprimum bello 
eia illato periclitante conservaret. Sed dum quo-
rumdam moniiu ounctatur, adeet Gomnenus cum 
eo Turca, a quo captua fuerat.Namis,cum aultanua 

Varise lectionea et notse. 

Ικόνιον. Α quo expugnatum fuerit Iconium 
18 in serie lconiensium sultanorum io Hist. 
. tllustrata, part 1. p. 354. 
Συνέτεινε τήν πορείαν. Expeditionem istam 
ή Diogenis ad Antiocbiam et Giliciam vide-
ellexisse Joannes Tzetzes in Epistola ad Pa-
Ell meiropolitanum ; Καί αύτδς γινώσκεις τήν 

έκστρατείαν τού κραταιού ημών αύτοκράτορος τήν 
πρδς Κιλικίαν καί Άντιόχειαν. Yixit enim Tretxea 
bac tempestate. 

(73) Βλαχερνών. Eadem verba babet Soylitzes, 
p. 833. 

(74) Έτους ένισταμένου. Anno Chr. 470. 
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ob crimen quoddam homioi iufenaua, exercitum Α Κομνηνού μετά τών δπολελοιμμένων γενομένου κατά 
ad eum comprehendendum misiaset, metu pcBn» Σεβαστεί αν, Τούρκων άνεφάνη πληθύς , καί έπ^ει 
ad imperalorem confugit, et statim praesea est do- τούτοις εκείνος. 01 δέ φυγήν ύπεκρίθησαν, και οί 
eignatus. Erat autem parva etatura, et fcBdissimo περί τδν Κομνηνόν τούς φεύγοντας επεδίωκαν. Έχ 
aspcctu. δέ γε συνθήματος μεταστρέψαντες τά νώτα οί Βάρ
βαροι, έσκεδασμενοις τοΤς 'Ρωμαίοις έπέθεντο, καί πολλούς μέν άνείλον, καί εΤλον ού μείονας, καί αύτδν 
τ^ν στρατάρχην τδν Μανουήλ, καί του στρατόπεδον διηρπακασιν. Ή δέ περί τούτων άγγε)ία τδν αύτοκράτορε 
διετάραξε, καί έτι φήμη τις γενομένη, ώς ή έν Χυ>ναις πολιτεία (74*), καί τδ έκεΤ τού Αρχιστρατήγου περίπυσ-
τον τέμενος τθ"ϊς Βαρβάροις παρείληπτοι. Ό μέν ούν βασιλεύς κατ' αυτών έβουλεύσατο αύτίκα Χωρήσαι τών 
πολεμίων, καί έπαρήξαι τοίς κινδυνεύουσιν. Άλλά τίνες αύτφ συνεβουλευονν έπέχειν τέως. Έν τούτοις δέ 
ήκεν δ Κομνηνδς Μανουήλ μετά καί τού έλόντος αύτδν Τούρκου προσελθόντος τ φ βασιλει. Εκ γάρ τίνος 
αιτίας δυσμένειαν δ σουλτάν έσχηκώς κατά τού άνδρδς, στρατιάν έξαπέστειλε κατ' αυτού συλληψομένην αύτδν. 
Ό δέ δείσας ε^λετο τψ βασιλει προσφυγεΤν, δν αύτίκα τετίμηκε πρόεδρον. Ή ν δέ τήν ηλικία ν βραχύτατος, καί 
τήν μορφήν ειδεχθέστατος. 

XIII. Appetente vere, triremem imperaioriam Β II"· Έπεί δέ τδ έαρ ύπέλαμπεν, έμβεβήκει μέν τη 
consoendit. Cum vix e portu solvisset, columba τριήρει τή αυτοκρατορική· διαπεραιουμένου δ' άρτι, 
non prorsue nigra, sed ad nigredinem inclinans, 
triremem ejus circumvolavit, nec circa illam alas 
agitare destiiit, donec manibus comprehensam im-
peratrici miait, quod inauspicatum omen visum 
est,; tam ei qui cepisset, quam ei quao acccpiseet. 
Sed et imperatorium tabernaculum ligno, quo in 
medio fulcitur, eponte confracto concidit ; id 
quoque orainoeum cst babitum. Verum neutrum 
horum iroperatoris alacritatcm inbibuit,quominue 
ueque ad Orientalea provinciae perveniret, parci-
moniffi praeter morem auum intentus. Cum in do-
munqulia quibuadam diversaretur, ignis noscio 
unde jllapaus, easconsumpeit, equos iraperatorios, 

περιστερά ού πάνυ μέν μέλαινα τήν χροιάν, πρδς δέ 
τδ μελάντερον αποκλίνουσα, τήν τριήρη αυτού περι-
ίπτατο , καί ούκ άπέστη πτερυσσομένη περί αύτδν 
Ιως έκεΤνος ταΤς χερσίν αυτής έπελάβεχο. Ό δέ 
ταύτην τή βασιλίσση έκπέπομφεν εκρίθη δέ τδ τής 
περιστεράς ούκ αγαθόν τι τεκμήριον ούτε τφ ταύτην 
έλόντι, ούτε μήν τή πρδς ήν έσταλτο. Άλλά καί τοδ 
ξύλου, ψ μέσον ίσταμίνψ ή βασίλειος σκηνή έπερεί-
δεται, αυτομάτως κατεαγέντος, κατέπεσεν ή σκηνή* 
καί τούτο δέ σύμβολο ν ένομίσθη άπαίσιον. *Ομ»ς 
ουδέν τδν βασιλέα τής προθυμίας άνέκοψεν, άλλέ 
προήει εως τού θέματος τών Ανατολικών, φειδωλίες 
έχόμενος παρά τδ είωθός. 'Εσκηνομένψ δέ που h 

frenoa etvebiculaadussit, quod et ipsi malumaugu-ρ δωματίοις, πύρ πόθεν ένεχθέν αυτά τε κατέφλεξε τέ 
rium Viaum.lnde digres8U8,Aly auperato,relictaque δωμάτια (77) καί Ιππους ήμιφλέκτους είργάσατ* 

τών βασιλικών, καί χαλινούς, καί οχήματα, δ καί Cfflsarea, ad locum qiua>Fons Frigidus dicitur, val 
lum raunivit. Ubi cum ob Nemitxorum quosdam, 
propter facinora, aeveriua multatos, legio defe-
ciseet, ipee alalim in equo advolana, adducto 
exeroitu deeertorea perterriios ia belli socictatera 
recepit. Deinde Theodosiopolim profectua, singulos 
duorum mensura jcommeatum eecum ferrc jussit, 
quod per loca deacrta iter facturue essct, divi-
soque exercitu, Ruselium Latinum, virum belli-
cosissimum, una parte attributa, contra Ghliatum 
mis i i : alium quemdam altera parte attributa, 
Mantziciertum vaetarejussit, reiiquosipse retinuit, 

τούτψ κακόν οίώνισμα (78) Ιδοξεν. 'Εκαιθεν δέ με 
τελθών, καί τδν Άλυν διαπεράσας, καί παρελθών είς 
τήν Καισάρειαν, ε*ς τήν λεγομένην Κρύαν Πηγήν 
τδν χάρακα έθετο, ένθα τισί τών Νεμίτζων άπηνε-
στερον προσηνέχθη δ' εδική ματα. Τού δέ τάγματος 
τούτων αποστάτησαντος, ίπποτης αύτδς αύτίκα έπι- j 
φάνεις, καί τδ στρατιωτικδν επαγόμενος, κατέπληξε i 
τε τδ αποστάτησαν , καί αύθις συμμαχικδν αύτψ 
έποιήσατο. Είτα άπεισιν είς θεοδοσιόπολιν (70), κά-
κεΐ δύο μηνών έκαστο ν έπάγεσθαι κελεύσας τρορφν 
ώς διά λοικήτου μέλλων πορεύεσθαι, διεΐλε τδοτρα· 

Variffi lectionea ei notse. 
(74*) Ή έν Χώναις πολιτεία. Ita Scylitzea τήν [) τυρός Μωκίου τέιιενος. Conetantintia VvTpb. 1.1, 

έν Xiivatc πολιτείαν dixit. Chon» vero olim Pa-
lassae dictre, urbs episcopnlia Laodiceno motropoli-
tano aubjecta, ut cat apud Nicetam in Vita S.Igna-
tii patr. Constantinopol., ob templum S. Micbaelis 
Arobangeli, maguitudine, pulchritudine ct mira-
biJi artificio insigne celeberrima : de qua Ua Ni-
cetas, ipse Choniates, \r. Manuele, 1. v i , n. 1 : Ά φ ι -
κνείται t':e Χωνας, πόλιν εύδαίμονα καί μεγάλη ν, 
πάλαι τάς Παλασσάς, τήν έμού του συγγραφέως πα-
τρίδ, καί τδν Άρχαγγελικόν νεών είσιών μεγέθει 
μεγιστον καί κάλλει κάλλιστον δντα, καί Ο^υμασίας 

Ϊ'ειρδς ίργον, άπαντα εκείθεν έξελάσας, βίο. Et in 
saacio, 1. n, n. 11, de eodem templo : Άλλά καί 

τδν νεών τού αρχιστρατήγου Μιχαήλ δ άνομος ούτος 
διαφήκεν έαπρησαι, έργον μέγιστον καί περίποστον 
οντά, καί υπερβαίνοντα ές κάλλος καί τήν εις μ ή 
κος έκτασιν το έν τή βασιλίδι πόλει τού καλλιμαρ-

them. 3, ubi de themate Thraceaio: Κολοσσοί, αί 
νύν λεγόμεναι Χώναι, ού έστι ναός διαβόητος τον 
αρχαγγέλου Μιχαήλ. Celeberriinum nempe fbit at 
faoioauni 6. Archangeii Micbaelis Chonense tom-
plum, ob miraculumin archippo illiue Manaiona-
rio patratum, cujus bistoria paesim exstat apod 
Metapbrastera, boc titulo : Διήγησις τού γενόμενο» 
θαύματος παρά τού αρχαγγέλου Μιχαήλ, etc. ei apod 
Pantaleonem diaconum et chartopbylaccm Magna 
ecclcsia», hoc tilulo, Περί τού ΙΙροσμοναρίου Άρχίχ· 
που, καί τού θαύματος ών ποταμών έν Χώνεις. 
Ιο cod. Rec.2455 et2449. 

(75) Τά δωμάτια. Ita 2 R e g i i : al i i duo δώματε. 
(76) "Οκαί τούτψ κακόν οίώνισμα. βίο ΠΜβ· 

Wolfius legcndum putabat, καί τούτψ ecilicet Dio-
geni. 

(77) θεοδοσιόπολιν. Ita oodd. Reg. 
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, και μοΐραν μέν τψ 'Ρουσελίω (78) παρέσχεν. Α bello gerendo non parea. Ac Mantziciertam qui-

ούτος Λατίνος πολεμικώτατος , και κατά 
ίλιάτ αύτδν έξαπέστειλεν. Έτέραν δε μοιραν 

προσένειμε, προστάξας αύτψ πορθήααι τδ 
κίερτ (79)· αύτδς δε δ βασιλεύς μετά τών λοι-
ούκ αξιόμαχων 8ντων, περιελέλειπτο. Τδ μεν 
ανζικίερτ δι* ομολογίας τψ βασιλει παραδέδο-
οδεδειλιακύτων τών Τούρκων καί πίστιν αίτη-
ι>ν, καί τούτου έκστάντων. Στρατιώταις δέ εις 
νην έξελθούσι τών χρειωδών πολέμιοι αθρόοι 
οσαν. "Ο γνούς δ βασιλεύς τδν μάγιστρον Νικη-

τδν Βρυένιον έπ' αυτούς έξ απέστειλε μετά 
ιυντάγματος, ός, τοΤς Τούρκοις προσβαλών, κα} 
υσαν βλέπων τήν μετ' αυτού δύναμιν, στείλας 
Επικουρία ν. Ό δέ βασιλεύς, άγνοών τών έναν-
:ήν δύναμιν, δειλίαν κατέγνω τού Βρυενίου , 

dem, Turoia perterritie, fide accepta, et urba re-
licta, deditionem fecit. Milites autem pabulatum 

egressi, ab hoetibus eunt subito oppresai, 
quo imperator cognito, Nioepborum Bryeninm 
magietrum cum aliquot cohortibue adversua eoa 
miait, qui cum Turcis congressua, cum auas copias 
fatigataa videret, subaidium petiit. Imparator vero 
vires bostium ignorans, Bryenium ignavis acou-
flavit, viroquc succensuit (accidit autem ut aacerdoa 
eo lempore Evangelium illud recitaret: Si me per-
secuti sunt, el vos persequentur *), et tamen Nice-
phorumBasilacium magiatrum cumparte copiarum 
misit, quibua Bryeuio conjunctis, aliquaotieper 
utrinque par certamen fuit.Deinde Basilaoiua cum 
suis, Bryenio non consecuto, inter primoe inve-

ά τού ανδρός έτραχύνετο. Έτυχε δέ τότε δ** ctU3,hoete8 in fugam conjeoit, quoe dum ad vallum 
άναγινώσκων τδ Εύαγγίλιον, και λέγων E l 

δίωξαν , καί υμάς διώξουσιν. "Ομως έστειλε 
δν μάγιστρον Νικηφόριν τδν Βασιλάκιον μετά 
ς στρατιωτών, ών προστεΟέντων τψ Βρυενίψ , 
, μίν τίνος Ισόπαλης ήν δ άγων είτα τού Βασι-
υ ύρμήσαντος έν προμάχοις κατά τών εναντίων 
τών περι αύτδν, τά νώτα έστρεψαν οί πολέ-
δ δέ έδ*ωκε, τού Βρυενίου σύν τοις άμφ' αύτδν 
ώκοντος, Ώς δέ περί τδν χάρακα τών εναντίων 
:ο, πληγέντος αύτψ τού 'ίππου, απέβη αύτου, καί 
> τών δ'πλων βάρος ούκ ευκίνητος ών κυκλού-
αρά τών πολεμίων, καί ζωγρηθείς, τψ σουλ-

προσάγεται · ούτε δ' έκεΤνος δουλικώτερον 
προσήει, ούτε μήν δ σουλτάν ώς αίχμαλώτψ αύτψ 

uaqua peraequitur, equo vulnerato in pedee de-
silit; et quia ob armorum pondua parum ae mo-
vere poterat, ab hoetibua circumventus oapitur. 
Dum vero ad aulitauum adducitur, neo ipae aliter 
quam ingenuum decet, se gerit, nec eultanua oum 
pro captivo tractat, aed saepiut» accereitum de im-
pcratore interrogat, copiis suis oatentatia, quas 
ille etsi laudabat, tamen e re ejua esse negabat, 
ut cum illo decerneret. Imperator vero cum reli-
quiis exercitua vallo egreaaug, ut specularetur 
quid fieret, in collibus usque ad veeperam atetit. 
Cum ia castra redisset. Tufci ea circumdederunt, 
et obequitantes tela coajecerunt, clamoribus in-
conditie et ululatibus exercitura circumsonantee, 

{νεκτο. Συχνάκις δέ τόν άνδρα μετακαλούμε- Q et boc modo noclffl illa exacta. Mane Uzorum qu«-
ηερί τού βασιλέως διεπυνθάνετο, καί τάς οικείας dam cohora ad Turcoa Iranefugit, atque eoa etiam 
ιεις έδείκνυεν. Ό δέ καί έπήνει τδν σουλτάν Uzos qui manaerant, auspectoa fecit. 
ϊφαύμαζεν, ού μέντοι συμφέρειν αύτψ ελεγεν άντιπαρατάξασθαι τψ βασιλεϊ. Ό δέ γε βασιλεύς μετά τών 
οίπων εξήλθε τού χάρακος κατασκοπήσων τί τδ γινόμενον· έστώς δ' έπί γεωλόφων μέχρις έσπέ-
ίπέστρεψε. Καί ευθύς οι Τούρκοι έκύκλωσαν τδ στρατόπεδον, καί τούτο περι ιππεύοντες βέλη Ϊ6α-
καί βοαίς άσήμοις καί ύλακαΤς περιήχουν τήν στρατιάν. Ούτω μέν ούν ή νύξ εκείνη παρήλθεν. "Κω-
έ Ούζ'^ν τι σύνταγμα πρδς τούς πολεμίους άπηυτομόλησε. Καί τούτο ύποπτον καί τδ μειναν έτι πλήθος 
ίύζιον έποίησεν. 

XIV. Imperator igitur celerrimeChliatum miait, 
ad revocandoa exercitua, qui cum non venirent 
(uam Tarcbaniotes, uuua ox illie ducibus, cognito 
eultani adveutu, persuascrat Ruselio, ut una cum 
euis copiia ia Bomanorum fines confugeret),deore-

Ό δέ βασιλεύς, άξύτατα πέμψας εις τδ Χλιάτ, 
αλείται τά έκνισε στρατεύματα . '12ς δ* ούκ 
ντο (δ γαρ Ταρχανειώτης, ούτος γάρ ήν δ εις 
χε ι στραταρχών, μαθών τού σουλτάν τήν άφι-
παρέπεισε καί τδν 'Ρουσέλιον · καί μετά τών 

δυνάμεων άραντες, φυγή πρδς τά 'Ρω- D vit Diogenes poatridie cum suis Martis aleam ex-
mw δφδρησαν δ'ρια), έγνω δ Διογένης μετά τών 
hrtOJV αύτψ διάγωνίσασθαι ές τήν αύριον , καί 
flpojf πρδς τδν πόλεμον έξηρτύετο. Έν τούτψ 

ρέσ&κς ήκον έκ τού σουλτάν περί ειρήνης δια-
χενο ι . Ό δέ βασιλεύς ού πάνυ φιλανθρώπως 
πρέσβεις έδέξατο* δ'μως μέντοι καί λόγον σφίσι 
£α>κε, καί άπελθείν πρδς τδν κύριον αυτών προε-

periri. Ioterea legati a sultano veoiunt de paoe 
acturi, quos imperator parum bumauiter auscepit, 
tamea etdiceodi copiam facit, et hortatue eal, ut 
euo domino reuuatiareot: Si de conditionibus loqui 
vellct, ut relicto loco in quo jam castra liaberct, la-
bernuculaprocul transferret, ut ipse valtum ibi 2 8 3 
cotnmuniret, ubi tum Barbarorum tcntoria essent. 

Foan. xv, 20. 
Variee lectiones et notee. 

18) 'Ρουσελίψ. Ita Scylilzcs: at Nicephorus 
smua, 1. i i , n. 4, Ούρσέ/.ιον vocat, ut et La-
Scriptoree, de cujus gestis ct familia pluribue 
nu8 ad eamdem Bryenium^ p. 340. 

(79) Μανζικιέρτ. De hoc oppido quffidam etiam 
observamus in Notis ad eumdem Bryenium, qui 
coneuleudua an ea quae bic aarrat Zoaaraa. 
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Haao arrogantiue Io3U(H8legalos etatim abirejussit. χ τρέψατο χαι άπαγγειλαι ώς Ει βούλοιτο περί συρ-
Qui cum sultano imperatoris verba renuntiaesent, 
illo cum euis de pacis conditionibus deliberante, 
imperatorsuperbia elatus,fldem quibusdam babuit 
familiarum euorum, qui sultaoum iimere dice-
bant, et quod justas copias non baberet, propterea 
de pace ageru, ut per inducias alium exercitum 
adduceret: non exspectato legatorum rcditu, nec 
ulla re alia considerata, eigna canere jussit. Bar-
baroe etsi roe improvisa commovit, tamen aciem 
instruxerunt, oec quamvis a Romanis invaderen-
tur, contraibant, sed sensim recedebant, neque 
fugientes,neque pugnanlee. Gum autem serum diei 
esset, imperator, ul qui castrorum cuslodiam justo 
minorem ease sciret, veritus ne ab bostibue diri-

βάσεων διαλέξασθαι , καταλιπέτω τον τόπον έν 
ψπερ έστρατοπέδευται, καί πό££ω ποι κατασχηvn»-> 

σάτω, ώστε με μετά τής 'ΡωμαΤκής στρατιάς τον 
χάρακα πήξασθαι , όπου νύν έστιν ή τών βαρβά
ρων παρεμβολή . Ταύτα τοις πρέσβεσι δ ιαλ ιχθείς 
άλαζονικώτερον , συντόμως έπανελδείν ένετείλατο. 
01 μέν ούν τψ σουλτάν τούς τού βασιλέως λόγους 
άπ/γγελλον, κάκεΐνος μετά τών περί αυτόν περι τών 
τής ειρήνης συνθηκών έοουλεύετο. Ό δέ γε βασι
λεύς, ύπερφρονήσας, καί τισι πεπεισμένος τών ψκειω· 
μένων αύτψ, δεδειλιακέναι λέγουσι τδν σουλτάν, ώς 
μή άξιόμαχον έπαγόμενον δύναμιν', και διά τούτο 
τήν είρήνην ζητείν, Ινα, τής μάχης ύπερτεφείσης, 
καί άλλην δύναμιν προσαγάγηται , μήτε τήν τών 

perentar, statuit omissa pugna redire ad vallum. ^ πρέσβεων άναμείνας ύποστροφήν , μήφ' έτερον 
Gura igitur imperatorio vexillo converso, exercitui 
dcnuntiaeet, ut idem faceret: ii qui circa ipsuro 
erant, citra tumultum jussa auntcxecuti, eed quo-
rum ordinee longius distabant, receesura impera-
loria, fugam interpretati sunt, eo aermone ab An-
dronioo Gaeearis fllio apud pbalanges sparso. Nam 
Cfflsar ejusque filii subinde imperatori obtrecta-
bant, et clanculum insidiabantur. Is igitur Andro-
nicus,cum noo minimeparti exercitus imperaret, 
atatim cum suis equo concitato, in vallum rediit, 
quiB res caeteroa etiara in iugam convertit. Quos 
cum ita perturbate reverti videret imperaior, aub-
etitit, et abeuntes etiam ut subeisterent, hortaiua 
est: aed obeurduerant omnes, nec fugam remitte-
bant. Gum autem hoatea inopinatam Romanorum 

σκοπήσας , τοίς σαλπιγκαίς έκέλευσεν ήχήσαι τδ 
ένυάλιον. Τούς δέ Βαρβάρους τδ αίφνίδιον διεΟρόησεν, 
άλλά καί ούτω είς άντιπαράταξιν έστησαν, καί 
έπιόντων αύτοΐς τών 'Ρωμαίων ούκ άντεπγ)εσαν, 
άλλ' άνεχάζοντο, μήτε τά νώτα τ ρέποντες, μήτε μέν
τοι μαχόμενοι. Ώς δέ περί δείλην όψίαν ή ήμερα 
έγένετο, είδώς δ Βασιλεύς δ'τι φυλακή περί τδ στρα
τόπεδον ούκ ήν άζιόλογος, δείσας μή έπελθόντων τών 
εναντίων αύτψ δ ι αρπαγή, έγνω τήν μάχην λύσαι καί 
έπαναζεύξαι περί τδν χάρακα . Έπιστρέψας ούν τήν 
βασιλική ν ση μα ί αν, αυτός τ ' έπανήει καί τήν στρα-
τιάν ταυτδ ποιείν διεσήμαινεν . 01 μέν ούν περί 
αύτδν δ'ντες αθόρυβων έποιούντο τδ κελευσδέν. "ΟΟΜ 
δέ π ό ^ ω ποι τάς παρατάξεις έκέκτηντο, φυγήν τοϊ 
βασιλέως τήν ύποστροφήν ύπετόπαταν, Άνδρονί*·» 

fugam ex divina ira coortam intelligerent, etatim C τού υιού τού Καίσαρος τδν λόγον ύποβαλύντος ταίς 
imperatorem invaserunt. Is vero cum suie pugna 
non detrectata, ad tempus fortiter restitit. Deindo 
aliis caeeis, aliis captia, circumventus a Barbaris, 
ne eic quidem oessit. Eniravero cum multoe vul-
nerasaet, mullos occidiaeet, iandem et ipae fatiga-
tu8,cum manu vulnerata,neo vim ampliue propul-
aare, nec, equo ca?so, extra telorum jactura fugere 
posset, captivus est abductus ad Barbaros Roraa-
norum imperator. Quo nuntio accepto, sultanue 
nomine Axan, gravisua eat, 2 8 4 ut natura fert, 
neque tamen auperbia elatus. De cujus modera-
tione et justitia multa memoranlur. Unde captivi-
tatem impcratoris baud credebat, ob immodera-
tum Buccessum : eoque viso non prius acquiovit, 

φάλαγξιν. Ά&ί γάρ δ' τε Καίσαρ καί οί τούτου υίεϊς 
έφήδρευον τψ βασιλεϊ, καί άφανώς έπεβούλευον. 
Άρας ούν αύτίκα μετά τών περί αύτδν δ Ανδρόνι
κος (έξήρχε γάρ ούκ ελαχίστης μοίρας στρατιωτών) 
άπό £υτήρος. έπανελήλυθεν είς τδν χάρακα. Τούτο 
καί τούς λοιπούς έτρέψατο είς φυγήν, ούς ούτω, άκύ* 
σμως έπανιόντας δ βασιλεύς θεασάμενος, Ιστη, στή-
ναί τε καί τοις άπιούσιν ένεκελεύετο . 'Λλλ* έξεκε-
κώφεισαν άπαντες, καί τής φυγής ού μεΟίεντο. Ός 
δέ τδ παράλογον τής φυγής δυστύχημα τών "Ρθ)-
μαίων, καί μήν ι μα θείον έγιωσαν οί πολέμιοι, d$k 
έπήλθον τψ βασιλει. Ό δέ μετά τών περίoioiv τήν 
μάχην έδέξατο , καί μέχρι μέν τινο* π£ο>μάνο»ς 
άντείχον εΤτα τών μέν πεσόντων, έαλισοΑίονν V έτέ· 

quam legati quos dudum mieerat,cum agnoverunt: J J ρων, περιεστοιχίσΟη πρδς τών Βαρβάρων 4' 
et Basilacius,qui ibi tenebatur, adductua,ad pedes 
ejus flens so prostravit.Tam quasi numine afflatue 
e solio exailiit.et de more bumi jacentem calcavit; 
Deinde erexil atque amplexus est, cum hujusmodi 
verbie; Noli macrere, imperator, ita enim sunt res 
humanx. Ego vero te non ut captivum, sed ut impe-
ratorem tractabo. Et statim ei tabernaculum desi-
gnat, et ministeria imperatoria, mensaeque adbibi-

Ά λ λ ' ουδέ ούτως ένέδωκε. II ολ λ ούς δε πλήξας **! 
άνελών, έπλήγη κάκείνος τήν χείρα, καί ουτοκάπο» 
καμών, καί μηκέτι άμύνεσθαι τούς έπιύντας δόνα* 
μένος, μήτε μέντοι φυγείν, ήδη τού Ιππου αυτοί 
πεπτωκότος έκ τών βελών, έάλω καί άπηπτο τΛ 
Βάρβαροις δ βασιλεύς 'Ρωμαίων αιχμάλωτος (8&% 
'ΑγγεκθεΤσα δέ ή τού βασιλέως άλωσις τφ σουλτάν, 
χαράν μέν, ώς εικός, ένεποίησεν, ού μέντοι έπήρεν 

Varise lectiones et notee. 

(80) Αιχμάλωτος. Accidit b©o clades mense Julio aa. i072, ind. 10, ut est apud anonymum Bt* 
reneem. 

f 
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>, ώστε καί.ύψηλοφρονήσαι· "Αξαν εκείνος ώνό- Α tum juxta ββ collocat, captivie quotquot peteret, 
ο, ου πολλά έπί δικαιοσύνη και μετριοφροσύνη 
εαι διηγήματα. "Οθεν ήπίστει καί τή τού βασι-
άλώσει διά τδ τού ευτυχήματος άκρατον. Καί 
αύτδν, ού πρότερον πιστδν τδ πράγμα έδέξατο, 
και οί παρ' αύτου σταλέντες πρέσβεις αύτδν 
Λρισαν, καί δ Βασιλάκιος έκεΐ κατεχόμενος, 
ς καί ίδών αύτδν, είς τούς πόδας αυτού θρηνών 
αλεν εαυτόν. Τότε δέ τού θρόνου τε άνεπήδησεν 
; ώσπερ, καί τεθέντα κατά γής, ώς έθος (81), 
«ς αύτδν, ανέστησέ τε καί περιεπτύξατο, καί, 
Ιυπού, βασιλεύ, έφη · τοιαύτα γάρ τά άνθρώ-

Έ γ ώ δέ σοι ούχ ώς αίχμαλώτφ, άλλ' ώς 
εϊ προσενεχθήσομαι. Καί αύτίκα σκηνήν αύ-
αοτάττει, καί δεραπείαν βασίλειον, κοινωνεί τε 
ζης, δμόθρονον έαυτψ ποιησάμενος, λύει τε 

redditis. Ad huno modum per dies aliquot cum eo 
versatus et collocutue, et insigni honore prosecu-
tus, pace perpetua sancita, promissaque affinitate 
inter liberos ipsorum contrahenda, Diogenem di-
misit, cum majore comitatu et honore, quam epe-
rari potuiseet. Imperator igitur Barbarica veste 
ornatus(sultanu8 enim geatilitiam il i l etolam de-
derat) Theodosiopolim profeotus, ibi exepectavit, 
dum vulnus manus curaretur, et veatem pro Ro-
mana conauetudine immutavit. Inde cum sultaui 
legatis urbem versua contendit. Ceterum ajuecap-
tivitate in regia nuntiata, inter proceree contro-
veraia fuit, aliis imperatrici potestatem restituen-
dam eensentibue, aliis natu maximo ex ejus filiis 

W f —r —- - τ — — , , « R imperium deoernentibus, aliis communem etmatri 
ίχμαλώτων αύτψ δπόσους ήτησε, καί ούτως έφ' et filiia auotoritatem tribuentibuB. 
ιις τισί συνομιλήσας καί συνδιαιτηθείς τψ άνδρί, καί τιμήσας ύπερβαλλόντως, είτα καί συνθήκας 
ος έπί ειρήνη διηνεκεΐ, καί κήδους ύπόσχεσιν έπί παισί ποιησάμενος, άφήκε τδν Διογένην άπιέναι 
ίτης ούκ άν τις ήλπισε δορυφορίας τε καί τ ιμής. "Οτε είς θεοδοσιόπολιν άπελθών, έσταλμένος βαρβα-

(δ γάρ σουλτάν οικείας αύτψ παρέσχε στολάς), τήν τε χείρα έκεΐ προσμείνας έθεραπεύετο, καί 
ιμφίασιν πρδς τδ 'Ρωμαΐκώτερον μεθηρμύζετο. Εκείθεν δέ προήει έπανιών, άγων μεθ' εαυτού κα* 
εις τού σουλτάν. Ά λ λ ' δ μέν ούτως έπανήει* τής δ' αλώσεως αυτού άγγελθείσης εις τά βασίλεια, 
χονοία οί περί ταύτα γεγόνασιν. Οί μέν γάρ τή βασιλίσση καί αύθις τήν έξουσίαν έδίδοσαν, οί δέ τψ 
ίυτέρψ τών ταύτης υίέων τδ ξύμπαν έπεψηφίζοντο, οί δέ κοινοπραξίαν τή τε μητρί καί τψ υίέε 1 

μον. 
Εν τούτοις δέ λυθείς, τής αιχμαλωσίας δ Διογέ- X V , Interea Diogenia liberatione nuntiata, alla-

νγέλλεται- κομίζεται δέ καί ιδιόγραφος εκείνου taque ab eo epistola, ipsius manu scripta, qua 
>λή, τά αύτψ συμβεβηκότα διδάσκουσα. Τούτο edocebat ut eecum esset actum, major ortua eat 
t& θρούν ήρε, καί απορία πάντας είλε τού τί tumultu8,magisque dubitatum quid agendumeseet. 
ρψφ. Ό γούν Καίσαρ Ιωάννης καί οί εκείνου υιοί G Joannes igitur Gssar ejusque fiiii, Diogeni aemper 
>ς εΓρηται, έγκοτούντες τψ Διογένει, άρπάζουσι (ut dictum eat) infesti, arrepta occaaione, quibue-
χιρδν, καί προσλαβόμενοι τών τής συγκλήτου 

δ σο ι ώμοφρόνουν αύτοΐς, ών έξήρχεν δ 'Γπέρ-
6 Ψελλός (82), δύσνους καί αύτδς τψ Διογένει 
vcov, τήν βασίλισσαν Εύδοκίαν είς τήν παρ' 

δομηθεΐσαν μονήν κατά τδν έν τή ΙΙροπον-
εορθμδν περιορίζουσι, τδν δέ Μιχαήλ άνα-
εουσιν αυτοκράτορα. Είτα πανταχού δια-
ντα ι βασίλεια γράμματα μήΟ' δποδέχεσθαι, 
τ ι μ ή ς βασιλικής άξιούν έπανιόντα τδν Διο-
, κελεύοντα. Τούτου δέ τού βουλεύματος είσ-
^ς & Ψελλός γέγονεν, ώς καί αύτδς έν 

dam ex aenatu eui facmoria, quorum Psellua Hy-
pertimus princeps erat, et ipae Diogenie inimicos, 
adhibitis, imperatrice Eudocia in monasterium, 
quod ipea oirca fretum Propontidie etruxerat, rele-
gata, Miobaelem imperatorem appellat. Deinde 
quovia imperatorias litterae mittit, quibus provin-
cialea 2 8 5 Diogenem redeuniem neque auscipere, 
neque imperatorio honore dignari jubebantor: 
cujue oonsilii auctor fuit Peellue, ut ipae in illiue 
bistoria commemorat. Quo Diogenee cognito, cum 
ad Doceam caetellum caatra poeuieeet, CaesarCon-

Variae lectiones et notee. 
ttflfeJkx. Continuator Theophanis, I. III, n. 
• M oa Theopbilo imp. auem ab hostibue ca-
dtfm tttmit Macuel : ΕτρωΟη τήν ψυχήν δ 
, pmftih "Ρωμαίων αίχμάλωτον γενέσθαι φοβού-
Γ, ΜΟΙ τών έχθρων ύποπόδιον. vide notata ad 
kboraa Bryanium, I. ι, n. 17. Neque tamen 
faeenis peculiare fuisse docemur ex Ghronico 
«orgii flamartoll inMicbaeleBalbo qui davicto 
la tyranao, τδν τράχηλον αυτού κατά τήν άρ-

συνήφειαν πεπατηκώς, καί άκρωτηριάσας αυ-
χείρας καί πόδας, καί ούτως άνασκολοπίσας, 
oelio post triennium finem imposuit.Sed et le* 

18 apud Tbeopbanem, Gedrenum, ot noatrum 
ram, Gonttantinum Copronymum, oaptis Ap-
ro ei Leontio, iieque in oircum traductis, eo-
colla pedibus oalcasse : Καί έπάτησε τόν τρά-
'V αυτών άχρι ς απολύσεως τού πρώτου β α ιου. 

ι Apud Soylitzem, ρ. 637, legimue Conetantinum 
Porpbyrogeni.um Apolasaerum, Cbabdani Tarsen-
sis Amers cognatum, captum in praelio a Nicepbo-
ro Pboca, Ορίαμβον αοιήσαντα κατά τού τραχή
λου calcavisse. 

(82) Τπέρτιμος Ψελλός. De Hypertimi ίίτιιΐο 
quaedam adootamua in Gloss. med. Grmc. Woifias 
vir honoratissimus, verterat, repoeuimue Hyperti-
IWIW, cum sit nomen dignitatis. Is porro Peellus, 
Constaotinue vocaiur a Bcylitze, p. 835, qui emen-
dandus videtur : Ήσαν δέ δ' τε Παλαιολόγος Νικηφό
ρος δ ΊΓπέρτιμος καί τών φιλοσόφων ύπατος Κων
σταντίνος δ Ψελλός. Inierserenda enim parlicula 
καί ante δ Ύπέρτιμος, quam vocem per honesliui-
mo loco natus, perperam vertit interpraa. Iia etiam 
Gonatantinam p. 846, ubi Zonarae paulo infra Mi-
obaelem, vocat. 
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stantinum fllium pra3eidem contra cum mittit Inde Α ^ π ε ρ ί τούτου φησι συγγραφή. "Οπερ ό Διογένης 
DiogenesinCappadociam profeclus, cum Griapinus 
Francus cum auia popularibus Constantino 86 so-
oiasset, Theodorum Halyatem contra illos misit, 
cui victo et capto ocnli sunt effossi. Id moleetissi-
meferenti Diogeni, et in Tyropcco caatello muni-
tissimo castra habenti, Antioohiae dux Chataturius 
Armeniua se conjungit, multos adducens milites, 
assumptoque Diogene, et in Giliciam perduclo, a 
Bultano exspoctat auxilium, et ipse copiae colligit. 
Quare denuo contra eos miltitur nalu maximua 
Cesaris filius Andronicus praeaee. Gommieao autem 
prflelio, et Ghataturio interfecto, milites ejus ad 
Diogencm Adanam confugiunt. Quam urbem An-
dronico obsidente, Diogenes deditionem facit, iis 

μαθών, τήν Δόκειαν (83) κατασχών (φρούριον δ* 
αύτη) παρ' αύτη έστρατοπεδεύσατο. Καί ό Καίσαρ" 
τών σφετέρων υίέων τδν νεώτερον τδν πρόεδρυν 
Κωνσταντΐνον στέλλει κατά τού Διογένους μετά 
δυνάμεως. Ό δέ Διογένης είς Καππαδοκίαν άφί-
κετο. ΙΙροσγενομένου δέ τού Κρισπίνου (84) Φράγ-
γος δ' ούτος) συν δμοφύλοις τψ Κωνσταντίνψ, ύ 
Διογένης θεόδωρον τδν Άλυάτην κατ* αυτών έξ-
απέστειλεν. Ό δέ συμμίξας αύτοΐς ήττήθη, καί 
άλούς έξεκόπη τά δμματα. Τούτο τδν Διογένην 
λίαν ήνίασεν "Οντι δ' έν τψ Τυροποιψ (τούτο 
δ* έστί φρούριον έρυμνδτατον), πρόσεισιν αύτψ της 
Αντιοχείας δ δούξ (ούτος δ' ήν δ έξ Αρμενίων 
δ Χατατούριος), στρατιώτας συχνούς επαγόμενος. 

conditionibus, ut imperio deposito, rasaque coma, n Παραλαβών ούν τδν Διογένην ούτος, καί είς Κι-
privatam vitam ageret. Nam primarii sacerdotes 
ab imperatore miasi, jurejurando confirmarant, 
nibil aum moleeti passurum esse. Quibus fretus, 
pulla veate indutus, Andronici fidei se permittit. 
Ie eo accepto, ubi Cotyalum pervenit, exspectavit, 
dum inaadarelur quid eibi facieodum eseet, eegro-
tante Diogeno ex veneno per insidiae, utputabatur, 
propinato. Ibi igitur imperatorio mandato, inaonti 
Blatim sunt effosai oculi, primariis quoque eacer-
dotibus preeaentibue, ei bominia calamitatem gra-
viter ferentibua. Verum nemo eoe curabat. Iia lu-
zninibus crudelissime orbato, jueta curatione non 
adbibita, caput intumuit, et e vulneribus verinee 
acaturierunt, adeo ut ex putrefactione illa aer 
circa ipaum teterrimo fcetore compleretur. In tanta 

λικίαν άπαγαγών, έκ τού σουλτάν έκαραδύκει βοή-
θειαν, καί αύτδς δέ συνήθροιζε στράτευμα. Στέλ
λεται γούν αύθις κατ* αυτών δ πρεσβύτερος τών 
παίδων τού Καίσαρος δ πρόεδρος Ανδρόνικος, καί 
είς Κιλικίαν γενόμενος, τψ Χατατουρίψ (85) προσ-
μίγνυται , καί αναιρείται μέν δ Χατατούριος, 
οί δέ περί εκείνο * είς Άδάναν (86) συμπεφεύγασιν, 
ένθα δ Διογένης 81 έτριβε. Περικαθίσας δέ τήν 
πόλιν δ Ανδρόνικος έπολιόρκει αυτήν. Είτα έπί 
συνθήκες έαυτδν δ Διογένης παρέδωκεν · αϊ δέ 
συνθήκαι άποθέσθαι μέν τήν βασιλείαν αύτδν, καί 
ϊδιωτεύειν, τήν τρίχα κειράμενον. Έ π ί ταύταις 
γάρ καί αρχιερείς εστάλησαν πρδς τού βασιλεύοντος, 
πληροφορίαν ένορκον δίδοντος αύτψ, ώς ουδέν τι 
πείσεται άχαρι, θα^ρήσας ούν τούτοις δ Διογένης, 

calamitate in Protam insulam perducitur, incujus ^ έξεισι μελανείμων, καί έαυτδν εγχειρίζει τψ Άνδρο 
editiore loco monaeierium «dilicarat. Ubi non diu 
auperstea, corpus terrae rcddidit, ab imperatrice 
Eudocia fuaere ejus aplendissime curato, cum 

νίκψ. Ό δέ τούτον λαβών έπανήει, καί ε'ς τδ Κοτυ-
άειον άφικόμένος προσέμενεν έν αύτψ έως άν αύτψ 
κελευσθείη τδ ποιητέον, τού Διογένους νοσηλευο
μένου έκ πόσεως, ώς ύπόληψις, φαρμάκου δη
λητηρίου, έπιβούλως κερασθέντος αύτψ. ΈκεΤ τοίνυν 
έπέμφθη ψήφος βασίλειος (87), τού φωτός στερη-
θήναι τδν μηδέν ήδικηκότα κελεύουσα. Καί αύτίκα 

Variee lectiones et notse. 
ήν δ τι καί δράσειεν. Έν αέσοις τοΤς άπορουμένοις 
καί αύτδς γεγονώς, καί πάντων προτρεποαένων aw 
τδ συμφέρον ειπείν, καί μάλιστα δέ τού καλλίστου μοι 
βασιλέως προσκειμένου καί συνανανκάζοντος, έγώ 
μέν άπεφαινόμην μή δεΐν αύτδν έπι τή βασιλεία, 
προσδέξασθαι, άλλ' έκ μέσου ποιεΐν, καί πανταχού 

Nicephori Bryenii Hist. I. ι, n . 24. D πέμπειν προστάγματα τήν άρχτ> τούτψ άπαγορεο-
(85) Χατατουρίψ. Ita appellatur a Scylitze : Χου- όμενα, δπερ τοις μέν λυσιτελές έδόκει τοις καθεστη-

triennium et menses octo imperaaset. Ea vero qu» 
hic vir perpeasua eat, juesu Gssaria actaesaeom-
nia feruQtur, Michaele imperatore 2 8 6 ignaro, qui 
quidem molli easet ac aooordi ingenio, atque adeo 

(83) Δοκίαν. Tree mas. Reg. Δόκειαν. Alter Άδά
ναν. Δοκίαν χωρίον Δαρβιδούν, vereus Armeniam 
memarat anonymueCombefieianus io Romano La-
capene, n. 41. 

(84) Κρισπίνου. Criepini goela et familiam ein-
gulari diseertatione prosecoti aumus in Notie ad 

τατάριος, a Nicephoro Bryenio I. i ,"n. 22. Se-
riem Ducum Antiochenorum damus in Familiis 
UUramarinis, necduin editis. 

(86) Είς Άδάναν. Lupus Protospatha : aooo 
1069 Romanus Diogenes, qui cum prxdicto Michaele 
privigno suo ienebat imperium, fraude prsedicti Jfi-
chaelit privignisui apud quamdam cicitatem Armente 
comprehensus et c&catus est. 

(87) Έπέμφθη ψήφος βασίλειος. Poatquam 
narravit ut Diogenia liberlatis nunlius in urbem 
venit, quam sua ipsius manu scripta epiatola ad 
Eudociam eignificayit, θόρυβος ούν (inquit) εύθυς 
καί διαδρομαί περί τά βασίλεια, τών μέν θαυμαζόν-
των τδ γεγονός, τών δε άπιστούντων τψ πράγματα 
απορία γάρ καί ή βασιλίς συνείχετο, καί αμφίβολος 

κόσι, τοΐς 'δ ' άλλο τι έδέδοκτο. Έν τούτψ δέ 
πραγμάτων 8ντων, δ βασιλεύς Μιχαήλ, περί έαυτψ 
δείσας, καί τήν τού Διογένους δποπτεύσας ωμότητα, 
βουλήν βουλεύεται άσφαλεστάτην έαυτψ, είποι δ' 4ν 
τις, καί συνετωτέραν · αποτρέπει τής μητρδς, καί 
έαυτψ γίνεται. Τοΐς τε έξανεψιοις σύμβουλο ι ς χρη-
σάμένος, φημί δέ τοΐς υίέσι τού Καίσαρος, τούς πε
ρί τήν αύλήν φύλακας οίκιιούται. Idipsum repetit 
in epietola ad eumdem Diogenem poetquam exce-
catua fuit, de Michaele imp. Έλγησεν άκουσας τήν 
ψυχήν, έστέναξε μέγα, έθρήνησεν, έκόψατο περιπα-
θώς, etc. Μή άπιστήσης μοι γράοοντι· ού ψευδής δ 
λόγος, ουδέ πρδς χάριν, άλλ' αληθής, καί φωτδς τ η -
λαυγέστερος. 
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δςΑαλμούς έξορώρυκτό, παρόντων 
έν δεινψ ποιούμενων αρχιερέων , καί 

καί τών χ ad imperium ineptus, ut ηβ levissima quidem ne-
τήν είς gotia adrainistrare posset. Itaque patruus C»aar, 

τον ανβρωκον συμφοράν, μηδεμιάς μέντοι άξιουμέ- ejus simplicitate abutens, ex privato odio illa om-
νων επιστροφής. Ωμότατα δε τά Ομματα έκκοπείς nia in Diogenem perpetravit. 
και μηδ* επιμελείας τής δεούσης τυχών, διψδήκει τήν κεφαλήν, καί αί πληγαί οί έξέζεσαν σκώληκας, καί δ άήρ 
δ «ερί εκείνον δυσωδίας μεμέστωτο έκ τής σήψεως. Οΰτως ούν κακώς διακείμενος ε ?ς τήν καλουμένην Πρώτην 
τήσον απάγεται, έν ή σεμνεΤον εκείνος ανήγειρε περί τδ τής νήσου μετεωρότερον. Βραχύ τι τοίνυν έπιβιώσας, 
έκεΐ τδν χουν άποτίδεται έν αυτή, παρά τής βασιλίδος Ευδοκίας λαμπρότατα κηδευθείς, βασιλεύσας έτη τρία 
καί μήνας δκτώ. Λέγεται δέ τά είς τδν άνδρα τούτον γενόμενα πάντα τού Καίσαρος είναι διαταγάς, μηδέν 
είδότως τού αύτοκράτορος Μιχαήλ. ΤΗν γάρ Χαΰνος άγαν τδ ήθος δ βασιλεύς καί άνειμένος, και πρδς 
μεταχείρισιν πραγμάτων καί τών τυχόντων αδέξιος, πολλού γε δει πγδς βασιλείας διοίκησιν. Κάν-
τεύθεν τής εύηθείας εκείνου κατατρυφών δ θείος αυτού Καίσαρ, πάντα τά είς τδν Διογένην έτύρευσεν (88) έγκο-
τών τφ άνδρί. 

XVI. Michael imperio minime idoneus, Joan-
nem Sids metropolitam, spadonem illum quidero, 
sed virum strenuuni, rebua gerendie prae^ecit. 
Deinde alium spadonem Nicepborum, qui adoles-

I f . 'Αποπεφυκώς δέ δ βασιλέως Μιχαήλ πρδς 
τήν τής βασιλείας διοίκησιν, τδν μητροπολίτην Σίδης 
Ί«*άννην (89), έκτομίαν Οντα, δρασνήριον δέ, τοις 
«ράγμασιν έφιστ^ . ΕΤθ' έτερον έκτομίαν τδν Νι- Γ Γ 9 ^ 
κηφόρον, δς, νέος προσληφθείς παρά τού Μονομάχου Β cens a Monomacbo in aulam asoitus, ob aetatem 
είς τά βασίλεια, ύποκοριζόμενος διά τήν νεότητα 
Μεκηφορίτζης ώνόμαστο, καί ώσπερ έπωνυμίαν 
έσχηκε τούτο, έξ Ελλάδος καί ΙΙελοποννήσου τάς 
κρίσεις τούτον διέποντα μετεπέμκατο . Έφθασε 
γάρ δ άνήρ ούτος καί τψ πατρί του βασιλέως 
τψ βασιλεϊ Κωνσταντίνψ τψ Δούκα ύπηρετήσασθαι. 
Έν δέ περί πραγμάτων μεταχείρισιν δεξιός , καί 
λόγοις ώμιληκώς, τδ δέ ήθος έχων δποκαΟήμενον, 
καί γέμον δεινότητος . Τούτο γούν εγχειρίζει τάς 
ήνίας τής βασιλείας , λογοθέτη ν όνομάσας αυτόν . 
Εντεύθεν δ Σίδης παραγκωνίζεται, καί δ Καίσαρ 
καθίσταται ύποπτος, καί πάσα ή τής βασιλείας, 
διοίκησις ύπδ τδν λογοθέτην έγένετο, καί δ βασι
λεύς δπ ' αυτού ώς άνδράποδον ήγετο. Καί ούκ ήν, 
δ μή διά τού λογοθέτου έγίνετο, καί πολλοί τών ( 
περιουσιών έφτερήθησαν, άλλοις άλλων έπενηνεγμέ-
νων λαβών, καί ή ν τών ανθρώπων συντριμμα καί 
ταλαιπωρία , καί δ τούτων επιστρεφόμενος ούδα-
μούς. Ό γάρ βασιλεύς παιδαριώδεσιν έσχόλαζε 
πράξεσι (90), τού υπάτου τών φιλοσόφων καί 'Γπερ-
τίμου Μιχαήλ τού Ψελλού λόγοις τψ δοκειν αύτδν 
έμβιβάζοντος, καί διδάσκοντος· νύν μέν τήν γραμ-
ματικήν τέχνην, καί μέτρα καί διαλέκτους, νύν 

per diminutionem Nicepboritzea cognominabatur, 
ex Graecia et Peloponneso revocavit, ubi judicia 
exercebat, qui patri etiam Conetantino Ducs ia-
eervierat: vir solerti ingenio et eruditus, eed ani-
mo dejecto et caliditatis pleno. Is logotheta desi-
gnatus, imperii habenie acceptis, Sidensem loco 
movei, et Gaesarem suspectum reddit, ipse omnia 
imperatoria munia obiens,eumdemqueiDetar man-
cipii ducens. Neque quidquam erat, quod a 1ο· 
gotbeta non gereretur.Itaque oum multi bona sua, 
alii per aliae causas, amitterent, homineaque atte-
rerentur, et aerumnis premerentur: nemo erat,cui 
illa curs essent. Nam imperator puerilibue rebus 
occupatus, asupremo pbilosophorum et Hypertimo 
Micbaale Psello ad litterarum etudia deduci vide-
batur, ac modo in arte grammatica,versibus etlin-
guarum differentiis erudiebatur, modo declamatio-
nibua rbetoricis, modo bistoriis assuefiebat, modo 
ad audienda pbilosopbica prfflcepta parabatur, 
quamvis ad baec omnia ineptus. Hujusmodi igitur 
atudiis Romanorum imperator affixus, rerum admi-
nietrationem alteri, eique uai commisit, a i legis 
auctoritatem baberet, quod logolbet® visum esset, 

Variae lectionei et notse. 
(88) Έτύρευσεν. Ita duo mse. Reg. Alii duo 

ναοΐκσεν habent. 
ψί\ Μητροπολιτών Σίδης Ίωάννην. Idipsum 

ini&Baisamon ad can. 4 concilii Cbalcedonensis, 
•bilitopiscopos interdum ab imperatore public» 
tm adniojatrationi praeflci posse. Διά γάρ τούτο, 
Ας Ιοεκε,κεί δ μητροπολίτης εκείνος δ Σίδης άπα- J) 
MjiwmialUil ι Γι ι fj βασιλείας ψκονόμει προσώπφ τού 
pmlftMC «ορού Μιχαήλ τού Δουκός. 

(Μ) Ό γάρ βασιλεύς παιδαριώδεσιν έσχόλαζε 
πράξεσι. Iofra : Ό γάρ βασιλεύς περί λόγους 
ήσχολητο, καί Ιάμβους συντιθέναι πρδς τού Ψελλού 
έδιδάσκετο. Eadem babet Scyl. Id porro testantur 
tot Michaelia Paelli ecript® tum versibus lambicie 
tum politicis, atque adeo soluta oratione in Epi-
tomen diaciplinarum fere omnium redaciae, eidem-
que iascript» lucubrationes, de quibua ooploee 

2U Allatius in laudata dissertatione : ex quarum 
tera, illaecilicet quam Synopsin legum insoripsit, 

diacimaa Peellam a Gonstantino Duca imperatore 

superetite Michaeli filio praeceptorem datum : eic 
eoim illa concipitur in editione Boaqueti: Τού σο-
φωτάτου Μιχαήλ τού Ψελ/^οΰ καί Τπερτίμου Σύν-
οψις τών νόμων διά στίχων ίαμβων καί πολιτικών 
πρδς τδν βασιλέα Καίσαρα Μιχαήλ τδν Δουκάν έκ 
προστάξεως τού πατρός αυτού καί βασιλέως . Εο 
vero pacto efTecit parens, ut biace studiis, dum mi-
nus etiam idoneus Michael vacat, πρδς άπαν έργον-
αδέξιος καί άπρακτος effectus sit, inquit Zonarai. 
Hinc Procopius, 1. ι De bello Gothico, c. 2, proce-
res Gottboa Amalaaunthae Theodorici regia uxori 

fjraviter eucceneuisee scribit, quod Athalaricum fi-
ium prsceptoribos liiteris imbuandum tradidiseet, 

et oportere longe potiua ut in re bellica futurue 
animosue gloriaqueinsignis,amoiodoctoram metu, 
armia exerceretur. Sed quibus potissimum discipli-
nis Micbaelis animum informarit Psellus, vel 

fjotiue qu*9 ille prsaertim callucrit, ipsemct Peel-
us indicat in Historia nondum edita: Άλλ' 

ϊροιτό τ ις , τίνα τψ βασιλει παιδικά, καί οίς άν 
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αύτδν προσεθίζοντος, άλλοτε δε φιλοσόφων θεω
ρημάτων άκροασθαι παρασκευάζοντοί . Ό δβ προς 

έπεφύκει. Τούτοις ούν δ 'Ρωμαίιον αυτοκράτωρ 
καί 

Proinde respublica male habebat. Orientales vcro Α °" ^ ν α *άτά (δήτορα διαλέγοιτο, νύν δ' ίστορίαις 
provincia? gravius quara prius vexabantur. Nam 
sultauus cum didicisset, quemadmodum cum Dio-
gene actum esset, eumque a suis crudelissime in-
terfectum, quem ipse captivum bonoriflce ad euum 
imperium remisisset, ei pacis conditionea cum >llo 
inilae manere irritas : magno dolore affectus, euas 
copias contra Romanorum provincias concitavit, 
quaa non jam praedabundi 2 8 7 invadebant, sed 
ut subacturi et possessuri, cum nemo eeset, qui 
obaisleret. Quae cum il l i facerent, imperator coacto 
exercitu, Isaacium Comnenum ducem creat. Ruae-
lio Latino collega addito, cui cccc populares ejue 
parebant. Verum ia exercitu ad Iconium perducto, 
cum eais oerta de causa deficit, ac per se alias cum 
Turoie pugnat. alias Romanae provincias vastat. -
Iaaaoiue vero Comnemue cum reliquo exercitu a 
Turcis vinoitur, ao multis caeaia, multis captis, 
castrisque direptie, ipse quoque in bostium po-
testatem venit,a quibus magna pecunia ββ redemit. 
Imperator vero Ceesarem patruum bello prffiflcit, 
quo Ruselius oognito, Sangario antequam ille tra-
jiceret, occupato, castra contra eum locat, et 
quamvis illo veniam delioti promittente, ei armis 
positis ad imperatorem rediret, barbarioa insolen-
tia dededitione minime oogitans, praelio commiaso, 
CaBsarem vincit, et cum pluribus aliis captum et 
vinctum, unaque Baailium Maleeam, paulo ante ex 
oaptivitate cum Diogene liberatum, Byzantium ver-
sus ducit, Botaniata Ceeaaria collega cum paucie 
elapso, ac Chysopolim se recipit, ubi statim do-

ούδέν 
προστετηκώς, ύφ' έτ*;ρον, καί τούτον Ινα, τήν 
τών, κοινών κυβέρνησιν έποιήσατο , και νόμος ήν 
τδ τψ λογοθέτη δοκούν. Τά μέν ούν τής πολιτείας 
ούτως εΐχον κακώς . Τά δέ κατά τήν Ιω χείρον 
ίσχον ή πρότερον. Ό γάρ σουλπάν (91), τά κατά 
τδν Διογένην μαθών , καί δ'τι δν έκεΤνος λαβών 
δορυάλωτον έτι μη σε , καί άφήκεν είς τήν οίκείαν 
άπελευσόμενον βασιλείαν , τούτον οί συμφυλέται 
άπηνώς οίκτίστψ θανάτψ παρέδωκαν, καί αϊ πρδς 
έκεΤνον περί σπονδών συνθήκαι άπρακτοι με μεν ή -
κασιν, υπερήλησε, καί τάς οικείας δυνάμεις κατά 
τών "Ρωμαϊκών χωρών χωρεΤν έξηρέθισεν · ούκέτι 
τοίνυν ώς ληϊζόμενοι ταις χώραις έπήεσαν, άλλ' 
ώς ταύτας καΟέξοντέσ τε καί κυριεύσοντες , τού 
σφας άνείργοντος μή παρόντος. Καί οί μέν ταύτα 
έποίουν * δ δέ βασιλεύς , δύναμιν άγείρας, στρα
τάρχη ν ταύτης τδν Κομνηνόν προβάλλεται Ίσαάκιον, 
συζεύξας αύτψ καί τδν ΛατΤνον 'Ρουσέλιον , ομο
γενών άρχοντα τετρακοσίων ανδρών. Έπεί δέ περί τδ 
Ίκόνιον έγεγόνει τδ στράτευμα, έξ αίτιας τινός άπο-
στατεΤ δ 'Ρουσέλιος, κα« τούς ομοφύλους παραλαβών, 
καθ* έαυτδν ήν, καί πή μέν τοίς Τούρκοις προσέμισγε 
πή δέ τάς χώρας τάς 'Ρωμαϊκάς έκεράΐζεν. Ό δέ Κο
μνηνδς Ίσαάκιος, μετά τού περιλοίπου στρατεύματος 
τοις Τούρκοις προσβαλών, ήττητο, καί έπεσον μέν 
πολλοί, καί έζωργήθησαν έτεροι καί αύτδς ύ στρα
τάρχη, καί διήρπαστο ή παρεμβολή. Ό μέν ούν Κο· 

mibus ignem injecit: neque homo barbarus, cum C μνηνδς πολλών χρημάτων τήν έλευθερίαν ώνήσατο* δ 
imperator,ai arma deponeret, curopalatee bonorem 
ei offerret, uxoremque cum liberis mieiaset, ulla 
re est mitigatus. Itaque Turcia mercede contra ee 
evocatis, cum illis se non esse parem intelligerel, 
Cssarem vinculia solutum, imperatorem salutat, 
multoe ββ cum eo conjuncturoa esse ratus. Cum 
autem Turcos barbarica ferocia inconsiderate ag-
gressus eaaet, Franci multos straverunt, caeteros 
in fugam conjectos oontinenter sunt persecuti: 
plures tamen substiterunt, equis ita fatigatis, ut 
loogiorem insectationera ferre non possent. 8ed 
Ruselius et Ceesar paucis comitantibus inatantes, 
et longius a euia provecti in aliam Turoarum 

δέ βασιλεύς τδν θείον τδν Καίσαρα τψ πολέμψ στρατ
άρχη ν έφίστησι. Τούτο μαθών δ 'Ρουσέλιος, πρδ 
τού τδ Σαγγάριον τδν Καίσαρα διαβήναι κατα-
λαβών, άντεστρατοπεδεύσατν αύτψ, καί ύ ΚαΤσαρ 
άμνηστίαν αύτψ τού πταίσματος έπηγγέλλετο, εί 
προσχωρήσει τψ βασιλει. Άλλ ' έκεΤνος, βαρβαρικώς 
φρυαταόμενος, ουδέν έφρόνει ένδόσιμον . Σ υ ^ ή γ ν υ -
ται τοίνυν πόλεμος , καί ηττήθηκαν οί περί τδν 
Καίσαρα, καί αύτδς έάλω συν πλείοσιν άλλοις, 
τού Βοτανειάτου , δς συνεστρατηγει τψ Καίσαρι, 
μετ' άλίγων φυγόντος. Ό μέντοι 'Ρουσέλιος πρός 
τδ Βυζάντιον ίετο άγων τδν Καίσαρα δέσμιον, κα\ 
τδν Μαλέσην Βασίλειον, άρτι τής μετά τού Μαγένυυς 

Variee lectiones et notee. 

άγλαΐζοιτο. Βιβλία σοφίας παντοδαπούς, λόγων 
χαρακτήρες σοφών, αποφθέγματα Λακωνικά, γνω-
μολογίαι , καλλι^ημοσύνη συνθήκης ό ποικίλος 
τών λόγων σχηματισμός, ή τών Ιδεών εξαλλαγή, ή 
καινολογία, η ποιητική τού λόγου κατασκευή· πρδ 
δέ τούτων απάντων δ πρδς φιλοσοφίαν £ρως. τδ τής 
αναγωγής ύψο;, ή τής αλληγορίας μεταβολή. Ού 
γάρ οίδα ε? τις βαθυγνώμων Ιτερος ένεγόνει τών 
βασιλέων, ή πρδς έκαστον τών ζητουμένων εύθυβο-
λώτατος. Infra: Καί γάρ φιλοσόφοις συνετάζεται, 
κει μετά Ρητόρων ειπών τι περί ζεύγματος καί 
έμφάσεως * καί μετά οπτικών περί αποστάσεως 
αχτίνων καί διαστάσεως· άλληγορείν δέ δεήσαν, πολ
λάκις τδν συγγραφέα ύπερεβάλλετο, δν δή καί καθη-

γητήν πρδ πάντων είλετο, καί έπί πάσιν έδημοσίευε 
τούνομα. Ίαμβων δέ μή προσχών μέτροις, σχεδιάζει 
τούτους, εί καί μή επιτυγχάνων τά πολλά του (Ρυθ
μού, άλλ' όγιαίνουσαν τήν εννοιαν έκδιδούς. 

(91) Ό γάρ σουλτάν. Ac tum primum Turci ad 
Bitbiniam uaaue pervenere, quoa 8iby)!s oraoalo 
predictum volebant Constantinopolitani. Joannes 
Tzetzes cbil. 9, cap. 288: 

Καί περί Διογένους δέ έφοίβασε καί Τούρκων 
Καί τά λοιπά έάσωμεν, λ έξω μεν δέ βραχέα. 
Δή τότε Βίθυνον γαΤαν λύκοι οίκήσουσι, 
Ζηνδς έπιςρροσύνησι, κακδν δ' έπιβήσεται άνδρας, 
Άνδρας οι Βύζαντος ϊδος καταναιετάουσιν. 
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λελυμένον αιχμαλωσίας , και ή Χρυσόπολις εΤχεν χ multiludinem qaae multa milliacomplebat, incide-
τδν αποστάτη ν, καί αύτίκα πύρ ταΤς έκεΐσε οίκίαις 
ένήκεν. Ό δέ βασιλεύς αξίωμα τε κουροπαλάτου 
αύτφ έπηγγέλλετο, εί τά δπλα κατάθοιτο, καί τήν 
γυναίκα αυτού μετά τών τέκνων έξέπεμψεν* άλλ' ό 
βάρβαρος άτίθασσος ήν . Μετεπέμψατο τοίνυν ό 
βασιλεύς κατά τού 'Ρουσελίου Τούρκους έπί μισθψ' 
δ δέ, μή άξιύχρεως ών πρδς τδν πόλεμον, λύει τδν 
Καίσαρα τών δεσμών , καί εόφημίαις αναγορεύει 
βασιλικαΐς, οίύμενός προσΟήσεθαί οί πολλούς* Αί
φνης δέ Τούρκων άναφανέντων, δ 'Ρουσέλιος κατ' 
αυτών βαρβαρική φρασύτητι άπερισκέπτως έχώρησε, 
καί πολλούς μέν οί Φράγγοι τών Τούρκων κατέ
βαλαν, τούς δ' άλλους έτρεψα ντο είς φυγήν , καί 
άκρατώς έδίωκον. Οί μέν ούν πλείους δπίσω που 

runt: cura quibua val inviti pugnare coacti, et a 
multitudine circumventi amisais equis ambo ca-
piuntur. Ac Ruselium uxor mature redemit, Cssa-
rem vero imperator ; ad quem dum perducitur, 
eam ad Propontidem venisset, capillo raso, mu-
tataque 2 8 8 veate, monaeticam lacernam sumit, 
raetuens ne ob imperii titulum a nepote eupplicio 
afficeretur. At Ruselius a captivitate redemptua, 
ut dictum eat, cum uxore et reliquis Francia in 
provinciam Armeniacorum ae contulit, ubi prius 
etiam vitam egerat. Imperator igitur Alexium Gom-
nenum prsaidem, adolescentem illum quidem, sed 
prudentem et strenuum, contra eum mittit. Qui 
cum Amaeiam pervenisset, Turcis occulte eignifl-

άκτλείφΟησαν , τών "ίππων σφίσι μή εύτονούντων ρ cat. si Ruaelium sibi Iraderent, ae illis grandem 
πρδς τδ πολύ τής διώξεως. Ό 'Ρουσε*λιος δέ μετά 
τού Καίσαρος σύν ολίγοις έπήλαυσον. Ήδη δέ τών 
οίκείων έκμηκυν6εΤσι πολύ , έτερα πληθύς άνεφάνη 
Τούρκων είς πολλάς πάνυ χιλιάδας άριθμουμένη · 
ώς δ ' έπήλΟον αύτοΐς οί φανέντες, καί άκοντες αύτοίς 
σονε££άγησαν, περιειληθέντες δ' ύπδ τού πλήθους, 
πα! τούς Ίππους άποβαλόντες, έάλωσαν δ' τε Καίσαρ 
καί δ 'Ρουσέλιος . Ά λ λ ά τδν μέν 'Ρουσέλιον ή 
σύντονος προλαβούσα έπρίατο , τδν δέ Καίσαρα 
δ βασιλεύς έλυτρώσατο . Ό δέ, άπαγόμένος πρδς 

pecuniae eummam daturum. Itaque il l i amicitia 
aimulata, virum comprehensum magna pecunia 
commutarunt, qui statim ab Alexio Byzantium per-
ductue, et post atrocia tormenta ia turri quadam 
est inclueus. Quia vero sub hoo iinperatore annooe 
caritate laboratum eat, ut non integer medimnus 
DUQiisroate venderetur, sed pinacio minus, qui eat 
medimni quadrans : publica calamitas cognomen 
ill i fecit, ut etiam hodie aic vocetur, oeque aliter 
agooscatur, nisi Parapinacium dixeris. 

τδν βασιλέα , καί έν τή ΙΙροποντίδι γενόμενος , κείρεται τήν τρίχα καί μεταμφιέννυται τήν στολήν , 
£άκος μοναχικδν μεταθεμένος* ηύλαβείτο γάρ μή τι πάθοι πρδς τού ανεψιού διά τήν άνά^ησιν Ό δέ 'Ρου-
σίλιος, λυθείς, ώς εΓρηται, τής αιχμαλωσίας, τήν γυναίκα μετά τών περιλειφθέντων Φράγγων λαβών, είς τδ 
τών 'Λρμενιακών θέμα έγένετο, έν φ διήγε καί πρότερον. Στέλλει τοίνυν δ βασιλεύς κατ' αυτού τδν πρόεδρον 
Άλέξιον τδν Κομνηνόν, νέ<.ν μέν όντα, άνδρα δέ γε συνετδν καί δραστήριον. - Oc, γενόμενος κατά τήν 'Αμάσειαν, 
δι' απορρήτων δήλοι τοίς Τούρκοις ώς, εί κατασχοντες τδν 'Ρουσέλιον παραδοίεν τούτον αύτψ, πολλών αυ
τούς έμπλήσει χρημάτων . Φιλίαν ούν ύποκριθέντες εκείνοι πρδς τδν 'Ρουσέλιον κατέσχον τδν άνδρα 
χαί πολκών αύτδν χρημάτων ήλλάξαντο , δς αύτίκα παρά τού Αλεξίου δέσμιος άπήχθη πρδί τδ Βυ
ζάντιον, καί σφοδρώς αίκισθείς είς πύργον δέσμιος κατακέκλειστο. Σίτου δέ γενομένης ένδείας έν ταΤς 
ήμέραις τού βασιλέως τούτου , ώστε μή δ'λον μέδιμνον είς νόμισμα άποδίδοσθαι, άλλά παρά πι-
νάκιον, 5 έστι μεδίμνου τδ τέταρτον, είς έπώνυμον τψ βασιλει τδ κοινόν δυστύχημα έχρημάτισε, ώς καί μέχρι 
τούδε ο ύ τ ω τούτον καλεισθαι τδν άνακτα· ού γάρ τις άλλως γνωριεί τούτον τοις περί αύτου λέγουσιν, εί μή τδν 
Ιίαραπινάκιον είπη. 

Ι2?. Τ ψ τρίτψ δ' έτει τής βασιλείας αυτού τδ (J 
τά* Χροβάταιν έθνος, ούς δή καί Σέρβους τινές κα
λούσε, έκκεκίνητο, τήν τών Βουλγάρων χώραν έπι-
νεχαρφίός κατασχείν. Ά λ λ ά μήν καί τινα ταύτης 
Χηοτχηκδς, πολλαΐς δέ μάχαις καί φθορ$ πολλών 
εΜομοΙεν, τών τε κατεσχη μένων έκπέπτωκε, καί 
κπααπολεμηθέν τών 'Ρωμαίκών δρίων έξώσθη, καί 
ύς τά ορέτερα ήθη μένειν ήνάγκαοτο . Δούλος δέ 
τ ις τον πατρός τούτου τού αύτοκράτορος Νέστωρ 
δνομα, βεστάρχης δέ τδ αξίωμα, δούξ τών Πα-
ριστρίεσν προχειρισθείς, ή ρ εν δ'πλα κατά τού βα-
σιλέεος . Όμαιχμίαν γάρ θέμενος μετά τίνος αρ
χηγού Πατζινάκων, δς έκαλείτο Τατούς , είς τήν 
τών πόλεων βασιλεύουσαν παρεγένοντο, καί παρ -
ενίβαλον πρδ αυτής· ΚαταθεΌθαι δέ τά δπλα τού 
βασιλέως δηλούντος αύτψ , εκείνος έτοιμος είναι ^ 
τούτο ποιήσαι ίλεγεν, εί αύτψ δ λογοθέτης έκδοθείη 
Νικηφόρος , ή τέως έκ μέσου γένηται, ώς κοινή 
συμφορά καί κακδν έπιδήμιον . Τούτο δέ τού 

XVII. Tertio porro anno imperii illius gene Cro-
vatorum, quos nonnulli Servios vocant, Bulgarium 
occupare agereasa est, ao quaedam loca cepit, sed 
multis preliis factis, multia utrioque caeeis, tum 
iis excidit, qus tenuerat, tum devicta, et Romana 
ditione expulsa, in suas redire sedes coacta eet. 
Servus porro quidam paternus imperatoris, Nestor 
nomine, dignitate vestarches, ripae Istri dux deei-
gnatus, arma contra illum cepit, et conspiratione 
cum quodam Patzinacarum duce Tato inita, castra 
ante urbem imperatricem posuit. Monttus autexn 
ab imperatore, ut ab armis discederet, id ee factu-
rum respondit, si logotbeta Nicephorus republice 
peetia et clades populi, sibi vel dederetur, vel e 
medio excederet. Eo ab imperatore negato, relicta 
urbe,Tbraciam etMacedoniam etbia fioitima Bul-
gari» loca prsdatue, ad Patzinacas ee confert. 
Micbael filium ex Maria Alana, quam Augustam 
appellarat, eatceptuxn, Gonetantinam ob patrie 
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memoriam vocafit, et imperii ineignibue adornato Α 
Longobardiae ducia Roberti filiam despondit, oui 
abductae nomen Helenaj indidit. Ea tompestate 
Byzantii 2 8 9 puer nalus capriuis pedibua, uno 
ooulo in frontc praeditua Barbarie autem Orientem 
vaatanlibus, et obvioa quosque ferro trucidantibuB, 
Asiani Conslantinopolim confugerunt. Neiniae 
autem bonum publicum curante (nam imperator 
studiis vacana, iambos acribere a Paello docebatur) 
urbanos annonae penuria premere ccopit,quam cala-
mitatem ut evidentius ct atrocius declarem, id ma-
lum fames fuit, eam peatia comitabatur. Unde 
bominum ioteritus tantus et tam frequena est 
conaecutua, ut viveDtea morientibua sepeliendis 
easent impares. Tot enim peribant, ut aaepe multi 
in uno leotulo efFerreDtar, multi in biviia ineepulti ρ 
jacerent. Quaro cum bac de cauaa, tum ob iniquaa 
exactionea omnia luctu et moerore plena erant, 
Eo rerum statu, Orientalium praetorum principea 
defectionem parturientes. Nicepborum Botaniatem 
curopalatem praelatum csteria, imperatorcm sa-
luta&t. Id Micbaelein perturbalionia et ierroris 
oomplevit. Canebalur enim litleram Ν fore supe-
riorem litteraM. Erat autemBotaniateaclaro natus 
genere, afque a Pboca originem ducere putabatur. 
Imperator igitur per caduceatorea ingenti promiaaa 
peounia, a Turcis petit, ut eeditlosoa aibi tradant. 
Botaniatcs autera imperalorio, ut dicium eat, ei 
nomine et babitu uaurpato, Byzanlium coatondit. 
Sed et ab Occidenle alia aeditionie tempestas exeti-
tit. NamNioepborua Bryeniua Dyrracbii dux, cum 
aibi abrogatam esse dignitatem cognovisaet, et ipae C 
deflcil, imperii insignibus arreptia, et legionum 
quas ibi habebat ouatodia munitus, Adrianopolim 
petit, unde ortue erat: ubi fratre Joanne adjuncto, 
et militibua geniilibus et Macedonibus multie ad 
8 Θ pellcctia, tyrannidem auspicatur.Tbeodorocacua 
autem cum parte copiarum illius congreaeua et 
Yincitur et capitur. Quin et Raedestini et Panii 
incolae ad Bryenium confluxerunt. Itaque defe-
ctionem naviler urgens» fratrem curopalatem de-
aignatum cum copiis Byzaniium misit, quasi id 
atatim capturus esset. Eam enirn epeni alebat, se a 
eeaatu tam ex logothet» Nicephori odio, quam ob 
Micbaelissimplicitatem, obviis (quod dicitur) ulnia 
iuiceptum ir i . Verum 2 9 0 res illi η ο η ex animi 
aantentia cesserunt. Nam ii quos miserat, Blachcr- D 
narum niamia adorti, levia quidem praelia fece-
runt, sed nihil profecerunt. Unde per pontem in 

βασιλέως μή ποιούντος , άπανίσταται μέν της π ό 
λεως, τά θρακών δέ καί τά Μακεδόνων ληίζεται, καί 
δ'σα τούτοις τής Βουλγαρίας παράκεινται, καί είς τήν 
τών ΙΙατζινάκων μεταχωρεί. Γίού δέ τεχθέντος αύτψ 
έκτης έξ Αλανών Μαρίας, ήν καί βασίλισσαν έστεψε, 
Κωνσταντΐνον αύτδν ώνόμασεν έπί τψ πατρί, καί βα-
σιλικώς έταινίωσε, καί στείλας πρδς τδν Λογγ.βαρ-
δίας ηγεμονεύοντα 'Ρομπέρτον, τήν εκείνου θυγατέρα 
τψ υίψ έμνηστεύσατο, ή ν καί άχθείσαν Έλένην (92) 
μετωνόμασεν. ΈτέχΟη δέ τότε έν τψ Βυζαντίψ 
παιδίον ένα έχον κατά τδ μέτωπον ύφθαλμον, 
τραγοσκελές . Τών μέντοι Βαρβάρων τήν Έψαν 
ληϊζομένων , καί οίς έντύχοιεν έργον τιθεμένων 
μαχαίρας, φεύγοντες οί 'Ασιανοί τή Κωνσταντίνου 
προσηεσαν . Μή τίνος δέ προνοουμένου τών κοινή 
συμφερόντων (δ γάρ βασιλεύς περί λόγους ήσχόλητο. 
καί ιάμβους συντιθέναι πρδς τού Ψελλού έδιδάσκε-
το), σιτοδεία τούς έν τή πόλει έπίεζεν. "ίνα δ' έκ-
φαντικώτερον τδ πάθος έκτραγψδήσαιμι, λιμός ήν 
άντικρυς τδ κακόν, τψ δέ παρείπετο καί λοιμός, κάκ 
τούτου συνέβαινον θάνατοι, καί ούτοι συχνοί τε καί 
αλλεπάλληλοι , ώστε άδυνατεΤν τούς ζώντας ταφτ^ 
παραδιδόναι τούσ θνήσκοντας. Τοσούτοι γάρ ήσαν, 
ώς πολλάκις πολλούς έν μι$ κλίνη έκφέρεσθαι, κάν 
ταίς άμφόδοις δέ άταφους κείσθαι πολλούς. Εντεύ
θεν πάντα κατηφείας μεμέστωτο διά τε ταύτα, καί 
δ'τι καί άδίκοις είσπράξεσιν έπιέζετο τδ ύπήκοον . 
Ούτω δέ τών πραγμάτων εχόντων, οί τών Έψων 
αρχόντων πpoέχovτεc , συνελοόντες , άποστασίαν 
ώδίνησαν , καί τδν κουροπαλάτην Νικηφόρον τδν 
Βοτανειάτην είς βασιλέα προείλοντο καί άνηγόρευσαν 
αυτοκράτορα . Τούτο τδν βασιλέα (93) θορύβου καί 
δέους έπλήρωσεν. "ξίδετο γάρ ώς υπερτερήσει ποτέ 
τού Μ στοιχείου τδ Ν. Ή ν δέ τών ευπατριδών δ 
Βοτανειάτης, έκ τού Φωκά τήν τού γένους έλκειν 
σειράν νομιζόμενος (94) . Αιακηρυκεύεται τοίνυν 
προς τούς Τούρκους δ βασιλεύς, άόράς αύτοις έπαγ-
γελόμενος δωρεάς, εί, τούς άποστατήσαντας συσχόν-
τες, παραδοίεν αύτψ . Ό μέν ούν Βοτανειάτης έξ 
Έψας , ώς ε"ρηται, βασιλείας αύτψ περιδεμένος καί 
σχήμα καί όνομα, έφοίτα πρδς τδ Βυζάντιον. Έξ 
Εσπέρας δ* αύθις ετέρας αποστασίας έπεκομάνθη 
κλυδωνιον. Ό γάρ πρόεδρος Νικηφόρος δ Βρυένιος 
δούξ Δυ^αχίου τυγχάνων, έπεί μεμαθήκει αφαιρε
θείς τήν αρχήν, αφίσταται καί αύτδς, καί περιβάλ
λεται τά τής βασιλείας παράσημα, καί τοις έκεΐ 
παρούσι δορυφορούμενος τάγμασιν, είς τήν 'Αδθια-
νούπολιν άπήει , άφ* ήσπερ καί ώρμ^το. καί τψ 
άδελφψ Ιωάννη έκεΐ ενωθείς, πλήθος τε στρατιωτών 

Varise lectiones et not». 

(92) Έλένην. Gonaule Notas noetraa ad Annam 
Commenam, p. 229, 233,234. 

(92) Τούτο τδν βασιλέα. Quin etiam tradit Lupua 
Proetospatba Michaelem, audita Botaniat» rebel-
lione, veaisse ia Apuliam ann. 1080 et auxilium 
petiisse a Roberte Guiacardo duce contra eum-
dem Botaniatam : quod certe simillimum vero noa 
videtur. 

(94) Έ κ του Φωκά τήν τού γένους έλκειν σει
ράν νομιζόμενος. Ex Pbocifl igitur Botaniatee 

natalium originem arcessebat, quorum gens per-
illuetria fuit, ut quse imperatorem Nicepborum 
Pbocam protulerit, et ex eo viros dignitatibue et 
bellica laude eximios, quarum elogia perstrinximua 
in Familiis Augustis Byzantinis, qua quidera tem-
peatate Φωκάδων familiam aumma potentia ad sua 
usque tempora floraiese testatur Baailius Bulgaro-
ctonue imp. ia Novella, σα» deacribitur ia Jure 
Graeco Romano, U II, p. 173. 
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εκείθεν εθνικών τ ι καί Μακεδόνων πείσας συνά- Α obversam urbi OOntiaentem progredei, flediflcia i n -
ρασδαί οί, της τυραννίδος άπήρξατο. Τισί δε τών cenderunt, atque inde Atbyram redierunt. Impera-
τού Βρυενίου δ Θεοδωροκάνος συμμίξας, ήττάταί τε tor in tantis undique malis Ruselio vinculie soluto, 
χαί άλίσκεται. ΙΙροσε^ύησαν δέ τψ Βρυενίω και et verbis et pecunia delinito persuadet, ui cum 
οί Ταιδεστηνοί, άλλά μέντοι καί οί οικούν τ ες τδ Alexio Comnano preside, qui copiia Byzantinie 
Πάνιον. ΕΓχετο τοίνυν τής αποστασίας δ Βρυένιος praerat, Bryenii fratram Joannem invadat. Sed 
κραταιώς, τδν άδελφόν κουροπαλάτην τιμή σας, καί Joannee ea re mature cognita, fuga salutemqusel-
στείλας συν δυνάμει πρδς τδ Βυζάντιον, ώς αύτίκα vit. Multi tainen Macedoaea qui ibi relicii erant, 
τούτο παραληψόμενον. 'φώρητο γάρ έλπίσιν ώς partim ceei, partim capti aunt. 
ύπτίαις, το τού λύγου, χερσίν οί τής συγκλήτου βουλής αύτδν ύποδέξονται διά τήν πρδς τδν λογοθέτην 
Νικηφόρον άπέχθειαν, καί τήν τού βασιλέως άφέλειαν άλλ 'ού κατά τδν σκοπδν αύτψ καί τά πράγματα 
άπηντήκασιν. Έπελθόντες γάρ οί σταλέντες τψ τείχει τών Βλαχερνών, ήκροβολίσαντο μέν, ήνυσαν δέ ουδέν. 
"06εν διά τής γέφυρας (95) διαβάντες είς τήν αντικρύ τής πόλεως ήπειρον, τάς έκεΐ τυγχανούσας οίκοδομάς 
παρέδοσαν τψ πυρί, κάκεΐθεν είς τδν 'Αθύραν ύπέστρεψαν. Ούτω δ' δ βασιλεύς περιστατούμένος πάντοΟεν, τδν 
'Ρουσέλιον λύει τε τών δεσμών, καί (3ήμασι καί χρήμασι τδν άνδρα έκμειλιξάμενος, έπελθεΐν πείθει τψ τού 
Βρυεννίου δμαίμονι μετά του προέδρου Αλεξίου τού Κομνηνού στραταρχούντος τής τψ βασιλει κατά τδ 
Βυζάντιον προσούσης δυνάμεως. "Ο μαθών δ τού Βρυεννίου αδελφός εφ θ η διαδράς. Τών Μακεδόνων μέντοι 
καταλειφθέντες πολλοί, οί μέν έπεσον, οί δ' έάλωσαν. 

ΗΓ. 'Εν τοσούτψ δέ καί Πατζινάκων πλήθος Β XVIII. Interea Palzinaoarum multiLudo Adriano-
έπήλθε κατά 'Αδριανουπόλεως, καί περί ταύτην polira aggresaa, castris poeitis agros suburbanoe 
παρεμβαλόντες, τήν πέριξ αυτών έληίζοντο χώραν, vastat, a quibue Cryeniua pecunia dala impelra-
ούς 6 Βρυένιος δεξιωσάμενος χρήμασι, μεταστήναι vit, ut ab urbe recederent. Huseliue vero fratrem 
τής πόλεως έπεισε. Περί δέ γε τήν Κύζικον τψ ejua Joannem Cyzicum invadentem, ao gentem 
άδελτ*ψ αυτού άπελθόντι , καί πειρωμένψ δπαγα- illam subigera coaantem adepius, prslio viotum 
γέσΟαι τούς έκεΐ, δ 'Ρουσέλιος έντυχών, έτρέψατο profligavit. Joanne Xipbilino patriarcba in eetoroae 
κατά κράτος αυτόν. Άρτ ι δέ τού πατριάρχου mansiones translato, cum Ecclesiam annoa xi et 
Ιωάννου τού Ξιφιλίνου (96) πρδς τάς αιωνίους meneee vn rexisset, patrian-ha deaignatue eat 
μεταφεμέ'ου μονάς, έπί δέκα ένιαυτούς έφ' ένί Gosmas monacbus, inerudttus ille qnidem, sed 
καί μησίν έπτά τήν 'Εκκλησίαν ποιμάναντος , omnis generis virlutibua ornatu9, qua de oauaa 
προεχειρίσθη πατριάρχης Κοσμάς μοναχδς (97), etiam ab imperatore in maximo pretio babebatur. 
λόγοις μέν ούχ ώμιληκώς, άρεταΐς δέ παντοίαις Geeterum Botaaiates legionibus e diveraia gentibue 
κόσμου μένος, καί διά τούτο καί πρδς τού βασιλέως conflatis, Turcas etiam sibi cocciliavit, quorum 
εξόχως τιμώμενος. Ό μέντοι Βοτανειάτης, έκ δια- Cutlumua dux erat, Persa illusiris, qui cum sul-
φόρων γενών έαυτψ περιποιησάμενος τάγματα, Q tano, oui geoere propinquus erat, de regno oon-
καί Τούρκους προσηταιρίσατο, ών έξήρχεν δ Κου- tendebai, jamque ad arma res spcctabat. Id cbali-
τλουμούς (98), τών παρά Βέρσαις τυγχάνων περι- pb», cujua apud illos maxima erat auctoritae, ut 
φανών, δς, τψ σουλτάν κατά γένος προσήκων, περί qui a Mahumeto ortum eumere putaretur, magnum 
τής αρχής αύτψ διεφέρετο, καί πρδς πολέμους dolorem attulit, ai inter ipaos bella civilia oriren-
ήδη χ ω ρ ε ι ν ήτοιμάζοντο. Τούτο τψ χαλίφη άπαγ- tur, et quamvia morie non easet, ut suo looo exce-
γελσάν (ούτος δέ παρ' αύτοΐς ύπερβαλλόντως τετί- deret, ao in publico veraaretur, tamen instituto 
ρητό, ώς έκ τού γένους τού Μαχουμέν κατάγεσθαι contempto, ad eos abit qui de ragno litigabant, 
νεαιζύμενος) είς άγων ία ν ένέβαλεν, Ίνα μή παρ' eisque persuadet, ut omieeo bello eultanua princi-
οέτοΐς εμφύλιος γένηται πόλεμος. Αύτίκα τοίνυν, patura suum iategrum teneat, cognatoque omni 
tl καί τής οικείας διατριβής μή έξιέναι τψ ope presto eit, ut Romanis provinoiis subactie im-
Ί*λ%^ς, μηδέ δημοσιεύειν νενόμισται, εκείνος, τού peret. Iia pactionibus firmatis, CtitlumusRomanam 
•WK καταφρονήσας, έξεισι καί άπεισι πρδς τούς ditionem ingresaue Botaniatm operam navat, qai 
παρί τ%ς αρχής άντερίζοντας, καί πείθει τούτους justis copiie instructue Nicaeam occupare propera-
τ ^ ς μ έ ν ράχης |άφέξεσθαι, τδν δέ σουλτάν έχειν μέν bat:jam enira preaidiarii militea prodita urbe 

τ ή ν σάεείάν αρχήν άνακρωτηρίαστον, συνάρασθαι ultro 86 cum ipso conjunxerant, et a magna 2 9 1 
Λ τφ συγγενεΐ παντοίως έν κατασχέσει γενέσθαι D urbe io dies aliqui ad illura confluebant. Ita rebue 
χοίρος 'Ρωμαϊκής, καί ταύτης άρχειν. Έπ ί τούτοις ex aententia auccedentibus, Botaniatee i n urbo 

Varise lectiones et notee. 
(95) Γεούρας. De boc ponte diximue in Constan- mitanumcoffnominatum eese traditauctor Gatalogi 

tinopoli Cnriit. lib. iv, sect. 14. Patr.GP. in Jure Grscorom.ad discrimen forte Coa-
(96) Ειφιλίνου. Ιωάννου τού. Exatat in cod. m« Attici dicti subManuele Commeno,ubi pontifi-

Regio Miebaelie Pselli Oratio funebris in eumdem catum geeeieee aa.5,men8es 6 ecribitur, eum digni-
Xiphilinam. tatem abdicaaset. Gausam vero abdicationie rerert 

(97) Προεχειρίσθη πατριάρχης Κοσμάς μο- Anna Gommena, lib. m, Alexiad. pag. 79. 
ναχύς, Similia tabet Scylitzee, p. 860. Hierosoly- (98) Κουτλουμούς 8cylitres, p. 861, 



287 JOANNIS ZONAHiE 288 

priacipe, frequeniissimo oonventu plebis, primo- Α γενομίνων εκείνοι; συμβάσεων, 6 Κουτλουμούς εις 
rurn ex magistratibus, et selectorum sacerdotum, 
celebri Annuntiationis festivilate, imperator appel-
talur, Antiocheno patriarcba ASmiliano, et metro-
politano Iconii auctoribus. Igitur roipublicae pri-
mores tributim diviai, et pbalangis instar conglo-
bati, regiam orienli obversa»P invadunt, eamque 
praaeidio auorura militum imposito firmant. Mi-
cbaelem vero qui cum uxore Maria etfllio in Bla-
cberniam rogiam confugerat, erepto imperio lacer-
naque,monastica induta, in Studii monasterium 
abducunt, cum imperium aoDoa sex et menees 
lotidem tenuisset. Id eo Sabbato actura,quo Eccle-
sia, more a majoribus accepto, Domini et Servato-
ris nostri in Lazari resurectione mlraculum cele-

τήν 6πδ 'Ρωμαίους έγένετο, καί τότε τψ Βοτανειάτη 
συνεστρατεύετο. Έ χ ω ν ούν στρατιάν άξιόλογον ύ 
Βοτανειάτης μεθ' εαυτού έσπευδε τήν Νίκαιαν κα-
ταλήψεσθαί. "Ηδη γάρ προύδέδοτό οί ή πόλις αύτη 
παρά τών τεταγμένων αυτής έπί φυλακή, κάκεινοι 
έθελονταΐ αύτψ προσεχώρησαν, κάκ τής μεγάλης 
πόλεως δέ πολλοί καΟ' έκαστη ν προσεφοίτων αύτψ. 
Ούτω μέν ούν τψ Βοτανειάτη κατά |5οΰν έχώρει τά 
πράγματα. Έν δέ τή τών πόλεων υπερκείμενη 
παμπληΟεί συνελθόντες, τό τε δημοτικόν ταύτη ς* 
καί τό δπερέχον έν άρχουσιν, ού μήν άλλά καί τών 
έν τή Εκκλησία κεκλη ρω μένων τδ έκκριτον, κατά 
τήν ήμέραν τής τού Ευαγγελισμού πανηγύρεοκ αυ
τοκράτορα τδν Βοτανειάτην άναγορεύουσι, προεξάρ-

brare eolet, Michaole ad buoc modum pulso, Bola- p χοντος τού τοιούτου συλλόγου τού πατριάρχου Άν 
niatea imperio citra negotium potitua, ad urbem 
proficiecitur. Verum Nicephorus logotbeta olam 
egressus ad Ruselium Heracleaa stativa habentem, 
ΒΘ contulit. Urbani vero qui Miobaelera pepule-
rant, aeeervata regia per triduum principe desti-
iuta, Botaniatem per litteras monent, ut propere 
veniat. IB igitur Borila ministro misso, qui illam 
occuparet, ipee baud multo post est coneecutus 

τιοχείας, τού καλουμένου Αιμιλιανού, καί του 
μητροπολίτου Ικονίου. ΔιαιρεΑέντες ούν κατά φρα-
τρίας τής πολιτείας οί έξοχοι, καί κατά φάλαγγας 
συνασπίσαντες, έπίασι τών ανακτόρων τοίς πρδς 
τδν άνίσχοντα ή λ ίο ν (99), καί τούτων κρατήσαντες, 
στρατιώτας οικείους έφιστώσιν είς αυτών φυλακήν. 
Τδν δέ βασιλέα σύν τή βασιλευούση Μαρία καί τψ 
υίψ εις τά έν Βλαχέρναις καταπεφευγότα ανάκτορα 

καθαιρούσι τής βασιλείας, καί (5ακος άμφιεννύουσι μοναχού, καί πρδς τήν μονήν τού Στουδίου άπάγουσιν, 
άπολελαυκότα τής βασιλείας έν έτεσιν έξ καί μησί τοσούτοις. Ταύτα κατά τδ Σάββατον γέγονεν, έν ψ τήν έπί τή 
έκ νεκρών έγέρσει τού Λαζάρου (1) βαυματοποιίαν τού Κυρίου καί θεού καί Σωτήρος ημών πανηγυρίζειν ή 
Εκκλησία παρείληφε. Τού γούν Μιχαήλ ούτω τής βασιλείας έκπεπτωκότος, άπραγμάτευτον εύρε τήν αύταρχίαν 
δ Βοτανειάτης, καί ήει πρδς τήν βασιλίδα τών πόλεων. Ό μέντοι Νικηφόρος δ λογοθέτης τψ 'Ρουσελίψ έν 
Ηράκλεια σκηνουμένψ τής πόλεως ύπεξελθών προσεχώρησεν. 01 δ' έν τή πόλει, τδν Μιχαήλ κατασπάσαντες> 

έπί τρισίν ήμέραις βασιλέως χηρεύοντα συντηρήσαντες τά βασίλεια τψ Βοτανειάτη έπισπεύσαι καί έλθει» 
έπιστέλλουσιν. Ό δέ, ένα τών οικείων δούλων προπέμψας, τδν Βορίλαν φημί, καί δι' αυτού κατασχών τά 
ανάκτορα, έπικατέλαβε κάκείνος μετ' ού πολύ. 

XIX. Botoniates cum in regiara pervenisset, a C 
patriarcba feria tertia magnee hebdomadis oorona-
tor, ac primum illud liberalitatie epecimen edidit, 
ut quidquid fisco debereiur, id univereum oitra 
exoeptionem aboleret, ac novae tabulaa illuetri 
edicto institueret. Bryenio vero, qui adhuo in 
Ocoidante tyrannidem tenebat, per legatoa Gsearia 
honorem pollicetur, si tyrannide abstineat, et ad-
jutoribus ejus, bonorum quos jam ab illo accepie-
aent, conflrmationem. 8ed cum ille imperii cupidi-
tate 838tuanB, non cederet,atque alteram et tertiam 
legationem euperbe repudiaeset, legatis aliter quam 
moris est, exceptis, et cum ignominia diiniasie : 
desperatis quietis conditionibus, invitua beUom 
suscepit, et Alexium Gomnenum Nobilissimi titulo 

Ιθ'. Έπεί δ' έν τοΤς βασιλείοις (2) δ Βοτανειάτης 
έγένετο, άναδείται κατά τήν μεγάλην Τρίτην παρά 
τού πατριάρχου ταινία βασιλική, καί πρώτον άπασι 
παρέσχε τδ φίλοτίμημα, τάς εις τδ δημόσιον απάν
των κοινώς όφειλάς έκτεμών απροσδιορίστους, καί 
χρεωκοπίαν τούτων θεσπίσματι μεγαλοπρεπώς έρ-
γασάμενος. "Ετι δέ τψ Βρυενίψ κατά τήν Έσπέραν 
έχομένψ τής τυραννίδος στέλλει τους απαγγέλλοντας 
τήν τού Καίσαρος άξίαν αύτψ διδόναι, εί τής 
τυραννίδος άπόσχοιτο, καί τοίς αύτψ συναραμένοις 
τάς τιμάς έπιβεβαιώσαι, αΐς αυτούς εκείνος έτίμη-
σεν. Ό δέ σφόδρα τής βασιλείας έφίετο κα \ ανέν
δοτος ήν. Πάλιν ούν έτερα πρεσβεία καί έπί ταύτη 
τρίτη. Ό δ 1 ύπερηφανεύετο, καί ουδέ κατά τά τών 
πρέσβεων νόμιμα τούς πρέσβεις έδέχετο, άλλ' 

ornatum, et magnum domeetioum 2 9 2 deeigna- ** άτίμως αυτούς άπεπέμπετό. Ώ ς ούν ουδέν είρηνι-
tum, praefectumque Romanie legionibue, contra κώς άνύειν έγνω δ βασιλεύς, καί άκων πρδς μάχην 
illum misit. Is cum eo congreseus, ία loco qui a άπένευσε, καί τόν Κομνηνόν Άλέξιον τετ ι μη κώς 
frequeniibue bon» aqu« ecaturiginibus Galabrya νωβελίσιμον (3), καί προχειρισάμένος μέγαν δο-

Vari» lectionea et notse. 
(99) Έπίασι τών ανακτόρων πρδς άνίσχοντα 

ήλιον. Scylitzee : Κυριεύουσι δέ τών ανακτόρων έξ 
εφόδου, etc., quibus verbis Magnum Palatium in-
telligitur, quod ad orientem urbis exstitit. 

(1) Λαζάρου. Vide Gloss. msd. Qrxcit. in ν . Λά
ζαρος. 

(2) Έπεί δ' έν τοΐς βασιλείοις, Aflonymue Ba-

rensis: Ληηο 1078 ind. 1, elevatus est imp. Niki-
foro Botaniati, mense Martii, $t deposuit Michael 
imp. et tulit uxor ejut tibi uxorem, fecitque eum 
monachus, ei fecit vocare Basilaki $1 Brioni. Emc 
admodum barbara, ut osetera ejusdem eoriptoria. 

(3) Νωβελίσιμον. Vide Glou.mtd.Qrvcit. 
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μέστιχον , χαι τών 'Ρωμαικών αύτδν δυνάμεων 
προστησάμενος, χατά τού Βρυενίου έξεπεμψεν * δς, 
τούτψ συμβαλών χατά τι χωρίον Καλαβρύην (4) 
λεγόμενον, διά τδ κατά^(5υτον εΐναι τδν τόπον βρύ-
σεσιν υδάτων πολλών τε καί αγαθών, (5αδίως τής 
εκείνου περιεγένετο στρατιάς, καί τών μεν πεσόντων, 
τών δε φυγδντων, εΐλε μονωθέντα τδν τυραννήσαντα, 
καί τού φωτός τδν δείλαιον άπεστέρησε , καί εισήγαγε 
τυφλδν είς τήν βασιλεύουσαν. Καί ή μεν τού βρυεν
νίου ε!ς τούτο τέλους κατήντησεν έπανάστασις . 
Έπανέστησαν δέ καί οί Βάραγγοι (5) κατά τού 
βασιλέως, άνελεΤν αύτδν μελετήσαντες . Άντιταξα-
μένης δ' αύτοίς χειρός ετέρας 'Ρωμαϊκής, εις ίκεσίαν 
έτράποντο, καί συγγνώμης έπέτυχον. Τψ δέ βασιλεΤ 
τούτψ τής ομόζυγου τελευτησάσης , πολλαί μέν 
έμνήστεύοντο παρθένοι, καί πρδ τών άλλων ή τού 
βασιλέως τού Δούκα θυγάτηρ Ζωή . Ό δέ ή τήν 
βασιλίδα Εύδοκίαν ήθελεν άγαγέσθαι , ή τήν έξ 
* Αλανών Μαρίαν, τήν τψ πρδ αυτού συνοικήσασαν. 
Στέλλει γούν τήν Εύδοκίαν μετακαλούμενος. Ή δέ, 
ώς λύγος, ούκ άπηνήνατο, έκωλύθη δέ πρδς τούτο 
δ βασιλεύς παρά τίνων μοναχών. Καί άγεται τήν 
βασιλίδα Μαρίαν, τήν τψ πρδ αυτού συνοικήσασαν, 
ουδέν ήττον παράνομη σας ή εί τήν Εύδοκίαν 
ήγάγετο. Μοιχεία γάρ ήν άπηρυθριασμένη τδ τολ-
μηθέν . Διδ καί δ τήν ίερυλογίαν τετελεκώς έπ' 
αύτοΐς τής ίερωσύνης έκπέπτωκεν. Ό μέντοι προβε-
βασιλευκώς Μιχαήλ, ώς εΓρηται, τήν τρίχα καρείς, 
καί ψήφψ συνοδική μητροπολίτης Εφέσου (6) κε-
χειροτύνητο, χαί άπαξ φοιτήσας Ικεί, επανήλθε, καί 
έν τη τού Μανουήλ μονή (7) έποιείτο τήν δίαιταν. 
Μετά δέ τδ τδν Βοτανειάτην τής βασιλείας έκπεπτω-
χέναι, θνήσκων ούτος δ Μιχαήλ, πολλά δεηθείσης 
αυτού τής βασιλίσσης Μαρίας, ήδη κάκείνης μονα
χής γεγονυίας, συγγνώμης ένειμε ταύτη, χαί συγ-
χώρησιν έπηύξατο έκ θεού. Ό δέ πρωτοπρόεδρος Νι
κηφόρος ό Βασιλάκιος (θ) τού Βρυενίου γενόμενες 
έπί τψ Δ υ ^ α χ ί ψ διάδοχος, καί αύτδς έρωτα τής 
βασιλείας ένεκυμόνησε, καί στρατιάν άθροίσας, σύν 
εύτή προς Θεσσαλονίκη ν άνήει . Ένθα μαθών ώς 
έ Βόταναιάτης βεβασιλεύκει , έκείνψ μέν έπέστειλε 
Μύχιας , λάθρα δέ τά τής αποστασίας έτύρευε , 
καί πράς συμμαχίαν μεταπέμπ3ται Πατζινάκους . 
Όγνούς δ Βοτανειάτης, χρυσόβουλλον αύτψ στέλλει 

fy* Ι**ν περιποιούσαν αύτψ έφ' οίς έτόλ-
pvjot τοάμέριμνυν, άμα δέ καί τιμήν αύτψ νωβε-
λεσσίμο» φραβεύουσαν * άλλ' εκείνος άτεγκτος ήν . j 
OfXV παέ κατ' αύτου δ Κομνηνδς Αλέξιος στέλλε
ται, τιμηθείς Σεβαστός , καί κατά Θεσσαλονίκην 
γεν4μ*νος, χαί τψ ΒασιΛακίψ συμμίξας, τούς περί 

i dicitur, illius exercitu facile euperato, tyrannora 
aliis oecie, aliis fugatia destitutum, oepit,ac miee-
rum hominem cecatumin urbem perduxit. Hunc 
Byrcnii motus exitum habuit. 8ed et Varangi 
imperatorem perseditionem interficere conati, ab 
alia Romana manu oppressi, convereique ad pre-
ces, veniam impetrarunt. Gum autem Botaniatae 
oxor obiisset, rault® virgines, quamvis effecto im-
peratori offerebantur, ao prae ceeteris Conatantini 
Duc» fllia Zoe. Verum ill i placebat, aut imperatri-
cem Eudociam duoere, aut Mariam decessorie aui 
conjugem. Misit igitur ad Eudociam, quae cum (ut 
fertur) conjugium non recusaret, monachis qui-
busdam vetantibus, Mariam imperairicem ducit, 
in qao nibilo reotias fecit, quam si Eudociam 
accepisset, aut deterius etiam. Id enim facinus 
hnpudene erat adulterium. Ille certa qui sacrum 
nuptiale peregerat, aacerdotio excidit. Micbael 
vero pridem imperator, tonsa coma, ut dicium est, 
concilii auffragiis Epbesi metropolitanus eet crea-
tus, et cum eemel eo venisset, reversus, in Ma-
nuelis monasterio vitam egit. Post amiasum a Bo-
taniata imperium, a Maria imperatrice, et ipsa 
jam monacba facta, moribundus veniam supplici-
ter oratua, ignovit mulieri, ac Deum rogavit, ut 
itidam ei ignoeceret. Geterum Protoproedrus Ni-
oephorue Basdaoius, qui Bryenio in Dyrracbii 
prsfectura succeseerai,! et ipse imperii cupiditate 
838tuans, collecto exercitu Thesselonicara proflois-
citur. Ubi cum didioisset, Botaniatem rerum poti-
tum esse, serviles ad eum lilteras dedit, interim 
vero clam defectionem molitua est, Patzinacis in 
auxilium efocatis. Quo Botaniates coginto,aurea 
bulla missa, et impunitatem ei et Nobilissimi bo-
norem polliceiur. Verum cumille non flecteretur. 
Alexium Comnenum, quem Sebastum appellarat, 
contra illum mittit. Ia Thessalonicam profectus, 
copiis ejus profOigatis, ipsum, aroe urbis expu-
gaata, captum, jussu imperatoris, oculis privavit. 
Qua Bryenii et Baailacii clade, 2 9 3 etiam alii, 
qoi seditionem contra imporatorem movarant, 
inodeatiorea facti, arma poauerunt. Gontra Tur-
coa porro Orientem incursantee, juxto exercitu 
attributo imperator Consiantinum, Constantini, 
Duca3 pridem imporatoris iilium , cum imperio 
misit. Is vero oum Gbrysopolim trajecisset, statim 
novis rebus etudet, et mililari turba qu® illio 
erai, imperator salutatur. Verum ipaperator militi-
bue partim muneribus adductis,partim dignitalum 
hoQoribus coaciliatis, partim aliier atque aliter 

Vari» lectionea el nolee. 

(4) Καλαβρύην. Vide idem Gloss. in Βρύσις, et 
Duaert. de Hebdemo htsce notis subjectam. 

(5) 01 Βάραγγοι. De Varaagie copiose egimus ia 
Notis ad Villbarduinum, et ad Alexiadem. 

(6) Μητροπολίτης Εφέσου. Vide Allatium De 
Pscllti, p. 41. 

(7) *Bv τή τού Μανουήλ μονή. De Manuelis 

monasterio agimuein nostra Constantinopoli Christ. 
lib. iv, p.158. 

(8) Νικηφόρος δ Βασιλάκιος. Cujus rebellionem 
et fortunam pluribus enarrant Nicephorus 
Byrenius ia HUt. et conjux Anna Gomnena, lib. ι 
Alexiad. 
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inectis, cffeoit, ot Conetantinoe eibi traderetur. Α έκεΤνον κχτετροπώσατο, κάκεινον, ε ?ς τήν τής βεο-
Adolescens igitur raditur (quidam etiam aaoerdo-
tem unctum ferunt)]et in insulam redegatur.jEmi-
liano Antiocheno patriarcha mortuo, in ejus locum 
succeesit Nicaphorus cognomento Maurue. Impe-
rator hic partim ob provectam aetatera, partim ob 
naturalem molliticm rebus administrandis parura 
intentus fuit, sed Sidensi metropolitano et ipse 
curam negotiorum mandavit. Ad bsec aervos ha-
buitduos, quorum alteri Borilus, alteri Germanus 
nomen fuit: bi pro eua libidine eureum deorsum 
miecebant omnia, atque ipai Fetiam imperatori et 
domino imperabant ; ob quorum audaciam et ar-
rogantiam ipse quoque viris dignitate preditie in-
visus fuit. Nicepborus vero logotheta, cum se ad 
Ruselium contuliseet, ab eo vinculis est asser-
vatue, et Ruselio subito exstincto in augpicionem 
venit dati illi veneni. Unde ab illiua cognatis, Bo-
taniat© traditus, in quamdam insulam,ante urbem 
imperatricem aitam, relegatur. Aulici porro veriti, 
ne 8i in imperatoris conspeotum veniret, assume-
retur, atque omnes loco moveret, iraperatori di-
cunt, bominem immensam habere percuniara,eam-
que in fiacum ease roferendam. Igitur Straboro-
manus, tum magDue hetariarcba, mittitur, qui 
hominem rogaret, ubi eaoccultaretur ? cui iidem 
perauadent, uteum omnibus modis tollat.Is igitur 
in inaulam pervectus, miserum ita toreii, ut in 
quaestiooibus expirarit: quamvis promitteret, ββ 
ecripto expoeiturum omnia,si quaestionibus libera-
relur. Ac ille quidem ita periit. 

Β 

σαλονίκης συμφυγόντα άκρόπολιν , πολιορκία έ ζώ-
γρησε, καί τούς οφθαλμούς έξίκοψε τού ανδρός κε
λεύσει βασιλική. Καί άλλοι δέ άντάραντες ήσαν χε ί 
ρας τούτψ τψ βασιλει, άλλ' έκ τών περί τδν Βρυέ-
νιον συμβάντων καί περί τδν Βασιλάκιον σωφρονι-
σθέντες, τά δπλα κατέθεντο. Τών Τούρκων δέ τήν 
Έψαν κατατρεχόντων, στέλλει κατ* αυτών δ βασι
λεύς σύν άξιομάχψ στρατεύματι Κωνσταντΐνον τδν 
υίδν τού προβεβασιλευκότος Κωνσταντίνου τού Δούκα, 
εκείνον στρατάρχήν τής κατά τών Τούρκων στρατιάς 
προστησάμενος. Ό δέ, πρδς τήν καλούμενη ν Χρυσό -
πολιν διαπεραιωθείς, νεωτερίζει ευθύς, καί παρά τής 
έκείσε ούσης στρατιωτικής πληθύος αναγορεύεται 
βασιλεύς. Άλλά τούς μέν τών στρατιωτών δώροις δ 
βασιλεύς ύπηγάγετο , τούς δ' αξιωμάτων τιμαΤς 
ψκειώσατο, άλλους δ' άλλως μετεχειρίσατο, καί 
παρ' αυτών συσχθείς δ Κωνσταντίνος , παρεδόθη 
τψ βασιλεϊ. Κείρεται τοίνυν δ νεανίας, καί εις νή
σον περιορίζεται. Λόγος δ' έχει καί Ιερέα χρισθήναι 
τδν άνθρωπο ν. Τού πατριάρχου δέ Αντιοχείας τού 
Αιμιλιανού τδν βίον μετηλλαχότος, προκεχείριστο 
Ιτερος Νικηφόρος δ Μαύρος λεγόμενος. Ούτος τοί
νυν δ βασιλεύς τδ μέν τοι καί διά γήρας βαθύ, τδ 
δέ τι καί διά φυσικήν χαύνωσιν ού πάνυ τ ι τής 
τών πραγμάτων ήπτετο διοικήσεως, άλλά τδν Σίδης 
μητροπολίτήν καί ούτος προσλαβόμένος, έκείνψ τήν 
τών κοινών άνέθετο πρύνοιαν. ΤΗσαν δέ τψ βασιλει 
τούτψ καί δύο δούλοι, ών δ μέν Βόριλος, άτερος δέ 
Γερμανός ώνομάζοντο* ούτοι τοίνυν ήγον τά πάντα 
καί έφερον ώς έβούλοντο, καί αυτόν τδν κρατούντα 

καί κύριον εαυτών, δι' ούς καί μισεισθαι τούτον παρά τών έ' τέλει συνέβαινε, προσφερομένων τών δούλων 
έκείνοις άλαζονικώτερον καί θρασύτερον. Ώς ήδη δέ εΓρηται, δ λογοθέτης Νικηφόρος, προσχωρήσας τψ Τουσε-
λίψ, ύπδ δεσμοίς παρ' εκείνου τετήρητο·. Ά λ λ ' αίφνίδιον θανών δ 'Ρουσέλιος, δποψίαν παρέσχεν ώς παρά τού 
λογοθέτου φαρμάκψ άνήρητο. Διδ καί παρά τών τψ 'Ρουσελίψ προσηκόντων τψ Βοτανειάτη παραδοθείς, είς 
μίαν τών πρδ τής βασιλίδος τών πόλεων κειμένων νήσων περιορίζεται. Οί δέ γε περί τδν βασιλέα, δεδοικότες 
ώς, εί είς όψιν έλεύσεται τψ βασιλει, προσληφθήσεται καί πάντας παραγκώνίσεται, ύποτιθέασι τ ψ Βοτα
νειάτη αμύθητων εύπορείν χρημάτων τδν λογοθέτη ν , καί ταύτα τψ βασιλικψ χρήναι προσενεχθήναι 
ταμείψ. Στέλλεται τοίνυν δ Στραβορωμανός, μέγας έταιρειάρχης τότε γενόμενος, έρωτήσων τδν άνθρω-
πον δ'πη αύτψ τά χθήματα κέκρυπται. Οί δέ περί τδν βασιλέα, ούς καί δεδοικέναι τήν τού λογοθέτου 
παρουσίαν δ λόγος προδιηγήσατο, πείθουσι τδν Στραβορωμανδν άνελεΐν τδν άνθρωπον έκ τρύποο 
παντός. *Ος καί, γενόμενος κατά τήν νήσον έν ή περιώριστο, ετάζει τδν άνδρα ούτω σφοδρώς , ώς έν 
αύταις ταίς βασάνοις έναπόψύξαι, καί ταύτα ύπισχνούμενον ώς πάντα δοίη έν άπογράφοις, εί τδν έτασμάν 
διαφεύξοιτο. Ό μέν ούν ούτως άπόλωλεν. 

XX. Gommeni vero lsaacius et Alexius ab impe-
ratore aupra modum et honorabantur et dilige* 
bantur, 2 9 4 et imperii euccessoresnomiDabantur. 
Qua de causa aulicorum et in pritnie duorum eer-
vorum, quos diximue, obtrectationibus fuere oL> 
noxii, qui eus apud illuna criininati sunt quasi 
regnum cogitaront, et imperatoris erga illoa affe-
ctum eam vellicarunt et exulcerarunt. Quo il l i co-
gnito, verili, ne quid in se graviua coosuleretur, et 
ut faraa est,regni cupiditate jam olira cestuantes, 
communicato oum iis quibus fidebant, consilio, 
urbe excedunt, ei Adrianopoli occupata, universaa 
pene legiooes ad ae attrabunt. Alexius autem salu-
tatur imperator, natu majori fratri prelatus, cum 

Κ'. Οί δέ Κομνηνοί 6 Ίσαάκιος καί ό Αλέξιος 
ύπερβαλλόντως πρδς τού βασιλέως καί τετίμηντο, 
καί έστέργοντο, και διαδόχους αυτούς τής βασιλείας 
ώνόμαζε. Διδ καί παρά τών περί τδν Βοτανειάτην σφο
δρώς έβασκαίνοντο, καί μάλλον παρά τών είρημένων 
δύο δούλων αυτού, οί καί πρδς εκείνον τούς άνδρας 
διέβαλλον, ώς τυραννίδα μελετώντας, καϊ τήν είς 
αυτούς τού βασιλέως διάθεσιν ύπώρυττόν τε καί 
παρεσάλευον. *0 γνόντες ούτοι, καί μή τι πάθωσι 
πτοηθέντες, ώς δέ λόγος, καί πάλαι παρ' έαυτοίς τδν 
τής βασιλείας τρίφοντες έρωτα, καί άλλοις οΓς έθά(5-
(δουν, τό βούλευμα κοινωσάμενοι, έξήλθον τής πό
λεως, καί τήν πόλιν Αδριανού κατειληφότες , είς 
εαυτούς τό στρατιωτικόν ξύμπαν σχεδόν έπεσπά -
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σαντο, καί αναγορεύεται βασιλεύς ύ Αλέξιος, τού 
μείζονος προτιμηθείς αδελφού, 6τι τε προσέχειντο 
τούτω μάλλον ώς στρατηγικωτέρφ οί στρατιώται, 
καί δτι σπουδή τε χαί ύποσχέσεσι παρά τών περί 
αύτδν μεθειλκύσθησαν* Ούτως ούν άνα£ψηθείς ό Αλέ 
ξιος, χαί τού Ίσαακίου μή πάνυ πρδς τήν άνά£-
£ησιν δυσχεράναντος, τήν βασιλίδα καταλαμβάνει, 
χαί πρδς πολιορκίαν ήτοίμαστο. Ό δέ Βοτανειατης 
τοΐς τείχεσιν επέστησε φύλακας. ΤΒσαν δέ παρά τινα 
πύργον πρδς τή πύλη τής πόλεως ή Χαρσίου καλεί
ται , φυλάσσοντες Νέμιτζοι (έθνος δ' οί Νέμιτζοι 
χελτιχύν) * ούτοι λάθρα τοΤς περί τούς Κομνηνούς 
έχοινολογήσαντο περί προδοσίας τής πόλεως. "£ωθεν 
ούν χατά τήν μεγάλη ν πέμπτην τής εβδομάδος τού 
σωτηρίου πάθους τού Σωτήρο ήμώνοί μέν περί τούς 
Κομνηνούς τ φ καταντικρύ τού παρά τών Νεμίτζων 
κατεχομένου πύργου έξωτέρω τείχει προσεβαλον κατά 
σύνθημα, οΊ δέ έφεστώτες αύτφ τούς προσβάλλοντας 
έοαλλον, χαί άπείργον τού προσιέναι άγχού. 'ύς δ' 
έπδ τών Νεμίτζων έκ τού πύργου οί έν τ φ τείχει έ-
βάλλοντο, μή οΐοί τε οντες καί πρδς τούς έκτδς άνβί-
στασθαι καί πρδς τά έν τός άπομάχεσθαι, έξ δπερδε-
ξίων είς αυτούς ακοντίζοντας, ένέδωκαν τής ορμής* 
01 δε τειχομαχούντες, κλίμαξιν αύτίκα πρδς τδ τείχος 
άνήεσαν, καί τά κλείθρα τών πυλών διατεμόντες 
πελέχεσιν, άνετοΐς τοις συνωμόταις παρέσχον τήν 
εΓσοδον, "Οπερ ίδόντες οί τδν έντδς τηρούντες περί-
βολον, σύγκλυδες άνθρωποι, καί πολέμων οί πλείονες 
αδαείς, ή μάλλον έξ αγοραίων άθροισθέντες καί 
πληθύος δημότιδος, οί μέν κατιόντες φκοντο, οί δέ 
και εαυτούς έπισφαλώς κατακρημνίζοντες Ιφευγον. 
Όθεν κατά πολλήν τού κωλύσοντος «έρημίαν καί 
τδν έντδς περιβολον οί περί τούς Κομνηνούς παρει-
λήφασι, καί τάς τούτου πύλας ομοίως άναπετάσαν-
τες, βατήν τήν πόλιν παντί που πάρέσχοντο, καί 
αύτίκα πρδς διαρπαγήν χρημάτων οί εισελθόντες 
ώρμήκασι σύμμικτον πλήθος έκ θρακών τε καί 
Μακεδόνων, καί 'Ρωμαίων άλλων καί Βαρβάρων 
ευνεστηκδς, ουδέν άμεινον πολεμίων πρδς τους ομό
φυλους διατιθέμενοι. Καί μέχρι γάρ εκχύσεως 
•ίμέτων προύχώρησε τδ κακόν, καί παρθένοι δέ τφ 
θιψ καφιβρωμέναι ασεβώς έμιάνθησαν, καί γυναίκες 
άνδφάσι συνεζευγμέναι πρδς βίαν ύβρίσθησαν, καί 
%βοε ναοί τδν κόσμον αυτών έ συ λήθη σαν, καί ουδέ 
τώνάγίων κρατήρων άπέσχοντο. *Αλλά καί τούτους 
οέ πάντολροι καί τάς Ιεράς φιάλας τής άναιμάκτον 
mmi φρικώδους θυσίας πλήρεις διήρπαξον, έκχέαντες 
τά 'Ajtm χατά γήc. Καί δ'σοις δέ τής γερουσίας συν-
ήντων, πατασπώντες τών ή μι όνων αυτούς, ένίους δέ 
καί άποδύοντες, έν μέσαις ταίς άγυιαϊς είων ημί
γυμνους τε καί πεζούς. Καί ταύτα καθ' δ'λην τήν 
ήμέραν έπράττοντο, καί τό δεινδν άχρι τού Βοδς 
έπεφδακει γινόμενον, κοινόν τε καί πάνδημον, ήδη 
δέ τινει καί μέχρι τού Φιλαδελφίου ή καί προσωτέρω 
έπέδραμον. 01 δέ Κομνηνοί, είς τήν προνομήν σκε-
δασθεντων πάντων, μόνοι σύν εύαριθμήτοις σφόδρα 
τοίς περί αυτούς κατελείφθησαν, καί έως τού Ταύ
ρου γενόμενοι, προσωτέρω άπιέναι ούκ άπεθά$ρουν. 

quod ob rei militaris peritiain exercitibus cbarior 
erat, tum quod familiarum studiie et pollicitatio-
nibua oommendatus. Is igitur sic declaratus, Ieaa-
cio nonadmodum «gre forenle, urbem imperatri-
cem, ad obsidionem paratus, invadit. Botaaiatea 
vero custodcs in niaenibus collocat. Erant autem 
in turri quadam ad urbis portam Cbareiam custo-
des Neniitzi, gens Gallica: i i clam cum Commenis 
de proditione egcrunt. Mane igitur in magna fcria 
quinta septimanaB salutaria Passionis Salvatorie 
noatri. Commeni in murum exteriorem e regiona 
turris illius, quam Nemitzi tenebant, ex compoaito 
fecerunt impetum, quoa subeuntce telie arcebant 
defensoree. Ut autem a Nemitzis, i i qui in murie 
erant, ex turri perebantur, nec aimul et externis 
el internie bostibua e euperiore loco jaculantibue 
resietere poterant, impetum remiserunl. Qui vero 
maenia oppugnabanl.ecalie atatim muroconecenso, 
portarumque clauslrie bipennibua perfractie, libe-
rum conjuratia ingreeeum patefecerunt. Quo ii 
viso, qui interiora moenia tuebantur, confuaanea 
turba, et belli plerique rudea, ac potius ex ciroum-
foraneie collecti plebeiaque multitudine : alii de-
scendere, alii ee cum periculo praecipitare, ao fu-
gam oapeaaere. Itaque Comnenii atiam ioteriora 
mcenia defensoribus plane vacua occupant,eorum-
que portie itidem patefaclis, undique in urbem 
aditura aperiunt, etatim ad direptionea se conver-
tentee, quippe turba permista ex Thracibus, Ma-
cedonibua, Romanis atque alii9rBarbaris constans, 
nibilo raelius quam hoates, erga popularee affecti. 
Nam 295 ad efluaioDcm sanguinis malum procee-
eit, et virginea Deo coneecrai» impie pollutae eunt. 
et matron/e violataj, et templa ornatu spoliata nec 
a sacrosanclie crateribue temperatum, sed bonoi-
iies audacigsirai hoe etiam et phialaa incruenti et 
terribilia sacriGcii plenaa diripucrunt, Sanctie 
humi effusis. Senatores quoque obvios mulis de-
traxerunt, nonoullos detractis veatibua eeminudoe 
etpeditee iu vicis reliquerunl. HODC per totum 
diem acia sunt, ac malum uaquead Bovcm pubiice 
ac aine diecriraine vagatum est. Jimque nonnulli 
ad Pbiladelphium et ultra procurrerant, Comoem-
que,oraDibuead manubias disourrentibu8,soli cum 
exiguo numero relioti, cum ad Taurum pervenia-
seat, uon sunt ausi ulterius progredi, ita justie 
nudati copiis, ut ei quieos aggressi eaeent, faoile 
capti ac vincti Boianiate traditi eesent. Sed divi-
num decretum everti jam oon poterat.Quarnobrem 
Botaniates Gomnenorum ingressu cognito, palatio 
etatim relicto, teniereque abjcctie purpureis cal-
ceis, Peribleptae monasterium ingreseus, cujus 
poai Romanum Argyrum imperatorera secundtis 
conditor vocabatur, coma rasa, mutataque veate, 
lacercam moDaalicam induii. Ubi com al iquand» 
vixiaset, pulvere pulveri resiituto eepeliiur. Com-
neni autem obsislenle nemine regiam ingreesi eunt 
citra laborem, plana et expedita via. Tale fuit 
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corom initium, talie ία urbem impereratricem in- Α Τοσούτον γάρ έψίλωντο αξιόμαχου δυνάμεως, ώς, εί 
greseus, talia imperii auspicia. τότε τούτος επήλθαν τίνες, £?ον αν είλον, αυτούς, 
καί δεσμίους τψ Βοτανειάτη προσήγαγον. Άλλά τδ δόξαν ήδη θεψ μετατραπήναι ούκ ήν. Ένθεν τοι ύ 
μίν Βοτανειάτης, μαθών τών Κομνηνών τήν είσέλευσιν, άπεσιν αύτίκα τών βασιλείων, αυτού που βίψας 
α ύπεδεΐτο φοινικόχροα πέδιλα, καί είς τήν δέ Περιβλέπτου μονήν άπεδθών, ής εκείνος μετά τδν κατά 
τούς Αργυρούς ('Ρωμανδν εκείνον τδν αυτοκράτορα) κρήτωρ δεύτερος έχρημάτισε, κείρεται τήν 
τρίχα, καί μεταμφιέννυται τήν στολήν, τριβώνιον κατά μονάζοντας ένδυσάμινος. Ένθα καί χρόνον 
έπιβιούς τινα, τδν χούν άπίθετο τψ χο \ , ταφείς παρ' αύτη. Οί δέ Κομνηνοί, μηδενδς αύτοίς αντιβαίνοντος 
τοις ανάκτορο ι ς προσπεφοιτήκασιν, άααλαιπώρως τούτος έπιβάντες καί δμαλώς καί μετά πολλής τής λειότητος. 
Τοιαύτα σφισι τά προεισόδια γέγονε, τοιαύτα τά είς τήν βασιλίδα τών πόλεων εισιτήρια, τοιαύτα τά τής βασι
λείας έπιβατήρια. 

X X I . Comneni, rebua suiejam in tuto oollocatia, ΚΑ'. ΉδηΙδ' έν άσφαλεί γεγονύτες οί Κομνηνοί, 
matrecn et conjuges ex Ganiclei monaeterio in καί τήν μητέρα (9) σφών καί τάς δμευνέτιδας έκ 
regiam accereiverunt. Nam oum ipsi defecieeeat, τής μονής τού Κανικλείου (ΊΟ) πρδς τά βασίλεια 
mulierea statim Sn magnum divini Verbi Sapientiae μετεστείλαντο. Εκείνων γάρ έπικεχειρηκύτων άπο-
templum coafugerunt. Unde a Botaniata in aliud Β οτασία, ευθύς αί γυναίκες είς τδ μέγα τέμενος τής 
monasterium eunt traoslatro, ne ad seditioeos τού θεού Λόγου Σοφίας προσπεφοιτήκασιν . "Οθεν 
misaitare nuntios posaent, nulla alia ab eo mo- παρά τού Βοτανειάτου είς τήν ρηθεισαν μονήν 
lestia affectee. Bnimvero fere priusquam pedem μετηνέχθήσαν, Ίνα μή έχοιεν πρδς τούς αποστάτη -
in imperio firma83ent,8tatim multa Botanialffi acta σαντας διαπε'μπεσθκι, ουδέν δ' έτερον άνιαρδν εκεί· 
abrogarunt, non ab eo auspicati tempore, quo ναις έπήνεγκε . Μήπω δέ σχεδόν τούς πόδας τή 
tyraanidem iavaeeraot, eed illud aupergressi, βασιλεία έρείσαντες, αύτίκα πολλών τού Βοτανειάτου 
brevi ecripto complura illiua decreta tyranoice πράξεων σχολήν κατεψηφίσαντο, καί ούδ' έξότου 
aboleverunt.Deinde Alexio augustali corona ornato ήσαν έπικεχειρηκότες τή τυραννίδι τήν άγέτησιν 
8ecunda3 dignilatie partea Iaaacio aunt tributffl, τοίς παρ' εκείνου πραχθεϊσιν έπήνεγκαν, άλλά καί 
αονο996 indito Sebastocratoris nomioe, quod τούτο ύπερήαντο τού καιρού, καί πολλά τών ύπ* 
GaBsariano eeset excellentius. Eorum vero mater εκείνου πεπραγμένων βασιλικώς άνηρήκασιν ούτοι 
ob monasticum habitum, imperii insignium, ca- γράμματι βραχυσυλλάβψ τυραννικώς. Είτα δ μέν 
lebralionie, et proclamationis expera, eolius oo- Αλέξιος βασιλικδν άναδειται διάδημα, τψ δ' Ίσα · -
minis imperaiorii fuit particeps: nibilo tamen ee- κίψ τά δευτερεία νενέμηνται τής τιμής, καινού 
ciua omnium rerum administrationem euscepit.Sic C αύτου έπιφημισθέντος ονόματος ( σεβαστοκράτωρ 
imperio inter utrumque apud matrem dietributo, γάρ έπεκλήθη) χαί υπερείχε τού Καίσαρος. Ή δέ 
alios duoe fratres junioree, Adriaoum protoseba- μήτηρ τούτων, παρασήμων μή μετάσχουσα βασι-
etum,Nicephorum seba8tum,etcla88iB drungarium λικών διά τό ένδυμα τ ό μοναχικό ν, μήτε μήν εύφη-
declararunt. Habuere quoque affines, aororum μίας καί άνα^ρήσεως, μόνου μετείχε τού τής βασι-
maritos Nicephorum Melisaeoum, et Michaelem λείας ονόματος* αυτή δέ τήν τών πραγμάτων πασαν 
Taronitem : quorum hunc primae aorori juajctum, διοίκησιν άνεζώσατο. Ούτω μέν ούν τά τής βασι-
et matri cbarieaiman, et ab ipeia hoooratae, Panby- λείας παρά τή μητρί νενέμηντο καί άμφοΤν τοις 
pereebastum appellarunt, ea quoque digaitate no- δμαίμοσιν. "Π στη ν δ' αύτοίς καί έτέρω διττώ 
vata. Melissenum autem, qui et ipse in Orieote άδελφώ νεωτέρω τήν ήλίκίαν, ών τδν μέν πρωτοσέ-
a Botaniata defecerat necdum arma posuerat, βάστον έτίμησαν καί μέγαν οομέστικον τδν 'Λδρια-
Geearis bonore tributo et Tbessatooica ad habi- νδν, τδν Νικηφόρον δέ Σεβαστδν καί τού στύλου 
tandum assigoata, ία euas partes attraxerunt, et δρουγγάριον. Είχον δέ καί έπ' άδελφαις κηδεστάς, 
reditus tam buic quam oaeteris omnibue tali τδν Μελισσηνδν (11) Νικηφόρον, καί Μιχαήλ τδν 
fortuns tantoque digoitatum fastigio pares attri- Ταρωνίτην. Τδν μέν ούν Τάρωνίτην τ$ πρώτη 
buerunt. Unde vectigalibus iroperatoriis ac potius συνεζευγμένον τών αδελφών, πάνυ στεργομένκ, πρδς 
communibus et publicis ita diatributis, imperaio- " τής μητρδς, καί πρδς αυτών τ ιμώμενη , πανυπερ-
rius fiBCU8,sivo publioum ©rarium, exbauriebatur: σέβαστον ώνόμασαν , καί τούτο καινίσαντες *δ 
imperator vero pecuoiae egene, non aanua dona- αξίωμα, τόν δέ γε Μελισσηνδν, άποστασίαν κάκεινον 
tiva tantum virie dignitate ornatie anliquitus dari κατά τσύ Βοτανειάτου έν τή Έψα φρονήσαντα, καί 
eolita sustulit, sed et seoatoribus opes eripuit. Ετι ταύτης έχόμενον, έπί συμβιβάσει τετιμήκασι 

Variae leciionea et notae. 
(9) Τήν μητέρα. Anna Dalaesena, de qua in Fa- sanctimonialum, et Πατριαρχική γυναικεία μονή 

tniliis Bysant. τού άγ ου Νικολάου appellatur in Typico me. 
(10) Έκ τής μονής τού Κανικλείου. Τού Νι- τής Κεχαριτωμένης, ubi exserte siatoitur in tracto 

κολάου scribeadum exAoaa Gomnena aionnimus eedis Sopnianffl. 
ia notis ad ejua Alexiadem. p. 246, ubi docuimue (41) Μελισσηνδν. Melieseuorum familis memi-
inlelligi debere oratorium S. Nicolai quod intra nit Anonymum in Vita S. Ntcolai Siudiia?. p. 944. 
Magni Palatii septa «dificavit Basilius Macedo, Plura etiam de ea coDgessimue io Familiis Byian-
quodque idem videtur cum monaaterio 8. Nicolai tfnu, pag. 175. 
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καί τήν πόλιν αύτψ θεσσαλονίκη είς Α Uxorem Irenem, Joannie Cesaris Duce neptem 

ν απένειμαν, καί χορηγίαν χρημάτων καί 
ιαί πάσα τοΐς αύτψ κατά γένος προσήκουσι 
ΐφδε και αξιωμάτων ογκω τηλικούτψ άνάλο-
βαφώρισαν. Εντεύθεν των βασιλείων προσ-
ιαλλον δ' ειπείν τών κοινών καί δημοσίων 
ανεμηθεισών, τδ βασιλικδν ταμιεΐον ή τδ 
τρυτανειον έστένωτο. Καί δ κρατών σπανί^ 
ημάτων, τάς τε τοΤς άξιώμασιν ανήκουσας 

ετησίας δόσεις έξέκοψε (12), καί τάς τών 
ιχών δύσίας προσαφηρείτο. "Εστεψε δέ καί 
ωνδν αύτψ τού βίου Ειρήνη ν (13), καί Δύ-
ώνύμασεν * ή δ' ή ν έγγόνη τού Καίσαρος 
τού Δούκα. Ή δέ πρώην βασίλισσα ή έξ 

Μαρία σύν τψ ίδίψ υίψ Κωνσταντίνψ τψ 

coronavit, Aoguelamque dixit. Prfor vero impe-
ratrix Maria Alana, cnm filio Conetantino, quem 
Michaeli Duoas in pnrpora pepererat, paterque 
infantolum adboc coronarat, purpnreie utente 
caloeie, regia excedit, et in Manganici monaaterii 
palatia se confert. •Jam enim utriusque looi, et 
monaaterii in flebdomo pesaeeeionem aurea Bota-
nieta3 bulla firmatam tenebat. Ibi cum fllio agebat, 
iroperatoriia minieteriis et illi et sibi oonatitutia. 
Nam filius ejua ioeignia regni adhuo gerebat, et 
post imperatorem celebrabatur, et aure® bullea 
diplomatibue post illum aubscribebat. Caeterum 
aliquanto post, mutato vestitu, nigrum babitom 
monaaticum, partim ultro, partim a tyranno coacte 

ν τψ Δούκα Μιχαήλ έν τη πορφύρα έγείνατο, β aumpsit. Sed ot fllio ejue purpurei calcei snnt 
adempti, eoli Comneno et nomine et poteetate 
imperii relicta. 2 0 7 Atque baee hactenus. At 
imperatricie urbie pontifex, inclytus ille Coemae, 
quicoraraunium rerum tractationem improbarel, 
atque emendationem deeperaret, minietro euo 
psallerium auferre, seque sequi justo, Eccleaia 
«xceseit, nec in eam rediit, quaravia imperatoribue 
id magqopere flagitantibue: cum fidelem popolum 
annoa quinque et menaee oovem paviaeet. Alium 
itaque pontifioem Eccleais prcfecerunt, apadonem 
quemdam monacbtim, nomine Euatratium, neque 
ernditum, neque in rebua gerendia versatum, eed 
homiaem simplicem et otio ao potiue angolo 
aptiorem: qoi com eam dignitatem per annos 

t παρά τού οικείου πατρός έτι βρεφυλλίψ 
τ ι , καί πεδίλοις φοινικοίς ύποδουμένψ, 
«όρων μεθίαταται, καί είς τά έν τή μονή 
γάνων βασίλεια άπεισιν. Ήδη γάρ είλήφει 
ού τήν μονήν άλλά μέντοι καί τήν τού 
» (14) διά χρυσοσημάντου τού Βοτανειάτου 
ένθα διήγε σύν τψ υίψ, βασιλική ν δπηρε-
-ή καί τψ υίψ άποτάξασα. "Ετι γάρ δ παις 
αριέχειτο τά τής βασιλείας γνωρίσματα, καί 
ο μετά τδν αυτοκράτορα, καί τάς χρυσοβούλ-
αφάς μετ' εκείνον όπεσημαίνετο. Μετά δέ 
»ον καί ή μήτηρ αυτού μετημφιάσθη, μέλαν 
(ρώμα κατά τούς μοναχούς, τδ μέν έκούσα, 
ευραννουμένη* καί δ παις άφηρέθη τά περι- tres ueurpaaset, ob causam non aatie notam ab 

πέδιλα, καί μδνω τψ Κομνηνψ ή τής αύτ- C i m p e ratoribue eacra asde est deductua, atque io 
κλήσις καί ή βασιλεία περιελέλειπτο. Ούτω e j U 8 locum euffectue Nicolaue monacbue cogno-

ταύτα. Ό δέ τής βασιλίδος τών πόλεων mento Grammaticue, qui in atudio virtutie eetate 
εύων, δ θεσπέσιος έκεΤνος Κοσμάς (15), τή aota, litterarum non rudis erat, etai non exquieite 
ινών πραγμάτων μεταχειρίσει άπαρεσκό- peritus. 
α\ άπεγνωκώς τήν διόρθωσιν, τψ υπηρέτη, Άρον, ειπών, τδ ψαλτήριον, καί συνέπου μοι, 
λησίας ύπανεχώρησε, καί πολλά παρά τών κρατούντων παρακληθείς ύποστρέψαι, ούχ ύπενό-
?τη πέντε καί μήνας εννέα τόν πιστδν ποι μάνας λαόν. Διδ καί άλλον τινά αρχιερέα τή Έκ-
έντεκατέστησα* , έκτομίαν τινά μοναχδν , κεκλημένον Εύστράτιον , ούτε λόγοις ώμιληκότα, 
γ μ ά τ ω ν έγγεγυμνασμένον μεταχειρίσεσιν, αφελή δέ άνθρωπον καί ησυχία ή γωνία μάλλον 
ΖΛ. "Πόη δέ τρεις ούτως ένιαυτούς τψ θρόνψ ένσεμνυνάμενος, κατηνέχθη τών ίερών 
ν π α ρ ά τών κρατούντων. 'Η δ' αίτία ούκ έγνωσται ακριβώς, καί λοιπόν προκεχείριστο πα* 

Variae lectiones et not». 
Υ δ ρ ί α ς δόσεις ανέκοψε. Vide Notas ad Ο 
Ι*Α, ρ. 270. Caaterum quidquid deinoepe 
•••kUexio imperatore gestis narrat Zo-
pfaritaB exposuiraus in Notia ad Alexiadem 
*> jmfnde nic duntaxat delibabimua qu» 
noetro illustrando necessaria videburitur. 
Ιρήνην. Fuit Irene Ducaena, Alexii imp. 
«nnia Ducae Caesaria neptis, filia vero An-
Doea protoveatiarii, et magni ducie ecbo-
hieotia. Ita inecribitur in typico ms. πιό
τ η ς Κεχαριτωμένης ab lrene conditi. 

ltem Andronicus, ut ibidem babetur, 14 
com aab vit» exitum monacbium babi-

tduiaset, Antonius appellatua. Huic uxor 
ria nobilis Bulgara, quae aub vita pariter 
somDta angelica veste Xene appellata eet, 
e 21 Novemb. Michael vero Irenes frater 

obiit 9 Januarii: Joannea fraler alter moriena mo-
nacbica veate eumpta Antoniua appellatua eet. De-
nique Theodora eanctimonialia ejusdem Irenea eo-
ror obiit 20 Febr. Ita idem Typicum. 

(14) Τήν τού Έβδομου. Vide infra Disaertatio-
nera de Hebdomo et nostrara Constantinopolim, 
ubi de boe monasterio, et ejus situ, plura. 

(15) Κοσμάς· Laudatur ex cod. ms. Bibl. Caro-
l i de Montcbal arcbiep. Tolosani, qum aunc eat 
illustrissimi arcbiepiscopi Remensis, σημείωμα τής 
καθαιρέσεως τού γεγονότος πατριάρχου Κωνσταντι
νουπόλεως Κοσμά. Ex quo quidem titulo, colligere 
liceret, non sponte patriarchatn ceseisae Goamam, 
aed depositum fuisee, licet contrarium etiam diott 
Anna Comnena, lib. m, p. "9. Illiue memonam 
agunt Greci 1 Januarii, ul ostin Meneia et Syna-
xariia. 
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τριάοχης άνήρ μοναχδς, δ Γραμματικός ονομαζόμενος Νικόλαος, έν ασκήσει τδν βίον διηνυκώς, καί ουδέ τής εν 
λόγοΐ€ παιδείας άμέθεκτος ών, καν μή κατακόρως ταύτης μετέσχηκεν. 

XXII. Comraenue rccena potitusrerum, nuntiata Α Κ Β ' · "Αρτι δέ της βασιλείας έπιβεβηκότι τψ Κο-
Roberti Franci, viri callidi et bellicoeiasimi, contra 
Epidamnum expeditioae, et ipse illuo profectue, 
comniissoque praelio viotus, turpiter fugit, multie 
non gregariia militibua duntaxat, sed viris etiam 
dignitate praestaniibua et regii sanguinisintcrfcctis, 
totisque castris captia ab hostibus. Cumque impe-
rator ByzaQlium victus rediaaet. Barbari victoria 
inflati, oonfidenter omne9 invaaerunt, et oppida 
quffidam ceperunt, ut Castoriam et Larissam, 
imperatricis quoque urbis excidium aomniantee. 
Verum iraperator deouo edactis copiis, et Barba-
rico praeeidio Castoria pulso, contra Robertuin 
abit, ejusquo calliditatem arte eludit. Nam fratrt 
Adriano habitu imperatorio accommodato, excrci-

μνηνψ ήγγέλη ό Φράγγος 'Ρομπέρτος είς τήν Έεί-
δαμνον διαπεραιούμενος, άνήρ πανούργος τε χαί 
πολεμικώτατος. Αύτίκα τοίνυν καί δ βασιλεύς έξ-
εστράτευσε, και γενόμενος κατά τό Δυ^άχιον , προσ
βάλλει τοίς πολεμίοις, καί ηττηθείς (16) άκλιώς 
έφυγε, πολλών έκεΐ πεσόντων ού τών τυχόντων 
μόνον στρατιωτών, άλλά καί τών έν ύπεροχαΐς καί 
βασιλείου τυγχανόντων έξ αίματος, καί ή παρεμβολή 
ξύμπασα έάλω τοΐς πολεμίος. Ό μέν ούν βασιλεύς 
ηττημένος έπανήλθεν είς τδ Βυζάντιον. 01 δέ Βάρ
βαροι τη νίκη πεφυσημένοι, δμόσε κατά πάντων 
έχώρουν, καί εΤλον τών πολισμάτων τινά, ών ήσαν 
ή Καστοριά τε καί ή Λάρισσα. 'ϋνειροπόλουν δέ 
και αυτήν τήν βασιλίδα τών πόλεων καταλήψεσ^αι. 

luque dato mandat, ut contra Robertum in pro- g Άλλ ' δ βασιλεύς καί πάλιν εκστρατεύει, καί άπελαύ-
cinctu atet, eoque pugnam ciente, tergo dato fu-
giat, ipse vero cum reliquo exercitu per ambagee 
ct invia loca vallum Francorum aggreaeua, tentoria 
eorum diripit, magnamque cedem edit. Roberto 
autcm in fliotitium imperatorem impetum facienie, 
ille cum suie laxatie babenis fugil. Qua do causa 
Barbarus magie etiam gloriabatur et ineolescobat, 
quasi norao congredi eecum auderet. Interim vero 
Duntiata valli vastatione et interitu eorum qui 
illic fuissent, 298 etatim et animia et manibua 
dimiaais, recesait. Imperator Constantinopolim re-
versue, insidiie detectie, pr®cipuoe earum aucto-
ree comprebendit, e quibua erant et legionum 
ducea, et niolti ex popularibua et patribue con-
acriptis, qui conjurationis esse conscii putabantur, 

νει μέν τής Καστορίας τούς αυτήν φρουρούντας Βαρ
βάρους, άπεισι δέ κατά τού 'Ρομπέρτου, καί στρατ-
ηγήματι τήν εκείνου δεινότητα μέτεισι. Τψ μέν γάρ 
άδελφψ Άδριανψ τδ αχήμα τδ βασιλικδν περιτίθησι, 
καί στράτευμα δούς αύτψ, εναντίον τού 'Ρομπέρτου 
στήναι διακελεύεται. Εί δ' εκείνος ορμήσει μαχέσα
σθαι, στρέψαι τά νώτα καί αύτίκα φυγείν. Ταύτα 
μέν ούν τψ έσχηματισμένψ βασιλει ένετείλατο * 
εκείνος δέ μετά τής λοιπής στρατιάς δι' οδών άδη
λων περιοδεύσας, καί τψ τών Φράγγων εμβολών χα
ράκι, τάς τε σκηνάς αυτών καί τά έν αύταΐς έληΐ-
σατο, καί φόνον πολύν έποιήσατο. Τού 'Ρομπέρτου δε 
κατά τού έσχημστισμένοτ βασιλέως δρμήσαντος κά· 
κείνος καί ή συν αύτψ στρατιά τά χαλινά χαλάσαντος 
έφυγον. Ό δέ βάρβαρος έγαυρία μάλλον καί έπήρτο, 

faJao plerique, ut ferunt, ea de cauea in orimen C ώς άπροσμάχητος. Έν τούτψ δ' άγγέλλεται αύτψ τού 
vocati, ut bonia privarcntur. Compressie Roberti 
iasultibu8,aliunde Roraani imperii hostes oxatitere. 
Nara Turci, Oriente aubacto, ne ineulia quidem 
abatinebant.Tzaohas enim Turcua,non illuetria ille 
quidoro, acd vir acer et magnaa iraprobitatis, cum 
paucia naviculie iosula Cbio ex improvieo capta, 
et classe ibi eedificata, Leebum, bamum, Rhodum, 
et pluree alias ineulaa occupavit: undo tamen a 
Romana clasee Ipulsua eet. Sed et inaula Creta 
atque etiam Cyprue defeceruni, altera a Carioe 
oocupata, imperatori se opponente, altera a Rha-
psommato. Veruic hae quoque mullo postRomano 
imperio sunt recuperataa. Unde imperator impen-
aonim egene, pecuni® facienda rationee, a ratione 

χάρακος ή έκπόρθησις, καί ή φθορά τών έκεΐ, καί ευ
θύς παρεΐτο καί τάς χείρας, καί τήν ψυχήν, καί 
άπιών ψχετο. Ό δέ βασιλεύς έπανελθων είς τήν Κων
σταντίνου, μηνυθείσης επιβουλής αύτψ, τούς τε ταύ
της πρωτουργούς συνέσχεν έκ τών ταγματικών όν
τας αρχόντων καί πολλούς τών εγχωρίων καί τής συγ
κλήτου βουλής, ώς τάχα συνίστορας τούς πλείους, ώς 
φασιν, ού δέ πρδς άλήθειαν, άλλ' Ίνα σγας γυμνώσρ 
τών υπαρχόντων. *Η μέν ούν τού 'Ρομπέρτου έπΛε-
σις πέπαυτο, έτέρωθεν δ' αύθις τή 'Ρωμαίων ηγεμονία 
εχθροί έπανίστανται. Οί γάρ Τούρκοι, τήν Έψαν ύφ» 
εαυτούς ποιησάμενοι, ουδέ τών νήσων άπέσχοντο* 
Ά λ λ ' δ Τζαχάς, Τούρκος δέ καί ούτος, ού των επιφα
νών, δεινός δέ καί τήν πονηρίαν πολύς, διά πλοιαρίων 

Vari» lectiones et not». 

(16) Καί ηττηθείς. De bac Roberti victoria ad 
Dyrrachium, aic Lupua protoepatha ; Anno 1082, 
hocanno complentur ab initio mundi 6281, ab Urbe 
824, Alexius imperator, coilecto grandi exercitu,iniit 
bellum cum Roberto duce hatid longe α Dyrrachio, 
ei terga versus fugit, cecideruntque in ea pugna 
plusquam 6000 ex suis, fueruru autem in ejus exer-
cUu7Q miliia hominum. De altera ad Gasaiopem 
BLoberti victoria, quam etiam Anna commeraorat 
sio ille ad an. 1085: Prxdictus dux grandi appara-
iu navium, kominimqueinnumeinbiliexercitu Brun-

duiiopolim venitns deposita ibidem navali machi-
natione, ingressus est Adriaticum pelmgus, perrtxU-
que in ituulam nomine Cassiopim, ubi Stolus PfJte-
ticorum, et filius ducis Veiietix cnm plurimos navt-
busf erat infestus duci Roberto: ud bello in mari 
inter eos confecto, vicioha ad Normannos conctait. 
G&sa sunl in ea pugna plusquam quingue miilia ho-
minum: prxterea quinque noves capUe et dum cum 
hominibus submertx tunl, Ua utqui gladium poiusrc 
evadere bellatoris, pelagi eos vorago glutirtt. 
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Ολίγων άνωΥστί τ ή νήσψ Χίψ προσορμισθείς, κατ- Α bumanitatie abborrentes excognitavit, exaotoribua 
έσχε ταύτην, χαί στύλον έν αύτη ναυπηγεί, δ' ού τήν 
τα Λέσβον άνήρπασε, χαί τήν Σάμον, τήν τε 'Ρόδον 
δα*" εαυτόν έποιήσατο, χαί πλείους άλλα ς τών νήσων, 
Έξη λάθη δ' αύθις αυτών, στόλου ΦωμαΥχού έπελ-
θόντος ταΐς εκείνου τριήρεσι. Καί ή νήσος δ' ή 
Κρήτη, πρδς δέ τή χαι ή Κύπρος άποστασίαν ένό-
σησαν τήν μέν τού Καρ(χη κατεσχηκότος, χαί 
άντάραντος χείρα τψ βασιλει, τδν Κύπρον δέ γε τού 
Ταψομμάτου . Άλλά χαί αύται τή 'Ρωμαίων αύθις 
ούχ είς μακράν έπανεσώθησαν ηγεμονία. Εντεύθεν 
δ βασιλεύς, άναλωμάτων δεόμένος, τρόπους αποτρό
παιους συλλογής χρημάτων εξεύρισκε, καί όφειλάς 
αδίκους εισήγον κατά τών ανθρώπων οί έπ* αύτψ 
τεταγμένοι, καί άφηρούντο τάς οίκείας ουσίας οί 

iniqna tributa postulantibus.etiis bonaeripientibus 
qui nibil debebant. Itaque procuratorea quolibet 
mittebantur, qui poseessionea subditorum in agrie 
et pnediis describerent, ac novie nominibus exco-
gitatis, ea hypertima et hyperplea, appellabantur: 
atque alias alii vexationum modi reperiebantur, 
aed donaria e templis auferebantur. Idem impera-
tor dum monetam a decessoribus suis adultera-
tam reperisset, eeneam fecit qua in imperii expensie 
uteretar: in vectigalibns vero probos aureoa exi-
gabat, aliquando etiam nnmnos semiaureoe, in-
terdum sereoe. Gum igitur »re egeret, ex obolie 
nummos fecit, et opera quaedam publica ©nea de-
etruxit, ut stateres inde cuderet, Dovaa quoque 

αηΐέν δικαίως δφείλοντες. Εντεύθεν απογράφεις _ deciraae instituit. Puella,quam Augueta pepererat, 
T _ - . 1. 3L - l * - .. D 4 · L - · - i . J ' τανταχού τών έν άγροΤς καί χωρίοις διαφερουσων 

τοις δπηκόοις έστέλλοντο κτήσεων, καί τά καινά τών 
ονομάτων έπινενόηηο, τά Υπερτιμά (17) λέγω καί 
τά ΐπέρπλεα, καί άλλοτε άλλοι τρόποι επηρειών 
ΐετά τών υπηκόων εισήγον το, καί ιερά δ' άφήρηντο 
h θείων ναών. Ούτος δ βασιλεύς, καί τδ νόμισμα 
χεκιβδηλευμένον παρά τών πρδ αυτού εύρηκώς, 
χάλχεον έθετε, φ είς τά τής βασιλείας έκέχρητο 
άναλεοματα, τούς δέ γε φόρους διά χρυσίνων δοκί
μων εΧσάπραττε, πή δέ γε καί δι' έτερων χρυσίνων 
μέν κάκαίνων, άλλ' ήμιχρύσων. Έστι δ' ού καί διά 
τών χαλκέων έδασμοφόρει. "Οθεν χαλκού δεόμενος 
πλείονος, τούς δβολούς είς νόμισμα μετετύπωσε, 
χαέ τινα τών δημοσίων έργων τών χαλκούργημάτων 
φημί χατασπάσας, είς στρατήρας συνέκοψε, καί 

Anna esl appellata, propter aviam, et desponsa 
Maris Alanaa filio Constantino: quo ante nuptias 
mortuo, eamdem jam nubilem Nicephori Bryenii, 
quem aupra memoravimus ob regni afFeclationem 
excecatum fuisse, filio natu majori oxorem dedit. 
Panhypersebasti titulum eidem impertitoe 299 
Filium inde eibi natum, et a patriarcba sacro 
baptiemate in templo divini Verbi Sapientiaa ba-
ptizatum, Joannemappellavit,8tatimque diademate 
ornavit. Eidem alii quoque duo nati sunt fllii, 
Andronicue et Isaacius, et ali» tres filifip., Maria. 
Theodora et Eudoxia. Mariam despondit Gabr» 
illius Theodori sebasti et martyris fllio Gregorio. 
Deinde affinitale pro eua libidine repudiata, illoqtie 
dimiseo, alium filiea eponsum ascivit, Phorbeni 

νέας δεκάτας έχαίνισεν . 'Εγείνατο δέ θυγάτριον ή C Catacalonis flliuin Nicepborum, Eudoxi® Constan-
Αύγούστα βτψ ασιλεΐ, δπερ "Αννα ώνομάσθη διά τήν 
πατρομήτορα, έφ' ψ τδν τής βασιλίσσης Μαρίας 
υίδν Κωνσταντΐνον τής έξ Αλανών δ βασιλεύς έμνη-
οτεύσατο · εκείνου δ' έπί τή μνηστεία τήν ζωήν 
καταλύσαντος, ώς ωραία γάμου ή θ^γάτηρ έγεγόνει 
τ ψ άνακτε, νυμφίον έτερον έπ' αυτή είσψκίσατο, τδν 
ρείζω τόσν υίών Νικηφόρου τού Βρυενίου , δν δ 
Ιέγες προέφηνε τή τυραννίδι έπιχειρήσαντα , καί 

ι x a l τεηρωθέντα τούς οφθαλμούς. Τούτψ τήν 
ι ό τ η ν κατεγγυήσας, τετίμηκε τδν άνδρα 

τον. Γίνεται δέ τψ βασιλει καί υίδς 
ν ι έ ν τ φ φ ε ί ε ρ τεμένει τής τού θεού Λόγου Σοφίας, 
ταοα τ α * πατριάρχου καταξιωθέντα τού θείου 

tini lasiUe filium matrimonio junxit, qui uxorem 
non ut imperatoria filiam tractavit, eed quaai e 
euperiore loco oum iila egit,et imperatrice ao socru 
eepissime offensa, effecit ut illa filiam aBgrotantem 
statim tonderet, atque ipeum regia ejiceret. Po-
stremam flliam collocavit pater adolescenti DOQ 
stine illuetri orto familia, eed forma praedito pr«-
stantissima. Sub boc imperatore terro motue 
horrendus fuit eo die quo memoria divi Nicolai 
ob miracula celebris agitur, multaque domicilia, 
multa toaapia, multae porticua quibus vis publioe 
teguntur,collapeae,niortales plurimoaoppreeeerunt. 

βαπτίσματος, καί Ίωάννην κληθέντα, αύτίκα δ πα
τήρ το! Ιεαδήματι ταινιοί. Γεγόνασι δέ τψ βασιλει καί έτεροι δύο υιοί, Ανδρόνικος τε καί Ίσαάκιος 
X«t 9>tliyn> ετεραι τρεις, Μαρία, Ευδοκία καί Θεοδώρα. Τή μέν ούν Μαρία τδν τού Γαβρά εκείνου 
ΦββΜΛρΜ τ*ο σεβαστού καί μάρτυρος υίδν τδν Γρηγόριον έμνηστεύσατο. ΕΤτα τήν μνηστείαν ταύτην 
ΧόφΒς, oStm δύξαν αύτψ, κάκεινον άποπεμψάμενος, έτερον μνηστήρα τή θ'*>γ«τρί ταύτη τδν τού Φορβή-

ου -Κατακαλών τόν Νικηφόρον είσεποιήσατο. Τή δ' Ευδοκία τδν τού Ίασίτου Κωνσταν-
συνέζευξεν. Ό ς τή τε συνεύνω ούχ ώς βασιλέως έκέχρητο θυγατρί, άλλ' έκ τού κρείττονος 

άμΟίει ταΕΟτ^ καί προσεφέρετο, καί τή βασιλίσση δέ πλειστάκις προσκεκρούκει καί πενθερ^, ήκερ αύτψ 
προο^9(οπασα τήν θυγατέρα νοσήσασαν ευθύς άποκείρει (18) καί τδν Ίασίτην άπελαύνει τών 

Vari® lectionea et notee. 

(IT\ ΊΓπέρτιμα. Vide Gloss. med. Qrxcit. 
(18) Τήν θυγατέρα νοσήσασαν ευθύς άποκείρει. 

Id porro egit mater Irene, infensa lasit® genero, 
ut eum ao omnl epe cum uxore reconoiliatio-

ois abduceret, com eumpta aerael ab egpOti-
veste monacbica, hano dimittere DOD liceret, ei pris 
stinam veletudinem consequerentur ut docuimue 
in Glots. med. Lat. in v. Monachus ad iuccurrtn* 
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βασιλείων Τή δέ γε τελευταία τών θυγατέρων συνψκισεν 6 πατήρ νεανίαν (19) τό μέν είδες άγαλ-
ματ (αν, τδ δέ γένος ού τών επιφανών. Γέγονε δ' έπί της βασιλείας τούτον κλόνος τής γης φρικωδέ
στατος κατά τήν ήμέραν τής μνήμης τοΰ έν θαύμασι περιωνύμου αγίου Νικολάου, ύφ' ού πολλοί τε οίκίαι χαί 
ναοί κατηρείποντο, καί στοαί, δι' ών αϊ τής πύλεως ώρδφωνται ατραποί, καί πλείστοι έν τοίς συμτώμασι συνε-
χώσθηααν κ»1 άπέθανον. 

ΧΧ111. iiedem temporibue gene Patzinacarum Α Κ Γ * . Κατά τούτους τούς χρόνους καί τού τών 
Buie sedibua relictie, in Romanas provincias immi- Πατζινάκων έθνους ή συγκίνησις γέγονεν , έκ τών 
gravit, totara Thraciam et Macedoniam populata. 
Quos cum bello peteret imperator, turpiter victue 
est ob arrogantiam militum. Repetita pugna, cum 
milites modestiores factt, ab auxilio numinia 
duntaxat penderent, hoetes nec prima coitione to-
lerata, bumi arma projecemnt, et suepiriis raiee-
ricordiam tandem a Romanie impetrarunt. Magna 
igitur Bcytbtc© gentis multitudo periit, ceeteri in 
Tinculie babiti aont, ac pro corona venditi. lmpera-
tor vero, delectu acto, Scytbarum robuetorum 
juvenum magnum numerum in Moglena provincia 
oum uxoribue et liberis collocavit, eximia legione 
ex eia confecta, qui hodieque per aucoeaaionea 

σφετέρων ηθών μετανάστευσα ντο ς είς χώραν 'Ρω-
μαΥκήν, καί τήν θρφιην πασαν καί τήν Μακεδονίαν 
ληϊζο μενού. Κατά τούτων έκστρατεύσας δ βασιλεύς, 
τών στρατιωτών άλαζονευομένων, αισχρώς ήττητο. 
Είτ' αύθις άπεισι κατά τών Βαρβάρων, ταπεινω
θεί ση ς τής στρατιάς, καί τδ παν τής θείας έξαρτω-
σης 0οπής, καί προσβάλλει τοίς πολεμίοις. Οί δέ 
ουδέ τήν έφοδον ύπομείναντες, τά δπλα κατά γης 
έ^ρίπτουν, καί οίμωγαΤς τούς 'Ρωμαίους έξεκαλούντο 
πρδς έλεον. "Ώλετο μέν ούν πολύ τι τού Σκυθικού, οί 
λοιποί δέ συνελαμβάνοντο, καί ήσαν ύπδ δεσμοις, 
καί είς δούλείαν οί αίχμαλωτεύσαντες αυτούς άπε-
δίδοντο. Ό αυτοκράτωρ πλήθος άπολεξάμενος σφρι-

manent, ex locoin quo consederuat, cognomentum _ γώντων καί ρωμαλέων ΣκυΘών, είς τδ τών Μογλέ-
adepti, ut Patzinacae Moglenitffi dicantur. Delatis ν ων θέμα (20) τούτους σύν γυναιξί καί τέκνοις κατ-adept 
lnsidiia, auotoree earum precipuoa Umbertopolum 
Fraacom genere, et Ariebem Armenium, utrum-
que illustrem, 3 0 0 et ducem exercitua una cum 
conjuratie comprebenaos, publicatione bonorum 
et ignominioso triumpho multatos, relegavit. 
Manicheorum qnoque legioaem, qu83 ad idtempus 
vetere lege omnino vetante militarat, exauotoravil. 
Rorsus aliee ineidia imperatori comparat® eunt, 
quarum princeps fuit Diogenis imperatoria filiue 
Nicephorue Porphirogenitus, vir invicti eane ro-
boris, aed ingenio atque animo non perinde felici 
et generoso. Qoi oum inchoatum faoinus diatulie-
aet, non peregit, aed pertulit ea qu« inolittie 
fuerat. Gaptua enim eet qusetioDibua admotus, ut 
conjuratoa indicaret, effoesis oculia bonorum pu- C λασεν, έκθέσμως μέχρι τότε δή στρατευύμενον. 
blioatione multatus est. Deinde Franoorum gene Στρατεύεσθαι γάρ τούς Μανιχαίων αρχαίος νόμος 
ab Occidente veraus imperatricem urbem est pro- καθάπαξ άπείργνυσιν. Αύθις δ' έτερα κατα του 
fecta, ut inde in Orientem trajioeret: quorum βασιλέως τούτου συνέβη επιβουλή, ής έξήρχεν δ τ 
motus portentia est denuntiatue. Nam locuetartim βασιλεύσαντος εκείνου Διογένους υίδς δ Νικηφόρος 

Varias lectionee et notas. 
dum. Receptum bunc apud Graecos potiaeimum 
morem, eub vilaa extrema habitum sumendi mo 

ψκισε καί τάγμα τούτους κατέστησεν ίδιαίτατον, 
οί καί μέχρι τούδε κατά διαδοχάς διαμένουσιν είς 
έπίθετον σχόντες τδν τόπον, έν ψ κατψκίσθησαν, 
καί Πατζινάκοι Μογλενιται καλούμενοι. Επιβουλής ' 
δέ μηνυθείσης αύτψ, πρωτουργούς έχούσης τδν : 
Ούμπερτόπωλον (21) καί τδν 'Αριέβην, ών δ μέν 
έκ Φράγγων εΐλκε τδ γένος, δ δ* Δριέβης έξ 'Αρμε- ^ 
ν ίων καί άμφω δέ τών επιφανέστερων καί στράτα· fj 
γίαις έφεστηκότων, έκείνοί τε συνεσχέθησαν, κα\ ] 
όσοι συμμετεΤχον αύτοις τού βουλεύματος. Τούς ούν 3 
τής μελέτης έξάρχοντας δύο άνδρας δημεύσει κατα- ί 
δικάσας καί άτίμψ θριάμβψ καί έπί τούτοις ύπερ- ] 
ορία, έν τούτις περιώρισεν αύτοις τήν πο ι νήν δτε ' 
καί τδ τών Μανιχαίων τάγμα τής στρατείας άπή- -

nicbicum improbat Zonaras, vel ut alii volunt, 
Michael Glycae, in Epistola ad Esaiam raonachum, 
ex qua placet nonnulla hic ineerere: Ούκ οίδα γάρ, 
inquit, δ τι καί πράξειεν δ τούτο (Ιερόν σχήμα) περι-
βαλλόμεσος, ήδ* πνέων τά έσχατα· ετοιμάζεται μέν 
εις παράταξιν. άλλά τάς χείρας κεκώλυται* τήν παν-
οπλίαν ένδέουται, καί ούκ ετι πολέμου καιρός· 
προσμένειν τφ μονή έπήγγελται, καί τών ώδε βιαίως J) 

oata baptizatia, ita et ingreasia in rnligiontii IMB 
religionia profeeeio, quod quidem m^Uit fft&lHt 
in eadem epistola Zonaras, eeu Glyofe'Kadox\a, 
igitur a morbo convaleecene, in manoMrium τής 
Κεχαριτωμένης, a matre haud prooul «b adfj So-
phiana conditum, oujua peculiarie aituadeocribitar 
in Typioo ms. ejuadem monaeterii oap. oll. coneot-
eit, obiitque parentibue superetitibua, ot ez eodem 
Typico coiligimus. 

(19) Νεανίαν. Constantino Angelo oobili Pbtla» 

καί ή τού θάνατοι „ . . . , , . . . . . . . . . . 
παίδας αποβάλλει ν ομολογεί, καί τήν εαυτού παρα
χρήμα ψυχήν άποτίθεται' μαρτύρεται μή κατά βίαν 
τω σχήματι προσελθεϊν, άλλ' ή πλευρϊτις έπικει-
αένη καί μή βουλόμενον εκβιάζει τάς χείρας τεμεΤν. 
Εκείνος τοΐς δεομένοις χαρίζεται δσα καί άκων 

άφίησιν ένταυθοΤ, eto. Omitto reliqua; observo 
duntaxat, buncoe inductum morem, quod cxisti-
inarent idem poese monachatum quod bapiiamae, 
ac quemadmodum baptiemue omnia remittit pec-

. guem panbypereebaetobypertat 
gnitate donayit, ut docemur ex eodam Typico ine. 
monasterii τής Κεχαριτωμένης. 

(20) Είς τδ τών Μογλένων θέμα. Vide Notaa ad 
AUxiad. ρ. 297. 

(21) Ούμπερτόπωλο. Ita ODDB Θ codd. Reff. alii 
Ούμπερτόπουλον babent, cujus auidem Hamberto-
puli gentem et familiam expeoaimus in Not. ad 
Alexiad. 

αρπάζεται· υπέχειν τψ'ποοεστώτι καθυπισχνείται. ** deiphienei flliarum poatremamT^eodommdeepon- j 
ινάτου τυραννίς ούκ έ^' γυναίκας καί dit Alexius, quem panbypereebaetobypertati di- J 
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έ τής πορφύρας βλαστός, άνήρ τήν μέν ίσχύν άπαρ- Α iufinita multitudo ab oooidente orta, et tanta 
άμιλλος t τήν δέ τής γνώμης Ιξιν καί τήν τής ut inter volandum nubilua acquipararetur, et 
ψοχής γανναιοτητα ού χατά τήν σωματιχήν πλου- solem obumbraret, urbe maxiina et finibua ejua 
τήσας ί*χ»ν. Ούτος, τδ μέν δράμα συνθεμένος, τήν pervolatis, quievit. Gum trajeciasent Nicaeam 
ot πράξιν όπερτιθεμενος , ελαθε παθών ή δράσας Bibyaiffi, quam Turci tenebant, muliis utrinque 
ώς Ιοουλεύσατο. 'Εάλω γάρ, καί έτασμών ανάγκα ι ς caecia, tandem vi expugnatam,cum magna pecunia 
παραδόσεις, V έκκαλύψη τούς συνωμότας , τέλος imperatorie reddiderunt.Deinde progreasi ulteriua, 
έξεκοπη τά Ομματα, καί τήν περιουσία ν άφήρητο. alii Antiocbiam ad Orontem cum labore mulioque 
Είτα τδ τών Φράγγων έθνος έκ τών Έσπερίων συγ- aangaine ceperunt; alii Hierosolymitanea arbis non 
χενηδέν, άνήει πρδς τήν βασιλίδα τών πόλεων, ώς sine magnis certamiaibus potiti sunt. Atque bso 
έκ ταύτηc ές τήν Έψαν διαπεραιωθησόμενον* ών τήν a Francis geeta breviter bic perstrinximua. His 
σογκίνησιν θεοσημία τις προεμήνυσεν . Άκρίόων temporibus secLa oefaria Bogomilorum exatitit, 
γάρ άπειρον τι πλήθος έκ τής εσπέρας τήν γένεσιν oujus praeoo dootorque primarius, et aposlolorum 
έσχηκός, χαί τοσούτον, ώς νέφεσιν ίπτάμενον άπει- praeeidium fuit quidam Basilius medicus, babitu 
•έζεσθαι, χαί συσκιάζειν τδν ήλιον, διά τής μεγί- monacbus, sed ipso poiius Satana indutue, qui 
ετης τ ώ ν πύλεων χαί τών ταύτης δρίων τήν πτήσιν R oum annie χν erroris ill ius pemiciosa dogmata 

'· τοωύμσνον πρδς τήν έψαν ώρμητο, χάκεισε κατέ- didicieset, LII docuisset, totum iere orbem sum 
Περαιωθέντες ούν , καί τή χατά Βιθυνίαν pestis implevit. Tandem etiam urbem imperatri-

προσδαλύντες Νικαία, παρά τών Τούρκων κατεχο- eem ingreesus, ία manifeato orimine eat veritatis 
αίνο, σύν χρόνω μέν καί φθορ? πολλή εκατέρωθεν, inimicue depreheneua. Nam imperator ejua impie-
τέως μέντοι τήν πύλιν ήρήκασι, χαί ταύτην μετά tate cognita, aimulavit 8θ fidem babere bomini 
αελλών άπέδοντο χρημάτων τψ βασιλει. Οί δ 'ε ίς τδ infelici, et magiatrum appellavit, ac servatorem 

προύχώρουν . Καί οί μέν τήν πρδς τψ errantium animarum. His et pluribue aliis agre 
Όρύντνι είλον σύν γύχθψ καί φόνω πολλψ Άντιό- quidem et tarde, eed tamen effecit taodem,ut 
χ ε ι α ν , ο ί δέ τής Ιεροσολύμων μεγάλοις άγώσιν έκρά- bomo pestilens evomeret virus euae improbitatis: 
τησαν πάλεως. Ά λ λ ' ούτω μέν τά τού έθνους έσχον et fera caseibus S O l irretica, doctrinam ejus 
των Φ ρ ά γ γ ω ν , συντετμημένως ε!πειν. Αίρεσις δέ τις vulgavit, et dogmata coatempait, communique 
πατά τ ο ύ ς χρύνους τούτους άναπέιρηνε μυσαρά, ή suffragio in Hippodromo impoetorem oomburi 
τ ώ ν Β ο γ ο μ ί λ ω ν . Της δέ τοιαύτης αίρέσεως κήρυξ juesit. Alia porro seditia contra imperatorem orta 
ήν κ α ί μ έ γ α , διδάσκαλος καί προβολεύς τών παρ* eet, quodam auctore qui 86 Diogenis imperatoris 
αδτο ί ς άποστύλων, βασίλειός τις λεγόμενος ίατρδς, filium professus, Gomanorum turba ascita Thra-
α χ ή μ α μ έ ν περικείμένος μοναχού, αύτδν δ ' έκεΤνον C ciam populabatur et vastabat, petens ut urbibue 
Ι ν ϊ ε δ ο μ έ ν ο ς τδν Σατανά ν, δς έν έ'τεσι μέν πέντε - reciperetur, atque Jimperator salutaretur. Oeinde 
π α ί δ ε κ α τ ά τ ή ς πλάνης μαθών ολέθρια δόγματα, έν cum oppiduium Tbraci® quoddam, fraude civium 
δέ δοσ ί κ α ί πεντήκοντα διδάξας αυτά, πασαν σχε- imperator salutatus, cum paucis ingressus esset, 
Ιδν τ ή ν οίκουμένην τής οικείας λύμης ένέπλησεν. comprehensus oculis privatur. Sio ejue tyrannia 
Εέτα κ α ί τγ ί τ ώ ν πόλεων Βασιλίδι έπεχωρίασεν, άλλ* finita eat, Gomania qui vivi evaaerant, in auaa 
Ιάλω άπ* αυτοφώρω δ τής αληθείας εχθρός. Γνούς aedes revereis. 
γέρ τ ή ν εκε ί νου άσέβειαν δ κρατών, ύπεκρίθη πίστιν έχειν εις εκείνον τδν κακοδαίμονα, καί δίδασκα-
W έ χ ά λ σ ι , καί σωτήρα πλανώ μένων ψυχών · Τούτοις ούν καί πλείοσιν άλλοις, μόλις μέν καί σύν 
Tjtoo* Γ σ χ ο σ ε δέ ποτε πείσαι τδν όλέθριον εκείνον έξεμέσαι τδν Ιόν τής πονηρίας αυτού. Έπεί δ' ήν 
fcttf ^ojtdoov τ δ θήραμα , έδημοσίευσε μέν τήν εκείνου διδασκαλίαν , καί τά δόγματα έξεφαύλισε » 

v W t f V ^ ρ δ ς αύτδν αύτδν έν τψ τής ίππηλασίας θεάτρψ (22) παρανάλωμα εθετο. Αύθις δ' έπσνάστα-
**. Wfai π α τ ά τού αύτοκράτορος γέγονε , καί δ ταύτην συστησάμενος υίδν έλεγεν έαυτδν είναι τού 
Η * ^ έ α α η 0 * 4ιογένους , δς Κομάνων πλήθος προσεταιρισάμενος , εις ταπί Θράκης τε χωρία γενό -

ν χ Ι τ ή ν χώραν κεραΐζων καί ληϊζόμενος , άπήτει τούς έν ταΤς πόλεσι δέχεσθαί τε αύτδν , καί 
* % Μ ^ Ι ^ Α α τ ή ς άνα^ήσεως. Είτα εΓς τι πολίχνιον τών θρακικών άπελθών, απατηθείς τε παρά τών 
y « I αναληθείς, είσελθών τε μετ' ολίγων έντδς, συνεσχέθη, καί έζεκύπη τούς οφθαλμούς. Καί ούτως 
ή ίβΛξβψ^β&η. παρ' αυτού τυραννίς διελέλύτο , τών Κομάνων , δσοι μή διεφθάρησαν , είς τά ήθη 
«olipi|i^oaiiu>v τά σφέτερα. 

Ο ύ π ο ς δ βασιλεύς, τού ορφανοτροφείου (23) XXIV. Hic imperator, oum orpbanotropbitim et 

Variaa lectiones et notee. 
(22) *£v τ ψ τής ίππηλασίας θεάτρψ. Wolf. tn Pauli apostolorum ecoleaiam obaervamua i n eadetn 

9p**rithealr*: in iftppodromo repoauiraua. lucubratione, lib. iv, eect. 5, n. 21. quod et in-
P5) 'Ορφ-ανοτροφεΙον. Quod Zotioi appella nuero videntur eynaxaria mas ad 12 Novemb. ia 

b a B t : T δ κ α τ ά Ζωτικδν ευαγές όρφανοτροφείον, in 8. Nilo, ubi narrant illios corpua depoeitum. έν 
K o r e l l a nr U e r a o l U . Oe eo pluribue a g i m u s in Con* τψ σεβασαίψ τών Αγίων Αποστόλων έν όρφανο-
9UmUm*p*U Chriit, l ib. ι ν , aeet θ , n . 19, ia qoo τροφείψ, υποκάτω τ ού θυσιαστηρίου, ύπδ Ίουστίνου 
• d i f l c a U m a Jnstino JunUre imp. 88. Petri et τού φιλοχρίστοο τού βασιλέως. 

i 
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alia plura gerocomia Yacarent: omnium possessio- Α έσχολακότος, άλλά μήν καί άλλων γηροκομείων πολ-
nibua orphanotrophio attributis, ao aliis de suo 
adjectis, id renovavit atatim, et magnis impenaia 
instauravit, multia* quorum aeaectus ibi foveretur, 
ία eo collocatis. Ibidemque moaacboruro et moaa-
oharum diveraoria couetruxit. Praeterea ecbolam 
grammaticorum, in qua pupilli docerentur et pau-
perum liberi, magistris et pedagogie constitutia, 
victuque lam docentibua quam discentibua ordi-
aato: qu» buo usque obeervaatur. Alia rursue 
inita lest contra imperatorem coaspiratio, cujus 
dux fuit Micbael Aaemas, cooacii vero raulti ex 
primie militi» diguitalibue. Sed antequam faciaue 
aggredereatur, cogaitis et comprehensis, capilli 
et barbae ademptaa suot αοα novacula,eed dropace: 
Anemaa vero ad ooulorum effoeeiooem coodemoa-
tus, dum triumphua de iia agitur, iaterposito 
imperatorio edicto poeaa excecatiooie liberatur, 
Itaque publicatiooe bonorum multati, alius alio 

Β 

(24) Άνεμας Μιχαήλ. Genus ducebaot Aneme 
isti Gonetantinopolitaai ab Aaema Burupae Cretan-
aie Amer» filio, qui sub Joaaoa Zimisce coalra 
Russos fortiter dimicane vitam amiait, cujus io re 
bellica virtutera praedicat Scylitzea, p. 678 et 681. 
Laudat Lambeciue, lib. ν Commentar. de Bibl. 
Cesar. p. 233, Epietolam Gooeolatoriam Gregorii 
abbatie monasterii io Oxia iaeula. πρόστήν Uop-
φυρογέννητον κυρ (αν θεοδώραν έπί τψ θανάτω τού 
πανυπερπρωτοσεοάστου δεσπότου τού Άνεμους. Ιβ 
porro Manuel appellatur ία vereibus iambicis in-
certi acriptoris m cod. Reg. boc tiiulo : Μονωδικοί 
έπί τψ γαμβρψ τών βασιλέων κυρψ Μανουήλ τψ Q 
Άνεμ?, ία quibus ob aoimi magnitudinera, et res 
proclare gestas potissimum calebratur, ut io hiece 
versibue : 

Σοφέ στρατηγέ, πυροέ 'Ρωμαίων μεγα. 
Infra: 

Έζημιώθης τδν στρατάρχην τδν μεγαν, 
Τήν ώς αληθώς άδαμαντίνην σπάθη ν, 
Τδν χάλκεον χάρακα τής Βυζαντίδος. 

Rureum : 
"Ολωλε σοι τάφρευμα τής σκηπτουχίας, 
Παρήλθε σοι στήριγμα τής μοναρχίας, 
Τδ χαλκόβαφες κατεθλάσθη σου οόρυ, 

* Και βαρβαροδομήτειρα τεθλάσθη σπάθη. 
Deniqne: 

ψύ πάμμεγα φρόνημα, καί βουλής πλάτος, 
Τψος τύχης άτεγκτον, όγκος αξίας, 
9U κόσμος ηθών, άγχινουστάτη φύσις, 
Καί νους άκάμας είς κυβερνησιν μάχης· 
ψύ βλέμμα βασίλειον, αρχική θεα, 
Βραχιόνων κράτυνσις, αλκή καρδίας 
Καί πρώτον είδος άξιον τήσ τυραννίδος. 

Sed et Theodor» uxorie ibidem raeminit poeta : 
Ή πορφύρα πενθησον ή τρισολβία 
Τδ σδν καλδν βλάστη μα, τδ χρυσούν δώρον, 
Μελενδυτούν βλέπουσα τήν θεοδώραν 
Τψ γάρ εαυτής συμφώνευσα φωσφορψ, 
Καί δυντι συνεδυνεν έν τοίς αμφίοις. 

Monachum aempe, eeu aagelicam habitum iadue-
rat moriena Manuel, ut eolemoe fuit iatiua ®vi 
Graeois : 

Καί πολλά τής γης ούράνψ θησαυρίσας, 
Κειράμενός τε την κάτω ταύτην τρίχα, 

λών, τάς πάντων κτήσεις τψ δρφανοντροφείψ προσ-
νείμας, καί αύτδς ετέρας προσαφορίσας, άνεκαίνισέ 
τε αύτδ, καί άνενέωσε πολλοίς άναλώμασι, καί πλήθος 
γη ροκο μου μένων αύτψ έγκατέστησεν . Ά λ λ ά μήν 
καί μοναζόντων καί μοναζουσών έν αύτψ έδείματο 
καταγώγια · πρδς δέ τοις διδασκαλείον γραμματι
κών, V έν αύτψ διδάσκοιντο παίδες ορφανοί ή γο
νέων άπορων, διδασκάλους έντάξας αύτψ καί παιδα
γωγούς, καί αιτήσεις άποτάξας τοίς διδάσκουσί τε 
καί τοίς μανθάνουσι. Καί τά μέν ούτως έσχε, καί 
μέχρι τούδε διατετήρηται. Ά λ λ ο δ' αύθις κατά τού 
αύτοκράτορος συνεστήσαντό τίνες διαβούλιον , ού 
κορυφαίος μέν ή ν δ Άνεμάς Μιχαήλ ( ), συνίστο-
ρες δέ πολλοί τών τά πρώτα πραττομένων έν τή 
μοίρα τή στρατιώτιδι. Ά λ λ ά μήπω τψ έργω έπι-
χειρήσαντες έγνώσθησάν τε καί συνελήφθησαν, καί 
τοίς μέν συνωμόταις ψίλωσις έπήχθη τών τριχών 
καί τού πώγωνος, ού ξυρψ, άλλά δρώπακι (25). Τψ 

Variee lectiones et nolse. 
Καί τδ τρίχινον ένδυσάμενος όάκος, 
Μή ήρες ένθεν εύχερεστέρψ τέλει. 

Meminit pr&terea liberorum, etiam oonjugio i l l i -
gatorum: 

Οί παιανικά καί γαμηλίοις λόγοις 
Τούς τών τέκνων σου συγκροτησαντες γάμους, 
Έμέλλομέν σε καί θανόντα δακρύσθαι. 

Et iafra: 
θυγατέρες, πενθείτε τδν φυτοσπόρον, eto. 

Theodorae vero sororum: 
Συγγαμβρική σύνταξις, οί συνδεσπόναι, 
Τδ (&ήγμα πενθήσατε τής τετρακτύος, 
Άπο£ραγεισα γάρ ή τετοάπλευρος Φαλαγξ, 
Αδελφική σύμπνευσις η τής πορφυοας, 
Τδν της αδελφής συμμετρήσατε στόνον 
"Εκδοτε γαμβροί τήν δ'λην πανοπλίαν, 
*Η πενθερικήν ούκ άπήμυνε βλάβη ν . 

Ex quibus versibue tandem docemur cujue impera- j 
toris illia fueritTbeodora Porpbyrogenita, JoaoaiaJ 
acilicet Gomneni, cujus trium duntaxat mentionear^ 
agunt ecriptores, Marise ecilicet Rogerio G M t r i , 
alteriua Stephano Gootostepbaao, terti» deniqoo 
Theodoro Vatatz» nuptarum, quibue qaarU Hwo-
dora adjungenda, proiode Maouelie ComMitf tam 
imperantie,cum Maouel Anemas obiit, mt9tM»m 
poeta: * 

Άναξ Μανουήλ πορφυράνθητος κλάδος, 
) Είπερ ποτέ στενά στύγνασιν έν τψ νύν π ε ν δ ε ι , 

Καί πολλαπλασίοις δάκρυσιν, ούχ Ι ν α τρόπον 
Έζημιώθης τδν στρατάρχην τδν μ ε γ α ν . 

Hffic licet prolixiora baud ingrata fore loctoriboe , 
rerum Byzantinarura amatonbua confidimpe. De 
turri vero au» Aaems oomen servavit ab inclnao 
iato Michaela Anema apoBtata, diximue ia Coni-
tantinopoU Christ.. lib. i , sect.l3,qui quldem,at par 
eet coojicere, pater fuit Manuelie Anem® deapo-
taa et panhyperprotosebaeti, de quo hocoe looo 
egimus. 

(25) Δρώπακι. Ubi cod. mae. et edit. ad marg. 
Αρώπαξ, τδ χρίσμα οι* δΰ ιρίχωσις αφαιρείται, cu-

tusmodi est composito illa, oujae memioit Petrus 
leloaius lib. 111 Observ. oap.33, qua mulieree apud 

Turcos pudendornm pilos ewlunt. Vi1e que de 
hacvoce adnotant critici. 
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Ρ 'Ανεμ* άφαυστος μέν ή κεφαλή καί δ πώγων τε · Α. relegantur. Matri imperatoris, adminietratione 
τήρητο, πήρωσις δε των οφθαλμών αυτού κατεψή-
φηστο. Έτι δέ θριαμβευυμένων αυτών, έπικατα-
λΛμ£άνει βασίλειον θέσπισμα, τής ποινής τδν Άνε-
μαν έ$ειρούμενον, καί οί συγχωρούν τών ομμάτων 
τήν έκκοπήν. Αφαιρεθέντες δέ τάς ουσίας ύπερορίαν 
άλλος άλλαχόθι κατεδικάσθησαν. Ή μήτηρ δέ τού 
αύτοκράτορος τούτου, τών τής βασιλείας πραγμάτων 
άναδεξαμένη, ώς εΐρηται, τήν διοίκησιν, μέχρι 
πολλού ταύτην μεταχειρίζεται, δ'θεν καί τά πρδς 
κάκωσιν τών υπηκόων τότε γινόμενα εκείνη οί 
αλείονες έπεγράφοντο. "Ηχθετο μέν ούν δ βασιλεύς 
Δς έν μύνφ σχεδόν τής βασιλείας απολαύων ονόματι, 
{δεΐτο δέ τήν μητέρα, καί ακούσης εκείνης άφελέ-
ofxi τήν έξουσίαν ούκ ήθελεν. Έπεί δ' εκείνη συν-

rerum, ut dictum est, diu functse, mala quibue 
subditi vexabantur, plerique ascribebant. Quam 
rem filius, ut qui nomiae tenus fere duntaxat 
regnaret, etsi moleste ferebat, tamen illam iavitam, 
pro reverentia sua, potestate privare noluit. Quo 
mulier animadverso, verita ne vel invita exoedere 
cogeretur, relicta regia, omni auctoritate i l l i 
cedit, et in Pantepopti monasterium a se ©difica-
tum irigrat, ubi cum aliquot annos bonorifice et 
regaliter 303 vixisset, provecta aetate obiit. Sed 
et aebaatocrator paulo amplius uno post matrem 
anno debitum naturae peraolvit, raao capillo et 
babitu monastico eumplo, cum vito finem instare 
sibi videret, multis liberis relictie : quibus, cum 

άχθόμενον τόν υίδν, πτοηθείσα μή βιασθείη. g mater etiam non integrum annum marito auper-
ao! άθέλητον δόξη ποιήσασθαι τήν μετάστασιν, πα-
ραπχβορήκει πάντων τ φ υίψ τε καί τψ αύτοκρά-
νορι, καί τών βασιλείων ύπανεχώρησε, τήν τού Παντ-
εποατου μονήν, ήν εκείνη έδείματο, κατοικίαν 
ποίησα μένη, παρ' ή καί τινας ένιαυτούς παροική-
οκσα έντίμως τε καί βασιλικώς, ές γήρας τε βαθύ 
καταντήσασα, μετήλλαξε τήν ζωήν. Ένα δ' ένιαυ
τδν καί μικρόν τι πρδς δ σεβαστοκράτωρ έπιβιούς 
τ$ μητρί, κάκεινος απέτισε τδ χρεών, κειραμενος 
καί τρίχα, καί μεταμφιασάμενος κατά μοναχούς, ώς 
έγνω έπιλείπειν αύτψ τδ βιώσιμον. Άπεβίω δ' έπί 
παισί πολλοίς, ούς έπεί καί ή μήτηρ αυτών (26), 
οδδ* δλον ένιαυτδν έπιζήσασα τψ άνδρί, μετέστη τών 
νεκρών, δ βασιλεύς προσελάβετο. καί τούς μέν ά($-

stea, terrena reliquisaet, iraperator susceptia, 
adolescentibus uxores, puellis maritos dedit, 
fratriH liberos et benevolenlia et beneficentia 
prosecutus. Verum conjugem auam prinoipio neo 
averaabatur, nec immodice amabat, eed libidini 
dedituajura matrimonii parum sancte observare 
farebatur : unde Augusta telie eemulationis sau-
oiabatur. Ut autem ©tas grandior ignitaa illaa 
cupidinis aagittaa noonihil bebetarat, tum in 
Auguatam convereo amore, totue in ejus cbaritata 
acquiescebat, nec facile ab illa divelli polerat* 
£x oo deinceps affeclu magna imperatricis poten-
tia fuit, etiam valente imperatore. Gum autero ie 
ex pedibus laborare ccepisset, neo ambulare 

fcvo< συνψκισε γυναιξί, τάς δέ γε θηλείας άνδράσιν poseet, et corruptis bumoribus ad articuloa con-
Ιξέδοτο, καί ϊστεργε καί εύηργέτει τούς άδελφόπαι- fluentibue, in lecto decumberet: 
δας. Προς δέ τήν κοινωνδν τού βίου δ βασιλεύς ούτος 
οδν άποστρόφως είχετο πρότερον, ούτε λίαν εκείνη 
προσέκειτο, αφροδισίων δ' ήττώμενος ού πάνυ τά 
ές εύνήν ετύγχανε δίκαιος, δ'θεν καί βέλεσιν ή Αυ
τούσια ζηλοτυπίας έβέβλητο. Έπεί δ' δ χρόνος 
αροήκεον τψ αύτοκράτορι τά πυρφόρα βέλη τού έρω
τες ήμ6λυνε, τότε πρδς τήν Αύγούσταν τρέψας τδν 
ϋρατα, Κλος ήν τής πρδς έκείνην στοργής, καί ήθε-
ei είναι σχεδόν αυτής αδιάσπαστοc. Τοιαύτη μέν 
«W τ§ βασιλίσση έσύστερον ή διάθεσις, καί μεγάλα 
<ατ» φΙ$Λτο9 καί εΤχεν ούτω μέχρις άν έ^ωτο τδ 
εώκατό) βασιλεϊ. Έπεί δ' εκείνο ς τούς πόδας ήλγει, 

ις έβέβλαπτο, καί περί τά άρθρα τούτψ 
6λη< συνε^ρυήκεσαν ρεύματα, καί ήν έν-

ipea imperabat, 
ί 1 Ιο comprobante omnia, et jam id animo agitabat, 
ut post mariti deceasum tota potestate et imperii 
gubernalione in ee translata, filium lmperatorem 
dicto audientem baberet, cui jam adulo ao 
pridem marito, ducta Bungarorum principis filia, 
procreatisque liberia, id ferendum non erat. 
Nam ne imperio excideret, aut vita etiam priva-
retur timebat, cum quanto amore mater filiam 
natu maximam et generum Bryenium proseque-
retur, cerneret. Itaque cognatos conveniebat, 
atqua adeo populum, slatuque rerum euarum 
apud singuloa clam deplorando, jurisjurandi viroa 
commonefaciebat: quo plerique obatricti promi-
eerant, se nonniei ipsi delaturos esse imperium.Ii 

ύοοοπετής * κατήρχεν ή βασιλίς, καί τψ D vero eum confirmabant, auxilia pollicentes, et 
«•fclC 4ς έπίπαν τιθέμενος δ αυτοκράτωρ θε-
IjfUtB, wd πάσα ή εξουσία καί ή τής βασιλείας 
αεσ4θ)οχ σνατεθήναι αυτή μετά παρέλευσιν τού 
ανδρδς μαμ^τητο , ώς και τδν υίδν καί βασιλέα 
έποκεεσ#«ε αύτη. Τψ δέ τδ σκέμμα ούκ άνεκτδν ές 
Ινδρας ή8η τελούντι, καί γυναικί πρδ πολλού συν-
•fvflns τοδ έθνους τών Ούγγρων αρχηγού θυγατρί, 

qus pollicebantur jurejurando sancieatea. Qu» 
cum imperatricem non laterent, irata edixit, na 
quisquam eum conveniret, paesim speculatoribua 
et obsevatoribus collocatis. Nibilo tamen ilie se-
cius fere omnes ad se allicere non desiatebat, 
alios per semetipsum, alios per eui atudioaos. 
Habebat autem S O S studia junioris quoque fra-

VarieB lectiones et not». 

(80) Καί ή μήτηρ αυτών. Irene Alanorum prin- aatronomicum, quod aeservari in bibliotbeca C«-
dfis fllia, de qua egimue ia Familiis Byzantinis, sarea monet Petrue Lambeciue, lib. vi de ead. 
p. 474. Hoie dieavit Tbaodoras Prodromue poema bibl. 
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tris, altoro Andronioo, fratri eidemque imperatori χ καί παίδων γεγονότι πατρί. 'Εδεδοίκει γαρ περί τ ή 
adversante. Nam hi quoque jam adulti uxores άρχή» ή *αί περί αυτή τή ζωή, όρων τήν μητέρα 
duxerant, AndronicuB sebaetocrator, Isaacius et πολλή ν περι τήν πρεσβυτέραν τών θυγατέρων έν- . 
Bryoniua Caaaree appellali, alteriue vero fili© δεικνυμένην σχέσιν, και περι τδν έπ' αύτη κηδεστήν 
maritus PhorbenuB panhypereebaetuB. Atque haeo τδν Βρυένιον. "Οθεν μετήει τδ συγγενές, άλλά 
ita ae babebant, etsi temporum ordine immutato, μέντοι καί ξ ύ μπάντας, και τά καθ" έαυτδν πρδς εκα-
posteriorapriue expoeuimus. στον λαΟραίως άποκλαιό μένος, άνεμίμνησκε τών 
δρκων τούς άνδρας, ούς οί πλείονες αυτών ήσαν δμωμοκότες, ώς ούχ έτερον αν παρά τούτον μετά 
τδν πατέρα δέξειντο αυτοκράτορα. Οί δ' αύτδν έπεθά^ρυνον, και έπαρήξαί οί καιρού καλούντος 
προθυμότατα έπηγγέλλοντο, δ'ρκοις έμπεδούντες τάς υποσχέσεις. Ταύτα δέ τήν βασιλίδα ούκ έλελήθει-
σαν, δι' ά καί προσώχθισε ύψ υίψ. Εντεύθεν παντί που καθ άπαξ προσιέναι οί άπείρητο, και πάντοθεν 
σκοποί τε καί κατοπτήρες ήσαν αύτψ. Ό δέ καί ούτως ούκ έπαύετο πρδς έαυτδν σχεδόν τούς σύμ
παντα; έφελκόμένος, τούς μέν δι' εαυτού, τούς δέ διά τών προσκειμένων αύτψ. Προσέκειτο δ' αύτψ 
καί τών αδελφών δ νεώτερος· θάτερος δέ γε, δηλαδή δ Ανδρόνικος (27), τψ συγγόνψ καί βασιλεϊ ήναν-
τίωτο. "Ηδη γάρ καί ούτοι, άνδρωθέντες, γυναιξί συνεζεύχθησαν. Καί ό μέν Ανδρόνικος σεβαστοκράτωρ 
τετίμητο, δ δ' Ίσαάκιος καί δ Βρυένιος Καίσαρες, δ δ' έπί τή δευτέρα τών θυγατέρων τού βασιλέως 
γαμβρός ύ Φορβηνος πανυπερσέβαστος. ΕΤχον μέν ούν ούτω ταύτα, εί καί προδραμών ύ λόγος τά 
ύστερον διηγήσατο. 

XXV. Unue porro ex Latinia ab Occidente in Β Κ Ε * · ΕΤς δέ τών είς τήν Έψαν διαβάντων Αατί-
Orientetn profeclue, Roberti, cujua supra meminit νων καί δ τού 'Ρομπέρτου εκείνου, οδπερ ήδη ή 
bi8toria,filiii8 nomine Boemundus, servitium auum ιστορία έμνήσΟη, ύπήρχεν υιός, Βαϊμούνδος δνομα-
imperatori obtulit, et pactis jurejurando firmatie, ζόμενος, δς, έκ τών Έσπερίων μετά τών ύπ' αύτδν 
aoceptaque pecunia fere innumerabili, capta ανιών, δούλωσιν τε τψ βασιλεϊ έπηγγείλατο, καί 
Byriaca Antiocbia, non modo pacta et ooaventa συνθήκας θέμενος πρδς αύτδν, δρκοις αύτάς έμπέ-
violavit, eed et da bello Romania inferendo cogi- πέδωκε, καί χρήματα λαβών σχεδόν υπέρ αριθμόν, 
lavit. Enimvero reditu in Ocoidentem desiinato, τή κατά Κοίλην Συρίαν ' Αντιόχεια έπιδεδήμηκε, 
"metuens, ne ία transitu Romanarum provinciarom καί ταύτην πολιορκία ελών, ού μόνον τών ώμολο-
a praetor aliquo preheneus, ad imperatorem in γη μένων παραβάτης έγένετο, άλλά καί πόλεμον κατά 
vinculie, ut bomo fcBdifrague perducereiur : quid 'Ρωμαίων άρασθαι μεμελέτηκεν. Έπανιεναι δέ 
faoit ? Rumorem de suo obitu epargendum ourat, φροντίζων έκ τών Έψων είς τά Έσπέρια, έδείΐα 
et ciete impoaitue, famulie mandat, ut cadaver μή έν τή έπανόδψ χώρας 'Ρωμαικάς διιών, κατα-i 
euum domum ferri dicant. Hoc aalu in patriam σχεθείη παρά του τών χωρών εκείνων τάς αρχάςj 
reveraue, et multum de imperalore conqueatus, έμπεπιστευμένων, καί άπαχθείη δεσμώτης, ώς πα-
multos popularium ad eumenda contra Romanos £ ραβάτης ών Εθετο συνθηκών. Τί γούν μηχαναται; 
arma ooncitavit, eorumqae dux creatus, euperato Εαυτού καταψεύδεται θάνατον, καί λάρνακι έμδε-
mari, Epidamnum magno studio oapere contendit. βήκει, έντειλάμενος τοίς θεράπουσι λέγειν ώς έτε-
Cum autem obsidio traheretur, civibus magnis θνήχει, καί δ νεκρός έκείνοη κομίζεται οΤκαδε. Ούτοι 
detrimentie illatis, neo paucioribua acceptia, ex- λαθών είς τήν χώραν αυτού δικσέσωστο * ένδα-
pugnatione deaperata, ad alia loca aeque irrito co- πολλά κατ ειπών τού βασιλέως, πολλούς τών δμο** 
natu progroBeus, denique pacem per legatos ab εθνών άραι κατά 'Ρωμαίων δπλα ήρέΟισεν, ών στρατ· 
imperatore petit, Tbessalonics tum agente: qui αρχών εκείνος διεπεραιώθη πρδς τήν Έπίδαμνον, 
inde digreesue, juxta Coloneam Europaeam vallum και πολλήν ίθετο σπουδήν έκπορθήσαι τδ άστυ σύ-
munivit, ibique cum Barbaro de pacis coaditioni- τής. Χρόνον δέ διατρίψας έν τή πολιορκία μακρόν, 
bus transegit. Ac Boemundicum bellum boc fere καί κακώσας μέν τούς έ/ τή πόλει, ού μεώ» δέ κα\ 
modo compositum eet. Patriarcba vero Nicolaue αύτδς κακωθείς, άπέγνω μέν τήν τού Αυ^αγΙου την 
Ecclaeia per annoa viginti septem gubernata,aenex άλωσιν, προέβη δ' είς έτερα· άλλά κάκείνων διή-
admodumdeceseiticujuerunueimperatormagnificie μαρτεν, δθεν διαπρεσβεύεται πρδς τδν αυτοκράτορα, 
bohoribueprosecutus, alium in patriarchico solio συμβάσεις ζητών. Ό δέ τή Θεσσαλονίκη ήν ενδημώ», 
collocavit, e cleri Ecclesi® oumero i l lum quidem, καί άπάρας εκείθεν κατά τήν Εύρωπαίαν Κολώνειαν 
aed ordinie diaconorum, et unus ex patriarcbicia D τδν χάρακα έθετο, ένθα καί πρόσω μίλησε τ ψ βαρ-
principibus, ex fratre aepotemejusqui tum Ghaloe- βάρψ καί τάς συνθήκας τών σπονδών έποιήσατο. Ή 
donenei preerat ficcleais, in litteris tum proTania μέν ούν τού Βαΐμούνδου μάχη ούτω πως διελέλυτο. Ό 
tum eacrie ab S04 ineunte versatum aMate, quem δέ πατριάρχης Νικόλαος, έπί εΓκοσι πρδς έπτά ένιαυ-
ipee imperator in Eocleeia declaravit. Aliquanto τούς τήν Έκκλησίαν Ιθύνας, καί ές γήρας έλάσας 

Vari» lectlOnes et nolee. 

(27) Ανδρόνικος. Andromcus Gomnenua Por- fuitlrene, uti nominatar in Typtoq jne. monaeterii 
pbyroganitue sebastoorator, qui in ipso «tatis flora τής Κεχαριτωμένης ab Irant AuguaU et iiliaa ina-
oontra Turcos fortiter pognane interiit: buic uxor tre oonditi. 
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βα|ύ, νοσήσας άπεβίω · ού τήν txtpopevj μεγάλο- Α poettantomorbo opppeB8ue,ut exepiraeeevideretur, 
πρεπώς 4 αυτοκράτωρ έτίμησεν, είτα έτερον είς τόν 
θρύνον τον πατριαρχικό ν έγκαθίδρυσεν, Ινα μέν τού 
κλήρου τής Εκκλησίας, τού τών διακόνων δέ γε βαθ
μού, καί τοΤς πατριαρχικοΐς συνταττόμενον άρ-
χοοσιν, άδελφιδούν δέ τού τής έν Χαλκηδόνι τότε 
προεδρεύοντος Έκκληςίας, λόγοις έντεθραμμένον 
τοις τε θύραθεν καί τοις καθ' ή μας, αύτδς δ βασι
λεύς τή Εκκλησία έπιδεδημηκώς, και αύτδν έν 
ταύτη προχειρισάμενος. Μετά δέ τινα χρόνον νοσεί δ 
κρατών, καί ούτως ή νόσος εκείνου κατίσχυσεν, ώς 
έκλελοιπέναι δοκεΤν. Έν τούτψ δέ τού σωτηρίου 
τού Σωτήρος ήμων έκτυπώματος, δ έν τή Χ αλκή 
άνεστήλωται, τδ θείον πέπλον (28), δ πρδ τής εί-
κόνος ι^ώρηται, κομισθέν, έφηπλώθη τη κλίνη έφ' 

aacroaancto velo, quod ante imaginem Servatoria 
nostri in Gbalce erectam pendet, in lecto sgro-
tantis expaneo, et ejua corpori appiioato, nonnibil 
mitigata morbi vehementia, se commovit, aeaedit, 
locutus est, malluvium petiit, cibumque cepit, et 
morbo paulatim decedente oonvaluit. Quod cum 
vulgo ineredibile videretur, ot de eua valetudine 
oonataret, paulo postequo per forum transiit. Eo 
morbo propulsato, nibiiominus urban» multitu-
dini metue inanis incessit ex rumore paesim vul-
gato, imperatorem eo anoo in magno 8abbato 
esse moriturum. Ia rumor non in plebe taatum, 
eed et in curia regia veraabatur, atque ipsiua 
etiam imperatoriv animum commoverat, et ai neo 

ής δ καμνων κατεκειτο, καί αυτού τδ σώμα περι- _ «grotantem, nec ulia moleetia ooDflictantem, do« 
εκάλυκε, και ή τής νόσου σφοδρότης ύπεδίδου ευθύς. nec eo dic elapso vanitale sermonie illius refutata, 
Ό δέ κεκίνητό τε και άνεκάθιοε, και έφώνησε, καί malorum metua omnibue est ademptus. 
$τησεν ύδωρ κατά χειρός, καί τροφής άπεγεύσατο. καί δ μέν άνε^όώνυτο, ή δέ νόσος δπέληγε. Τοΐς δέ 
»λλ*>ϊς άπιστος ήν ή άνά^ωσις. "Ινα γούν πληροφορηθώσι περί ταύτης οί αμφιβάλλοντες, έφιππος 
μετ* δλίγον διήλθε τήν άγσράν. Ά λ λ ' ούτω μέν τής νόσου δ αυτοκράτωρ άπήλλακτο. Αύθις δέ τδν άστυ-
«ολοοντα λαδν δέος ύπεισήει άναίτιον φήμη γάρ περιήει απανταχού τεθνάναι μέλλειν κατά τδ μέγα 
Ζάββατον τού ένιαυτού εκείνου τδν αυτοκράτορα, καί ού τού δημώδιυς μόνον πλήθους ή φήμη κατε-
Χράτησε αύτη, άλλά και τών έν τέλει καί τών περί τδν κρατούντα, καί αυτού δέ τού βασιλέως διέσεισε 
τήν ψυχήν , και ταύτα μηδέ νοσούντος μηδέ τι τδ ενοχλούν έχοντος. Έπιστάσης δέ τής λεγομένης 
ημέρας, ήλέγχθη τδ φημιζόμενον μάταιον, καί τών πονηρών προσδοκιών απηλλάγησαν ξόμπαντες. 

Κ^. 04 πολύς έπί τούτοις παρήλθε καιρός, καί X X V I . Parvo deinde tempore elapeo, imperator 
τής Βυζαντίδος δ αυτοκράτωρ αποδημεί, καί τήν 
γυναικωνιτιν συνεπαγόμενος, καί ταύτα καθ' ώραν 
χειμέριον, καί σκηνοί κατά τήν θρακιραν Χε^όν-
νησσν. Τού δέ χειμώνος παρελθόντος, καί τού έαρος 

cum gyneceo, qaamvis hiberno tempore, Byzantio 
in Chersonesura transiit: nec inde diacesait, in-
terim miiitaraa catalogos perluatrans, donec eub 
«tatis initium, imperatrice aegrota, imperatorta 

αναλάμψαντος, ήδη καί τδ θέρος έφίστατο, κάκεΐθεν C triremi prsmisBa cognovit, eam in regiam per-
δ κρατών ού μεθιστατο, Ιως νόσος τή βασιλίσση 
ενέσκηψε · τότε δέ προεπέμφθη ή Αύγούστα τριήρει 
βασιλική. Ό βασιλεύς δ' έτι έμενε διάγων έκεΤ, καί 
τους στρατιωτικούς καταλόγους επισκεπτόμενος, 
μέχρις αν έμεμαθήκει ώς ή βασιλίς κατηντήκει πρδς 
τά Βασ(λεια. Είτ' εκείθεν άπάρας, διά μιας ημέρας 
Χανειλήα·ει τήν Μεγαλόπολιν. Και ή μέν άνε^ώννυτο, 
4 H τόσν διοικήσεων ε?χετο, ώς τά πολλά κατά τδ 
Μ ο π α τ ι ο ν ποιούμενος τάς διατριβάς. Καί οί τοι-

ι τε έτειτετήδευτο, τευαγμένας ημέρας ώρίσατο, 
ας έκΧίσε δημοσία προύκαθητο, άφορων πρδς 

πλατεΤαν. Τψ βουλομένψ δέ ή είς εκείνον 
συγκεχώρητο, καί έκαστος τών δε© μέν ων 

venisse. Tum et ipse ono die in magnam urbem 
pervenit, eaque convalescente, rerum adminietra-
tioni intentue fuit, plerumque in Philopatio de-
gene, eaque ratione inita, ut oertie diebus in am-
plam planitiem prospectans, ibi publice pro tri-
bunali sederet, liceretqoe omnibtie ei pomgero 
Hbelloa auppiicea: quos ante se depoaitos a eecre-
tariis legi, et cuJOsque fpetitionem indicari, sta-
timque reaponaa eoribi, eaque confirmata euppii-
cantibue restitui jussit.Ea ratione eatis longo tem-
pore obaervala, rursae eam imperatrice et gyne-
ceo egres8as,circa radices montisPapycii per totam 
hiamen, onm omni familia babitavit. 305 Sub ve-

Vari® lectiomes et notae. 
(U) ΤΙ θείον πέπλον. Ita tradunt Synaxaria, D 

omlAHUB Philosophi imp. uxorem, cum a de-
MWi fltttretur, divmo monitam oraoalo, ei saora 

Mpara lona, quae in Chalcopraiiana »ae aeaer-
nibaliir, ad eam afferretur, fore ot liberaretur; 
mox AttRntU pracepto aperta capea, et zona a 
patiiarcna aupra Auguetae corpua expansa et ex-

Sicata priatiaam sanilatem recepiese.Idem babent 
e m at Svnaxaria ad 31 Augasti , adduntque, 

agertaliac tfaeca, quam αγίαν σορδν appellatam 
otiam diennt, in eazonam Deipare inventam Σύν 
σφραγιδι διά χρυσίνης βούλλης, καί κωδίκελλον 
έμΛαίνοντα λεητομερώς, καί τόν τε χρόνον, τήν 
ίνδικτιώνα, καί την ήμέραν καθ' ήν έν Κωνσταντι-
νουπύλει προσεκομίσθη γ αγία ζώνη. Eyuamodi vero 

vela σα® ad sacraa imagines appendebantur, cole-
bant Graeci, ut ex hoo loco patet, et ex Synaxario 
ms. ubi narrat Mannelem Conoaura imp. ex 
S. Demetrii templo ThesBalonicensi, ejusdem aan-
cd τδ παλαιγενές πέπλον, καί έπικείιιενον τη πο, 
λυόλβψ καί κοσμοκήτψ σορψ, seu ιεράν σκέπη ν -
σορού προκάλυμμα τού αήττητου μάρτυρος Δημη
τρίου, vetue scilicet velom quo contegebatur 8. De-
metni feretrum, aolemni pompa cxcepisse sub an. 
1164, et m edem του Παντοκράτορος a Patre 
Joanne conditam, intulisse, anno Christi 1164, in-
dict. 13. Octobris 23. Rem pluribna narrat idem 
Synaxarium ad 26 ejusdem mensiB, Vide Menaea 
11 Augueti, Glou. med. Ormcit. in Ποδέα, et no-
atram C&nstantinopntim, lib. ιτ, ρ 84, 85. 
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rie initiam juxta Philippopolim, vernum ©stivum- Α έπανετείνετο δεητήρων διδακτικόν δτου δέοιτο. Καί 
que tempua, et magnara aulumni partem exegit, 
eare ibi occupatua, ut cum Manichfflie qui Pau-
liciani vulgo dicuntur, diaputaret. (Nam raagna 
ejus geatis mullitudo ibi vereabatur, a Joanne 
Zimisce ex Oriente in ea ioca tranalata) eorumque 
multua ad orthodoxam fldem traduxit. Autumno 
jam medio fere exacto, in regiam eet revereus. 
Quia vero imperatrix multum poterat,etiam generi 
ejue Bryennii magna erat potentia, ac jam vulgo 
oelebre, illiue nutu ia regia geri omnia.Quare om-
nea ad eum ββ conferebanl, juria dicundi, et pro 
imperii auctoritate eententias ferendi potestate pre-
ditum.Erat autem et ipeestudiia doctrinarum dedi-
tus,et uxor ejus in iiedem operam nibilo minorem, 

ταύτα, ενώπιον αυτού τιθέμενα, έπέταττε τοΐς ύπο-
γραμματεύουσιν (29) έπιέναι, καί γνωρίζειν αύτφ 
τάς έκαστων αιτήσεις, καί αύτίκα τήν έφ' έκάστψ άν-
τιγραφήν προσέταττε γίνεσθαι, καί βέβαιου μέν ην τοις 
δεομενοις παρέχεσθαι, Καί τούτ' έπί χρόνον Ικανδν 
έτηρείτο τψ αύτοκράτορι. ΕΤτ' αύθις αποδημεί της 
Βυζαντίδος, φθίνοντος ήδη τού μετοπώρου. Συνήν δέ 
έκείνψ καί ή βασίλισσα, καί ή γυναικωνΤτις συνεί-
πετο, καί περί τούς πρόποδας τού δ'ρους τού Παπυ-
κίου (30) κατασκηνοί. Έν6α τδ τής ώρας χειμέριο ν 
διαγαγών παγγενεί, άρτι ήργμένου τού έαρος εκείθεν 
άπάρας, τήν Φιλιππούπολιν κατέλαβε. Περί ταύτης 
ούν τά δ'ρια δ βασιλεύς Αλέξιος σκηνωσάμενος, έκεΐ 
τδν έαρινδν τε καιρδν καί τδν θέρειον, ήδη δέ καί 

ao potius majorem pouebat, exquiaite atticieeaDe, R πολύ τσύ μετοπώρου διέτριβε, καί ήν έργον αύτψ 
: : Λ : Ι „ «-..ι: : ~Λ Α . . . . . . : . . : Ο - _ > * _ j x _~ \κ .-t.... /o i \ ingenioque prsdiia acutiaaimo ad abetruaiaaiinaa 
quaeque contemplationee, eam facultatem partim 
naturaj bonitate, partim industria coasecuta.Affixa 
etiam erat librie.eteruditorum consoetudine haud 
obiterutebatur. Hoo rerum auarum statuCaBaar om-
nibus linguia celebratur.Quae cum imperatorie filium 
eumdemque imperatorem angerent et cruciarent, 
tamen tolarabat. Sed hsc in progreseu oratioaie 
exponentur. Nuno vero ea referantur, qus omiaea 
eunt. Temporibua imperaiorie hujus multa exeti-
tere incendia, diveraie urbie locis igne desolatis. 
Sed et aliquaudo verno tempora vehementis venti 
procella cum alia multa corruerunt, tum statua ia 
rotunda ille maxima columna porphyretica, iaforo 
quod Placotum vocant, dejecla, muitoa qui forte 

τής έκεΐσε διατριβής ή μετά τών Μανιχαίων (31) 
διάλεξις, ούς Παυλικιάνους ή δημώδης άνομάζει 
φωνή (πολύ γάρ τούτο τδ γένος έν τή χώρα ταύτη 
κατψκισται, τού βασιλέως Ιωάννου τού Τζιμισκή 
μεταγαγόντος έκ τής Έψας αύτδ κάν ταύτη έγκατ-
οικίσαντος), οΤς διαλεγόμενος, πολλούς πρδς τήν 
ορθόδοξο ν πίστιν μετήνεγκεν. "Ηδη δέ μεσούντος 
σού μετοπώρου, έπανήλθεν εις τά βασίλεια. Τής δέ 
βασιλίσσης μέγα δεδυνημένης, καί τψ κηδεστή τψ 
Βρυεννίψ τψ Καίσαρι πολλή τις ήν Ισχύς, καί δι ' 
εκείνου πάν έν τοΐς ανάκτορο ι ς οίκον ο μου μεν εν έκ-
πεφωνητο. Διδ καί πάντες έκείνψ προσήεσαν, καί 
δικάζειν αύτψ έπιτέτραπτο καί βασιλικώς έθεμίστευ-
σεν. ΤΗν γάρ καί λόγοις προσκείμενος (32) δ άνήρ, 
καί ή σύνοικος δέ οί ουδέν ήττον εί μή καί μάλλον 

ib i erant, contrivit. Ea statua et mole ingens, et C εκείνου τής έν λόγοις παιδείας άντείχετο, καί τήν 
pulchritudine mirabilis, casu illo in multa frag-
manta est comminula. Alio tempore imber maxi-
mna eo die quo priocipum Chriati apoetolorum 
Petri et Pauli memoria celebratur, erupit, veape-
rique auspicatus ad idera usqua tempua poatridie 
aine intermissione duravit. Tum iiLpetu aquarum 
muita eediflcia eunt dejecta, et vallea aquia re-
dundantea a mari nihil diecreparuot, et hominee 
non pauci, ac mults animantea perierunt. Atque 
heo ita se babuerunt. 

γλώτταν εΐχεν ακριβώς άταικίζουσαν, καί τδν νούν 
πρδς ΰψος θεωρημάτων άξύτατον. Ταύτα δ' αύτη 
προσεγένετο φύσεως δξύτητι καί σπουδή. Π ρ ο σετ ε-
τήκει γάρ ταΐς βίβλοις, καί λογίοίς άνδράσι, καί ού 
παρέργως ώμίλει αύτοΐς. Ούτω δ', ώς εΓρηται, τψ 
Καίσαρι τών πραγμάτων συνενεχθέντων, διά πάσης 
ήν γλώττης φδόμένος δ άνηρ. Τρύτα δέ τψ βασιλέως 
υίψ τε καί βασιλεϊ πολλή ν τήν άθυμίαν ένέσταζον, 
καί είς άγωνίαν ένέβαλον · δ δέ καί ούτως έχων 
έκαρτέρει. Ά λ λ ά τά μέν περί τούτων προϊών δ 

(29) ΊΓπογραμματεύουσιν, 
vertit: malim α secrelariit: nam "etsi notarius et 
secretarius idem forte baberi possint, tritior ea 
tempestate fuit vox posterior, licet qui lingus pu-
rion etudebant, ab ea abatinerent, ao eecretarioe 

λόγος έκθήσεται, άρτι δέ διηγησάσθω ά παραλέλοιπε. Πολλοί κατά τούς τής αύταρχίας χρδνους τού βασι
λέως τούτου γεγδνασιν εμπρησμοί έν διαφόροις τής πόλεως μέρεσι καί πολλά ταύτης κατενεμ^έη τδ 

Yariee lectiones ei notaa. 
Interprea α natariis D nem Cinnamum, lib. vi, n. 6. et Nicetam in 

Iaaacio, lib. ui , n. 1, et monasteriorum ineo edi-
ficatorum. 

(31) Μετά τών Μανιχαίων. De Manicbeia drca 
Pbilippolim, consule Notas noatraa ad Alexiadmn, 
pag. 284. 

(32) Λόγοι ς προσκείμενος. Quod testaior in primifl 
ejua quam pra manibus habemue hietoria, 

καλούσι άσηκρήτις.' Igiiatiiis Diacou. in ejuedeni Petri Poeeini etudio typJe Begiie edita, et quam 
Nicepbori Vita, n. 4 : "Ελαχε γάρ αύτδν τήν τού Gommentario illustravimus. Nicetas in Joanna. 
ύπογρααέως άποπληρούν χρείαν, καί τοΐς βασιλείοις n. 1, de Irene generum conjugi Alexio ad imperii 
μυστηρίοις ύπηρετεΐσθαι. Et n. 7 : Έ ν γάρ ύποτ lucceasionem proponente : Ά τ ε είπεΐν ίκανώτατον, 
γραφεύς τών κρατούντων μυστηρίοις δπηρετού- καί ούκ έλάττονα διαπράξασθαι, καί μαθημάτων 
μένος. Alia vide in Gio«. med. Grxcit. in ν . 'Λση- έλευθεοίων μετάσχοντα, ^οθμίζειν τδ ήθος είδότων 
*ρήτις. καί χρος βασιλείαν άδιαλωβητον ού βραχέα συναιρό-

(30) Τού δρους τού Παπυκίου: Papycii montie μενον τοΐς άρχειν μέλλουσιν. 
veraus Strymonem fluvium, meniio eet apud Joan-
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π υ ρ κα ί ή ρ ε ί π ω σ ε ν . Έπνευσε δέ ποτε τούτου κρατούντος και άνεμος σφοδρός τε και βιαιότατος, ώρας 
ούσης εαρινής, ύφ' ού πολλά τε άλλα συνέβη συμπτώματα, καί ή έν τψ κυκλοτερεΐ καί μεγίστψ 
πορφορέψ κ ί ο ν ι τψ κατά τδ λεγόμενον Ηλακωτδν έστώτι Ιδρυμένη στήλη (33) κατήνεκτο, καί πολλούς 
άνειλε τών παρατυχόντων έκεΐ. rHv δέ τό άγαλμα μεγέθει μέν πάμμεγα, κάλλει δε γε θαυμάσιο ν, δ 
και πεσόν συντέθραυστό τε καί είς πολλά διετέτμητο. Καί δετός δ' έν άλλψ χρυνψ κατε^ράγη σφοδρό
τατος , κ α τ ' αυτήν τήν ήμέραν μνήμης τών κορυφαίων τού Χριστού μαθητών Ιίέτρου καί ϋαύ-
λ ο υ , δ ς , περί δείλην όψίαν ήργμένος, διήρκεσεν άχρι τής αυτής ώρας τής έπιούσης ημέρας ανένδοτος 
γ ε γ ο ν ώ ς · "Οτε πολλαί τε τή φορά; τών υδάτων οίκίαι κατέπεσον, καί αί κοιλάδες υδάτων πλησθείσαι ουδέν 
διέφερον θαλασσών, καί ανθρώπων ούκ ολίγων καί ζωών πολλών συμβεβήκει απώλεια. Ταύτα μέν ούτω 
σονήνεκτο . 

ΚΖ\ 'Απηγγέλη δέ ποτε τψ βασιλει Τούρκων Α 3 0 β X X V I I . Giim autem aliquando imperatori, 
έθροίζεσθαι στρατιάν, βουλομένην έπελθεΐν ταΐς 
ύπδ 'Ρωμαίους χώραις , καί ταύτας ληίσασθαι. 
Έτυχε δέ τότε τούς πόδας αλγών, τού γεύματος 
σφοδρότερον έπι£($εύσαντος, καί περιωδυνίαις αύτδν 
καί άλγηδόσιν όξυτάταις πιέζοντος· έπεί γούν ούκ 
είχε δ ι ' εαυτού κατά τών Βαρβάρων στρατεύσασθαι, 
φάλαγγα κατ' αυτών εκπέμπει στρατιωτών, φαλαγγ-
άρχην έπιστήσας αύτοΐς τδν Καμμύτζην Εύστά-
•ιον (34), άνδρα τοΤς πρώτοις τεταγμένον τών στρα
τηγών. Ό δέ, ούκ ελαχίστη των πολεμίων μοίρα 
αεριτοχών, προσβάλλει τούτοις, ήττήθη δέ προσ
βολών, καί σύτδς μέν έάλω, οί δ' ύπ' αύτδν οί μέν 
έκεσον, οί δέ φυγόντες έσώθησαν. Ώς δέ ταύτα τψ 
βασιλει κατηγγέλθησαν, ούκέτι καθεκτός ήν εκείνος, 

nuntiaretur, Turcicum exercitum colligi Romanas 
provinciae populaturum, atque ipse pedibua eger, 
fluxionibus uberiue ducurrentibue cum doloribue 
ac cruciatibus acerrinuis, Barbaria occurrere DOD 
posaet: Eustatbio Gamitzc dnce, pbalangem con-
tra eoa mittit, viro inter duces primario, qui cum 
noa minima hostium parte congresaue, victus eat 
et captus, militibus partim Cffieis, partim fpga cla-
pis. Quo imperator nuntiato teneri non potuit, 
quin ipse egrederetur, aoTuroos quidem nusquam 
adeptua est, quod audito ejus adventu, laxatia ba-
benia continenter fugerant. Sed Gamitzem, qui 
suie custodibus, magnorum prsmiorum ape pro-
poaita, persuaserat, ut eecum ad imperatorem 

έλλ' Ι ξ ε ι σ ι , καί Τούρκοις μέν ένέτυχεν ούδαμού g tranafugerent, libenter vidit, et libaratoribus ejue 
(μαδοντες γάρ τήν κατ' αυτών τού βασιλέως δρμήν, 
τοις Ίπποtς ένδόντες τούς χαλινούς, έφευγον άμετα-
ετρεπτί), Γσχυσε δέ καί δ Καμμύτζης τάς χείρας 
αυτών έκφυγεΐν, τούς αυτόν φρουρούντας μεγάλαις 
έποσχέσεσι πείσας συναποδραναι αύτψ, καί προσ-
εληλυθέναι τψ βασιλει. Και δ μέν πρδς τδν αυτο
κράτορα ήλθε προσάγων, καί τούς αυτού φύλακας 
αυτομόλους. Ό δέ κρατών εκείνον μέν ήδέως ειδε, 
τούς δ' εκείνον λελυκότας έδεξιώσατο χρήμασι, καί 
έπανήΛφεν είς τδ Βυζάντιον. Ού πολύς παρε^ρύη 
καιρδς, καί έξεισιν αύθις κατά τών Βαρβάρων τού
το» δ αυτοκράτωρ, καί άπεισιν εις τδ Φιλομίλιον 
αύρα δέ το άστυ τούτο κενόν οπλιτών (πάντες γάρ 
τή» τον αύτοκράτορος έγνωκότες κατ' αυτών έφοδον, 
νέρέν φίλτατα μετέθεντο, εκείνοι δ' άνεχώρησαν)* 

peoania donatis Byzantium rediit. Neque multum 
temporis interceesit, cum alia expeditiooe conlra 
Barbaros euecepta, Pbilomelium urbem armatia 
vaouam repertam (omnes enim ejus accesau co-
gnito, charrieeimis quibueque ablatie diaceeserant) 
eine labore cepit. 8ed et castella quedam et epe-
luncae, quae ab incolis Galapbygia, boc eat, confti-
gia nominantar, per deditioaem accepit et illoa 
quod ita expedire videretur, in coloniae eecum 
abduxit, cum nemo eaeet, cum quo bellum gere-
ret: iie qui integra ©tate erant, et viribue vige-
bant, pedibua iter facienlibua: qui vero eeneotute 
tardiores ad ambulandtim erant, iis jumenta pre-
buit. Si qui vero vel morbis, vel aliis calamitati-
bue, vel aftlicti eenio corporibus laasis erant, eoa 

tVpli ούν άστυ άπόνως ελήφθη. Άλλά μέντοι καί C clypeia impositos a robutia juvonibua, qui oneri 
ferendo parea eesent, geetari jussit, ipseque obe-
quitlans, ai quem eorum vel siti laborantem, vel 
cibum desiderantem, vel alioqui male affectum 
videret, eum pro virili recreabat. Sio proficiscenti 
et divertenti Turci Occidentales occurrerunt, qui 
principem euum ferire cum Romanie foedua velle 
dicerent. Quod cum nec imperatori displioeret, 
mane Barbarorum princeps venit, non eatrapa,eed 
ex eultani genere, qui et ipee a euia aultanua vo-

3ta καί σπήλαια, ά* Καταφύγια τοΐς έγχω-
εέπς ώ ν ύ μ α σ τ α ι , παρά τών κατεχόντων αυτά τψ 

παρεδόθησαν, καί οί έν αύτοΐς μετψκίσθη-
τούτο συμφέρον τού αύτοκράτορος κρίνοντος. 

0"< fft εαυτού λαβών εκείνος, έπανήει, έπεί μή 
πτολεμίσες ένέτυχε. Τών δέ μετοικιζομένων Οσοι μέν 
ανα^ονττς ήσαν ή καί νεάζοντες, δι' εαυτών τήν 
ντορσιασ παποίηντο* οίς δέ τδ γήρας βραδεΐς έτίθει 
#οδς πόδας οίς βάδισιν, τούτοις παρεΐχεν δ κρατών 

Variee lectiones ei notee. 

(33) Στήλη. De bac statua Conetantini et co-
lomn« porpnyretica, ejuademque atatu» caeu, 
egimua m Notie ad Alexiadcm Aunxam. Illiue pras-
torea meminit Nioetaa in Tliesauro orthod. /W. 
lib. v, eap. 11, ex veraione Petri Morelli: Cum 
pervenistet ad Sigma, locu* hie ett urbis Constantmo-
polsas ita dielm nec procul α Purpurea columna 

dissitus: ea, inqnam, cui maxima Corutantini statua 
imposiia est, qum Άνθήλιος dicitur, qum terrx mo-
tu etiam confracta est imperante Comnenorum primo 
jjlexio, eto. 

(54) Τδν Καμύτζην Εύστάθιον. Gujua non 86-
mel meminit Anna Gomnena lib. xiu Alexiadis. 
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caretur, et eminus de equo deeoendit, atqae impo- υποζύγια. Bt 34 τίνες 1) νόσοι ς τ) πάθεσιν άλλοις 
ratorem insidentem 3 0 7 pedes convenit, et ad-
oratione eic peracta, fcedere icto, magnaque pecu-
nia oum euie donatus, in aedes suaa rediit,impera-
rator in regiam est reversue. Ab co tempore auctie 
pedum doloribua plerumque deoubuit, imperatrice 
rerum potiente. Quae cum omnem auctoritatem eibi 
vindicatura videretur, flliue ejus, idemque impe-
rator, omnibua modie conatibua matrie obeietere 
non desietebat. 

είχον παρειμένα τά σώματα, ή γήρα μακρόχρονοι 
τε καί λυγρψ, τούτους άσπίσιν έπετίθει μακραΐς, 
καί τάς ασπίδας νέους φέρειν έπέταττε σθεναρούς, 
δεδυνη μένους άχθοφορεΐν, αύτδς δέ περιιών, ΕΙ τινα 
τών ούτω κομιζομένων ή δίψει κάμνοντα εύρισκεν, 
ή τροφής όρεγόμενον , εί άλλως ταλαίπωρου μενο ν 
ώς ένδν, άνεκτάτο τδν χαμνοντο. Ούτω δέ δδοιπο-
ρήσαντί τε καί καταλύσαντι καί Τούρκοι πρδς έσπέ-
ραν άνεφάνησαν, σπονδάς πρδς 'Ρωμαίους λέγοντες 

έθέλειν θέσθαι τδν σφέτερον αρχηγό ν, Τούτο δέ ουδέ τψ βοσιλεΐ άποθύμιον έδοξεν Έωθεν ούν ήκεν 
δ τών Βαρβάρων κρατών δ δέ ήν ού σατράπης, άλλ' έκ τού γένους τού σουλτανικού καταγόμενος, 
καί σουλτάνος δπδ τών οικείων ονομαζόμενος, δς έφίππψ τψ βασιλει έντυχών, πόρ^ωβεν αύτδς άπο-
βάς τού Ίππου, καί πεζός προσεληλυθώς, καί ούτω τήν προσκύνησιν αύτψ άφοσιωσάμένος, συνθήκας 
τε έθετό, καί χρήμασι πολλοίς φιλοτιμηθείς εκείνος τε καί βσοι σύν αύτφ έληλνθνσιν, δ μέν έπανήει 
πρδς τά ήθη τά εαυτού, δ δ' αυτοκράτωρ έπανήλθεν είς τά βασίλεια. Εντεύθεν ηύξητο τδ τών ποδών 
άλγος αύτψ, καί ήν κλινήρης ώς τά πολλά, κατήρχε δ' ή βασιλίς, καί ήν έηίδοξος τήν αύταρχίαν σφετερί-
σασθαι. Ό δέ ταύτης υίδς καί βασιλεύς ούκ ήρέμει, παντοίως πρδς τήν δοκούσαν τής μητρδς έπιχείρησιν άντισ-
τρατευό μένος. 

XXVIII. Imporator porro morbo fatigatue, in Β 
magnum palatium, quod eat ad orientem, est trans* 
latua, ubi quotidiania medicorum conventibua cu-
rabatur, quorum judicia variaveront, donec tan-
dem oommuni consilio decreverunt etomacbo im* 
peratoris ferrum candena imprimere: et qoia eia 
regiffi aer, ut auetralior, parum temperatue videba^ 
tur, in Mangana tronefertur,sive id fortuito factum, 
aive fatis, moribundum bominem, ut ibi animain 
axhalaret, compellentibue. Nam illud, In Ac4*ody-
nii cadet, qui talia admirantur, de eo interprota-
bantur: eeae enim Mangana Aceeodynum, ob me-
dioam offleinam que ibi erat, quod dolores ibi 
propulaarentur. Quin et oauterium non temera 
imperatori adbibitum i i contendebant, qai de 
ietiusmodi etudio eibi piacent, aed id quoque ex ρ μένοι* άκεσώδυνα τήν τών Μαγγάνων κ 

ΚΗ'. Ώς δέ τή νόσψ κατεπονεΐτο δ αυτοκράτωρ, 
είς τδ μέγα τδ πρδς άνίσχοντα ήλιον μετεκομίσθη 
άνάκτορον, καί ήν νοσοκομούμενος. Καί δ τών 
'Ασκληπιαδών περί εκείνον καθ* έκαστη ν έγίνετο 
άθροισμός. Ούκ ήν δέ μία πασι διάγνωσις, μόλις δέ 
ούν είς μίαν γνώμη ν ήλθόν ποτε· ή δ' ή ν σιδήρψ 
τδν στόμοχον καυτηριάσαι τού αύτοκράτορος* σίδη-
ρον ούν δ βασιλεύς κατά τού στομάχου φλογοεντα 
δέχεται. Ούκ εύκρατος μέντοι έδόκει τοίς ίατροίς δ 
τών ανακτόρων άήρ, οία δή νοτιώτερος· Αιδ καί είς 
τά τών Μαγγάνων ανάκτορα μετακεκόμιστο δ κρα* 
τών, είτε τυχαίως ούτω συμβάν , είτε τού χρεών 
τδν θνήοκοντα συνελαύνοντος, έκεΐ τήν ψυχήν έρυ-
γείν. Τδ γάρ, Έν άκεσωδύνοις πεσείται, περί 
εκείνου γεγράφθαι λέγοντες οί περί ταύτα έπτοη-

κατοικίαν 
tetere pneacientia et praedictione factum. Nam 
alicubi aoriptum eeae de eo, ab iie qui regum fata 
ambagibua involuta deaoripeerunt,eum hamo ustum 
casurum, quod ill i ecriptorea ferrum quo atoma-
cbua uri eolet, ob acumen inflexum, hamo compa-
rarint. Verum noque uslio, neque looi mutatio 
quidqoam «groto profuit, paulatim ad terminum 

έξηγούντό τε καί ώνόμαζον, διά τδ ίατρεΐον τδ έν 
αύτοίς, ώς άκος ταις περιωδυνίαις περιποιούμενον, 
καί ουδέ τδ καυτηριάσαι τδν βασιλέα, γενέσθαι μά
την έλέγετο τοΐς ταύτα κομψοΐς, άλλά κατά πα-
λαιγενή καί τούτο πρό^ρησίν τε καί πρόγνωσεν. 
Γεγράφθαι γάρ που περί αυτού τοΐς πονήσασι'τάς 
περί τών βασιλέων αϊνιγματώδεις (35) γράφος ώς 

Vari» lectiones ei not®. 

(35) Αίνιγματώδεις. Omieit Petrue Lambaoias 
baocde imperatorum fatie pr®dictioojom in sua 
Collectioae praefixa Leonie imp. Orajculie cui hano 
addi velim, quam excod. Reg. 1595, fol. 75, olim 
deeoripaimue. 

ΧΡΗΣΜ0Σ 
"Οτ' έξ Έώας καί δυσμών ήξει μάχη, 
"Οτ' ενδέκατης δ'τε μήν κορυφαίος, 
Άνήρ Λιβύης άσπίδος σννετογαία ] 
Σκοτεινοειδές πλατοχάνων και μέγα, 
Ούτος όοφήσει τδν ανακτόρων μέγα 
Κα* σφανια πάμπολλα τή Βυζαντιδι. 
'Ρούς γάρ μέγας έκδράμη τών αιμάτων 
Ώστε γεμεΐσαι τάς αγυιάς άπάσας' 
Ώς οίκτρδν οίκτρδν έβίωσε πάς βλέπων, 
Καί συγκλωνηθ' ήσονται τά πέριξ Έπταλόφου. 
Αϊ, αϊ, Ιξη ή σύμπασα γάρ γή τότε, 
ΟΊμοι τδ Κάππα βραχύν αρξει τδν χρόνον, 

Άλλά Βαβυλών δυσμενέστατη πόλις. 
Εφαγαί γάρ είσι καί προχύσεις αιμάτων, 
Οίκτρδν γάρ οίκτρδν μή εκποθήσεις φάος. 
Αημοκοατησει πρδς αακρόν, άρξει Κάππα, 
Τής ενδέκατης ειρημένης εκλείψει, 
Καί πέντε προτύλια τής μοναρχίας 
Αίχμάς φέροντας, καί σποραί εγκρμμέναι, 
Δράκοντα συσφίγξουσι τδν Αιβοκτόνον 
Άσαρκα μή σθείνονται τά τούτων κρέη 
Καί πρδς μάΧην έφυλον ήλλοιωμένον, 
'Ρηρίθμώ έργψ ταρδήσω σίτο ξίφει, 
Πρδς νλιάόας έξ ίπτα μετριμένας, 
Καί πάς ασελγής καί φονεύς καί κραμμένος 

Μυλόκρανον μήλιθ^ν πραον λαβόντες, 
Τδν Ιεζιδν αυτού έξαγαγοται πόδα, 
Καί τούτου |4ασθ«ι ιερδς βασιλέας δόμους, 
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fejstyt κουφείς πεσειται · άγκήρι λέγοντες τόύς Α. vi\m progredienti. Negabant tamen medioi, vitam 
συγγραφείς εκείνους τδ σιδήριον άπεικάσαι, δι' ου 
τδτ στύμβχον καυτηριάζεσαι είθισται διά τδ κεκάμ-
φΑαε πρδς τδ άκρον αύτδν. Ά λ λ ' οΰθ* ή καυτή ρ (α, 
ούτε μήν ή τού αέρος εναλλαγή τψ κάμνοντί τι έλο-
σιτέλησαν, ήρεμα δέ πρδς τδ τέλος έχώρει, ούτε δέ 
οί Ιατροί άπεγνώσθαι αύτψ τδ βιώσιμον ελεγον κα^ 
τίνες μοναχοί προύλεγον αύτψ μή άλλως έκλιπείν f 

εί μή πρότερον πρδς Ιερουσαλήμ άφίκηται είς 
προσχύνησιν τού ζωηφδρου τάφου τού Κυρίου καί 
Σωτήρος ήμων. δ'που καί τδ διάδημα αύτδν άποΑέ-
σδαι μέλλειν έχρησμολδγουν. Καί οί μέν ταύτα 
αύτψ έπηγγέλλοντο, δ δέ τοις λεγομένοις έπίστευεν, 
Ό γαρ ήμιν πρδς βουλής, τούτο ££διον είς πίστιν 
κατάγγελλαμενον. Ούτω δέ κλεπτό μένος ελαθε τψ 

ejua 6880 deploratam: ac monaohi quidam praadi-
cebant ei, non moriturum priusquam Hierosolyma 
veniseet ad viviGcum eepulcrum Domini et Serva-
torie nostrisadorandum, ubidiadema depostturam 
eum vaticiaabaQtar: quorum ille pollicitis orede-
bat. Nam orationem qus nobis cordi est, facile 
comprobare solemus. Ita per imposturam non ani-
madvertit se vite finem attigiase, anteqaam Hie-
roeolyma perveniret, diademate qnanqoam non 
ultpo posito: etei dioi 3 0 8 queat ad euperna 
Hierosolyma profectus eese, primogenitorum me-
tropolim, qoi sunt ia coelis inecripti. Igitur A u -
guatixv undecim® indictionis, Augasinsexlremam 
ducebat spiritum, qui oum crebrum infirmumqao 

τέλει προσεγγίσας τής βιοτής, καί πρδ τής είς Ί ε . ρ trahens anbelitum jaoeret, imperatrix mcerore op 
ροοσαλήμ άφίξεως, αποθεμένος, άλλ' ούχ εκών, τδ 
διάδημα. Ε"η δ' ειπείν πρδς τήν άνω Ιερουσαλήμ 
έκδημήσας. τήν τών πρωτοτόκων μητρύπολιν, τών 
απογεγραμμένων έν ούρανοίς. Πεντεκαιδεκάτην μέν 
έ Αύγουστος ήγε τής ενδέκατης έπινεμήσεως, καί 
τά τελευταία Ιπνει δ Αύγουστος, καί δ μέν έκειτο 
αναφερών τδ άσθμα πυκνό ν τι καί αδρανές. Ή δέ 
γε βασίλισσα δ'λη τού πάθους ήν, καί συνήκτο περί 
εύτήν τά θυγάτρια. "Ηδη μέν ούν τής ημέρας παρ-
εληλυΟει τδ πλέον, καί δ ήλιος ούχ υπέρ κεφαλής 
ήν έστώς, ούδ' οίον ειπείν κατά κάθετον άλλ' έκλιν
δή βραχύ τι κατιών πρδς δυσμάς, καί δηλούται τψ 
τού βασιλέως υίψ καί βασιλεϊ έκλιπείν άρτι τδν 
πατέρα. Ό δ' είσήει τδν οίκον, Ενθα περ δ θνήσκων 
χατέκειτο, ούτι τδν άπιόντα θρηνήσων, τδ δέ πιστδν 

pressa aderat, filiabue etiam praseatibue. Jara ma-
jore diei parte exacta, cum sol non supra caput 
ataret, nec (ut ita dicam) ad perpendiculum, eed 
nonnibil inclinatus ad occasum tenderet, impera-
toris filioe eignificatur, patrem agere animam. In 
greesus igituraedee, in quibue moribundus decum-
bebat, noa ut decedentem deploraret, eed ut de 
ejus morte certior redderetur, eo viao etatim exiit, 
et equo conecenso, cum euo comitatu et multie 
aliis, Manganie excessit. Quo facto statira Abaegi, 
qui puella3 ex Abasgia adductae, ut natu maximo 
Cssarie Glio nupture adjuncti fuerant, obviam 
facti, aublato clamore euro adorarunt. Tum aianfr 
imperatricem fiiii dieccseum morienti imperatori 
dolenter narrasse: eum vero ad ib nibil reepon-

τού θνήσκειν έκεΤνον τή ύψει ληψόμενος. Καί ίδών C disse, eeu non vellet, aeu non poseet: eed manua 
αύτίκα εξήλθε, καί άναβάς τδν Ίππο ν, έξήει τών 
Μαγγάνου ν σύν τοΐς περί αύτδν, έξιόντι δέ πολλοί 
σοναπήχθησαν. Ά ρ τ ι δ' έζελθόντι τδν τών Μαγγά-
VOJV περίβολον προϋπαντώσιν οί Άβασγοί * ούτοι 
δ* ήσαν oi τή έξ Άβασγίας κομισθείση παιδί, καί 
νσμφευομένφ τψ μείζον ι τών υίέων τού Καίσαρος 
εκείθεν συναπεστάλησαν, καί "δπαντηκότες, έπηλά-
Ιαξάν τα καί προσεκύνησαν. Τότε φασί τήν βασιλίδα 
να Ινήσχοντι βασιλει περιπαθώς άπαγγεΤλαι τήν 
**• τΐέεος άπέλευσιν, τδν δέ φθέγξασθαι μέν πρδς 
tooto μ η δ έ ν , ή μή βουλόμενον ή μή δυνάμενον * 
έιαροχ δα τάς χείρας ύψοΰ, ούκ οΤδ' ενθ* ύπερευχό-
fotot του υιού, εΐτε μήν κατευχόμενον. Έτεροι δέ 
αααΐ|ό\τ&ς χείρας διάραί τδν θνήσκοντα, μηδέ γάρ 
οίον τ" είναι ήδη έκλείποντα. Τής δέ βασιλίδος πολ-
Ιαπες ποοαρεγούσης, ώς Άπεισιν δ υιός σου έτι 
ζύντύ m τήν βασιλείαν άφαιρησόμενος, εκείνον 
ύπομείΐιασαι βραχύ τι 
φροντΰζεεν έχπνέων ήδη 

austulisse, haud scio, bene an male precantem 
filio. Alii manueeum sustulisse negant, neque enim 
id faoere potuisse morientem, sed imperatrice sa-
pius vociferaute, abire filium, ei viventi erepturum 
imperium, illum parum obscureque subrisiiae, 
eive eam orationem deridentem, si putaretur adhuc 
de imperio sollicitue eaae exepirana, terrenaqae 
jam relicturue : sive quid de illo faoto eentiret, 
indicantem. Nam et ab aliis et ab ipso Porpbyro-
genito imperatore oarrabatur, eum non eine patris 
oonailio regiam esse iogressum, sed cxitum abillo 
eifuiese conoessum: ctijuerei tcsseram illius annu-
lum accepisaet: eaque facta esse absente impe-
ratrice, et illa ignorante. Gum igitur abiret, fama 

β quid actum eseet, celeriter divulgante, ad huno 
imperatorem et cognati, et ex tribunis militum et 
ex senatu multi ae contulerunt. 

άμυδρδν, ή τών λεγομένων καταγελώντα, εί νομίζοιτο περί τής βασιλείας 
καί τών νεκρών μεθιστάμενος, ή τήν τής ψυχής έπί τψ πραττομένψ διάθε· 

σιν ύπεμιραίνοντα. Έλέγετο γάρ τοι καί παρ' άλλων καί παρ' εκείνου τού Ηορφυρογενούς αύτοκράτορος, 
μή γνώμης άτερ πατρικής θέσθαι τήν είς τά βασίλεια πάροδον, άλλά παρ* εκείνου έπιτετράφΟαι οί 
τήν έξοδον, καί σύνθημα ταύτης έκ τού πατρός λαβείν τδν εκείνου δακτύλιον · ταύτα δέ μή παρούσης 

Variffi lectionee ei notae. 

Αύτδς κρατήσει τετράγε οκτώ χρόνους, 
Ώς νεκρός ήδη καί θέα λελεμένος, 
Οίοαοτν πολλοί Ναι μηδέ τούτον βλέπων» 

Ό ς έκ μέθης δέ φανερωθείς τοιούτος, 
Σκηπτροκρστήσει τήσδε τής βασιλείας, 
Καί πάλιν ήξει έκταλόφου τδ κράτος. 
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γενέσθαι της βασιλίδος, καί άγνοούσητ δ'τι γεγόνα 
ταχύ τδ παρχθέν, τψ βασιλει τούτψ καί τδ συγγενές 
τών της συγκλήτου βουλής. 

X X I X . Cffiterum ad magnam regiam properanti 
nuntiatur, Varangoa etationie excubitorum, ubi 
iidero habitabant, via occupata, neminem illao 
transire pati, aut 309 accedere ad regiam. Quo 
nuntio perturbatue, quemdam ad illoa mittit per-
contatum, quid eibi velint. Mittit et ad Ecclesiam 
qui diceret, imperatorem esse mortuum, seque ce-
lebrari velle ut imperatorem. Ao id quidem aclero 
et summo paatorc factum. Sed Varangi responde-
runt ei qui rogabat, cur regiee aditu imperatorem 
excluderent, ΒΘ imperatore viventa neminem pae-
Buroa iogredi. Ulo vero inQrmante, jam esae mor-
tuum : Varangi jurejurando sancita ejue rei flde, 
imperatori regiam ingredi conceaserunt. Quo cum 
pervonieeet, cum euis deliberabat, quomodo tra-
ctanda esset mater, fratres, aororeeque, et Cessar 
Bryenius: illoa enim adbuc metuebat, suepectoe-
que habebat, ne rea novaa molirentur. At pater 
totum adbuc diem spirabat, difficulterque morie-
balur, aub veaperam demum exatinctus. Vixit an-
DOS aeptuaginta, aut circiter, regnavit eepiem et 
triginta, menaea quator, et dies aliquot. Obiit an-
no mundi aexiea milleaimo, sexcentesimo vicesimo 
aexto, imperio feliciter administrato, vit» exilum 
non «que prosperum aortitue. Α miniatria enim 
fere omnibue eet deaertus, ut prope nulli eaaent, 
qui cadaver ejus postremis lavacris purgarent: 
neque ornatus imperatorius prsato eis eaeet, quo 
cadaver ejus pro dignitate ornarelur, oeque funua 
ei factum est imperatori conveniens. Idque non 
alieno, aed filio imperii succeesore: et eo filio, 
quem ipse imperio ornarat.Sic rerum humamarum 
nibil atabile et firmuro «et, aed inOda omoia, et 
teaaera mutabiliora. Fuit autem ille vir, ut et mo-
ree ejua exprcsaoa ad poateritatia memoriam pro-
pagemua, neque ferox et arrogana, neque iracun-
dus, neque avarus, nec pecunis nimium cupidus, 
ut eam conflaret, et in tbesauros occultoa et sub-
terraneaa opee recoaderet. Unde neque post obitum 
ejue ia eerario magna pecunia est reperta: ad 
miaericordiam propensus, ad aumendaa poenaatar-
due, moribus moderatia, acceseu facilis, in victu 
non intemperans, non vino deditus ; virtute pr«-
distie auscultare et honorem babere aolitue. Eru-
ditionem non ut conveniebat, eed utcunque colo-
bat: commodua, 310 DOQ insolens erga eoa qui-
buscum vivibat, comis et jucundus, quasi cum I 
«qualibua viveret. Unde illi tecuris eraat animie, 
Deque metu attonitiilli aetabant,pra3eertim abeente 
imperatrice, qus imperioeum aliquid et aeverum 
pne 86 ferebat, et modestie oblitoe acriue incre-
pabat. Ao pulcbra quidem ista eunt: quis enim 
neget? queque privati hominia laudes absolvant, 
non tamen ejuamodi, qu» imperatorem omnino 
bonum demonetreat. Nara bomini privato satia 
est moderatio, eequitas, placabilitae, et in omni 

rtv. Υ) μέν ούν άπήει. Τής φήμης δέ κηρυξάσης 
•ροσήει, καί τών στρατιωτικών αρχόντων πολλοί καί 

έ, Κθ' . Τψ δ' ή ν ή δρμή πρδς τδ μέγα άνάκτορον* 
άπιόντι δέ άγγέλλεται ώς οί Βάραγγοι τήν έν τοΤς 
έξκουβίτοις διειληφότες δδδν, Ενθα περ τούτοις 
καί ή κατοίκησις, άπελθεΐν δι' εκείνης ού πα-
ραχωρούσί τινι, ουδέ μήν πλησιάσαι τοΤς βα-
σιλείοις. Τούτο είς άγων ία ν τδν βασιλέα ένέβαλε. 
Καί στέλλει πρδς εκείνους τινά ερωτώντα τί 
τδ σφίσι βουλόμενον · στέλλει δέ καί πρδς τήν 
Έκκλησίαν , τεθνάναι λέγων τδν αυτοκράτορα , 
καί ζητών αύτδς εύφημηΟήναι ώς αυτοκράτωρ. Καί 
τούτο μέν ήνυστο, καί αυτοκράτορα αύτδν δ κλήρος 
τής Εκκλησίας γνώμη καί τού άρχιποιμενος άνη-
γόρευσεν. Ό δέ πρδς τούς Βαράγγους έσταλ μένος 
ήρώτα εκείνους, δ'του χάριν κωλύουσι τψ βασιλεϊ 
τήν είς τά βασίλεια πάροδον οί δέ μή ποτε παραχω-

^ ρήσαι τών βασιλείων έτερω, ζώντος τού αύτοκρά
τορος, εφασαν. Εκείνος δέ τεθνηκέναι διεδεδαιούτο 
τδν αυτοκράτορα. Καί οί Βάραγγοι δρκψ τούτον 
πληροφορήσαι αυτούς άπήτησαν. Καί δς ώμοσεν ή 
μήν τεθνάναι τδν βασιλέα, κάκεΤνοι ένέδοσαν, καί 
τής παρόδου τψ βασιλει παρεχώρησαν. Ό δέ άπήει 
πρδς τά βασίλεια, καί τούτων έντδς γεγονώς, πώς 
αν χρήσαιτο τη μητρί καί τοις δμογνίοις, καί τψ 
τών κηδεστών ένί τψ Βρυενίψ, μετά τών περί 
αύτδν έβουλεύετο. Έ τ ι γάρ έδεδοίκει τούτους, καί 
οί ήσαν έν ύποψίαις, έλπίζοντι νεωτερίσειν ίσως 
αυτούς. Ό δέ τούτου πατήρ παρ' δ'λην μέν την 
ήμέραν εμπνέων ήν, καί δυσθανατών, περί δέ τήν 
έσπέραν εξέλιπε * ζήσας μέν έτη έβδομη κοντά που 
τά πάντα ή δ'τι έγγυτάτω, βασιλεύσας δ' έκ τούτων 
ένιαυτούς έπτά καί τριάκοντα, έπί μησί τέσσαρσι 
καί ήμέραις τισίν.Έθανε δέ κατά τδ έξακισχιλιοστόν 
έξακοσιοστόν είκοστδν Ικτον έτος* τήν μέν βασιλείαν 
διηνυκώς ευτυχώς, τδ δέ γε τέλος ούχ δ'μοιον έσχηκώς. 
Καταλέλειπτο γάρ πρδς τών θεραπόντων σχεδόν 
απάντων, ώς μηδ' είναι τάχα τινάς, τούς τδν εκεί
νου νεκρδν τοίς λοισθίοις λουτροίς άποβ^ύψαντας, 
καί ούτε κόσμος βασίλειος προσήν τοΤς περί αύτδν, 
V αύτψ τδ σώμα κοσμηθείη βασιλικώς, ούτε μήν 
εκφοράς έτυχε βασιλει καταλλήλου. Καί ταύτα ούχ 
αλλότριου, άλλ' υίέως δεξαμένου τήν βασιλείαν 
αύτψ, καί υίέως, δν έκεΤνος τής βασιλείας ή^Ιωσεν. 
Ούτως ουδέν τών ανθρωπίνων μόνιμον, ουδέ παγιον, 
ουδέ πιστόν τε καί βέβαιον, άλλ' άπιστα πάντα, καί 
κύβου μάλλον pqwv μετατιθέμενα καί μετα^ρεπτού-
μενα. Ήν δ' δ άνήρ (Ίνα καί τδν τρόπον εκείνου 
δήλον θείημεν τοΤς μετέπειτα, καί τό ήθος τοΤς 
όψιγόνοις χαρακτηρίσω μεν) ούθ' υπεροπτικός τε καί 
άλαζών, ούτε μήν οξύς είς θυμδν, άλλ' ουδέ χ ρ η 
μάτων ήττων, ούδ' άγαν έρασιχρήματος, ώστε βού-
λεσθαι καταχωννύειν αυτά καί ταμιεύειν, V εΤεν 
αύτψ θησαυροί κεκρυμμένοι, καί δπόγαια χρήματα, 
δ'θεν ουδέ θανόντος πλείστα παρά τοΤς ταμείοις 
ευρέθησαν* πρδς έλεον εύκατάφορος, πρδς κύλασιν 
ούκ όξύ^οπος, μέτριος τδ ήθος, ευπρόσιτος, περί 
τήν δίαιταν ούκ ακόλαστος, ούκ οίνου ήττώμενος, 
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τοις έναρέτως βιούσι προσεχών καί απονέμων τιμήν, oultu et victu modus. Imperatori vero prater bao 
λύγους ούχ ώς έδει τιμών, τέως δέ γε τιμών, επιει
κής το καί τοΤς περί αύτδν ού σοβαρώς προσφερό -
μένος, άλλ* έκ τού "σου σχεδόν ομιλών τε καί χα-
ριεντιζόμενος. "Οθεν κάκείνοις θα^είν έπήει, καί 
οδ μετά δέους αύτφ παρεστάναι , καί μάλλον δτ' 
άκήν ή βασίλισσα. Έπεστέλλοντο γάρ εκείνης παρ
ούσης άρχικδν τε καί εμβριθές ένδεικνυμένης 
Ιδίωμα, καί τοίς άτακτούσιν επιτιμώ ση ς σφοδρό-
τερον, Ό μέν ούν τοιούτος ή[ν. Ταύτα δέ κακά μέν, 
καί πώς γάρ ού* ; ιδιώτη δ' άποχρώντα πρδς 
έπαινον, ού μήν γε καί βασιλέα δεικνύντα τά πάντα 
χρηστό ν . Ού γάρ αί αύται και βασιλέως καί ΐδιώτου 
γένοιντ' 8ν άρεταί . Ιδιώτη μέν γάρ άπόχρη καί 
μέτριον ήθος, καί επιείκεια, καί τδ πρδς θυμό ν ούκ 
εύκίνητον , καί τδ σώφρον τδ πρδς τήν δίαιταν . 
Βασιλει δέ πρδς τούτοις, καί ή τής δικαιοσύνης 
φροντίς, καί ή τών υπηκόων προμήθεια, καί ή τών 
παλαιών έθών τού πολιτεύματος τήρησις . Τψ δέ 
μέλημα μάλλον, ή τών αρχαίων έθών γέγονε τής 
πολιτείας άλλοίώσις, καί τδ μετατάξαι ταύτα έργον 
ήν αύτψ σπουδαιότατον , καί τοΐς πράγμασιν ούδ' 
ώς κοινοΐς, ούδ' ώς δημοσίοις έκέχρητο, καί έαυτδν 
ούκ οίκο νόμο ν μόνον ήγητο τούτων, άλλά δεσπότη ν, 
καί οίκον οίκεΐον ένόμιζε καί ώνόματε τά βασίλεια. 
Ιαί τούς τής συγκλήτου βουλής ούτε τιμής , ής 
έχρήν, ήξίου, ούτε πρόνοιαν αυτών ετίθετο κατά τδ 
άναλογον . Μάλλον μέντοι καί έσπευσε ταπεινώσαι 
τούτους" άλλ' ούδ' έν άπασι τήν τής δικαιοσύνης ήν 
τηρών αρετή ν. Ταύτης γάρ ίδιον, τδ τού κατ' άξίαν 
έκάστφ διανεμητικόν. Ό δέ τοΐς μέν συγγενέσι καί 
τών θεραπόντων τισιν άμάξαις δ'λαις παρείχε τά δη- C 
μοστα χρήματα, καί χορηγίας έκείνοις άδράς ετησίας 
άπένειμεν, ώς καί πλούτον περιβαλέσθαι βαθύν, καί 
ύπηρεσίαν έαυτοΐς άποτάξαι , ούκ ίδιώταις, άλλά 
βασιλεύσι κατάλληλον, καί οίκους προσκτήσασθαι , 
μεγέΟει μέν πόλεσιν έοικότας, πολυτέλεια δέ βασι
λείων άπεοικότας ουδέν* τοΐς δέ λοιποΐς τών εύ γε-
γονύτων ούχ δμοίαν ένεδείκνυτο τήν προαίρεσιν , 
Ινα μή τε έτερον φαύλο ν έρώ, φειδόμενος τού άν-
|ρος. Βασιλέα μέν ού^ οίον τδ ακριβές απαιτεί, ούκ 
έασε τά είρημένα εκείνον νομίζέσθαι * άλλ' ουδέ 
μέντοι «ραύλον είποι τις τδν Κομνηνόν αυτοκράτορα· 
κοατορσιν, ούκ οίμαί τινα τών 

κρεδήσεσθαι, άλλ' έκ τού 

et justitia est colenda, et ratio civium habenda, 
et vetera inatituta auni tuenda. Ille vero magia in 
eo elaboravit, sumrao adhibito etudio, ut veieree 
morea immutaret et abrogaret, et ree non ui com-
munes et publicaa tractavit, neque ae illarum ad-
miniatratorem, sed dominum esse censuit, ac re-
giam suas ©dea et putavit et appellavit. Patrea 
conacriptos nec justo prosecutua eat honore, neque 
eam illorum habuit rationem, quam recta raiio 
poatulabat, aed potiue deprimere illoe studuit. 
Neque justiti» regulam in omnibue observavit: 
cujus proprium est, id ouique tribuere, quod me-
reiur. IIle vero oognatis et miniatria quibusdam 
lota plaustra publica |pecunia3 preebuit, et annoa 

n sumptus largieeimoa auppeditavit, ut et magnia 
opibua abundarent, et comitatum alerent, non pri-
vatie hominibua, sed imperatoribus convenientem, 
atque eedes compararent, ut magnitudine urbibua 
pares, itamagniflcentia regiiepalatiie noo imparea. 
Erga reliquam vero nobilitatem noa periade be-
nignum se prebuit, ne quid aliud de viro dicam, 
cujua honori coneultum volo. Que rea Comnenum 
imperatorem perfectum judicari non ainunt.Neque 
etiam malum Gomnenum imperatorem quiaquam 
dixerit: nam qui aeveriua in imperatores inqui-
eierit, equidem non arbitror ullum Romanorum 
principatu antiquitus potitum inventurum etse, 
in quo nibil ad consummatara laudem desideretur. 
Quo fit, 'it cujusquam gubernatio ex morum et 
aotionum ejue majori parte judicetur. Sine cri-
mim certe quidem, 311 et deteriorum affectio-
num proreua expers nento reperietur: id enim 
divinae felicitatie proprium fuerit, nec unquam in 
hominis naturam cadet.Hic scribendi Gnemfaoiam, 
et histori® curaum inbibebo, longe progreaeum. 
Nam ea mandare lilteris quee reatant adbuc, neo 
utile, nec tempestivum judicavi. Quod si opus boo 
alicui videbitur utile, gratia ait Deo, cujus auxilio 
bona omnia conficiuntur. Sin aupervacaneum,mea 
culpa, illa fuerit, et ad me auctorem redeat fcotna, 
cujua memoriam excitare queat. 
Εί δέ τήν άγαν άκρίοειαν ζητοίη τις έν τοΐς αύτο-

άνέκαθεν τής 'Ρωμαίων έπιβεβηκότων ηγεμονίας έν ιτδσιν εύδοκι-
πλεονάσοντος έν τοΐς ήθεσι σφών καί ταΐς πράξεσιν έκάστφ ή πολί

τ η * πεταρακτήρισται . 'Ανέγκλητος γάρ ουδείς άν ποτε δόξη ούδ' αμιγής τής χείρονος έξεως· θειοτέ-
ρας γδρ τούτο μοίρας, άλλ' ούκ άνθρωπίνης ειη αν ποτε φύσεως . Ενταύθα μοι τδ πέρας ήτω τής 
οτυνγραφής, ιαί 6 δρόμος στήτω τής Ιστορίας, δ'ς μοι πρδς μακρδν έκμεμήκισται . Δούναι γάρ γραφή 
νασί aal τά λείποντα, ού μοι λυσιτελές ούδ' εύκαιρον κέκριται . ΕΙ μέν ούν όνήσιμόν τισι δόξει τδ 
πόνημβ, τό) θεψ χάρις , δι' ούπερ άπαν κατορθούται καλόν * εί δ' άσυντελές , ειη άν ημέτερο ν τδ 
ο Μ α μ * , καί έπανίτω πρός με τδν τεκόντα τδ αποκύημα, έσόμενόν μοι μνήμης εμπόρευμα. 
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S I S QtLE 8EQUITUR 

ex Easebio Pamphili collecta siint, libro qui inecribitur Batiiicut. 

INITIUM M U N D i . 

Epitome annorum ab Adam usque ad an. 6589, hoc estad initiwn Damini Alexii Comneni. 

Adam genuit Seth an. 230 
Setb genuit Εαοβ an. 260 
Enoe genuit Gainam an. 190 
Gainam genuit Malaleel an. 170 
Malaleel genuit Jared an. 165 
Jared genuit Enooh an. 162. 
Enoch genuit Mathuaalam an. 165 
Matbusalam genuit Lamoch an. 167 
Lameoh genait Noe an. 188 
Noe genuit Sem an. 500 
8em genuit Arpbaxad an. 101 
Arpbaxad genuit Gainan an. 130 
Cainan genuit Salam an. 135 
8alam genuit Heber an. 430 
Heber genuit Phaleo an. 133 
Pbaleo genuit Ragau an. 130 
Ragau genuit Serucb an. 132 
Serucb genuit Naobor an. 130 
Nacbor genuit Thare an. 79 
Tbare genuit Abrabam an.70 
Abraham geauit laaac ao. 100 
Ieaac genuit Jaoob an. 60 
Jacob genuit Levi an. 82 
Levi genuit Gaatb an. 47 
Gaath genuit Amram an.60 
Amram genuit Moeen an. 75 
Moses vixit an. 120 
Jesuadux fait Israelia an. 24 
Phineee pontiflcatum teouit apud Iaraelitaa an. 24 

3905 
Chuear regnuzn in Israelitas exerouit an* 50 3955 
Othoniel judicavit Iarael an. 40 3905 
Bglom regnum in Israelitaa exerouit an. 18 4013 
Aod et Sepbora judicant Ieraelem an. 80 4126 
Jabim Iaraelitis imperavit an. 20 4126 
Debora judicat Israelem an. 40 4166 
Oreb judicat Uraelem an. 7 4173 
Gedeon judioat laraelem an. 40 4213 
Abimelech judicat Iaraelem an. 3 4216 
Tholae judicat laraelem an. 23 4239 
Jaar judicat Iaraelem aa. 22 4261 
Aramonito Israeli imperant an. 18 4279 
Jephtbe judicat Iaraelem an. 4285 
Esbal judicat Iaraelem an. 7 4292 
Elom judicat Ieraelem ao. 10 4302 
Abdom judioat Jeraelem an. 8 4310 
Philiataei imperant Israeli an. 30 4340 
Bamaon judioat Israelem an. 20 4360 

230 
435 
625 
795 
960 

1122 
1287 
1454 
1642 
2142 
2243 
2373 
2608 
2638 
277i 
2901 
3033 
3173 
3242 
3312 
3472 
3472 
3554 
3601 
3736 
3736 
3856 
3880 

Αδάμ έγέννησε τδν Σήθ ετών σλ' σλ ' 
Σήδ έγέννησε τδν Ένώς ετών σξ' υλε' 
Ένώς έγέννησε τδν Καϊνάν ετών ρ\' χκε' 
Καϊνάν έγέννησε τδν Μαλαλεήλ ετών ρο' ψ^ε' 
Μαλαλεήλ έγέννησε τδν Ίαρέδ ετων ρξε' fig 
Ίαρέδ έγέννησε τύν Ένώχ ετών ρξβ' ,αρκβ' 
Ένώχ έγέννησε τδν Μαθουσάλα ετών ρξε' ,*ακζ 
Μαθουσάλα έγέννησε τδν Ααμέχ ετών ρ ξ ζ* ,αυνδ' 
Ααμέχ έγέννησε τδν Νώε ετών ρπη' FXP? 
Νώε έγέννησε τδν Σήμ ετών <ρ' 'βρ β' 
Σήμ έγέννησε τδν Άρφαξάδ ετών ρα' $*wf 
Άρφαξάδ έγέννησε τδν Καϊνάν ετών ρλ' fcrf 
Καϊνάν έγέννησε τδν Σάλα ετών ρλε' #β<ρη' 
Σάλα έγέννησε τδν Έβερ ετών ρλ' ,βχ^η ' 
Έβερ έγέννησε τδν Φαλέα ετών ρλγ' ,βψ««' 
Φαλέχ έγέννησε τδν 'Ραγαΰ ετών ρλ' /β ίφ* 
'Ραγαύ έγέννησε τδν Σερούχ ετών ρλβ* χ\γ 
Σερούχ έγέννησε τδν Ναχώρ ετών ρλ' #γρ£ν/' 
Ναχώρ έγέννησε τδν βάρα ετών οθ' #Υ*νΦ' 
βάρα έγέννησε τδν Αβραάμ ετών ο' ,7"?' 
Αβραάμ έγέννησε τδν Ισαάκ ετών ρ' ,Τ* ιβ' 
Ισαάκ έγέννησε τδν Ιακώβ ετών (' /Ρ*°β' 
Ιακώβ έγέννησε τδν Αευ1 ετών ιτβ' ΛΎν^' 
Αευΐ έγέννησε τδν Καάθ ετών μζ* ,TX*' 
Καάθ έγέννησε τδν "Αμραμ ετών f ,ΥΧ£*' 
"Αμραμ έγέννησε τδν Μωϋσή ετών οε' , ΐψλς 
Μωυσής έζησεν έτη ρκ' ,γωνς' 
Ιησούς ήγήσατο Ισραήλ έτη κδ' ,7**«' 
Φινεές Ιεράτευσε τού Ισραήλ έτη κδ' Cflty 

Χουσάρ έβασίλευσε του Ισραήλ έτη ν' , Τ ^ ν · 
Γοθονιήλ έκρινε τδν Ισραήλ έτη μ' jflSk9' 
Έγλώμ έβασίλευσε του Ισραήλ έτη ιη' διγ' 
Άώθ καί Σεπφδρα έκρινε τδν Ισραήλ έτη α* <δρκ<·/ 
Ίαβεΐμ έβασίλευσε τού Ισραήλ έτη κ' ,δρκς^ 
Αεβώρα έκρινε τδν Ισραήλ έτη μ' lp$tf 
Όρήβ έκρινε τδν Ισραήλ έτη ζ βρογ* 
Γεδεών έκρινε τδν Ισραήλ έτη μ' ,ootY 
Άβιμελέχ έκρινε τδν Ισραήλ έτη γ ' δσι^ 
θωλας έκρινε τδν Ισραήλ έτη κγ' ,δσλδ' 
Ίαάρ έκρινε τδν Ισραήλ έτη κβ' ,δσξα' 
Ά μ ά έβασίλευσε τού Ισραήλ έτη ιη' 'δσοδ' 
Ία©θ*ε έκρινε τδν Ισραήλ έτη ς' 'δσκε' 
ΐΕσβάλ έκρινε τδν Ισραήλ έτη ζ 'δσ^β' 
Έ λ ώ μ έκρινε τδν Ισραήλ έτη ι' 4δτβ· 
Άββώμ έκρινε τδν Ισραήλ έτηιη ,δτι' 
Φιλιστιειμ έβασίλευσαν τού Ισραήλ έτη λ' ,δτμ 
Σαμψών έκρινε τδν Ισραήλ έτη κ' ,δτξ' 
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Αναρχία χαί είρήνη του Ισραήλ έτη λβ' δτ^β' 
Ήλεί δ ιερεύς έκρινε τδν Ισραήλ ετη χ ,δυιβ' 

Κατά δε τους χρόνους 'Ηλεί τού Ιερέως δ πρός τούς 
Τρώας πόλεμος συνέστη τοις Έλλησιν* καθ' ούς καί 
Όμηρος ήκμαζεν. 
Σαμουήλ έκρινε τόν Ισραήλ ϊτη κ* ,δυλβ' 
Σαούλ έβασίλευσε τού Ισραήλ έτη κ' ,δυνβ' 
Δαβίδ έβασίλευσε τού Ισραήλ έτη μ' ,^υ^β' 

Από δέ της βασιλείας Δαβ*δ έως τής τών 'Ρωμαίων 
βασιλείας έτη £^μ', άπό δέ κτίσεως κόσμου έτη πεντα-
κισχίλια υν' 
ΓαΙος Ιούλιος έβασίλευσεν ετη δ' ,ευν' 
Αύγουστος έβασίλευσεν έτη νς' ,εφς' 

Τή> τούτου μβ' ίτει τής βασιλείας γεννάται ό Κύ
ριος ημών Ιησούς Χριστός κατά σάρκα έν Βηθλεέμ 
τής Ιουδαίας έκ τής Άειπαρθένου Μαρίας, καί πά
σχει τδ έκούσιον πάθος έν τφ ιη' έτει τής βασιλείας 
Τιδερίου Καίσαρος* τψ γάρ ιε' τού αυτού Τιβερίού 
έβαπτίσθη. 
Τιβέριος έβασίλευσεν ετη κβ' ,εφκη' 
Γαίος άλλος έβασίλευσεν έτη δ' εφλβ' 
Κλαύδιος έβασίλευσεν έτη ιδ' , ε ? Ρ * 
Νέρων δ υΐδς αυτού έβασίλευσεν έτη ιδ' ,εφζ' 
Γάλβας μήνας ζ 
"06ων μήνας γ/ 
Ούΐτέλλιος μήνας η 
Ούεςπασιανδς έβασίλευσεο έτη ι' ,εφοα' 
Τίτος έβασίλευσεν έτη γ/ εφοδ* 

Έπί τούτου και ή τών Ιεροσολύμων άλωσις γέ
γονε, καί ή παντελής τών Ιουδαίων έρήμωσις. Άπό 
δέ της τοιαύτης αλώσεως έως τής βασιλείας Κων
σταντίνου τού Μεγάλου, ήτοι τής τών Χριστιανών 
βασιλείας, έτη σλ£, άπό δέ κτίσεως κόσμου έτη 
,εωμα', άπδ δέ τής τού Χριστού άνακήψεως έως τής 
αλώσεως Ιεροσολύμων έτη μη'. 

Κωνσταντίνος δ Μέγας έτη λγ' ,εωμα' 
Κωνστάντιος δ υΙός αυτού έτη κδ' ιωξι' 
'Ιουλιανδς δ παραβάτης έτη β' ,εωξζ' 
Ίοβιανδς Ιτος α* ,εωξη' 
Ούαλεντινιανός, έτη ιβ' ,εωπ' 
Ούάλης δ αδελφός αυτού έτη γ' ,εωπγ' 
Γρατιανδς έτη γ εωπ^ 
Θεοδόσιος δ Μέγας έτη ιζ ' ε ^ ' 
'Αρκάδιος δ ο\δς αυτού έτη ιγ' , 6 i i ) l f 
Θεοδόσιος δ Μικρός έτη μβ' ,ε^νε 
Μαρκιανδς έτη ς' ,ε^ξα' 
Αέων δ Μέγας ϊτη ιζ . ε^ 0 1 Ί ' 
Λέων δ Μικρός έτος α' ,ε?§οθ' 
Ζήνων έβασίλευσεν έτη ις' ,*7ί>\*' 
"Αναστάσιος έβασίλευσεν έτη κ£ 'ςκγ' 
ΤουστΧνος δ Γέρων έτη θ' 
Ιουστινιανός δ Μέγας έτη λθ' , ς 0 * 
•Ιουστινος δ Νέος έτη ιγ' 'ςπδ' 
Τιβέριος έτη δ' ,ςπη' 
Μαυρίκιος έτη κ' ,ςρθ" 
Φωκάς δ τύραννος έτη η' ,ςριζ 
Ηράκλειος έτη λα' ,ςρμη' 

ΡΔΤΙΟΙΜ Ga. GXXXV. 
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Interregnum an. 32 4392 
Heli eacerdos judicat an. 20 4412 

Girca tempora Ueli Grecorum advereua Troja-
noe beHam acoidit, quo etiam tempore Homeraa 
floruit. 
Samuel judicat laraelem an. 20 4432 
Saul regnat in Iarael an. 20 4452 
Oavid regnat in Israei an. 40 4492 

Α David usque ad Romanoe imperatorea anni 
suot 940. Α mundi condilu anni 5450 

G. Juliua imperat an. 4 5450 
Auguatua imperat ao. 56 5606 

Hujue imperii an. 42 naaoitur Oominoa noeter 
Jesua Chrietae secundum carnem ία Bethleem Ju-
daB de Yirgine Maria, et voluntarias pcenae perpea-
suB eat an imperii Tiberii Ceaariai8.Nam 15ejue-
dem anno baptizatus est. 

Tiberiua imperat an. 22 5528 
Caius alter imperat an. 4 8532 
Glaudiua imperat an. 14 5546 
Nero hujua filiua imperat an. 14 5560 
Qalba mena. 7 
Oibo mena. 3 
Vitelliua mens. 8 
VespaaienuB imperat an. 10 5571 
Titue imperat an. 3 5574 

Sub hoc Hieroaolymorum excidium contigit et 
omnimoda Judeeorum desolatio. Porro ab boc ex-
cidio ad Gonstantini M. eive Ghriatianorum impe-
rium an. aunt 237. Ab 0. G. 5841. Α Chrieti Do-
mini aeceaeione ad excidium Hieroaolymitanam 
an. 48. 

Gonatantinue M. an* 33 5851 
Conetantius ejua flliua an. 24 5865 
Juiianue Apoatata an. 2 5867 
Jovianua an. 1 5868 
Valentinianua an. 12 5880 
Valens hujua frater ao. 3 5883 
Qratiaoua an. 3 5886 
Theodoeiug M. an. 17 5900 
Arcadiue ejus filiua an. 13 5913 
Theodosius Miaor an. 42 5955 
Marcianus an* 6 5961 
Leo M. an. 17 5978 
Leo Minor an. 1 5Θ79 
Zeno ao. 16 5996 
Anaetaaius an. 27 6023 
Juatinue Senior an. 9 6032 
Juetianua M. 39 5071 
Juatinus Minor an. 13 6084 
Tiberiua an. 4 6098 
Mauricius an. 20 6109 
Phocaa tyrannua an. 8 6117 
Heraclius an. 31 6148 

11 

ANNAUDM CHRONOLOGIA. X. 
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ConstaDtinue ejue Glius an. 1 6149 
Heraclius ejus filius mens. 6 
Conatantinue ejus filius ao. 27 6 Π 6 
Constantinus Juetiaiani patar an. 17 6193 
Justiniaous primum an. 10 6203 
Leontius an. 3 6206 
Tiberiua Apaimarus ao. 7 6213 
Justinianus secundum, et Tiberiue ejusfllius an. 6 

6219 
Philippua Bardanes an. 2, mena. 8 5221 
Anaetaaius Artemiue an. 2 6223 
Tbeodosius Atramyttenus an. 1 6224 
Leo Tsauricua an. 24 6248 
Constantinus ejus filius Gopronymus an. 34 6*282 

Leo ejue liliua an. 5 6287 
Constanttnua ejua filiue cum matre an. 10 6297 

Gonstantinos eolus illiue Glius an. 7 6304 
Irene sola maier pjua an. 5 6309 
Nicepborua generalis an. 8, mena. 9 6317 
Staurdoius ejua fllius mena. 3 
Miobaol Ragabe an. 1, roens. 9 6320 
Leo ArmenuB an. 6, mens. 5 6327 
Michael Balbus an. 8, mene. 9 6336 
Theophilue ejua filius an. 12, mens. 3 6348 
Micbael ejus flliua an. 26 6374 
Baeilius Macedo an. 19 6393 
Leo ejus filiua an. 25, mens. 8 6419 
Alexander ejua fratar an. i 6420 
Constantinus Leonis flliue ao. 48 6468 
Romanus ejus filiue an. 3 6471 
Nicepborua Phocae an. 6 6478 
Joannea Zimiscee an. 6 6484 
Baailius Bulgaroctonue an. 55 cum fratre Conatan-

tino 6537 

Quibus imperantibus Sergius patriarcba Roma-
num poatificem β diptyobis eraeit. 

Romanus Argyropolus an. 5, meDa. 6 6542 
Michael Papblago an. 7 6549 
Michael ejus consobrinitB an. 4 6553 
Gonataotiua MonomachuB an. 13 6563 
Tbeodora Porphyrogeneta an. 1 6565 
Michael MiHtarie an. 1 6566 
Isaaciua Comnenus an. 2 6568 
Conatantinue Ducas an. 6 6575 
Romanus Diogenes ao. 3 6579 
Micbael Duoee filiua ao. 6 6585 
Nicephorua Bataniatea an. 3 6588 
Alexiua Gommenua an. 38 6626 

Hio imperare ccepit ab an. 6589, indict. 4, A p r i -
lia 1, magna feria, 5, qua et raptue contigit. 

Κωνσταντίνος 6 υιός αύτου έτος α' ,ςρμθ' 
Ηράκλειος 6 υιός αυτού (χήνας ς' 

,ςρμθ' 

Κωνσταντίνος 6 υιός αυτού ϊτη κζ ,ςρος' 
Κωνσταντίνος 4 πατήρ Ιουστινιανού ϊτη ιζ' Μ * 
Ιουστινιανός το πρώτον ϊτη ι' 
Λεόντιος έτη γ' ,ςσς' 
Τιβέριος 'Αψίμαρος ϊτη ζι' 5«ιγ' 
Ιουστινιανός τό β' καί Τιβέριος ό υιός αυτού 

ϊτη ς' 'ςσιθ' 
Φίλιππος ό Βαρδάνης έτη β' μήν. η' 'ςσκα' 
Αναστάσιος ό Αρτέμιος ϊτη β' ,ς<τχγ' 
Θεοδόσιος δ 'Ατραμυτινός ϊτος α' 'ςσκδ' 
Αέων δ "ίσαυρος ϊτη λδ' 
Κωνσταντίνος δ υιός αυτού ό Κοπρώνυμος 

ϊτη κδ' 
Αέων δ υΙός αυτού ϊτη ε' 
Κωνσταντίνος δ υίός αυτού σύν τή μητρί 

ϊτη ι' 
Κωνσταντίνος μόνος δ υΙός αυτού ϊτη ζ ,ςτδ-
Ειρήνη μόνη ή μήτηρ αυτού ϊτη ε' ,ςτθ' 
Νικηφόρος δ άπό Γενικών ϊτη η' μήν. θ' 
Σταυράκιος δ υίός αυτού μήνας γ ' ! 
Μιχαήλ δ 'Ραγαβέ ϊτος α μήν. θ' ,ςτκ 
Αέων δ Αρμένιος ϊτη ς' μήν. ε* 
Μιχαήλ δ Τραυλός ϊτη η' μήν. θ' ,ς^λς* J 

Θεόφιλος δ υΙός αυτού ϊτη ιβ' μήν. γ ' 
Μιχαήλ δ υΐδς αυτού ϊτη κς* ,ςτοδ* 
Βασίλειος δ Μακεδών ϊτη ιθ' 
Λέων δ υίός αυτού ϊτη κε' μήν, η' 
Αλέξανδρος δ αδελφός αυτού ϊτος α' 
Κωνσταντίνος δ υΙός Λέοντος ϊτη μη' 
'Ρω μανός δ υΙός αυτού ϊτη γ " ,ςυοα' < 
Νικηφόρος δ Φωκάς ϊτη ς' ,ςυοη' 
Ιωάννης δ Τζιμίσκός έτη ς' ,ςυπδ' 
Βασίλειος δ Βουλγαροκτόνος ϊτη νε' σύν τψ 

άδελφψ Κωνσταντίνψ 

Έν οΤς βασιλεύσι Σέργιος δ πατριάρχης τδν π4».ΐ 
παν 'Ρώμης άπό τών δίπτυχων έξέωσεν. 
"Ρωμανός δ 'Αργυροπόλος ϊτη ε' μήν. ς # 

,ςφμθ' Μιχαήλ δ Παφλαγών ϊτη ζ 
Μιχαήλ δ ανεψιός αυτού ϊτη δ' 

,ςφμθ' Μιχαήλ δ Παφλαγών ϊτη ζ 
Μιχαήλ δ ανεψιός αυτού ϊτη δ' 
Κωνσταντίνος δ Μονομάχος ϊτη ιγ' 
Θεοδώρα ή ΙΙορφυρογένητος ϊτος α' 5 τ * ' 
Μιχαήλ δ άπό στρατιωτικών ϊτος α' r 

Ίσαάκιος δ Κομνηνδς ϊτη β' /Φί 
Λ * 
. • Κ 

Κωνσταντίνος δ Δούκα ϊτη ς* 
/Φί 
Λ * 
. • Κ 'Ρωμανός δ Διογένης ϊτη γ ' 

/Φί 
Λ * 
. • Κ 

Μιχαήλ δ υίός τού Δούκα έτη ς' 
Νικηφόρος δ Βατανιάτης ϊ τ η γ ' . 
Αλέξιος δ Κομνηνός ϊτη λη' 

Ούτος ήρξε τής βασιλείας άπό τού ,ςφπθ' ϊτους, 
Ινδικτιώνος δ', καί μηνός Απριλίου α', τή μεγάλο, 
πέμπτη, δτε καί ή αρπαγή γέγονε. 

Additum hoc α librario. 

Α tempore Alexii imperatorii ad boc tempui Άπό κυρίου Αλεξίου τού βασιλέως έως άρτι έτη 
anni eunt 245 qui e>t mundi 6868. «9μ*Ί Ιτους ,* ω £Υ· 
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R E R U M 
QUJE IN JOANNIS ZONARiE ANNALIBUS TRACTANTUR 

ΣΓΝΟΨΕΙΣ, seu ARGUMENTA-, 

qu»que in aliquot codd. raas. ac in editione Wolfiana marginibas ascribun tar; 
de quibue agitar in Praefatione. 

PROOEMIUM. Λ 

NfTMEBO I. Προοίμιον. 
Ν . III. Κεφαλαιώδης μνεία τών περιεχομένων τη 

β ίβλψ Ιστοριών, ή τού β' τόμου περιοχή. 
Ν. IV. Ή τού β' τόμου περιοχή. 

LIBER PR1MUS. 

Ν. I. Περί κόσμοποιίας. Ήμερα α'. Έμέρα β' . 
Ήμερα γ ' . Ήμερα δ'. 'Ημέρα ε'. Ήμερα ς'. Ήμερα ζ9 

ή Σάββατον χέχληται. 
Ν. II. Ό π ω ς έφύτευσεν δ θεός παράδεισον έν 

Έ δ ΐ μ κατά ανατολάς, και ϊθετο έκεΐ τδν άνθρω-
πον δν Ιπλασεν . ΙΙαράβασις τών προσταγμάτων. 

Ν. III. "Οπως μετετέθη Ένώχ . 
I V . "Οπως ίδόντες οί υιοί τού θεού, ώς φησιν 

ή Γραφή, τάς θυγατέρας τών ανθρώπων , έλαβον 
έαυτοις, γυναίκας. Ό π ω ς εύρε Νώε χάριν ενώπιον Β 
τού θεού. Ό π ω ς διεσώθη Νώε διά ξυλίνου λάρνακος. 
Ό π ω ς εθετο ό θεός τδ τόξον έν τή νεφέλη μετά τδν 
κατακλυσμόν. 

Ν. V . "Οτι δμπελον έφύτευσε Νώε μετά τδν κα
τακλυσμόν, καί έικεν έκ τού οΝου, καί έμεθύσθη, 
και έγυμνώθη έν τψ ο"κψ αυτού. Οί τού Νώε από
γονοι, διασκεδασθέντες ύπδ τής άλλογλωσσίας, μετ-
εκλήθηοχιν καί μετωνομάσθησαν . "Οτι τής Ταρσού 
Βερσεύς δομήτωρ. Περί τής τών εθνών αρχής, και δ'θεν 
εκλήθησαν. 

Ν. V I . Περί τού Αβραάμ, και δ'τι πρώτος έπ-
έγνω τ δ ν θεδν ποιητήν τού παντός. Περι τής τών 
Ζοδομιτέύν αιχμαλωσίας, καί δ'πως έτρώθησαν, καί 
ί χμαλωτίσθη Λώτ. "Οτι τψ Αβραάμ δ θεός δώσειν 
ο ΰ ν ί π η γ γ έ λ λ ε τ ο , ώς τδ σπέρμα αυτού γενέσθαι ώς 
τ α πάτρα τού ουρανού. Καί δ'πως περιετμήθη?αν, 
κ α ε ί τ ε τδ Ισαάκ γέλως ερμηνεύεται. Οί μέν 'ίου C 
δαΊοΛ χ\ δγδόη ήμερα περι τέμνονται , οί Άραβες 
δ* τδ) τοισκαιδεκάτψ έτει. "Οτι δ Ισμαήλ έκ τής 
Ά γ π ρ . Έ&υσι καί πέντε ετών ήν Ισαάκ, δ'τε θ*>-
maem αμοαπάχθη αυτόν Αβραάμ. 

ΝΦ V D . Άναχώρησις Ιακώβ είς Μεσοποταμίαν , 
κ α ί π α ρ ί τ ή ς διαθείσης κλίμακος καθ' ύπνους. Κατ-
οάτηοτς *Ι«κώβ πρδς Λαβαν τδν μητράδελφον, καί 
έ ρ ω ς τ ή ς θυγατρδς αυτού. Συνέλευσις Ιακώβ πρδς 
Αεί αν, καί τεκνογονία αυτής. Ή δέ 'Ραχήλ μή 
τέκτουσα τ ή οικεία θεραπαίνη τδν Τακώο ήξίωσε 
συνελΟειν, καί τά τεχθέντα δύο τέκνα ψκειώσατο. 
Ζηλώσασα δέ ή Λεία, τήν εαυτού θεράπαιναν παρα-
κατέκλινε τάνδρί, καί τά γεννηθέντα έξιδιώσατο. "Οτι 
-ή 'Ραχήλ έτεκε τόν Ιωσήφ. 

Ν . VIII. Ύποχωρήσαντος Ιακώβ άπό τού Λα
βαν, καί ή 'Ραχήλ τά είδωλα τούτου αφαιρείται. 

Πάλη Ιακώβ μετά τού αγγέλου. Αρπαγή τής Αείνης 
ύπδ τού τών Σικίμων βασιλέως, υιού Συχέμ, καί 
απώλεια αυτών, καί φθορά ύπδ τών αδελφών αυτής, 
θάνατος Ισαάκ. 

Ν. IX. Ό π ω ς έπεκλήθη Έδώμ δ Ήσαύ. Βουλή 
τών αδελφών κατά τού Ιωσήφ, καί κατάσχεσις αυ
τού, και άπόδοσις πρδς τούς έμπορους. "Οτι δ Πε-
τεφρής ώνήσατο τδν Ιωσήφ . Κατηγορία ψευδής 
δπδ τής γυναικός ΙΙετεφρή κατά τδν Ιωσήφ, καί 
κατάσχεσις αυτού έν φυλακή. Δήλωσις τών ενυπνίων 
των συνδεσμωτών παρά τού Ιωσήφ. 

Ν. Χ. Ενύπνια τού Φαραώ. Αήλωσις τών εν
υπνίων Φαραώ ύπδ τού Ιωσήφ, και δίδωσι τήν έξου
σίαν αύτψ Φαραώ πάσης γης Αίγύπτου. Τί σημαί
νει τδ θομφάνηχος. Έπανέλευσις τών αδελφών Ι ω 
σήφ διά τδν λιμόν. Άναγνωρισμδς Ιωσήφ καί τών 
αδελφών. 

Ν. Χί. Έλευσις τού Ισραήλ πρδς Αιγυπτον παν-
οικεί. Ευλογία Ιακώβ τοίς έγγόνοις εναλλάξ. Τελευτή 
Ιωσήφ. 

Ν. XII . "Οτι έκάκουν οί Αιγύπτιοι τούς Ίσραη-
λίτας. Περί τής γεννήσεως Μωϋσέως. "Οτι περικαλ-
λής ήν τήν ίδέαν Μωϋσής, και δτι προσίετο θηλήν 
Αίγυπτίαν. Επωνυμία τού ονόματος Μωϋσέως, καί 
δ'τι έβδομος ήν έξ Αβραάμ. Ό π ω ς έπιτίθησι τδ 
διάδημα Φαραώ τψ ΜωσεΤ. Οίος ήν τήν ήλικίαν καί 
τήν άρετήν δ Μωσής, καί δ'πως κατ' Αιθιόπων εκ
στρατεύει . "Οτι προμάχοις ταις ιβεσι κατά τών 
Ιοβόλων έχρήσατο . Ή Σαβάν πόλις Αιθιοπίας. 
"Οτι Μωσής έλαβε γυναίκα τού Α'διόπων κρατούν
τος θυγατέρα. "Οτι οί Αιγύπτιοι έμίσουν αύτδν καί 
σωζόμενοι. Ό τ ι έφυγε Μωσής έξ Αίγύπτου εις Μα-
διάμ, κάκεί λαβών γυναίκα, καί ποιμήν γίνεται. 

Ν. XIII. "Οτι νε'μων έν βρει Σινά δρ$ τήν βάτον δ 
Μωσής, καί ένυπνιάσθη έπί τήν ΑΓγυπτον άπελθείν. 
Τδ περί τής βακτηρίας τού Μωσέως θαύμα, τήν είς 
τδν κόλπον βληθείσαν δεξιάν, καί τδ είς αίμα μετα-
βληθέν ύδωρ. "Οτι Μωϋσής καί Ααρών ήλθον είς 
Αιγυπτον πρδς Φαραώ. Ό π ω ς ή (5άδοος μετεβλήθη 
είς δφιν. Όσα δ Μωσής κακά τοις Αιγυπτίοις έπ-
ήγαγε, σκληρυνομένου τού Φαραώ. "Οπως τδ Πάσχα 
διάβασις , καί ύπερβασία έξ εκείνου εικονίζεται . 
"Οσοι ήσαν οί στρατεύεσθαι δυνάμενοι Ιουδαίοι, δτε 
έξήλθον τής Αίγύπτου. Πόσους ένιαυτούς είς τήν 
Α-γυπτον ήνυσαν Ιουδαίοι. 

Ν. XIV. Πόσος ήν δ διώκων τούς Ιουδαίους λαός 
τών Αίγυπιίων. Ό π ω ς διεΐλεν είς δύο τήν θάλασ
σαν μέρη, καί διεβίβασε τδν λαόν . Ό τ ι ύμνησεν 
φδήν Μωσής, καί τοις δπλοις Αιγυπτίων έχρήσαντο 
Ιουδαίοι. "Οτι Μάρ καί Μαι^άν δ τδ ύδωρ τδ 

I 
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wtxpov έχων τόπος εκλήθη. Ό π ω ς διά ξύλου έγλυ-
κάνθη τδ ύδωρ, και δ'πως τδ τοιούτον θαύμα Ίώση-
πος ερμηνεύει. Περί τών όρτύγων καί τού μάννα. 
"Οτι τδ Μάν ύπερώτησιν δηλοΤ. Ό τ ι τδ άσσάριον 
μέτρον εστίν. "Οπως ή πέτρα παρά Μωσέως ύδωρ 
Ιβλυσεν. Ό π ω ς δ Μωσής κατετροπούτο τη έκτάσει 
τών χειρών. Ό π ω ς Ό ρ καί 'Ααρών άνεΐχον τάς 
χείρας τού αδελφού. 

Ν. X V . "Οτι μετά τρίμηνον έξ Αίγύπτου έπί τδ 
Σινά ορός παρήσαν Ιουδαίοι. Συμβουλή τού πενθε-
ρού Μωϋσέως, δ'πως χρή δημαγωγείσθαι τδν λαόν. 
Κατά τδ Ορος Σινά ίλαβε Μωσης τάς έντολάς. Oct 
χρονίζοντος είς τδ Ορος δ λαός έγόγγυζε , καί τί 
έπο ί η σε ν Ααρών . ΙΙώς ό Μωσής συνέτριψε τάς 
πλάκας, όργισθεις διά τήν μοσχοποιίαν, καί συν -
τρίψας τδν μόσχον, έπότισε τόν λαον έκ τού χ^°δς, 
καί άπέκτεινε πολλούς. 'Ανέβη Μωσής είς τδ όρος, 
λέγων Κύριε, ήμάρτηκεν δ λαός. Καί λαβών δύο 
πλάκας, αύθις ύπέστρεψβ πρδς τδν λαόν Περί τής 
κατ' έπιταγήν γεγενημένης σκηνής, καί τής είς αυ
τήν προσαγωγής τού λαού, ών εΤχον. 

Ν. X V I . Ό τ ι αρχιτέκτονες τής σκηνής Βεσελεήλ 
καί Έλιφάτζ. Περί τής κιβωτού, έν ή αί δ;ο πλά
κες, καί τίνες οί δεκάλογοι, οί έν αύτη. Οί δεκάλο
γοι. Περί τής έν τψ ναψ καταθέσεως, καί τών δώδεκα 
άρτων τών άζύμων . Oct άρχιερεύς 'Δαρών έψη-
φίσθη. Ό τ ι 'Εβραίοι είσέφερον. Ό τ ι τήν είσφοράν 
ελευθέρως έποιούντο οί Εβραίοι . "Οτι παρά τά 
διατεταγμένα θυσάντων τινά μέρη τού σώματος 
κατεκαύθηναν. "Οτι έξήκοντα μυριάδες ευρέθησαν, καί 
έπέκεινα. 

Ν. X V I I . Ή Δευΐτική φυλή υπέρ δισμυρίους καί 
τρισχιλίους άριθμηθέντες πρδς όκτακοσίοις καί 
όγδοήκοντα. Ό π ω ς έξ έκαστης φυλής Ινα λαβών 
κατασκοπήσοντα τήν γήν, τήν τε δύναμιν τών Χα-
ναναίων. Περί τής στάσεως τού πλήθους καί τού 
Κορέ καταβοώντος διά τήν ίερωσύνην 'Ααρών. Υπο
θήκη Μωσέως, καί δπως έγνώσθη , δ'τι δ θεός τδν 
'Ααρών ίεράσθαι έθέλέι. Ό π ω ς Δαθάν καί Άβειρών 
ύπδ γήν κατεχώσθησαν . Κρίσις θεού δικαία τοΐς 
περί τής ίερωσύνης άμιλλωμένοις. Περί τών βακτη
ριών τών έχουσών τά τών φυλών ονόματα, έν αΤς 
καί ή Ααρών έβλάστησε ράβδος. Ό π ω ς ή τών Λευϊ-
τών φυλή στρατειών άφείθη , καί οίας προσόδους 
Ισχεν. 

Ν. XVIII . Ό π ω ς τέθνηκε Μαριάμ ή τού Μωσε'ως 
αδελφή, μή ίδούσα τήν γήν τής επαγγελίας. Καί 
* Ααρών ομοίως καταλιπών αρχιερέα τδν υίόν . 
Όπως ο Εβραίοι κατά 'Αμοραίων έμαχέσαντο . 
Καί άναίρεσις τών αυτών βασιλέων Σηών καί Ό γ . 
Περί στρατοπεδεύσεως πρδ Ίεριχούντος . Περί Βα-
λαάμ καί τής κατά τήν δδδν αυτού επιφανείας αγ
γέλου. Ό τ ι δ Βαλαάμ Μωσέα ού κατηράσατο, άλλά 
καί ευλόγησε κινούμενος άκων έκ θεού. "Οτι κατα 
συμβουλή ν Βαλαάμ παρθένους άφήκετοίς Ίουδυίοις, 
καί παρηνόμησαν δεινώς. Ό π ω ς δ Φινεές τδν Ζαμ-
βρήν σύν τή Μαδιανίτιδι έξεκέντησεν . Ήττα Μα-
διηναίων καί άναίρεσις πάντων άνευ γυναικών 
παρθένων. "Οτι γηράσας Μωσής Ίησούν κατέλι-
πεν. 

Ν. X I X . Ό τ ι τήν 'Αμοριτιν τψ Γάδ καί 'Ρουβιμ 
άφώρισε Μωσής , διαταξάμενος , *ίνα έκαστος τής 
οικείας φυλής μένων εχη τδν κλήρον. Εί δε τής φυ
λής άλλοτριωθή, καί τού κλήρου στερηθή. Ό π ω ς , 
είς δ'ρος ύψηλόν στάς Μωσής, είδε τήν γήν τής έπ-

αγγελίας, καί ούτως αφανής γέγονε, Βιώσας έτη 
εκατόν εΓκοσιν, ών ήρξε τδ τρίτον τούτων . Περί 
τών τής Ίεριχούντος κατασκόπων· Περί 'Ραάβ τής 
έν Ίεριχούντι κρυψάσης τούς κατασκόπους , καί 
δ'σα ύπέσχοντο αύτη ποιήσαι μετά τήν τής πόλεως 
άλωσιν Καί δ'τι φοινικίδα άπαιωρήσαι είς γνώρισμα 
τής οικίας ένετέταλτο ή γυνή. "Οτι πρώτοι ιερείς 
καί Αευΐται τδν Ίορδάνην είσελθόντες, ανέκοψαν 
αύτδν, καί ούτως δ λαός διεπέρασεν. 

Ν. X X . Περί τού βωμού καί τών λίθων ούς ελαβεν 
Ιησούς κατά τόν αριθμόν τών φυλών έκ τού Ιορδα
νού. Ό τ ι κατά τήν πρώτην τής του Πάσχα ήμέραν 
ήρξατο δ Ιησούς πολιορκείν Ι ε ρ ι χ ώ . Καί Εως τής 
έβδομης ημέρας τδ τείχος κυκλών μετά τών ιερέων 
καί τάς κιβωτού, καί μετά σαλπίγγων , καί κατ
έπεσε τδ τείχος, καί αράς κατά τών ποτε βουλήθη-
σομένων άνεγείραι τήν πόλιν Ίεριχούντα έποιή-

Β <*ατο. Περί τών άναιρεθέντων χρημάτων, £ άνετε -
θησαν τψ θεψ. Καί περί τού άποκρύψαντος τδ χρυ-
σίον, καί δ'τι άνηρέθη διά τούτο. Όπυ*ς έσπείσαντο 
Γαβαωνίται ώς δ'ντε; αλλότριοι Ίεριχοΰντος · Ότ ι 
Ιησούς, μαθών ψευσθήναι, έποίησε τούτους ξυλοκό-
πους καί υδροφόρους τής Συναγωγής. Ό π ω ς τδν 
βασιλέα Ιεροσολύμων ήττησεν 'Ιησούς , συμμάχων 
Γαβαωνίταις, δ'τε καί ή ήμερα ηύξήθη. Ό τ ι Γαλ-
γαλα τήν έλευθερίαν οί Εβραίοι καλούσιν. 

Ν. X X I . Περί τής σκηνής ής έστησεν Ιησούς είς 
Σηλώμ. Ό τ ι ύπέργηρως Ιησούς έτελεύτησεν, ετών 
γεγονώς εκατόν δέκα. "Οτι μετά θάνατον Ιησού κατά 
τών Εβραίων Χαναναίοι έπανέστησαν , καί ήττή -
θησαν. "Οτι εύθηνούμενοι Ίσραηλίται κατεραθύμησαν 
τών νόμων καί τών όπλων. 

Ν. XXII. Περί τού ξενωθέντος έν Γαβαώ Λευίτου, 
καί τής γυναικός αυτού τής Βηθλεεμίτιδος, ήν οί 

G είς αυτήν πορνεύοντες διέφθειραν . Καί frt ταύτην 
ε'ς δώδεκα μέρη διεΐλεν δ ταύτης άνήρ, καί ταίς 
δώδεκα φυλαίς έστειλε τά μέρη είς έλεγχαν τού 
γενομένου. Περί Γοθονιήλ, καί δ'πως ήρξε τού Ισ
ραηλιτών λαού. Μετά τδν Γοθονιήλ άναρχοι δντες 
οί Ίσραηλίται κατεφρονήθησαν. Περί τού Βενιαμί-
του 'Αώθ ή Ιούδα, καί δ'τι τδν Αίγλώμ άνείλε δόλω. 
Ό π ω ς ήρξε τού λαού 'Λώθ. 

Ν. XXIII. Περί Δευώρας τής προφήτιδος καί Β*· 
ράχ, τών κατά τού Σισάρα στρατευσάντων . Όιι 
φεύγων Σισάρας άνηρέθη παρά γυναικός γάλσκτι 
μεθυσθείς. θάνατος Δευώρας καί Βαράκ. Περί Γε
δεών, καί δ'σα έποίησεν δ όφθείς αύτψ άγνελος, 
παραθα^ρύνων αύτδν είς τδν κατά τών εναντίων 
πόλεμον. Περί τού πόκου καί τής δρόσου. Περ\ τών 
έν τψ πίνειν λαψάντών. ΙΙερί τής έν ύπνοις κρίθινης 
μάζης, τί δηλοί ; Ό π ω ς τδν οίκείον λαόν συνέταξε 

" Γεδεών . "Οτι γηραιός έτελεύτησε Γεδεών καταλι -
πών υιούς έκ διαφόρων γυναικών έβδομήκοντα, κει 
'ένα έκ παλλακής, δς τούς έβδομήκοντα έκτεινε καί 
έτυράννησεν . Ό τ ι γύναιον άνωθεν βαλύν κτείοει 
τδν Άβιμέλεχ. Ό τ ι Ίεφθάε ύπέσχετο θύσαι τδ πρώ
τον συνάντησαν, εί νικήσει· καί ούτω θύει τήν θυ
γατέρα. 

Ν. X X I V . "Οτι Σαμψών ίσχύν σημαίνει . Όπως 
έγεννήθη Σαμψών. "Οτι Ναζωραΐος, δ άφωρισμένος 
θεψ. "Οτι δ πατήρ Σαμψώ/ Μανωέ έζήτει μαθειν 
τού προσομιλούντος αγγέλου τδ δ'νομα. Ό δέ θαυ-
μαστόν εΤπεν είναι τούτο, καί άπεσιώπησεν. "Οτι 
θείψ πυρί κατεκαύθη ή θ^σία Μανωέ. Ό π ω ς ήρά-
σθη δ Σαμψών γυναικός αλλοφύλου. Καί δπως άναι-



337 A N N A U U M ARGUMENTA. 338 
ρει τον λέοντα, καί ευρίσκει σμήνος μελισσών έν 
τφ στδματι αυτού. Καί δ'τι τά περί τούτου πρό
βλημα tgno* και δπως τούτο τή γυναικί έξηγήσατο 
αίτησαμένη συν δάκρυσιν. Ό τ ι διά τό τήν γυναίκα 
έτέρω σοζυγήναι, ώργίσθη Σαμψών, καί λαβών 
αλώπεκος τριακοσίας, λαμπάδας ήμμένας ταΐς εκεί
νων ούραις προσέδησε. Καί ούτω τά τών Παλαιστίνων 
κατέκαυσε λήια. Οί δέ κατέκαυσαν τήν γυναί/α. Ό τ ι 
έχων έαυτδν δεδεμένον τοΐς άλλοφύλοις παρέδωκεν δ 
Σαμψών. Ό δέ διά σιαγόνος όνου άπέκτεινε πολλούς. 
Όθεν καί Σιαγόνα τδν τόπον έκάλεσαν. "Οπως άπδ 
τής σιαγύνος έπιε Σαμψών. Ό π ω ς τάς πύλας σύν 
τεΐς παραστάσι μετέθετο Σαμψών. Ό τ ι ήπάτησε 
Σαμψών ή Δαλιδά Καί μαθούσα τήν άπδ τής τριχδς 
Ισχύν, έκκόπτει τήν τρίχα· καί αυτού άσθενήσαντος, 
έκκύπτουσιν αυτού τούς οφθαλμούς οί εχθροί. Ό π ω ς 
της κόμης αύξομένης, καί ή ισχύ; ηύξάνετο τού Σαμ
ψών. Καί Οπως τούς κίονας κατέσεισε, καί τήν οί
ω ν έ^^ιψε καθ' εαυτού καί πάντας άπέ/τεινε σύν 
εαυτό/· 

Ν. X X V . Ό τ ι μετά τδν Σαμψών ούκέτι Κριταί 
ήγον τδν Ισραήλ , άλλ' δ άρχιερεύς Ή λ ε ί . Περί 
τής Νοεμίν, καί τής Όρφά, καί τής 'Ρούθ. Ό π ω ς 
ή Νοεμίν εύτυχίαν δηλοΐ, Μάρα δέ άδύνην. Ό π ω ς δ 
Βοδζ τήν 'Ρούθ είσαγαγών είς τήν Γερουσίαν, καί 
τδν συγγενή ήρετο εί ταύτην βούλεται άγαγεΐν. Τού δέ 
παραιτησαμένου, λαμβάνει αυτήν, καί δ'τι κατά τδν 
νόμον γέγονε τά σημεία τής παραιτήσεως. Ό τ ι 
Ίωβήδ οουλεύων ερμηνεύεται. Περί Σαμουήλ. "Οτι 
δ Έ λ ε ί προεΐπε τή "Αννη τήν τού Σαμουήλ γέννη-
σιν. Ό τ ι προσήχθη τψ Ήλεί μετά τδ γεννηθήναι 
Σαμουήλ. Ό τ ι κοιμώμενον τδν Σαμουήλ έκάλεσεν δ 
θεός. Ιΐρό^όησις διά τού Σαμουήλ τών έσομένων 
τοις Ίσραηλίταις καί τοΐς παισί τού Ήλεί συμφορών. 

Ν. XXVI . Κίνησις Παλαιστίνων κατά Ισραηλιτών. 
Καί τής Κιβωτού αποστολή είς βοήθειαν , καί 
Εδραίων ή τ τ α , καί φόνος τών παίδων Ή λ ε ί , καί 
αλωσις τής Κιβωτού, καί θάνατος διά τούτο τού 
Ήλεί, ένενήκοντα ετών γενομένου. Ό τ ι ε'ς 'Αζώτον 
πόλιν οί αλλόφυλοι τήν Κιβωτόν άπήγαγον, καί 
άνέίεντο έν είδωλείψ θεού Δαγών, καί διαπέπτωκε 
τδ εΐδωλον. "Οτι δυσεντερία ενέσκηψε τή πόλει 
'Αζωτίων, καί μύες έκ τής γης άνεδόθησαν Ό τ ι 
έαδ πόλεως είς πόλιν ή Κιβωτό; πεμπομένη παρά 
tm Παλαιστίνων, έκάκου αύτάς. Ό π ω ς απεστάλη 
ή Κ&οτδς έπί άμάςης αναθεμένων. Ό τ ι βόες άπή
γαγον μύνοι είς τούς Ίσραηλίτας τήν Κιβωτόν. "Οτι 
τους πψπμένους τής Κιβωτού ανίερους έθανάτωσεν 
δ Οοδς. *Οτι δ Σαμουήλ άντί ελευθερίας έπείσατο. 
Ό ε ι ο\ Παλαιστίνοι προσβαλόντες τοις Έβραίοις 
ήΤΐτή^ηααν, βροντών καί σεισμού γεγονότων, καί 
AoTjOaa»*», «ϊς έξεδειματώθησαν, καί ούκέτι προσ-

Jf. ΧΧΨΙΙ. "Οτι δ Σαμουήλ, γεγηρακώς, τοΐς 
υίοις τήν κρίσιν τού λαού άνατίθησιν. Ό τ ι δ λαός 
διά τήν τών υίών τού Σαμουήλ κακίαν βασιλέα έζή
τησαν, καί δ Σαμουήλ όεδωκέναι ύπέσχετο, προειπών 
μεταμελήσειν αύτοΐς. Περί Σαούλ, καί δ'πως εις 
βασιλέα έχρίσθη, αναζητών τού; όνου; τού πατρός. 
Τίνα σημεία έπ: τψ χρίσματι δέδωκε τψ Σαούλ δ 
Σαμουήλ. Ό τ ι δ κλήρος έπί τδν Σαούλ έπεσε. Καί 
άνεζήτησαν αύτδν, καί εύρον άπαντα. Ότ ι έζήτησεν 
δ τών 'Αμμανιτών βασιλεύς έξελεΐν έκαστου δεζιόν 
δφθαλμδν τών Γαλααδιτών, καί ούτω; άπαλλαγήναι 
αυτών. "Οτι Σαούλ προεφήτευσε τήν άπώλειαν τών 

έχθρων . Ό π ω ς κατετροπώσατο 'Αμμανίτας δ 
Σαούλ. Ή δευτέρα τού Σαούλ άναγόρευσις. Πότε 
ήσαν Εβραίοι άριστοκρατούμενοι, καί πότε άναρ
χοι, καί πότε έκρίνοντο, καί πότε έβασιλεύοντο. 

Ν. XXVIII . Ό τ ι έν ακμή θέρους χειμών γέγονεν. 
"Οτι καί πάλιν οί Παλαιστίνοι τούς Εβραίους κατ-
έτρωσαν. Ό π ω ; ό Ίωνάθαν προσέβαλε τοι* πολεμίοις, 
καί ήττησεν αυτούς. Ό τ ι άράν ϊ^ιτο Σαούλ τού 
μή φαγεΐν τινα Εως νυκτδς, άλλά διώξαι άκρατώς 
τούς εχθρούς, καί δ'τι μή άκουσας τής αράς εφαγεν 
Ίωνάθαν, διά τούτο γέγονεν ήττα. Καί δ'τι τούτον 
έ'μελλεν άνελεΐν ό πατήρ, εί μή ήρπασεν αύτδν δ λαός. 

Ν. X X I X . Ό τ ι κατά κέλευσιν θεού είπε Σαμουήλ 
τψ Σαούλ, συμβαλεΐν 'Αμαληκίταις, καί πάντας 
κτεΐναι. Καί δ'τι προσβαλών ένίκησε, τδν δέ βασιλέα 
αυτών ούκ άπέκτεινε. Καί διά τούτο ακούει άπδ Σα
μουήλ άφαιρεθήναι τήν βασιλείαν. Ό τ ι τού Σαμουήλ 
υποχωρούντος κατέσχε τήν διπλοϊδα αυτού Σαούλ, 
παρακαλών ίλεώσατθαι τδν θεόν. Καί έσχίσθη ή 
διπλοίς, καί εΤπε Σαμουήλ, ούτω διαιρεθήναι τήν 
βασιλείαν αυτού. Καί δψέ παρεκλήθη Σαμουήλ είπών, 
ίκετεύσαι τδν θεόν εί τδν βασιλέα 'Αμαληκιτών 
κτείνει Σαούλ. Ό τ ι άπό πάντων τών αδελφών δ 
Δαβίδ έχρίσθη είς βασιλέα, καί δ'τι έπήλθεν έπ' 
αύτδν πνεύμα προφητείας υποχωρούν άπδ Σαούλ* 
Ό τ ι πνεύμα πονηρδν έπνιγε τδν Σαούλ, δ κατεπήδε 
Δαβίδ ψάλλων μετά κινύρας . Καί οπλοφόρος τψ 
Σαούλ έχρημάτιζεν. Περί τών έπελθόντων αλλοφύ
λων τοΐς Ίσραηλίταις * καί περί Γολιάθ. Καί 
δπως δ Δαβίδ αυτόν εκίνησε. Καί περί τών δ'πλων 
τού Γολιάθ. Ό Δαβίδ 0<*£,3εΐν λέγει έπί τψ ένι-
σχύσαντι αύτδν κατά τής άρκτου καί κατά τού 
λέοντος. Ό τ ι άοπλος προσέβαλε Δαβίδ τψ Γο
λιάθ ι μόνους πέντε λίθους φέρων, καί τήν σφεν-
δόνην. Ό π ω ς λίθψ διά σφενδόνης τδν Γολιάθ 
κατέβαλε Δαβίδ, καί άνειλεν αύτδν τή οικεία 
(5ομφαία αυτού. Καί ούτως ηττώνται οί αλλό
φυλοι. 

Ν. X X X . Ό τ ι άνέθετο Δαβίδ τήν (5υμφαίαν τού 
Γολιάθ τψ θεψ. Ό π ω ς φθονήσαι τδν Δαβίδ έκι-
νήθη Σαούλ. Ό π ω ς έψαλλε Δαβίδ έπί Σαούλ δαιμο-
νιζομένψ, δ δέ επεχείρησε βάλλειν τψ δόρατι, καί 
ήτύχησεν. "Οτι ήρα Δαβίδ ή θυγάτηρ Σαούλ, καί 
ύπέσχετο τδν γάμον, ε' εκατόν άκροβυστίκς ένέγκοι 
αύτψ Δαβίδ. Ό καί πεποίηκεν ό Δαβίδ. Ό π ω ς 
έπεβούλευεν άεί Σαούλ τψ Δαβ'δ. "Οπως καί πάλιν 
ό Δαβίδ ένίκησε τούς πολεμίους. Ό π ω ; πρδς τήν 
άποστολήν τού Σαούλ ή θυγάτηρ αυτού άντεμηχα-
νήσατο, τόν Δαβίδ προπέμψασα, κχ' ήπαρ αίγδς 
νεοσφαγούς έν τη κλίνη κατακ,-ύψασχ. Ό π ω ; διαφδ-
ρως προεφήτευον τότε πολλοί. "Οτι εΓρηται τό, Εί 
καί Σαούλ έν προφήταις. 

Ν. X X X I . Αί φυγαί τού Δαβίδ. Ό π ω ς τούς αγίους 
άρτους έφαγε Δαβίδ, καί τήν ρομφοίαν τού Γολιάθ 
ελαβεν. Ό τ ι μανίαν ύπεκρίθη Δαβίδ. Περί Δωήκ 
τού δούλου Σαούλ, κχί δπως κατήγγειλε περί τών 
άρτων καί τής ρομφαία;. Καί δ'πω; δι' αυτού έ-
κτάνθ/j δ άρχιερεύ; εκείνος, καί τδ γένος αυτού. 
ΙΙάλιν επιβουλή κατά Δαβίδ. Ό π ω ς διά τήν τής 
γαστρδς ανάγκην εισήλθε Σαούλ είς τδ σπήλαιον. » 
ένθα ήν δ Δαβίδ, καί ούκ άπέκ^εινεν αύτδν, άλλ' 
έλαβε μέρο; τής διπλοΐόο;. Όρκος Δαβίδ πρδς Σαούλ, 
ότι ού κακώσει τδ γένος αυτού. 

Ν. XXXII . υερί Νάβαλ τού άπανθρώπως άπο-
κριναμένου πρδς τούς παρά τού Δαβίδ σταλέντας, 
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και περί τής γυναικός Νάβαλ δπως έξιλεώσατο τ η - , 
νικαύτα τδν Δαβίδ. "Οτι τδ Νάβαλ άφροσύνην δήλοι. 
Ό π ω ς έκ λύπης απέθανε Νάβαλ δειματωθείς, καί 
Ιλαβε Δαβίδ τήν γυναίκα αυτού. Καί δπως έπ-
εβούλευσεν αύτδν Σαούλ. Ό π ω ς κοιμ'υμένψ τψ 
Σαούλ επέστη Δαβίδ, καί ούκ άνειλεν αύτδν. Φακδς 
άγγειον ύδατηρό'ν. Περί τής εγγαστρίμυθου, καί 
δ'πως Ιδοξεν άναχθήναι Σαμουήλ έκ νεκρών, καί 
οία εΤπεν δ αναχθείς τψ Σαούλ. Περί τών μετά 
Δαβίδ στρατευσαμένων τετρακοσίων, καί τής νίκης, 
καί περί τών φυγόντων έν δρομάσι καμήλοις, καί 
τών λοιπών διακοσίων, ούς άφήκεν είς φυλακήν τών 
σκευών δ Δαβίδ. Καί δ'τι συμμερισταί τοίς τετρα-
κοσίοις γέγονασιν οί διακόσιοι, οί τά σκεύη φυλάτ-
τοντες. θάνατος τών παίδων τού Σαούλ, καί δ'τι έ'σφα-
ξεν έαυτδν *δ Σαούλ, καί δ οπλοφόρος αυτού. Ό τ ι 
μετά τδ άποθανεΐν τδν Σαούλ καί τούς παίδας αυτού, 
άφηρέθησαν τάς κεφάλας, τά δέ σώματα τούτων 
άνεσταυρώθηααν. 

LIBER SECUNDUS. 

Ν. Ι ,Ότ ι έκόλασεν δ Δαδίδ τδν κατά τδν Σαούλ έπελ-
θόντα, καί τρώσαντα διά τδ εΤναι χριστδν Κυρίου. Ό π ω ς 
δ Άβεννήρ οιωκόμενος έπληξεν έξόπισθεν καιρίως τδν 
διώκοντα Άσαήλ καί έκτεινεν. Ό τ ι έπί πολύ έπολέ-
μουν άλλήλοις οί τού Σαούλ καί οί τού Δαβίδ, ύπερ-
ίσχυον δέ οί τού Δαβίδ. Ότ ι δ 'Αβεννήρ προσε£-
|3όη τψ Δαβίδ, καί έπεισε καί τούς λοιπούς προσελ-
θεΐν αύτψ. Ό τ ι άνειλεν Ίωάβ τδν 'Αβεννήρ έν 
δόλψ. Άναίρεσις Ίεβοσθέ υίού Σαούλ, καί δ'τΓ τούς 
άνελόντας αύτδν άνείλε Δαβίδ. Πότε παρά παντός 
τού Ισραήλ έχρίσθη είς βασιλέα Δαβίδ, καί δ'τι 
τριακονταετής ήν, δ'τε μόνης τής τού Ιούδα φυλής 
ήρξεν. "Οτι τήν πόλιν Ίεβούς πολιορκήσας καί ελών 
ύ Δαβίδ, τούς έκεΐ κατοικούντας έδίωξεν. Έπ ί οί-
κείψ δέ ονόματι ταύτην άνψκοδόμησε τήν νύν Ιερο
σόλυμα κάλου μένη ν. 

Ν. II. Προσβολή Δαβίδ κατά τών εναντίων, καί 
ήττα αυτών. Περί τής είς Ιεροσόλυμα απαγωγής τής 
Κιβωτού, δ'τε καί δ Δαβίδ ήλατο έμπροσθεν αυτής* 
Καί δ άψάμενος αυτής τέθνηκεν, ώς ανίερος. "Οτι 
ούκ άσχημοσύνην ήγείτο Δαβίδ τδ όρχεισθαι καί 

άλλειν έμπροσθεν τής Κιβωτού. Ό τ ι έκωλύθη Δα-
ίδ οίκον κατασκευάσαι τή Κιβωτψ. Περί ών αγα

θών έποίει δ Δαβίδ τψ έγγόνψ Σαούλ. 
Ν. III. Περί τών δια παρηγορίαν άποσταλέντων 

παρά τού Δαοιδ πρδς τδν υίδν τού βασιλέως Ά μ · 
μανιτών, καί δοξάντων κατασκόπων, καί ξυρηθέν-
των τάς κεφάλας καί τούς πώγωνας. Διδ καί πόλε
μος ήρθη κατά Άμμανιτών. Περί τής Βηρσαβεέ, 
καί δ'πως ήράσθη αύβής δ Δαβίδ, καί δ'πως άνειλεν 
Ούρίαν τδν άνδρα αυτής. "Οτι μετά τά κατά τδν 
Ούρίαν έλαβε τήν Βηρσαβεέ δ Δαβίδ είς γυναίκα, καί 
δ'πως δ Νάθαν διά παραβολής ήλεγξεν αύτδν, καί 
τήν διά τούτο όργήν τού θεού προεΐπε. Καί δ'τι 
συνήκε Δαβίδ, καί μετενόησεν. Περί τής νόσου τού 
έκ τής Βηρσαβεέ υίού τού Δαβίδ, καί δ'πως έν τψ 
νοσεί ν έπίνθει αυτόν Δαβίδ. Καί δ'πως μετά θάνατον 
τού πένθους έπαύσατο. Περί Σολομώντος, δν έκ τής 
Βηρσαβεέ έσχε Δαβίδ. Περί τού πολυτίμου στεφά
νου, δν έλαβε Δαβίν πορθήσας 'Αμμανίτας. 

Ν. IV. Περί τού έρωτος δν έσχε πρδς Θάμαρ τήν 
άδελφήν δ Αμνών. Καί περί τού μίσους δ έσχε μετά 
τό διακορήσασθαι αυτήν, καί περί 'Αβεσαλώμ, καί 

δ'πως ήμύνατο φόνψ τόν άδελφδν, καί περί τής διά 
τδν φόνον τού'Αμνών φυγής τού 'Αβεσαλώμ, καί δτι 
ώργίσθη δ Δαβίδ. Ό π ω ς Ίωάβ έσοφίσατο έξιλάσα-
σθαι τδν Δεβίδ πρδς τδν παΐδα 'Αβεσαλώμ. Περί τής 
κατά τού Δαβίδ επαναστάσεως τού 'Αβεσαλώμ, καί 
περί τού Άχιτόφελ τού συναποστάτου 'Αβεσαλώμ. 
Περί τής πεπλασμένης αυτόμολησεως Χουσί τού 
εταίρου Δαβίδ. Περί τής ανοχής Δαβίδ ής ίδειξεν ύπδ 
τού Σεμεεί καταρώμενος. 

Ν. V. Ό π ω ς έμίγη ταΐς τού πατρός παλλακαΐς ό 
'Αβεσαλώμ. "Οπως τήν τού Άχιτόφελ βουλήν άπρα-
κτον Ιδειξεν Χουσί. Ό π ω ς δ Άχιτόφελ άπήγξατο. 
"Οπως ηττηθείς έδιώκετο 'Αβεσαλώμ, καί δπως έκ 
τριχών έν δένδρω κατεσχέθη καί άνηρέθη. Ό π ω ς 
τδν θάνατον τού 'Αβεσαλώμ έθρήνει Δαβίδ. 

Ν. V I . Ό π ω ς αί λοιπαί φυλαί άνευ τής τού Ιούδα 
άπέστησαν άπδ Δαβίδ. Ό π ω ς δ Ίωάβ άνείλε τόν 
Άβεσά. Περί τού έπί έτη τρία κρατήσαντος λιμού. 
Καί δ'πως έλύθη διά τδ δοθήναι είς φόνον έπτά άν
δρας άπδ τού οίκου Σαούλ κατά θείον χρησμό ν. 
Ό π ω ς ήγάπων τδν Δαβίδ οί περί αυτόν. Περί τού 
γιγαντιαίου άνδρδς τού έχοντος έν ταις χερσί καί έν 
τοΐς ποσίν άνά δακτύλου εξ. 

Ν. VIII. Ό π ω ς συνέθετο τεύς ψαλμούς δ Δαβίδ, 
καί οία τά τού ψαλμού Οργανα. Περί τής απαριθμή
σεως, καί δπως μετά ταύτα μετεμελήθη Δαβίδ. 
Περί τής αίρέσεως τών τριών, έν έξ αυτών λαβείν, 
διά τήν τού λαού άπαρίθμησιν. Καί δτι τδ αίρεθέν 
κακόν τδ έπελθεΐν τψ λαψ θάνατον, καί έπήλθεν 
άπδ πρωί Εως αρίστου. Πώς Ιπαυσεν δ θεός τήν τού 
λαού φθοράν. "Οτι καθ' δν τόπον έμελλε σφάγιασα* 
Αβραάμ καί Ισαάκ, ήβουλήθη ναδν οικοδόμησα ι 
Δαβίδ καί έκωλύθη παρά θεού. Ό τ ι Δαβίδ διά τήν 
θέρμη ν νεανίδα έπήγεν. Oct Άδωνίας τέταρτος υΐδς 

ί τού Δαβίδ επεχείρησε βασιλεύσαι. "Οπως έχρίσθη 
Σολομών είς βασιλέα. Τί ένετείλατο τψ Σολομών τ ι 
Δαβίδ τελευτών. Περί τού τδν ναδν κτισθήναι. Πόσα 
Ιτη Ιζησε Δαβίδ. 

Ν. VIII. Ό τ ι συνετάφη τψ Δαβίδ πολλά χρήματα. 
"Οτι δωδεκαετής έβασίλευσε Σολομών. "Οτι έζήτησεν 
Άδωνίας τήν πολλακήν Δαβίδ, καί διά τούτο άνηρέθη 
παρά Σολομώντος. "Οπως άνηρέθη Σεμεεί. "Οτι 
έλαβε Σολομών τήν θυγατέρα Φαραώ. Ό σ α ήτησε 
Σολομών τψ θεψ. Περί τών προσελθούσών γυναικών, 
καί αίτησαμένων κρίσιν περί τού θανόντος παιδός. 
Όσα συνεγράψατο Σολομών. Ηερί τού δακτυλίου ού 
ή σφραγίς έδίωκε δαίμονας. 

Ν. IX. Πότε ήρξατο τής οικοδομής τού ναού Σο
λομών. Ό τ ι έν ετεσιν έπτά συνετελέσ··, δ ναύς. 
Οία δι' ονείρου ένέφηνε Σολομώντι θεός περί τών 
μελλόντων Τίνα ψκοδόμησε Σολομών. Περί ών έλυ-

I σεν αίνιγμάτων Σολομών. Περί τής βασιλίσσης Αι 
θιόπων. Όθεν έν Παλαιστίνη έφύη τδ βάλσαμον. 

Ν. Χ. Ό τ ι άλλοφύλοις γυναιξ'ν έμίγη Σολομών. 
Ό τ ι τήν κατά του Σολομώντος άράν είς τδν έξ αυτού 
έφη αποπλήρωσα ι θεός. Περί Άδερ. Περί Ίεροβοάμ. 
Περί τών χρόνων Σολομώντος, δ'σους ζήσαι λέγεται. 

Ν, XI . ΙΙερί 'Ροβοάμ τού υίού Σολομώντος. Ηερί 
τής αποστασίας τών δέκα φυλών. Περί τών δύο δα-
μάλεων. Καί δ'πως έκώλυσεν είς Ιεροσόλυμα πο-
ρεύεσθαι τδν λαόν Ίεροβοάμ. Ό τ ι Ίεροβοάμ, θ^σιά-
σχι έλθών, ήκουσεν ά πείσεται. Περί τού ψευδοπρο-
φήτου τού άπατώντος τδν Ίεροβοάμ. Ό τ ι πεισθείς 
έξενίσθη δ τού θεού προφήτης τψ ψευδοπροφήτη, 
καί έβρώθη παρά λέοντος ύποστρέφων. 

t 
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Ν. X U . lltpl τών πωλούντων τήν χάριν του πνεύ
ματος. Περί ών προείπεν έσομένων τή γυναικί τού 
Ίεροβοάμ Άχια. ΈπΑευσις Σουσακίμ κατά 'Ρο-
βοάμ, καί δτι παρασπονδήσας ό Αιγύπτιος πολλά 
χρήματα έσύλησεν. Περί τών χρυσών δ'πλών Σολο
μώντος, καί τών δοράτων τών χρυσών τού Δαβίδ Λ 
άνέσετο Θεψ· Έπέλευσις Ίεροβαάμ, καί νίκη τού 
υίού 'Ροβοάμ. θάνατος Ίεροβοάμ, ού διάδοχος δ υίός. 
"Οτι ύ βασσάν παγγενεί τδν οίκον Ίεροβοάμ έξωλό-
θρευσεν. Περί τού εισδύντος είς τά βασίλεια, καί 
έαυτδν κάκείνα καύσαντος. Περί τού πώς εκλήθη 
Σαμαρ, Ό τ ι οί τών Ισραηλιτών βασιλείς δλιγοχρό-
νιοι τύτε ήσαν ota τήν παρανομίαν. Ό τ ι προείπεν δ 
προφήτης νίκας έσεσθαι, καί λοιπάς εύκληρίας τοΐς 
ένθρώποις έκείνοις, εί αντιποιούνται δικαιοσύνης. 
Ηερί Ά χ α ά β , δτι έν Σαμαρεία έκέκτητο τά βασί
λεια. 

Ν. XIII . Περί Ήλιου, καί περί τής ανομβρίας, J 
καί κερί τού τρέφεσθαι αύτδν ύπδ κόρακος, καί περί 
της χήρας ή έτρεφε τδν Ήλιου. Ηεοί τού υίού τής 
χήρας, δν άνέστησεν Ήλιου. Περί Ά&διού, δ'τι, χρη
στός ών, φεύγειν συνήνει σδν Ήλιου, Ίνα μή άναι-
ρεθή. Περί ών έκρυπτεν Άβδιού εκατόν προφητών. 
Περί ών έπα^ησιάσατο Ηλίας πρδς Άχαάβ. Περί 
τής Ουσίας τών ψευδοπροφητών, καί τής θυσίας 
Ήλιου, καί δπως άνεΐλε τούς ιερείς τής αισχύνης. 
Ότι εΤπεν Ηλίας εΤναι ύετδν, καί έγένετο. Καί δ'τι 
έφυγε διά τήν Ίεζάβελ. "Οτι τεσσαράκοντα ημέρας 
άσιτος έπορεύετο Ήλιου. Ό π ω ς έ'χρισεν Ηλίας τδν 
Άζαήλ είς βασιλέα, καί τδν Ίηού, καί τδν Έλισ-
σαίον είς προφήτην. 

Ν. X I V . Περί τού άμπελώνος Ναβουθαί. Ό π ω ς έξ 
επιβουλής τής Ίεζάβελ δ Ναβουθαί τέθνηκε, καί 
έπως έκτοτε τδν αμπελώνα κατέσχεν ' Αχαάβ. Πρό0-
£*αις Ήλιου περί τής άπωλείας τού Άχαάβ παγ
γενεί διά τδν φόνον τού Ναβουθαί. "Οτι διά τήν μετά
νοια* τού Άχαάβ τά ήπειλημένα ύπερθέσθαι είπεν δ 
θεός, καί τελέσαι ταύτα έπί τψ υίψ αυτού. Ό τ ι ό 
βασιλεύς Συρίας έστράτευσε κατά Σαμαρείας. Ό τ ι 
δ Άχαάβ πεισθείς τψ προφήτη μετά σλβ' ήττ? τόν 
'Ασσύριον, καί σκυλεύει αυτού τδ στράτευμα. Ό τ ι 
ιαί πάλιν έπεστράτευσε κατά Σαμαρείας δ Σύρος. 
Έττα καί πάλιν τών Σύρων. Ό π ω ς οί τού Άδερ 
«ροσήλνον δεδεμένοι έκόντες ; τψ Άχαάβ, καί δ'πως 
·*· Άδερ μετά τιμής έδέξατο. Περί τού προφήτου 
Μιχείου, χαί δ'πως ήξίου καταχθήναι. Εκστρατεία 
Άχαάβ πατά τής πόλεως 'Ρεμμάν. Όπως προεΐπε 
ΜιχαΙος τδν Άχαάβ πεσεΐσθαι έν 'Ρεμμάν. Ό π ω ς 
έ* το> πολέμψ τοξευθείς Άχαάβ έθανεν. Ό τ ι κατά 
την πρδ^οσιν Ήλιου τδ αίμα Άχαάβ κύνες έλει-
ξαν9 καί πδρναι έλούσαντο. 

Η. Χ 9 . " 0 α τδν Άχαάβ διεδέζατο δ υίός. Ό π ω ς ' 
έπήλφαν jmtk Ιερουσαλήμ πολέμιοι. Ό π ω ς τ ή κ ε - · 
λεύοπε τοο θεού οί πολέμιοι αλλήλους έφόνευσαν, 
καίούτοκ ή νίκη γέγονε τοΐς έν Ιερουσαλήμ. Ό τ ι 
μυΪΒ ήν ή τών Άκκαρών θεός, καί δτι ήρετο ταύτα, 
ει άναστήσεται νοσών Όχοζίας. Καί δτι διά τούτο 
εΐπεν Έλιού μή άναστήναι αυτόν. Καί δ'τι άπέστει-
λεν Όχοζίας άγανεΐν τδν Ήλίαν. "Οτι οί άποστα-
λέντες πυρί θείψ ίκαύθησαν. "Οπως έπαύσατο Ό χ ο 
ζίας, δν διεδέξατο Ίωράμ δ αδελφός αυτού. Περί 
τής αναλήψεως Ά ) ιού. Όπως έζητήθη Έλισσαιέ. 
Ό π ω ς έν αλάτι τά ύδατα έγλύκανεν Έλισσαιέ. 
"Οτι έ ; αράς άρκτοι κατέφαγον τά παιδία. Όπως 
έν έρήμφ διήλθεν δ στρατός. Όπως τά ύδατα διά 

Α τήν τού Ηλίου αύγήν ερυθρά έφαίνοντο. Ό π ω ς 
έθυςε Μωαβιτών δ βασιλεύς τδν οίκεΐον υίόν. Περί 
Ίωσαφάτ. 

Ν. X V I . Ό π ω ς Έλισσαΐος έπλήθυνε τδ ϊλαιον τη 
χρεωστούση γυναικί. Ό τ ι έγεννήθη δ παις, καθώς 
προείπεν Έλισσαιέ, καί δτι τεθνηκότα τδν παΐδα 
πάλιν άνέστησεν Έλισσαΐος. "Οτι διά μετρίων άρτων 
Έλισσαΐος πλήθος έχόρτασε πολύ. "Οπως προσήγαγε 
χρήματα τψ Έλισόαίψ Νεεμάν, Ίνα τής λέπρας λυ-
τρωθή. "Οτι κατ' έντολήν τού προφήτου είς τδν Ίορ-
δάνην έλούσατο Νεεμάν, καί έκαθαρίσθη. Περί τής 
είς τδ ύδωρ πεσούσης άξίνης. Καί δ'πως άνέου διά 
τού ξύλου. Περί τού ληψομένου λαού τδν Έλισσαΐον. 
Ό π ω ς ήγαγεν αυτούς είς μέσους τούς πολεμίους, 
καί δπως πάλιν έ^ύσατο τούτους, καί δ'πως εΤδεν 
αύτδν δ οικείος διάκονος πυρίνοις άρμασι κεκυκλω 
μένον. 

Ν. X V I I . "Οτι έν καιρψ λιμού ή κεφαλή τής δνου 
πολλού έπωλεΐτο. Περί τής εγκαλούσης γυναικός, δτι 
μή πείθεται ταΐς συνθήκαις. Ό τ ι προείπεν Έλισ
σαΐος τήν τών εναντίων καταστροφήν. Ό π ω ς άθρόον 
οί Σύροι ήττήθησαν. Ηερί τών λεπρών οί κατεμήνυ-
σαν τήν τών εναντίων δποχώρησιν. "Οτι μετά τήν 
τών πολεμίων δποχώρησιν άφθονα γέγονε τά αναγ
καία. Ό δέ άπιστήσας τη προ£ρήσει τού προφήτου 
συ μπάτη θείς τέθνηκε, καί ούκ έφαγε κατά τήν πρό(& -
|3ησιν Έλισσα ίου. "Οτι προείπεν δ προφήτης τψ 
Άζαήλ τήν βασιλείαν Συρίας. "Οτι Άζαήλ έπνιξε 
τδν βασιλέα Δαμασκού, καί έκράτησεν. 

Ν. XVII I . "Οτι προεΐπε τψ Ίωράμ ύ προφήτης τά 
έσόμενα τούτψ κακά διά τήν άσέβειαν αυτού. "Οτι 
διά τού μαθητού τού προφήτου ένρίσθη είς βασιλεία 
Ίηούς, Ινα τδ γένος Άχαάβ άπολέση. Ό τ ί βίλει κτεί-
νει τδν Ίωράμ Ίηούς, καί έπεσεν δ νεκρός είς τδν 
τού Ναβουθαί άγρδν, καθώς προείπεν Ήλιου. "Οτι 
καί Ίεζάβελ άνωθεν (3ιφεΐτα τέθνηκε, καί διεσπάσθη 
τδ σώμα αυτής ύπδ κυκών. "Οτι οί παίδες Άχαάβ 
πάντες άπετμήθησαν, καί πάσα ή συγγένεια αυτού. 
Ό π ω ς οί Ιερείς καί οί προφήται τού Άχαάβ πάντες 
άνηρέθησαν. καί δ οΤκος τού Βαάλ έκαύθη, καί ή 
στήλη αυτού. 

Ν. X I X . "Οτι διά τδν άφανισμδν τού γένους Άχαάβ 
έπηγγείλατο δ θεδς μακράν τήν βασιλείαν τψ γένει 
τού Ίηού. Καί δ'τι ή Γοθολία άνεΐλε πάντας τούς τού 
γένους Δαβίδ, πλήν ενός. "Οπως δ περιλειφθεϊς τού 
γένογς Δαβίδ άνφγορεύθη βασιλεύς. Ό π ω ς άνηρέθη 
ή Γοθολία. Ό τ ι επταετής ήν δ έκ γένους Δαβίδ τότε 
βασίλευσα ς. Περί τού κιβωτίου, ού τδ πόμα τετρη-
μένον ήν, καί Ινέβαλε διά τής οπής Εκαστος κατά 
δύναμη ε!ς τδν άνακαινισμδν τού ναού. Ό τ ι έκατδν 
τριάκοντα έεη έβίω Ίωδαέ. Ότ ι δ υίδς Ίωδαέ Ζαχα
ρίας έλεγχων τδν βασιλέα άνηρέθη. 

Ν. X X . "Οτι θνήβκων Έλισσαιέ έθρηνεΐτο παρά 
βασιλέως Ίωάς. Περί τού ριφέντος παρά τών ληστών 
είς τδν τάφον Έλισσαιέ, καί ζήσαντος. Τελευτή 
Ίωάς, δν διεδέξατο Άμεσίας δ υίδς, καί έκόλασε 
τούς τδν πατέρα άνελόντας, τούς δ' υίού ς αυτών 
άφήκεν. "Οτι Άμεσίας ύπερηφανευσάμενος εμήνυσε 
δριμέα πρδς τδν βασιλέα Ισραήλ. Ό δέ ταπεινο-
φρονεΐν αύτψ άντεμήνυσε διά παραδείγματος. Oct 
δ Ίωάς αύτψ νικ? Άμεσίαν. 

Ν. XXI . Περί τού προφήτου Ίων α, καί δτι απ
εστάλη είς Νινείτας, καί δτι δ κλήρος έπί τδν Ί ω -
νάν έπεσεν. Ό π ω ς δ τής Νινευι βασιλεύς καί ύ 
λαός άπας μετενόησα*. Περί τού Όζίου, δ'πως ώς 
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Ιερεύς θύμιασα! έπιχειρήσας έλεπρώθη. Περί τού J 
προφήτου Ναούμ. 

Ν. XXII . "Οτι Φακεέ πολλούς αιχμαλώτους είς 
Σαμάρειαν ήγαγεν, είτα τούτους άπέλυσεν ώς ομο
φύλους. "Οτι σφόδρα ήσέβησεν 'Αχάζ. "Οτι ευσεβής 
ήν Έζεκίας. Πολιορκία και κατάσχεσις Σαμαρείας. 
"Οτι μετφκίσθησαν οί Σαμαρειται άπδ Σαμαρείας. 
"Οτι έγκιτφκίσθησαν έκεΐ οί ΧουΘαΐοι. Μετά δέ τήν 
κατοίκησιν λέοντες τούτους διέφθειραν * διδ καί 
έπείσθησαν τ φ θεψ προσελθεΐν, 

Ν. XXIII . Πότε Σεναχηρείμ έστράτευσε κατά τής 
Ιουδαίας. 'Ρήαατα 'Ραψάκου πρός Έζεκίαν, και δ'τι 
ούτος, τδν θεδν έπικαλεσάμένος, ένίκησε κατά τήν 
πρό^ησιν Ήσαίου. "Οτι διά νυκτός άγγελος άνειλεν 
εκατόν όγδοήκοντα πέντε χιλιάδας τών εναντίων. 
Περί τών μυών τών φαγόντων τά τόξα τών Άσσυ-
ρίων, καί τά λοιπά δ'πμα. Περί τών έν μι$ νυκτί διά 
λοιμώδους νόσου άναςρεθέντων 'Ασσυρίων μυριάδων 
πολλών. 'Αναίρεσις Σεναχηρείμ. Νόσος Έζεκίου, 
καί προφητεία Ήσαΐου δ'τι θνήσκει. Καί μετάνοια 
Έζεκίου, καί προσθήκη αυτού τής ζωής. Καί περί 
τού άναποδισμού τού ηλίου δν έποίησεν Ησαΐας, 
Ό τ ι Έζεκίας ήνοιξε τούς Θη<«ωρούς αυτού, καί τά 
δ'πλα τοΐς πρέσβέσι τού βασιλέως Βαβυλωνίων. Καί 
δ'τι Ησαΐας ήτιάσατο τούτο. Θάνατος Έζεκίου. 
'Ανά^ρησις Μανασσή , καί Βαβυλωνίων έπέλευσις 
καί νίκη. "Οτι μετανοήςας Μανασσή ς έκυτρώθη τή* 
αιχμαλωσίας. 

Ν. X X I V . Ηερί τής προφήτιδος Όλδα. "Οτι δ'ρκον 
άπητήθη δ λαός φυλάττειν τούς νόμους Θεού. "Οτι 
τοξευθείς Ίωσίας τέθνηκεν. Περί τού προφήτου Ι ε 
ρεμίου. Περί Ναβουχοδονόσορ. Περί ών προείπεν 
Ιερεμίας. "Οτι δ Βαβυλώνιος ήχμαλώτευσε μετά 
τού λαού καί τδν προφήτην Ιεζεκιήλ. "Οτι Ιωακείμ 
παραδεδωκεν έαυτδν υπέρ τής πόλεως. 

Ν . X X V . Ό π ω ς τής Ιερουσαλήμ δ Σεδεκίας έβα
σίλευσεν. Περί τών δοκούμέν ων διαφωνιών τών προ
φητών, καί δ'πως ομόφωνοι ευρέθησαν. "Οτι δ Σεδε
κίας τυφλωθείς ούκ είδε τήν Βαβυλώνα. Περί ών 
προείπεν Ιερεμίας έσομένων κακών. 'Η δευτέρα 
έπέλευσις τών Βαβυλωνίων κατά Ιερουσαλήμ, καί 
δ'πως τά έσόμενα ε*δώς Ιερεμίας παρεκάλει τόν 
λαόν δέξασΟαι τούς Βαβυλωνίους. "Οπως εις λάκκον 
δ προφήτης ένεβλήφη. Κατάσχεσις τής Ιερουσαλήμ 
παρά τών Βαβυλωνίων. "Οτι έζωγρήθη Σεδεκίας 
παγγενεί, καί άτυφλώθη. 01 δέ εκείνου άνηρέθη σαν. 
Ό π ω ς δ Ναβουζαρδάν τδν ναδν, τά βασίλεια, καί 
τήν πόλιν κατέσκαψεν. 

L IBEB TERTIUS. 

Ν. I. Ό τ ι δ Ισραήλ τδν Γοδολίαν άπέκτεινεν. 
Φυγή πρδς Αιγυπτων τών Ιουδαίων, αγόντων καί 
τδν 'ίερεμίαν καί τδν Βαρούχ. Ό τ ι λίθοις τέθνηκεν 
Ιερεμίας. Πότε αί δέκα φυλαί ήχθ*)**ν είς Σαμάρειαν. 
Πότε αί δύο παρά Ναβουχοδονόσορ ήχμαλωτί σθησαν. 

Ν. II. Περί τών εύνουχισθέντων αιχμαλώτων παρά 
τού Βαβυλωνίου. Περί Δανιήλ καί τών τριών παί
δων. Ό π ω ς ούκ έκρεωφάγησαν οί παίδες καί δ 
Δανιήλ. Ό τ ι τήν Χαλδαϊκήν παιδείαν Ιμαθον οί παί-
τες καί δ Δανιήλ. ΙΙερί τού ένυνπνίου Ναβουχοδονό
σορ. "Οπως ίκέτευον οι παίδες τδν Θεον άποκαλυ-
φθήναι αύτοΐς τδ ένύπνιον. Διήγησις τού ενυπνίου 
και κρισις. ΙΙοίας βασιλείας είκόνιζεν ή ε*κών ή 
δφθεΐσα τ φ Ναβουχοδονόσορ. 

Ν. III. (Λα νύν ή τών 'Ρωμαίων βασιλεία, ούκ 
Ισχυρά ώς τδ πρότερον. Δι' ήν αϊτίαν ή τών 'Ρω
μαίων βασιλεία φιδήρφ είκονίσθ/) άναμεμιγμένφ 
μετά άστράκου. Τί δηλοΐ δ λίθος, δς τήν είκόν κατ-
έλυσεν ; Χρήσις έκ τής Γραφής, Οτι λίθος δ Χριστός. 
"Οτι βρος ή τού Ίούγα φυλή, καί λίθος δ Χριστός. 
Καί τδ άνευ χειρών τμηθήναι ή άνευ άνδρδς νέννη-
σις. "Οτι δώροις έδεξιώσατο τδν Δανιήλ δ Ναβουχο
δονόσορ, καί Βαλτάσαρ τούτον μετωνόμασεν. 

Ν. IV. Ηερί τής εικόνος ής έστησε Ναβουχοδονό
σορ είς τδ προσκυνηθήναι. Περί τού αγγέλου δ'ς τέ
ταρτος ωφθη μετά τών παίδων. "Οπως έτιμήθησαν 
οί τρεις παίδες. Ένύπνιον έτερον τού Ναβουχοδονό
σορ περί τού δένδρου. Πάλιν αγνοεί τδν όνειρο ν , καί 
καλεί τούς ειπείν αύτφ μέλλοτνας. Καί καλεί τδν 
Δανιήλ, δς καί έκρινε τούτο. "Οτι τδ *Ίρ άγγέλον 
δηλοΐ, τούτ' έστι τδν έγρηγορότα. Ό τ ι μανίαν νο-
σήσας δ Ναβουχοδονόσορ έν τή έρήμω ώς θηρίον 
διέτριβεν, Όνόματα τών αρχαίων ιστορικών. 

Ν. V . Τίς διεδέξατο τδν Ναβουχοδονόσορ, καί έξης 
περί Βαλτάσαρ. Καί δ'πως έχρήσατο τοίς ίεροΐς τών 
Ιουδαίων σκέύεσιν. Περί τού ά στ ρ αγά) ου τής χε ι 
ρός, δν εΤδεν έν τ φ δοίχψ Βαλτάσαρ. Ό π ω ς δ Δα
νιήλ διασαφεί τ φ Βαλτάσαρ τδν Οεαθέτνα άστράγα-
λον. Τί σημαίνει τά γραφέντα διά τού αστραγάλου. 
"Οτι, Κύρου έπελθόντος κατά Βαλτάσαρ, άνηρέθη 
Βαλτάσαρ, "Οτι τδν Δανιήλ δ Δαρείος είς Μη δ ί αν 
μετήγαγε μετά τήν τής Βαλυλώνος άλωσιν. Ό τ ι δ 
Δαρείος καί Κυαξάρης έκαλεΐτο. Ό τ ι διά τδ δόξαι 
παραβώ ναι τδν τεθέντα τότε νόμο ν περί τού μή εδ-
ξασθαι, δ Δανιήλ ένεάλήθη είς τδν λάκκον μετά τών 
λεόντων. "Οτι οί κατά τού Δανιήλ είπόντες έν εβλή
θη σαν είς τδν λάκκον τών λεόντων, 

ι Ν. V I . Ηερί τού ενυπνίου β εΤδεν δ Δανιήλ, ήτοι 
1 τών τεσσάρων θηρίων τών άπδ τής θαλάσσης άνα-

βάντων · καί βτι τδ πρώτον ήν λέαινα. Τδ δεύτερον 
άρκτος. Τί έστι τδ είδος τής τιμωρητικής σκαφεύ-
σεως. Τίνας δ Κύρος, καί τ ίνας δ Καμβύσης, καί 
τίνας δ Δαρείος υπέταξε, καί τίνας δ Ξέρξης. Τδ δέ 
τρίτον Πάρδαλις. Τίνες δ' οί διαδεξάμενοι τήν τού 
Αλεξάνδρου αρχήν. 

Ν. VII. Τί τδ τέταρτον θηρίον. Είς τί έπί τής 
'ΡωμαΤκής βασιλείας τδ έσθίειν καί λεπτύνειν έξεί-
ληπται. Περί τού 'Αντιχρίστου. ΙΙερί τού άφθεντος 
Δανιήλ παλαιού τών ήμερων. Περί τής απώλειας τού 
'Αντιχρίστου. Περί τής δευτέρας παρουσίας του 
Γίού τού Θεού. 

Ν. VIII. Περί τής ετέρας άπτασίας τοδ Δανιήλ, 
Ή ν δ' αύτη κριός κερασφόρος, καί τά έξης. Ό τ ι 
τά Σούσα μητρόπολις ήν τών Περσών. Ό τ ι Καμβύ
σης παις Κύρου, καί τούτον διεδέξαντο Μάγοι, καί 
τούτους δ Τστάσπου Δαρείος. Ηερί του τράγου δν 
είδε Δανιήλ, καί τί έσήμαινε. "Οτι Αλέξανδρος τών 
Περσών καί Μ^δων βασιλεύς κατέστη, καί Δαρείο ν 
ήττησε, συλλαοών τήν * γυναίκα αυτού καί τάς 
θυγατέρας. "Οτι Ηερσαι καί Μήδοι κατέλυσαν τήν 
βασιλείαν 'Ασσυρίων. Ηερί τού 'Αντιόχου τού Ε π ι 
φανούς, καί τής αυτού κατά Ιερουσαλήμ επελεύ
σεως, καί ών έποίησεν έκεΐ. Εσπέρα σημαίνει τήν 
αρχήν τών ανιαρών, ή τδν δ'λον χρόνον καθ' δσον 
ταύτα. 

Ν. I X . "Οτι ώφθη τψ Δανιήλ δ άγγελος Γαβριήλ. 
Διά τί εκλήθη Δανιήλ άνήρ επιθυμιών. "Οτι έκά-
στην ήμέραν ε*ς ένιαυτδν έλογίσαντο. "Οτι τδ σφρα-
γίσαι τού παν θή να ι σημαντικύν. Πότε ήρξατο δ 
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ναδς τών Ιουδαίων οίκοδομεΐσθαι μετά τήν αίχμαλω-
σίαν· Ότι ηγούμενος εκλήθη δ Χριστός. 

Ν. Χ. Ό τ ι οI Εβραίοι κατά τδν σεληνιακόν δρόμον 
μετροδσι τδν ένιαυτδν, έχοντες αύτδν ήμερων τριακο
σίων χα2 πεντήκοντα. "Οτι τδ παράνομον χρίσμα τών 
Ιερέων ουδέν δοκει. 

2f. XI . Ίουδήθ. Ό τ ι τά Έκβάτονα βασίλεια τών 
ΙΙήδων ήσαν , Περί 'Αχιώρ τού συμβουλεύσαντος 
τφ Όλοφέρνη μή στράτευσα ι κατά Ιουδαίων, καί 
δπως αύτδν δ Όλοφέρνη ς παρέδωκε τοις Ίουδαίοις, 
έλπίζων χαί αύτδν συ λ λαβείν μετ' αύτδν καί κολά-
σασθαι. "Οτι έστενοχωρήθησα; οί Εβραίοι δ' Ινδειαν 
ύδατος· 

Ν. XII. Οία ήν Ίουδήθ. Ό τ ι εξήλθε πρδς Όλοφέρ-
νην ή Ίουδήθ στολισαμένη λαμπρώς, καί άποοαλ-
λομένη τήν τής χηρείας στολήν. Ηρό^όησις τής 
Ίουδήθ περί τής Όλοφέρνου σφαγής. "Οτε απήλθε 
πρδς τδν 'Ολοφέρνην. "Οτι άρχαίον ώς έοικε τοις 
εδνούχοις τδ ύπηρετείν είς τοιαύτα. Τί έστιν άκινά-
κης, χαί δτι δι' αυτού άνηρέθη δ Όλοφέρνης. Ό π ω ς 
εισήλθε πάλιν είς τήν πόλιν Ίουδήθ μετά τής κεφαλής 
Όλοφέρνου, καί οία συνεβούλευσε μετά ταύτα 
γενέσθαι. ΙΙεριτομή 'Αχιώρ. ΤΗττα κατά 'Ασσυρίων, 
Ότ ι Ίουδήθ έστεφανώθη έλαίας θαλλφ, καί ήσεν 
φδήν τψ θεψ, φ καί άνέθετο τήν Όλοφέρνου σκη-
νήν. 

Ν. XIII. Τωβίτ. "Οτι ή Νινευΐ τών 'Ασσυρίων 
μητρόπολις. Τύφλωσις Τωβίτ* Ό τ ι δικαιότατος δ 
Τωοίτ , δς καί έν πενία τού δικαίου έφρόντισεν. 
Περί Σαύρας ής, τούς άνδρας άπέπνιγε τδ συν δ ν 
αύτη δαιμόνων, ώς έρών αυτής. ΙΙερί τού αρχαγ
γέλου "Ραφαήλ. Ό π ω ς δ υίδς Τωβίτ Ίουβίας απ
εστάλη παρά τού πατρός έπί τδ λαβείν τήν παρακα-
τασήκην, καί δπως 'Ραφαήλ δ αρχάγγελος ώδήγησεν 
σύτόν. Περί τού ιχθύος ού τδ ήπαρ καί τήν χολήν 
έχεκεύσδη Τωβίας φυλάττειν,καί έδιδάχθη είς τί ταύτα 
συντελεί. 

Ν. XIV. Ό τ ι Άζαρίαν μετωνόμασεν έαυτδν δ 
άγγελος 'Ραφαήλ· Ό π ω ς δ Τωβίας ίάσατο τά λευ
κώματα τού πατρός. "Οτι δ 'Ραφαήλ άπήγγειλε τψ 
Τωβίτ άγγελος είναι βεού, καί άποσταλήναι πρδς 
αυτούς. Διήγησις τών έσομένων Νινευί τη πόλει κατά 
τήν πρύ£ 3ησιν Ίωνα άπδ Τωβίτ πρδς Τωοίαν τδν υίδν 
εύτού Ιερουσαλήμ. "Οτι εκατόν πεντήκοντα καί οκτώ 
ετών γενόμενος Τωβίτ τέθνηκεν. Ό τ ι τά Έκβάτανα 
«έλιςτής Μηδίας εστίν. 

H . X V . ΙΙερί τής βασιλείας Μήδων καί ΙΙερσών, 
κει δτι Αστυάγης ήρχε Μήδων, δ Καμβύσης δέ 
Βεοοών. *Όπώς οί Πέρσαι έπολιτεύοντο λίαν έννό-
P*K και διχαίως. Ό π ω ς οί παίδες παρά Πέρσαις 
δ*ήτοτ. Ότι μέχρι τού έπτακα ι δεκάτου ένιαυτού 
«βΤβίς έλέτοντο, έξης δι' έφηβοι. Ό π ω ς περί τήν 
Φ^Ρ** ^ΐχ/Μφτο Πέρσαι. Ό τ ι έστιν ού καί κάρδαμον 
*ίχο¥ tyov. Ό τ ι κε' ετών οί τέλειοι ήσαν. "Οτι μετά 
τά πεντήκοντα έτη είς τούς γηραιούς έτάττοντο, καί 
ούκέτι έστρατεύοντο, άλλ' έδίκαζον. "Οτι τοΐς Πέρσαις 
αισχρδν τδ έχειν περιττώματα. 

Ν. XVI . Ό τ ι μητροπάτωρ Κύρου δ Αστυάγης 
άρχων μέν Μήδων, πενθερδς δέ Καμβύσου άρχοντος 
Περσών καί πατρός Κύρου, καί δ'τι έτεροι 'Ασσύριοι, 
καί έτεροι Σύροι. "Οτι δ τών 'Ασσυρίων βασιλεύς 
πολλών κρατήσας εθνών, καί κατά Μήδων έστρά-
τευσεν. Ό τ ι πρδς Κυαξάρη ν άρχοντα Μήδων τδν 
καί Δαρεΐον δ Καμβύσης δ άρχων Περσών Κύρον 
τδν υίδν απέστειλε συμμαχον κατά 'Ασσυρίων. Ό τ ι 

I λιτότητι οί Πέρσαι χαίρουσι. Ό π ω ς δ Κΰρος ηθέλησε 
κατά Αρμενίων έλθεΐν. Ό τ ι έγγίζουσι τά δ'ρια Μή
δων καί Αρμενίων. Περί Χρυσάντα, καί δ'πως πρδς 
τδν 'Δρμένιον άπήλθεν δ Κύρος. "Οτι ούκ ήν πόλις 
έν Αρμενία. "Οτι έάλωσαν πάντες οί ο*κεΐοι τού Α ρ 
μενίου καί αύτδς προσήλθεν. 

Ν. XVII. Όπως δ Κύρος λαβών χρήματα παρά 
τού Αρμενίου, καί συμμαχίαν, διέλυσε τήν μάχην. 
Ότ ι δμοροι Αρμένιοι καί Χαλδαιοι. Συνέλευσις 
Μήδων καί 'Ασσυρίων είς πόλεμον. Τί έστι παρασάγ
γης. Συμβολή Περσών καί Μήδων μετά 'Ασσυρίων, 
καί ήττα 'Ασσυρίων. Ότ ι αφέντες νυκτδς οί 'Ασσύ
ριοι 2φογον, καί Κύρος, σύν Κυαξάρη διέβησαν τδ 
τών 'Ασσυρίων χαράκωμα καί δ Κύρος έδίωξεν 
οπίσω αυτών, προσελθόντων αύτψ καί τών Ύρ-
κανίων, ούς συνομόρους εΤχον καί συμμάχους 'Ασσύ
ριοι. "Οτι κατέλαβε τούς 'Ασσυρίους δ Κύρος, οί δέ καί 

\ ετι έφευγον j 
Ν. XVIII. Ό τ ι καί γυναίκες είποντο Κροίσψ τψ 

συμμαχώ τών 'Ασσυρίων, Άμαξαι καί 'Αρμάμαξαι. 
Ό τ ι , ώς έοικε, μέχρι τότε ούκ ήν παρά Πέρσαις ίπ-
πικόν.Τί διελέχθη πρδς τούς αιχμαλώτους 'Ασσυρίους 
δ Κύρος. Διαμερισμός τών έξ 'Ασσυρίων λαφύρων, έξ 
ών τούς Ίππους οί Πέρσαι έλαβον, Ινα καί αυτοί ιππείς 
γένωνται, μή πρίν δντες. 

Ν. XIX. Περί προσελεύσεως Γωβρύου πρδς Κύ
ρον. Ό δέ Γωορύας 'Ασσύριος ήν. Όρα, είς δρκου 
τύπον τδ λαμβάνειν καί διδόναι τήν δεξιάν. Τά 
έπινεμηθέντα τψ Κύρψ λάφυρα, έν οΐς ήν καί ή τού 
'Αβραδάτου γυνή. "Οτι είς Βαβυλώνα έρχεται πάλιν 
Κύρος κατά 'Ασσυρίων. "Οτι έζήτησε Κύρος μονο-
μαχήσαι μετά τού άρχοντος Βαβυλώνος. Ό δέ ειπε, 
μή είναι παρεσκευασμένος, καί άνέμεινε τήν παρα-

| σκευήν εκείνου Κύρος. Περί Γαδάτα, δς ευνούχος 
ών ήρχεν. Προσέλευσις πρδς Κύρον τού Γαδάτα δς 
τών 'Ασσυρίων ήν. Έτερων εθνών προσε*λευσις 
πρδς Κύρον. "Οτι άρχαίον τοΐς βασιλεύσι τδ, δέσ
ποτα. 

Ν. X X . Ό π ω ς εύζώνως έξήλασε Κύρος συμμα-
χήσαι Γαδάτα, καί δ'πως αύτδν άνελπίστως έ^όύ-
σατο τής ενέδρας. Ήττα Καδδουσίων συμμάχων 
Κύρου. Δώμα παρά Γαδάτου τψ Κύρψ, έν οΐς καί 
ΐπποι, δι' ών μυρίους τούς οικείους Γππεΐς δ Κύρος 
έποίησεν. Ό τ ι φρούρια κατέσχε Σύρων έν μεθορίοις 
Σύρων καί Μήδων δ Κύρος. "Οτι ήχθέσθη ή Κυαξάρη ς 
ίδών τψ Κύρψ τψ ίδίψ συμμαχώ παρεπομένην πολ
λή ν δύναμίν υπέρ τήν εαυτού, καί δ'πως αυτού τήν 
λύπην κατέπαυσεν δ Κύρος. 

Ν. ΧΧί. Κύρου συμβουλή, δ'πως χρή χειμώνος 
έπιόντος λύσαι τδν πόλεμον. Ό τ ι άεί κοπιών τούς 
οικείους ήθελε Κύρος Ίνα, φησίν, ύγιαίνοιεν. Περί 
Άράσπα, καί δ'πως ήρα τής γυναικός ήν έφύλαττε 
τψ Κύρψ. Καί δπως αυτής μή πεισθείσης τψ Άρά
σπα, καίτοι βιαζομένψ δ Κύρος έμαθε, καί ούκ 
ώργίσθη, άλλά συνέγνω αύτψ ώς άνθρώπψ, ειπών 
καί θεούς έρ?ν. Έαυτδν μάλλον, εΤπεν, αίτιώμαι, 
δτι συγκαθεΐρξα τψ Άράσπα θ*,?ίον τοιούτον άμα-
χον τήν γυναίκα δηλονότι . "Οτι κατά συμοουλήν 
Κύρος έδοξε φεύγειν δ Άράσπας, καί απήλθε πρδς 
τδν 'Ασσύριον, έπί τψ μαθείν τά κατ' αύτδν, καί ή 
Πάνθεια (τούτο γάρ δνομα τη γυναικί), έζήτησεν 
έλθεΐν άντί Άράσπα είς φίλον Κύρον, καί ύπηρετείν 
τδν άνδρα αυτής Άβραδάταν, δ καί γέγονε. Καί 
έλθών δ Άβραδάτας, και μαθών τά πρδς τήν γυ-
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ναΐχα αυτού ΙΙάνθειαν, καί τήν σωφροσύνην Κύρου, 
ηύχαρίστει αύτφ. 

Ν. XXII . Αποστολή χρημάτων τψ Κύρψ παρά 
τού Ινδού, και φιλίας άρχή. "Οτι είχε μύριους ιπ
πείς δ Κύρος, και άρματα δρεπανηφόρα εκατόν, καί 
ό Άβραδάτας εκατόν, καί τά Μηοικά εκατόν, καί 
δ'τι έκαστη κάμηλος είχε τοξότας δύο. Πάλιν Κύρου 
συνέλευσις κατά 'Ασσυρίων. "Οτι χιλδς ενταύθα ή 
τών ά)όγων τροφή . Υποστροφή Άράσπου και εγ
κωμίου αύτου άπδ Κύρου. Ό τ ι ή Πάνθεια τδν εαυ
τής κόσμον συνέκοψεν είς δπλισμδν τψ άνδρί. "Οτι 
κδσμον ήγεΐτο τδν άνδρα, καί οία αύτψ προσεφθέρ-
ξατο δπλιζομένψ, καί δ'πως ηύχαρίστει Κύρψ, ώς 
συντηρήσαντι ταύτην άνύβριστον. Οία είπε πρδς Πάν-
θειαν δ άνήρ. 

Ν. XXIII . "Οπως αντέταξε τούς εαυτού τοΐς τού 
Κύρου δ Κροίσος. Ό τ ι δ παιάν ψδή έστι πολέμου. 
Ό τ ι αί κάμηλοι τοΐς ιπποις δειλίαν ένέβαλον. Συμ
βολή Περσών καί Αιγυπτίων, έν οίς καί δ Άβραδά
τας, δς έκπεσών τού άρματος κατεκόπη. "Οτι πεσών 
τις μαχαίρα τδν Ίππον τού Κύρου έπληξε, καί ούτως 
δ Κύρος έκ τού Ιππου κατεβλήθη. "Οτι κυκλωθέντες 
οί Αίγύπτιοι ύπδ τών πολεμίων, καί μή δυνάμενοι άν-
τέχειν ύπδ ταΐς άσπίσιν έκάθηντο άπρακτοι, είτα ρί-
ψαντες τά δ'πλα έφευγον. Έστρατοπεδεύσατο, άντί τού 
'Ηλθεν είς τδ στρατόπεδον. 

Ν. X X I V . "Οτι Κύρος Κροίσου φυγόντος έπί 
Σάρδεις, καί αύτδς έκεΐ άπήλθεν. Εΐλε δέ καί τήν 
Άκρόπολιν. Ηρό^όησις Κροίσου πρδς Κύρον, καί 
πρόφκλησις μή διαρπάσαι τήν πόλιν,άλλά λαβείν ήσυ
χη τά χρήματα. Περί τού θανάτου τού Άβραδάτου,καί 
δσα εΤπεν ή γυνή πρδς Κύρον, καί δ'πως άπέσφαξεν 
εαυτή ν. Όπως δ Κύρος Άβραδάτην καί τήν Πάνθειαν 
Εθαψε μεγαλοπρεπώς. 

Ν. X X V ' Περί Καρών καί τών έπί Φρυγίαν παρ' 
Έλλήσποντον. Περί τών αμαξών τών έλκουσών τά 
χρήματα α έδωκεν δ Κροίσος, καί οίον εΤπε λόγον δ 
Κύρος. Περί τής μεγάλης Φρυγίας. Πολιορκία 
Βαβυλώνος, καί μετένεξις τού ποταμού Εύφράτου, 
καί κατάσχεσις τής πόλεως δι' αυτό. Όπως πρώ-
τως τά βασίλεια κατεσχέθησαν. Ό τ ι δ άλούς βασι
λεύς 'Ασσυρίων έν Βαβυλώνι δ Βαλτάσαρ ήν, φ καί 
ή χειρ ώφθη κατά τδν τοΐχον ώς φησι Δανιήλ δ 
προφήτης. 

Ν. X X V I . Ό τ ι έκτο μίας είχεν δ Κύρος δπηρέτας. 
Οία ήν ή διαγωγή Κύρου καί τών περί αύτδν ώς 
λίαν καλή. Ό π ω ς τδν Κροΐσον δ Κύρος ήλεγξε κα
κώς. Ό τ ι κόσμον οίκεΐον δ Κύρος ήγεΐτο, τδν κόσμον 
τών υπηκόων. Καί διά τί περί τήν άριστεράν τούς 
οίκειοτάτους έκάθισεν. "Οτι πολλά ελεγεν έχειν δ Κύ
ρος χρήματα, *ίνα τοΐς άξίοις αύτάδιανέμη. ού μήν γε 
καί εαυτού χάριν. 

Ν. XXVII . Ό τ ι είς τά οίκεΐα Κύρψ ύποστρέψαντι, 
δέδωκε Κ^αξάρης, καί άλλα μέν, άλλά καί τήν θυ
γατέρα γυναίκα, καί τήν χώραν Μήδων. Ό δέ μή 
άλλως λαβείν είπεν, εί μή συναίνεσε, ιών γονέων. 
Ό δή καί έποίησεν, άπελθών έκεΐ, καί δούς πάσι 
τοΐς Πέρσαις δώρα πολλά* "Οτι πάλιν είς Βαβυλώνα 
ύπέστρεψε, καί δ'σα κατέσχεν έθνη, έν οίς ήν καί 
Κύπρος. Περί τών λεγομένων κοντούρων. "Οτι τά 
πρδς Συ^ίαν έθνη οίκούντα υπέταξε, καί Αίγυπτον. 
Καί δ'θϊν ήρχετο αύτψ ή εξουσία. Καί οπως δι' όλου 
τού ένιαυτού περιήτι τήν οίκείαν έπικράτειαν. Καί 
δτι γέρων γέγονεν, οίά τε διιλέχθη τοΐς οίκείοις, καί 

τίνας κατέλειψε διαδόχους. Ό τ ι δ Ηρόδοτος άλλως 
τά κατά τδν Κύρον ίστόρησεν. 

LIBER QUARTU8. 
Ν. I. "Οτι μόναι αϊ δύο φυλαί άνέβησαν είς Ιερο

σόλυμα. Περί τού έ'θνους τών Ιουδαίων. Ό τ ι Καμβύ
σης τήν αρχήν Κύρου διεδέξατο, δς καί έκώλυσε τήν 
άνοικοδομήν τού ναού, βασιλεύσας έτη έπτά. Περί 
Καμβύσου, καί δπως αύτδν διεδέξατο Σμέρδης δ Μά
γος. Καί δ'πως δ Καμβύσης τδν άδελφδν Σμέρδην έξ 
ονείρου δει ματωθεί ς άπέκτεινεν Ό π ω ς δ Καμβύσης 
άπέθανεν έν 'Εκβατάνοις τής Συρίας, κεχρηματισμένον 
σχών τούτο. 

Ν. II. "Οτι δ Μάγος Σμέρδης ώς υίδς τού Κύρου 
έκράτησεν. Ήλέγχθη δι' ύστερον έτερος είναι παρ ' 
εκείνον, ώς μή έχων ώτα, Άπετμήθη γάρ ταύτα διά 
πταίσμα παρά τού Κύρου. 'Επανάστασις κατά 
Σμε*ρδου. Ό π ω ς δ Πρηξάσπης τεθνάναι τδν υίδν 
Κύρου Σμέρδην έκήρυξεν, καί έτερον δέ δμώνυμον 
είναι τδν κρατούντα, καί δ'πως ούτος διά τούτο 
άπέθανεν. Ό π ω ς οί μάγοι άνηρέθησαν ών είς δ 
Σμέρδης. 

Ν. III. Ό π ω ς έκράτησε Περσών δ Δαρείος δ 
Ύστάσπον έκ περινοίας τού οίκείου ίπποκόμου. Τί 
ηΰξατο τψ θεψ, εί κρατήσει δ Δαρείος. Οία προ-
έθετο ερωτήματα δ Δαρείος, τοΐς οίκείοις φίλοις, 
και οία ύπέσχετο τψ διαλύσοντι ταύτα. Oct δ Ζο-
ροβάλελ έν τούτοις ήρίστευσε τού οίνου καί τών βασι
λέων τήν γυναίκα κρειττονεύειν οίνου καί τών βασιλέω 
τήν γυκαΐκα κρειττονεύειν ειπών. "Οτι έξ αιτήσεως 
Ζοροοάβελ παρεχώρησε τήν άνοικοδομήν τού ναού καί 
Δαρείος δι' αυτού γενέσθαι. 

Ν. IV. Δευτέρα άνάβασις είς Ιεροσόλυμα, μετά 
τού Ζοροβάβελ. Οί δέ άναβάντες μυριάδες υξβ' καί 
χιλιάδες η', άνευ υπηρετών. Περί Σαμαρειτών, καί 
δ'πως ήχθέσθησαν. Πότε ήν Άγγαΐος καί Ζαχαρίας 
οί προφήται. Ό τ ι ό Δαρείος επέτρεπε δίδοσθαι τοΐς 
Ίουδαίοις καθεκάστην τά ε*ς θυσίαν συντελούντα ζώα 
καί τήν σεμίδαλιν. Ό τ ι δι' ετών έπτά δ ναδς έκτίσθη. 
Ποτε έβασιλεύοντο οί Ιουδαίοι, καί πότε ύπδ κριτών 
ήρχοντο. 

Ν. V . "Οτι τδν Δαρεΐον Ηέρξης διεδέξατο, καί 
εύσεβώς πιρι τδν ναδν καί αύτδς δ ι ετέθη, δτε 
καί Έσδρας άνεσώθη έκ Βεβυλώνος είς Ίερεσύλυμα 
μετά πολλού πλήθους Ιουδαίων. "Οτι πολλαί μυριά
δες πέραν Εύφράτου μεμενήκασιν Ίουδαίω*. Περί 
Νεεμίου τού Εβραίου, δπως καί αύτδς έκ Βαβυλώ
νος εις Ιεροσόλυμα ήλθε, καί τδ τείχος άνφκοδόμ^-
σεν. "Οτι πρώτη ή τού Ιούδα φυλή έκ Βσδυλώνος 
άνέβη, δθεν και Ιουδαίοι οί έν Ιερουσαλήμ εκλή
θησαν. 

Ν. V I . "Οτι τδν Εερξην υίδς Κύρος, δ καί Αρτα
ξέρξης, διεδέξατο. Ηερί 'Εσθήρ ήν έλαβε γυναίκα 
δ Αρταξέρξης, καί περί Μαρδοχαΐου . "Οτι νόμον 
έθετο Αρταξέρξης, μηδένα οί ακλητον έπί θρόνο-
καθημένφ προσέρχεσθαι. Ό π ω ς δ Μααδοχαΐος έπι
βουλήν εμήνυσε κατά τού Βασιλέως. Ό Αμάν Μαρ-
δοχαΐον άνασταυρώσαι ήοούλετο, άλλ' έταυρώθη 
εκείνος προνοία θεού. "Οτε 'Εσθήρ γνούσα τήν με-
λετωμένην τών Ιουδαίων άπώλειαν παρα Αμάν διά 
τδν Μαρδοχαΐον, έδεήθη πρότερον τού θεού, είτα 
καί άκλητος είσήει πρδς βασιλέα. Καί διά τούτο 
θορυβουμένου έπεσι πρδς ποδών αυτού αχανής, καί 
άπως είς δεΐπνον αύτδν έκάλεσε, καί τδν Αδάμ , Ό τ ι 
πεντήκοντα πήχεων ήν τδ ξύλον, έν ψ τδν Μαρδο-
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χαιον δ 'Αμάν άνασταυρώσαι έμελέτα. Ό τ ι άνεμνή-
σ θ η δ βασιλεύς τού Μαρδοχαΐου διά τήν έπιβουλήν, 
καί ( τ ι διά τούτο εκείνον έτίμησεν. Ούτω διασκεδάζει 
βουλάς πονηράς δ θεός. 

Ν. VII. Ό π ω ς δ 'Αμάν έκρεμάσθη είς τδ ξύλον, 
δ κατά τού Μαρδοχαΐου ήτοίμαζεν. "Οτι καί οί του 
'Αμάν παίδες άνεσταυρώθησαν. Ό π ω ς . Ιωάννας τδν 
οίκεΐον άπέκτεινεν άδελφδν έν τ φ ν αφ. Ό π ω ς τδν 
άδελφδν τού άρχιερέως συνοικήσαντα άλλοφύλφ γυ
ναικί έκώλυον άπδ τού ναού. ΙΙερί τής οίκοδομής τού 
ναού τού έν τ φ Γαριζίν, τού έν τη Σαμαρεία. 

Ν. VIII . Ά ρ χ ή τής κατά τδν 'Αλέξανδρον ιστο
ρίας, τίνος οίδς ήν Αλέξανδρος. Οίον δνειρον είδε 
Φίλιππος έγκυμονούσης τής γυναικδς τδν 'Αλέξαν
δρον, κ α ι πότε έγεννήθη. Περί τού σώματος. Αλεξάν
δρου. Π ε ρ ί τού Ίππου τού Βουκέφαλου. "Οτι ομιλητής 
Αριστοτέλους έγένετο. Ό τ ι και πρακτικός Ιατρός ήν δ 
Αλέξανδρος. 

Ν. I X . Ό τ ι εικοσαετής τής βασιλείας έκράτησεν. 
Περί Τιμοκλείας τής τδν βιασάμενον αυτήν ε!ς τδ 
φρέαρ Βα λούση ς. Οία δ Σινωπεύς Διογένης πρδ< 
'Αλέξανδρον είπεν. Τδ φιλότιμον Αλεξάνδρου. Όσων 
έκράτησε πόλεων. ΙΙερί 'Ακαρνανος τού ιατρού, καί 
δπως έξ αυτού τδ φάρμακο ν ελαβεν Αλέξανδρος, καί 
δπως έξ αυτού τδ φάρμακο ν ελαβεν Αλέξανδρος, καί 
άντέδωκε τήν τής συκοφαντίας έπιστολήν. Ή έν Ίσψ 
συμπλοκή Δαρείου καί Αλεξάνδρου, καί ή Δαρείου 
ήττα.Περί τής γυναικός καί τής μητρδς Δαρείου άλου-
σων π α ρ ά Αλεξάνδρου. 

Ν. Χ. Ό τ ι καί Δαμασκδν είλεν Αλέξανδρος, καί 
Κύπρο ν , καί Φοινίκην. Περί του κατ' οναρ Σατύρου. 
Περί τής κατ' ΑΓγυπτον Αλεξανδρείας, καί τού 
%9χ' 8ναρ Όμηρου, και δτι νήσος ήν αύτη πρότερον. 
ΙΙερί τών κατά τήν έν έρήμψ διάβασιν Αλεξάνδρου 
έξαισίων. Πώς παις Διός έλογίσθη δ Αλέξανδρος. "Οτι 
λύτρα δ Δαρείος έπεμψε, καί ούκ έλαβε ταύτα δ Αλέ
ξανδρος. ΙΙερί τού θανάτου τής γυναικός Δαρείου* Περί 
της μαρτυρίας τής πρδς Δαρεΐον, διά τήν Αλεξάνδρου 
σωφροσύνην. 

Ν. X I . Ό τ ι Αλέξανδρος ού λάθρα συμβαλεϊν 
ή|ελε τ ο ϊ ς πολεμίοις. Φυγή Δαρείου. Όσον πλοΰτον 
εδρεν Αλέξανδρος τού Δαρείου. Ό π ω ς ώνείδιζε τούς 
τρυοώντας Αλέξανδρος. Τί έ'λεγεν Αλέξανδρος 
τερ< τ ώ ν γογγυζόντων είς αυτόν Περί τής δίψης, 
¥εΤχεν Αλέξανδρος διώκων Δαρεΐον. Ό π ω ς έν τ φ 
<04up Αλέξανδρος τδν Δαρεΐον έτίμησε, τδν δι' 
άνελύντα διοσφενδόνησεν. Περί Ύρ καν ία ς, καί τούΚασ-
tUo πελάγους . 

ΤΙ. X I I . Ό τ ι Αλέξανδρος βαρβαρικήν στολήν 
Μυολααεος τοΐς Μακεδόσιν ούκ ήρεσεν . Καί περί 
" ^ ^ π ^ - ή ν *Α)έξανδρος έ'γη μεν. Ό π ω ς παρά Αλε
ξάνδρου άν ί ςεοη Φιλώτας, καί Κλεΐτος. Όσα δ Ταξί-
λ π < *Μ\ οεοΤέκήνυσεν 'Αλεξάνδρψ κατά τής Ινδικής 

Ν. X I I I . Ιίερι Πώρου τού τής Ινδικής άρχοντος, 
οίος ή ν τ δ σ ώ μ α . Όσα δ Αλέξανδρος ήλγησε τού 
β ο υ κ έ φ α λ ο υ Ίππου θανόντος, και περί τού ποταμού 
Γ ά γ γ η , δ σ ο ς ήν κατ' εύρος καί βάθος. Ό τ ι Μαλλοί 
ί ΐ νος Ίνδ ικόν . Ό π ω ς Αλέξανδρος πρώτος ώρμα έν 
τοΐς πολεμίοις , καί τυχαίως ένίκα. 

Ν. X I V . Περί τών Γυμνοσοφιστών, καί τού διά 
τής Βύρσης υποδείγματος, Ίνα μή μακράν δ βασι
λεύς άποδημή. Ό τ ι είς τδν ' Ωκεανό ν ήλθεν Αλέ 
ξανδρος, καί δσον τού στρατού πλήθος άπώλετο, 
καί περ ί τ ώ ν ιχθυοφάγων προβάτων. Περί τού 

ί τάφου τού βασιλέως Περσών Κύρου, καί τής τούτου 
επιγραφής. Ό τ ι έγημεν Αλέξανδρος καί τήν θυ
γατέρα Δαρείου, καί δ'σα έν τ φ γάμψ χρήματα ανά
λωσε, δούς καί τοΐς όφειλέταις τάς όφειλάς. Όσα 
έπένθησεν έπί τψ 'Ηφαιστίωνι δ Αλέξανδρος, καί 
οί σύν αύτψ. Περί τού διά κοράκων σημείου, καί τού 
θύματος. Περί τού ευρεθέντος ξένου καθήμενου έν τψ 
τού Αλεξάνδρου θρόνψ. "Οτι δ θάνατος Αλεξάνδρου 
άλλοις άλλως λέγεται. Περί τού ψμχρού ύδατος. "Οτι 
έν τή τελευτή ήβουλήθη άφανίσαι αύτδν, Ίνα δόξη καί 
θεός. 

Ν. X V . Ό π ω ς ύπήντησαν Άλεξάνδρψ οί Ιερείς 
τών Εβραίων καί δ άρχιερεύς. Ό τ ι δ Αλέξανδρος 
ίδών τδν αρχιερέα, είς μνήμην ήλθε τού κατ' δ'ναρ 
όφθέντος αύτψ θεού. *0τι έθυσε τψ θεψ δ Αλέξαν
δρος, κατά τήν ύφήγησιν τού άρχιερέως, καί πολλά 
έχαρίσατο, άνέγνω τε καί τήν βίβλον του Δανιήλ. 
Περί τού έγγαριζίν Ιερού, έν ψ κατέφευγον οί παρανο
μούντες. 

Ν. X V I . Ό τ ι είς τέσσαρα έμερίσθη ή τού Αλε
ξάνδρου άρχή. Καί περί Πτολεμαίου τού Αάγου, 
δ'πως Ιεροσολύμων έκράτησε . Ό τ ι Πτολεμαίος δ 
Φιλάδελφος διεδέξατο τήν αρχήν. Τί έστι δραχμή, 
καί πόσα τάλαντα ποιούσι. Όσα δ Πτολεμαίος εις τδ 
Ιουδαίων ίερδν έστειλε δώρα. Περί τών έβδομήκοντα 
δύο τ ώ ; έξελληνισάντων τά Εβραϊκά βιβλία. "Οτι οί 
πρδ τούτου έπ.χειρήσαντες τδ τοιούτον έργον, ούκ ατι
μώρητοι Εμειναν. "Οτιτινές φασι διηρημένους ποιήσαι 
τήν έρμηνείαν τούς έρμη ν εις, ύστερον δέ εύρεθήναι έκ 
πάντων τά αυτά. 

Ν. XVII. "Οτι έλαβε Πτολεμαίος τήν Κλεοπάτραν, 
καί δ'σα ήν ή ταύτης φέρνη. ΟΤος ήν δεξιός περί τά 
πράγματα δ πρδς Πτολεμαΐον αποσταλείς πρεσβεύς 
Ιωσήφ. Ό τ ι τδ τά τέλη τών πόλεων έπί αυξήσει πω-
λεΐσθαι τοΐς ώνουμένοις παλαιόν ήν. 

Ν. X V H I . Όπως συνψκησεν ή άδελφόπαις τ φ Ι ω 
σήφ. Ό π ω ς Ύρκανδς δ υίδς Ιωσήφ καί έν μειρακίοις 
τελών ήν φρονιμώτατος. Ότ ι άτίμως ώνήσατο δ Ύρ
κανδς τούς γραμματικούς δούλους. Ότ ι βάρις,τδ όχύ-
ρωμα. 

Ν. XIX. Ότι δ Επιφανής 'Αντίοχος κατέσχε τά 
Ιεροσόλυμα. Οερί Έλεάξαρ καί τών Μακκαβαίων. 
Ό τ ι έν Σαββάτψ πολέμου συγκροτηθέντος, έμάχοντο 
Ιουδαίοι. 

Ν. X X . Νίκη Ιουδαίων κατά τών τού 'Αντιόχου. 
Ό τ ι δ Άντίοχος ένόσησε διά τά κατά τδν Ιουδαίων 
κακά, καί άπέθανεν. 

Ν. X X I . Ό π ω ς τδν ελέφαντα δ Ελεάζαρ πλήξας 
ύπ' αυτού τέθνηκεν έν τψ πολέμφ. 

Ν. XXIII. Περί Κλεοπάτρας τής θυγατρδς Πτολε
μαίου. Ό τ ι δ Πτολεμαίος δύο διαδήματα περιέθετο, 
οία δύο άρχων χωρών. 

Ν. XXIV. "Οτι δ'ρος καθήρησαν άνθρωποι λίαν ύψη-
λδν. διά τριών ένιαυτών. 

LIBBR QUINTUS. 

Ν. I. Περί 'Αντιόχου τού έπικληθέντος θεού. Όρα 
γυναικός καρτερίαν. 

Ν. II· Ότ ι οί Βαδδουκαΐοι τά άγραφα καί έκ παρα
δόσεως ούκ έτήρουν. 

Ν. III. Όπως δ Αντίγονος άνηρέθη κατά Στράτω-
νος πύργον, κατά τήν Ιούδα τού Έσσαίου πρό£,3ησιν, 
καν έδόκει έψεύσθαι. 
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Ν. IV. Περί φοινίκων καί κιτρίων τών έν τη σκηνο-

πηγία. Ό τ ι έπί τρία ετη ένόσει τεταρταιον. 
Ν. V . ΙΙερί Ύρκανού και Αριστοβούλου Περί Τιγρά-

νου τού Αρμενίου. Βασιλεία Ύρκανού καί 'Αριστοβού-
λου. Ίΐς ευ σοι τής ευχής, άνθρωπε. 

Ν. VI. Περί Πομπήιου καί τής δοθείσης αύτψ χρυ
σής αμπέλου έξ Αριστοβούλου έκ πεντακοσίων ταλάν
των. ΙΙερί τής ΜιΟριδάτου τελευτής καί περί τού 
δποβαλσάμου, δ'περ τών μύρων άριστον Ό π ω ς ύπδ 
Πομπηίου τά Ιεροσόλυμα έάλω. 

Ν. VII. Όσα ήσαν τά τού Ιερού Ιουδαίων χρήματα, 
έν οίς καί δοκδς έκ χρυσού. Καί δ'τι ή μνά έλκει 
λίτρας δύω πρδς τή ήμισεία.Κύπρος, δνομα γυναικός. 
"Οτι δ Ηρώδης έλθών είς τδ δοκιμάσασθαι, εξέπληξε 
τούς παρόντας, διά τό έλθεΐν μετά δορυφορίας πολλής, 
διδ καί ήτιάθη. 

Ν. IX. Όπως ό Αντώνιος ήρα τής Κλεοπάτρας, Πε
ρί Ηακόρου τού Πάρθων βασιλέως. 

Ν. Χ. Διά τί άπετμήθη τά ώτα Ύρκανός. Ό π ω ς δ 
Φασάηλος τέθνηκεν. 

Ν. XI. 'Αναίρεσις Αντιγόνου. 
Ν. XIII. ΙΙερί τής άρχιερωσύνης 'Αριστοβούλοι έν 

νέα τη ηλικία. Όπως ή Αλεξάνδρα έφυγε διά λάρ-
νακος, καί έφωράθη. Ό π ω ς άπεπνίγη Αριστόβου
λος. 

Ν. XIV. Ότ ι ήράσθη Έρώδου ή Κλεοπάτρα. Ηερί 
τού έν Ιουδαία μεγάλου γεγονότος σεισμού. 

Ν. X V . Όπως κα· παρά τού Καίσαρος Ηρώδης 
έτιμήθη. Όπως είς τδ φανερδν Έρώδην έφάνη μισούσα 
ή γυνή αύτου. Ό π ω ς ή τού Έρώδου γυνή θανάτφ κα-
τακριθείσα, τέθνηκεν. 

Ν. X V I . Ό π ω ς ουδέ τού οικείου κόσμου Ηρώδης 
έφείσατο έν καιρψ λιμού διά τήν πόλιν, καί αύτδν 
άποδούς είς τδ άγοράσαι σίτον. Πόσος ήν ό διαδοθείς 
σίτος, πόσοι μόδιοι δ κόρος. 

Ν. XVII. Ό π ω ς δ Έρώδης έκώλυε τούς ύπ' αύτδν 
άλλήλοις συνέρχεσθαι, δεδιώς τάς έπιβουλάς. Τίνες οί 
Έσσαίοι, καί οία χρώνται διαίτη, καί δ'πως είς τών 
Έσσαίων προεΐπε τψ Έρώδη παιδίψ 8ντι τήν βασι
λείαν. Όπως δ Ηρώδης τδν ναδν έπί τδ μείζον μετ-
εσκεύασε. Καί περί τού πύργου. Όν Άντωνίαν έκάλεσεν 
Ό τ ι δ ναδς έν ένιαυτψ ένί πρδς τψ ήμίσει φκοδομή-
θη, δ'τι καί ουδέ δετός γέγονεν έν ήμερα. Περί τού 
πιπράσκεσθαι τούς κλέπτας. 

Ν. XVIII. Ηερί τών παίδων Έρώδου, οίοι ήσαν. 
Ό π ω ς έμίσησε τούς υιούς δ Ηρώδης. Όπως κατήλ · 
λαξε τδν Ηρώδη ν τοις παισίν ό Καίσαρ. 

Ν. X I X . Οίος τδ ήθος,καί τούς τρόπους δ Ηρώδης. 
Όσα Ύρκανός καί Ηρώδης έλαοον αργυρίου καί 
χρυσού τάλαντα έκ τού τάφου Δαβίδ, καί δ'πως καί 
είς αυτά τά σώματα Δαβίδ καί Σολομώντος έκωλύθη 
Ηρώδη είσελθειν θείψ πυρί. 

Ν. X X . Οία ή διαβολή άεί κακά είργάζετο, καί έτι 
εργάζεται. 

Ν· XXI . Περί τού κακίστου Εύρυκλέους. Ό τ ι έδέ-
σμησε τούς υίούς δ Ηρώδης 'Αριστόβουλον καί 'Αλέ
ξανδρον, Τό συνέδριον τδ τούς παΤδας Ήρώδου κρίνον 
σύν τψ Ηρώδη. 

Ν. XXII. Περί τού παρρησιασαμένου στρατιώτου εις 
Έρώδην, βουλευόμενον θάνατών τών οίκε'υ>ν παίδων. 
Ό π ω ς άπηγχόνησε τούς οικείους παΐδας δ Έρώδης. 
Ό τ ι πάτριον ήν τό εθος τδ πολλαίς συνοικεΤν γυναιξί. 
Ό τ ι ανεψιοί οί εξάδελφοι. 

Ν. XXIII. Ότ ι οί Φαρισαίοι ούκ έπείσθησαν όμό-

σαι, καί δ'τι προεΐπον τδν τού Έρώδου θάνατον, διδ 
καί άπεκτάνθηααν πολλοί έκ αυτών. 

Ν. XXIV. Περί λιμένος τού λεγομένου Σεβαστού. 
Κατηγορία Αντιπάτρου. Ότ ι δ Έρώδης καί τδν υίόν 
Έντίπατρον δέσμιον είς Καίσαρα έπεμψεν. 

Ν. X X V . 'Ακμή, δνομα γυναικός.Κύκηθρον τδ ταρα-
χήν έμποιούν Περί τών καθελόντων τδν άνατεθέντα 
άετδν είς τδν μέγαν πυλώνα τού ναού. 

Ν. X X V I . Τίνανόσον ένόσησεν Έρώδης, ποικίλην 
τε καί δδυνηράν. Περί τών τής Καλλιρόης θερμών. 
Οΐαν έπίνοιαν δ Έρώδης έπενοήοτ τδ ,κάκιστος ών,'ίνα 
κλαυθή μετά θάνατον. Τελευτή Ήρώδου. Ό τ ι δ Α ρ 
χέλαος διεδέξατο Ήρώδην. 

LIBER 8EXTU8. 

Ν. I. Περί τής τών Ιουδαίων στάσεως κατά 'Ρω
μαίων, δτε καί δ ναδς ένεπρήσθη* "Οτι δούλος Έρώ
δου διάδημα περιέθετο. 

Ν. II. Ό τ ι καί δ Αρχέλαος ώμδς ήν λατά τδν πα
τέρα. Περί τού πλού Αλεξάνδρου. Κατηγορία κατά 
Αρχελάου. Ηερύ τοι ονείρου ού εΤδεν Αρχέλαος. Έτερος 
δνειρος τής Αρχελάου γυναικός. Περί τής απογραφής 
τής έπί Καίσαρος γεγενημένης. 

Ν. III. ΑΊρει>ις Φαρισαίων. ΑΊρεσις Σαδδουκαίων. 
Αίρεσις 'Εσσηνων. ΑΊρεσις Γαλιλαίων. Πότε έγένετο ή 
απογραφή. Πότε δ ΚαΤσαρ Ιθ*νε, καί πόσα έτη έκρά-
τησεν. Ό τ ι διεδέξατο Καίσαρα δ Τιβέριος. 

Ν. IV. Περί Ποντίου Πιλάτου. Περί Ήρώδου τού 
τετράχου καί τής πόλεως Τιβεριάδος. Περί τής τών 
Ιουδαίων ενστάσεως.Πότε έφάνη δ Χριστός έν Ιουδαία, 
καί οΤά φησιν δ Ίώσηπος περί αυτού. Έ τ ι περί Χρισ
τού φησιν δ Ίώσηπος. 

Ν. V. Περί rfc 'Ρωμαίας Παυλίνης. Ό τ ι μέγα τό 
τών ιππέων αξίωμα* Περί τής πονηρίας Ίδης. Ό π ω ς 
ή Παυλίνα τψ έρώντι αυτής συνεγένετο, οίομένη 
τούτί.ν θεόν. Όπως τδ κατά τής Παυλίνης σκέμμα 
έξήτασε Τιβέριος καί έκόλασε τούς τούτο συνεργήσαν-
τας. Περί τής βάρεως τής μετωνομασθείσης 'Αντω-
νίας. 

Ν. VI . Περί Φιλίππου, δ'τι καί καθ' δδδν έκρινε, 
καί δ θρόνος αυτού έπιφερόμενος ετίθετο κατά τδν 
τόπον ένθα καθήμενος ηκροατο. Περί τού θανάτου 
τού Βαπτιστού Ιωάννου οΤά φησιν δ Ίώσηπος. Περί 
τής τού Τιβερίου τελευτής, ον διεδέξατο Γάίος. 

Ν. VII . ΙΙερί 'Αγρίππα, δ'πως εύηργετήθη παρά 
Ήρωδιάδο τής αδελφής. Διά τί πρέσβεσιν ού πρόσ
ω μίλει συχνοίς. Διά τί τούς έν άρχή ού παρέλυε, 
καί περί τού παραδείγματος τούτων". 

Ν. VIII. Περί 'Αντωνίας, καί δ'πως έτίμα αυτήν 
δ Τιβέριος. Ηερί ών τις προείπεν έσεσθαι οίνοσκο-
πήσας. Ό π ω ς τδ^ Γαϊον διάδοχον εαυτού κατέλιπε 
Τιβέριος. 

Ν. IX. Ό τ ι άρχαίον τδ τούς έξορίστους άκειροκό-
μους είναι. Ό π ω ς έλυσε τών δεσμών τδν 'Αγρίππαν 
Γαϊος, καί βασιλέα έπέδειξεν. Ό π ω ς κατά Ήρώδου 
'Αγρίππας έπέστειλε τψ ΓαΙψ.Ότι τδ δπλα ?χειν τούς 
άρχοντας, ούκ άνύποητον. 

Ν. Χ. Ό Γάίος, μή ώς θεδς παρά Ιουδαίων τ ιμώ, 
ένος ωργίζετο, καί τδν Φίλωνα δπεραπολογούμενον 
ούκ έδέχετο. Ό π ω ς ού παρεχώρησαν Ιουδαίοι στήναι 
ανδριάντα Γαΐου έν τή πόλει αυτών. Ότι δ 'Αγρίππας 
έπεισε Γάϊον συγχωρήσαι μή στήναι έν Ιουδαία τδν 
οίκεΤον ανδριάντα. Ό τ ι άνηρέθη Γάϊος, καί Κλαύδιος 
αύτδν διεδέξατο. 
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Ν. XI· "(Ηι χρυσήν άλυσίν Γάϊος τψ Άγρίππα \ δήμασι. Ό τ ι καί διά τής νυκτδς έπολέμουν, και 
έδωρήσατο, άνθ' ής κατεκρίθη σιδηράς, ή ν καί άν-
έδετο •Κ'χρϊπ'κας τψ θεψ. "Οτι δ ύπαρχος άρχή ήν 
καρά 'Ρωμαίοις . Ό τ ι Δωρίται έθνος εΐσίν. "Οτι 
ευεργετικές ήν δ 'Αγρίππας. "Οτι δ Στράτωνος πύρ
γος εστίν ή έν Παλαιστίνη Καισαρεία. Περί τής έξ 
αργύρου στολής λαμπρδν άποστιλβούσης. Ότ.ως δ 
'Αγρίππας τέθνηκεν. 

Ν. XI I . Περί τής έγκυμονούσης γυναικός, ής έκ 
τής κοιλίας έδοξε φωνήν γενέσθαι, λέγουσαν τήν 
του εμβρύου τύχην. "Οπως δ Ίζάτης μετετέθη είς 
τήν 'Ιουδαικήν θρησκείαν , και ή τούτου μητήρ 
Ελένη δμοίως, καί είς Ιεροσόλυμα άπήλθεν είς τδ 
του Θεοΰ ιερόν. Περί 'Αρταβάνου τού Πάρθων βασι
λέως, δπως ε!ς Ίζάτην ήλθε δεόμενυς. "Οτι άποκατ-
έστη πάλιν δ 'Αρταβάνης είς τήν Πάρθων βασι-

δτι καί ή 'Αντωνία δ πύργος μετεσείσθη. Περί τής 
γυναικός, ήτις τδ οίκείον τέκνον ε'ς τροφήν οίκείαν 
άπέσφαξεν. 

Ν. XXIII. Ό τ ι αί πύλαι τού ίερού ένεπρήσθησαν, 
άργυραΐ ούσαι. Ό τ ι έ'δοξε τοις 'Ρωμαίοις τούς είς 
τδ ίερδν καταφυγόντας σώζεσθαι Ιουδαίους, εί μή 
άνταμύνονται, καί δ'τι δ Τίτος τήν τού ναού ούκ 
έβούλετο καταστροφήν. Ό τ ι καί χρύσας είχε θυρί
δας δ ναός. Ό τ ι δ Τίτος παντοίως έσπούδαζε μή 
καυθήναι τδν ναόν. Ό τ ι κατά τόν αύτδν μήνα καί 
τήν αυτήν ήμέραν συνέπεσε γενέσθαι τδν έμπρη-
σμδν τού ναού ύπδ Βαβυλωνίων πρότερον, καί ύστε
ρον ύπό 'Ρωμαίων. 

Ν. XXIV. Περί τού τοίχου, ού τδ εύρος πήχεις η ' . 
Περί τών έν τψ γαζοφυλακίψ χρημάτων. Περί 
τών γενομένων σημείων τής αλώσεως. Οίον τδ μέ-λείαν. 

Ν. X I V . Πόλεμοι Αράβων πρδς Ίζάτην τδ πρώ- Β Ύ6θο< τής πύλης. Περί τού βοώντος πρδ μακρο,ύ τά 
τον έκ προδοσίας τών οικείων, είτα ήττα Αράβων. τής αλώσεως, καί δ'πως καί ούτος άπώλετο. 
Περί τού γόητος θευδά. Ή ιλη ιππέων σύλλογος. 
Περί Άλαοαρχίας. Περί τών φευγόντων έκ τού 
Ιερού διά τδ στενόν τής εξόδου καταπατηθέντων καί 
θανόντων. Ό π ω ς έτι μωρή θη δ ε·'ς τούς νόμους Μω
σέως ένυβρίσας. 

Ν . X V . Οτι μετά τδ ήγεμονεύειν £υρίας. "Οτι 
πυρφύρον ήν τδ Βέσβιον Ορος. Τελευτή Κλαυδίου. 

Ν . X V I . Ό τ ι Νέρων Κλαύδιον διεδέξατο. Οία καί 
νύν οι αρχιερείς ποιούσι τούς οικείους άδικούντες 
κληρικούς. 

Ν. X V I I . Περί τών Σικαρίων ληστών. Περί Ιακώ
βου τού άδελφοθέου. Πόσοι έξ Ααρών μέχρι Φινεές 
γεγόνασι κατά συγγένειαν αρχιερείς. 

Ν. XVI I I . Ό τ ι Ούεσπασιανός απεστάλη κατά τής t . 
Ιουδαίας παρά Νέρωνος. Περί τής πόλεως Ίωτα- β 'Αμουλίου. 
πάτων, καί τού Ίωσήπου. "Οτι δ Νέρων άνειλεν 
έαυτδν, καί Γάλβας ήρξε μετ' αύτδν, καί αύτδς 
μετά μικρόν άνηρέθη, *«ί ήρξαντο Όθων καί Ουϊ-
τέλλιος, καί άλλήλοις έπολέμουν. Άνά(5ρησις Ούε-
σπασιανού. 

Ν. X I X . Τίτου πολιορκία κατά τής Ιερουσαλήμ. 
Ότι τρ ίτε ιχος ήν ή Ιερουσαλήμ. Περί τού μηχανή
ματος τΰυν κριών τών κατά τής πόλεως έπαχθέντων. 
Περί τέον ξυλίνων πύργων, ούς δ Τίτος έποίησεν. 

Μ. X X . ΙΙερί τής έπινοίας τού Ιουδαίου Κάστο
ρες, δε* ή$ ύπερετέθη ή κατά τού πύργου επιβουλή 
τά» 'Ροαμαίων. "Οτι δ Τίτος φιλανθρωπότερον περί 
τούς Ιουδαίους διέκειτο, καί νικών αυτούς. "Οτι 
τονκλδες ή πόλις τετείχιστο. Περί ών έκακούργουν 
•Α ατααιασταί, καί μάλιστα λιμώττοντες. Περί ών 

LIBER SEPTIMUS. 

Ν. I. Περί Αατίνων. Περί 'Ρουτούλων. Όπως δ 
Αινείας ένομίσθη θεός. Περί "Αλβας τής πόλεως, 
καί δ'πως ούτως εκλήθη. Πόθεν Τίβερις ό ποταμός 
τήν όνομασίαν εσχεν. Ό π ω ς δ Άμούλιος έθεοποίει 
εαυτόν. "Οτι άπδ Νομίτορος καί 'Αμουλίου έ'σχε τά 
τών 'Ρωμαίων αρχήν. Ό τ ι δίδυμοι ήσαν 'Ρώμός τε 
καί 'Ρωμύλος, οι καί γεγόνασιν έκθετοι, καί δτι 
παρά λυκαίνης έτράφησαν, καί οίαν φασί τήν λύ-
καιναν. 

Ν. II. Όποιοι ήσαν 'Ρώμός τε καί 'Ρωμύλος. Ό 
άναγνωρισμδς 'Ρώμου καί 'Ρω μύλου. Άναίρεσις 

δ λιμός τοίς Ίουδαίοις. 

θάνατος 'Ρώμου, καί δ'θεν έπικίνδυνον 
ένομίσθη τδ τήν τάφρον τού στρατοπέδου τινά διελ-
θείν, άφέντα τήν συνήθη δδόν. Ό π ω ς διεγράφη 
τό τείχος τής 'Ρώμης. Ότ ι τά τείχη ιερά, ού μήν 
καί αί πύλαι. ΙΙοία ήμερα ή 'Ρώμη έκτίσθη, καί 
πόθεν τδ Παλάτιον εκλήθη, καί περί λεγεώνος. Ό τ ι 
εκατόν ήσαν οί βουλευταί, οί καί πατρίκιοι έκα-
λούντο, καί διά τί εκλήθησαν πατρίκιοι. Ό π ω ς ήρ-
πασαν τάς τών Σαβίνων θυγατέρας οί 'Ρωμαίοι* οί 
δέ Σαβίνοι Λακεδαιμονίων ε'ισίν άποικοι. Ό τ ι ύπδ 
τών Σαβίνων έάλω ή 'Ρώμη παρά γυναικός προ δο
θείσα, ύπόσχεσιν λαβούσα τούς βραχιονιστήρας Σα
βίνων, ούς μετά τήν προδοσίαν έπι^ίπτοντες τή 
προδούση, άπέκτειναν αυτήν. 

Ν. IV. Ό τ ι κοινή 'Ρωμαίοι καί Σαβίνοι τήν πό
λιν ψκησαν, καί Τάτιος 'Ρωμύλφ συνεβασίλευεν. 

ς* n Φόνος Τατίου. Περί τού έν 'Ρώμη γεγονότος λοιμού 
K . X X L l U p i τών διά χωμάτων έλεπόλεων περί Π $ t£ τ όν Τατίου θάνατον καί τήν αίματώδη βροχήν. 

τής έκενοίες τών Ιουδαίων, δι' ής καθηρέθησαν 
άΏρσον αϊ έλεπόλεις τών 'Ρωμαίων εύμηχάνως. Ό τ ι 
έτερα* τκίχει τ ο υ < Ιουδαίους έξωθεν Τίτος περι-
έκλεισεν. Οπως δ λιμός τούς Ιουδαίους διέθετο. 
Περί τών αύτομολούντων Ιουδαίων, καί δ'τι, άπό 
τού λιμού έμπιπλάμενοι, διε^ρήγνυντο. Καί δτι τ ι 
νές αυτών ευρέθησαν έχοντες είς τάς γαστέρας χρυ
σό ν διδ καί πολλούς αυτών καί πρδ τού θνήσκειν 
άνήρουν οί 'Ρωμαίοι ανηλεώς. 

Ν. X X I I . "Οτι ζώων κόπρους ήσθιον. Ό τ ι , τού 
τείχους καταπεσόντος, έτερον ευρέθη εντός. Περί 
τού είσελθύντος διά τού τείχους 'Ρω μα ίου άνδρδς 
αρίστου. Ότι ήλους είχον οί 'Ρωμαίοι έν τοίς ύπο-

"Οτι έπί εκατόν χρόνοις συνέθεντο είρηνεύειν μετά 
'Ρωμαίων Ούήΐοι, δόντες καΐ ομήρους πεντήκοντα. 
"Οτι τήν μοναρχίαν καί τά βασιλικά σύσσημα πρώ
τος 'Ρωμόλος εοειξεν. Ό τ ι οί καλούμενοι πατρίκιοι 
ύστερον άπρακτον εΤχον τδ Ονομα. "Οπως ήφανίσθη 
'Ρωμύλος, καί θεός έδοξεν. Όπως δ 'Ρωμύλος μετά τδ 
άφανισθήναι Κυρίνος εκλήθη. 

Ν. V . "Οτι μετά τδν 'Ρωμύλον οί πατρίκιοι ούκ
έτι Ινα βασιλέα ήρετίσαντο, άλλ' έκαστος αυτών 
ήμισυ ημέρας καί νυκτδς έβασί/ευεν, δ καί μεσο-
βασιλείαν εκάλεσαν. Ό υ ι πάλιν είς ά/ε^ρήθη βασι
λεύς δ Νομάς% Πομπήλιος. "Οτι πρότερον έθυσε τοΤς 
θεοίς, καί ούτως έλαβε τήν αρχήν δ Νομας, καί τά 
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βασιλικά παράσημα. "Οτι καλώς άγαν και θεοφιλώς 
6 Νομάς τήν αρχήν διήνυσεν, εύσεβώς παρά τβύς 
τότε Έλληνας διακείμενος περί τδ θείον. "Οτι δεκά-
μηνος ήν δ χρόνος παρά 'Ρωμαίοις, παρά δέ τοις 
λοιποΐς διαφόρως εΤχε μηνιαίος, τετραμηνιαίος, 
εξαμηνιαίος. 

Ν. VI . Ό τ ι Όστίλιος Τοΰ)λος μετά Νομαν ήρξε. 
Περί τών τριδύμων αδελφών τών τε άπδ 'Ρώμη ς 
και τών έξ Αλβανών, ούς έτεκον μηςέρες δίδυμοι. 
Ότ ι ήν ποτε ή "Αλβα τής 'Ρώμης μητρόπολις. 

Ν. VII. Oct οι Αατίνοι έναντίοι ήσαν 'Ρωμαίοις. 
Ν. VIII. Περί τού καταπτάντος αετού είς τήν 

κεφαλήν τού Ταρκυνίου. Ό τ ι δ Ταρκύνιος δλοπόρ-
φυρα είχε, τό τε ίμάτιον, καί τδν χιτώνα, καί χρυ-
σόπαστα, καί στέφανον διά λίθων, καί σκήπτρον, 
καί δίφρον, καί τέθριππον. Περί τού στοχαστικού 
οίων ιστού. Περί τού τιμηθέντος χαλκή είκόνι. Περί 
τής διαπαρθενευθείσης ίερείας, δ'πως έκολάσθη, καί 
περί τών διαπαρθενευόντων αύτάς. 

Ν. IX. ΙΙερί τού σημείου τού είς τδν Τούλλιον. 
Ότ ι έθνος οί Ούολόσκοι. Ό τ ι τούς πάντων δούλους 
ήλευθέρωσαν. Ότι τά άστυκά υποδήματα τών ευπα
τριδών ήσαν, καί οία ταύτα. Ό τ ι άλλοι 'Ρωμαίοι 
παρά τούς Λατίνους. 

Ν. Χ. Ό τ ι κακώς ήρξε Ταρκύνιος Κάντεύθεν 
άλλοι παρά τούς "Ρωμαίους οί Λατίνοι. Ό τ ι έθνος 
ΓαουΤνοι. Ό π ω ς συνεβούλευσεν δ πατήρ μηδέν εί-
πών% άλλά πράξας. Ό τ ι τά αυτά καί Θρασύβουλος 
ποτε διεπράξατο. 

Ν. XI. Ηερί τής μάντιδος Σιβύλλης. Περί τών 
βιβλίων Σιβύλλης. Περί τής διά βυρσών τιμωρίας. 
Περί τής εύρεθίσης άνδρφας κεφαλής ε*ς τά θεμέ
λια τού ναού, καί τί έδήλου τδ τέρας. Ό π ω ς ώνο· 
μάσθη τδ Καπιτώλιον. Περί τών σημείων τής εκ
πτώσεως τού Ταρκυνίου. "Οτι Βρούτος δ μο>ρός 
παρά Λατίνων. Ό π ω ς δ Βρούτος τήν γήν ώς κοινήν 
μητέρα έφίλει. Περί Λουκριτίας, ήν έβιάσατο δ τού 
Ταρκυνίου υίδς, καί διά τούτο άπέσφαξεν έαυτήν. 
Όπως δ Βρούτος τδν Ταρκύνιον κατέλυσε, καί τής 
βασιλείας ήξιώθη σύν Κολλατίνω, Ίνα μή δοκή 
μοναρχεΐν διδ καί ύπατοι ούτοι εκλήθησαν. 

Ν. XII . Ό τ ι διά τήν μελετώ μέν ην προδοσίαν 
τών υίών τού Βρούτου κολαζομένων, δ πατήρ οίον 
άπαθώς διέκειτο, όρων αυτούς πάσχοντας. "Ητοι 
διά πελέκεως άπέθανον. Ποπλικόλας δ δημοτικός. 
Περί τού έθνους τών Τυρσηνών Έν μάχη πολλών 
πεσόντων εκατέρωθεν , είπε τδ δαιμόνιον, έκ τού 
ένδς μέρους Ινα πεσείν έπέκεινα, καί ευρέθη ούτως. 
Ό τ ι 'Ρωμαίοις οί Ιταλοί έναντίοι ήσαν τότε. 
Όπως δ Σκαιόλας εύμηχάνως είρήνην έποίησε με
ταξύ Ιταλών καί 'Ρωμαίων. 

Ν. XII I . Ό τ ι τετράκις δπάτευσεν Ούαλέριος, 
καί 'Ρωμαίοι δυσχεραίνουσιν. Oct ραβδούχους μετά 
πελέκεων είχε προϊόντας, καί οίκίαν λαμπράν, ήν 
καί παθήρησαν. Πότε ταμίαι έγένοντο, οί καί 
κοιαίστορες έκαλούντο, καί τί τδ τών κοιαιστόρων 
έργον. Περί τού έθνους τών Σαβίνων. Ό τ ι 'Ρωμαίοι 
ένίκησαν. ΤΗττα Σαβίνων. "Οτι έπ' ένιαυτδν εθρη-
νεΐτο τελευτήσα. Ποπλικόλας· Αύθις πόλεμος Λα
τίνων καί 'Ρωμαίων. Περί δικτάτορος. 

Ν. XIV. Περί τού έθνους Ούολούσκων. Ότ ι άρ-
χικδν ήν τούς έν εκστρατεία μή άπαιτεΐσθαι. Περί 
τού έθνους τών Αικουών, καί δ'τι τδν Μάξιμον τδν 
μέγιστον σημαίνει. Ηερί τού μύθου έν ψ ή γαστήρ 

L ώνειδίζετο παρά τών λοιπών τού σώματος μερών. 
Ό π ω ς έν τοις πολιτείαις οί δανείζοντες χρειώδεις. 

Ν. X V . Τίνες οί τριβούνοι. Οϊα ήν ίσχύς τότε 
τών τριβούνων. Πόθεν λέγεται, Καθωσιώθη. Τίς δ 
Άγορανόμος. 

Ν. X V I . Ό τ ι ώνοαάσθη Κοριολανος δ ΙΙάρκιος 
έκ τού ήττήσαι τδ έθνος τού Κοριόλου. Ότ ι έν 
καιρψ Ιπποδρομίας καί οί πρόσχωροι είς *Ρώμην 
συνέθεον. Κάνταύθα οί 'Ρωμαίοι τοίς Αατίνοις 
εχθροί. 

Ν. XVII . Περί τής τιμωρίας τής δεκατευσεως, ήτις 
τοΐς άμαρτήσασι στρατίώταις επάγεται. "Οτι πέ
νης άνήρ, καί γεωργία ζών, δικτάτωρ γέγονε διά 
τήν λοιπήν άρετήν. "Οτι κατά Ρωμαίους Κικινάτοι 
οί άκειροκόμαι. Τί τδ ύπδ ζυγδν άγαγεΐν τούς ήτ-
τηθέντας. 

Ν. XVIII. "Οτι μετά τήν τών νόμων έξ Ελλάδος 
; μεταγωγήν έπαύσαντο 'Ρωμαίοις οί δήμαρχοι, καί 
στρατηγοί προεβλήθησαν. Ό τ ι σανίσιν οί νόμοι 
γραφομενοι τότε , είς τήν άγοράν προετίθεντο. 
Πόθεν ή Δωδεκάδελτος . Πότε ή Δεκαρχία κατ-
ελύθη. 

Ν. XIX. Πότε χιλίαρχοι άνθ' υπάτων εκλήθησαν. 
Ηερί τιμητών. Εντιμότεροι τών τιμητών καί τών 
Ιππάρχων δικτάτορες. Τί εστι Ηρίγκιψ. 

Ν. X X . Πότε μισθοφορεΐν τδ στρατιωτικδν ήρ-
ξατο. Τί σημαίνει δταν ύδωρ ύπερεκβλυση. 

Ν. X X I . Πότε εδόθη ταΐς γυναιξί τδ έπ' όχήματι 
περιιέναι. "Οτι πρώτος λευκφ τετρίππφ Κάμιλλος 
έθριάμβτυσε, καί δ'πως δ θρίαμβος έτελεΐτο. Οίον 
ήν τδ άρμα τού θριάμβου. Περί Ίππων ζυγίων, καί 
σειραφόρων, καί κελήτων. Ό τ ι έκωδονοφόρουν οί 
κριθέντες θανεΐν. Ό τ ι καί έν δευτέρα καί τρίτη 
ήμερα έξήρκει ή πομπή. 

Ν. X X I I . Ό π ω ς Φαλίσκοι κατεφρόνουν 'Ρωμαίων 
πολεμούντων, καί διά τούτο τούς παΐδας έξήγον είς 
τδ τείχος γυμνασομένους. Καί δ'πως δ διδάσκαλος 
προδέδωκε τούτους, καί δπως αύτδν οί πολέμιοι δί
δε μέν ον αντίστρεψαν. 

LIBER 0CTAVU8 

Ν. X I V . Ό π ω ς δ Μέτελλος τούς τών πολεμία* 
κατασκόπους έφώρασε . "Οτι πολέμου 'Ρωμαίοις 
καί Καρχηδονίοις σύ^αγέντος ένίκησαν οί 'Ρω
μαίοι, καί τούς ελέφαντας αυτών άνεΐλον. Όπως 
τούς ελέφαντας οί 'Ρωμαίοι διεπεραίωσαν τδν πορ
θμό ν , καί είς 'Ρώμην άπήγαγον. 

Ν. X V . "Οτι πρέσβεις είς 'Ρώμην οί Λφχηδόνιοι 
έπεμψαν, καί αύτδν τδν 'Ρηγούλον τδν υπατον, 
είρήνην αιτούντες. Όσα 'Ρωμαίοις δ -^ηγούλος 
συνεβούλευσε, γνώμην δούναι επιτραπείς, καί δπως 
άνακομισθείς εκών είς Καρχηδόνα, ΐνα μή επίορ
κη ση, ωμότατα διεφθάρη. Στρατεία 'Ρωμαίων είς 
τήν Αιβύην, καί πολιορκία τού Λιλυβαίου. Όσα 
οί 'Ρωμαίοι έν τή πολιορκία τού Λιλυβαίου παρά τών 
Καρχηδυνίων υπέστησαν. 

Ν. X V I . Ό τ ι άφήκαν οί 'Ρωμαίοι τδ ναυμαχεΐν. 
"Οτι μετέστησαν πρδς 'Ρώμην οί Γαλάται τοΐς 
Καρχηδονίοις συμμαχούντες, καί δτι αύθις ναυτι-
κδν οί 'Ρωμαίοι συνεστήσαντο, καί ναυμαχία τούς 
Καρχηδονίους ένίκησαν. 

Ν. XVII. "Οτι τδν σφέτερον στρατηγδν οί Καρ
χηδόνιοι άνεσταύρωσαν, και σπείσασθαι 'Ρωμαίοις 
•ξτουν. "Οτι οί έν τή 'Ρώμη φυσηθέντες διά τήν νί-
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κην, βαρυτέρας τάς τών σπονδών συνθήκας τοΐς ^ 
Καρχηδονίοις έπήνεγκαν, καί ούτως δ πόλεμος 
έληξε σφισιν. 

Ν. XVIII. Ηόλεμοι 'Ρωμαίων πρδς έθνη. Ό τ ι 
τΤν Σαρδώ έλαβον οί 'Ρωμαίοι έκ τών Καρχηδο
νίων και χρήματα. Πόλεμοι 'Ρωμαίων πρδς Γαλατάς 
καί Αίγυας, καί Κυρνίους· Πόλεμοι 'Ρωμαίων πρδς 
Σαρδόνιους, και Κυρνίους, καί Αίγυας. Ό τ ι πολέμιοι 
τοις 'Ρωμαίοις εκρίθησαν Καρχηδόνιοι. Κηρύκιον, 
ή τού κήρυκος ράοδον. Μάχαι πρδς Σαρδώνας καί 
Κυρνίους. 

Ν. XIX. Ό π ω ς Άμίλκας ένικήθη παρά Ιβήρων 
χαί έφθάρη. Περί Βοουΐων καί Γαλατών. Περί "Ισσης 
τής νήσου, καί δπως οί κάτοικοι ταύτης 'Ρωμαίοις 
κροσεχώςησαν, καί περί της άρχούσης αυτών γυ
ναικός. Ποία ι χώραι καλούνται Ιλλυρικό ν. 

Ν. X X . Ίνσούβρων έπίθεσις κατά 'Ρωμαίων, καί 
μάχη, καί ήττα. Τέρατα συμβεβηκότα 'Ρωμαίοις. "Οτι 
τούς ύπατους οί 'Ρωμαίοι μετεπέμψαντο. Οί δέ ούκ 
άπήλθον, Ιως τδ πάν ήνυσαν. Έτερα στρατεία κατά 
Ίνσούβρων. Περί Δημητρίου τού Σαρδιαίων άρχον
τος βπως ύπδ 'Ρωμαίων έκολάσθη. 

Ν. XXI. "Οτι αύθις πόλεμοι μεταξύ 'Ρωμαίων 
άνε^ράγησαν καί Καρχηδονίων Άννίβου στρατ-
ηγούντος αυτών τού Άμίλκου παιδός. Ηδρί τής έν 
Ευρώπη Ιβηρίας, δ'που έστι, καί μέχρι τίνος δι-
ήκει. "Οτι δ Αννίβας έπολιόρκεί τούς έν Ίβηρια Ζα-
κυνθίους. "Αλωσις τού περιβόλου τών Ζακυνθίων. 
Ότ ι έκαυσαν οί Ζακύνθιοι τά τιμιώτερα τών χρη 
μάτων αυτών, καί αυτοί σύν άπονοία τοΐς έναντίοις 
σομμίξαντες, κατεκόπησαν. 

Ν. XXII. "Οτι πόλεμος έψηφίσθη 'Ρωμαίοις κατά 
Καρχηδονίων. Ό τ ι πρέσβεις έπέμφθησαν είς Καρ
χηδονίους. Περί σημείων γενομένων πρδ τής μάχης 
τών 'Ρωμαίων καί τών Καρχηδονίων, καί περί 
άνείμου τ φ Αννίβα φανέ ντο ς. 

Ν. XXIII. Ό τ ε οί 'Ρωμαίοι τών υπάτων τδν μέν 
είς Σικελίαν έπεμψαν, τδν δέ εις Ίβηρίαν · καί 
δπως δ Αννίβας έπεραιώθη τδν 'Ροδανόν. Ό τ ι οί 
πεμφΦέντες παρά τών αντιμαχομένων είς κατασκο-
την, συ νή στ η να ν άλλήλοις, καί έμαχέσαντο. Καί 
δτι δ Αννίβας άτρέπτως όδδν δι' ορών διαβάς έκα-
κοπάθησε, καί πολλούς απώλεσε τών οίκείων. 
Μάχαι διάφοροι 'Ρωμαίων καί Καρχηδονίων τού 
Άννίβου αυτών στρατηγούντος. 

H . X X V . Ό τ ι κατεσερατήγησε τών 'Ρωμαίων 
δ Αννίβας καί πολλούς άνεΐλε* καί ού μείους έζώ-

Γι ε , καί έπί τήν 'Ρώμην ήπείγετο· Όσα έποίουν 
έν τή 'Ρώμη μαθόντες τά κατά τδν Άννιβαν. 

Ότε περιέκλυσαν τούς πολεμίους οί 'Ρωμαίοι είς 
τήν Ιαμπανίαν. 

Ν* XXVI. Μηχάνθμα τού 'Λννίβου. Όπως οί 
"Ρο^μαΤοε.έαράλησαν έκ κακοβουλίας τού σφών στρατ-
κγοο. Όει είς κίνδυνο ν κατέστησαν οί περί τδν 
'Ρούγον έξ αβουλίας αυτού, καί δ'τι ταχύ μετεοάλετο, 
καί τ φ δικτάτορι ύπετάγη. 

LIBER NONUS. 

Ν. I. Περί χρησμών. Ό π ω ς ή έν Κάνναις ήττα 
τοΐς 'Ρωμαίοις συνέπεσε, καί δ'σα δ Αννίβας έποί
ησεν, είς μάχην αυτούς έκκαλούμενος, καί δ'σα 
έμηχανήσατο έκείνψ τήν νίκη ν κατεργαζόμενα. "Οτι 
εί τύτ* δ Αννίβας είς τήν 'Ρώμην ώρμησεν, είλεν 
Ιν αυτήν. 

Ν. II. Περί τού Σκιπίωνος. Ό π ω ς οί έν τή 'Ρώμη 
διετέθησαν , τήν ήτταν τών οίκείων μαθόντες. 
Ό π ω ς τοΐς αίχμαλώτοις δ Αννίβας έχρήσατο. Βού
λευμα θαυμαστδν, δπως δ Αννίβας τούς Νεαπολίτας 
ψκειώσατο, καί τήν Καμπανίαν τών 'Ρωμαίων 
μετέστησε, καί άλλους εΤλε, καί άπηνώς αύτοίς χ ρ η -
σάμενος, ανέκοψε τούς λοιπούς μή προσιέναι αύτψ. 
Ό π ω ς οί έν ΒασιλίναΐΓ 'Ρωμαίοι τής πολιορκίας έ$-
ρύσθησαν. 

Ν. III. Στρατήγημα τού Άννίβου. "Οτι διά τρυ-
φήν καί ραστώνη ν οί Καρχηδόνιοι ήττήθησαν Όσα 
Σκιπίωνες έ/ Ιβηρία εποίησαν. 

Ν. IV. Ό τ ι ουδέν έχοντες οίκοι στεΐλαι Σκιπίωνες, 
αστραγάλους τοΐς παισίν έστειλαν. Όσα δ Αρχιμήδης , 
κατά τών 'Ρωμαίων έμηχανήσατο πολεμούντων τάς 
Συρακούσας. 

Ν. V . Όσα τοΐς 'Ρωμαίοις συνέβη δεινά. Ό π ω ς 
ύπδ Μαρκέλλου έάλωσαν αί Συρακούσαι. Ό π ω ς δ 
Αρχιμήδης άνηρέθη. 

Ν. V I . Όσα οί Καρχηδόνιοι έν Σικελία εποίησαν, 
καί δ Αννίβας έν τή 'Ρώμη έλθών οΐργάσατο, καί 
δ'πως εκείθεν άνεχώρησεν. Ό π ω ς τήν Καπύην οί 
'Ρωμαίοι παρέλαβον, καί δ'πως αύτοΐς έχρήσαντο. 
Όσα ύ Λαουΐνιος πρδς Φίλιππον άντιστρατευόμενος 
έπραξε ν. 

Ν. VII. Ό π ω ς ό 'Δσδρούβας έν Ιβηρία τδν Γάιον 
Κλαύδιον ήπάτησε καί διέδρα. "Οτι Σκιπίων δ Πού-
πλιος ήρέθη στρατηγός τών έν Ιβηρία. Σημείωσαι 
τόλμαν καί μηχανόν τού κατηγopηθέvτoc. Ό π ω ς δ 
Μουτίνας έκ Καρχηδονίων 'Ρωμαίοις προσεχώρησεν. 

Ν VIII. Ό π ω ς οί 'Ρωμαίοι τδν Τάραντα έλαβον. 
Ό τ ι ούκ ήδυνήθη δ Αννίβας άπατη σα ι τόν Φάβιον. 
Ό π ω ς δ Σκιπίων τήν έν Ιβηρία Καρχηδονίαν εΐλε, 
καί δ'πως τδν θόρυβον κατέπαυσε τών στρατιωτών, 
καί τούς Κελτίβηρας ύπηγάγετο. Ό π ω ς τδν 'Ασδρού-
βαν δ Σκιπίων ένίκησε, καί οίος τούς τρόπους. 
Ό π ω ς δ Σκιπίων τούς εναντίους μετεχειρίσατο, καί 
ένίκησεν. 

Ν. IX. Ότ ι δ Αννίβας έν μάχη ένίκησε, καί πεσόν
τος τού Μαρκέλλου, τδν σημαντήρα εκείνου δακτύλιον 
εύρηκώς, έπλάττετο γράμματα, ώς εκείνου αυτά ταΐς 
πόλεσι στέλλοντος, καί πλείστους ή πάτησε ν, έως έγ-
νώσθη· Πάχη 'Ρωμαίων πρδς Αχαιούς συ μ μάχου μέ
νους ύπδ Μακεδόνων. Πόλεμοι πάλιν άλλοι 'Ρωμαίων 
καί Καρχηδονίων, καί στρατήγημα τού ένδς τών υπά
των τολμηρότατον. 

Ν. Χ. Όσα δ Σκιπίων έν Ιβηρία καί έν Αίβύη 
έποίησεν . "Οπως δ Σκιπίων τούς αποστάτησαντας 
τών αυτού στρατιωτών διά τήν νόσον αυτού προσ-
ηγάγετο, καί δ'πως αύτοΐς έχρήσατο, καί τίνας έκό-

ι λασε. "Οτι τής Ιβηρίας δ Σκιπίων έκράτησεν. Περί 
τών Γυμνησίων νήσων. 

Ν. XI . Δι' ήν αίτίαν δ Μασιννίσας τοΐς 'Ρωμαίοις 
προσεχώρησεν. "Οτι έπαύθη τής αρχής δ Σκιπίων. 
Ό π ω ς δ Φίλιππος 'Ρωμαίοις έσπείσατο,καί δ Σκιπίων 
τής πόλεως τών Αοκρών, πολλά έκ προδοσίας συνέσχε, 
είτα καί αυτήν τήν άκρόπολ·ν. 

Ν. XII. Ό τ ι δ Μασινίσσας κατηλλάγη δήθεν Καρ
χηδονίοις, V αύτοΐς ούτω σφήλη. "Ότι δ Σκιπίων 
διέβη πρδς Καρχηδονίους, καί πόλεις εΤλέ τινσς. 
Ότ ι δ Μασινίσσας Ρωμαίοις έβοήθησε κατά τών Καρ
χηδονίων. Στρατήγημα τού Σκιπίωνος. 

Ν. XIII, Ηερί Μασινίσσου, καί τού Σύφακος, καί 
τής Σοφωνίδος· Ό τ ι σπονδάς οί Καρχηδόνιοι ήτησαν. 
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σαν. Ό τ ι τψ Αννίβα πασα ή ηγεμονία εδόθη. 
Ν. XIV. "Οτι δ Σκιπίων τψ Αννίβα συμβαλών 

ένίκησε. "Οτι σπείσασθαι δ Αννίβας έζήτησεν. "Οτι 
συμβαλών δ Σκιπίων τω Αννίβα ήττησεν αυτόν. 
Ό τ ι πολιορκούμενοι παρά τού Σκιπίωνος οί Καρνη-
δόνιοι, περί σπονδών διειλέχθησαν. "Οτι πρέσβεις 
οί Καρχηδόνιοι πρδς 'Ρώμην έστειλαν, καί συμβάσεις 
αύτοΐς έψηφίσθησαν. 

Ν. X V . "Οτι τάς Αθήνας πολιορκουμένας ύπδ 
τών Μακεδόνων έ^ρύσαντο οί 'Ρωμαίοι. Ό τ ι ήττήθη 
Φίλιππος 'Ρωμαίοις συμβαλών, καί έιρώθη. 

Ν. X V I . Μάχη έτερα 'Ρωμαίων πρός Φίλιππον. 
Μάχη καί πάλιν 'Ρωμαίων πρδς Φίλιππον, καί ήττα 
αύτου. Έ π ί ποίαις συνθήκαις 'Ρωμαίοι τψ Φιλίππψ 
έσπείσαντο. * 

Ν. X V H . Ό π ω ς έλύθη δ κελεύων μή κομεΐσθαι 
τάς γυναίκας νόμος. Όσα δ Κάτων έν Ιβηρία 
έποίησεν. Ό π ω ς δ Κάτων έν μι$ ήμερα τά τείχη 
τών έν Ιβηρία πόλεων παρά τών πολιτών αυτών 
κατασκαφήναι έποίει. 

Ν. XVIII. Ό π ω ς οί 'Ρωμαίοι έπί τδ Άργος, καί 
τήν Σπάρτην έστράτευσαν, καί δ'πως έσπείσαντο, 
καί τούς Έλληνας ήλευθέρωσαν. "Οτι ένεωτέρισαν 
οί Έλληνες . "Οτι τού Σκιπίωνος άφικομένου πρδς 
Άντίοχον δ Αννίβας ύποπτος έόοξεν. 

Ν. X I X . "Οτι διά τδν Άντίοχον οί 'Ρωμαίοι έθο-
ρυβούντο. Ό τ ι δ Φίλιππος 'Ρωμαίοις έφίλιώθη. 
Έξέλασις Άντιόχου έκτης Ελλάδος, Ότ ι έν Ναυ-
πάκτψ σπείσασθαι τοΐς 'Ρωμαίοις έζήτησαν, ούκ 
έσπείσαντο δέ. 

Ν. X X . Ό τ ι οί Σκιπίων ες τώ Άντιόχψ άντετά-
χθησαν. "Οτι ήτησεν δ Άντίοχος είρήνην, ούκ έτυχε 
υ αυτής. Καί δ'τι έπολέμησαν οί 'Ρωμαίοι, καί οί 
αυτού. "Οτι έπεχείρησεν δ Άντιοχος έλεΐν τδ τής 
'Ρώμης στρατόπεδον, άπεκρούσθη δέ, τδ δ' αυτού 
εΤλεν δ Σκιπίων. "Οτι σπονδάς ήτητεν δ Άντίοχος, 
καί δ Αννίβας, δείσας Ίνα μή έκδοθή, έφυγε πρδς 
ΙΙρουσίαν. Ό τ ι φθονηθέντες οί Σκιπίωνες, κατεκρί-
θησαν. Ό π ω ς οί έν τή Ασία Γαλάται άποικοι τών 
Ευρωπαίων έγένοντο Γαλατών. Ό π ω ς δ Μάλλιος τήν 
'Άγκυραν εΐλεν. 

Ν. XXI . "Οτι οί Λίτωλοι πρέσβεις υπέρ είρήνης 
έπεμψαν. Καί δπως δ Μάρκος έπολιόρκει τήν Ά μ -
βρακίαν, καί δ'σα οί Αιτωλοί άντετεχ/ήσαντο, καί ώς 
έσπείσαντο αύτοΐς οί 'Ρωμαίοι. Τίνες θανόντος τού 
Άντιόχου μετ' εκείνον έβασίλευσαν. "Οτι δ Αννίβας 
έαυτδν διεχρήσατο, Ίνα μή έκδοθή 'Ρο>μαίοις, 

Ν. XXII . Ό τ ι δ Φίλιππος τδν υίδν Δημήτριον 
έκτεινεν έκ διαβολής τού Ιίερσέας. Καί δτι καί τού
τον κτεΐναι θέλων, ούκ ισχυσεν. ΙΙόλεμοι 'Ρωμαίων 
πρδς Περσέα βασιλέα τών Μακεδόνων. "Οτι τού i 
Κράσσου πόλεις Ελληνίδας έλόντος, καί τινας κα-
τασκάψαντος, καί τούς άλόντας άποδομένους, οί 
'Ρωμαίοι ώργίσθη σαν. "Οτι ήτύχησαν οί 'Ρωμαίοι 
οί μαχόμενοι τψ Περσεΐ. "Οτι ευτυχών ύ Περσεύς 
διά φειδωλίαν ήτύχησε, καί σπονδών έοεήθη. 

Ν. XXIII . "Οτι Παύλος Αιμίλιος ύπατος ήρέθη, 
καί κατά τού Περσέως έπέμ©θη. "Οτι έκλιπείν τήν 
σελήνη ν μέλλειν προ μαθών δ Παύλος, προεΐπε τοις 
στρατιώταις, ΐνα μή ταραχθώσιν. Ήττα τού Περ
σέως καί τών Μακεδόνων. Ό τ ι στενοχωρηθείς δ 
Περσεύς, έπίστειλε τψ ΙΙαύλψ περί σπονδών, βασιλέα 
δέ αύτδν όνομάσας ού προσεδέχθη. Ό τ ι οί Κρήτες 
τού Περσέως χρήματα είς τά πλοία ενθεμένοι άπ-
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i ήραν. "Οτι κρυπτόμενος δ Περσεύς εκών ευρέθη, **ί 

δ'πω!> αύτψ δ Παύλος έχρήρατο. Όσα δ Πλούταρχος 
περί τού Περσέως λέγει, καί περί τού Παύλου. 

Ν . X X I V . "Οτι καί τδν Γέντιον οί 'Ρωμαίοι ένί
κησαν. "Οτι οί 'Ρωμαίοι μαθόντες τήν τού Παύλου 
νίκην έχαιρον, καί δ Παύλος λαμπρώς έθριάμβευσεν 
δ'τε καί δύω υίοί αυτού έτελεύτησαν. Ό π ο υ δ Περ
σεύς έφρουρείτο, καί διεχειρίσατο έαυτδν. Περί 'Ρο-
δίων καί Κρητών, καί Προυσίου, καί Ευμενούς. 
Περί τών παίδων Άριαράθου τού Καππαδοκών βα
σιλέως. 

Ν. X X V . Περί Άντιόχου τού υίού Άντιόχου, καί 
Δημητρίου τού υίού Σέλευκου. "Οτι έπί Δαλμίτος 
οί 'Ρωμαίοι έστράτευσαν, καί τούτους υπέταξαν. 

Ν. X X V I . Ό τρίτος 'Ρωμαίοις πρδς τούς Καρ
χηδονίους πόλεμος, δτε τέλεον αυτούς έξηδραποδί-
σαντο, καί τήν Καρχηδόνα κατέσκαψαν. Ό τ ί , πό
λεμον κατά Καρχηδονίων τών 'Ρωμαίων ψηφισα-
μένων, εκείνοι υπήκοοι αύτοΐς είναι έπλάττοντο. 
καί δμήρους έδωκαν. "Οτι έλυσαν οί 'Ρωμαίοι τήν 
πολιορκίαν. 

Ν. X X V I I . Περί Σκιπίωνος, οίος ήν. Ό π ω ς ό 
Σκιπίων οίκονομήσαι καταλειφθείς περί τού Μασι-
νίσσου τελευτώντος, τά τής βασιλείας αυτού τοΐς 
εκείνου παισί τά πράγματα προσεκλήρωσεν. "Οτι ό 
Φαβέας πρδς Ήωμαίους ηύτομόλησε. Περί Προυσίου 
τού Βιθυνών βασιλέως, καί Νικομηδου τού υίού 
αυτού. 

Ν. XXVII I . Περί Άνδρίσκου, δς έπλάσατο τού 
Περσέως είναι υίδς, καί διάδημα περιθέμενος, τήν 
Μακεδονίαν κατέσχε, καί τής Θεσσαλίας πολλά, χίύ 
τούς 'Ρωμαίους ήττησε προσβαλόντας αύτψ. mOvt δ 
Άνδρίσκος ύπδ Μετέλλου ηττηθείς προεδόθη ύπδ Βύ-
ζου, καί έκολάσθη, καί περί Αλεξάνδρου υίδν έαυ-

\ τδν τού Περσεως λέγοντος. 
Ν. XXIX. Περί Καρχηδονίων, καί δ'τι τψ Σκίπίωνι 

δ κατ' αυτών ανετέθη πόλεμος. Ό π ω ς δ Σκιπίων τψ 
Μαγκίνψ έπήμυνε χωρίον τι τής Καρχηδόνος έλόντι 
καί κινδυνεύοντι, "Οπως δ Σκιπίων μέρος τής πόλεως 
Καρχηδόνος εΤλε. Καί δτι δ Άσδρούβας μετά τών 
Καρχηδονίων είς τδν Κώθωνα καί είς τήν Βύρσαν 
κατέφυγον. Καί δ'τι ό Σκιπίων τδ στόμα τού λιμένος 
συνέχωσεν, *ίνα μή τοΐς Καρχηδονίοις τροφαί κομί· 
ζωνται. 

Ν. X X X . Άλωσις τελεία τής Καρχηδόνος, καί 
ταύτης κατασκαφή. Ψήφισμα τού κατασκαφήναι τήν 
Καρχηδόνα. 

Ν. X X X I . Έξ οίας αιτίας τοΐς Έλλησιν ΙποΗ-
μησαν οί 'Ρωμαίοι, καί τήν τε Κόρινθον κατέσκα
ψαν, καί τούς Κορινθίους άπέδοντο. 

LIBER DECIMUS. 

Ν. I. Περί τών έν 'Ρώμη μονάρχη σάντων. "Οπως 
έφθάρη δ Κίννας, κ»ί Κάρβων αύτδν διεδέξατο, καί 
δ Πομπήιος τψ Σύλλα προσήλθεν. Όσα κατώρθωσεν 
δ Πομπήιος πρδς Σύλλαν άπιών, καί δπως αύτδν δ 
Σύλλας έδέξατο. Ό τ ι κήδος δ Σύλλας πρδς Πομπήϊον 
έθετο· Ότ ι τήν Σικελίαν δ Ηομπήϊος φκειώσατο, καί 
τδν Lap6ova άνειλεν. 

Ν. II. "Οτι καί δ Δομέτιος προσβολών τψ Πομπηίψ 
ήττήθη καί άνηρέθη, Οΐαν έτήρουν διάθεσιν πρδς 
Πομπήϊον τά στρατεύματα. "Οτι Μάγνον ύ Σύλλας 
προσεΐπεν αυτόν. Ό π ω ς Ιτυχε τού θριάμβου Πομ-
πήϊος, καίπερ τού Σύλλα κωλύοντος. Ό τ ι στρατεύ
ματος ήγεμών ήρέθη Πομπήιος κατά Αεπίδου, καί 

Ι 
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δ π ω ς απέθανε Λέπιδος, "Οτι χατά Σερτωρίου εστάλη Α 
δ Πομπήιος. "Οπως ό Σερτώριος έφθάρη, χαί δ'πως 
τδν Ηερπένναν άνεΐλε Πομπήιος. "Οτι ήγάπα τδν 
Πομπήϊον δ δήμος, χάχείνος τψ δήμψ προσέκειτο. 
Ό π ο κ ο! τιμηταί τδ/ Πομπήϊον έδέξαντο προσιόντα 
αύτοίς. 

Ν. ΠΙ . Περί τών πειρατικών, χαί δ'σας εΤλον πό
λεις, καί δπως τοις άλισκομένοις 'Ρωμαίοις ένέπαι-
ζον, καί ο*ία εξουσία τψ ΙΙομπηίψ κατ" αυτών στελ-
λομένψ έψηφίσθη. "Οπως ταχέως τδν πειρατικδν 
ένίκησε πόλεμον, καί τήν θάλασσαν τών ληστηρίων 
έκάθηρε, καί δπως παρ* Αθηναίων εδέχθη. 

Ν. I V . Ό σ α έψηψίσθη τψ Πομπηίψ μαθόντων τών 
'Ρωμαίων τήν νίκην τού πειρατικού πολέμου. Ό π ω ς 
τδν Μιθριδάτην δ Πομπήιος έπολέμησεν. "Οτι έαυτδν 
παρέδωκε τψ Πομπή {ψ Τιγράνης, δ τών Αρμενίων 
βασιλεύς. Καί δ'πωε αύτψ έχρήσατο εκείνος, καί τψ 
οίψ αυτού. Περί Αλβανών καί Ιβήρων. Ό τ ι τούς Β 
Αλβανούς καί τούς Ίβηρος ένίκησεν δ Πομπήιος. 
Ηερί Αμαζόνων. Περί τής σωφροσύνης Πομπηίου, 
καί τής τών χρημάτων καταφρονήσεως. 

Ν. V . " Ο τ ι τούς περί Άμανον "Αραβας, καί Συ-
ptxv, κα ί τήν Ίουδαίαν ύπέταξεν. Ό τ ι δ Μιθριδάτης 
£θανε, χ α ί δ έχείνου υίδς προσήλθε τψ ΠομπηΤψ. 
Ό τ ι ύποπτευόμεσος δ Πομπήϊος τής μοναρχίας άνθ-
έξεσθαι, χωρίς στρατιωτών τήν 'Ρώμην κατέλαβε. 
"Οτι σιτοοείας ούσης έν 'Ρώμη Πομπήιος έκπλεύσας 
συνήθροιστο σΐτον, καί είς τήν 'Ρώμην έκόμισεν. 

Ν. V I . "Οτι εαυτού θυγατέρα Καίσαρ τψ Πομ-
κηϊψ κατηγγύησεν. Όσα δ Καίσαρ κατώρθωσε. 

Ν. V I I . "Οτ ι δ Καίσαρ καταλύσαι τδν Πομπήϊον 
έμελέτα, καί τδν Καίσαρα εκείνος. Ό τ ι έψήφιστο 
έκδ τής βουλής καταθέσθαι τά δ'πλα τδν Καίσαρα, οί 
Ιέ περί 'Αντώνιον καί τδν Πομπήϊον ήξίουν καταθέ-C 
αφαι τ α δπλα. 'Ότ ι ήρξατο τής τυραννίδος δ Καίσαρ. 
"Ori εξήλθε τής 'Ρώμης ό Πομπήιος, καί ο! πλείου, 
αύτψ εΐποντο. 

Ν. VI I I . "Οτ ι πρδς Πομπήϊον άπιών δ Καίσαρ, είς 
τήν 'Ρώμην άνέστρεψε, καί τής Ιταλίας έκράτησε. 
"Οτι α ύ θ ι ς έπί Πομπήϊον άπήει. Τόλμα παράβολος 
τού Καίσαρος. "Οτι ήττήθη δ Καίσαρ, καί μικρού 
έχινδύνευσεν α ν . Ό τ ι δ Πομπήιος ύπερτίθεσθαι τδν 
τόλεμον ή θ ε λ ε , οί δ' άλλοι έκ θράσους ε!ς μάχην 

1.IX- Π ε ρ ί σημείων πρό τής μάχης φανέντων. 
Τροαή τ ο υ ΙΙομπηίου. Οία ήν ή τού Πομπηίου γυνή, 
ιαι δαα εΤπεν ίδούσα αύτδν φεύγοντα, καί οία έκεί-
ν χ π ο ά ς α ύ τ ή ν . "Οτι είς ΑΓγυπτον δ Πομπήϊος κατη-
*έχ)έ^»*·λ δπως άνηρέθη έκεΐ. Οΐας έτυχε ταφής δ 
Μάγνος Πομπήιος. 

Ν . Χ . . * Ο τ * κ ό Καίσαρ διετέθη πρδς τούς άναιρέ- ^ 
τ α ς 0·/**»ίευ. Jlspi τής Κλεοπάτρας, καί δ'πως δ 
Κ α ί σ α ρ Ukm ταύτης τψ έρωτι. "Οτι, πολέμου μέσον 
του Καίσαρος χαί τών 'Αλεξανδρέων συστάντος, ή 
μεγάλη βιβλιοθήκη έκαύθη. Ό τ ι τήν Κλεοπάτραν 
Αίγύπτου βασιλίδα κατέλιπε Καίσαρ, εγκνυον ούσαν 
έξ αυτού. Και \δ'πως τδν Φαρνάκην ένίκησεν. "Οσον 
πλήθος 'Ρωμαίων έν τοίς έμφυλίοις πολέμοις διέ-
φθαρτο, καί δπώς τοις υίοΐς τού Πομπηίου έμαχέσατο 
Καίσαρ. 

Ν. X I . " Ο τ ι δικτάτωρ δ Καίσαρ διά βίου έψηφίσθη. 
Ό τ · . διά τδν τής βασιλείας έρωτα έμισθήθη δ Καίσαρ. 
"Οθεν έχαλεΐτο£ Καίσαρ. "Οσα δ Καίσαρ έκ φιλαρχίας 
έποίησε, δ ι ' ά έμισήθη, καί έπεβουλεύθη. Περί Βρού-
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του, καί δ'πως αύτδν κατά τδύ Καίσαρας παρώξυνον 
πολλοί. Σημεία γενόμενα δηλωτικά τής τού Καίσα
ρος αναιρέσεως. Σφαγή τού Καίσαρος. Όσα τψ Καί
σαρι έψηφίζοντο. 

Ν, XII. Ό τ ι οί τού Καίσαρος άναιρέται είς τδ 
Καπιτώλιον άνήλθον. Ό τ ι Κικέρων έπεισε πάντας 
σπείσασθαι άλλήλοις καί τά παρά τού Καίσαρος 
πραχθέντα κρατεΐν. Ό τ ι δ Αντώνιος, τδν τού Καί
σαρος νεκρδν προθέμενος, πολλά πρδς έπαινο ν εκεί
νου, καί κινούντα τδν δήμον πρδς όργήν κατά τών 
φονέων εΤπεν. Ό τ ι δ δήμος, έκ τής τού Αντωνίου 
δημηγορίας ερεθισθείς, τδν νεκρδν τού Καίσαρος 
έκαυσε, κατά δέ τών φονέων αυτού κεκίνητο. 

Ν. XIII. Σημεία δηλωτικά τής τού Όκταβίου Καί
σαρος ευτυχίας. 

Ν. X I V . Συμβουλαί Κικέρωνος, καί τών ενάντιου-
μένων αύτψ, καί μηνύματα τής βουλής πρδς τδν 
'Αντώνιον. Ό τ ι , μή πειθομένου τή βουλή τού Αντω
νίου, έψηφίσθη πολέμιον είναι αυτόν. Μάχαι μέσον 
Αντωνίου καί Καίσαρος. Τροπή τού Αντωνίου. 

Ν. X V . Ό π ω ς οί έν τή 'Ρώμη πρδς τδν Καίσαρα 
διετίθεντο. "Οτι τδν πρδς τδν 'Αντώνιον καί τδν Αέ-
πιδον πόλεμον οί 'Ρωμαίοι τψ Καίσαρι άνέθεντο. 
Ό τ ι καί άκοντες οί έν τή 'Ρώμη ύπατον τδν Καίρασα 
έψηφίσαντο. Ό τ ι καί παρά τής βουλής είς τδ τού 
Καίσαρος τού Ιουλίου είσεποιήθη γένος δ Όκτάβιος. 

Ν. X V I . Διά τί τάς πρδς τδν 'Αντώνιον καί τδν 
Αέπιδον συνθήκας δ Καίσαρ έτήρησε, καί δ'τι καί 
τοΐς 'Ρωμαίοις αυτούς κατήλλαξε δι' έτερων. Πώς 
συνήλθον δ Καίσαρ, καί δ Αντώνιος, καί ύ Λέπιδος, 
καί δ'πως έαυτοΐς αρχάς εθνών απένειμαν. 'Ότι τψ 
Καίσαρι έμνηστεύθη ή τής γυναικός τού Αντωνίου 
θυγάτηρ. Περί σημείων. Ό τ ι έν τή 'Ρώμη έλθόντες, 
σφαγάς πολλών έποιήσαντο, άντιδιδόντες άλλήλοις 
τούς εαυτού φίλους έκαστος. 

Ν. XVII . Ό π ω ς δ Κικέρων άνήρηται, καί δπως 
πρδς αύτδν καί νεκρδν διετέθη δ Αντώνιος, καί ή 
γαμετή αυτού Φουλβία. Πίστις θαυμαστή δούλου πρδς 
δεσπότην. 'Αγάπη πατρική. Όσα βίαια τότε έπράχθη. 

Ν. XVIII . Ό τ ι δ μέν Λέπιδος τά τής 'Ρώμης καί 
τής Ιταλίας διοικήσων είάθη, Καίσαρ δέ καί Αντώ
νιος κατά Βρούτου καί Κασσίου έστράτευσαν. Όσα 
δ Βρούτος καί δ Κάσσιος έποίουν έτοιμαζόμενοι άνθ-
ίστασθαι τψ Καίσαρι καί τψ 'Αντωνίψ. 'Οτι τών 
'Ροδίων δ Κάσσιος έκράτησε, τών δέ Λυκίων' δ 
Βρούτος. 

Ν. X I X . Περί σημείων γεγονότων έν τή 'Ρώμη 
καί έν τοΐς στρατοπέδοις. Μάχη Καίσαρος καί Α ν 
τωνίου πρδς Βρούτον καί Κάσσιον, καί ήττα Κασ
σίου, καί τών ταφρευμάτων πόρθησις, καί Κασσίου 
εκούσιος σφαγή. 

Ν. X X . Όττα τού Βρούτου. Αυτοχειρία Βρούτου. 
Περί Ηορκίας τής τού Βρούτου γυναικός. 

Ν. X X I . 'Ότι καί δ Κάσσιος και δ Βρούτος τοΐς 
ξίφεσιν, οίς άνεΐλον τδν Καίσαρα, άνηρέθησαν. 'Ότι 
έν 'Ρώμη τψ Καίσαρι διηνέχθη ή τού Αντωνίου 
γυνή, καί δ αδελφός εκείνου ύπατεύων. "Οτι ή στά-
σις μέσον τού δήμου καί τών στρατιωτών έγένετο. 
'Ότι έσπευσε ν δ Καίσαρ σπείσασθαι τψ Σέξτψ, καί 
τών σπονδών διήμαρτε. 

Ν. XXII . Οία έν 'Ασ'α δ Αντώνιος έπραξε, καί 
δ'πως έδουλώθη τής Κλεοπάτρας τψ έρωτι. Ηερί Λα-
βιηνού καί Πακόρου. "οτι έπολεμώθη τψ Καίσαρι δ 
Αντώνιος διά τήν Φουγβίαν, καί δτι εκείνης θανού-

12 
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σης έσπείσαντο, 'Ότι κοινώς μαχέσασθαι τ φ Σέξτφ 
συνέθεντο 6 Καίσαρ καί ό "Αντώνιος. "Οτι έστασία-
ζον οί έν τη 'Ρώμβ διά τδν λιμόν, καί ήτουν τψ 
Σέξτφ σπείσασθαι* καί έφ' αίς συνθήκαις έσπείσαν
το. Ό τ ι είστίασεν δ Σέξτος τδν Άντώνιον καί τδν 
Καίσαρα έν τη νηι αυτού, καί δυνάμενος αυτούς 
κατασχεΤν, ούκ ηθέλησε. 

Ν. ΧΧίΙΤ. Όσα δ Αντώνιος είς τήν Ελλάδα πλεύ-
σας έποίησεν. Περί Βεντιδίου καί Λαβιηνού, καί τών 
Πάρθων. Ό τ ι τδ πλήθος πρδς τούς τελώνας έστασία-
σε. 'Ότι τήν Λιβίαν Ιγημεν δ Καίσαρ Ιγκυον ούσαν, 
τού άνδρδς αυτής ταύτην έκδόντος αύτψ. Τίσι πά
λαι τών 'Ρωμαίων δακτυλίοις κοσμείσθαι έξήν. Αιά 
τίνας α.τία; δ Καίσαρ καί δ Σέξτος έπολέμησαν. 

Ν. X X I V . "Οτι ή Όκταβία ή τού Καίσαρος αδελφή 
τψ 'Αντωνίψ συνφκησε. "Οτι έαυτοΐς δ Καίσαρ καί 
Αντώνιος τάς ηγεμονίας έπέτρεπον. 'Ότι έσφάλη δ 
Καίσαρ στόλψ τή Σικελία προσβαλών. Ναυμαχία 
τού Σέξτου καί τών τού Καίσαρος. Μάχη Σέξτου καί 
τού Καίσαρος. 

Ν. X X V . 'Ότι διηνέχθη δ Καίσαρ καί δ Αέπιδος. 
Ήττα Σέξτου. Φυγή Σέξτου. Ό τ ι οί τού Λεπίδου 
ηύτομόλησαν πρδς τδν Καίσαρα, καί αύτδς δ Αέπι
δος προσήλθεν αύτψ. Περί τών στρατιωτών στασια-
ζόντων, καί δ'πως αυτούς δ Καίσαρ μετήλθε. Περί 
Σέξτου. Ό σ α ένενοει δ Σέξτος. Άναίρεσις Σέξτου. 

Ν. X X V I . Νίκη κατά Πάρθων. Περί Όρώδου, καί 
δ'πως άνήρητο. Περί Πάρθων, καί Μήδων, καί τού 
Αντωνίου πολεμούντος αύτοΤς. Οίον ήν τδ τής χε-
λώνης πάλαι σύνταγμα, καί δ'τε τούτψ 'Ρωμαίοι 
έκέχρηντο. 

Ν. X X V I I . Περί τού έθνους τών Παννονίων οίοί 
είσι, καί δπου οικούσιν. Ό τ ι δόλψ συνέσχε τδν 'Αρ-
μένιον δ Αντώνιος. "Οτι καί τδν Άρμένιον καί τούς | 
αυτού τή Κλεοπάτρα δ Αντώνιος έχαρίσατο, καί δ'τι 
άταπείνωτοι πρδς αυτήν εκείνοι Ιμειναν. 'Ότι τήν 
μέν δημοκρατίαν οί 'Ρωμαίοι απώλεσαν, ούπω δέ 
ές φανεράν περιέστησαν μοναρχίαν. Αίτίαι δι' άς 
δ Καίσαρ καί ό Αντώνιος εχθροί αλλήλων έγένοντο. 
"Οπως ή Κλεοπάτρα τδν 'Αντώνιον έδουλώσατο, ή 
έκ γοητειών, ή έξ έρωτος. Ό τ ι ήτοιμάζοντο είς τδν 
κατ' αλλήλων πόλεμον δ Καίσαρ καί δ Αντώνιος, καί 
περί σημείων τότε συμβάντων. 

Ν. X X I X . Περί τού καλουμένου Γλυκέος λιμένος. 
Συν*έλευσις Αντωνίου καί Καίσαρος. Ναυμαχία καί 
νίκη τών τού Καίσαρος. "Οτι ή Κλεοπάτρα άπαραι 
είς Α?γι>πτον συνεβούλευσε τψ 'Αντωνίψ. Ναυμαχία 
τών τού Καίσαρος, καί τών τού Αντωνίου, καί τής 
Κλεοπάτρας έκπλους, καί Αντωνίου αύτη άκολού-
θησις. Ήττα παντελής τού ναυτικού Αντωνίου. 

Ν . X X X . 'Ότι μετά τήν ήτταν τού Αντωνίου I 
μόναρχος δ Καίσαρ έλογίζετο. Ηερί Νικοπόλεως, 
καί περί τού φάσματος δ πρδ τής ναυμαχίας έφάνη 
τψ Καίσαρι. 'Ότι ή Κλεοπάτρα, είς Αίγυπτον γε
νομένη, παρεσκευάζ^ο είς πόλεμον σύν τψ 'Αντω
νίψ. Ό σ α δ Καίσαρ τ(ί Κλεοπάτρα εμήνυσε. Μάχη 
τών τού Καίσαρος καί τού Αντωνίου. Ό τ ι έαυτδν 
άπέκτεινεν δ Αντώνιος, καί δ'σα ή Κλεοπάτρα έποί
ησεν εκείνου θανόντος. 

Ν. X X X I . Ό π ω ς έζωγρήθη ή Κλεοπάτρα. Ό τ ι 
απήλθε πρδς τήν Κλεοπάτραν δ Καίσαρ, καί δ'τι 
ήπάτησεν αύτδν εκείνη ώς φιλοψυχούσα, καί δ'πως 
άπέθανεν άσπίδος ώς είκάσθη δήγματι, ή άλλψ τινί 
φαρμάκψ. Κνήστις. ή μάχαιρα. "Οτι δ Καίσαρ τδν 

^ τού Αλεξάνδρου εΓδε νεκρό ν. Ό π ω ς διετέθησαν οί 
'Ρωμαίοι πρδς τδν Καίσαρα έπανελθόντα είς ' Ρώ
μην. 

Ν. XXXII I . Όσα τότε οί "Ρωμαίοι ένίκησαν έθνη. 
"Οτι έκτοτε μοναρχείσθαι ήρξαντο οί 'Ρωμαίοι. 
"Οσα τοίς έν τή 'Ρώμη δ Καίσαρ έποίησεν. "Οτι 
έσκήπτετο δ Καίσαρ παραιτεΤσθαι τήν μοναρχίαν. 
01 δέ τής βουλής, τήν σκήψιν γινώσκοντες, έβίαζον 
δήθεν αύτδν μοναρχείν. "Οτι έπι δέκα έτή τήν αρχήν 
έλεγε καταδέχεσθαι δ Καίσαρ. Καί παρελθούσης δ' 
αυτής, αύθις ήρχεν είς τδ έξης. Τί δηλοΐ τδ Αύγου
στος. "Οθεν ή κατοικία τών αυτοκρατόρων ώνομάσθη 
παλάτιον. 

Ν. XXXIII . Ό π ω ς ήρχεν δ Καίσαρ. "Οτι ένόση-
σεν δ Αύγουστος, καί Οπως άνε^ώσθη. "Οτι δικτά
τωρ δ Καϊσαρ ψηφισθείς, τήν κλήσιν παρητήσατο. 

Ν. X X X I V . "Οτι τδν 'Αγρίππαν δ Καίσαρ τή Ιδία 
j θυγατρί τή Ιουλία συνψκισεν. Ό σ α δ Καίσαρ δ 

Αύγουστος έποίησε διαφόροις έθνεσι. θάνατος Άγρίπ-
πα. Οίος ήν δ 'Αγρίππας. "Οπως δ Καίσαρ φκει-
ώσατο τδν Τιβέριον. Ηερί φάσματος. 

Ν. X X X V . Περί τών εγγόνων τού Καίσαρος. 
Ν. X X X V I . Ό π ω ς οί τού Καίσαρος έτελεύτησαν 

εγγονοί. Όπόσαι δραχμαί ποιούσι νόμισμα. "Οτι 
υίοθετήσατο τδν Τιοέριον δ Καίσαρ, καί τδν Γερμα
νικό ν. "Οσα ή Αιβία περί τών έπιβοολευσάντων τψ 
Αύγούστψ συνεβούλευσεν. 

Ν. XXXVII . "Οτι δ Τιβέριος κατά τών Παννονι-
κών εστάλη εθνών. "Οτι ένίκησαν οί 'Ρωμαίοι καί 
τούς Παννονίους καί τούς Δαλμάτας. Όσα έν τή 
Κελτική οί 'Ρωμαίοι έπαθον, τών βαρβάρων έπιθε-
μένων αύτοίς. 

Ν. X X X V U I . Περί τού τέλους τού Αύγουστου Καί
σαρος. "Οτι άρχαίον έστι τδ τάς σφραγίδας τών δια
θηκών τούς σφραγίσαντας επισκέπτεσαι. Οίος ήν δ 
Αύγουστος Καίσαρ. Περί Αθηνοδώρου άνδρδς σο
φού. 

L IBER UNDEGIMUS 

Ν. I. "Οτι άπέκτεινε τδν Ιγγονον τού Αυγούστου 
τδν Άγρίππαν. "Οτι οί έν τή Γερμανία στρατιώται 
τδν Γερ*χανικδν ώνόμασαν αυτοκράτορα, δ δέ λαβείν 
τήν αρχήν ούκ ηθέλησε. Οίος ήν δ Τιβέριος μέχρις δ 
Γερμανικός περιήν. 

Ν. II. Περί Κλήμεντος τού δούλου τού Άγρίππου. 
Τελευτή τού Γεομανικού, καί οίος ήν. Ό τ ι τού Ρω
μανικού τελευτήσαντος δ Τιβέριος έπί τδ ή*~ 
λοίωτο. Ό π ω ς δ Δρούσος άπώλετο. Τελ ική τής Αι-
βίας. Καί δ'πως δ Τιβέριος πρδς αυτήν ΟΛΟτέ^η, καί 
δ'τι ή βουλή αυτήν έτί;Αησε, καί οια ήν έκκίνη. Περί 
Σειανού, -καί δ'πως άπώλετο. 

Ν. III. "Οτι καί ασελγής ήν δ Τιβέριας. Τελευτή 
τού Τιβερίου Καίσαρος. Ό π ω ς διεκειτο περί τούς 
Χριστιανούς δ Τιβέριος. 

Ν. IV. Όσα καί δ'πως άνήλισκεν δ Γάϊος. "Οτι 
καί ασελγέστατος δ Γάϊος ήν. "Οτι και άστατον ήθος 
είχεν. "Οτι έθέου εαυτόν. 

Ν. V . Ηερί Κλαυδίου τού ύστερον βασιλεύσαντος. 
Ό τ ι καί τινα καλά δ Γάϊος ϊπραξεν. "Οπως συνέλε-

3'εν δ Γάϊος χρήματα. "Οτι καί (ίήτωρ δοκεΤν είναι 
[θελε δεινότατος δ Γάϊος. 

Ν. VT. Ό τ ι καί φόνους πολλούς άκρίτως έποίει 
ΙΙερί επιβουλής κατά Γαίου γενομένης. Περί Πρωτο
γενούς, καί τών αυτού βίβλων. 



ANNALIUH ARGUMENTA. 3ββ 
N. Vlf. ΟΊαν έμάνη μανία ν ό Γάϊος. Ηερί τής τού Α 

Γαλατου ελευθερίας χαί πατησιάς. Ό τ ι αύτδν δ Λού-
χιος εύφυώς παρελογίσατο. Ό τ ι άπήτει δ Γάϊος ναούς 
αύτψ ανεγείρεσθαι ώς θεψ, χαί τδν έν Ίεροσολύμοις 
ναον οίχείον ώνόμαζε. Περί τού Πιλάτου. Επιβουλή 
χατά Γαίου. 'Αναίρεσις Γαίου. Όρα ζήλον χαί πα^ρη-
σίαν ανδρός. 

Ν. VIII. Οίος ήν τά ήθη δ Κλαύδιος. Ό τ ι τούς 
άπεκτονδτας τδν Γάϊον έκόλχσε, χαί & δεόντως έποίη
σεν. Ότι ουδέ φιλοχρήματος δ Κλαύδιος ήν . "Οτι, 
άφφονίαν σίτου προμηθούμενοςτοις 'Ρωμαίοις, λιμένας 
έποίει δ Κλαύδιος. Ό τ ι μετριόφρων ήν. 

Ν. IX. 'Οτι φονικός έγένετο. Επιβουλή κατά Κλαυ
δίου. Εύστοχος άπόκρισις, καθαπτομένη τού έρωτή-
σαντος* "Αδείας γυναικός καί έργον καί λόγος. Οία 
έποίουν οί τού Κλαυδίου απελεύθεροι χαι ή γυνή. 
Στρατεία Κλαυδίου χατά Βρεττανών, καί νίκη. Περί 
τής ακολασίας τής Μεσσαλίνης. Β 

Ν. Χ. Ό καί νύν δ λογοθέτης τού δρόμου περιζών-
νυται. Και αυτής περί τής ακολασίας τής Μεσσαλίνης, 
χαί δπως έφθάρη. Ό τ ι Άχριππίναν δ Κλαύδιος έγη-
μεν άδελφιδήν αυτού ούσαν, ψηφίσματος παρά τής 
βουλής γενομένου έξεΤναι άδελφιόάς καί 'Ρωμαίους 
γχμεΐν ίΚα ήν ή 'Αγριππίνα. Ό τ ι Αύγούσταν τήν 
'Λγριππίνον δ Κλαύδιος ώνόμασε, καί τδν υίδν αυτής 
είσεποιή σατο. 

Ν. XI. Αίτίαι δι' ας έπεβούλευσε τψ Κλαυδίψ ή 
Άγριππίνα. Τελευτή Κλαυδίου. "Εργον άξιέπαινον. 
Περι σημείων. Περί θευδά καί Σίμωνος τού Μάγου. 
ΙΙερί τού αποστόλου Πέτρου, καί ό'φως τδ κατά Μάρ-
χον Εύαγγέλιον εξεδόθη. 

Ν. XII. Ό τ ι καί πολυδάπανος ήν δ Νέρων. Ό τ ι 
φαρμάχψ έκτεινε τδν Βρεττανικδν δ Νέρων. "Οτι καί 
τήν μητέρα αυτού δ Νέρων άπέκτεινεν. Ό τ ι καί τήν Q 
γεναΤκα αυτού άπεπέμψατο, εΤτα καί άνειλεν. Όσα 
έποίει δ Νέρων έκπλήχτως χαί μιαρώς. 

Ν. XIII. Ότι πρώτος δ Νέρων τού κατά Χριστια
νών ήρξατο διωγμού, καί δτι τούς αποστόλους άπ
έκτεινε Πέτρον καί Παύλον, καί περί αρχιερέων 
τής Τώμης. Αποστασία κατά Νέρωνος. Άναίρεσις 
Νέρωνος. 

Ν. XIV. Ότι υί ο θετή σατο δ Γάλβας τδν Πείσωνα, 
m\ δ Όθουν έπεβούλευσε τψ Γάλβα. 'Αναίρεσις Γάλ-
δου. 

Κ, XV. Πορί τού Ψευδονέρωνος. Ό τ ι οί τού Ό θ ω -
νοςτδ) Ού ϊ τελλ ίψ προσβαλόντες ήττήθη σαν. 'Ότι οί 
τοοΌΙεανος καί πάλιν ήττήθησαν. 

Κ. X V I * Οίος ήν Ούϊτέλλιος. "Οπως Ούεσπασιανδς 
έσιιιάαΛο> Ούεσπασιανοϋ Καίσαρος άναγόρευσις. Όθεν 
δ Ίώσηροχ, προεΐπε τψ Ούεσπασιανψ ώς αρξει. "Οπως 
καί ποφατέ»ων δ Ούιτέλλιος άνηρέθη. D 

Ν. XVlt» Όιι δ Ούεσπασιανδς αυτοκράτωρ καί παρά 
της /^·λής·νε^^ήθη, καί δ'τι δ Μουκιανδς Οιοικών ήν 
τά π*Μέγμστσ. Ό σ α δ Ούεσπασιανδς έν Άλεξανδρεία 
χαι άλλαχού έποίησε. Όσα έν τή Ρώμη γενόμενος 
έποίει· "Οτι έθριάμβευσαν έπί τή αλώσει τής Ίε-
ρουςαλήμ Ούεσπασιανδς καί οί παίδες αυτού. Τε
λευτή Ούεσπασιανού. 

Ν. XVIII. ΙΙερί τού Ψευδονέρωνος. Περί τού Βε-
σβίου δρους καί τού έκ αυτού άναδιδομένου πυρός, 
καί τών έν αύτψ γενομένων έπί Τίτου. Οίους αγώ
νας δ Τίτος έποίησεν. Ηερί αρχιερέων τής 'Ρώμης. 
Τελευτή Τίτου. 

Ν . XIX. Οίος ήν δ Δομετιανός. 'Οτι καί θεός ήθελε 

νομίζεσθαι. Ό τ ι αναρίθμητους έκόλασεν. Ό τ ι άμε-
σήθη παρά πάντων δ Δομετιανός, χαί έπεβουλεύθη. 
Περί τών προειπόντων τδν ολεθρον αυτού 'Αναίρε-
σις Δομετιανου. "Οτι Απολλώνιος δ Τυανεύς, έν Έ«έ-
σψ ών, έγνω τήν τού Δομετιανου σφαγήν. Περί αρ-
χιερίων. "Οτι καί δ Δομετιανδς δίοϋγμόν εκίνησε 
κατά Χριστιανών, καί τδν θεολόγον Ίωάννην περι-
ώρισεν έν Πάτμψ. Περί τών έκ γένου Δαβίδ τού Κυ
ρίου συγγενών. 

Ν. X X . "Οτι έπανήλθεν δ θεολόγος άπδ τής ύπερο· 
ρίας. Περί πατριαρχών. Ό τ ι τδν Τραιανδν υίοθετήσα
το, καί Καίσαρα άνεΐπεν δ Νερούας. 

Ν. X X I . Οίος ήν δ Τραϊανός τούς τρόπους. Ό τ ι 
έπολέμησε τούς Δοκούς, καί ένίχησεν. ΕΤτα καθατε-
μενοκ τά δ'πλα έσπείσατο αύτυΐς. 'Ότι ούκ έν έμειναν 
οί Δοκοί ταίς όμολογίαις αυτών, χαί δ'τι στράτευσαν-
τες αύθις, κατά τού Τραϊανού επεχείρησαν δόλψ αύ
τδν άνελείν. Έγνώσθησαν δέ, καί ήττηθέντες ύπετά-
γησαν 'Ρωμαίοις. "Οπως δ βασιλεύς τών Δαχών 
τούς θησαυρούς αυτού έκρυψεν. Ό π ω ς τοίς φίλοις 
έπίστευεν δ Τραϊανός. 'Ότι τής Αρμενίας έκράτησε ν δ 
Τραϊανός. 

Ν. XXII . Ό σ α 'Ρωμαίοις υπέταξε κατά Πάρθων 
στράτευσα ς, χαί δ'θεν έσχε τήν έπωνυμίαν ή Ερυθρά 
θάλασσα. Περί Ιουδαίων. Περί πατριαρχών. 

Ν. X X I I I . Οίος ήν δ Αδριανός. 'Ότι χρεωκοπίαν 
δ Αδριανός έκήρυξεν. 'Ότι έν Παλαιστίνη πόλιν άντί 
τής Ιερουσαλήμ δ Αδριανός φκοδόμησεν, Αίλίαν κα-
λέσας αυτήν. Ηερί τής κατ' Αδριανού τών Ιουδαίων 
επαναστάσεως. 

Ν. X X I V . Περί Αλβανών,καί ότι Μασσαγέται είσίν. 
Περί Σευηριανού. Οίος δ Τούρβων ήν καί οίος δ Σίμι . 
λις. Ό τ ι τδν 'Ανιωνϊνον δ Αδριανός προεχειρίσατο, 
αυτοκράτορα. Τελευτή Αδριανού. Περί πατριαρχών. 
Περί Ιουδαίων. Περί αίρεσιαρχών. Περί Ίουστίνου τού 
Φιλοσόφου καί Μάρτυρος. 

L IBER DUODECIMU8. 

Ν. I . Διά τί Ευσεβής έπεκλήθη 'Αντωνινος Νομο
θεσία αυτού. Τελευτή 'Αντωνίνου. Περί πατριαρχών. 
Περί Ίουστίνου τού φιλοσόφου καί μάρτυρος, 

Ν. II. Μάρκου 'Αντωνίνου πόλεμοι πρδς διάφορα 
έθνη. Περί τού δι' έντεύξεως Χριστιανών πρδς τδν θεδν 
γενομένου θαύματος έν τψ 'Ρωμαϊκψ στρατοπέδψ. 

Ν. III. Αποστασία κατά Μάρκου 'Αντωνίνου Νο
μοθέτημα. "Οτι δ βασιλεύς ούτος έν Αθήναις έταξε 
τών λόγων έκ τού δημοσίου ταμείου μισθδν λαμβά
νοντας. Περί πατριαρχών. 

Ν. IV. Οίος ήν τά ήθη δ Κόμοδος. ?0ti πρδς πολ
λοίς άλλοις καί τήν οίκείαν γυναίκα άνεΤλεν δ Κό
μοδος. Ηερί πολέμων γενομένων έπί Κομόδου. Ηερί 
Περενίου, καί δ'πως εξεδόθη τοις στρατιώταις. Οία 
ήσαν οί Καισάρειοι, καί οία έποίουν. "Οπως δ Κλέαν-
δρος διεφθάρθη ύπδ τού δήμου. "Οτι φονικώτατος ήν 
δ Κόμοδος. 

Ν. V Τά Κομόδου επίθετα. "Οτι ήρματηλάτει καί 
έμονομαχεί δ Κόμοδος, καί δ'τι ωμότατος ήν. Ή 
ράβδος τού κήρυκος. 'Αναίρεσις τού Κομόδου. Περί 
πατριαρχών. 

Ν. VI . Οίου γένους ήν δ Περτίναξ. "Οπως διετέθη 
περί τά πράγματα δ Περτίναξ καί τούς 'Ρωμαίους. 
Ό π ω ς δ Περτίναξ τδν παρά τών στρατιωτών αυτοκρά
τορα μέλλοντχ γενέσθαι ούκ έκόλασεν. 

Ν . VII. Στάσις τού δήμου πρδς τδν Ιουλιανό ν. 
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Περί Σευήρου και Ν(γρου καί 'Αλβίνου στασιασάντων 
κατά 'Ιουλιανόν Περι τού είς 'Ρώμην Αθηναίου, καί 
δ'πως ώνομάσθη. 

Ν. VIII. "Οπως δ Σευήρος ύπέσχετο, καί ούκ 
έπλήρωσε ταύτα. Οία πρδ τής βασιλείας σημεία τψ 
Σευήρψ έγένοντο τήν αρχήν αύτψ προσημαίνοντα. 
'Ότ ι τψ Νίγρψ πολεμήσας ένίκησε, κα·. Νίγρος 
άνηρέθη. 

Ν. I X . Πόλεμοι 'Ρωμαίων πρδς διάφορα Εθνη. 
"Οτι πόλεμος συνε^ράγη τψ Σευήρψ καί τψ 'Αλβίνω, 
και δ 'Αλβίνος ήττήθη. 'Ότι κατά Πάρθων δ Σευήρος 
έστράτευσε, καί πόλεις εΐλε. "Οτι πολυπράγμων ήν 
δ Σευήρος. Περί τού Νείλου. Περί Πλαυτιανού, καί 
τής αυτού απληστίας, καί δπως άπώλετο. Περί τού 
άρχιληστού Ψ/,λικας. Ό τ ι είς τήν Βρεττανίαν ό Σευή
ρος έστράτευσε, καί περί Βρεττανών καί τών ηθών 
αυτών. Όσον τό μήκος καί τδ πλάτος τής βρεττανίας. 
'Όαι δ υίδς αυτού 'ΑντωνΤνος έπεβούλευε τψ πατρί 
καί τψ άδελφψ. Τελευτή Σευήρου. 

Ν. IX. Περί 'βριγένους. Τίνα είσί τά Έξαπλα Ώρι-
γένους. Περί πατριαρχών. 

Ν. XII . Ό π ω ς άνειλε Γίταν τδν αυτού άδελφδν δ 
'Αντωνίνος. "Οτι καί άπιστος ήν. Όθεν ώνομάσθη 
Καράκαλος. 'Αναίρεσις 'Αντωνίνου. 

Ν. ΧΙΙΓ. Περί Ιουλίας τής μητρδς 'Αντωνίνου, καί 
δ'πως έτελεύτησεν. Επιβουλή κατά Μακρίνου. 'Αναί-
ρεσις Μακρίνου. 

Ν . X I V . "Οτι ού μόνον ήν ασελγέστατος, άλλά καί 
ασεβέστατος, καί πρός τήν εαυτού θρησκείαν. Οία 
δ Ψευδαντωνΐνος έποίει πάσαν άσέλγειαν υπερβάλ
λοντα. 'Ότι τδν έξάδελφον αυτού βασιανόν υίοθετήσατο 
Άλέξανδρον μετονομάσας αυτόν. 'Αναίρεσις τού Ψευ-
δαντωνίνου. Περί πατριαρχών. 

Ν. X V . Περί στάσεων μέσον τού δήμου καί τμ»ν 

στρατιωτών γενομένων. Ό π ω ς τοις Πέρσαις αύθ^ ή 
Βασιλεία περιελήλυθε, καταλυθεισα παρά 'Αλεξάν-
οοΌυ τού Μακεδόνος. Οία οί πεμφθέντες παρά 'Αρτα-
$έρξου εΤπον. Καί δπως αότοΐ€ έχρήσατο δ βασιλεύς 
ούτος, καί δ'πως τοΤς Πέρσα»ς έπολέμησεν. "Οτι καί 
τοις ΓερμανοΤς έμαχέσατο. 'Ανά^όησις Μαξιμίνου. 
'Αναίρεσις Αλεξάνδρου. 'Ότι ή Μαμαία Χριστιανή γέ
γονεν. Περί αρχιερέων. 

Ν. X V I . Αΐτία δι' ήν δ Μαξιμίνος διωγμδν κατά 
Χριστιανών κεκίνηκεν. Ό τ ι κατά Γερμανών έκ-
στοατεύσας ό Μαξιμίνος ένίκησεν. Ό τ ι δύο στρατη
γούς ή Καίσαρας ή βουλή προεβάλετο κατά Μαξιμίνου. 
Άναίρεσις Μαξιμίνου καί τού υίού αυτού. 

Ν. X V I I . Περί πατριαρχών. 
Ν. X I X . Στάσις κατά Φιλίππου. Περί Δεκίου, καί 

δπως παρά τών στρατιωτών ήναγκάσθη δέξασθαι τήν 
βασιλείαν. 'Αναίρεσις Φιλίππου. 

Ν. X X . Περί μαρτύρων. Περί πατριαρχών Περί τού 
Ώριγένους καί τών αυτού διαστροφών δογμάτων. Περί 
Ναυάτου. Επιστολή Διονυσίου επισκόπου. Αλεξαν
δρείας. Περί τής τυύ Δεκίου τελευτής. 

Ν. ΧΧί. "Οτι καί δ Γάλλος διωγμδν έπήγειρε, 
κατά Χριστιανών. Εθνών κινήσεις, καί χωρών πλεί
στων καταδρομαί, καί φθορά πολυπληθής έκ λοιμού. 
Ό π ω ς Αίμιλιανδς τήν αύταρχίαν ήρπασεν. 'Αναίρεσις 
Γάλλου, 

Ν. XXII. 'Αναίρεσις Αίμιλιανού. Περί πατριαρ
χών. 

Ν. XXIII. 'Ότι ύπδ Περσών ελήφθη Ούαλεριανός. 
Ό τ ι είλον οί Πέρσαι πόλεις πολλάς, καί πλήθος αι

χμαλώτων, καί δπως αύτοις έκέχρηντο. Ό π ω ς έάλω 
ή Καισαρεία. "Οτι έπέθεντο τοΐς Πέρσαις 'Ρωμαίοι 
άθρόον, καί πολλούς αυτών άνεΤλον, καί παλλακάς 
τού Σαπώρου είλον. Περί πατριαρχών. 

Ν. X X I V . 'Όσοις έθνεσιν έπολέμησεν. ΙΙερί Αύ. 
ριόλου, καί περί Ίγγενούου τυραννίδι έπιχειρήσαν-
τος. Περί τής επαναστάσεως Ποστούμου. -Μάχη 
πρδς Ποστούμον, καί ήττα αυτού. Ό τ ι έτυράννησεν 
δ Μακρινός. "Οτι τόν Αύρίολον έπεμψε κατά Μα
κρίνου δ Γαλιήνος, καί δ'πως οί τού Μακρίνου τψ 
βασιλει προσεχώρησαν. 'Αναίρεσις Μακρίνου καί 
Μακριανού. Ήττα Κυίντου, καί άναίρεσις. "Οπως δ 
Όδενάθος άνηρέθη. 

Ν. X X V . Ό τ ι καί δ Αύρίολος τυραννίδι έπικε-
χείρηκεν. "Οτι μικρού έάλω άν τού Βασιλέως ή 
γαμετή. Έτερα επιβουλή κατά Γαλιήνου, καί άναί-
ρεσις. αυτού. ΟΤος ήν τούς τρόπους δ Γαλιήνος. Ηερί 
πατριαρχών. 

Ν· X X V I . Περί θεσσαλονίκης. Ό τ ι καί δ Κυντιλια-
νδς παρά τής συγκλήτου βασιλεύς άνε^ήθη. 

Ν. XXVII. 'Ότι ούτος διωγμδν κατά Χριστιανών 
έγείραι έμελέτα. Όσα δ βασιλεύς ούτος έστρατήγησεν. 
•Αναίρεσις Αύρελιανού. 

Ν. XXVII I . Πόλεμοι κατά ΣκυΘών. 'Αναίρεσις Τα
κίτου. 

Ν. X X I X . 'Αναίρεσις Φλωριανού. Αποστασία κατά 
ΙΙρόβου. Κάρου έπανάστασις. 

Ν. X X X . Εκστρατεία τού Κάρου κατά Περσών, 
καί νίκη, καί κατά Σαρματών. Τελευτή Κάρου. 
Αύταρχία Νουμεριανού τού υίού αυτού, καί άναί-
ρεσις. ΙΙορί τού αίρεσιάρχου Μάνεντος. Περί πα
τριαρχών. 

Ν. X X X I . Ό τ ι Μαξιμιανδν τδν Έρκούλιον δ Διο-
κλητιανδς κοινωνδν προσειλήφει τής βασιλείας, καί 
περί τού διωγμού, δν ούτοι εποίησαν. "Οτι πόλεων 
τίνων άποστασών δ Διοκλητιανδς αύθις ταύτας ύπέ-
ταξεν. 'Ότι τούς γαμβρούς αυτών καί άμφω οί βα
σιλείς Καίσαρας πεποιήκασιν. 'Ότι τοις 'Αλεμαννοΐς 
δ Κώνστας μαχεσάμενος έν μι$ ήμερα καί ήττήθη 
καί νενίκηκε. 'Ότι Ναρσού τού Περσών βασιλέως 
λεητατοΰντος τούς υπηκόους 'Ρώμης δ Γαλλέριος 
αύτψ έπολέμησε, καί πρώτον μέν ήττήβη, εΤτα δέ 
περιφανή ένίκησε νίκην. 'Ότι ύπερφρονήσας δ Διο-
κλητιανδς προσκυνεΐσθαι άπήτησε,καί λίθους καί μαρ» 
γάρους έαυτψ περιεθετο. 

Ν. ΧΧΧ1[. Ό π ω ς αποθεμένοι τήν αρχήν καί 
άμφω ούτοι οί τύραννοι, ιδιώτευσαν. "Οτι έπε τή /6φ 
τή κατά Περσών έθριάμβευσαν. "Οθεν εκλήθη ίρ(*Ρ' 
βος. Ό τ ι οί Καίσαρες γεγόνασιν αυτοκράτορες. Καί 
έν τή 'Ρώμη παρά τών στρατιωτών βασιλεύς άνεφδή^η 
Μαξέντιος.ΟΤος ήν έκαστος τούς τρόπους τών βασιλέων 
τούτων. 

Ν. XXXIII . Ηερί γυναικός κοσμίας διά «ωφροσύνην 
έαυτήν διαχειρισαμένης. Περί τής τελευτής Αιοκλή-
τιανού καί Μαξιμιανού. Τελευτή Κώνσταντος. 'Ανά^-
ρησις τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. "Οτι έξ άποκαλό
ψεως δ Κώνστας τδν μέγαν Κωνσταντΐνον έβασίλευσεν. 
Ό τ ι δμηρεύων παρά Γαλλερί,ό Κωνσταντίνος έπεβου-
λεύετο παρ' εκείνου. 

Ν . X X X I V . Τελευτή Μαξιμίνου. Ηερί πατριαρχών. 

LIBER DECIMUS TERT1US. 

Ν. I. Περί τής αγίας Ελένης. Εκστρατεία τού 
μεγάλου Κωνσταντίνου κατά m Μαξεντίου. Περί τού 
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φανένιος τψ μεγάλψ Κωνσταντίνψ δι' αστέρων 
σταυρού, χαι δπως άπώλετο δ Μαξέντιος, Ό τ ι χαι τής 
'Ρώμης χαι τής Ιταλίας έκράτησεν δ μέγας Κωνσταν
τίνος. Ότι χατά Αικινίου έκστρατεύσας δ Μέγας 
Κωνσταντίνος ένίκησεν · είς δέ θεσσαλονίχην αύτδν 
περιο>ρισεν, Ινθα καί άνηρέθη. Περί οπτασιών τψ Με-
γάλω Κωνσταντίνψ φανεισών. 

Ν. Π. Ότι λελώβητο τδ σώμα ούτος δ βασιλεύς, 
χαί δπως παίδων αΊματι λούσασθαι προτραπείς, ούχ 
ήθέβησεν. Ότι οί κορυφαίοι τών αποστόλων δ*ναρ τψ 
βασιλει έφάνη σαν, χαι ύπέθεντο τρόπον, δι' ού 
ίαφήσεται- χαί ώς βαπτισθείς ίάθη. Καί τά είδωλεία 
έχέχλεισεν. Περί τών Ιουδαίων χαί τής πρδς αυ
τούς διαλέξεως τού αγίου Σιλβέστρου, χαί τού έπί 
τψ ταύρψ θαύματος. Περί τής ευρέσεως τού θείου 
σταυρού. ΙΙερί τών παίδων τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Καί δπως άνεΐλε τδν υίδν αυτού Κρίσπον, διαβολή τής 
μητρδς, είτα χάχείνην. "Οτι τούς Σαρμάτας χαί τούς 
Γότθους ένίχησεν. 

Ν. III. Ηερί τής κτίσεως Κωνσταντίνουπόλεως. 
Καί οίον ήν τδ Βυζάντιον. Περί τού έπί τψ γενεθλίψ 
τής πόλεως γενομένου θεματίου· Περί τού Βυζαν
τίου, χαί βσα δ Δίων περί αυτού Ιστορεί. Περί τού έν 
τψ Πλαχωτψ κίονος, χαί τού έν αύτψ αγάλματος. Περί 
τού πατριαρχικού θρόνου τής νέας 'Ρώμης. Περί τού 
αγίου Μητροφάνους. 

Ν. IV. Περί Αρείου και τής κακοδοξίας αυτού. 
ΙΙερί τής έν Νιχαία πρώτης συνόδου. Περί Εύσεβίου 
τού Παμφίλου. Περί τού αγίου συμβόλου. Ό π ω ς έτί-
μησε τους αγίους II ατέ ρας δ βασιλεύς. Ό τ ι τού άγιου 
Μητροφάνους θανόντος, δ θειος Αλέξανδρος γέγονε 
πατριάρχης. Τελευτή τής αγίας Ελένης. Τελευτή τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οίος ήν τά ήθη δ θείος αύτοσί 
σέτοκράτωρ. ^ 

Κ. V. Όπως ή βασιλεία 'Ρωμαίων είς τούς τρεις 
έμερίσθη παΤδας τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Κοττίαι ώνομάσθη σαν άπδ Κοττίου βασιλέως τών 
τόπων τούτων γενομένου. Ό τ ι δ Κωνσταντίνος 
έπελθών τ φ τού Κώνσταντος λάχει, ήττήθη και άνη
ρέθη. Ό τ ι δ Κώνστας χαί τής αδελφικής έκράτησε 
μνίρας, χαί ύπδ Μαγνεντίου άνηρέθη. Περί τής πρός 
Πέρσας μάχης τού Κωνσταντίου. Καί περί Όρ μ ίσο ου 
τούΟέρσου. 

Β· VI. Ό π ω ς δ Μαγνέντιος τυραννίδι έπικεχεί-
ρηκεν. 'Αναίρεσις Κώνσταντος. Ότ ι πολλούς τών 
ά^ιολογοετάρων άπώλεσεν δ Μαγνέντιος. 

1L V1L Ό τ ι Σαπώρης δ Περσών βασιλεύς, τή 
'ΐωρκΙοΜ χώρα έπέθετο καί Νίσιβιν πολιορκήσας, 
άπρακτοςσ*εχώρησεν. Ό τ ι καί Βρετανίων τυραννίδι 
σατααχαΐρ^ααν, Όναρ τψ Κωνσταντίψ όφθέν. Ό τ ι 
π;ρ·σήλ|εν δ Βρετανίων τψ Κωνσταντίψ. 

Ν· JLfilL Περί Μαγνεντίου τυραννήσαντος καί 
συμ£αλσ*τ*ς τψ Κωνσταντίψ ήττηθέντος . Ό τ ι 
ήττηθαίς 6 Μαγνέντιος έφυγεν. Ό τ ι καί αύθις 
πρδς πόλεμον δ Μαγνέντιος ήτοιμάζετο* "Οτι έπε-
βούλευσεν δ Μαγνέντιος τψ Γάλλψ. Περί τού Όρόν-
του ποταμού. Όπως έγνώσθη ή κατά Γάλλου επι
βουλή. 

Ν. I X . "Οτι καί αύθις ήττήθη δ Μαγνέντιος, χαί 
έαυτδν διεχρήσατο. "Οτι μόναρχος δ Κωνστάντιος 
κατέστη καί ολοκλήρου τής αρχής γέγονεν εγκρα
τής. "Οπως δ Γάλλος δπερεφρόνηοε, καί τούς συγ
κλητικούς άνειλεν άνδρας, καί αυτής τού Καίσαρος 
αξίας εξέπεσε καί τής ζωής έστερήθη αναιρεθείς. 

L Αποστασία Σιλβάνου καί άναίρεσις. Όσα δ Σαπώρης 
τψ Κωνσταντίψ έπέστειλε, καί δ Κωνστάντιος αύθις 
έκείνψ. 

Ν. Χ. Ό τ ι Καίσαρα τδν Ίουλιανδν άνεΤπε Κων
στάντιος, καί τήν άδελφήν Έλένην αύτψ συνέζευ-
ξεν. Ό τ ι έν πολέμοις εύτύχησεν Ιουλιανός. Ό τ ι 
άπεστάτησεν Ιουλιανός καί Αύγουστος ύπδ τού στρα
τού άνηγορεύθη. Οία τψ Κωνσταντίψ έπέστειλεν. Ι ο υ 
λιανός. Οία αύθις εμήνυσε τψ Ίουλιανψ δ Κωνστάν
τιος. Οία πρδς τά τού Κωνσταντίου μηνύματα άντέθετο 
δ Ιουλιανός, καί δ'σα αύτψ έπέστειλεν. 

Ν XI . Oct κατά τού Κωνσταντίου έπήει δ τύραν
νος μήπω τήν εαυτού έκφήνας άσέβειαν. Τελευτή 
Κωνσταντίου . Οίος ό Κωνσνάντιος ήν . Περί τής 
Αρείου διαφθοράς. Περί πατριαρχών. Ό τ ι δ Μακε
δόνιος τδ σώμα τού Μεγάλου Κωσταντίνου είς τδν 
ναδν τού αγίου μετήνεγκεν Άκακίου, αύθις δέ δ 

I Κωνστάντιος εις τδν ναδν τών *Αγίων Αποστόλων 
αύτδ μετεκόμισεν Περί τών αγίων αποστόλων Αν
δρέου καί Λουκά. Περί Εύσεβίας τής γαμέτης Κων
σταντίου. 

Ν. XII . Ό τ ι έτίμησε τδν τού Κωνσταντίου νεκρδν 
δ Ιουλιανός. Ό τ ι λιτότητα δ παραβάτης μετήει. 
Ό τ ι μετά τήν μοναρχίαν φανερώς τά Ελλήνων έσέ-
βετο. "Οτι έκώλυσε τούς Χριστιανούς μαθημάτων 
μετέχειν. Ό τ ι επέτρεψε τοΐς Ίουδαέρις τδν έν Ίε -
ροσολύμοις ναδν άνεγεΐραι. Περί Εύσεβίου, καί τών 
άλλων ευνούχων "Οτι τδ έν ταΐς Δάφναις τού 
Απόλλωνος άγαλμα, καί τόν ναδν σκηπτδς κατέκαυ-

σεν. Περί τών αγίων Αρτεμίου, καί Ευγενίου, καί 
Μακαρίου. 

Ν. XIII. Ό π ω ς δ παραβάτης τοΐς Πέρσαις μαχόμε
νος, άφανώς κατά τής πλευράς έτρώθη, καί θνήσκων 
κατά τού Χριστού έβλασφήμησε, καί ούτως τήν άθλίαν 
αυτού ψυχήν άπηρεύξατο.Οίος ήν τά ήθη δ Ιουλιανός. 
Περί τού ονείρου. Περί σημείου δηλούντος τδν τού 
παραβάτου θάνατον. 

Ν. X I V . Οίας δ Ίοβιανδς έθετο πρδς Πέρσας σπον
δάς. Περί τής τελευτής Ίοβιανού. Περί Σαλουστίου. 
"Οτι παρά πάντων βασιλεύς Ούαλεντινιανδς έψηφίσθη. 
Οίος ήν Ίοβιανός· 

Ν. X V . Περί πατριαρχών. "Οτι τδν άδελφδν Ούά-
λεντα κοινωνδν τής βασιλείας δ Ούαλεντιανδς 
προσελάβετο. Περί 'Ροδάνου, καί δ'πως τούτον άδι-
κούντα έκόλασεν Ούαλεντινιανός* Τελευτή τού Ούα-
λεντινιανού. 

Ν. X V I . Περί τού βασιλέως Ούάλεντος, καί τών 
κατά θάλασσαν έμπρησθέντων παρά αυτού Ιερέων. 
Περί τής έν Νικαία Εκκλησίας, καί τού μεγάλου 
Βασιλείου γενομένου θαύματος. Περί τής τελευτής 
τού Ούάλεντος, καί τής περί ταύτης προβρήσεως 
τού δσίου Ίσαακίου. Περί τής Προκοπίου τυραννίδος, 
καί τής καθαιρέσεως τών τειχών Χαλκηδόνος. Περί τής 
άλεκτυρομαντείας Ίαμβλίχου καί Αιβανίου. 

Ν. XVII . Ό τ ι τδν νέον Ούαλεντινιανδν ή στρατιά 
βασιλέα άνεΐπεν. Περί Θεοδοσίου τού έξ Ισπανίας, 
καί δπως τούς Σκύθας ένίκησεν . Τελευτή Γρα-
τιανού. 

Ν. XVIII . "Οτι δ Μάξιμος τυραννίδι έπικεχείρη-
κεν άπανθρώπψ κατά τού νεού Ούαλεντινιανού, καί 
κρατηθείς παρά Θεοδοσίου άνηρέθη. "Οτι έαυτδν 
άνειλεν δ Ούαλεντινιανός. Ό τ ι έστασίασε κατά Θεο
δοσίου δ δήμος τών θεσσαλονικέων δ δέ έκτεινεν 
αυτών ώσεί πεντεκαίδεκα χιλιάδας, καί δπως ήλέγ-
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χθη παρά του μεγάλου Αμβροσίου. Ό τ ι άνειλεν δ ^ 
Θεοδόσιος τδν τύραννον Εύγένιον . Περί της τών 
Ιουδαίων συναγωγής, ήν έν τοις Χαλκοπρατείοις 
έκτισαν, καί δπως καί διά ταύτην δ μέγας Αμβρό
σιος έπα^'ησιάσατο. Περί τής έν Αντιόχεια γενομένης 
αταξίας. 

Ν. Χ (Χ. Περί τής δευτέρας συνόδου. Περί τού αγίου 
'Λμφιλοχίου. "Οτι βασιλείς καί άμφω τούς υΙούς άνη-
γόρευσεν δ Θεοδόσιος καί περί τού αγίου Αρσενίου. 
Τελευτή τού βασιλέως Θεοδοσίου. 

Ν. X X . Περί τού Χρυσοστόμου, δπως γέγονε πα
τριάρχης, καί δ'πως έξωρίσθη. Τελευτή Ευδοξίας. Τίνες 
|ΐετά τδν Χρυσόστομον έγένοντο πατριάρχαι. Τελευτή 
Αρκαδίου. 

Ν. X X I . Περί τού βασιλέως Όνωρίου. Τελευτή 
Όνωρίου. 

Ν. XXII . Περί τής έξ Αθηνών Ευδοκίας ή συνψκησε 
τψ θεοδοσίψ. Περί τού ευνούχου Άντιόχου. Περί τών ] 
τής βασιλίδος αδελφών. Περί τού εις τδν παράλυτον 
Ίουδαΐον θαύματος. 

Ν. XXIII . Περί πατριαρχών, καί περί Νεστορίου 
καί τής αυτού αίρέσεως. Περί τής τρίτης συνόδου. 
Περί τών άπολειφθέντων τής συνόδου αρχιερέων, 
καί δ'σα εποίησαν. Ό τ ι είς Κωνσταντινούπολη 'με-
τακληθέντες οί τής συνόδου, ώμονόησαν. Περί 
πατριαρχών . Περί τής άνακομιδής τού σώματος 
τού Χρυσοστόμου. 'Ότι δ νέος Θεοδόσιος μετέ-
θετο τά τείχη τής πόλεως, καί περί Κύρου τού 
έπαρχου. 

Ν. X X I V . Περί τού πατριάρχου Φλαβιανού, καί 
περί Ευτυχούς τού αιρετικού. Ό τ ι τού Αλεξανδρείας 
Διοσκόρψ επετράπη ή ζήτησις τών τού Ευτυχούς 
δογμάτων, καί δ'σα εκείνος έποίησεν. 'Ότι τού Φλα
βιανού θανόντος, πατριάρχης κεχειροτόνητο 'Ανατό-
λιος. "Οτι τήν Που)χερίκν μετέστησε τής διοικήσεως ι 
δ Θεοδόσιος. "Οτι αύθις τή αδελφή τήν διοίκησιν. 
Ό π ω ς ή Πουλχερία έβελτίου τδν άδελφόν. Ό π ω ς τήν 
Αύγούσταν Εύδοκίαν άπέστερξεν δ Θεοδόσιος. Τελευτή 
Θεοδοσίου. Οίος ήν δ Θεοδόσιος. 

Ν . X X V · ΙΙερί σημείων προμηνυόντων τήν 
ασιλείαν ΐφ Μαρκιανψ. Περί τής τετάρτης συνό-
ου. 

Ν. X X V I . Περί πατριαρχών. Περί τού γενομένου 
θαύματος παρά τής αγίας μάρτυρος Ευφημίας έπί 
τή κρίσεί τών τόμων τής πίστεως. Τελευτή Πουλ
χερίας τής Βασιλίσσης. Περί Ούαλεντινιανού τού 
ανεψιού Όνωρίου τού έν 'Ρώμη βασιλεύσαντος· "Οπως 
έάλω παρά Γιζερίχου τού Ούαδήλων ρηγός ή 'Ρώμη. 
Τελευτή τού βασιλέως Μαρκιανού. 

LIBER DECIMUS QUARTUS. 

Ν. I. "Οτι τδν υίδν τού "Ασπαρος δ Αέων έποίησε 
Καίσαρα καί δτι δ δήμος έστασίασε διά τούτο, καί 
δτι ώς έπιβουλεύοντας αύτψ άνειλεν δ Αέων τδν 
'Ασπαρα καί τδν υίδν αυτού 'Αρδαβούριον. Περί τού 
Κοιαίστορος Ίσοκασίου. Περί τού γενομένου εμπρη
σμού έπί τής βασιλείας Λέοντος. Περί τού γενομένου 
έν 'Αντιοχεία σεισμού. Όαι δ Βασιλίσκος στρατο
πεδάρχη ς προβληθείς , καί προσβάλω ν τοις τού 
Γιζερίχου , ήττήθη . "Οτι ϊγγονον αυτού δ Αέων 
έστεψε διαδήματι είς βασιλέα. Περί τής τιμίας έσθή-
τος τής Θεοτόκου. Περί πατριαρχών. Τελευτή Αέοντος 
τού μεγάλου. 

Ν. II. "Οτι οί παρά Βασιλισκου πεμφθέντες κατά 

τού Ζήνωνος αύτψ προσετέθησαν. "Οτι έπανήλθεν δ 
Ζήνων είς τά βασίλεια, καί δ βασιλίσκος έάλω και 
διεφθάρη. Ηερί τού εμπρησμού γενομένου έν τοις 
χρονοις τού Βασιλίσκού, ύφ' ού καί Όμαρος έν τή 
βασιλική βιβλιοθήκη διεφθάρη. Ό τ ι πολλούς δ Ζή
νων έφόνευσε βασιλεύσας τό δεύτερον. Τελευτή Ζή · 
νωνος. 

Ν. I I I . Όθεν Δίκορος έκαλεΐτο δ Αναστάσιος . 
Περί πατριαρχών. Ό τ ι χρεωκοπίαν δ "Αναστάσιος 
έθετο, καί τδν τού Χρυσαργύρου δεσμόν έξέκοψεν. 
"Οτι τής τών συγχυτικών αίρέσεως δ Αναστάσιος 
γεγονώς, τδν πατριάρχην έξώρισε. Περί Αογγίνου 
τού αδελφού Ζήνωνος τυραννήσαι έπιχειρήσαντος, 
και περί τών Ίσαυρών. Περί τού πάπα τής 'Ρώμης . 
Περί τών Βουλγάρων. Περί Βιταλιανού τυραννήσαν
τος. Καί δ'πως κατεπολεμήθη, καί περί Πρόκλου. "Οτι 
προσθήκην είς τδ Τρισάγιον βουληθέντος ποιήσασθαι 
τού Αναστασίου, τδ όρθόδοξον τού λαού έστασίασε, καί 
δσα έποίησεν. 

Ν. IV. Περί 'Αλαμουνδάρου, καί δπως τούς τού 
Σευήρου επισκόπους διέπαιζεν. Περί τών Βουλγά
ρων, καί δ'πως ήττησαν τούς 'Ρωμαίους. Περί π α 
τριαρχών. Περί τού τής τύχης τής πόλεως αγάλματος· 
Ηερί τών όνειράτων ών είοεν δ Αναστάσιος. Τελευτή 
τού βασιλέως Αναστασίου. "Οτι 6 Αναστάσιος έκτισε 
τδ Μακρδν τείχος. 

Ν. V . Ό π ω ς δ Ίουστΐνος είς τήν βασιλείαν άνή-
χθη . "Οτι άνηρέθη δ ευνούχος 'Αμάντιος. Ό τ ι τήν 
έν Χαλκηδόνι σύνοδον έκύρωσεν Ίουστίνος, καί τήν 
γαμετήν εστεψεν καί περί Βιταλιανού. Περί τού 
ουσσεβούς Σεβήρου, καί τού μετ' αύτδν άρχιερα-
τεύσαντος Ηαύλου, Περί πατριαρχών. "Οτι διπεί-
σατο τοις Πέρσαις Ίουστίνος. "Οτι αύθις μάχη 

ι μέσον 'Ρωμαίων καί Περσών γέγονεν. Περί Μ αν ι
' χαίων. Περί 'Αναβάρζου. καί 'Εδέσης, καί Πομπηΐου-

πόλεως. Περί γυναικός γιγσντώδους· "Οτι στρατη
λάτης δ Ιουστινιανός προ εβλήθη . Ό τ ι νοσών δ 
Ίουστίνος έστεψε βασιλέα τδν Ίουστινιανόν. Τελευτή 
Ίουστίνου. 

Ν. VI . Περί κομήτου. Περί τής γενομένης στά
σεως τών δήμων. "Οτι υπατιόν τινα συγγενή τον 
βασιλέως Αναστασίου οί δήμοι άνηγόρευσαν. Περί 
τών άναιρεθέντων έκ τού δήμου εν τ φ Οεάτρα*. 
Περί τής άνοικοδομής τής Μεγάλης εκκλησίας. 
Περί τού Αύγουστεώνος. Ηερί τού τερατουργοΰ 
κυνός. 

Ν. VII. Ηερί πατριαρχών. Περί τών (ΛηΛίλων, 
καί δπως τής Λιβύης έκράτησαν, καί tit t*4«ov καλ 
δ'πως έπί Ιουστινιανού κατεπολεμήθησα» «αρά τού 
Βελλισαρίου . ΤΠττα τού Γελίμερος, πολιορκία τε 

) καί κατάσχεσις. Οίος δ θρίαμβος γέγονεν. Περί τής 
τών λαφύρων πομπής. 

Ν. VIII. "Οτι δ Βελλισάριος είς τήν Ίταλίαν εστά
λη , ταύτην τε καί τήν 'Ρώμην ύπέταξεν τψ βασιλεϊ 
ύπδ Γότθων κατεχόμενη ν . Περί τού πατριάρχου Μηνά 
καί περί μερικής συνόδου ύπ' αυτού καί πάπα 'Ρώμης 
Αγαπητού σύστασης. Περί πατριαρχών . Ηερί τής 
πέμπτης συνόδου. Ό π ω ς δ Βελλισάριος τήν 'Ρώμην 
έλαβε, καί πόλεις ετέρας. 

Ν. IX. 'Ότι καί πασαν τήν Ίταλίαν ύπέταξεν δ 
Βελλισάριος. Τελευτή Θεοδώρας τής βασιλίδος, 
Περί τού κήτους. "Οτι έν τοις χρόνοις Ιουστινιανού 
ή τής μετάξης γένεσις έννώσση τψ βασιλεϊ, καί 
τοΐς 'Ρωμαίοις. Περί επιβουλής, καί περί τού Βελ-
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λισαρέου. "Οτι αίρέσει άλούς ό βασιλεύς ούτος έτε-
λεύτησε. 

Ν. Χ. ΙΙερί τών ναών τών παρά Ίουστίνου δομη-
Ιέντων. "Οτι τάς όφειλάς τών τότε χρεωστούντων 
απέτισε* ?J Αύγούστα Σοφία. Περί του έπαρχου, καί 
του άοαιούντος, και μή άπαντήσαντος εις τδ δικα· 
ετήριον. Ότι τάς πρδς Πέρσας σπονδάς έλυσεν 
Ίουστινος. Ά ν ά ^ η σ ι ς Τιβερίου. καί τελευτή Ίου· 
στίνου. 

Ν. X I . Ότι έπήλθον Πέρσαι τή Αρμενία, καί 
συμμίξαντες τοΤς 'Ρωμαίοις ήττήθη σαν. "Οτι τδ 
λουτρδν τών Βλαχερνών παρά Τιβερίου οίκοδομεΐ-
σθαι ήρξατο. ΙΙερί Χαγάνου, δ'τι σταλείς κατά Περ
σών Μαυρίκιος καί συμβαλών αύτοις ένίκησε, καί 
γαμβρός του βασιλέως έγένετο. Ανάερη σι ς Μαυρι
κίου, καί Τιβερίου τελευτή. 

Ν. XII · Περί Χαγάνου. Περί Βαράμ τού Περσών 
στρατηγού. Καθαίρεσις Όρμίσδου έκ τής αρχής. 
'Ανσφβησις Χοσρδου. Άναίρεσις Όρμίσδου. Έπανά-
στασις κατά τού Χοσρδου, καί φυγή αυτού πρδς 
'Ρωμαίους. Περί τών έαλωκδτων Τούρκων. Όσα δ 
Χοσροης περί τού μέλλοντος άπεφοίβασεν, ώς τά 
έσδμκνα είδώς έξ αστρολογίας. Ό τ ι τδν υίδν δ 
Μαυρίκιος έστεψεν. Περί τού ναού τών αγίων μ'. 
Οπως δ Μαυρίκιος πολιορκούντα τδν Χαγάνον τήν 

Τζουρουλόν παρεσκεύασε καί άκοντα σπείσασθαι. 
Ν. ΧΙΠ. Περί πατριαρχών. Περί τών παρά τού 

Χαγάνου πωλουμένων αιχμαλώτων, ούς δ βασιλεύς 
Μαυρίκιος ούκ ώνήσατο. "Οτι μή ώνησαμένου τού 
βασιλέως τούς αιχμαλώτους, δ Χαγάνος πάντας 
άνειλεν· Ότι διά τήν τών αιχμαλώτων άπώλειαν 
έμισήβη δ βασιλεύς, καί δ δήμος έστασίαζεν. Ό τ ι 
τφ υίψ αυτού γυναίκας δ βασιλεύς συνέζευξεν. Περί 
τού ονείρου ύ βασιλεύς έθεάσατο. Ότ ι έδέετο δ { 
βασιλεύς τού θεού ενταύθα δίκας έκτίσαι. Ότ ι 
στασίασαν τδ στρατιωτικδν τδν Φωκαν άνηγόρευσε 
βασιλέα. 

Ν. X I V . Ότι δ Φωκάς έστέφθη παρά τού πα
τριάρχου· Άναίρεσις Μαυρικίου καί παντός τού 
γένους αυτού. 'Απύστασις Ναρσού, εΤτα προσέλευσις 
συ, καί κατάφλεξις. Περί τών άναιρεθέντων ύπδ 
Yirwit Περί πατριαρχών. Ό τ ι οί έν Άντιοχεία 
Ιουδαίοι έπανέστησαν κατά τών έκεΤ Χριστιανών, 
περί πατρ ιαρχών . Ό τ ι τήν θυγατέρα αυτού δ 
Φκαπς κατηγγύησε τψ στρατηλάτη Πρίσκψ, καί 
δ ας κοιέ παρ' εκείνου καί παρά πάντων έμισήθη. 
Έπανάστασις τών έν τή Αφρική στρατευμάτων 
τατλ τοδ Φωκά. Ό τ τ α τού Φωκά. Άναίρεσις Φωκά. 

Υ.XV. Ότι πάντοθεν τή 'Ρωμαίων άρχή έγίνοντο 
δ̂ Μΐ&̂ ήαατα. Ό τ ι δύο παίδες τψ Ήρακλείψ έκ τής 
AfrfO&tJK Ιδδοκίας έτέχθησαν. Τελευτή τής Αύ-
γοάτ^ς Μδεκίας. Ό τ ι τήν ίδίαν άνεψιάν δ Ήρά-
κΑοε Ι̂̂ χμεν· Ό τ ι διεπρεσβεύσατο πρδς Χοσρόην 'Η-
ράπλεεοςπερί ειρήνης, δ δέ τήν πρεσβείαν άπώσατο. 
Περί Κρίσπου, καί δπως διετέθη πρδς τδν Ήρά-
κλειον. Ότι τδν Κρίσπον κληρικδν καρήναι προσέ-
ταξεν. ΠαρΙ τών ύπδ τών Ιουδαίων άναιρεθέντων 
Χριστιανών, καί περί τών τιμίων ξύλων καί τού 
πατριάρχου. Ό τ ι τψ Σαρβάρψ συμπλακείς δ Ηρά
κλειος, ένίκησεν. 

Ν. X V I . Ότι παραβάς τάς συνθήκας δ Χαγάνος, 
επήλθε τή πύλει , καί ηττηθείς έφυγεν. Όσα δ 
Ηράκλειος τοίς Πέρσαις μαχόμενος κατώρθωσεν. 
*Όπως δ άρχισατράπης Σάρβαρος, καί οί μετ' αύ-

L τού τψ βασι)εΧ προσεχώρησαν. Ό π ω ς παρά τού 
υίού αυτού δ Χοσρόης καθηρέθη τής βασιλείας, καί 
άνηρέθη. Ό τ ι δ Σιρόης βασιλεύσας έσπείσατο 'Ρω
μαίοις. 

Ν. XVII . "Οπως δ Ηράκλειος εις τήν τών Μονο-
θελητών «Γρεσιν έξεκυλίσθη. Περί τού ιερού Σ ω 
φρονίου, καί τής παρ' εκείνου γενομένης συνόδου. 
Περί πατριαρχών. Περί Μουχούμετ, καί δπως καί 
πότε είς τάς 'Ρωμαϊκάς χώρας έγκατψκίσθη. 
Ηρακλείου τελευτή. 

Ν. XIX. Βασιλεία Κώνσταντος τού έγγόνου Ηρα
κλείου, δςκαί Μονοθελητής ή ν. Ό τ ι δ τών Σαρακηνών 
αρχηγός στόλψ κατά 'Ρωμαίων έχώρησε, καί άντιτα-
ξάμενος αύτψ δ Κώνστας ήττήθη. Ό τ ι έπί καιρόν 
ηρέμησαν οί 'Αγαρηνυί. Περί πατριαρχών, καί 
τού Π ύ ^ ο υ . Ό π ω ς έμισήθη δ Κώνστας παρά τών 
υπηκόων, καί είς Σικελίαν άπάρας έκεΐ άνηρέθη. 

Ν. X X . Άπελθών δ Κωνσταντίνος είς Σικε
λίαν τούς φονείς τού πατρός έκόλασε, καί δ'θεν έπε-
κλήθη Πωγωνάτος. Ό τ ι συν στόλψ οί Άγαρηνοί 
έπολιόρκουν τήν Κωνσταντινούπολη έπί έπτά 
ένιαυτούς, καί άπήλθον παθόντες ά δράσαντας. 
"Οτι έπί τούτου τού βασιλέως τδ ύγρδν πύρ ευ
ρέθη. "Οτι άπογνόντες οί τής Άγαρ είρήνην ήτη-
σαν, καί δασμδν φέρειν έτήσιον τη βασιλεία 'Ρω
μαίων κατέθεντο. 

Ν. X X I . "Οτι και οί Έσπέριοι τών 'Ρωμαίων 
πολέμιοι έσπείσαντο. Περί πατριαρχών, καί τής 
συνόδου έκτης * "Οτι έξεστράτευσε κατά Βουλ
γάρων ούτος ύ βασιλεύς, είτα τών 'Ρωμαίων τρα-
πέντων, ήναγκάσθη σπείσασθαι, καί φόρους διδόναι. 
Τελευτή τού Κωνσταντίνου τού Πωγωνατου. 

Ν. XXII . ΙΙερί τών Μαρδαΐτών, καί δ'πως αυτούς 
έκ τού Αιβάνου μετψκισεν ούτος δ βασιλεύς, απατη
θείς παρά τών Αράβων. "Οτι υπέταξε τήν Ίβηρίαν 
καί τήν Αλβανία ν. "Οτι έλυσε τάς πρδς τούς Βουλ
γάρους σπονδάς, καί έθγη Σθλαβικά ύπηγάγετο. 
ΙΙερί τών 'Αγαρηνών, βτι έμισήθη παρά πάντων δ 
βασιλεύς ούτος δι' εύνούχόν τινα θεοδόσιον. "Οτι κατ-
ηνέχθη τών ανακτόρων δ Ιουστινιανός, καί τήν 
fJiva έτμήθη. 

Ν. XXIII. "Οπως τήν Άφρικήν είλον ο\ Άραβες, 
καί δπως αυτήν άφήρηντο. "Οτι αύθις είλον τήν 
Άφρικήν οί Άραβες. Έπανάστασις τού ναυτικού, 
άνά^ησις Άψιμάρου. Καθαίρεσις Αεοντίου. 

Ν . XXIV . Ηερί τών Άγαρηνών , καί δσα 
εποίησαν τε καί έπαθον. Ηερί Ιουστινιανού, καί δτι 
έλαβεν είς γυναίκα τήν άδελφήν τού Χαγάνου, καί δτι 
έπεβούλευεν δ Χαγάνος τψ Ίουστινιανψ, τού Άψιμά
ρου δώσειν αύτψ χρήματα πολλά υποσχόμενου, καί 
δτι τούτο γνούς εκείνος πρδς Βουλγάρους κατέφυ-
γεν. "Οτι μετά τών Βουλγάρων τή πόλει έπιστρα-
τεύσας νύκτωρ έντδς εισήλθε διά τού αγωγού. 

Ν. X X V . "Οπως έκόλασε τδν Αεόντιον, καί τδν 
Άψίμαρον καί έτερους δ Ιουστινιανός, καί τδν 
πατριάρχην. "Οτι έστεψε τήν γυναίκα αυτού καί 
τδν υίόν. "Οτι επήλθε κατά Βουλγάρων, καί ήττήθη. 
Αποστασία Χερσωνιτών, καί άνά^ρησις Φιλιππικού 
τού καί Βαρδάνη. "Οτι καί οί τού στόλου τδν Φιλιπ-
πικδν εύφημη σαν. Άναίρεσις Ιουστινιανού καί τού 
παιδδς αυτού. 

Ν. X X V I . Όθεν άθετήσαι τήν Ικτην σύνοδον 
προήχθη. Οίος ήν περί πράξεις δ Φιλιππικός. Περί 
πατριαρχών . Ηερί Βουλγάρων καί τών Ά γ « · 
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ρηνών . Καθαίρεσις έχ της βασιλείας τοΰ Φι- J 

λ ιππικού. 
Ν. X X V H . ΙΙερί πατριαρχών. Ό τ ι στόλον δ βα

σιλεύς ούτος κατά τών 'Αγαρηνών έστειλε. Καί οί 
τού στόλου τον άρχοντα στασιάσαντες ά ν είλον, καί 
τινα θεοδόσιον άνηγόρευσαν αυτοκράτορα. Ό τ ι τού 
Αρτεμίου έν Νίκα ία διάγοντος, δ Θεοδόσιος έκ 
προδοσίας τήν πόλιν εΤλε. Καί δ Αρτέμιος καρείς 
έν θεσσαλονίκη περιωρίσθη. 

Ν. XXVII I . Ό τ ι δ Ίσαυρδς Λέων καί δ Άρτά-
βασδος έπανεΌτησαν κατά τού Θεοδοσίου. Καθαίρε-
σις τού βασιλέως Θεοδοσίου. 

LIBER OEGIMUS QUINTUS. 

Ν. Ι · ΙΙερί Άβασγών, καί δ'τε καί δ'πως είς θεο-
γνωσίαν μετήχβησαν. Ό τ ι τούς άρχοντας αυτών 
οί Άβασγοί καθελόντες έκ τού βασιλέως 'Ρωμαίων 
έδέχοντο άρχοντας. Ό τ ι Άραβες έξ Αβύδου πε-
ράσαντες, τήν πόλιν έπολιόρκουν κατά γήν τε 
καί θάλατταν, καί κακώς απηλλάγησαν άμφοτέ-
ρωθεν. 

Ν. II. Ό τ ι δ στρατηγός Σικελίας τυραννίδι έπε-
χείρησεν . Ό π ω ς ή έν Σικελία έπανάστασις 
κατέλυθη. Ό τ ι άνευ ε' νηών αί άλλαι τών Αράβων 
άπώλοντο σύν αύτοΤς. Περί τού Κοπρωνύμου. "Οτι 
έστεψε τόν Κοπρώνυμον δ Αέων. "Οτί κατά τών 
αγίων εικόνων δ Αέων είς τούμφανές έξελύττησεν. 
Περί πατριαρχών. 

Ν. III. Ό τ ι οί τήν βασιλείαν προμαντευσάμενοι 
Εβραίοι τ φ Λέοντι τήν τών αγίων είκόνων κα-
θαίρεσιν ήτησαν. Ηερί τού πλησίον τών Χαλκό-
πρατίων βασιλικού οίκου, καί τής έν αύτφ βιβλιο
θήκης, καί τών έν αύτφ διδασκάλων. 

Ν. IV. "Οτι διά τήν άσέβειαν τού Λέοντος δ πά
πας 'Ρώμης τοις Φράγγοις έσπείσατο, καί τούς έκ 
τής Ιταλίας τή βασιλεία κομιζομένους έπέσχε 
φόρους. Καί δ'τι Γερμανικδν έθνος οί Φράγγοι, καί ού 
'Ρωμαίοι. Οία κατά τών ορθοδόξων έποίει δ Λέων. 
Καί δτι τήν τού Χαγάνου θυγατέρα έγημεν 
δ Κοπρώνυμος. 

Ν. V. Οίος ήν δ μισόθεος ούτος. Έπανάστασις τού 
Άρταβάσδου κατά τού Κοπρωνύμου. Ό τ ι δ Κο
πρώνυμος, περαιωθείς είς θρφιην, τήν πόλιν έπο-
λιόρκει, καί ταύτης έκράτησε, τδν Άρτάβασδον, 
καί τούς υίούς αυτού, καί τδν πατριάρχην δημοσία 
τύψας, έθριάμβευσεν, εΤτ' αυτής πατριάρχην αύτδν 
είασεν είναι. 

Ν. V I . Περί πατριαρχών, καί περί τής τού Κο
πρωνύμου άθροισθείσης τών άνιέρων επισκόπων 
συνόδου. Ηερί Βουλγάρων. 

Ν. VII. Οίος χειμών γέγονεν έπί τής βασιλείας 
τού δυσωνύμου. Οία έφρόνει δ άθεος, καί οία έποίει. 
Όσα έποίει ό Κοπρώνυμος κατά τών μή πεισθέν-
των βεβαίωσα ι τήν κατά τών αγίων εικόνων συγ
γραφή ν . 'Ότι κατά Βουλγάρων έκστρατεύσας 
άπρακτος επανήλθε, καί οία κατά τών μοναχών 
έποίει, καί κατά αρχόντων. "Οπως καί τδν πα
τριάρχην αυτού έξώσε τής Εκκλησίας, καί έκό
λασε, καί άπέκτεινεν. 

Ν. VIII. 'Ότι τινάς τών Βουλγάρων φκειώσατο δ 
Κοπρώνυμος, οί έδήλουν αύτψ τά τού άρχοντος 
σφών βουλεύματα. Ό π ω ς δ τών Βουλγάρων αρχη
γός ήπατα τδν βασιλέα, καί έγνω τούς αύτφ φκειω-
μένους Βουλγάρους. Ό π ω ς κατά Βουλγάρων έξε-
στράτευσε, καί νοσήσας ύπέστρεψε, καί κατέστρεψε 

τήν ζωήν. ΟΤα κατά τών μοναχών καί τών μονα
στηριών καί κατά τών σεπτών λειψάνων τών αγίων 
δ πάντολμος έτόλμα. Περί τού ιερού λειψάνου τής 
πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας. 

Ν. IX. Περί πατριαρχών. Ό τ ι διά τάς αγίας 
εικόνας δ Λέων έκόλασε τινας τών αρχόντων. Τε
λευτή τού Λέοντος. 

Ν. Χ. Ό τ ι επιβουλής γενομένης ή Θεοδώρα τούς 
μέν άλλους έκόλασε, τούς δέ άνδραδέλφους αυτής 
άπέκειρε, καί ιερέας παρεσκεύασεν. Περί τής ευ
ρεθείσης λάρνακος έν τή Θράκη κατά τδ μακρδν 
τείχος. Ό τ ι κατηγγυησατο τψ υίψ γυναίκα ή Ει
ρήνη. "Οτι δ" τών Αράβων αρχηγός μέχρι Χρυσο-
πόλεως έλθών έσπείσατο, φόρους αύτοΤς διδόναι τών 
'Ρωμαίων συνθεμένων. Περί τού πατρικίου Έ λ π ι -
δίου. 

Ν. X I . Ό τ ι δ πατριάρχης Ηαύλος έξέστη τής 
Εκκλησίας. "Οτι δ έν άγίοις Ταράσιος πατριάρχης 
προεχειρίσθη. Περί τής έβδομης συνόδου. "Οτι δ 
βασιλεύς Κωνσταντίνος νεανίας γενόμενος είς έαυ
τδν τήν διοίκησιν μεταγαγείν έμελέτησε. Γνωσθείς δέ 
παρά τής μητρδς έτύφθη, και δημοσιεύειν έκωλύθη. 
Ό τ ι τοίς Άρμενιακοίς καί οί τών άλλων θεμάτων 
συμφρονήσαντες τδν Κωνσταντΐνον μόνον εύφήμουν, 
καί δ'σα εκείνος προελθών έποίησεν. 

Ν. XI I . "Οτι δ θωμαίτης τρίκλινος έκαύθη. Έκ-
στρατεΐαι τού Κωνσταντίνου κατά Βουλγάρων καί 
τών Αράβων. 'Ότι αύθις ανήγαγε τήν μητέρα tlc 
τά Βασίλεια, καί εύφημεΐσθαι αυτήν παρεχώρησεν* 
οί οέ Άρμενιακοί αύθις έστασίαζο/ * καί περί τού 
Μωσηλέ. Ό τ ι τοίς Βουλγάροις συμβαλών δ Κων
σταντίνος ήττήθη, καί δ'τι έστασίασε τδ στρατιωτι
κό ν, καί δ'τι τούς θείουν δ Κωνσταντίνος έτι μωρή-
σατο. "Οτι, τήν οίκείαν γαμετήν άκουσαν άποκείρας 
δ Κωνσταντίνος, έτέραν ήγάγετο. "Οτι κατά Βουλ
γάρων δ βασιλεύς έξεστράτευσε. 

Ν. XIII. Περί τού μοναχού Πλάτωνος. Ό τ ι έτυ-
φλώθη δ βασιλεύς Κωνσταντίνος είδήσει τής μητρδς 
αυτού. Περί Λέοντος πάπα 'Ρώμης, καί δ'πως οί 
Φράγγοι, καί πότε τής Ιταλίας καί τής 'Ρώμης 
αυτής έκυρίευσαν. Περί τών άνδραδέλφων τής βα
σιλίσσης Ειρήνης. Ό τ ι έζήτει ύ τών Φράγγων αρ
χηγός συζευχθηναι τή βασιλίσση. Ό π ω ς καί παρά 
πάντων είς τά βασίλεια δ άπδ γενικών άνήχθη Νι
κηφόρος. 

Ν. XIV. Όσα πρδς τήν βασιλίδα Είρήνην δ Νι
κηφόρος εΓρηκε, καί δ'σα πρδς εκείνον εκείνη, χ«? 
δ'τι πολλά ύπέδειξεν αύτφ χρήματα τεθησσορισμένα, 
καί ώς αύτίκα ύπερωρίσθη. Οίος ήν τοδς τρόπους 
δ Νικηφόρος. Τελευτή Είοήνης. Άνά(5ρησις Σταυ-

> ρακίου τού υίού Νικηφόρου. Περί πατριαρχών. 
Ό τ ι μετά τδν έν άγίοις Ταράσιον δ θειος Νικηφό
ρος προεχειρίσθη πατριάρχης. Όπως δ Πλάτων 
καί δ Στουδίτης Θεόδωρος έστασίαζεν. ΟΓας κερδών 
έπινοίας έπενόει δ βασιλεύς Νικηφόρος δ άπδ γενι
κών. Περί τού είσδραμόντος ξίφη φόρου είς τά βασί
λεια, καί ζητούντος άνελεΐν τδν βασιλέα. 

Ν. X V . Ό τ ι Μανιχαίος καί Άθιγγάνοις έκέ
χρητο έν μαντείαις Έκοτρατεία κατά Βουλγάρων, 
έν ή εότυχήσας, καί έπαρθείς, ύστερον ήττήθη καί 
άπώλετο. Ό τ ι τήν κεφαλήν τού βασιλέως δ Κρού-
μος άνεσταύρωσεν, είτα άντί κύλικος έκέχρητο. 

Ν. X V I . Άνά^ησις τοΰ 'Ραγγαβέ Μιχαήλ. 
Ν. XVI I . Ό π ω ς διετέθη δ Μιχαήλ πρδς τήν τού 
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Σταυρακίου σύμβιον. 'Ότι έστεψεν 6 Μιχαήλ τδν 
υιδν αυτού θεοφύλακτον. "Οτι τούς κατά τών άγί'^ν 
εικόνων νεανιευο μένους ήκίσατο . Περί τών 'Αγαρη
νών. "Οτι δ τών Βουλγάρων άρχων ήτει σπονδάς, δ 
δβ βασιλεύς ά έκεΤνος έζήτει μή πληρών, παρητή-
σατο σπείσασθαι, καί οί Βούλγαροι κατά μεσημβρίας 
έχώρησαν, καί τδ άστυ είλον. 

Ν. X V I I I . "Οτι μαθών δ βασιλεύς μέλλειν τούς 
Βουλγάρους τη θρφιη έπελθείν, εξήλθε, καί οί μέν 
Βούλγαροι άπρακτοι έμειναν, εκείνος δέ τήν οίκείαν 
χώραν διά τής προσεδρίας τού στρατού έκάκου . 
ΤΙττα τών Βουλγάρων έπελθόντων · ήττήθη σαν οί 
'Ρωμαίοι επιβουλή τού Αρμενίου Λέοντος. Ό π ω ς 
δ Λέων έαυτψ τήν βασιλείαν περιεποιήσατο . Ό τ ι 
βί? τήν βασιλείαν καταδέχεσθαι δ Λέων έσχηματι-
ζετο, καί δ'πως δ Μιχαήλ άπραγμόνως έξέστη τής 
αρχής, καί δσα έπαθεν. 

Ν. X I X . Όσα συνέβη σημαντικά τού τδν Μιχαήλ 
τού Λέοντος διάδοχον εσεσθαι . Ότι περί σπονδών 
διαπρεσβευσάμενος δ Λέων πρδς τδν άρχοντα Βουλ
γάρων, έπεί ούκ εδέχθη, έξεστράτευσε κατ' εκείνου, 
και ένίκησε . Ό π ω ς δ Αρμένιος Λέων έ'θετο τή 
τών είκονομάχων αίρέσει. Περί τού Μελισσηνού 
θεοδότου, καί δ'πως τδν Λέοντα ήπάτησε κατά τών 
αγίων εικόνων λυττήσαι . Oct άντιλέγοντα αύτψ 
περί τών αγίων εικόνων τδν θείον Νικηφόρον τδν 
πατριάρχην έξώρισεν. ΙΙερί τής προγνώσεως τού 
πατριάρχου Νικηφόρου καί τού δμολογητού θεοφά-
νους. 

Ν . X X . Ότ ι δ Μελισσηνδς θεόδοτος προεβλήθη 
πατριάρχης , καί όθεν φκειώθη ούτος τψ Λέοντι. 
Περί τού Πρωτοψάλτου , καί δ'πως ήρέθισε τδν 
βασιλέα κατά τών αγίων είκόνων. Ότ ι όργίλος ήν δ 
Αέων, καί κολαστής απαραίτητος. 

Ν. X X I . Περί τού Τραυλού Μιχαήλ , καί δ'πως, 
έπί τυραννίδι άλούς, διέφυγε τήν τιμωρίαν καί 
έοασίλευσε. Ό σ α προείπεν δ Λέων περί τού Μιχαήλ. 
Περί τών έν τψ βιβλίψ τψ έν τοις ανάκτοροις, καί 
τών έν έκείνψ εικονισμένων , καί δ'πως ήρμηνεύθη-
σχν έκεΐνα, καί παρά τίνος. Περί τού ενυπνίου τής 
μητρδς τοΰ Λέοντος. Έτερον ένύπνιον. "Οτι πεδη-
8εϊς τ ο ύ ς πόδας δ Μιχαήλ τψ Παπία παρεδόθη φυ-
λάττεσβαι. Ό π ω ς δ βασιλεύς εις τήν τού Παπιού 
«ατσγωγήν απήλθε, καί δ'σα είδε, καί ώς ήπείλησε, 
«οί 4ς ούκ έλαθεν. Όσα δ Μιχαήλ τοΐς συνωμό-
τσις έπέστειλε. 'Αναίρεσις Λέοντος τού Αρμενίου. 

Ν. XXII. Όθεν ώρμητο δ Μιχαήλ, καί οίος τήν 
vAew παέ τά ήθη. Ό τ ι καί ούτος τούς πρδ αυτού* 
έρευσαν». Όσα δ ματαιόφρων Μιχαήλ έφρόνει . 
Ι!*ρΙ_ τ%ς τού Θωμά τυραννίδος . Ό τ ι περιέθετο 
έαντόρ δ 0*μας τά τής βασιλείας παράσημα. Ό τ ι 
ι&τύχ* δ τύραννος ούτος, καί έκρατύνετο. 

Ν. XXIL Ό τ ι καί κατά γήν καί κατά θάλασσαν 
προστ*αλών δ Θωμάς τή πόλει πολλάκις , ουδέν 
άνύσαε ίσχυσε ν, άλλ' ήττητο συνεχώς· δ δέ καί ήτ-
τώμενος του τυραννείν ούκ άπείνετο. Ό τ ι δ τών 
Βουλγάρων αρχηγός, σπονδάς μετα 'Ρωμαίων θέμε-
νος, άμα καί ένίκησε, καί αίτιος γέγονε τής αύτου 
καταλύσεως. Κατάσχεσις τού Θωμά . Περί τής 
Ηράκλειας καί τού Παν ίου μηδέ μετά τήν κατάλυσιν 
τού Θωμά τής αποστασίας άφισταμένων. 

Ν. X X I V . "Οπως ή Κρήτη γέγονεν ύπδ τούς 
Άγαρηνούς . Όπως καί τίνα δευτέραν γαμετήν 
είλήφει δ Μιχαήλ. Περί πατριαρχών. Περί τών έν 

τή Κρήτη 'Αγαρηνών. Περί στάσεως έν Σικελία 
σύστασης. 

Ν. X X V . Ό τ ι τήν μητρυιάν εαυτού είς τήν μο-
ν ή ν , ε£ ή* ελήφθη, έγκατέστέστησεν. Περί τής γ υ 
ναικός Εικασίας. Ό π ω ς περί τούς άδικούντας διε'-
κειτο δ Θεόφιλος, καί δπως τής εύθηνίας τών ώνίων 
έφρόντιζε. Περί τού αδελφού τής Αύγούστης τού 
Πέτρωνα. Ηερί τού πλοίου τής Αύγούστης. 

Ν. X X V I . Ηερί τών γονέων τής Θεοδώρας, καί 
περι τής μητρδς αυτής , καί τών θυγατέρων τού 
βασιλέως. Ηερί τής δεσποίνης Θεοδώρας, καί τού 
παράφρονος Δενδερί . Ό τ ι βαρύς ήν τών ευσεβών 
κολαστής δ Θεόφιλος. Περί τού συγκέλλου Ιωάννου, 
και δ'περ πρδς τούς 'Αγαρηνούς απεστάλη, καί δσα 
έποί η σε. 

Ν. XXVII . Περί τών τής πόλεως παραλίων τει
χών. Περί τοΰ ξενώνος τοΰ Θεοφίλου . Περί τού 

I μοναχού Λαζάρου τοΰ ζωγράφου. Περί τών όμολο-
γητών αύταδέλφων θεοφάνους καί Θεοδώρου , τών 
γραπτών. "Οτι έπί θυγατρί έποιήσατο γαμβρδν 
Άλέςιον τδν Μωσηλέ , δν καί Καίσαρα έτίμησε . 
Περί τοΰ Μανουήλ καί τού θεοφόβου . "Οτι τοις 
Πέρσαις μαχόμενος δ Θεόφιλος ήττήθη, καί ήλω άν εί 
μή δ θεόφοβος έβοήθησε. 

Ν. XXVII I . Περί τού περιδεξίου 'Λγαρηνού, καί 
τοΰ έκτομίου Θεοδώρου τού Κρατερή . Εκστρατεία 
κατά τών Άγαρηνών, καί νίκη τοΰ βασιλέως. "Οτι 
πίστεις λαβών δ Μανουήλ έκ τοΰ βασιλέως , αύθις 
επανήλθε, κατασοφισάμένος τδν τών Άγαρηνών 
άρχηγόν. Περί πατριαρχών. 'Ότι τδν Ιερόν Μεθόδιον 
ύπερώρισε, καί δ'σα ύπε'μεινε. 

Ν. XXIX. "Οτι, κατά τών Άγαρηνών έκστρατεύ-
σας δ Θεόφιλος, ηύτύχησε. Ό π ω ς παρά τών μισθο-
φορούντων Περσών δ θεόφοβος βασιλεύς άνε^ρήθη 
καί άκων. "Οτι δ θεόφοβος προσήλθε τψ βασιλεϊ. 
Περί τής τού Αμορίου αλώσεως. Ό π ω ς προεδόθη 
τοΤς Άγαρηνοΐς τό Άμόριον Ό τ ι διεπρεσοεύσατο 
πρδς τδν τών Άγαρηνών άρχηγόν δ βασιλεύς τούς 
επιφανείς τών άλόντων ώνήσασθαι θέλων δ δέ τήν 
πρεσβείαν ού προσήκατο, καί δ'τι έκ λύπης δ βασι
λεύς ένόσησε δυσεντερίαν. Ό τ ι θνήσκων ύ Θεόφιλο; 
άνεΐλε τδν θεόφοβον. Τελευτή Θεοφίλου. 

LIBEB DECIMUS SEXTUS 

Ν. I. Ό π ω ς δ Μανουήλ, μή συναινών πρότερον τή 
τής αίρέσεως τών είκονομάχων καθαιρέσει, ύστερον 
καί λίαν έκθύμως συνήνει. 'Εξώθησις Εκκλησίας τού 
πατριάρχου Ιωάννου, τού δέ ίερού Μεθοδίου προ-
χείρισις , καί δ'πως δι' έντεύξεων λέγεται σωτηρίας 
τυνεΐν δ Θεόφιλος . Έ τ ι περί τού καθαιρεθέντος 
Ιωάννου τού πατριάρχου. "Οσα τών Βουλγάρων αρ
χηγός ήπείλησε τή βασιλίσση, καί δ'σα εκείνη αύτψ 
άντεμήνυσεν. 

Ν. II. "Οπως οί Βούλγαροι είς έπίγνωσιν ήλθον 
τοΰ Χριστού, Ό π ω ς γης τψ έθνει τών Βουλγάρων ή 
βασιλίς παρεχώρησεν. "Οπως δ Μιχαήλ τδν λογο
θέτη ν άνεΐλε θεόκτιστον. "Οτι καί ή βασιλίς Θεοδώρα 
τών ανακτόρων απήλθε, γνωρίσασα τοΐς τής βουλής 
δ'σα χρήματα παρά τοΐς ταμείοις καταλιμπάνει. 

Ν. III. Ό τ ι ταχέως δ Μιχαήλ τά ταμεία έκένωσε 
τά βασιλικά. Καί δτι τήν μητέρα καί τάς άδελφάς 
άπέκειρε. "Οτι ή τής βασιλείας διοίκησις τψ Βάρδα 
ανετέθη. Ότι, έκστρατεύσας δ Μιχαήλ, καί πολιορκων 
τά Σαμόσατα, κακώς εκείθεν άπήλλαξε. Αύθις στρα-
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τεία κατά Άγαρηνών, καί αύθις ήττα 'Ρωμαίων . / 
"Οτι 6 Πετρωνάς εστάλη κατά τών Άγαρηνών, καί 
δ'τι συμβαλών αύτοΐς ένίκησε, μονάχου τίνος τήν 
νίκην αύτψ προειπόντος. "Οτι τού Μανουήλ θανόντος 
δ ΙΙετρωνάς προεβλήθη δομεστικος τών σχολών. 

Ν. IV. "Οτι ήνιόχει δ βασιλεύς Μιχαήλ και οί 
άρχοντες αυτού. "Οπως τών κριτών έφρόντιζεν δ 
βέλτιστος βασιλεύς ούτος. "Οπως περί λύγους έσπού-
οασεν δ Βάρδας. Περί τού Φιλοσόφου Δέοντος, καί 
τού αίχμαλωτισθέντος μαθητού αυτού . Περί πα
τριαρχών. Όσα δ θείος Ιγνάτιος έπαθεν άφορίσας τδν 
Καίσαρα Βάρδαν. 

Ν. V . Περί τών 'Ρώς. Περί τών έκ Κρήτης 
Άγαρηνών. Περί τών τόπων έν οΐς άνήπτοντο πυρ
σοί. Περί τής άνοήτου τού Μιχαήλ μετριότητος, καί 
τών άνοητοτέρων παιγνίων αυτού. Περί Βασιλείου τού 
Μακεδόνος. 

Ν. VI . Ση μείον περί τδν Βασίλειον γεγονός προ-
δηλούν ώς βασιλεύσει. Περί τού ονείρου τού φανέντος 
τψ νεωκόρψ τού ναού τού φγίου Διομήδους. "Οτι 
πρότερον δ Βασίλειος τψ θεοφιλίτζη έξυπηρέτησεν. 
Όθεν καί δ'πως είς τά βασίλεια εισήχθη δ βασιλεύς, 
καί δπως φκειώθη, καί έτιμήθη. Περί τής προ£-
|3ήσεως τής μητρδς τού βασιλέως τής περί τού Βα
σιλείου. 

Ν. VII . Περί τής προ^ρήσεως τής μητρδς τού 
βασιλέως τής περί τού Βασιλείου. "Οτι έπεοούλευον 
αλλήλους δ Καίσαρ καί δ Βασίλειος. Σημεΐόν τι περί 
τδ·/ Καίσαρα γεγονός . "Οτι πολλά τών φκονομη-
μένων άνέτρεπεν δ βασιλεύς. Άναίρεσις τού Καί
σαρος Βάρδα. Ά ν ά ^ η σ ι ς τού Βασιλείου. Όθεν δ 
Βασίλειος άνελεΐν ήρεθίσθη τό<« Μιχαήλ. 'Αναίρεσις 
τού βασιλέως Μιχαήλ. 

Ν. VIII. "Οτι τών κακώς δαπάνη θέντων χρημά- | 
των, δ βασιλεύς συνάξας είς τρία έπέσωσε κεντηνάρια. 
Ό π ω ς δ Φώτιος έξώσθη τής Εκκλησίας. Περί επι
βουλής* Ό τ ι έστεψε βασιλείς τούς υιούς αυτού, τάς 
δέ θυγατέρας άπέκειρε. Ό τ ι έν τή Κρήτη έκστρα-
τεύσας ήττήθη . Ό π ω ς δ Χρυσόχειρ ήττήθη παρά 
'Ρωμαίων καί άνηρέθη. "Οτι, τού Ιγνατίου τελευ
τή σαν το ς, δ Φώτιος αύθις άνήχθη ε*ς τδν θρόνον τδν 
πατριαρχικόν. 

Ν. IX. Περί επιβουλής. Εκστρατεία κατά Συρίας. 
Ό τ ι , πολιορκών τήν "Αδαταν δ βασιλεύς, καί δρών 
τούς έντδς μή φροντίζοντας τής πολιορκίας , ήρετο 
τδν τρόπον, καί άπηγγέλη αύτψ. "Οπως οί έκ Ταρ
σού καί Μελιτηνης Άγαρηνοί ήττήθησαν. Περί τών 
έκ Καρχηδόνος Άγαρηνών . "Οτι δ (5ήξ Φραγγίας 
συνεμάχησε τοΐς 'Ρωμαίοις κατά τών Άγαρηνών , 
καί ήττηθέντων, έάλω καί δ αρχηγός αυτών παρά 
τού ^ηγδς, καί δ'σα έμηχανήσατο, καί διέδρα, καί 
βσα έποίησεν. "Οτι έκ Ταρσού πλοία έπολιόρκουν 
τήν Ευριπον, ήνυσαν δέ ουδέν, καί έκ Κρήτης έτερα 
τάς παραλίας 'Ρωμαΐκάς έδήουν χώρας, άλλά κά-
νεΐνα κακώς απηλλάγησαν. Περί τών έξ Αφρικής 
νηών, καί περί τών έκ τού 'Ρωμαΐκού στόλου άπο-
δράντων, καί δ'πως ούδένα εκείνων άνελών τοΐς λοι
πό ις ένεπΟίησε φόβον. 

Ν. Χ. Ό τ ι ένίκησαν οί 'Ρωμαίοι τούς Άγαρη
νούς έν τή ναυμαχία. Ό τ ι τών τού στόλου είς οίκο-
δομάς ασχολουμένων, οί Άγαρηνοί άδεώς τά παρά
λια έκάκουν. Περί τής γυναικός ή προείπεν έν τψ 
ναψ τού αγίου Ανδρέου μοναχψ περί τού Βασι
λείου, ώς βασιλεύσει. "Οτι βασιλεύσαντος τού Βασι

λείου προσήλθεν αύτψ ή γυνή μετά τού υίού αυτής, 
καί έτιμήθη σαν. Ό π ω ς τδ έθνος τών 'Ρώς είς έπί-
γνωσιν ήλθε Χριστού. 

Ν. X I . "Οτι, θανόντος τού υίού αυτού Κω ν στον -
τίνου, δ βασιλεύς απαρηγόρητος ήν, καί δπως δ 
Σανταβαρηνδς έδειξεν αύτψ τδν τεθνεώτα έφιππον. 
Όσα δ Σανταβαρηνδς κατά τού υίού τού βασιλέως 
Λέοντος έτύρευσε, καί δ'πως αυτού κατεΐπε πρδς 
τδν πατέρα, και δσα δ Λέων έπαθεν. Έξ οίας λαβής 
έτ3λεύτησεν δ βασιλεύς, καί περί τού διασώσαντος 
αύτδν έκ τού έλάφου. 

Ν . XII. "Οτι εξώθησε τής Εκκλησίας δ Αέων τδν 
Φώτιον, καί τδν άδελφδν Στέφανον πατριάρχην προ-
εχειρίσατο. Όπως έτίμησε τδν τού βασιλέως Μιχαήλ 
νεκρόν. Ό τ ι πυρποληθέντα τδν τού αγίου Θωμά 
ναδν δ βασιλεύς ούτος άνεκαίνισε. Ό π ω ς τδν Σαντα-
βαρηνδν ήμύνατο. Περί πατριαρχών . Περί βουλ
γάρων καί τού άρχοντος αυτών Συμεών, καί δσα 
συνέβη έξ εκείνου 'Ρωμαίοις . Ό τ ι έπήλθον τοΐς 
Βουλγάροις οί Ούγγροι. Επιβουλή κατά τού βασι
λέως Λέοντος. "Οτι τήν τού 'Ραούτζη Ζωήν έστεψε 
δ Αέων 

* Ν. XIII. Ότ ι καί τρίτην γαμετήν δ Αέων ήγάγετο. 
Ό τ ι καί τετάρτη ώ μίλησε γυναικί. Περί πατριαρ
χών . "Οτι έν τή είς άγιον Μώκιον προελεύσει 
έπλήγη δ βασιλεύς τήν κεφαλήν. Περί τής προρ-
(δήσεως τού μοναχού Μάρκου. Ό τ ι άποδιδράσκων δ 
Σαμωνάς κατελήφθη. Ό τ ι έξώρισε τδν πατριάρχην 
Νικόλαον δ Λέων. 

Ν. X i V . Ό τ ι έξ επιβουλής τού Σαμωνά δ δούξ 
Ανδρόνικος τοΐς Άγαρηνοις προσελήλυθε. Οία έμη-
χανατο δ Σαμωνάς κατά τού Ανδρόνικου τού δουκύς. 
"Οτι διέδρα Κωνσταντίνος δ τού Άνδρονίκου υίδς, 

ι καί δ'σα έλθόντι αύτψ ό βασιλεύς προεφοίβασε. Ό τ ι 
1 έστεψεν ό Λέων τόν οίκεΐον υιό ν. Όσα κατεΐπεν ό 

Σαμωνας τού έκτο μί ο υ Κωνσταντίνου, καί δσα είς 
εκείνον έγένετο. 'Εξώθησις έκ τών βασιλείων τού 
Σαμωνά. Τελευτή τού βασιλέως Λέοντος. 

Ν. X V , Ό τ ι τδν άνεψιδν Κωνσταντΐνον έκτομίαν 
ποίησα ι Αλέξανδρος έβούλετο. Τελευτή τού Αλεξάν
δρου . Βίνας επιτρόπους κατέλιπε τψ άνεψιψ δ 
Αλέξανδρος. 

Ν · X V I . Αποστασία Κωνσταντίνου τού δουκός. 
Άναίρεσις τού δούκα Κωνσταντίνου. Ό τ ι πολλοίς 
οί τού βασιλέως επίτροποι τών συναραμένων τψ 
αποστάτη έκόλασαν. Ό τ ι διεφέροντο αλλήλων οί τού 
βασιλέως επίτροποι. Ότ ι άνήχθη τού βασιλέως μή
τηρ είς τά βασίλεια, καί τής διοικήσεως o^ptt. 

Ν. X V I I . Ό π ω ς ό Αακαπηνδς παοά τού βασιλέως 
Κωνσταντίνου είς έπικουρίαν προσελήφθη. Ό π ω ς δ 

D παρακοιμώμενος κατεσχέθη παρά τού Αακαπηνού. 
Ό τ ι ό βασιλεύς κατενεγκεΐν τήν εαυτού μητέρα τού 
παλατίου έπεχείρει , τοΐς δέ δάκρυσιν εκείνης μα-
λαχθείς άφήκεν αυτήν . Ό τ ι τήν εαυτού φηαχίρ* 
έμνηστεύσατο ό Λακαπηνδς τψ βασιλει Κωνσταντίνψ. 
Ό τ ι ό Φωκάς Λέων τυραννίδι έπικεχείρηκε , καί 
άλούς έτυφλώθη. Επιβουλή κατά τού βασιλέως. 

Ν. XVII I . Ό τ ι ήλω παρά τών Βουλγάρων ή 
Άδριανούπολις. "Οτι ό έκ Τριπόλεως στόλος άπώ
λετο. Ό τ ι ώμίλησαν άλλήλοις ύ βασιλεύς 'Ρωμαίων 
καί ό Συμεών , ούκ ειρήνευσαν δ έ . Μετάθεσις τών 
αρχιερέων . Ό τ ι Πέτρος δ τού Συμεών υίδς έσπεί
σατο. καί συνήφθη αύτψ ή τού βασιλέως έγγόνη. 

Ν. XIX. Ό π ω ς καί τδν υίδν αυτού Χριστοφόρον 



381 ANNALIUM ARGUMENTA. 382 
προεβίβασε του βασιλέως Κωνσταντίνου, είτα τούς 
λοιπούς δύο· ΙΙερί πατριαρχών. Τελευτή τού βασι
λέως Χριστόφορου. 

Ν. XX. "Οτι διαδόσεις έπο ίο ι ό βασιλεύς 'Ρω μα
νός. έ$ιλεούμενος τόν θεόν διά τήν έπιορκίαν, και 
τά χρέα τών έν τή πόλει άπέτισεν. Ηερί τού αγίου 
ϋσνδιλίου. ΙΙερί τών συμφυών μειρακίων. Έκ τής 
βασιλείας καθαίρεσις 'Ρω μανού τού Αακαπηνού * 
Δίκαιος εΤ, Κύριε, καί εύθεΤαι αί κρίσεις σου. 

Ν. XXI. ΟΓος ήν δ Κωσταντινος, καί περί τά 
ήδη. Περί επιβουλής. Περί Ούγγρων. 

Ν. XXII. Περί τού πατριάρχου θεοφύλακτου. 
Ηερί τού πατριάρχου Πολύευκτου. Περί τής τιμίας 
χειρδς τοΰ Προδρόμου. Περί Άγαρηνών. "Οτι δ τοΰ 
βασιλέως υίδς 'Ρωμανδς έπεβούλευσε τψ πατρί. 
Τελευτή τού βασιλέως Κωνσταντίνου 

Ν. XXIII. Ό τ ι έστεψεν δ 'Ρωμανός τδν υίόν 
αυτού τδν βασίλειον. "Οτι τά πλείω τής Κρήτης 
είλεν δ Φωκάς Νικηφόρος. "Οτι δ Φωκάς Λέων, δ τού 
Νίκηφύρου αδελφός, τψ Χαμαδαν πολεμήσας ένίκησε. 
Ό τ ι αύθις δ Νικηφόρος τψ Χαμαδαν συμβαλών ήτ-
τησεν αύτδν, καί τό Χάλεπ έπόρθησε. Τελευτή τοΰ 
βασιλέως Άωμανού. Ό π ω ς δ Φωκάς βασιλείαν 
ύποπτεοόμενος κατεσοφίσατο τδν παρακοιμωμενον 
Βρίγγαν. Ό τ ι , θανόντος τοΰ τών Βουλγάρων άρχον
τος Πέτρου, οί Κομητόπωλοι άπεστάτησαν. Ό π ω ς δ 
Φωκάς βασιλεύς άνε^ήθη. 

Ν. XXIV. ΟΤα δ Βρίγγας ήπείλησε τψ δήμψ παντί. 
Ό τ ι δ παρακοιμώμενος Βασίλειος λαόν απέστειλε 
καί τήν τοΰ Βρίγγα οίκίαν κατέστρεψε και άλλων. 
Ό τ ι έστέφθη παρά τού πατριάρχου δ Φωκάς. Ό τ ι 
συνεμίγη δ βασιλεύς τή θεοφανοΐ. "Οτι έκωλύθη δ 
βασιλεύς παρά τοΰ πατριάρχου έπιβήναι τού θυσια
στηρίου. Περί τών έν Σικελία Άγαρηνών. Ό τ ι δ 
Τζιμισκής κατετροπώσατο τούς έκ Κιλίκία Άγα-
ρηνούς. 

Ν. XXV. "Οτι δ βασιλεύς έν Κιλικία έστράτενσε, 
καί πόλεις αυτών είλεν. Περί τών πυλών τής Ταρ
σού καί τής Μοψουεστίας· Περί τής Κύπρου. "Οτι 
τής Συρ ίας πόλεις πορθήσας, καί τήν Άντιόχειαν 
πολιορκών άπανέστη, καί περί τής αγίου κεραμίδος. 
Ό π ω ς δ Φωκάς Νικηφόρος διέκειτο περί τδ ύπή-
κοον, καί δτι ουδέ τών εκκλησιαστικών άπείχετο. 
"Οσα αίς κάκωσιν τών υπηκόων ούτος ύ βασΟεύς 
Ιεειοεε καί οία έφέσπισεν άθεσμα, Ό τ ι παρά τού 
Φ«α& τ δ τεταρτηρδν έπενοήθη, καί ή προτίμησις 
τής νάας χαραγής. 

V. XXVI. Περί τοΰ τείχους τών ανακτόρων. Ό π ω ς 
έάλω \ Αντιόχεια έπί τούτου τοΰ αυτοκράτορος, 
«αϊ δπως εκείνος διετέθη πρδς τούς άλόντας αυτήν, 
καί ΙεάτέΜαίτίαν. 

XAVlL Περί τής μέσον τών Αρμενίων καί 
των πλωΐμων φιλονεικίας, καί δπως δ δήμος διά 
ταύτκ* Ιξεμήνα κατά τοΰ βασιλέως. Ό π ω ς τοΰ δή
μου α>ο6η6έντος, καί έκ τοΰ θεάτρου άποδιδράσκον-
τος πολλοί διεφθάρησαν. Ηερί τών Ούγγρων. Ό τ ι 
δ βασιλεύς τδν 'Ρώς κεκίνηκε κατά τών Βουλγάρων. 

Ν. XXVIII. Ό τ ι λιμός γέγονεν έπί τοΰ Φωκά. Ό δέ 
τούτψ είς κέρδος έχρήσατο. Τί έποίησεν δ Μακεδών Βα
σίλειος, σιτοδείας έπί τών ήμερων αυτού γενομένης. 
Περί Λέοντος τού αδελφού του Φωκά. Ό τ ι κατά τού 
βασιλέως ήρέθισε τδν Τζιμισκή ν ή Θεοφανώ. Ό τ ι 
λσγοδέτην τού δρόμου ποοεβάλετο τδν Τζιμισκήν δ 
• ιοκας . Επιβουλή τού Τζιμισκή κατά τού Φωκά, 

συμπραττούσης καί τής θεοφανούς. Άναίρεσις τού 
Φωκά Νικηφόρου. 

LIBER DECIMUS SEPTIMUS. 

Ν. I. Ό τ ι τόν παρακοιμωμενον Βασίλειον τοις 
τής βασιλείας επέστησε πράγμασι. Ό τ ι έκωλύθη δ 
Τζιμισκής είσελθειν είς τήν έκκλησίαν. Πότε έστέ
φθη δ Τζιμισκής. Πότε οί Μανιχαίοι έκ τής Έψας 
είς τά Εσπερία μετηνέχθησαν. Περί πατριαρχών. 
Περί τών Άγαρηνών. "Οτι οί 'Ρώς μετακληθέντες 
κατά τών Βουλγάρων, καί αυτούς καταγωνισάμενοι, 
έπανελθείν είς τά Γδια ούκ ήθελον, καί περί τού 
Καλοκυροΰ. Ό τ ι δ Σκληρδς Βάρδας εστάλη κατά τών 
'Ρώς. Όπως δ Σκληρός τούς 'Ρώς κατηγωνίσατο, 
καί τούς συμμαχοΰντας αύτοίς. 

Ν. II. Ό π ω ς δ Φωκάς Βάρδας τυραννίδι έπικε-
χείρηκε, καί δ πατήρ αύτοΰ καί δ αδελφός άποδρα-
ναι μελετήσαντες έγνώσθησαν. "Οτι, τού Σκληρού 
έπελθόντος τψ Φωκ?, οί συν έκείνψ προσήλθον τψ 
Σκληρψ, καί ά Φωκάς τψ βασιλεΤ προσεχώρησε, καί 
έκάρη κληρικύς, καί περιωρίσθη είς Χίον. Ό τ ι έγη-
μεν δ βασιλεύς τήν θυγατέρα τού βασιλέως Κωνσταν
τίνου. "Οτι έξεστράτευσε κατά τών 'Ρώς, καί πόλεις 
καί φρούρια ύπ' αυτών κατεχόμενα έλαβε. Άλωσίς 
τής Περσθλάβας. Πολιορκία τοΰ Αοροστόλου ήτοι 
τής Δρίστρας, καί δ'πως γέγονεν ή πολιορκία. 

Ν. III. Ή τελευταία μάχη πρδς Σφενδόσθλαβον 
καί τούς 'Ρως. "Οτι καί τής έκ θεοΰ βοηθείας έτυ-
χον οί 'Ρωμαίοι. Άλωσις τής Δρίστρας. Ό π ω ς έ-
γνώσθη δ'τι δ άγιος Θεόδωρος τψ βασιλει συν ε μάχη σε. 
"Οτι προσήλθε τψ βασιλει δ Σφενδόσθλαβος καί 
προεδέχθη. 

Ν. IV. Ό τ ι επανέλθω ν δ βασιλεύς έθριάμβευσε. 
Περί τού έν τοΤς Χαλκοίς ναού τοΰ Σωτήρος. Περί 
πατριαρχών. Ό τ ι αποστάτησάντων τών Έψων Βαρ
βάρων έξεστράτευσεν δ βασιλεύς κατ' αύτώ*, καί 
δ'θεν δ παρακοιμώμενος ήρεθίσθη έπιβουλεύσαι 
αύτψ, καί δπως έπεβούλευσε. Τελευτή Ιωάννου τού 
Γζεμισκή. Ό τ ι αύθις δ Φωκάς Λέων καί δ υίδς αυτού 
Νικηφόρος μελετήσαννες έπιθέσθαι τ ή βασιλεία, 
έτυφλώθησαν. 

Ν. V , "Οτι άπεκλήθη έκ τής δπερορίας ή μήτηρ 
τών βασιλέων. Ό τ ι άπεστάτησεν δ μάγιστρος Βάρ
δας δ Σκληρδς, καί δ'σα έν τή αποστασία αυτού γε
γόνασι. Ηώς δ Σκληρδς τής Νικαίας έκράτησεν. 
"Οτι τψ Φωκ? Βάρδα τδν κατά τού Σκληρού ένεπί-
στευσε πόλεμον δ παρακοιμώμενος. Ό π ω ς έμονο-
μάχησαν δ Σκληρός καί δ Φθ3κας, καί δ'πως οί περί 
τδν Σκληρδν έτράπησαν ε*ς φυγήν. Φυγή τοΰ Σκλη
ρού πρδς Βαβυλώνα, καί κάθειρξις αυτού καί τών 
μετ' αυτού. 

Ν. VI . Περί πατριαρχών. Περί Βουλγάρων καί 
τού Σαμουήλ, καί τών αδελφών αύτοΰ. Ό τ ι δ Βασι
λεύς έξεστράτευσε κατά Βουλγάρων, καί τήν Τριά-
διτζαν έμελλε πολιορκεΐν. Ό π ω ς δ Κοντοστέφανος 
άπατη μετήλθε τδν βασιλέα, καί πέπεικεν άναζεύξαι, 
καί δσα οί Βούλγαροι έποίησαΑ τοις 'Ρωμαίοις άνα-
ζευγνύουσι, "Οτι δ Φωκάς βασιλεύς άνε^ήθη. Ό τ ι 
δ Σκληρδς καί οί παρά τοΐς Άγαρηνοΐς 'Ρωμαίοι 
άνείθησαν τών δεσμών, καί έπανελθείν είς τά 'Ρω
μαίων δ'ρια ήδυνήθησαν. "Οτι κοινών ίαν θέσθαι 
μετά τοΰ Φωκά έπί τή τυραννίδι ήθέλησεν δ Σκλη
ρδς, καί δπως κατεσχέθη καί έδεσμήθη, 

Ν. VII . "Οτι πρδ τού δεσμηθήναι, λάθρα ώς 
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αύτόμολον έπεμψε τδν υίδν αύτοΰ πρός τδν βασιλέα J 
δ Σκληρός. Περί τού Δέλφινα. "Οπως έάλω καί άνε-
σκολοπίσβη. Όπως δ Φωκάς κανέστρεψε τήν ζωήν. 
Οίος ό βασιλεύς Βασίλειος τδ ήθος έγένετο μενά τήν 
κατάλυσιν τού Φωκά. Ό π ω ς τόν παρακοιμωμενον 
δ βασιλεύς άπεσκευάσατο, καί δ'πως πρδς εκείνον 
διετέθη. Τελευτή τού παρακοιμωμένου. Οίος ήν δ 
βασιλεύς πρδ τού τής εξουσίας έπιλαβέσθαι, καί 
οίος μετά ταύτα έγένετο, καί δπως έκέΧρητο τψ 
άδελφψ, καί οίος ήν εκείνος τδ ήθος. Ό τ ι αύθις δ 
Σκληρδς τής τυραννίδος εΓχετο, καί δ'πως έσπείσατο, 
καί προσήλθε τψ βασελεί, καί εδέχθη. "Οτι κληρο
νόμος τής Ιβηρίας καταλειφθείς ό βασιλεύς άπήλ-
Οεν έκεΤ. Όσα έν Ιβηρία καί Φοινίκη κατώρθωσε. 

Ν. VIIί. Περί πατριαρχών. ΙΙερί τού Σαμουήλ 
καί τών Βουλγάρων, καί δ'σα κατ' αυτών δ βασι
λεύς έσνήσατο τρόπαια, τά μέν δι' εαυτού, τά δέ 
διά τών στρατηγών, καί δ'σας πόλεις είλε καί φρού- ] 
ρια, Οία δ βασιλεύς έδογμάτισε. Οίος ήν δ βασιλεύς 
ούτος τδ ήθος. Καί οίος ήν περί χρήματα, καί δ'σα 
συνήξεκαί έθησαύρισεν. 

Ν. IX . Ό τ ι ο" Άγαρηνοί τδν έν Ιερουσαλήμ κα-
θείλον ναόν. "Οσα έν Βουλγαρία έποίησεν ό βασιλεύς 
Βασίλειος. Ό π ω ς τούς φραγμούς τών δρών καθείλεν 
δ βασιλεύς, καί είς Βουλγαρίαν εισέβαλε, καί περί 
τής τελευτής Σαμουήλ. "Οτι δ τοΰ Σαμουήλ υιός 
άνηρέθη παρά συγγενούς αύτοΰ. Ό τ ι πολλοί τών 
επισήμων Βουλγάρων προσε^ύησαν τψ βασιλεϊ. 
"Οτι καί αύθις ό βασιλεύς έξεστράτευσε κατά Βουλ
γάρων, καί δ'σα έποίησε. "Οτι προσερρύη τψ βασιλει 
ή γυνή καί οί παίδες τού Βλαδισθλάβου Ίωά/νου, τοΰ 
υίού Ααρών. Ότ ι κατασχών τήν Βουλγαρίαν δ βα
σιλεύς, είς Αθήνας απήλθε τή θεομήτορι άνθομο-
λογούμενος. Περί πατριαρχών. Εκστρατεία κατά 
Άοασγίας. Νίκη 'Ρωμαίων κατά τών Ιβήρων. Περί 
πατριαρχών. Τελευτή Βασιλείου. 

Ν. Χ. Οίος ήν τδ ήθος δ Κωσταντίνος καί τήν 
διαγωγή ν. Περί τών θυγατέρων τού βασιλέως, καί 
τών έκτομιών αυτού θεραπόντων. Περί Ηατζινά-
κων. Ό π ω ς ταΤς είσπράξεσιν δ βασιλεύς ούτος έξέ-
τριψε τδ ύπήκοον. Ό π ω ς τδν Άργυρόπωλον 'Ρω-
μτνδν γαμβρό ν είς τήν θυγατέρα δ βασιλεύς έποιή
σατο, τήν εκείνου σύμβιον άποκαρήναι ποιήσας. 
Καί Καίσαρα τούτον άνεΤπε καί διάδοχον τής βαςι-
λείας κατέλιπεν. Τελευτή τοΰ βασιλέως Κωσταν-
τίνου. 

Ν. X I . "Οτι έξέκοψε τδ άλληλέγγυον , καί 
έπηύξησε τήν ρογάν τών κληριλών τής Μεγάλης 
εκκλησίας, καί χρεωκοπίαν έποίησε. Ό τ ι δ Πρου-
σιάνος υποπτευθείς έπί τυραννίδι έτυφλώθη. Καί 
δ Διογένης Κωνσταντίνος δμοία αιτία καθείρχθη. 
Ό τ ι έσπείσατο τοίς Άβασγοίς, καί τήν Ιδίαν άνε-

ιάν νύμφην έδωκεν. "Οτι οί Άγαρηνοί, καιρόν λα-
ότΙενοι, τών πόκεων έπελάβοντο, ας παρά τοΰ Φωκά 

καί τοΰ Τζιμισκή άχηρέθησαν. Ό τ ι έστράτευσε κατά 
τό Χάλεπ, καί προσήλθεν αύτψ πρεσβεία είρήνην 
αίτοΰσα, δ δέ ούκ έσπείσατο. "Οτι Άραβες άθρόον 
τψ χάρακι έπελθόντες, έτρέψαντο τούς 'Ρωμαίους, 
καί δ βασιλεύς ϊυγε, καί τδ στρατόπεδον διηρπάγη. 

Ν. XII . Ό τ ι έπσνελθών δ βασιλεύς είς τήν πόλιν, 
βαρέως τοΤς ύπ' αυτόν προσέφερε το. Περί τής παρά 
τού 'Ρω μανού δομηθείσης μονής. Περί τοΰ υίού τού 
Χαλεπίτου. Περί Κωνσταντίνου τού Διογένους. Περί 
διαφόρων εθνών τών ύπδ 'Ρωμαίους. Περί τής 

αντιγράφου επιστολής τού Χριστού. Περί τών 
μεταναστευόντων διά τόν λιμόν. Περί σεισμών. 

Ν. XIII. Ό τ ι πρότερον δ βασιλεύς κατέτεινεν 
εαυτόν, περί μίξιν παιδοποιίας έφιέμενος, άπογνούς 
δέ ταύτης, ού συνεχώς προσηει τή βασιλίσση, ή δέ 
αυτόν έμίσησεν. Ό π ω ς δ Παφλαγών Μικαήλ προσε
λήφθη παρά τού βασιλέως, καί ώς ήράσθη αυτού ή 
Ζωη, καί Οτι διά τδν έρωτα δ βασιλεύς 'Ρωμανδς 
έπεβουλεύθη, καί τέθνηκε. Τελευτή τοΰ βασιλέως 
'Ρω μανού. 

Ν. X I V . 0*ίως διετέθη πρός τήν βασιλίδα δ 
Μικαήλ. Οίος ήν τδ ήθος δ τοΰ βασιλέως αδελφός 
Ιωάννης. Περί τής νόσου τού βασιλέακ Μικαήλ. 
Ηερί τού Δαλασσηνοΰ καί διά τίνα αίτίαν καθείρχθη. 
Περί τοΰ έξ Αφρικής στόλου. Περί Παγκρατίου τού 
άρχοντος Άβασγίας. Περί ΣκυΘών. Περί Αράβων. 

Ν. X V . "Οτι μετά τών Αιγυπτίων οί 'Ρωμαίοι 
έσπείσαντο. "Οτι δ Μανιακής τήν Σικελίαν ύπδ 
Σαρακηνών κατεχομένην 'Ρωμαίοις υπέταξε. Ό π ω ς 
ύπδ Αράβων έπεβουλεύθη ή Έδεσα, καί δ'πως 
έγνώσθη τδ τής επιβουλής. "Οτι δ Καρχηδόνος κρα
τών κατά τής Σικελίας επήλθε. Καί Οπως ήττήθη 
παρά τοΰ Μανιακή, καί έφυγε, καί δ'πως δ Μανιακής 
δέσμιος εκείθεν άχθείς, καθείρχθη. "Οτι ή Σικελία 
αύθι ς ελήφθη ύπδ τών Άγαρηνών άνευ μιας πόλεως 
τής Μεσήνης. "Οτι έφίετο τοΰ πατριαρχείου δ 
Όρφανοτρόφος. "Οπως πρός τό ύπήκοον διέκειτο δ 
Όρφανοτρόφος, καί ή αδελφή αύτοΰ. "Οτι έπεβου
λεύθη παρά τής βασιλίδος Ζωής δ Όρφανοτρόφος. 

Ν. XVI . Ό τ ι ή νόσος τής παραφορας κατεκράτησε 
σφόδρα τοΰ βασιλέως. Ό π ω ς έσχε περί τήν βασίλισ-
σαν δ βασιλεύς Μικαήλ. Ό τ ι καί ύδέρψ περι έπεσεν 
δ βασιλεύς Μιχαήλ. Ό τ ι δ Καλαφάτης Μικαήλ υίοθε-
τήθή τή βασιλίσση, κοί Καίσαρ άνηγορεύθη· 

Ν. XVII . Ό π ω ς άπεστάτησε πάλιν τό τών βουλ
γάρων έθνος, καί δ'πως είς δύο αρχηγούς περιέστη, 
καί δ'πως δ είς τόν άλλον διέφθειρε, παρασκεύασα; 
τό πλήθος λιθολευστήσαι αυτόν. Ό τ ι δ βασιλεύς ύδε-
ριών έξεστράτευσε κατά βουλγάρων . Ό π ω ς δ 
Άλουσιάνος εφυγεν έκ τών 'Ρωμαίων είς τούς 
Βουλγάρους, καί δ'πως έγνωρίσθη τοΰ Ααρών είναι 
υίός. Καί δπως τόν Δολιάνον κατασχών άπετύφλω-
σε. Ό τ ι προσήλθεν δ Άλουσιάνος τψ ρσσιλεί. Ό π ω ς 
άπήλθεν δ βασιλεύς εϊς τήν μονήν τών αγίων Αναρ
γύρων, καί άπεκάρη. Τελευτή τοΰ βασιλέως Μικαήλ 
τού Ηαφλαγόνος. 

Ν. XVII I . Ό τ ι είσήλθεν είς τά βασίλεια δ Καίσαρ 
Μικαήλ. Άνά^ρησις είς βασιλέα τοΰ Καίσαρος, και 
οίος ήν τό ήθος δ Μιχαήλ. Ό π ω ς διετέθη πρδς τόν 
θείον αύτοΰ τόν Όρφανοτρόφον. Εξορία τού Ό ρ -

f φανοτρόφου. Ότ ι τούς οικείους συγγενείς δ Μιχαήλ 
υβρίζει. 

Ν. XIX. Ό τ ι αιτιάσεις κατά τής βασιλίδος Ζωής 
πλασάμενος δ Μιχαήλ άποκείρει αυτήν πρότερον, 
ε?ς τήν τοΰ Ηρίγκιπος νήσον περιορίσας αυτήν. 
"Οτι διά τήν στάσιν άνεκομίσθη ή βασιλίς, καί δ 
λαός μελενδυτοΰσαν ίδών αυτήν είς πλέον τεθύμωται. 
"Οτι πρδς τήν τής Ζωής άδελφήν τήν θεοδώραν τδ 
πλήθος τραπέν, Αύγούσταν αυτήν άνηγόρευσεν έν τη 
Μεγάλη εκκλησία, καί δτι είς τήν μονήν τού 
Στουδίου δ Μιχαήλ καί δ θειος αύτοΰ δ Κωνσταν
τίνος άπήλθον. Ό τ ι έτυφλώθησαν δ βασιλεύς Μιχαήλ 
καί δ θείος αύτοΰ δ νοβελλίσιμος ΚωσταντίνΌς, 
είτα καί ύπερωρίσθησαν. 
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Ν. X X . Ό τ ι άνδρα ή βασιλίς Ζωή έμνηστεύετο. J 

"Οπως άπεδοκιμάσθη δ Δαλασσηνός. Περί του Μονο
μάχου, καί δ'πως παρά τής βασιλίσσης Ζωής ήρέθη 
πρδς βασιλείαν χαί πρός συνοίχησιν . Ό τ ι έστέφθη 
6 Μονομάχος. 

Ν. XXI. Οίος ήν τήν γνώμην 6 Μονομάχος. ΙΙερί 
τοΰ Βοίσφλάβου , καί όσα παρ' έχείνου έγένοντο . 
Περί τοΰ Μονομάχου, και τής Σκληραίνης τοΰ πρός 
αλλήλους έρωτος. "Οτι έπανήχθη έκ τής Μιτυλήνης 
ή Σκλήραινα, καί όπως αύτη έχρήσατο 6 βασιλεύς. 
Τελευτή τής Σκληραίνης. 

Ν. XXII. Περί τής τοΰ Μανιακή αποστασίας , καί 
δπως διελύθη . Αποστασία τοΰ Ερωτικού . Περί 
πατριαρχών . "Οτι έτυφλώθη δ γεγονώς Όρφανο -

τρόφος Ιωάννης. Αποστασία τοΰ Τορνικίου Λέοντος. 
Ν. XXIII. "Οτι έτυφλώθησαν ό Τορνικίος καί ό 

Βατατζής. 
Ν. XXIV. Περί τών 'Ρώς κατά τής βασιλίδος τών ] 

πόλεων επελεύσεως. Ναυμαχία κατά τών 'Ρώς καί ήττα 
αυτών. 

Ν. XXV. Ό π ω ς οί Τούρκοι κατά τής υποκεί
μενης 'Ρωμαίοις Έφας μοίρας έχώρησαν , καί 
τίνες ούτοι. Ό π ω ς οί Τούρκοι ταίς όπό 'Ρωμαίους 
έπη λ 0ο ν χώραις. Περί τής κωμοπόλεως τοΰ Άρτζε . 
Πόλεμοι 'Ρωμαίων συμμαχουμένων "Ιβηρσι πρδς 
τους Τούρκους, καί αλωσις τοΰ Αιπαρίτου άρχοντος 
τών Ιβήρων. Ό τ ι αυτός δ σουλτάν κατά 'Ρωμαίων 
έχώρησε. 

Ν. XXVI. Ηερί Πατζινάκων , καί δ'πως είς τά 
παρίστρια διέβησαν. Περί τής τών ΣκυΘών προσε
λεύσεως. Περί τής τών έτερων ΣκυΘών επελεύσεως, 
καί δπως έάλωσαν. Ό π ω ς οί ΣκυΟαι τής ύπό 
'Ρωμαίους δουλείας άφηνίασαν, εΤτα έσπείσαντο. 

Ν. XXVII. Ηερί επιβουλής τοΰ Βολα, καί οίος 
ή ν έκεΤνος. "Οτι ού κατά λόγον άναλίσκων τά δημό
σια χρήματα , είς πόρους άπείδεν ούκ ευαγείς δ 
Μονομάχος. 

Ν. XXVIII. Τελευτή τής βασιλίδος Ζωής. Περί τής 
ές Αλανών παλλακευομένης τ φ βασιλει. Περί τής 
νόσου, ή τών νόσων τού Μονομάχου . Περί τοΰ 
λογοθέτου τοΰ δρόμου Ιωάννου. Περί τοΰ Λειχούδου 
Κωνσταντίνου. Ότ ι τδν πρωτεύοντα ήβουλήθη δ βασι
λεύς καταλιπεΐν διάδοχον τής αρχής. 

Ν. X X I X . "Οτι ευτυχούσα ήνυσε τήν αρχήν ή Θεο
δώρα. "Οτι δ στρατιωτικός Μιχαήλ είς τήν τής 
φοσιλείας άνήχθη περιωπή ν. Τελευτή τής βασιλίδος 
Θεοδώρας* 

LIBER DECIMUS OCTAVUS. 

H. L Ό τ ι τοίς στρατιωτικοίς άρχουσιν ού δεξιώς 
έχρήσατο h βασιλεύς Μιχαήλ. Αποστασία τοΰ μονο
μάχου βεεδοσίου. 

Ν. I/. έΤροσέλευσις τών στρατιωτικών αρχόντων 
πράς ϋσρασπόνδυλον. Ό π ο ς δ Βρυέννιος έτυφλώθη. 
Αποστασία τού Κομνηνού καί στρατιωτικών αρχόν
των. Ό τ ι έκράτησε Νικαίας δ Κομνηνός . "Οτι 
συμβαλοντες τοις περί τόν Κομνηνόν οί βασιλικοί 
ή τ τ ή θ η σαν. 

Ν. III. Αποστολή πρέσβεων πρός τόν Κομνηνόν 
περί είρήνης. Όσα τφ βασιλεΤ διά τών πρέσβεων 
δ Κομνηνδς έδήλωσε . Ό τ ι ά ήτησεν ό Κομνηνός 
πλήρωσα ι δ βασιλεύς έπηγγείλατο, καί πάλιν οί 
πρέσβεις πρδς αυτόν απεστάλησαν . Οία έγγράφψ 
τούς συγκλητικούς άπήτησεν δ βασιλεύς Μιχαήλ. 

"Οτι στασιώδεις τινές είς τήν Μεγάλην έκκλησίαν 
συνήχθησαν, καί δ'τι βασιλέα τόν Κομνηνόν άνηγό-
ρευσαν, καί τοΰ πατριάρχου συνευδοκοΰντος . "Εκ-
πτωσις τής βασιλείας Μιχαήλ τον γέροντος. 

Ν. IV. "Οτι, πρώην οικονόμων καί σκευοφϋλάκων 
τής Μεγάλης εκκλησίας παρά τοΰ βασιλέως προ -
βαλλομένων, δ Κομνηνός καί άμφω τή Εκκλησία 
απένειμε. Ό τ ι άποτόμως τή τών κοινών πραγμά
των διορθώσει έπικεχείρηκε , καί γέγονεν ά'πασι 
μισητός . Ό τ ι ουδέ αυτών τών τψ θεψ καθωσιω-
μένων έφείσατο. 

Ν. V. Ό τ ι δ πατριάρχης ήθελεν έπιτάσσειν τψ 
βασιλει, καί ήπείλει αύτφ. Εξορία τού πατριάρχου 
Μιχαήλ . Τελευτή τοΰ πατριάρχου έν τή εξορία . 
Περί πατριαρχών . Όπως τά δικαιώματα τής 
ελευθερίας τών Μαγγάνων έλαβεν δ βασιλεύς έκ τού 
Λειχούδη. 

Ν. VI. Ότ ι στρατεία κατά τών Ούγγρων καί 
Πατζινάκων. Ό π ω ς τόν έκ τής Δρυός κίνδυνον έξε*-
φυγεν δ βασιλεύς καί οί περί αυτόν. 

Ν. VII. Ό π ω ς τήν βασιλείαν άπέθετο δ Κομνηνδς, 
καί έμόνασε, τόν Δούκαν προχειρισάμενος βασιλέα. 
Οίος ήν τό ήθος δ Κομνηνός. 

Ν. VIII. Επιβουλή κατά τού βασιλέως, καί δπως 
ταύτην δ ι έφυγε ν. Οίος ήν δ δούκας τούς τρόπους. 
Ό τ ι έκ φειδωλίας δώροις ήθελε φιλιοΰν τή 'Ρωμαίων 
*ρχί · 

Ν. IX. Περί τού έθνους τών Ούτζων. Περί σει
σμών. Περί αστέρος κομήτου . Περί πατριαρχών . 
"Οτι νοσήσας δ βασιλεύς καί έκλείπων τοίς υίοίς 
βασιλείαν κατέλιπε, κάκείνοις τήν μητέρα επέστη-
σεν, όμόσασαν εγγράφως μή δευτερογαμήσαι. Τελευτή 
Κωνσταντίνου βασιλέως τοΰ δούκα. 

C Ν. Χ. "Οτι ή βασιλίς Σύδοκία βασιλέα τοϊς πράγ
μασιν έπιστήσαι έβουλεύσατο. Περί τοΰ Διογένους, 
καί οίος ήν τό γένος καί τήν ίσχύν. "Οτι τυραννήσαι 
βουλευσάμενος κατεσχέθη δ Διογένης, καί μέλλων 
κολασθήναι άφείθη. Ό π ω ς ήπατήθη δ πατριάρχης, 
καί δέδωκε τή δεσποίνη τό τοΰ όρκου αυτής έγγρα-
φον. "Οτι συνόφθη τή βασιλίδι Ευδοκία δ Διογένης, 
καί άνε^ρήθη. 

Ν. XI. "Οτι έξεστράτευσεν δ Διογένης έν τή 'Εψα 
καί δ'σα έποίησε. "Οτι καί πρός Συρίαν ώρμησεν δ 
βασιλεύς, καί τήν Ίεράπολιν έλαβε, και τούς Χαλε-
πίτας έτρέψατο. ΊΙττα τών βαρβάρων. 'Λλωσις ύπό 
'Ρωμαίων φρουρίων τινών βαρβαρικών καί αγγελία 
τψ βασιλει λαφυραγωγηθήναι τό 'Αμόριον. 

Ν. XII. 'Ετέρα εκστρατεία τοΰ βασιλέως , καί 
δ'σα έν ταύτη συνέβησαν . Περί τοΰ εμπρησμού τοΰ 

*ν ναού τών Βλαχερνών. Περί τοΰ Κομνηνού Μανουήλ, 
καί δ'πως ελήφθη αιχμάλωτος, καί δ'πως έπανήλθεν, 
άγων καί τόν έλόντα αύ-όν Τούρκον πρόσφυγα τψ 
βασιλεϊ. 

Ν. XIII. 'Π τελευταία εκστρατεία τού Διογένους 
* καί δ'σα έν αύτη σημεία συνέβησαν. Περί τής τών 

Νεμίτζων αποστασίας, καί δτι διείλεν δ Διογένης 
τό στράτευμα, καί ού μετά πολλών εκείνος περιε-
λείφθη. 

Ν. XIV. Ό τ ι Ούζοι πρός τούς Τούρκους ηυτομο-
λησαν, καί δ'τι μετεκαλέσατο, καί τό στράτευμα, δ 
διείλεν δ βασιλεύς, οί δέ ούκ άφίκοντο, καί δτι, τού 
βασιλέως έτοιμαζομίνου πρός πόλεμον , έκ τού 
σουλτάν πρέσβεις ήχασι περί ειρήνης. Ό τ ι , ύπο-
στρεψάντων τών πρέσβεων, ό βασιλεύς .πρός μάχην 
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Λρμησε , χαί όπως ήττήθη χαι έάλω . "Οπως 6 
σουλτάν έχρήσατο τ φ βασιλεϊ άπαχθέντι πρός αυτόν. 

Ν. X V . "Οτι προστάγματα έπέμφθησαν πάντα -
χού μή δέχεσθαι τόν Διογένην ώς βασιλέα, καί δ'τι 
τοΰ Καίσαρος υίοί εστάλησαν κατ* αύτοΰ . Ό π ω ς 
κατεκλείσθη δ Διογένης . Καί δ'τι έπί συνθήκαις 
παρέδωκε εαυτόν. Ό τ ι έν τη πρώτη νήσω άπαχθείς 
έτελεύτησεν δ Διογένης. 

Ν. X V I . "Οτι τόν Σίδην επέστησε τοΐς πράγμασι 
πρότερον, εΤτα τόν Νικιφορίτζην. Ό τ ι αμελών τών 
rnc βασιλείας πραγμάτων, λόγοις έσχόλασεν δ Μι
χαήλ. Ό τ ι δ σουλτάν, τά κατά τύν Διογένην μαθών, 
τήν Έψαν κατέτρεχε . Ό τ ι ό Κομνηνό; Ίσαάκιος 
εστάλη μετά τού 'Ρουσελίου, τοΐς Τούρκοις άντιτα-
ξόμένος, καί ηττηθείς έάλω, καί δ 'Ρουσέλιος άπε-
στάτησε. Ό τ ι δ Καίσαρ σταλείς κατά τοΰ 'Ρουσε-
λίου ήττήθη, καί έάλω. Ό τ ι δ βασιλεύς Τούρκους 
κατά τοΰ 'Ρουσελίου μετεπέμψατο, δ δέ, λύσας τόν 
Καίσαρα, βασιλέα άνεΐπε' καί συμμίξας τοΐς Τούρ-
κοις, αιχμάλωτος καί αυτός καί δ Καίσαρ ελήφθη
σαν . Ό τ ι ό Καίσαρ διά τοΰ βασιλέως έξωνηθείς 
έκείρατο , καί μοναχός γέγονεν . "Οτι δ βασιλεύς 
Αλέξιος είλε τόν 'Ρουσέλιον. Ό π ω ς εκλήθη Παραπι-
νάκιος ούτος δ βασιλεύς. 

Ν. XVII . Περί τού τών Χροβάτων έθνους . Περί 
τής αποστασίας τού δούλου Νέστορος . "Οτι υίός 
έτέχθη τψ βασιλει, καί έστρέφθη παρ* αύτοΰ. Περί 
τοΰ τεχθέντος σημειώδους παιδός. Περί τοΰ έν τή 
βασιλεία τούτου γενομένου λιμού καί λοιμού. Ό τ ι 
δ Βοτανειάτης παρά τών Έφων αρχόντων βασιλεύς 
άνε^ρήθη. Ό τ ι καί έν τή δύσει δ βρυέννιος Νικηφό-
ρ,ς άποστασίαν επεχείρησε. "Οτι δ Κομνηνός Αλέ
ξιος καί δ 'Ρουσέλιος απεστάλησαν κατά τοΰ Βρυ
εννίου. 

Ν. XVIII . Περί πατριαρχών. Ό τ ι οί Τούρκοι τάς ( 
'Ρωμαικάς κατέσχον χώρας έν τή 'Βφα, καί φκειώ-
σαντο. Ό τ ι δ Βοτανειάτης κατέσχε τήν Νίκαιαν . 
"Οτι δ δήμος τής πόλεως βασιλέα άνεΐπε τόν Βοτα-
νειάτην, καί τόν Μιχαήλ καθεΐλον καί άπέκειραν, 
•Οπως ό Βοτανειάτης τής βασιλείας έδράξατο. 

Ν. X I X . Ό π ω ς ό Βρυέννιος τυράννων έάλω, καί 
έτυφλώθη. Έπανάστασις τών Βαράγγων . Ό τ ι τήν 
πρό τού αύτοΰ βασιλέως γυναίκα έγημεν ό Βοτανειά
της. Ό τ ι μητροπολίτης Εφέσου έχειροτονήθη ό 
τής βασιλείας έκπεσών Μιχαήλ . Αποστασία τοΰ 

^ Βασιλακίου, καί άλωσις, καί πήρωσις τών οφθαλ
μών αύτοΰ. Αποστασία Κωνσταντίνου τού υίού τού 
Δούκα. Ό τ ι τόν Σίδην είς διοίκησιν τών κοινών δ 
βασιλεύς προεστήσατο, καί περί τού Γερμανού, καί 
τού Βοτανειάτου. Περί τοΰ Λογοθέτο» Νικηφόρου, καί 
δ'πως άνηρέθη. 

Ν. X X . Ηερί τών Κομνηνών, καί πώς είς άποστα
σίαν ώρμησαν, δ'πως τής πόλεως έκράτησαν, καί τής 
βασιλείας έπέτυχον. Ό τ ι δ Βοτανειάτης άπεκάρη, 
καί είς τήν Περιβλέπτου άπελθών, έκεΐ έτελεύτησε. 

Ν. X X I . Περί τών αδελφών τού βασιλέως, καί τής 
μητρός, καί τών γαμβρών. Περί πατριαρχών. 

Ν. XXI I . Περί τών νήσων, δ'πως έάλωσαν. Ηερί 
τοΰ Τζαχα. Περί τής Κρήτης καί τής Κύπρου. Όσα 
έποίησεν ούτος δ βασιλεύς πρός κάκωσιν τών υπη
κόων. Περί νών θυγατέρων τοΰ βασιλέως, καί τών 
υίών, καί τών έπί θυγατράσι γαμβρών. Περί τοΰ 

| μεγάλου σεισμού. 
Ν. XXIII. Περί τών Πατζινάκων, καί δπως κατε-

τρώθησαν. Περί επιβουλής κατά τοΰ βασιλέως με
λέτη θε ίση ς. Έτερα επιβουλή. Περί τής τών Φράγ
γων συγκινήσεως, καί πρός τήν Έψαν αυτών δια-
περαιώσεως. Περί τής τών Βογομίλων αίρέσεως, καί 
δ'πως δ ταύτης κήρυξ διεφθάρη . 'Επανάστασις τού 
Ψευδοδιογένους. 

Ν. X X I V . Ηερί τού Όρφανοτροφείου , Μελέτη 
κατά τού βασιλέως, ού δ κορυφαίος δ Άνεμάς. Δρώ-
παξ, τό χρίσμα δι' ού ή τρίχωσις αφαιρείται. Άνα-
χ ω ρηθείσα τών βασιλείων ή μήτηο τού βασιλέως, 
καί απελθούσα είς τήν Ηαντεπόπτην, έκεΐ έτελεύτη
σεν. Τελευτή τού σεβαστοκράτορος. Ό π ω ς διέκειτο 
πρώην πρός τήν κοινωνδν τοΰ βίου δ βασιλεύς, καί 
δ'πως μετέπειτα. "Οτι ή τής Βασιλείας εξουσία τή 
βασιλίδι άνατεθήναι μεμελέτητο, δ δέ υίδς ταύτης 
καί βασιλεύς άντέπραττε τούτψ, ώς ενόν, καί ώς 
άπείρητο πάσιν αύτψ προσιέναι. 

Ν. X X V . Περί πατριαρχών. Περί τής νόσου τού 
βασιλέως, ναι δπως άνεβύώσθη. Περί τής φήμης 
γενομένης κατά τδ μέγα Σάββατον. 

Ν. X X V I . Περί τής είς Χε^όννησον έκδημίας τού 
βασιλέως. Περί εμπρησμού καί άνεμων. 

Ν. XXVII . Εκστρατεία Τούρκων. 
Ν. X X I X . Οίος ή ν τούς τρόπους χαί τδ ήθος δ 

βασιλεύς Αλέξιος. 

DE HEBDOMO CP. 
DISQUISITIO TOPOGKAPHICA. 

SUMMA SECTIONUM. 

1. Scopus auctorts in statu Controverstie. 
//. Heodomum septimus ab urbe lapis proprie appellatur. 
III. Camjnu inter septimum istum lapidem et urbem 

CorutarUinopolity eadem pariter Hebdomi nomen-
clatura donatus: in quo exslitere aedificia omnia, 
quorum habetur mentio apud scriptorcs Byzan-
tinos. 

IV. Id firmatur horum allatis locis. Patriarchm 

Constanliaopolit. in litaniis publxcU curru vedi, 
etiam intra urbem. 

V. Processue $acri tn Hebdomo, in campo Hebdomo 
appellato facti intelliguntur. 

YL Hinc Heodomum in conspcctu urbis ess* diatur. 
VIL Campus Bebdomi ubi CorutantinopoL campi 

Martit vicem obiinuil. 
VUI. Varia et multa in campc Hebdomi exstilere 
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ods/fcta, aique in iis Tribunal et Palaiium Heb* 
domi. In Tiibunali leuari soliti imperaiores Con-
sUmtinopolitanL qui, quod urbis mmnibtu illud 
adjacent, in urbe levati interdum dieuntur. 

IX. 1» Tribunali et in Campo inaugurati passim 
AwgutU. 

X. Campus, Tribunal et Palatium urbi adjunclum 
Bebdomi nomins α scriptoribus dona-

Aw. Bebdomi seu Campi Bebdomiani pars intra 
urbem subinde inclusa. 

X / . Promontorium Bebdomi proximwn fuisse urbis 
mcmibus ostenditut: 

ΧΠ. Hebdomum non ad Propontidem, sed versus 
Ceratini sinus caput exstitit. 

IIII. Id astruitur scripiorum allatis auctoritatibus. 
XiV. De Palatii, quod nude interdum Bebdomutn 

appellan diximus, situ, et an idem fuerit curn 
Consistorio Gratianiet Justiniani. 

XV. Hebdamum nuncupalum iitud Palatium pro-
baiur ex scriploribus. 

Xfi. Huic Tribunal vutibtUi, seu προαυλίου, vicem 
prxbuit. 
L Bactenue quidera, ni falior, prestitimue quod 

in bujusoe operia Profatione sumue polliciti, n ihi l 
nos niei oova, ac in hoooe genere argumenti nobie 
indiota, de iia qua ad urbis GonBtaatinopolitaae 
vel ediflcia vel regionee partinent, in Notis ad 
Zonara Aonales observaturos. Vemin ut faciam 
•atie viro pererudito Hadriano Valesio, cui Petri 
Gyllii longe doctieaimi, et nostram de Hebdomi 
aitu aententiam minime probari advertimus, huic 
rursom aeserend®, pauca ex iis q u » i a Constanti-
nopoli ChrUtiana copiose aatis a nobis descripta 
euut, hio rursum delibari haud ingratum lectori 
furiaeae fuerit, ouidehao dijudicanda controvereia 
l iberom erit arbitriura. In ea vero pertractanda, 
ut eancti Auguwtini verbie mihi prefari liceat (m 
Episl. ad S. Bieron.): Sialiter quam is sensisse repe-
riar, non contra illum didum, sed quod mihi videba-
tur α me scriptum esse putem Uctorem debere co-
gnoscere : aut si cognosci non polcst, credere debere. 

II. Atque ut bujusce dieceptationis ducatur i n i -
t ium, i n confesso debere esse agnoscimus Hebdo-
mam ita appellatum, quod septimoab urbe(veteri 
seilicet Byzantio ad promontorium Ceratinum) 
m i l l i a r i diataret: indevo quod Graeci Έβδομον, 
Litini Septimum vocant, quosdam septimilliare 
auncupare : quemadmodum ia utroque iethmo, 
TYwmeuB Chereonesi et Gorintbiaco, a mari ad 
mara dedacto muro Hexamiliia eex mil l iar ium 
epaUo nomen iaditum eet. Id at multis in ea lucu-
bnuoDe docuiiniiB, allatis auctorum locie fere 
omaibaM, proter quos ab eodem viro docto alioa 
profeni non advertimua, adeo ut pudeat totiee 
cramben repetere, atque eadem cantare versibus 
iisdem. Sed cum h « c quaestio definiri vix queat 
absqae prolatis et in medium adductie eorumdem 
scripiorum auctoritatibus, ac iis prosertim, quae 
aut non obeervasse, aut de indugtria omiaiseo 
Tidetar, at qu« sententiao quam tuendam susce-
perat adverearentur, breviter quantum licebit, ct 
aelectia duntaxat qui ad banc dirimendam con-
troTereiaai oonduount locis, que in banc rem ba-
bent expedire opare protium videtur. 

XVII. An προάστεια seu suburbana oppidis proxima 
fuerint. 

XVIII. Suburbana etiam interdum intra urbem cx-
stiUre. 
XIX. In HebdomOy seu in Campo ila appellato,varia 
exstitere miificia^ tum asdes sacrx, qux recen-
smtur. 

XX. ASdes S. Joannis Baptistas, quam Bebdomum 
nuda inierdum vocant scriptores, an inira urbem 
exstiterit. 

XXI. De aliis inira urbem eidem sanclo PrxcwsoH 
dicatis Ecclesiis. 

XXIL An dissertator Bebdomianus vere primus situtn 
Hebdomi explicuerii. 

X X / / / . /n litterariis controversiis sine nostro invicem 
dolore licet ludere, id est urbanitate ac modera-
Hone servata. 

XXIV. Auctor nihil novi docetur ex dissertatorit 
Diuertatione. 

XXV. Conclusio hujusce Disceptationis de hac Con-
troversia, quam impeditam exittimabat Henr. 
Valesius. 
III. TameUi igitur Hebdomum ita appellatum 

constet, quod aoptimo ab urbe mil l iar i dietaret, 
difficultas tamen de Hebdomi istius, cuju* passira 
mentio apud ecriptorea occurrit, eitu,mioime indo 
eolvitur, cumaliudet diveraum ait a aeptimo lapide, 
licet eidem, ut et urbi GonatantinopolitansB conti-
guum, cum inter septimum lapidem et urbem i n -
tersitua ager, vel Campue, Uebdomi pariter appel-
lationem baberet, quod non modo in bac Oisco-
ptatione probandum suscepi, sed et Gampum istura 
Hebdomianum oon ad Propontidem, sed ad eious 
Ceratini, versus ill ius caput, littora, extitisee, ut 
et tribunal et palatium Hebdomi, eccleeiam Sancti 
Joannie Baptists, caeteraque recensita a scriptori-
bus in Hebdomo «diflcia, in boo fuisaa postremo 
Hebdomo, seu Ια Campo Hebdomi, oon veroad 
septimum ab urbe milliare, quod vult dieeertator 
Hebdomianus. Priuequam vero rem aggrediar, ut 
rea planior deincepe flat, ponemus in exemplum 
suburbanum Parisienee, seu regis nostri Chrietia-
niasimi palatium, quod Versalias appellaraue, 
aimili fere ab urbe Galliarum primaria dieparatum 
epatio, quo Hebdomum a Byzantio. Quo posito, 
primo quidem non septimum duntaxat milliare, id 
est eeptimum ab urbe lapidem, Έβδομου appella-
tionem babuiese, sed etiam ioter septimum ietud 
milliare et urbem Gonatantinopolitanam inlerje-
ctum Campum, in quo «dificia omnia quorum me-
minerint Byzantini acriptores, oullaquc in ipso mi l -
l iari septimo stetisse aueim omnino contendere : 
quod mihi praiscrtim probaodum incumbit, ut dis-
putationis totius fundamentum : quod haud aegre 
fecerim, ai ita appellatum ab iisdem scriptoribue 
ostenderim. 

IV. PrimuB igitur ez iis prodeat Theopb.ylactns 
Simocatta, qui libro vm, cap. 13, scribit deflxa 
ad apectaculum a tyranno Plioca, Mauricii et ftlio-
rum capita πρδς τδ πεδίον τδν άναχείμενον έν τψ λε-
γ ο μέν ψ Έβδόμψ, δν Κάμπον 'ΡωμαΤοι χατονομά· 
ζουσιν. Ubi observanda νοχ άν αχεί μενον, q u « cam-
puin urbi adjacuisee salie p rod i t : neque enim 
Campus in ipao septimo milliario ease potuit, alio-
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qm Carapue in suborbanoeeu in villa esee dioere 
1ur,quod absurdum esset. DeindeHebdomum.Cam-
pum fuisae appellatutu diserte ait Simocatta; proin-
de idem est Hebdoinum cum Gampo. Theopbanea 
etiaiuGampum ad urbem Canstantinopolitanam eta-
tuit,cum aitad ann. 30Tbeodosii Junioris,Byzantios 
terr» motu consternatos ac torritos, έξω τής πόλεως 
έν τψ λεγομένω Κάμπψ sccesaisse ; cujue terree mo-
tus memoriam quotannie agi 26 Januarii, quo is ac-
cidit in Campo, acribit auctor Chronici Alexandrini: 
"Οθεν καί ή μνήμη κατ' έτος επιτελείται τής λιταν(ας 
μέχρι καί νύν έν τψ Κάμπψ υπέρ τήί τοΰ φιλάνθρω
που Θεοΰ μακροθυμίας. In quaquideni supplicatione 
imperatorem, aenatura, populumet clerum pedibus 
nudis proceesisse tradit idem seriptor : Καί ό 
βασιλεύς έλιτάνενσε μετά τής συγκλήτου, καί ο'χλου, 
καί τοΰ κλήρου, άνύπόδετος ημέρας πολλάς. Theo-
dorus Lector ecl. ι, et ex eo idera Theopbanes et 
8ymeon Logotheta ia Ghron. ms. ecribunt Marcia-
num έν ταις λιταΤς γενομέναις έν τψ Κάμπψ πεζόν 
έξερχόμενον, multas pecunias pauperibus erogasee : 
Anatolium vero patriarcham, cum a Tauro «d 
Carapum, juxta morem episcoporum urbis regia*, 
lectica vectus ad supplicationem procederet, et 
Marcianum pedibus incedentem vidisset, ipsum 
quoque πεζεύοντα processisee. Quis porro Theodo-
sium Juniorem άνυπόδετον, cum universa plebe et 
clero, vcl Marcianum pedibus uequo ad septiraum 
milliara quotidie procesaisse putet ? Neque hic 
opponat vir eruditus, quod pairiarcha Anatolius 
ourru vectus supplicationem instituerit, inde aatis { 
patere longius fuiese iter, quam ut ad proximum 
urbi campum fuerit processurus. Nam praeterquam 
quod id factnm more episcoporum urbis regise tra-
duot iidom scriptores, etiam in urbe hocapparatu 
litanias inetituiase patriarchae colligereestexeodem 
Tbeopbane un. 11 Jiistiaiani : Καί έξήλθεν ή λιτή 
τής άπό Άγιας Αναστασίας, καθήμενου Μηνά τού πα
τριάρχου έν τψ βασιλικψ οχήματι, καί τοΰ βασιλέως 
συλλιτανεύοντος τψ λαψ. Et an. 23: Καί διήλΟεν δ 
επίσκοπος Μηνάς μετά τών άγιων λειψάνων κατή μένος 
έν όχήμαυι χρύσψ βασιλικψ όιαλι'θψ, κρατών τάς 
τρεις θήκας των άγιων Αποστόλων είς τά γόνατα 
αύτοΰ, καί ούτως έποίησε τά εγκαίνια, scilicet sdis 
88. Apoetolorum. Idem Tbeophanes an. 25 ejus-
dem Augueti : Γεγόνασι τά εγκαίνια τής αγίας ( 
Ειρήνης πέραν έν Συκαΐς, καί έξήλθεν τά άγια λείψανα 
έκ τής Μεγάλης εκκλησίας μετά τών δύο πατριαρ
χών Μηνά τής ΚΙί. καί Άπολλιναριου τής Αλεξαν
δρείας, καί έκάθϊσαν άμσότεροι έν τψ βασιλικψ 
όχήματι, κατέχοντες έν τοις γόνασιν αυτών τδ άγια 
λείψανα, etc. Denique idem Scriptor anno 36 ejus-
dein imperatoris, ubi de fecundis Enceniis aedie 
Sophiana? : Ή δέ παννυχίς τών αυτών εγκαινίων 
γέγονεν είς τδν άγιον Ολάτωνα, καί έξήλθεν εκείθεν 
δ πατριάρχης ΚΙΓ. Ευτύχιος μετά τής λιτής, συμπαρ-
όντος καί του βασιλέως, καθεζόμενος έν τψ όχή
ματι, καί φορών τδ άποστολικδν σχήμα, καί κρατών 
τδ άγιον Εύαγγέλιον. 

^ V. Verumut disceptationie seriero prosequamur, 
NicephoruB patriarcha Conetantinopolitanua, in 
Hisloria, agens de Avaribus circa urbem dispersis, 
Heraclio imperaote : Καί μόλι πρδςτδ πεδίον τδ πρδ 
τής πόλεως, δ "Εβδομον καλούσι, καταλαβόντες 
ίδρύςαντο, ένθεν δέ τε σκεδαννύντες άχρι καί είς 
τοΰ Βαρνύσσου ποταμού γέφυραν. Ex hoc unico 
prceterea loco patet omnino voce Hebdomi non eep-
timum ab urbe cailliare, sed Campum ad urbem 
indigitari, quem occupavere Avares urbem obsee-
suri, usque ad Barnyssi fluvii pontem : qui scilicet 
fluvius Campo Hebdoiuo appellato adjacebat. Sed 
quin idem Gampus Hebdomi proxime urbi adja-
cuerit, scrupulum omnem eximit Eucbologium 
Goari, p. 810, ubi describitur ευχή λεγομένη έν 

I λιτή γενομένη διά φόβον εις τδν Κάμπον, είς τδν άγιον 
Διομήδην εξώπορτα, καί είς τήν πάλαιαν πέτραν. 
Supplicatio igitur fiebat a Tauro, sou a foroTauri, 
ad ffldem 8. Diomedia extra portam, et ad vete-
rem Petrara, quam Anonymus Combefieianus in 
Constantini Porpbyrogeniti Vita, τδ παλαιόν πετρίν 
vocat. Neque alia est ευχή, que pag.seq. in eodem 
Euchologio habetur, hocoe lemmato ; τάξις γινο
μένη έν τψ Τριβυυναλιψ έν ταΐς έξ έθους άπερχο-
μέναις έκεισε λιταις. Ubi obeervare lioet litaniae, 
promiecue dici factas in Campo et tribunali. Sed 
neque etiam diverea videtur ista supplicatio ab ea, 
cujus quotannis memoriam celebrari έν τψ Κάμπψ 
λιτανεύοντος τού λαού, ob terre mutum qui 15 
Augusti anno 27 Justiniani accidtt, eoribit Theo-

, phanes et ex eo Cedrenus et 8yraeon Logotheta. 
Sic in Ghrontco Alexandrino, an. 1 Heraolii in 
tarrae motu qui accidit 20 Aprilis, λιτήν γενέσθαι 
εις τδν Κάμπον, καί ψαλφήναι τδ Τρισάγιον decre-
turo legitur. Enimvero nemo erit, opinor, qui 
quod nude dicitur esse exira portam, ad eepti-
mum milliare exstitiese velit asserere, niei etiam 
velit Bomam dici exstitiese extra urbis Constanti-
nopolitanae portas. Meminit denique idem Tbeo-
phanes anno 36 Justiniani supplicatiome ad S. Dto-
mediemdem, scribensEutychium patriarcham, com 
mcnse Augusto, solo vigcnte Borea ac flante, navf-
gia ad urbcm non possent accedere, λιτάς έκβαλεΓν 
είς 'ίερόυσαλήμ, τούτ* έστι είς τδν ά'γιον Διομήδην. 
Ex quibus docemur buoc 8. Diomedis srfem, qnfe 
extra portam urbis erat, Jerusalem appeUatam, 
aliamque fuisBe ab aede S. Diomedis, qoe antea 
8. Eli® nuncupabatur, ut testatur Symeon Logo-
theta in Micbacle et Theodora, et intra orbem 
erat, ad portam urbis Auream. Monaeterii porro 
Jerusalem appellati abbates conciliis Gonstanti-
nopoli interfuiase alibi obeervamus : nam cum 
priua catbolica eseet occlesia, eeu plebalia, mona-
cbia eal attributa. Consimilee alias in Gampum 
Hebdomi institutos litanias ob terr® motus, vel 
ob alias quasvia catamitates, bvbent ecriptores, 
ac prtesertiiD illam de qua Gedrenusagit in Justino 
seniore, quem percepto terr» motu cversc Aatio-
cbiffi nuntio lugubrea veetea iAduiaae aoribit, et 
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ifiUitiOB per eeptem dies είς πρδ τής πόλεως j 
πεδίον έπτά ση με ίο ις άπέχον litanias instituisse. 
QuW ^ildem loquendi formula usus est Cedrenus 
retopf» apud Grafcos et Latioos ecriptorea qui 
lin^oJj Tentislati studebant: quod aatia vel inde 
pnkpttt eat, quod statim addat oampum exsti-
t/iso πρό τής πόλεως. Neque enim campus in pro-
epectti faAis esse potuit si ab ea septem milliaribus 
dieaittis ftiit, ηέο indici aut fieri potuere supplica-
tionee, riefcpie plebs continnis septem diebus ora-
tionra gratia ad septhnum ab urbo milliare proce-
dere (qaod velim eerio attendat vir doctue), quo-
tidle ad urbem vel ad urbis proxima revereura. 
Urb'8 Parieioram terrae motu concuesafuerit, cives 
ne atlftjm rtiiria obruantUr, Versaliaa sese confe-
rrot :'el ai public» iridioaniur supplicationes, ad ^ 
treemtrt tyUatuor lencas quotidis eeoedent rever-
Bari? *n'slit[uie sante mentre id eibi persuadeat? 
In uftle certe vicihSs locis tentoria explicuisse non 
abnoerim ih eju&tnodi terrae motuum terroribus ; 
civesijue efxtra urbem, non vero ad septimum ueque 
milliare, proropisse, doueo i i desinerent : ut in 
tenra 'ifcbtu, qui socidit 9 Februarii, iudict. 13, 
anDO 10 "ObriBtantihi ot Irenes, qao, ut ait Symedn 
Logotbetain Cbrbn, me. et Theophahes, σεισμός 
γέγονε φοβερώτατος, ώστε καί μή τολμώντός τινός 
εν οίκφ καθευδήσαι, άλλά πάντας είς τους κήπους, 
ναι τά έξάερα σκηνάς ποιήσαντας διάγειν · ή δέ 
βασίλισσα άμα τψ υίψ αυτής έξήλθεν έν τψ Άγίψ 
Μάμαντι, isd palatium scilioet, quod ad urbte 
maros verat» einum Ceratinutn erat, secessit im-
peratrix : tjuo etiam sese reoepisdo Leonem M. in 1 

fjmili terre motu scribit Chrorticon Alexanurinum. 
VI. Oeiniie, utdiximbs, qui fiefipotest ut Gampiis 

κρδ της πόλεως faerit, si ab ea septem millibus 
diuttos fnit ? hac certe loqtiendi formola qus 
moraibne prdtimastiht et in illius prospectu vutgo 
iotelligere ecriptore» palam est. Atque ul id uno 
aot alte^o flrriiefch loco, scribit aoctor Chtonici 
iletBtodrfniilohbikntmum M. inetaurata Drepaoo, 
Bfthyhi» orbe, eaque Aelenopoli de matris no-
miae iappelfata, bahc vectigalium immunitate do-
nasae **Κ φανερας περιοχής πρό τής πόλεως, 
HQMJfrmi jfftfrf txnit urbem prtfspectus, in honorem 
B. ijaoAani Uiartyris. Unde patet quidquid in pro-
Ipeeta^vj* ciVitattis, dici eese πρό τής πόλεως. 
Lfttfao BaAari in banleuca dicereht. Sed et de 
qOmdkik 43 sinua Ceratini capul insiila verba 
fkeien* iflchael Psellus in Hiet. ma. in Isaacio 
Comneiio, ila heec verba u&urpat: Καί βασίλειος 
τούτον καταγωγή αύτου που πρό τής πόλεως υπο
δέχεται περ (κύκλος τή θαλασσή καθ' έκατέρου 
μέρους, άνδρί αυτάρκης Θηρατικψ, άλλ' ουχί καί 
τψ βασιλεϊ τούτψ. Scylitzes in eodem Isaacio : Οθεν 
δή τής τών Αρχαγγέλων έφισυαμένης εορτής έξεισιν 
εις τδ πρδ τής πόλεως, φιλοτίμως τά τής εορτής 
έκτελέσαι σπουδάζων, in eedem ecilicet Χί Ordinum, 
que morfe fcrreetribus adjacebat, uti observavi-
TUttB ih fftHrii Cmstnntmpoli. Tradit Zonaras in 
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Romano Lacapeno, Symeone Bulgarorum rege 
ad urbem cum valido exercitu tendenie, eam 
oppugnaturo, Romanum imperatorem, ne qua3 
ante tlrbam erant amooiiitates ab hoste vastarentur, 
copias suas extra moenia eduxisee : Ό Συμεών δέ 
κατά τής πόλεως εκπέμπει στρατόν · Ίνα δέ μή 
έλθόντες τάς τής πρό τής πόλεως διαφθείρωσιν 
άγλαΐας, έπεμψε καί δ 'Ρωμανός τους άντιταξαμένους 
αύτψ. Neque aliterGontinuatorejusdemTheopbanis, 
lib. Π Ι , n. 4, dum scribit Theopbilum imp. palatii 
muros excediese, ut liber esset in urbis proxima 
proepectus, atque adeo in ipsam PrOpontidem : 
"Οθεν έπί τινα τών άφθαλμών έστίασιν τά πρδ τής 
πόλεως έχοντα, ώς έπί τό πλεΤστον είς έαυτά κα-
λούσι τούς βασιλείς, τά πρδς τήν θάλασσαν τού πα
λατιού τείχη τών αρχαίων θεμελίων ούτος παρεκ-
δαλών, καί πρός τά ηλιακά — παραδείσους έργα-
σάμενος, εκείθεν τό λοιπόν άν έπλήρός, καί έαυτδν 
έτερπε τούτοις, καί έψυχαγώγει, ώς τός εικός. D i -
ruerat Lacapenus Palatii muros, ut eorum quee 
πρό τής πόλεως erant conspectu vieom oblectaret : 
ita exserte hio acriptor. 8ed et ita hanc vocem 
usurpat Goastantinus Porpbyrogenitua in avi Vita, 
n. 22 editionte Gombefisii, ot alioa omittam. 

VII. Non alius igitttr fait Gampus iete ab eo 
qui urbis mcenibtiB terrefetrfbos aeu Theodoeianis 
obvereabatur, qui Hebdomi nomen retinuit, quod 
ihter urbem et sdptimum milliare proteoderetur, 
qnemadmodum planitiee idter Lutetiam et San-
dionysianum oppidatn, non Lbtetiana, aed Sandio-
nysiana appellatur. ls vero Campi Martii vice nrbie 
GonatantinopolitansB fuit : nam majoree omnes 
civitates ejbsmodi ad mcsnia oampos habuisse 
alibi (inGioss. med. lat.) docuimua in quibus milita-
res civium fierent exercitationes : quos ideo κάμ
πους στρατιωτικούς voCat Theodorue Hermopolitee 
inoditus (Lib. ι fol. 12, Cod. Reg.) : Έ γέγονε κάμ
πος στρατιωτικός, καί έγυμνάζοντο έν αύτψ οί στρα-
τιώτάι. Hos Μαρτίους unice appellat Mauriciiis, 
l ib . iii Strateg. cap. 2. "Ov πρώτον έν τψ Μαρτίψ 
ποτέ οί καβαλλάριοι έπαιζον έν τοις παραχει-
μαδίοις. De iis etiam ita Vegetius, lib. I, cap. x : 
Romani veteres, qaos tot bella ei continuata pericula 
ad omnem r$i militarU erudierant artem, Campum 
Martixtfn vidnum Tiberi detegerunt, in quo juventus 
post exereitium armorum tudorem pulveremque dilu-

I etet. Hinc ejuemodi Campi, obi et ceneebantur 
militee, ut est apud Leonem Grammaticum et 
Anonymum Combeiisianam, in Lacapeno, n. 6, ubi 
de C&mpoad arbemGonstantinopolitaiiam, γυμνάσια 
πολεμικά dicuntur Theodorito, lib. iv, Hist. Ecc. 
cap. 25 et 26, si novi interpretis versio epectetur : 
Πεδία τά ποκέμου δεχόμενα μελετάς, Libanio, in 
Presbentico ad Julianum imp. quo re&pexit Gicero, 
cum ludo campestri et exercitatione uti dixit. De 
militari vero Byzantorium in Gampo exercita-
tione, quaedam habet Theophanes, an. 7 Pbowe, ut 
et Palladius in Vita CbryeoBtomi, ubi ecribit 
Arcadium urbe egreesutn τού γυμνασθήναι έν τψ 

13 
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παρακειμένω πεδίω. Qui quidcm Campus non alius 
esl ab Hebdomiano : quod praeterea inde colligere 
licet quod Ruffinua, prsefectua praetorio, in Chro-
nico Alexandrino inieremptue dicaturin Hebdomo ; 
apud Philostorgium vero lib. xi, cap. 3, έν τψ 
λεγομένω τριβουναλίψ, apud Zosimum, Hb. ν, et 
Socratem, l ib . vi, cap. 1, πρδ τών πυλών της 
Κωνσταντινουπόλεως apud Marcellinum Comitem 
ante wbis portas : apud Glaudianum denique lib. 
l i , in eumdein Rufinum, in Campo urbi proximo, 
quem ita deacribit : 

Urbis ab Augusto tractu, qua vergit in austrum, 
Planities vicina patet, nam cxtera pontus 
Circuity exiguo airimi te tramite passus. 

Moxinea planitie exstitisse tribunal, sie innuit, 
dum Ruffinus Arcadium compellat : 

. . . . gravtlerque apprensa veste morantem 
Increpat Augustum, scanaat sublime tribunal, 
Partteipem sceptri, sociumque declaret honorU. 

Quie non videt hisce laudatis locie, non modo 
Hebdomum, Tribunal, et Gampum pro unoeodem-
que loco sumi, eed etiam Gampum ipsum urbi 
proximum fuisse, non vero ad 7 milliare ? cujus 
tandern situ cognito, superest ut q u « in eo exsti-
terint sedificia percurramus. 

VIII. Ex hie prsecipua iuere Tribunal et Palatium 
Conetantinianeum vel Justiniaaeum, utrumque 
Hebdomi nomenclatura pariter doaatum a scri-
ptoribus : quod hio nobis in primis probandum. 
Atque ut a Tribunali ordiamur, in quo ievari 
et iaaugurari solebant imperatores, illud cum 
in Garapo, tum in Hebdomo, atque adeo in ipsa 
urbe extitisse tradunt pasaim soriptores, ita ut 
interdum Campus Hebdomi, ab eo Canpus Tribu-
nalis : interdum Tribunal Hebdomi, interdum 
denique ac nude Hebdomum ab iis appelletur. 
Nam ecce, si liceat aliae a oubis adooiata bio 
ruroum recuderc, in Chronico Alexandrino, Valene 
a fratre Valontiniano εις Κωσταντινούπολιν έν τψ 
Έβδόμψ levatus imperator dicitur: ab Idatio, 
Constantinopoli in miUiario 7 in Tribunali. Nec 
abludit Themietiue, cujus verba prajstat hic addu-
cere, quod suburbanum istud, Hebdomura scilicet, 
in urbe extitiese exserte teetelur. Ita itle in Pbil-
adelpbis : Όσον γάρ πλείονος άξιον τδ κτήσασΟαι τά 
αγαθά του τδν κεκτημένον μείζω ποι ή σαι, τοσούτον 
και σοι δικαιότερα πρδς τήν πόλιν έστιν ή τής εύ
νοιας δπόΟεσις. "Η πώς ούκ άτοπον τήν μέν έσχατιάν, 
έφ' ής τήν άλουργίδα ένήψαι, περιφάνεστέραν ποιή-
σαι κρηπίδι, και βήμασι και άνδριάσι, τή πόλει δέ 
ήν ούκ όκνεις όνομάζειν μητέρα τής άνα^ρήσεως, 
μή οιεσΟαι έποφλίσκειν τά χαριστήρια ; Ex quibllB 
verbia omnino conficitur, ut rccte conjectat Peta-
viue, έσχατιάν i l lam, esse suburbanum, quod Heb-
domura appellabant, in exlrema urbis partositum, 
ubi in tribuQidi, cujus hoc loco mcminit, inaugu-
rari eolebant imperatores : neque enim urbis 
έσχατιί appellari dobuit soptiraua ab ea lapis, cum 
illius extremum esse non potuerit, quod velim 

attendat vir doctue. Proinde matremsux inaugura-
tionis urbem Constantinopolitanam jure appellave-
rit Valene, qnod revera in ea facta eseet : quod 
minime dixisset, si in septimo ab urbe milliario 
fuisset peracta. Et eane Ammianus, lib. xxvi, 
Valentera a fratre Valentiniano imperatorem di-
cium GoDstantinopoli in Suburbano prorsue etiam 
innuit, cujus vcrba bicapponam, quod Themistiana 
illustrent : Indeque cum venisset Constantinopolim, 
(loquitur de Valentiniano) multa secum ipse devol-
venSy et magniiudine urgentium negotiorum jam 
se superari considerans, nihil morandum ratus, 
quintum Kal. Aprilis produclum eumdem ValenUm 
in Suburbanum, universorum sententiis concinen-
tibus, (nec enim audebai quisquam refragari) Au-
gustum pronuntiavit: decoreque imperatorii cultus 
ornaium, et tempora diadamate redimitum, in 
eodem vehiculo reduxil. Ubi per Suburbanum, Heb-
domum intelligi conslat, quod ad urbem exstitit, 
ex quo in Palatium Valens una cum fratre vehi-
culo reversus est. Ita porro apud Marcellinum 
comitem Arcadiae levatus Augustus dicitur Con-
tantinopoli, in milliario septimo. Ubi idem Chro-
nicon Alexandrinum, 'Αρκάδιος Αύγουστος έν 
Κωνσταντινουπόλει έν τψ τριβουναλίψ τού Έβδομου 
άνηγορεύθη. Apud eumdera Marcellinum comitem, 
Honorium pater suus Tkeodosius in eodem loco quo 
frairem ejus Arcadium, C&sarem fecit, id est /oras 
uptimo ab urbe milliario. Idem Chronicou AU-
xandrinum Theodoeium Juniorem levatum eiiam 
Augustum scribit έν Κωνσταντίνουπόλει είςτδΈβδο
μο ν έν τψ τριβουναλίψ, Marcianum vero έν τ ψ 
Έβδόμψ, omissa vuceTribunalis. Zenon in tepLimo 
levatus ecribitur apud Victorem Tunnensem : 
Basilicus έν Κάμπψ, apud Tbeodorum lectorem, 
Tbeopbanem, Symconem Logothetam, Zonaram, 
et alios : Mauricius a Tiberio έν Τριβουναλίψ, 
apud eumdem Tbeophanem et ZoDaram: έν 
προκένσψ τού Έβδομου, in Chronico Alexandrm 
Pbocas in esde Θ. Joannis Baplist» έν τψ Έβδόμψ, 
apud Simocatlam et Theophanem : tn septimo 
guod dicitur Secundianas, apod Gregorium i f . Ut 
porro tyrannus in urbem venerit, aio narroiTbeo-
phance : 01 δέ Πράσινοι, εξελθόντες ύς. «δ ΊΜΤ10^» 
μεγάλαις εύφημίαις έτίμων τδν τύραννον Φωκαν, 
καί πείθουσιν αύτψ έν τψ Έβδόμψ παραγενέσθαι. 
Πέμπει τοίνυν Φωκάς θεόδωρον τδν Ασηκρήτις, 
καί είσελοών έν τή Μεγάλη εκκλησία, έπανέγνω-
σεν τψ λαψ όπως ό παρτιάρχης καί οί δήμοι, καί 
ή σύγκλητος άφίκωνται έν τψ Έβδόμψ. Τούτου 
τοίνυν γεγονότος, καί πάντων έν τψ Έβδόμψ ά<ρι-
κομένων, Κυριάκος δ πατριάρχης άπήτησε τδν 
τύραννον δμολογίαν περί τής ορθοδόξου πίστεως · 
ή δέ άναγόρευσις τού τυράννου είς τδν ναόν τού 
Άγίνυ Ιωάννου τού Βαπτιστού γέγονεν. Nimirum 
Prasini Pbocam ad Hebdomum accedere,Buadent, 
ubi scilicot ioaugurari et levari solebant impera-
tores: quo cum accessisset, in ffido S. Joannis 
Baptist©, palatio Hebdomiano vioina, a pairi-
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troha Cyriaoo solenni ritu coronatus est, oum Α 
aliaa imperatores in »de duntaxat Sophiana corona 
donaii eolerent. Is vero triduo postquam in urbem 
vanit, Rndooiam uxorem Augastam coronavit, in 
ado adlkat Sopbiana, com ille aniea in Hebdomo, 
teo io ede 8. Joannie Baptista, a patriarcha co-
ronaiae fuieset. Ita porro Constantinue Coprony-
mus a patre Leone Isauro έν τ φ τριβουναλίψ, 
et Leo Armenios έν τψ πρό τής πόλεως τριβου
ναλίψ, levati leguntor apud eumdem Theopbanem, 
Symeonem Logotbetam, et Georgium Hamartolum 
in Ghronicie mss., έν τψ κάμπψ τοΰ τριβουναλίου, 
in Ghronico ms. ab Adamo ad Leonem 8apientem. 
Hiace addere plaoet quod tradunt Simocatta, idem 
Theophanea, et Georgiue Hamartolus, Maoricii 
imp. et flliorum in Eutropii ad Galchedonem por- , 
to ceeorum capita, per aliquot diea plebi expo-
•uisse Phocam in Gampo Tribunalis. Quod ai factum 
id eaeet aeptimo ab urbe milliari, eo certe conce-
dera oportuiaeet plebem Conetantinopolitanam, 
qood nemo opiaor sibi pereuadeat. 

IX. Ex bis igitur patet omaino Hebdomum, 
Tribanal, et Campum, promiecue usurpari apud 
landatoe soriptorea pro uno eodemque loco, ubi 
acclamari et inaugurari eolebant imperatores, more 
ab antiquo recepto, cum in Campie Martiis, seu 
qnj ad majores civitates erant, id ferme eemper 
peragi solitum doceant ecriptores, ac in primie 
Flariae Vopiecus, quo loco scribit, Tacito a aenatu 
in imperatorem electo, inde itum ad Campum 
Martium, ibi Comitiale Tribunal ascendisse eumdem . 
Tacitam, et prsefeotum urbi jElium Ceeonium 
ntratiaese militibua et civibus in principem de 
utUmtia omnium exercituum Tacitum a senatu 
•leotam. Tradit praeterea idem scriptor Probo 
militari quodam consensu in imperatorem accla-
mato, facium concursum, el eespititium Tribunal, 
appellatttmque imperatorem, atque ornatum pailio 
furpureo, quod de statua templi ablatum est, atque 
M r ad Palatium reductum. Et Lactantius, in libro 
U mortibus persecutorum n. 32, de Maximino: 
Flttms contumacia, tollit Cmareum nomen, et se 
UeMmmque Augustos appellal, Maxentium et Con-
Umtkm fiiios Augustorum (id est Cesaree) Maxi-
vkmufoetomdum scribit quasi nuntiaus9in Campo 
l aHUffMim^ celebrato Augustum se ab exercitu 
wmcufdtm. Mitto qu© de Juliani in Campo 
al i o TrBnmali in Gallia Ammianus Marcellinus, 
et de HrafEani apud Ambianos in Tribunali, et Va-
entfnltiiJ Janioria ab exercitu in Iribunali in civi-
taU Aeimec9 inauguratione, Idatiue, soribunt; ubi 
dantazat obeervare liceat, Tribunal dici fuisae in 
cmtate, tametsi rem actam in Gampo, proxi-
mom vero sit, secundum reoeptum morem. 8ed 
ei Gampam et Tribunal eiiam Romee idem fuieee 
irmat Theophanes, ubi de Gonstantio solemni 
pompa tnrbem ingreaso : Έξελθών δέ έν τψ τριβου
ναλίψ Κάμπψ, καί στάς έφ' ΰψους, συμπαρόντος 
αύτψ τοΰ στρατοπέδου, έδημηγόρει, id est in Gampo 

Martio qui urbi proximus fuit : ubi looutus vide-
tur Theopbanes more, ut ita dlcam, Conetanti-
nopolitano ; quo loco Chronicon Alexandrinum 
babet, έν τψ Κάμπψ τρίβουνάλιον έφ' δψηλοΰ 
ποιήσας, etc , cujus» quidem Tribunalis Gonetan-
tii meminit Themietius orat. 3. Non mirum igitur 
ai qui purpuram arripiebant, priusquam in urbem 
venirent, ad Campum, et ad Tribunal quod in 
Gampo urbi proximo erat, eecedebant, ot ab om-
nibus, ac militibue prssertim, quorum ea tem-
peatate id juris esae videbatur, imperatores more 
recepto acclamarentur. Quin etiam ohservatum 
pridem a viris dootis,jEgyptio8 reges post oelebrata 
άνακλητήρια, Mempbi in Palatio solitos inaugurari, 
non vero Alexandria3,qua3 iEgypti caput erat,ut re-
gum Persarum inaugurationem,quam τελετήν appel-
labant, faotam Parasgadis : quomodo etiam regea 
Qoatri Durooottori Remorum inaugurari et coronari 
eolent, Don vero Parisiis, urbe regni primaria. 

X . Aliud proinde fuit Hebdomum, seu eeptimoe 
ab urbe lapia, aliud Campus ad urbem, Hebdomi 
appellatione donatus, aliud Tribunal, eique ad-
junctum Palatium Gonatantinianeum, utrumque 
etiam eadom nomenclatura notissimum apud scri-
ptores Byzantinos, quod satis superque probaaae 
arbitramur. Qn» quidem non obeervata distinotio, 
viro erudito, aliisque forte fucum facit, adeo ut 
vix ao ne vix quidem eibi persuadere potuerint, 
Hebdomura non modo ad urbem pertinuiese, aed 
et partem illius intra ipsius muros includi, vel 
saltem ad ipsa euburbia potuieee protendi, ao 
Bebdomi eervari appellationem. Quod sane acci-
dit, quemadmodum, ut attigimus, Gampum ad 
Lutetia moBQia versus Septentrionem, Sandiony-
sianum vulgo appellamue,ab oppido et monasterio 
8. Dionyeii, quatuor ojilliaribus ab urbe dissito. 
Vere enim dici potest partem ietius agri, prolatie 
subiade civitatis pomoBriis, esse intra ipaam Pari-
eioram urbem.ut pars Hebdomiani agri, qui ueque 
ad vetus Byeantiumprotendebatur,prolatie paritera 
Conetantioo pomoBriie, intra novam urbem inolosa 
est : quod quidem planum fiet, prolatia acri-
ptorum auotoritatibue,ne gratia id proferri dicator. 

XI. Theopbanes anno 5 Constantioi Pogonati, 
quem laudavimus in nοetra Constaniinopoli; ecribit 
8aracenos in Thracicas partes appulisse, urbem-

^ que obsediase ab oocidentali promontorio Heb-
domi , eeu Magnaura, uaque ad orientale 
promontorium, quod Cyctobiom vocant. Illiue 
verba aunt expendenda, quod controveraiam 
omnem dirimant : Τούτψ τψ έτει δ προλεχθείς 
τών θεομάχων στόλος άναβάς προσώρμησεν έν 
τοις θρακψοις μέρεσιν άπδ τής πρδς δύσιν άκρότη-
τος τοΰ Έβδομου, ήτοι τής Λεγομένης Μαγναύρας, 
μέχρι πάλιν τοΰ πρδς άνατολήν ακρωτηρίου του 
λεγομένου ΚυκΛοβίου. Κατά πάσαν τήν ήμέραν συμ
βολή πολέμου έκροτεΐτο άπδ πρωί έως εσπέρας, 
άπδ βραχιολίου τής Χρυσής πόρτης μέχρι τοΰ 
Κυ/λοβίου εαυτούς ώθοΰντες, καί ωθούμενοι. Qo» 



399 DISQDISITIO *rot»OGRAPHICA 

quidem ita reddidit auctor Miecellae : Anno 5 im- X bilius afferat, ut eum Seneca loquar, tum non 
perii Constantini, prxdictut Deum impugnantium 
stolus ascendens applicavil in Ihracensibus partibus, 
α summiiate videlicet septimi, qux vergit ad Occiden-
tem, id est α domo qum Magnaura dicitur, et rurtus 
usque ad arcem, quam Cyclobium dicunt, quseque 
speciat ad Orientem. Per totum itaque diem con-
gressio belli lenebalur, id est α mane usque ad ve-
speram, α brachialio Aureae portse usque Cyclobiam, 
invicem utraque parte in uno pulvere impellente. Ce-
drenua idipenm enarrans : Τών θεομάχων στόλος 
έλθών προσώρμησεν έν τοΤς θρακψεις μέρεσιν, άπό 
του Έβδομου μέχρι Κυκλοβίου. Ubi Έβδομον nude 
vocat, quod Theophanes promontorium Hebdomi. 
Zonaras iisdem fere verbie quibusTheophanesrem 

gravate ab opinione mea in sententiam illius dit-
cessionem fecero. 

XII. 8ed at nec promontorium Hebdomi, ita 
neque Hebdomum ipsum ad Propontidem fuit, sed 
ad einus Geratini oaput, ubi Cydarie et Barbyases 
flovioli confluunt, haud prooul ab urbe, quod 
eupra allati loci omnino declarant. Ex quibns evi-
deoler patet, non modo Hebdomum ad occidentem 
veraue Magnauram recte statui, quod quidem Pa-
latium proximum fuit sinui Oeratino; sed et per 
eumdem sinum Saracenoe in Hebdomum, seu in 
Gampum urbi proximum, pervtniese, a quo ad 
Cyclobium uaque urbem mari obsedere. Proinde 
cum παράλιον τοΰ Έβδομου, Georgius Hamarto-

recenset : ΕΤτα στόλψ βαρεί κατ' αυτής άπήλθον jj lue, et αιγιαλούς τοΰ Έβδομου dixit acriplor vita 
τής βασιλίδος τών πόλεων, καί ναύσταθμον τοΰ 
αφετέρου στόλου πεποίηντο άπό τού πρός δύσιν 
ακρωτηρίου, τοΰ κατά Έβδομον, μέχρι τοΰ Κυκλο
βίου. Ubi scriptor Narrationis historice in festum 
τής Άκαθίστου, de ipaie Agarenie urbem obaiden-
tibus sub eodem Pogonato verba faciens : Ηροσώρ-
μησαν τή παραΠαλασσίψ τοΰ Έβδομου. Et Georgiue 
Hamartolus in Chronico me. : Καί προσορμήσαντες 
κατά τήν παράλιον τοΰ Έβδομου, eto., ecilicet 
versuB άκρωτήριον τού Έβδομου, a quo usque ad 
Cyolobium, non ierrestri, sed maritima obeidione, 
ut exserte ecribit Tbeopbaaea, urbem circumaede-
derunt. Denique tradit idem Tbeophanes in Leone 
Isauro an. 1, eoadem Saracenos urbem obaediaae 
άπό τής Μαγναύρας Ιως Κυκλοβίου, maritima sci- r „ w 

lioet pariter obeidione. Ex qaibus hio allatis locie, C Ceratini littoribue adjacuerit. 
quoe paulo accuratiue cum urbis topographica 
descriptione ao ichnographia, quam in noetra Con-
stantinopoli Ckristiana delineari curavimus, expen-
dat velim novus ao primus aesertor Hebdomianus, 
nemo nisi nimium pervioax infioiari poterit Heb-
domum ad urbem pertigisse, ejueque partem intra 
urbem potuisse includi, cum Cyolobium ad muros 
urbis terrestree versue orieniem et Propontidem, 
Magnaura vero ad eoadam muros, imo intra ipsam 
urbem veraua occidentem el promontorium Heb-
domi exstiterint, quod multis in noetra luoubra-
tione docuimue. Si enim promontorium Hebdomi 
ad septimura milliare exstitit vereus Orientem et 
Propontidem, quos ie videtur velle,qui fieri potest 

S. Basilii Junioris, n. 7, ejusdera euperiorie sinus 
littera intelligi debent, ubi portus qui io Heb-
domo exetitiese narratur, quem πρός Βλαχέρναις 
κόλπον vocat Scylitzes, statui debet, non ad Pro-
pontidem. Qui quidem portue ia videtur, quem 
λιμένα τού Έβδομου vooat, et purgatum fuisse 
anno 25 Juatiniani acribit idem Theophanes : ad 
quero scilicet Tiberii Constantini imperatorfa, qui 
έν προκέσσψ τοΰ Έβδομου obierat, cadaver πλο1, 
aeu navigio, ut est in Chronico Alexandrino, dela-
tum eat. Seil et de similibus aliia in fiebdomo, ώ 
ad ainum Geratiaum νεωρίοις egimus in noetr* 
Constantinopoli. Non mirum igitur si Hebdomum 
παραθαλάσσιος τόπος dioatur Procopio et Nice-
pboro Gonstantinopol. in Hist. quod aoilicet siQue 

XIII. Scribit Tbeopbanea Nicepborum Pbocam 
imperatorem acclamatum, Cbry&opoli, quo oum 
clasae appulerat, imperatorio dromoue aesumpto, 
είς τδ Έβδομον a PraBinia deductum, ubi scilicet, 
secundam receptum morem, imperator In Tribu-
nali acclamaretur. Chrysopoli nempe, qu« Gera-
tino promontorio obversabatur, non in urbeab 
transiit, eed emenso ipao einu Ceratino, ad Hab-
domum pervenit: quod clarius narrat Scylitsea, 
tradens Nicephorum cum tota classe ChryBOpoJiin 
trajeciaee, indeque ad Hebdomum, itquo ibinc 
πάντα τόν δήμον τής πόλεως μετ' εσ^ήμιών και 
κρότων, δημοσίας γινομένης προόδου, \xk urbem 
introduxiaae, διά τής Χρυσής πόρτας, per quam 

ut provimum fuerit Magnaur® palatio, quod in D soilicet aolennes ingreaeue fieri solitos aBbi obeer-
urbe et ad urbis muroa veraua occasum exetitit? 
Quia denique in mentem sibi induxerit, vel aori-
bere voluerit, Saracenoe urbem obsedisae a se-
ptimo milliari veraus Rhagium, (quod 12 ab urbe 
lapide ad Propontidem in Gbarta Peutingeriana 
etatuitur) ad Gyclobium, eed castellum rotundum, 
quod eidem Propontidi adjacuit, hodie etiamnum 
Heptapyrgio incluaum ? Veloti ai quia diceret Lute-
tiam hoatee circumsedere a Versaliia ad Lupareum 
usque Palatium, is certe deridiculo baberetor. 
Videat quid reponat, et nodum bunc aolvat vir 
eruditus, si lamen poteet, vel certo aliquid proba-

vavimua, quod et exeerte docet Gonatantioos in 
Vita Baeilii imp. n. 40 edit. Combefiftii. Et Zona-
rae : Τόν Νικηφόρον εκείθεν (Ghiysopoli) είς τδ 
"Εβδομον άγουσι, κάκεΐθεν συν προόδψ δημοτελεΐ 
είς τήν Μεγάλη ν έκκλησίαν. Ubi nemo, opinor, ex 
iie quibus notua eet GoDatantinopoleoe eitue, sibi 
in animum induxerit, Nicephorum ad locnm ten-
dentem, ubi inaugurandus erat imperator, eiqui-
dem ad Propontidem exstiterit, cum tota claaee 
Gbrysopolim appuliaac, eo rarsum revereurum : 
ut urbanam omnem multitudintm ad eeptimam 
ueque lapidcm egre88am,indeqae eoleinni proceesn 
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Nioephorum Phocam ad urbem deduxiase. Neque A, Hi Vita n. 90 ejusmodi palatia seu suburbana 
aliter inteUigenduB AnastaeiuB Bibliothecariua.quo 
loco naxrat Gonetaotinum papam cum ad C«am 
insulam appuliseet, deductum fuisse in Heb-
domum, indeque in urbem : α quo loco navigantes 
venenud α septimo milliario Constanlinopolim. Ubi 
Septimi milliarie vocabulo Magnauro palatium in-
teUigitur, in qao excipi primo solebaat exteri ma-
gnatee, vel etiam legati, quod pra caeterie testatur 
supra laudatus Conetantinue in avi Vita n.74,et in 
ooatra do urbe lucubratione docemus. Badem 
plane ratione intelligendi etiam Anonymus Cora-
befisiantiB, Scylitzes, et alii in Romano Laoapeno, 
dam acribunt Petri Bulgarorum regis cum ejusdem 
imperatoris fllia Maria in urbe celebratis nuptiis, 

βασιλικά μεταβολής ένεκα καταγώγια appellat, ubi 
de Pegano palatio agit, quod ad urbis muroe erat 
versus portam Auream, ul et palatium quod Heb-
domi appellabant versus Blanchernas et sinum Cera-
tiaum, ot πρό τής πόλεως erat, ut est apud Tbeo-
phanem in Michaele an. 2. Illud porro ipeum est 
quod in regione 14 exstitit, ut est in veteri urbis 
deacripiione, et Constantini nomen r6tinet,a con-
ditore Constantino M . , a quo oonditum primo extra 
urbis mcenia, postea iia productis intra urbem, vel 
certe ad ipsa mcenia etiamaum conspicitur. Ineo 
vero exstitit Gonsistorium Gratiani et Juetiniani 
imperatorumfde quo multis egimuB.Istud veroPa-
latiuiu, Hebdomum nude a acriptoribus fere aem-

eamdem Mariam una cum conjunge in Bulgariam ^ per nuncupari constat; quod praaertim eruimus 
profecturam, ad Hebdomum usque a parentibue 
deductam, bicque navim consceadisse. Appulerat 
vero Petrus Constantinopolim vereus Blachernas, 
ot ezeerte tradit Georgiue monacbus, ad Portum 
acilioet proximum Hebdomianum,ubi et revereurue 
in patriam navim conscendit.Sed et idem scriptor 
•obdit,ftfaria a parentibus ad Hebdomum deducta, 
ipeoB oum Petro in eodem Hebdomo epulatos, sci-
lioet io Bebdomiano Palatio. Enimvero quod Leo 
Qrammaticu8,Symeon Logotheta,et idem Scylitzes, 
Symeonem Bulgarorum regem urbem primum cir-
oomaediesa oommemorant, ducto a Blachernis 
fmllo ad portam Auream.ac deinde urbis potiundaa 
spe abjecta, έν τψ λεγομένψ Έβδόμψ recessisse, de 
paeis conditionibus acturum, h®c capienda 
tnnt non de septimo milliari, sed de campo Heb- G 
domi, in quo caetra fixerit: cum tota h»c interpo-
ata planities ita nunouparetur, ut paaeim hic 
obMrramuB.Unde cum auctor Chronici AlexandH-
m, obi de Victoriatornm seditione sub Justiniano 
agit, militae venisee BCribit άπό του Έβδομου, καί 
τοδ "Ρηγίου, καί τοΰ Άθύρα, καί άπό Καλαβρίας, id 
Ha intelligondam, ut ex vicinis urbi lociis i i acciti 
luriiit, tom ex Hebdomo versus Occidentem, tum 
afthegio rt Atbyra versus Orientem, tum ex Ga-
kbrya, loco scilicet in Asia sic appellato, quem 
Ιαλο&ρύην vooat Bryennius, Καλαβρύην, Soylitzes 
tXlaaaras: Anna vero Commena, Καλαύρην. 

XTi.lribunali porro, do quo mox egimus, ad-
jacoit aaflnm etspatiosum Palatium,quod utTri 

ex ejusdem Jubtiaiani GoDstitutionibaa in eo Con-
sistorio exaratie,qu8B subecribi aoleat hac formula; 
RecUata Septimo milliario hujus inclytx civUatis in 
Novo ConsUiorio Justiniani, vel Septimiliario in Novo 
Palatio vel Septimo in Novo Consistono. Loco 
protulit Jacobua Cujaoius, lib. xx, Observat. 
cap. πι, nos etiam lib. n Conslantinopoleos Chri-
stianae. Ex quibus omoiao conficitur Hebdomum et 
Septimum milliare, vel Septimiliarium civitatis 
Constantinopolitan» ideo appeilari,quod revera ad 
urbem eeaet, et ad illiue mcenia,ita ut ipeiua urbia 
pars fuerit, etai primitue extra ipsos muroa, atquo 
adeo ut a Septimo ab Urbe milliari diatiogueretur: 
unde qu» in Septimo, id est, vel in hoo Palatio vel 
in Tribunali acta diountur, recte in ipsa urbe acta 
referuntur in eupra allatis auctorum locis. Atque 
inde Juatiniani Palatii appellatiooem deincepsetiam 
retinuit, ut ex Bondelmontio docuimua, a quo eu-
pra niGania staiuitur, et juxta ©dem Novem Ordi-
num, aeu 88. Angelorum, quam Cantacuzenus ad 
ipaoa urbie muroa pariter statuit, adeo ut nullus 
dubitandi supersit loous, quin Gonaistoriura Jueti-
niani in Septimo milliari, illud idemque sit cum 
eodem Justiniani Palatio, qucd Gonetantini ctiam 
vocant. Sed et hinc colligere licet cur Marcellinua 
comes ecribat, Honorium α palre suo Theodosio in 
eodem loco quo fratrem ejus Arcadium, Cxsarem 
fecisse id est Seplimo ab urbe milliario. Quippe 
cum Arcadiua Coastantinopoli in MUliario septimo 
levatua dicatur Augustus ab Idacio, sequitur quod 

banMl, fia« illud Hebdomi appellatione donatur D f f c t u m e 8 t 8 e P U m o a b u r b e "i»|*rio.iion poluieee 
( a acriptoribus, cui Tribunal vicem prseti-

tit Tartiboii,adeo ut pro uno eodemque suburbano 
fere aampar ueorpetur, ad quod proceesum facere 
dieontnr imperatores, in eo scilicet moram acturi, 
la Chnmieo Aiexandrino, apud anonymum Comba-
fiaianniD, Leonem Grammaticura, et Cedrenum in 
Romano Laoapeno,uti in Constantinopoli Christiana 
docoimus. Processus enim in alia palatia duntaxat 
aea etiam euburbana, iieri diceb.intur, mutandi 
aeria gratia: quod facere solent summi pontifices, 
eum a Qoirinali ad Vaticanum, aut contra sece-
dunt.Unde Constantinue Porphyrogenitus in Baai-

(ieri ic urbe, nisi bac locutionis rormula,iuin apud 
Marcellinum, tum apud Bocratem et Gedrenum, 
locia infra allatia, ipaum Palaiium Hebdomi, vel 
Tribunal quod ad urbem atetit, intelligatur. 

XV. Proinde igitur apud ecriptoree Hebdomum 
pro ipso Palatio uaurpari omnino conatat. Apud 
Zonaram in Theodosio Junioreet Nicephorum Cal-
liati, Pulcheria, regia exacta, είς τό Έβδομον con-
cesaieee legitur,id est in Palatium Hebdomi. Ruffl-
nus lib. lii De vitis Patrumde quodam roonaoho: 
Habilabat autem in parva cella foris civitattfn, prope 
proastium qui vocatur in Septimo,ubi solent impera-
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tor$tegressi de civitate libenter degere. Neque aliter Α tium et Tribunal promiscue ut unum idemque ab 
intelligeadus Theopbanes, an. 31 Juetiniani, ubi 
de terro motu . qui eo anno aocidit, quo urbis 
muri a Conatantino et a Theodoaio conditi, non 
modo conciderunt, sed et έν έξαιρέτω (prxsertim, 
ita h«c vox vertenda fuit) έκκλησίαι, και τά έπ-
έκεινα τοΰ Έβδομου, ffides S. Samualie, Deipar® 
Petalae diot», et 8. Vincentii multaque ecclesia-
rum altaria et ciboria, a porta Aurea ad portam 
Rusii. Hic enim per Hebdomum exserte inteUigitur 
Palatium Hebdomianuro urbi acillius muris adjun-
ctum, cum de ruinis urbis duntaxat hic agatur. Tn 
Gbronico ms. ab Adamo ad Leonem Sapieotem in 
Mauricio, Campus Tribunalis Hebdomo proximue 
dioitur: Καί μή τοΰτο καταδεξαμένου τοΰ Βασιλέως, 
θυμωθείς δ βάρβαρος, άπέκτεινεν χιλιάδας δέκα έν g unquam, niai atupidus, 
τψ Κάμπψ τριβουναλίου, τψ πλησίον τοΰ Έβδδ- teris mandare audeat. 
μου, hoc eet, In Campo Tnbunalis Palalio ad urbi* 
muros, Hebdomo appellato, proxinui. Notant Meneea 
29 Julii, S8. Benjamini et Verii memoriam cele-
brari πλησίον τοΰ παλατίου τοΰ Έβδομου. Neque 
forie aliud est Palatium ab Hebdomiano, de quo 
Zonaras in Constantino Monomacho, ecribeae Tor-
nicio urbem oppugnante versus Blachernas impe-
ratorem ε'ν τινι βασιλικών θαλάμων προβεβλημένψ 
τών άλλων, καί έπί τψ πρδ τής πόλεως έστραμμένψ 
πεδίψ pro majestate consedieee, ut videret hostes, 
et a)> iis vicissim videretur. Ubi obeervare licet, 
Don modo baoc locutionis formulam, πρδς τής πό
λεως, denotare quod eet in urbie proapeclu, sed ei 
πεδίον illud πρδ τής πόλεως non aliud aeee a Cam-
po Hebdomi vel Tribunalie, quem ad urbem, et ^ 
ante urbem exstitiese produnt paseira ecriptoree. 

XVI. Neque porro, quod eupra attigi, Palatium 
Hebdoml et Tribunal unum idemque fuere, ai etri-
cte res aumatur. Nam Tribunal erectum erat in 
Gampo Hebdomi aub dio, in quo levari et inaugu-
rari solebant imperatores, cui adjunctum erat in-
gena Palatium, quo ee recipiebant exacta inaugu-
ratione, quod Hebdomi pariter appellabant, quod 
in campo Hebdomi esset eediflcatum. Id omnino 
declarat Theophylacius Simocatta lib. i , cap. \ . 
Nam ubi scriptor Chronici Alexandrini ait mortuum 
Tiberium Gonetantinum έν προκέσσψ τοΰ Έβδομου, 
id eat dum in Palatio Hebdomi moraretur, poat 
renuntiatum in Augustum Mauricium generum in 

Himerio ΙΙαλάτιον τδ τριβουνάλιον, et Hebdomum 
appeHari ab aliis soriptoribus. Non mirum igitur 
videri debet si utrumque exatilisse Conatantinopoli 
tradant quos aupra laudavimua ecriptoree, cum 
Urbi proxime adjacuerit in Hebdomiano Gampo ad 
ipsa moenia «dificatum : quemadmodum euburba-
num Sangermanenee, velS. Marcelli, in ipsa Pari-
aiorum urbe esse dicimus, elsi mcBnibua et portia 
nuper ab ea utrumque diaparatum. Neque enim 
Hebdomum, ubi inaugurari solebant imperatores, 
Conetantinopoli eeae potuit, quod exaerte tradunt 
supralaudati scriptorae, si ad septimura milliare 
exatitit: quasi aliquis quod actum legitur Versa-
liia, id Parisiis factitatum jscriberet, quod nemo 

et minue eans mentie, lit-

XVII· Enimvero non omnino pro certo haberi 
debet quod ait vir doctus, Προάστεια, et Subur-
bana dioi duotaxat qu« millibus aliquot ab urbe 
dietant, queeque προάστεια τής πόλεως videntur 
appellari a Theopbane, an. 7. Justini Junioria, et 
quorum pr® caeterie meminit concilium Nicaa-
nnm n. can. 18, imo quesvia praedia rustica, ut in 
Vita Baailii Junioris, o. 42 et 44, quemadmodum 
apud Anonymum Sirmondeum, Constantinua M. 
mortuua dicitur in auburbano Gonetantinopolitano 
villa publica, juxta Nicomediam, rectiue tamon in 
Chronico Alexandrino, έν προαστείω τής αυτής πό
λεως, scilicet Nicomedie, adeo ut inde elicere velit 
suburbanum Hebdomum procul ab urbe fuiaae: 
cum qua) urbi atatim obveraantur, etiam ad ipaos 
urbia muroa, ita appellare solere acriptorea ipse-
met non diffiieatur. Nam ideo dicta προάστεια, 
quod πρδ τής πόλεως, et in illius sint prospectu. 
Ita enim προάστειον apud Heaycbium exponitar, 
πρδ τής πόλεως, et apud Papiam, viridarium pr*p$ 
murum, apud Hugutionem vero locus ante civiUkm 
idest suburbanum. Quidquid igitur extra urbem, 
vel illiua muros, et in illius conapectu eat, subur-
banum dicitur, etiamsi interdum ab ea milHbtie 
aliquot remotius, ut eet in Gloasia interiioaariboe 
ad hunc vereum Gregorii Theologi in Dramate de 
Ghriati pasaione : Έτυγχάνομεν άγρόθεν πυλών Ισω, 
ubi Gloasator, ή άπδ προαστείου. Ejoamodi Bunt 
villae quae delectationia cauaa coluntur, de quibue 

Tribunali, ut babent Theophanes et Zonaraa, h«c D exatant aliquot Epigrammata in Antbologia,lib,nr, 
ait, ubi de inauguratione Mauricii: Φοράδην γαρ 
άχθείς δ βασιλεύς Τιβέριος έπί τήν ΰπαιθρον τών 
βασιλείων αύλήν, ήτις παρήνωται τή πολοστιβάδι 
τών ανακτόρων οικία, προαυλίψ περιφανεΤ, καί περι-
δόξψ τψ προσκηνίψ, Mauricium ecilicet iinperato-
rem renuntiavit. Qu« quidem verba ita Latine βο
ή ant: Raptim adduclus Tiberiiu imperaior in sub-
diale palatiorum atnum, muliis constanti tricliniis 
palatiorum xdi adjunctum, vestibulum illustre, vi-
sendumque proscenium. Ex hia quippe colligitur 
Atrium in quo exatructum erat Tribunal, veatibuli 
vicem praebuiaae adjacenti Palaiio : bincque Pala-

cap. 30, et Tullius, Deliciarum eausa et volupiatii 
quosdam in hortis aut suburbanis suis eum miteila 
sua videmut. Unde in borum ejuamodi auborbano-
rum propylffiia Martem effingere solebant veteres, 
quod cum extra urbiura eaaent moBiiia, hoatiom 
paterent incuraibus, cum «dibua intrainurancia 
Minervam appingerent, quia, inquit Isaacius Tze-
tzea ad Lycophronera, έν ταΤς πόλεσι καί ταΤς οικί-
αις νρή συμβουλής καί φρονήσεως, έν τοΐς έκτδς δέ 
(προαστείοις, ut ea aupra appellarat) υπέρ τούτων 
άμύνεσθαι τούς πολεμίους. QDS igitur ubi vicina 
sunt, προάστεια, et Θ886 πρδ τής πόλεως dicuntur: 
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qaotnodo aooipienda constat verba Theophylacti 
Bimocatta?, lib. vi, cap. u, cum ait : είς τά πρό 
της πόλεως nata παράδοξα τέρατα, id eet in agro 
ciroumjaoenti, el in suburbanis, ut recte vertit in-
terpref. Jam vero προάστεια, urbi Conatantinopoli-
Unm, atque adeo ipsia mocnibus adjuncta palatia 
rocare eoriptores Byzantinos vel inde constat, 
quod Sycaa, aeu Galatam unico freto ab urbc dis-
oreUm, oujus etiam decima tertia regio exatilit, 
ae proinde illiue pars fuit, ita appellet Ckronicon 
Alexandrinum, an. 1 Juatiniani : et Gosinidium, 
aau Palatium, ad aedem S8. Gosoia? et Oamiani, 
qaod Eraporium dicitur Georgio inonacho in Mi-
ehaele Theophili filio, et acriptoribus nostris Ca-
stellum Boemundi, ut suo loco docuimus, ad littus 
ejusdem Geratini einua, ipsosque muros mariti-
mos, proinde urbi contiguum, προάστειον perinde 
a Symeone logotbeta in eodem Micbaele n. 13 ap-
pellotur. Sic etiam Palatium Peganum ad portam 
Aoream, eique continuum a Ginnamo lib. n, 
D. 17 appellatur, cum ait Ludovicum VII Franco-
rnm regem, aalutato Mannele imperatore in Magno 
Palatio, είς προάστειον, δ Φιλοπάτιον ώνόμασται τοΐς 
πολλοίς, concessisse. Neque enim aliud est Pbilo-
patiam a Palatio Pegano, quod pluribus alias pro-
barimue, tum in Notis ad Villharduiaum, tum in 
noatra Constantinopoli. ldem veroGinnamus D. 14, 
illad ipsum Palatium τδ καταντικρύ τειχέων βασιλι--
*δν ενδιαίτημα vocat. Non igitur contendat vir 
dootoe suburbana solum appellari quae longius ab 
orbe distant, vel praedia deliciia ot voluptati addi-
cta, qoemadmodum Siciliam populo Bomano jucun- 1 

i&m suburbanitatem fuisse dixit Cicero iv in Ver-
rem :qua quidem voce ususetiam Sidoniue.lib.in, 
epist. 1 : Ecclesiam Arverni municipioli, cui prgpo-
siius gtsi immeritus videor, peropportuna oblatione 
locupleiando, cujus possessioni plurimum contulisti, 
Cmtidacensis prxdii suburbanitate, non minus nosirx 
pesussicnts fraternitatem loci proximitate dignalux 
OUtr*. Proximum igitur urbi Arvernae tuitCuticia-
eaase prodium. 

XVIII. Naque vero proxima duntaxat civitatibua 
\*ta, vel praedia, aut palatia προαστείων nomine 
4οιαα%,αοχΙ etiam intra ipsam urbem, ac in rc-
itvatietflojat et ad ipsos muros partibua, quawie 
JBdea θηρίο· hortos habentes delectationis gratia, 
at feal Aodie, quas vocant, Vinex intra urbem J 

fiQBHHD9 qu« προαστείων vice sunt magnatibus : 
eom ita appelleotur,quod rcvera primis reipublic» 
ac imperii Romani temporibua intra urbcs vinca? 
colertmtar, qaod vetuisse Domitianum acribunt. 
Nam, ai ait lex 6 God. de praed. et al. reb., Prxdium 
nutieum vel suburbanum ab urbanis non loco, sed 
qualitate diseernilur. Quae totidem verbia babentur 
in l ib. xxxvm Basilic. tit. 0, cap. 37 : Προάστειον 
άπδ τού πολιτικού οικήματος ούχ δ τόπος, άλλ' ή 
ποιότης χωρίζει. Ubi Scholiasles : Τό προάστειον, 
φασι, χωρίζεται άπό τής τού τόπου Ο^εως, δ'τι έξψ-
κισται της πόλεως, άλλ* έκ τού προσέχειν πάροδον, 

ώστε, και εί έν πόλει έστί,πρόσοδον δέ παρέχει, σουβ-
ουρβάνον λέγεται· χαί Ιξω δέ πόλεως εί έστιν, άπροσ-
όδευτον δέ έστι τό οίκημα, πρός τέρψιν μόνον κατ-
εσκευασμένον λέγεται. Vel inde patet suburbana 
intra ipsam urbem exstitiase, proindeque non mi-
rum si quae ipsis extra rocenibus adjuncta erant 
eamdem nomenclaturam obtinuerint. Atque bao 
quidem nolionc, id est pro suburbanis intramura-
neie, προάστεια appellat concilium Gonetantinopo-
litanum aub Mena, act. m, ubi de perquiaitione 
Anthemii in urbe facta agiiur, et episcopis, qui 
a Patribus concilii ad hoc miaai fuerant : Έφησαν 
δέ προάστειον αυτόν εχειν πλησίον τού προφητείου, 
έν ψ συνεχέστερον εύρίσκετο άπιών. Propheteum 
autem istud infra S. Isai® appellatur : 'Ότι ίσμεν 
αύτδν έχοντα προάστειον πλησίον τού προφητείου τού 
Αγίου Ήσαΐου. Rursum : Παρεγενόμεθα καί έν τψ 
προαστείψ τψ διαφέροντι τψ αύτψ Πέτρψ πλησίον 
οντι τού ευκτήριου οΓκου τού αγίου μάρτυρος θύρσου. 
Denique : Κάκεΐθεν παραγενόμενος έν τψ εύκτηρίψ 
τού αγίου μάρτυρος θύρσου, εγνωμεν ώς προάστειον 
πλησίον διάκειται Πέτρου τού ποτε της Ά π α -
μέων επισκόπου, etc. Ε« porro hic recensitae 
ecclesiae intra urbis Constantinopolitanse muroe 
ficdiflcat» erant, de iisque sat multis ogimus in 
Doslra Constantinopoli, libro iv. Neqiie enim extra 
urbem missi episcopi, quo Anthemium et Petrum 
Apameensem perquirerent, cum id non exigant 
canones, aed in suis ipsorum intra urbem oedibus, 
ubi babitare solebant. Quin etiam de hujuemodi 
inlrarauraneia auburbanis intelligendus videtur 
Theophanee, an. 22 Anaetasii, qui in seditione 
orta Gonstantinopoli, fugae se dedit, ώστε κρυβήναι 
έν προαστείψ εγγύς Βλαχερνών. Sive enim Subur-
banum istud intra aut extra urbem fuerit, aaltem 
Blacberniano Palatio, quod intra urbem poetmo-
dum inclueum iuit Heraclio imperante, proximum 
fuisse dicendum est. Verum quis disaertatori oon-
cedat Petrum Gyllium eula agnoviaae suburbana 
quce urbi contigua aunt, et ignoraaae ita appellari 
queB aliquot miJlibus ab ea distant:quasi verosin-
gularia omnino eruditionia scriptori, et quem eo 
nomine summis laudibus non semel extollit Jaco-
bus Gujaciue, ignota tuerint qua? pueri aciunt in 
scbolis : acd is scivit quod ignoravere alii, προά
στεια non modo urbi continua, quorum pra caete-
ris meiuinit Joannes Biclarirneis, an. 1 Tiberii, 
aed otiara quae in ipsa urbcaunt inierdum appellari. 

XIX. Jam vcro rum Hebdomum, seu Gampus 
Hebdomi, umplus esset ager, ut qui ab urbe ad 
soptimum usque lapidem pertingerel, varia, ut 
diximus, in eo cxstitere aodiflcia et euburbana, 
qu«B in Ilebdooio excitata esse dicuntur a scripto-
ribus, noa indicato fere semper eorura peculiari 
aitu, ct an urbi, vel an aepiimo lapidi proxima 
fuerint. Nam praitor Tribunal et adjunctum Con-
atantinianoum Palatium, de quibue ejjimua, ut 
omittam ctiuiu Gaaiollum Theodosianum, quod in 
Hebdomo statuit Theophancs, an. 7 Phocae legimue 
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apud Procopiiim, lib. ι De xdific. Justiniani, cap. 4, A, tidem,Bed ad siiHim.GeratinuTD exstitiese sat pluri-
ffldificatam ab eodem Augusto S.Tbeodote eedem έν 
•προαστείψ τψ καλουμένψ Έβδόμψ : aliam praeterea 
S. JoanniB Baptiatffi iv τψ Έβδόμψ κάλου μέν ψ, et 
aliam denique in eodem Hebdomo S8. Menae et 
Menaeo martyribus dicatam. Quod vero spectat ad 
ecclesiam S. Prfiecursoris, quin illa sit, quam a 
Theodoaio M. «dificatam traduat ecriptores, et 
quam Justinianua inatauraverit, dubitare non licet, 
qu« μονή τοΰ Έβδομου dicitur Scylitz» et Zonare 
in Alexio, et Έβδομον nude in Vita Auxentii Bub 
initium : quam Sozoraenue l ib . vn, cap. 21 πρδ τοΰ 
&στεως9 idem oap. 24 έν Έβδόμψ μιλίω, Chronicon 
Ale&andainum A D . 13 Tbeodosii Μ. έν τψ λεγομένψ 
Έβδόμψ Κωνσταντινουπόλεως, NicephoruB denique 
Gallisti πρδ τής Κωνσταντίνου έν τψ λεγομένψ Έβδό
μψ, ab eodem Theodosio exoitatam scribunt, in 
Hebdomo ecilicet quod urbi proximum et in illiue 
conspectu fuit: nam, ut est apud Georgium Ale-
xandrinum in Vita S. Joannis Gbrysostomi, ita 
vocabatur δ τόπος τής τοΰ αγίου Ιωάννου εκκλη
σίας. Ilisce porro loquendi formulia satie innuunt 
iidem acriptorea, hano ®dem non ad eeptimum ab 
urbe milliare eedificatam fuisse. Quid enim sibi 
vult aliud, πρό τής πόλεως, quam in urbie ipeius 
proepeotu ? vel Hebdomum GonBtantinopoleos 
quam pars Hebdomiani Campi urbi proxima? 
deinde Pbocam in hapsdecorooatum imperatorem 
tradunt Simocatta, Chronicon Alexandrinum, et 
Tbeophanes, soilicet juxta Tribunal, ubi acclama-
tua fuerat Auguetua. Tribunal vero urbie moBnibua 
proximum fuiaae supra docuimus. Verum quin ad 
septiraum milliare non ex8titerit,hinc patet omnino 
quod ad ainus Geratini littus etatuatur a Socrate, 
lib. vi, cap. 11, unde aeptem ab Urbe millibus 
dieparata esse noa potuit, eiquidem littue Gerati-
num ad sinus caput ultra unum milliare non pro-
tenditur,ubi Cydaris etBarbysee fluvioli confluunt, 
et in sinum Geratinum aquaa suae evolvunt. lta 
porro Sooratea ubi de Bpipbanio Cypri epiaoopo 
ad Urbem appellente : ΙΙροσορμήσας οΰν έν τψ έπί 
Ίωάννην μαρτυρίψ, απέχει δέ τοΰτο έπτά σημείοις 
τής πόλεως, καί έξελθών τής νεώς, eto. Paulo a l i -
ter Sozomenus, l ib . vm, cap. 14, ubi de eodem 
Epiphanio : Έκπλεύσας τής Κύπρου, κατήλθεν εις 
πρδ τής πόλεως καλού μεν ο ν Έβδομον · εύξάμενος 
δέ έν τή ένθάδε εκκλησία, ήκεν είς τήν πόλιν. Appu-
lerat scilicet Epipbanius ad portum Ilebdorai, per 
einum Ceratinum, indeque, cum in aede 8. Joannis 
Baptistoe orasset, in urbem proximam venit, non 
navigio, sed itinere terrestri. Neque tamon ad 
ipeum maris sinusGeratini littus, vereus illiue caput, 
exstitit ffides 8. Joannis Baptiat», eed in conti-
neoii, licct eidem forte vicina. Quod colligere eat 
ex eodem Procopio, l ib. ι, cap. 8, ubi ούκ έπι υ α-
λάσσιον τό τού Βαπτιστοΰ έν τψ Έβδόμψ καλουμένψ 
Martyrium fuiaee diserte ait, contra quam aedea 
8. Michaelia in Anaplo, quae eidem quoad structu-
ram aimilia fuit.Hebdomum porro non ad Propon-

bus supra probavimue. 
XX. Praeallaiia vero npq obatat qupd Sqcratea 

lib. vi, cap. 6, 8. Prodromi Μαρτύριον aeptem ab 
urbe milliaribue diasitum ecribat, hiaqq. verbia, 
Έπτά δέ σημείοις τούτο άπέχον τής πόλεως. Et 
cap. 11 : Απέχει δέ τοΰτο έπτά σημεία, τής πόλεως. 
Haec enim intelligenda, non de martyriQ ipao, sed 
de Hebdomiano caoapo, qui revera initfq aumpto 
a aeptimo lapide ab urbepp pertinentg, s/aptem ab 
ea milliaribua diasitua fuit. Hebdomuq^ igitur V Q -
cabatqr haec aedee, quod io Uebdomo exqitaia eaaet, 
hoo est iq campo Urbi proximo, ut et ajia eidem 
aedi adjuncta, S. Joanni eTapgeliateiJipata, ut eat 
apud Coditium/m.Qriginibuf ConstantinppqliL qujus 

Β verba attulimue in noatra Conifpnjuwpoli ; a| 
apud Pachymerem, qui lib. u, qap, 2J,, ajonaate-
rium, quod τήν κατά τδν "Εβδομον τοΰ θεολόγου 
μονήν, infra lib. νιι, cap. ult. nude Έβδρμον vo-
cat, ubi de aepulcro Baailii Bulgaroctpni iq eq 
aepulti agit, cujue Epitaphium, quod deacripaimus 
in Notia ad Zonaram, obeervat illiua τύμβον έν 
μέσψ γής Έβδομου fuiase, qua verborum. forqaula 
salia indicatur banc aedem exetitiaae in carppp 
Hebdomi,non vero ad aeptimum ab Urbe,inilliar6. 
8ed ao 8. Prodromi Hebdomiana aedea intra, ur-
bem poamodum incluaa fuerit, quod velle, videtur 
GylliuB, dubium facit ne quid dwipu)em, quod 
Gonstantinus Porphyrogeoitue tradat Baailium 
avum «dem 8, Joaqoia Baptiata, eiden^ ©di 8, 
Joannia evangeliatffi in Hebdomo proximam, et a 

^ Basilio instauratam, extra Urbem atatuai, cap. 03 
edit. Allatiana? : ita ut eedeeS. Prapcu^aorie, quaca 
aaa â tate dirutam fuiaae a Turcia acribit Gylliqp, 
illa forte fuerit, qun vetua dicebatyr, et urbie οαμ-
ria incumbebat a Con8tantino M. ©dii}c^|4, u£ eat 
in Βατρίοις ΚΠ. a nobia laudatia. 

XXI. Mirari porro hoo loco aubit, tam fidentar 
afBrmare virum eruditum, nemiDem veterum (in* 
dulgendum tamen quod addiderit, quot Ug*r&) 
ecoleeiaB 8. Joannis Prodromi Christi intra tnuroe 
urbia Conatantinopoleos ullam feciaae meQtipnapi; 
cum preeter celeberrimum illud Studienee mona-
eterium nemini non notum, ad duodeciin «demB. 
PreBCuraori intra urbem dicatarum «diumMstoriam 
in nostra Conslanlinopoli peratriaxerimue : qoibue 

D duas inauper alias addere licet, in quas non inci-
deramua, dum illa prodiit, quarum altera eet 
S. Jounnia Baptiat® έν τψ Αοφαδίψ, cujua meminit 
Godex Geeareua apud Petrum Lambecium, lib. ν 
Gommentar. de Bibl. Gesar. pag. 79 : Έ π ι δέ 
ήμερων τοΰ άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Νικολάου τού Κυρδυνιάτου, τοΰ έκ τής 
σεοασμίας μονής τοΰ τιμίου Προδρόμου τοΰ έν 
Κωνσταντινουπόλει, επιλεγόμενης τοΰ Λοφάδ, etc., 
qui quidem Nicolaua patriarcha non aliua eat ab 
eo qui Alexio Gommeno imperante vixit, ut doce-
mur ex Catalogo Patr. Conatantinopol. descripto in 
Jure Greecorum : Νικόλαος μοναχδς δ γραμματικός 
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6 έν AotpaWtp θεοπρόβλητος άρχιερεύς έπί τοΰ αύτοΰ Α Tullium,eadem ferme de cauea ab iia inaimulatum 
κυροΰ Αλεξίου, etc. Aliam, qoae Danielis nomen 
pretalit, edem 8. Prodromi ad S. Moetum memo-
rat teriptor ineditua Vitee 8. Maroiani cBConomi, a 
quo axatractam scribit: Τό μέν ούν Ιερόν αυτού 
λείψανον (Β. Isidori) ή ροΰ Βαπτιστοΰ Ιωάννου μονή, 
ήτις άρα καί τοΰ Δανιήλ λέγεται, δέχεται, εγγύς μέν 
θείου ναοΰ λαμπρού μάρτυρος Μωκίου διακείμενη, 
έργον καί αυτή ούσα τής εκείνου χειρός, ή μάλλον 
της προθέσεως, ένθα δή καί είς δεΰρο λαμπρώς 
αύτοΰ καί φιΛοθέως ή μνήμη τελείται. Atque hffiC 
qnidem per πάρεργον hio deecripsimue, at bin» 
iete S. Procureoria eedaa ceaterie a nobie comme-
moratie adjongantur.Ex pnedictia igitor h©c sum-
matiin oolligere libeat Hebdomi vocem varie a 

adeo ut ne locoa quidem auctorom aemel aaelau-
datos ab aliis ruraom laudari patiantur, jure, ut 
aiunt practici noetri, preBventionii.Quaai vero phi-
lologi partibus fangi cuivie non liceat, qui ai, ut 
verbia utar Plutarchi, έν άλλοτρίω χώρφ multo 
magia, in eo qui omnibua patet, omniomque eat 
dieciplinarum carapo, πόδα τίθεσθαι, nullo jure 
prohibetur.Quin etiam non deaunt qui ab ea quam 
in rei Jitterarifle, ut fieri solet, dubiia ac contro-
veraia protulere eententia, decedi piaculum exiati-
njaot, cum in eorum verba juraturoe quotquot 
ecriptioni deincepa oalamum apponent,aibi in ani-
mum inducant,ac euammet in iiedem conjeoturam 
vel opinionem expromendi facultatem omnem sint, 

•criptoribus Byzantinis efferri: pro looo scilicet in T> adempturi: quaai denique ipai errareae non poase 
.»«tit „~-A: « ..u: ... _..» ι ι: A ;j ... · ' *: :* qoo stetit aeptimua lapie, ubi wdiflcia quorum ii 

meminerint etetiaee noHa,at 8uperiu8dixi,proreue 
conatat: deinde pro interjecto inter aeptimum 
ietum lapidem et urbem Conalantinopolitanam, in 
quo ea omnia qu« ab iisin Hebdomo eaae dicuntur, 
ex»titere,cujusmodi fuereTribunal,Palatium eidem 
adjnnctum, ac aubinde intra urbem incluaum, aed 
et edes 8. Joannis Baptiat® et Joannia evangelia-
te, quffl quidem ©diflcia omnia Hebdomi appella-
tione promiacue donantur a acriptoribus. Utram 
•ero eatie superque iata probaverimue, judioium 
teent eruditi lectorea. 

XXII. Ceterum gratiaa. per me licet refpra^ 
quam maximaa viro doctiaaiqiQ qqotquot aunt lit> 

putent, lioet id neque ouiquam unquam contigerit, 
et.majua ait quam ut convenire in humanam fra-
gilitatem queat. 

XXIII. Longe vero sanior viget apud paulo pqli-
tiorea ioter eruditos acribepdi ratio, qui in litte-
rariia controveraiia, ai diesentire contingat, non 
dico sine contumelia (cum id eorum ait duntaxat, 
quoa άγροικοσόφους vocai Pbilo (libro, Περί άποικ. 
et libro Περί φυγάδ., (qui, aoilioet Muiia, DQQ vero 
eimul et ταις χάρισιν έθυσαν, vel qui τήν Άφροδίτην 
ταίς Μούσαις ού συνέπλεξαν, ut loquitur Tbemietiua 
ocat.24, ρ. 303, ed. Reg.)% eed ea urbanitate ao 
moderatione aorvata, eed nec aine elogio aliquo, id 
aemper peragant, ut imminutam a ββ dignitatem 

tasati, quod pritnus diligmtcr explicufrU situmn n e m o conqueri poesit: quod omittere aolent qui 
Hebdorni cupk quaiuor *μμ parfttus, Campp, r r i -
htnali, xde S. Joannis Baptistie, et PalatiQ Stcut}-
dimuurum, Gyllio, nobieque, ai diis placet, inco-
gniiia.: quaii oon alja et longe plura exsiiterint ia 
Hebdomp aa4ificia, cujusmodi eunt de quibus in 
prsaens agimos, quae partes iataa multiplicare de-
baerint, eiquidem ita appellari debeant. Verum 
com bona illius venia dicere liceat, nibil a oobia 
m ea qoam in id argumentum contexuit Oiaaerta-
tiona deprehonsum, quod non viderit Gyllius, nul-
loaqae ab eo descriptos auctorum locos quoe ipai in 
QomtlMMiinopcli Christiana non deaoripaerimua , 

r triviales forte aliqdot β Mieceila petitoe,non 
τβΐ lecto Theopbane, cujns ill ius auctor 

mlerptvjojn egit. Qua? quidem non eo dico animo, 
qoaoi aJkaa expilaaae, vel quod ab aliia observata " 
noa pome rureum ecriptorem observare, velim 
oontaodere: cum preeterquam oum iisdem omnee 
atimor libria, qu« semel in publicam locem emit-
taatar, jarie flant publici. Nequeenim ex iie sum, 
qoi si qnldpiam, aut quod scripaere, aut in euie 
antea omiaaia lucubrationibue vel leviter attigere, 
alii, id exigcnte quod pertractaDdum aaaoeperunt 
argomento,pariter attingant, illico neacio qua lym-
pha correpti, quasi in pubtici aevarii fures, ut est 
apud Hieronymum, insurgunt, quemadmodum 
LuaciDa ille Luscinius io Terentium comoediarum 
•cnijp^eai: JA repetundarum accusant, ut Gr«ci 

neacio qua, ut diximue, inepta κακοζηλία epli 
aapere videri volunt (Stobasus p. 37) . Μισώ 
σοφιστήν δ'στις ούκ αύτφ σοφός. Si placeat, â ebat 
olim aaactua AuguetinuescribenacpDtra Pe^ulianum, 
(lib. u), et tiobis(pro maledidis makdicta repanere 
possumuSy et nos dUerte forte conviciari pouumus, 
et nos dicere crepitantibus flammis : sed nullo modo 
mihi tonat diserte, quod dicitur inepte. Et Beaaarum 
cardinalia in Epiatolainedita ad Micbaelera Byza^-
tium, illiua eruditionem io iia qu« adveraaa 
Theodorum Gazam acripaerat, laudaje quidem, 
non vero τδν τής συνηγορίας τρόπον probare ββ ait: 
Ού γάρ, aubdit ille, λοιδορίαις τοΰ αντιδίκου, άλλ' 
άποδείξεσι, καί λογικαΤς άνάγκαις τίρ τε φίλψ συν-
ηγορητέον, τόν τε έχθρδν άμυντέον. Si quando igi-
tur ab quorumvia acriptorum, neduoi amicorum, 
aententia diacedimua, ita vereari debemua,ut aaee-
quenda? duntaxat veritatia cauaa id fiat, allatia, 
quibua noetra flrmari poeait, vel argumentia, vel 
aoriptorum auctoritatibue, cum in eorum verba, in 
re maxime litteraria, jurare minirae aui cogat 
queavia neceaaitudo, vel parta etiam doctrinai exi-
etimatio. Tum vero sine nostro invicetn dolore, 
quod aiebat aanciua Hieronymua acribena ad aan-
ctum Auguatinum, ludere liceat. 

Mulia jocis pateant, liceat quoque ludere hctis. 
Sed lingua muicmte gravem interlidere aentem, 
Ludere blanditiis urentibus, et male dulces 
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Feirnentare jocos satyre mordacis aceto, 
Smpe poelarum nunquam decet esse parentum. 
Quin potiue, 
Si pravo reclumy si religiosa profanis, 
Luxurie parcum, turpi mutatur honestum, 
SegniMy iners, obcurus ago. miserere sodalis 
In maio perversi: blandum licet ira parentem 
Excitet, ut iapsum rectis inslauret amicum 
Moributy et monitu reparel meliora severo. 

(8. Paulin, poem. xu.) 
Sed praeter allataa ejusmodi tot magnorum virorum 
hao de re sentenlias, an non lioeat aliam recen-
tiorie, atque adeo eingularie eruditionia ecriptoria, 
hic etiam appingere ? Is eat Henricua Valeaiua 
Hadriani frater, qui ad Exoerpta Polybii aic prae-
fatur: « Atque h»c de versione Casauboni quaai 
per exceaaum diota sint, non obtreotandi studio 
(id eaim alienum est a nobis) sed ut si forte quid 
a me peccatura ia versione mea deprebendetur, 
faciliua lector ignoscat: deinde vero ut abateraie 
bie naevis aliquam gratiam a studiosis iniremus. 
Hominis enim ingenui esse arbitror,ut ait Polybiue 
noater, non ex alienia erratis gloriam captare, sed 
cum noatris, tum etiam alienie scriptis, quaotum 
in nobis eet,curam atque emendationem adhibere. 
CUJUB quidem instituti noetri ubique velim leotorem 
meminiaae, ei quando in Notis a doctorum bomi-
num opinione diseentimue. Idemque ipse a ceterie 
postulo, ut eicubi, quod nimium seepe fortaeaia 
accidit, a veritate abarraverim, corrigere atque 
emendare ne dubitent: boc enim domraodo bono 
more et citra convioiom flat, gratis aique bonori 
habendum puto. » Neque omittenda verba Polybii 
hic laudata,osteri8 a nobis deecriptis adjungeada: 
ΙΙερί δέ τών τόπων αγνοίας τών κατά τήν Λακωνική ν, 
διά τδ μεγάλην είναι παράπτωσιν, ούκ ώκνησα 
γράψαι πρδς αύτδν Ζήνωνα, κρίνων, καλόν είναι τδ 
μή τάς τών πέλας αμαρτίας ίδια πρότερηματα 
νομίζειν, καθάπερ Ινιοι πο*ειν είώθασιν, άλλά μή 
μόνον τών Ιδίων υπομνημάτων, άλλά καί τών άλλο-
τρίων, καθόσον οΤοί τέ έσμεν, ποιεΐσΟαι πρόνοιαν 
καί διόρθωσιν χάριν τής κοινής ωφελείας. QU83 
quidem ita Latine reddidit doctus interprea : Cas-
terum de illa ntus Laconicx ignoraiione, eo guod 
gravis eese i$ error videretur, ad ipsum Zenonem lit-
teras uribere non dubiiavi, hominis ingenui esse ar-
bitratus, non ex alienis erratti gloriam captare,quod 
nonnulli tolenl, sed cum nostris tum eiiam alienis 
Commfntariis, utilitatU publicm gratia, quantum in 
nobU est, curam atque emendationem adhibere. Ita 
aentire solent viri bene de litterie meriti, qui eci-
lieet non cathedrali quadam declamatiooe, et ty-
rannica, ut ita loquar, παιδαγωγία alios volentes 
nolentea in eententiam suam rapere ac pertrahere 
conantur. Neminem, inquit, nuperua ecriptor per-
inde doclissimuB, personaliter l«ai, etai a viria 
magDi8,erudili8,bonia amiois,non raro diesentiam. 
Hoc eemper a me factum est incolumi amicitia, 
cultu et observantia. Diseentientas colam, et dis-
sentientem me, aal ecio,patientur,qui,8i quida me 

i eecus quam veritas ip&a postulat dictum frequen-
tiue faerit,moneat68 lubens sequar, et ceram com-
plaoabo: dico moneniea, non invadentes. Leoto-
rem opto arbitrum, non adverearium, ut olim 
optime Stagiritea philoeophus dixit. Atque hmc 
quidem iradita hactenue a tot viris eapientibus 
procepta, s i έν τοΤς τών ψυχών ήρίοις, id eet, ία 
animorum noatrorum monumentie, uti libros vo-
cat ThemistiuB, seu έν ζώσαις είκοσι τής ψυχής, uti 
appellantur a Michaele Psello in Monodia inedila 
in Joannem Pairicium sedulo exaequamur, praj-
claram in nobie morum civilium effingemue et ad 
poateroa traQsmittemua imaginem. Sed hac quasi 
per transennam, licet forte extra rem, dicta sini 
de bia duntaxatqui ex hujuscemodi inurbana/oit-

. litate ae delectation* quadam reprehendendi, ot lo-
quitur Lupue abbae Ferrariensis (Epiat. 26), plau-
BUXD captare aolent. 

XXIV. NOB vero qui tot inter bujusce aevi eru-
ditos ne minimam quidem obtinere laudem ultro 
cum dissertatore agQOSoimus, oostras qualescun-
que commentationeB,et quas interdum damus con-
jeoturas, omnium judiciis libentee exponimus, ut 
qui a doctioribus, ei lapsoe noe contlgerit,ob ΘΓΓΟ-

ribue erigi haud grarate feramuB. Proinde tantum 
abest, ut sententiam nostram de Hebdomi situ a 
viro ol. improbari aegre tulerim, ut illius Disserta-
iionem cupide statim arripuerim, ex ea quod me 
fugiseet quidpiam consecuturus, cum qusedatn 
scientix portio sit, inquit Fauetue RhegieOBie (in 
Epiet. ad Paulin.), scire quod nescis et ea qum 
ignorantur non intelligis prudentur inquirere.Neque 
enim eum. 

tam stulU repugnans.axU amaru prave mea 
Quin statim culpandum dolens, prxbeam r$c\U locum. 

(Terent. Maur.) 
Sieui enim laudabile est α vera senUntia non amo-
veri, inquit Augustinua, (Conira Crescon., l ib . ui, 
oap. 3), ita culpabiU persistere in falsa, quam nun-
quam tentre prima laus est, secunda mutare, ut aut 
ex initio vera permaneat, aut, mutata faUa,vera 
succedat. Verum, ut fatear quod res est, Jura fori» 
dubitabam an in istud disciplinarum geaoe oleum 
Buum hacteoua ie contulisset, cum pertepe oou-
tingat, ut illis etiam qui inter eruditos primaa 
teoent, multa excidant, quibus vacare non semper 
patitur δ βίος βραχύς, in amplissiraa praseertim 
omnie generis litterarum segete, quarum catero-
quin ή τέχνη μακρή, ή δέ πείρα σφαλερή, ή δέ 
κρίσις χαλεπή, siquidem bic aptare liceat verba 
medicorum principis: adeo ut ai aliena forte studia 
atientent, etatim vulgatum ietud Ariatophanie iis 
oooinatur, Έρδοι τις ήν έκαστος είδείη τέχνην. Sed 
exspectationem meam apecioaum lemma fefelliese 
continuo adverti, nihilque novi ab eo allatum, 
quod ne minimum quidem a prietina sententia me 
dimovere, oec quemvia vel leviter in RUtorix By-
%antinx lectione veraatum in illius partes abdu-
oere debuerit, cum in eo maxime, quod Hebdo-
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mam, ot attigimue, eeptimum ab Urbe lapidem Α 
tmioe appeUatam putaverit, reclamantibue quan-
tunms ab eo et a nobie laudatie eoriptoribu8,ui qui 
α prmdpio deviavit ab intogro tramxtc, vagus ubigue 
pngrmtien*, quanto se currere forUus putavit, tanto 
plus errare neceue fuerit (Pelagiue PP. Contra 
Pdagianos). Vorum in ea Diatriba, in qua reipu-
blica littdrari» haotenua inoognita primuavulgavit, 
projolara quadam pollicitaiione, ne dioam oaten-
tatiooe, apam nobia injeoerat de 8ecundianarum 
Paiatio novi aliquid dicturum, prster ea qua in 
nostra Comtanitnopoli attigeramua, atque lumen 
quod nobia non affuleisaet, quod in primia opta-
bam, detecturum; aed in aliud tempaa reeervasee, 
vel cerle promiaei oblito id illi exoidiaee par eat 
exiatimare. 

XXV. Hao porro de Hebdomi sitn a nobie ob-
•enratabaud ingrata fore leotoribua facile mibi 
peraoadeo,ao iia potiaeimum qui evolvend® Con-
•tantinopolitanae Hietori» inoumbunt: que quidem 
bie deeoribere pretium opor» duxi, non tam ut 
dieeertatorie, cujue eruditionem et aoumen in-
genii eemper auapexi, seotentiam de bac contro-
•ereia convellerem, quam ut noatram virie doctie 
raraum proponerem : non tamoo ea qoa ille con-

B 

fidentia, utpro indubitata velim baberi, ne ai fort 
a acopo abexrare me judioet lector, statim dicat 
quod de Casaubono aupra laudatua Henricue Va-
lesiue(ad Oionie Excerpta), quem in explicando 
quodam Suetonii loco, nikil vidisse, ait, idque tunc 
cum plus sibi viditse guam cxteri videretur: adeo 
ut qux conjecluris nititur traclatio tine pertinacia 
inttUui debeat, ut Xenophanea aiebat apud Varro-
nem. Propoaitam sane in hao Disoeptatione diffi-
oultatem idem Valeaiua, noatr© «tatia litteratoram 
facile princepa, de bac nobiecum verba faciens, 
arduam et impeditam eese exietimabat, ita ut 
quaa in partea tranairet ultro 86 neecire proflte-
retur, cumloca qu« in Hebdomo eita eeee perbi-
bentur, procul ab Urbe fuiaae dieparata, baud eatie 
expensie ecriptorum auctoritatibua, vix ceneeret, 
paucis et levi manu ad Ammianum et ad Hietoriam 
eccleaiaaticam annotatia hano attigiaae conlentue. 
EDimvero ei qu» in hao Diaquiaitione attulimue ad 
firmandum nostram de ejuedem Hebdomi eitu sen-
tentiam mioime placent viro erudito, dicamue 
uterque cum Α ugustino (lib. con/ro Episl. fundam.), 
Nemo nosirum dicat jam se invenisse veritatem, 
sic eam qaxramus quasi ab utrisque nescialur. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΣΗΚΡΗΤΙΣ 

Τ Ο Υ Ζ Ω Ν Α Ρ Α 

ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΪΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΪΟΚΟΝ 
Οδ ή άχροστιχίς· Ύστατος ήχος Ιίστατον πλέχει μέλος. 

J O A N N I S Z O N A R t E 
MONACHI ΕΤ PRIMI Α SECRBTIS, 

ΙΝ SANGTISSIMAM DEIPARAM CANON 
Gujus acroetiebis significat : Postremus tonus poslremum nectit meios. 

(ΈΣ Joan. Bap. Cotelerii Monum. Eccl. Gr., tom. III.) 

' Ο χ ο ς πλ . δ'· 'Αρματηλατην Φαραώ. 
"Αρειος. 

Ύκεραγία, ή θεδν χυήσασα τδν συμφυή τψ Πατρί, 
μονογενή Αδγον, σύγχρονον, δμότιμον χαν δ παρά-
φρων "Αρειος χτίσμα τούτον έφρόνει, Πατρδς ουσίας 
άλλδτριον* τούτον έχδυσώπει σωθήναι ή μας. 

Tonue obliqaue 4. Aurigam Pharaonis. 
Arius. 

8anctieeima qure Deum peperieti, ejuadem oum 
Patre naturae, unigenitum Verbum, coevum, paria 
bonorie; etiamai inaaous Ariua eum croaturam 
eeae eaneerit, a Patrie eubetantia alienum ; illum 
utealvi fiamue exora* 
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Sabelliut. 

JOANNIS ZONARiE 
t 01 

λ Σαβέλλιος. 
Tu euscepieti in utero, omnium Regina, uniue 

divinitatis tree habentis bypoetaees vere unum, 
Filiura ; etiamei Sabelliua confueione impie exco-
gitata, in unaratrium nominum peraonam improbe 
Trinitatem contraxerit, 

Macedonius. 
Qui te oburabravit, Immaculata, Spiritum Doi 

inoreatum, Verbo et Patri consubstantialem glori-
ficacQua, ab hoc procedeatem ; Macedooium ouncti 
daljraivi aiaaatae, qui dioit eum ease oreaturam ei 
ffuituram,. 

JpollinariM. 
De ocelo deeceodeDa Dominue io tuum uterum, 

oaata virgo, et oarnem aaeumens, mentia et anim» _ 
participem, noatram aalvavit naturam.Ploret autem *n 
alque pcBDaa luat qui ait anioaam sine mente crea-
iam eaae Dominum, amona videlicet Apollinariue. 

Ode 3. Cvelertit fornici* culmen. 
Nittorius. 

Εί qui te vere Dei Genitricem non dicit, cum 
Neatorioparaait, cuootorum Regina; quiCbriatum 
bominem purum esse decerneae, te Christi Geni-
tricem aiebat, quas ββ Deipara. 

Marci$n. 
Deua qui e tuia sanguinibua oarnem aeaumpatt, 

Domina, non aola opinione, juxta Maroionam im-
pium,duoque prinoipia inaane introducentem,ovile 
tuum fide confirmet aua. 

Eunomius. β 
Tuia eupplicationibue, oVirgo, tuuqa ovile libera 

e euppliciia eternie, qu® impiieeimo, velut indpl-
gentisBimus, Eunomius ad comminationom aolo 
ligmento conscripta ββββ delirabat. 

Ode 4. Tu tnea fortiludo, Domine, tumeiet. 
Eutyches. 

Eutycbie puerilistultaque mente prediti hereaie 
unam naturam affirmabat inChristo post unionom: 
corpue ille, ο Virgo, quod Dominue aeeumpait, 
uaiue nobisoum eaao aubatantiffi noquaquam eentit 
oum Severo; quorum opimooem noe deepuimua. 

Manes. 
Manua tui, immaculata, Filii formavit mo, qui et 

univeraum mundum 
Manee duo introduxerit principia, duoaque deoa 
docuerit; unum quidem bonum, alterum vero 
malum; et creaturas ipeia diepertitus fuerit. 

Idem. 
Ute, ο pura,miser, qui etFilii tui incarnationem 

in figura fuiaa* aCfirmavit» neo veram eet arbitra-
tua,ouraque opinione duataxat pasaum eaae docuit 
impie, unam introducona oaturam, solius divtnita-
tia. Ab hujue igitur furoro liberemur. 

Apollinarius. 
Co^puiCbriiU inanimatum afflrmabat Apollina-

Σδ ύπεδέξω έν γαστρί, Παντάνασσα, τρ ισυποστάτ 
του μιας, ώς αληθώς Ιν*, τδν Πδν, θεότητος· xSv 
Σαβέλλιος, σύγχυσιν ασεβώς έννοήσας, εις εν συνήρει 
τριώνυμον πρόσωπον τήν θείαν Τριάδα κακώς. 

Μακεδόνιος. 
Τδ έπί σοι επισκίασαν, άχραντε, άκτιστον Πνεύμα 

θεοΰ, δμοφυές Αόγψ καί Πατρί, δοξάζομεν , αύτοΰ 
έκπορευόμενον Μακεδόνιο ν πάντες ληρείν αφέντες τδν 
λέγοντα κτίσμα τε καί ποίημα είναι αυτό. 

Άπολλινάριος. 
Ά π ' ουρανού συγκαταβάς δ Κύριος έν ση νηδύΥ, 

άγνή, καί προσλαβών σάρκα Ιννουν τε καί ΐμψυχον, 
ημών τήν φύσιν έσωσεν. Οίμωζέτω δέ δ άνουν ψυ
χήν κτισφήναι τδν Κύριον λέγων, δή δ άνους Άπολ
λινάριος. 

'φδή γ'. Ουρανίας άψίδος όροφήν. 
Νεστόριος. 

Τψ μή σε ^εοτόκον ώς αληθώς λέγοντι μετά 
Νεστορίου δ κλήρος ειη, Παντάνασσα· δ'στις ψιλδν 
τόν Χριστδν είναι βροτόν χρηματίζων, Χριστυτόκον 
έλεγε τήν θεοτόκον σε. 

Μαρκίων. 
Ό έκ τών σών αιμάτων σάρκα λαβών, Δέσποινα, 

θεός, ού δοκήσει κατά Μαρκίωνα τδν άσεβη, καί 
αρχάς είσαγαγόντα άφρόνως τάς δισσάς [tni. τρισσάς], 
τήν ποίμνην σου πίστει στηρίξοι τή αύτοΰ. 

Εύνόμιος. 
Σ|αίς ώ. Παρθένε, ρΰσαι τδ σδν ποίμνιον 

έ& των αιωνίων βασάνων, άς ασεβέστατα, ώς εμπα
θέστατος , πρδς άπειλήν έληρώδει συγγεγράφθαι 
πλάσματι μόνψ Εύνόμιος. 

'ι^δή δ'. Συ μου ισχύς, Κύριε, σύ μου καί. 
Β&ύχης. 

Έ Ευτυχούς αίρεσις τοΰ νηπιόφρονος μίαν φύσιν 
έλεγε μεθ* Ινωσιν έπί Χριστού· σώμα, ών Παρθένε, 
δ Κύριος προσελάβετο , μιας ήμίν ουσίας μή φρο-
νών σύν Σεβήρψ· ών τήν δόξαν ημείς διαπτύομεν. 

Μάνης. 
Χειρ ή τοΰ σού, άχραντε, Τέκνου με έπλασεν' ος 

couatituit : quamvis farena Β καί κόσμον δ'λον συν|στήσατο· εί καί μανείς Μάνης 
τάςδιττάς αρχάς έπεισήγε, θεούς τε δύο έδίοασκεν 
αγαθόν μέν τδν Ινα, πονηρδν δέ τδν άλλον καί τήν 
κτίσιν αύτοίς συνεμέριζεν. 

Ό αυτός. 
Ούτος, άγνή, άθλιος, ο.ς καί τήν σάρκωσιν τοΰ 

ΤΛοΰ σου είρηκεν έν σχήματι, ούκ αληθή ταύτην 
οίηθείς , καί καθείν δοκήσει αύτδν άθέως έδίδασκε, 
μίαν φύσιν είσάγων, τής θεότητος μόνης. Της μανίας 
ούν τούτου ^υσθείημεν. 

Άπολλινάριος· 
Σώμα Χρίστου άψυχον Ιλεγεν Άπολλινάριος [int. 
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"ίέρειος], ώς άρκούσης τούτψ της θεότητος άντί ψυ
χής· σπ*όδων δολερώς, δ'σα ανθρωπίνως δ Λόγος 
έλεγε βήματα, θέδτητι προσάπτεΐν, Ίνα δείξη Ιλάττω 
τον TVOV τού Πατρός, ώ Παντάνασσα. 

φδή ε'. Ίνατί με άπώσώ άπδ τού προσώπου ; 
'Οριγένης. 

ΊΓποδίκψ κολάσει δντι αιωνία με [Ι. μοι], Χόρη, 
βοήθησον. Τήν γάρ ΏριγένοΟς σό προσδέχομαι δόξα; 
διδάσκοντος χρονικά τυγχάνειν είς καθαρμδν αμαρ
τημάτων τά εκείθεν φρικτά κολαστήρια. 

Δίδυμος. Εύάγριος. 
Σον Αίδύμψ διδάσκει πάλιν 6 Εύάγρίος ψυχών 

προόπαρξιν, έκ τού Ώριγένους τήν αλλόκοτο ν δόξαν 
οτξάμενοι. Άλλ ' ήμιν τδ δόγμα τδ ευσεβές συντη-
ρηθείη, οαις πρεσβείαις, Παντάνασσα, άτρωτον. 

01 αυτοί. 
Τών αυτών έστι δόγμα αύθις καί τούς δαίμονας 

άποκατάστασιν μέλλειν είληφέναι , και ανθρώπων 
τούς άθεσμα πράξαντας, και μετά αγγέλων άνα-
πληρώσαιτήν έννάδα (1), ήν μυθεύονται γνώμη κα-
κόφρονι. 

'9δή ς'. Ίλάσθητί μοι Σωτήρ. 
Μαρκίων. 

'Ανάστασιν ασεβώς νεκρών Μαρκίων ούκ έ'λεγε · 
και βάπτισμα δέ τρισοδν έδίδου τοΤς πίπτουσιν. 'Λλλ' 
ή£εις έν βάπτισμα, καί άνάστασιν δέ, θεομήτορ , 
δεδισαγμεοα. 

Ναυάτος. 
Τάς τρίβους μοι, ώ σεμνή, κατεύθυνον πρδς με-

τάνοιαν, ήν δ Ναυάτος ήμίν ήρνείτο τοίς πταίουσιν 
καί μετά τδ βάπτισμα, άναξίως τούτο οίηθείς φι
λανθρωπίας θεού. 

Έγκρατηταί. 
0flc κλήσις 'βγκρατηταί τδν γάμον άπαγορεό-

οοον καί τών έμψυχων αυτοί τήν βρώσιν βδελότ-
τονταε. 'Βμδς δέ τοις δόγμασι τοΰ Γ οδ σου πάντας 
στεροώσαις, ΪΛητροπάρθενε. 

'φδή ζ. θεοΰ συγκατάβασιν, 
Μασσαλιανοί. 

Νοίς κυριεύειν δή τοΰ τών ανθρώπων τον Σατα
νά» ασεβώς, καί έν τούτοις οίκείν δή ένυποστάτως 
TffooaoAifirnf φασι τής πονηρίας τά πνεύματα, Δέ-

•ποιια. 2αΧς δέ λιταίς, Κόρη, 6 θεός ένοικησάτω 

Οί αυτοί. 
ΙΤνεορπτων ένέργειαν τής πονηρίας τδν Σαταναν 

418 
Α Γΐ8, cumque aufficeret divinitas in animas locum : 

studiens ipse dolose sermones quos bumano more 
protulit Verbum,divinitati accommodare,ut Filium, 
Patre minorem ostenderet, ο omnium Regina. 

Ode. 5. Quare me repulisti α facie ? 
OHgenet. 

Sontem poBnaraBtern», Virgo, adjuva me. Neque 
enim Origenis opinionem suscipio, qui terribilia 
inferni eupplicia docet esse temporaria, ad purga-
tionem delictorum. 

Didymus. Evagrius. 
Cum Didymo rursum docet ESvagriue animarum 

prsexsistentiam, ex Origene accepta absunla opi-
nione, At nobis pium dogma conaervetur illfibsuin, 

'B 
(uia interceesionibus, Regina omnium. 

Iidem. 
Eorumdem aententia est, rursum et dsmonee 

reatitutionem in pristinum statum accepturoe, 
atque bominea qui nefaria commtserint, com an-
gelia etiam complecturos uriitatem, quam lotatia 
tnente fabulantur. 

Ode 6 Propitius esto mih:, Salvator. 
Marcio. 

Reeurrectionem mortuorum impie negslbat >-Mar-
cio ; baptiema vero triplex lapsis dabat.Verum noe 
unum baptiema, pariterque resurreotionem, Dai 
Mater, edocti eunous. 

Novaliu. 
Semitae mibi, ο veneranda, dirige ad ptanifah-

C tiam, quam Novatus nobie deftegabat labentibiia 
et poet baptiemum, hoc ratue preter dighltatefc 
bonitatie Dei. 

Encratite. 
Qui nominantur Encratite, nuptiaa prohibent ; 

iidemquo animalium eaum abomioanlar.Not autem 
omnee in FiHi tui deoretie flrma, Mater Virgo. 

Ode. 7. Dei (UnHssianerh, 
Maualumi. 

Menti hominum domioari Satanam, nee non in 
eie habitare peraonaliter spiritue nequiti», aianl 
Massaliani.Domina.At eupplioationibus tuie/Virgo, 
Deue habitet in uobis. 

D lidem. 
Quod pravorum Spirituum vim et operationon, 

Varifle lectionea et notflB. 

(QTlp ένναοπ, 8ic ms. codioe, pro quo Ctene-
brardot interpree έννάδα, nov&m ordines. Hgo ένά-
έα, fi(micet famoeam λογικών ένάδα, rationalium 
unitatem, quara praecipue proscribuot ac doeeri-
bont com Joetino, Sophronio, Noetro in Annalibus, 
et Nicepboro, Ganoaes synodi quint», k Lambecfo 
editi 1· vui D* blibliotheca Vindobonensi ms. 45, at-

iue tbloi" eo8 quifttus, qoi compositue est ex Ver-
t s ^ W i ^ o ^ S. MaWmtiin *d ca(>at 6 Sictm-

asLicx Hierarchue. De ceetero io recensioue eVrorutn 

Origeni, Didymo et Bvagrio imputatdrum, nitita-
tio unius littera, Juris GraBco-Romani ρ. 439, ma-
gnum errorem peperit. Docero perhibentur βαθ
μούς θεότητος, καί ψυχών προϋπάρξεις και, μετεγ-
γισμούς, καί κολάσεως καί δαιμόνων άποκατάστασιν. 
Gradus Deitalis, et animorum prxxristentias $i ap-
j>ropinquatioties, et finem supplicii, et (Uemonum in 
integrum restituiioncm. Tu redde liUeram, ^uo vo-
rain lectionem habeas, μεταγγισμούς, transTusionee 
atkimamm in varia corpora. 
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ao Satanam, habitare in hominc, timolqne etiam Α. τε δμοΰ συνοικεΐν τ φ άνθρώπψ, διδάσκει ν τούτους, 
Spiritum boDtim, i i doceent,per ineipientiam mie 
centea ea qu« misceri nequeunt; ab eorum blaa-
phomia libera noa, ο bona. 

lidem. 
Garriuntatbei, deteriora natura comitari mor-

talee, ac proiode duaa posaidero animaa; unam 
hominibue oommunem, alterram ruraua cooleatem, 
Immaculata. Sed tu anime mes tribue, ut bona 
eligat. 

Iidem. 
Averoantur, Domina, laborem manuum, velut 

qui fidelibua rainime oongruat: cum Paulus legem 
forat, ut ne panem quidem manduceat qui nolunt 

καί Πνεύμα τδ αγαθόν , έξ αφροσύνης μιγνύοντας 
άμικτα* τής βλασφημίας αυτών ($ΰσαι ημάς, αγαθή. 

01 αυτοί. 
Ααλοΰσιν οί άθεοι τά γείρω φύσει παρομαρτεΤν 

τοις βροτοΤς· καί πρδς τούτο δέ δύο ψυχάς κεκτή-
σΛαι, τήν μέν άνθρώποις κοινήν, τήν δ' αύ έτέραν 
ούράνιον, άχραντε, Σύ δέ ψυχή τή έμή δίδου αίρεισθαι 
χαλά. 

01 αυτοί. 
Εκτρέπονται, Δέσποινα, τήν έργασίαν τήν τών 

χειρών, ώς πιστόις μή άρμόζούσαν Παύλου νομο
θετούντος μηδέ έσθίειν άρτον. Δυνατόν δέ τού Ηνεύ-

' .* Λ 4 ο · ·* — ~*: „ . . ματος δέξασθαι, ώς έν αΐσθήσει φασί, καί τήν ύπό-
operarx *. Pretorea 8pintue aancii peraoaam aiunt g ^ α σ ι ν ι τ t * 
poaee susoipi, quasi in eensu ' ϋδή η' . Έπταπλασίως κάμινον. 

'Αέτιος [/. Αέριος]. 
Κακώς φρονών 'Αέτιος μή δειν προσφέρει ν ίλεγεν 

υπέρ τεθνεώτων* μηδεμίαν δνησιν έκ τούτου καρπού-
σθαι γάρ" μηδέ νηστεύει Ιφασκε δεΐν έν τετράδι 
τε καί τή έκτη άφρδνως. 'Αρείψ περί πίστιν καί 
αύτδς ήν όμόφρων. Ηαντάνασσα, τής τούτου (5ύσαί με 
ασεβείας. 

Παύλος Σαμοσατεύς. 
Έξ άσεβων δογμάτων δέ τών τού ΙΙαύλου, θεό-

νυμφε, τού Σαμοσατέως, έξελού τήν ποίμνην σου. 
Γίδν τδν προάναρχον προφορικό ν γάρ λόγον (2) ει
πών, καί δημιουργδν δέ τδν θεόν , κακώς Πνεύμα 
κεχρήσθαι ώς όργάνψ έδογμάτιζε τούτψ, έκ τής σης 
είληφέναι αρχήν τούτον νηδύος. 

Σέργιος. Π ύ ^ ο ς . 
Ίερωτάτων δόγμασι διδασκάλων επόμενοι, δύο τάς 

θελήσεις καί διπλή/ ένέργειαν Χριστού έπιστάμεθα* 
σύν τψ Σεργίψ Πύ^ρον ληρεΐν, καί τούς ομόδοξους, 
Θεοτόκε, έώντες, τούς λέγοντας τήν σάρκα τοΰ Κυ
ρίου άφρόνως άθέλητον δπάρχειν , ένέργειαν μή 
έχειν. 

Απελλής. 
Μίαν αρχήν κηρύττει μέν Απελλής, ώ Παντά

νασσα· ένα τε θεόν ομολογεί άνώτατον τδν ένα δέ 
έτερον πεποιηκέναι αύθις, φησιν δν ώς πονηρόν δη 
μιουργδν γεγενήσθαι τοΰ κόσμου δογματίζεΐ' πονη-

Ode 8. Septuplo fornaeem. 
Aerius. 

Prave eentiene Aerius, non otTerendum eeee pro 
mortuia diotitabat. Neque enim ez hoo illos utili-
tatem ullam oapere. Ineano etiara aiebat, non eaae 
Jejunandum quarta et eexta feria. Idemqae oiroa 
fldem cum Ario oonaenliebat. Omnium Regina, ab 
ejua impietate eripe me. 

Paulus Samotensis. 
Ex impiis autem Pauli 8amosateni dogmatibua, 

Doi Sponea, gregem tuum exime. Nam Filium qui 
initii expera eit oum dioeret eeae verbum prolati-
tium, Deum voro opiflcem, Spiritum illo uaum 
fuisae tanquam inatrumento, male sanciebat, eum-
demque illum etuo utero accepiaae principium. 

Sergius Pyrrhus. 
Sacratiesiraorum doctorum decreta aeouti, duae 

volantate8,duplioemqueoperatioDem Chrieti agnoe-
oimus; einimuaque cum Sergio Pyrrhum ao ejua-
dom opioionia csteroa delirare, Dei Qenitrix, qui 
inaipienter diount carnem Domini expertem eaae 
voluotatia, nec habere operationom. 

ApeHet. 
Unioum principium praedicat quidem Appellee, 

Regina omnium, unumque supremum Deum con-
fitetur; at ruroua ait illum unum alterum creaeao, 
quam etprovum mundi opiflcem fuiene oooatituit; 
cum ipee pravue eit,ingrataque crcatura, solo igne D ρδς ων εκείνος, αχάριστο ν τε κτίσμα, πόρος άξιον 
digna. μόνον. 

Ode 9. Obsiupuil ccelum super hoc, et terrss extrema, '9δή 
consternata sunt. 

Leo Isauras. 
Veneraodarum imaginum cultum probibuit Leo 

Iaaurue. Hic enim origo loonomacborum factua, 

* II Theaa. iu, 13. 
VariflB lectiones et notee 

Έξέστη έπί τοΰτο 6 ουρανός, καί τής γης 
κατεπλάγη. 

Αέων δ "Ισαυρος. 
Εικόνων τήν προτίμησιν τών σεπτών άπεκώλυσε 

Αέων δ "Ισαυρος ούτος· άρχή τών Είκονομάχων γάρ 

(2) Προφορικδν λογον. Ex Mario Maroatore, ρ. potestatis, effectivum verbum, ρ. 50 : prolatitium 
166, προφορικδν καί εξουσιαστικόν (ita quippe oa- potenUse Dei% efficax, p. 144, It o, protativum atque 
atigandum) λόγον καί ένεργητικδν, id eet prolativum imperativum. 
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γεγονως, σδν χαρακτήρα πάντιμον , καί τδν του Α tuum obaracterem omni honoro dignum, illumque 

καί Fili i tui, in oarne videlicet, et omnium eanctorum, 
dilaceravit, Deipara. Α qua impietate liberemur. 

Bogamili. 
Populum quom redemit Filius tuue, Virgo, tuere 

ab exsecranda heeresi recena orta, Bogomilorum : 
qui quidem docent hominie corpue toliue maliopue 
esee ; atvero animam, cooloetie Dei ; communem 
autem utriusque Deum non agnoacunt. 

Iidem. 
Nec Filiom nec Spiritum eanctum ab initio ease 

docent; sed poatea Patrie genitoram fuisae Filium; 
ruraut autem Filii eaDotieeimum Spiritum genita-
ram ; falaa eententia. Noa porro tria pariter initii 

g expertia cognoBoimue et adoraraua, ο 8ponsa Dei. 
Iiali. 

Protega, Virgo, ovile tuum, atque averte a gravi 
bsreeiltalorum, qui in unica natura duo principia 
decernunt, duaaque Spiritue ounotorum opiflois 
proceaeionea ponunt, absurde ao nove : a quorum 
errore noe libera. 

Γιου σου τδν της σαρκός κατ έ σπα, Θεοτόκε , 
πάντων τών άγιων. Έξ ασεβείας ής ρυσΟείημεν. 

Βογόμιλοι. 
Ααδν ον έλυτρώσατο σδς ΓΙδς, βδελυράς ρύσαι, 

Κόρη, αίρέσεως νεοφανούς, τής τών Βογομίλων * 
οΐπερ φασί τδ τού άνθρωπου σώμα μέν μόνου πλά
σμα είναι τού πονηρού* ψυχήν δέ αό τυγχάνειν θεού 
επουρανίου* κοινόν δέ άμφοίν θεόν ου λεγουσιν. 

Οί αυτοί. 
Ούχ είναι δογματίζουσι τδν Γίόν, ουδέ Πνεύμα 

άρχήθεν τδ άγιον ύστερον δέ γέννημα Πατρός γενέ
σθαι ΤΊόν Πού δέ αύθις γέννημα Πνεύμα τδ παν ά
γιον* σφαλερώς. ΊΙμεΐς δέ και τά τρία συνάναρχα 
νοούμεν καί προσκυνούμεν, θεονύμφευτε. 

W o L 
Σκεπάσαις, ών Παρθένε, ποίμνην τήν σήν, καί 

δεινής άποστήσαις αίρέσεως τών Ιταλών, δύο μέν 
αρχάς έπί τής μιας δογματιζόντων φύσεως, Πνεύ
ματος διττάς δέ τού παντουργού λεγόντων εκπορεύ
σεις, ξένως καί άσυνήθως* ώνπερ τής πλάνης ή μας 
λύτρωσαι. 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΜΕΓΑΑΟΓ ΔΡΟΠΤΑΡΙΟΓ ΤΗΣ ΒΙΓΑΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΕΚΡΗΤΟΓ 

ΕΞΗΓΗΣΙΣ 

ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
περί κανόνος καί ειρμού καί τροπαρίου καί ψδής. 

Είρηται δέ πρότερον μέν συνοπτικώτερον, είτα καί πλατυκώτερον. 

JOANNIS ZONAR/E 
QUI FUIT MAGNU8 DRUNGARIUS VIOILUM ΕΤ PR0T0A8ECRETI8, 

EXJOSITIO CANONUM ANASTASIMORUM DAMASCENI 
ι De canone, hirmo% tropario et oda. 

Primo qoidem per compendiam, deinde fusiui tractatur 

(Mai. Spicil. Rom. iom. F.) 

Έ π ε ί κανόνων ερμηνεία έστι το παρόν σύνταγμα, (J Gam canonum interprelatio eit preaentii operia 
χρή καί περί αύτδ τδ Ονομα τού κανόνος, καί τήν eoopus, de ipso canonie noraine, eeriei, ode, ai-
τού ειρμού καί τής φδής κλτσιν, έτι δέ καί τού τρο- mul actroparii denomioatione (ex iatit enim perfi-
παρίου, έκ τούτων γάρ απαρτίζεται δ κανών, φιλο- oitur canon), nobia disserendum eat : iata voro 
σο«·ήσαι ημάς* ταύτα δέ τά ονόματα οιονεί τεχνικά nomina, ulpote rci propria, a principio deGniun-
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tur. Series igitur eat harmonia quaadam cantioi in Α τή υποθέσει παραλαμβάνονται. Ό μέν ού> είρμδς 
oompositione,v«»oi8 articulatse et aigoiflcatc metro 
quodam,et eyllabarum quaatitate, ad quamtropa-
ria dicta proxime accoduot.Est autem aeriaaet tro-
pariorum et oanonum principium : cum troparia 
por aeriem regularizentur et ad illam, ut ad exem-
plum, componaotur et adbarmoniam ac melodiam 
redtgaatur. Diciiur aeries quia secundutn regulam 
quamdam, et compoaitiorie et modulatione coo-
oinnaturet connectitur et harmoni» reguliadirigi-
tur, non autem ut iora tulerit. 

Tropariuro vero dicitur quia ad iatara ee coover-
tit vargitque et aeriem babet ut exemplarem ab-
Bohitamque causam : rationem autem tenet quam 
in singulis canon ad diveraa stataeoda : quemad-

τρμονία τ (ς έστι μέλους έν συνθήκη, φωνής έναρθρου 
τε καί σημαντικής εύρημένψ τινί μέτρψ καί ποσψ 
μεγέθους, περί ήν τά λεγόμενα τροπάρια αναφέρε
ται· οίονεί σε άρχή τών τροπαρίων έστι καί κανό
ν ω ν έπεί τά τροπάρια διά τοΰ είρμοΰ κανονίζεται 
καί (Ρυθμίζεται πρός αυτόν, ώς πρδς υπόδειγμα , 
συντιθέμενα καί άρμοζό|ΐενά τε καί μελψδούμενα· 
λέγεται 6 μέν ειρμός, 6τι κατά τάξιν τινά καί συν
θέσει καί μελουργία έρόμενος καί πλεκόμενος καί 
άρμοζόμένος πρόεισι, καί ούχ ώς έτυχε. 

Τροπάριον δέ δτι πρδς εκείνον τέτραπται καί 
νένευκε, καί τδν ειρμό ν έχει οιονεί παραδειγματικδν 
καί τελειωτικδν αΓτιον λόγον δέ έχει δν δ έν έκα
στο ις κανών πρδς τά πανονιζάμενα διάφορα* ώς γάρ 

momodum enira canon ία aliie aliter Ββ habet, sic g δ κανών καί άλλοις έν άλλοις, ούτω γούν καί δ είρμδς 
aeries quanlum ad troparia. 

Oda et caoon odarum eet pluree contioeoB: nam 
usque ad novem procedit odae : aiquidom nume-
rutj oonarius supremam quantitatem conetituit,qui 
autera sequuntur decenarii, centenarii, millenarii 
et decies millenarii,8imiliter procedunt ut uoitates 
ueque ad novem, niruirum: ι κ λ μ ν ξ ο π ^ ρ σ 
τ υ τρ, et ueque ad α' β' θ' et ab α ,β aeqoe ad ,θ : 
quidquid autem numeroruoi est preterea, illorum 
compoeitione et combinatione eificitur,ut ια' upqae 
ad θ', et idem c©tera.H©c quidem vetat io auccioc-
ta diximue ; largius autem comprehenaum in plu-
ribue invenitur canonis notnen: canonee enim et 
grammaticie 8unt,et phi]o8opbia,et medicie.et legj-

πρδς τά τροπάρια. 
*(fo% δέ κάί κανών ψδών *έστι πλειόνων περιεκτι

κός· άχρι γάρ εννέα πρόεισιν ψδών δτι δ εννέα τδ 
μέγιστόν έστι μέτρον έν άριθμοΐς· τδ δέ εξής δεκά
δες, εκατοντάδες, χιλιάδες, καί μυριάδες, ωσαύτως 
προχωρούσάι, καθώς καί αί μονάδες άχρις εννέα 
ούτως· ι κ λ μ ν ξ ο π ^ ρ σ τ υ φ , καί άχρι α' β' θ' 
καί α άχρι ,θ · τά άλλα πάντα έν άριθμοίς μετά 
σύνθεσιν τούτων καί άνάκλυσιν, οίον ια' μέχρι θ', 
καί έπί τών λοιπών ομοίως. Ταύτα μέν ούν ώς έν 
συνάψει ειρηται* πλατύτερον δέ ούτως τδ Ονομα τοΰ 
κανόνος έν πολλοίς ευρίσκεται παραλαμβανόμενον 
κανόνες γάρ καί τοις γραμματική ν μετιοΰσι τέχνήν 
είσί καί τοις φιλοσόφοις καί ίατροϊς καί τοις πολιτι-

bue politicis : eed grummatio» et legum oanones^ κοίς νόμοις· άλλ' οί τής γραμματι τής καί τδν νόμον 
nil stabile habent 

Ganones dicuntur e t i a m pia sanotorum Patrum 
deoreta. Deaumptum autem eel io omnibus istis 
Hlud nomeb a ligno qttod est ueai opiticibue ad 
ligna, lapides autalias res dimetiondaa et coaptan-
das et regulae nomen habet, qoia partes dissectaa 
concinnat iater ee et ad©quat. Quod igitur att 
ietorum ooordinationem valet regula, boc quoque 
in omni soientia et arte logica efilciunt canoDee, 
ut nimirum ordioent ao deflniant: dicitur enim 
oanoa et deflnitio. Canonet igitur euat qtii eejk-
rant ab aliis et diriguat ita ut eeparatum camdfr-
flnito coaveoiat et ooaptetur, quare decreta a 
eanctis Patribus sanoita jure meritoquo canonee 

I t a p a f l a B i l o r ,· dirigunt enim eos qui f p e i e moreifc' 
gerunt ad fldera rectam immutabilemque,et ad vi-
tam probam et Deo placentem : quatn ob n f f t i o d i t f a 
ot in hymnie ipsis recipitur caooois nomen: quia 
boc metrura statutum et invariabile in novem odie 
completur oeque huoc numerum excedit: ·άοβο 
canoD dioitur quoniam metrum acourate deflnitur 
in hymnis ietis. Similiter canonie nomine uaaaaat 
ifiagntis Apoatoloe eoribene Goriathiia : « Nos au-
tem DOD ultra inaoauram glorificabimur, sed ee-
t*boduto meoeuram regule, qua raeneueest nobfo 
Daoa, meaeurain pertingeodi ueque ad vos, apein 
babeotea creacentia fldei veetra, in vobis magnrfl-
cari seoundum regulam nostram io abundantiam.» 

ούκ έχουσι τδ άδιάπτωτον. 
Κανόνες δέ λέγονται καί τά κατά τών θείων Πατέ

ρων ευσεβή διατάγματα* έξείληπται δ' έπί πασι τού
τοις τδ Ονομα άπδ τοΰ ξύλου τοΰ τοίς τεχνίταις είς 
ξύλον καί λίθον, ή καί άλλων τινών χρηματίζοντες 
άπόρθωσιν καί ίθύτατον κανόνιον εκείνοι ς όνομαζό -
μενον, δ τοις άποξεομένοις άπορθοί ταύτα καί έξισοι. 
"Οπερ ούν τδ κανόνιον εις άπόρθωσιν εκείνων δύναται, 
τοΰτο καί έπί πάσης επιστήμης καί λογικής τέχνης 
οί κανόνες πληροΰσι τδ κανονιζόμενόν τε καί όριζό-
μτνον λέγεται γαρ δ κανών καί όρος* άποδιαιροΰν-
τες των άλλων καί άπ'ευσύνοντες, ώς μέν τοι έτερον 
τψ όριζομένψ συνεμπίπτειν καί τδν ταρί τούτου 
συγχέειν λόγον κατά τοις άγίοις Πατράσι «««τεθέντα 
διατάγματα , είκότως κανόνες καλούνται · 'ίπνλβ -
νουσι γάρ κάκεινα τούς πειθομένους αύτοϊς πρδς 
πίστιν όρθήν τε καί άπαρέγκλιτον, καί πρδς βίον 
ένάρετον καί θεάρεστον καθ' δν δή λόγον κάν τοΐς 
βμνοις τούτοις τδ τού κανόνος έξείληπται ίνομα· δτι 
ωρισ^ένον καί τετυπωμένον τδ μέτρον τούτο έστιν 
έν εννέα ιρδαΐς συντελούμενον , καί έννεάτηΓ μή 
υπερβαίνον δ'θεν κανών λέγεται ώς τεταγμένου τοΰ 
μέτρου αύτοΰ έν ταύταις δή ταΐς φδαΐς · ούτω καί 
τ φ ονόματι τοΰ κανόνος έχρήσατο ύ μέγας Απόστο
λος γράψας Κορινθίοις· « Έμεΐς δέ ΐ)ύκ εις τά άμε
τρα καυχησώμεθα. άλλά κατά τδ μέτρον τοΰ κανό
νος, ού έμέρισεν ήμίν ό θεός μέτρου άφικέσθαι άχρΓς 
δμών , ελπίδα έχοντες αυξανομένης τής πίστεως 



GANON IN DEIPARAM. 
δμών, Iv δμΤν μεγαλυνθήναι χατά τδν κανόνα δμών Α Seneue autem talie eet, Aliqal BeeeVendftabant,Ot 
%\ς τά παρεπόμενα. » Ό δέ λόγος τοιούτος έστι 
Τινές έκόμπαζον ώς πολλαχοΰ κηρύξαντες τδ Ευ
αγγέλιο** πρδς εκείνους ούν φησιν, δτι 'Εγώ ούκ 
είς «μέτρα καυχώμαι, ώς πανταχού κατασπείρας τδ 
κήρυγμα, άλλά κατά τδ μέτρον τού κανόνος έκήρυξα 
ού ίμέρισεν ήμιν xoic άποστόλοις δ θεός, δ έστι τδ 
μέχρις δμών έφικέσθαι* είτα χαί διά τών έξης καθ-
αψάμενος τών είς τά άμετρα ταύτα ύπερβολικώς 
καυχωμένων, φησιν δτι 'ΙΙμεις δέ ούχ ούτως, άλλά 
μέχρις υμών κηρύξαντες, έως υμών πα($ρησιαζόμε-
9α · έλπίζομεν δέ περισσοτέρως εύδοκιμήσαι · » 
τούτο γάρ έπέκεινα* « Εύδοκίμησις δέ τού διδασκά-

ubiqua predicantee Evangelium:quibus dicit:cNon 
ultrameneurara glorior ego,quiundiquepradicatio*> 
nem seminavi,8ed aecundum meneuram regulae qua 
menaue est nobis apostolie Deus,mensuram scilicet 
pertingendi usquo ad vos.» Deinde eos qni in im-
mensum et hyperbolice gloriabantur vituperans 
ai t : « Nos vero non itera, sed ueque ad vos pr«-
dioantee, donec noeter eerroo ad vos perveniat; 
speramus autem copiosiori honora fruituros.»PnB-
terea : « Magistri laua eet progreesus diecipuli. » 
Sic igitur et Apostolus canoais utitur nomino ; 
ideo canoa et hymnua iste exiodo dictus eet. 

λ ου ή τών μαθητών έστι προκοπή· » ούτω μέν καί Απόστολος τψ ονόματι τοΰ κακόνος χραται· διό κανών και" 
δ δμνος ούτος εντεύθεν ε?ρηται. 

AV δέ γε φδα>. φοιδαί τινές είσι μουσικαί· οί γάρ J) 
ήχοι καί φθόγγοι, άρμονίαί τε καί ρυθμοί τής μου
σικής είσιν, έξ ών τά μέλη παράγονται* ών τά μέν 
παθητικώτερόν τε και γοργότερον πάθος τοις άκροα-
ταΐ* ένιέντα καί κινοΰντα πρδς δάκρυα* τά δέ πρδς 
θυμδν έκκαλούμενα, τής αλκής μεμνήσθαι και πρδς 
δλον *Αρην δρμ^ν τδν κατεπαδόμενον οίον τι λέγε
ται γενέσθαι και περί τδν Μακεδόνα Άλέξανδρον · 
φδοντος γάρ τοΰ μουσικού Τίμωνος παρ' αύτψ, καί 
μέλος άνδρώδες άρμοζομένου, καί σύντονον πρδς θ^-
ρδν δ ιαν ιστών το ς τδν άκούοντα, έκεΤνος οίς ένθους 
έε τοΰ μεγάλου γενόμενος, άναστάς ήρε τά δπλα 
χαί όρμ? πρδς πόλεμον μουσικαί γούν φωναί καί 
φδαί είσι διά μόνου στόματος έναρμονίως <£δόμεναι-
τούτψ γάρ ώρισται ή φδή* καί τοΤς μέν Έβραίοις ού 

Od© autem eunt cantua quidam musicalee: soni 
enim et conoentus,barmonia3 rhytbmique euntmu-
eic©, e quibus melodiae deducuntur. Quarum aliaa 
magis patheticamet vehementiorem paseionem au-
ditoribus immittuni et ad lacrymaa ezoitant; alta 
ad iram provocant, forlitudinis inemoriam inji-
ciunt et ad quodounque bellum eum qui celebra-
tur instigant. 8ic dioitur factum fuisee de Mace-
done Alexandro : cum enim coram ille Timon mu-
sicus bellicosum hymnum modularetur et audien-
tem ad iram probe exoitasset, ille quaei numina 
mire correptua surrezit armisque ad bellum sese 
accinxit. Musicalee ergo soni et ode nonnisi ore 
harmonice proferuntur: in hoo enim perflcitur 
oda. Apud Hebraoe autem hymni non eolum ore 

διά στόματος μόνον οί πρδς θεόν ήδοντο ύμνοι, άλλά ad Deum cantabantur, sed etiam instrumentie, ot 
χαί δΥ οργάνων, ώς δ Δαβίδ μαρτυρεί πολλαχοΰ· David saepe testatur. Et Amos e pereona Dei ad 
«αί δ Ά μ ώ ς φησιν έκ προσώπου θεοΰ πρδς τδν Ι σ 
ραήλ* • Μετάστησον άπ' έμοΰ ήχον φδών σου, καί 
ψαλμών οργάνων σου ούκ άκούσομαι. · Ήμίν δέ πρδς 
fccbv δμνον ουδέν τι μουσικδν παραλαμβάνεται όρ
γανον, άλλά διά ζώσης μόνης φωνής έναρμονίου $δο-
μεν τψ θεψ* πάσαι γάρ σχεδόν αϊ φδαί, δι* ών κα
νών απαρτίζεται, ύμνοι τυγχάνουσιν καί $σματα χα-
μστήρια ζ ε μ έ ν α πρδς θεόν. 

ISfbc οδν ή πρώτη παρά τοΰ προφήτου Μωϋσέως 
ειιιιέΐεΐί ε ι , οτι τδ τών Εβραίων γένος έξ Αιγύπτου 
αναχώρησαν προστάξει θεοΰ, καί καταδιωκόμενον 
έτο τον Αιγυπτίων, τήν Έρυθράν θάλασσαν διήλθεν 
έ^9*γ^κτ|ί ^άβδψ τμηθείσαν τή τοΰ Μωϋσέως· οί 
Λ ΑΙγοπΙεκ έν εκείνη κατεποντίσθηααν διά τοΰ 
τρήματος\oo\Jfeiv 
Mojuos** tydnot 

διά γάρ τό υπερβάλλον τοΰ θαύματος 
συνέφετο ττ,ν «)δήν τή Έβραίδι διαλέκτψ, ώς έν έξα-
μετρω τΟνω, ώς Ίώσηπος έν τή Αρχαιολογία φη
σιν, f & t v καί τοις άνδράσι καί ταίς γυναιξίν έξ-
ήρχε ό*έ τοΰ ύμνου τών μέν ανδρών αύλδς δ Μωϋ-
σης τών δέ γυναικών ή αύτοΰ αδελφή Μαριάμ 
ένακροοομένη τδ τύμπανον δ'τι δέ ύμνος αύτη καί 

Iaraelem dicit: « Aufer a me tumultum carminum 
tuorum et cantica lyr© tu*a non audiam. » Nobis 
autem ad divinum hymnum nullum adhibetur 
instrumentutn, ved viva solum et harmonica 
voce ad Deumoantamus-omneeenim propemodum 
odffi quibua conatat canon, bymni eunt et grati» 
cantioa ad Deum cantanda. 

Recte igitur prima a propbeta Moyae oompoeita 
eet, quoniam Hebraii ex ASgypto Dei juaeu dices-
serant et jEgyptiie pereequentibus, mare Rubrum 
Moysie virga verberatum sicci transierant, ^Egyptii 
autem in eodem aubmerai fuerant, cum per aqua-
rum diviaionem et ipei transire conarentur: Mosis 

κάκείνοι πειρώμενοι * αύθις τοΰ D autem virga iterum auper aquis extensa.illae com-
τή ^άβδψ τά ύδατα, καί ταύτα miserat. Propter ergo excellentiam miraouli, com-

posuit hymum Hebraico eermone, senario metro, 
eicut Joeephus in Arch©ologia dioit, canendum a 
virie et mulieribus. Viroram caniui prasfuit Moysee 
mulierum autem eoror ejus Maria tympanum pul-
sana. lllaoi porro odam et bymnum et cantioum 
eeae inde patet, quod ab bia verbis incipit: · Can-
temue Domino. » 

φσμά έστιν, αύτόθεν δήλον αρχομένη γάρ, « '^σωμεν τψ Κυρίψ, » φησί. 

Νοεειο ί ' αν ή τοιαύτη διήγησις καί έπί πάσι τή 
των ανθρώπων φύσει καθ' δψηλότερον νουν ώς γάρ 
τδν Αβραάμ & θεές έκ τοΰ γένους έξελέξατο τών 

PATML . G I . CXXXV. 

Sed hfflc interpretatio de robus omnibus qu» 
ad hominum naturam epectantseneu altiori aocipi 
poteet. Quamadmodum enim Abrabamam Deue 
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elegtt θ Chaldeeo genere eumque duxit |in Palosti Α. Χαλδαίων, καί άπήγαγεν αύτδν είς τήν ΙΙαλαιστίνην, 
nam, terram melle lacteque fluentem quam datu-
rua erat eeraini ejua secundum promieaionom 
Buam : aic primum hominem ab omni oreatura 
dietinxit, poauitque iovoluptatis loco, paradieum 
dico, quem semper posseaaurue orat, niei manda-
tum transgreaaua eseet. Et quemadmodum Abra-
hami posteri propter cibum in iEgyptum migrave-
runt; eic protoplaati, cibo superati, paradiso,heul 
ezpulai aunt et in Gguratam jEgyptum inducit, te-
nebrae scilicet paasiooum et malitiam ; nomen 
i£gypti tenebras et maliliam Graeco eermone eigni-
ficat. Et s icul Abrahami posteros aervos habebant 
enim jEgyptii ad laterum fictionem, a n n o n » de-
feotu vexantes eos, et delentea natoe ex eis maacu-

είς γήν (δέουσαν μέλι καί γάλα. ήν έμελλε δούναι τψ 
σπέρματι αυτού, καθώς αύτψ έπηγγείλατο, ούτω έξ 
άρχ-ης τδν άνθρωπον έκ πάσης τής κτίσεως έπψκειώ-
σατο και έθετο είς τδ τρυφής χωρίον, λέγω δή τδν 
παράδεισον, ενδιαίτημα τούτον μέλλοντα έχειν, εί μή 
παρέβη τήν εντολή ν καί ώς οί τού Αβραάμ μετ-
ψκησαν είς Αίγυπτον διά βρώματος, ούτω καί οί 
πρωτόπλαστοι, βρώσεως ήττηθέντες, τοΰ παραδεί
σου, φεύ ! μετψκίσθησαν, καί εις αήν νοουμένην κατ-
ήχθησπν ΑΓγυπτον, είς τδ σκότος δηλαδή τδ έκ τών 
παθών καί τήν έξ αυτών κάκωσιν τδ γάρ Ονομα τής 
Αίγύπτου σκότος καί κάκωσιν δηλοΐ έξελληνιζόμε-
νον καί ώς τοίς έξ Αβραάμ οί Αιγύπτιοι ώς δού
λο ις έκέχρηντο τψ πηλψ καί τή πλινθία, ταλαιπω-

loa;sio figurati iEgyptii Lenebro facti,lumine diviao g ροΰντες αυτούς σίτου, καί άναιροΰντες τά έξ αυτών 
abutenteafut aervis utabantur hominibus, eos male 
babentea, vel potiua an malum perducentea; eiqui-
dera in omni malitia provolvebant eoa et luto late-
rumqua fictioni, dum ipsi otiarentur, adhibebant 
eoa, ad terrenum ecilioet et atramentoaum, et 
combustioni deatinatum opue aecuddum Evange-
l ium: sio enim opua ;conficiendi laterie luto 
miecet paleam. Ocoidebant quoque maaoulos. Cum 
eoim virilia cogitatio in aliquo naecebatur, non 
permittebant eam grandeecere, aed interflciebant, 
ne unquam quod faa eat aentirent neo malitiam 
vitarent. 

Et quamadmodum Oeua, Abrabami posterorum 
miaertua, Moysen delegavit, qui eduxit illoa ex 

γενόμενα ά^ενα, ούτω καί οί νοητοί Αιγύπτιοι οί 
σκότος έγένοντο, έκπάσσοντες τοΰ θείου φωτός, οία 
δούλοι τή ανθρωπεία φύσει έκέχρηντο, κακοΰντες 
αυτούς ή κακύνοντες μάλλον ώς είς πασαν κακίαν 
αυτούς έγκυλίσαντες καί τψ πηλψ καί τή πλινθεία 
σχολάσαι διηνεκώς έκβιάζοντες, τοις γηΐνοις δηλον
ότι καί άχυρώδεσι πράγμασι, καί είς καΰσιν άποτε-
ταγμένοις κατά τδ Εύαγγέλιον τοιούτον γάρ ή 
πλινθία πηλψ συμφύρουσα άχυρα* άνήρουν δέ καί 
τ ά ά ^ έ ν α · εί γάρ τις ά^ενοποιδς λογισμός έτέχθη 
τινί, ούκ ειων άνδρωθήναι αύτδν, άλλ' άνήρουν, 
Ίνα μή ποτε τδ δέον φρονήσωσι καί τήν κακίαν έκ-
φύγωσι. 

Καί ώσπερ τούς έξ Αβραάμ οίκτείρας δ θεός, τδν 
Μωϋσήν έξαπέστειλε, τής Αίγύπτου τούτους έξ-

» η! Ο » Τ ρ "» » · ' 1 ^ , ^ ^ -1, 

iEgypto et aervitute improba liberavit : eic totiue ™ άγοντα καί έλευθερώσαντα τής χαλεπής δουλείας , 
generie bumani miaertua et figuratorum ^Egyptio 
ram eorvitute liberare volens, non angelum, nec 
hominem delegavit, aed ipsum Filium *uum uni-
genitum. Majore enim auxilio opue erat humano 
generi toti quam Hebraeo populo, qui universi hu-
mani generia nonniai perexigua para erat. Gum 
enim istud eubegiasent deemones iEgypiiia erant 
terribiliores, et ad eoe superandos fortiore illis 
opua erat. Et quamadmodum Moyses Iaraelitaa 
mare dividene, per illud eiccoe traduxit, ^Egyptioa 
autem in ullo submarsit pereequeutea eos poet-
quam e maaibua eorum aufugerant: aio Salvator 
noater eibi confldentee et inaidiae d»monum fugien-
tes traducit ultra oceanura paaeionum, quarum 

ούτω καί τδ γένος άπαν κατοικτείρας τδ βρότειον, 
καί τής δουλείας τών νοουμένων Αιγυπτίων έξελέ-
σθαι θελήσας, ούκ άγγελον άπέστειλεν, ουδέ μέντοι 
γε άνθρωπον. άλλ' αύτδν τδν Γίδν αύτοΰ τδν μονογε
νή, μείζονος γάρ έδείτο επικουρίας ή σύμπασρ τών 
ανθρώπων φύσις ή τδ τών Εβραίων έθνος, μέρος δν 
βραχύ τι τής τών ανθρώπων πάντων όλότητος* εκεί 
καί οί ταύτην καταδουλώσαντες δαίμονες τών Αι
γυπτίων ήσαν δεινότεροι, καί τοΰ κατάξοντος αυ
τούς ισχυρότερου δεόμενοι. Καί ώσπερ δ ΜωΟσης 
τούς Ίσραηλίτας τήν θάλασσαν διατεμών, άβρόχως-
δι' αυτής διεβίβασε, τούς δέ Αιγυπτίους έν αύττ^ 
κατεπόντισε διώκοντας αυτούς, καί μετά τήν έκ τών 
χειρών εκείνων άπύδρασιν, ούτω καί δ Σωτήρ δ 

amaritudinem non guatant : daemonee autem sub- D ημέτερος τούς αύτψ πειθομένους καί τή4 δουλείας 
mergit et euffocat. VideQtee enim hominea, quoa 
priue doraiaabantur,abaolut08 illorum servitute et 
potiua ipaia imperantee, et quaai auper aepidea et 
baailicoa ambulantea super eoa, qui leonee videa-
tur et fortitudinera aspiranl,valde irritantur et euf-
fooantur. Vocari poaaunt iidem et tertiarii, quia 
trea aaimee partes occupant et sic eos qui negli-
gentiorea euat, quocunque volueriat, duount. 
Compoaitee autein sunt odaa pro oertia temporibus: 
quam ob rem omnibus osterie ista propoaita eat.ln 
libro enim Exodi aMoyse acribitur, etc. 

τών δαιμόνων άποδιδράσκοντας, διαβιβάζει τήν θά
λασσαν τών παθών, άγεύστους συντηρών τής πικρίας 
αυτών τούς δαίμονας δέ καταποντει τε καί άποπνί-
γει * δρώντες γάρ τούς ανθρώπους ών πριν έκυ-
ρίευον, άπολυθέντας τής τυραννίδος αυτών καί μάλ
λον αύτοίς επιτάσσοντας, καί ώς έπί ασπίδων καί 
βασιλίσκων έπ' αυτούς επιβαίνοντας, τούς λέοντας 
ΫοκοΒντας καί δράκοντας τήν ίσχύν, πικραίνονται τε 
σφόδρα καί άποπν ίγονται. ΕΤεν δ' δν οί αυτοί καί 
τριστάται, ώς τά τριμερή τής ψυχής επιβαίνοντες* 
καί δι' αύτοΰ τούς αμελέστερους δ'που βούλοντα^ 

άγοντες. Τέθεινται δέ αί ψδαί κατά τούς οικείου χρόνευς* δ θ εν καί ώς προγενεστέρα αύτη τών άλλων προτέτακ-
ται· έν γάρ τή τής Εξόδου βίβλψ Μοϋσέως γέγραπται, κ. τ . λ. 
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 
ΤΟΤ ΖΩΝΑΡΑ 

B K ΠΡΟΣΩΠΟΓ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ , ΙΙΕΡΙ ΤΟΓ ΜΗ ΔΕΙΝ ΔϊΌ ΔΙΣΕΗΑΔΕΑΦΟΓΣ ΤΗΝ ΑΠΉΝ 
ΑΓΑΓΕΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΓΑΜΟΝ. 

J O A N N I S Z O N A R j E 
MONACHI 

ΕΧ PERSONA ΡΟΝΉΠΟΌΜ, QUOD ΛΓΟΎ DEBEANT DUO SOBRINI EAMDEM ΙΝ MATRIMONWM 
ACCIPERE. 

(Apud Cotelorium, ibid.) 

α'. ΤοΤς προστασίαν έγχειρισθεισι λαού, διά τού Α. 1. Ad Θ08 quibue commieea fuit populi profo-
προφήτου φησιν 6 θεός· Έάν μή διαστείλης, μη-
Ιϊ λαλήσης, άποθσνεΤται ό άνομος έν τή ανομία 
βύτού, καί το αίμα αυτού έκ τής χειρός σου έκ-
ζητηθήβεται. Τί γούν έκ τού θείου τούτου θεσμού 
νοεΤν έπεισι τοΤς έπιούσιν \f πα ίου σι ν] αύτδν ή τοΤς 
λαού προεστώσιν ; Ανάγκη αύτδν έπάγειν έγρηγορέ-
ναι, και τά τ ψ καθέκαστον πεπραγμένα περισκοπεΤν, 
καί τδν τού θεού νόμο ν άναγγέλλειν αύτοΤς· καί εί μή 
πορεύοιντο κατ* αύτδν , καί διαστέλλει ν καί λέγειν 
καί κωλύε ιν τά άθεσμα. Εί δ* άφ' εαυτών κινούμε
νους τούς προεστώτας πιστών καί ταύτα δρ^ν άπαρ-
αίτητον, τί άν τις εΡποι δπως Χρή τούτους ερωτώ
μενους περί τίνων πράξεων διατίθεσθαι ; Πάντως 
έκθύμως άγαν άνακόπτειν τε καί άπείργειν διά τών 

ctura, dicit Deua per prophetam: Si non edixeris, 
neque locutus fueris, morietur iniquus in iniquitais 
$ua, et sanguis ejus de manu tua requiretur i . 
Quid ergo ex hac divina eanctione intelligere da« 
tur U8 qui eam audierint, vel populi praesidibus? 
Illara imponere neceeeitatem vigilandi, geetaque 
eingulorum conetderandi, legisque Deiipsis annun-
tiandae; et nisi juxta eam incesserint, edicendi, 
et aiendi, atque illicita prohibendi. Quod ei roou-
aare noo poseunt Gdelium praesidee, quin proprio 
motu bffic peragant; quid aliquie dixerit, quoroodo 
eos affectoe esse oporteat, quotiea de quibuedam 
negotiie fuerint interrogati ? Omnino valde alacri-
ter, ut cunctis per interrogatoras recidant atque 

ερωτώντων τήν τών άθέσμων πράξεων έπιχείρησιν ρ interdicanl nefariorum actuum aggreasionem. Et 
ξύμπασιν. Κάν τψ νύν δ* έρωτωμένψ ζητήματι τούτο 
γενέσθαι χρεών* καί μηδέν ύποστειλαμένους, άπο-
κριθήναι τδ παριστάμενον. 

β'. Τδ δέ ζήτημα βραχύ μέν καί δλιγοσύλλαδον, 
λόγους δ* είσάγον μακρούς, επαγόμενους έξ άντιθε-
οεων. "Ηρετό τις, εί δύναιντο τήν αυτήν είς γυναίκα 
δύο λαβείν εξάδελφοι δεύτεροι. 01 μέν ούν τδν γά -
μον τυγχάνειν άκώλυτον δογματίζουσιν · οί δ* ού 
φασιν αύτδν έπιτρέπεσΟαι , άλλά καί παρ* άμφοιν 
τών νόμων χωλόεσθαι , τού τε τής πολιτείας καί 
του της χάριτος. Έξεταστέον δ' έκατέραν αντίθεσιν. 
Οί μέν φασι τούς νομοθέτας περί κεκωλυμένων γά
μων θεσπίζοντας β καί άπαριθμοο μένους άπερ άλ
λη λοις άπδ τών έκ πλαγίου πρόσωπα συνάπτεσθαι 
άπειρήκασι μέχρις έκτου βαθμού στήσαι τήν άπα-

ΥΘΓΟ ία queetiono nuncnobie propoeita idem nobis 
est facieadum ; et absque ullo subterfugio reepon-
dendum quod nobis videbitur. 

2. Gaterum queetio brevisquidem est paucarura-
que syllabarum, inducittamen eermonem longum, 
qui oppoeitionibue oritur. Interrogavit nonnul-
lus : An duo eobrini poeaent eamdom in uxorem 
accipere Et alii quidem docent hae nuptiae non 
esse votitae: contra alii eas non permitti asterunt, 
imo ab utraque lege probiberi, civili et Ghristiana, 
reipublic® et gratie.Utraque autem oppoeitio debat 
examiaari.Primi aiuot legielatore8,dum denuptuie 
interdictie decernunt, recensentque personaa ques 
eunt ex transverso,quibu8 mutuam conjunotioDom 
probibuerunt, enumerationem in eexto grada 

ρίΑμησιν τούτους δ' είναι δισεξαδέλφους* περαιτέρω C sistare in quo auateobrini, ulteriusvero non pro-
δέ μή προβήναι, μηό' άπείρξαι τούς πρόσω τής συν- gredi, oeque a connubio arcere 608 qai euut ramo-
οικήσεως . Έπεί δ' έπί τού παρόντος ζητήματος tiores. Quoniam autem in preeenti oontroversia 
ούκ άλλήλοις ol δισεξάδελφοι πρδς γάμον συνάπτον- non inter §a matrimoaiojangantur 8obrini,eedalia 

1 Ezeob. m, 18. 
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eet persona, qus uni ex illisoopulata, eo defnnolo, Α. τ β ι » πρόσωπον δ* έτερον έστι τδ τούτων ένί συν-
•obrinorum superetiti est copulanda,nuptiae licitae 
arbitrantur. Aiunt quippe ΒΘ nolle regula eeee re-
ctiores, atque ea quidem quae lex vetuit, eadem a 
ββ quoque vetari; quae vero illacum probibitis non 
recensuit, etiam a ae permitti. Hec itaque est 
unius partia responsio ad interrogationem, eoque 
paoto ab iis quaetio solvitur. 

3. Porro qui ex opposita parte sunt, vctitum 
Θ88Θ id matrimonium alque illicituai existimantes 
ot aseerentes, eentenliam auam inde oonaiubiliunt, 
atque dicunt, quod legialatoree, de nuptiia illicitia 
ao interdiotia eancientee, in ascendentibus quidem 
et deacendentibus, ad inQnitum nuptias vetita 
esse definiunt; io iia vero qui ex traneverso oo-
gnatione junguntur, poetquam quaadam enumera-
verunt peraonaa, eaaque tanquam exempla posue-
runt interdictarum nuptiarum, quia ainguli ex 
tranaverao gradus vetiti oratione comprebendi non 
poterant,9iibjunxerunt generaliter: /n nuptits, non 
id modo quod permissum e&t, sed etiam id quod 
decorum est et honestum, naturaquijustum, quasri-
miw.Nonenim quasiin illie probibitionem aiaterent, 
eobrinorum mentionem fecerunt; eed eermone 
instar exempli poeito, poatea id aubdiderant 
quod erat univerealiue. Neque in iia duntaxat qui 
Bunt a latere, id feciese inveniuntur, sed et in 
naturali progenie. Nam cum prius de adoptivie 
locuti eseeot, iata quoque addiderunt: Etenim na-

B 

αφθέν, κάκείνου παρελθόντος, τψ περιλειφθέντι τών 
δισεξαδέλφων συναφθησόμενον · τδν γάμον άκώλυ-
τον ήγηνται . Μή γάρ έθέλειν εΤναι τού κανόνος 
ευθύτεροι λέγουσιν άλλ' & μέν δ νόμος έκώλυσε, 
ταύτα κεκωλύσθαι καί πρδς αυτών* α δ* έκεΤνος τοΤς 
κεκωλυμένοις ού συνηρίθμησεν , έπιτβτράφθαι καί 
παρά σφών. Αύτη μέν ούν ή της μιας μοίρας άπδ-
κρισις πρδς τό έρωτώμενον* καί ούτω τούτοις τδ 
ζήτημα λύεται. 

γ'. Οί δέ της θατέρας μερίδος, κεκωλυμένον εΤναι 
τδν γάμον καί άθεσμον καί δοξάζοντες καί αποφαι
νόμενοι, τδν οίκείον λόγον εντεύθεν συνιστώσι- καί 
λέγουσιν · ώς οί νομοθέται, περί γάμων άθέσμων 
καί κεκωλυμένων θεσπίζοντες έπί μέν ανιόντων καί 
κατιόντων είς άπέραντον κεκωλύσθαι τδν γάμον δρί-
ζουσιν έπί δέ γε τών έκ πλαγίου, πρόσωπα τινα 
άπαριθμησάμβνοι , καί ταύτα θέντες ώσανεί παρα
δείγματα τών κεκωλυμένων γάμων, έπεί μή οΤόν τε 
κεκωλυμένον βαθμδν Ικαστον τών έκ πλαγίου περι -
λαβεΤν, έπήγαγον γενικώς· Έν τοις γάμοις ού τδ 
έπιτετραμμένον , άλλά καί τδ ευπρεπές καί σε-
μνδν καί φύσει δίκαιον ζητούμεν. Ού γάρ ώς μέχρις 
εκείνων ίστάντες τήν κώλυσιν , τών δισεξαδέλφων 
έμνήσθησαν* άλλ' ώσπερ υπόδειγμα τδν λόγον τ ι 
θέμενοι , εφεξής έπήγαγον τδ καθολικώτερον . Καί 
ούκ έπί τών έκ πλαγίου μόνον τούτο ποιούντες ευ
ρίσκονται, άλλά καί έπί γονής φυσικής. Είπόντες 
γάρ περί θετών πρότερον , έπήγαγον καί ταυτί* 
Καί ό φυσικός γάρ πατήρ ού λαμβάνει τήν πορ-
νογενή αυτού θυγατέρα. ΕΤτα πρδς τό καθόλου νό-

σιν, διά τού ειπείν* Τδ φύσει γάρ δίκαιον καί τδ 
ευπρεπές έν τοις γάμοις σκοπεΤται. 

turalis pcder ηοη accipit filiarn tuam $x fornicaticne C μιμον άπεΤδον, καί τήν γενικήν έπήνεγκαν κώλυ-
natam. Deinde ad universalem legom reepexerunt, 
et generale interdictum intulerunt, per hmo verba: 
Ncdura $nim sequum, et guid deeeat, in nuptiis con-
iideratur. 

4. Nec enim quispiam dixerit, quod quia eolius 
mominerunt flliee ex scorto genit», neptea eaa quae 
coneequuntur exceparint, nec eonjugium oum iis 
prohibuerint. Et vero canon earictorum apostolo-
rum ait: Qui duas sorores duzerit, atU fratrU vel 
sororu filiam, non potest esse clericut. Qui ergo 
eobrinam duxerit, aut aobrin» neptem, eritne 
clericu? ? Nemo eane hoc dixerit.Cerni8,adver8arie. 
noo in iis quoe memorat Ganon, prohibitionem 
Buam terminare, aed ultra, propier decorum quod-

κ'. Ού γάρ δν τις εϊποι ώς. *πεί θυγ«τρδς έμνή
σθησαν μόνης πορνογενούς , τάς εγγόνας καί τάς 
έφεξή δπεξειλον , καί τήν πρδς εκείνος συνάφειαν 
ούκ έκώλυσαν. Καί κανών δέ τών αγίων αποστόλων 
φησίν · Ό δύο άδελφάς αγόμενος, ή άδελφιδήν , 
ού δύναται είναι κληρικός. "Αρ' ούν ό έξασελφην 
αγόμενος, ή εξαδέλφης άνεψιάν, έσεται κληρικός ; 
Ούκ άν τις τούτο έρεί. Όρ^ς, δ αντίθετος, ώς ού 
μέχρις ών δ κανών έμνήσθη, ϊστη τά τής κω^ύσεως, 

4 άλλά καί περαιτέρω διά τδ ευπρεπές καί τδ φύσει 
que natura aequum est, procedere ? Reperiemue D δίκαιον πρόεισιν ; Εύρήσομεν δέ καί τινα £&ή ύπδ 

βαθμόν δ'λως τινά αναγόμενα, καί Ομως κεκωλυ -
μένα διά τδ σεμνόν τε καί εύσχημο ν. Τήν γάρ μη-
τρυιάν λαβείν τδν γενόμενον άνδρα τής 'προγονής 
αυτής δ νόμος έκώλυσε , καίτοι βαθμδν ενταύθα 
ψηφί σα ι ού δυνησόμεθα. Εί γούν ευπρεπές ή σεμνόν 
καί τδ τήν αυτήν δισεξαδέλφοις δυσί συνευνασθήναι, -
έπιτίτράφθ» Χαί δ γάμος αύτοΐς. Εί δ' ούτοι γνή
σιοι συγγενείς * καί δήλον έκ τού κεκωλύσθαι τούς 
δισεξαδέλφους άλ)ήλοις συμμίγνυσθαι* πως άν τις 
ε?ποι τούς ούτω γνησίους κατά συγγένειαν μ ι$ 
γυναικί συνευκάζεσθαι ; 

autem et ncnnulla, quae lioet ad nullum plane 
gradum referantur, vetita tamen sunt ob boneeta-
tem et decorum. Siquidem prohibuit lex, ne no-
vercam qui ejue privignae maritue fuit acoipiat, 
quanquatn hoc in oasu gradum oomputare non 
poterimus. Siergo decora res est vel honesta, ut 
eadem femina duobus nubat aobrinis, his et per-
mittatur connubium. Sin vero i l i i vere eunt co-
gnati, uti patet ox eo quod vetentur sobrini inter 
ee matrimonio commisceri ; quo pacto dixerit 
quiepiam, viroe adeo german» cognationie oum 
una muliere posse conjungi ? 
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ε'. ΙΙώς δ" βν δ κατά δεύτερον ταύτην γάμον λα

βών καλέση αυτήν ; νύμφην, ώς εξαδέλφου γυναίκα, 
καθώς και πρώην ταύτην ώνομαζεν · ή γαμετήν, ώς 
αύτη συμφθειρόμενος ; Ηού δ' άν θείημεν τδν τού 
μεγάλου Βασιλείου κανόνα τδν λέγοντα · Έν οΤς τά 
της συγγενείας ονόματα συγχέονται, έν τούτοις 
ό γάμος αθέμιτος ; Έπιχειρήσομεν δέ, φασί, κα* 
βιαιότερον άλλοθεν ή άληθέστερον μάλιστα. ΕΙ γάρ 
κατά τδν θείον χρησμδν φάσκοντα περί τών κατά 
γάμου κοινώνίαν συναπτομένων ' Έσονται οί δύο 
είς σάρκα μίαν · μία σαρξ οί συναπτόμενοι πι
στεύονται γίνεσθαι · ό τή τού οίκείου εξαδέλφου γυ-
νι ικ ί συμμιγνύμενος είς οΙκεΤον τού γένους είσιέναι 
δοκεΤ · καί προσρήγνυται μέν καί τψ 0είψ θεσμψ τψ 
θεσπίζοντι · Ουκ είσελεύση πρδς πάντα οίκείον 
σαρκός σου, άποκαλύψαι άσχημοσύνην αυτού. j 

ς' Αθετεί δέ καί τδν νόμον, ψ οί τής θατέρας 
μοίρας τής οικείας γνώμης είς σύστασιν άποκέ-
χρηνται, τψ μέχρι δισεξαδέλφων στήναι λεγομένψ 
τήν κώλυσιν. Εί γάρ δ πρότερος τής γυναικός άνήρ 
τού νύν ξυνευνέσου ταύτης ήν δισεξάδελφος, ή δέ 
γυνή σαρξ μία τψ άπελθόντι έγένετο, δήλον πάν
τως έστι τδ συμπέρασμα καί άναμφήριστον, ώς είς 
οίκείον σαρκός αυτού είσεισιν δ τζ γυναικί τοΰ δισ-
εξαδέλφου συνευναζόμενος. Εί γούν τοΤς Ίσραηλί-
ταις νενομοθέτηται τδ, Ούκ είσελεύση πρδς πάντα 
οίκεΤον σαρκός σου · τοΤς σκληροΤς καί τήν καρδίαν 
άπεριτμήτοις, οΤς δ παλαιός νόμος είς πολλά συγκα-
ταβαίνων έστί ota τήν εκείνων παχύτητα · πώς ού 
πλέον ήμιν εκείνων ερει τις έπιτετάχΟαι ; Κάκεί-
νοις μέν άκωλύτως πρδς πάντα οίκείον σαρκός είσ- ( 

ιέναι άπείρητο · ήμίν δ' έπιτετράφθαι τίς οίήσεται 
τήν τού διασεξαδέλφου γυναίκα λαβείν, καί νύμφην 
κεκλημένην ημών, καί είς σάρκα μίαν έκείνψ γε-
νομένην διά τής άνακράσεως ; Εί γάρ κατά τόν νό
μον τ*ή τού γαμβρού καί τής νύμφης προσηγορία 
καί οί μνηστήρες δηλούνται, πολλψ γε μάλλον οΤς 
καί είς γάμον προβέβηκε τδ συνάλλαγμα. 

ζ\ ΕΤτα ούκ άτοπον, φύντος μέν μνηστήν ή δμαί-
μονος μή έξείναι κατά γάμον λαμβάνειν ή μας, δ'τι 
ή μέν μητρυιάς, ή δέ νύμφης τάξι; επέχει * τήν δέ 
κυρίως κληθεισαν νύμφην, ώς συνευνασθείσαν δισ-
ιξαδέλφω, άγεσθαι πρδς γάμον τδν δισεξάδελφον ; 
κα\ τσ4 μέν θετδν υίδν, έκ φύσεως μή σχόντα πρδς 
τδν θετέ* πατέρα οίκείωσιν, καταχρηστικώς δέ μό
νον έκ .νομικής αυθεντίας κληρωσάμενον τήν υίό-
τητα , καί διά της αύτεξουσιότητος άλλοτριούμε/ον 
τούτου, ώς μηδέν έτι θετδν είναι αύτψ πρδς τήν 
εκείνου ονγγένειαν · ή γάρ προσγενομένη διά θέσιν 
συγγένεια απόλλυται κατά τδν νόμον τής αότεξου-
σιότητος · κεκωλύσθαι τήν τού πατρός γαμετήν 
λαμβάνειν διά τδ εδσχημον · καί τουναντίον τδν θετδν 
πατέρα τήν του τοιούτον υίού γαμετήν άπ«.ίργεσθα4 
άγεσθαι, μΤ προσαπτόμενον τού γένους τού θετού 
υίού μετά τήν έκ τής οικείας χειρός εκείνου άπό-
λυσιν * τήν δέ διά τού δισεξαδέλφου συνημμένη ν τψ 

5. Quo autem modo qui eam per seoundas nu-
ptias aoceperit, vocabit illam ? nurumne, tanquam 
oonsobrini uxorem, quemadmodum etprius ipsam 
nominabat; an uxorem, cum qua nempe concum-
bat ? Ubi porro ponemus magni Basilii canonem, 
qui ita babet: In quibus nomina cognationis con-
fundantur, in iis matrimonium illicilum cst*f Prae-
terea, inquiunt, etiam aliuade idem astruere co-
nabimur violentiue, imo verissime. Etenim si 
juxta divinum oraculum, quod de iia qui communi 
conjugio eociaotur ait: Erunt duo in carne una *, 
qui conjunguntur, una caro creduatur fleri; is 
qui cum coneobrini proprii uxore miscetur, ad 
afiinem generis eui videtur ingredi; atque adeo 
impigit in illam divinam legem que eancit: fton 
ingredierit ad omnem affinem camis tux, ad revi-
landum turpitudinem ejus 4. 

6. Sed et eam legem violat, qua adveraarii abuai 
Bunt ad 8u«3 opinionia comprobalionam, ut qu» 
dicat interdictum in sobrinie deeinere. Nam ai pri-
mue mulierie vir, erat hujusce qui nuno ejuedem 
maritus eet, sobrinus, mulier autem exstitit una 
caro cum defuncto, claro omnino indubiaque con-
clusio eet, quod in affinem carnis sua* ingreditur, 
qui cum uxore eobrini copulatur. Et oerte si Israe-
litie lex ea promulgata fuit: N<m ingrtdieris ad 
omnem afftnem carnis tux, illis durie, cordeque 
incircumcisis, quibus antiqua lex in multie eeee 
accommodat, propter eorum craesitadinem ; quo-
modo non multo magis nobie quam illis impositam 
esee duxerit quispiam ? Atque illis vetitum erat,ne 
ad omnem oarnis afQoem libera ingrederentur; 
nobis vero licitum quis putabit, aobrini uxorem 
accipere, qu« tum narus noetra vocaia fuit, tum 
in una carne cum illo exstitit, ob commistionem ? 
Nam si juxta legem. generi et nurus appellatione, 
atiam sponsi indicantur, multo eane magis i i 
quorum convaatio ad nuptiaa proeeseit. 

7. Deio nonne abeurdura est, ut liceat nobia 
Bponsam patrie vel fratris lege matrimonii accipere, 
quia illa noverc», haec nurue locum tenel; lioeat 
vero eobrino, uxorem ducera eam qu» propiie 
nuncupata fuit nurue, utpote qu» fuerit eobrino 
copulata? utque adoptivue quidera filiue (qui na-
turalem non habet affinitatem cum patreadoptaate, 
eed abusive duntaxat 6x legum auctoritate filia-
tionem possidet, ao per emancipationem ab eo 
alienus fit, adeo ut adoptivus nihil ampliue erga 
ipeum sit ratione cognationie ; quandoquidem orta 
per adoptionam oognatio perit per legem 
emancipationis) patrie uxorem probibeatur sibi 
eumere, honestatie ergo ; et vice verea adoptionie 
pater hujuemodi fllii uxorem vetetur accipere, 
eum tamen ad adoptati fllii familiam nullatenua 
attingat, postquam Hlum 6 manu sua emiterit; 
impuoe aotom nobis liceat in matrimoniam acci-

•Bpis t iW. · Matih. m , 5. • Levit. ΧΤΠΙ, β. 
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pere feminam qu» per eobrinum generi noetro J 

coojuncta est, ita ut caeteris deficientibus, etiam 
ad hereditatem viri sui vocetur ? et ejusmoJi nu-
ptifiB habeantur pro legitimie ? 

8. Atque ha3C quidem dicta sint ad proposiiionem 
eorum qui hoc matrimonium permittunt, dicunt-
que interdictionem in nuptia ad sextum uaque 
gradum protendi a lege. Quandoquidem vero et 
ulteriue progredi cognationera, in iis qui a latere 
8uot, lex novit, ut et ad haereditatem voceniur 
Donnulli 6 eeptimo gradu : secundum legem qu« 
dicit: Possessio unde cognati, sex gradut cognatio-
nis complectitur, atque e septimo personas duas, 
prolem sobrini d sobrinx: et aecundum legem qtue 
ista prosequitur : In naturali cognalione, septimum 
gradum non prsetergredimur, et qu® aequuntui; 
jure quis dixerit, eoa quoque qui inter ββ aunt 
aoptimi gradus, a mutua in connubii aocietato co-
pula prohiberi. Addiderit et quiapiain, pontiflces 
qui atatuunt bas nuptiae arceri debara antequam 
fiant, non vero factas diaeolvi, aed pcenali subjici 
cenaurffi, nequaquam acourato juri adhaerere dum 
sic decernunt, quin imo potius accommodaticio. 

0. Scilicet indecene est et inhoneatum, neque 
natura juatum, mulierem qu» ad hereditatem jure 
cognationis vocatur, una cum ha3rede in corrupte-
lam incidere, Decnon ex ipsa gigni liberoe nomiaie 
ambigui dubiique. Quo enim nomine qui cum sui 
aobrini filia junctus eat eum donaverit qui ei ex 
illa natue fuerit ? Num filii, vel ex cognata nepotie ? 
Nam aiquidem eum appellat,tanquam e lumbia euia 
ortum, filium nominabit; ain vero ut ex consobrini 
filia genitum, vocabit pronepoteni. Quod ei mulier 
e priori conjugio liberoe habeat, eique etiam ex 
eecundo alii nascanlur, quonam cognationis no-
mine invioem appellabuntur ? Fratrea, ut qui ex 
una matre procreati fuerint; vel conaobrini, ut a 
duobue consobrinia eatie? Si vero omoea propin-
quioris ad illiue maritum gradua defeoerint, alii-
que euperatites fuerint e aeptimo gradu, ipea ne 
pariter cum illis vocabitur ad euocessionem, tan-
quam ejusdem cum iis gradue particepa ? aut reji-
cietur, veluti uxor aesumpta a propinquis ? Gum 
in eadem poesint utraque spectari. Cernis rei ab-
surditatem et turpitudioem ? Quocirca saepe a legia-
latoribua in cauea nuptiarum dictum est: Non 
modo quid permissum tit tpeclare% verum etiam 
guid sit decorum et natura gequum, et konestum. 

10. Non igitur intempeetive prolatum est, pon-
tifices non locutoa fuisee accurate, eed magia ex 
accommodationis affectu, quando pronuntiarnnt, 
antequam malrimonium in septimo gradu contra-
hatur, vetitum eese, postquam vero contractum 
fuerit, nequaquam divelli. Si hoo igitur ad demie-
sionera et aocommodationem pertinet,quidnam de 
sexto gradu dicelur?Quod autem aextus aperteeii 
is de quo interrogatio, non est ambigum. Nam t i 
sobrinus sexti eit gradus, il l i vero nupta, ipeius 

ήμετέρω γένει, ώς καί είς τήν κληρονομίαν καλει-
σθαι τού οικείου ανδρός, τών άλλων έπιλειπόντων, 
άόεώς ήμΤν συνοικεΐν έξείναι ; καί νόμιμον τδν γά
μον λογίζεσθαι ; 

η' . Ταύτα μέν ούν πρδς τήν τών επιτρεπόντων τδν 
γάμον πρότασιν ε?ρηται * λεγόντων μέχρις έκτου 
βαθμού τδν νόμον τήν κώλυσιν έπί τών γάμων έπε-
νεγκεΐν. Έπεί δέ καί περαιτέρω τήν συγγένειαν δ 
νόμος οΤδε προβαίνειν έπί τών έκ πλαγίου, <Lr καί 
πρδς κληρονομιάς τινάς καλείσθαι καί τών τού έ
βδομου βαθμού , κατά τδν νόμον τδν λέγοντα * Ή 
συγγενική βοήθεια εξ βαθμούς συγγενείας περι
λαμβάνει, και άπδ τού έβδομου πρόσωπα δύο, τδ 
τικτόμενον άπδ δισεξαδέλφου καί δισεξαδέλφης * 
καί καθ* έτερον νόμον διεξιόντα ταυτί · Έν τή 
φυσική συγγένεια τδν έβδομον βαθμδν ού παρεξ-
ερχόμεθα, καί τά έξης · ευλόγως άν τις εϊπη καί 
τούς έβδομου πρός αλλήλους δ'ντας βαθμού κεκω
λύσθαι πρδς γάμου κοινών (αν άλλήλοις συνάπτεσΟαι. 
Καί τούς πρδ τού γενέσθαι τδν τοιούτον γάμον δείν 
εΓργεσθαι διαγνόντας αρχιερείς, μετά δέ τδ γενέ
σθαι μή διασπασθαι, άλλ' ύπδ έπιτίμησιν γίνεσθαι * 
ούκ ακριβείας έχομένους εΓποι τις άν διαγνώναι 
τούτο, μάλλον μέν ουν γε συγκτταβάσεως. 

θ'. Άπρεπες γάρ πάντως καί ού σεμνό ν ουδέ 
φύσει δίκαιον, τήν είς νόμιμον έκ συγγενείας καλού
μενη ν κληρονομίαν, ταύτην τφ κληρονομώ συμφθεί-
ρεσθαι, κάκ ταύτης τίκτεσθαι παίδας άμφίβολον 
τήν κλήσιν καί ούκ άναμφίλεκτον έχοντας. Τί γάρ 
δν δ τή τού οικείου δισεξαδέλφου παιδί συζευχθείς 
τδν έζ εκείνης αύτψ τεχθέντα καλέσειεν, Γίδν ή 
άνεψιόν ; Εί μέν γάρ ώς έξ όσφύος αυτού τεχθέντα 
τούτον καλεί, υίδν ονομάσει εν · εί δ' ώς έκ θυγα-
τρδς εξαδέλφου, καλέσειεν έξανέψιον. Εί δέ κάκ τού 
προτέρου γάμου παίδες είσι τή γυναικί, γένωνται 
δέ κάκ τού δευτέρου καί έτεροι, τίνι άν κληθειεν 
πρδς αλλήλους συγγενείας ονόματι ; Αδελφοί, ώς έκ 
μιας φύντες μητρδς, ή εξάδελφοι, ώς άπδ δύο εξα
δέλφων σπαρέντες ; Εί δέ καί πά/τες οί έγγυτέρω 
βαθμού τ φ ταύτης άνδρί έπιλίποιεν, έβδομου δέ 
εΤεν καί έτεροι βαθμού περιόντες, άρα συν έκεΐνοις 
καί αύτη κληθήσεται πρδς διαδοχήν, ώς έκείνοις τού 
αυτού βαθμού συμμετέχουσα ; ή παραιτηθήσεται ώς 
γυνή παραλαμβανομένη παρά τών προσγενών ; Έ π ' 
αύτη γάρ καί αμφότερα τεθεώρηνται. Όρφς τ δ τού 
πράγματος άτοπον καί ούκ εύσχημον; Αιά τούτο 

| τοις νομοθέταις πολλάκις έπί τών γάμων εφηται * 
Μή τδ έπιτετραμμένον μόνον σκοπεΐν, άλλά καί 
τδ ευπρεπές καί φύσει δίκαιον καί σεμνόν. 

ι'. Ούκ άκαίρως ούν εΓρηται μή πρδς άκρίβειαν 
τούς αρχιερείς, άλλά διατεθέντας συγκαταβατικώ-
τερον, πρδ μέν τοΰ γενέσθαι τδν γάμον έπί τοΰ έ
βδομου βαθμού κωλύεσθαί^αποφήνασθαι, μετά δέ τδ 
γενίσθαι μή διασπασθαι. Εί γούν καί τούτο συγκα-
ταβάσεως, τί άν τις εΐποι περί τοΰ έκτου ; "Οτι δ' 
Ικτος άντικρύς έστιν ούτος δι' δν ή έρώτησις, ούκ 
άμφί£(5οπον. Εί γάρ δ δισεζάδελφος έκτου, ή δέ τούτψ 
συζυγείσα, σαρξ εκείνου διά τής συναφείας έγένετο, 
καί νύμφη τού περιόντος δισεξαδέλφου κυρίως, άλλ* 
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ού καταχρηστικώς , ώς ή μνηστή του όμαίμονος* 
π ώ ς ού μάλλον ούτος κεκώλυται παρά τού νόμου 
χ«τά τδ εδλογον ; 

ισ*. Ενταύθα τψ λόγψ δοθήτω χατάπαυμα · ούχ 
δτι μή και πλειόνων εύπορία εστίν, άλλ' δτι ού 
ποικίλων δειται άν. Δ (χα ερμηνευμάτων, άρκει γάρ 
καί ταύτα, φασίν, εύγνώμοσιν άκοαίς, οί τοίς τδν 
γάμον έπιτρέπουσιν άντικαθιστάμενοι, δεΐξαι τδ τού 
πράγματος άπρεπες καί ούκ εύσχημο ν, καί εαυτούς 
της έπηρτημένης απειλής έξαιρήσεσθαι , τοΤς μή 
διαστέλλουσι τοις άνομούσι, καί τδ άνομη μα καταγ-
γέλλουσιν. Είσίν ήμίν οίκεϊαι κηλίδες· ού δει καί 
προσερανίζεσθαι. 

ε Ezeoh. ιιι, 18. 

Zonaro Commentarios in Canonee Concilion 
Commentariis Theodori Balsamonis, quibus in lil 
annam 1205. 

caro propter conjugium facta est, et proprie non 
vero abusive nurus euperstitis aobrini, tanquam 
conaanguinei eponsa; quo pacto non multo magis 
hae nuptia? a lege votabuntur, ut rationi coneenta-
neum eat? 

11. Hoc in loco eermoni flnis imponatur; non 
quod plura non euppetant, eed quia variia non est 
opua. Etenim absqua interpretationibus hec satis 
eunt auribua ®quis, iia aiunt qui advaraantur me-
moratarum auptiarum defeosoribuB, ut oetendant 
negotii turpitudinem et foBditalem, ipsoeque ao 
eximant a comminatione illie impendente qui i n i -
qua agentibua non edicunt, neque iniquum facinua 
aunuDtiant 4 . Sunt nobia p ropr i» m a o u l » : non 
oportet alienas corrogare. 

ι et in Epistolas canonicae SS. Patrum, cum 
Ίβ mes. et editis eubjiciantus, infra edemue ad 

J O A N N I S Z O N A R j E 
ORATIO AD EOS QUI NATURALEM SEMINIS FLUXUM IMMUNDITIEM EXISTIMABANT. 

Yide tomum CXIX, col. 1011. 

J O A N N I S Z O N A R ^ E 
epistol* . 

Eanim fragmenta edidit Bonav. Vulcanius in notie ad Cyrillum Alex. contra Anthropomorphitae. 
Vide tomum LXXYI, Cyrilli nonum. 

ANNO DOWNI MCXCIII. 

G E O R G I I X I P H I L I N I 
CP. PATRIARCHiE 

D E C R E T U M DE JURIBUS T E R R I T O R I O R U M -
Vide tomum CXIX, col. 807. 
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ANNO DOMINl CMZCUI. 

ISAACI ANGELI 
GP. IMPERATORIS 

NOVELLE CONSTITUTIONES. 

NOVELLA DB KLECTIONIBUS PONTIFICUM [1]. (Α. 1187). 

Scriptum imperatoria manu subsignatum, quod tr- Α 
rttas facit electiones, quse (iunt per absentiam pon-
tificis alicujus in urbe commorantis: atque slatuit 
in posterum non aliter fieri electionem debere,nisi 
omnes in urbe deyentes pontifices arceaiti fuerint, 
et vel prxsentes adfuertnt, vel sententias suas 
exhibuerinl. Act. mensis Sepiembris die χ feria 
quarla, indictione 5. 

Qui non arguit peccatum fratrie sui, ait Scri-
plura, eimilie eet ei qui venonum relinquit ad-
morao ab animali venenoso. Quorsum autem hoo a 
majeatate mea in orationis ipso vestibulo prolatum 
ait, ubi progreaaa fuerit oratio, clarieeime indica-
bit. Quippe cum eanotiaeimus Gyzici metropoli-
tanua majeatati nostr» Dudiuatertiua suggeaeerit, 
nonnunquam aliqua praeter aaoros divinoaque ca-
nones, et roligioeas leges in eynodicie confratrum Β 
euorum conventibua fieri, atque obsecraverit, ut 
eorum ratio habeatur apud tribunal majeetulie 
mee, juncto sanctissimo domino meoat univeraali 
patriarcba, cum periti gubernatoria ecoleai® looum 
eortita eit mea majeataa ab eo qui eam unxit, et 
imperio praafecit; babeatque licentiam corrigendi 
ea quffl praeter eccleaiaaticoa fortasae canonee ad-
mittuntur: noluit majastae mea rejicere preces 
metropolitani supplicea, nec indiacuaeaa relinquere. 
Quamobrem arceasito hodie aanctiaaimo domino 
meo et universali patriarcha, atque eiiam caeteris 
Banctiesimia patriarchis, videlicet Antiocheno et 
Hiereaolymitano, protereaque commorantibua in 
bac magna urbe pontificibua ; requieivit ab indica-
to metropolitano Cyzici, qui et ipae preaens erat, Q 
ut audiente boc religioao coetu diceret atque pro-
poneret, qua3 vellet. Ia autem denuo nihil diaaimi-
lana, ea ipaa proposuit, de quibua etiam nudiua-
tertiua ad majeatatem meam retulerat, nimirom 
divinoa aacroaque canonea in nonnullie negligi ao 
violari. Confeatimque ante alia propoeuit, quod 
cum eccleai® auos amiserunt epiacopos, et electio-
nea fiunt, non convoceniur ad futuras eleotiones 
uni?erai oommorantea in urbe pontificea, eed abe-

Σημείωμα βασιλικδν, άκυρούν τάς γινομένας ψ ή 
φους απουσία τινός τών τή μεγάλη πόλει έν-
δη μουντών αρχιερέων · διοριζόμενον δέ καί είς 
τδ έξης μή άλλως γίνεσθαι ψίνφον, εί μή πάν
τες οί έν τή μεγάλη πόλει ενδημούντες αρχιε
ρείς μετακληθώσι , καί ή παρουσιάσουσιν ή 
δώσουσι γνώμας. Μηνί Σεπτεμδρίψ ι' ήμερα δ' 
έπινεμήσεος ε'. 

α'. Ο μή έλεγχων, φησιν ή Δραφή, τήν άμαρτίαν 
τοΰ αδελφού αύτοΰ, ώς δ τδν Ιδν άφείς τψ δηχθέντι 
δπδ ίοδόλου. Ιίρδς τί δέ ταύτα παρά τής βασιλείας 
μου τψ τού λόγου προθύρψ προδέδληται, προΥών δ 
λόγος δηλώσει σαφέστατα. Καί γάρ τοΰ Ιερωτάτου 
μητροπολίτου Κυζίκου ύπομνήσαντος πρότριτα τδ 
κράτος ημών, ώς έστιν ού τινα παρά τούς ιερούς 
καί θείους κανόνας καί τούς φιλευσεδεις νόμους 
προδαίνουσιν έν ταΐς συνοδικαίς τών συναδέλφων 
αύτοΰ συνελεύσεσι , καί παρακληθέντος τηρηθήναι 
ταύτα παρά τψ τής βασιλείας μου βήματι συνάμα 
τψ άγιωτάτψ μου δεσπότη καί οίκουμενικψ πατριάρ
χ η , ως καί τήν τοΰ έπιστημονάρχου τής Εκκλησίας 
τάξιν λαχούσης τής βασιλείας μου παρά τοΰ ταύτην 
χρίσαντός τε καί βασιλεύσαντος, καί έφειμένον έχού-
σης διορθούσθαι τά παρά τούς εκκλησιαστικούς κα
νόνας ίσως γινόμενα* ού μέν ούν καί άπεώσατο και 
ή βασιλεία μου τήν τοΰ μητροπολίτου ίκέσιον δέησιν 
καί εΓασεν άδιαίτητον. Διό καί μετακαλεσαμένη τήν 
σήμερον τδν άγιώτατόν μου δεσπότην καί οίκου με-
νικδν πατριάρχην, άλλά καί τούς έτερους άγιωτά-
τους πατριάρχας, τδν τε τής θεουπόλεως Αντιοχείας 
καί τδν Ιεροσολύμων, ναι μήν καί τούς ένδ^μοΰντας 
τή μεγάλη πόλει αρχιερείς , άπήτησε τάν διαλη-
φΟέντα μητροπολίτη ν Κυζίκου παρόντα καί αύτδν έν 
έπηκόψ τοΰ φιλόθεου τούτου χοροστασίοο είπείν καί 
προθέσθαι δ βούλεται· δ δέ καί πάλιν μηδέν δπο-
στειλάμενος έκεΤνα ταύτα προέθετο, ά'περ καί πρός 
τήν βασιλείαν μου πρότρίτα" άνήνεγκε, τδ τούς Ιερούς 
καί θείους δηλαδή κανόνας καί νόμους έν τι σι παρα-
θεωρεΐσθαι καί παραδαίνεσθαι. Καί ευθύς πρδ τών 
άλλων προέθετο , δ'τι Εκκλησιών χηρευουσών καί 
ψήφων γινομένων αυτών, ού συγκαλεύνται έπί ταίς 

(1) Edita eat a Leunel. {Jtu. Qr. Rom.) 
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γινησομέναις ψήφοι ς άπαντες αί ενδημούντες τή 
μεγάλη πόλει αρχιερείς, άλλά καί άτερ τής τίνων 
συλλειτουργών καί συναδέλφων μετακλήσεως τά τής 
ψήφου παρά κανόνας προβαίνει· όποιον δή τι γέγονε 
και έπί ταις ψήχοις τών (5ηθησομένων Εκκλησιών. 
Καί προΐσχετο ώς έπί τή ψήφφ μέν τής τε Κλαυ-
διουπολεως καί τής Μαρώνειας ούδ' δ'λως ήξίωται 
λόγου παρά τών ψηφισαμένων ταύτας συναδέλφων 
τούτου καί συλλειτουργών, ουδέ μετεκλήθη πρδς τήν 
ψηφον παρά τίνος, καί ταύτα τή μεγάλη πόλει έν-
δημών, καί τών συνοδικών δικαστηρίων μή άπολιμ-
πανόμενος, καί τών λοιπών συνελεύσεων έπί δέ ταΤς 
ψήφοις τών έτερων τριών Εκκλησιών, Δυρραχίου, 
Μιλήτου καί Χριστιανουπόλεως, δοθείσης τούτψ 
είδήσεως, καί αυτού ποίησαμένου άπόλογον, καί έν-
δειξαμένου φανερώς άποπεφασμένον τδ ταύτψ δυσα- j 
ρεστούμενον, καί τδ μέσον αυτού τε καί τής αδελφό-
τητος διά τήν περιφρόνησιν σκάνδαλον, καί οίον 
απαιτούντος τήν είρήνην καί τήν δμόνοιαν, οί τού
του συνάδελφοι παρά φαύλον έθεντο καί άπε^ράπι-
σαν τήν άπόκρισιν · καί άποσχοινίσαντες εαυτού* 
χωρίς τής αυτού παρουσίας καί έτερας τινός ύπο-
μνήσεως, κάπί ταύταις ταίς Έκκλησίαις τους δοκούν-
τας αύτοίς έψηφίσαντο. "Οτι γούν οί θείοι καί ιεροί 
κανόνες τάς τοιαύτας ψήφους άποδοκιμάζοντες με-
μισήκασι, προτίθησι τέως τά περί τούτου, καί τού* 
κακόνας παρακλητεύει άναγινώσκεσθαι, οίτινες καί 
παρ ' αυτού εκδοθέντες έπί τού μέσου κατά ρήμα 
δπανεγνώσθησαν. "Ων δ μέν είς δ' ήν κανών τής 
άγιας καί οικουμενικής α' [συνόδου, ούτω δεξιών * 
« Έπίσκοπον προσήκει μάλιστα μέν ύπδ πάντων 
τών έν τή επαρχία καθίστασθαι· εί δέ δυσχερές ε*η 
τδ τοιούτον ή διά κατεπείγουσαν ανάγκην ή διά 
μήκος δδού, έξ άπαντος τρεις έπί τδ αύτδ συνηγμέ-
νους, συμψήφων γινομένων καί τών απόντων κα* 
συντιθεμένων διά γραμμάτων, τότε τήν χειροτονίαν 
ποιεΐσθαι. Τδ δέ κύρος τών γινομένων δίδοσθαι καθ' 
έκαστη ν έπαρχίαν τψ μητροπολίτη. » Ό δέ έτερος 
κανών ήν καί αύτδς ιθ' τής έν Αντιόχεια συνόδου, 
διαλαμβάνων ούτως αύτολεξεί * « Έπί σκοπό ν μή 
χειροτονεΐσθαι δίχα συνόδου καί παρουσίας τού έν τή 
μητροπόλει τής επαρχίας. Τούτου δέ παρόντος έξ 
άπαντος, βέλτιον μέν συνείναι αύτψ πάντας έν τή 
επαρχία συλλειτουργούς, καί προσήκει δι1 επιστολών 
τους Ιν τή μητροπόλει συγκαλεΤν. Καί εί μέν άπαν-
τψεν πάντες· βέλτιον εί δέ δυσχερές ε?η τούτο, τούς 
τε πλε|οός έξ άπαντος παρείναι δει, ή διά γραμμάτων 
όμοψήάους γενέσθαι. Καί ούτω μετά τής τών πλει
όνων ifaot παρουσίας ή ψήφου γίνεσθαι τήν κατά-
στασιν. ft{ δέ άλλως παρά τά ώρισμένα γίνοιτο, μηδέν 
ίσχύειν τήν χειροτονίαν. Εί δέ κατά τδν ώρισμένον 
κανόνα γίνοιτο ή κατάστασις, άντιλέγοιεν δέ τίνες 
δι' οίκείαν φιλονεικίαν, κρατεΐν τήν τών πλειόνων 
ψηφον. · Ταύτα τού ίερωτάτου μητροπολίτου Κυ
ζίκου προβαλλομένου, οί άντικαθιστάμενοι τούτψ 
αρχιερείς, καί πρδ τών άλλων δ Εφέσου, δ Ικονίου 
καί 6 Αβύδου, μή άληθεύειν τδν Κυζίκου προΐ-
σχοντο έφ' οΤς καί προέθετο, τδ μή μετακληθήναι 
δηλονότι καί αύτδν έπί ταίς ψήφοις τών (5ηθεισών 

que nonnullorutn comminietrorum et confratrum 
advocatione, praeter canones electio procedat. 
Quale quidam usuvenerit etiam in electionibus 
eocleeiarum quas indicabantur. Adeoque praHen-
debat, in electione Glaudiopolitana, et Maron®, 
nullam proreus sui rationem habitam a confratri-
bus et comministris auis, qui eam electionem con-
fecissent; neo ae a quoquam ad eam arceeailum» 
cum quidem in urbe degeret, nec a eynodicis tri-
bunalibus caeierisque congreesibiie seraet abetine-
ret. In electionibus autem aliarum trium eccleaia-
rum, Dyrrhacbii, Mileti et Cbrietianopolis, cum 
res ei denuntiata fuieset, atque ipse responaionem 
inatituiaset; ao manifeste diaerteque, quid aibi 
displiceret, osteodieset; quodque subortum esaet 
fnter ee fratrumque ccetum, ex sui contemptu, 
ecandalum, quasique pacem et concordiam ab 
eis requireret: confratres suos id responsum floc-
cifccisee, atque habuisae ludibrio; cumque semet 
ab eo disjunxisaeDt, non interveniente ipsius pr»-
sentia, nec alia quapiam commonitione, in hia 
etiam ecclesiis eos quos ipsis viaum fuisset, ele-
gisse. Quod autem divini eacrique canonea hu-
jusmodi electiones rejiciendo improbent, id etiam 
in medium adducebat, utque canonee legerentur, 
obsecrabat: qui quidem ab eo in medium exhibiti, 
ad verbum relecti fuerunt. Eorum onue, sanct» 
ac uniTerealia primae synodi quartua erat canon, 
h©c continen3 : « Episcopum par eet raaxirae qui-
dem ab omnibue, qui aunt ia provinoia conetitui. 
Sin id dificile fuerit, vel propler urgentam necee-
aitatem, vel ob prolixitatem itineria, tunc omnino 
tres in unum congregati, consontientibus electiooi 
etiam iis qui absuat, esmque per litteraa appro-
bantibus, ordinatione rn perficiant. Confirmatio au-
tem eorum quae fiunt, in qualibet provincia me-
tropolitano permittaiur. » Alius item canon erat 
decimue nonus Antioobs eynodi, qui haec ipaa 
verba coinplectitur: « Epiecopue ne ordinator 
abaque syoodo, et ejus presentia, qui est in pro-
vincia? metropoli; qui omnino si adeit, prsstat 
quidera esse cum eo cuDctoe in ea provincia com-
minietroa atque par est coa, qui eunt in metro-
poli, convocare. Ao ai quidem oompareant omnea 
id melius eat. Sin illud difficile ait, omnino ma-
jorem adesse parlem oportet, vel per litteraa euf-
fragari. Atque ita cum plurima vel presentia, vel 
Buffragio, constitui episeopum. Sin aliter rea, pr»-
ter baeo modo definita, geratur, nullum ordinatio 
robur habeat. Quod ei secundum canonem preecri-
ptum episcopi fiat institutio, nonnullis ob insitum 
sibi rixandi atudium contradicentibus : auffragium 
plurium valeat. » H©c allegante pro ΘΘ sanctiasimo 
Cyzici metropolitaoo, advera» partis pontiGcee, ao 
prae ceteria Epbeainta, Iconiensis, Abydenue, non 
vera dicere Gyzicenum aiobant de iia, qu» pro-
poneret quod ecilicet nec ipee fuisset arceasitus 
ad eleotiooee dictarum ecoleeiarum. Quippe dioa-
bant, ipeum Iooniensem oaxn oonBobrin» raferen* 
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darii nupti® celebarentur, ac ibidem invitatum Α Εκκλησιών. Αύτδς γάρ, φησιν δ Ικονίου, γάμου 
Gyzicenum quoque reperisset, ei postridie futuram 
Claudiopolis et Marons electionem intimaaae. In 
caeteria autem electionibus aliarum eccleaiarum 
etiam per scripturam afflrinabant eum vocatum. 
A d cujus eorum asserveratioaia probationem, i n -
einuabant instrumeotum patriarchalis notarii, 8te-
phani Narsitae, factum die 23 Augusti, elapsa paulo 
ante 4 indictione, quod per lectum bujusmodi ad 
verbum erat: « Menaia Auguati die23, feria 7, in -
dictione 4, in praoseatia reverendi episcopiani, 
domini Conatantini Ghiromachi, Tbeodori Phial i t» 
et Michaelia Cbamulae, nos deputati a sanctissimo 
domino noatro et universali patriacha, et interve-
oiente notitia maxime venerabilis chartularii san-

γεγονότος έτεί εξαδέλφη τού (5αιφερενδαρίου, εύρων 
έκεισε μετακληθέντα καί τδν Κυζίκου, δέδωκε τ ο π φ 
ειδησιν τής γενησομένης ψήφου τή έπιούση έπί εε 
τή Κλαυδιουπάλει καί τή Μαρωνεία ' έπί δέ ταϊς 
λοιπαις ψήφοις τών έτερων Εκκλησιών καί εγγρά
φως γενέσθαι διετείνοντο τήν τούτου μετάκλησιν. 
Καί είς παράστασιν τής βεβαιολογίας αυτών καί 
σημείωμα ένεφάνιζον τού πατριαρχικού νοταρίου, 
Στεφάνου τού Ναρσίτου, γεγονδς κατά τήν κγ' τού 
Αύγουστου τής πρδ μικρού διελθούσης δ' έπινεμή-
σεώς, δ και άναγνωσθέν έπί λέξεων εΤχεν ούτως· 
« Μηνί Αύγούστω κγ' ήμερα ζ' έπινεμήσεως δ', έπί 
παρουσία τού ευλαβούς έπισκοπειανού κυρού Κων
σταντίνου τού Χειρομάχου, Θεοδώρου τού Φιαλίτου 

ctissimaa Dei Majoria ecclesia?, domini Eustathii ρ καί Μιχαήλ τού Χαμούλη, ώρισθέντες παρά τού παν-
Cbandreni, ad arcessundum sanctissimum metro 
politanum Gyzici, dominum Joannem, ut in ora-
stinum veniret ad sacram sanctam synodum, et 
praesens adeaset futuris eleclionibua viduarum 
eanctieaimarum ecclesiarum, vel sententiam expo-
neret; et ut ei aignificareraue, futurum, ut niai 
comparerent, ejusmodi electionea etiam ipao ab-
aente procederent, propterea quod de his var i» 
monitus esset etiam a reverendo Episcopiano, do-
mino Gonstantino Cbiromacho, neo ejus denuntia-
tionibua parere voluisset; venimua hodierno die ad 
cellulas dicti sanctissimi metropolitani, eitas pro-
pier veoerabilem mansionem Studianam, cumque 
reperiaaemus eum ibidcm in lectulo jacentem, ut 
qui DOII recte valeret, diximus ei, quemadmodum 

αγιωτάτου ημών δεσπδτου καί οικουμενικού πα
τριάρχου, είδήσει καί τού τιμιωτάτου χαρτοφύλακος 
τής άγιωτάτης τού θεού Μεγάλης εκκλησία* κυρού 
Ευσταθίου τού Χανδρηνού, μετακαλέσασθαι τδν παν-
ιερώτατον μητροπολίτην Κυζίκου κύρον Ίωάννην 
άνελθεϊν κατά τήν αύριον είς τήν θείαν καί ίεράν 
σύνοδον, καί παρουσιάσαι έπί ταίς μελλούσαις γε
νέσθαι ψήφοις τών χηρευουσών άγιωτάτων Ε κ κ λ η 
σιών, ή γνώμην έκθέσθαι, καί άναδιδάξαι τούτον ώς 
εί μή ούτω ποιήσει, μέλλουσιν αί τοιαύται ψήφοι 
προβήναι καί απουσία αυτού, διά τδ περί τούτων 
μηνυθήναι αύτδν διαφόρως καί παρά τού ευλαβούς 
έπισκοπειανού, κορού Κωνσταντίνου τού Χειρομά
χου, καί μή θελήσαι τά τούτου μηνύματα έκπληρώ-
σαι · άφικόμεθα τήν σήμερον έν τοΐς κελλίοις του 

a patriarcbali et sacra dignitate deputati essemus. G ρηθέντος πανιερωτάτου μητροπολίτου, τοις διάκε ι-
μένοις πλησίον και σύνεγγυς τής σεβάσμιος μονής 
τών Στουδίου, καί έντυχόντες τούτψ έκεισε έπί κ λ ί 
νης κειμένψ, ώς ά^ώστως έχεντι, εΓπομεν πρδς 
αύτδν καθώς παρά τής πατριαρχικής καί θείας με
γαλειότατος ώρίσθημεν, δ'σα δ λόγος ανωτέρω έδή-
λωσε, παρεγγυησάμενοι τούτψ. Ώ ς , είπερ Ασως ού 
θελήσει ούτος ή παρουσιάσαι κατά τήν αύριον είς 
τάς γενησομένας (ώς ε*ρηται) ψήφους τών χηρεοου-
σών άγιωτάτων Εκκλησιών, ή γνώμην έπί ταυταις 
έκθείναι, προβήσονται αύται καί απουσία αυτού. Ό 
δέ πρδς ή μας άπεκρίθη ταύτα· ώς καί άλλοτε προέ
βησαν ψήφοι Εκκλησιών παρά τών τούτου συναδέλ
φων άνευ παρουσίας αυτού καί γνώμης. Τοΰτο γουν 
γενέσθω παρ' αυτών καί έπί ταίς νύν χηρευσύσαις 

ad ea quaa supra indicatasunt, ipaum exbortantos. 
Quippe si fortassis ipse vel preesens esse die crasti-
no futuris (ut dictum est) electionibue viduatarum 
Banctissimarum ecclesiarum, vel sententiam de iia 
suam exponere nollet: eas etiam ipao abaente pro-
ceeeuraa. Ille vero nobis respondit, etiam aliaa 
facta eaae pro ecclesiia eleotiones a confratribua 
auia, abaque praeaentia aententiaque sua. Quapro-
pter idem ab eis etiam in viduatia modo eccleene 
faciendum. Non enim venire se posee ad eacram 
sanctam synodum, et clectionibus adease, propter-
ea quod acriter «grotaret . Inde multum a nobia 
rogatus, ut vel eenteatiam suam exponeret, ne id 
quidem facere voluit. Ad horum igitur indicatio-
nem, p r«sens inetrumeDtum confecimus; quod in D Έκκλησίαις· ού γάτ δύναται άνελθειν είς τήν : θείον 
litteraa relatum, et pro more corroboratum, dedi- καί ίεράν σύνοδον, καί παρουσιάσαι έπί ταις ψήφο ι ς. 
mue menee et indiotione aupra Bcriptie. Humilie διά τδ δεινώς νοσηλεύεσθαι. Πολλά γουν παρακλη-
diaoonua sanctissimaB Dei Majoria Eccleei©, et pa- θείς παρ' ημών καν γνώμην έκθέσθαι, ουδέ τούτο 
triarchalia notariua, Stepbanue Narsites, sobe- ποιήσαι ήθέλησεν. Είς δήλωσιν ούν τούτων τήν παρ-
cripait. » ούσαν σημείωσιν έξεθέμεθα, ήν παρεκβάλόντες καί 
συνήθως πιστωσάμενοι έπιδεδώκαμεν μηνί καί έπινεμήσει τοίς προγεγραμμένοις. 'Ο ευτελής διάκονος της 
άγιωτάτης τού θεού Μεγάλης εκκλησίας καί πατριαρχικός νοτάριος Στέφανος δ Νάρσίτης. t 

2. Itaque verbie bujua inetrumeQti abutentes β'. Τοις ούν (3ήμασι τού τοιούτου σημειώματος 
adversarii Gycizeni, ad omnea electiones etiam άποχρώμενοι οί τού Κυζίκου αντίθετοι, έλεγον έν 
Cyzizenum arceasitum fuiase dicebant. Ao ee qui -
dem, quod aui fuieaet munerie, feoiaae; verum 
ipsum noluiaae comparere: addentes epiecopianoa 

πάσαις ταίς ψήφοις μετάκλητον γενέσθαι καί τδν 
Κυζίκου* καί αυτοί μέν τδ οίκείον ποιήσασθαι, τούτον 
δέ μή θελήσαι παρουσιάσαι* προστιθέμενοι δτι καί 
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έπισκοπειανοί 
χαρτοφύλακος κατά τδ έθος απεστάλησαν είς τά έν 
οΤς καταμένει κελλία δ Κυζίκου, ένθα καί δ πατριαρ
χικός νοτάριος έπί τή δευτέρα ψήφψ έπιδεδήμηκεν, 
ώς διείληπται, καί μετεκαλέσαντο τούτον κατά τδ 
σύνηθες είς τάς προβησομένας παρ' αυτών ψήφους· 
οιτινες, έλθό«*τες πρώτων μέν είς τδν άγιώτατόν μου 
δεσπότην καί οίκουμενικδν πατριάρχην , εΓΘ' ούτω 
καί πρδς αυτούς, είπον μή έφευρείν τούτον έν τοις 
αύτοΰ κελλίοις· μαθείν δέ δτι έν τινι τής πόλεως 
προαστείψ διάφει. Άλλά καί πρδς ταύτα δ Κυζίκου 
γενναιοτερον άντικατέστη τοις τοιούτοις συλλειτουρ
γούς, πρδς μέν τδν τού Ικονίου λόγον προσθεμένος, 
ώς ουδέποτε τοιαύτη πρύσκλησις έκ τού παρήκοντός 
περί ψήφου πρδς μητροπολίτην γέγονε παρά συνα
δέλφου αυτού, εϊγε καί δοίη τις τοΰτο γενέσθαι· 
άλλά παρά τών συνήθως στελλομένων είς τήν τής 
ψήφου μετάκλησιν, κυρίας τυπουμένης τής έπί τή 
ψήφψ ημέρας, καί παρά τού χαρτοφύλακος στελλο
μένων τών "μηνυτών, καί ούτω τών μηνυθέντων ή 
αυτοπροσώπως παρουσιαζόντων , ή διά γραμμάτων 
δμοψήφων γινομένων, ή καί άντιγνωμοτούντων, δή
λης πάντως γινομένης τψ ψηφηφορικψ τής έγγραφου 
γνώμης αύτων, καί διά τών γραμμάτων παρείναι 
δοκούντων καί τών απόντων. Έπεί ούν, φησι πρδ 
μιας ιής έπί τή ψήφψ κυρίας κατά τδν τού Ικονίου 
λόγον τή μεγάλη πόλει παρήν, καί έξης ταΐς μετά 
τήν ψήφον ήμέραις, πώς ποτε άρα καί πιστευτέοι οί 
λέγοντες μή παρείναι τοΰτον τή μεγάλη πόλει κατά 
τδν τής ψήφου καιρόν ; Καί έζήτει προκομισθήναι 
καί τδν ψηφηφορικδν, καί άναθεωρηθήναι τούτο, εί 
άρα ευρηται εγγεγραμμένα τά παρά τών συναδέλ- G 
φων αύτοΰ προτεινόμενα. Καν μέν ούν, αυτός φησι, 
καί μόνος τών ψήφων άπελιμπάνετο, "σως άν είχε 
λόγον τά προβαλλόμενα· έπεί δέ καί έτεροι συν αύτψ 
μητροπολιται άπελείφθησαν τής ψήφου τών ψηφι· 
σθεισών Εκκλησιών, καί ουδέ αυτοί μετεκλήθησαν, 
φαίνονται προφανώς ταΐς άληθείαις έναντιούμενοι 
οί αντίθετοι. Ηρδς μέντοι τά τοΰ σημειώματος βή
ματα αυτά καί πάλιν τά ανωτέρω διαληφθέντα 
προέθετο ίτ ιπερ αύτδς, μή θέλων τδ ύποκνίζον τήν 
τούτου ψυχήν σκάνδαλον άνημέρωτον έπικρύπτειν, 
καί έν τψ μετακλητικψ σημειώματε τήν αίτίαν έξέ-

fa*5* τήν διόρθωσιν έφ' οίς άγανακτικώτερος 
γέγονεν, 01 δέ ψηφισάμενοι, παραγκώνισάμενοι τδν 
τούτου έκδλογον, τήν ψήφον κατά τδ δόξαν αύτοίς 
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κατ' έπιτροπήν τού θεοφιλέστατου Α quoque jueeu religiosissimi chartularil de more 

miesoe ad eas fuisee Gyzizeni cellutas, in quibus 
commorabantur; ubi et patriarcbalia notarius ia 
electione*secunda pr»eene fuerit, uti dictum est: 
atque bos pro more Cyzizenum ad electiones por 
ipsos coDiiciendas arceseivisse. Cumque redisaent 
isti primum ad sanctissimum dominum meum et 
universalem patriarcbam, deinde ad ipsos quoque 
dixisse, non invenUse se bomiaem in cellulis suis, 
intellexisse vero, in quodam eum suburbano de-
gere. Sed adilla quoque fortiter aese oomministris 
suie Cyzizenus opposuit, cum ad Iconiensis ora-
tionetD adjiceret, si maxime quia concederet, rem 
ila gestamesse ; nunquam tamec ejusmodicitatio-
nem electionia causa obiter ad metropolitanum 
esse factam a confratre : sed ab illis qui pro more 
mittuntur arcessitum ad electionem, desigaato fa-
tali electionis die, legatisque denuntiatoribus a 
Ghartulario ; atque ita citatis velio persona propria 
comparentibus, vel per litteras electionem appro-
bantibus, aut rejicieutibua : quorum quidem sen-
tentia scripto comprehenaa, aic exprimi per ele-
otionis decretum debeat, ut etiam absentea per lit-
terae adfuisae videantur. Quandoquidem igitur, 
inquit, die proximo ante fatalem electionis diem, 
quemadmodum Iconieneis narrat, ad urbem fui : 
similiterque subsecutis electionem diebus, quonam 
pacto fides illis adbibenda, qui dicunt, clectionia 
tempore me ad urbem non fuisse ? Simnl petebat 
electioaia quoque decrelum proferri, et perlu-
etrari, an invenirentur eidem inscripta, quae a fra-
tribue auis praUexerentur.Praeterea ai sotus,inquit, 
electionibus ipee non interfuisset, fortaaaie ratione 
non carerent, qu® proferrentur. 8ed oum alii quo-
que metropolitani secum ab eleciione, qua pro-
apectum sit ecclesiis, abfuerint, ac ne ipei quidem 
arcessiti fuerint,palam parere, veritati adveraarioa 
refragari. Ad inetrumenti eane verba, ruraua indi-
oata superiue in medium afferehat: quod nimi-
rum ipae, qui nollet indomitum illud scandalam, 
quod animum ejua urebat, occultare, etiam in ci -
tationis instrumento causam ipsam expresaerit, 
eorum correctionem postulans, qu« ipeum ad indi-
goaiioDem commovissent. lllos auiem electionia 
auctoree, hoo ejua responso spreto, pro arbitrio 
auo liberam electionem iuBtituisae. Secundum beo 

αύτόνομρν πεκοιήκασιν. Έπί τούτοις παρών καί δ D prim» aedia episcopue Caesarieneie, qui preeene 
πρωτόθρονος Καισαρείας άνέκραξε καί αύτδς λέγων 
ώ ς ούίέ ούτος, άφ' ού καιρού κεχειροτόνηται άρχιε-
ρεύς, είςψξήφον άνελθεΐν μετεκλήθη, καί ταύτα τριών 
Εκκλησιών -ψηφισθεισών, Δυ^αχίον , Μιλήτου καί 
Φριστιανουπόλεως. Ά λ λ ' ουδέ τήν σήμερον εδόθη 
τούτψ παρά τίνος είοησις τής κρδς τήν βασιλείαν 
μου τών μητροπολιτών συνελεύσεως αότδς δέ, οίκο
θεν κινηθείς, συνεισήλθε τοΐς λοιποΐς άρχιερεΰσιν εις 
τδ βήμα τής βασιλείας μου. Καί δ Αεοκάδος δέ συν-
ψδά τ ψ Καισαρείας έφθέγγετο, καρδιολγών έφ' οΤς 
ούκ ήξκωτο λόνου έπί ταΐς ψήφοις τών βηθεισών 
τριών Εκκλησιών. Ού χάριν, ώς μή άνιλθών, ουδέ 

aderat, exclamavit et ipse, dicena : ex eo tempore 
quo ponlifex ordinatue esset, neo ae fuieae appel-
latum, ut ad electionem veniret idque factie ec-
cleaiarum trium electionibus DyrrhachiQ83,Mileaiaef 

Ghri8tianopolitana3. Imo nec hodie uno die sigaifl-
oatum sibi fuiaee a quoquam de metropolitaoorum 
ad majestatem meam conventu : sed auapteaponte 
motum, cum reliquia pontificibua majeatatia mea 
tribunal adiisae. Casarienaia orationi consentanea 
proferebat et Leucadia episcopu8,quiritan8 nullam 
sui ratiooem habitam in eleetionibue dictarum 
trium ecoloaiarum. Ideoque ee, qui non aooeeeiaset 

i 
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nec vota aoa conjunxisee cum earum electionum Α 
auctoribus. Sed et Cari® pontifex ingressus dixit, 
ae congreseis episcopia ad instituendas electiones 
pro viduatis eaactissimis ecclesiis, quandoquidem 
nonuullos pontificum, qui ad urbem imperatoriam 
erant, praesentes non cerneret, interrogasse, num 
eorum sententiae haberentur. Responsum veroeibi 
fuiese, Cyzicenum a Narsita citatum, ut electioni-
bus suscipiendis interesaet, dixisse : etiain alias 
absente se hujuemodi electiones fuisse faotae. Ne-
que novi quidquam futurum, si rureue idem oon-
fieret. Quaa verba cum indicaro quiddam non bo-
Dum perspiceret, dixisse se fieri nullo modo posse 
ut bodierno die electiones istaa procederent: prce-
eertim, quod alii quoque fratres abessent peregre, 
videlicet priraaB sedis antistes, Chalcedonensis, et j 
Leucadicus. Secutos quoque sententiam suam me-
tropolitano8quo8dam,Metbymnaeura,Nazianzenum, 
Paronaxium, et alios. Verum praBvaluieee, qui ali-
ier censerent, et electiones institutas fuiese. Quam 
Carise pontificis orationemceu veram amplecteban-
tur, qui aderantjMethymnaeus, Nazianzenus, Paro-
naxius. Hoc modo partes ipsae quasi manus inter 
ee conaerentee, sibi adversabantur. 

3. Qiiaraobrem majestas mea perite animum ad-
vertens iis quae fuissent a partibua proposita, neo 
leges ecclesiaaticaa et apostolicas atque synodicae 
traditionee, sacrosque canonee earum violari vo-
lene, cum etiam deprehendisset, adversarios Cy-
«iceni, confratres et comministros eju8,Dihil, quod 
robur habearet, allegaaae, aed preter sancita supra-
dictis eacrie canonibus et antiquitus accepta Ma- ^ 
gnae ecclesire coneuetudine in electionibus, indi-
catarum ecclesiarum, Glaudiopolitanaa, Maronien-
eia. Dyrrhaohine, Milesi», et Ghriatianopolitanaa 
electionee prooaesisse : vestigiia ipsorura oanonum 
insietens statuit atque pronuntiavit, eamdem pro-
mulgantibue cum majeetate mea eententiam aan-
ctiaeimi8quoquepatriarchi8,nullam vira aotietitum 
βίο electorum, ceu dictum eat, ordlnationem et 
electionea obtinere: sed pro non factie habendas, 
deque faotaordinatione Maronea9poDtifioisordinati 
oaneendum, eiout inaertusille eupra xix Antiocbene 
eynodi canon tradit, haec diaerte proferens : « Sia 
aliter res, praiter haeo modo definita, geratur, nul-
lttm ordinatio robur habeat: » eed aliae iiant ele-
otionea pro dictis ecclesiis, in quibue electiones et 
ordinationes preter canonea prooeaaerunt, uti di-
ctum fuit. Quamobrem deincepe et in poeterum 
eancit imperatoria majeelaa noatra, citra recusa-
tionem univeraoa, qui ad urbem sunt, pontiflcee 
βββθ convocandoe: qui vel omnea adaint eleotioni-
bua, si fieri potest, vel per litterae aatipulentur; 
nec in rebue minime ludicrie 6886 ludendum, aed 
extra oranem affectum illos caeteria praferendoe, 
quoa praeter doctrinara vita quoque reprehenaio-
nie expers ornat: aut si dootrina forte olaudioet, 

δμνψηφος γέγονε τοΐς ψηφισαμένοις αύτάς. Ά λ λ ά 
καί δ Καριάς είσελθών εΤπεν ώς, συνελθόντων αυτών 
έπί τψ ποιήσασθαι ψήφους τών χηρευουσών άγιω
τάτων Εκκλησιών, έπεί τινας τών ενδημούντων 
αρχιερέων τή βασιλΐυούση ούκ εΤδε παρουσιάζοντας, 
ήρετο εί γνώμαι τούτων είσίν, ήκουσε δέ ο̂ ς δ Κυ
ζίκου, παρά τού Ναρσίτου διαμηνυθείς παρουσιάσαι 
έπί ταΤς μελλούσαις προβήναι ψήφοις, Ιφησε καί 
άλλοτε τή αυτού απουσία τοιαύτας ψήφους γενέσθαι, 
ού καινδν δέ καί αύθις τούτο πραχθήναι. Ούκ άγαθήν 
ούν έμφασιν αύτδς κάτανοών έχειν ταύτα τά βήματα, 
τών αδυνάτων είπεν είναι προβήναι ψήφους τήν 
σήμερον καί μάλιστα δ'τι καί έτεροι τών αδελφών 
άποδημούσιν, ήγουν δ τε πρωτόθρονος, δ Χαλκηδό
νος, καί δ Αευκάδος. Ήκολούθουν δέ αύτψ καί τίνες 
τών μητροπολιτών, δ τε Μηθύμνης, δ Ναζιανζού, δ 
Ιίαροναξίας, καί έτεροι. Ά λ λ ' υπερίσχυσαν, φησιν, 
οί άλλως λέγοντες καί τά τών ψήφων προέβαινον. 
Ούς λόγους τού Καρίας ψκειούντο ώς άληθεΤς παρόν
τες δ Μηθύμνης, δ Ναζιανζού καί δ Παροναξίας. 
Έσαν ούν τά μέρη έν τούτοις άντιπαλαμώμενά τε άλ-
λήλοις καί έναντιούμενα. 

Γ \ Ή γούν βασιλεία μου έπιστατικώτερον προ-
σχούσα τοΐς παρά τών μερών προτεθεΐσι, καί μή 
θέλουσα παραθραύεσθαι καί τούς εκκλησιαστικούς 
θεσμούς καί τάς άποστολικάς καί συνοδικάς παρα
δόσεις καί τούς Ιερούς κανόνας αυτών, καί καταλα-
βοΰσα μηδέν τι ένδύναμον δικαιολογήσασθαι τούς 
αντιδίκους τψ Κυζίκου συνάδελφους τούτου καί συλ
λειτουργούς , άλλά παρά τά διωρισμένα τοΐς δια-
ληφθεΐσιν Ιεροίς κανόσι καί τψ άρχαιοπαραδότψ τής 
Μεγάλης εκκλησίας έ'θει έπί ταΐς ψήφοις προβήναι 
τάς ψήφους τών (δηθεισών Εκκλησιών, τής Κλαυδιου-
πόλεως, τής Μαρώνειας, τού Δυρραχίου, της Μ ι λ ή 
του καί τής Χριστιανουπόλεως, ακολούθως τούτοις 
διέγνω καί άπεφήνατο, συνδιαγοωμονησάντων τη 
βασιλεία μου καί τών άγιωτάτων πατριαρχών, μηδέν 
Ισχόειν τήν χειροτονίαν καί τάς ψήφους τών ούτω 
ψηφιςθέντων, ώς ε?ρηται, άλλ' ώς μηδέ γεγονυΐας 
λογισθήναι, καί τήν γεγονυΐας χειροτονίαν τοδ χει-
ροτονηθέντος Μαρωνείας ( ), καθώς δ άνωθεν κατα
στρωθείς, ιθ' τής έν Άντιοχεία συνόδου διαλαμβάνει 
κανών, λέγων βητώς ούτωσί* « Εί δέ άλλως παρά 
τά δ ι ωρ ι ς μένα γίνοιτο, μηδέν ίσχύειν τήν νειροτο-

) νίαν, » άλλ' ετέρας ψήφους γενέσθαι έπί τάΧς *3η-
θείσαις Έκκλησίαις, έφ' αΓς αί ψήφοι καί αϊ χειρο
τ ο ν ώ παρά κανόνας προέβησαν , ώς δι$ίληπται. 
Καί γούν τδ άπδ τούδε καί είς τδν έξης θεσπίζει τδ 
κράτος ημών, έκ τού απαραίτητου πάντας τους έν 
τή μεγάλη πόλει αρχιερείς συγκαλείσθαι, καί ή 
παρείναι τούς πάντας Jmk ταόταις, εί δυνατόν, ή 
καί διά γραμμάτων όμοψήφους γίνεσθαι, καί μή 
παίζειν, έν ού παικτοΐς* άλλ' εκείνους προτιμασ^αι 
τών άλλων πάθευς έκτδς, ούς μετά τού λόγον χαί 
βίος κοσμεί άνεπίληπτος , ή τοΰ λόγου σκάζοντος 

(2) Deesee aliquid videtur. 
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Γσως, οίς ο μάκρος χρόνος και τό περί τήν Έκκλη- Α. quibus fetas proveotior. et multi pro eoclesia ta-

'bores^xapilati , quod alioqui deest, aupplent.Nam 
βίο electioneslmodaJDeo grato fient, nec ad jud i -
cium atque periculum animi eorum qui eligunlur, 
quippe suffragia ferunt. 

Metropolitaai quidem praesentes, bierant: C«-
sariensisEpbesinus. Cyeicenue. Sidenaia. Amaeien-
Bis. Neocaesarienaia. Garieasis. Laodicenus. Ico-
niensis. Sylsensis. Hifirapolitanus.. Euchaiteneis. 
Gerasuntius. Abydenus. Larissensia. Gorinthius. 
Methymteue. Poronaxius. PrsecoDneeius. Hercula-
nus. Leucanius. Garelliue. Nazianzenus. 

σίαν πολύπο^ον τό ένδέον άποχαρίζεται. Ούτω γάρ 
άν αϊ ψήφοι θεαρέστως γίνοιντο, καί ουκ έπί κρί-
ματι καί κινδύνψ τής τών ψηφιζομένων καί ψηφη-
φορούντων ψυχής. 

Οί μέντοι παρουσιάσαντες μητροπολίται ήσαν 
ούτοι* ό Καισαρείας, ό Εφέσου, ό Κυζίκου, ό Σί
δης, δ 'Αμασείας, δ Νεοκαισαρείας, δ Καρίας, δ 
Ααοδικείας, δ Ικονίου, δ Συλαίου, δ Ίεραπόλεως, δ 
Ευχαΐτων, δ Κερασούντος, δ Αβύδου, δ Λαρίσσης, 
6 Κορίνθου, δ Μηθύμνης, 6 Ηαροναζίας, δ Ηροικον-
νήσου, ό Ήρακλέος, δ Αευκάδος, δ Γαρέλλης, 6 
Ναζιανζού. 

II. 
UT TONDEANTUR ELECTORUM PONTIFICUM UX0RB8 [3]. (Α. 1ΐ87.) 

Τδ γεγονός σημείωμα παρά τού άοιδίμου βασι- β Ut iondeantur electorum potUificum uxores. Publi-
λέως κυρίου Ίσακίου_ τού ' Αγγέλου περί τού catum die 20 mensis Septembris, feria quarta, tn-
άποκείρεσθαι τάς τών υποψηφίων αρχιερέων 
γυναίκας, άπολυθέν κατά τήν κ' τού Σεπτεμ
βρίου μηνός , ήμερα τετάρτη , έπινεμήσεως 
πέμπτης. 

Ή έννομος τού βασιλέως άπόφασις ούκ ακίνδυνος 
τοίς παρανομούσι φανήσεται * ώς γάρ ομφακες 
όδούσι καί καπνός ομμασι βλαβερδν, ούτω καί παρα
νομία τοις χρωμένοις αυτή. Πρδς τί δέ μοι καί 
άφορφ τδ τού λόγου προαύλιον; Ό Ιερώτατος μη 
τροπολίτης Κυζίκου καί τήν σήμερον εύρίσκων 
τήν βασιλείαν μου θεμιοτεύουσαν , συνεδριαζόν
των αύτη τού τε άγιωτάτου μου δεσπότου καί οι
κουμενικού πατριάρχου, καί τών έτερων άγιωτά
των πατριαρχών, τού θεουπόλεως Αντιοχείας καί 

dictione quinta. 

Legitinoam imperatoris sententiam non sine pe-
riculo delinquentes experientur. Ut enim dentibuB 
acerbauva, oculie fumus nocet, eic iniquitas iie 
qui ipsa utuntur. Quoreum vero uiibi hoc orationie 
epeotat preeludium ? Gum sacratiesimusGyzici me-
tropolitanus iavenisset majestatem meam bodierno 
quoquedie jura reddentem, assidentibus aanctis-
aimo domino meo oecumenico patriarcba, et aliis 
sanctissimis patriarchia, AntiocbeDO videlioet et 
Hierosolyraitano ; nec abessent, qui tunc in urbe 

τού Ιεροσολύμων, μηδέ τών έν τή μεγάλη πόλει C regia sacratiasimi pontiGces erant, quorum nomi-
ένδημουντών ίερωτάτων αρχιερέων άπολιμπανομέ-
νων, ών τδ πρδς βνομα διαληφθήσεται κάτωιεν, 
προέθετο* δτι τινές τών είς μητροπόλεις ή άρχιεπι-
σκοπάς ψηφισθέντων καί χειροτονουμένων πρδ τής 
χειροτονίας ίχοντες γαμετάς, αυτοί μέν τδ κατ
αξίωση ναι τού χρίσματος τής άρχιερωσυνης ούκ 
απηνήναντο· αί δέ σύνοικοι τούτων τδν αύτδν καί 
πάλιν κοσμικώτερον σχηματισμδν άμφιέννυνται, 
άνυποστόλως ταίς οικίαις ένδιατρ ίδρυσα ι έν αΤς 
κατοικούν τδ πρότερον, καί ούτε γυναικείοι; μονα
στηρίου εισήχθησαν, άλλ' ουδέ τψ θεψ έαυτάς 
έ^ιέρωσαν καί τδν μονήρη βίον ήσπάσαντο * καί 
ταύτα %ών Ιερών καί θείων κανόνων ρ*ητώς έγκε-
λευομένων, τούς χειροτονηθέντας αρχιερείς έκ παν. 

na inferius continebuntur : propositum eat, quoa-
dam eorum qui ad metropoles vel archiepiecopas 
electi etordinati sunt, cum uxorea ante ordinatio-
nem baberent, non reeusare quidem, quin prima-
r i i saoerdotii chrismate inungerentur ; sed eorum 
uxoree eumdem rureua mundanum habitum i n -
duere, inverecunde agentee, in iis aedibus, quae 
antea habitabant: neo femineia introductas ΘΒΒΘ 
monaateriie, sed nec Deo aeipsaa dedicasse, et v i -
tam delegisse monasticam. Et haec, oum sacri d i -
vinique canones expressim monoant, electos pom-
tifices a legitimis suis uxoribue, quas ante ordina-
lionem habebant, omni modo abstinere: ut noo ex 
preecepto, eed propria voluntale eorum quiaque 

τύς τρόπου τών πρδ τής χειροτονίας συζευχθεισών β continentiam vel celibatum proprium aibi deligat, 
αύτοϊς ππέχεσθει νομίμων γαμετών, δτι μή έξ έπι 
τ ά γ μ α τ ο ^ άλλ' αύθαιρέτψ γνώμη έκασεον τών 
τοιούτων ^προσώπων είς Έκκλησίαν ψηφισθέν ή 
τήν άποχηΚ καί τδ άγάμετον οίκειώσαιτ' δν διά τδ 
τής άρχιερωσύνησ-άζίωμα, ή τήν άμίαντον συνάφειαν 
διά τύ τού γάμου προέλοιτο, τίμιον. Καί ταύτα 
λέγων καί κανόνων διαφόρων έπέμνητο, ών καί εΤς 
ύ μ η ' ή ν της ς | συνόδου ταυτί κατά 0ήμα διαλαμ 
δάνων « Ή τού πρδς επισκοπής προεδρίαν αναγο
μένου γυνή, κατά κοινήν συμφωνίαν τού ίδίου 

propter dignitatem sacerdotii, aut propter matri-
monii boneetatem,conjunctionem caatam praferat. 
H«o dicena, varioe canonea allegabat, inter quoa 
et quadragesimue octavus erat sexte aynodi, hao 
ad vorbum comprehendena: « Uxor ejus, qui ad 
episcopalem dignitalex promovetur, communi viri 
sui cooeensu priua aeparata, postquam in episco-
pum ordinatua eat et consecratua, manasterium 
ingrediatur, procul ab epiacepi habitatione exatru-
ctum, i t epiacopi providentia fruatur. 8in antem 

(3) Leunclav. ibid., p. 175. 
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digna visa fuerit etlam ad diaoonatas dignitatem Α άνδρδς προδιαζευχθεΤσα, μετά τήν έπ' αύτψ τής 
provehatur.» Lecto igitur hoc oanone, Jmperium 
meum in hominibus agnosceoti maxima dona Uei a 
superna clementia, et regni ao aacerdotii divinitua 
concessara unctionem et dignitatem ex uno eodem-
que perenni fonte manare, humanamque ezornare 
vitam, et ampliflcare: nihil etiam etudiosus co-
lens, quam saoerdotum auctoritatem, qui regia ex 
aacra circumspectione manus sustinentes, Deum 
pro universa Ghristiana multitudine deprecantur, 
et ut sacra? qusdam ancorae imperialem potentiam 
euffulciunt: postquam etiam canonea contemni et 
infringi cognovissat in bene instituta republica, et 
quidem nostrae potentiae, quasi non eoluti esaent 
creati pontifices, qui suis uxoribua cohabitare non 
vererentur, non parum commotum est. 

επισκοπής χειροτονίαν έν μοναστηρίψ είσίτω, πό(&|5ω 
τής τοΰ έπισκοπείου καταγωγής ψκοδομημένψ, καί 
τής τοΰ επισκόπου προνοίας άπολαυέτω. ΕΙ δέ καί 
αξία φαν ε (η, πρδς τδ της διακονίας άναβιβαζέσθω 
αξίωμα. » 'Αναγνωσθέντος οΰν τοΰ τοιούτου κανόνος 
ή βασιλεία μου μέγιστα τά έν τοις άνθρώποις δώρα 
θεοΰ παρά τής άνωθεν φιλανθρωπίας γινώσκουσα 
καί τδ τής βασιλείας καί τδ τής ίερωσυνης θεόσδο-
τον χρίσμα καί αξίωμα έκ μιας τής αυτής άεννάου 
π 7 ) Ύ ^ έκάτερα προϊόντα καί τδν άνθρώπινον βίον 
κατακοσμοΰντά τε καί πιαίνοντα, καί μηδέν ουτω 
περισπούδαστον έχουσα ώς τήν τών Ιερέων σεμνό
τητα, οι τίνες χείρας έγκαταστάντες τή βασιλείψ 
καί θεία περιωπή υπέρ παντός τοΰ φιλοχρίστου 
πληρώματος τδν θεόν ίκετεύουσι καί ώς Ιεραί τίνες 

άγκυραι τδ τής βασιλικής επικρατείας έρείδουσιν, έπάν καί μάθοι τούς κανόνας παραθεωρεισθαι καί 
παραθραύ^σθαι έπί τής ευνομίας καί ταύτα τοΰ κράτους ημών, ώς καί έτι μή διαζευχθέντων τών χειροτο-
νηθέντων αρχιερέων, άλλά καί συνόικείν άνεχομένων ταΤς αυτών γαμεταΤς, ού μικρώς έπαθε την ψυχήν. 

Triste etiam quiddam neo gratum in piieei- β Ταύτα τοι καί στυγνόν τι καί άχαρι τψ θεο-
mum cbartopbylacem mea intuens majeetas, de-
finiit, cohortantibue ad id sanctiaeimia patriar-
chis, uxores creatis pontificibue ante ordina-
tionem conjunctas in muliebria monasteria pro-
cul sita ab habitatione pontificum sine dilatione 
induci, tonderiqne cas, et canonioe apud mo-
nacbaa degere, in quo monasterio comam de-
posuerint; aut si ipsee tonsuram recuaent, qui eis 
ante ordinationem juncti erant matrimonio, pon-
tiflcati solio et dignitate priveotur, et in eorum 
Jocum alii enfficiantur. In posterum autem, qui 
ante creationem legitimam uxurem habebit, non 
aliter ordinari,quam si communi conjugum acripto 
oonsenau et plaoito, a ee invicem eeparentur, et 

φιλεστάτψ χαρτοφύλακι προσβλεψαμένη ή βασιλεία 
μου παρ' αυτά διωρίσατος προτρεψαμένων τοΰτο 
καί τών άγιωτάτων πατριαρχών, έν γυναικείοις 
μον αστήρ ίο ι ς ανυπερθέτως είσαγαγείν τάς πρδ τής 
χειροτονίας συναφθείσας γαμετάς τοις χειροτονη-
θεΤσιν άρχιερεΰσι, πόβρω τής τών αρχιερέων φκο-
δομημένης καταμονής, καί άποκείρεσθαι ταύτας, 
καί κανονικώς κατά μοναχάς διάγειν έκαστη ν αυτών 
έν ή μονή καί τήν τρίχα άπέθετο* ή μή βουλομένων 
τών γυναικών εκουσίως τήν άπόκαρσιν δέξασθαι, 
τούς πρδ τής χειροτονίας συναφθέντας αύταΤς άπο-
γεγυμνωμένους είναι τοΰ αρχιερατικού θρόνου καί 
αξιώματος, καί έτερους άντ' αυτών έπί ταΤς λαχού-
σαις αυτούς ψηφίζεσθαι· καί τδ άπδ τούδε μ ή άλ-

mulier monasticam vitam amplexa sit. Sic enim Q λως χειροτονείσθαι τδν πρδ τής χειροτονίας νόμιμον 
creatio sine offendiculo et damno, juxta aacroa et έχοντα γαμετήν, εί μή διαζευχθείεν έκάτεροι, κατά 
divinoa canones procedet, aemota ab omni sacer- κοινήν τών συνεύνων έγγραφον συμφωνία/ τε καί 
dotalis ordinis reprehensione. άρέσκειαν, καί ή γυνή τδν μονήρη βίον άσπάσετσ** 
καί ούτω τά τής χειροτονίας προβαίνειν κατά τούς Ιερούς καί θείους κανόνας άσκανδάλιστα καί άπρόσκοπα, 
καί μώμου παντός άπεξενωμένα τής ιερατικής καταστάσεως. 

Aasidebant ad me® majestatie tribuaal pon- ΤΗσαν δέ τψ βήματι τής βασιλείας μου έπί τούτοις 
tiiices, Gaesarese, Epbesi, Gyzici, et alii non συνεδριάζοντες αρχιερείς-δ Καισαρείας, ό Εφέσου, δ 
pauci. Κυζίκου, καί έτεροι ούκ ολίγοι. 

III. 
AUREA BULLA VENETI8 CONCB88A [4). (Α. 1487.) 

Quod Venetioi quidem non nunc primo Romeie 
federati amici eiTccti eint, nec nuper boruro amicia 
fautorisbueque connumerati, eed ex quo tempue 
crebrum priores fere omnibus Italiee Romaniam 
adeuntes etdevotionem, quam erga progenitoree 
iroperii nostri habebant,ferventius aliie exbibentea, 
acta ab eis apud Duracbium testimonium perhibere 
non ambigunt: eane cum Robertus Visoardus 
gravi equoreo exercitu Romaniam invasit, hi 

(4) Ex libro albo et Libris pactorum poat Mari-
num Sloria civ. e polit. del commercio ae Venezia» 
ni. Τ. III. p. 301, nupar ediderunt Tafel et Tbo-

D tuno obvii in illum egresai haud neglecto Aiavigio, 
et piieaimo semperquo memorando proavo imperii 
nostri, domino Alexio Comnano, accedenlee fauto-
rea non vocaii, non parvie jericulia ie opponeo-
tea in contra illum, victoriae ei-bon quamlibet 
parsem oontulerunt. PrimHm itaque boc exordium 
primamque radicem devotionis, quam erga Ro-
meos fovebant, exhibentes, ex qua fructus non 
eumpeerunt ignobilee (non enim tuno solummodo 

mas Urk. %. aU. Handels-und StaaUgesh. der Rep. 
Venedig. Τ. I (Wien 1856) ρ. 179-18& 
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Romeie eerri erant, vernm etiam aliis temporibus , 
et looie, de quibus per partes exprimere prolixum 
eat), a noatre aublimitatia progenitoribus non 
minima premia adepti sunt, unum quoddam corpus 
Qoaoime oum Roraania effecti uno capite, boc vi-
delicet imperio, dUpensandum. Alii (5) aio uniti et 
Romanie maxime devoti, occulti ob cujusdam 
rerum excesaum Romanie alieni effecti sunt. Ve-
ruaitamen quoniam pia nostra tranquilitate in 
progenitorum suorura sceptra Roraani imperii a 
Deo promota Venetioi dilectionem et servitium 
erga Romaniam sacramento renovare voluerunt, 
notifioata in conventione, quam imperio nodtro 
et Romaoie feceruat, capitula jurameoto corrobo-
rantes, imperium equidem nostrum ad eorum 
aervitiam, que ipsi eepe Romaoie fecerunt, me-
moriam veniens (6), eos uaque in finem alienoa a ' 
Romania non fore justum reputavit, suscepit au-
tem eos iterum, misericordie januam pandens, 
corpuaque Romani principatus ad priptinara rede 
git integritatera, membrum ejua amputatum rur-
Bum ipei adjungens. Quoniam vero poposcerunt 
noatram aublimitatem, rogantes crisobulum ipsia 
faotum a aemper inter imperatoree memorando 
patrao imperii nostri, domino Manuele Comnano, 
conflrmans chysobula ipsie hactenua iacta piis-
aimorumsemperque memurandorum imperatorum, 
videlicet proavi imperii nostri domini Alexii et 
magni patrui domini Johannis Comnanorum, com-
firmari cum oeteria et a noetra clementia, impe-
rium noatrum et hano deprecationem eorum 
adimplene conflrmat per preaena chrysobulnm 
verbum euum idera eorum chysobulum, quod 
flicqae babet: 

« Et aliquia firmioribus oivitatibus fortitudi-
nem addere volena aecundas munitionea excogi-
tavit, et ouatodibue cuatodias murisque muroa 
adjecit, et boetium insultibua fortiasima opposuit; 
set et auri pondus grave hujua gratia expendere, 
et perfectioni cuatodie prohxius tempua terere, 
et alia plura ad civitatie flrmitatem atque cuato-
diam largiri non refutavit. No's vero et cum deo 
imperatorio principatu sucoincti, et potestatem 
atqae virtutam habentee, nec non et peouniaram 
tfcesanros, ubi plaoet et necessitas exigit, largius 
effaiifanta, non largiemur amicie fidelibus et 
benivolis, et eermone sermonea oonfiraoabimue, 
manuinqoead miniatrandum atillo exbibebimus ad 
eotum oorroborationem, et vallum vallo adbibe-
bimua» · gnatenus olim eis muniroen cuatoditum 
custodiaihue et muniamus ? Et ubi hoc imporialia 
benevolentie et voluntatis, non eis januam opilabi-
mus (7), nec auditum eie aerabimua, verum leciue 
eoa adepiciemue et petitionem eornm perficiemue. 
Bt quid mibi ad favores aermoniB ? Venetis eat 

(5' Editores lngendum oensent: At ii Recte. 
16} Vertene. 
(7) Editores notant: obserabimus supra legitur; 

an obturabimus f Tene tamen formam rariorem 

quidem factum et a perpetne memorie aut (8) im-
perii nostri chrysobulum, diversa ipsia largiens 
liberaiitatie beneficia. Sequitur autem ipsum mox 
et alterum a eemper mamorando et ter beato ab 
omnibuaque dilecto domino et patre imperii 
nostri, eadem ipsis irapertiens, at appositum eet, 
quod tunc petiere et certe (9) ad reetaurationem 
amborum, fidet et servitutis videiicet, quam erga 
imperium nostrum habebant, et ainceri amorie, 
quem erga Romaniam observare polliciti fuerant, 
nec non et affectua. Neoesaarium igitur eet, et 
utraque biisdem quae · continent dictionibua 
preaenti noalre aerenitatia chrysobulo nunc inno-
vari, quatenua velutt civitatem in medio sitain 
aummia presentia acilioet cbryeobuli peromniacol-
ligemus et muniamus. Habet itaque eic perpetue 
memorie imperatoris domini et patria imperii 
noatri chryaobulum : 

« Conauevit aepe antiquior fidea et devotio po-
« ateriorem mallivolentiam contegere et delere, 
« victis dominis et amicis memoria priatine eub-
« ditorum et amicorum bonitatia ; quale nunc et 
« de Veniticia contigit. Imperium enim noatrum 
« remiaiacena eorum anlique devocionia et fidei, 
« quam erga perpetuo memorie imperatorom et 
« deaiderabilem dominum et patrem imperii nostri 
c exhibuere, pericula pro Romania subeuntee, et 
« toto corde, cum inambigua atrenuitate pugnan-
« tea oontra hostes, qui tunc eam invaaerant, 
« paulo ante male ab eis geata contempait, et 
« reveraionem eorum suacepit, eiaque nutum yla-
« rem oatendit, et accedentea eoa amplexatum 
« eatt et primo quidem indulgontia eoa dignoa 
« facit, ut et penitus nullam amodo eubeant leaio-
« nem pro hiia, que in celaitudinem noatram et 
« Romaniaro ex diabolioa infeatatione commiae-
« runt, verum babeant aasiduam pietatia noetre 
« indulgeatiam per preaens cbrysobulum eia col-
«latam, pollicentibua et rursum ex toto corde 
« pro Romania pugnare et pro omni crietiano 
« ordine eub nostra exietente clementia, quedam-
« que apeoialia aervitia ecripta per conveatioDea 
« oelaitudini noatre et Romanie observare polli-
« cilia, seoundum quod conventio a nunciia 
« eorum facta de hia latiua narrat. Et quoniam 
« petierunt idem chrysobulum ipaia factum beati 

) « imperatoris domini et patrie imperii nostri cor-
« rigi sibique iterum dari, quia jam eo privati 
« fuerant pro hiie que acciderant culpia, clementia 
« Doatra eoa exaudivit precepitque, inviolabiliter 
« hoo tamen acribi et hic poni, aic habena: 

Et quid unquam est commutatio eorum, que « n -
cere dilectionis el fidei sunt ? Et quem amicis mt-
nistrisque, peribulum subire paratis pro dominis Λ 
amicis, reddet quis talionem, et maxime tunc, eum 

opil. 
(8) Lege avo. 
(9) Cartam\t 
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ipsi voluntarie pro eu tnimiciiiarum intersunt pu-
gnis ? ΡΛ quidem nostre benivolentie liberalitas, ma-
gnarn hanc rem ponens, nullam repperit retribu-
iionem. Vcrumtamen retribuit, quantum tempus 
offert, et que amicis et minisiris sunt acceptabilia. 
Sunt igitur ea, que retribuunlur eis fidei sincereque 
servitulis renumeraliones, nostra quidem liberali 
voluntaie benivoloque animo minora et pauciora, 
non autem ignobilia aliqua, nec amicit vel servis 
indigna. Verum quid michi proemium vult? Fide-
lium gesta Venelicorum nullus de hominibu* igno-
ravit. Qualiter autem miriferis constructis navibus 
Epidamnum, quod nos Durachium vocamus, venerint: 
et viros navi pugnantes innu meros in auxilium nobi$ 

obtulerunt, proprioque stollo scelerosi stolum illius 

potenter devicerint, perdentes cum ipsis viris ; qua- j 
lilerque adhuc nobis favenies permaneant; et alia, 
que in mari laborantibus his videlicet viris peracta 
$untf et que correcta omnes noverunt, quanquam 
nos non dicamus? Eapropter ad renumerationem 
hujusmodi serviliorum eorum elementia nostra con-
cestit per pretens crisobulum eos annuatim tempore 
erogativi accipere sollempnium viginti libras, quate-
nus per ecclesias distribuan t proprias secundum velle 
suum. Honoravit auUm et nobilissimum ducem ho-
noratissima protosevasti dignitate cum salario ejus 
plenissimo ; nec in persona ejus duntaxat honorcm 
istum determinavit, nec xndetinenUm et perpetuum 
ac secundum successiones precepit eum fore ducibu$i 

qui per tempora erunt. Similiter honoravit clementia 
nostra patriarcham eorum Ypertimum, id est super-
honorabilem, cum salario librarum XX; el hunc * 
honorem secundum sticcessiones ad potteros patri-
archat trasmisit9 quatenus et his indesinens sit 
et perpetuuus el non tantum persone ejus. Constituit 
autem serenitas nostra et sanctissimam ecclesiam 
sancti apostoli et evangeliste Marci. Venicie exi-
stentem, ab uno quoque Amal/iianorum Conttanti-
nopoli et i\ tota Romana ergasteria habentium, 
et sub poteslaie dicti patriciati existentium, uno' 
quoque anno accipere numUmata yperpera tria. Ad 
hoe largitur eis et ergastona in embo lo Peramatis 
id est transitue exixtentia, cum eorum solariis, qui 
introitum ei exitum habent versus embolum, pro-
gredienlia ab Bbrayca usque in locum, qui dicitur 
Vigla, et que inhabitantur et que non inhabitantur, 
et in quibus Venetici manent et Greci ut in ergaste- I 
riis; et tres scalas, que seciu mare sunt, et in ma-
nifesto spacto circumscribuntur. Largitur autem et 
sancto Quintino (10) pistrinum, quod in latere ejus-
dem ecclesie est, et domui attinet Petrii et pensio-
nem habet numismaia viginti. Ilem largitur eis et 
ecclesiam sancti Andree, que est Durachii, cum 
ibidem existentibus imperalibus pensionalibus, sine 
iamen apparatu, qui in eis reposittu est, quasi de-

(40) Imo Άκινδυνω. 
(11) Oe his nominibus conferantur doctieeimaa 

Tafelii noUe 1. I. p. 118 eea. 
(1Γ) Lib . albus: parathalaxica; L i b . Paotorum : 

bens ad chelandia dari. Concestit autem eelsiiudo 
nostra et eos universas mercari species in omnibus 
Romanie partibtu, videiicet apud magnam Laodiciam 
(11) Antiochiam, Mamistam, Adanam, Tarsum^ 
Ataliam, Strorilum, Chium, Theologum, Fociam, 
Durachium, Aulvnum, Korphum, Bunditiamy Me-
thonum, Coronium, Nauplium, Connthum, Thebas, 
Athenat Euripwn, Dimitriadam, Thessalonicam, 
Chrysopolim , Peritheoriam , Avidum , Redcstum, 
Adrianopolim, Aprum , lracliam, Silimbriam, et 
apud ipsam magnam urbem, et simpliciter in omni-
btu partibus sub poieslate notire pie tranquillitatis 
existentibus, non prebentes quo modo pro qualibct 
propria merce quicquam commerchii graiia vel ali~ 
cujus alius condictionis, que fisco debeatur, pacti vi-

I delicet xilocalami, limeniatici, portiatici, canischii, 
exafolii, archonticii et aliorum reddituum, quorum 
causa negociari debent. In, omnibut enim mercatio-
num locis data est eis α nostra sublimiiaie libera 
licentia, debens superiores eos facere et ipsa ingutsi-
tione. Excident aulem et ab ipso eparcko parathala-
sita (11), eleoparocho genicho, commerkiariis, har-
tulariis, yppologis, et hujusmodi omnibus, nullo per 
loca principum vel aliorum servilia communis tra-
clantium presumente aliquid eorum contempnere, 
que hic diffinita sunt. Omnium enim specierum et 
mercium, quam (42) quispiam dicet, collata est eit 
tiegotialio, et omnium emptionem faciendi habebuni 
potestatem, superantes omnem dalionem. Hec igitur 
imperii nostri pietas sic dispensans sancit et prtcipit, 

( nullum eii repugnare tanquam rectis et levis cle-
' mentie nostre (43) et contra hostes auxiliatoribus, 

et usque in finem seculi tales se fore pollicitis, tiec 
quemqnam omnino tatibus scntire contraria, vel 
allegationes aliquas contra eos exercere, collato-
torum eit hic gratia ergasleriorum videlicet et scal-
larum. Cujuscunque enim juris hec sint, sive tccle-
siastiei sive privati atd publici siue sancU domus, 
nullus tamen tanget ea, que sunt nunc exisUsmtimn 
fidelium celsitudinis nostre Veneticorum, et paMni*-
dum futuroTum; quoniam multam benivolentiam et 
rcctam voluntatem ergo imperium nostrum et Rcma-
niam exhibuerunt, et hanc toto corde in perpefrum 
observare pollicentur, et pro Romano ordine ac 
Christiano prompte pugnare volunt et prote$iaQtw. 
Contra tales viros quis contradicet, aut quis plafitmn 
aggredietur ? Quam ob rem neque secretum Peirii 
aut Mirelei, neque familiarium alibuis, neqife mo-
nasterium sive templum sanclum, quibus vjdelicet 
collaia ergasteria adtinent et scalle, conlra hos mo* 
vebunt. Erunl autem silente* el in dtipeipntione et 
dono sublimitatis nostre veraciter gf&everantes. Si 
enim que nostra vuit cttsitud& ittgnis accipere non 
largimur, ceu viriliter operatU accelerantibus, qui-
bu* unquam largiemurt Ea propter donabuniur 

peratalUim. 
12) Lege quas. 
13) Adde dulis vel $ervis. 
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collatatum immobilium sine ablatione et infcslatione l 
α modo per omnes et assiduos annos secundum com-
prcktnnonem praclici horum tradilionis, quod eis 
componi debet α prolo antipato Georgio et notario 
nostre serenitatis Machitario, quod et firmum erit et 
stabile atque inviolabile in omnibus, que in eo conti-
nebuntur. Idemque debet in iilis substerni secretis, 
in quibus et presens noitri potestatus gubaternctur 
chrysobulum, ad noticiam collatorum rectU (14) cel-
siludinis nostre Venelicis, et rcdargutionem illorum, 
qui isios horum gratia in/estare nitererUur. Erunt 
igitur semel hic diffinita omnia firma et inuiolabilia 
et α nemine contempnenda. Si vero quispiam forte 
aliquid in hoc chrysobulo ordinatorum contempserit, 
inremiiibiliter cogetur dare α secrelo epi ton ikiakon 
auri hbras decem; el ex eo solvetur ablati prelium j 
in quadruplum, firmo el stabili exUUnte presenie 
chrysobulo celsitudtnis nostre, facto mense Majo in-
diclionis quinte decime in anno sex millesimo sex-
centesimOy in quo et nostrum pium ct α dco promo-
tum subsignavit impcriurr. 

« Igitur imperium nostrum hujusraodi confir-
« mana chrysobulum, concedit et rursum habere 
« effeclam, secuadum quod diclatum in principio 
• fuit tunc cum eia collatum fuit, quatenua et aol-
• lempnium beneficium iterum accipiant, et bono-
« res dignitatum nobilissimus dux et eacerrimus 
« patriarcha cum suis errogativis babeant, neo 
« noQ et ipsi possessionem et fruitionem ergaate-
• rioram et collatorum et scalarum sine ablatione 
c possideant. Similiter vult clementia nostra, eoe 
« habere licentiam sine prohibiliooe negociandi, C 
« sine commerchio et qualibet alia datione in om-
t nibus numeratis in manifeato chrysobulo civita-
« tibus et terris aub potestate nostre sublimitatie 
« existentibua. Verum et eanctissime ecclesie sancti 
« apostoli et evangeliste Marci, que est in Veneciis 
«coDstituta, de Araalfitanorum ergasteriis per 
• prefactam chrysobulum sine privatioae eidem 
«Iradentur ecclesie. Quoniam vero ante ηοα 
«paocoi annoe ab hiis, qui quaadam merces 
« Veaeticia in Romanie regionibus vendunt» cora-
t merchtam exigi contigit, et obtinuit hujusmodi 
• moa at patet annie eufficieatibua, rogaverunt 
« autetriet pro hoc clementiam nostram fideliseimi 
« et axnid nortre serenitatis Venetici, quatenue et 
« hajaamodl corrigatar capitulum, eique hujua I 
« detur ffeeotla et libertas, clementia nostra et 
« hano eohua peticSonem adimplevit, et precipit 
« per preeeba chrysobulum, ut nullua sub nostre 
« majeatatis potestate Romeorum cum Vcaelicis 
« negociaacium in omnibus RoiLanie terris, aut 
Μ qaando eie vendit aut quando ab aliquo eorum 
« emit, det commerkii gratia quicquam vel alicu-
« jus alius cxactionia ; sed excuaenlur et ipai, seu 
• b i i , qui commercbia dantibus negociantur. Ve-
« rumtamen et Venetici debent ea, que per con-

(14) Adde dulis vel servii. 
PATIOI. G I . CXXXV. 

. « ventionem scripto peragendam a nunliis corum 
« clementie noslre sunt jurejurando promissa, ct 
« Grma ct inviolabilia obaervaro. Super hoc erunt 
u ipei juris aibi collati per preiens chrysobulum 
« sine ablatione donante?, per seculum omne firmo 
« et inviolabili presente chryaobolo exiatenle, iaclo 
« mense Augusto indictionis quarte eex milleaimi 
• sexcentisaimi trigeaimi quarti anoi, in quo et 
« noatrum pium et a deo promotum subsignavit 
« imperium. » 

« Ha3C igitur sunt, que a perpetue memorie 
imperutore et avo imperii nostri et ter beato impe-
ratore domino et patre cclaitudinis aoatre fidelis-
simis imperio nostro Veneticis pcr chrysobula illo-
rum collata aunt; que etiam cbysobula et nostrum 
pium imperium corroborat per presens crisobulum, 
et jubet eiTectum ea babere, secundum quod eum 
Udque ad migrationem ad dominum inter impera-
tores perpetue uiemorie ter beati domini et patris 
noatre sublimitatia habehaot. Venetici autem aolila 
sibi aacramenta facientes obaervabunt fidcm ct 
aervitutem, quam oostre cclaitudini debent et 
Romanio, ipsis opcribue puram et vere rectam. 
Quoniam vero, ut relatum fuit clementie nostre a 
nuntiis Veneticorum in magna urbe presentibua, 
impetravere Venetici preceptum quidem inter ina-
peratoree eemper memorandi imperatoria, domini 
et palris imperii nostri, liccnciam ipsia largiena 
sine prohibitione et per losulae negociandi, vide-
licet Ciprum et Gretam, per quod et sine commer-
kiia debeant custodiri ubique terrarum imperii 
nostri pro biis omnis generis spcciebua, quaa ipei 
ab eisdem inaulia mercabuut, ncquivit autem tenor 
ejusdein precepti adbuc efleclum recipere, quam 
ob rem et nunc ueque Venetici collato ipsia per 
hujusmodi preceptura beneficio careot; petierunt-
que ab imperio nostro precipi, quatenua beneQ-
cium,quod in predicto continetur precepto semper 
memorandi imperatoria domini et patrie imperi 
nostri, et adbuo caret efFettu, amodo poliatur 
effectu ; cleraentia noatra ob fidem et servitutem, 
quam erga sublimitutem nostram exhibent et dein-
ceps exhibcre pollicentur, bujuamodi peticionem 
eorum exaudiena concedit et prccipit, sine probibi-
cione per maDifcetas insulaa, Cyprum videlicet et 
Crttam, eos negociari, ncmine quidquam ab eie 
exigere prcsumente borum gratia, etsine commer-
kiis ubique terraruin imperii nostri custodiri 
aecundum auperiua acriptaa condictioncs. Igitur ut 
et ipsi certitudinem habeant de in preaeoti chryao-
bulo diffinitis, preeens chrysobulum eat compoei-
ium, factum meose Octubri indictionis uadecime 
anni sex milloaimi sexcentcsimi quinquagesaimi 
sexti, in quo et nostrum pium et a deo promotam 
subsignavit ircptrium. » 

Hoc igitur cbryaobolum aic coutinena beati tran-
situs et aemper memorandi imperatoris et patrui 

15 
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imperii noetri magni Manuelis confirraans et noetra \ 
pietas per presena cbrysobulum verbum imperii 
noatri, concedit et precipit, ipaum videlicet, et 
que in ipao chryaobulo verbo notificantur eemper 
memorandorum Imperatorum, proavi sciiicet impe-
rii nostri Alexii Conmani, et magni patrui imperii 
noatri Johannia Comnani, firina et inviolabilia 
permanere io omnibua, que coutinent, et conaer-
vari peraonaa et ree uuiversea fidelisaiuioriiin cel-
aitudini noatre Venoticoram ealvaa et illeaaa ab 
omni bomine aublimitatia noetre, nec non et ab 
ipao imperio noatro in omnibus clementie noatie 
terris, et in terra et in mari, babere et predicloa 

Venetiooa et univeraa ipaia data et conceaaa a ma-
uifeetis eeiiiper memoraodie imperatoribua om-
nimode inviolabilia et abaque ulla diminucione, 
aecunduin quod eis dala iuerunt ei concessa, pre-
aente cbryaobulo verbo imperii nostri Ormo et 
inviolabili permanere debente in omnibua, que 
continet; facto menae Februario presentis quinte 
iudictionia aex millesimi aexcenteeimi nonagcaimi 
quinti anni, in quo et nostrum piura et a deo pru-
mofum subsignavit imperiura. 

Y S A A K I U S in Chriato Deo fidelis imperator 
et moderator Romeorum Angelus. 

IV. 
AURIA BULLA DE LOCI8 Α VENETIB C0N8TANTIN0P0LI POSSlDBNDIfl [15]. (A. 1187). 

Quoniam Venetici ad imperium nostrum acce-
dentea et ab eo ad aervitum celsitudinis nostre 
recepti cum ceteria, que postulaverunt, abimperio 
nostro petierunt noetram depoacentea aerenitatem, 
confirmari et quod euper practico collatorum eia 
in magna urbe a semper mcmorando icnperatore et 
deaideratiesimo patruu imperii nostri, domino Ma-
nuele Comaano, habitaculorum videlicet et libero-
rum locorum, nco non et littoralia acale, factum 
est chryaobulum verbum ojusdcm semper memo-
randi imperatoria, quatenua aic nullo modo suspi-
cionem aliquam habeanl, quicquam horum fore 
avuleum : Imperium noatrum bujuamodi depreca-
tionem eorum nolcns abicere, presenti chrisobulo 
BUO oonfirmat predictuin chryaobulum inter impe-
ratores famoai imperaloris et patrui nostre sereni-
tatia, quod ad verbum sio continet : 

« 8i eos, qui fidc et devotione optimi eunt erga 
illos, qui per tempora optinent imperii guberna-
cula, oporiuDum eat larga bcneficia ab ipsis con-
eequi, magie autem ai contigerit oos anime atatum 
generoaum habere alque audacem, ut ad similem 
xelum reliqui irritentur, et nc hujuamodi virtute 
inbonora persietente et contrario ei vitio reprehen-
Bionem veritate (16), raritas valde necessariarum 
prerogativarum a deo salvato Romanorum exerci-
tui fiat: nequaquam quod a deo est iraperium 
noatrum iogenuos nautas et fideliaaimoa celaitu-
dinia nostre Veneticos, in hanc imperatoriam ur-
bem venientea, decet prorsua spcrnere a peticione 
decidentea (17), quam nunc impcrio nostro por-
rexemnt, quum ei ipai consuelaa geniloribus euia 
fidem et devotionem erga Romaniam et celailudi-
nem nostram rursum oatcnderunt, ct ab imperio 
noetro vocali in congressuoi contra eum, qui po-
teataleru habet Sicilie, ct oinnimodam pugnam 
oontra eum et atollum ejus, nec non et terram ejua, 

J] parati et prompti apparuerunt. Ut enim predictus 
Sicilie dominua Rogerius didicit, incuatoditas fore 
partes imperii noatri, que circha Greciam et Pelo-
ponieum euat, et insulas terrae imperii nostri, que 
circa easdem terras auat, dum sublimitaa noatra 
vacaret auaccptioni et ducatui earum, que paulo 
ante per terram imperii nostri tranaierunt, innu-
merabilium expeditionum, Alemannorum videlioet 
et Francborum, et paratum (18) cum ipsis easet 
contraimpios Agarenoaad expeditionem faciendum 
per Btolii missioncm, ejuamodi regionem ceJailu-
dinis nostre, secundum quod ei poeeibile fuit, 
depopulatua est; cumque quod factum est ad pre-
dictorum Veoeticorum aures pervenisset, hii boc 
tanquam proprium dampnum reputaverunt, et con-

p festim ad aparatum cooperandi, ut id quod factam 
^ est omnimodo vindicetur, coneurrexerunt et suum 

eervitium prompte celsitudini noatre spoponderunt. 
Porro et in reliquaa regionea imperii noatri trana-
miaerunt, quatenus, qui invenirentur tcumpatriote 
eorum, venirent et aervirent et ipai in ejuaajod/ 
Romanie et imperii noatri aervitio uaque ad oom-
plementum tociue menais Scptembris foturi (19) 
cum deo indictionis duodecime. Ad remuneratio-
nem igitur hujuemodi eorum aervitii, quod utdi-
ctum est facere promiaerunt, quoniam majores (20) 
vice universe, que per tempora buc venit, Veneti-
corum multitudinia adaugeri aibi ei mansiones et 
embolum et ecalas, in quibua navee eoram in porta 
stant, certificantes, ββ oon modioum angustari, et 
quod non poasint hiis aolia, que ipsis data sunl a 

D beate mcmorie imperatore et avo imperli nostri in 
hac civitatum imperatrice, contenti eaee : largilur 
eia imperium nostrum per preeene ohryaobulum 
suum que petierunt, babitaoula et libera loca et 
littoralem scallam, que expresse numeranda et acri-
benda aunt in eo, quod juesum eat fieri, praotico 

(15) Ex libro albo ei libria pactorum poat Mari-
num 1.1. tom. III, p. 293 nnporrime ediderunt Tafel 
et Thomas ea?piu8 laudati, tom. I, p. 189-195. 

(16) Edilores conj. invenientes. excitante. Soneus 
postulat, ut evitante legamue. 

117) I. β. έκπ(7ττοντας. 
18) Scil imperium noetrum. 
19) Lego futarue. 
20) Lib. pactorum, p$r majortt. Unde editoref 

conjecerunt, pclierunt majores. 
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traditionis eorum corporalis ab aedeaimotato Fpi- j 
pbanio Tuglica, certiflcari debente per euperscri-
ptionem familiarie hominis oelsitudinis nostre Jo-
haama Pepagomeni et stcrni in congruis eecratis, 
in qniboa et preseos nostre serenitatis chrysobu-
lom aterni debet, quatenua et hec optincant, aicut 
et qun prius a semper memorando imperatore el 
avo fmperii nostri eis data 8unt,aervire debentibus, 
nt superiua monstratnm eet. Determinatio igitur 
eorum, que per chyeobulum presentis ecripti eis 
collatn sunt, habet sic : 

« Incipit ab ipsa Vigla, et procedit versus orien 
tem. Tenet embolum et que veraue septemtrionem 
et moridiem sunt cum solariis babitacula, et pro-
cedit ueque ad fornicem conjunctum muro boapi-
talis sancti Marciani, comprehendena et loca, in 
quibns stant octo numulariorum tabule. Ascendii 
paululum versus meridiem ab ipsa Vigla. Tenet ad 
modicum et aliud «mbolum, et pervenit usque ad 
primura fornicem ejusdem emboli, comprehendene 
triclinariurn altum domiciuum Mili. Veraua orien-
iem ejusdem cmboli secundum duas partes bumi-
lem domunicullam cum aclini tecto ejusdem mo-
nasterii, et que in equalli hujua est, modicam cu-
riam, que dicitur Aristini, et habet longitudinem 
bracbiorum octo cum dimidio, et latitudinem sep-
tem cum tercia. Preter ea, que eiint versue orien-
tecn habitacula diacone (21) Precursoris, debenti-
boe obturarijanuishujusmodi habitaculorum, que 
aducunt in manifestam curiam. Vereue aquilonem 
triaorgastcria cerulariorum. Ycanati duas atatio-
nea, in quibue panes venduntur, et loca tabularum 
duarum nommulariorum ejusdera monaaterii Mili. 
Incipit ruraum ab ipso fornice predicli hospitalis ; 
tenet pubucam viara, que versus occasum est ejua-
dem hospitalis, et progreditur usque ad portam, 
queeet juxta parvum templum Precursoris.Exinde 
rarsas dimittena premonstratam portam quaai ver-
IU8 orientem transit per murum civitatis,et perve-
nit ueqne ad semitam, que dividit jura monasterii 
Akymitero (22). Exindo ascendit modicum versue 
meridiem, tenens eamdem publicam semitam, ha. 
bentemin latitudine bracbia tria, el, ut dictum 
eat, diridentem roansiones monasterii Akymitero, 
ei petvenieDS usque in fincm domicilii ecclesie 
Perivlerti (23), ita ut a rauro civitatia per equali-
tatem ejniroodi eemite usque ad finem domicillii 
sint braabia vlginti eex. Flectitur versua orientem, 
tenene ararom ecclesie eancti Nicholai, relinqueoe 
a dextria qnidem mona9terium sancti Nicholat, a 
sinistrie vero domicilium raonasterii Berivlevtt, et 
progredient aeque ad alteram aomitam veraue 
orientem muri aancti Nicholai. Rursus flectitur et 
aacendit |iarumper vereus meridiem eamdem semi-
tam, et ascendit versua orientem, dividena domi-

(21) Lege: diaeoni. 
(22) Ub. Pactorum Acymitorum, i . β. τών Ακοί

μητων. 
(23) T*(< Περιβλέπτου. 

cilia eoncti Nicholai, a einistrie pistoricum erga-
sterium sancti Marciani,quod est junctom mansio-
nibua sancti Nicholai. Supergreditur rursus aliam 
tertiam semitam, et pcrvenit ueque ad aque cur-
sum, que a Vigla dcscendit, relinquens a dextris 
alia habitacula snncti Nicholai, a sinistria domici-
lium eaocli Marciani et pensioDales domos raona-
eterii Parakymoroeni. Iterum progreditur versue 
meridiem, comprehendens vacuum locum ejusdem 
mona9terii Parakimomeni, qui versua orientem 
jacet domorum sancti Nicholai, et proceditet re-
greditur usque ad Viglam, unde et incopit, dimit-
tena quidem a doxtris domoa monasterii eancti 
Marci, a sinistris vero aque cursum. Ejusmodi de-
terminationis epatio comprebendunturea, que eunt 
veraue orientem aquc cursus, descendentis a Vigla 
versus portam Canavuci, habitacula et vacuue ma-
gnua locus, qui usque ad publicam viam veraus 
ocoidentem progreditur aancti Marciani a rauro 
civitatis ct usque ad embolum, per preaene cbry-
eobulum verbum datum. Etea, quo stmt veraua 
occidentom aque cursus a muro civitatis, qui in 
equali semite eat, dividentis jura monaslerii Aki-
miton, et usquead domos sancti Nicholai et aancti 
Marci, oum parvo vacuo loco monasterii Paraky-
momsni. Et aimpliciter omnia,que inhabitantur et 
que non inhabilantur, habitacula et vacua looa, in 
predicto spatio conprehensa. Adhuc cum hia com-
prehenditur et que est in littore scalla sancti Mar-
ciaoi, quo hodie a Ghrysiobaeilio possidetur, cum 
univerea ejus compreheneione et contineniia, et 
que in ea sunt domibue et ergaaieriia. 

« Hiasicab imperio nostro donatis per preaena 
chrysobulum verbum celsitudinis nostre, exceptia 
proximantibus bis donatis, portis videlicet, murie 
et cortinis murorum civitatis, habebunt Yenetici 
hec, devotionem et fidem, quam imperio noatro 
debent, servantes, eecundum quod et per ea que 
prius adepti sunt chrysobula banc eervare conen-
tur (24), cujuscnnque juria eint, sive ecclesiastici 
juris sivc rei publice sive private eive aancte do-
mus vel mona^tice, nulla accione locum exercetidi 
babcnte contra eoe graciahorum. 6i voro quispiam 
forte infoetationem cis induxerit gracia convin-
cendi aut auferendi quicquam eorum, que eis, ut 
diclum est, data sunt inrcmissibiliter multabitura 
secreto cpi ton ykiacon (25) in dpcem librie auri, 
Ormo ct rato existente presente cbrysobulo verbo 
clementie nostre, facto mense Marcio indictionia 
undecime aex milleeimi sexcentesaimi quinquagea* 
simi scxti (26)anni, in qno et ooslrum pium et a 
deo promotum subsignavit imperium. » 

Hanc igitur Veneticoruro deprecatiooem impe-
rium nostrum nequaquam abiciens, conflrmat eio 
contineoa chryaobulum verbum inter imperatorea 

(2i\ Editoresconjiciunt: tenentur. 
25 Έπί τών οΐκειακών. 
(26) Numerum stxti editorea attppleverunt. 

Recte. 
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semper memorandi patrui celaitudinia nostre, do- Α 
mini Manuelis, per presens chryaobulum verbum, 
et jubet intactum hoc manere et inviolabiliter in 
omnibus, que precipit, dans et concedena Vene-
ticis, habere et rursus quo ia ipso notificantur 
domos sine mutilatioao secundum ipsius eorapre-
bensionem,ut ab imperio nostro ipsie datas. Super 
hoo enim etpresens cbryeobulum verbum clemenli e 

noetre factum est, firmum et ratum permanere de-

bens, quousque et Vcnetici conservabunt eine frau-
de et malo ingenio ea, que per conventionem et aa-
cramenlum imperio noslro debent. 

Factum mense Februario quinte indictionis sex 
milleaimi sexcentesimi nonagessimi quinti aoni, 
ia quo et nostrum a deo promotum subsignavit 
imperium. 

ISAXIUS ia Cbristo deo fidelis imperator et 
moderator Romanorum ADgelua. 

PACTIO CUM VENETIS [27]. (A. H87.) 

Oportuit equidem et Venetie rovocationcm et in quinque gallearum ; qui et jurare debent, quod 
Romaniam et in priatinam unionem, quam cum ea facient eas beno fieri ut unam quamque earum 
habebat, reversionem et rc9titutioaem, sepe q u i - ^ centum quadraginta fore romatorum (30) et cum 
dem excogitatam, diversis vero occasionibus im- : **" - - i — · « - - - ~A 

peditam et in diebus inspectam nostre pie tran-
quillitatie, quam deua, interpoaituiu iaimicitie de-
ponens parietem,tam propequamlongeexietentibus 
tanquam pacia angelum miait, nbnc pro fine (28) 
accipere, profecto ad utilitatem quidem Chrietiano-
rum, minime autem ad incommodum Romanie ut 
imperiumnostrumconfidit. Nam ctaliis temporibus 
celsitudinia nostro anteccssoribue Venetici ser-
vientes utiles Romanie apparuerunt, devocionem ei 
maximum in necessariis temporibii8exibentes,etei 
nunc melius aervicium pollicentea,sic ipsurnsacra-
mento et convencione impcrio oostrocorroborantes: 

« Non est conjuncta Venetia, nec unquam con-
juDgetur alicui coronatorum vel non coronatorum, 
eive gentium vel nationum alicui contra imperium C 
domini imperatorie Romaoorum et Bemper auguati 
domini Ysaaki Angeli, donec vixerit, vei heredum 
ejus masculorum vel femiaarum, qui vel quo im-
perabunt, vel illorum, qui ex preccpto eorum im-
perabunt, ad nocendum Romanie particulariter vel 
universaliter ; neo per se unquam ci nocebit. 

Item, quocienscumque principum aliquis coro-
natorum vel non coronatorum, vel gentium aut 
nationum aliqua contra Roraaniam venit offenden-
dum eam cum galeis quadraginta vel pluribus, 
usque ad centum (29), et indiget imperium ejus 
vel beredes ejus mares vel femine, qui vel que 
imperabunt, vel i l l i , qui ex precepto -ejua impe-
rabunt, servitio Veneticorum cum galeia quadra-

omni apparatu earum, cum celeritate et sine 
fraude, secundum quod facerent eas fieri, ai galee 
esaent Venetie, aut si cum peccunia fieri deberent 
Venotie. Et unuaquiaque eorum debet accipere 
de veatiario domini imperatoria liberalitalis gracia 
yperpcra aexaginta. 

Uem comites bujuamodi galearum debent jurare 
super sancta dei evangelia, quod in una quaque 
carum crunt ceatum quadragiala hominea, si tot 
hoininum roga ets dala fucrit, exceptis moveuti-
bua (31) ct sine noticia corum aufugienlibua. Ve-
rum tamen comites featinabunt, bona fide recu-
pcraro datam eis rogam ; et ai caoi reoaperare 
poaauat, inducent alioa pro eis in galeas eorutn, 
vel reddent eam homini domini imperaloria. 

Item jurabunt comitea, quod universum appa-
ratum ipsis traditutn conducent ad honorem im-
perii eorumet aalutem noatri stoli. Uomines autem 
galearum talem debcnt rogam accipcre, qualem 
Venetici apud Coryphum aocipiebant. 

item et, si imperium eorum voluerit in numero 
hujusmodi centum gatearum aervitium Yeaeli-
corum in tota Romania inventorum, debet Ulud 
habere cum tot scilicet galeia, quot armtri pote-
runt de inventis Venetis, ex quatuor tribua ia 
galeaa inductie aecundum numcrum iaveatorum 
Venetiooruru cum et manifesta roga. Yerumtamen 
non cogentur galleas ingredi viginti annorum ho-
mines et infra, neque sexaginta annorum et ultra. 

Stolue autem noster capitaneum vel cajpilaneoa 
ginta et usque ad centum, debent illud habcre j) Veneticoa dcbet habero, qui et jurare debebt, quod 
infra menaea sex post datam noticiam Duci ab im 
periooorum Venetie. Hujuamodi vcro galee deben* 
Venetie fieri et parari a Venelicia cum univerao 
apparatu earum per pcccuniain illuc miaaam ab 
imperio eorum, vel inventara ibi a parte celattu-
dinis eorum, Veneticis dare debentibus hominea 
aptoa, ut unusquiaquo eorum prcsit preparationi 

(27) Post. Marin 1. 1. III, p. 282 ex libro albo et 
libria pactorurn cdiderunt Tafel et Tbomaal. 1. i , 
p. 195-203. 

(28) I. β. εί'ς τέλος 8ta τέλους. Marin : per /I-
neni. 

(29) Verba usque ad centum hoc loco expungenda 

conducent eum ad honorem imperii eorum et aa-
Jutern Dostri stoli bona fide et sine fraude usquead 
stolum celailudinis eorum. Et ai etolos noater, 
antequam imperii corum atolo uniatur, aliquem 
stoluin inimici imperii eorum invenerit, et eum 
olTendero vel expugnare voluerit, faciet sic sine 
fraudo et malo ingonio aliquo. Postquam vero 

esse videntur. Habentur tamen etiam infra Nov. 
XI. 

(30) Libri pactorum, remotorum *,Marin : reml-
gaiorum. 

(31) Marin, morientibus. Sio inf. Nov. x i . 
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etoloe noster stolo imperialis celsitudinis unitue 
faerity debent numerari horaines, qui io galeia 
erunt, & capitaneo atoli iraperii eorum, si ipse 
Totaerit: et inventi quidem erunt in servitio celei-
tudinie eorum ; absentes vero bona fide festinabunt 
reperire, ei poesunt, numerumque supplere. In-
soper capiianeus vel capitanei nostri sloli et co-
mitea et nauclerii et prodenses et decemviri de 
onaquaque galearum jurabunt, quod praecepto 
capitanei atoli imperatorie majestatis obedient ad 
honorem imperii eorum et salutera nostri stoli, eine 
fraude et malo ingenio; et quod una cum stolo 
imperii eorum persequentur stolum inimici maje-
statis eorum, aive Crietiani aint sive pagani, et 
ledent et expugnabunt eum et expoUent, infe-
rentque ei malum quod poterunt, bona fide, sine j 
fraude et malo ingenio,et impugnabunt eura, quo-
usqoe et stolus imperatorie eublimitatis eum im-
pugnabit bona ilde ei sine fraude. Et si aliquam 
terrarum inimici imperii corum ceperint,debemus 
io ea habere ecclesiam, embolum ct ecalam, ct 
conversari sine omni datione. Verumtamen etolus 
celsitudinis eorum debet lantus esse, quantus ct 
noeter est, vel amplior. Postquam voro hujusmodi 
senritium imperii eorum peregcrint, debcnt de 
galeis egressis Venetia tot ad suam hahere rever-
eionem, quot v.xs necessarie erunt convenionter et 
sine fraude, bona fide. 

Item, postquam hujusmodi galee Venetiam per-
veneTint, si imperium eorum voluerit eas iterum 
i Veneticia in Romaniam reduci, reducentur; et 
onasquisque eorum, qui eas reducent, debet C 
habere pro mercede id, quod fuerit convenieos 
Becondum tempus. 8i autem imperatoria celsiludo 
per alias poraocas vel per aliamaliquam dispensa-
tionem voluerit hujnsmodi galearum reversionem 
fieri in terram imperii eorum, fiet et hujusmodi 
earam revereio licite. Et si voluerit cas Venctie 
cuatodiri,cu8todienlur ad bonorem imperii eorum, 
ac ei eseent proprie Venetie, sed tamcn cum im-
periali expenea. 

l tem y ei ob aliquod gravamen nequiverint hu-
Jusmodi galee secuadum praefixum terminum ve-
a\te Veoetia, debent in servitium stoli imperii 
eorom tagredi omnes inventi in Romania Venetici, 
de quatuor lresfeeoundum quod superius statutum 
est, com et maaifeata roga. 

ltem, sl imperio eorum expedit auxilium ad 
aefTeasionem ferre celsitudinis eorum ob aliquem 
inimicorum fnRomaniam ingressurum cum galeis 
quadraginta vel pluribus, et nequiverit Venetiam 
mittere pro adjutorio, debet imperatoria celsitudo 
inducerc ad deffensionem tcne imperii eorum 
cootra bujuamodi inimicum Veneticos, in magna 
urbe videlicet et circha eaui cxistentes versua 

32) Idem : jurabunt. 
33) Malim intcrventa, Groca dictiune. Marin m-

terveniente. 
(34) Huno locum baud dubie lacunosum sic ex-

A ortum et versus occa9um, et ab ea usque Avidam 
et in eadem civitaie similiter inventos, nec non et 
in terris, que infra eunt usque Phyladelphyam et 
in ipsa civitate, et usque Adrianopolim et in ea si-
militer existentes de quatuor tres, cum tot scilicet 
galeis, quot armare poterunt, inventi eecundum 
supradictum ordinem, cum ct manifesta roga. 

Tali itaque niodo talique ordine juvabunt (32) et 
defendent Romaniam Venetici contra omnem ho-
mincm coronatum et non coronatum, ct conlra 
omnem genlem, volentem lcdere eam, secundom 
quod superius oatenBum est, ealva tamen concor-
dia,quam cum nobillissimo rege Alemanniehabent, 
quousque dissoluta non fuerit : postquam vero 
dissoluta fuerit, debet eadem et contra regem 

^ Alemannie facere pro imporio eorum et Romania ; 
et salva coDventione interventione intea Veneticos 
ct nobillissimum regem Sicilie Vilielmum facta, 
que protenditur usque in annos septem et mensos 
novcm, computandos a prinoipio Januarii mensis 
prescntis sexte indictionis. Verumtamen et contra 
regem Bicilic, quandocumque ipse argumentabilur 
ofFendere Romaniam infra annos convenlionie intcr 
eo8 facte, venient Venetici infra quatuor mcnsee 
post datam de hoc noticiam duci abimpcrio eorum 
Venctiead adjuvandum Romaniara etdefendendum 
eam cum galeis quindecim bona iide.Verumtamen 
de galcis et roga debet fieri, secuadum quod su-
pcrius dictum cst. 

Item, si imperium eurum voluerit homines aut 
vestiaria Venetiam miltere gratia conducendi mi-
litcs a Loxbardia vel ab alia terra, ct dispensandi 
ea, que ad hoaorem ct utilitatem terre spcctant 
celsitudinis eorum, licite faciet hoc, si boc non cst 
conlra Venetiam.Homines autem Venctie debenlho-
mines et vestiaria sublimitatis eorum recipere, et 
defendere et bomines et pecuniam ab omnibua iui-
micie.Verumlamen imperium eorum noD debetVene-
tia educere stolum vel esercitum contra aliquem, 
cum quo Venetici habeant unionem et amorem. 

Item, si imperatoria celsitudo voluerit mihtes in 
Romaniam traasducere per Venetiam, licite faciet 
et hoc, nisi ipsi manifesti inimici Vcnetie fuerint, 
aut Venelia iinpedita fuorit. Nam transaclo irapedi-
mcnto licebit transire, eive soli fucriut, eive cum 
familiis.Talia igitur servitia debont Venetici impe-
rio eorum et Romanie facere, nisi ab aliqua coro-
natarum persooarum vel magoarum terrarum ma-
nifostam inimicitiam habeant, adeo quod ipsi ser-
vitium facere nequeant,siae fraude et malo ingenio. 

Uem duces Venctic, qui per tempora erunt, 
jurabuut, quod imperio ejus et b«eredibue ejus 
masculis ol mulieribus, qui et quc iinperabunt, 
vel biis, qui cx prscepto eorum impcrabunt, 
fidelilatem. . . debcbunt (34) Venetie, eecundum 

plet Nov. XI infra : « fidem scrvabunt etiam eam 
contra omnem hominem coruuatum et non coro-
natum, aalvo co quod per juramentum debent Ve-
netie. · 
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quod QUDC dux Venetie, Aureus magistro Petrus, j 
juravit. 

Debilorea fisci et Romeorura reddent omnia 
que ex debito debcnt. Et si debitor non habet, 
unde dcbiLum reddat, debet creditor babere justi-
tiam de dcbitore ; ai autem bia obierit, de haeredi-
bus ejus. 

IteiiijSi ininiicue imperatoiie celsitudinis super-
venerit ad impugaanduai terram impcrii eorum, 
in qua Venetici suul, debent ipsi defendere eam, 
et inimicuin expellere ab hujusmodi tcrra, vclluLi 
poasunt, bena iide et sine fraude. 

llanc itaque conventioncm firmam et eacramen-
tum Grmum Venetici observabunt, et neque ob 
illatam eis iram semper memorandi imperatorie 
porphyrogeniti doiuini Manuelis,neque ob aliquam 
aliam occasionem eis factam hujusmodi aacramen-
tum infringent, neque ob praeceptum, vel timorem 
alicujus coronatorum vel non coronatorum, neque 
ob eccleeiaeticam excommunicationem vel absolu-
tionem alicujua pontificum,aut ipBiuapapeRomani. 
Igitur bec omnia Venetici obeervabunt bona iide 
et sine fraude, quousque et ab imperio ejus et fu-
turie imperatoribus iategre conserventur ea, que 
promittuntur nobie a doniino iinperalore Roma-
noruin ot 86iiiper augusto doraino Yaaakyo Augelo 
per cbryeobulum imperii ejus. 

Heo quidem eunt, que Venetici imperio nostro 
et Romanie per couventionem epoponderunt. Quo-
niam vero et per juramentum hec eadem mani-
festua videlicel dux Venetie et manifestati Veuelioi 
conflrmaverunt, imperii nostri clementia hujus-
modi eorum conventionem juramento corroboru-
tam benigne recipiens,in pristinnm unionem.qnam 
cum Romania habebanl, eoa restituit. Et renovans 
chrysobula eie facta ab inter impcratores scmuer 
memorando impcratore et patruo imperii nostri, 
domiDi Manuelis Comnani (35), promittit per suum 
cbrysobulum verbum, eos conversari in universia 
terris noetraa pic tranquillitatis per terram et per 
mare absque orni datione secundum comprehen-
sionea bujusmodi chrysobulorum, ct fore salvos et 
intrepidoa in peraonis et pecuniis corum tam ab 
horainibua imperii noatri quam ab ipao imperio 
noatro, et habere omnea districtus, quaa habe-
bant tempore illate eia ire eemper memorandi 
imperatoris et patrui imperii noetri domini Maouo-
lis Gomnani, ipsisque Veneticis rcddi et omnce 
res eorum, que in paJatiia et monaateriis fucruDt, 
et quoin veetiarium intravcrunt et alia loca scripto 
et non scripto. Set ct pro rebus, que manifeste non 
reperientur, dabit aerenitaa imperii nostri homiuea 
euffioientes, eisque prrecipict, qnatenus res Vene-
ticorutn atudioee querant et reperiant, ac ai do 

vestiario imperii nostri ablate eeaent. Qui et jarare 
debent, quod eecundum pra?ceptum imperii noetri 
studebuDt invenire et accipere hujuamodi res ad ho-
norem clemcntie nostre et utilitatem Venticorum. 
Etsi aliquid de hiis venditum est,et dixerit Vene-
ticua fraudulenler illud fore venditum, jurabit ille 
qui vendidit, quod bona fide rem Venetici vendi-
deril et pro tanto, quanto cam vcndere quivit, et 
quod nec plus inde acceperit neo accepturua est, 
Disi quantum dixit, si propinquus imperii nostri 
noa fuerit. Veruntamen et de propinquis celsitu-
dinis nostre et de aliis debet fieri cauta juetitia, 
secundum quod deberel fieri pro rebus ablatia de 
vestiario nostro imperii nostri. 

Item et, ei pro servitio, quod imperio nostro 
facient vel iraperaturie secuadum quod dictum eat, 
supervenerit eia iniraicitia a coronata pcrsona vel 
a magna gente, debet impcrium nostrum vel im-
peraturi per tempora eoe juvare, aecundum quod 
juvare deberet unam de magnie Romanie civita-
tibus, cxcepto, si pro quindecim galeie, quas i m -
perio noatro dare debent infra toaopus pacie,quam 
cum nobilliesimo rege Sicilie Vilielmo habent, eis 
eupervenerit. Nam ui projam dictie galaia inimioi-
tia eie evenerit, debet imperii noetri eerenitae eoe 
juvare aecundum suam voluntatem.Et si imperium 
noetrum vel imperaturi, secundum quod dictum 
est, fecerit pacem vel treuam cum aliquo inimico-
rum, contra quem Venetici imperio noetro aar-
vient, debet imperium noatrum eoa introduoere 
in hujuamodi pacem vel treuam.Et ai etolue oelsi-
tudinia nostr» una cum Venetioorumstolo aliquam 
terrarum inimici imperii noatri oeperit, debent in 
ea babere Vonctici Bcoleeiam, embolum et Boalam, 
et fore absque omni daiione. Debitoree vero Vene-
ticorum Romei debent pereolvere omne, qood ex 
debito debent creditoribus Veneticis. Si aotem de-
bitor non habuerit, unde dobitum persolvat, habe» 
bit josticiam Veneticus de Romeo; si yero ipae 
deccssit, de bsredibus eju*. 

Gonservabuntur igitur heo firma ab ab imperio 
noetro et ab heredibus, ut dictom est, ei Buccea-
eoribue imperii noetri, quouaque et a Venetiois 
firmiter et aine fraude et malo ingenio conservaa* 
tur superius notiflcata. Super hoo enim et presens 
chrysobulum verbum iraperii noetri eis collatam 

I eet, flrmum et inviolabile perroanere debene. 
Facfum menae Februario presentis quinte indic-

tionis sexmilleeimi eexcentesimi nonageeimi qninti 
anni, in quo et noatrum piura et a deo promotum 
subsignavit imperium. 

YBACHIUB in Chriato Deo fidelie imperator et 
moderator Romanorum Angelus. 

(35) Lege : domino Manuele Comnano. 
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PACTOM CUM VBNETIS »E BAMM 

GonflrmaU equie eet jam conventionibus scriptis, 
per eaoramenta corroboratis a nobillissimo et im-
parii noatri fidelliaeimo duce Venetie, Aurio ma-
gistro Petro, qui dignitate protosevasti a noatra 
aablimitate deooratus est, et ab universa Venetie 
plenitudine imperio noetro et Romaoie, fidee et 
Mrv i t i um Veneticornm nichilquedeesteorum iavio-
labiliseime seoaritati. Quoniam vero oportunum 
•rat, Venetie eatiefieri in bie, que a nostra sere-
nitate ei proraiesa eunt, videlicet in redditiono 
rerum, que Vaneticis ablate fuerunt tunc, cum 
a semper memorando imperatore et deeideran-
tiseimo oeleitadinis nostro patruo, domino Ifanue-
le Comnano, capti fuerunt,et exhibitione cen-
tanariorum quatuordecim yperpeporum, que ultra 
eam ipeia promieaa eunt ob cansam, que in cri-
•obolo pro biiedem editonotiflcantur, ob quoa (57) 
et onom yperperorum eis preimpeneum est. 
Qnippe et nuntii ad nostram clemeotiam missi 
etmt : primo quidem Petrus Michael, Octavianus 
Quirinae et Johannee Michael, conventionera 
suara, quam imperio noetro et Romanie fecerunt, 
joranieoto corroboratam equidem offerentes, et 
que ipsis promisea sunt per ohrysobulum, nt di-
ctnm est, exigentee : deinde vero aonori (ue) 
aobiliaaimi et imperio nostro fideliesimi duoia 
Veaetie Petrus Comariuset Dominicus Memmus, 
procurator eoclesie aancti Marci, injunctum profecto 
habentem (38) agendi aimul cum precedflntiLua ; 
reppererant qaidem clementiam nostram ipaorum 
pectilionoi annuentem, et ad perfectionem eorum, 
qoe ab ipaia postulantur, paratam. Verum univer- I 
aaKe annnlatio et perditio rerum, queablate ipaia 
foere, volontati bone aerenitatia nostre,quam erga 
ipeoa clementia noatra habebat,impedimento equi-
dem etabat. Idcirco noatra serenitaa illos imitata 
riatores, qni a via, ducente ad id quod volunt 
divereorium, modicum declinantes, quando qui-
dem aie oasu, que rectc vie aunt, proepere eia non 
jacent,per aliam viaro ad idem pervenire cogun-
ta*, etad enndem floem deveniunt,quamquara per 
aliam T\iam;etad verbaveniena cum jam dictislega-
tis pro Teram eoruro inventione, quia in poaaibili 
eam jaeeotam nequaquam comperiebat, alium rao-
d n m eie pnaeipit peperire, per quem talio eia flat 
rerum eonito, que ceu anperiua notiflcatum est 
ex promissione reddi quidem debebant,non autem j 
reperiebantur, et ob hoo euam reddttionem inter 
impossibilta pooebant. lpsi autem multum baben-
te? atudium, sue terre proMcuum invenerunt. Et 
habundanter noetre eupplicant serenitati auper 
bia, que ad restaurationem sibi fieri volunt, et 
parti Venetie dari poaaunt per embolum et per 

(56) Poat MaHn πι. p.304, ex libro albo et libris 
paclorum ediderunt Tafel et Tbomas I, p. 206-
211. 

i RE8ARCIENDI8 [56]. (A. 1189.) 

L penaionalia et scalaa maritimae, embolo pridem ab 
biis habito adjacentea,annuum introitum librarum 
yperpercrum quinquaginta. 

Et noetra pia tranquillitaa bujusmodi eorum 
peticionem nullo modo renuit. Quemquam enim 
grave celsitddini nostre videtur, latitudinem infra 
magnam urbem gentibus exhibere; verumtamen, 
quia Don ut alienigenaa, immo ut abbrigines Ro-
manoa genus Veneticorum noetra aerenitaa repu-
tat, tantnmque pro Romania dolent, quantum et 
ipai Romani, tantamque erga eam habent devotio-
nem, quantam et erga terram, que eoeemisit, non 
eia tantum, quantum Romanio donandum eaae v i -
detur, quantumcnmque e!s largiatur ? Quapropter 
et Doatra clementia jubet per presena obryaobulum 
verbum, babere Veneticos universa alia, que a 
nuntiis eorum postulata aunt, ipaoeque embulos 
Allemanorum et Francigenarum et maritimaa 
eorum 8cala8 t que in proaenlia grammaticorum 
noetro serenitatie, Constantini Pediadite et cla-
rissimi protonobilissimi Nichite Valianite, ab ac-
deaimotato Conatantino Petriota per praeticam eis 
tradita eunt ; quod debet corroborari quidpm per 
superscriptionem pansevasti et nostre aublimitati 
familiaris archicancellarii, domini Jobannia duce; 
cognitum autem fieri et congruis aecretie oum pre-
sente chryaobulo imperii nostri. Quorum equidem 
omnium annuua introitus quinquaginta librie con-
atat yperpepororum,8ccundura quod ex tradicionie 
istorum practico composito patet. Quamvie eoim 
et per chrysobula verba manifesti emboli cum 
maritimis scalis AllemaDnis et Francigenis collati 
sint; veruntamen, quia non toti genti Allemano-
rum etFrancigenarum,eed pauciaquibuadam extor-
ribua et maxime incognitia, nec determindtam 
quantitatem afiquam aervilio Romanie imponenti-
bu8,sed tanquamqnantam caru pervenit(39),hujue-
modi beneficium Romanie faotum fuit, qooniam 
multum quidem pst lucrum sic emboloe et acalaa 
babentibus, raodicum autem eat proflcunm ex eia 
Romanie proveniena: conveniente9 aervitium ex 
univeraitate gentis Romanio provem>ne aervitio 
paucorum et ex dispersione congregatorum noatra 
excellentia prptulit. Et varatinnom quidem orieo-
bulum eorutn irrogat ; embulos vero eorum et 
acala9 Veneticis confert, concedena po88idere ipeoa 
tam omnia alia, quam et hujuscemodi embolos, 
eecuudum quod et eum quem nunc habent embo-
lum, quousque erga imperium nostrum et Roraa-
niam suam couventionem inviolatam custodiunt 
nunc existene nobilissimne dux Venetie et post 
eum futuri ducea Venetie et universa ejus pleni-
tudo, nec non et omnia, que per conventionem 

(37) Editorescoaj. ob quod. 
(37) Iidem conj. habentes. Recte. 
(36) Lib. pact. ei Marin provenit, non male. 
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eb biis promissa eunt el jurejurando corroborata, χ 
conservant ; et oranem introitum coruin accipere, 
nequaquam afiscovel ab aliqua peraonarutn, qui-
bus hec attinent el quibus hec ablata ipaia dantur, 
infestationem aliquam manifestis Veneticis subire 
dcbentibus,quamquam monasteria eint sive sancte 
doraus aut imperio nostro propinque vel alie ; 
quoniam clemenlia noalra introitua de bis prove-
nientea talionem (40) eis factura est, poaacssio-
nemque inseditiosam Veneticia facil. 

Porro serenitaa nostra bcnignitatem, quam eia 
exhibuit, nequaquam bucusque staluit, immo et 
aliura centenarium unum yperperorum 'eie largi-
tur ultra ante datum eia centenarium unum yper-
perorum;et residua quatuoroecimoenteoaria yper-
perorum; do quibus duo quidem cum dimidio ex- R 

templo jam eis dari precepit (quippe et data sunt), 
rcliqua vero duodecim cum dimidio eis dari per 
annos eex, debente cis per unumquemque annum 
dari quantitate proporcionali. Et aocipient equi-
dem hecXII sic. Erunt autcm et tradita ipsie ora-
Dia posaidentcs , ut dictum est, quousque ea, que 
per conventionem prcspoponderDnt et juramento 
confirmavcrunt, nunc exiatena nobillisairaua dux 
Venelie et post eum futuri duces Venetie ct uni-
versa ejus plcnitudo custodiunt, aervant quoque 

ilrmiter et que a legatis eorum,eororio ecilicet no-
biliesimi ducis Venetie, Petro Cornario, Petro M i -
cbaele, Ootaviano Quirino, Johanne Micbaele et 
Domiaico Memmo, procuratore eccleaie eancti 
Marci, per conventionem s,nunc promiasa eunt et 
jurejurando corroborata. 

Concedit equidem nostra eublimitas Venelicis 
actionem movere contra bomines imperii noatri, 
qui,ceu ipsi suggesserunt, res astulerunt ipaorum 
juaaione aemper memorandi imperatoria et desi-
deratiasimi patrui celsitudinis nostre, domini Ma-
nuelis, tunc, cum capii fuerunt, eubtraxerunt au-
tem et non obtulerunt, secundum quod in predi-
misao ohrysobulo celsitudinie noatre de hoc con-
stitutum est, omnia alia actione debiti, que Vene-
ticis contra Romeorum qucmpiam, vel cootra ip-
sum flscum, vel Romeia etfisco conira Yeneticos 
ante captionem ipsorum convenerit, irriiari de-
bente ab uirisque partibus ; presente chrysobulo 
vcrbo imperii nostri firmo et inviolabili perma-
nere debente, facto mense Junio presentis eeptimi 
anni, in quo et nostrum pium et a deo promotum 
Bubsignavit impcrium, 

IBAAKIUS in Cbristo Deo fldelis imperator 
et moderator Romanorura Angelue. 

VII . 

DE METROPOLI ARGE06 [41]. (A. 1098.) 

Non exslai. 

VIII. 

AUREA BULLA PISANIS CONCES8A [42]. (A. 1192,) 

Interrupta jampridem fuii, ex quo tyraonus ille C munc ejus supplicatorias ad nostram clementiam 
Andronicus Romanorum invasit imperium et nunc manus inlendere voluerunt,et prudentiseimoB coo-
usque, fidcs et devolio civitatis et terre Pieane, civee auo8,Rainerium Gaetani el Sigerium judicam 
quam erganostrum fovebant Romeorum imperium, nuncios ad nostram legaverunt eerenitateiD,dan)p-
Et nisi modestia et bilaritas cclsiludinis nostre, et norum Pisanie eorumque communi ex parteRoma-
in effueionibus appianicorum sanguinum tarditas nie pre illatorum restaurationem petentee, et be 
et impromptio . . . . * (43) a Deo erecte et ad nignitatera tranquillitatis imperii noetri prietinam 
Romanorum imperii firmamentum quidem exaltate quam erga civitatem et terram ipsorum noslra ha-
impedimento rei fuisscnt, ii qui hcri Romani de- bebat clemcntia, suppliciter postulantes; et eere-
voti erant quasi et inimici effecti fuissent, ct pro nitas noslra bonigne eos recipiene et que ab iiedi-
amicia et utilium allatoribue et per tempora fide- cebantur au8cultans,ei8que vereavicedampna par-
lissimis quoque fautoribus in hostes et depopulato- t«bu8 Romanie quibusdam a parte Pieanorum illata 
rcs versi equidem essent.Quod ct ex parte perpe- in memoriam revocans, eaque ab ipsis Romanie 
tratum est, et damnaa quibusdara Romeis,et ilem rosturari viciseim exigens, ad ultimum ex predi-
Pisanis ex partc Romeorum facta eunt, multum- ctorum legatorum preoibus abolicionem quidem 
que tempus, que dudum, ante unita erant, seque- JJ eorum, quc ex quo tyrannue supervenit usque in 
strala habui» eldivisa. presene acta sunteia concosail; immemoresautem 

Quamobrcm civitatis Pisanorum potealas, Tedi- et eos fore omnium negociorum, que bactenua et 
cius, ccmitis Ugolini filius, ac consiliarii et com- usque nunc ex aliquibus causis, juate vel injuste, 

ΓιΟ) Marin : teloneum. 
(41) Laudatur ad dispoait. thronor. in Coll. can. 

ed. Rballiet PoltiV.p. 481. 
(Ί2) Editi Flaminio dal Borgo Diplomi Pisani, 

Pica 1705, 4 p. 147, indcque repraeeentavU Bu-

cbon Nouvelle& Rccherches hist. t«r la princ. franp. 
de Morde vol. II, p, 12. 

(43) Verba celsitudinis nostre huc transponenda 
esac vidcntur. 
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prodocenda habebant, exigii. E i quidem et hii cle-
mentie nostre concessioni repugnare nullo modo 
decreverunl; cum multa vero gratiarum actione 
eam suscipientes, sacramento certitudinem impe-
rio noatro fecerunt tam de oblivione, quam civi-
tas et terra Pisaoa in perpetuum babebunt eorum 
videlicet omnium dampnorura que usque nunc qui-
busdam Pieanis a Romeis illata sunt, quotcuraque 
et qualiacumque sint, quam et de fide et servicio 
quam et quod imperio nostro,beredibus et succee-
soribus ejus, ipsique Romanie observare in futuro 
debent. Amptius quippe serenitas imperii nostri 
eos acceptane et supplicationem eorum cum mul-
tum eapplicaioria et procidcnti figurafusam ad no-
etram clementiam exaudiens, non eolum habitato-
Γ68 civitatis et terre Pisarum in ea jura, que ipsis 
i n Romania precollata fuerant, reetitui concessit, 
verum etiam secundum Domini sententiam euper 
pauoa fidelee repcriens super multa constituit, et 
ad DotiOcationem eorum queimperio nostro, here-
dibus et successoribus ejus el Romanie in perpe-
tuum ipsi polliciti sunt,et eorum que simililer ipeis 
a clementia nostra collata sunt, presens cbrysobo-
lum verbum eis donavii, continens de verbo ad 
verbum ea que nunc ab iis pacta sunt et in char-
tula litteris latinis ecripta et eubecriptione eorum 
confirmata comprebensa eunt et eorum corporali 
sacramento corroborata, et que plenitudini Piea-
rnm facta sunt cbryeobula verba semper memoran-
dorum imperatorum,proavi scilicet imperii noslri, 
domini Alexii Comnani, et desiralissimi patrui 
celeitudinie nostre, domini Manuelis, in quibus 
qaidem recitantur que tunc a Pisanis pacta fuere 
et qae a parte Romanie eis collata. 

Habet igitur conventio scripta quidem que a 
notificatis legatie Pisarum ad imperium nostrura, 
heredes et euccessores ejus, et ad ipsam Roma-
oiam fkcta eet, et quod super eam jurameotum 
faotom eet, eic: 

Nos, legati civitatis et terre Pisane, Raineriue 
Gaetani et Sigerius judex, missi a Tedicio, comitis 
Ugolini filio, potestate civitalts el terre Pisane, ac 
consiliariis ipeoque communi ejus ad altissimum 
imparatorem Romeorum et semper augustum do« 
mmam Uaakium Angelum,et injunctum ab eie ha-
bentee peUudi ab imperalore et Romania pre-
mutuatam pecuniam a quibusdam Pisanis Andro-
n\co illi male memorie, cum adbuc felicissimo 
imperaiore domino Manuele in vita existente noti-
ficataa dominus Andronicus Hierosolymis degeret; 
nec DOD et a quibusdam aliis, yidelicet Teodisco 
de Picicaeegale, Simone Cimicosi et Gcrardo 
Aotonii et reliquis, mutuatam deeideratissimo 
fratri domini imperatoris Romeorum et seniper 
augusti domini Isaakii Angeli, felioissirao sevasto-
cralori domino Alexio Angelo, cum a comite Tri-
polis detenlus eeset; item et ea quo ab homini-
bus imperii ejus sancti, scilicet a prolobooora-
lissimo supremo magno logoibeta illo et sevasto 

illo Chumno et aliis defunctis et superstitibus, 
dampna illata Pisanis, cx quo notificatus dominue 
Andronicus Romeorum invasit imperium et usque 
Dunc,atque eubtracta eolemnia ecclesic Pisane civi-
tatis et arcbiepiscopo annorura octo ei usque 
nunc, et redditue emboli eorum, et reliquorum 
attenentium eis, et ab eis exacta commertia; et 
ei hec eadem reperimus agendi gratee imperio 
ejus sancto; et conventionero assiduam ei perpe-
tuam factam progenitoribus ejus, imperatoribus 
domino Alexto Comnaoo et filio ejue, Porpbyroge-
nito domino Joanni et patruo imperii ejue sancti 
domino Manueli, ei heredibus et succeesoribue 
eju8 ipsique Romanie, aique eervitium perpetuum 
et assiduum reuovandi et jurcjurando corrobo-
randi; ei vero bec eadem imperium ejus sanctum 
non adiraplet, alio vero roodo aliquo restauratio-
ncm facit coramuni Pirarum civitatis placentem 
nobis, eicquo ctiaro raanifestaro conventioDem 
eacramenlo conGrmandi; quoniam ad imperium 
ejus sanclum pervcnimus, et in conspectu raaje-
statis eju8 astantes piam eju? celsitudinem adora-
vimus, et nobis injunctis sufflcienter tractaiis om-
nibus quidcm, que poscimus, potiri nequivimus, 
quia et eublimitas imperii ejus sancti vicissim exi-
gebat a nobis damna a quibusdam Pisanis Roma-
nie quibuedam terris diversisque Romeis per ter-
ram et mare illata; modestia vero et magnificen-
tia imperiali dignatum eet ejue sancluro imperium, 
pro omnibue que poscimue et superius rclata 
Bunt, excepto mutuo facto eebaetocratori, mutua-
toribus in memoriam dive potentie ejus coneeneu-
que noBiri 86 jactantibus, largiri Pisane civitatis 
communi que ex muneribus eemper memorando-
rum imporatorura, domini Alexii et domini Ma-
nuelis, a nobis pridcm in magna urbe poseideban-
tur: embolum videlicet, eccleeiam cum aUera a 
contribulibus nostris infra terminos nostros erecta 
ecclesia, et littoralem scalam ; plus vero his dare 
civitati noslre, et que in faciendo nobis pratico 
traditionis eorum que super pridem nobis tradita 
collata eunt, notificabuntur: quod scilicet practi-
cum una cuoi faciendo iraperiali adoraodo cbryso-
bulo in eecreiis steroetur; renovare quoque ab in-
stanti tempore largicionem Bolemnis nostre ec-
olesie, quingentorum videlicet yperperorum et 
duorum palliorum ; addtre autera et alia centum 
yperpera, et ealaria arcbiepiecopo civitaiie Pisa-
rum sexagiota annuorum yperperorum et unius 
pallii, β1, super bec persone arcbiepiecopi bujue 
qui nunc est civilatis Pisarum addercalia yperpera 
quadraginta ; dooare autem Pisarum el in iis que 
de Romania ab ipsis emuniur et vcnduntur,tam in 
magna urbe quam in ceteris Romanio partibus, 
libcrtalem commercii talem, qualis data est eis 
in cbrysobulo ipsis iacto semper memorandi im-
peraloris, domini Alexii, in i.8 que do tcrris n?n 
eubjacentibus servituli imperii Romeorum ab 
ipsis ic magnam urbem aiferenlur, quamquam ex ^ 

{ 
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hujuamodi chrysobulo appareai eos debere dare j 
commertium in iis, secundum quod ipai Romei; 
lioentiam vero dare nobia agendi aecundura le-
ges in quoadnm homines ipains, qui aervilia tra-
ctaverunt fisci et quibusdam Pisania injuatitiam in-
tulerunt, eo quod pptebamus quidem ab imperiali 
tbesauro dampna ilhita quibnadam Pisanis a de-
fonctis hominibus cplsitudinis ejua, non autem 
exauditi fuimus quoniam rei nequaquam reperiun-
tur ideoque ncgotia non erant raanifesta, et ob 
hanc rem desistimu? ab iia sponte, sine illata no-
bis vi aliqua, ob restaurationem pro iis, ut aupe-
rius dictum eat factam universis habitatoribus ci-
vitatis et terre Piaane ; recepimue bujusmodi pla-
cens nobis largiiluum munue aereniaaimi ct sem-
per augusti imperatoria domini Iaaakii Angeli, . 
quod imperium ejua sanctura nostre terre fecit, et 
oblivioni Iradentes omniaque petiimus, ut dictum 
eat, que et superius recitata eunt.quoniam quidem 
et imperium ejue sanctum aboliciono [m] dampno-
ram usque nunc hominibus Romanie illatorum 
nobia facere dignntum est; ecce per preacna ecri-
ptum noetrum, debena et corporali sacramento 
noatro ac aubacriptionibua manua nostre, aigillia-
que ecrleeiarura in magna urbe existentium Pisa-
norum, sumrai apostoli Petri et aancti Nicolai, 
oorroborari, conventionnm facimua ad impcrium 
ejus sanctum, heredee et eucceesorea ejua, et ad 
ipeam Romaniam : quod observabit civitas et terra 
Pieana et ipsa poteetas, et qui per tempora erunt 
aenatorea aut consiliarii sive consules aut poteata-
tea et capitanei et rectorea, ipaumque commune i 
Pisane civitatis, ea que supra nominatie semper 
memorandie imperatoribua domino Alexio Com-
neoo et filio ejus Porphyrogemto domino Joanni 
ao patruo imperii ejus domino Manoeli , 
pacta eunt. Et heo omnia jurabit ipsa poteetai et 
melioree ac ipaum commune civitatie Pieane, et 
bujusmodi sacramentum annuatim renovabunt, 
eecundum quod ppecialiter de hujusmodi capitulo 
pactum est a civitate et terra noatra ad sempcr 
meroorandum imperatorera, dominum Manuelem.» 

Sacramentum verum eorum super beo factum 
habet aic: 

« Nos, legali civitatis ct terre Piaane, Raincriue 
Gaetani ct judex 8igorius, miaai ad altissimum 
imperatorem Romeorum el scmper auguatuw 
dominum Jaaakium Angelum, a Tedicio, potestate 
Pitanorum, comitia Ugolini filio, ex commuDi 
conailio civitatie Pisane, post multum tractatum 
deaiatentee ab iis que ex iropoaitione predicte 
poteatatia et communia conailii oivitatia pro com-
muni et quibusdam privatia peraonie petebamua, 
que et iu ecripto iu quo aubacripaiuius contiuentur, 
et restaurationem pro iia faotam nobia plaoentein 
recipientes aecundum quod noa injunctum babe-
bdoiua a potestate et comoiuni consilio civitalie de 
placito nostro : juramua super aancta Dei evange-
jia, super honorabilem et vivifieatam crucem, 

quod predicta poteataa communi conailio civitatia 
de hia facto dedit nobis mandatum jurandi euper 
animam auam, conventionem a Pisana civ;tate et 
terra Pisana seraper memorando imperatori do-
raino Manueli factam imperatori Romeorum et 
aemper auguato domino leaakio Angolo, secundum 
quod et i l l i fuit jurata, et quod ea que pro com-
muni et quibusdam aliis peraonis petebnmua, que 
et in acripto in quo subscripsimue continentur, ex 
impositionc ejuadem potestatis et conailii ejusdem 
civitatia dimiaimua pro restauratione communi 
facta. Hern juramus, super aniraam dicte potesta-
tie, quod et ipsara conventionem predictam adim-
plebit et observabit ipsnm commone civitatis domi-
no Ieaakio Romeorom imperatori,beredibua et euc-
ceseorlbue ejus, ipaique Romanie in perpetuum, 
eine fraade et malo ingenio. Et aicut hec Juramue 
de bona fide, sine fraude et malo ingenio, aic Deus 
nos adjuvet et ipsam potestatem et ipaum commune 
civitatia Piaane et in praesenti aeculo et futuro. » 

Manifeata vero chryaobula verba babent, eecuii-
dum quod notificabitur. 

Imperatorie quldcm videlicet domini Alexii, aio: 
Μ Quoniam multotiea nuncioa ad imperium no-

etrum miaoruut babitatjores terre noatre atque 
Pisane civitatis cum litieria suie, et impcrium 
noatrum iterum eia multoiics lillcras inisit, 
minime autem advenit tempua quo fieret cooren-
tionis acriptum eorum pure fidei ei subjectionis 
adimperium nostrum, neque clemeolie noaire 
ad eos acriptum chysobulnm conventionis 
adbuc factum est ; novisaime autem miait 
imperium nostrum familiarem suutn homioem 
Guropalatam Baailium Mesimerium cum litterie 
euis volene eoa auacipere ceu per omaia fidelea 
celeitudinis noatreet dcaideratiaeimos filios oostroe 
totiuaque terre oostre ; illo autem perveniente et 
litteras imperii oostri eis afferenle, que vero man-

#data erant dicenio, ipei qua3 scripta et qaa ipeis 
mandata aunt inlelligenles eaque acceptanlea, et 
omnino volentea Qeri per omnia lidelea imperii 
noetri atque terre noatre, per acriplum conven-
tionem fecerunt, continentem puram eorum fidem 
quam imperio nostro ac Romanie debent, quam et 
per sacramentum omnes unanimiter coofirmaveront 
et ad nostram aerenitatem per voa et nunciam ejue 

) miserunt, que oempe exprease sic conlinet: 
« Ια nomine Domini oostri Jesu Cbristi, atnen. 

« Noa omoea habitatorea civilatie et terre Piaane 
« prouiittimus tibi,8anutiaaimo imperatori domino 
«ι Alexio, ei doaiiuo Jobaaoi dileoto filio tuo et 
« imperatori Porpbyrogeoilo , quod noa totus 
α Pisanua populua ab iata bora et in antea non 
• erimus in conailio aut faoto per quod perdatia 
• voa imperium veatrum vel Roinaniam , vel 
« iasulaa inaria vel terrae, quaa uiodo tenetis sub 
u veelra poteatate ei quaa ab hao hora in antea ac-
« quiretis a Ghroatia, Dalmatia et Duraohio usque 
« in Alexandriam et ipaam ; neque noa, oivitatia et 
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« terre Pieane habitatoree, paeiecemur cum aliqua 
« peraoDa vel populo inimicante imperio veetro ad 
c aaferendtim a vobis veatrum imperlum velRoma-
t niam, vel aliquae imperii veetri terras, vel insu-
« las, qaas nuoo aub poteatate imperii vestri 
« tanetis, aul quae aoquirere debetie ab hac hora 
Μ in antea a Cbroatia, Dalmatia et Durachio et 
« ueque in Alexandriam et ipeam; et jai ex terre 
α habitatoribus noatre et bominibua noslris aliqui 
« damnura imperio veatro fecerint et in Romania 
• fuerint, et quesiti ab imperio veatro fuerint, de 
« eia eoiendabunt damnum juaie et ooncorditer; 
• et si in Romania DOD ,fueriot et Pisaa reverei 
« fueriat, et notum faclum fuerit, si heredes Pisie 
« habuerint,eecundum viree substantie emendatio-
« oem faciemus juste vel concordia, excepto tanto 
« quantum remanebit ex conaensu et verbo nuntij 
• vel nootiorum imperii veatri. Si homioee noatri 
« in terra imperii veetri fuerint, vel Constantino-
« poli vel in alia tcrra aul Jnsulie imperii veetri, 
m volumus et confirmamus ut, ei inimici veatri 
« insurrexerint gratia impugnandi io partibus illis 
« in quibue noatri eunt, et necesse fuerit ut adju-
« vent bominea veetros, ierraa vestrae defendemue 
« coutra omnee inimicos veatros.Heo omnia supra-
« acripta obaervabimue no8,tolus Pisanue populua 
« civitatie et terre Pisane, tibi, sanctiaeimo impe-
« ratori domioo Alexio, et desideraiissimo filio tuo 
t imperatori domino Jobanni Porphyrogenito, si-
« cat euperiue ecriptum est, incorrupta et oum 
« rera fide, sine fraude el malo ingenio, vobii 
«corroborantibus per cbrysobulum ea, qu» in 
« aoripto nostro contineatur, et observantibus ea 
« nobis. 

« Hoc faclum est aooo inearnationie Domiai 
t milleeimo centeeimo undecimo, quarto dccimo 
« Kalendarum Mali, iadictionis tertie et decime, 
« ia preeeQtia archipiscopi Amalphitani, Mueci 
« judicis Axnalpbitani et coneulum Pisanorum. » 

u Hie itaque per scriplum et sacramentum ab 
illie conflrmatie in preseotia bominis imperii no-
airi Meeimerii, quoniam et vos missi ob illis estis, 
vAdelicet Guido clericus et Bonfilius presbiter, 
Girardua vieecomes, Hebrandue frater. Rainerii, 
Alferioa «oaeul, Petrus judex, Guido filius Boni 
Pipini , Odimandue Curopalata filius Oddi, et litte-
rae imperio noatro attulistis quas ilii omoee per 
voe ad imperium miserunt, et continebatur io 
litteris aorum boc, ut ea quo dceraul vos adim-
plereli*;boo per ecriptum et sucramentum vestrae-
que BubBcriptioaeB conQrmaslie, quod omoia que 
ab illie pacta auot ad imperium nostrum etdeeido-
ratisaimum Ulius ejus imperalorem et Romaniam 
per aacramentum, universi babitatoree civitatie et 
terre Piaane confirmarint, et observabunt Grma et 
mviolata, aicut hoc intelligit imperiutn nostrum 
ad proticuum et bonorem euum et deeideratissimi 
filii eui et terre potentie noalre, magne, medie ei 
ultime. Ob fidem igitur quam dispiauiitia omnea 

habitatores civitatis ei terre Pieane observare im 
perio noetro et Romanie, constituit et imperium 
noetrum per presene cbrysobolum verbum dari a 
nostra screnitate, non solum in vita eua, sed et 
post obitum suurn a desideratissimo filio noetro 
imperatore domino Johanne Porphyrogenito, P i -
sane ecolesie qoe eub nomine sancte Dei Gonitricie 
est,per unumquemque annuranomiemata yperpera 
400 et pallia duo ; domino dilecto archiepiecopo 
Pisaram nomismata aimilia 60 et pallium unum ; 
Lamberto judici, Garletlo "et Antonio ttomismata 
similia 400, et poat obitum borum dabuntur eo-
clesie. Comraertiura de auro et argento quod af-
feretur a vobis, non dabitie ullo modo.De mercibus 
quaa afferetie de terra veatra ot de alienia terris 
non aubjacentibua servituti impprii nostri, dabitis 
gratia commertii de vigintiquinque unum et nibil 
ampliue. Scala dabitur vobie in qua debeant navee 
vealre applicare et onera earum deponi; et looua 
negotiandi aptus et conveniene cum babitaculie, 
ut reponatis merces veetraa et habitctie. Similiter 
et in magna aanctissima Dei eccleeia, eancta 8o-
phia, dabilur vobis locue atandi a sanctissimo pa-
triarca ; et in ypodromio dabitur vobis locua ubi 
debeatia sedere in die ypodroraii. Si depredata 
fuerit navis vestra in terra imperii noatri, et per-
dite fuerint ree veatre, ablate ab aliquibua qui sub 
potcntia iuipcrii nostri sunl, faciet vobis clementia 
imperii nostri juaticiam et emenddtionem conve-
nienti tempore, poatquam probatum fuerit. Navia 
vealra ei fracta fuerit infra potcntiam imperii 
nostri, rea veBtras quae voa liberatis et extrabitia 
ealvaa habebitie sioe dubio, et illae autem quae 
Romei extrahent adjuvantes habebitia, dantes eie 
mercedem secuadum loci consuetudioem, niei 
forte inter vos et eos uliquid aliud sponte pactum 
fuerit. Morcea vestras quas afferetis de terra ves-
tra,vel de alieoie terris nan subjacentibus imperio 
nostro, postquam ad imperium aobtrum vos vene-
ritis, eive CoDstantioopoliin sive in insulam im-
perii ooatri, babebitie Hcentiam extrahendi, et 
veodendi io looo in quo appHcueritis, et tam ibi 
quam alibi infra continentiam polentie nostre qui-
buscumque volueritie, nullo alio pacto vel modo 
contra voluntatem vcstrara precipiente in venditione 
et commulatioae, exceptis inimicis imperii noetri; 
et dabitis et io hie commertium sicut superius 
dictum eat. Alias autem mercee qae de Romania 
8unt,venditia sicut Roraci, et dabilis sicut Rooici. 
Littere imperiii nostri mittentur ad terraa ejue in 
quibua applicabitis, ut ducos io eis cxisleales co-
gooscanl fidem puram et servilutcm vesLram et 
que ab imperio noatro vobia couslituta euat et que 
iraporio nostro a vobie, quateaua noa transgre-
diantur que ab imperio nostro pacta suot duccs 
et reliqui qui sub potestate imperii no«tri sunt. Et 
ei acciderit aliquid injudum fieri, viudicabitur ab 
U8,fletque emeudatio justa.Ut et ab imperio noatro 
in omaibui terris poleulie nostre cl inaulie in qui-
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bus applicatis,iidem vobis loci serventur et eadem j 
emcndalio fiat. Si ab aliqno Veneticorum aut ab 
aliquo bominft subjncento iraperio noetro paesus 
fuerit Pisanus quispiam atrox dcdecus vel turpem 
injuriam aut dc rebus suis damnum, faciet irapc-
rium nostrum emendationem,postquain probatum 
fuerit, ei nostre screnilati relatum fuerit infra 
tempue legale et conveniena in omni continentia 
aua. Naves vcstro et homines vestri volentes re-
dire Pisas non prohibebuntur; neque imperium 
noatrum, nequc desideratissimus filius ejus impe-
rator Porpbyrofrcnitus, neque aliquis preceplo 
noetri per qucmpiam modum injuslitie facietquic-
quam in rebus vestris vel bominibue. Si vero ob 
aliquas oausas interdum factum fuerit, perconve-
niens tempus emondabitur. Si aliquis vestrum re- . 
clamatiooem fecerit, non repelletur, ei notum im-
perio noetro factum fuerit, eed recipietur recla-
malio ejus et secundum legem vindicabitur, et 
vindicabitur post probalioncm veritaiis, ei, appa-
ruerit injuslitiam passus. Qu\ pro Bcrvilio Dei 
Hierosolymam tendunt cum vestris hominibus 
causa militandi contra paganos, in itinere vel in 
reversione impedimenlum aliquod non sustinebunt, 
neque perlurbabuntur ipsi vel navcs,aut stipendia 
aut bellica instrumcnta que deferunt, sccurilatem 
faoiontibus iie qui eos recipiunt in naves vestras 
hominibus per certiQcationem sacramenti, qua-
tenus nec inimicum imperii nostri et Romanie ad-
jtivent,nec ibi contra iinperium nostrum efliciantur. 

«Hec itaque manebunt quippe immutabilia eem-
per, quousque vos et omnes habitatoree terre ve-
etre et civitatis observatis ea que superius notifi-
cata Bunt flrma et incorrupta imperio noetro et 
deeideratissimo filio ejus et imperatori domino 
Johanni Porpbyrogenito et Romanie, sicut bec in-
telligit imperium noslrum ad honorem et proG-
coum euurn et Roraanie, et eine fraude et malo 
ingenio aliquo. Propter hoo enim et preeene cbry-
eobulum, verbum, mutuum veetre scripte conven-
tioni per vestrum Bacramentum confirmate el ve-
etria propriis eubscriptionibus corroborate, mis-
sum eat per vos omnibus babitatoribus civitatis 
terre Pisarum. 

« Factum mense Oslobri, indictionis quintc, sex 
millesimi sexcentesimi vicesimi anni, in quo el 
noetrum pium et a Domino ordioalum subeignavit 
imperium. 

« ALEXIUS in Christo Deo fidelis imperator et 
moderator Romeorum Comnanus. » 

Domini vero Manuclis sic : 
« Fidelissimi imperio nostro Pisani adepti f'ue-

runt jam in magna urbe, per cbrysobuluin eemper 
memorandi avi imperii nostri, et ruraum serapcr 
memorandi dooiini et patris celsitudiois nostre, 
embolum et scalam et eccleaiam, accundum quod 

in practioo ipsis facta notificantur, que huju.8 
sunt (44). Quoniam vere ante tempus ob quaedam 
causas voluit imperium nostrum hujusmodi loca 
ei8 mutare, eisque pro bisdar i alia ultra in parti-
bus magnis urbis oppositis, ipsi autem accedentes 
clomentie noatre eupplicaverunt ut hoc non fieret, 
verum eaaent in poseessione eorum que pridem 
habebant, serenitas imperii nostri sic fieri conces-
eit. Et quoniam oporluit sacramentum ab i i s fieri 
imperio nostro hujusmodi negotii gratia, priorem 
conventionem et sacramenta eorum corroborans, 
et quippe ad nostram serenilatem legati ab hujus-
modi terra equidem pervenerunt, prudentiBsimus 
videlicet consul hujusmodi terre Albcrtua, et cum 
eo judex Burgundius ei comes Marcus, et fecere 
imperio nostro sacramentum, consul quidem noti-
ficandum Bacramentum sic eecundom verba conti-
nens : · Ego consul Pisarum, legatue ad dominnm 
« nostrum imperatorem Romanorum et eemper 
« augustum dominum Manuelem Porphyrogenitum 
« Gomnanum, juro ex precepto et voluntate archi-
« episcopi noetri, coneulum, eenalorum et relique 
« terre Pisarura presens sacramentum : quoniam 
« ob quasdam raiiones accidit nos ad modicum 
« removeri ab iie que in magna urbe babebamua, 
« videlicet eccleaia, embolo et ecala, datie nobis 
« pro restauratione aliis in parlibaa que ultra 
« sunt, nunc autem ex precepto imperator/s re-
« stituti eumus in ea que quidem habebamnaiquod 
« obeervabimus nos et terra Pisarum απίνβΓΒΒ'ηο-
« tificato imperatori Porpbyrogenito domioo Ma-
« nueli Comnano, heredibus et succeasoribus ejos 
« et Romanie, fidem et debitum qood debebat 
« terra Pisana imperio ejus ex pridem factie οοη· 
• ventionibue et sacramentis semper memorando 
«imperatori, domino Alexio Comnano, ipeique 
<c Porpbyrogeoito et imperatori domino Maooeii 
« Gomnano ; et si aliquid factum eet a terra Pi* 
« sana alicui coronato vel non coronato ad irri-
« taiionem spectans hujusraodi conveatioaum et 
« eacramentorum, pro non facto reputabitor illad. 
• Preseoe vero sacramentum debent facere et re-
« novare et consules et reliqui babitatoree Piea-
t( rum secundum consuetudinem. Et siout beo 
« juro sine fraude et malo ingenio, eic Deoe me 
« adjuvet, sancta Dei evangelia et bonorabilie et 

ι « vivifica crux.» — · Judex vero Burgundius et co-
« mes Marcus eic juraverunt etipei»—«Nos Judei 
• Burgundiue el comee Marcue, misei legati ad 
« potentem imperatorem Romeorum PorpbyrGge-
• nitum dominum Manuelem Gomoanum acivitate 
« Pisana, juramus super sancta Dei evangelia et 
« honorabilero et viviGcam crucem, quod conven-
« tioncm faclam eempor memorando imperaiori 
« domioo Alexio Comnano, et domioo nostro im-
« peralori el Porpbyrogenito domioo Manueli Coni-
• nsiQO a civitate Pisana, quam consul Piaarum 

(44) Videntur hio excidisse ol περιορισμό: instrumenti illiue. 
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« Albertua juravit, ad honorem imperatoria obser- ^ 
« vabimus fldeliter et nos, et faciemua confirmari 
« ab uoiverea civitate Pisana sine fraude. Et sic 
«juramas bec sioe fraude et malo ingenio, et 
«flrma observabimus. Sio Deus nos adjuvet, 
« aancta Dei evangelia et bonorabilis et vivifica 
« crux. » 

« Ecce et imperium nostrum corroborat per 
preeens cbrysobulum sigillum soom munus quod 
habebant ia ootificato jure a semper memorando 
imperatore domino et patre ejus, et jubet firma 
et iaviolabilia permanere facta eis obrysobula 
auper collatione hujuemodi immobilium, si et 
bujuemodi terra Pisarum bene observat pacia et 
sacramenta sua que imperio nostro, heredibus et 
aucceasoribua ejus fecit, ad bonorem et proilcuum j 
imperii noetri et Romanie. Super boc enim et 
preaena imperii nostri sigillum eis collalum eat, 
debeas et in coogruis secratis sterni propter noti-
flcationem, mense Julio, indictionis tertie. » 

fiicequidembujusmodicbrysobuliscontinenlibus, 
quoniam notificatilegati superius scripta pepigerunt 
et scripto eubscriptione eorum conlirmato compre-
benderunt,et sacramento cea notificatum est corro-
boraverunt, jubet imperium Dostrum,ea que insu-
perius scriptis cbrysobulis comprehenduntur, iam 
de iis que a civitate Pisana Romanie facta sunt, 
quam et de iis quea Romania ipaia collata 8unt,efQ.-
caciam et inviolabilitatem babere. et sic repulari 
ut DUQC pacta et collata ; et restitui preoipit Pisanos 
io universa que in magna urbe ipsis donata pridem 
fuerunt a semper memorando imperatore et pro-
avo imperii noBtri, domino Alexio, et deaideratis-
•imo patruo celailudinia Dostrae, domino Manueli: 
embolum videlicet, habitacula, ecclesiam cum 
altera ab ipsis infra jura eorum erecta ecclesia, 
etlittoralem scalam, secundum quod eis donata 
fuerunt, et aecundum facta ipsis praclica super 
tradicione borum eisfacta.Largiturautem eieimpe-
rium nostrum et pensionalia monastaerii doraini 
Aatonii, que ia facieado ipsis practico notiGcabun-
lur, babentia pro anno introitu [m] nomismata 
yperpera 246, et scalam predeputatam ia eitu loci 
lcaaatisae a aerenitate nostra edificatio ab ipaa 
boapiUli ia templo venerabili sanctorum magno-
rum Martorum Quadraginta. Concedit aulem dari 
et rursum PUane ecclesie conatUuta ei annua 
soJemoia, 500 ecilicet yperpera et 2 pallia ut et 
ab imperio noetro ei nunc constiiuta, ob Gdem 
quam civitae debet et terra Pisaoa imperio nostro 
et servitium ejus. Addit quoque eis et aliayperpe-
ra 100 similiter, et bonoralissimo archiepiscopo 
Piaarum precoaslitutum ei annuum aalarium, 60 
videlicet yperpera et unum pallium, ut et ei nuno 
conetitutum ab imporio nostro.Addit vero persone 
arcbiepiscopi qui nuno est et alia yperpera per 
eingulae annos 40. Et jubet hujuamodi omaia a 
parte civitaiis et terre Pisane possideri boc modo 
per omnee et aasiduos annos,eecuDduai faciendum 

practicum horum tradieionis; quod fiet notificatis 
legatis porum a graramaticia imperii nostri, Pcdia-
dita CoDstantino et clarissimo protonobilissimo 
Sergio Goliva, et a desunotato Constantino Petiota, 
quod et in congruis secretis sterni debet cum 
presenti chrysobulo imperii nostri ; et babere 
Piaanoa univeraos introitum eorum presentem et 
futurum ex euperedilicationibus ipsorum, quas 
infra terminos ipsis Iraditos facieot, quousque 
civitas, quam debet imperio noatro, beredibue 
et successoribus ejua ipsique Romanie,fidem atque 
servitium conservat, et terra Piaana ao ipsum ejus 
commune inviolabiter et aine diminutione, aecun-
dum conventionem scriptam a supranoiatis eorum 
legatis factam et superius recitatam, que et a 
potestate ejusdem civitatis et terre Pisane et me-
lioribus Pisanis et univcrsa plenitudine Pisarara 
jurari debetin presentia super hoc ipaum mitten-
dorum bomiaum imperii noslri, et aaauatim reno-
vari, secundum quod specialiter ea que bujus 
capituli sunt, semper memorando imperatori, pa-
truo imperii noatri, domino Manueli, pacta sunt. 
Fruentur autem et libertate univeraa in duobus 
recitatis chrysobulis comprebensa commercii, et 
reliquorum omuium capitulorum que in eis con-
tinentur,exhibentes de centum 4 tam in magna ur-
be quam in ceteria terria noatrepie tranquillitatia: 
Don aolum de iia que de alienia partibus ab ipsia 
in Romaniam afferuntur univereia mercibua, ve-
rum etiam de iis que de terria Romanie ab ipaia 
emuntur et in magna urbe vel aliiaterris Romanie 

ί venduntur. Quamquam enim et ex cbryaobulo 
ipais facto proavi imperii noalri, aemper memo-
randi imperatorie domini Alexii Comnani, ut vel 
ut Romei reputentur ipai in mercibus qaaa 
de Romania emunt, determinatum est, idem-
que coramercium dent de iis quod et Romei daat; 
sed tamen imperium ooetrum multam eorum 
devolionem et fidem remuaerana, liberaliter et 
auper boo capitulum erga eoa agit, et 4 de cen-
tum tantum dare eos jubet et ia mercibua ipao-
rum quaa de Romania equidoui eniunt. Fruentur 
igitur Piaani libertale ipsia collata a noatra sere-
nitate et omnibus ipsis donatia, ceu euperius pa-
lefacluni est, et amovebuntur ab bis nunquam. 
Quamvis enim bujuamodi omniajam tradita fue-

I rint monasleriia et peraonia quibua beo ablata 
aunt, et Piaania tradita, attaoien quoniam lterum 
bujuamodi Piaani aub aervitio Romanie ordinati 
sunt et priatinam suam fldem atquo aervitium 
imperio Doatro, beredibue et succesdoribua ejaa 
et Gomanie, observare juraverunt, ruraum eie 
ablala sunt et realituta Pisani8,quoDiam ipai satie-
factionem a fisco babere debent; si vero non 
babuerint, non deboot in Piaarios agere, aed in 
ipauin iiscuin, inira Jegitimum tempua. Et restau-
ratiouem adepti iuerint, babebuat aatiafactionem 
qer id quod dabitur; si autem non adepti fuarint, 
babebuot pro rato : quoaiam imperium noatrum 
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licentiam exlegibus babet in noticia largiendi et Α 
aliena, et largitur bec Pisarum plenitudini. Quo-
niam vero notificati legati clemcntie nostre sup-
plicantee petierunt cum aliis notincari in presenti 
cbryeobulo imperii noslri, tam ea que pridem 
poeeidebantur a parte civitatis et terre Pisane in 
magna urbe jura, quam ea que nunc a celeitudine 
noatra ipeis collata sunt, imperium Dostrum sic 
fieri ronceesit. E i habent qne pridem quidema 
Pisanis possidebantor βίο (45): 

Conservabnntur igitur universa superius acripta 
firma ab imperio noetro, beredibus et eucceesori-
bue ejua et Romania, ai poteatas que eet in civi-
tate et terra Pieana, consulee, consiliarii et eena-
toree, oapitanei, reotorea et reliqui meliores, ao 
ipeum commune Piearum receperint que a auperiua 
eoriptis legatis eorum pacta et jurata imperio no- " 
Btro,beredibus et succeseoribus ejusipsique Roma-

IX. 

nie sunt, et pnpigerint ea et corporali confirmave-
rint eacramento, et ecriptum heo οοηϋηβοβ oom-
posuerint et consuete corroboraverint, et celsitu-
dini nostre miserint, et hec rata in perpetaum 
habuerint ipsi, et qui post eos erunt conenles et 
potestates, consiliarii et eenatoree, capftanei, 
rectores ao ipsum commune civitatis et terre 
Piea, presente chrysobulo verbo imperii nostri 
flrmiter et inviolabiliter permanere (45), quoueque 
ooneorvabunt suprascripti omnes ex integro ea que 
superiue narrata eunt. 

Facto meose Februario presentie deoime indi-
ctiopis, eed millesimi septingeateeimi anni, in quo 
et nostrum piura et a Deo ordinatum eubeignavit 
impcrium. 

leaakiue in Ghristo Domino fldelie imperator et 
moderator Romeorum Angelus. 

DE EGGLE8118 AD ALTIORBM LOCUM PROMOTIS. (A. 1193.) 

Vide Balsamonem ad Synod. Chalced. c. 12. 

X. 
DB MKTROPOLl HYPAEPORUM. 

Non exiat (46). 

XI. 
AUREA BULLA VENKT18 CONCESSA [47]. (A. 1499.) 

Quemadmodnra animalia seee ad invicem intime 
diligentia, gregatim quousque aemper euntia, nec 
non et compascentia r»t simul ad eublimia et infe-
riora oonvolantia," coegredentia etiam ac regre-
dientia, et forte interdum quadam nccessitate 
secedep.tia, et eepius ad invicem retro respicientia, 
et gruendo ac sclingendo et propriis uniuscujus-
que vooibuB desiderium ah invicem remotorum 
demonstrantia, et si alicubi libertatem ceperint, 
etatim valdead corapascentm redountia,et letitiam 
imposeibile est dici quantura ex facto ad invicem 
ooncureD, et velut dilligenti allocutione non signi-
flcativis et inartieulatis vocibus subeignificantia : 
sio et genuB Veneticorum plurimum amicabile ac 
eervile circha Romaniam per tempora iam multa 
etetiam a centum annis et plus connumeratis 
poesidene inconvulee eam et indivieibiliter detinet 
Et 8i aliquem remolo forte eic eos persequitur, 
quiete remotionein portantes sepe ad unionem 
revertuntur, modis quoque omnibus eam revooare 
requirunt, et ut [ad] mairem pueretad doruinam 

(45) Bucboa omisit eiiumerationem locorum aPi-
sanis Coastaotinopoli posseesorum, sed notat: 1 υ 
e$t plusieurs fois question des ttablisscmentsdes Amaf-
phitains.tt Abaque cursu Amalphitaoorum ».— «Ju-
ra donata Almaphitanie ». — « Descendentem ab 
Amalphitanie. » — « Dividit eamdem scalam que 
ab Amalphitanis poseidelur. » 

(45*) Videtur addeodum : debente. 

G vcrna respiciunt atque amplexus exepeotant; cum 
autem invenerint, indiesolobilibuB vinculia amoria 
lenere etudent. 

Quod quidem et nunc Venetie oiroha Romaniam 
contigit. Naro imperio meo soeptra Romanie divina 
providentia euscipiente, conventionibue qooqoe, 
que inter eam et dillectissimum frairem imptfti 
jnei preimperantem,dominum Ieaakium Aogelom, 
fuerant, quaai suscipientibue, nobillisalMB dux 
Venetie et protoeevastoe Henricue Daadolas, ac 
etiam ipsa Veneticorum coneilii prude&Ua super 
requisitionem unionis quasi dieeolute naqaaquam 
euperdormitavit, imo legatos ad nostram tranemi-
aerit celsitudinem : primo quideiu Rainerium 
Zenum et iilium nobillissimi quidem doci Venelie 

n Auri Magietri Petri, Marinum, et legatum ab 
imperio meo Bueceperunt grammaticum ejue, pro-
tonobillimum ypertaton dominum Johanoem Ca-
taflorum. Et quoniam quidem per eum in Veneciis 
BufBcienler morantem, que io conventione ambi-
guaerant, aolvi non potuerunt, alioa etatioi lega-

(46) Laudatur ad Dispositionem thronuin in Goll. 
can. ed. Rballiet Potli V. p. 476, η. 1. 

(47) Nuperrime ex libro alio et librie Pactoram 
ediderunt lafel et Thomae eeplus laudati tom. I, 
p. 248 sqq. 

(48) Editores leguat : EUi atiquanium — prose-
quitur. Lege, Et $i aliquis remoto*. 
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tos ad noatram tranamiserunt aublimitatem, et nec 
per eoa valentca paoiaoi, [ac] finem apponi eia, que 
ab hiie querebantur, neo aliorum legatorura mie-
aionem procelaverunt (49), UDO acceaserunt et 
ruraom ad noetram iegati Vanetie tranquilliLatem, 
Heorioue Navagiosua (50), Andreaa Donatus et 
Benedictue Grillionis. Et cum neo ieta, que lega-
iionis erant, pro suo velle ipeos imitantia (51), in 
Yeoetiamad se mittentes et ipei rediere, ausci-
pieatea a noetra eerenitate legalum, panaevastoa 
eevaetoa ct familiarem imperio nostro acolit-
tum (52), dominum Johaonem Nomucopulum ; et 
abiit ia com eis. Et tunc (53) neo per istum eiaf 

que ipai (54) eadebant,majoree Venetie finem indu-
cere potuerant, alios legatoa ad aoatram duxerunt 
manauetudinom, Petrum Miohaelem videlicet et 
Octavianum Quirinum, viroe prudentia, consilio et 
verbo apud Veneticoa quam magnoa, qui cum 
panaevaato, sevasto et imperio mco familiari can-
cellario vicedomino Dimitrio Trinkio (55) ex pre-
cepto noatre magnificentie tam da jam peractis, 
quam etiam ex novo pasciacendie multociens ra-
ttocinantet, denique et coram nostra majeatate 
staterunt, etinter predictum cancellarium atque 
608 tractata retulerunt, et multam instantiam, neo 
non et deprecationem ut eis placita perflcere poe-
sent facientes, ad declarandam acquievere. Jura-
verunt et etiam eaoramentum, sic ad verbum con-
tinens; 

« Nos legatis nobillissimi Ducie Vanetie etimpe-
rialie protoeevaatiHenrici Dandoli, Petrue Michael 
etOctavianus Quirinus, juramus bac bodierna die 
que est vigessima septima presentis meneia Sepiem-
bria preaentia eecunde indictionis, aex milleaimi 
eaptingentemiai septimi anni, ad sacra dei evan-
gelia et ad honorabilcm et viviflcam cruccm, quod 
omnia, que pacti sumus cum sanctiaaimo et altis-
simo imperatore Romanorum et seroper augualo 
domino Alexio Gomnano, secundum orationem et 
voluntatem predicti nobillissimi ducia Veneti» et 
exacripta ejoe conmiasione ad noa ex voluntate 
majone partia parviet magnt concilii Venetie facta 
convenimua et pacti aumua; et quod conceasit et 
contuieait nobie idem nobilliaaimua Dux Venetie, 
u\ not auper aaimam euam juremus, quod et ipse 
ea, queanobia pacta sunt et conventa, jurabit et 
hominea Venatie jurare faciet. Ex ex quo nobis 
boc eoneeesitet conmiasit,non id subvertitvelrau-
tavit. Et eical bec juramue sine fraude et malo 
ingonio, aie adjuvet Deua et sancta ejue evangelia 
et honorabilia alquevivifica Crux predictum ducem 
noatrum β*, noa, et in boc aeculo et in futuro.» 

Hec igitur jurantea, et que pacta suntab eie no-
•tre magnificentie, utex parte predicti nobillisei-

(49} Editoree emeodant : protelaverunl. 
(50) Lib. pactorum : Navagerios. 
(61) Legerim: impetrarent. 
(52) Lib. pact. acoluthum. 
(53) Editores eonj. cum. 

mi ducia eoruoi el totins Veoetie ecripto ab eia 
subaoripto coraprebendentes, id noatre tranquilli-
tati tradideruot, sic per diclioncs babeQ9 : 

« Non (56) eelVenetia conjuDcta, nec umquam 
coDJungetur ahcui coronalorum hominum vcl noo 
coronatorum,aut gentium vel nationum alioui con-
tra imperium domini iinpcratoria Romanorum et 
sompor auguati domini Alexii Comnuni, quamdiu 
ipae vixerit, aul bcredum ejua tani masculorum 
quani et fcminarum, qui et que imperabunt, vel 
corum qui expreccplo eorum imperabunt, ad offen-
dendum Romaniam particulariter aive univeraali-
ter, nec per ao umquam offendct. 

« Ilem, quotienacumque principum aliquia coro-
natua vel non coronatua, aive gens aliqua tontra 
Romaniam venerit ad offendendum eam cum ga-
leia quadraginta vel pluribua, usque ad centum, et 
vult imperium eorum, vel bcrcdea ipaorum mares 
aive feimne, fqui] ct que imperabunt, vel bii, qui 
ex precepto eorum imperabunt, aervitium Veneti-
oorum cum galeie quadraginta et usque adcentum, 
debent illud babere infra inenaee aex poat noticiam 
duoi datam Vanetie ab imperio eorum. Que profe-
cto galce debent Venetie fieri et preparari a Vene-
ticia cum univereo earum apparatu per peccuniam 
illucmieaam ab eorum imperio, vel inventa [m] ibi 
a parte celsitudinis eorum, Venaticiadare debenti-
bua hominea aptos, ut quisquo eorum preparatio-
nem quinque galearum presit; qui el jurare de-
bent, quod faoient eaa et bcne Geri, et unamquam. 
que earum centum quadraginta fore remorum et 
cum omoi apparatu earum, cum ceHeritate et ai-
ne dolo, aecuodum quod deberant eas facere fleri, 
ai eaaent galee Yenatie, aut ai cum peccunia Ve-
netie deberent Oeri. Quorum quiaque debet a ve-
atiario domini impcratoria accipere liberalitatia 
gratia numiamata yperpera aexaginta. 

«Item, comitea hujusmodi galearum jurabunt 
auper aancta Dei Evangelia, quod in unaquaque 
gallearum erunt centum quadraginta bomines, gi 
tot bominum eis roga data fuerit, exceptia mo-
rieniibua et sine eorum nolicia aufugientibua. Ve-
rumtaroen ipai atudebunt bona flde, quatenua ro-
gam eiadom bominibus datam, morientibua vel 
fugientibus vidclicet, recuperent: quam ai recu-
perare valuerint, inducent alioa pro eia in 
galeaa eorum, aut reddeot rogam homini domini 
imperatorie. 

t Item, jurabunt unusquiaque comitum, quod 
universum apparatum ipaia traditum cooducentad 
bonorem imperii eorum et aalutem noalri atoli. 
Hominea autem galearum talem accipere debent 
rogakn, qualem Venetici apud Coriphum accipic-
bant. 

(54) Iidem : ipsis. 
(55) Lib. pact. Tniniciio. 
56) Quffi acquuntur repetita aunt ex Nov. V βα-

pra, pauoia mutatie. 
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t Item, 8i imperium eorum voluerit in numero 

bujusmodi centum galcarum servitium Venetico-
rum in universa Romania inventorum, debct illud 
habere CUQI tot scilicet galeip, quot armari pote-
runt ex inventi3 Venelicis, ex quatuor tribus in-
ductis secundum numerum invenlorum Venetico-
rum cum et predicta roga. Tamen non cogentur vi-
ginti annorum homines [et] infra galeas ingredi, 
neque sexaginta annorum et ullra. 

ο Item, noster stolus debet habere capitaneum 
vel capitaneos Veneticos, qui jurabunt, quod con-
ducent stolum ad honorem imperii eorum et salu-
tem nostri sloli bona fide sino fraude usque ad 
stolum celailudinis imperii eorura. 

• Item, si aate quam noster stolus uniatur ioi-
perii eorum stolo,invenerit aliquem stolum inimici 
imperii eorum, et voiuerit ci nocerc vel eum ex-
pugnaro, faciet sic absque fraude et malo iogeoio 
aliquo. Postquam vero atolus noster uoitus fuerit 
stolo iinperatorie eublimitatie, debcnt numerari, 
qui in galeiserunt, a capilaneo stolii imperii eo-
rum, ai ipae voluerit; ot inventi quidem erunt in 
aervitio celailudinis imperii eoruni ; absentes vero 
studiose ac bona flde curabunt rcperire Venetici,si 
potuerint, et numerum adimpiere. 

«Item, capitaneua vel capitanei nostri stoli et 
comites et nauclerii, nec noa et prodenses et ex 
unaquaque galearum decem homines jurabunt, 
quod obedient precepto capitanei stoli imperato-
rie cclsitudinis imperii eorum, ad bonorem et 
ealutem noetri sloli, sine fraude et malo ingenio, 1 

et quod una cum etolo imperii corum persequen-
tur slolura inimici majestalis imperatorie, sive 
Christiani sint aivo pagani; ct offendunt eum et 
expugnabunt et pcraequentur, inferentque ei ma-
lum, quod inferre valebunt, bona fide, aine fraude 
et malo ingenio ; et impugnabunt eum, quandiu 
et atolua imperii eorum impugnabit curo bona 
fide, aine fraude. Et si aliqua [m] terrarum ini-
mici impcrialis celaUudinia ceperit, debemua inea 
ecclesiam et embolum ei acalam habere et con-
servare aine onini daiione. Veruntamea stolua 
imperii eorum debet taniue eese, quantus et no-
ster, aut amplior. Postqtiam autem bujuamodi 
servitium impcrio eorum peregerint, debent habe-
rc ex galeis, que de Venetia exiverint, ad suam 
reversionem galeaa tot, quod eia neceaearie conve-
nienter erunt, etaine fraude et bonafide. 

«Item, poetquam hujusmodi galee Venetiam 
pervenerint, si eorum imperium voluerit eas in 
Romaniam rursum reduci a Veneticia, fiet aic ; et 
UDuaquiaque eorum, qui eae reducet, debet babere 
proprie mercedis gnilia,quod conpelena eat aecun-
dum tcmpus. Si autem imperium eorum voluerit 
per aliaa peraonaa aive per aliqua ;i diapensatio-
nem reveraioaem earum fieri in terram auae celsi-
tudinie, licebit et boo ei. Si vero voHuerit eae ibi 
custodiri, cuslodientur ad bonorem imperii eo-

^ rum, tanquara ai proprie esaent Venetie, verunla-
men cum imperiali expensa. 

Item, si ob gravitatem aliquaui hujusmodi galee 
nequiverintsecundum prc/ixum termioum de Ye-
netia venire, (debent) in servitium stoli imperii 
eorum ingredi univerai in Romania inventi Vene-
tici, secuoduQi quod superius declaratum est, sci-
licet de IV trea, cutn supra ecripta roga. 

« Item, 8i eo [rum] imperio expedit adjutorium 
ad viodictam terre imperialis celsiludinis ob ali-
quem inimicum in Romaniam ingreasurum cum 
galeis quadraginta aut pluribue, et nequit impe-
rium eorum pro auxilio mittere Venetiam, debet 
imperatoria majestaa Veneticoa iodocere ad sue 
terre defensionem conira hujuecemodi inimictira, 

I inventos in magna urbe videlicet et circha eam, 
et ab en locis jacentibue circba eam vereus or-
tum et vcrsus occasum usque ad Afidum, ibique 
eimiliter repertos, et in terrie, que iafra sunt, 
U8que Filadelphiam etin ea, et usque Adriam, po-
lim et in ea, ex quatuor trea, cum tot galeie, quot 
armare valebuut, inventi secundum predictum 
ordinem, cum etiam manifesta roga. Tali ilaque 
modo talique ordine juvabunt et deffendent Rtma-
niam Veaelici contra omnem bominem coronatum 
et non coronatum, et contra omnem gentam Ro-
maniam aocere volentem, proat superiue declara-
iumest; et contra ipsum regem Alemanie. 

« Item,si imperium corum volueritmittere Vene-
tiam bomines aut vestiaria, gratia condacendi 
milites aut de Lombardia aut ab alia terra, ct di-
spensandi ad hoaorem et utilitatem spectantis terre 
celsitudinia eorum, iicebit et boc eie, niai hoc 
conlra VeDetiam sit. Debent autera Venetici reci-
pcre homines et peccuniaa et vestiaria imperii 
eorum, et defendere etbomines et peccQniaa eo-
rum ab omnibus inimicie. Verumtamen demeatia 
impcrii eorum non debet Venetia slolum edoeere 
vel excrcitum coatra aliquem, cum quo Veaetici 
habent unionem et amorem. 

«item, si imperium volueritper pariea Veaette 
milites ia Romaniam ducere, licebit et hoo impe* 
rio eorum, niai ipsi manifesti inimici Venetie siot, 
aut Veoetia impedita sit, sine fraude et malo in* 
genio aliquo. Nam Iraneacto impedimento licitum 
eriteitf, siveeoli fuerint eive cum familiii, Irans-
ire. Hoc autem servilia debent Venetici imperio 
eorum et Romaaie servire, nisi manifeslae ioimi-
ciciae habeat ab aliqua coronata persona vel aliqua 
magna lerra, ita quod servitium ipai nequeant 
facere, sine iraude et malo iDgenio. 

« Item debent, qui per teajpora Ducea Venetie 
erunt,imperio eorum et heredibus eorum mascu-
lis et mulieribua imperaturia, eive biie, qui ex 
precepto eorum imperio imperabunt, et fidem, 
sjrvabunt eiiam eam cootra omnem hominem co-
ronatum, et non coaoratum, aalvo eo, quod per 
juramenlum debent Venetieaecundumquod etnuoc 
dux Yenalie nos Ueoricus Dandulus, juravimus. 
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• Item, si iaimicorom imperii aliquie insultum 
fecerit ad impugnandum aliqoam terrarum oelsi-
tadinis eoram, in qua eunt Venetici, debent eam 
defendere Venetici,et inimicos expellere ab hujus-
modi terra,prout possunt,bona fide et sine fraude. 

« Hanc itaque convenlionem firmam custodient 
Veoetici, et hoc aacramentum firmum, et nec ob 
iram ipsia illatam eemper memorandi imperatoria 
domini Maauelie Porphyrogeniti, nec ob etiam ali-
quam oocaaionem ipsis factam, neo pro aliquo 
precepto vel timore alicujus coronate persone 
vel non ooronate, vel ipsius regis Alemannie, nec 
pro aliqua exoommunicatione ecclesiastica vel so-
luiione alioujue pontifioum, aot ipaiua papae ur> 
bis Rome, hajuamodi violabunt conveniionem 
vel juramentum. Hec autem omnia cuatodient j 
Venetici bona flde, eine fraode et malo ingenio, 
quamdiu ab imperio eorum et imperatoribue, qui 
deincepa erant, integre conservantur, que nobia 
promissa aunt a aanctiasimo imperatore domino 
Alexio Comnano per crieobulum imperii ajue. » 

Et qae quidem suprascripti prudentiesimi legati 
Dobiliesimiet fidellieaimi imperio meo protoaevaati 
et Ducia Venetie, Hearici Danduli, ad imperium 
meum et Romaniam pepigerunt et juraverunt, et 
in soripto ab eis aubecripto comprebendentee im-
perio nieo tradiderunt jurandi (57) et ab ipso Duce 
eorum et tota Venetia hec.Iraperium autem meum 
bec 8U8cipienB,presens chrysobulum verbum auum 
tranamisit nobilliseimo et fidellissirae imperio meo 
protoeevaeto et Duci Venetie et universae Veoetie 
pJenitndini per imperii mei legatum illucdirectum. 
per bonorabillieaimum etfamiliarem imperio meo 
protonotarium (58) vicedominum Tbeodorum Auli-
caiamam (59), qaod ohrysobulum verbum scilicet 
promittit eis, quoniam nobiliisaimo duce eorum 
protoseTaflto et magno et parvo coneilio Venetie,ao 
alia ejae plenitudine 8U8oipientibushoc,8acramento 
qnoqne eecundom Buamconiuetudinemconflrman-
tibne, et in soripto ponentibus hec omnia conti-
aenti,el propriarum suarum manuum Bubacriptio-
otbas id coDeummantibuB, et cum predicto proto-
noUrio imperio meo id mittentibus, tradetur eie 
%b eo pretena cbrysobulum verbum imperii mei, 
ooTtoboraxii et conflrmana fldellissimia imperio meo 
Veaeticii intiquitus facta cbrysobula a aerapi-
terne meraotb imperatore et proavo imperii mei, 
domino Alexio Comnano et filio ejus imperatoris, 
domino Jobtnni, et dilecto patruo imperii^domino 
Manoele Comoano ;ineuper et faota eis cbrysobula 
ab Imparante dilectissimo fratre imperii mei, do-
mino Itaakio Angelo super biis,que promissa sunt 
eis per ea, tam complectis quam et non adbuo 
finem capientibue, et efficatiam ac incommutatio-

(57) ForiaeBe jurabuntur. 
(58) Editores ootant: « Sio no9 cx oompendio l i -

bn albi j WKconium lib. pact. » 
(59) lidem . Lege Auriculanum. 
(60) Lege ixaclam. 

PAimoL. Gi. CXXXY. 

. nem habcbunt, etianquam facta ab imperio meo 
deputabuntur. Corroborat enim et confirmat ea 
imperium meum perpresenB chrysobulam verbum 
Buum et precipit, eos conversari ealvos et eine 
timore in omoibus regionibns imperii mei, in per-
sonis et peccuniis corum, tam ab bominibus im-
perii mei, quara et ab ipso imperio meo, babere 
quoque ipeos et omnia tenumenta, que habebant 
tempore super eos prevenientie ire seraper memo-
randi imperatoris patrui imperii mei, donrini Ma-
noelis Gomnani. Et si ob servitiura, quod imperio 
meo fecerint vel imperaturia, prout in superiue 
ordinato scripto legatorum Veneticorum declaratur, 
et ei euperveneriteis a coronate personavel magna 
gente guerra, debet imperium meom vel per tem-
pora imperaturi, sicut in ipsa conventione declara-
tur, eos adjuvare, prout deberet adjuvare unam de 
magnis oivitatibue Romanie.Ineuper,ei et imperium 
meum aut imperaturi fecerit araorem aut treguam 
cum aliquo ioimico, contra 'quem eervierint im-
perio nostro, debet imperium nostrum eos indu-
cere in talem illum amorem vel treguam. 

Promittit et eis licentiam bab9re in omnibus 
regionibus imperii mei, tam in hiis, que ciroba 
litus eunt, quam et in hiis, que infra terram, et in 
ipeis insu]i8,et eimpliciter in omnibus partibas,que 
eub potestate nostre pie sunt tranqui]litatia,omnem 
mercationem exercere, et emere atque vendere 
omnem speciem in regionibus imperii mei naecen-
tem, et ex aliis rei<ionibu8 in eae allatam eive per 
Davee per mare, eive per samaria ?el plaustra per 
terrara;et nec comercium aut pedagium vel pasea-
gium aut samariaticon vel pertuaticon aut savura-
ticon aut causa onerandi aut scalaticum, nec 
aliam aliquam census appetioionem a navibus in 
Roroaniam venientibus vel a samariie vel plau-
stris per omneB regiones imperii mei transeuntibue 
ex consuetudine exaotum (60) exigentur. 

Ineuper et, quoniam in quibusdam regionibuB 
imperii mei molestiam et infeetationem non par-
vam Veneticos imperio meo fldelissimo (61) jam 
dicti prudentissimi legati Venetie, Petrua Micbael 
et Octavianus Quirinus,meo euggessere imperio,eo 
quod clare in cbrysoboliia prius eis factie ipse non 
siot ordinate : imperium meum et a tati molestia 
volene fidelissimoa et Veneticos liberare, et nomi-

I natim omnes regiones, que sub Romania eunt, in 
quibus rocrcari debent, ordinare in preeenti cbry-
Bobulo meo placuit imperio.Que suntiste videlicet: 
Proviniia Dirracbii (62) cum illia, que in ea eunt 
personarum et eccleeiarum immobilibue.Provincia 
Jericbo et Ganinon cumomnibuainea immobilibus 
existentibus. Provinoia Joaninon. Provincia 
Drynupoleos. Similiter provincia Dyavoleos, 

(61) Editorea volunt: Veneticorum — fidelissimo-
rum. 

(62) Geograpbica optime illuatravit Tafelius I. L 
in adnotationibus, quaa coosale. 
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Provincia Goloaie. Provincia Achrydoe. Pro-
vincia Preepe. Provincia Gaatorie. Provincia 
Bervion. Provincia Triadice et Vvelevusdii. Pro-
viacia Nisi et Vraaisove. Provincia Scopie cum 
episkepei Goriton. Provincia Sagorion. Proyincia 
Maleaoyii et Moroviadii. Provincia 8trunice. Pro-
vincia Prilapi et Pelagonie ao Molyecii, nec 
noQ et Mogrcno. Provinoia Veriaa cum cate-
panikio Cetri. Provincia Voleri, 8trimoDoe et Thae-
ealonices. Provincia Nicopolon cum epiakepeibus 
in ea existentibus pereonalibus, ecclesiasticis et 
monaaterialibus, et cum ipaia episkepaibus eubja-
centibua intimis coDsanguioeia imperii mei.semper 
feliciasimia aevastocratoribua Geaaribus et dileotis 
imperii mei filiabue, ac desideratissime ipsi mee 
Auguate. Ioeula Goryphy, Kephalini, Zakintoe, 
Leukaa, Ithaki. Orion Patron et Methonia. Orion 
Corinthii, Argua et Nauplii. Orion Thebarum et 
Euripii, cum insulis Andro et Caristo, Keo, Milo 
et in oeterie iasulie, quesub Antroeuntet Garieto. 
Dodoconissos. Mitilinim. Ghioa. Samos. Rodoe. 
Koa. 8trovilos. Kriti. Kipros. Orion Atbenarum. 
Provincia Velechative. Provincia Valachie. Epi-
ekepsis Dimitriados. Duo Almeri. Episkepeie Cre-
venniooD et Peraalon. Epiakeoaia Doroocu et Ve-
eenia. Ghartularata Ezeros, Dobrochuvyeta, et que 
sub ipsa sunt ville. Tricala. JProvinoia Larisse. 
Episkapsie Platamonoe. Provincia Trakia et Ma-
cedonie, et que in ea sunt [episkepsee] phyaoalea 
et pereonalee. Epiekepeie Kerovachii. Silivria. 
Epiekepsie Zurlii et Theodorupleoe. Bpiekepaia 
Meesinie, Archadiupleoe et Vulgarophigi,Provincia 
Gberonisai. Provincia Adrianupleoeet Didymotichi. 
ProvinoiaBrancbialii,ProvinciaPbylipuleo8,Veroye, 
Moras et Archridii.ProvinciaMeaothinie Epiekepeie 
Damatrio8.ProvinciaNicomedie,Epiekep8i8Pillarum 
et Pitbion. Provincia Opsikin et Eegeu cum epi-
ekepsi Lopadiu et Appoloniado.Provincia Aoherau. 
Provinoia Atramyti.Provincia Milaeis et Melanudii. 
Provincia Meandri. Provincia Neocbastron. Pro-
viooia Pbyladelpbye. Provincia AUalie, Seleukie, 
Antioohiae, Laudikie; et ueque ipeam Antiochiam; 
et eiropliciter in omni tenumento, quod sub meo 
eat imperio, sive eeous litus aut infra terram. Ια 
omnibus enim talibus regionibus imperii mei et 
Romanie, vel pbiecales siot aut ecclosiaetioe vel 
subjecte eecretie eacrarura domuum aut ipsis inti-
mie cognatis imperii moi, per omnia fellicieeiraie 
eevastocratoribus et Ceearibua, ipsie dilectie illia-
bus imporii mei, noc non ot ipsi mee dilectiseime 
AugusU, sine impedimento erunl mercantee, el in 
ipea etiam urbiura regina nullam molleetiam ab 
alique euetineotes, oeo etiam ex toto usque unum 
obolum procommercio vei paesagio vel eamariatico 
vel scaliaiico rel portuatico vel pro aliquo alio 
capitulo requieiti: eandem etiam libertatem habe-
bunt ct ab cis cooducla earaaria et plaustra,et nec 

„ ab is aliquid ab aliquo requiretur.Immo qniate et 
sine aliqua datione omnie [regioaeel imperii mei 
traneibunt, et neo qae ab eie conduoentur eamaria 
vel plaustra. vel qui eis eervieruat agogiale, re-
quirentur aliquid ; neo qui eis aliquam apeciem 
vendiderinl vel ab eis emerint, exigentar oommer-
cium pro illa taii 'epecie vel pratikium, qood de-
beret aocipere Gscue vel praotor illius regionie, in 
qua fit mercatio.niei Veneticis hoc venderetur,aed 
hominibus commertium dare debentibue. PJacet 
enim imperio meo, nullum eorum, qui sub pote-
etate iraperii Romanorum eunt et oum Veaeticis 
mercantur, in omnibue regioniboa imperii mei, 
sive oum eie vendiderit aut adeo cam aliquo ali-
quid emerit, dare quicquam pro oommeroio vel 

, pro aliqua alia exactione *, sed eoe esse liberos, 
tamquam et ipsi,qui commerciumdare debentibue 
mereantur. 8i quis vero ausos fuerit ia aliquo eos 
inquietare, vel aliquid ab eis auferre, qua mMgoa 
ira imperii mei erit infeslandu8,et qood auferetur. 
in quadruplum redditurus. Et beo quidem |de 
libertate fidellissimorumimperiomeoVeneticorum, 
quam in omni tenumento imperii mei babebunt. 

Insuper, quoniam quidem jam dicti legaii pru-
dentiesimi Venetie, Petrus Miobael et OctavianuB 
Quirinua, retulerunt imperio meo, quia ez non 
scripto usque et nuoc caueie inductia ab aliquo 
Greoorum oontra aliquem Veneticum, a leg&to 
Venetie per tempora in magna urbe axifteato jndi-
catie et eolutia, interdum quidam Qrecoram qui-
buedam civilium judicum vel in palatio imperii 
mei custodientium acoedentee adtraotionea graria-
eimae fidelliseiraie imperio meo Veneticia-aiiperm-
ducunt, et in carcerem retrudi eoa JaoiQnt, et om-
nibus aliie dedeooribue subioi; dopreoatt strat 
igitur imperium meum, ut et tale capiiulum per 
preeens cbryeobulum verbum imperii oaai aolfalor, 
et ooncedatur eis, quod Greco jquidem oootm Ve-
neticum agente ia peccuniali causa.a lagala ¥aoe-
tie, qui tanc in magaa erit urbe, jalUm fieri 
debeat; Venetico vero contra Grecm iiia\Y\tor 
agente, ei quidem, qui tunc fuerit oaacellariiii 
vie (63), in magua urbe iveril, apud emn eaosa 
moveri et judicari debeat: si vero forie ipee in 
magna urbe non fuerit, tuno apud magnum loga-
riaatam cause judioeotur : graviter qaidem impe-
rium meum talero eorum acoepit et petickmem et 
ex toto ab ejue oomplemeniom annuere noiebat 
Sed quoniam multa instanoia predaolarali iegati 
ad imperium meum fecerunt, et ne talis eorum 
depreoatio non exaudiretur, magnie precibus eup-
plicaverunt,ut boc eolo oapitulo separare Venetiam 
a Romania valente, imperium meum puram fidem 
et bonam circba Romauiam Veaetie Yoluotatem 
non ignoran?, insuper et predeolaratorum pruden-
tissiraorqm Vonetie legatorum, Petri Michaelis et 
Ootaviani Quiriai, uuagae iastanUe ao eupplica-

(63) Logotheta dromi indicari videtur. Iofra « Vie logotbeta, » 
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tioni inflexum, precipit [per] preeane chrysobulam 
verbum, qaod Greco quidem contra Veneticum in 
peccuniaria oausa agente,legatus,qui per tempora in 
magna urbe erit, tale judicium persorutetur ; et 
soripto quidem demonstrato a Greeco tavulario com-
posito, certificato etiamab aliquojudicum veli ctepi 
tu jppodromi vel semiomate alioujua predictorum 

judicum, aut et ab aliquo pontificum vel ab aliquo 
tavulario vel judice, per quem apud Veneticoa 
dignum flde habeatur, eecundum bujusmodi acri-
pti comprebenaionemdecieiondmcausesuperinduci. 
8io etiam quod per qualecumque tempua a nobi-
lissimo ei imperio meo fidelissimo protosevasto et 
duce"Venetie ad magnam urbem mittetur legatus, 
etqui eub eo judicee, statim postin magnamurbem 
eorum iotroilum ostendi debeant ei, qui tuoc · 
erit vie cancellariue, aut ei ipse tuno cancellarius 
tunc in Conatantinopoli non fuerit, ei, qui tunc 
erit magoua logariaata; et ab eo debeat mitti ad 
ecclesiam Veneticorum per magnum interpretem, 
vel ei ipai ηοα fuerit, per aliquem ourie alium 
interpretem, et per unum eorum, qui cancellarie 
acriptia deeerriant, aut per unum eeoreticorum 
magni logariaetae, ai talis gramaticuetuno presens 
ηοα fuerit; et in medio ipaiua Veneticorum eccle-
sie in audientiam tocius plenitudinia Venetioorura 
tuno ίο Goastantinopoli existentium debeantjurare, 
quod recte et juate et eine euaceptione persoaarum 
vel alicujaa doni dati velpromissi juditia,que inter 
Grecoe aetorea et Veneticoa reoa erunt, facient, 
aecaliquod adjutorium Veneticis tribuent,Bed equa 
Jance utriusque oaueara tam Greci quam et Venetici 
diaoerneat et Judioabunt: Veaetico reo donare de-
bente Greco aetore calumpnie sacramentum, ipso 
Veoetico eolo jurare debente deoiaionis cauee eacra-
mentum, ita, qaod integre decisionie cause saora-
mentum VeneticueGreoo poaeit referre,8ivult,prout 
et de hoo pradentiaeimi legati Veneticorum meum 
depreeati aunt imperinm. Et hee quidem, Greco 
conlra Veneticam agente. 8i vero Venetious con-
tra Gffteam egerit, apnd tunc cancellarium vie, vel 
eo a magna nrbe absente, apud magnum logaria-
etam qumUam debeat proponere, et aoripto qui-
dem fide digno existente aotori Venetico, quamvie 
a Gnco turulario aut judioe veli et epituyppodromi, 
aut ο pontinoe τβΐ Vanetico tabulario vel Judice 
sit compoeitam, aecundum boo utique causa deci-, 
detur. Soripto wo ictori non axietente, eecundum 
ipsum joa et actor Yeneticus judicabitur, et dona-
bitur quidem et contra ab eo Greco calumpnie sa-
cramentum. Jorabitur autem et ab ipeo Greco 
ipeum deoiaionie cause saoramentom ita, quod 
Venetico poaait referre β contra. Et eecundum 
preaeaiem forraam preaentia acripti bujua chryso-
boli imperii mei, ex nuno et deinceps juditia 
pecconiaria inter Veneticos et Grecos decidantur. 

Pretorea quidem, si de seditione vol repugna-

t tione inler Grecum et Venetionm exfetente movea-
tur causa, magna quidom existente seditione et 
ad multitudinem deventa et ad bomicidium forte 
perveniento aut magnas plagas, tunc cancellarius 
vie, veJ eo a magna urbe absente, lunc presens 
(64) in palatio Vlacbernarum primiceriorum et 
strattiotarum bujuemodi perscrutabitur causam, et 
ut ab eo cognoscetur, eolvet et ulciscetur; parva 
vero et ad unum vel ad duos deducta, si quidem 
vulneratuB plagam mediocrem suetinene aut inju-
riam Veneticus fuerit.apud tunc canoellarium vie, 
vel eo a magna urbe absente, apud tunc magnum 
logariastam querellam proponat, etsecundum leges 
vindictam habebit. Si vero Greous fuerit ydiota 
quidem, et non ex senatus coneulto aut de clario-
ribus hominibus curie imperii mei consietens, 
apud legatum Veneticorum et sub oo judices de 
injuria et dedecore movebunt causam, et ab iatia 
suscipiet vindictam. Diligenter enim imperium 
meum confidit, quod auper bujuamodi capitulis 
eacramenta pro justicia intervenientia Venetici, 
quibas judioium est commissum, non despicUnt, 
immo eimiliter et in hujusmodi causis justiciam 
custodient, quemadmodum et in peccuniariie, et 
non tantum bonorem vel dedecua sive profiouum 
vel dampnum Veneticorum curabunt, quantum 
eorum sacramenta, que ob eis pro jueticia fient, 
in omnibus beoo ouetodire et observare. Ne autem 
longa eequatur moro in judiciia inter Greooe et 
VeD6tico8 futurie, neclibelli diee nec interdic^ornm 
Ueque in viginti vel triginta, prout commumiter 
secundum leges tenetur, cunnuinerari meo ^lacet 
imperio, sed eecundum novam constitutionem sem-
piterne memorie impcratoris et dilecti patrui 
imperii mei; domiai Maauelie Gomnani factam 
de judiciis, que inter extraneos et indigenas' civee 
conversantur. \ 

Inauper et aliam peticionem eepius decla^atam 
prudentissimi legati ad meum feceruot imperium 
justiesimam et meo acceptabilem imperio.Petierunt 
enim, ut Venetico in aliqua regione imperii mei 
moriente nullam practori terre ad bona defunoti 
Venetici peri aoceeaionem, immo aecundum plaoi-
tum Veneti defuncti ejus pispensentur rea τβΐ ab 
ejua fidei commiasariis, si testamentorie contiogit 
eum obii886,vel ab hiis qui reperirenturtunaibi Ve-
neticis Aonuitigiiurimperium meum et tali eoram 
peticioni, et per presens ecriptum auro feignatum 
obrysobulum verbum jubet: nulli in tota Romania 
aliquod dominium exercenti, aive practor provin-
tie sit, eive villicus persoaalis vel monasterii aut 
ipsorum intimorum cogoatorum impcrii mei, et 
ipsorum etiam feiicissimorum eevastocratorum et 
Cesarum vel dileciorcrm liberorum imperii mei aut 
ipsius dilectissime mee Auguste, licere ullo modo 
in Vencticorum defunctorum res manue inmittere, 
et aliquid ex eis ueque ad unum obolum acoipere, 

(64) Forte pnuti. 
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eed intaota omnino onetodire tam a manu dimosii 
quam a manu personarum et monaeteriorum, po-
teatati defnnoti vel procuratorum ejus eive ab in-
testato heredum cuetodita. Scire autem oportet: 
ille, qui ausus fuerit contra presens preceptum 
imperii mei faoere, quod in quadruplum reddet 
ablatura, et per competentem punietur correptio-
nem, tuno vie logotbeta existente seu magno lo-
gariasta talis capituli vindicte eupervigilare de-
bente et secundum presena preceptum imperii mei 
vindictam facero. 

Omnia igitur, que per presentis cbryeobuli verbi 
ab imperio meo corrohorata, ex (65) gratia donata 
generi Veneticorum imperio meo fldelieeimorum, 
iacorrupte et iomutate custodita erunt, quouaque 

(65) Melius et. 

et Venetici ad imperium meum et Romaniam 
fldem eecandum ea, que ab eia pacta et jurata 
Ban te t i n eupraordinato ecripto prudentiseimo-
rum legatorum declarata, immutata et incorrupta 
cuetodierint. Ad boc enim et preeene cbrysobulum 
verbum imperii mei fideltBsimiB imperio meo 
traditum est Veneticie, iirmum et inviolatumhabe-
ΓΘ debene. 

Faotum menee Novembri preeentis eecunde 
indictioDiB sex millesimi eeptingentesimi eeptimi 
anni, in quo et oostrum pium et a Deo promotum 
Bubeignavit imperium. 

A L E X I U S in Ghrieto Deo fldelie imperator et 
moderator Romanorum Angelue. 

A N N O D O M I N I M C X V 

NEOPHYTUS PRESBYTER. 
NOTITIA. 

(Bx Joanne Bapt. Cotelerio in not. ad tom. Π Monum. Eccl. Graea.) 

IetiuB Neopbyti, monacbi et inclusi, Bermones exetant in codice membranno bibliotheo® Go&bertinav 
Nam praeter titulum conveniunt tempora. Oratio quippe ipsiue quinta eet de monaobo per damoaem 
decepto, anno mundi 6693, id est Chrieti 1185, paticis annis ante captam Gyprum ab Anglis. Quam 
historiam referunt multi. Videeie Allatium De tdriusque Ecclenx consensione lib. π, cap. 13, 
et Freenii Familias ByzanUuas, p. 184. Alius Neophytue Iuclueus, 6 άπό τής μονής της Εύεργέτιδος 
paulo nostro antiquior, memoratur in Gatalogo episcoporum Byzantii, p. 303 Juris Grxco-Romani, de 
quo t. I, p. 741, 742. 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
MONAXOr ΚΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΙ* 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑΝ ΚΥΠΡΟΝ ΣΚΑΙΩΝ. 

ΝΕΟΡΗΥΤΙ PRESBYTERI 
MONACHI ΕΤ INCLU8I 

DE CALAMITATIBUS CYPIU. 

1. Nubes obtegit solem, et nebula montee ool- β α'. Νεφέλη καλύπτει ήλιον, χαί 6μ(χλη 8ρη χαί 
lesque; unde per aliquod tempns cobibetur solie βουνους δι' ών άπείργεται θάλψις χαϊ φωταυγής 
calor et splendidus radius. NOB quoque jam a ηλίου άχτίς χρόνψ τινί. ΕΓργκι δε καί ή μας δώδεκα 
duodecim annis cocrcet oubes ac nebula sibi mu- χρόνους ήδη νεφέλη καί ομίχλη αλλεπαλλήλων δεινών 
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των τ$ χώρα συμβεοηκότων. Κρατηδείσης μεν γάρ Α tuo succedentium calanritatum,qu» regioni noetra 
τ ή ς Ιερουσαλήμ ύπδ τοΰ άθεου Σαλαχαντί, τής δε 
Κύπρου δπδ Ίσαακίου του Κομνηνού, μάχαι λοιπόν 
και πόλεμοι, ταραχαί καί άκαταστασίαι, λαφυραγω· 
γίαι και δειναί συναντήσεις, τήν γήν έν % οϊ δηλω
θέντες {ρξαν κατεκάλυψαν νεφέλης καί δμίχλης 
πλέον. 'Ιδοί» γάρ 6 ζωηφόρος τοΰ Κυρίου ημών τά
φος καί τά λοιπά άγια εδόθησαν τοΤς κυσΐ Μουσουλ * 
μάνοις διά τάς τμαρτίας ημών, καί δακρύει έν τ ^ 
τοιαύτη συμφορά πασα ψυχή φιλόθεος * Ταραχθίντα 
δε καί τά ϊθνη, καί βασιλεΤαι κλιθεισαι. κατά τδ 
γεγραμμένον · 6 Ά λα μανίας, φημί, καί δ Έγκλι-
νΐας, καί παν Ιθνος σχεδδν, κεκίνηνται δπερ τής 
Ιερουσαλήμ, καί ήνυσαν ουδέν. Ούδε γάρ ηύδοκησεν 
ή πρόνοια κύνας έξώσαι καί λύκους άντεισάξαι. 
profecerunt 
indaceret. 

β'. Καί ίδου ιβ' χρόνους έπί τδ χείρον τά κύματα β 
χορυφοΰνται. Έ τ ι τε καί αύτδς δ υΐδς ημών δ πνευ
ματικός, πρδς δν δηλαδή ταΰτα έγράφομεν, τά δεινά 
μή υποφέρων βλέπε ιν τε καί άκουε ι ν καί έκ μέρους 
αυτών πάσχε ιν, μετά πολλάς περινοίας καί μηχανάς 
εξέφυγε χΐ-ΐρας μιαιφόνους συα παντί τ φ λαψ αύτοΰ 
φείφ ροπ^, και προσφοιτήσας Άγγέλψ τψ βασιλει 
Κωσταντινοοπόλεως, προσεδέχθη έντίμως, καί τδ 
σίδαστου γέρας ειληφεν έξ αύτοΰ. Έγώ δε τήν ύπό-
σχεσιν έκπληρών, Ιδοί) συν θεψ γράφω καί τά επί
λοιπα, ώ< δπεσχόμην, τοΤς έντυγχάνουσι παραδηλών 
τήν ένεστώσαν δυσχέρειαν τών πραγμάτων * ήτις 
δρα δυσχέρεια που δή καταλήξει, οΐδεν ουδείς έν 
άνθρώποις, tl μή μόνος δ επίτιμων ·η\ θαλασσή καί 
τοΐς άνέμοις, και γαληνιώσιν. Ξένα τινά καί δυσ-
ήχουστα, τά TQ χώρα ταύττι συμβεβηκότα δεινά * καί 
τοιαύτα ώς πάντας τους αυτής πλουσίους επιλα-
θέσθαι πλούτου αυτών, λαμπρών οικημάτων, συγ
γενών, οίκετών, άνδραπόδων, πλήθους ποιμνίων, 
βουχολίων, λακινιών (3), βοσκημάτων παντοίων, 
χωρών σιτοφόρων, καί παμφόρων αμπέλων, καί 
παραδείσων ποικίλων, καί μετά πολλής σπουδής 
άποπλεχ>*αι λάθρα πρδς χώρας άλλοδαπάς καί πρδς 
τήν βασιλέα τών πόλεων. "Οσοι δε διαφυγεΐν ούκΓσχυ-
σαν, τίς Ικανός έκτραγωδήσαι τάς θλίψεις αυτών, 
τους έτασμοδς, τους δημοσίους φυλακισμους, τήν 
δλκ-ί,ν τών απαιτουμένων χρημάτων, μέχρι χιλιάδων 
τόσων κσΛ τόσων ; Ταΰτα δε συγκεχώρηται γενέσθαι 
δ ι ' αμαρτίας ογκον ψήφψ θεοΰ δικαία · Ινα, ταπει-
νωθέντες, καταξιωΙώμεν ίσως συγγνώμης. 

contigerunt. Etenim obtenta Hierosolyma per im-
pium Salaohanti seu Saladinum, et Gypro per 
Isaacium Comnenum. deincepa pugn» et bella, 
tumultus ao seditiones, depraedationea aaevique 
casus terram in qua pradicti imperarunt magie 
cooperuerunt, quam nubes et nebula. Ecce enim 
vivificum Domini noatni eepulorum, csteraque 
sancta, tradita eunt propter peocata noatra canibua 
Musulmanis ; quarein tanta calamitatelacrymatur 
omnisanima quae Deumdiligit ;sed et juxtaid quod 
soriptum eat, Conturbatx sunt gentes, et inclinata 
tunt regna 1 : Alamaniaa, inquam, monaroha (1)» 
et ille Angliae (2), cunclaeque propemodum natio-
nes pro Hierosolymis motee sunt, neo quidquam 

Neque enira placuit divin» providanti», oanea expallere, ut lupos in eorum locum 

Γ ν . Χώρα εστίν Ίγχλιτέ^(5α π ό ^ ω τής 'Ρω μα
νίας κατά β ο ^ α ν , έξ ής νέφος Ίγκλίνων συν τψ 
αρχοντι αυτών, είς πλοία μεγάλα λεγόμενα νάκκας 

2. Et eoce jam duodeoimus annus est, ex qao 
in pejue fluctue tument. Ipse preterea spiritualia 
flliue noster, ad quem videlioet ieta ecripsimfue, 
nrumnas neo videre nec audire neo ex parte fe r̂e 
valcna, post multa solerter et artiflcioee fatta, 
crudelea manus oum orani populo auo,per gratiam 
Dei effugit; cumque se contulisaet ad Angetum 
Conatantinopolis imperatorem, bonoriGoe exceptus 
eat, atque eebaati dignitatem ab eo accepit. Ego 
vero quod promiseram adimplens, ecce Deo ju-
vante, etiam reliqua soribo, juxta pollioitalionem 
meam, iiaque qui lectori aunt notam facioj pra-
sentem rerum difficultatem ; qu© eane difGoSiltaa, 
quo cessura sit, nullus inter hominea novity nisi 
eolusille qui increpat mare ao ventoe, et ad tran-

p, quilliiatem redeunt *. Mala qua in hac ragione 
evenerunt, mira sunt, vixque possunt audii? ; at-
que eunt ejuemodi, ut cuncti bio divites) obliti 
fuerint suarum divitiarum, eplendidarum Wdum, 
cognatorura, domeetioorum, mancipiorum, Jnulti-
tudinie gregum, armentorum, porcellorum^pecu-
dum omnie generia, agrorum frumenti fer^cium, 
vinearum fertilieaimarum, variorumque viridario-
rum; atquo cum molta festinatione clam adfexlra-
neaa regiones et ad urbium reginam (4) abnaviga-
verint. Eorum autem qui effugero non potuerunt, 
quie sufdciet tragice eoarrandis auguatiis, (iisqui-
aitiooibua, publiois in caroerem conjeotjionibue, 
postulatarum pecuniarum quantitate oaqide ad tot 
millenaria. Caeierum haec fieri permiait jaatum Dei 
judioium, ob peccati gravitatem, ut a$f bumilita-

D tem redacti, venia fortasee digni bab^amur. 
3. Regio eat Anglia, longe a Romania ad aqui-

loaem, e qua Anglorum nubeaolim eorumprincipe 
oonacenaia magnis navigii*;'qua3 nacs (5) appellaa-

4 Psal. X L V , 7 . 1 Matth. viii, 26. 

(1) Friderione 1. 
(2) Ricbardua. 
(3) λακινιών. Divinavi λακχινιών, ac ientavi 

de poroellia exponere, quaai λακτίνιον et λακ-
ΐαΤος idem i ln t ; qua de postrema voce egi 1.1. 

8ed in re obsoura euo quieaue utatur arbitrio* 
8uapicabitur fortasse oonnullus λαγινιών a λα-
γίνη, lepua. 

(4) Conatantinopolim, 
(5) Gloesar. Preanii. 
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tur, ad Hierosolymam trajecerunt. Nam tuno Ala- Α βυνεισιλβόντες, τόν πλουν πρός Ίεροσόλυώα Εδρών 
maoorum princeps cum nongentie millibus mili-
tum, uti aiunt, expeditione euscepta, ad Hieroso-
lymam ipeequoque tendebat: cumque pretergres-
8U9 fuieset Iconiitractum, et Orientales parteeper-
traneiiseet, exercitus longitudiue vi», et fame et 
siti labefactatus est ; ipaorum vero imperator, 
equo V6ctu8,in quodam flumine submersus et suf-
fooatue est. Anglus autem ad Cyprum appellens, 
homo miserrimus invenii eam, tanquam nutricem 
matrem: quod ei non contigiseet, is quoque for-
aan eadem paasurtie fuiaeet qu® Alamanua. Qua 
porro ratione oapta eit Cyprus, id atiam coraim 
narrabo. 

4. Quando uaus postulaverit, ut beat© memorie 
piisaimua imperator Manuel Comnenue quemdam g σεβέστατος βασιλεύς Μανουήλ δ Κομνηνός φρουρόν 
mitteret ouetodem ad imperialia Armeniee prapsi- — — — Q — " L — ~~ '* ~ 

τότε γάρ και δ Αλαμανών άρχων μετά έννακοσίων 
χιλιάδων, ώς φασι, στρατοπέδων, πρός Ιεροσόλυμα 
και αυτός τήν δομήν έποιεΐτο. Παρελθών δε τήν χ ώ 
ραν τοΰ Ικονίου, καί τά ανατολικά μέρη διερχό
μενος, διεφΟάρησαν τά στρατόπεδα τψ μήκει τής 
δδοΰ, καί τψ λ ιμψ καί τ^ δίψει · δ δ' αυτών βασιλεύς 
έν τινι ποταμψ άπεπνίγη εποχούμενος ' ίππψ , Ί γ -
κλίτερ δε. τή Κύπρψ παραβαλών, εΰρεν αυτήν δ 
πανάθλιος ώς τιθηνοΰσαν μητέρα · καί t\ μή γέ
γονε τοΰτο, τά τοΰ Αλαμανού Γσως Ιμελλε πείσε-
σθαι καί αυτός. Ηώς δε Κύπρον [Αη Κύπρος ?] έάλω, 
έπιδρομάδην λέξω καί τοΰτο. 

δ'. Ώς έγένετο έν χρήσει δ έν μακαρία τ-ζ λήξει εύ-

dia, unum e cognatione aua mittit, admodum 
juveiiem, Isaacium nomine, qui per aliquot annos 
caatra cum servaviaeet, bello oum Armeniis con-
flixit: a quibus captue, venditur Latinie. Hi ho-
minpm ferro vinotum per annos non paucos deti-
nuetfunt. Nam obierat imperator Manuel ipsiue 
avudoulua, imperiumque reliquerat Alexio iilio auo 
qui atiam puer erat : qua de cauea, oum eo impe-
ransejus patruua Andronious, juvenculum intere-
mit, imperiumque occupavit. Exoratus autem a 
eenata^ mittit plurimum pretii, atque a Latinia re-
demit ^nemoratum Isaacium. Qui in Gyprum veni-
ena, ohtinet eam, et proclamatur imperator. Per-
que anfioa leptem inibi dominatur.Insulam auUm 

στεΐλαί τινα πρός τά βασιλικά φρούρια τής Αρ
μενίας στέλλει τινά τών αύτοΰ συγγενών κομιδή 
νέον, Ίσαάκιον τοΰνομα · δς χρόνους τινάς τά κάσρτα^ 
περιφυλάξας, συνάπτει πόλεμον μετά τών Αρμε
νίων · καί παρ' αυτών αλωθείς, πιπράσκεται τοις 
Αατίνοις. Οί δε σιδηροέσμιον αύτδν κατεϊχον χρό-
νοις \κανοΤς, Έ ν γάρ τελευτήσας δ βασιλεύς Μα
νουήλ δ θείος αύτοΰ, έάσας τήν βασιλείαν Άλεξίψ 
τψ υίψ αύτοΰ παιδαρίψ 8ντι καί αύτψ. Δι' ήν αίτίαν, 
συμβασιλεύσας αύτψ Ανδρόνικος δ θειος αύτοΰ, 
αναιρεί τό παιδάριον, κρατήσας τής βασιλείας. Δυσ-
ωπηθείς δε παρά τής συγκλήτου βουλής, στέλλει 
πάμπολλα λύτρα, καί έξωνειται έκ Λατίνων τδν 
(5ηθεντα Ίσαάκιον. "Ος έλθών έν τ ^ Κύπρψ κρατεί 
αυτήν, καί φημίζεται βασιλεύς. Και κρατεί αυτήν 

non taitum vexavit, divitumque bona omnino di- C έπί χρόνους ζ. Έκάκωσε δε ού τήν χώραν απλώς, 
ripuit,sed et proceree suoe quotidie exagitabat et 
afftigeliat, adeo ut omnea in angusliie viverent, 
modux̂ qae aiiquem quarerent quo poesent ab illo 
effugera4. 

( 
5. Qtf«e cum ita se baberent, ecce Anglua irruit 

in Cypflim : etatimque ad eum cuncti accurrunt. 
Tuno ifcperator deaertus a populo, ipae ΘΘ Anglo 
dedidii Anglue ferreie vinculis ligat, ingentes i l -
liue th^eauros rapit, regionem atrociter depneda-
tur, atque ita ad Jerusalem navigat, relictis na-' 
vibus du» terram diffenderent, ao post eum mit-
terent. ftt Ieaacium Cypri imperatorum ferro vin-
ctum intyudit in oastello Marcappo [AIL Margato] 

καί τών πλουσίων τους βίους καθόλου διήρπασεν 
άλλά καί τους Ιδίους άρχοντας αύτοΰ ποινηλατών καθ-
εκάστην καί θλίβων, ώστε πάντας έν αμηχανία 
διάγειν, καί τρύπον τινά έπιζητοΰντας φεύξασθαι 
άπ' αύτοΰ. 

ε'. Τυύτων δε ούτως εχόντων, ίδου καί 'ίνκλ/τερ 
προσβάλει τ ^ Κύπρψ · καί θάττον πρδς αύτδν 
Ιδραμον πάντες. Τότε δ βασιλεύς, έρημος εναπομείνας 
λαοΰ, προδδωκε καί αυτός, χερσί τών Ίγκλιτέ££ων, 
νΟν και δήσας σιδήροις, καί τους αύτου θησαυρούς 
διαρπάσας σφόδρα πολλούς, καί τήν χώραν σκυλεύ· 
σας δεινώς, άποπλεΐ πρός Ίερουσαλεμ, πλο ία κατα-
λείψας τοΰ σχιδεύειν (6) τήν χώραν, καί στέλλειν 
όπισθεν αύτοΰ. Τψ δε βασιλει Κύπρου Ίσαακίφ 

vocato.Atque sceleratuscumnibilprofeciBsetadver- J) κατακλείει σιδηροδεσμίψ έν καστέλλφ καλουμένψ 

Diifindere regionem 
;ειν. Joannes 

SU8 eimileta ei Salacbantintim, hoc solum peregit, 

(6) σχιδεύειν τήν χώοαν. Dilfindere 
ad depraBdandwa, a σχΐδος σχίδα, σχίζι 
Euobaita, ρ. 50 : V 

El$ σχέδος. 
Τεσσαράκοντα συμμάχους^ίους έχω, 
Τεσσαράκοοτα φράσσομαι παραστάταις* 
Τίς πρός τοσούτους χείρας όπλίτας άροι ; 
Τίς πρός φάλαγγα μαρτύρωγ στήσοι μάχην ; 
'Όρα σχιδευτα, πρός τίνας μοι συμπλέκτη 
Ηοσψ στρατψ δέ σύμβαλε ιν τολμάς μάχην» 

ln ratem. 
. Quadraginta auxiliarios divinoi habeo, 

Μαρκάππψ. Κατά δε του δμοίου αύτψ Σαλαχαντί-

Quadraginta tociis communior. 
QuU adversiu tottanlosquemanus armatat levavtrill 
Quiscontramartyrutn cohortempuQnaminstUuerW 
yidc, pirata, cum quibus mihi cojiflieturus sis% 

Quantoqne cum exercitu audes inire certamen. 
Ita intelligo et interpretor versue, in quibus 

faeeus est vir doctua seoesoirequid ese^t σχέδος et 
σχιδευτά. Est procul dubio σχέδος idem ac σχεδία. 
Atque ita «x metapbora, velim etiam exponi 
Nilum narratione 1, pag. 19, και εκειντο καθεό-
δειν νομιζόμενοι σχεδίαι ώπλισμένων νεκρών. 
Et jactbant, darmire vuit pmUijcu raie* armal^ 
rum morluorum. 
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νου άνύσας μηδέν δ άλιτήριος , ήνυσε τοΰτο και Α. 
μόνον, διαπράσας τήν χώραν Αατίνοις χρυσίου χ ι 
λιάδων λιτρών διακοσίων. Διδ καί πολύς δ δλολυγμδς, 
καί αφόρητος ό καπνδς, ώς προείρηται, δ έλθών έκ 
τοΰ βορ*|5ζ. Περί ών δ θέλων δηλώσαι κατά μέρος κα^ 
δ χρόνος έπιλείψει. 

ς*. Μαινόμενης θαλάσσης εκ πολλής τρικυμίας κα* 
πολλής καταιγίδος ουδέν άποδέει νΰν τά τής χώρας 
ημών* μάλλον δβ καί χείρον αγρίας θαλάσσης. Εκείνης 
γάρ τήν αγριότητα διαδέχεται γαλήνη· ένθάδε δε δ 
κλύδων καθεκάστην έπαύξει, καί τδ ^αγδαΐον αύτοΰ 
τέλος ούκ έχει· εί μή που άκούσειε, Μέχρι τούτου 
Ιλεύση, και ούχ δπερδήση , άλλ' έν σεαυτη συν-
τριβήσεταί σου τά κύματα. Έν τη Λευιτΐκη βίβλω 
γέγραπται διαρρήδην τά έν τη γη ημών συναντή-
σαντα πήματα, ήτοι πόλεμοι, ήτται, σποραί διακενής, g 
ύπεναντίων έδωδή καμάτων η μ ώ ν καί ή Ισχύς ημών 
έγένετο εί< ουδέν* καί έγενόμεθα δλιγοστοί* καί λαδς 
αλλότριος έπληθύνθη έν τη γη ημών . Έπορεύθητβ 
προς με πλάγιοι, λέγει δ θεός, κάγώ πορεύσομαι 
πρδς δμας έν θυμψ πλαγίω. Καί γάρ οΰτως Ιχει. ΕΙ 
μή πω γάρ τις νοσήσας χωλανεΐ, ούδ' δ Ιατρδς επάγει 
τομήν μετά πικρίας καί καύσεως. Δήλον δτι καί ήμεις, 
ε! μή που πολλά τδν πανάγαθον ιατρό ν ημών παρ-
επικράναμεν, καί πλαγίως πρός αύτδν έπορεύθημεν, 
ούκ £ν καί αύτδς πλαγίως πρδς ή μας διετέθη, σω» 
τηριωδως καταπικραίνων ή μας. 

9 Job zxxvin, 11. 4 Levit, ζζνι, 16 et eeqq. 

qood Latinis Cyprum vendidit dicentis millibna 
auri librarom. Quocirca ejulatus multus, et into-
lerabilisfumue, ot antea dictum est ex Aquilone 
venit: de qaibuseum qoi voluerit sigillatim expo-
nere, tempus dificiet. 

6. Preesens hujua loct status nequaquam inferior 
est mari ex ingenti tempestate, vehementique 
procella furiose agitato ; quinirao feroci mari de-
terior, eiquidam pelagi ferooitatem tranquillitaa 
excipit; hicvero singulia diebua creaoit fluctuatio, 
ejusque impetus finem non babet; niei forte au-
dierit: Hucusquevenies, et non prxtergredierU, 
sed in te comminuentur fluctns tui*. In Lefitici 
Iibro4 aporte soript» eunt cladee que in terra no-
stra evenerunt: bella acilicet, devietionee, eationea 
in vanum, nostrorum laborum per adversarioa 
comeetio ; et furtudo noetra ad nibilum reoidit; 
pauci facti sumus ; et populus alienus multiplica-
tus est in terra nostra. Ambulavistis erga me obli-
qui, dicit Deua, et ego ambulabo erga vos in furure 
obliquo. Etenim ita res babet. Nisi enim aliquia 
cegrotane claudicaverii, neque induoit medicaa 
sectionem cum aorimooia et ustione. Patet quod 
etiam noa nisi plurimum exacerbaviesemuasummaB 
bonitatis medicum nostrum, et oblique erga 
illum ambulaviBsemue, nequaquam et ipee erga 
Doe oblique affeotue fuiseet, ealubriter nos amari-
tudine replens. 

ANNO DOMIKICI MGXGV. 

J O A N N E S C H I L A S 
EPHSDI METROPOLITA. 

NOTITIA ET FRAGMENTA 
(Ex Aogeli Maii Profatione ad tomi VI Spioilegii Romani p. xvi.) 

Iotar eodioea Vatioanoe, qui dogmaticas oontrovereiaa de Spiritus sanoti proceesione etiam a Pilio, 
vel de Romaoe Ecoleei» primatu ooQtinent, vel anbnatas aliaa per ecbiema et aaimorum mtaai 
queetionee, malta Grecoram opusoula occurrere alibi dixi, quorum onum vel alteram peouliariter 
commemorabo, iodidemque excerpta depromam. Atque in primis Joannia Glida? (sive Chilae) metropo. 
lita Epbeai perdoctum vidi libellum ob schiamaiis deteatationem conscriptum ; et quidem duplici in 
exemplari, altero latiore cod. Ottob. 225, altero autem atrictiore oratione comprehensum ood. 
Ottob. 213. Homininie soriptique vix mentionem facit Allatius Conira Qreyghtonum, p. 644, et Decan» 
tensu p. 513, denique De Methodiis p. 365 et 377, quo postremo loco particulam quoque recitat. Nam 
altera illa particula qua? p. 514 De cons. legitur, ex diverso Epbesii eoripto dimanat. Fuit hio Joaonea 
inter Epheai metropplitaa boo nomina quintua, qui tempore syaodi Constantinopolitan» innotuit, sub 
Andronioo eecundo, Michaelie octavi fllio, congregat® ob aedandoe Ecclesiae Grace motue, seu eobisma 
inter Areeniotae ao Josephinos propter ambitum eedis patriarohalis. concitatum. EUi autem apud 
Lequinium Or. ch. dicitur eynodo Epbesius non interfoiaae, nano oonlra acoidisae ceraimue $ etenim 
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ipse coram synodo sermonem hunc reoitavit aut obtulit de tollendo Bchieroate copioeum atque dieertum» 
et eocleaiastica eruditione plenuoi: cui similis est Meihodii monachi tractatue, eodem tempore et occa-
aione scriptUB, et a nobis Script. vet. t. III editus. Quare utraque lucubratio propter geaeralem schiama-
tum vituperationena valde utiiie videtur et prudena. Est bic opuaculi titulue et initium in codioe Vat. 
Ottob. 213. 

Joannti metropoliias Ephesi oralio composiia contra Α Τοΰ μητροπολίτου Εφέσου Ιωάννου λόγος συν-
schismaticos, ex diversis canonibtu et scriptis de~ τεθείς κατά σχισματικών έκ διαφόρων κανόνων 
monstrationibus comjtrobans, quod cum Ecclesia καί γραφικών αποδείξεων άποοεικνυς δ'τι 
est orthodoxay absurde nonnulli ab hae secedunt. δρθοδοξούσης τής Εκκλησίας άλόγως ταύτης 

διίστανται. 

Nlhil eet in hnmana vita charitate excelsius et Ούδεν αγάπης έν βίω άνώτερον καί ήδύτερον, καί 
suavius, nihil in orbe pace et concordia utilius ac ουδέν ειρήνης καί δμονοίας έν κόσμω λυσιτελέστερον 
juouDdius. Deus enim charitas est et appellatur; καί τερπνότερον · αγάπη γάρ δ θεός έστί τε καί 
pax autem Dei et secundum Deum, omnem intel- ονομάζεται* καί ή κατά θεόν ειρήνη καί τοΰ θεοΰ 
lectum eoperat, ut Scriptur® nos docent. Pax ni- πάντα νουν υπερέχει ώς δεδιδάγμεθα. Αύται καί 
mirum et charitas Greatori Dominoque omnium, ut τόν Δημιουργδν καί Δεσπότην τών δλων κλιναί τε 
coelos inclinaret atque in terram descenderet per- τους ουρανούς καί έπί τής γής καταβήναι κατ έπε ι-
Buaeerunt. Deecenditque reapae, et pro nobie atque σαν. Καί μέντοι καί καταβέβηκε, καί καθ' ημάς δι' 
ad similitudinem noatram, excepto peccato, verua ημάς χωρίς αμαρτίας κατ' άλήθειαν άνθρωπος 
homo est factus ; atque bumaaa omnia et agens et γέγονε* καί πάντα τά μεν δράσας, τά δ* ύποστάς 
patiene, propinquis ©que ac remotis pacie bonum τά ανθρώπινα, τοΤς έγγυς καί τοίς μακράν τό καλόν 
nuntiavit. Eisdem, paci scilicet et charitati, ap- β τής ειρήνης εύηγγελίσατο. Ταύτας καί δ πιστότατος 
prime etudens fidelissimua gentis nostra imperator τοΰ γένους ημών βασιλεύς εΓπερ τις έτερος άγαπή-
convooavit ut cernitie hoc looo universos, ut et σας, συγκαλείται, ώς δρατε, τους πάντας ένταΰθα , 
ipae cum Deo pacis bona nobis annuntiet, et diu- δπως άν μετά τοΰ θεοΰ καί αύτδς τά της εΙρήνης 
turnam contentionem diseolvat, atque ad priacam ήμίν εύαγγελίσηται αγαθά, καί τδν πολυήμερον πό-
diacordantes pacem reducal. λεμον κατάλυση, καί πρός τήν άρχαίαν τά διεστώτα 

έπαναγάγη συνάφειαν. 

Pergit deinde Epbesius historiam scbiematum diterearum per orbem ecoleeiarum, atque ipeorummet 
inter se Grfficorum latissimo sermone describere ao deplorare, et eanonum Pairumque veterum aucto-
ritate oaatigare. Summa autem aermonis eet, ut neget Epbesius, ullum unquam achisma licere niai ob 
evidentem ao judicatam hereaeos caueam : nam cetera εγκλήματα etsi pcenie vindicanda aunt, non tanti 
esse tamen ut ad summum seceseionis malum compellant; nodum liceat διά τινας μικροψυχίας, ut ait 
sanctue Baailius, propter aliquas pueilli animi affectionea vel acerbilates, perniciem tantam populis Dei 
inferre. Qoa doctrina diu tradita, homo Graecus memorabilem hujusmodi sententiam dicit: Σημείωσαι 
ταΰτα, ίσως γάρ ώφεληθήσονται ol κακώς (I) λέγοντες άποσχισθήναι ήμας άπδ τοΰ 'Ρώμης, πρδ τοδ 
καταδικασΟήναι αυτόν καί τους περί αυτόν ώς κακόφρονας Nota hanc doctrinam, qux [ortasse eis proderit, 
qui nos inique schisma fecisse aiunt α Romano pontifice, ante quam definitum iti, vel ipsum vel efus auecUu 
pravum dogma fovere. Bene hsec habent: oihilominue ob ea quas dicit f. 25 b, schismaticua Epheetas 
credendue est. lbi enim laudat Andronicum, quod adeptus aceptrum, illico patrium (id eat patrie) 
dogma professue eit, quovie alio ob peregrinitatem excluso, et quod omnem novitatem corruptelamqua 
dootrina abjecerit, eto.; quibus verbie reditum Andronici ad scbisma post Micbaelis parentis obitam, 
qui anno contigit 1282, eignificare ac dilaudare videtur. 

Reliqua pmitto, quse multa in medio sunt, doneo infra f. 45 de prudentia ecclesiastioa ecribit auctor, 
quo nempe neceasitate aut vi gravi aliqua urgente (excepta ratione fidei) de stricto canonum jure de-
clinandum dit, ne, dum partem mordicua tenere volumus, summam perdamus. Quam eententiam sancti 
Cyrilli auctoritate oonfirmat brevi Epistola ad Gennadiuro archimandritam, qum inter editaa eet t. V, 
part. i i , p. 491. Mox Epbesius prosequitur auum propositum diversis exemplie roborare, recitataque 
parte Epiatol» Joa^nie VIII papae ad Basilium imperatorem quae io Pbotiana synodo legitur, de antiqualis 
multia ob tempora nmtata canonibue disserit; quam particulam ideo libentiua bio recitabo, quia dua-
rum Latinorum canonum pollectionum summaria hoc volumine edidi; quantumvia enimboni aintiica-
nonea ao plerique utilea, non ita certe sunt immobiles atque rati, ut eos Ecclesia auctoritas, pro rerum 
temporumque adjunctis, variare prudenter nequeat. 

En verba Epbeaii cod. 213, f. 202 : 

(1) Ita in ood. 225 f. 19, b. At in cod. 213 a suo pastore diecedero. 8i καλώς mavia, dio : hmc 
καλώς. Attamen in contrario adverbio idem manet doctrina fortasse tt* proderit (id est $os emendabit) 
sensus, qui a prffioedentibus determinatur, nempe qui not r$cte discessisse aiunt, etc. 
quod ante latam hereeeos eententiam non lioeat 
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"Οσους 8l κανόνας τών αρχαιοτέρων ol μετ' εκείνους 
αρχιερείς καί μεγάλοι Πατέρες ημών αργία τελεία 
συνέστειλαν, τί χρή καί λέγειν ή μας ; "Ισασιν οί 
τά Ιερά τών κανόνων πεπαιδευμένοι μαθήματα. 
Που γάρ έστιν ό κανών εκείνος ό τους επισκόπους 
συνοικεΐν ταΐς οίκείαις αυτών γυναιξίν εντελλόμενος ; 
Που εκείνος δς τους σχισματικούς καί τους αιρετι
κούς έξαναδαπτίζεσθαι διατάττεχαι; Πού 6 διοριζό
μενος πάλιν έπτά διακόνους είναι καί μόνους έν 
εκάστη τών πόλεων ; Πού δ μετά τδ φαγεΐν ημάς 
κατά τήν μεγάλην ε' μετέχειν τών φρικτών τοΰ 
Χρίστου μυστηρίων, μιμήσει τάχα τοΰ Κυριάκου 
δείπνου εκείνου, νομοθετών; ΙΙοΰ κάκεΐνος δς τοΐς 
πλήθεσι τών επισκόπων εκλογή ν ποιεισθαι καί 
ψηφον επέτρεπε; Καί μακρδν αν ειη τούς άπρακτη -
σαντας τών κανόνων πάντας εκλέγεσθαι νΰν καί είς 
μέσον παράγεσθαι. 

Α Quot autem antiquorum presulum canonea a 
posterioribus epiacopie magnisque Patribue sint 
omoioo sine etfeetu habiti, cur noa dicere oporlet ? 
Id videlicet sciunt qui canonicas disciplinas didice-
runt. Ubi est enira jam ille canon qui mandat epis-
copisutcum sua quisque conjuge babitet? Ubi ille 
qui scbieinaticos et baereticos rebaptizari pracipit? 
Ubi rursus illo qui aeptem tantum diaconos in una-
quaque urbe esee decernit? Ubi il le, qui conatituit 
ut cibo prsaumpto, in quinta magna feria tremen-
dis Christi mysteriis communicemus, idque ob imi -
talionem fortaase ccen© Dominicae ? Ubi et ille qui 
populi multitudini in episcoporum electione auf-
fragium permittit? Longum esset antiquatos omnes 
jacentesque canones nuno seligere atque in me-
dium proferre. 

Β 

J O A N N I S C H I L ^ E 
EPHESI METROPOLITiE 

AD IMPERATOHEM ANDRONIGUM SENIOBEM 

LIBELLUS 

DE PROCESBIONE SPIRITUS SANCTI. 

(Apud Ai la i ium De consensione, p. 514.) 

Ιωάννου τοΰ Χειλά μητροπολίτου Εφέσου πρδς 
τδν αυτοκράτορα. Τήν έκπόρευσιν άκίνητον Ιδιότητα 
τοΰ παναγίου Πνεύματος οΤδεν ή κοινή δόξα τής 
Εκκλησίας, καί μηδέν Ετερον, ή μόνην τήν έκ τοΰ 
Πατρδς φυσική ν ΰπαρξιν αύτοΰ παριστάνουσαν. Τδ 
γουν δοξάζειν, χαί γράφειν τήν έκπόρευσιν ταύτην, 
νυν μεν έπί τής θ'ολογίας τήν ΰπαρξιν σημαίνειν 
αυτήν, νΰν δέ αύ τήν έκφασιν τήν άΐδιον, ή τήν 
εχλαμψιν ή τήν φανέρωσιν βλάσφημο ν, καί τών 
αποστολικών δογμάτων άλλότριον, καί παρά τοΰτο, 
καί αναθέματος 4ξιον· πάλιν τδν προβολέα τοΰ παν
αγίου Πνεύματος αίτιον, ώς καί τδν Γεννήτορα τοΰ 
Που αΓτιον, ή κοινή τών Πατέρων οΤδεν έννοια καί 
ομολογία. Π|ρδς δέ καί τήν προβολήν ταύτδ τη έκπο-
ρεύσει δύνασθαι, καθαπαξ οί πάντες γινώσκουσιν. 
Ό μή τοίνυν ούτως, άλλ' έτέρως φρονών, δόγμα-
τίζων τε καί γράφων, ώς ποτέ μέν δ προβολεύς τδν 
αΓτιον σημαίνει τοΰ αγίου Πνεύματος, καί ή προβο
λή τήν έκ τοΰ Πατρδς αύτοΰ φυσικήν δπαρξιν ποτΐ 
δέ εκείνος μέν τδν φανερωτήν, αύτη δέ τήν άΐδιον 
εκφανσιν, IJ τήν Ιλλαμψιν, ειτ' ούν τήν φανέρωσιν 
τοΰ παναγίου Πνεύματος, πρόδηλος βλάσφημος ούτος 
ήμ ίν , καί περιφανής παραδειγματιστής, καί διά 
τοΰτο καί αποβολής, καί βδελύγματος δξιος. Ωσαύ
τως καί τήν πρόοδον πάλιν έπί τοΰ παναγίου Πνεύ-

Processionera, immobilem proprietatem sanctis-
aimi Spiritu9, communis Ecclesiae senteniia novit, 
nibilque aliud, quam solam ex Patre naturalem 
exsistentiam ill ius exprimentem. Quare aentire ao 
acribere, processionem hanc, nunc quidem in tbeo-
logicis exaistentiam ipsam notare, nunc exspira-
tionem senipiternam, sive illuminationem sive re-
velationem, blasphemum et ab apostolicia dogroa-
tibue alienum eet, proptereaque dignum, quod 
anathemate feriatur.Rursum, productorem aanotia-
simi Spiritus causam, quemadmodum et Geni-
toram Pi l i i causam, communis Patrum aententia 
novit et profitetur. Item, productionem et procea-
aionem idem valere, omnino apud omnes in con-
fesso est. Qui itaque, modo ab hoc diverso, aut 
aentit, aut enuntiat, aut scripto tradit; aliquando 
ecilicet produotionem, eancti Spiritua causam, et 
productionem ex Patre i l l ius naturalem exsisten-
tiam, notare; aliquando vero notare revelationem, 
et ipsam aempiternam explicationem,aive il lustra-
tionem, sive revelationem Banctissimi dpir i tua; 
aperte bic apud nos blaspbemus est, et manifestus 
praevaricator, proptereaque dignus, quem abjicia-
moB, et dete&temur. Eadem ratione rureum pro-
duotionem de eanotiaelmo Spirita diotam, et aolam 
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exeistentiam eanctiaeimi Spiritus deeignantem, 
Deiferi Patree et intolligunt et accipiunt, quernad-
modum et proccssionom ipsaro, et productionem. 
Quare oirca hanc vocem quippiam innovantee, aut 
decernentes, aut monumentis consignantes, eam 
scilicet aliquando in diviois Litteris exislentiam 
designare, aliquando revelationcm,illuminationem 
et explicationem, reotorum hi dogmatum adultera-
toree, et longe a veritate aberrantes, censentur; 
pratareaque detestabiles sunt, dignique, quoe om-
nes aversentur. feta hunc in raodum preteritis 
temporibus sanctaDei ecclesia novit, tenuit, aanci-
vit, docuit, et professa est. Heec noe quoque non 
una ratione tenere, decernere, docere, profiteri, 
multo abhino tempore ab eadem aocepimus. H«c 
°t ad hunc diem nobiscum litee exercentee si buno 
in modum profeesi fuerint, tum ore tum scripto, 
partim ea, tanquam recta? doctrinee consona, exo-
sculantes, partim ut bla8phema,anathemate dicto, 
©que ac nos adjudicantes, eruntnobis ab boc tem-
pore fratres germani, recteque eentientea. Noa una 
cum iis perfecte reconciliatoe, seque ex corde ao 
pacifice a nobia amplecti peraentient: quod ai aliud 
illis in animo fuerit, quod Deus avertat, nuaquam 
neque ullo tempore. 

Α. ματος εύρισκομένην, καί παραστατική ν μόνης τής 
υπάρξεως τοΰ παναγίου Ιϊνεύματος οι θεοφόροι 
Πατέρες άει και νοοΰσι, και έκλαμβάνουσι. Καθά-
περ άρα καί τήν έκπόρευσιν αυτήν, καί τήν π ρ ο 
βολών. Οί γοΰν καινοτομουντές, καί ταύτην δή τήν 
φωνήν, καί δογματίζοντες άμα, καί γράφοντες, ώς 
ποΰ μέν τών Γραφών τών αγίων υπάρξεως εστίν 
αύτη παραστατική, ποΰ δέ πάλιν φανερώσεως, καί 
έκφάνσεως, καί έκλάμψεως τών ορθών παραχαράκ-
ται καί ούτοι δογμάτων λογίζεται, καί της αληθείας 
πόββω φερόμενοι, καί παρά τοΰτο μίσους τφ 8ντι, 
καί αποστροφής άξιοι, Ταΰτα ούτως οΤδεν άνωθεν 
ή τοΰ θεοΰ αγία Εκκλησία φρονεϊν, ούτω δογματί-
ζειν, ούτω διδάσκειν* ούτως δμολογειν ταΰτα καί 
ήμεΐς, ούτω φρονεϊν, ούτω δογματίζειν, ούτω διδά-

JJ σκειν, ούτως δμολογειν ανέκαθεν, καί ές δεΰρο 
"παρ' αυτής παρελάβομεν. Ταΰτα καί οί μέχρι τής 
νΰν διαφερόμενοι πρδς ημάς, εί ούτως δμολογή-
σαιεν, δμοΰ μέν, καί άπδ στόματος, δμοΰ δέ καί 
διά Γραμμάτων * τά μέν ένστερνιζόμενοι ώς δρθά 
δηλονότι, τά δέ ώς βλάσφημα τψ άναθέματι παρα-
πέμποντες, καθαπερεί καί ήμεις, γνήσιοι έσονται 
ήμιν τδ άπδ τούδε αδελφοί, καί ορθόδοξοι· καί τήν 
μετ' αυτών εντελή καταλλαγήν, καί είρήνην Εξουσιν 
άπδ καρδίας άσπαζομένους ημάς* εί δέ μ ή , όπερ 
μήποτε γένοιτο, ούδαμή ουδαμώς. 

ΑΙΜΟ D0MI9I MGXGYI. 

N I C O L A U S 
METHONENSIS ΙΝ PELOPONNESO EPISCOPUS ΕΤ METROPOLITA. 

ΝΟΤΠΊΑ. 
( F A D R I G . Biblioih. Qr. tom. VI, ρ. 294.) 

Nicolaue, Methonenais in Peloponneso episoopus et metropolita,multum Mich. Gerulario recentior,etad 
duQdecimum referendus eaeculum, neo confundendue cum Nioolao Cabaeila (α) plura scripslt advergus 
Latinos, maximam partem inedita adhuc: librum prim.um De primatu papx citat Nic. Gomnenue,p,366, 
praenot. Mystagog. librum eecundum, Contra Latinos, p. 356. Ejusdem SyUogismps de procwions Spi-
ritus sancti, quorum initium : Ώμολόγηται δ'τι καί δ'λη ή θεό τη ς μονάς έστι καί τδ Εν. Et alternm quod 
incipit: Έχρήν μέν μηδ' άπολογεΤσθαι τοις ούτω καινοφώνοις καί καινοπίστοις. Neo non tertium De azy-
mit evolvieee se testatur Allatiue, lib. n, c. 10, De consensu, § 2, pag. 627, cujus initium : Τδν μέν πρώτον 
λόγον έποιησάμην, ώ Αατινόφιλε, πρδς σέ. Aliud scriptum De processione Spiritus sancti idem memorat 
quod inoipit: Βασιλεΰ ουράνιε, Παράκλητε αγαθέ, aed illnd juniori ouidam Νικολάψ λάμψαντι νέψ 
Μεθώνης tribuendum suspicatur, qui aoripeerit post Nioephorum Blemmydam.In bibl.Bavarica aseervati 
eunt prster librum De processione Spiritus sancti Graeco-Latinum* liber Pe sancta Euckaristia in 
pane fermentato eonficienda; — liber De jejunio Latinorum in Sabbato, et de sactrdotum conjugio, et 
quod in Quadragesima non sit perfecta Missa celebranda. In eadem bibl. atque in alfo obvia hujus 
NicoJai Discussio theologicx imtitutionis Procli, Platonici pbilosopbi. Ex ecripto De proctsfione Spiritus 

(α) AUat., De conwm* pa* 858 >et 554. 
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gmcti petita videtur ejus θεολογία περί τής άγίαις Τριάδος sive fragmentum De 55. Trinitate in bibl. 
GffiSarea, incipit: Τίς δ'λως άνάσχοιτο τών έν ΧριστιανοΤς τελούντων έπί τής αγίας Τριάδος δύο είσάγειν 
αίτια. OraUonem contra trangressores Ugis divinx citat Nic. Comnenus, pag. 1G6. In Nicolai Hydruntini 
soriptis multa ad verbum ex Methonensi repetita et expresea reperiri notavit Allatius de conaensu, p. 705 
et 627. Editum bujus Metbonensis nescio an aliud quidquam exstat quam brevo scriptum Πρδς 
τούς διατάζοντας καί λέγοντας δ'τι δ Ιερουργούμενος, άρτος καί οίνος ούκ εστι σώμα καί αίμα τού Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού, De corpore et sanguine Christi adversus eos qui dubitant an consecraius panii et 
vinum sinl corpus ei tanguii DominL Graece cum Liturgiie SS. Jacobi, Basilii et Ghrysoetomi Paria. 
1560, in-fol. p. 129-133; Latine in Liturgiia Claudii de Sainctee Antwerp. 1562, 8, pag. 77; 
atque in Bibliothoois Patrum ut Lugdunensi, tom. XXIII, pag. 634; tum Grsce ac Latine in 
Auctario Duceano, tom. II, pag. 372, et in Bibliotheca Patrum Morelliana, Paris. 4644, 1654, 
tom. XII, pag. 516-520. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ ΔΙΣΤΔΖϋΝΤΑΣ, ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Ο ΙΕΡΟΓΡΓΟΓΜΕΝΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ 
ΟΓΚ ΕΣΤΙ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΓ ΚΓΡΙΟΓ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓ. 

N I C O L A I 
BEATISSIMI EPISGOPI METHONENSIS, 

AD EOS QUI RJESITJNT, AWNTQUE CONSECRAWM ΡΑΝΕΜ ΕΤ VINUM ΝΟΝ ESSE COBPOS ΒΤ 

SANGUINEM DOMININOSTRIJBSU CRMSTI. 

Τήν μυστικήν ταύτην καί άναίμακτον Ιερουργίαν, ^ 
καθ' ίν τδν δρτον καί τδ ποτήριον καθαγιαζόμενα, 
εΙ< τδ σώμα καί αΤμα τοΰ Κυρίου μεταποιεϊσθαι 
πιστεύομεν, παρά τίνος άν τήν αρχήν φαίης δοθή-
ναι ; Άρ' ουχί παρ* αύτοΰ τοΰ θεοΰ καί Σωτήρος 

μ̂ών Ιησού Χριστού, καθώς ή μας τά Ιερά διδ*ά-
σκουσιν Ευαγγέλια ; Παρ' αύτοΰ πάντως. Οίος δέ 
καί 6 λόγος, τής παραδόσεως ; Τοΰτο ποιείτε, φησΙν, 
€Ϊζ τήν έμήν άνάμνησιν · καί δ θείος Παύλος · 
'Οσάκκ γάο αν έσθίητε τδν άρτον τούτον, καί 
τδ ποτήριον τοΰτο πίνητε, τδν θάνατον τοΰ, Κυ
ρίου καταγγέλλετε. Ηώς καί τίνα τρόπον, παρ' 
αύτοΰ τοΰ Χωτήρος έμάθομεν. Λαβών γάρ, φησι, 
τδν άρτον,, χ*\ εύχαριστήσας, έκλασε, καί έδω
κε το|ς μαθηταΐς, καί είπε.· Λάβετε, φάγετε, 
τούτο.έστι τδ σώμα μου τδ δπέρ υμών κλώμενον 
καί διδό]χενον 
τδ δειπνήσαι, λέγων. Τοΰτο τδ ποτήριον, ή καινή 
διαθήκη, εστίν έν τφ:α?ματί μου. Ταύτδν δέ είπείν 
κατά τδν. θείον Ματθαίον. Τοΰτό έστι τδ αΤμά μου 
τδ τ ^ . καινζς διαθήκης, τδ υπέρ υμών έκχυνό-

1 I Cor. Χ Ι , 25. «ibid. 26. · Ibid.,24, 25. * Matth. xxvi, 28. 

(1) Mysticam hano etincruentam conaeorattonem, 
qua panem et calicem conseoratoe in corpus et 
sanguinem Domini tranamutari credimus, a quo-
nam prinoipium acoepiaaa dicae? nonne ab ipeo 
Deo et Servatore noatro Jesu Cbriato, quemadmo-
dum nos saera docent Evangelia ? Proreua ab eo. 
Quie vere ille est sermo, qno id traditur ? Hocfacitt, 
inquit, in nuam commemoraUontm1 Et D. Paulue: 
Qualiescunque enim comedilis panem hunc, et cali~ 
eem hunc bibitis, mortem Domini annuntiatis Κ Quo 
modo, quoque ritu, ab ipso Servatore didioimus. 
Accipien* enim, inquit, panem, et gratias agens, 
fregit, ac dedit discipulis, et ait: Accipite, comedile. 
Hoc est corpus mewn quod pro vobis frangitur et 
traditur: similiter et calicem, poslquam cwnavit, 

, . , ...,r ______ , dicens : Hic calix novum testamentum est in meo 
ωσαύτως καί τδ ποτήριον, μετά Ρ sanguine*. Id autem idem eat quod et divus Mat-

theua inquit: Hic est sanguis meus novi testamenti, 
qui pro vobis effunditur4. Quis vero scopus ao flnia 
higua traditionis? Quid aliud qoam parlicipatio 
Gbriati, et vita in Cbriato pariioipantium sterna? 

(1) Non te lateat lector, Nicolaum Metbonenaem 
epiacopmn Grecum eaae, ac scbUmatioum. Eoole-
•leqee Ronaane perdaellem: cujue exeUt tra* 

ctatue de proceseione Spiritue eancti a eolo Patre 
in bibliotbeca Vatioana). Quooiroa oircumapfOte 
legenduB, et eeparanduxn pretioiom a vili. 
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Si quis enitn, inquit, comederit ex hoc pane, vivet \ μενον 
in xternum5; ct: Panis autem qucm ego dabo, caro 
mea est, quam ego dabo pro mundi vita*; et: Nisi 
manducetis carnem Filii hominis, et bibatis ejus san-
guinem, non habetis vitam in vobis : qui manducat 
meam carnem et bibit meum sanguinem, habet 
vitam xternam7; et rursus: Qui manducat 
meam carnem, et bibit meum srnguinem, in me 
manet, et ego in eo : Quemadmodum mtsit me vivens 
Pater, et ego vivo propter Patrem 8 , et: Qui 
edit mc, et ille vivct propter me ·. Garncm enim 
suam quasi escam hamo circumponcns, divina sua 
virtute, eerpentem quidcm deprimit, no9 autem 
erigit. Papa?, quam expaveecendum ettremendum 
myaterium / Qui hoc tradidit, Deua eet, qui prop 

Ο δέ σκοπδς τίς, και τδ τέλος τής παραδό
σεως ; Τί άλλο, ή μετουσία Χριστού, και ξωή έν 
Χριστψ τών μετεχδντων α*ώνιος ; Έάν τις γάρ, 
φησι, φάγ^ έκ τούτου τού άρτου, ζήσεται εις 
τδν αιώνα · καί · Ό άρτος δε δν έγώ δώσω, ή 
σαρξ μου έστιν, ήν έγώ δώσω υπέρ τής τού 
κόσμου ζωής · καί · 'Εάν μή φάγητε τήν σάρκα 
τού Τϊού τού άνθρωπου, καί πίητε αύτου τδ αίμα 
ούκ έχετε ζωήν έν έαυτοΐς · δ τρώγων μου τήν 
σάρκα, καί πίνων μοκ τδ αίμα, έχει ζωήν α ιώ
ν ιον · καί πάλιν · Ό τρώγων μου τήν σάρκα, καί 
πίνων μου τδ αίμα,, έν έμοί μένει, κάγώ έν αύτφ. 
καθώς απέστειλε με δ ζών Πατήρ, κάγώ ζώ διά 
τδν Πατέρα · καί · Τρώγων με, κάκεινος ζήσεται 
δι' έμέ. Τήν γάρ αυτού σάρκα ώς δέλεαρ έν άγκί-

ter clementiam ot benignitatem suam homo quoque _ στρφ περιτιθέμενος, τ$ θεία αυτού δυνάμει, τδν μεν 
faotus est, et tanquam ovis ad mactatioaem et 
mortem processit, ut obnoxium morti propter 
peccatum hominem morte eximeret. Gauea hujus 
traditionis est, magni hujua beneficii recordatio. 
Gorpua et sanguis Gbristi ea aunt, quae boc ritu 
perficiuntur; ritua 'finie, participatio Christi et 
vita eterna ; quod idem eat quaei diceree, parti-
cipantium deificatio, ut divas Paulus magna voce 
proclamat: Calix benediciionis quem benedicimus, 
nonne communicatio sanguinis Christi est10 ? deinde 
subdit et rationem, quo pacto fiamua corpua 
Chrieti, aitque: Panis quem frangimus, nonne 
communicatio corporu ChrUli etf? quandoquidem 
unuspants, ei unum corpus multi tumus: omnes 
enbn uno pane participamus Quid enim eet, ait, 
panis? Nimirum corpus Cbristi. Quid vero fiunt C τού σώματος τού Χριστού 
participantee ? Nimirum oorpua Christi; nam tv σώμα οί πολλοί έσμεν 
partioipantec corpore Gbristi, noe eliam ipsum 
efflcimur. Nam quia universa noatra oaro corrupta 
est a peccato, opus nobis fuit nova carne. 

δσιν καθέλκει, ημάς δέ ανάγει. Βαβαί ώς φρικτδν καί 
φοβερδν τδ μυστήριον. Ό παραδεδωκώς τούτο , 
θεδς έστι διά φιλανθρωπίαν και· άνθρωπος γενόμε
νος, καί ώς πρόβατον έπί σφαγήν καί θάνατον π ρ ο 
ερχόμενος, Ίνα τδν ύπόδικον τψ θανάτψ διά τήν 
άμαρτίαν άνθρωπο ν τού θανάτου έξέληται. Αιτία δέ 
τής παραδόσεως, ή τής μεγάλης ταύτης ευεργεσίας 
άνάμνησις · νώμα καί αίμα Χριστού, τά τελούμενα · 
τής τελετής τέλος, μετουσία Χριστού , καί ζωή 
αιώνιος · ταύτδν δε ειπείν, τών μετεχόντων έκθέω-
ςις, ώς καί θεσπέσιος Παύλος μεγαλοφώνως βο£, 
Τδ ποτήριον τής ευλογίας δ εύλογούμεν, ούχι 
κοινωνία τού αΓματος τού Χριστού έστιν ; ΕΕτα 
επάγει καί λογισμδν, πώς γινόμεθα σώμα Χρίστου, 
καί φησι · Τδν άρτον δν κλώμεν, ουχί κοινωνία 

έστιν ; δ'τι είς άρτος, 
ο\ γάρ πάντες έκ τοΰ 

ένδς άρτου μετέχομεν. Τί γάρ έστι, φησιν, δ άρτος ; 
δηλονόυι σώμα Χριστού. Τί δέ γίνονται οί μεταλαμ
βάνοντες; δηλονότι σώμα Χριστού · μετέχοντες γάρ 

μεθα 
τοΰ σώματος τοΰ Χριστού καί ήμεις έκεινο γινύ-

έπειδή γάρ ή πάσα ημών σαρξ έφθάρη ύπδ τής αμαρτίας, έδέησεν ήμΤν σαρκδς νέας. 
Quie ergo tam audax et prorsue temerariue 

exaistat, ut adveraua hano traditionem aliquid 
novi moliatur, myeterlumque faleitatis accuset. 
atque abrogeteum, qui ita tradidit et inatituit ? 
Si qids legem Moysis abroget, inquit Apostolua, sine 
miserieordia ulla, sub duobus aut tribus tetiibus 
moritur: quanto dignus deteriori supplicio censen-
dus erity qui Filium Det conculcarit, Η sanguinem 
testamentiprofanum existimaverit, et ipirilum gratim 
injuria affeccrit Verum quis ille, qui oonculcat 

Τίς ούν ούτω θρασυς καί πάντολμος, ώς καινοτο-
μειν τήν παράδοσιν, καί παραγράφεσθαι τδ μυστή-
ptov, καί άθετειν ούτω τδν παραδόντα τε καί μοή· 
σαντα ; Άθετήσας τις νόμον Μωύσέως, φησίν δ 
Απόστολος, χωρίς οίκτιρμών, έπί δυσίν ί τρισί 
μάρτυσιν, αποθνήσκει * πόσψ δοκεΐς χείρον ©ς 
άξιωθήσεται τιμωρίας δ τδν Γίδν τοΰ θεοΰ κα
τ απατή σας, καί τδ αίμα τής διαθήκης κοινδν 
ήγησάμενος, καί τδ πνεύμα τής χάριτος καθυ-
βρίσας ; Άλλά τίς δ καταπατών τδν Γίδν τοΰ θεού 

Filium Dei, et aliorum quee diximus reua oenaetur ? D καί ταλλα τά είρημένα κατηγορούμενος ; ΤΗ δήλον, 
Νοηαθ qui sanguinem ejus ingratus abrogat, nec 
admitiit, et veraoia ab omnique mendaoio alieni 
oris traditionem et mandatum nibili faoit? Hoc 
est corpus meum, dicentis; et, Hic est sanguis 
meus; et, Nisi manducctis carnem FUii hominis, ei 
bibatU ejus sauguinem, non habetis vitam in vobis. 
Quid besitaa ? quid Omnipotenti impotentiam at-
tribuis ? Nonne ipee est qui ex nihilo omnia ut 

ώς δ τδ σώμα αύτοΰ διά τής αχαριστίας άθετών, 
καί μή αποδεχόμενος, καί τήν τοΰ άψευδοΰς στό
ματος παράδοσίν τε καί Ινταλμα έξουθενίζων ; 
Τοΰτό έστι τδ σώμα μου ειπόντος * καί, Τούτο έστι 
τδ αίμα μου * καί, Έάν μή φάγητε τήν σάρκα 
τοΰ Γίοο τοΰ άνθρωπου, καί πίητε αύτοΰ τδ 
αΤμα, ούκ έχετε ζωήν έν έαυτοις. Τί διστάζεις ; 
Τί τψ παντοδυνάμφ άδυνατίαν περιάπτεις ; Ούκ 

• Joan. νι, 52. · ibid. 7 ibid. 54, 55. · ibid. 57, 58. · ibid. w 1 Cor. x, 16. " ibid. 17. " Hebr. 
x, 28, 29. 
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ούτος έστιν δ έκ μή δντος είς τδ εΤναι τά πάντα Α. eseent fecil? Unua trium personarum Divinitatis 
παραγαγών, ύ εΓς τής τρισυπόστατου θεότητος, έπ' 
έσχατων τών χρόνων σαρκωθείς, καί δ' τον άρτο^ είς 
τδ αυτού σώμα μεταβάλλεσθαι προστεταχώς ; Τί πάλιν 
ζητείς αίτίαν καί τάξιν φύσεως τής τού δίρτου μετα
βολής είς τύ τού Χριστού σώμα, καί τού ύδατος καί 
οΓνου εις αίμα* έπεί 6 πι ρ φύσιν καί λόγον καί νούν 
καί έννοιαν έκ Παρθένου έτέχθη ; 'Απιστήσεις άρα 
καί τήν έκ νεκρών ανάσταση, καί τήν είς ουρανούς 
αυτού άνάληψιν, καί τάλλα τού Χριστού θαύματα 
υπέρ φύσιν, καί νούν καί Ιννοιαν ύντα. Τούτο σοι 
γίνεται , δτι τδν Χριστον , ού θεδν άληθινδν καί 
ΥΊδν τού θεού δμολογεΐς, άλλ' άρειανίζεις, μάλλον δέ 
Ιουδαίξεις. 

Ά λ λ ' ΐσως πάλιν αμφιβάλλεις καί άπιστεΐς, δ'τι 

qui postremis temporibue incarnatus eat,et panem 
in suum corpus transtnutari jussit? Quid requiris 
causam et ordinem nalurae, panis transmutationia 
in Ghrisli corpus, et aqu® (2) vioique in eangui-
nem ; cum supra naturam, rationem, mentem, et 
cogitationem, ex Virgine eit natus? Non credea 
itaque nec mortuorum reaurreotionem, nec in 
coelos ejus assumptionem, et alia Christi miracula 
Bupra naturam,mentem et cogitationero emineotia, 
Id tibi accidit, quod Christum, non Deum verum 
ac Filium Dei confiteria,aed Arianismum vel potius 
Judaismum recipia. 

At fortaaeie dubitas minimeque oredie, quod 
ούχ 6ρξς σάρκα καί αΤμα, άλλ' άρτον καί οΤνον. non videas carnem et sanguinera, aed panem et 
Περί ού είδέναι σε χ ρ ή , αχάριστε καί άγνώμων, περί 
τδν εύεργέτην, δτι δ τά πάντα ειδώς θεδς, φιλαν-
θρωπότατος ών, οικονομικώς τούτο έποίησε, τη 
ανθρωπινή" άσθενεία συγκαταβαίνων , Ινα μή απο
στρέφονται ot πολλοί τδν ά^αβώνα τής αιωνίου 
ζωής, καί δυσχεραίνωσι, σάρκα καί αίμα βλέποντες. 
Διδ διά τών συνηθέστερων τής φύσεως τούτο γίνεσθαι 
ήβουλήθη, συζεύξας αύτοΐς τήν αύτόύ θεότητα, 
Τούτο έστι τδ σώμα μου, καί. Τούτο έστι τδ αΐμά 
μου, είπών · κ α ί , Αάβετε, φάγετε, καί πίετε έξ 
αυτού πάντες εις άφεσιν αμαρτιών * καί πάλιν* 
Ό άρτος δν έγώ δώσω, ή σαρξ μου έστιν, ήν έγώ 
δώσω δπέρ τής τού κόσμου ζωής * καί * Έάν μή 
φάγητε τήν σάρκα τού Πού τού άνθρωπου, καί 
πίητε αύτου τδ αίμα, ούκ έ*χετε ζωήν έν έαυτοίς 

vinum. Qua de re soiaa oportet, tui qui ingrato 
iniquoque animo erga beneficum affeotus es,Deum 
qui omnia novit, cum bumanissimus sit, provide 
hoc fecisse, ad bominum imbecillitatem so demit-
tentem, ne averaarentur multi arrhabonem aeternaB 
vitffi, et oegre ferrent, carnem et sanguinem in-
tuentes. Itaque rebua naturae consuetia hoc fieri 
voluit,his suam divinitatem conjungens,cum dixit: 
Hoc ett corpus meum; et: Hic est sanguis meus; 
et: Accipile, comedite, et bibite ex eo omnes, in 
remissionem peccatorum; et rursum: Panis quem 
ego dabo, earo mea est, quam ego dabo pro mundi 
vita; et; Nisi mandueetis earnem Filii hominis, $t 
bibatis ejus sanguinem, non habetis vitam in vobit. 
Hoc facite in meam commemoraUonem. Propterca 

Τούτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνησιν. Διά τούτο C ei credentes, ita offerimua panem perfectum, vi-
αύτψ πιστεύοντες, ούτω προσφέρομεν άρτον τέλειον, 
ζώντα, ειτουν σώμα Χριστού τέλειον, καί μετά τδ 
πάθος διαμεμενηκδς καί δλόκληρον ουδέ γάρ δστούν 
αυτού συνετρίβη· καί της θείας ζωής άχώριστον, 
τοιούτον οίον αύτδς δ πρώτος ημών καί μέγας άρχιε-
ρεύς καί θύτης καί θύμα τοις οίκείοις μύσταις 
παρέδωκεν αυτοί τε πάλιν οί άπ' αρχής αύτόπται 
τοΰ Αόγου καί ύπηρέται τή καθολική Εκκλησία 
trjk απδ περάτων εως περάτων τής οικουμένης, 
παρέδοσαν πάντες μέν τή έν Ίεροσολύμοις, δ'που καί 
δ θειος Ιάκωβος δ τού πρώτου καί μεγάλου αρχιε
ρέων άδελφδς, καί διάδοχος τήν μυστική ν καί άναί-
μακτον λειτουργίαν έξέθετο* Πέτρος δέ καί Παύλος 
τη Ιν Αντιόχεια* Παύλος δέ Ιδίως, καί πάση τη 

vum, eive corpus Christi quod perfectum etiam 
post paseionem permansit et integrum (neque 
enim os ejua contritum est) et adivina vita insepa-
rabile, plane quale ipse priraus noster ac magnus 
Pontifex et sacrificus victimaque, suis ipsiua disci-
pulia tradidit: iique denuo qui ab initio suia ipai 
oculis Verbom intuiti sunt, eique ministrarunt, 
catholic» Ecclesi» ab extremia ad extremos usque 
orbie terrarum limitea tradiderunt: omnes quidem 
Hieroeolymitan», ubi et divus Jacobus primi ma-
gnique Pontificia frater ac Buccepsor, myaticam 
incruentamque Liturgiam expoauit. Petrud autem 
et Paulua Antioohensis ; Paulua vero peculiariter, 
orbi univarso ; Marcue, Alexandrinae; Joanoea et 

οικουμένη· Μάρκος δέ τη Αλεξάνδρεια* Ιωάννης - Andreas. Aaiae et Europae ; omnesque univers» Ec 
και Ανδρέας τη έν 'Ασία καί Ευρώπη* καί πάντες 
τ η πανταχού Εκκλησία διά τής συγγραφείσης τψ 
Ιερψ Κλήμεντι λειτουργίας παραδεδώκασιν* έν { ταΰτα 
ούτω (3ητώς κείται* 

« Μεμνημένοι ούν ών δι' ημάς ύπέμεινεν, ευχά
ριστου μέν σοι, θεέ παντοκράτορ, ούχ δσον όφείλο-
μεν, άλλ' δσον δυνάμεθα, καί τήν διάταξιν αύτοΰ 
πληροΰμεν Έν 9[ γάρ νυκτί παρεδίδοτο, λαβών 
ά*ρτον ταΤς άγια ι ς καί άμωμο ις αύτοΰ χερσί, καί 

cleei® ubiounque sit, per eam quam sanctus Gle-
xnene consoripsit Liturgiam,tradiderunt; qu» ha3C 
ita ad verbum babentur: 

« Memores igitur eorum qus propter noa passua 
est, gratias aginius tibi, Deus omnipotens, non 
quantum debemue, sed quantum poaeamu8,eteju3 
etatutum adimplemus./rz^iia^ntm nocte tradcbaiur, 
accipiens panem in sanctas et immaculatas tuas 

(2) Caute lege: nam aqua non conaecralur, nisi prius in naturam vini convarsa, nec tute sentiunt, 
qui oppoaiium reputant. 
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manus, et elevatis octtfis ad te Deum ac Patrem Α άναβλέψας πρός σε τδν θεδν αύτοΰ χαί Πατέρα 
suum% fregit, deditque nobis dicens : Accipite ex eo, 
comedite: Hoc est corpus meum quod pro multis 
comtninuitur, inremissionem peccatorum. Similiter 
et calicem ex vino et aqua temperatum, sanctifi-
cavit, deditque nobie dicens : Bibite ex eo omncs; 
hicest sanguis meusqui pro multis eflunditur in re~ 
missionem peccatorum. Hoc faciie in tneam commc-
morationem. Memores igitur paasioniaejna.mortis, 
resurecctionie, reditus in coolos et futuri ejus ee-
cundi adventus, in quo veniet judioaturus vivos 
et mortuos, redditurueque cuiquesecundum opera 
8ua, offerimus tibi regi ao Deo, eecundum ejua in-
stitutionem, panem hunc, et huno calicem, gra-
tias tibi per eum ageates,quod nos fueris dignatus 

και κλάσας εδωκεν ήμιν, ειπών Λάβετε έξ αύ
τοΰ, φάγετε, τοΰτό έστι τδ σώμα μου τδ περί πολ
λών θρυπτόμενον είς άφεσιν αμαρτιών. Ωσαύτως 
καί τδ ποτήριον κεράσας έξ ο"νου καί ύδατος, καί 
άγιάσας Ιδώκεν ήμίν λέγων, Πίετε έξ αυτού πάν
τες, τοΰτό έστι τδ αΤμά μου τδ περί πολλών 
έκχυνόμενον είς άφεσιν αμαρτιών, τοΰτο ποιείτε 
είς τήν έμήν άνάμνησιν. Μεμνημένοι τοίνυν τοΰ 
πάβρυς αύτοΰ καί τοΰ θανάτου, καί τής άναστά-

εις ουρανούς επανόδου, καί τής μελ · 
δευτέρας παρουσίας, έν ή έρχεται 

καί νεκρούς, καί άποδοΰναι έκάστφ 
αύτοΰ, προσφέρομέν σοι τ φ βασιλεϊ 

σεως, καί τής 
λούσης αύτοΰ 
κριναι ζώντας 
κατά τά έργα 
καί θεψ, κατά τήν αύτοΰ διάταξιν, τδν άρτον τοΰ-

adatare coram teet tibi saoriflcare. Ette rogamua JJ τον, καί τδ ποτήριον τούτο, εύχαριστοΰντές σοι 
ut propitio aerenoque vultu respicias aupra hfflo 
propoaita dona coram te, tu qui nulliua indigea, 
Deua : et tibi complacitum ait in eis ad bonorem 
Ghriati tui, et mittere dignerie sanotum tuum Spi-
ritum super hoo aaorifioium, teetem paaeionum 
Domini Jeeu,ut efflciat panera huno,corpus Chrieti 
tu i ; et oalicem hunc, sanguinem Gbristi tui.» 

Et iterum magnus ille Paulua : Ego accepi α Do-
mino quod el tradidi vobis: quod Domintis Jesus 
in qua nocte tradebatur, accepit panem, et bene-
dixity fregit, dixitque: Accipite, comediie; hoc eU 
corpus meum quodpro vobis frangitur. Hoc faeite in-
meam commemorationem. Quotieseumque enim co 

δι' αύτοΰ, έφ' οΐς κατηξίωνας ημάς έστάναι ενώπιον 
σου καί ίερατεόειν σοι· καί άξιοΰμέν σε, δ'πως 
ευμενώς έπιβλέψοις έπί τά προκείμενα δώρα ταΰτα 
ενώπιον σου, συ δ άνενδεής θεδς, καί εύδοκήσοις 
έπ' αύτοΤς είς τιμήν τοΰ Χριστού σου* καί καταπέμ-
ψοις τδ άγιόν σου Πνεύμα έπί τήν θυσίαν ταύτην, 
τδν μάρτυρα τών παθημάτων τοΰ Κυρίου Ίησοΰ, δ'πως 
άποφήνοι τδν άρτον τούτον, σώμα τοΰ Χριστού σου, τδ 
ποτήριον τοΰτο, αίμα τοΰ Χριστού σου, 

Καί πάλιν δ μέγας Παύλος· Έγώ παρέλαβον άπδ 
τού Κυρίου, δ καί παρέδωκα ύμιν, δτι δ Κύριος 
Ιησούς έν τή νυκτί ή παρεδίδοτο, Ιλαβεν άρτον, 
καί ευχάριστη σας, έκλασε καί είπε* Λάβετε, φά
γετε, τοΰτό μου έστι τδ σώμα τδ υπέρ δμών κλώ-
μενον* τοΰτο ποιείτε εις τήν έμήν άνάμνησιν. 

meditis panem hunc, et calicem hunc bibiti$tmorlem ^ Όσάκις γάρ ά\ έσθίητε τδν άρτον τούτον, καί τά 
Domini annuntiatis, donec veniat11. 8i vero oenees, 
hoo quod a nobis perflcitur, illo minue eaae,ne8ci8 
Gbristum etiam boo tempore operari, nuncque 
adeeae; Bro enim vobticum dies universos ad con-
summationem usgue ScBculipollicitua eat. Uoo 
item mysterium summopere admirana quasi obetu-
pefactus divua Apoetolus, cum limore Dei ac fide 
ut digneei participemua adbortatur, et aupplioium 
transgressori definit: Quicunque comederit, ia-
quiens, panem hunc, aut biberit calieem Domini in-
digne, reus erit corporii et sanguinis Domini Id 
periade est, ao ai dixerit (divi Gbrysoatomi aen-
teotia): Quemadmodum tradiditquidem eumJudas, 
in eum vero petulanter debaocbati sunt Judrei: 

ποτήριον τοΰτο πίνητε, τδν θάνατον τοΰ Κυρίου 
καταγγέλλετε άχρις ού αν Ιίλθη . Εί δέ υπονοείς 
τοΰτο τδ παρ' ημών έπιτελούμενον ίλαττον είναι 
εκείνου, ούκ οΤδας δτι δ Χριστδς καί νΰν ενεργεί, 
καί νύν πάρεστιν Έ σο μα ι γάρ μεθ' δμών τάς 
ημέρας άπάσας άχρι τής συντέλειας τοΰ αιώνος, 
έπηγ^είλατο. Τούτο τδ μυστήριον πάλιν υπερεκπλητ· 
τόμενος δ θειος Απόστολος, μετά φόβου θεού «2 
πίστεως άξίως ήμας αύτοΰ μετέχειν παροχετεύε
ται, καί τιμωρίαν τοΰ παραβαίνοντος αφορίζεται· 
Ό ς αν έσθίη, λέγων, τδν άρτον τούτον, ^ ιεένη 
τδ ποτήριον τοΰ Κυρίου άναξίως, ένοχος Ισται 
τοΰ σώματος καί τοΰ αίματος τού Κυρίου. Τούτον 
δέ είπειν (κατά τδν θείον Χρυσόστομον) , καθάπερ 

ita dedecore et infamiaeum afficiunt, qui sanctissi- D παρέδωκε μέν αύτδν Ιούδας, έπαρψνησαν δέ είς 
mum ejus corpus indigne ΟΓΘ aumunt, et corpori 
admovent impuro. Itaque inquit, Probet seipsum 
homo; non alter alterum, hoc enim judicare est, 
sed primum quisque aeipsum : et sie de pane edat: 
et de calice bibot. Qui enim manducat et bibit in-
digne, judicium sibi manducal et bibit, non dijudi-
cam, boc est, perpeodena et coneiderans corpus 
Domini11 propoaitum. Quod ei is, qui per se in 
aliquod bumanoram vitiorum delapsua eat, et in-
diacrete acceaeit, ut indigne commanicaos, tanta 

αύτδν Ιουδαίοι, ούτως άτιμάζουσιν αύτδν ot τδ 
πανάγιον αύτοΰ σώμα άνάξίως τψ στόματι δεχόμενοι, 
καί έναγε! προσφέροντες σώματι. Αιό φησι* Δοκι
μάζει ω άνθρωπος έαυτδν, ούχ Ετερος τδν έτερον 
τούτο γάρ κριναι εστίν άλλά "πρώτον Εκαστος έαυ-
τ ύ ν Καί ούτως έκ τοΰ άρτου έσθιέτω, καί έκ τού 
ποτηρίου πινέτω · δ γαρ έσθίων καί πίνων άνα
ξίως, κρίμα έαυτψ έσθίει καί πίνει, μή διακρί-
νων, τουτέστιν εξετάζων καί έννοών τδ σώμα τοΰ 
Κυρίου προκείμενον . ΕΙ δέ δ καθ' έαυτδν Ιν τινι 

** I Cor. Χ Ι , 23, 24.27. ** Matth. xxvin, 20. *» I Cor. χι, 27. " ibid. 28. 29. 
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τών ανθρωπίνων ολισθαίνων, χαί προσιών άδιακρί- Α 
τως, ώς άναξίως μετέχων, τοσαύτης άξιυΰται τής 
κατακρίσεως* ό περί α}τήν τήν ίερουργίαν έξαμαρ-
τάνων, χαί αμέσως αύτδ τδ Κυριακδν καθυβρίζων 
σώμα χαί άπαρνούμένος, τήν τε παράδοσιν άθε-
τών , χαί τδν παραδεδωκότα χαταπατών, τίνος άν 
ε!η χαί πόσψ μάλλον χείρονός τε καί μείζονος 
άξιος καί κατηγορίας καί τιμωρίας ; Άρ' ού φρί
κης γέμει τά είρημένα ; άρ' δπολέλειπταί τις 
υπερβολή τψ τής καινοτομίας καί παραβάσεως 
καί αθεΐας τολμήματι ; Άλλά βύσαι, Κύριε, διά 
τού ελέους σου τοιαύτης άπατης τε καί παραφρο -
σύνης πάντας τούς μή ορθώς δμολογούντας τδν ύφ' 
ημών ΐερουργούμενον άρτον και olvov, σώμα τέλειον 
καί αίμα τίμιον είναι τού Χριστού σου. 

mulctatur condematione : qui in ipsam oonsecra-
tionem pecoat, et immediate ipsum Dominicum 
contumeJiis afficit corpus atque negat, traditio-
nemque abrogat, et auctoreni qui tradidit, con-
culcat, quanam fuerit, et quanto magis deteriori 
ac majori dignus tum accueatione tum supplicio? 
Horroreae plena eunt ea dicta ? Reliquumne est 
ullum novi facinoria, pr»varicationie, impietatis 
genua, quod ad bano sceleris audaciam acoedere 
possit? Verum libera, ο Domine, per tuam misa-
ricordiam ab bac impostura et dementia omnes 
eos qui non recte confltentur, quem oonsecramue 
panem et vinum, corpus perfectum et sanguinem 
pretiosura esse Ghristi tui. 

A N N O D O M I N I M C X C I I . 

EUSTATHIUS 
THESSALOMCENSIS METBOPOLITA 

NOTITIA. 
(Fabric. Biblioth. Gr. ed. Uarlee, t. XI , p. 282. — Sabiiciuntur o o t » quae adJidi t Opueculoram Eustathii 

editor, D . Theopb. Lucae Friderieue Tafel i n l ibro De Thessahnica e/usque agro, p. 351). 

Eustathios Gpolitanua (α), monachus S. Flori (4), sivo illiua monasterii quod eedi SS. Flori et 
Lauri in urbe Cpoli vicioum erat. Ita enim malo cum Baudurio verba τού κατά Φλώρον, apud De-
metrium Cbomatenum, interpretari, quam cum Gangio, diaconum ad Flori aedem (c). Deinde l i -
bellorum sapplicura magiater, magister rhetoram (d)t hinc Magnee Eccleai® Cpoi. diaconus (e), 
et ex designato Myrensis Ecclesiae epUcopo archiepiscopua, Thesaalonicenaia, inaigni viriutis et 

(a) Ubi Euetathius natua sit, Fabriciua nullibi 
moaettavit. Aliud enim est probare, aliud asse-
rera. fted fnit genare et natalibua Gpolitanus, quod 

j a m per me pateflet. Eustatbius in narratione de 
T/iessatonica mrbe α Latinis capta, num 55 : Ή με!ς 
(Euelathios de se) γούν φθάσαντες τήν τών πολε
μίων Ιφοδον, τούς δ'σοι μεθ' ημών τής Κωνσταν
τινουπόλεως ήσαν τέκνα, έξεστείλααεν (a. 1485.-
είς τους εαυτών, κ. τ . λ. Eustatbii familia me la-
tet, namque ejus nomen, ut aliorum olericorum, 
est mooasticum. 

(b) Deraetrius Gbomatenus in reeponso, eto. 
(Leunolavii Jus GrxcoRom. vol. I, pag. 517): 
Τού γάρ σοφωτάτου εκείνου Ευσταθίου τού κατά 
Φλώρον διακόνου οντος τής Μεγάλης Εκκλησίας 
καί μαΐστορος τών δητόρων, κ. τ . λ. Ubi Μεγάλη 
Εκκλησία quid aliud erit quam raagna illa 8o-
phiana? Oein illud τού κατά Φλώρον idem mihi 
cst quod monachi e monatterio S. Flori. Quod ni 
admiseris, non habebis expressumecclesiae (a. mo-
aasterii) nomen. Nemioi eoim rerum ByzanLina-
ruat iatelligenti incognitum est, ecclesiae et mo-
naateria Grscoram β conditoribus eanctisque no-
men traxiase. Quid *rgo eat illud : tcclestie J U X T A 

S. Florum tilx ? In fine bujue expoaitionis noto, 
Eustatbium Cpoli eruditum fuisse, et quidem in 
monasterioS. Euphemi». Videaturejus epistolaSO: 
Καί τούς καλούς μου ποτε συντρόφους, τούς τής 
εύεργέτιδός μου αγίας Ευφημίας κληρικούς. 

(c) Titulus hujus muneris ββυ digniiatie aulion, 
de qua v. Du Gangium a. v.. est hic : Ό έπί τών 
δεήσεων. Exenplum supplicatioois habea apud 
ipsum Eustathium epiet. 17 ; Τού αυτού, γενονό-
τος έπί τών δεήσεων. Έ χ ε ι ς , Ιδού, πανσέοαστέ 
μου αύθέντη, πρώτην τήν τοΰ Ευσταθίου δέησιν · 
χαί σοι έγκαινίζω ευτυχώς τό δφφίκιον, χ. τ . λ. 

(d) Ηοο munue (βο. profeseorie rhetorices), quo 
Euatathius Gpoli functua erat, ipse reapicit epi-
Btola 45 : Τδ δέ καί δνειδίζειν, τΰφοο ήμας παθεΐν, 
έφ' οΤς τψ σοφιστικψ βαθμψ προσέβημεν, μή σύ 
γε έτι, κ. τ . λ. 

(e) Ad diaconatum euom Gpolitanum alludit Ea-
Blatbiua epistola 34 : Τεκμήριον δέ δ σύνδουλός 
μου χαί ποτε συνδιάκονος, κ. τ . λ. Εο muuere 
fungens Pindarico9 suos commentarioa soripait, 
nuorum inscriptio : Τού αύτοΰ έτι έν διακονοις 
δντος πρόλογος τών Πινδαρικών παρ εκβολών. 
Eidem vit» Eustathiaae stadio aliaquoqiiefvmmi 
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eruditionis laude floruit temporibusManuelis, Alexii , Andronici et Isaacii Angeli Comnenornm, 
adhuc superetee a. 4194. Magnis laudibue mactatur a Niceta Ghoniate in Annalibue libro v in , 
pag 238, 334,et aMichaele Psello io epistolis ineditis (ex quibus nonnulla affert Cangius Glosaario 
Graecoin 'ρήτωρ). Defunctum pro funere laudarunt Eutbymius et Michael Choniates, quorumora-
tionea mss. ϋ χ ο ι ι ϋ io bibi. Bodleiana codice Barocc. G X X l . Euihymius inter alias celebrat fasces 
eptstolarum, quas, ait, se habere Euetaihii, manuipsius exaratas. Epistolas Euetathii ad PeelJum 
in codice regio evolvit Cangius pag. 4296 Glosearii Greeci. De commentariis ejus editis uberriinis 
atque pereruditia in Homerum clixi lib. n, cap. 3, et de commentarii in Dionysium Periegelem, 
quos Joanni Ducae, Andronici Gamateri (de quo eupra pag, 286. ed. vet. lib. iv. cap. 2) filio, ins-
cripsit. In eodem, quem paulo ante memorabam, codice Barrociano habentur plura Eustathii 
adbuc inedita, ut Oratio in [ad] Manuelem Comnemm imp. Supplicatio ad eumaem imp. nomine 
civitatis Thessalonicx [Cpoleoel, cum siccitate laboraret. Lessus [?] tn fratrissuis obitum. In catalogo 
mstorum bibliothecae Scorialensia observavi memorari orationem ab Eustathio Thessalouicensi 
archiepiecopo habitam ad eos qui in templo erant S. Demetrii μυροβλύτου, in principio mdictiona 
anno 6702 (Christi 4194) [α] Eustalhii Commentaria in Jo. Damasceni cauones aive hymnoa citat A l -
laliua De consensu utriusque Ecctesias, pag. 643, 644, et in Diatriba de Georgiis, pag. 319 seq. 

(»)· 

viri scripta debentur, se. Homerica, Dionysiaca, 
Aristopbanea. De ullimis v. ipeum in procemio 
Pindaricorum cap. 35. Gujue ecclesi» Gpolilan® 
diaconue fuerit, non satis liquet. Putem,Sophianee, 
coll. Demetrio Chomateno eupra oit. : Του γάρ 
σοφωτάτου εκείνου Ευσταθίου τοΰ κατά Φλώρον 
διακύνου δντος τής Μεγάλης Εκκλησίας, κ. τ . λ. 
Ubi Μεγάλη Εκκλησία νιχ aliud eignificabit, quam 
principem omnium ecclesiarum reeni Byzantini, 
ecilicetSophianam seu Sophiain Cpolitanam.In One 
noto, titulum Euetathianorum commentariorum 

in Dionysium scriptorum apud Bernhardium (p.67) 
eic exhiberi: . . . Ευσταθίου διακόνου έπί τών 
δεήσεων καί μαΐστωρος τών ρητόρων, κ. τ . λ. 
Ubi inter διακόνου et έπί inaerendum videtur 
καί. Quid enim erit, διάκονος έπι τών δεήσεων ? 
Poatremo quo ordine honoribus euis Gpolitanis 
positua eit Eustatbiua, altiorie indaginia ease vi-
detur. 

(α) Vixit certo anao adhue 1193. Gf. Eusthatii : 
Alloculionetn od Uaocium Ang. poit Serbos fugatos. 

(1) HSBC Commentaria primae edidit card. Mai io Spicit. Rom. tom. V , anno 1811. Ε ο π . 

EUSTATHII 
T H E S S A L O N I G E N S I S M E T R O P O L I T J E 

ΟΓ.ΛΤΙΟ IN PSALMUM XLVIII 

Sancti Pairis nostri Eustathii, Thessalonicensis 
metropolitx, in illud: « Laboravit in sxculum, 
et vivet in fincm. » Agit autem in hac disserta-
tione didactica etiam de eleemosyna et humili-
tate, et jejunio, et lotionc, et oratione, et de 
csteris ad virtutem spectantibus. 

1. Non poteet fleri, ο fratres, ut quispiam in-
ter vo8 remissus aut languene, neo prorsue ad 
bonum experreotus, laudem aliquam qua Deo 
aoceptue fiat aut aliud quid pulcbri inveniat. 
Scimus enim nihil eorum quee in vita deeidera-
bilia sunt, eine labore ao etudio bominibue 
tribui, ne illa quidem qu« corpori enutriendo 
jnserviunt, siquidem cibi alimcntaque nequegra-
tis neque sponte bominibus contingunt. Castera 
enim aoinialia pabulis epoote crescentibus nu-
triri aolent et pingueecere cibis a natura beni-

A. Τοΰ έν άγίοις Πατρδς ημών Ευσταθίου , μητρο
πολίτου θεσσαλονίκης , είς τ δ · · Έκοπίασεν 
ε*ς τδν αΙώνα, καί ζήσεται είς τέλος. » Δια
λαμβάνει δέ δ διδασκαλικός ούτος λόγος και 
περί ελεημοσύνης , και ταπεινώσεως, καί νη
στείας, καί λούματος , καί ευχής , καί λοιπής 
ενάρετου διαγωγής. 

α'. Ούκ έστιν, ώ άδελφυί, άνιέμενόν τινα έν ήμιν 
καί άναπίπτοντα, καί μή δλως έγρηγορότα είς άγα-
θδν, έπαινόν πόθεν εύρέσθαι θεοφιλώς, ή άλλο τι 
καλόν. Οιδαμεν γάρ μηδέν τών έν τ ψ β ί ψ εφετών 
άπόνως άνθρώποις περιγίγνεσθαι, μηδ' αυτά, δπόσα 
τ δ σώμα τρέφειν οιδεν , οία μηδέ τού θρεπτικού 
εράνου τυχαίου καί αυτομάτου δ'ντος έν άνθρώποις. 

Β Ζώον μέν γάρ έτεροϊον θρεψεται είκαίαις ένθύσεσι, 
άς ούτε άρατος, ούτε σπόρος αύχοΰσι προάγειν, καί 
αρετή ζωική εντεύθεν τ ψ τοιούτω ζ ώ ψ έπιγενήσε-
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τα ι · άνθρωπος δβ, τδ έν κόσμψ άριστον ζώον, τδ \ gna productis, ad quorora incrementum neqoe 
του θεού Ιργον, τδ είς έργατείαν έκεΤθεν ευφυές, 
τδ μή. τετβγμένον άναπ(πτειν, άλλά καί είς άεικινη-
σίαν παραγγέλλον, δ'τε διατίθεται νοερώς, καί κοπιάσει, 
καί ιδρώτας εκκρίνει, καί πονήσεται καλδν ποιήσαι* 
καί ούτω τεύξεται τής εφέσεως, ούχ απλώς, άλλά 
συνεπιλαμβανομένου Θεού. 

aratro, neque aemente opus eet, et quibue via 
vitalis in animalibus conservatur : bomo autem, 
animal in bao terra praeetantisBimum, opus De! 
ad opera divina aptissimum, homo, inquam, non 
ad languescendum corapositus, acd continuo 
motui destinatus, quando rationaliter vivit, sem-

per laborabit, et sudoribua madebit, et bonum facere contendet, atque boc modo ad desiderata perten-
det, D O D simpliciter per se, sed adjuvante Deo. 

β'. Εί δ' δτι κυριεύειν των έπί γης αύτδς τέτα-
κται, άξιοι άνεισθαι, καί Qiktt άνακεΤσθαι, καί μή 
πρδς άγαθοις κόποις είναι, άλλά τούτο καί μάλλον 
αύτδν έναγετω κοπιών είς καλδν, καί μοχθεΤν έπ' 
aprcfj δποία τήν θ*όθεν αύτψ δεσποτείαν έπικοσμή-
σει. Παραδέδοται γάρ, καί ούκ Ιστιν άντειπεΤν, δτι 
φροντιστικδς ώς μάλιστα δ πλειόνων κρατών διδ 
καί τοσαύτης έχρήν τψ άρχοντι μετειναι σπουδής καί 

2. Tantum autem abest ut ideo, quod dominus 
terrae conatitutua est, languescore et otio sese de-
dere et a bonis laboribue ceeeare permittatur, ut 
illo ipso etiam magis impelli debeat ad pulcbrum 
sectandum et virtuti studendum qua dominium 
divinituB ipsi conceesura condecoretur. Traditum 
enim est neque Degari poterit, eum qui majori 
imperio gaudet, plurimis curis esee implicitum : 

βουλής καί έντρεχείας, ώς μηδέ παννύχιον έξειναι quare etiam imperator tanto studio et meditatione 
καΟεύδειν αύτδν 

γ \ E l γούν βασιλεύει τών έπί γής άπας άνθρω
πος, καί μάλιστα δ σπουδαίος, ένθυμείσθω κα' με-
λέτωρ εαυτού τε είναι τού ένδς, καί δι' αυτού ούδε· 
νδς, κατά τήν πάλαιαν παροιμίαν, καί τών άλλων 
δε, δσους ύπ' αύτψ έταξεν δ θεός* καί μή έθελέτω 
άπονητί , έπήβολος ενάρετου γίνεσθαι πράγματος , 
έλπιδοκοπούμενος ε'ς κενδν κατά τούς δνειροπολούν-
τας καί ευρίσκοντας ενώπιον τά διά πόθου αύτοΤς, 
Βαλλέτω δέ είς νούν καί σοφδν έκεΤνον παλαιδν, δ'ς 
παίζων τούς έθέλοντας μέν έν άγαθοΤς είναι, δκνούν-
τας δέ κοπιών καί ούτω κτασθαι τό θελητδν, άπη-
σχόλησε φωνή, ίστορησάμενος ώς έπί τρυφή·"καί 
έπλάσατό τινα βίον παλαίτατον, έν φ θυσία τε ζώσα, 

et labore opus habuit, ut ne tota quidem nocte 
dormire potuerit. 

3. Jam vero ai quilibet bomo, et in primis 
virtutis Btadiosus, rerum terreetrium dominus 
est, conetur sui ipsius solius, id est, ut vetus 
proverbium ait, nullius curam gerere; sed reli-
quorum quos Deus ci subjecit, neque desideret 
sine labore ac studio virtutie oompoa fieri, epe 
vana deceptus ad instar illorum qui soraniis con-
fidunt et cupita jam sibi adesse autumant : sed 
potius animum advertat ad illum veterem pbilo-
gophum, qui, ut illuderet iis qui bonis quidem 
frui desideraot, sed labore desiderata acquirere 
rccusant, fabula quadam de mollitie excogitata 
tempuB olim fuisse dixit, quo victima vivens, 

τά τε κρέα έφθά καί δπτά ταΤς τραπέζαις άπραγμό- β c a r ne8 autem coctrc assntfleque ad mensae accu 
νως έπέτρεχον εις έστίαν μακαρίαν καί εύδαίμονα, 
καί ζωμοί λιπαροί ποτ α μη δον ε^ρεον είς χρήσιν 
τοίς δριγνωμένοις, καί πτηνά καλά είς βρώσιν κα-
τεπετάννυντο έτοιμα τοΤς δαιτυμόσι, καί τοΤς εκεί
νων εμπίπτοντα στόμασι παρεβύοντο, καί ίχθύες δέ 
δπτώντες εαυτούς, έπειδάν θάτερον μέρος κατερ-
γασφώσι πυρί, μετεστρέφοντο αύτοκύλιστοί έπί 
θάτερα, κ*1 ούτως εύθετοι γεγονότες άρτύσαι τρά-
πεζαν, καί άρθέντες μετέωροι ταΤς τραπέζαις ένεκυβίσ-
των· καί έτρύφων ούτως έξ αυτομάτων οί τότε δαιτα-
λεΤς «πόνοι. 

δ'. Καί έξέθετο μέν ταύτα δ σοφδς έκεΤνος λαλών 
ευτράπελα κατά τής Άσκραίας μούσης (ώς άν τις 

rebant hominum in beatie habitationibus feliciter 
degentium, liquorum porro dulcium torrentee 
velut ad nutum desideranlium affluebant, avea 
quoque delicios» mensarum accubitoribue advo-
lantes, tot® ad esum idoneae illorum ori seee 
immittebant, pisces denique se ipsos assantes, 
ubi igni admoti ex una parte tosti essent, 
sua sponie in alieram partcm se convertebant, 
quo facto mensis jam aptae, impetu gratuito 
provoluti coDvivis se offerebant, adeo ut illius 
©vi bomines sine omni labore deliciis sponte 
afflueotibuB abundarent. 

4. Hffic eapiens ille retulit, leporee iraitans mu-
8Φ Ascrae® (uii facile quis intellexerit), siqui-

εύθυβόλως νοήσοι), έφ' οις χρύσεον εκείνη άρχαΤον ρ dem i l la eodem modo quo artifex peritus aurum 
ζωώσασα γένος ήγαλ μάτωσε, μεταλλεύσασα δεξιώς, 
και χρυσοχοΤκώς χοανεύσασα. Και τά τ.ρώτα μέν αυτό· 
έπειτα δέ εις άργυρεον αύτδ ύπεβίβασε, καί θάνα
τον έ^ρητόρευσε τοΤς τότε γλυκύν, οία καί ύπνον, 
ραστώνη βίου καί άπόνψ ζωη άνάλγητον καί αύτδν 
έφεπόμενον. Διαγραψάμενος δέ ούτως δ αστείος έκεΤ
νος, καί γοητεύσας άκοάς, ώς καί δνειροπολεΤν τρυ-
φάς καί τραπεζώματα, ού φαύλως, οιμαι, καθίκετο 
τών είς μάτην χασμωμένων, καί τδν κόλπον δια κε
νής άναπεταννύντων, έξαπλούντων δέ καί τω χεΤρε, 

PATBOL. Ga. CXXXV. 

conflarc et in divcrsas formas diducere novit, an-
tiquum hominum genua lanquara aureum repre-
eentavit. Et hoc quidem ab initio fuit. Postea 
autem illud ad argenieum depressit, et iis qui 
tonc vivcrent, mortera dixit fui9sc dulccm, somai 
aimilein, vita? suavi ac laburum dolorumque ex-
perti insecutam. Dum auteoi sapicns ille banc fa-
bulam lepide enarravit et aures demulsit ad eom-
niandas omnis generia delicias, baud male, opinor, 
traduxit illoa qui frustra 09 diducuni, et in-
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caseum sinum aperinnt et ambae manus exten- Α ω < έμφαγειν ε*ς κόρον , καί πλούτον κατακολ-
dunt, ut cibo repleantur, et divitiae colligant, et 
deeiderata prebendant nullo labore adbibito. 

5. Luctandum ergo nobis est, ο fratree, et labo-
randum,et contendendum, et sudandum, eiquidem 
haud aliter, sed hac sola ratione, ad bona atque 
bonesta pervenire licet. Ad quod probandum pro-
fero illud (quamvis minutiarum etudiosue videar) a 
profanis dictum : Nibil succedit eine labore. Et 
quamvis eexcenta alia habeam (non,velut ostenta-
tor quis dixerit, qu» eructem, eed qu® oommode 
referam), lubenter omitto, ut ne ambitionia male 
opportune vituperium incurram. Cum autera in 
eacro Scripturec thesauro peropportune invenerim 
sanctum cbaracterem quo propbeia magnus, san-

καί δράξασθαι τών ποθούμενων δ (χα κοπιά-πίσαι 
ματος. 

ε'. Μοχθητέον ούν, ώ αδελφοί, καί κοπιατέον, καί 
πονητέον, καί ίδρωτέον έπ' άγαθοΤς, ώς μή κατά 
τινα τρόπον Ετερον, άλλά τούτον δή καί μόνον πε-
ριγενησομένΟις ήμίν τού κατορθοΰν τά καλά. Καί 
παραγαγεϊν μεν εις μαρτυρίαν τδ « μηδέν έυτυχεϊν 
άνευ πόνου, · εις τοσούτον στενολεσχών, παράγω 
οία εξωτερικό ν. Μυρία δε καί άλλα έχων (ού, καθά 
τις άν περιαυτολόγος έρει, έξερεύξασθαι, κατ' εύ-
πορίαν δε προβαλέσθαι), άφίημι άπολεγόμενος τδ 
άκαίρως φιλότιμον. Καιρίως δέ τού Ιερωτάτου γρα
φικού θησαυρού άναλεξάμενος άγιον χαρακτήρα, έν 
ψ προφήτης μέγας καί υπερβάλλων άγιος δ Δαυΐδ 

ctiseimus David, ut in tabula Sinaitica, descripsit p έξετυπώσατο νούν θείον, δσα καί έν Σικαική πλακί 
mentem divinam,praelegam vobis verba quibus de 
viro Deo dilecto dicit: « Laboravit in saoulum, 
et vivet in ilnem 1 : · id eet, non laboravit quando 
habuit, eed per omne vitas tempus: saeculum enim 
86Q8U altiori acoeptum cujoelibet hominip terapus 
vit» designat. Propterea igitur inveniet talis finera 
bene ac feliciter vivendi, velut ei quis ©rumnose 
terram exercet aut mare tractat, et ejuemodi labo-
ribus vita necessaria sibi comparat, etiamsi eorum 
quibus opug habet, aliquo careat in posterum, et 
imprimis quando senectus molesta ingruerit, ubi 
duloes labores defioiunt et aerumn® eenii impor-
tuni ineipiont, quando nimirum octogeeimum an-
num exceeserimue, uti David canit. Tunc enira is 
qui hoc 8®ouIo laboravit, id eet tota vita, primum 

άναγνώσομαι ύμΐν διαλαμβάνοντα εκείνον περί θεο
φιλούς άνδρδς, ώς καί « Έκοπίασεν εις τδν αίώνα, 
καί ζήοται εις τέλος, » δ'περ εστίν έκοπίασεν ού 
τυχό τως, άλλά δ'λην τήν κατ' αύτδν έν βΐψ ζ ω ή ν 
• αιών » γάρ ώμολόγηται σεμνότερον λέγεσθαι καί 
« δ χρόνος >» τής έκαστων ανθρώπων ζωής. Ούκούν 
δι' αύτδ τε*λος δ τοιούτος εύρήσει τδ καί εύ ζήν καί 
μακαρίως διά βίου περιεΤναι, δμοιον ώς ει καί κυ-
πτόμενός τις εκκοπος παρά γήν, ή πονούμενος περί 
θάλασσαν , πορίσεται τοιούτοις μόχθοις έαυτψ τήν 
ζωήν, ώς καί αυτόν τι τών δεόντων αύτδν έπιλιπείν 
τοΰ λοιπού, καί μάλλον, δ'τε τδ γήρας έγκρατώς αύ
τοΰ άμφήσεται, περί Ό ουντελοΰνται μέν ο! γλυκείς 
εργατικοί πόνοι καί κόποι, ένάρχονται δ\ ο\ τής 
άργαλέας γηραλεότητος, οί μετά τά δγδοήκοντα ϊ τη , 

ffitate juvenili, deinde virili, denique senili, qua C ώς ψάλλει Δαυίδ. Τότε γάρ δ τδν αίώνα τούτον πο-
nervi laborantiura remittontur, is. inquam, vivet 
in finem utpote qui, qu® cum labore acquisivit, 
in vitam deposuit futuram, non formicarum instar 
que de anno in annum laborant ut vivant, eed 
quemadmodum decet boroinem domini vel regis 
more viventem, et qui ab ipso Oeo in boc consti-
tutue eet faetigio. 

6. Cum autem loquimur de virtutibu9 quibus qui 
in esculum laborat, in finem vivet, neoeasario 
addemus beneficentiara et veram amicitiam. Qui 
enim cum Dei amore et perpetuo Iaborat, et ita 
dignus flt beneficiis Dei qui omni carni nutrimen-
tum euppeditat.is sane, siquidem pro viribue com-

νήσας, ήγουν τήν κατ' αύτδν δ'λην ζωήν, πρώτην 
τήν νεωτερικήν, είτα τήν άκμαίαν, καί εφεξής τήν 
ώμογεροντικήν, μεθ' ήν ύποχαλαται τά νεύρα τοΤς 
κάμνουσι, ζήσεται διά τέλους, οΐς προεπόνησεν, απο
θεμένος ές βίον αυτά, ού κατά μύρμηκας, οίπερ άεί 
έξ έτους εις έτος πονοΰνται, καί ούτω ζώσιν, άλλ' ώς 
άνθρώπψ έπιπρέπει βιοΰντι δεσποτικώς, εΓτ* οδν ̂ α-
σιλικώς, ώς καί πέπλασται πρδς τοΰ θεού. 

ς'. Συνεισακτέον δέ τοις τρόποις, δι ' ών b είς 
τδν αίώνα κοπιάσας ζήσεται είς τέλος, και τους έξ 
ευεργεσίας καί τούς δρθώς φιλικούς. Ό γάρ κοπιών 
θεοφιλώς άμα καί διηνεκώς, καί ποριζόμένος ο8τ» 
τά έκ τοΰ θεού, δς δίδωσι τροφήν πάση σαρκί, ναι 
δέ καί δ μεταδιδούς τών είς χρείαν τοΐς αύτοΰ δεομε'-

municat indigentibus, et amicia necesearia donat, β νοις, ώς δύναμις, χορηγών δέ καί φίλοις τά καθή-
inveniet illinc quibue in senectule vitam susientet, 
quoniam ill i ipsi quorum necessitatibus prius suc-
currit, ipsi necessaria retribuent et, quantum fieri 
poteet, officio 8uo erga eum fungentur, hones-
tosque se exhibebuot et gratiam referent. Jam 
vero 8i forte boni memoria ex illorum mente di-
lapsa fuerit,l)eus tamen qui abunde distribuit, qui 
amicitie arbiter et beneficiorum nostrorum retri-
bulor exeietit, non perraittet ut ille non in finem 
vivat, uti Propbeta ait, sed remunerabitur et prs-

κοντα, εύρήσει κάντεύθεν έν τψ γήρα χορηγίαν τού 
ζήν, αυτών εκείνων, οΤς τδ δέον έχορήγει, άνταπο-
διδόντων τά δέοντα, κα*. άναπληρούντων εύδιακρίτως 
τδ δέον έν αύτψ, ε? γε καί δύναιντο, καί εύγνωμο-
σύνην φυλάττοιεν, ώς καί δφλειν χάριτας. ΕΙ δέ καί 
fau^ εξ εκείνων ή τοΰ κοΑοΰ μνήμη άποπετασθείη, 
άλλά τοΰ θεού, τοΰ δανειζομένου, τά κατ' εύπορίαν, 
δς καί τής φιλίας ταμίας καί άνταποδότης τών έν 
ήμιν άγαθουργιών πέφηνεν, ούκ άφιέντος αύτδν μή 
ζήν εις τέλος, ώς δ Προφήτης άπεφθέγξατο άλλά 

1 Peal. X L V I I I , 9. 
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και αποδίδοντος, καί τ φ κεφαλαίψ προσεπιβάλλον-
τος, ώσεί καί τόκον άπετίννυεν. Άνύσας γάφ δ φι-
λεργδς δι' δλου του κατά τήν έπίκηρον, καί ούτως 
είπεΤν, έπίκαιρον καί εφήμερο ν αυτού ζωήν αιώνος, 
δ'περ ώφέιλεν τ φ καί παμπλουσίψ καί άψευδεστάτψ 
δεσπότη θεψ, καί τήν έγκοπον πληροφορήσας έργα-
τείαν αυτού, έν τψ τέλει άναπαύσεται * καί ούκ 
άποβήσεται δ καίριος κόπος αύτψ εις τι κακδν, οία 
συγκοπτικδς, άλλά ζήσεται δίχα δηλονότι κόπου, ώς 
τού κοπιών μή ένταττομένόυ είς ακραιφνή ζωήν, άλλά 
υγείας έγκοπτικήν. 

ζ'. Ούτω δέ τήν εκτεθεί μέν ην ψαλμψδικώς ρήσιν 
έπελθών ταπεινδτερον, έθέλω καί άλλως αυτήν έξερ-
γάσασθαι ύψηλστερον. Έ χ ε ι μέν γάρ ουδέ εκείνο 
φαύλως τδ προ(5ρηθέν · ούκ άν δέ, αυτού έγκοσμίου 
δντος, λελείψοιτο εις ένάρετον εννοιαν ουδέ τδ δεύ
τερον, τψ έκεισε κόσμψ άφωρισμένον, καί τής 
α'ωνίου ζωής έχόμενον. « Καί έκοπίασε, » φησιν, 
α είς τδν αίώνα, καί ζήσεται είς τέλος. » Καί τέως 
προλήπτέον, δτι αίώνα μέλλομεν άρτι νοήσαι ού τδν 
παρ' ήμίν τοις κατά σώμα θνητοΐς, τδν τής ημετέ
ρας ζωής, τδν άπόνως μετρητδν, τδν (5αδίως άρι-
θμητδν, τδν καί αόριστον καί τελειούμενον, τδν πρόσ-
καιρον, εί καί χιλιοστύος εγγύς παρεκταθήσεται· 
άλλά τδν ύστερον, τδν όντως άπειρον, τδν άμέτρη-
τον, τδν μηδέν πρδς ήμας τούς ώδε βραχυδίους, 
ανθρώπους, τδν μή τψ κόσμψ σύμμετρον, μόνψ δέ 
τ ψ θεψ άρμοττόμενον, καί τή κατ* έκεΤνον απειρία 
συμπαρεκτεινόμενον, τδν μέλλοντα, τδν βγδοον, τδν 
άκατάπαυστον καί άτελεύτητον, καί δι' αύτδ τέλος 
ώνομασμένον, ένδελεχέστατον αύτδ πάντως, καί ού 
έπέκεινα καί μεθ* δ τέλος ούκ έστιν άλλο, *ίνα τις ( 

λέγη, μηδέ καί τέλος είναι, ώς ουδέ τής βασιλείας 
τού θεού. 

η'. Τούτων δή ούτω προειλημμένων, έπιβλητέον 
τή εκτεθειμένη ΔαυΥτική προφορά καί ούτως. « Έκο
πίασε, » φησιν, ουχί δ απλώς, άλλά δ ενάρετος άν
θρωπος, οία καί ε?ς τινα προβεδλημένον σκοπδν, τδν 
αίώνα έκεΤνον τδν άπειρον, ού πρδς τδν ενταύθα 
δηλαΐτ^τδν πεπερασμένο ν αποβλέπων, καί ούτω κο
πιών δια μάνην τήν κάτω ζωήν, καί τά εντεύθεν 
κοπηρά χαλά, προς έκεΤνον δέ καί μόνον τδν ύστε
ρον, καί πρδς μδνα τά έκεΤ άπευθύνων έαυτδν καί 
τυπού μένος. ΙΙώς δέ τούτο κατορθών ; έν τψ παρα-
μετρεΤν αίώνα οτενδν τούτον αιών ι πλατυτάτψ 
έκείνψ, καί ζωήν καιρική ν, τήν έν τοΤς ώδε, ζωή 
άλήκτψ τ$ έκεΤ, και ούτω κακά κόσμον παρατιθέναι 
τά ύπερκόσμια, καί άνταλλάττεσθαι τούτων έκεΤνα. 
Διδ καί κοπιών είς τοιούτον αιώνα, ζήσεται είς τέ
λος άληκτο ν, εΙπεΤν δέ προσφυώς καί προσήκον [κα
θήκον (1)] καί αληθώς, έντελέστατον, καί ώς εϊπο-
μεν, τελειότατο ν. Καί τοιόνδε μέν καί τόδε, καί 
γένοιτο καλώς έχε ι ν καί αυτό. 

§/. Ει δΐ τδ δις τά καλά προσαυξητέον άρμοζόν-
τως, καί εις τδ τρις έπιβλητέον καί τινι τρίτη εξη
γήσει τού Δαυΐτικού ($ητού έχόμενά πως κειμένη τής 
προσεχούς, καί ρητέον έν πρώτοις, δτι μυστηριωδε-

(1) Scholion Ια mt. 

. ter summam principalem eiiam fenora reddet. 
Homo enira qui per totum hujus caduc© brevissi-
maeque vitae tempus quae Deo dilissimo veracissi-
moque debebat peregit et, quamvis fatigatua, acti-
vitatis laborios» studiosus fuil,in finem requiescet, 
neque labor bujus vitae in malum ei cedet, ut qui 
vitam interrumpat, aed vivet nimirum sine Iabore, 
siquidem labor et aerumn© quae sanitati ofQoiunt 
ad puram vitam non transferuntur. 

7. Poatquam autem hunc Asalmi locum sensu 
bumiliori expoeui, jam altiori quoque eumdem ex-
plicare lubet. Ac bene quidem babent que hucus-
que dieseruimus, quamvis hanc terram respiciant: 
eod qu» jam, utpote eternam vitam spectantia 
et banc terram despicientia, prolaturi sumus, 
priori i l l i sensui hauquaquam cedent. « Labora-
vit, inquit, in seculum, et vivet in finem. » Pr©-
monendum autem videtur nos jam Don accepturos 
esae eaeculum tanquam tempus nobis mortali cor-
pore indutis ad vivendum concessum, sine labore 
commensurandum, sine negotio numerandum, in-
certum et Gnibus circumscriptum, breviesimum, 
quamvis ad mille annos excurrat: sed posteriua, 
revera infinilum, incommensurabile, neque nobis 
brevissimo vit« spatio circumclueie, neque mundo 
adaequalum, aed aolo Deo adaptatum et ejua infi-
nitati congruum, futurum, ootavum, inceaaabile et 
interminabile, et propterea « fiais » appellatum,in 
eBternum duraturum, ultra et poat quod non aliua 
erit fiais, quemadmodum nec regnum Dei finena 
babiturum ease jure quia dixerit. 

8. His premonitie ad laudatum Davidie looum 
aggrediamur. « Laboravit, · inquit, non simplici-
ter, aad bomo virtutis studioaus, respiciene nimi-
rum ad acopum propoeitum, SOBCUIUDQ illud infl-
nitum, non ad hujus vitae limitibua reetriotum,aat 
laborans ob banc solam vitam terrestrem ejusque 
bona fugienda, aed ad illam tantummodo vitam 
aecundam et qu» eam concernunt se dirigens at-
que componens. Quomodo autem hoc assequitur? 
Comparando nimirum boo ssculum coarctatum 
cum saeculo illo latissimo, et vitam quam hio de-
gimus brevem cum illa vita nuuquam cessatura, 
et componendo mundana cum supramundania, et 
bflec cum illia permutaodo. Gum igitur ad tale 8©-
culum pertingere adnititur, vivet ia Gnem infini-
tum, vcl, ut verius congruentiusque loquamur, 
perfeotieeimum et, uli supra diximus, omnibua 
numeris absuiutum. Sio eecunda babet explicatio, 
et uliaam etiam bene babeat l 

9. Si autem secunda interpretatio commenda-
tur, consequenter eadem via procedeadum erit et 
tertia eQati Davidici explicaiio promeoda quecum 
antecedente arcte coberet. Ante omnia notamui 

ι 
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hanc tertiam expositionem eensu mysterii pleno , 
accipiendam esse atque illam attingere doctrinam 
reconditiorem quam de retributione bonorum hu-
jus vitae operum eeterna et de ultione peccatorum 
dum bic vivimua commissorum accepimus. Die-
ceptatum enim est, cur Deua iilum qui boc in 
mundo peccata limiiata admittit, in aeternum pu-
niat. Ad hujua queestionia aolulionem eapientisei-
mus Dei Paaltes in loco modo memorato alludit, 
et indirecte saltem et seoundum eenaum profert 
explicationem cui nemo Ghristianus Grmiter oblo-
qui conabitur. Sensus autem Psaltae hic est : Βο
ή um et virtuti studentem bominem propter vitam 
lioet breviesimam virtuti coneecratam adepturum 
esse bona aeterna, utpote qui laboribue et luctis, 
ob apem illiue vita3 inconcussam, carnera mortifi-
caverit. Et aic coaclusione pbilosopbica et ratione 
ex opposito deducta illam queestionem cootrover-
sam eolvit, aupponens quod justus bomo in prae-
aenti vitae human® seeculo occupatur, non uti 
fora tulerit (boc enim vix ulliue forel pretii), sed 
admodum erumnoee et cum multo et perseve-
rante et continuo et exclusivo et,ut ita dicam, unico 
et ffiterno labore, siquidem per totam vitam sine 
intermis8ione luctaiur. 

10. Non euim dixit, Laboravit certia interstitiis, 
alio tempore et alio, sed, semel laboravit io «ter-
num, hoo est convenienter vit® tempori ei in hao 
terra concesao. Quoniam igitur per totam bano 
vitam Deo placuit, jure meritoque vivet etiam in 
flnem, id eat in onane tempue et usque ad profun-
ditatem s»culi infiniti, cirjus linis est infinitas. 
Propterea enim quod eet linie omnino stabilis et 
immutabilie,nuIlo limite aliarum rerum inatar cir-
oumecriptue, ideo bomo perfectus aesequi conten-
dil illud quod eat 8«culum e&culorum, ciyus limi-
tes omaein meutem excedunt, quodque sscula 
preeterlapsa io aeternum coaciudit et sio ceeterie 
terminum imponit,ut veluti sigillum eis imprimat. 
Et boo quidem addecet Deum.nimirum ut gratiam 
dignam pro gratia rependat ei qui ipsum vere 
eemperque dilexit.etsaeculum iDfinitum reddat pro 
bujus mundi saeculo, in quo cultor ipaiua labora-
vit, aaculum, inquam, inflnite eupra bumana ela-
tum, ipsique proprium, lege amiciti» qus bona 
amicorum communia esse jubet. 

11. Jam fli boc aic ββ habet (quod addubitari 
non potest), consequenter ex oppoeito demons-
trabitur hominem qui non laboravit in saeculum 
neqoe vivere in finem eancti inetar, eed vitam 
ipeiue prorsus diversam illique contrariam fore. 
8i eoim ille aiternum vivit in bonie ob animam 
immortalem, hic e contra, peccator nimirum, alio 
modo vivet ia non bonie, in eternurn tamen ob 
animam identidem morti noDsubjactam.Eet autem, 
ne looguB sim, sensus fere hio : Justue per toiam 
vitam in hoc mundo Iransactam laboravit, ergo illio 
vivet felicitate cum Deo fruens eterna ; Hle autem 
qui non eodem modo vitam moresque composnit, 

στέρα ή τρίτη κατ' έννοιαν επιβολή, έχομενη καί 
μυσταγωγίας, ήν περί τής αιωνίου καί άνταποδό-
σεως τών έν 3ίψ αγαθών και αντιφάσεως τών έν τψ 
β ιού ν σφαλμάτων παρελάβομεν. Ήπόρηται μέν γάρ, 
διατί δ θεδς ατελεύτητα κολάζει έκεΐ τδν έπταικότα 
έν τή κατά κόσμον αναστροφή μετρητά; Τούτου δέ 
λύσιν ύποκρουο'μενος έν τοΐς άρτι δ πάνσοφος τοΰ 
θεοΰ Ψάλτης, προβάλλεται νΰν λυτικόν τινα λόγον 
έπιχειρών έκ τών πό^ρωθεν, κατ' έννοιαν, ή ουδείς 
Χριστιανός επιχειρήσει άντιπαλαίσειν είς άκατά-
βλητον. Έστι δέ τοιούτος δ νούς τψ Ψαλμψδψ' λέ
γει τδν άγαθδν καί ένάρετον άνθρωπον διά τήν πρόσ-
καιρον βιοτήν αύτοΰ καί άρετήν άπολήψεσθαι αγαθά 
αιώνια, νεκρώσαντα κόποις καί πόνοις τήν σάρκα 
διά τήν σταθεράν ελπίδα της έκεισε ζωής. Καί ούτω 
φιλοσόφψ διαθέσει καί κοινωνία ώς έξ εναντίου τού
του θέματος λύει εκείνο τδ άντίθετον άπορο ν, νοών, 
δ'τι δ δίκαιος άνθρωπος ασχολείται είς τδν παρόντα 
αίώνα, τδν τής κατ' άνθρωπον ζωής, ού μόνον ώς 
ενδέχεται (ουδέν γάρ μέγα τδ ούτως είπεΐν), άλλά 
είς λίαν έπιπόνως καί μετά πολλού κόπου καί διηνε
κούς καί συνεχούς καί επιμόνου καί ώς οίον ενιαίου 
καί ούτω πως αιωνίου, διά τδ άδιακόπως έν πάση 
τή αυτού ζωή πονεΐν. 

ι'. Ού γάρ έκοπία, φησιν, έκ τίνων διαλειμμάτων, 
άλλοτε καί άλλοτε, άλλά καθάπαξ έκοπίασεν είς 
αίώνιον, δ' έστιν ά/αλόγως τψ. έπιμεμετρημένψ 
αύτψ ενταύθα α Ιών ι. 'Επεί ούν δ'λον τδν αύτοΰ 
αιώνα τούτον θ&αρέστως έζησε, δικαίως ζήσεται καί 
« είς τέλος, » ήγουν διά παντός, καί μέχρι βάθους 
απείρου αιώνος, ού πέρας οίον απειρία. Καί τδ αύ
τδν δλως εΤναι μόνιμο ν τέλος, καί μή έχειν κατά-
παυσιν ώς Ιτερόν τι, πέφυκε τελειούμενον δευτερεύ-
ειν μετ' αύτδν, αίώνων δντα αίώνα, ού πέρας ούδ' 
άν έπινοήσηταί τις, καί τέλος αίώνων τών πρδ αύ
τοΰ, άκατάπαυστον δέ* ούτω περατοΰντα τούς άλ
λους, ώσεί καί σφραγίς αύτδς εκείνοις έπέκαιτο. Κ» 
έστι τοΰτο πρέπον τψ θεψ, τδ χάριν δηλαά] άντί 
χάριτος άξίαν άποδοΰναι τψ αύτδν ορθώς Ιως ο*λον 
άγαπήσαντι, καί αιώνος άντ ι δούναι αίώνα τοΰ κατά 
κόσμον, έν ψ έκοπίασεν δ αύτοΰ θεράπων, τδν &*έρ 
τά τού κόσμου τοΰ ανθρωπίνου, τδν έαυτοΰ, νόμψ 
φιλίας, δς κοινά τά τών φίλων τίθεται. 

ια'. ΕΙ δή τοΰθ* ούτως Ιχει (έχει δέ ούκ άλλως), 
εδλογόν έστιν, ώς έξ εναντίου τόπου Ιπιχειρήσαι, 
τδν μή κοπιώντα ε*ς τδν αιώνα μηδέ ζήν εις τέλος, 
τδ κατά τδν άγιον άνθρωπον, άλλά άνάπαλιν Ικείνψ 
τά εις ποιότητα ζωής. Εί γάρ εκείνος ζή αιωνίως έν 
καλοΐς διά τήν ψυχήν άθάνατον ούσαν, δ λοιπδς άρα, 
δ άμαρτωλδς δηλαδή, ξήσεται άλλως μέν έν ού κα
λοΐς, αιωνίως δέ δμως, διά τήν αυτήν ψυχήν θανάτφ 
μή ύποπίπτουσαν. Καί έστιν ή τοιαύτη έννοια, 
έπιτόμως φάναι, τοιαύτη τις· έκοπίασε τήν αύτου 
δλην ζωήν δ δίκαιος έν τψδε τψ κόσμψ, ζήσεται ο5» 
έκεΐ κατά θεδν άπολαυστικώς είς αίώνιον* δ δέ μή 
κατ' αύτδν βιούς ζήσεται μέν πάντως, άλλως μέντοι, 
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τι όνους δηλονότι έχων, χαί δδυνώμενος αύτδς βαρέως 
οΤς τε κολάζεται χαί οίς βλέπει τδν δίκαιον μή 
συγ κοινωνού ντα ζωής μακράς τδν δ'μοιον αύτψ τρό
πον, άλλά έν άγαθοΤς δντα, δποίοις χαίρουσιν άγγε
λοι* δπηνίκα, τδ γε εις εκείνον ήκον, ούκ άν ουδέ 
έθέλοι ζωήν επιμήκη, άλλά τδ θνητόψυχον έ'λοιτο 
αν έπί απαλλαγή αίωνιζούσης ποινής* ώστε δικαίως 
καί ή άπόλαυσις καί ή κδλασις, περί ών δ λόγος 
άρτι. αιώνιοι ϊσονται* καί καθά δ τής αρετής χ ρ η -
ματίσας έν βίψ τρόφιμος, δπηνίκα δ κόσμος εσχεν 
αύτδν. άεί ίσται τού ύπερκοσμίως έκεΤ τρυφ^ν, 
ούτω καί δ άπδτροφος, οΤς ούκ έχρήν, πάντοτε κα
κώς έκεΐ πάσχων, ούκ άν, οΤμαι, ουδέ οφθαλμό ν 
έπι^ρίψαι τολμήση τψ χωρίψ της τρυφής. Τή γάρ 
καθ ' δλον τδν ενταύθα αιώνα καί ή έκεΐ άντίδοσις έξο-
μοιώσεται* αίωνία δέ ή ένταυθοΤ, άρα ούν αίωνία καί 
ή έκει. 

ιβ ' . Καί έστιν ή άνάλογον ευλογία της εννοίας 
τοιαύτη* δ είς αίώνα κοπιάσας ε'ς αιώνα ζήσεται, 
Ίνα κόποι αίώνος, δν ένταυθοΤ ώρισε προγνούς δ 
θεδς τψ άγαθψ άνθρώπψ , αίώνι παρατεθήσονται 
άντ ι δόσεως τής τού αυτού άνθρωπου ζωής* καί άνά-
παλιν άναγκαίως δ έ^αστωνευμένος έν δ'λψ τψ 
αιών ι τούτψ άνθρωπος εις τδν έκει αίώνα ζήσεται 
μεν, ούκ άν δέ καθά δ δίκαιος, άλλά ώς οία νεκρδς 
αιώνος έκείνοκ λογισθήσεται. Καί τις έπ' αύτψ 
ειποι άν, ώς καλδν ήν, εί μή ώς έγεννήθη δ άνθρω
πος εκείνος είς τδν κόσμον προσθήσει δέ, άναλε-
ξάαενος έκ τού άγιωτάτου Ευαγγελίου, έπί άμφοΤν 
τούτοιν άνθρωπο ι ν, τψ τε δι' α'ώνος κοπιάσαντι καί 
είς τέλος έπ ' άγαθοις ζήσοντι, καί τψ έτεροίως 
διεκπεσουμένψ, δτι δικαίως δ μέν έπί ολίγα τά εν
ταύθα πιστδς πολλαπλασιάσει ές άρρητον τήν έν 
καλοις έκεισε κατάστασιν, δ δέ έπί ολίγα εκείνα τά 
έν τψ βίψ πονηρευσάμενος έπί ούδενδς καταστή-
σεται. 

ι Υ, Ίνα δε άπδ αγαθής ταύτης, ού παρεκδάσεως 
εΐποιμι αν, άλλ' ώς οίον δδού σχιστής έπί έναρέτψ 
διατριβή, δς τδ προτεθειμένον έπανακάμψωμεν, 
δοτέον *̂ μας αυτά διά ταύτα καί πόνοις, καί μοχθη-
τέον, ώς έπιπρέπει άνθρωποις (έπεί ούκ... άνεσις 
καί άνάπτωσις, ουδέ τις καθεύδο>ν ούτε τρόπαιον 
εγείρει... ενεργών... ειρηνικά διοικονομούμενος, 
άγα&δν κατορ0οΐ), καί κοπιατέον ούχ απλώς, ώστε 
άποζήν βιωτικώς (τούτο γάρ άκοντες ποιήσομεν, 
καν μή βουλομένοις ήμΤν είη, καί φερεπονήσομεν 
πάντως, Ινα μή καί ήμιν έμφορος δ λιμδς γένηται 1 
άεργοις μένουσιν) , άλλ' ώς καί τψ θεψ άρέσκειν, 
καί αύτίκα εύλογεισθαι καί ήμας καί... τά έργα 
ημών, και κόπον τούτον έπί εύαρεστήσει θεού πό-
νοις εΤναι συνέριθον βιωτικοΤς, άρμόττοντα Ενα 
έκεΤνον καί μονειδή τοΤς δ'λοις, ών ούκ έστι διά βίου 
ήμας άπαλλάττεσθαι. Καί μη δεις τών έν κόσμψ 
δντων, καί γυναικί καί πραγμάτων τύρβαις έμβλέ-
πών , άδελφοΤς τοΤς Ιξω γενομένοις κόσμου καί βίου, 
λεγέτω μή ένευκαιρεΤν αύτδς κόποις τοΤς διά τδν 
θεόν. Άλώσεται γάρ δ τοιούτος άμαθους λογισμού, 
καί μή προσέχοντος οΤς λέγομεν. "Ανεσις γάρ έφ' 
δμών κολάζομεν, ούκ έπίτασιν έπιτάσσομεν * άνά-

L vivet quidem, sed prorsus aliter, laboribus nimi-
rum implicitus ot graviter dolena quatenue pcenie 
subjicitur et videt justum non ejusdem cum ipao 
vit« longae participem, eed in bonia versantem 
quibus angeli gaudent,ita ut, quantum penes ipsum 
eet, nolit vita longafrui, sed ©ternae poen» praeferat 
animae mortem. Jure meritoque igitur retributio 
et pcena, de quibus modo sermo fuit, aitern» erunt; 
et quemadinodum ille qoi, quandiu in mundo Fuit, 
virtuti operam Davavit, illic aeterna felicitate super-
mundana fruetur, ita ia qui, quod non debuit, vir-
tutis studium neglexit, illic in ®temum infelix erit, 
adeo ut, e mea quidem sententia, ad beatorum 
eedem ne oculum quidem attollere audeat. Vit® 
enim quam per totum bic saeculum gessit, illic re-

; tributio adaequabitur : fuit autem hic non inter-
rupta, ergo illic quoque in aeternum durabit. 

12. Eat autem eeneua illiua dicti hic : Qui labo-
ravit in saeculum vivet in seeculum, ubi labores 
Bfficuli quod.Deus praevidens bono homini deeti-
navit, esculo retributionia ita adaptabuntur, ut 
ejusdem hominia vitae reepoodeant; e contrario 
autem ille qui in toto boc steculo negligens fuit, 
neceasario in illo quoque vivet seculo, noo tamen 
eodem modo quo justus, sed tanquam mortuus 
illius seculi reputabitur. Quare de eo dixerit quis-
piam : Quam bene haberet, si homo ille hujue 
mundi lucem non conspexieset 1 et, secundum 
sanctissimi Evangelii efFatum, de duobue istis bo-
minibaa, quorum alter .in saeoulum laboravit et in 
finem bonorum abundantia perfruetur, alter autem 
e contrario a scopo aberravit, inauper addiderit 
quod jure meritoque qui bic super paucia fidelia 
fuit, in altera vita bonorum [copia infinita abun-
dabit, qui autem in hac vita pauca i l la mala ne-
glexit, auper nibilo constituetur. 

13. Ut autem ab hao utili,non dicam excursione, 
sed velut bipartita fia ad honestam conversatio-
nem ducente, ad acopum propoeilum revertamur, 
in labores hanc ipeam ob cauaam incumbere et 
etudioso cootendere debemus, uti homines adde-
cet (siquidem non... languor et relaxatio, neque 
quispiam dormieDB tropaeum erigit... operans... 
pacifica administrans, bonum perficit), neque aim-
pliciter allaborare ut vitaa eustentandae prospicia-
mns (boc enim et inviti ac quasi nolentcs facie-
mus, atque omnino operam dabimus ne, si ignavia 
nos dederimiiB, fame pereamus), eed ut etiam Deo 
placeamuB, ut benedicamur et nos et... opera no-
stra, et ut labor ille Deo gratus res ad vitam neoee-
sarias nobia procuret, utpole qui solue aptus sit 
et accommodatus omnibus quibus in vita carere 
non poseumus. Neque quisquam eorum qui ia 
mundo sunt et uxoris rerumquo terrestrium curam 
gerunt, fratribus extra vitam mundanam poeitis 
dicat, eese laboribua divinis operam na?are non 
posse. Talis enim et ioeipiens esse et ad ea que 
nos diciraus, aniraum baud advertere convincetur. 
Relaxationem enim in vobie punimus, non conten-
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tionem poetulamue ; languorem vetamus, non con- / 
tinuam intentionem imperamus; effeminate dor-
mientem expergefacimus, non raquiescentem eji-
cimus. Quapropter sinite monachos luctari et for-
titer certare : vos autem remisse, prout poteritis, 
viriuti ac probitati studete. 

14. Sponte illi jugum Domini, interdum grave, 
in ββ receptum tollunt: similiter vos quoque por-
tate illud quod, uti Servator noster ait, leve est 
ac salutare. Ita et vos ipsi, illorum inetar, propor-
tionaliter tamen, benedicemini. Exspectantes, ut 
cum Davide loquar, exspectaat illi Dominum, 
tanquam columnae immotae ejus praeceptis inni-
tentee : facite idem et vos, tanquam columella? 
firme, et eicut illis, vobia quoque aderit Domious. 
Laborant ί 111 ad eudorem usqde, bumectati velut ία 
balneo, atque lacrymie cubilia aua madefaciunt: 
vobis autem quibus non iidem eudoree divinitus 
coQceeei eunt (Oei enim dona eese scimua illa 
scaturientia et per compunctionem pluvis instar 
delabentia), pro eudore salutari, sufficiet aqu® 
bilaria poculum infusum in os pauperis ad animi 
recreationem. Si vero etiam vini aliquid addatur 
ad cor illius hominie laetificandum, tunc, mi fra-
ter, haud amplius opue habebis ita ad summum 
virtutie culmen aspirare ut cum sudore ores. 
Dulce enim illud eleemoeyn» poculum imputatur 
tibi pro amaro eudore, et ita potua quem liberali-
ter miscuisti, accurate compeneabit sudorem, et 
misericordia qua fratrem egenum humectasti, et 
oculus mitie in illum respiciena et humanitatis 
laetitiam exprimens, lacrymarum viui ac virlutem 
babere reputabitur. 

15. Si autem praler hunc fontenc ocularem etiam 
ille inferior, oe dico, vooem conaolaioriam erai-
eerit, et aimul cum voce proruperit lacryma, qu«, 
utpote a roanu haud abatersa, in einum descendit, 
et biac quoque fratris coneolationem promit, tuno 
virtus ejusmodi hominis tribue bonorum generi-
bus coDapicua ao laudanda est, nimirum aspectu 
leni, colloquio mansueto, actione benefica. Qu« 
tria ubi possederis, nescio de quibus sudoribua 
ac lacrymia gloriari possint adbuc qui perpetuis 
preoibusincumbuotet frequenter sese prosternunt, 
adeo ut eliam te ad genua Oectenda permovere 
velint, ut ipsie ex parte siinilie fiae. Et quid ille 
qui supra modum... ad continentiam provocans 
eum qui a nobis edoctus est? Decet omnino genua 
flectere, ο frater religiose, quantura potes : quando 
autem non vales, offer Dco preces tuas erectus, 
haud flectens geou, secundum sanctissimum illum, 
de quo dicitur : Stetitin oalamitate ille aervusDei, 
et propitiavit, et malum coseavit, et ad satietatem 
usque colligatus et contortus in tali tristitia per-
stitit; pra3terea ei ipanua Mosaic* non in terra 
Buffults, ubi propbeta fatigatus erat, per figuram 
repraeeentarunt futurum crucis miraculum erect© 
ad C03lum atque sio precibua auxilium divinum 
attrahentes. 

πτωσιν κωλύομεν, ού το άκατάκαμπτον βιαζόμεθα* 
ύπνου τοΰ ώς είς θηλύτατον έξεγείρομεν, ού τδν 
άναπαύσιμον έξελαύνομεν. Ούκούν άφετε τούς μο
ναχούς άγωνίζεσθαι άλλως καί συντονίας Ιχεσθαι· 
δμεΐς δέ υφειμένως, ώς έγχωρεΐ. μεταχειρίζεσθε τδ 
έναρέτως αγαθόν. 

ιδ'. Αΐρουσιν εθελούσιοι εκείνοι τδν τοΰ Κυρίου 
ζυγδν, έστιν ού βαρύν, αύτοΤς έπικείμενον έπί 
δμοίψ φόρτω άρατε ύμεΤς τόν, ώς αύτδς έκεΤνος Εφ η, 
έλαφρδν καί χρηστόν καί ούτω κατ' εκείνους, ανά
λογος μέντοι, εύλογηθήσεσθε καί αυτοί 'Γπομένου-
σιν υπομένοντες ΔαυΤτικώς έκεΤνοι τδν Κύριον, δσα 
καί κίονες άστραβεΐς ύφεστηκότες τοΤς έκεΤνου προσ-
τάγμασι* ποιεΤτε ταυτδ καί δμεΐς, δποΐα στολίσκοι 
στραθεροί. Καί προσέξει καί ύμΐν εκείνος, καθά καί 

I αύτοΐς. ΙΙονοΰνται αυτοί άχρι καί είς Ιδρώτας ύγραί-
νοντες ώς έν λούματι, και βρέχουσιν έν δάκρυ σι τας 
αυτών στρωμνάς* άλλ' υμών έκάστψ μή ένδαψι-
λευΟμένψ θεόθεν δγρά ίσως τοιαύτα (θεοΰ γάρ πα-
ρειλήφαμεν εΤναι δώρα καί ταύτα έκδλύζοντα καί 
καταβρεχόμενα διά κατανύξεως) αρκέσει άντί μέν 
σωτηρίου ιδρώτος ύδατος Ιλαρού κοτύλη έγχεομένη 
δι' υμών εις πτωχικδν στο'μα έπί άναψύξει τών έν
τδς. Εί δέ καί οίνου έπισταλαχθή, ώς εύφράναι καρ-
δίαν άνθρωπου τοιούτου, μηκέτι κοπιάσης, ώ αδελφέ, 
ούτως ές άκρον, ώς καί ένιδρώσαι τή προσευχή. 
Έλλελόγηται γάρ σοι τδ τής ελεημοσύνης εκείνο 
ύγρόν τδ γλυκύ άντί υφάλμυρου ίδρώματος χαί 
ούτω μέν άντ ι σηκώσει ς τψ ίδρώτι κατά σταθμό ν 
ακριβή τδ έξ ελεημοσύνης κράμα, τών δ\ δακρύων 
σοι τήν αρετή ν εκπληρώσει έξισωθεΐσα τή κατ' έχε ι

' νον βροχή συμπάθεια πτωχού αδελφού, καί βλέμμα 
Ιλαρδν πρδς εκείνον, καί έξ ελεημοσύνης γαλήνιον. 

ιε . Εί δέ τή δπτικη ταύτη πηγή καί ή μετ' αύτδ 
κατωτέρω, ή κατά στόμα, έκβλύσει λόγον παρή-
γορον, δοκώ μοι, καί δάκρυον αύτίκα τ φ λδγψ συνεκ-
δραμεΐσθαι , δ'περ άποψ?ν ή δεξιά χε ιρ αμε
λή σασα καί τοΰ κόλπου γενομένη , ώς και εκεί
θεν παρήγορησεσθαι τδν άδελφδν, αποκαταστήσει 
τδ εκείνου αγαθόν είς τρία καλά, τδ διά οίας 
επαγωγού, τδ διά δμιλίας εμμελούς, ΚΛ\ τδ διά 
πράξεως ευεργετικής. "Απερ ούκ οΤοα «οίων Ιδρω
τών καί δακρύων ού κατακαυχήσονται έτι έχομε** 
κατακλώντες οί τής ενδελεχούς προσευχής άνθρω
ποι, καί συχνά βάλλοντες, δτι καί είς γϊξν δκλάζειν 
σε πείθουσιν, ώς ύπογιγνώσκειν τήν πρδς αύτοι>ς 

) παρεξίσωσιν. Καί τί δ πρδς άμετρίαν άγκρατευτ:-
κώς προκαλούμενος τδν έν ήμΐν διοασκόμενον ; Γον> 
κλίτησον άναγκαίως, ώ κατά θεδν αδελφέ, είς δσον 
δύνασαι* μή έξ ισχύων δέ δ'λως, πρόσευξαι τψ θεψ 
καθηκόντως όρθοστάδην, μή κάμπτων γόνυ κατέ 
τδν άγιώτατον τούτον, Έ σ τ η , φησιν, έν τ ή θραύσει 
δ δείνα θεράπων θεοΰ, καί έξιλάσατο, καί τδ κακδν 
έπαύσατο, καί έκορέσθη κρινωθείς εκείνος, καί ούτω 
σφαιρωθείς, καί συστολή τοιαύτη γνόμενος, Ιτι αύτψ 
αί Μωσαϊκί χείρες ού πρδς τή γη έρειδόμεναι, τιγ-
χαλωμένου τοΰ προφήτου, ένήργουν τυπωδώς τά h 
ύστέρψ χρόνψ σταυρικά τεράστια, μεταρσιούμενει cU 
ούρανδν, καί ούτω καθέλκουσαι δι' ευχής τήν έχεΐθ" 
βοήθειαν. 
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ις'. Μίμησαι καί διδασκάλους ένταΰθα. ών ουδείς 

έπί πρσωπου χατα^ρηγνύμενος ωφελεί διδάσκων 
τούς μανθάνο^τας. Ενθύμησα ι καί τδ ' « Έστη δ 
Ιησούς έπί τύπου πεδινού, καί πλήθος μαθητών 
πολύ περί αύτδν * » ού μήν γονυπετώς διετέθη. Εί 
δέ καί πολλή χρήσις γονάτων κλίσεως, καί Ιδρωτών 
έκβλύσεως, καί αυτών κατά θρόμβους αΙμάτων καί 
δακρύων κατα£(3οής, καί κόπου έως καί είς μελών 
πέρεσιν, άλλά έγώ τδν θεδν καί αύτδν είδώς, καί 
τήν αυτού δεσποτείαν, δτι πάν άγαθδν άνθρώπινον 
είσοδιάζει κομιζόμενον αύτψ, καί ουδέν έξουθενοΐ 
καί παραμέτρων αυτά τζτ μέν δυνάμει, πή δέ αδυ
ναμία, τή κατ' άνθρωπον, έκεΐνα μέν ών ύμεΐς έφι-
κνεϊσθαι ούχ έχετε, είς ύπερβάλλουσαν τίθεμαι αρε
τή ν . Όπόσα δέ καί οΤα έκείνοις τοις μεγάλοις άγώσι 
καί καματοις καί κόποις υποβιβάζονται, είς λόγον 
συμμετρίας αποτάσσω, ής οί πλείους τών καθ' ήμας 
ανθρώπων στοχάζονται, καί μάλιστα οί βιωτικοί, καί 
της ώς εκάστοτε τύρβης καί ασχολίας έξ ανάγκης γι
νόμενοι * ούς ενάγων είς άγαθοπραγίαν τψ νύν καιρψ 
πρέπουσαν, καί άναμιμνήσκων γονυκλισίας, περί 
ής ήν προσεχώς ήμίν δ λόγος, λέγω καί, δτι δ τήν 
ψυχήν καμπτων, καί τδ σαρκικδν άτενές φρόνημα 
κατακλίνων, καί τδ δήθεν περιφανές υπερήφανο ν 
άλαμπές άποτελών, ώς οίον ζήν έγκρυφή, καί μή 
πραγματεύεσθαι τδ περίβλεπτον, άλλά κατά πάν τδ 
περί αοτδν ύπέροφρυ καί τδ κατά οίησιν αίθέριον 
ταπεινούν Ιως γής, εκείνος ούκ άν δέοιτο κατακάμ-
ψεως γονάτων, δλον έαυτδν τή ταπεινώσει καταρ
ρίπτων είς γην, ήδη δέ καί ώς οία σκώληξ, ουδέ 
του υπέρ γής φαίνεσθαι κρίνων κατάξιον εαυ
τόν. 

ιζ*· *Εστω γούν δμΐν, ώ αδελφοί, καί τδ ταπει-
νούσθαι γονυκλίσεων άντίδοτον. Καί τδ σύμβολον 
τ η ς ταπεινώσεως, τήν κατά γής ρίψιν Ιδιάζοντες, 
δτε μή δύνασθε προβάλλει ν αύτδ, αύτη ς εκείνης της 
έν δλη ψυχή ταπεινώσεως γίνεσθε * καί άλλως δέ 
νοούντες τήν τών γονάτων κατά γής κλίσιν, καί 
ούτω σωματική ν κατά κλήσιν, κωλυτικήν εΤναι τού 
φαΚζρίν, βαδιστικοί τρόπον άλλον μεθοδεύετε είναι 
«ολυεΑώς είς αρετή ν . Καί λογίζεται ύμιν δ θεδς 
αύτδ είς ftfftfov ουδέν τού γονυκλίνειν Ιλαντον, έπεί 
τοι *Α\ φυσιιώτερον άμα καί ένεργέστερον καί πρα-
κτικώτερον κατακλίσεως ή άνάσταςις καί άναπαυ-
σις, ετι δέ καί τού κατακάμπτειν καλώς κάλλιον τδ 
θεαρέστως δρθούσθαι, καί τού άκινητίζειν τδ εύ 
κινεΐσθαι, καί τού Ιφ' ένδς βαίνει* καί ούτω στηρί-
ζειν τδ καί εύπερίστροφον ώς εΰμορφον. 

«η'. "Ετι ού δύνασαι, ώ έν τψ βίψ αδελφέ, ν η -
στεύειν * Ισθιε μετρίως, ΐνα μή (3αθύμως διάγης. 
Καθάπερ άλλοΤον μέν πύρ τδ διακονιχδν καί χρειώ
δες έτεροΤον δέ τδ τιμωρητικδν τή δασεία τή κατά 
δρος (τδ μεν γάρ ώφέλιμόν έστι, τ ό δέ λοιπδν άχρειούν 
δήν ύλην διεπινεμήσεται), ούτω καί τροφή σύμμε
τρος μέν συν ι στ ̂  έλλόγως τδν άνθρωπον, ζωπυ-
ρούσατδ κατά φύσιν ένθερμον * ή δέ άμετρος είς 
πάθη έκκαίει άφανιστικά, δι' ών αίωνίψ πυρί παρα
πέμπεται δ τρυφών άμετρα. Έ τ ι λούσαι ρύπου 
άπογυμνών έαυτδν, εί καί άλλως πλίνθον, S φασι, 

16. ImiUre hic etiam magistroe quorum nemo 
vultu in terram defixo docena diacipulia prodeat. 
Recordare etiam dioti iJliua ; • Stetit Jeeua in loco 
eaxoso, et magna discipulorum multitudo circa 
eum ; » non igitur geoua flexit. Etiamei vero mul-
tum prodeat genuutn flexio, et audoria profuaio, 
et lacrymarum sanguinisque copia denaia stillie 
defluene, ego tamen, utpote cognoecene Deum 
ejpeque potentiam, qua omnia bona hominibua 
largitur,neque quidquam nihili facit, sed eapartim 
robori, partim infirmitati hominum adaptat, ego, 
inquam, illaqufevos aeeequi non poteetis, egregi® 
virtatis eeae censeo. Quecunque autem magnia 
illia oertaminibua et laboribus et atudiia inferiora 
aunt, ad mediocritatem refero, cui plerique homi-
nee addicti eunt, et potieaimum i i qui neceseario 
bujua vitae turbis atque curia conetrioguntur, quoe 
ad honestatem huic tempori convenientem perdu-
cens et genuum flexionie, de qua hucueque no-
bie eermo fuit, coinmonefaciene dico, eum qui 
animam inclinat, et carnalem eenaum deflectit, 
et auperbi» ostentationem ad modeetia* tempe-
rantiam reducit, ita ut quaai in abecondito vi-
vat neque coram mundo oonapioi geetiat, aed 
omne eupercilium et altoa epiritus quaotum fieri 
potest [deprimat, eum dico non opua habere 
genuum flexione, quippe qui humiliter aeae ad 
terram proaternit, et veluti vermis, (ne dignum 
quidem sese existimat qui supra terram extol-
latur. 

17. Itaqoe pro genoum flexione, ο fratres, bumi-
litas vobis sit cur». Gum autem symbolum humi-
Htatis eit provolutio in terram, quoniam id facere 
nequitis, tota animavos humiliate; ceterum auiem 
cogitantoa, genuum ad terram inflexionem esse 
corpoream qua gradi prohibemini,alio modoinomni 
virtutis genere progredi studeatia. Hoc enim vobia 
in bonum reputabitur a Deo haud minua quam ei 
genua flexiaaetia, aiquidem reaurrectio et requies 
magia est nature conveniena et efficacior et ad 
vitam activam utilior; praterea si quis beoe 86 
inclinat, melius etiam etat reotus ut Deo placeat; 
denique immobilitati praeetat honestus motua, et 
melius habet ad omnem directionem sese vertere 
quam uno pede etantem eidem loco inhsrere. 

18. Porro, mi frater, qui in mundo degis, non 
potes jejunare; ede cum moderatione, ne mollitici 
suocumbae. Quemadmodum aJius est ignia qui ho-
minum ueibus et commodis inservit, et aliue qoi 
silvam montaDam devorat (alter enim utilis ett, 
alter autem, nullius omnino frugi, arboree con-
sumet), ita etiam cibus moderate sumptus con-
eervat bominem, calorem naturae oonvenientem el 
suppeditant; immoderate acceptus in paesioDum 
pernicioearum flamraam exuritquibus homo luxa-
riei eupra modum dedilus igni «terno traditur. De 
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ceetero lava te atque sordes abeterge, etiamei, ut, 
in proverbio est, laterem lavas, dum boc facis, et 
ad aaaitatem conservaadam lotioni da operam, ne 
corpus, tanquam servus male vaJeas, inutile tibi 
fiat. Dico tibi enim, quemadmodum ablutio non 
probibetur, imo potius ia laudem purioribus cedit, 
ne forte quibusdam Uedio eint, ita etiam lavacrum 
se habet. Jam vero baud quasi eoe qui ee non 
abluunt reprobane dico, sed illud quidem bonum 
6886 censeo, ob laboris conatantiam et continuum 
bonae valetudiaie coatemptum, boc autem approbo 
propter illud efTatum : « Lavamiai, puri estote*.» 

19. Si vero alicubi legerem praeceptum : Sor-
descite, ut immundi flatis, nunquam loturus me 
eeaem. — Praeterea quoniam vila ad ee vos attra-
bit, ita ut perpetuis ad omnium Dominum Deum 
incumbere oratiooibua non possiiis, offerte ei sal-
tem primitias quasdam annuae, vel, ut aocuratiue 
dicam, borarias, quando occasio βθβθ obtulerit, 
quemadmodum David alicubi dicit se Dominum 
eeee omni tempore laudaturum. Si enim fideiee 
ministri regii semper praesto eunt regi, neque 
impediuQtur quominue etiam eibimetipsis vivaot, 
eed otiaatur in tempore, et edunt, bibunt, dor-
miunt, ao queedum ipsie neceesaria faciunt, et 
bonus rex non solum non indignatur, eed etiam 
benevole ad ea adbortatur, multo magis Deus 
ejusmodi bona cultoribus euis indulget, facultates 
cujusvie respiciens, utpote qui neo aegre fert 
aaactisaimie templie afflxaa esee portas qu® tem-
pore psalmodorum et eacrorum celebrandorum 
aperiuntur, vicissim autem clauduntur quando 
talia peragendi noo amplius est tempus. Necessa-
rio enim ία bie quoque rebua conceditur requies 
quffldam a perpetuo et quasi iafiaito hymaorum 
caatu, et salutarie labor eorum qui Deum colunt 
ηοα potcst ηοα interrumpi. Et sic ia uoivereum 
fuerit optioium, ia omai re teaere modum. 

20. Laboraadum igitur, neque repetere boo te-
det, ia re qute requie et relaxatione opue babet. 
Uti enim iilum qui non prius eurrexit, ?ix con-
eedisse, ita oeque eum qui non prius seee depres-
eit, sursum 6886 elatum recte dixeris, nen eum 
requieviese qui ηοα prius laboribus adrumaieque 
inoubuit. 8i aulem bunc bonura iaborem paeeio 
sequetur, quem quidem eerumnam eese diount, 
utpote secundum Deum euroque sapienter, quod 
eet eecuadum Dei legem, et ratioaali lega ita ope-
raas etiam lege excidet. Novimus eoim esee labo-
rem quem aggreseue quispiam peperit etultitiam : 
talie autem labor est eorum qui «gre feruot et 
quasi dolent aaimoque cruciantur, quando fratri-
bue non damouoi aliquod intulerint. Saoe isti, ο 
fratres in Christo, β diametro oppositi suot i l l i 
dicenti : « Hodie non regnavi; nil enim boni 
feci; » ipsi e coatrario diceates : Hoo die non 

πλύνεις, ούτω ποιών · έτι δέ καί πρδς ύγιείας άνά-
κλησιν, Ίνα μή καχεκτήσας δ δούλοτ τδ σώμα, γένη-
ταί σοι δύσχρηστος. Αέγω σοι γαρ, δτι, ώσπερ τδ 
άπονίπτεσθαι ού κεκώλυται, άλλά καί μάλλον πpδc 
έπαινο ν τοΐς καθαρειοτίρ(·ις επιτηδεύεται, Ίνα μή 
καί μυσάττωνται πρδς τίνων, ούτω νοέΐν έστι καί 
έπί τού λούματος. Τούτο δέ φημι ού τούς άλευτούν-
τας βδελυττόμενος, άλλά εκείνο καλδν κρίνων διά 
φερεπονίαν καί άπειροκαλίας εντελή περιφρόνησιν, 
και τούτο εγκρίνω ν διά τδ * « Αούσασθε, καθαροί 
γένέσθε. » 

ιθ'. Εί δέ που άνέγνων καί, δ'τι 'Ρυπάνθητε, ώς 
άναπεπλήσθαι πηλού, έλουσάμην άν ουδέποτε. — 
Έ τ ι ενδελεχείς ού δυνάμενοι προσευχάς καί συνά
ξεις έξοσιούν τ φ έπί πάντων θεψ, οία τού βίου 
άντισπώντος καί περιέλκοντος είς έαυτδν, άπαρχάς 
γούν τινας χρονικάς, ειπείν δέ άκριβέστερον, καιρι
κά ς, είτ' ούν ωραίας προσκομίζετε τψ θεφ · καθά 
που καί δ Δαυίδ παραδίδωσιν, έν παντί καιρφ εύλο
γη σε ι ν λέγων τδν Κύριον. Εί γάρ βασιλικοί πιστοί 
θεράποντες γίνονται μέν καί πρδς αύτφ έκείνψ τ φ 
βασιλει έξάπαντος, ού κωλύονται δέ τού καί ζήν 
καθ' αυτούς, άλλά καί άδειάζουσιν έν καιρψ, καί 
έσθιουσι, καί πίνουσι, και κοιμώνται, καί τινας 
πράξεις ένεργούσι σπουδαίας αύτοΐς, καί δ άγαθδς 
βασιλεύς ούκ αγανακτεί, άλλά καί προσεποτρύνει 
παρήγορα τ φ παντί, πλέον δ θεδς φιλοτιμείται καλά 
τοιαύτα τοΐς αύτδν φεραπεύουσι, πρδ άναλογίαν 
έν έκάστοις τούτο διοικονομούμενος, δς κα\ τοΐς 
άγιωτάτοις ναοΐς πύλας κατεσκευάσθαι ού μέμφε
ται, άνοιγομένας μέν έν καιρφ υμνψδιών καί Ιερο
τελεστιών, κλειομένας δέ αύθις, δ'τε μή χαιρδς τοι
ούτου αγαθού, ώς δέον δν πάντως, καί έν τοΐς τοιού-
τοις άνάπαυσιν τού ενδελεχούς ύμνου, καί ούτως 
ειπείν, ακοίμητου γίνεσθαι , καί διαλείπει ν τδν 
φωτήριον κόπον καί αύτοΐς τοίς τδν θεδν λιτανεύον-
σιν έξ άπάσης ανάγκης, καί ούτως έν τ ψ καβάλο»**) 
μέτρον είναι πάντων άριστον. 

κ'. Κοπιατέον ούν, καί πάλιν φημί, έπί πραγμα
τεία δεούση αναπαύσεως καί άναψύξεως. Ούκ Ιστι 
γάρ φράσαι ορθώς, καθάπερ ού καθεσθήναι τδν 
προανεστηκότα, ούτω καί έξαρθήναι τδν μή καμόντα, 
ή άναπαύσασθαι τδν μή κοπιάσαντα. Εί δε τδ καλψ 
τούτψ καμάτψ καί πάθος επακολουθήσει, δν άλγος 
είναί φασί τίνες ώς καί τδν θεδν καί αύτδν έννόως, 

* δ'περ έστι κατά τδν θεού νόμον, καί λογικφ δέ νόμψ 
ούτω ποιών τάχα καί είς ανομον άποβαίη άν. Έμά-
θομεν γάρ, εΤναί τινα πδνον, δ'ν συλλαβών τις έτεκεν 
άνομίαν · τοιούτος δέ πόνος καί δ τών άχθομένων 
καί οΤοτ άλγούντων καί κατακναιομένων τήν ψυχήν, 
δτι μή ένεργούσι τά εις βλάβην τής άδελφότητος. 
Ναι γάρ είσί τίνες, ώ έν Χριστφ αδελφοί, απεναν
τίας ήκοντες τ φ είπόντι * «c Σήμερον ούκ έβασί-
λευσα · ουδέ γάρ εύηργέτησα * » καί πως λέγοντες, 
δτι « Κατά τήν ένεστηκυΐαν ήμέραν ούκ έζήσα-
μεν * ουδέ γάρ έφάνη μεν φρικτοί τοΐς δμοφύλοις καί 

' Iea. I, 16. 
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απρόσιτοι καί απροσπέλαστοι. » Μαινόμενοι γε ού
τοι, χαί λύσσαν άγρίαν ένδομυχούντες , και ουδέ 
άνθρωποι πρδς άλήθειαν, άλλά θηριώδεις * δκνώ γάρ 
δαιμον ιώδεις ε ιπε ίν εκείνων γάρ καί μόνων άχθος 
μέγα καί λύπη βαρεία καί δργή, δ'τι μή άεί κατα-
βάλλουσιν, δν άν έθέλωσιν. 

κα'. Ελευθέρους ημάς τοιούτων ανθρώπων ειη 
συντηρών δ θεδς, εκείνους τε άπάγων, καί μηδέ 
τινα έξ ημών άφιείς έκείνοις συναπάγεσθαι , καί 
ούτω κοπιών είς ουδέν ουδόλως όφελος, ή τ φ αιών ι 
τούτψ σύμφορον, ή τψ έκει καί τελευταίψ καί μο-
ν ί μ ψ χαί αΐωνίψ σύντροχον ήμίν, πρδς θεού άρέ-
σκειαν, δτι μή καί μάλλον άμφοτέροις ένάρμοστον 
και λυσιτελές είς ουδέν δτιούν. Τών τε γάρ αιωνίων 
αγαθών ούτω μάτην ενταύθα πεπονηκότες έκπί-
πτομεν , καί έν βίψ δέ δυσπραγούντες περί τά 
φλύαρα χαί μικρού τίνος άξια λόγου τών άξιολο-
γωτάτων καί θειοτάτων άποξενούμεθα . Ουδέ γάρ 
ουδέ άθροίζεσθαι εις τδν τού θεού ναδν άξιου μεν οί 
μεριμνώντες μωρά, χαί άλλως δέ περί πολλά τυρ-
όαζοντες, καί βιωτιχοί μέν είναι πάνυ τι έφιέμε-
νοι, τού παραδείσου δέ γενέσθαι άνιέμενοι, χαί μή 
ένθυμούμενοι, ώς τοιούτον βίον τρίβοντες ούτε τοΐς 
επτά μερίδα κατά τδ θείως γεγραμμένον διδόα-
μεν, κάι τοΐς δκτώ ουδέ δβολιαΐόν τι άπομεριζό· 
μεθα. 

κβ'. Διδ εύχομαι τούς εις τδ άγίασμα τού θεού 
εισερχόμενους, καί άεί φυλάττεσθαι αύτοΐς άξιούν-
τας το τοιούτον αγαθόν, μή χάμνειν κατά ανθρώ
πων, μηδέ πονεΐν κατά τών ομοφύλων, ϊνθα γε ουδέ 
χατά τών απλώς αλλοφύλων εική καί μάτην μο-
χθεΐν έστιν, εί μή τι άρα εχθροί εκείνοι θεού ή 
βασιλέως διεκπίπτουσι, μηδέ κοπιών κατά τών ουδέν 
αιτίων δμοθρήσκων, καί σαφώς δνομάσαι δμοχρι -
σπανών* άλλά μισεΐν ύπερλίαν τδ τοιούτον κο -
πίαμα, καί λέγειν Εκαστο ν, ώς Τούτο χόπος εστίν 
ενώπιον μου, συγκόπτων καί κατατέμνων καί τήν 
κατά πνεύμα συμφυίαν άποδιαιρών, καί χορδεύων 
οίον τήν Ινθεον δλομέλειαν. Πλην εσται μοι τδ κο-
«ηρον, τούτο πάθος, δτι μή Ιλθω είς άγια-
στήριον του θεού* έκτοτε δέ ώς είς δρύμον άποδυ-
σό μένος , δι* ού υπερβαίνοντας καί αποδιώκοντας 
δαίμονας άπο/5^ίψω, τδ άχθεινδν τουτί φορολογεΐν.... 
οπτεται τοις είς θεδν τρέχουσι, καί ώς τψ ύπερ-
φώτψ ήλ(ψ, τψ θεψ,"*** έλλαμψόμενος άπο^ ίψο-
μαι σπίλου τοιούτου ειδεχθούς άμα καί μυσα
ρού. 

κγ'. Βί γούν τοιούτοι γενώ μεθα διά φιλαλληλίας 
καί δ μονοί ας, ήν δ θεδς διά τών Ιερών Γραφών 
παραδίδωσι , καί διά συμπνοίας πνευματικής καί 
αταραξίας, ήν δ μή αγαπών πονηροΐς κυμαίνεται 
πνεύμασιν, έλώμεθα δέ φορτίζεσθα^ ώς θεού δου-
λευταί, άπερ ήμίν εκείνος εύδιακρίτως, ώς πατήρ, 
έπιτίθησι, καί κοπιών, ώς εκείνος επιτάσσει· δ καί 
τάς ημών αμαρτίας άρας, καί ημάς έθέλων τά βάρη 
βαστάζε ιν πνευματικώς , ούκ αφήσει περιχορεΐσθαι 
μάτην καί τρίβεσθαι κατά τούς έπαχθιζομένους τά 
μ ή φίλα έκείνψ, Ά λ λ ' επειδή τδν εκείνου φόρτο ν 

L viximue ; non enim coatribulibus terribilee et 
iaaccessibiles fuimus. Furibundi quidem il l i , et 
rabie feroci repleti, revera oon bominea, sed 
bestiales, ut ne dicam a diabolo obseasi. Ideo 
enim eolummodo indignantur et dolent et irascun-
tur quod quos voluerint, damno afficere haud po-
tuorint. 

21. Liberoa noe a talibue bominibus conservet 
Deua atque, dum illos ad supplicium deducit, 
faxit ut Dullus e nobis deducatur cum iatis, neque 
prorsue incassum laboremus, et neque huic 883-
culo utile quid, neque i l l i vit» perpetuae atque 
aUerne accommodatum quid eecundum Dei V O I U Q -

tatem producentee nibil omnino preetemue quod 
vel minimum eit bonum ac conducibiJe. S i enim 
bic adeo fruetra laboraverimus, eBternis bonie ex-
oidemus, et ei bac in vita rerum leviuru nulliusque 
momenti cura misere nos afflixerimus, bonis aum-
mie ac cceleetibus privabimur. Neque enim Dei 
quidem templum intrare satagimus, qui rebue 
absurdis inbiaraus et de iie qu» banc vitam con-
cernunt, anxie solliciti aumus, paradieo autem 
potiri negliginiue, non reputantee, nos bao vita 
frueatee neque i l l i s septem coocedere particulam 
eecundum quod Scriptura eacra dicit, neque illis 
octo vel tantillum tribuere. 

22. Quapropter obsecro illos qui eanctuarium 
Dei frequentant et ejusmodi boni eemper partici-
pes 6886 deeiderant, ut ne adversus bomines cer-
tent neque adversus contribuleelaborent (eiquidem 
vel contra alienigenae fruetra oleum operamque 
perdent, nisi fortaese inimici illi Dei aut regis 
exciderint), neque contendant contra eos qui ei-
dem cultui suot addicti, boo est Cbrislianoe, eed 
utejuemodi etudium ac laborem odio babeant de-
testenturque. Imo quisque eibi dicat: Hic labor 
talis est ut cogDationem spiritualem excidat, die-
jungat, deleat, atque divinam membrorum compa-
gem diseolvat. Prteterea hoc, inquiet, impedit quo-
minus in Dei sanotuarium ingrediar; nunc autem 
quaei in arenam descendens, maloe dvmones qui 
me peraequuntur in fugam oonjiciam, moleatam 
illam vectigalium solutionem.... eie qui ad Deum 
confugiunt, et veluti splcndidiaeimo eole, Deo... 
collustratus hanc turpem nefaetamque maculam 
procul abjiciam. 

23. Jam vero si tales erimue per mutuum amo-
rem et conoordiam, qualem Deus per sacrae 
Litteras D O B edocet, et per epiritualom una-
nimitatem et tranquillitatem, quam qui non diligit 
improbie turbatur dsmonibue, et ei. tanquam Dei 
servi, ea quae ipee nobis ut sapiens pater imponit, 
portare, et laborem quem pra?cipit, exsequi atude-
mus : tuno ille qui peccata noetra sustuiit, et vult 
ut no8 onera spiritualiter geetemue, non einet noe 
frustra circumagi et vereari illorum instar qui re-
baa ipei non gratie sese onerant, sed quando ejus 
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onu8 portantee laboramus, dicet: « Accedite ad 
me, qui mea cauaa laboratia et onerati estis, et 
ego vos reticiam 8 . » Quid autem illud eibi vull, 
reflciam ? Faciam, ne ampliuB incaseum laboretie. 
Semper enim tanquam vacillabundi et vereatilea 
et undequaque mobiles et instabiles, operam no-
atram collooamus in quibus ηυη oportet, et 
fruetra Cunlendimus, et gratis luctamur, et incae-
eum laboramus. Sed simulatque ille pro summa 
ipsiue humanitate leve quoddam momeotum ani-
madvertit et in trutina judicii vel unum apicem, 
unum granum propendens videt, in commodum 
nostrura vertit et ia lancibus ipeius theeauro di-
gnis reponit, et quoties aupplaalati ab improbo ad-
versario et collapsi vel dejecti resurrexerimus, 
illura prohibet quominus nobisporro illudat, et noe 
ab ejue insidiis in tuto oollooat. Sic igitur nuno 
quoque vo3 praBparatos et uti decet pronos ad 
laborandura non eimpliciter, sed uti bomo divinus 
debet, non einet in peccati certamine euccumberey 

eed potiue reficiet. Utinam nos omnee, ο fratree, 
ita Deo acoepti fiamus per ipeius benevolam mi-
aerioordiam. Exaudi noa, Domine Sahrator, qui ββ 
benedictua in secula. Amen. 

8 Matth. xi, 28. 

αΐροντες πονούμεθα, έρει· « Δεύτε προς με, οί χά
ριν έμήν κοπιώντες καί πεφορτισμένοι' κάγώ ανα
παύσω υμάς. » Τί δέ έστι τδ « αναπαύσω ; » Παύσω 
πάλιν τού έν κενοΤς κοπιών. Ούκ έστι γάρ, δτε ώς 
άστατοι, καί πολυ^ρεπεΐς, καί παλίμβολοι, καί εύ-
μετάφοροι, καί αβέβαιοι, [ού] μόχθου μεν έφ' οις ού 
χρή , καί εική κάμνονεν, καί κοπιώ μεν τηνάλλως, 
καί πονοΰμεν μάτην. Άλλ ' δμως βραχείας τινδς 
δραττδμενος εκείνος δ πρδς φιλανθρωπίαν ακριβέ
στατος αφορμής, καί τψ ταλάντψ τής κρίσεως κε-
ρατιον έν ή κόκκον 'ένα επιβληθέντα ίδών, πρδς ημέ
τερο ν άγαθδν (5έπει, καί είς στατηρας άξίους τίθε
ται τού κατ* αύτδν θησαυρού* καί οσάκις άν σκελι-
σθέντες ύπδ τού πονηρού άντιδρδμου, και πταίσαντες, 
ή καταρριφέντες έξορθωθείημεν , παύει καί έκεΤνον 
τού καταπαίζειν ημών, καί ημάς τού έμπαίζεσθαι. 
Ούτω γούν καί νύν άναποιηθέντας υμάς, καί δε
όντως άναφρονήσαντας έν τψ πονεωφαι, ούχ απλώς, 
άλλ* έφ' οΐς δ τού θεού άνθρωπος τέτακται, ού παύ
σει πρώτως άρτι τού έφαμάρτως φορτίζεσθαι καί 
κοπιών, άλλά αναπαύσει. Καί γένοιτο δεκτούς πάντας 
ημάς, ώ αδελφοί, τψ θεψ ούτω γενέσθαι διά τ ή ς , 
ώς έ^ρήθη» εύπορίστου ελεημοσύνης αυτού. 'Επα-
κούσαις ημών, ώ Σώτερ Κύριε, δ ών εύλογητδς εις 
τούς αιώνας. Ά μήν. 

EJUSDEM 
ΟΚΑΤΙΟ ΑΝΝΟ AUSPICANDO ΗΑΒΙΤΑ. 

1. Deus ipae anni circulo revera benedicit, ο fra-
tres, et h*ec benedictio haud merum munus, eed 
retributio eeee videtur. Deua enim, a nobis bene-
dictus, rebus nostris benedictionem reddit. Bene-
dicunt autem Deo bominea noa eolum bymnorum 
glorificationibue aliisque rationibuB, quibua oi 
gratias agunt, sed imprimis bonis vit® actionibus, 
quorum finie a Deo initium eumit ad eumqoe 
recurrit, et eic ipaum magnificat et gloriflcat, dum 
nimirum et ejus qui bene agit, et eorum qui ad 
ipBum respiciOnt ejusque imitatione ad frugem 
redeunt, anim» gaudio ac lstitia perfunduntur. 

2. Quod ut magis appareat,pau)o altiua oratio re-
petenda est.Prima mundi oreatioet qu» tuno bomi-
ni,velut regi,vel antequam creatus eseet, bonorum 
terpestriura liberalisoblatio reservabatur,bocmerum 
omnino donum fuit. Nondum enim boni quid Deua 
ab hominibus acceperat quod oum liberalitate 
rependeret, sed eponte dedit. Fortasse autetn ad 
buao usque diera daret, eeoundum eummam ipaiue 
eapientiam, nisi innata (nobie) prava voluntaa, 
omnium poccatornm mater, probiberet. Nuno vero 

α'. Ευλογείται στέφανος ένιαυτού πάντοος 6V «ό-
τού θεού, ώ αδελφοί, καί ή τοιαύτη ευλογία φαίνεται 
ού δδσις απλώς είναι, άλλά άντίδοσις. Εδλογοδρχνος 
γάρ δ θεδς ύφ' ημών, άντευλογεΤ τά καθ' ήμας. 
Ευλογείται δέ θεδς όπ' ανθρώπων ού δοξολογίας 
μόνον ύμνψδικαΤς καί λοιποΐς ειοεσι, δι* ών τδ είς 
αύτδν εύχάριστον απαρτίζεται, άλλά μάλιστα ταϊς 
κατά βίον άριστοπραξίαις , ών τδ τ Λ ο ς θεού τε 
εξαρτάται, καί είς έκεΤνον άνανεύει, καί ούτω δο
ξάζει καί μεγαλύνει, αγαλλιώ μένη ς της ψυχής τοδ 
τε πράττοντος τδ άριστον, καί τών είς αύτδν απο
βλεπόντων καί τή μιμήσει βελτιούμενων. 

β'. "Ινα δέ τδν λόγον άναλαβών έπί πλέον άκρι-
βώσωμαι , ή πρώτη μέν τού κόσμου παραγωγική 
έκφανσις καί ή τηνικαύτα κειμηλιωθεισα τψ βασιλεϊ 
άνθρώπψ, πρινή καί γενέσθαι, φιλοτιμία τών κατά 
κόσμον αγαθών, εκείνη δόσις ή ν αυτόχρημα. Ού γάρ 
ποδεν καλδν άνθρώπινον απολαβών δ θεδς , είτα 
φιλοτίμησα μένος άνταπέδωκεν, άλλ' άντικρυς έδωκε. 
Καί έδίδου άν δμοίως ΐως καί νύν κατά τήν έν αύτφ 
παραγωγδν σοφίαν , εί μή παρεισκρ (θεισα φαύλί 
προαίρεσης, αμαρτίας άπάσης μήτηρ , άπεκυ)λυεν. 
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"Αρτι δέ δι' αυτήν ούχ άεί απλώς ούτω δίδωσιν δ 
θεδς, άλλ' άντιδιδόναι φιλει κατά τινα δοσοληψίαν 
αύτφ πρέπουσαν. 

γ'. Πρέπει δέ άναγκαίως τφ άγαθφ αγαθά τε δι-
δόναι, καί άντιλαμβάνειν τοιαύτα. Πονηρός μέν γάρ 
δότης χαίρει καί διδούς καί λαμβάνων, οΤς παρω-
νόμασται* άγαθδς δέ ούκ άν ουδέ άνθρωπος έθέλοι 
φαυλάτητι πραγμάτων χρωτίζεσθαι, μή δ'τι γε δ 
πανάγαθος Κύριος, έξ ού καί δι' ού άπαν καλόν. 
Φιλοίημεν ούν άπαντες Χριστιανοί, καί πραγματευοί-
μεθα, είς δσον δύναμις, μή λαμβάνειν απλώς έκ 
θεού, άλλά άντιλαμβάνειν. Άντιλαμβάνει δέ δ έφθα-
χώς δούναι. Καί Ιχει τδ διδόμενον δ τοιούτος μετά 
πεποιθήσεως ευγενούς, καί αγαθής συνειδήσεως, ώς 
οία μή δώρον έχον τδ δεδομένον, άλλά άντίδωρον, 
Λογιζόμενος, ώς άλόγοις μέν ζώοις, οΓς νούς ούκ 
έπιστατεΤ, δίδοται τά έκ θεού πονουμένοις παντδς 
αγαθού, δποίψ χαίρει δ θεδς, καί διά τούτο άσπαρτα 
χαί άνήροτα έξ αυτομάτου λαμβάνουσι τά οΤς θρέ
φονται Άνθρώπψ δέ ούχ άν ειη προσφυές, ούτω λαμ
βάνειν, άλλά κατά τι συνάλλαγμα, καί αύτδ ούκ 
άνάλογον κατά γε τούς εμπορευόμενους, άλλ' εις 
δσον έστι τδν άνθρωπον σταθμώσασθαι πρδς θεδν, 
άνθρωπον τδν πενέστατον, θεδν τδν παμπλούσιον. 

δ'. Τί γάρ άν καί δοίη τ φ θεφ άνθρωπος πρδς 
άξίαν; Πώς δ' άν συναλλάξοι πρδς ισότητα; Δωρεάν 
ήμίν πάντα τά έξ έχείνου, ει χαί τά υπέρ δύναμιν 
συνεισενέγκωμεν. Ουδέν άντισηχούν, ουδέν ίσόστα-
θμον. Τί χέγχρος πρδς ούρανόν ; Τηλικούτον τά έξ 
ημών πρδς τά τού θεού. Τί τδ ουδέν πρδς τδ παν; 
Τοιούτον τδ ήμέτερον πρδς τά θεια. Καί δ'μως ού 
λέγω τδ παροιμιώδες έκεινο τδ « Δός τι, καί λάβε 
τι* » άλλά, ι Δός τι μετρητδν, καί άντίλαβε τδ άμέ-
τρητον » μάλλον δέ, · δ [ίδου] μικρδν, καί άντι-
λάμβανε μέγιστον. » Ποιον μικρόν; Νούν ορθόν 
έξαγγελον λόγον αληθή" γλώσσαν ά^ύπαρον τδ μή 
τρίζειν δδόντας έπί τοις μηδέν αίτίοις· τδ μή κατά 
τού στόματος άγείρειν μιασμούς βλασφημιών * τδ 
φιλέιν ακραιφνώς* τδ αγαπάν ακριβώς* τδ μισεΐν 
ττ^ν τ · ύκδκρισιν, καί δς δέ αυτήν σω μασκέ ι* τδ μή 
συναναχρώννυσθαι μυσαροϊς, είτε άνθρώποις, είτε 
πράγμασι · τδ μή διττολογειν έπί ψεύδει · τδ μή 
κακολογεΤν, έφ' οΤς ού χρή* τδ μή καλλ[ιεργ] ειν τδ 
πρόσωπον δποκριτικώς έπί φιλία* τδ έκδικειν, ούς 
παραγγέλλει δ θεός· τδ [μή άδικεϊν] αφορώντας είς 
αύτδν θεδν, δς ού λαμβάνει πρόσωπον έν κρίσει* τδ 
μή προΐεσθαι δώρου τδ δίκαιον* τδ μή προσίεσθαι 
τούς προκαλούμενους είς άδικο ν, δκνώ ειπείν, είς 
τδ μή κατά τής Εκκλησίας εΤναι, καί μάλιστα τούς 
εκκλησιαστικούς, δ τού νύν καιρού φύμα θεομισές. 

ε'. Είπών γάρ αύτδ υποβάλλω τοις άκροωμένοις 
νοεΐν, δτι ά^ωστεΐ καί ή Εκκλησία. Καί γε, ώ 
ούτοι, αληθώς άρρωστε! καί τδ τοιούτον άγιον σώμα, 
καί μάλιστα κατά τών τινας δακτύλων αυτού. Τά 
γάρ άλλα τίμια μέλη τούτου ούκ {χω μέμφεσθαι. 
Δακτύλους δέ τούτους εϊπον, ούκ εμβάλλοντας θ*ομι· 

propter eam Deus non ampliue tam sponte donat, 
eed rependere mavult aecundum quamdam reci-
procitatem ipsi convenientem. 

3. Bono autem necessario convenit, etbona dare, 
ettalia recipera. Malua enim dator qu© ipaiua 
nomini congrua sunt, et dare et recipere aolet : 
bonus autem homo vel leviasimam pravi maoulam 
aversatur, ao inflnite magia optimus Dominue 
a quo et perquem orcne bonutn. Quare Gbriatiani 
omnea eummo atudio ardorequeid agamus, quan-
tum penes nos est, ut non eimpliciter eumamue 
aDeo, sed retribuamur. Accipit autem retribu-
tioneiD, qui et ipse dedit antea.Et talis cum boneeta 
convictione bonaque conscientia datum posaidet, 
utpote qui non velut donum, sed tanquam pr»-
mium babeat id quod ei datum est, praesertim ubi 
reputaverit, brutis animalibus qu» ratione carent, 
omnia qua3 Deo videntur bona gratie impertiri, ao 
propterea neque seminando neque arando, eed 
ultro aliroenta quibus oput babent, divinitus con-
oedi. Hominem vero haud decet, eodem modo 
accipere, sed ez pacto quodam, non tamen ejue-
modi quale inter mercatoree interoedere aolet, aed 
pro ratione qua homo ad Deum coneiderari debet, 
id eet, qua bomo pauperrimue ost, Deue autem 
ditissimus. 

4. Quid enim Deo condignum dabit homo ? vel 
quomodo pari lance cum eo paoiscetur ? Omnia ab 
iilo gratis nobis donantur, etiamai vel eupra viree 
dare conemur.Nil par, nil equum. Quemadmodum 
granum adc&lum,ita noatra aeae ad divina babent; 
et quemadmodum nibil ad universum, ita res no-
atrta ad munera coeleatia. Neo tamen profero pro-
verbialiter diotum illud :« Daquid et recipe quid,» 
eed : « Da commenauratum quid, et recipe incom-
mensurabile, » vel potius; « Da parvum et recipe 
Bummum.» Quale illud parvum ? Mentem rectam ac 
veritatia amantemjlinguam impollutam;non frende-
re dentibue contra inaontee;noncolIigere in orebla-
epbemiarum contaminationea ; tincere diligere;vere 
amare-odio babere dissimulationem et eum qui iltf 
indulget; non contaminari abomiaandis, neo homi-
nibus,nec factie;non mendacio aervire;non malelo-
qui de insontibus ; non aubdole componere vultum 
ad amicitiamRimulaadam ; punire quoa Deuejubct: 
non injuria afOcere confidentes ia Deo qui in 
judicio peraoaam baud accipit; non vendera justi-
tiam acceptis muneribus; non admittere eos qui 
ad injuatitiam provocant, ut ne dicam, ad sepa-
rationem ab Eccleeia et potiaaimum eccleeiaeticos, 
quod quamvie exseorandum hoc tempore aocidere 
eolet. 

5. H«c enim dicens aoditores eommonefactos 
velim, Ecclesiam aegrotare. Vere autem, ο amioi, 
agrotat boc sanctum oorpas, et imprimis in aliquot 
euis digitia. Cstara enim venerabilia illiua membra 
non eet qaod vituperem. Digitos autem ietoa T O C O 

aon qoi Dei ineiar dexnonia expellunt (qaomodo 
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enim Idei Dactyli opportune quia dixerit, hoo 
poterunt ?), sed qui ecribunt quod non licet, qui 
vel Dosmetipeos scriptis suis aggrediuntur ; qu» 
quidem mens prava progignit,deiudelingua nutricie 
instar mullimodis provehit, D U D C aeri commitlens, 
nunc libristradeneatque dirigene contra noa, cur 
et qua de causa ? num quia eos vel leeimus vel 
nunc ladimus? Liceat mihi cum fiducia in Deo 
posita dicere, contra nos qui eis et publice et pri-
vatitn bene fecimue ; publice quidem, quod et ipsi 
bonorum univereo aacro clero cooceeeorum parti-
cipps facti eunt; privatim autera, quod el ipai et 
eorum filii, quod maxime considerari debet, pr«-
cipue beneGcia acceperuat. 

6. Audi enim, ο ccelum, et attende, ο terra, Ex 
iis qui, beata menioria dignibabiti, nostram humi-
litatem antecesserunt, quidam (dico autem quidam, 
non cuncli) univereo venerabilium eacerdotum 
coBtui pecuniam legarunt, aliua alio modo, bic 
quidem olericia Sancts 8ophi« Dei Verbi, ille 
Magnffi ecclesi® eanctiesima* Domin» noetrae ao 
Dei genitricie, aliua eacerdotibua templi magni 
martyrie qui urbetn noatram protegit et dulces 
odores exbalat, cujus tniracula unguento aemper 
fluente inoituntur, uti unguentum miraoulis. In 
memoriam illiua legalorum distributionie eolem-
nitatea alis aliis majorea celebrantur, et qui illa 
etipularunt, felicitabundie acclamationibue extol-
Juntur. Hoc autem bene babet. Natn ai quid vitu-
perabile ineeset, nec ego laudarem; quod autem 
laudaverim, factis ipsie apparuit. Gum enim dute 
solemnitates in maxima eanctarum ecclesiarum 
hujus metropolisadhuccelebranda) eesent,equidem 
in honorem Dei ejusque sanoti i l lud laudabile 
officium io me auscepi. Gum igitur eocleeiaetici 
digiti scriptis suie gratiae mibi habere deberent 
— calamum contra me movent. 

7. Ubinam autem mihi solemnia celebrabuntur 
illoruni instar qui roe anteceaserunt.quorum unum-
qaemque euperem taligratia? Scit, q u » dioo, ero-
gatio in feeto Exaltationis Crucis,imo et ieta magac 
aecundss. Geeterum quamvis ab hominibus contem-
namur, tu vero, ο Deus Saivator, dare velis nobis 
in quod omni studio inoumbimuB, et boo pro omni 
eolemni comraemoratione sufGciet. Et tu quoque» 
dies hodierne, a quo corona anniverearia denuo in -
cipitjtastimonium nobisexbibe, quid fecerimue in 
templo sancli noetri odoriferi oeleberrimo, ut et 
ipsum verie initiura menee Martio accidens nos 
quasi tributum nostrum solviiee teetetur. Et boo 
quoque Dei est sanctique ejue ac magni martyris 
qui nos eanoe aanctoeque reddit. 

θ. Ο eolemnitates caeterae eximi», in quibue 
Dummos parvoe qui vix volam explerent, buc iJluo 
disjectos velut mnjorea effecimoe, ita ut magie 
etiam quam illius qui in Psalmis commemoratur 
meseorifl ambae manua compleverint. Quid dioam 

μήπως δαιμόνια, (πώς γάρ ot, ώς αν καιρίως είποι 
τ ις . ΊδαΤοι Δάκτυλοι τοιούτοι άν εΤεν ;) άλλά γρά
φοντας, ά μη χρεών, οΤ καί καθ' ημών αυτών λυγί
ζονται υπογραφέες γινόμενοι· ών πρώτα μεν γενν^ 
νους ούκ δρθδς, εΤτα γλώσσα μαιευσαμένη εκτρέφει 
ποικίλως, τά μέν αέρι παρα£ριπτούσα, τά δέ καί βι
βλίο ις σπάργανούσα, καί τημελούσα καθ* ημών, τών 
τίνων; αών ποίων; τών τί ποτε ή βλαψάντων, ή 
βλαπτόντων ; Δότε μοι θα£(5ούντως είπειν σύν θεψ, 
τών εύεργετησάντων τούς τοιούτους κοινζ τε καί 
ιδία" κοινή μέν, οΤς παντί τψ τού θεού κλήρψ συν-
διανενέμηται καί τά κατ' αυτούς· ιδία δέ τοις τε 
κατ' εξοχήν, ήν είς άδρδν πρέμνον τίθημι, καί ταΤς 
παραφυάσιν αύτ^ς. 

ς'. Άκουε γάρ, ώ ουρανέ, καί ένωτίζου, ή γ ή . 
Τών τινές μακαρίας μνήμης ήξιωμένων, οΐ τήν ημών 
προηγήσαντο ταπεινότητα ( « τινές » δέ λέγω, ού 
« πάντες » ), έκερμάτισαν δόσεις νομισματικάς, ό 
μέν ταύτην, δ δέ έκείνην, δ δέ άλλην τή δμάδι τών 
τιμίων κλήρων, τψ τε τής ένυποστάτου τού θεού 
Αόγου άγιας Σοφίας, καί τψ τοΰ μεγάλου ναού τής 
ύπεράγνου δεσποίνης ημών θεομήτορος, καί τψ τού 
πολιούχου ημών μυροβλύτου μεγάλο μάρτυρος, ού 
καί τά θαύματα τψ άειβρύτψ μύρψ ερίζει, καί τδ 
μύρον τοΤς θαύμασι· καί προηγούνται τής τοιαύτης 
διανεμήσεως τού νομισματικού κατακερματισμού 
έορταί άλλης άλλη, καί μακαρίζονται φωναϊς εύφη
μο ις οI τά τοιαύτα κυρώσαντες, καί καλώς άρα 
γίνεται αυτό. Εί γάρ ψόγον είχεν, ούκ άν ούδ* αύτδς 
έπήνεσα τούτο· ώς δέ έπήνεσα, ένδιαθέτως έργοις 
αύτοΤς έκπέφηνε. ΔυαΤν γάρ έορταΤν ελλείποντος τοδ 
τοιούτου καλού πρδς άκολουθίαν τής έν τή Μεγαλο-
πόλει μεγίστης τών αγίων εκκλησιών, άνεπλήρωσα 
έγώ τδ τοιούτον καλδν έκ τών τού θεού καί τού αγίου 
αυτού. Καί τοίνυν οφείλεται δ'ντες οί εκκλησιαστικοί 
δάκτυλοι γράφειν έμοί εύχαριστίαν — οί δέ κατα-
γράφουσι. 

ζ\ Πού δή έμοί μακάρι στον έσται μνημόσυνα 
κατά γε τούς πρδ έμοΰ, ών ίκαστον αύτδν δπερααίω 
τή τοιαύτη χάριτ ι ; ΟΤδεν, ά λέγω, ^ή |3όγα ή κατά 
τήν ύψωσιν τού τιμιωτάτου σταυρού, ναι δέ καί ή 
τής μεγάλης δευτέρας. Ού μήν άλλ', εί καί τά έξ 
ανθρώπων ήμΤν άπέγνωσται, άλλά συ, ώ Σώτερ θεέ, 
δρίης ήμΤν, καθ* ήν προβεβλήμεθα προαίρεσιν καί 
αρκέσει τούθ' ήμΤν άντί μακαρισμού. Έπιμάρτυραι 
ήμΤνκαί ή σήμερον, καταρξαμένη τής τού ένιαυσιαίου 

1 στεφάνου γυρώσεως, τί τετυπώκαμεν έν τ ψ περι-
κλύτψ τού ημετέρου άγιωτάτου μυροβλύτου ναψ, 
ΐνα συναναφωνήηι μαρτυρικψ λόγψ καί ή κατά τδ 
Ιαρ ύπάνοιξις, ή κατά τδν Μάρτιον, καθ' ήν καί 
αυτήν τδ αύτδ χάραγμα τυπέν οΤον ύφ' ημών δί-
δοται. θεού καί τούτο, καί τού αυτού μέν θεραπεύ-
οντος μεγαλομάρτυρος, ήμας δέ καί ύγιούντος καί 
άγιάζοντος. 

η ' . ΤΩ έορταί λοιπάί άρίζηλοι, έν αΤς κερματίων 
εύπεριλήπτων παρα^ιπτομένων, καί που δράκα 
μόνην πληρούντων, ήμεΤς έπληθύναμεν αυτά, ώς 
πληρούν χνΤρας καί υπέρ τήν τού ψαλμικώς θερίζον-
τος. Τί μοι λέγειν άθροισμούς καί συνανακλίσεις 
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πνευματικός, εϊ καί μή έν άναγκαίοις , άλλ' ούν i 

χαμόθεν, δωοι παρήκοι, καί άλλους δέ επιτραπέζιους, 
δι' ών έδόκουν δ μάταιος κτάσθαι φίλους, ού τούς 
έχ τυύ πίνειν, άλλ' δποιους τά κατά ΙΙνεύμα τδ 
θείον άποτελούσι συσσίτια; Έώ τά λοιπά, "να μή 
τις δβολιμαΐος νομίσας έκεΤνα. καταψηφιεΐταί μου 
σμικροπρέπειαν καί κυμίνου πρίσιν καί τδ άνελεύ-
φερον. Σιωπώ καί, ει τι άλλο δεδαπάνηταί που ή 
δαπανάται είς έπιποιήσεις, είς έπικοσμήματα , είς 
έτερα, οΤς θα£ρούντως λέγω χαίρειν τδν θεδν. ΟΤδα 
γάρ άκούσων, ώς ουδέν τι ταύτα πρδς τούς παπάδας 
ημάς* δ'περ δ'μοιον φαίνεται εΤναι, ώς εί καί τού 
έπί δεσποτικής οικίας λογοποιούντος τά δαπανή-
ματα οί σύνδουλοι μηδέν τά λοιπά είποιεν προσλογί-
ζεσθαι, δτι μή μόνα τά δαπανώματα είς αυτούς. Καί 
μήν δ τού οΓκού δεσπότης ούκ &ν χαίροι τψ τοιούτψ 
λόγω* άλλά τδν οικονόμο ν άλλως άποδέξοιτο άν, 
οΤμαι. 

θ\ Έμο ί δέ άλλά άναβοησαμένψ ήδη άκοήν γης 
τε και ουρανού, επέρχεται συνεΐραί τι καί τά έξης 
προφητικής περικοπής. Καί υιούς μέν γέννησα ι ού 
καταγνώ ειπείν (πηλίκος γάρ έγώ πρδς τοιαύτην 
φύσιν Θεψ πρέπουσαν, καί τοΐς, όσοι τή πρδς έκεΤνον 
εξομοιώσει Θεοί;) γεννηθέντας δέ κατά σάρκα ύπ' 
άλλων καί μικρού έκθετους ύψώσαί φημι άγαθοΤς, 
οΤς βίος έπαύξεται, κα: δ'μώς άθετηθήναί ύπ' αυτών. 
Έτερους δέ είς τδ πάν μέν έξάραι καί προαγαγεΤν, 
ούκ αν ειποιμι* προσεπιθεΤναι δέ, οΐς φθάσαντες ύπδ 
άλλων αρχιερέων ϊσχον, καί έτερα μείζονα, καί δυσ-
τυχήσαι τήν έκ τών τοιούτων άχαριστίαν ούκ εις τδ 
τυχδν, άλλ' είς έκπολέμωσιν. 

. . . Άλλά τούτους μέν παρακατατίθεμαι τψ θεψ, 
τ ψ καί πανσόφψ καί ύπεραγάθψ τεχνίτη, ώς αγάλ
ματα εκείνου οντά καλλιτεχνηθέντα μέν άλλως, 
άχρειούμενα δέ ταΤς εική καί μάτην, δποι τύχοι , 
παρατρίψεσιν, άρτιώσαι κατά τήν αυτού σοφίαν, 
καί έπαναγαγεΐν εις τδ αύτψ άρέσκον εύμορφδν 
τε και ευπρεπές* ώς άν ούτω καί δι' αυτών εύλογου· 
μένος άντευλογοίη τδν στέφανον ήμίν τού ένιαυτού. 

ια'. Έγώ δέ και τψ παρατυχόντι λαψ τού θεού 
προσλαλών (ιδασκαλικώς, παρεγγυώμαι καί αύτοις, 
δσοι τέως άκοδειν ημών ανέχονται. Είσί γάρ έν αύ
τοΤς άνθρωποι, δδηγηθέντες εύκ οΐδ' δθεν, έπιστρέ-
φειν ήμας είς τδ άγαθδν διά τού μή έπιστρέφεσθαι 
ημών οία έφαμάρτων, καί διά τούτο καί ώς είς δι
δασκάλους καθεστώτες ήμίν, διδάσκοντας μέν ούθέν 
δτιούν, μεμφομένους άπαν, δ'περ &ν ή δρώμεν ή λέ-
γομεν, καί αυτήν δέ, δ φασι, τήν άναπνοήν ημών. 
Τψ τοίνυν τοιούτψ λαψ τού θεού φωνήν είς κοινον 
άφιεντες παρακαλούμεν είς δ'μοιον άγαθδν, τδ τής 
ευλογίας δηλαδή, περί ής άρτι δ λόγος ήμίν. Καί 
πρώτα μέν άναμιμνήσκομεν αυτούς, έξ οίων είς οία 
μετηλλάγη τά καθ* ήμας. 

ιβ'. Καί ήλίκα μέν τά ού πρδ πολλού αγαθά τού 
θεού, ά καί τά έν ύμιν βιβλία, αϊ μνήμονες ψυχαί 
περιφέρουςι, καί είς άνάλνωσιν τοΤς πολλοίς εκτίθεν
ται 1 καί ουδέ έγώ άμαθης ουδέ τών τοιούτων είμι 

de coaventibus et conyiviis spiritualibae, de coa-
vivie qui lioet non cognati, ejuedem tamen originis 
terrense essent, quoe miser ego sodalea babere 
mibi visus sum, non qua mecum biberent,sed qua 
aecundum Spiritum sanctum commensales mei 
eesent! Csetera silentio premo, no quis, flocoi ea 
penden9, avarum atque illiberalem, qui velut cu-
minum diffindam, me exielimet. Taceo, si que 
factae sunt aut fiunt impeoea) in rea accesaoriaa, 
in ornamenta et caetera, quibue Deum delectari 
fidenter dico. Sio enim fore qui dicant, htec nihil 
ad noa Patres pertinere, quod idem esse videtur 
ac si quando oeconomus aliquos facit aumptua in 
domum herilem, conservi negent ullaa faciendaa 
esse expensaa niei quas io ipsorum commodum 
ccseerint. Jam vero ejusmodi verbis nullo modo 
gauderet paterfamiliaa, eed potius, ex mea qnidem 
eententia, cBoonomum laudaret. 

9. Poatquam autem coalum ac terram ad audien-
dum provocavi, dicti illius prophetici verba ee-
quentia adjungere libet. Et filios quidem me pro-
creasee non eet quod dicam, (quis enim ego eum 
comparatua cum oatura Dei eorumque qui eimilitu-
dine ejus promemodum diifacti sunt ?) aed ab aliis 
carnaliter procreatoa et quasi expoeitoe cumulavi 
bonis quibus vita ornatur, et nibilominus ab illis 
oontemptua aum. Alios autem, haud dico, quod 
exdltatos provexerim, attamea beDeiiciie quae ab 
aliis archiepiecopis aooeperant, majora etiam ad-
jeci, quare eorum ingratitudiaera non fortuiiam, 
sed ex boaiili aoimo profectaui,inter summaa cala-

1 mitatea ceneendam duco. 
10. Sed boe, utpote qui Oei imagioem referunt, 

et ab initio quidem pulcbri creati, poatea autem 
pervicacia aua vana et inseneata corrupti aunt, 
commendo Deo, creatori eapientiasimo atque op-
timo, ut aecuodum patientiam auam dirigat eoe et 
ad boueataieia ac viriutem ipai gratam reducat, 
atque i U in vioem benediotiooum quibus ab illie 
celebratar, anni auapioia benedictione sua di-
gnetur. 

41. Jam vero dum prosentem Dei ccotum edo-
cao, aimul adbortor eoe qui nunc verbis noatria 
aurem preebent. Inter ipaoa enim eunt homioea 
qui, neacio unde moti, noe, quaei peccatores eaae-
mus, ad boDum convertere pr»t«ndunt, ideoque 

) 8Θ8Θ taoquam magistroa nobtroe gerunt, quamvie 
nibilomainodoceant,imoquidquidautf'ecerimuaaut 
dixerimu8,etipsauQvutiDproverbioe8l,re8piratioDem 
nostram vituperenL Ad univerauin igitur Dei coetum 
verba faciantee bona ei apprecamurtbenedictioaem 
nioiirum, de qua modo diximua. Et priuium qui-
dom in memoriam eia revocamus, ex quoaam in 
quem statum res noetra deductae eint. 

12. Quanta nuper fuere Dei beneficia quae velut 
in Jibrie inberent animie vestria, ita ut a multitu-
dine legi possintl Neque ego illorum ignarus eum. 
Fruges terr» abundabant arenc instar ; panie cor-
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roborans, vinum corda exbilarans, plavia ternpe-
biiva quam lac coeleste vcl novum manna dixerie; 
ventus attemperatua qui omnem plantaro velut in 
gymnaaio exagitaret: hiems mausueta, aeatas te-
pida (anni tempora qua? modo nimio frigore,modo 
nimio aestn doloribus nos afficiunt); ver fertile ac 
fecundum auaque temperie jucundum, tempestas 
qvm ad auturanum vergit et fruotus maturat,unde 
etiam nomen traxit, el quae prmterea rebus opti-
mis abundat,in quibus proeeminet dulciasima ficue 
uvaque pulchra, nutricis instar, ut ita dicam, bao-
cas veluti mamillae porrigena ad cibum polumque 
auppeditandum. 

13. Etenim hiemusilla boniefuturis,ob qu® annus 
dictus eet fertiliesimus, quasi prospexit, siquidera 
findebat terrana in cujue einu segetea recondil», 
tanquam infantes mox in lucem prodituri,latebant, 
usquedum ade88ettempu8opportuoum,ac praeterea 
ad humiditatem recipiendam aperiebat arborea 
eaeque ad fructug suo iempore proferendos aptas 
reddebat aliaque permulta faciebat patris inatar 
qui liberis enuiricndis solerter providet. Eodem 
tempore et aegetea et planlae vitam acceperunt 
pluvia caolitus iminis8a,et nivibus gelidie et glacie 
et pruinie convenieolerdatis.Pluvia enim terrs in-
tcriora emollit panditque,et sic ad frugum incre-
menlum ac prosperitatem terram pinguern ac va-
lidam reddit,nivea autem et reliqua,de quibus mo-
do dixi, cobibent certieque limitibus conatringnnt 
irages ίΐΐββ,ηβ tempore praematuro ad lucera prosi-
lientee corrumpantur, quod in abortibus et par-
tubus praecocibus aocidere solet. Postquam igitur 
bierae tali modo terr» utilis fuerat, erga niare 
quoque ae preestitit mansuetam, neque contra 
pieces marinoa crudeliter saeviit, neque navigia 
nautaeque penitus absorbuit. 

14. Talie igitur, ut bravi dicam, hiems fuit. Ver 
autem, alma agricolarura mater ac nutrix noetra, 
anni tempus quod primum oum niundi creatione 
prodiit, viciasitudinum anniversariarum, uti pr«-
clare quidam dixit, regina, inter tempeetatea prin-
cepi, frugibus teneris jucundissima aerieque tem-
peramenio amcBnissima, nobis omnia dedit bona 
quibue Deua eam insignem reddidit et quorum 
laudes quamplurimi celebrarunt pbiloeopbi qui 
partim in vestibulo, partim in adytis Eccleei» , 
constituti fuere. 

15. Deinde seslae immensam maturavit pulcher-
rimarum frugum copiam qua neque agricol» neqne 
qni illisbone cupiunt uberiorem unquam deeidera-
verint. Autumnus ipse quoque priores anni tem-
peatates ffirr.ulari pro viribus etuduit. Quare non 
eolum bona exbibuit sibi propria, in quibue spe-
cios» eroinent uvae, eed et prscedentem meaaem 
aseequijmo superare conatue est frugum ubertate 
et pulchritudine,ita ut etiam ipsius nomen (φθινό
πωρον) mentiri videretnr.Ceeterum de iis qu» larga 
manu eatas obtulerat, cuaedam perierunt. Gum 

t γνώσεων. "Ησαν τά γεννήματα TVJC γης υπέρ άμμον. 
6 στηρίζων άρτος* δ καρδίας εύφραίνων οΤνος* δ 
καίρδς ύετδς, τδ ή γάλα ούράνιον, ή μάννα δεύτε
ρον δ εύκρατος άνεμος, διακινών άπαν φυτδν ώς είς 
γομνάσιον * δ ήμερος χ ε ι μ ώ ν τδ προσηνές θέρος 
(καιροί ούτοι λυπεϊν εθελοντές τή άκρότητι, δ μέν 
τού ψύχειν, δ δέ, δτι θερμαίνει είς υπερβολή ν)· τδ 
γόνιμον Ιαρ, καί πάμφορον, καί τψ εύκράαψ γλυκό
ζον ή φθινάς ώρα τά γε εις δπώραν, δ'θεν αυτή και 
ή παρωνυμία, είς καί άλλως τοΐς κρείττοσι βέβριθεν. 
έν οΤς ύπερλάμπει τδ τε μελιτόεν σύκο ν, καί ή καλή 
σταφυλή, τιθηνή τις καί αύτη, ώς ούτως είπεΐν, 
ποΌβαλλομε'νη τών ραγών έκαστη ν, δσα καί θηλήν, 
χορηγδν τροφής τε καί πόσεως. 

ιγ'. Καί ήν ήμίν τότε δ μέν χειμών προμηθεύς 
, οίον αγαθών τών είσέπειτα, δι' ών τελεσφόρος ώνο-

μασται δ ένιαυτδς, άρουραν εκείνος άνα^ηγνύς, δ ι ' 
ής τά σπόριμα ύπδ κόλπψ γινόμενα γής ένεκυμο-
νούντο εκείθεν γενέσεως λόγψ, Εως καί είς τελειότητα, 
καί αύ πάλιν λάκκους βοθρεύων φυτών ένθέσεσιν 
άδρυνομένων είς δένδρα κατά καιρδν, καί άλλα δε 
ποιών, δι' ών δ'σα καί πατήρ τέκνοις τοΐς ζώοις 
έτ/)μέλει τά θρέψοντα . Έδίδου δέ ζωήν δ αύτδς 
καιρδε τοις ούτω καί άσπαρμένοις καί άλλως π ε -
φυτευμένοις καί τή θ*όθ*ν έπομβρία καί χιόνων δέ 
ψυχρότητι καί παγετού καί πάχνης. *Ων ύετού μέν 
?διον άναπεταννύειν τάς λαγόνας εύθέτως τ ή γή . 
καί λιπαίνειν είς τήν έοικυΐαν βλάστην καί αύξην 
χιόνος δέ καί τών εφεξής, έπέχειν καί μετρεΐν τάς 
τοιαύτας έκφύσεις, Ίνα μή τά φυτά προεκφοροντα 
είς γέννησιν άκαιρον έξαμβλώσκωνται, καθά που 
καί ήλιτόμηνα ή εκτρώματα. Καί ττι γή ούτω προσ
φερόμενος δ κατά χειμώνα χρόνος, ουδέ τήν θάλασσαν 
άμέτρως έλύπει, κατά γε τών έκγόνων ιχθύων αφόρη
τος έκθηριούμενος, καί πλοίων δέ καί τών έ;ιπλεόντων 
ερήμην παντελώς αυτήν άποκαθιστών. 

ιδ'. Καί τοιούτοι μέν, επιτροχάδην είπεΐν, ο\ χει
μώνες εκείνοι. Τδ δέ Ιαρ, ή παμμήτωρ των \μίζ 
διοικούντων ώρα, ής ήμεΐς τρόφιμοι, δ τή κεσμο-
ποιία συνεξέλαμψε πρώτον, ή τών ωρών, καθά τις 
δρθώς έφιλοσόφησε, βασιλίς, δ κορυφαίος έν τοις 
καιροΐς, δ καί τήν άπόλαυσιν ή δ ιστός καί τήν κράσιν 
άριστος, εκείνα καί μόνα έποίει έν τοΐς ήμετέροις 
άπασιν, δπόσοις καί δ θεδς αύτδν ένέλαμψε, καί οί 
σοφισταί λόγοις έσέμνυναν, μυρίοι εκείνοι* ών τούς 
μέν ή Εξω αυλή έσχε, τούς δέ τά τού θβιοτάτου οΓκου 
άδυτα. 

ιε'. Τδ δέ έν τοΐς τότε θέρος ένεφόρει τά ώραΐα 
ήμίν παγκαρπίας άπάσης, δποίαν εύχονται ο\ περί 
γήν τε πονούμενοι, καί δ'οοι δέ άλλως αύτοΐς έπιμέ-
λονται. Τδ δέ φθινόπωρον — άλλά καί αύτδ έρίζειν 
$θελε ταΐς προηγησαμέναις ώραις, εις δσον έξήν. 
Καί ού μόνον τδ αύτψ ανήκον καλδν έδίδου, ών τδ 
έξαίρετον αί καλαί σταφυλαί* άλλά καί τή πρδ αυτής 
δπώρα έφιλονείκει πως έξισούσθαι, δπωρίζουσα καί 
αυτή, καί ήδονήν πορίζουσα, εις δσον καί δοκεΐν 
ψεύδεσθαι τδ φθινόπωρον. 'Ενοσφίζετο δέ τι καί τής 
θερινής σεμνότητος. 'Η γάρ εκείθεν πανσπερμία τδ 
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μυρίον το3 «ατ* αυτήν χύματος παρεκτείνουσα είς 
μακρόν τι χρόνου, άλωνάς τε έπλήρου, και τή τών 
δραγμάτων συντριβή τάς άποθήκας μεστάς έποιεΤτο, 

τινές που καί εΤχον κενώματα. ΤοΤς γάρ πλείοσιν 
άνηρευνατο καί άγγεΤα, χωρούντχ τδ τής γής π ο λ ύ 
δεξίωμα. ΕΓχε δέ τι καί κατά τού Εαρος ή τότε 
φθινάς τής δπώρας νεανιεύεσθαι. Τή γάρ είς διπλούν 
ευφορία Ενια τών φυτών έπανθούντα, είτα καί είς 
καρπόν παραγγέλλοντα, ένεαρίάειν ώσπερ έδίδου 
τούς αύτάς βλέποντας. Ένίχα δέ δ'μως τή λοιπή 
εύθηνία τή δπερβλύσει τού γλεύκους δ λ κ ψ . 

ι ς ' . Και τοιαύτα μέν ήμΤν τά πρδ τούτων, .δτε καί 
εύλογεΤτο καί εύλδγει δ θεδς, καί λαμβάνων άντεδί-
δου. Τανύν δέ άναλλα πάντα, δ δή λέγεται . Ψεύ
δονται γάρ αί ώραι τά κατ' αύτάς ενεργήματα. Καί 
ό μέν χειμέριος καιρδς, άφιείς τήν κατ' αύτδν ύγρό-
τητα , δι' ήν ώς πολλήν αυτήν « καταχέων » τής γής 
ώνόμασται α χειμών, » είς αύχμδν μετεσκεύασται. 
Καί άντί πηλών καί τελμάτων, δι' ών ή γή συνεχό
μενη κάτω μένει βαρυνομένη , κατακόπτεται είς 
κδνιν, καλώς άν εΓποι τ ις , θερινήν, ή καί ώς είς 
άτόμους λεπτοτομεΐται. Ό δέ άήρ τά πολλά μέν 
βούλεται πρδς εαρινή ν ή καί θερινή ν κατάστασιν 
έξημιρούσ|ιι· δτε δέ καί ένθυμηθείη χειμών αύτδς 
εΓναι, άλλά τδτε ύπερεπιτείνει έαυτδν, καί ού μδνου 
ουρανού γίνεται ά χ ο ς , δ δή τις εφη, άλλά καί τδ 
μέσον αύτου καί γής άπαν χύμα συγχέει, καί ούτως 
απάγει τού παντδς τδ κόσμιον δνομα. Οού γάρ άν 
Ετι κόσμος τδ πάν, Ενθα έσχατη άκοσμία κατακαυ-
χ ά τ α ι ; θάλαστα δέ καί αυτή τηνικαύτα τδ ζωογόνον 
καί τ φ κόσμψ φίλιο ν άπολέγεται, άναβαίνουσα Εως 
τών ουρανών, καί τοΤς σχίσμααιν ύποδεικνύσα γυ-
μνήν τήν άδυσσον, ώς τοΤς μέν λαχούσιν έμπλέειν 
τδν ' ^ δ η ν άποκληρούσθαι, κατά τδ πάντη δμολο-
γούμενον· τοΤς δέ κατ' αυτήν ζώοις μή μόνον μή 
έζειναι περι αυτήν ελεύθερα διατρίβειν έπ' ωφελε ία 
ημών, ά λ λ ά μηδέ Εχειν, δ'που καταδύντα περι έσον
τα ι . Καί ούτω μέν καί ή θάλασσα ύπερμέμηνεν , 
ούκέτι ούδ' αυτή ούσα δ'περ ύπδ θεού τέτακται είναι. 
Τή γ$ 1\ άλλα έπιφορεΤται δεινά, τών μέν ανθρώ
πων δκνοδντων εΤναι, ε* τά τοιαύθ' ούτω γίνεται· 
τών δ ' άλλων ζώων μηδ' αυτών έτερο ίως εχόντων 
(ούκούν οιδέ φαίνονται τοΤς τε ζητούσιν, άλλά τάς 
τών πολλών βψεις αποκρύπτονται άλλως άλλα)* τών 
δέ φυτών, τών τε μεγάλων, τών τε μέσων, και δσα 
δέ είς γήν ταπεινούνται, είτε αύτοφυώς, είτε κατά 
τέχνην, βιαζομένων έκσπάσθαι τής μητρδς γής, ώς 
ψεύδεσθαι τδν τοιούτον χειμώνα τδ ίλαρδν, δτε καί 
παραφήντι τινά ήμερότητα, καί μήτε τδ χειμερινδν 
άγριον μετρίαζε ι ν α λ η θ ώ ς , μήτε τδ πράον έπαληθί-
ζεσθαι. ΙΙού γάρ πράον τδ είς άπαν δλέθριον ; 

ι ζ . Διαδεξάμενος δέ τδν ούτω πικρδν χειμώνα 
δ τού Εαρος γλυκασμδς, έξίσταται καί αύτδς τού 
καθαρώς γλυκάζειν. Τού γάρ χειμώνος τήν γήν 
συμπιέσαντος καί πιλήσαντος, ώς μή δυνηθήναι 
αυτήν άναμύσαι είς βλάστησιν χλόης , ούκ Εχει τδ 
έχτραφησδμενον ουδέ ή κατά τδ Εαρ ώρα* ε* που 

enim continui accidaerent imbres, tempus mesei-
bus condendte destinatum diutiue protrahi opor-
tuit.Altamen ettiohorreacompleta 8Dnt,nec mini-
mum qnidern granariorum fuit spatium qnod 
vaouam relinqueretur. Multi etiam (conquirere 
debuerunt vasa quibus terr» ubertatem reconde-
rent. Praeterea autumnus ille veria instar quasi 
rejuveneacere coepit. Arboree enim quaedam ee-
cunda vice floribue tumentes fructus iterum pro-
mieerunt, ita ut apeotatorea vernum tempus re-
diiese putarent. Attamen feounditas antegresaa no-
vam fertilitatem cohibuit. 

16. Talia olim nobis contigerunt, qnando Deue 
et benedicebatur et benedicebat, atque accipiena 
rependebat. Nuno vero proraus contrarium accidit. 
Namque anni terapora vim ac naturam sibi pro-
priam baud amplius exaerunt. Tempua hibernum 
tantum abest ut naturalem bumiditatetn, quam 
abunde in terram demittens (καταχέων) nomen 
(χειμών) accipit, retineat, ut potius in aiccitatem 
transmutatnm eit. Pro lutosie paludibue et COB-
noaia aentinis quibug terra inundata deoreum 
comprimitur atque aubsidet, in pulverem ©ativum 
eam comminui, ant in atoma dissolvi jure dixeris. 
Porro ejua temperies tam mitis eet, utveri potiua 
vel 838tati convenire videatur. Quando autem forte 
biemis partea agere revera conatur, tunc omnem 
modura excedit, neo tantum trietitia, ut ira dicam, 
afQcitur coelum, sed etiam quidquid bumorie eet 
inter ipsum ac terram effundit, ita ut universum 
vix mundi nomen mereatur. Quid enim univeraum 
adbuc mundus appellabilur,ubi eumma immundi-
tiee ineoleacit ? Quin et mare ipaum vim euam 
vivificam et erga hominee benignam tunc exuit, 
modo ad ecelum intumescens, modo ad extremam 
abyssi profundttatem debiscene, ita ut qui in eo 
navigant ad inferos detrudi putentur, animalia 
autem marina, utilitati noatr» inservientia, neque 
ampliuB libere ibi veraari queani, neque lalibula 
babeant ubi secare recondita vivere possint.Terr» 
autem alia infliguntur mala. Quando enim talia 
eveniunt,bominesdevita aua timent*,anima)ia idem 
prorsus sentiunt, quare nec quaerentibue appa-
reat, sed ab hominum conspectu alia aliter aeee 
abaconduDt; plant» autem et magnae et medi» et 
quse ad terram eerpunt, seu naturaliter, eeu artifi-
ciose, ex alma terra violenter evelJuntur. Mentitur 
interdum talis hiems lenitatem, dum aliquid de 
rigore auo remittit: revera autem nec frigua, ut 
decet, biberDum attemperat, neque aerio agit, 
quando manaueludinem aimulat. Quomodo enim 
mansuetudinem dixeria ubi omnia ad interitum 
vergunt ? 

47. Hiemem aatem acerbam excepit ver duloe, 
quod tamen revera dulce ao manauetum non fuit. 
Cum enim terra hiberno tempore ila compreaaa 
conatrictaque jacuit, ot ad plantarum increroeDtam 
nihil prorsua facere poiaerit, tunc eane nee ver 
habebit quod natriat; ein babebit, omDioo dabile 
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erit atque exeiccatum etad maturitatem perfectam 
vix venturum. Jam vero licet ad fructum 'denique 
edendum pervenerit, vel minutissimus est fructue, 
vel medulla caret, atque sic epem bonam ab agri-
cola conceptam misere fallit; quid ? quod ipsi 
zepbyri illo tempore spirantea infirmitate quadam 
labore videntur, impediente quoiuinus meesem, 
ut decet, corroborent. 

18. ^Estas eubsequena agricolarum manus ma-
nipulie vacuas relinquit, siquidem incaeaum ter. 
ram calefacit, vel etiam tantopere adurit ut qni 
eam colunt, Irisliti» aestu consumantur. 8uccedit 
denique autumnus, consuetae pulcbriludinis nibil 
exbibens, sed levem tanlurnraodo gustum eugge-
rens ac deeiderium excitans. Abit tandem, non, 
ut in Tantali fabula est,t*ursum elatus. Illius enim 
autumnus in altum aaaurgere conepiciebatur, no-
bia autem vix imaginationis conceptio, nedum aa-
pectus conceditur. Quemadmodum autem ceeteree, 
aic etiam uvarum messis stcrilis eet, adeo ut au-
dactor quis dixerit vinicolarum lacryraas et musti 
guttas quantitate pares esse. Caeterum h«c calami-
tas boni quid secum fert, siquidem bominibus vi-
nolentis ebrietatie incilamentum aufert. Attamen 
meliua foret, ai vinum ad exhilarandoe eobriorum 
animoa abundaret. 

19. Quid jam de ventis dicam qui vel parum vel 
nihil a typbonibus discreparunt ? Exitioai sunt 
isti venti, velut mali spirilua, ad nibil hominibua 
utiles, imo, ai vertiGcaliter cum tali impetu in 
terram irruerint, aine dubio homines et reHqua 1 

animantia et corpora auferreot. Nunc vero, recta 
proruentes, etiam sic obviam factia perniciem affe-
runt. 

20. Aliud tnalum sunt grandinea omnibue ter-
raa frugibue perquam hoatilea. Quod enim in vitea 
cura iinpetu decidant eaaque male afflciant, quod 
arborum fructibue illidantur eoaque conterant, 
quod denique mesees destruant, vix bonum quid 
dixeris. Quid ? quod etiam in fortia animalia tanta 
cum vi decidunt, ut illa eauciala corruant; quia 
et homines ipsos nonnuoquam violenter proater-
nunt. 

21. Unde autem haac omnia nobis obtigere niei β 
peocatie nostris ? Neque enim eorum qute nobia 
intulit,Deum unquam poBnitet, neque beneficia no-
bis conferre obiiviacitur. Exiatimare autem quod 
elementorum coanexus immutatus eit, et natura 
velut aenia bebetata jam viribus careat, ridiculum 
foret. Jatn demonstratio ejua quod diximua, prope 
adest, ut neque remotia iramorantes, neque aliun-
de argumenta conquirentes magnam operam im-
pendere opua habeamue. (Joneevimus nonnulli aono 
praBterUpeo bic et illio agrum ut telluria experimen-
tum facoremus. Et alius quidem ager reddidit 
ooneuetum proventum et aliquid ioeuper; aliua 
fruges duplicavit; tertiua plua dedit, neque aim-
plioitor, aed nimium quantum protulit. Mibi igilur 

δέ τι καί σχοίη, άλλ* ίσχνδν αύτδ καί ύπέρινον, 
καί οίον μή τελεσφορηθήναι είς άγαθδν. "Οτε δέ και 
είς τέλος Ϊλ0^ τού καρπώσασθαι , ή λεπτότατος 
άπεκβαίνει δ καρπός, ή κεκδν μένει τδ άγγειον αυ
τού, ψεύσαν αγαθής άπάσης :λπιδος τδν γεωργδν, 
ώς δοκεΐν καί τούς τηνικαύτα ζέφυρους έξασθενεΐν 
άδυνατούντας άδρύνειν τδ λήϊον. 

ιη'. Ακολουθούν δέ τούτοις τδ θέρος κενας άφίη-
σι δραγμάτων τάς χείρας τοις γεωργοις , είς κενδν 
διεκπυρούν τά τής γής, τάχα δέ και άλλως είς το
σούτον διεκθερμαινον, ώς πύρ έκκαίειν λύπης τοις 
πονησαμένοις περί αυτήν . "Επεται δέ καθεξής και 
τά τής δπώρας, ούκουν καλά, ώς τά πρόσθεν, άλλ' 
είς δσον άπογεύσαι ημάς καί έρεθίσαι τήν δ'ρεξιν. 

( Τού λοιπού γάρ άφίπταται, ού μετεωριζομένη κατά 
' τδν έπί Ταντάλψ μύθον . 'Π γάρ εκείνου δ π ώρα 
έβλέπετο ύψού αίρομένη * ήμίν δέ ούδαμού έστιν 
ουδέ κατά μδνην γούν δ'ρασιν, δτι μή άρα καί αυτή 
φανταστικώς . 'Αδελφά δέ ταις λοιπαις δπώραις 
φρονούσα καί ή κατά τήν σταφυλήν, δλιγούται καί 
αυτή , ώς τολμήσαί τινα ειπείν παρεξισούσθαι τδ 
έπ' αυτή δάκρυον τοΐς γεωργοΐς τψ τού γλεύκους 
σταλάγματι. Καί εστι μέν τδ τοιούτον κακδν άλλως 
καλόν έπιλείψοι γάρ άν ούτω τάχα τοις φιλοπόταις 
τδ τής μέθης έμπύρευμα. Έν δέ άν δμως κάλλιον, 
εί έπληθύνετο έπί ευφροσύνη σωφρόνων καρδιών. 

ιθ'. Τί μοι καί τούς άνεμους λέγειν, οί μικρόν ή 
ουδέν διενηνόχασι τών τυφωνικών ; "Ολεθροι άνεμοι 
ούτοι, πονηρά καί αυτοί πνεύματα, άνθρώποις χρή
σιμοι είς ουδέν, ήρπαζον άν καί αύτοι ανθρώπους 
καί λοιπά ζώα καί σώματα, ει περ καθετικώς είς 
γήν κατασκήπτοντες άνεκλώντο . Νύν δέ άλλ* εύ-
θυωρούντες, καί ούτως έντινασσόμενοι , έπί πανω
λεθρία κατασκήπτουσιν, οΤς άν προσβάλωσιν. 

κ'. Αί δέ χάλαζαι κακδν άλλο καί αύται πολέμιον 
τή περί γήν άπάογ) έκφύσει. Καί άμπέλοις μεν αύ
τάς έπαράσσεσθαι, καί δεινά κατ' αυτών ποιειν, καί 
κατασκήπτειν καρποις δένδρων , χαί κατατρ&η 
αυτά, καί αχρείου ν λήϊα τή έπιπτώσει, ούκ αν οί
κο ίη πάνυ γενναιόν τι κακδν τυγχάνει ν αϊ δέ άλλά 
καί κατά ζώων σφενδονώνται αδρών , καί αυτά 
βληθέντα πίπτουσι * καταδαλλουσι δέ που καί αν
θρώπους έπιφερόμεναι. 

κα'. Ιίόθεν δή ταύτα.πάντα ήμίν, ή έκ τών ημε
τέρων αμαρτιών ; Ού δήπουθεν γάρ ουτε μεταμεμέ-
ληται δ θεός, έφ' οΤς ήμας παρήγαγεν, ουδέ μήν 
έξελάθετο τού εύεργετεΐν. Γελοία δέ καί τδ δπονοή-
σαι, ώς δ στοιχειακός είρμδς ένήλλακται, άτονούσης 
τής φύσεως ώς οΤον γεγηρακυίας, Καί τδ δεΐγμι 
τού λόγου εγγύς , W μή πραγματευοίμεθα, τοΐς * 
πό^ω ένδιατρίβοντες , ή καί άλλως άποδεικτικώς 
πονούμενοι . Έσπείραμέν τίνες πέρυσιν ώδέ που 
καί ώδε, πειράζοντες ούτω τήν γήν. Ή δέ έκεΐ μέν 
άποδέδωκε τδ άρχαίον, καί τί πρός· έτέρωθι δέ εις 
διπλάσιον παρέτεινε τδν καρπδν, άλλαχού δέ καί 
εις πλεΐον έφιλοτιμήσατο, καί ούχ απλώς, άλλά ε!ς 
πολύ πλέον. Έμοιγ ' ούν γήδιόν τι βραχύ μεδίμνων 
τριών άνταπέδωκεν είς έξ ή κοντά ένδς δέοντος. Καί 
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ή ν καί ή γή εκείνη καταπεπονημένη συχνοΤς άρ<5- J 
xpotc καί χατασποραΤς* ού μήν ακάματος. Ούχ άρα 
ή καθ' ήμας γή διά γήρας άπεστείρωται, ή άλλως 
πεπήρωται, άλλά γεννών Εχουσα καί καλά καί πολλά 
γεννήματα, στερίφη καθίσταται διά τδ έν ήμΤν πε-
ριπόνηρον. Ού καρπογονούμεν, άλλά άκανθοφορού-
μεν. Ούκ άνασχίζομεν τήν ψυχήν συνειδήσεων άρό-
τροις, ούτε εις τι βάθος, άλλ' ουδέ έξ έπιπολής. 
Πών ούν, ε? τι καί σπερούμεν, σαπήσεται, ώς ή 
φύσις οΓδε σήπειν τά ζωογόνα σπέρματα, και άνα-
θηλήσει, καί καρπδν πρυενέγκη άδρδν, δι' ούπερ 
Εστι τρέφεσθαι; Συστέλλομεν ήμεΐς τά έφ' ήμιν 
αγαθά, και αποκρύπτει καί ή γή τά ίδια. Παίζο
με ν , έφ' οΤς ού χρή, καί πάσχομεν δεινά, ούκ αντ
άξια μέν, έφ' δποσονούν δέ δ'μως. Ού προσδοκώ-
μεν, Ενθα χρή προσδοκφν. Ούκούν ουδέ ή τροφή _ 
δίδοται ήμϊν είς εύκαιρον. Ήνοιγεν δ θεδς τήν 
χείρα αυτού, καί ήν έμπιπλών πάν ζώον ευδοκίας. 
Νύν δέ εύχοίμεθα, μή ποτε, άποστρέφοντος αυτού 
τδ πρόσωπον, δικαιωθώ μεν παθεΐν, δ'σα μή δι' 
ευχής ήμιν . Φαίνεται συνέχειν ήμιν δ θεδς τούς 
οίκτιρμούς αυτού έν άργή αυτού· καί τίς ή δργή 
αύτου! 

κβ'. Άφίημι έκαστο ι ς έννοεΤσθαι, καί άν ερευνών, 
χαι πολυπράγμον εΤν μετά συνέσεως. Ει δέ τις έαυ
τδν δικαιούσθαι έθέλων είποι μηδέν εΐδέναι ποιεΐν, 
δι' ούπερ παροργίζεται δ θεδς, παρελθέτω είς μέ
σον. Καΐ έγώ μέν, έάν ούτω τύχη, ούχ άν ούτε 
είδείην τδν άνθρωπον, ούτε γινώσκοιμι, τί ποτε 
πταίει αύτδς* πτοείσθω δέ έκεΤνος, μή ποτέ τις εί-
δώς αύτδν καί τήν αυτού πολιτείαν έκπηδήση έλέγ- < 
ξων έκεΤνον μή οντά δίκαιον κατά τήν αυτού οιη-
σιν, άλλ* έποφείλοντα καί ποινάς. Έγώ ούν αύτδς 
απολαμβάνω αύτίκα νύν άμαρτάνειν, δ'τι πολλούς 
οΐομαι καταγελφν μου τής διδασκαλίας, εί μηδενί 
πλούτων άγαθφ, εΤτα διδάσκω έτερους. 

κ-/. Καί είθε μεν μή ούτως Εχοι τούτο! Ουδέ γάρ 
χρή ορίου διδασκάλου βίον περιεργάζεσθαι τούς τε 
μα^ητάς, άλλά τδ διδασκδμενον έπισκήπτεσθαι, καί 
κατ* αδτδ ποιεΤν, εί'περ δρθά διδάσκει καί άνεπι-
σφαλή. Τεως γε μήν επιδείξω καί δακτύλω, εί γε 
βούλεσφε, τοοτον καί έτερον καί έκεΤνον καί άλλον 
μωχωμένους, εί καί τδ στόμα κατά τδν είπόντα 
ύπίλλουσι, καί μυκτηρίζοντας καί στρέφοντας ύπδ 
τοις δδουσι τό* « Τί φλυαρεί δ μέγας παπάς ; » 
Ναί, ναί καί γελάτε, ώ ούτοι, καί καταγελάτε, καί 
σκωπτετε, καί βύετε τάς άκοάς, χαί έξανύετε τδν 
συνήθη περίπατον, ού τδ τέλος κρημνός δ ές κό
ρακας. 

κδ'. Άναμιμνήσχω πάλιν περί τής έν ήμΤν δι-
γλωττίας δι' ήν συναντώντες άλλήλοις, Εμπροσθεν 
μέν χαλίφη μονού μεν χαί εύπροσήγορα φθ^γγό-
μεφα, παραλλάξαντες δέ τι βραχύ καταπτύομεν αλ
λήλων βορβόρους βλασφημιών. Τί εύκολώτερον, ώ 
άνθρωπε, τού άπαλλαγήναι τοιούτου κακού; Μι-
σεΤς, καί βαρέως Εχεις έπί τινι. Ούκούν μήτε προσ
κύνησης, μήτε τδ. « χαίρε » προσείπης* άλλά άντι-
παρελθών απαλλαγή θ ι τού ανδρός. Κατακύψας δέ 
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parvus ager triam modiorum retribuit sexagies 
minua uno. Erat autem ager ille frequenti oratio-
ne preeparatus et bene seminatus, quamvis non 
indefeeeus. Haud igitur vetustate sterilis faota eet 
terra nostra aut alio modo infirmata, sed cum et 
pulcbros et multos fructua proferre valeat, per 
nostram malitiam ad sterilitatem redigitur. Noa 
non fructu8,sed spinas proferimus.Neque profunde, 
nequesuperficialiter cooscienli&aratroanimam fin-
dimus. Quomodo igitur, etiamsi quid aeminaveri-
mus,putre9cet,quemadmodum naturaia putrediaem 
abire facit aemina, et efflorescet et aptum proferet 
fructum quo homo nutriri possit? Abscondimus nos 
nostra bona, et eua quoque terra abscondit. Ludi-
mus in quibus non decet, et mala patimur, non 
congrua quidem, sed lamen aliquo modo. Non ex-
speotamus, ubi oportet exspectare. Itaque nobis 
nec alimentum opportuno tempore datur. Aperuit 
Deus manum suamutomnia animantiabenediotione 
itnpleret. Nunc autem precemur, ne unquam, Doo 
Tultum euum avertente, ad ea patienda condemne-
mur, qu» non ab eo petivimus. Misericordiam 
euam Deua cobibere videtur in ira sua; et qualie 
hteo i ra ! 

22. Omitto eingula examinare et inveetigare et 
curiose perscrutari.Si quie autem eamet ipsum ju-
etificare volens dixerit, ee nibil facere scire qui-
bus Oeus ad iraro provocatur, in medium prodeat. 
Quod si revera contiogat, ego quidem fortasse nec 
hominem istum novi neque scio, ei qua in re peo-
caverit, vereatur autem ille ne quie, eum ejusque 
morea cognoscens, prosiliat eumque coarguat non 
eolum, licet ipse opinetur, non justum, sed etiam 
qui pcBDa dignue eit. Quod autem ad me attinet, 
ipee nuno ptccare mihi videor, quia multi meaa 
doctrin» irridebunt,8iquidem ego, nullo abundans 
bono, tamen alios doceam. 

23. Utinam haec non ita se habeantl Neqoe 
enim boni magistri vitam curioee perecrutari de-
bent discipuli, sed potiae dootrinam animo expen-
dere et secundum eam agere, ei nimirum recte ao 
bene docet. Jam vero, ei vultis, digito monstrare 
possum bunc et illum qui mibi illudunt,quamvis, 
uti dicitur, lingoia faveant, qui irrident atque in-
ter dentes versant illud : « Quid nugatur magnue 
pontifex? » Ridcte modo, ο miseri, irridete, et 

) indulgete ludibriis,et obturate aures, et pergite in 
via consueta qu» tandem praecipiti impetu in ma-
lam rem vos deduoet. 

24. Commemorabo etiam illam verborum anoi-
pitem simulationem qua flt ut, invioem obvii facti, 
specioeie verbis utamur etgratulationespromamue, 
paululum vero pratergreasi oalumniarum eordibus 
invicem polluamus.Quid facillius est,o homo, quam 
hoc vitio liberari ? Odisti aliquem eique male cupie. 
Neque igitur salutee, neque ealvere eum jubeae, 
eed cum ei ocourrie, remotum te teneas. Dum 
autem sio frustra eum ealutas et oaput inclinaa 
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et, lioet enm odio babeaa, gratulabunda voce allo-
querie, mentiria uti non oportet. Queenam enim 
necessitaa ? 

25. Porro mentionem injiciam calumniarum 
quibus plus quam dulcissimo melle delectamur. 
Quale lucrum inde enascitur? Habes cur alium 
inouses. Adi eum, loquere, perora, et ai convictnm 
puniendum censes, trade eum legi ut pceDae atatuta? 
subjiciatur; ei tu ipse redargutus discessisti, age 
eilentium. Galumniando enira nihil perficis, el hoo 
eolum lucraris, at nugatoribus accensearia atque 
canum raore latrare videaris. Nimirum canes quo-
que, ubi mordere nequeunt, latratu suo aerem fa-
tigant. 

26. Denique impetus contra Dei Eccleeiam ne-
fandoa silentio praeterire baud possum. Pauoia 
abhinc diebus, civia quidam nostr» urbia num-
mularius, de quo breviter dicam (impia enim 
facta prius atque ante raultum tempus commisaa 
non commemorabo), cum ipeius aervus miaer in 
Magnam ecclesiam Dei coafugisset, bostis Latini 
instar, qualea noa quoque, prob dolor 1 experti 
Bumus, accurrit ot infelicem illum horaunculum 
non ex atriie eccleaia?, Q O D Θ vestibulo aut pinna 
tampli, eed e media ecclesia protraxit, et velut 
lupua agnum, arripuit domumque deduxit. Neque 
cogitana, se illum e Dei manibas eripuisee, capillos 
ei evulait, non simpliciter, sed quasi mentia aau 
eum privare deberet, deinde totum corpua illius 
peaaime tractavit atque innumerie verberibus 
afflixit: et quemnam magnua iste beroe percuseit? 
Scilioet eum qui ob teneram aatatem vix flrmo pede 
incedere poeaet. Poetquam ita aervulum affecerat 
ejusque,utita dicam.animam devoraverat, ad pedea 
descendit quos noo minus carat, (quemadmodum 
ipsum utinam alius quis curet I) vinculis ferreia 
ornana. Dcinde etiam suspendit miaerum manoi-
pium crudelia conservus, ita ut ne aolo quidem 
inei8teretyet sic qum non licet perpetravit. Denique 
illum iavolvit eaoco, quo ne Ninivit® quidem, ex 
mea eententia, sed gravius peocantea involvi de-
buisaeat. Etsic quidem in te, ο puerale roiaerande, 
peccavit ille, quia ad Deum accurrere ausua ea. 
Quia autem te, ο pueri carnifex, digne puniat, qui 
tam impudenter, si veritatera confiteri licot, Deo 
ipsi vim intulieti ? Cum enim ira tua rabida ita te 
impellerat, ne Deo quidem pepercieti, cujue manu 1 
apprehensum videbas puerum.Deliquisti,o servule, 
quod non ad paternum tui domini aepulcrum ac-
ourristi. Tunc enim revera tibi impius parauraa 
fuieset. Quemnam hominum latronie more tu non 
aggredieri8,o itnpudentiesime, qui aic divina impu-
gnas ? Quemnam revereberia mortalium, ο etultia-
eime, qui neo Dei rationem babea? Securitatem 
praebent aanctorum regum columna3,si quis ad eaa 
confugerit. Tu auteoi Dei aupplicera vi abripere 
haud erubuisti, ο proterve I Qu» autem adversus 
deplorandoa sacerdotes Dei evomuisti, etiamai 
homo pravua ista audiens dierumpatur, dicant i l l i 

i εις προσκύνησιν ούτω μάτην, καί χαράν προσφω-
νήσας τψ μισουμένψ, έψεύσω εις ουδέν δέον. Τίς 
γάρ ή ανάγκη ; 

κε'. Ύπομιμνήσκω καί περί τών διαβολών, αις 
έντυφώμεν ώς ουδέ τοις έκ μέλιτος γλυκασμοΤς. Τί 
κέρδος ήμΤν έν τούτων ; Έχε ι ς ειπείν κατηγορίαν 
έπί τψ πλησίον. "Ενστηθι κατ* αύτου, λάλησον, δί-
κασον. Καί ή καταδικάσας παράδος τψ νόμψ τδν 
έναχθέντα, καί πασχέτω τά νενομισμένα ή άπενεγ-
κάμενος τήν έλάττω, ήρέμησον. Αιαβάλλων γάρ 
άνύεις ουδέν, κερδαίνείς δέ μόνον τδ στόμαργος 
εΤναι, καί δοκεΤν βαύζειν κυνηδόν. Καί γάρ τοι και 
κύνες καταδολεσχοΰσι μάτην εις αέρα, δτε μή δά-
κνειν έχουσιν. 

κς'. Άνάμνησιν υποβάλλω καί τών κατά τής 
1 Εκκλησίας τού θεού δεινών εγχειρήσεων. Ήμέ -

ραι τινές αύται δλίγισται, καί τις πολίτης έν ήμιν 
άργυραμοιβδς, βραχέος λόγου άξιος (άφίημι γάρ τά 
πρδ καιρού πλείονος καί παλαίτερα πάνδεινα), δου-
λάρίον οίκτρδν προσφυγδν τή καθολική τού μεγά
λου θεού έν ήμιν εκκλησία, έπιδραμών έκεΤνος, 
οία κσί τις ΛατΤνος πολιορκητής, δποίων καί αυ
τών ο?μοι πεπειράμεθα, έξέσπασεν έκεΤνο τδ έλεει-
νδν άνθρώπιον, ού τών εκκλησιαστικών προαυλίων, 
ού τών προτεμενισμάτων, ού τών πτερυγίων του 
/αού, άλλ' αυτού εκείνου μέσου* καί άράμενος άπή-
γαγεν οίκοι, λύκος άρνίον. Καί ούκ ενθυμηθείς, ώς 
έκ θεού χειρών αύτδ ήρε, τήν τε κεφαλήν έψίλωσε 
τριχών, ούχ απλώς, άλλ' ώς εί καί πυρι^ν αυτήν 
Ιδει φόβψ παραφροσύνης, καί αυτής ύποκαταβάς 
γίνεται τής δλης σαρκός, καί πληγάς όλομελεΓς 
έπιτίθησι, τίνα τύπτων δ μέγας γεννάδας ; τδν οδδέ 
στε£{3ά βαδίζειν δυνάμενον δίά τδ κατά τήν ήλικίαν 
πανάπαλον. Προνοήσαμε νος δέ ούτω τού παι δίσκου, 
καί τό ψυχάριον αυτού, ώς ούτως ειπείν, έκροφή-
σας, καταβαίνει περί τούς πόδας. Καί έπιμελεΤται 
καί αυτών, ώς καί αυτού έπιμεληθείη τις έτερος, 
κοσμήσας κλοιψ τψ έκ σιδήρου * είτα καί μετ·»-
ρίσας τό έλεεινόν άνδράποδον, οία μηδέ γην ααιείν 
αυτό άξιων δ ανηλεής σύνδουλος, έποίει τά ρή 
καθήκοντα. Τέλος δέ σάκκω περιστέλλει εκείνον, 
ούπερ ούδ* άν οΐμαι ΝινευΤται, άλλ' οί καί πλείω 
πταίοντες άξιοι. Καί αυτός μέν, ώ παιδάριον οϊκτι-
στον, τοιαύτα πεπλημμέληκεν έπί σοι, διότι τετδλ-
μηκας δραμεΤν είς τδν θεόν. Σέ δέ, ώ τού παιδδς 
άλιτήριε, τίς άν άξίω, μετέλθη, ούτως άναιδώς βιά-
σάμενον θεδν αυτόν, εΓ τι χρή λαλήσαι πρδς άλιί» 
θειαν; Ούτω γάρ τού άλογίστου θ'->μού έλαύνοντός 
σε, ούκ άν ούδ' αυτού θεού έφείσω, εί τήν εκείνου 
χεΤρα δραττομένην Εβλεπες τοΰ παιδός. 'Επταισας, 
ώ δουλίδιον, δ'τι μή τψ πατρικψ τάφψ τού σου δε-
σπότου προσέδραμες. ΤΗ γάρ άν έφείσατο σου δ 
ανόσιος. Τίνι τών ανθρώπων ούκ άν έπιδράμης 
ληστρικώς, αναιδέστατε, δ κατά τών θείων τοιού
τ ο ς ; Τίνα τών απάντων έντραπήση, απαίδευτε, ο 
τού θεού μή επιστραφείς; νΑσυλοι αϊ τών αγίων 
βασιλέων στήλαι, εί τις αύταΤς προσφεύξεται. Κ«? 
συ τόν τού θεού Ικέτην άπεθρασύνω πρός βίον άρ-
πάσαι, ίταμώτατε. Ά δέ κατά τών ελεεινών πα-
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κάδων έζήμεσας τών τυύ θεοΰ, εί καί δια£{$ήγνυται, 
δ πονηρός άνθρωπος τοΰτο ακούω ν, λεγέτωσαν οί 
άκούσαντες έκ τοΰ άρπαγος, έφ' οΓς οί μέν Ιεροπρε
πείς χλαύσονται, οί δέ περιφρονητή τών θείων γε-
λάσονται, μήποτε δε καί τίνες τών εκκλησιαστικών, 
οδς έχ της άγορας δ τοΰ θεοΰ ναδς δεξάμενος καθ-
ιέρωσεν, δκνοΰντας μέν οΤμαι ίεράσθαι, τοΰ δέ 
άγοράζειν έφιεμένους ώς πρότερον. Και μήν δ θειό-
τατος έκεΤνος τελώνης, είς μαθητείαν κληθείς και 
προσληφθείς τψ ημών σωτήρι Χριστψ, ούκ άνέκαμ-
ψεν έσαΰθις έπί τά πρότερον. Ούκούν έχρήν καί 
τούς παρ* ήμΤν Ιερούς τούτους γενομένους τής 
χαθαρότητος μή άνακάμπτειν έπί τούς πάλαι συρ
φετούς , οΤς ένετράφησαν. ΤΩ άγιωτάτη Εκκλησία 
τοΰ θεού, Εμελλες άρα παρά τοιούτου άνδρδς περι-
υβρισθήναι. Είθε δέ ε-η τούτο Εσχατον, καί μή άλ
λως άρχή, δ' καί μάλιστα πεφόβημαι. Έ π ί δέ τού
τοις ούτως είσί τίνες απαλοί τάς ψυχάς καί γεν-
ναΐοι φέρειν άΧθη τοιαύτα, ώστε καί πρόσιόντες 
ύπαικαλλουσι, καί γλυκέα λαλοΰντες παρακαλού-
σιν είς τδ δπέρ τής ε-τε Σφιγγδς ταύτης, είτε καί 
Σκύλλης, ών έκατέρα ανθρώπους ήρπαζον, ού κατά 
τάς περιαδομέ/ας 'Αρπυίας, άλλ* ώστε διασπαράξαι 
είς ολεθρον. Τί παραλαλεΤτε, ώ ούτοι; Εύξαίμην 
άν Οιδίποδα τινα καί νΰν εύρεθήναι ή Όδυσσέα, 
δς εσχεν άν έξαφανίσαι τοιούτον κακόν. Σκύλλα μέν 
γάρ Σικελική εκείνη τούς παραπλέοντας άνελάμ-
βανεν δψού, καί άπήγε τοΰ ζήν · ή δέ θήβηθεν 
εκείνη Σφίγξ τούς έκ τών άμφόδων άνάγουσα, έθι-
νατο έπί τών τειΧέων. θήρ δέ ούτος δ Μακεδόνικος 
ούχ έκ βέβηλων τόπων, άλλ' έκ μεσαιτάτου θειο-
τάτου οίκου άρπάσας τδν αύτψ προσπεφευγότα, 
δεινά διέθετο. Πρόσφατον ίδού τοΰτο 6μΤν, ώ αδελ
φοί, περιηγσάμην φορτικδν, νεαράν ύβριν εκκλη
σιαστική ν, ύπόγυιον έλεεινδν, χθιζδν αμάρτημα είς 
τδν θεδν, άδιαφορίαν Εκδικον, ήν ούκ άν άρνήση-
σθε, πρδς ήν ούκ άν εχοιτε είπεΐν τό * « Πόθεν 
τούτο δήλο\ ; » καί τό * « Συκοφαντείται δ άνθρω
πος*» καί τό * • 'ΑποδειΧθήτω. » ΕΙ δέ τίνες ήμέ-
ραι πλείους τών μέχρι τής άρτι έ μετρ η σαν καιρδν 
μακρύτερο*, οδκ Εχω άπισχυρίσασθαι, ώς ούκ άν 
άπαρνήσησθε καί τήν ένεστώσαν εκκλησιαστική ν 
άτιμίαν. Νΰν δ% ούκ Εστιν ούτε άντειπεΐν, ούτε 
άρνησιν προενεγκεΐν. *Ω, οίος άνθρωπος κατεξανέστη 
προνομίου εκκλησιαστικού ! Τί ποιήσομεν , εί τι 
μεΐζυν Ιλθοι ποθέν ; Μεσιτεύεται δ τοιούτος ύφ' 
υμών, ώ φιλάνθρωποι μεσΐται, μή που δέ καί φι-
λάρπαγες * καί Εστω δεδικαιωμένος. 'Αποκείσθω δέ 
μοι λόγος, ώς άντί τούτων πολλά κλαυσόμεθα ύστε
ρον. Ούκ άρχει τοΐς έλεεινοΐς ήμιν, δ'σα κατ* αλλή
λων τεκταινόμεθα, ών ουδέ Εστιν αριθμός · άλλ' 
οΤμαι, πτοηθείς έύλογήση άκων ήμίν τόν στέφανον τοΰ 

κζ\ Άλλ', ώ Κύριε, Κύριε, δρθωσον ήμας, ού 
προσκόπτοντας, ού σφαλλομένους, ού καταπίπτον
τας, ουδέ καταπεσόντας άρτ», άλλ' έκ μακρού καί 
κείμενους, καί τψ πτώματι ού μόνον έμβραδύνον· 
τας, άλλά καί εμβαθύνοντας. Εύλόγησον ήμας, *ίνα 
ούτως, εύλογηθέντων ημών, καί ακολούθως άρε-
σκόντων σοι, ευλογηθεί η καί δ κύκλος βτοΰ ένιαυτού 

qui a raptore audierunt, ob quas sancti lacryma-
buotur, conteraptores autem religionis subsanjia-
bunt, imo vel nonnulli ecclesiaalici, quos e foro 
exceptos templum divinum consecravit,qui tantum 
abest ut sacro munere fungantur, ut veluti antea 
negotiia foreusibus vacare cupiant. Sanctissimus 
ille vectigalium exactor, qui a Servatore noatro 
Cbristo vooatus inler discipulos recipiebatur, nun-
quam prioribus iterum inbiavit. Quare neo i i qui 
inter nos ad puritatem consecrati fuere, ad priorem 
cui innutriti erant immunditiem reflectere curaum 
debuissent. Α tali igitur bomine tu, ο eanotissima 
Dei Eoclesia, contumelia eraa afficienda! Utinam 
vero boc finis eit, neque potiua inilium ! Valde enim 
hoc tiraeo. Ad h«c autem quidam adeo molli eunt 
animo et tam mansaete ejusmodi injuriae ferunt, 
ut accedentes etiam placare et dulciaona voce de-
mulcere conentur, et id quidem in re quae atrocitate 
superat fabulam Sphingia ac Scyllae qu» ambo 
homines rapuerunt, non ut illaa quee in fabulie aunt 
Harpyiae,aed ad eos miaerabili neci tradendoa. Quid 
nugamini, ο raiseri ? Magnopero cuperem, ut 
QEdipus quidam aut Ulyaeee etiamnum inveniretur 
qui ejuamodi malum delere poesent. Scylla enim 
illa Sicula preteraavigantea in altum ejectos vita 
privavit: 8pbinx autem Tbcbaua homines e biviis 
allectoa super urbie moanibue dtvoravit. Hnc autem 
beatia Macedonicanon e locis profanie, sed e media 
ede divina eo qui illuc confugerat erepto horron-
dum piaculum commisit. En recentem hanc vobis, 
ο fratrea, expoeui injuriam, novam contumeliam 
ecclesiasticam, scelua iranifestum, nuperrimum 
adveraus Deumpeccatum,indifferentiam improbam, 
quam non diffitebimini,ad quam non potestis oppo-
ΏΘΓΘ illud : Unde hoc manifestum ? aut iatud : 
Calumniam homo patitur,aut hoo : Demonatretar. 
Equidem ut h»c rea aliquotdiebua priue aut aerius 
acciderit, nibil opponam, sicut vos Dei Eccleaiam 
dehonestalam esse non negabitis.Jam neque oppo-
nendi eat loeus,neque negandi. Qualis autem bomo 
prserogativatn eccleeiaeticam violavit! Quid facie-
mus,si quid graviue alicunde acciderit ? Patrocinio 
vestro fruitur iste, ο bumani mediatores, quamvis 
violentiae inimioi; igitur justificatus ait. Caeterum 
non posaum quin bao de re eaepissime lacrymae me 
fusurum promittam. Nobia miseris Don auffloiunt 

jj innumera quaB nobia invicem maobinamur mala, 
sed jam etiam Deo vim inferimua, ut ecilicet ter-
rore perculsus vel invitus proepera anni auspicia 
nobie concedat I 

ίδού καί κατ' αύτοΰ θεοΰ γινύμεθα ισχυροί, ώς δν 
ένιαυτού. 

27.Sed tu,o Domine,erigeno89qui nonoffendimusf 

non cadimus, non ruimus, neque auper ceoidimua, 
eed ex longo inde tetnpore, et jacemue, et caaum 
non aolum protrahimus,sed etiam augemua.Bene-
dicae nobia, ut sic, ubi benedictionie tbs partici-
pes ideoque tibi grat' faoti erimue, per tuam beni-
gnitatem etiam circulus anni benedicatur. Aliter 



589 BUSTATHII THESSALONICENSIS METROPOLITJE 880 
enim hoo fieri non poese bene perspioio. Nobie 
enim impoesibile boc ob perveraitatem.Tibi autem 
eoli poaeibile, utpote omnipotenti bominumque 
amico. Tolerantiam nobis exhibe, licet tolerantia 
indigni aimue. Conducas impetuosoa. Reducas er-
rantea. Rectoa reddaa pervereoa. Promoveae edo-
oeaaque illos qui ad puerilem ac reprobum sensum 
sese converterunt. Corrobora diasolutoa, confirma 
debiles,illumina eto!ido8,condona prudentiam men-
te captis.Institue nos, ut non exapetamue demone-
trationem de quibus erudimur.Saepe enim interro-
gamus : Unde demonstratur, noe peccare ? 0 igao-
rantiam ! Non judicamur, ο fratres, non coargui-
mur, noQ curiose inquirimur>sed tantummodo per 
institutionem admonemur. Admonitio autem baud 
semper necesee est ut peccatum antecedena aanet, 
eed interdum praaervare debet, quemadmodum 
nonnulla medicamenta. Si igitur me -admonente 
efferaris, ο frater, neque placide aures mibi prae-
bea, sed demonstrationea requiris, euapicionem 
moves quod priue peccaveria. Gur igitur teipeum 
prodie ? Gur accusationem adversue te provocas ? 
Audisti admouitionem; adora et iile, ut sic peo-
cati expers appareas. 

28. Hffic igitur aic in nobis, ο Servator, perfice, 
contumeiiam cobibe ecclesia illatam et impetum 
illum apdaoem, inaensatum, illiberalem,illegalem, 
multia terberibua dignum,eaorileguoi.Annon bic de 
aacrilegjo agiturejuemodi quodvel infauatua Afra-
taa agooacere debeat ? Alias enim eaorilegium clam 
et in oooulto perpetrari eolet. Hic auiem nibil oc-
culti eet aut absoonditi, imo plena luce in homi-
numque conapectu illeadDeum preces facienacum 
violentia abaotua esi, sacrilege ereptua (e templo ni-
mirum) et deduotus veluti a beatia fera dentibua 
frendente et apri instar spumante. Ooulie .nostria 
adbuo observantur mala in urbis expugnatione 
nobia illata, quarum auctorea in primie Afri β Si-
cilia adventaDtea fuere» Jam vero vilis iate Afrataa 
znibi videtur unua eaee ex illia Afria qui vel eanc-
tia eccleaiia manua injecerunt. Illos autem utinam 
nunquam in posterum videamus,o 8ervator noater 
Deua et redemptor et liberator 1 Hunc autem vi-
deamus, et ipsum meliorem factum, et alios me-
liorea reddentem. Tu in misericordia et vituperio 
informare nosti : tu variia modis nosti convertere. 
Ita, si ille tandem ad ree divinaa diligendae addu-
catur, discedimus, licet calamitatibus oppreasi et 
atolidis bominibua i l l i eimilibus, ei qui adbuc in-
veniantur. Ego enim precor, ut nemo alius isti si-
milis fiat, et comprecantur meoum idera ounoti te 
oolentes, quorum precea exaudias benedictua in 
aeecula esoulorum. Amen. 

Α διά τήσ σής χρηστότητος· "Αλλως γάρ, καθά συν 
ορώ* γενέσθαι τούτο ού δυνατόν. Ού δδνατδν δΐ τδ 
γε εις ήμας ήκον έκ φαυλότηττς. Σοι δέ μόνψ δυ-
νατδν, τψ καί παντοδυνάμψ καί φιλανθρώπψ. Ά ν -
έχου ημών, εί καί μή έσμεν άξιοι τής ανοχής. 
Όδήγει παροιστροΰντας. Έπάναγε πλανώ μένους. 
ΔιόρΘου στεβλουμένους. Ένηλικίου καί σωφρόνιζε 
στρεφόμενους είς παιδαριώδη νούν άδόκιμον. Σύ£-
{$απτε παραλυομένους, εκλυόμενους συνάρμοττε, 
σόφιζε απονενοημένους • έντιθει νούν άπολωλεκόσι 
τάς άρθάς φρένας. Δίδαξον ημάς μή άπαιτεϊν απο
δείξεις, έφ' οΤς παραγγελλόμεθα. Συχνδν γάρ έν 
ήμίν καί τδ · « Ηόθεν νηλοΰται, δτι πταίομεν ; » 
"Ω τής άνεπιστημοσύνης I Ού δικαζόμεθα, ώ αδελ
φοί, ούκ έξελεγχόμεθα, ού πολυπραγμονούμεθα · 

g μόνον δέ δίδασκανικώς παραινούμεθα. Παραίνεσις 
δέ ούκ έξ ανάγκης άπασα θεραπευτική έπί φθά-
σαντι άμαρτήματι, άλλά που καί προφυλάσσουσα, 
δποϊα δή τινα καί τά Ιατρευτικά φάρμακα, Εί 
γούν καί έμού παρρινοΰντνς έξαγριαίν^, ώ άδελφε, 
καί ού προσηνώς ακούσεις, άλλά Ελέγχους απαιτείς, 
ύπόνοιαν πέμπεις, δτι σΛάσας έπαισας. Τ ί γούν 
σεαυτδν φαίνεις ; Τί κατηγορίαν ένιστ^ς έπί σοι 
αύτψ ; Έκουσας παραίνεσιν · προσκύνησον, καί σί-
γησον, ώς αν ούτω δοκοίης άναμάρτητος. 

κη'. Ταύτα τε ούν ούτως έν ήμιν, ώ Σώτερ, κα-
τάρτισον, καί στήσον τήν Ιδού κατά τής εκκλη
σίας ύβριν, καί τδ κατ' αυτής έμπήδημα, τδ θρασύ, 
τδ άλόγιστον, τδ άπαίδευτον, τδ Εκνομον, τδ πολ
λών πληγών άξιον, τδ Ιεροσυλικόν. Καί μήν ούκ 
Εστιν ενταύθα σύλημα, Ένα καί Ιεροσυλειν ooxoea ό 

C άπόφημος Άφρατας ; Συλ$ μέν γάρ δπωσούν δ 
παρακρυπτόμένος, Ενταύθα δέ ουδέν τι κρυφαιον, 
ουδέ λαθραίο ν * άλλά άνέδην ύπδ φωτί αίθριάζοντι 
καί όφθαλμοφανεία δ είς Θεδν ίκετεύσας άπήχθη, 
συληθείς μέν (ούκούν έκ τού ιερού), άφαρπαγεις δέ 
ώς δπδ θηρδς, τετριγότος οδόντας καί σιελώδες 
άπαφρίζοντος. Έτ ι πρδ οφθαλμών οίον ήμίν τάέν 
τή αλώσει κακά, ών συνεργάται δτι μάλιστα οί έχ 
Σικελίας "Αφροί. Έστω δή καί δ πιτυρίας οΰιες 
Άφρονας, ώς οΐά τις εΤς εκείνων τών "Αφρων, Λ 
καί αυτοί τών αγίων κατεπεχείρησαν εκκλησιών. 
Άλλ' εκείνους μέν μηκέτι ιδοιμεν, ώ Σώτερ ημών 
Θεέ, καί ρύστα καί έλευθερωτά. Τούτον δέ ΐδοιμεν, 
αυτόν τε σώφρονισθέντα, καί έτερους δέ σώφρο
ν ίσαντα. Οιδας παιδεύειν έν έλέει καί έλέγχψ. 

Ι) Οίδας έπιστρέφειν πολκμεθόδως * ώς, εϊ γε ό τοιού
τος εις τέλος έπιχαρείη τοις Θ^ίοις. οίχόμεθα, το 
μέν θλίψεσι, τδ δέ καί ύπδ τών ομοίως αύτψ άφρα-
δέων, εί τινές που καί είσιν. Έ γ ώ γάρ εύχομαι, 
μηδένα Ετερον τοιούτον έκβήναι * συν εύχονται δέ 
τούτο καί οί σοι θ*ράηοντες άπαντες, ών καί έπ-
ακούοις, εύλογητδς είς τούς αιώνας τών αίώνων, 
Αμήν. 



864 IN S. QUADRAOESIMAM ORATIO I. 86J 

EJUSDEM 
IN SANCTAM QUADBAGESIMAM 

ORATIO I. 

Τοΰ έν άγίοις Πατρδς ημών Ευσταθίου, μητρο- Α. Sancti Patris nostri Eustathii, metropolitani Thessa-
πολίτου_ θεσσαλονίκης, λόγος προεισόο\ος της lonicensis, oratio prseparatoria in sanctam Quadra-
άγίας Τεσοαρακοστής, διορίζων προσευχην ϊμ-
φοβον χαί άμνησίκακον. 

α'. Έναγχος έπί γλώσσης φέρων, ώ αδελφοί, δι-
δασκαλικώς περίφράσιν άγίαν ού θυμόσοφου, άλλά 
θεόθεν σεσοισμένου (καθότι καί τή άβύσσψ τής σο
φίας τψ θεψ πέλας είναι λαχών, έκεΤθεν εΤχε τάς 
της σοφίας έπ ι^οάς) , καί διατρίβων έπ' εκκλησίας 
περί τδ τοιούτον καλδν, καί καταρτίζων εκείθεν τήν 
υμών αδελφότητα, βραχείας ημέρας διέλιπον. Τρεις 
γάρ έκτοτε ήσαν έκειναι, καί προσεπόρισα ώφελήσαί 
τι ές πλέον ύμας δι' έπενθυμήσεως έκειφεν πεπορι-
σμένης, οία έπεισρεύσαντος τψ λιβαδίψ τής διδασκα
λίας εκείνης έν ύστέρψ καί ύδατίου τοιοΰδε γλυκά-
ζοντος. 'Ελέγομεν εύαγγελικώς τότε, « πάν ξύλον, JJ 
μή ποιούν καλδν καρπόν, άξίντ^ τέμνεσθαι, καί είς 
πυρ βάλλεσθαι, χαί καίεσθαι · » καί έθεωροΰμεν 
έπελευστιχώς δένδρα ούτω πάσχοντα. Έ ν δέ δ φρι · 
κτδς παραφραστικδς έκεΤνος λόγος, ώς καί εις πλά
τος διεσχευάζομεν, ύπό τοΰ άγιωτατου Προδρόμου 
βροντώμενος, τδ δέ άντρώπινον φράσαι, ^ητορευό-
μενος · παραφράζων αύτδς καί άλλα μέν τινα τής 
παλαιότατης αγίας Γραφής άγια, γρηγορώτερον δέ 
καί προφητείαν φιλοσοφίας Δαυϊτικής, έν ή πάντας 
τούς αμαρτωλούς τής γής έξολοθρευθήσεσθαι μαν-
θάνοεεεν. "Ο δή παραπεφράσθαι λέγω ύπό τοΰ μεγάλου 
κα\ πρώτου Βαπτιστοΰ έπί π)ατυσμψ τε διασαφοΰντι, 
μετά **1 ύψους διδασκάλψ πρέποντος γλαφυρψ, 
τίτες τέ ιέσιν ο\ αμαρτωλοί, ούς δ θεοπάτωρ Δαυίδ 
έζολεβσφκ αποφαίνεται δ'τι δήλα, δπόσοι μή καρπό- ρ 

φοροοσ: τά τψ φεψ πρέποντα, καί ποταπός δ δ*λε-
•ρος, Ιν ά θεοψάλτης έμδριμάται αύτοΤς έπ' είσο-
«τρσν, πάντως είς έπαραίτήτον, δπηνίχα έκκοπέντες 
τοΰ βίου, είτα σπσργανωθήσονται πυρί είς αίώνιον 
κατάκαυσιν. 
poetquam vivorum numaro exturbati fuerunt, in 
tionem. 

β'. Καί τοιούτος μέν δ παραποιών έν σοφία νούς 
προδρομενικδς τδ καλδν έκεΤνο Δαυΐτικόν κομμάτιον 
μεταφραστικώς, ήδη δε καί άλληγορικώς (ώς ούκ άν 
Ιχοι τις άντειπείν, τεχνολόγων είς ταύτην τήν ϊν-
νοιαν), ούκ έπιτηδευόμένος αυτός κοσμικώτέραχ χυ-
δαίψ ζήλφ ρητορικψ, άλλά πολύ άμαθώς [ κ ρ ή ν η ς 
εκείνης άπαντληθείς, άφ* ής καί δ Δαυίδ άρυσάμενος 

1 Mtlth. m, i O ; ΤΠ, 19. * Psal. xxxvi, 20. 

gesimam, definiens qux sit precatio tremebtmda 
malique immemor. 

1. Ex quo nuper in ore habui, fratrea, interpre-
tationem aanctum qualis doctorem decet, non per 
ee, eed per Deum sapientem, more illiua qui, in 
abyssie sapieoti» prope Deum esse eortitus, inde 
eapienti» fluxug excipiebat; etpoetquam in ecole-
aia, ciroa h»c pulobra versatus, voa in fraterno 
amore composui, pauci dies interfuerunt. Tres 
enim elapai aunt, per quos ita me inatruxi ut vobia 
magiaquam prius prodeasem. Quippe que.sic me-
ditando antea collegerim, quum in bujuace ineti-
tutionis quaai pratum deinde induxero, boc tali 
imbre laetiua eifioiam. Dicebamus ex Exangelio : 
« Oninie arbor, quae non facit fructuni bonam, 
eeouri excidetur, et in ignem mittetur^ combu-
renda *, » et contemplabamur arborea frapute sio 
habitas. Erat autem terribilis illa paraphrasis a 
aanotiaaimo Praecursore, figurate per amplifloa-
tionem loquar, intonata, ut vero vulgari sermone 
utar, pradicata: in qua explicabaotur cum aiia 
antiquiseima sanctaram 8cripturarum joca, tum 
vividius i l la Davidicee philoaopbie vaticiniatio, per 
quam cognovimue, futurum eese ut omnefc e terra 
peccatoree exterminentur. Porro b»o eun^ quae, ut 
opinor, explicuit ille baptiiatorum et Budnnus et 
prinoeps, non modo copia perspicua, eed etiam ea 
sublimitate que magistro illustri convenit: primo 
qui sint i i peccatores, quos proavus Oei David pe-
rituroe declarat 1 ; cum sit manifestum eos ease 
quicunqae non fructus ferunt Deo probabilei. 
Deinde quale eit illud exitium quod eanotus Peal-
mieta minatur , oum (Praecursor peccatoribas 
ostendat), in epeculo [proreue implac^bili, ipeos, 
ignem projeotum i r i , ad perpetuaja conflagra-

/ 
2. Ea autem ftrit precureorie mentie peritia, 

oum, sapientia duce, pulcbrtirfillum Davidia lo-
cum imitaretur, et in aliam dicendi formam, id 
est in allegoriam verieret, ut grammatice hano 
Benteniiam diepioienti nulla occurreret reprehen-
eio; xwm quod susoeperit Joannes, vulgari rheto-
rum zelo percitae, ornatiorem aennonem,aed quod 
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omnino ίηβοίυβ,βχ eo fonte enmp8erit,e quo David, Α Εδοτο πίνειν τοΤς μέροψι τοΤς διψώσι τα τοΰ βεου. 
βυχη ipse quoque hausisset, iie mortalibus dedit 
bibere qui rea Dei sitiunt. Quod vero. a oovieaima 
oratione, pro virili parte meditaado excogitavi, 
hocce est. Adimplevit Februarius nuper vertens 
octavam et noxiam diem ; at vesper, qui hodier-
nam produxit, celebravit quem nuncupabo vel 
interpolatum et intercalarem Cbristi martyrem, 
vel triumpbatorem vi potitum regno coelorum, 
Nicepborum, vel potiua virum cui otianti et quaai 
transeunti salutis theaaurus obviam fuit. Idem 
quoqua exstitit injuriarum memori» (μνησικα
κίας) redargutor, reeipiscentiae vero actuoaue ma-
gister, et amorie in Deo praeco clarissimue. Gum 
enim miserum Sapricium victoriae auspicem ety ut 
dicunt, triumpbi β communi hoste diabolo relati ^ φαλής (ώς 
proclamatorem invenisset. iDtereaque vidisaet co- έναλλαξάμενοι), άύτδς μέν έκληρονάμησεν αύθωρδν 

τοΰ έν δφταλμοΤς έκκειμένου θεόθεν κάλλους, π ρ ο -

"Ο δέ μετά τήν διδασκαλίαν έκείνην έπενεθυμήθην 
καθά εφάμιλλος, τοιόνδε έστί. Παρήλνε τήν δγδόην 
καί έννάτην δ τρέχων άρτι Φεβρουάριος, και ή ταύ
την προάγουσα εσπέρα έπανηγύριζε τδν ειτε παρ εν-
θέντα καί έμβόλιμον μάρτυρα τοΰ Χριστού, είτε πως 
βιαστήν της βασιλείας τών ουρανών Νικηφόρον, μά
λιστα μέν ούν τδν ώς έκ παρόδου καί άπραγματού-
τως καί άνελπίστώς έντετυχηκότα σωτηρίψ θη«">-
ρψ, τδν τής « μνησικακίας » μέν Ιλεγχον, τής δέ 
μετανοίας διδάσκαλον Εμπρακτο ν, καί τής έν θεφ 
αγάπης λαμπφδν κήρυκα * δς τδν άθλιον Σαπρίκιον 
εύρηκώς δρμώντα νίκην, δ' φασιν, άλαλάξαι κατά 
τοΰ κοινού πολεμίου δαίμονος, χαί τδν τής νίκης 
στέφανον θεασάμενος ύπερπετόμενον τής εκείνου κε-

οΓδατε καί ύμείς, τής ιεράς Ιστορίας 
proclamatorem inveniaset, iotereaque vidisaet co 
ronamvictori» caputSapricii supervolitantem(quod 
vobie notum eat qui sanctaa historias perlegi-
stis), ipse, eodem momento, propositum a Deo eub 
oculis Sapricii praBmium obtinuit, cum eura prae-
vertisset, ut fit in athletarum certamine, et re-
liquitaet insidiis diaboli delapsum. Mirum tom 
erat, quanta epiritus malus maohinatus esset ad-
yeraua bunc Sapricium. Qui cum Deo eeee ami-
cum profesaus eseet, aniraamque suam, ex pro-
posito, •eoundum evangelica dicta, aeoraum a 
tyranno posuisset, diabolua inde hunc, hore mo-
mento, epttraxit, rptibus irae pertinacia avulsum. 
Non praijriderat, in locum delapsi, alium succee-

δραμών olov ώς έν άγώνε άεθλευτικψ, εκείνον δέ 
άφήκε πεπνωκότα καταπατηθήναι τψ δαίμονι. Ό τ ε 
καί ήν θαυμάσαι, ήλίκαν έδραμοτούργησε κατά τοΰ 
Σαπρικίου δ πονηρός. Φίλον γάρ έκεΤνον προφανέντα 
τψ θεψ, καί τη προθέσει τήν ψυχήν θέμενον υπέρ 
τοΰ Δεσπότου εύαγγελικώς, άπέσπασεν έν άχαρεΤ 
χρόνψ, σχοινίψ « μνησικακίας » άφελκυσάμενος, οδ 
προνόησα μένος, δ'τι αντάλλαγμα τοΰ προαπωσαμένου 
Ιτερός έστι μάρτυς θεοΰ * άλλά σπουδής θέμενος μή 
δύο καλούς ανθρώπους οΤκειωθήναι τψ παμβασιλει. 
Ινα μέν τδν αύτψ μεμαρτυρηκότα, έτερον δέ τδν της 
αύτοΰ κληρονόμο ν ευχής. 

aurum Doi martyrem ; sed id curabat ne duo egregii viri domestici universi regia fierent, unue quidutn 
pro Deo ijiartyrium passue, alter vero martyris precum heres. 

3. Erunt acutae mexitia viri qui illio herebunt, Q γ'. Καί Εστιν έπαπορήσαι τούς εύμαθεις ενταύθα. 
our Dominus recaeeerit a Sapricio, quoniam et 
Bapricius Deo proximum ac devinctum aeee te-
nuerat, ojt Deus nunquam ita se babuit. Non enim 
hoa deaorit, ul Oavidia verba ueurpem, qui ip-
eum quterunt; iia etiam qui ipsum vocant prope 
aatat; qnod autem plue est, ao mirum magia, ab 
iia ipaie, qui eum non qusrunt, in occursu obvius 
invenitur. Hano questioDem qui suscepiseet tali 
ratione dirimendam haberet. Nempe molestue 
ille Sapricius mibi vedetur, fratres, consilium 
adeundi martyrii pr« se tulisse fictum atque ex-
teriua, non ex intimo toto cordc ortum, sed 
cuDCtantiua; quapropter non ea mente qua opor-
tebat rem •anctam adortua eet; non enim ad amo-

πώς τού Σαπρικίου άπέστη δ Κύριος, έγγίσαντος καί 
προσχολλωμένου αύτψ, μηδέποτε ούτω πεποιηχώς. 
Ού γάρ εγκαταλείπει, Δαυϊτικώς είπεΤν, τούς ζη-
τοΰντας αύτδν δ καί έτι λαλούντων εγγύς παραγινό-
μενος , τδ δέ θαυμασιώτερον, καί τοΤς μή ζητούσιν 
αύτδν ευρισκόμενος καί παριστάμενος είς αντίληψη. 
"ΕΧοι δέ άν δ τοιαύτη ν άναλαβών Εννοιαν επιλύσε· 
σθαι ώδέ πως τδ άπορον (δοκώ μοι), ώ αδελφοί, τδν 
φορτικδν Σαπρίκιον, έπίπλαστον έξεπιπολής, ού μήν 
ενδόμυχο ν καί δλόψυχον, τήν έπί τψ μαρτυρίψ πρό-
θεσιν ένδείξασθαι, άλλά μαλακώτερον, καί ούτως ού 
δεόντως έπιβαλεΤν άγίψ πράγματι, πρδς μόνην θεο-
φιλίας δόκησιν καί δόξης κενής λόγψ τή μαρτυρική 
άθλήσει έπιδραμεΤν, εί πως δοξάριόν τι αύτψ έπιφη-

rem Dei dutytaxat respiciene, eed vanam iniueDS Q μιαθείη περίκλυτον, ώς έάν καί μάρτυς ούκ εύσυν 
gloriam ad dertamen martyrii cucurrit; opperie 
batur donec ci?cum ea obatrepereret inclyta futilis 
laudia fama, utpote martyr cui nulla inerat co-
mitae, nulla in ae confidentia. Tali captua pr«-
mio, (nec θοίπα is erat quem aoia veritaa pellexie-
aet), ad martyrium vitamque ponendum irruit. 
Aliud ineuper addam : quemadmodum enim vir 
quidam testimonio alierum hominem proaecutus 
ut aibi ipai proait, non jure ab illo graiea repetat, 
cum ipse beneflcii jam habeat pretiam, seu ma-
num Buam vetita impleverit peounia, eiye aliud 

άλλακτος, καί δή σύτψ ού πιστός, δώρου χάριν (οδ 
μήν δέ πρδς αυτήν τήν άλήθειαν παραγάγοι άν) 
έπιρρίψας εις μαρτύριον βιωτικόν. "Οπου καί Εστιν 
είπεΤν, δ'τι, καθά δ μεμαρτυρηκώς που υπέρ άνθρω
που, καί διαθεμένος έκεΤνον καλώς, ούκ άν δικαίως 
χάριτας δφλεσθαι άπαιτοίη έξ εκείνου (απέχει γάρ 
ήδη τδ> μϊσθδν τής χάριτος, οία πλήσας τήν χείρα, 
ών ούκ έχρήν, καί άλλως δπωσοΰν έκθεραπευσάμε-
νος), ούτως ουδέ δ Σαπρίκιος, ουδέ εί τις άλλος κατ' 
έκεΤνον είς μαρτυρίαν δράμοι τήν περί τοΰ θεοΰ, 
φθαρτής εύκλείας Ενεκεν καί τοΰ δοξαι φανητιασμού 
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τ ρ ό π ω θ*δ μάρτυς, χαί ούτω μνήμην Εχειν τι μίαν, ^ quid lucri sibi paraverit; tali modo et Sapricius» 
συναντίληψιν Ιχοι δν άπδ τού θεού, διά τδ κατά τήν et ai quis alius secutue divinum ad martyrium 
μαρτυρίαν ψευδεπίπλαστον* άλλά άπρόσδεκτος Εσται, procurrit, caduce gloriffi causa, utque ostenta-
ώς είςτδπον τεθεί μένος ύποχριτού, δς πάνυ μισείται tatione quadam Dei martyrem βββθ professus ola* 
τ ψ της αληθείας θεψ. ram eibi gloriam quereret, is divino caruit au-
xiiio, et in numero positus est hypooritarum, quos habet proraus abominationi Deue omnis veri-
tatie. 

δ'. Καί ούτω μεν δ Σαπρίκιος νομίζοιτο άν απο
τρόπαιος είναι τψ θεψ, διά τδ μή έπιτρέπειν έκείνψ 
είς χαθαράν θυσίαν, άλλά μεμορφώσθαι είς φάντα
σμα σκηνιχώτερον Ού γάρ άν άφήκεν δ θεδς έν 
αύτψ καιρψ σωτηρίας άναβήναι εις καρδίαν υψηλού 
ανθρώπου αύτψ προσανέχοντος άνα^ριχησάμενον πο-
νηρδν διαλογισμών άλλά άπέκλεισεν άν άπ' αυτού, 
ώς μηδε Εξω που θυροκρουστεΐν Εχειν, πασαν πονη-
ράν διάνοιαν. Καί ούτως ού μόνον ούκ άν ό αθλητής 
ύπεξέστη τού μαρτυρικού στεφάνου τψ μεμισημένψ 

4. Supponendum est igitur eo Sapricium Deo 
odiosum factum esae, quod non se il l i obtulerit 
purum ad aacriflcium, sed quamdam induerit the-
atralem personam.Non enimDeua omieieset ascen-
dere in mentem sublimem sibique dicatam; errata 
etiam sententiarum auprascandisset, imo hano 
mentem pravis aententiis ita preclusiaaet, ut ne 
fores quidem pulsare potuiaaent . Sic athleta 
adeo D O D martyrii coroDam Nicephoro cesaisset, 
quem oderat, ut contra eum commartyrem susce-

Νικηφόρψ, άλλά καί έκεΤνον προσελάβετο συμμάρ- Β pi9set,eju8que dux factus ad vitam «ternara,8uum 
τ υ ρ α , καί είς ποδηγδν ζωής αίωνίου χρηματίσας 
έδίπλασεν άν τδ καλόν. Είκδς γάρ, ήδη δέ και εγγύς 
αναγκαίου, συλληφθήναι ύπδ τών τότε σπεκουλατό-
ρων χαί τδν δντως φιλάνθρωπον χαί φιλάλληλον χαί 
θεοΰ έπίστροφον, χαί διά τοΰιο φιλάδελφον άγιον 
Νικηφόρον, καί άηαχθήναι εις τδ τύραννον στρατή-
γιον δτε καί, σφαγέντος αύτοΰ εξ αποτελέσματος, 
τή καί εις τοιούτον καλδν ετοιμασία έδίπλασεν άν 
πρδς χερδαλεότητα θ*οπρεπή τδ θ*Τον κειμήλιον δ 
Σαπρίκιος, τοΰ θεοΰ άντί ένδς εκείνου δύο προσενη-
νεγμένα δεξαμένου τάλαντα πολυτίμητα, καί αύτοΰ τε 
είσελθόντος είς τήν ούράνιον βασιλείαν καί τδν Νικηφό
ρον συνεισαγαγοντος προθυμότατα. 

ε'. Καί ούτω μέν ειη άν λελύσεσθαι τδ προβεβλη- C 
μένον άπορη μα, Έμοί δέ Επε ι σι ν ενταύθα διασκοπή-
σασφαι, χαί πηλίκον κακδν ή « μνησικακία » έστι, 
χαί δποΤόν τι κατά ούσίαν ορίζεται ηροσηκόντως 
είναι αυτή* χαί μοι αρέσκει φάναι, ώς ή « μοησι-
κακία » ούκ Ιστιν επιμονή κακίας έπ» απλώς άμύνη 
τξ τυχούση, ο δή καί πάς θυμδς Εχειν έθέλει, ορεξις 
ων καί εκείνος άντιλυπήσεως, καθά φασιν οί πάλαι 
σοφοί* άλλα « μνησικακία » έκφαίνεται τυγχάνειν 
μόνιμος θυμός, εΓτ' ούν κότος δαιμόνιος έπί δρέξει, 
ούκούν άντιλυπήσεως, δ δή λέγεται, άλ^ά, ώς φαίνε
ται, καί θανάτου απαραιτήτου, μεθ' δν ούκ άν λυπή-
σεται δ θανών. ΌποΤον δή πάθος Εχων πάντως καί δ 
Σαπρίχιος έπί τψ άγαπητψ Νικηφόρψ, καί πάντη 
πάντως έξ εαυτού κυρώσας άποικίσαι τό φιλάδελ
φον , Ιοικεν άεί μέν έφίεσθαι βλάψαι τόν θεοφιλή n 

Νικηφόρον, ώς καί έξ ανθρώπων αύτδν θέσθαι, ούκ 
έν τψ λέγειν* « Πότε άποθανεΤται καί άπολεΤται τό 
δνομα αύτοΰ; » άλλ' έν τψ κσί μελετών καί εύχεσθαι 
καί καίεσθαι τήν χαρδίαν αύτου προορωμένην, πότε 
αν ή εύρήσει δρωρυγμένον βάραθρον, έν ψ καταβρί-
ψας άφαντώσει τόν μισούμενον, καί άλλως- αυτοχει
ρία θανατηρΙ έπ' αύτδν χρήσεται. Καί άν πάλ?ι 
τοιούτον τι πεποίηκεν, εΓπερ ήδύνατο. Έπεί δέ ούκΓ" 
εΤχεν Ισχύν, οία τοδ έν θεψ ειρηνικού Νικηφόρου 
»ϊτε ισχύοντος είς πλέον καί όπερπετομένου εύμηχά-
ν ως τάς εκείνου παγίδας, Επεττε τόν χόλον άποκρυ-

boc nomine duplicasset preemium.Par eratacprope 
necesearium sanctum Nicephorum bominum vere 
amantem, alienia coneulentem commodis,intentum 
ad Deum atque fratrum guorum diligentem, a 
militibus hujusce temporia comprehensum fuiaae, 
atque in praetorium imperatoria deductum. Cum 
ergo reipsa mactatue ', fuerit, si Sapricius quoque 
ad pramium idem obtinendum paratua fuisaet, 
duplici gemma divinura auxiaset thesaurum; nara-
que Deus pro uno illo duo accepisset pretiosissi-
ma talenta, cum ipse Sapricius, regnum ocslorum 
ingresaus, ;Nicepborum etiam secum cum maximo 
atudio adduxisset. 

5.1ta igitur qusstio eupra constituta eolvi poseet. 
Mihi autem in mentem venit nunc dispicere quan-
tum Bit raalum odiumpertinax,quequesit,ijxip8iiiB 
natura, conveniens ei deflnitio. Odium istluemodi 
non ea eet pertinaoia qu® ultionem quamlitfet modo 
petit: nam quaecunque ira idem sibi vuft, cum 
ait ira motue animi malum pro malo re*5endere 
cupientie, quod veteres philoaophi docent.· Habe-
tur odium perlinax [ira quaedam permaneaa, ne-
fandueque furor quo exoptamus, non modo Id 
quod dictum eat, par pari referendum, eed mor-
tem etiam implacabilera, in qua aola vir/defun-
ctus poenarum finem inveniat.Gum igiturSapriciue 
talia proreua animo essetin amabilem Neoaphoram 
atque apud ee omnibus modie coneilium firma-
vieset fratern» caritatia projioiendffi/viada eet con-
tinuo expertere quidquid pio Nicepborafcoxiumoeeet 
atque etiam velle eum ex hominuqr numero se-
gregatum : non quod nihil aliu/f quam diceret: 
« Quando morietur et peribit npmen ejaa? » sed 
quod et macbinaretur exopfatam perniciem, et 
animo incenderetur, ai forte hiantem gurgitem 
prospexisaet quo dejectum inimicum renonderet, 
6t cwteruirr is eaaet qui ipae in eum violentas in-
ferret manus;quod jam pridem feciseet,ei potuisset. 
At quoniam non poterat, vel quod Nicephorus, 
divine pacie amans, viribus preetarat, vel quo-
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facile prffitervolaret ejua laqueos, iram Bapricius in Α πτόμενον tv καρδία, καί έλάνθανβ τάχα πάντας. Καί 
corde reconditam,ineciie forsitam omnibuBjexerce-
bat.Quamvis ergo prae ee feret viri aanoti epeciem, 
videreturque, utpote ramus ex arbore aurgens, bo-
num faoere fructum, ideoque delectue esset ad 
oflerendnm Deo sacrifieium edocendamque chari-
tatem, ipse manifaetum dedit ββ esse noxi marci-
dum ramum, eed acaxithum infelieem. 

6. Gum igitur iatiuamodi esset Sapricius qui 
fratrem tantopere odiaset, qui vitam ejus quantum 
odio licebat opprimeret, qui ei saltam insidiare-
tur, quique elam Dei miniaterio illuderet, quie 
existimabit Deum in eo habitavisse, nec potiue 
diabolum huno pro domo habuisse? Profecto qui-
via homo eanaa menlis, ai quod attinet ad buno 

δοκών έκ του προφαινομένου Ιερός άνθρωπος εΤνα·., 
και εις δένδρον άνεστάσθαι, κατά τό « ποιούν καλδν » 
(ώ γάρ δ'τι καί εις θύτην τψ θεψ έγέγραπτο καί αγάπης 
διδάσκαλον) — δ δέ έξέφηνεν εαυτόν ουδέ σαπροφόρον 
θάμνον, άλλά δυςτυχές άκάνθιον. 

ς'. Τοιούτψ γούν άνθρώπψ, καί ούτω μισαδέλφω 
καί φονικψ τά ές έχθραν ψυχής, καί έπιβοόλω, καί 
καταπαίζοντι κρύφα τής τού θεού θεραπείας, τίς άν 
οΓήσεται τόν Θεόν έγκατοικεΤν, καί μή δαίμονος οίκη-
τήριον είναι αύτδν ; ΜΗ πάντως ουδείς έχέφρων άλ
λο ιόν τι περί τού τοιούτου Σαπρικίου λογιεΐται, πρδς 
άκρίβειαν διανοούμενος, μακράν άπδ αμαρτωλών 

Sapricium diligeiiter perpenderit, ita colliget ; ut g ώσπερ τήν τού Θεού σωτηρίαν, ούτω καί αύτδν έκεϊ-
prooul a peccatoribus abest Dei aalua, sio abesse 
et ipsum Deum, quanquam caterum ubique pre-
eentem. Proinde ratum habeamua nec Deum Sa-
pricium martyrium ixieuntem adjuvisse, nec ejus 
gratiam ei praeluxisse, nec Deo acceptum fuiasa 
Sapricii oertamen. Fiebat enim ut qui prope Deum 
atabant haeo ab ejue ore distincta exoiperant : 
« Ilio homo me labria tantum colit, aed cor ejua 
longe €8t a me 3 . · Ergo Sapriciue, qui uni sibi 
vivebat, qui unum quidem ee, non autem Deum 
diligebat», ob id ipeum carnale quodvia factua 
eet animalque seneu carene.na gregarium quidem, 
sed ipsfa pejua gregariia, utpote D O Q maneuefa-
ctum; /quippe ex quo si cornua miraculo quodam 
ungueete adunci exivissent, paratua fuisaet eos 
impingere'in oocurrentem inimicura Nicephoruro, 
quem dilaoeraret aut voraret, et, ei cum forte eo-
ltun inyenieeat, enae atricto morti tradere. Gum 
autem Jridit huno quem oderat beatum ad bo-
num dnem abduci, at auspexit enees nudatoa, vo-
luit, uf eum inde avelleret, propria manu arma 
ferre advereus illum vere Nicephorum ipee homo 
abjecUBsimus, adveraua mansuetam atque inno-
cuam ovem ipse feriaaimus lupua, adveraus virum 
Deo atniciseimum ipse Deo prorsue inviaus, ad-
vereua diligentiseimum fratrum Abelem ipse om-
nino exsecrabilis Gainus. Gum autem non poeeet 
percuesor ipse fleri; ad pessima conversua aic fere 
Nicephoro imprecatus eet : « Hic ades, daemon 
bomiciaarum, nomine araici tui Sapricii, et clam 

vov είναι, εί καί άλλως πανταχού πάρεστι. Διό νοη-
τέον, ώς καί, δ'τε τής μαρτυρίας δ Σαπρίκιος ένήρ-
ξατο, ούκ ήν μετ' αυτού δ Θεός, ουδέ ή εκείνου χάρις 
αύτψ άνέλαμπεν, ουδέ άπεδέχετο τδν εκείνου αγώνα* 
ήν δέ τούς εγγίζοντας τψ Θεψ άκούειν έξ αυτού εκεί
νου άποκαλυπτικώς, δ'τι « Ό άνθρωπος ούτος τοΐς 
χείλεσί με τ ιμ? , ή δέ καρδία αυτού ποβ£ω άφέστη-
κεν άπ' έμού. » Καί τοίνυν καταμόνας άνθρωπος ών 
δ Σαπρικιος, καί φίλαυτος, ού μήν φιλόθεος, καί δι* 
αύτδ σαρξ ή τυχούσα, καί άλόγιστον ζώον καί ουδέ 
άγελαιον, χείρον δέ τι και τών τοιούτων διά τδ άνή-
μερον, έτοίμως εΤχεν, ε?περ κέρας έκφύσει τερ§> 
στίως, ή γαμψωθείη τούς όνυχας, έπιθέσθαι πα-
ραπεσόντι τψ έχθρψ Νικηφόρψ καί έμφΰναι, ώς 
διασπαράξαι αύτδν, ή καταφαγεΐν, καί ξίφος δε ε* 
που χειρισάμενος έρημάζοντα εκείνον εύ'ρη,, κατά-
σφαγειν. Ώς δή άπαγόμενον ές άγαθδν τέλος είδε τδν 
μισούμενον, άνέβλεψε δέ καί εις ξίφη γυμνά, ήθ**ε 
μέν άρπάγδην εκείθεν αύτόχειρ όπλοφορήσαι κατά 
τού φερωνύμως Νικηφόρου δ άγεννέσχατος, κατά τού 
χειροήθους τήν άκακίαν κτίλου δ μονό λύκος, κιτέ 
τού φιλαδέλφου "Αβελ δ παμμίσητος Κάϊν. *Οτε β 
ούκ είχεν αύθέντης γενέσθαι αυτός, τρέπεται ti> 
χειρίστην, καί ώς οίον έπαρασάμενος * « Λεΰρο δή, 
ώ φόνιε δαΐμον, πρδς τού φίλου Σαπρικίου γενόμε
νος, ύπέξελε τό της θεοφιλούς αγάπης Νικηφόρον 
τού ζ ή ν ώς άν μάθοι ούκ αδύνατον είναί αε κακο
ποιέ ιν, ώς ψεύδεσθαι τδν άρχέκακον. » Αύτδς μέν 
άφίεται θεράπων γενέσθαι τυράννου δεδουλωμένου 
τψ δαίμονι, τδν δέ νικηφορήσαντα κατ' άμφοιν παρα-
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exime v£ta hunc Nicephorum oui oeesit palma di- D πέμπει αντάλλαγμα κερδαλέον τψ πάντων βασιλεϊ, 
lecte Deo\charitatis, ut eciat te non eese nocendo 
imparem, \ j u i in deoipiendo princepe sis. » Hino 
paseus est ae. quidem eervum fieri tyraxino qui 
ipse satanaB naserviebat, Nicephorum autem de 
duobus triumpttantem mitti ad regem universorum, 
cui compensaret itioolam pro deterrimo optimum, 

οικέτονυ φαύλου χρΐ|στδν άντίσηκον, άλήθειαν άντί 
ύποκρίσεως, φιλίας τρόφιμον άντί θρεπτού τή έχ
θρα, απλούν άντί έλικτού, φωτεινόν άντί σκοτεινού, 
άδελφδν ού μετά δόλου λαδόντα εύλογίαν άδελφικήν, 
άλλά πρδς μεγίστην θΐραπείαν πατρδς καί άντέλλογον 
δίκαιον. 

pro versuto Binoerum, pro fovente odium charitatis amantem, pra perplexo eimplicem, pro tenebroso 
lucentem; fratrem denique qu.i fraternum nomen adeojioirper dolos carperet, ut oontra, quam maxime 
pronus in obsequium patris, malddiooa etiajxi.caafritiret. 

7. Oportuit ergo huno viram qai eeee myrrbinis ζ. Έχρήν δέ άρα τδν είς μυρεψιχήν δδμήν πρδ; 

Plea. νι, 5; Matth. xv, β. 
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χάριν θεοΰ ααοάσαντα εαυτόν προσενεχθήναι τψ Α. odoribue ornaverat utDeo placeret, evehi ad Deum» 
βεψ προτετιμημένον δυσαποφόρου σαπράς προσφο
ράς, καί τόν μεν κρυψίνουν έπί οόκ άγαθοΤς άπό-
βλητον διεκπεσεΤν, προτεθήναι δέ εκείνου τόν ένα-
ρέτως άκαταχάλυπτον. Εί δέ χαί τά μωρά του κό
σμου επίλεκτα, ώς έμάθομεν, παρά τψ πανσόφψ θεψ, 
πώς μή ουχί τδν φρόνιμο ν έν Χριστψ άνελάβετο αύ
τδς έχεΐνος προκεκριμέ/ον τού μωρανθέντος τψ δαί. 
μονι, έπι λεγομένψ άεί τούς οία σοφιστή τής κακίας 
αύτψ προσανέχοντας χαί προσήκοντος; ΙΙώς δέ ούχ 
αν τδ άληθινδν φώς δ θεδς τδν ήμεροφαή Νικηφόρον 
προε^ετο τού δαιμονίως νυχτέρου χαί εις βαθύ σχο-
τόεντος; Έδει δε πάντως τόν έν τψ θεοφορεΤσθαι 
μή έν$εάζοντα, άλλά ενεργούμενο ν τψ δαίμονι, 
διεχπεσεϊν του θεού, δτι μηδέ ήν τόν αύτδν καί τψ 

at illum posthaberi unde pertinax tabis fator 
afflaretur ; oportuit alium qui mentem utpote 
improbam celaverat, decidere, alium qui ut vir-
tutis custoa nihil Uxerat huic preponi. Quod si 
verum est, ut audivimus, eamdem quae mundo 
stultitia est, lectissimam baberi prudentiam Deo 
eapientisaimo, quomodo Deua nuxi eum excepisaet 
qui in Ghriato aapiebat, aut non praetuiisset isti 
qui deaipiebat in dsmone, et iis utebatur, qui ma-
liti» impoetori aedulo adherebant atque addicti 
erant? Quomodb hano veritatia facem interdiu 
lucentam, acilicet Nicephorum, non iati prav 
poauiaaet qai diaboli alta eub nocte caligabat? 
Necesee omnino eum excidere a Deo fuit qui, ut 

θεψ άνακεΤσθαι χαί τψ Σαταν$, μάλιστα μέν ούν g particeps Dei fieret, non per Deum, sed per da-
φαυλο^επώς τήν δ'λην πλάστιγγα τού λογισμού ~ — 1 ? » « « ; ™ μ Λ ί « Λ « Λ « 
πρδς τψ δαίμονι χλίναντα' δ'θεν καί ήρπασεν δ 
σπουδαιότατος Νικηφόρος τδ έν χερσί τοϋ « μνησί
κακου » καλδν, καί ούτω πλεονεκτήσας ήγίαστο. 

η ' . "Εστι δε είπεΤν καί δτι, ώς έ*ν Ttvi προδοκη 
χαθιζήσας, καί τδν ψευδό μάρτυρα δοκεύσας, τήν 
εκείνου άγαθήν έμπορίαν ούκ έλήστευσε μέν, ουδέ 
άπεσύλησεν. εμφανώς δέ παρα^(5ιφεισαν πρδς τού 
άφρονος εκείνου έμπορου, άρπαλέως έδε^ατο Ιρ-
μαιον έκεΤνο πολύολβον, αύτοσχέδιον πλουτισμόν, 
©V οδ βασιλείαν Εστιν εύκληρεΤν ούράνιον, εύκταΐον 
συγκύρημα, « δώρον εχθρού » άναπαλιν τψ παροι
μιακό), εύδωρον καί ώφελήσιμον έν τοΤς μάλιστα, 
ού μήν δύσδωρον, οία μηδέ δνήσιμον, χάριν εύχαριν, 
σωτήριον άμυναν, ώς ούκ εΤχεν δ άνους φαυλόμαρ-
τυς δ·ακρΤναι· δμοιδν τι ποιών έν τψ τδν έχθρδν 
άμύνεσφαι, ώσεί καί άνδρα γενναίο ν λαγαρούμενον 
λιμό) έφδρτιζεν έδωδίμοις άγαθοΤς, ώς έπί κατα-
κάμψει σώματος, ή καί άλλως πενόμενον ώλβιζεν 
Ιπαχθίζων χρήμασι ν, · οίς βαρυνόμενοι χαίρομεν 
άνθρωποι. Καί ήν τηνικαύτα τδν άγιον χάριν δμο-
λογΛ τάχα τή Εχθρα, εί τοιούτον αύτψ καλδν 
εκείνη προεζένησε, καί μΤσος τδ έκεϊθεν είς θεδν 
«ότσν «ροήγαγε, καί ώς διά κλίμαχος αυτού δψώθη 
ές τδν Κύριον* καί εΤπεν αν ουχί έαυτψ πονήσαι 
τον επάρατσν άρητήρα Σαπρίκιον, άλλά τψ μή δι
καίως μισουμένψ Νικηφόσψ, καί ώς εκείνου κοπιά-
σαντος αύτδς είς τόν μισθόν τού κόπου είσελήλυθεν 
εργάτης περί ενδέκατη ν, καί τδ οίκεΤον λαβών έν- 1 
τελώς, καθά έχρήν, μίσθωμα, καί τδ τού φθάσαν-
τος παρεργάσασθαι, καθότι έχεΤνος τδ καλώς δπ' 
αυτού φθάσαν έργασθήναι συγχέας κακώς εύδοκι-
μήσαι τδν υστερούντα καί κατ' έκεΤνο πεποίηκε, 
βαστάσαντα τδ έπίλοιπον βάρος, καί διπλούς ούτω 
μισθούς Ιξαράμενον. 

monem operabatur. Etenim idem homo non poteat 
ease Oei et Satan», preaertim si mentia libram 
ad Satanam doloae inclinet; quapropter optimua 
Nicephorue, cum rapuiseet e manibua invidi 
Sapricii premium, atque ita praevaluisaet, aanctue 
evaait. 

8. Adde quod Nicephorua in quibuadam quaai 
ineidiis oum ooneediaeet atque inde apeculatua 
eaaet falsuro martyrem, non tranaeuotia lautaa 
mcrcea predatue eat aut abripuit, sed palam pro-
jectas ab iato insano mercatore propere suetulit, 
uti Mercuriale quoddam ac locupletiesimum do-
num, pecuniam fortuitara pro qua veniret regnum 
ccelorum, tbeeaurum inventu optabilem, deni-
que munue quod licet ex hoate profeotum pro-
posterum tamen erat iis prorerbialibua donis. 
Nempe vere munus fuit atque imprimie queeluo-
sum, non aliquod ex hie dooia qus non dona aunt, 
utpote inutilia, sed beneflcium vere beneflcum, 
lutela vere tuia, quod inaanua ille pgeudomar-
tyr disceroere nequiverat. Idem feoit ao) ai virom 
quemdam generoeum, sed exinanitum fatae, bonia 
dapibue oneravisset adeo ut ille ponderi* cederet, 
aut ei paoperem ditaviaaet, prasgravando aum pe-
ounia qua homioea praegravare gaudemoa. Tuno 
foraitan locue erat sancto gratiaa agere inimi-
citie quae ipeum talibua donie excepiaaet, quee per 
invidum Sapricium ad Deum provexisaejt, ao per 
quam uti ecalam ascendieeet uaque ad Oominom. 
Potuisaet etiam dicere deteatatorem eiimdam ac 
deteatandum Sapricium non aibi rem ggaaiaae, aed 
iil i quem immerito oderat, Nioepboro^ quippe qui 
subierit in mercedem operie quod ^apriciue jam 
perfecerat, ipae operarius hor® widecimc, et eue-
oeperit at reliquum opus ita inftegram pretium; 
quod fleri aliter non poterat. ^tim Sapricius, com-
miscendo quidquid boni egefat famae luale parte» 

adduxerat, ut ilto postquam aastulieaet reliquum onua, duplam inde mercadam eo BQceeaeorem 
caperat. 

θ'. Έφύτευσεν αμπελώνα, οία γεωργδς, δ νωθρίζ 
φυτηχύμος Σαπρίκως, καί έ^ιζούτο τδ φοτευθέν, 
καί έξέφυσε φύλλα, καί προέφηνε καρπό ν καί αύ
τδς τδν δμφ«Γ«ίαν «αρηλλαχώς ήδη ούχ ύποπερκά-

1k ViBtmfiiplaDtaverat, agricolarum instar, piger 
ille viticultor Sapriciua. Exierant e sarculis radi-
cea, folia, fructua, jamque uva) superata oru-
ditaie aatii erant matuno vindemiatori. At enm 
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obdorraivisset consitor, fereque eylva egress» Α ζ ω ν> ήν» *^λά ̂ π ω ν τρυγητοί. Έπεί δε δ φυτευ-
eum fugavissent qui vineam custodire debebat, 
tonc Nicephorua, continuo vigil, iter prooccupavit, 
ei quia renuebat consitor, ipsc vindemiataa uvas 
prelo aubjecit, ut par erat, preseitque uvam salu-
tis, exhaustoque pulchro illo Evangelii potu, in 
r9gno coelorum quievit. Alia etiam parabola res 
figurari poseit. Namqueiste Sapriciua (1), cum ad-
movisaet nrianum aratro, multamque navavitset 
operam in charitate divina, ut apparebat, postea-
que conversus respexiaset, jam non fuit ramua 
insitus regno ccBlorum. Initio confeesus est Do-
minum coram hominibus, cum etiam ipse cceli-
tus adhuo auxiliaretur ut generoaum ΘΘ prae-
ataret in tormentia, eed postea negavit eumdem 
Dominum coram hominibua ejurata fideli Dei 

τής άπενύσταξε, τών τοΰ δρυμού θηρίων έπιφυέν-
των και κατενηνεγμένων είς σάρωμα, τδν δφειλέτην 
φυλακής τή άμπέλω, τότε δή ό έγρηγορώς άεί 
Νικηφόρος προδραμών έτρύγησεν εκείνον, ώς ούκ 
ήθίλεν δ φυτευτής, καί ληνοβατήσας, ώς ϊπρεπε, 
καί τό σωτήριον έκπιέσας, καί πόμα πιών καλόν 
εύαγγελικώς, έν τή βασιλεία τών ουρανών άνεπαύ-
σατο. Καί άλλως δέ παραβαλεΐν τά τοΰ πράγματος· 
Εβαλεν δ σαπρώνυμος χείρα έπί άροτρον, καί ε?ρ-
γάζετο εύ μάλα κατά άγάπην θεού, ώς προύφαίνετο' 
άλλά στραφείς είς τό Εμπαλιν, ού γέγονεν ένθετος 
είς τήν βασιλείαν τών ουρανών. "Ωμολόγησεν έν τψ 
Κυρίψ τήν αρχήν έμπροσθεν τών ανθρώπων, δτε 
καί πρός αυτού ήν άναγκαίως ή θεόθεν βοήθεια, 
ώς Εχειν φέρειν γενναίως έν τψ βασανίζεσθαι* άλλ' 

~ ~ ~ ~ ~ J ~ * . . « ν » . . « - w . _ "Λ." Τ Γ i ' » I » " 

charitate. Quapropter negavit eura Dominus co- ° ύστερον τόν αυτόν Κύριον άπηρνήσατο ανθρώπων 
Εμπροσθεν έν τψ έξομόσασθαι τήν έκείνψ φίλην 
άγάπην. Διό καί άπαρνησάμενος αύτδν δ Κύριος 
ενώπιον τών αγγέλων αυτού, ένεγράψατο τδν φερω-
νύμως Νικηφόρον τψ άγγελικψ τάγματι· και ήν 
λα/ειν εμελλεν έπισκοπήν δ καί τήν πίστιν χαΰνος 
καί τής αγάπης έχθρδς, Ελαβεν έτερος, δς καί έπι-
σκέποιτο ημάς έφ' οΤς αύτδν προκαλούμεθα οί ελέους 
δεόμενοι, καί τοΰ δαιμονιώδους μίσους τήν έν Κυρίψ 
άγάπησιν άλλαττόμενοι, καί καλώς διαχειριζόμενοι 
τδ καλόν, καί τού δφιώδους θυμού τδ άκρατον άπο-
τροπιαζόμενοι πρδς ορθότητα· ώς δ θεδς μεν ταχύ 
έπακούει κατά τόν ούτω ψάλλοντα, καί επισκέπτεται 
καί σώζει, δ δέ απεναντίας προτρέχει μεν, πριν ή 
καί ένθέρμως προκαλέσεταί τις αυτόν, τάχιστα 

ram angelis auis, Nicephorumque tali nomine 
dignum angelicis ordinibua ascripeit. Episco-
patum autem, quum iate adepturua erat aegnis 
in flde infensueque charitati, alter euscepit, per 
quem epiecopum ea nobis afforent propter quae 
eum nos vocaviesemus, quoa oportet esse miaeri-
oordes, qui pro diabolico odio divinam rependimua 
charitatem, « qui male facta benefaotia eupera-
mua, » qui viperee iracundi» immodoratamyim 
ad rectum redigimus ; quoniam Deua concinentem 
qoidem iia praeceptia virum oito et audit et aapi-
oit et aervat, aecua autem se babentem, ut primum 
praetermittit quaodiu non acriue provocalus eat, 
aio citius percussum dieperdit, quemadraodum 
perdiditet iatumSapricium mieericordia indignum C βλάπτων έξαπόλλυσι, καθά δή καί τδν σύ λέγω 

ελέους άξιον Σαπρίκιον, άλλά τελείου μίσους τιμώ-
μενον ΐνα δ ές άκρον μισητής ωσαύτως εΓη καί 
μισητός, δς άγάπην, ήν ούκ έχρήν, άνθελόμενος 
τής έν αύτψ τψ θεψ, τψ τυράννψ μέν ήγεμδνι καί 
τψ αύτοΰ δεσπόζοντι δαίμονι έσπείσατο, κακώς ύπο-
στρέψας, Ενθα καλώς άνεχώρησε. τόν δέ θεδν Εθετο 
παρ' ουδέν. 

ι', Διό καί άντέλαβε τό έπάξιον θαύμα πολύ , ώ 
αδελφοί, ότι δυοιν τούτο ι ν, τού φαινομένου ύπερ-
αποθνήσκειν τής είς Χριστόν πίστεως, τοΰ δε άντε-
χομένου τής αγάπης, δ μέν παρεώραται ό εναγώ
νιος, δ δέ παροδεύων προσδέδίκται. Καί ούτος μέν 
έστεφανο>μένος αναλαμβάνεται ύψιστος, εκείνος δέ 
κατακυλίεται ύποταρτάριος, καί ζωήν υπέρ τδ θα-

«ternoque odio damnatum. Quo fieret ut qu 
eummue 08or fuerat, eodero modo esaet invisus ; 
qui neglecto officio aejunxerat ex amore divino 
amorem JBuum, eumque dicaverat demoni duci 
•uo, hujuBque daemonie domino satanae, ia turpi-
ter tergum daret, turpiter deinde recederet, Deum-
que pro uihilo reputaret. 

10. Qaamobrem, fratres, magnam, ut par erat, 
cepi ex hie duobua viris admirationem quo-
rum alter mihi videbatur pro Ghristiana fide mori» 
alter a oharitate desciscere; ille certaminie parti-
ceps deapici, hio vix ingresaua viam excipi a Deo ; 
poaterior, quidem corona redimitus aacendere in 
excelaa, jrior autem devolvi aub inferos, et, qui* 
dilexerat ĵ rae morte vitam, mortem aortiri mieera- β νεϊν φιλήσας λαγχάνει θάνατον οίκτιστον, αίτιον δέ 
bilem, idqu^e jure optimo, quippe qui amore oa- πάντως, δτι ούκ εΤχεν άγάπην. Ό δέ τοιούτος ουδέν 
ruieset. Qui ajitem talia eai, nihil est.quod sanctie-
aima Scripturk declarat, etiamsi aliunde magnus 
virtutibus eeseSrideatar. Utque alimenta aale non 
ooodita flunt nokvedulia, eic vitam oui charitas 
non immiacetur Detfvtantuli facit quantuli odium. 
Proinde odium pertinax, quod tam alte lalet, in -
trinsecua quidem animam perdit frigidia am-
plexibus, extrinsecus autem propDgraaculum etat 
perniciosum, aub quo diabolic® insidi® etruuntar, 

έστιν, ώς ή άγιωτάτη Γραφή αποφαίνεται, εί 
άλλως δοκεΐ μέγας είναι τήν άρετήν, *ίνα, ώσπερ 
άλατος μή δντος έξαρτύοντος άχρειούται τό Εδεσμα, 
ούτω καί βίος άπρόσμικτος άγάπ$ εις μίσος λογί-
ζηται τψ θεψ. Εί τοίνυν ούτως ή βαθεϊα » μνησι
κακία, » ή δλεθρία οίκουρός, τδ ψυχρόν παραγκά-
λισμα, -ή ψυχόλεθρος άμυνα, δ δαιμόνιος λόχος υπο-
πάθηται, ύπούλως ένεδρεύουσα, ώς τότε μάλιστα 
φόνου μιμνήσκεσθαι, δτε δ με μισημένος Ελθοι ζητών 

(1) Graoe Σαπρωνυμος, nomen putridum gerens, vel potias e putredine <Unominatu$9 ironice. 
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συμπάθειαν — τίς ανάγκη $*$$tiv ή^άς δυσωπεΤν τδν 
ούτω « μνησικακοΰντα, » και μή ησυχάζει ν δεδιότας, 
μή και άποθάνοι δ ζητών άφεσιν καί συμπαθεί αν καί 
συγχώρησιν ; 

ια'. Εύλαβητέον ού>, καί ούτως έατέον τδν μι-
σούντα, χαί μενετέον έν συστολή χειρών καί κατα-
κάμψει σώματος, καί ήσυχαστέον, καί είς μόνον τδν 
τής αγάπης θεδν έλπιστέον, καί ούτως άνωθεν έλκυ-
στέον τόν φίλιον, καί άλλως δέ τδ αύτδ έπεξεργά-
σασθαι τήν τελςιοτέραν σαφή νε ι αν. Τίς άν άνδρί 
φθάσαντι έμβαθύναι είς μίσος καί έμπλατύνεσθαι 
τήν Εχθραν, εΤτα φαινομένφ μεταμέλεσθαι, πιστεύοι 
&ν σπείσεσφαι, και μή καιροφυλακήσειν ε̂ ς άμεινον 
δ ρ αστική ν ; Ού γάρ Εστιν αύτόθεν είδέναι ήμας γε 
τούτο πρδς άκρίβειαν, μή αυτού θεού πληροφόρη
σαν το ς άποκάλυψιν , Ενθα δ μεμισηκώς ού μόνον 
παραδείσου, άλλά καί θεού αυτού έθέλει εκών ύπεκ-
στηναι, εί μόνον έξ ισχύσει βλάψειν τδν μισούμενον. 
"Οτε καί πώς άν τδν ούτω τού μίσους άνθρωπον 
πιστεύσοι τις φίλον προσιένάι, καί μή έπέρχεσθαι ώς 
έπίβουλον; 

ιβ\ Μιμούμαι, ώ φίλοι, πρός τίνος, δν ύποθε-
τέον είναι Σαπρίκιον. Φανερώς έθέλω φιλώσασθαι* 
τρέχω πρδς αύτδν έγώ Νικηφόρος ώς έν υποθέσει* 
γουνούμαι είς γνησιότητα φιλική ν έγγραφήναι. Ό 
δέ Γσως ού μόνον ού προσήσεται, άλλά καί, εί που 
παρευρεθείη λίθος, ή ξύλον, αρπάζει κατ' έμού τδ 
παρευρημένο** παραβαλεΐ δέ καί ξίφεσιν, εί τίνες 
παρατύχοιεν ούτω θανούντες. Πώς ούν ούκ ευλαβή-
σομαι ; πώς ού φοβήσομαι; πόθεν μοι θάρρος Εσται 
προσμίζαι τφ Σαπρικ(ψ είς δμιλίαν, δτι μή διά 
μόνου τού θεού, ώθήσαντός με, ώς έκεΤνος οΤδε καί 
τά τοιαύτα οίκονομεΤν ; Ούκούν, ε" τις δρθά φρονεΤν 
θεοθεν Ελαχεν, όκνήσοι άν προδραμεΤν καί άρπάσαι 
τδν Ικέσιον, καί έκμειλίξασθαι τδν πεφηνότα έχθρόν, 
ού κατά συγκυρίαν απλώς, άλλά μελέτην ένδόμυχον, 
καί αυτήν Εμπρακτον, καί γε δλεθρίαν, εί μή τήν άκ-
μήν τοΰ αίχμάσοντος ήμβλυνεν δ θεός. 

ιγ'* Δίον τοίνυν, εί τις έχθρψ τοιούτψ περιπέσοι, 
άναπο&ίζειν, εί που αύτψ περιτύχ*β, καί πρύμναν, 
ώς ούτως ε?πε7ν, κρούεσθαι, καί άνακωχεύειν έν τψ 
εύλαβεΤσφαι, μή καί, λιμένα δοκών εύρεΤν, προσ-
αραχθήσεται (5αχία είς άπώλειαν καί ούκ άν ειη 
μεμπτέος, οΤμαι, δ τοιούτος, ουδέ πτοιαλέος είς 
άνένδεκτον, ειπερ αύτδν έκεΤνον τδν βαρύτατο ν έχ 
θρόν προσιόντα βλέπων, καί άβασανίστως λαλούντα 
καταλλακτικδν, παρέλθοι αναστελλόμενος, Πόθεν γάρ 
δυνήσεται θ*£ρύνασθαι, ώς μή δυσελπιστεΤν, ήκειν 
εκείνον έπί σπονδή, ού μήν έπί σπουδή, μεγάλου 
κακού; Καί Εστι τδ πράγμα είκάσαι ούτως* φοβε-
ρδς δ λέων έξάπαντος, δ'θεν καί προσελφεΤν έκείνψ 
πάνυ τι άθαρσές, εί καί άλύσεσι κατακλειόμενος 
περιδέδεται* καί έπερχόμενον δέ ίδών φύνοι άν τις 
ές τάχος, εί μή τούς πόδας άποκωλύει τδ δέος. 
Ό μ ο ί ψ δή λδγψ φευκτέα καί ή βαθύ^ιζος Εχθρα, 
καί δ κατ* αυτήν λεοντώδης εχθρός. Έ χ ο ι τοίνυν 

Α ubi invidus clam ineidens tum maxime de nece 
cogitat, cum iniraious venit quaesitum concordiam 
Quam igitur necesse nobis est atudiose eniti ut 
pertinaces in odio flectamus, utque nunquam ti-
mere deeinamus, ne is moriatur, qui veniam,con-
cordiam consortiumque postulat! 

41. Isto modo oportet nos bominera invidum 
cavere atque deaerere, et perseverare in conaeren-
die manibus,»in flectendis genibus, in quieta 
vita, ita ut aperemus uno in Deo charitatis, utque 
amicum e sublimi asciscamus, talique ratione et 
aliis similibus aeternam lucem comparemua. Prae-
terea quis audebit redire in gratiam cum homine 
qui postquam alte odium lateque iraa exercuerit, 
resipiecere videtur? qui contra non suapectam 
habebit vitam in melius, sed ad breve mutatam? 

·" Nec est enim ut par nos explorate aciamus, ante-
quam Deus deiecta re certiorea nos fecerit, nura 
invidua aese ex paradieo, imo ex Deo jam segrega-
tum malit, dummodo liceat nocere ei quem exse-
cratur. Qua ergo via quis poterit hominem odio 
tam proclivem ut amioum adire, nec potius caute 
convenire ut ineidias molientem ? 

12. Prooo me, amici,coram homine quem finge-
mus esne Sapricium. Volo plane ia ejus amicitiam 
recipi. Accurro ad eura ego, ut poauimus, Nice-
phorue. Genua amplector ut fideles inter amicos 
me conscribat. Ia autem forsitan adoo non delecta-
bitur ut contra sou lapidem,seu lignum, seu quid-
quid invenerit adveraus me arripiat. Imo ense ag-
gredietur, si oui ita mori in promptu fuerit. 

C Quomodo igitur non caveam ? cur non timeam ? 
unda audeam inire cum Sapricio societatem, nisi 
impuleu a aolo Deo, ut ipse Nicepborus, id pera-
gendum ausceperim ? Ergo quicunque a Deo sanam 
accepit mentem non id comraittet ut prior occupet 
aut precipiat aut mansuefaciat profeseum de ge-
nere hoc inimicum; nec ejus occuraum aolum 
cavebit, eed occulta etiam iDcepta, quae noxi irrita, 
imo et lethalia, Deo non obtundente aciem , esse 
posaent. 

13. Oportet, si quis in talem inimicum inciderit, 
pedera referat, si data eit copia, navemque, ut ita 
dicam, retro agat, condatque celeriter in atatione 
prudentie, ne forte, si ceesaverit in invaniendo 
portu, a tergo caedatur usque ad necem. Ndc looua 

D esaet, credo, cur talia vir culpetur ; pulla est 
enim timiditaa ioeluctabilia detrectanti/ Jure igi-
tur bomo noster, ai gravissimum hun/ inimicum 
prospexerii ad ae veoientem et inconaulto de con-
cordialoquentemconversua in fugama^eodeclioabiU 
Unde enim poterit aatis confideoti esae aoimo ut 
speret inimicum accedere ad coociliationem, non 
properare ad magoum faeinua? Re similitudine 
adumbrabo. Terribilie eat leo cum occurrit. Ut 
vexo nullaopus esset audacia si quia eum in car-
cere cohibitum et catenie conatrictum conveniret, 
eic [liberatum] et occurrentem quivie quam ci-
tiesime fugeret, modo non pedes pavore conatita-



5 7 5 EUSTATHII THESSAL0N1CEN8IS METROPOLITJE 576 
rint.Simili modo fugiendum est odium altis radici- J 
bus hfflrens.fugiendusque inimicus per istudodium 
leoni eimilis. Pedem nudum in ignea aane pro-
ferret, qui se tali sociaret inimico, amicitiam cum 
eo aecundum justitiam concilvaturue. Oportet eum 
fugiat occurrentem quasi ad oscula, non secus 
ao si ante pedes ignie accenderetur. Quod enim ad 
perturbationea mentis attinet, qui ad ea pericula 
inoautus ruit qu» poatea expertue reformidat,idem 
faoit ao ei non videret quod ante pedes. 

14. Neoesse est ergo, ut apparet ex his qu» nu-
per diximue,orare ne quis prior vos odio pertinaci 
occupet. Sin autem in talea miserias incideritis, 
demittite caput, atque ex illa communi malorum 
abyseo, olam invocate Oeum; tum genibus pro-
voluti extendite ad eum manus ; denique cavete ne j 
qui prior laeserit, iram occasione data expleat, si 
vobis obvius fuerit. Quapropter colligendum eet 
ex iis quae antea consideravimus, remota odiorum 
scandala compoeitaraque pacem aummum esae ao 
supremum bonum omnibua hominibua,et imprimia 
Chrietianie, a quibus Deus neque donum neque 
aliud quidquam accipit nisi charitatem colant; 
tum ounotia iia qu» ad vitam spectant. 

15. Quod 8i quie, postquam pereeveraverit in 
odio, et laceesiverit et terruerit et nocuerit, et 
nullum plane amioiti» indioium pr® ae tulerit, 
postea nuntietur secomposuisae in amicum Odelem 
qui pacera promoveat et pacificum se dextere ei-
mulet; sed oaveDdum eet ne cum tali homine 
amica soeietas ineatur, dooec fidem in se fecerit, 
ponens in medio pignu* idoneum, per quod alter 
cum altero conjungatur, ac duo sejuncti vir i in 
unionem sanoti Spiriius ingrediantur.Aliter jure ti-
mendum sit ne importuno in congressu, qui ami-
citiatn respiecentia more precatur, detrimentum 
contra ferat, quod minime patienti ealubre futu-
rum esaet. 

16. idem proreus is reformidabit qui ad inimi-
cura revertitur non plane aimplicem, sed plue 
«quo acerbum. Quo enim satisdato certior sit qui, 
auctore Deo,tuam repetit studiosus quam projecerat 
amicitiam, fore ut ipae conveniat inimicura cito 
placabilem,qui resipiscentem amioum amplectatur 
et oscifletur, non occidat et devoret misere truci-
datumTContigit in exemplo supra laudato ut qui 
reditum^n amicitiam quaeeivisset martyrio salva-
retur, quibue redeuntem aversatus aiaet per Sata-
nam periret. Atque eemper eodem modo ee res 
habet, neo oportet oonfidere nos ita delapsos ita 
•alvatum iri.^Namque illud perraro evenit, neo 
alibi tale quidqdagn reperiatur. Omitto dicere id 
naturaliter ac vulgfr-fieri ut ambo unn delapei una 
pereant, qua ex re majna daemon gaudium ausci-
piat. 

17. Gavendum est igitur in re taH at-qtratn' 
maxime attendendum. Multi enim mala macbinan-
tur, ecilicet i i quorum ad nutum res non coeunt, 
de quibue dictum eet: « Non est ut dormiant niai 

επίσης ποιήσαι ώσπερ, πυρί προσαραι πόδα γυμνάν 
ούτω χαι τοιούτψ έχθρψ προσμίξαι είς πράγμα· 
τειαν φιλίας τής πρδς ορθότητα, χαί προερχόμενο* 
δέ ώς άγαπήσαι φεύγειν ώσεί καί πυρ, δ φλέγει τά 
έν ποσίν. "Ομοιον γάρ, τά γε είς ψυχής τάραχον, 
επιτρέχει ν τε άφυλάκτως πράγματι, δ μετά πειραν 
πτοούμεθα, καί βλεπειν έχεΤνο προφθάνον είς 
ήμας. 

ιδ'. Χρή ούν εύχεσθαι, ώς έοικε ν έν τοις άρτι, μή 
εδρέσθαι ύμιν αρχήν πεισματικού μίσους* t l δέ 
τις έμπέσοι κακψ τοιούτψ, άλλά τότε κατακάμπτε-
σθαι καί ήσυχη κατακλάσθαι, προσπίπτοντα τψ 
κοινψ βυθψ, θ ε ψ , καί γουνούμενον συστέλλεσθαι, 
καί ύποπτεύειν τδν κατάρξαντα, μήποτε καιρόν εδ-
ρηκώς άποπλήογι τόν θ'^μδν αυτού έν τψ συντυχεΤν 
ύπδ τουτψι τψ μισουμένψ. Καί τοίνυν ποριστέον έκ 
τών άρτι έπεσκεμμένων, δτι περιαιρειν μέν σκάν» 
δαλα έχθροποιών, καί πραγματεύεσθαι είρήνην άρι
στον έστι πάντη καί πάντως άνθρωποι ς, μή δτι γε 
ΧριστιανοΤς, ών ούτε δώρα δέχεται δ θεδς , ουτε 
προσένεξιν έτεροίαν, εί μή ούτως άγαπητιχώς ποιού-
σιν, άλλά καί ά'πασι τοΐς έν βίψ. 

ιε'. 'Οτε δέ τις πρός ένστασιν μεμισηκώς χαί έπεξ-
ελθών χαί έκφοβήσας καί βλάψας καί μηδέν τ ι μη-
δόλως ένδειζάμενος αγάπης τεκμήριο ν, εΤτα είχονί-
ζειν επαγγέλλεται φίλον ακριβή, προκεντών είρη-
ναιά τινα καί σκιαγραφών δεξιώς, άλλ' έκείνψ τψ 
άνθρώπψ εύλαβητέον είς ταυτόν ομιλίας Ιλθείν 
φιλικής, ϊως άν τεκμηριώσηται κόλλαν έν τφ μέσω 
τεθεΐσθαι άξιόλογον, δι' ής άλ Λήλοις προσχολληθή-
σονται, καί είς πνευματικήν οί διεστώτες Ιλθω^ ν 

ένωσιν. Δέος γάρ ούκ άνέλλογον, μή ποτε τή άκαίρψ 
συνελεύσει δ προςελθών βλάψ^ μεθόδψ ύπούλψ τον 
άνδρα, ούτήν φιλίαν ζητεί άνακαμπικώς, χαί ή βλάβη 
έσται είς ουδέν υγιές τψ παθόντι. 

ις'. Τδ δέ δμοιον πτοήοεται πάντως χαί δ προσ-
^υϊσκόμευος έχθρψ, ού τψ απλώς έν άπλότητι, άλλά 
πρός ύπερβεβληκυιαν σκληρότητα. Ιίόθεν γάρ έγγόη 
δοθήσεται, ώς δ κατά θεόν φιλυπόστροφος είς άγά
πην άποιχομένην στρεπτψ ευθέως έντεύξεται τδ) 
έχθρψ και έτοίμψ έγκολπώσασθαι χαί άσπάσασθαι 
τόν άνακάμψαντα φίλον, ού μήν διαχειρίσασθαι, ώς 
χαί καταφαγεΐν έξολωλότα κακώς; Ού δήπου γάρ, 

( ώς έπί τού προκειμένου δ μέν ζητήσας έπάνοδον αγά
πης έσώθη μεμαρτυρηκώς, δ δέ δυσωπηθείς άπώλετο 
σατανικώς, ούτως έσται χαί έπί πάντων γίνεσθαι* ουδέ 
θαβρητέον, ώς πάντες, εί ούτω πεσούμεθα, σωθησόμε
θα. Τών γάρ πάνυ σπανίων χαί ανεύρετων έχεΤνο έστιν 
έώ λέγειν, ώς είχός ποτε καί αμφότερους είς έν συμ· 
πετόντας άπολέσθαι, ώς πλεΤον ούτω γενέσθαι τδ δαι-
μονικδν έπί χάρμα. 

ιζ \ Ούκούν εύλαβητέον έν τοις τοιούτοις, κ«ί 
προσεκτέον δτι μάλιστα. Πολλοί γάρ « χαχά μηχ«· 
νώνται » κατά τδν ούτως είπδντα, οΤς ού πάνυ ti 
προσαρμόττειν έθέλει, τδ « Ού μή ύπνώσωσιν, εί 
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μή κακοποιήσουσιν, » άλλά μάλλον, ώς « Ού μή j | 
ζήσωσιν, εί μή φονεύσουσιν » δ δή μάλιστα έζήλωσεν 
δ Σαπρίκιος. "Εστι δε άστείσασθαι, καί ώς ούδ' ού 
μή άναπνεύσωσιν, εί μή τινα καταπίωσιν, είθε δε 
μή άνθρωπον, άλλά τινα μυιαν δακνηράν αί κυνό-
μυιαι* Ίνα καί είς Βεελζεβούλ άνάγοιντο καί αυτοί, 
δς ύπδ τών τά θ*ΐ* σοφών « καταπίνων μυιαν » 
ερμηνεύεται. 

ιη ' . Ίδού τοίνυν έκ τοιούδε φάκτου καί έτερον 
τούτο. Δένδρον ήμιν έντεθύμηται άλλόκοτον, ού 
μνήμην ούκ έθέμεθα φθάσαντες, δ'περ οίους μέν 
φθάσαν έφερε καρπούς, ούκ οίδαμεν άκριβεΤ γνώσει 
παραλαβδντες. ΈκεΤνο δέ ακριβέστατα έπιστάμεθα, 
δτι , καθ* δν καιρδν Εμελλεν αύτδ (ήν δέ δ Σαπρίκιος) 
έξαρτύσαι θεού τράπεζαν διά καρποφονίας ευγενέ
στατης, άπετμήθη, ώς γενέσθαι πυρίκαυστον · τδν j 
γάρ φοίνικα τού θεού καταγευσάμενος, δ'τι μηδέ 
εΤχε κατ' εκείνον λόγω φυσικής ευφυΐας γλυκύν έγ-
κέφαλον, άπετάχθη εις πύρ αίώνιον. 

ιθ'. ΕΙ S4 τι χρή (ούκ αν δέ άπεοικδς είη) δυάσαι 
τήν δενδρική ν θεωρίαν ταύτην, Εστι διανοήσασθαι 
ήμας ενταύθα ούκ άπροσφυώς καί δεύτερον αύτίκα 
δένθρον παράδοξο ν , τδν άγιον Νικηφόρον, άχρι μέν 
ττ}ς έκτομής τού αχρείου τήν καρδίαν δένδρου, τού 
μισαδέλφου, καί ούτω (Δαυΐτικώς καλέσαι) βαρυκαρ-
δ ίου, οία καί άγαπήσαντος ματαιότητα, ούχ ούτως 
έριθηλές, ούδε οίον μεγαλείως προφαίνεσθαι, ώς 
λόγον έπ* αύτφ εΤναι πολύν. "Οτε μέντοι τού καλού 
καί σαπρού έν χρψ γέγονεν ή άξίνη, αύθωρδν τών 
δψέων τού ουρανού παραψάμενον, καί άνθη προβαλ-
λόμενον, καί καρποφόρησαν, ώς θεός άγαπ$, καί 4 
τζ εκείνου άπελευσει, καθ' ήν άπετμήθη έκ τού 
θεού καί τού κατ' αύτδν παραδείσου, έκφανθέν αύτδ 
είς φυτδν θεού αξιόλογο ν, Ίνα πως κάνταύθα ή άλλου 
φθορά είη άλλου γένεσις. 

κ'. Καί Ιδού δύο ήμΤν άρτι άναπέφηνεν Ιστορη
μένα δένδρα, θαύματος καί εκπλήξεως άξια* ών τδ 
yjtv τάχιον, ή άναμύσαί τινα, δ δή λέγεται, αύτοΤς 
καρποίς, οΤς Εφερεν, ώς μέν άλλως είπεΤν, τύφω
ν ικω έ̂ έσπασται πνεύματι καί Άρπυίαις έλήλαται, 
προσφυέστερεν δέ φάναι, κατέσπασται είς φθοράν 
χάσματι γής. Τδ δέ έτερον δεύτερον, ώς οία καί έκ 
μή οντος άναφυέν, έξεφάνη καί έπληροφορήθη πρδς 
καί έντελεστάτην αύξην καί κάρπωσιν θεάρεστον 
αύτδ μεν πρδς αυτού τού θεού καί προφανέν καί 
θεοφιλώς τελεσφαρηθέν, έκεΤνο δέ διά τού παγκάκου 
πολεμίου τής ανθρωπίνου φύσεως έξολωλός * Ίνα 
καί 1* τούτων μάθω μεν, οία μέν δ Κύριος θαυμα
τουργεί, δποια δέ δ αποστάτης δούλος βαδιουργεΤ, δ 
μη δ ένα φιλών άνθρωπον, καν εί καί είς οίκειότατον 
αύτδν έγγράφηται, άλλά τούς δ'λους έθέλων κοινω
νούς αύτψ γενέσθαι τής κολάσεως, απεναντίας πάν
τως τψ πάντας έθέλοντι σώζεσθαι. 

κα \ Ούκούν, έφ' οΤς άρτι φα μέν, κομψευόμενος 
εΐποι άν τις, δύο τούτους άλ ή θ οντάς οΤς Εζων, καί 

noouerint *, » vel potlne : « Non est ut vivant niai 
occideriDtB,i (quod in primis appetebat Sapricius), 
vel etiam aoutiua : Non est ut reapirent, nisi 
sanguinem exhauserint, non dico hominee homi-
nem, eed ricini muscam mordacem, doneo ipsi 
ad Beelzebuth perducantur, cujua nomen eignifl-
cat, eacrorum dootoruna interpretatione, • quimu** 
acas exsugit.» 

48. Eoce aliud iiedem prfflmissie consentaneum, 
Arborem in principio aingularem animadvertimus 
cujue nondum depoeuimus memoriam. Quales au-
tem hec arbor priorea fructus ediderit, incertum 
eat, nec aatia exacta cognitione traditum. At iJlud 
apprime novimus, eamdem (id est Sapricium), 
cum jam divine mensae fructua generosos mini-
stratura eaeet, eo exciaam fuieae ut igne combure-
retur. QuoDiam enim collata cum palma Dei non 
babebat, ut quasi de corporea natura loquar, «que 
suavem guatui medullam, sepoaita est in ignem 
seternum. 

19. Sin autem oporteat (nao aba re esaet), 
barum arborum alteram intueri, id perepiciamus, 
quod a prsdictis oon abhorret, posteriorem ex 
hia daobus miris arboribus, id est sanctum Nioa-
pborum, eo ueque dura resecaretur illa prior,cuju8 
oor eterile erat, quia fratrea oderat, aut potiue 
grave erat (ut Davidis verba usurpem), quia vaoi-
taiem diligebat, non ita viridem aut elatam se 
prsatitiaae ut multus de ea sermo baberetur. Po-
etea vero oum aeouria corticem penetravisqpt 
hujuace pulcbro ao pulridae arboria, Nicephorue 
hor» momento vieue eatexceiea OOBU tangere,flores 
profundere, fractusque ferre quibus Deus dele-
otatur. Sapricii recesaio, propter quam ex Deo at-
que ejue paradiso exemptue eet, causa fuit cur 
Nioepborus plantam Deo pretiosam se exhiberet, 
Bicque ex uniue exitio alterius ealus oriretur. 

20. Ecce duo istae arbores, quas memoravimuB; 
admiraiione et stupore dignas nobis nuper ee 
ostenderunt. Alteram enira, priusquam qaie, ut 
aiunt, nictaretur, typhonicua ventus, ut temero 
loquar, exstirpavit, cum fructibus quos ferebat, 
Harpyiaeque abduxerunt ; vel potius, ut con-
gruenter dicam, avulsam et ad perniciem ruentem 
terra bians absorbuit. Altera autem, quaai ex illa 
demortua prodiisset, atatira apparuit, implevit-

) quejustum incrementum, tuiitque fructas Deo ju -
cundos. Hic ipsum apud Deum visus eat, quo eum 
divinus amor perduxerat; ille per pesfeimum ge-
nerie humani hostem periit, quo/ disceremus 
quanta sint cum mirabilia Domini, tum nefaria 
eervi ietiue rebellie, qui nullum ex hominiboe 
amat, ne hos quidem quos ut sibi, iideliesimoa 
coneoripsit, eed vult ounctoe fleri poena euc parti-
oipes, longe aecus ac Deus qui salvoa omnea rult. 

21. Hie que modo diximus, adjioi poasat or-
nandi oat»a, duo illos viroe cum suie ©qualibua 

* Prot. tr 916·· ibid. 
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in pietrino fuisse,vit« mola utrumque tritum ease, αύτοΐ περί 
ex his autem alterum, scilicet Nicephorum accep- ληφθήναι, 
tum fuisse pistrinario et sublatum, alterum autem 
jacuisse Tartaro relictum. Unde aliud etiam colligi 
queat. Cum anim in locum arboria excis® utpote 
inutilie, magnus ille Nicephorue, vit» arbor, sub-
icrit, argumentum fuit Sapricium, maledictam 
atque excieam arborem, non bic plantatum fuiase 
ubi pr»terlabuntiiraque Dei,quippe quinon vitam 
egerit dignam eanctissimo baptismate, cujus ope 
tot fructus dawus erat in tempore quo debebat 
et poterat. 

22. Itaque boc ο aupra dictie colligendum est, 
•umma nobis opus esee pradentia, cum dirimenti-
bua juxta Evangelium scaadala,tum caventibus ne 
eoDgreasi cum scandalizatis iniquo tempore,detri- g έσκανδαλισμένους 
menlum vel ipei patiamur, vel aliia inferamua ad * *-
quoesanctffi pacia cauaa nos conlulerimus.Non est 
enim ut omnino confldaroua nos, ai delabemur, 
•alvoa factum i r i . Quod contigit magno martyriNi-
oepboro,non casu,eedgratia Dei,qui cum amovieset 
sceleatisaimam suum eacerdotem, ut indignum ro-
gno ocelorum, comiter accipit sanotum laioum 
bfieredem tant» fclicitatis. Neque hanc ille neglec-
tam, ut aiunt, reperit; nam aalutia opus arte ac 
melhodo procuraverat. Scilicet non eum fugiebat 
ee, ei baud iosciia Satanas ministris, in gratiam 
cum martyre rediret, correptum et abductuna gra-
vespro Gbrietiana fide poeaae daturum. Sod oum 
talia praevidieset, seoum reputavit neceeeario alte-
rutrum factum iri , vel ut amicitiara eibi compara-
ret, convereo in amicum inimico, eicque precee 
martyris, hsredis nomine, obtineret: vel ut epe 
destitutus alio modo missa a Deo subiret. Nicepho-
ro igitur ad pacem ita oomparato magnum obtigit 
ex Oeo beneficium, nempe coronam Sapricii trao-
seundo euscepit, quia pluris quam iete iodignus 
vir factue erat. 

580 
τδν μέν παρα-βίου τροχδν είλούμενοι, 

τδν Νικηφόρον, άλειλημμένον, τδν δβ 
άφεθήναι κατακεΤσθαι τάρτάριον · ώς ούτως εΤναί 
πως ρηθήναι, δένδρου τούτου αλυσιτελούς έκκεκομ-
μένου άντιφυήναι τδν μέγαν Νικηφόρον, δένδρον 
ζωής, αΓτιον δέ τψ Σαπρικίψ, δένδρψ τ ψ απευκταίας 
έκτομής, δ'τι μή ξύλον ήν πεφυτευμένον παρά τάς 
διεξόδους τών τού θεού υδάτων, οία μηδέ ζών άξίως 
τού άγιωτάτου βαπτίσματος, δι' ού έμελλε δούναι 
τδν καρπδν αύτνύ έν καΤρψ, καθ' δν καί έχρήν χαί 
έξήν. 

23. Quamobrem Nicephorue duplicem coronam 
euetulil, alteram pro charitate, quia odii oblitua 
erat, alteram pro martyrio. Utraque autern capiti 
institit, quo tempore entis jugulo auppositus eat. 
Etenim Cbristi cruoem eustulerat, juxta Evangelii 
precepta, quod istefacere noluil, qui virtutem ne-
farie oolobat, Sapricius. Grucem iste portaverat, 

κβ \ "Οθεν ποριστέον έκ τών είρημένων, δτι συνέ
σεως άκρας έργον έστί, λύειν μέν τά σκάνδαλα 
εύαγγελικώς, εύλαβεΤσθαι δέ, μή πρδς τούς 

άκαίρψ προσενέξεί ή έαυτδν 
βλάψ^ τις ή έτερον, φτινι έπί αγιασμού πραγμα
τεία προσήνεκται. ϋύ δήπου γάρ πάντως ίχομεν 
θα(5/5εΤν, ώς, εί πεσούμεθα, σωθησόμεθα. *0 δή τψ 
μεγάλψ μάρτυρι Νικηφόρψ ού τύχης λόγψ συνέπε-
σεν, άλλά πεφιλοτίμηται πρδς θεού, άπωσαμένου 
μέν τδν φαυλεπίφαυλον πρεσβύτερον, ώς μή έπάξιον 
διεγνωσμένον της βασιλείας τών ουρανών, δεξιωσα-
μένου δέ τδν άγιον λαϊκδν είς κληρονομίαν τοιούτου 
αγαθού· δς ού πάρεργον, ώς άν είποι τ ις , τήν βσσι-
λείαν εΰρηκεν, άλλ' προετοιμασάμενος έπιδεξιως 
καί εύμεθόδως είς ϊργον σωτήριον. Ού γάρ Ιλαθε 
δήπου εκείνον, δ'τι μάρτυρι σπενδόμενος είς επφωσν 
θεραπευτών δαιμονίων, συλληφθήσεται καί άπαχθή-
σεται, πεισόμενος δεινά δπέρ τής είς Χριστδν πί
στεως· άλλά προειδώς καί αύτδ συνελογίσατο, δυοΐν 
θάτερον αύτψ γενήσεσθαι· ή φιλίαν εύρέσθαι κατα-
πραξάμενον, γενέσθαι τδν έχθρδν πρδς αυτού, καί 
ούτω κληρονομήσαι μαρτυρικής ευχής χαί περισω-
θήναι· ή διαπεσών τής ελπίδος στέξαι καί τδ άλλως 
έπισυμβησόμενον έν θεψ. Καί δή γέγονεν είς αύτδν 
ούτως έτοιμασθέντα εις άτάραχον τδ μέγα θεόθεν 
καλδν, καί τδν τού Σαπρικίου στέφανον ένόδιος αν
έλαβε™ παρευδοκιμησάμενος τδν άν άξιον. 

κγ'. Μενούν γε δύο στεφάνους, Ινα μεν τδν ένε
κεν αγάπης, δν εΤχεν άν « άμνησικακίας » χάριν, 
Ετερον δέ διά τδ μαρτύριον, ήρπασεν, άμα τ ψ ξίφει 
μέν τδν τράχηλον, τοις δέ στεφάνοις τήν κεφαλήν 
ύποθέμενος, καί άρας τδν σταυρόν τού Χριστού, 
καθότι καί ήκολούθησεν αύτψ εύαγγελικώς * όπερ 
άπηνήνατο ποιήσαι δ τδ καλδν κακώς ποιών Σαπρί-

rectam qutdem ingressue viam, Christum autem D κιος, άράμενος μέν σταυρόν ώς έν δρθότητι, ού μήν 
charitatia Dtum non pone eecutus, quippe qui tum 
proximum sutim non amaverit, cum charitas ei se 
prreberet nequaguam intolerabilem autinacceseam, 
sad contra perquem facilem, adeoque perviam ut 
nihilrainus asperu^esset. Verumtamen satis fuis-
eet hunc virum odio Injbijtura, eoque eervientem 
dasmoni maliti» principl>. hoc unum ex intimo 
corde dicere : « Deus raisereattn? tui, frater, » ut 
statim Deo aesisteret,corona redimitus. Non auteoa 
eum oportuit diu luctatum utpre se ferret amorem 
Dci quem pro nlhilo ducebat, cum jam ad exitum 
duceretur horrere quidem ne frater poenitens,geni-

κατόπιν τού Σωτήρος Χριστού, τού της αγάπης 
θεού, έλθών άκολουθικώς, δτι μηδέ ήγάπα τδν πλη
σίον, καί ταύτα ούκ έπί φορτικότητι καί αδυναμία 
τινός αποτελέσματος, άλλά ευκολία, ής ουδέν άν 
γένοιτο άφελέστερον. 'Εχρήν γάρ τόν τού μίσους 
άνθρωπον εκείνον, καί δι' αύτδ θεράποντα τού άρ-
χεκάκου, είπεΤν μόνον τό· « Ό θεδς έλεήσαι σε, ώ 
αδελφέ, » κατ' ένδιάθετον, καί αύτίκα στεφανίτην 
παραστήναι τψ θεψ, ού μήν άγων ι σά μεν ο ν μακρά 
κατά πρόφασιν αγάπης της πρδς τδν θεδν, δν κατ' 
ουδέν α, ώς έοικε, λόγον έώρακεν, εΤτα καί άπαγδ-
μενον είς τελείωσιν, δκνήσαι μέν αυτής μεταδούναι 
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άδελφψ δυσωπούντι καί γονυκλιτοΰντι καί κατακύ-
πτοντι ές προσκύνησαν, υπάκουσα ι δέ τφ δαίμονι 
έρεθίσαντι λόγω υποβολής, καιρόν είναι αύτίκα νΰν 
άπαγαγεΐν του εχθρού τήν κεφαλήν, καί ούτω τής 
έχει ζωής έπάρατον άνθελέσθαι τήν ενταύθα βιοτήν^ 
καί πρδς τφ λ ι μέν ι ναυάγησα ι, καί δ'τε ταΐς τού 
παραδείσου πύλαις έγγισε, παρά θύρας, δ' φασιν , 
έλθεΐν, άφέμενον τφ έχθρφ Νικηφόρψ, είσδραμεΐν 
εσω καί τήν τού θεού δόξαν θεάσασθα ι * ύπεκστάντα 
μέν της ούρανοβάμονος κλίμακος τφ θεοφιλώς 
υψιπέτη άετφ Νικηφόρψ , έαυτψ δέ ώς γεωχαρεχ 
καί (οίον είπεΐν) βουγαίω , ειτ' ούν βοσκή ματι γής 
άνακυψαμένψ τδ κατάγαιον, καί τοΐς κάτω εναπο
μείναντα , μή έχοντα μηδέ άναβλέπειν άτενώς είς 
τόν ούρανδν δπηνίκα καί οί δήμιοι ούκ άν Κσχον μή 
ού θαυμάσαι , δπως ουχί αντάλλαγμα λυτρώσεως 
ψυχής δικαίας, άλλά δλεθρίου, τόν φιλόχριστον Νι
κηφόρον παραδομένος ό Σαπρίκιος έφόνα, δαιμόνων 
άντικρυς. Έβαρύνθησάν δέ άν εκείνοι, καί δ'τι βλα-
σφημίαις δ κακός άνθρωπος τάς φιλικάς ευλογίας 
ήμείβετο, καί τάς Ικεσίας ύβρεσι, καί ώς, φιλεΐν 
δοκών τδν δεσπότη ν Qtbv, τόν σύνδουλον ές τοσούτον 
μισεί, καί τύραννος αποβαίνει , μετάγων κατ' εκεί
νου τήν κατά τής κεφαλής άπόφασιν , μενούν γε 
πυρκαίου έξανάψας θυμού, σώζουσαν μέν τόν προ-
δεδομένον θανεΐν, τόν δέ προδόντα διαβιβάζουσαν εις 
αίώνιον πυρ. 

bus fiexis inclinatunque ad oeculabnjus exituspar-
tioepa fieret; aurem vero prebere demoni insidio-
se euadenti nuno esee tempus inimico ab bomina 
declinandi. Quumenim bacce via in maledictionem 
incurriseet, buic vit« »ternam vitam posthabuit, 
naufragium ad portum fecit, foribusque paradisi 
jam proximus, a foribus, ut aiunt, deerravit,paesuB 
inimicum suum Nicephorum iniro.rsum praecur-
rere, atque ibi gloriam Dei contemplari. Scilicet θ 
soala pertioente ad coelum exoeeeit, quia, ut Nice-
phorus per divinum amorem in aquilam alta peteo-
tem conversus erat, sio ipse terrestribus deditue 
atque quodammodoterrestrie ad eubterraneaquasi 
ad paetum adeo tendebat, iis tantum adberebat, 
ut ne ccelum quidem recta intueri eustineret. Gar-
nifices etiam non poterant non admirari quomodo 
Sapricius jam eupplicio traditus compensaret ami-
citi» pignora, D O Q probi,sed pestiferi bominis ins-
tar, ad exemplumque daemonum, exoptando necexn 
Nicephori qui Ghristum diligebat. iEgre ferebant 
quod iste vir nequam maledictis amice dicta pro-
brisque precesrependeret, quodque,cum Dominum 
Deum amar« videretur, conservum tantopere odie-
set. Rex autem coeli, qui ex ira sic incensa ignem 
ipse Buaceperat, jam a Sapricio receseit, eumque, 
in locum Nicephori, (juatiens caput repudiavit,quo 
nutu qui morti devotus erat salvus factus eet, qui 
autem devoverat translatus in ignem aeternum. 

κδ. Παραπήξατε τοίνυν ώ αδελφοί, τή καθ' υμάς 
μνήμη καί δένδρον τούτο παράδοξο ν , εκριζωθέν 
ξυλοκοπώ δικαίως άξίνη τού θείου κήπου, καί άπο-
κλήρωθέν αίωνίφ πυρ ι, δ'περ αύτφ τ φ δαίμονι καί 
τοΐς εκείνου ήτοίμασται. Καί τό τοιούτον φάκτον 
μνήμασι δέλτοις φρενών έγγραψάμενοι , παραδέχε
στε μέν άπαντα άνθρωπον ζητούντα εύχήν , καί 
καταλλαγήν , καί Ινωσιν άνθρωπικήν άτύρβαστον , 
καί φιλότητα κοινωνική ν, καί συνδρομήν πολιτικήν 
καί άγάπην, καί συγκατάβασιν, καί έπιείκειαν, και 
^μεροτητα, καί Ιλαρότητα , καί άσυλίαν , καί τό 
άνεπίθετον, καί άνεπιβούλευτον , καί τήν ές βίον 
συγκρδτησιν, έφ' οΐς δυνατόν, καί ένδεχομένην συν-
αντίληψιν, καί ϊλεον, καί μετάδοσιν, ετι δέ συνανα-
στροφήν είρηκικήν, δεξίωσιν άπάνουργον , κεφαλής 
νεύσιν εύλόγιστον , λαλιάν εύπαίδευτον , συν έν εξ ι ν 
άστικήν, συνδρομήν άσκέλιστον , συνοικίαν άτάρα -
χον, εύλογίαν χριστιανικήν, τδ άπανούργως εύόμι-
λον, τδ « ναι » καί τδ · ού, » τό πρός άλήθειαν άρα-
διούργητον, τδ ανθρωπίνως κοινωνικόν, τό άκακούρ-
γως πολιτευτικόν, τό έν συναλλάγμασιν άδολον, τδ έν 
ύποσχέσεσιν άτρεκές, τό έν δανείσμασιν ή άκερδές, 
ή άλλά δευτέρφ λόγφ εύδιακρίτως δλιγοκερδές, καί 
δπόσοις άλλοις βίος έξαρτύεται ήμερος, καί μή αισχυ
νών τδν τού θεού άνθρωπον, καί ε?ς θεού δένδρα 
ούτως αδξάνεσθε καί πληθύνεσθε πολ*φόρα καί 
άγλαόκαρπα, καί οία γλυκάζειν καί τέρπειν διά αγά
π η ς , καθ' ήν ήγαπημένα νεόφυσα τψ θεψ έξοσιούν-
ται είς δόξαν αυτού ύψού άνατρέχοντα. Καί τοιούτοι 
μέν ύμεΐς αποβαίνετε λόγψ τελειώσεως, ώς άνθρω* 

24. Deflgite igitur, fratres, vestra in memoria, 
arborem ietam indignam merito eecuri excisam 
fuisse ad radicee, jureque sepositam ex borto di-
vinoin ignem a»ternum,qui daemoniet angelisejue 
paratus est. Quod cum in memoribus mentis 
vestrae tabulis impressum erit, virum acceptabi-
lem ducite quicunque requiret orationem, con-
cordiam, communionem absque tumultu, aroorem 
unde communio, conseneum in publicia rebus, 
charitatem, obsequium, modestiam, comitatem, 
hilaritatem et securitatem ; qui nec dissimulabit, 
neo insidiabitur ; qui res vit» componet quantum 
poterit; opitulabitur si opue erit, miserabitur at 
de suo dabit; qui societatem cum fratribus inibit 
paciilcam, dextram porriget innoxiam, ipso capi-
iie nutu eincerue erit. Qui in sermone ingenuue 
et in commercio urbanus videbitur, neque con-
currentem supplantabit, neque contubornalee 
vexabit, sed, ut Christianum decet, in colloquendo 
affabilem, in oonversando simplicem 86 prestabit; 
qui prarter ita vel non nihil adjiciet, et a laesa veri-
tate prorsue abborrebit; qui in civilibus rebne 
officiosus, in publicis innocuus, in exercenda mer-
catura fraudis invenietur expere ; qui fenerata 
PIX pecunia mercedem vel nullam vel ealtem bene 
modicam exiget, ita ut qui mutuatue erit 
eibi comparet ex reliquis victum facilem neo 
filio Oei indecorum. Simili modo et vos, ut arbo-
res Dei, creecite et exuberate fructibus ut multie, 
ita jucundis, euavibusque ei duioibue per amo-
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rem. Amor enim causa est our neophyti a Deo di- Α ποι του βίου, οποίους δ άγιώτατος Βαπτιστής φιλει 
lecti sancti fiant, et aursum in gloriam ejus βνο- έγγίζειν τψ Θεψ είς παραδείσου άπόλαυσιν. 
lent. Nunc autem discedite, jam exacto sermone, quales il l i Dei viri quoe sanclua Baptista solet 
collocare apud Deum, ut paradiao ejua fruantur. 

25. Quod si quis, utpote futuri insciu8,cavet ne κε'. E? δέ τις άνθρωπος ών άπροόρατος τού μέλ-
alter Sapriciaaaibi infenaus alicubi laleat,timelque λοντος εύλαβεΐται, μή που Σαπρίκιον τινα ύποκαθ-
de congreesus cum ilio adeo non ipse in coelum ήμενον έχη έχθρδν, καί δέδιε, μή καί περιτυχών 
advocetur, ut contra in inferie pede lapaus dispe- αύτψ ού πρδς θεδν άναπεμφθήσεται, άλλ' είς $δου 
reat, nolite viro ineptam et dementem ignaviam κατολισΑήσας έξολεΤται, άφετε μέμφεσθαι τδν τοιού-
objicere, sed contra toto corde orate ut occumbat τον άνθρωπον της έκλόγου χαί ασύνετου δειλίας · 
Sapriciua D O T U S his Nicepbori artibus quas modo εύχεσθε δέ δλοψύχως έξολέτθαι πάλιν τδν Σαπρ/xtov 
expoeui. Si inde contingit ut, ex univerea bene- διά τής Νικηφόρου μεθόδου, ήν έν τοΤς παρούσιν 
dictione quae post Adamum creatum pronuntiata έξεθέμεθα. Ούτω γάρ [εί] άπδ τής Άδαμιαίας πα£-
eat, et paradieue incolis frequentetur (1), et arbo- (3ησιασαμένης [ευλογίας], δι' ής καί δ παράδεισος 
ribua divinie crescant cum frondea comantes, tum οίχίζεται , καί τά θεια δένδρα φυτηκομούνται είς 
fructus Deo juoundi, omnia penea nos erunt bona, καί χαρποτρόφον αύξην χαί θεοφιλή, αγαθά έσται 
superque accedtt auxilium Dei qui conlinuo in τά πάντα, χαί ή τού θεού βοήθεια πρδς ήμιν γενή-
singulis convertendis tantum elaborat ut eaepie- g σεται * δ'ς τήν έκαστων έπιστροφήν ένδελεχώς ές 
sime vel invitos aervet atque ία gloriam recipiat, τοσούτον πραγματεύεται, ώς καί άκοντας ημάς έν 
quippe qui eit omnino bonue, amatorque anima- πολλοίς περισώζειν είς δόξαν αυτού , πανάγαθου 
rum et idcirco laude dignus in «ternum. Amen. δντος, καί φιλοψύχου, καί δι' αύτδ εύλογητού είς 

αιώνας. Α μ ή ν . 

(i) Scilicet : Crescite et multipiicamini (Qen., ι, 28 ; vm, 17). 

EJUSDEM 
IN SANCTAM QUADRAGESIMAM 

ORATIO II. 

Bjusdem Thessalonici metropolitx in sanctam Qua-
dragestmam oratio prxparatoria. 

1. Bene ecio voe, fratres, aptritualis cauea nego-
ti i , propterque lucrum ad Deum exiude prove-
niens, featinantee et nunc ad bano divinam virtu-
tis officinam propecare, mutaturos, aive coramuta-
turos mercee, quales amat qui Dei negotia gerit 
homo, cujus pars est zelotes et iroitator, necnon 
diecipulus, praesertimautem magister, evangelicue 
paterfamilias, qui, venditis omnibus qu» poesi-
debat,pretioiam margaritam emit. Et eio quidem, 
propter hoo, ad divinam aedem venitis, exinde a 
nobis, quaei divitibus, accepturi qas vobie ad 
expeditam negotiationem utilia eunt, ut talibae, 
tanquam fenerati, locupletes, spiritualem meroa-
turam sedulo exerceatis,et ea qu« Deo Deiqueser-
vis sunt cbara,copioei38ime comparetis. Ego vero, 
et 8i divinis non abundans, ied quantum deoet 
lucri cupidus, sacrum talentum pfaiia daponere 
nolens, eed illud, boni nammularii instar.otiliter 
administrare, fructumque mihi eonvenientem ex 
pilo peroipere querene, tanquam non verene ratio-

Τού αυτού μητροπολίτου θεσσαλονίκης λόγος 
προεισόδιος τής αγίας Τεσσαρακοστής· 

α'. Εύ οίδα, δ'τι εμπορίας χάριν πνευματικής, ώ 
αδελφοί, καί νδ'μψ τού εντεύθεν κατά θεδν κέρδους, 
φοιτάτε καί νύν ε?ς τδ θ*ΐον τούτο τής αρετής ερ
γαστήριο ν, αλλάζοντες, ειτ' ούν συναλλάξοντες αγώ
γιμα, όποια φιλει ό τά τού θεού πραγματευόμενος 
άνθρωπος, ού καί μέρος καί ζηλωτής χαί μιμητής, 
(Ιητέον δ', δτι καί μαθητής, άλλως δέ άρα καί δι
δάσκαλος δ ευαγγελικός οικοδεσπότης δς διαπωλή-
σας άπαντα, δσα δπήρχεν αύτψ, τδν πολύτιμον μαρ
γαρίτη ν έπρίατο · Καί υύτω μεν καί διά τούτο 
ύμείς ήκετε είς τδ θείον τούτο άνάκτορον, ληψδμενοι 
εντεύθεν έξ ημών, ώς οία βαρυπλούτων, τά δμιν 
εις τήν προκειμένη ν εύσταλώς έμπορίαν χρήσιμα , 
ίνα διά τών τοιούτων ώς οία καί δανεισμάτων μεθο-
δευθείητε είς τδ ψυχικδν εμπόρευμα, καί πλουτι-
σθείητε τά φίλα καί τψ Θεψ καί τοις αύτδν Θερα-
πεύουσιν. Έ γ ώ δέ, εί καί μή τά θεία εύπεριουσία-
στος, άλλ' ούν φιλοκερδής ών έν δέοντι, καί τδ Ιερόν 
τάλαντον άπαναινόμενος δωρεάν καταβάλλεσθαι , 
ζητών δέ αγαθού τραπεζίτου δίκην αύτδ δ ιαχεφ ί -
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ζεσφαι, xal τδκον αυτού άπολαμβάνεεν έμοί άρέ- ^ num inquiaitorem,nisi centesimae aut duplum.eed 
σκοντα, οία μή εδλαβούμενος τον λογιστεύοντα, ει 
μή έκατοστάς ή ήμιολίας, άλλά πολλφ πλείω τού
των απαιτώ εις κέρδος, ούχ άν ούτω (5αδίως πει-
σθείην έχδούναι τδ ζητούμενον. 'Ακριβώσομαι δέ 
αύτδ τε λαβείν, εί χαί μή αύτίκα, δ'μως δ* ούν μετ' 
ολίγον καί ώφέλειάν μοι τ φ άρχαίφ προσεπιδοθή-
ναι, δπερ έστί καί τδκον έπί τ φ κεφαλαίω τού δανείσ-
ματος, επιβαρύνων ύμας καί ανάγκη επαχθούς προστί-

et multo majora repetam ad lucrum, non ita facilc 
consentirem tradere quasitum.Operamautemdabo 
ut illud, ei non continuo, saltem poet breve tem-
pus,accipiam, et commodum mihi, capiti fcenerato 
superaddatur, quasi caput eumm» f<Bnerattt,gravi 
necessario vos onerans multa, niei boc pwetetie. 
Et boc est mibi preceptum, quod aesumunt in 
86 qui divinas exhortationos pro nihilo habent. 

μου, εί μή ούτω ποιήσετε. Καί έστι μοι έκεινο ή εντολή, ήν έηιφορτίζονται οί τάς θείας παραινέσεις τιθέμε
νοι παρ' ουδέν. 

β'. Εί τοίνυν ούτως έκουσιάζεσθε λαβείν, ά ζη
τείτε, καλώς καί επιτυχώς ύμιν τά της δδού ήνυ-
σται* εί δέ άλλως δχλήσαντες ήλθετε τδ πνευματι
κόν ταμιειον, είς μάτην θυροκρουστεΐτε. Καί ίδού δ 
κατά πνεύμα ταμιουχών έγώ λέγω ύμΤν, ώς · Ούκ 
οίδα υμάς. » Άλλά γάρ αισθάνομαι υμών κατατιθε 
μένων, ειπερ έκδανεισθή τδ ύμιν ζητούμενον, αύτδ τε 
μετ ' ού πολύ προσενεγκειν τδ κεφάλαιον άκριβει ζυγψ, 
τ φ κατά δικαιοσύνη ν, καί τού εκείθεν καρπώματος ούκ 
ολίγον περίσσευμα. 

γ'. Μήπου δέ καί πολλαπλάσιον καί έπί τούτοις 
ανοίγω τδ παρ' έμοί γλωσσδκομον, καί προφέρω 
κέρματα ούτε κίβδηλα, ούτε ε*κόνι γεγραμμένα μή 
βασιλικψ, καί εύ δέ κεκωδωνισμένα, καί λήψεαθε 
αυτά καί έμπωλούντες κερδήσετι, ού τδν έκ Σάρδεων 
3 λέγεται ήλεκτρον, ουδέ τά Ινδικά χρυσία, ούδ' 
δσα της κάτω τύρβης, περί ήν τρίβονται οί τής γής 
άνθρωποι, άλλ' αυτήν βασιλείαν ουρανών. 'Εντίθημι 
δι ύμιν ε*ς νούν χαί ώς ούχ έμδν τδ προβεβλημένον 
χρυσίον καί άργυριον, καί δ'λως είπεΐν τδ έκδανει-

2. Si ergo sic libenter vultis accipere quee que-
ritie, bene feliciterque vobis iter paractura est; si 
vero turbulenti ad epiritualem thesaurum venitie, 
portam frustra pulealis. Ecce ego spiritalie tho-
sauri administrator vobis dico : « Neecio voe *, » 

Β Sed animadverto vos esse paratos, si qussitum 
vobis tceneretur, ipsum, non multo poet, «quo 
pondere, quod est secundum justitiam, foaneratum 
caput, et foeDoris exinde parti non parvam exubo-
rantiam aiTerre. 

3. Nedum autem multiplex euper bis aperiam 
quod est juxta me repositorium, profero nummoa 
nec adulteratos, nec alia quam regia imagioe ei-
gnatos, eed bene probatos, et accipietis eos, et 
Degotiantes lucrifacieiis non electrum quod diei-
tur Sardicum, nequo Indicum aurum, oeque aliud 
quid de turba terreetri, circa quam exagitantur 
bomines bujue terr©,8ed ipsum coelorum regnum. 
Injicio autem vobis in mentem, non quasi meum, 
propoeitum aurum et argentum, et, uno verbo, 

ζόμενον, άλλ' αυτού τού μεγάλου θεού, δ'ς τού κατ' Q f<sneratum,8ed ipsiue magni Dei, qui eui thesauri 
αύτδν θησαυρού ταύτα είναί φησιν, « Έμδν έστιν εί-
πών, τδ χρυσίον, καί έμδν τδ άγρύριον, » ακολούθως 
δε καί ηάν άλλο σύστοιχον τούτοις. Καί τοΰτο ύμιν 
είς νούν θέμενος, παρακαλώ, μή ψεύσαί με τής 
αγαθής ελπίδος, μηδέ άπατη σα ι τδν ούτω μεγάλα 
δανείζοντα, ΐνα μή καί έμέ τψ παμμεγίστψ Δεσπότη 
ενοχον ποιήσητε, ώς τά εκείνου, δ'πως άν καί τύχοι, 
καταπροίέμενον, ουδέ ύμ3ΐς άκατ άγνωστο ι μενεΤτε 
καί αβλαβείς. Πάνυ γάρ φιλοκερδής εκείνος διέγνω-
σται, καί.ttaτούτο πανταχού σπείρων και είς πολ
λούς, και μή έθέλων μηδέ ψήγμα τού κατ' αύτδν 
δανείου διεκπεσεΤν είς κενδν μηδέ κεραίαν μίαν γούν 
τινακαταργηθήναι τών συμφωνιών, δ'σαι αποτείνον
ται πρδς αδτδν δανείζοντα. 

δ'. Ότ ι γούν άρέσκεσθε κάνταύθα, καί άναιτίους 
καί ύμας καί έμέ τηρήσαι διατείνεσθε, δ'τε τδ μέ-
γισφον λογοθέιον καί δ φρ κτότατος έκλογιςμδς τών 
δεσποτικών δανεισμάτων γίνεται, καί τής έν τ φ 
βίψ πραγματείας ημών κοί πάσης άλλης οικονο
μίας, Ιδού λαμβάνετε τά ζητούμεν». Είσί δέ αυτά 
βασιλικού χαράγματος έκτυπώματα, είκονίζοντος ού 
θνητάς τινας κεφάλας, οποίας τά τών έκ γής μετάλ
λων πλείω γράφουσιν, άλλ* αυτού θεού, τού πάντων 
υπερκειμένου, φ δή χαρακτήρι προσέχοντες έκματ-
τδ μεθα τδ τύπωμα, καί κατ' εικόνα τού πρωτοτύπου 
γ ιν ό μεθα. Ιερά ταύτα καί χρήματα καί κτήματα, 

* Mattb.»?. 12. 'Joel iu ,5 . 

dicit haec esse : « Meum est, inquicne, aurum, 
et meum argentura *, » ac cetera qu» conae-
quenter bie adjuncta sunt. Et hoc vobie in men-
tem ingerens, hortor, ut non me bona epe frau-
detie, neque tam magna foenerantem decipia-
tis ne me maximo Dominatori faciaiis obnoxium, 
tanquam ree ipaius,ut qui putarit,abjicientem,nao 
vos innocentee innoxiique maneatis. Proreus enim 
lucri cupidue ille dignoecitur, et ideo paasim at 
apud mullos seminat, neque vultvel minimam fo> 
nerati particulam frustra cadere, vel unuin puno-
tum abrogari coaventorum, qu» ad ipaum foBae-
rantem spectant. 

4. Eo quod igitur aseeDtientes.et vos et me oon-
tenditia innoxioe reddere, cum magna rationum 
inquisitio terribilisque fiet supputatio Dominico-
rum foenorum et nostr® operationis ia vita cun-
ctceque aliu8- ccconomi», ecce, qua quaritis, ao-
cipite. Sunt autem ips» regalis cbaracteris ei-
figies, Don quaedam Oguraa mortales, qualea ple-
raque terr» metalloruin effingunt, eed ipsiue Dei, 
super omnia praestantia, formam experiaientis : 
oui cbaracteri ipsi adhaerentea, typum ediacimue, 
et secuadum imaginem prototypi fimue. Sacra 
eunt ietoa divitie poseeaaioneeque, vei ut abaqua 
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tropo communiter dicam, negolia sacra : divin» J 

gemmae sunt h©c fcenerata, qu» ai ecclosiastica 
dicimus numisraata, ai bonum est ad exactam elo-
outionem,non tamen satiaclarum : legis aulem pr»-
scripta potius dicenda, quod evidentiua magisque 
proprium. Salutaros characterea, et non sene ei-
cut isti daranabiles, de quibus pronunliatur, quod 
a Deo avertant applicentque daemoni. Quid non 
quod auper orane vencrandum est dico ? Dcus illa 
finxit, Deus formavit ; cujua eiiam opue sunt illffl 
tabulae digito Oei conscriptae, de quibua observan-
dum est, quod, ei judicavit illas in arca deponen-
das, ad profunde significandum esse tuoc abscon-
dita posterioris divinae manifestationia placita, 
baeo tamen I D manifesto propoauit, eo quod ab 
illa antiqua urabra, ultimo sol veritatis illuxtt. 

5. Illius porro foenerati quidquid ex Deo ipeo 
est in lege et in Evangeliis loquente, et quidquid 
eservisejuB, multis, eapientiaque ac dono npiri-
tali variis, in aurum ponendum eet bene sonana, 
cui nulla ecoria coromiscetur. Etenim qui ecrip-
toria fodiunt inveniuntque metalla, auream Deo 
coneecrant participatiouem, eo quud rubiginam 
non rccipit et ideo difficile corrumpitur; argen-
tum autem in aocundam, licet ipeam divinam, 
materiain ablegarunt. QucROunque vero artia opera, 
vel, ut ita dicam, numuli alienae licet recta sec-
tionis, neo aureo neque flammeo lucentis fulgore, 
neo argenti prebentis candorem, quem Deo, Patri 
lumiDtim, tribuimus, taaec talia vobie in cffitera 
metalla sunt accipienda, nec ipsa ad Deum inu-
tilia vanaque negotia, sicut in divinia Bapieotee 
perepexerunt, qui ipai de ialibua metallie, ea bonis 
meroatoribus vendentea, multam peroeperunt uti-
litatem. 

β. Aocipite ergo cum attentione sedula pro fcene-
rato fcenoreque, eupradictia, ea qua) a Deo QOS ip-
flius gaz» cuatodea dispensamus famerata; et pri-
mum habeto obaritatia talentum, quo aeepe vobia 
tradito, nescio an ex ipso, nempa infoBso et abacon-
dito el ita mendaoiter aurum aimulante, fructum 
acceperim; cbaritatis dico non fabricat», einoerae, 
veracis, non curios», non adulterat», qu» non est 
in specie nec in appareotia, sed interna, et in ani-
maradicata, ila ut nulla violentia tempestatia eara 
loedere poaeit, ex borto divino qui in nobia eet, 
avuleam ; charitatis, non illiue qu« exteriua aubri-
det et in oorda ditacerare meditatur amicum ; 
charitatis, quam Deua tribuit ac diligit, qu© estex 
tota mente, cordo et anima ; por qurfm cuncta in 
mundo produxit; per quam unitur nobts, nos 
doceos sio ad invicem uniri, tanquam partee et 
membra Dei, in unam cohaereDtiaiQ sooietatemque 
coaptata. 

7. Hanc vobis operantibus tota virtulum cater-
va prasto erit, ut alibi propriia demonstrationi-
bus evidcnter ostendimus. Ipea, nou eecus ac prin-

κοινώς δέ καί τροπής δίχα είπεΐν, πράγματα* θεια 
κειμήλια τά δάνεια ταύτα. Εκκλησιαστικά νομί
σματα μεν φάναι, εί καί καλδν εις όρθολκξίαν, δ'μως 
ού πάντη λαμπρόν. Νο^ιοτεθήματα δέ μάλλον φάναι, 
σαφέστερόν τε καί προσφυέστερον. Σωτήριοι χαρα
κτήρες καί ού δήπου κατά τούς έπι^ρήτους, οΤς 
επαγγελία θεού μέν άφιστ^ν, κολλών δέ τ ψ δαίμονι. 
Τί μή λέγω τδ πάντων σεμνότερον ; Ό θεδς έχάραξε 
ταύτα, δ θεδς έτυπώσατο· ού έργον καί πλάκες 
έκεΤναι θεόγραφοι, έφ' ών έστι θεώρησα ι, ώς εί και 
έν κιβωτφ έδικαίωσεν έκείνας έποτεθεΐσφαι, κατά 
σύμβολο ν έκεΤνο βαθύ τού κεκρυμμένα εΤναι τότε 
τά τής ύστερον θείας επιφανείας, άλλά ταύτα μέν 
εις εμφανές προέθετο, διά τδ άπό παλαιάς τής 
τότε σκιάς ύστερον άναλάμψαι τδ της αληθείας 
ήλιον. 

ε'. Τούτου δή τού δανείου δσα μέν θεού αύτοΰ, 
τού καί έν νόμψ καί έν Εύαγγελίοις λαλούντος, καί 
δ'σα τών αυτού θεραπόντων, τών καί πολλών καί 
πολυειδών τήν σοφίαν καί τήν πνευματικήν χάριν, 
εις χρυσίον θετέον εύροιζον, ψ ρύπος ουδείς έγκα
τα μέ μικτά ι. Καί γάρ τοι καί οί τά γραφικά σκάλ-
λοντες καί άνευρίσκοντες μέταλλα θεψ καθοσιούσι 
τήν χρυσέαν μετάληψιν, διά τό κατ* αυτήν ού δεκτι-
κδν ιού τίνος, καί διά τοΰτο φθοράς δυσέντευκτον 
τδν μέντοι άργυρον είς δευτερεύουσαν, θείον μέντοι 
καί αυτήν, ύλη ν άπέταςαν. "Οσα δέ κοπής έτεροίας, 
δρθής μήντοι τεχνάσματα, καί, ώς ούτως είχεα, 
κέρματα, μήτε χρύσεον στιβούσης καί ούτε φλό-
γεον, μήτε φαινούσης πρός αργύρου λευκότητα, ήν 
θεψ άνατιθέαμεν, τψ τών φώτων Πατρί, άλλά τά 
τοιαύτα είς λοιπά μέταλλα έκδεκτέον ύμας, ούδ' αυτά 
τή κατά θεόν ασύμφορα πράγματα καί άξύμβολα, ώς 
οί τά θεία σοφοί τεθεωρήκασιν, οί καί αυτοί πολλά 
τών τοιούτων μετάλλων άπώναντο, άγαθοΤς έμπόροις 
αυτά χειρίσαντες. 

ς'. Παραλαμβάνετε δή μετά σκέψεως ακριβούς έπί 
τε δανείψ καί έπί τόκψ, τοις άνατεταγμένοις, τά έκ 
τοΰ θεοΰ δι' ημών τών αυτού γαζοφυλάκων δάνεια, 
καί έχετε πρώτον ίδού τό « τής αγάπης » τάλαν· 
τον, δ πολλάκις έκδούς ύμιν ούκ οΐδα, ει άπωνάμην 
αυτού, ώς οία καταχωσθέντος καί άφανισθέντος καί 
ούτω ψευσαμένου το χρύσεον, « αγάπης, · λέγω, της 
άπραγματεύτου, τή€ άνυποκρίτου, τής άψευδούς, τής 
άπεριέργου, τής άπαραποίήτου, τής μή έν κροσχή-
ματι καί έξεπιπολής, άλλ' ενδομύχου καί εκριζω
μένης έν ψ υ χ ή , ώς μηδέ μίαν ανάγκην λαίλαπος 
Ιχειν κατακαυχάσθαι αυτής, άνασπωμένης τού έν 
ήμίν θείου κήπου· · αγάπης, » τής μή προσώνφ 
μέν γελώσης, τή δέ καρδία μελετώ ση ς otaoTtav τέν 
φιλούμενον « αγάπης, » ήν δ θεδς καί παραδίδωσι 
καί φιλει, τήν έξ δ'λης διανοίας καί καρδίας καί ψυ
χής, δι' ήν καί τά τήδε πάντα παρήγαγε, δι ' ήν ήνω-
ται ήμιν, διδάσκων ούτω τήν πρδς αλλήλους ενωσιν 
ώς μέρη καί μέλη θεοΰ οντάς,είς μίαν συναρμολογού
μενα συμφυίαν τε καί συνάφειαν. 

ζ . Ταύτην πραγματευσαμένοις δμιν δ συμπάς 
όμιλος τών αρετών έφέψεται, ώς άλλοτε σαφώς έδεί-
ξαμεν διασκευασάμενοι. Αύτη, δσα καί άρχή, άπασαν 
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xv Ιν ύμΤν Ικφανεί. Ταύτην 6 Ιχων ε*ς \ cipiara, omne bonoram operum in vobis producet 
)τηγεί τά τιμαλφέστατα. Ούκ έφθη τις 
;είν, καί συνεξεφωνήθη αυτή ξύμπαν κα-
ης παρεισδυομένης εις ψυχήν, συνεισέρ-
Xoiuoc άπας δ'μιλος αρετών. Εί δβ αυτή 
iκλειστat , δήλον δ'τι έρημος ή ψυχή 
:δς αγαθού. 

πς πρδς τδν Γίδν ή αγάπη, έπεί και τών 
ιών έκπληρωτική. « Εί γάρ αγαπάτε με, » 
ις έντολας άν έποιειτε τάς εμάς. » Οι-
ι πρδς τδν Πατέρα κατά τό· « Άγαπηθή-
τού Πατρός μου . » Άγαλλίασίς έστιν 
αληθής χαρά κατά τό* « ΕΙ ήγαπατέ με, 
» Μήτηρ αύτη αρετής άπάσης, ώς έτε-

exercitium.Quiillam habetrem sane pretiosissimam 
possidebit. Non citius aliquis cbaritatem dixerit, 
quam cum ipsa consonuerit omne bonum. Cba-
ritate in animam intrante, ingreditur etiam omnis 
reliqua virtutum oaterva. Si vero ipsa exinde ex-
cluditur, animam illam omni bono privatam esse 
manifestum est. 

8. Ad unioDem cum Filio perducit charitaa, 
eiquidem ejus maadatorum exsecutionem continet. 
« Si enim diligitia me, inquit, mandata mea cuato-
dietis 8 . » Familiaritatem cum Patre conciliat, jux-
ta il lud: « Diligetur a Patre meo *. » Exsultatio 
divina verumque gaudiumest, aecundum hoo ί «Si 
diiiKeretis me, gauderetis 8.» Haeo omnia virtutia 

*α(ρός ούκ ήγωνίσατο είς άπόδειξιν, άλλά mater, siout alia nobie occasio non caruit demon-
ς καί σαφώς και αναντιρρήτως έδειξε, 
ετών άλύσεως κρίκος δ πρώτος, βαλβισ 
3 είς άρετήν. βαθμίς προέχουσα τής είς 
5δου , εΙρήνης θεμέλιος , αταραξία ψυχής, 
ίιώκτρια, καί τοσούτον, ώστε εϊπερ αύτη 
ίκουμένης έπολιτεύετο, ούκ άν ούδαμού 
ΰ πολέμου μήτηρ, έπα^ησιάζετο , άλλ' 
δ'πλοις πληθυσμού άρότροις αν ήν ήμίν 

•σθαι και ούδ' άν έσμικρολογούντο οί 
ς, λεπτοτομουντές έπί φόνοις τδν σίδηρον. 
Ιν, ώς ούτω φάναι, καί χάριν τοΐς τέκνοις 
η, δτι μή συχνά έκείνην πολυπραγ μονού σι 
!ζουσιν έπί σιδηρέοις μετάλλοις, οΓς οί έξ 
φθείρονται , αγάπης και μόνης οί κατά 

σκοποί, καί τά έπ' αύτοίς εργα, δι' ών 

strationibus, irao facile manifeete inconcusae-
que ostendit. Aureae virtutum caten» annulua pri-
mue, curriouli ad virtutem janua, aacensionia ad 
coelum exordium, pacis fundamentum, anim© 
aecuritas, bellorum fugatrix, atque adeo, ut ai per 
orbem lerrarum regnaret, nullibi diecordia, belli 
mater; vocem elevare posset, et, armorum abun-
dantie loco, nobis aratrorum abundantia daretur, 
neo fabri parce praeslarent ferrum, illud ad cedee 
minute excudentee.Haberet, ut ita dioam,filii8 gra-
tiam terra mater,quod non ββρβ exagitarentet dis-
secarenteam ad invenienda ferrea, metalla, quibue 
ipsius flnea corrumpuntur, polius cbaritatis recti 
fines ad vitam, operaque oonformia quibus vita 
Buetentatur.Quaenam autemista? Givilis bominum 

βίος. Ποία δή ταύτα ; r H κατ' άνθρωπον C eocietas, concilia, leges, scholae, omnis ara et 
τυμβίωσις, τά βουλευτήρια, οί νόμοι, τά 
α, τέχνη πασα καί επιστήμη, γάμοι, έμ-
νηγύρεις, δ'σαι τε άλλως κερδψαι, καί ών 
προηγείται. 

ο ς δώρον ή αγάπη, καί έν αυτή πρώτη 
θεωρείται, δι' ή ς τά νεογνά ού μόνον έν 
άλλά καί ζώοις τοίς άλλοις περιέπονται 

τητικώς, ώς καί θάνατον α·"ρετώτερον εΤναι 
ιμένοις, ήπερ άποστερηθήναι τών ψιλτά-
λλεταί τις αγάπη καί έν φυτοΐς, και ο"-
ol τδ έν φοίνιξι τοίς φυτοΐς καθιστορή-

•ς ούτως είπεΤν, ά^ενόθηλυ. 'Ενεωρεΐται 
:' άνθρωπον πλάσει χυμδς φίλιος δ κατά 
ιρ άναδιδομένου φοινίσσεται τοίς αίδουμέ-

scientia, mairimonia, commercia, coetus, quae eunt 
alias utilis quibusque veneratio divina preest. 

9. Natur© donum est claritae, et in ea prima 
post Deum conspicitur, per quam recens nata noa 
solum in bominibus, sed etiam io caeteris animali-
bus, araore ac sollicitudine circumdantur, ut mora 
potiuseligereturapareatibu8,quamchari8eima3pro-
lis orbatio. Apparet etiamin plantiequ»damohari-
tas, ot hoe noverunt qui in palmis, ut ita dioam, 
utrumquesexum agnoverunt.Videturetinbominum 
formatione dilectionis bumor ad sanguiDem per-
tinens, quo ealicnte pudibundis in decorem vul-

τρόσωπον είς ώραϊσμόν . Πάντως δέ τδ j) tus rubescit. Omnino vero dileclio talis adherei 
ίλιον σύστοιχον αγάπη έστι, καθά συστοι-

ή αγάπη καί τά ιρίλικά' καί δ'τε δέ 
χαίρειν φαμέν τδ δ'μοιον λόγψ καθολικψ, 
μαι κάνταύθά τινά τινα ύπολαλούμεν. *Η γάρ 
ητδν ή χαρά ; Καί δ παραδούς δέ τό · 
ού εΤναι έφίεσθαι, » άγάπην τινά παρελά-
ή ς εφέσεως. 
ούν ούτω θηριώδης , ώς τδ πάγκοινον 
δν εαυτού άπάγειν, κα: έθίλε:ν μονάζειν, 
ον τού μήτε πολιτικός καί κοινωνικός εΤ-

cbaritati, quatenus conjunguntur charitas etdeli-
ciae;el cum, universe loquendo, dicimus simile 
simili gaudere; hic quoqua oharitatem, puto, in-
tendimus. Numquid enim ad dilectionem non per-
tinet gaudium ? Et qui tradidit illud : « Oinoia 
csse velle,» cbaritatem quandum per desiderium 
elocutus est. 

10. Quis igitur adeo cst farue, ut hoc communa 
bonum a se projiciat et solus eese velit, ad osten-
dendum so non civilem ncc socialem eaae naque 

xiv J 5 . * ibid. 21. Mbid.28. 
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6886 hominem? Civilitaliseat amare eic que reda-
mari: unde manifestum, quod qui non amat, oon 
civilie est. Si ηοα autem hoc, quomodo eeeet homo 
proprie, et non tantum eecundutn formam, quam, 
ex anili fabella, jocoei simii natora cupiens obtine-
pe, iucepto cecidit? Aliquid sociale habent amao-
tes; qui vero talis ηοα est, is bcne utique dici-
turquidem eolivagus : ηοα autem male jocando 
assereretur quod eolitarius est agreeiis. Cicurantur 
et serpentes, ct multi tales in biblicie historiis 
ocourrunt: non pauci autem hucusque man-
suefacti cernuotur. Quis adeo inbumaaus fuerit ut 
velit 683Θ eerpentibus ipeis pejor ? 

11. Zelatur cbaritas et ab ipsis sceleratis, in 
quibue perverie agunt. Amant igitur i i l i , lubrious 
quidem lasciviam, caedem autem ille qui eemel 
homo sanguinis 6886 voluit; fartum vero, qui cir-
oafurtum vereatue est; et alii alia prava, eax-
centi eexceuta talia. Dico autem bic dilectioaem 
non peculiarem, non Deo araicam, non perfeclam, 
aed perversam et virtuli contrariam. Dupiex enim 
eicut charitas, ita dilectio. Unus quidem diligit 
juxta legem quam Deui dedit et boc cum Doo 
nos docemus ; alius autem diligit, eicut euggerit 
advereariue, oppoeitam Deo legem statueae. Sic 
etiam preter dicta diligit, qui eimpliciter hunc 
eeasum corrumpit. Hoc autem non est proprie 
charitae : ηοα enim reprehenderetur. Diligit eiiam 
legum transgressor bujusmodi transgreesionem : 
eed non proprie diceretur babere cbaritatem : ge-
•ticulat malitia deformis aate forniosum, nomine 
venerabili euam circumduoeoe pravitatem, et boo 
nomine contradicens Deo, qui, juxta magnum Da-
vid, diligit quidem justitiam, oditautein iaiquita-
tem, certe ηοα diligit. Attamen ieta demooetrant 
obaritateoi rem ββββ prorsus ainabilem, siquidem 
perverai, suo nomine pudibundi, sub cbaritatie no-
mine se coadaot, et ad se eam, licet ηοα possint 
attrahere coneatur. Felie im*go eet eorum unus-
quisque erocotam eibi non coavenieutem ferens; 
aut jocoeus eimius, illuetris eese volens, cum tu-
nica floribue varia circumdatur; unde, puto pro-
verbiaiiter blandiloqui euru « pulcbrum » cogno-
minant. 

12. Adhuc divine quidem diligimus, ealubriter 
recogitantes matrixnonium quod Deus in primis 
inetituit, ipse eanotieeime conjunxit, ipse bene-
dixit: cumquepennaneit iliud protoplastorum oon-
juDOtioni usque ad mortem, et non iilegitima oo* 
pulatus est ille puicher dualis, ex quo usque nuno 
fraternitatie propinquitas eervatur inter nos et in 
honore babetur. Aliter autem diligunt,et non juxta 
tale matnmonium, qui non prudantes aliena clau-
atra tranegrediuntur, imo perrumpunt, val alitar 
aibi ruinam effodiunt. ille quidem est amor bene-
diotus, et ideo sanctus, et iinis ejus Deo cbarue, 
fructus ventris jucundus, genue lucidura, nobilie 
progenios. Secundus autem, qui noa est juxta ma. 

^ ναι, καί ουδέ άνθρωπος ; Ήμεράτητος δέ τδ καί 
αγαπάν , χαί ούτως άνταγαπάσθαι * δ'θεν φανε-
ρδν, ώς δ μή αγαπών ουδέ ήμερος έστιν. Εί δέ μή 
τούτο, πώς αν ειη άνθρωπος δ κυρίως, δτι μ ή μό
νον κατά γε σχήμα, ούπερ τυχειν κατά τδν γραώδη 
μύθον καί ή τού γελοίου πιθήκου έθελήσασα φύσις, 
έξήμβλωσε τήν έγχείρησιν ; Συναγελαστικόν τι καί 
οί άγαπώντες. Ό δέ μή τοιούτος λέγεται μέν παρά 
τοις ορθώς όνοματοθετούσι μονίας* ούκ δν δέ σκώ-
πτοιτο άφυώς, δ'τι μονιός έστιν άγριος. Ήμερου"ν -
ται καί δ'φεις, καί έμφωλούσι πολλοί τοιούτοι ταΐς 
βιβλιακαΐς ίστορίαις* ούκ ολίγοι δε καί μέχρι νύν 
έξημερούμενοι βλέπονται. Τίς άν ούτως ειη έξάνθρω-
πος, ώς αγαπάν είναι καί αυτών άβε'λτερος δφεων ; 

ια'. Ζηλωτδν ή αγάπη καί αύτοΐς άλιτηρίοι<, 
^ έφ' οΐς κακουργοΰσιν* άγαπώσι γούν εκείνοι δ μεν 

καταφερής τήν λάγνε (αν, φόνον δέ δ καθάπαξ φιλή-
σας άνήρ αιμάτων είναι* καί τήν κλεπτικήν ό περί 
αυτήν δεινός* καί άλλοι άλλα φαύλα, μύριοι αυτοί 
μυρία δσα εκείνα. Αέγω δέ άγαπφν ενταύθα ού το 
κύριον, ού τδ φίλον θεφ , ού τδ πρδς άκρίβειαν, 
άλλά τδ διάστροφον καί τδ έναρέτψ άντίστροφον. 
Διπλούν γάρ, ώσπερ ή αγάπη, ούτω καί τό 
αγαπάν. 'Αγαπ^ τις, ώς δ Θεδς Ιθετο νόμον, δ *ύν 
συν θεψ ημείς διδάσκομεν άλλος δέ τ ι ς άγαπφ,ώς 
δ αντικείμενος υποτίθεται, άντινομοθετών τ ψ θεφ. 
Ούτω πρδς τοΐς είρημένοις άγαπ$ καί ό άκΧως 
άδικων τήν τοιαότην διάθεσιν. Ήν δέ oatt αύτδ 
κυρίως αγάπη· ού γάρ άν έψέγετο. Άγα-xf καί δ 
νόμοις έπεμβαίνων τήν τοιαύτην παραβαστίαν. Ούκ 

( άν δέ ειη κυριολεκτικώς αγαπών* άλλά μορφάζει 
1 τδ κατά κακίαν ειδεχθές είς εύπρόσωπον, ονόματι 

σεμνψ περιπέττω* τήν κατ' αύτδν μοχθηρίαν, καί 
τψ θεψ άντονομάζων, δς παρά τψ μεγάλψ Δαυίδ 
άγαπα; μέν τήν δικαιοσύνην, τήν δέ άνομίαν μισεί, 
ού μήν άγαπ?. Καί δ'μως δηλούσι και ταύτα τήν 
άγάπην είναι πράγμα παμφίλητον, εΓγε καί ο\ πο
νηροί τήν κατ' αυτούς αίδούμενοι κλήσιν υποτρί-
χουσι τήν άγάπην, καί πρδς εαυτούς τάττουσιν οά-
τήν, εί καί μή δύνανται. Γαλή τις έκαστος εκείνων, 
κροκωτδν φορούσα μή πρέποντα * ή πίθηκος δ γε
λοίος, έθέλων εΤναι περίβλεπτος, δτε τά άνθινα 
περιβεβληται, άφ' ών οΐμαι καί « καλδν » αύτδν 
προσόνομάζουσιν οί παροιμιακώς υποκοριζόμενοι. 

ιβ'. Έ τ ι θ«ίως μέν άγαπώμεν οί σώα φρονούντες 
> τδν γάμον, δν δ θεδς έν πρώτοις έφηνεν, αύτδς U-

ρώτατον ζεύξας, αύτδς εύλογήσας · δ'τε καί τψ· 
μεινεν εκείνος τή πρωτοπλάστψ συζυγία μέχρι ται 
είς θάνατον, καί ούκ έδυάσθη άθέσμως δ καλδς εκεί
νος συνδυασμός, έξ ού μέχρι καί νύν τδ κατ' αδελ
φότητα γνήσιον και σώζεται έν ήμιν, καί έντίμως 
πα^ησιάζεται. "Αλλως δέ αγαπώσι, καί ού κατά 
τοιούτον γάμον, ο* ούκ έμφρονες φραγμούς αυτοί 
αλλότριους υπερβαίνοντες, μήπου δέ καί κατακλών-
τες, ή άλλως βοθρεύοντες έαυτοΐς δλεθρον. Καί έστιν 
εκείνο μέν τδ αγαπάν εύλογητδν, καί ούτως ήγιασ-
μένον, καί τδ τέλος αυτού θεψ φίλον, καρπδς γα-
στρδς ηδύς, γένος φωτεινδν, γόνος εύπα(&ρησίαστος· 
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τό δε δεύτερον, τδ μή κατά γάμον, εί καί εις δνομα 
παραλαλείται γάμου, άλλ' ούν έτεροίως διεκπίπτει, 
τούς ν ^ ο υ ς προφαϊνον, καί τούς σκότιους, καί τούς 
παρθενίους, καί τούς υποβολιμαίους, καί δ'σα τοι
αύτα τού μή νομίμου γάμου αποτελέσματα καί 
ονόματα. Ούτος δ γάμος δ Ιερδς. δ κατά νόμους, δ 
πολιτικός, δ τψ θεψ φίλος. 

ιγ' . Καιρός ήδη πολύς (δπέρ Ινιαυτούς γάρ τού
τους εξ θλίβει με παράνομου μένος, πή μεν τήν κατ' 
αρχήν, π ή δέ τά μετ' αύτδν διά ανθρώπων, οι άγα-
πώντες τό κατ' άνθρωπον έξωτερικδν, μισούσι τήν 
εαυτών ψυχήν, έξοκέλλοντες άποτελέσματικώς ή είς 
τήν άγελαίαν άδιάφορον μίξιν,ή εις τό Ηλατωνικόν 
-παίγνιον, ούπερ βούλημα κοινά εΤναι τά πάντα, ήδη 
δέ που καί είς τδ πάλαι ποτέ Σκυθικό ν. Σκύθαις 
γ ά ρ , φασίν, ουδέν έπεχωρίαζεν ίδιον, δτι μή ξίφος καί 
σκύφος) — ούκ έστιν ούν ήμερα μία, καθ' ήν ούκ 
είς έμέ τρέχουσιν άνδρες τε καί γυναίκες, άποκλαι-
άμενοι ζυγομαχίας αυτών καί παροιστρήσεις γάμου, 
καθ' δν αυτούς δ θεός συνέζευξε. Διίσταται γυναι
κός άνήρ, καί ή πόρνη κολλάται, ή άλλά χρεμετίζει 
κατά έννομου κοίτης άλλοτρίας* καί έγώ μανθάνω 
καί λαλώ μελαγχολών τά πολλά, καί δ άπόζυξ κερ-
τομεΐ καί καταπαίζει μού, συνεφαπτομένων αύτψ 
τής μωκίας καί τών συμφατριαζόντων. Καί δ σεμ
νός θεσσαλονίκης, δ πολυπροσκύνητος, ενταύθα μι
κρού καί καταπτύεται, καί παίεται κατά κό(5ρης. 
Καί, ούκ οίμαι, τηνικαύτα (εί μή δ τού γάμου 
θεσμοθέτης Κύριος έγγελ?, τούς τοιούτους έμβρι-
μώμενος) αύθις έτέρωθεν άνήρ αναφαίνεται καταβο-
ώμένος τής γυναικός, ώς άποζυγείσης, καί ού μό
νον καταμόνας £ξω αυτού γενομένης είς τόπον χλόης 1 

θανασίμου μέν, εκείνα δέ γλυκείας, καί έπί ύδατος, 
της αυτή δοκού ση ς αναπαύσεως, άλλά καί προσβι-
βασφείσης, ένθα μ ή έπέτρεψεν δ θεός. Καί θυμού
μαι κάνταύθα έγώ, καί δχλώ ε·ς ουδέν αγαθόν τέ
λος · δ*θ*ν άμηχανήσας καί άπογνούς τήν τών πολλών 
διόρθωσιν, χρώμαι κατά τής τοιαύτης νόσου φαρ-
μάκοις ου μόνον πνευματικοΐς, άλλά που καί κοσμι-
κωτέροις, καί δοκώ φορτικός διά πάντων. 

ιδ' . Διά τί , διά τί ούκ ορθώς, ώ αδελφοί, άγαπώ-
μεν ούτε ήμας αυτούς, ούτε τόν%άγάπ*η έπιστα-
τούντα θεδν ; Καί εστιν ενταύθα τό τού κακού χ ε ί · 
ριστον. "Εστω γάρ, δ'τι περιφρονητεΌν τήν Έκκλη
σίαν. ΤΙ δή μή αγαπώ μεν έκαστος έαυτδν γούν, δ 
δή καί τοΐς άλογοtς εμφαίνεται, ά'περ άγαπώσιν 
έαυτά, ώς έκ των δρωμένων φαίνεται; Φεύγουσι γάρ 
διωκόμενα, καί τάς πληγάς έκκλίνουσι, καί σφαττό-
μενα θορυβούσι. Ταύτα δέ πάντα φιλοσωμάτων ίδια, 
καί χαρακτήρες τού αγαπάν ζήν. 

ιε'. "Αγε δή καί συ, ώ τής γυναικός άνερ, αγάπα 
τδ συμφυές, καί μή, άφιείς τήν ομόζυγα, καί ούτως 
ήμισευόμενος, £έμβου πλανώ μένος, δ'που τδ τής 
ψυχής επιθυμούν περιέλκει σε, ΐνα μή κακοις περι-
κύρσ^ς απρόοπτοις, άπερ ούκ Ιστι διαφυγειν. Καί 
συ δέ, ώ γύναι, 'ή τδν ϊ8ιον άποστέρξασα, πρός έτε
ρον δέ άπονεύσασα, διδάσκου μή άποτέμνειν μέν 
τήν κυριακήν κεφαλήν σεαυτής, έτέραν δέ έφιστ^ν, 
άσυμφυί| καί άπ^σκδλλητον διά τδ άνευλόγητον. 

, trimonium, licet in nomine matriraonii dicatur, 
eed alio declinet, praesagit nothos, et tenebrosos, 
et virgineos, et adulterinog, et quscumque non ex 
legitimo malrimonio proveniunt origeneeetnomina. 
Illud autem matrimonium est sacrum, quod juxta 
leges, quod civile, quod Deo gratum est. 

13. Multum jam tempus eet (ultra enim sex 
jam annoB tribulat me quod exira legem fit, tum 
quoad principium, tum quoad ea quae sequuntur 
illud per homines, qui diligentes in homine quod 
exterius, suam oderunt animam, funesta inclina-
tione deviantes aive in gregariam indistinctamque 
tmstionem,8ivejocum Platonicum,cuju8 consilium 
erat omnia esse communia, sive etiam antiquum 
Scytbarum morem sequentes. Seythis enim dicunt 
nibil ex more fuisee proprium, nisi poculum et 
^neem), — non est igitur una dies, in qua non ad 
me currant viri ac mulieres, suas lamentes rixas 
atque beila matrimonii, cujus vincuio Deus illos 
conjugavit.Separatur vir ab uxore,et vel pellici ad-
hffiret, vel in legitimum aliorum lectum hinnit; et 
ego audio loquorque plerumque melancbolicus, et 
conjuxeeparatus me ludit acirridet, auxiliantibue 
i l l i ad illudendum contribulibus. Et venerabilie 
The88alonicae,ille cui debeniur ealutationes maH», 
ibi fere conspuitur et in maxilla percutitur! Et, 
non puto, tuno (nisi matrimonii legislator Domi-
nus pro ludibrio talia miaatur) rureum ex alia 
parto vir apparet olamoribue insequendo uxo-
rem, veluti separatam, et non tantum seorsum, 
procul ab illoydiver8am in locum paacuse mortifera 
quidem, sed qu® videtur il l i dulcie, et super 
aquam, qu« videtur il l i refectionis, sed et produ-
ctam, quo non permisit Deus.Et bic etiam irascor 
et importuous sum ad nullum bonum finem : unde 
infirmus et deeperans multorum correctionem, 
advereue talem morbum otor remediis non tantum 
epiritualibus, sed el bumanioribus, et in omnibue 
videor vix tolarandas. 

14. Quare, fratres, quare non reote diligimus 
nec no8 ipsoe nec cbaritatis praesidem Deum ? Est 
hoc malorum pessimum. Esto enim quod deepi-
cienda sit Ecclesia : cur autem unusquisque non 
semetipsum diligit, quod vel in brutis conspi-
citur animalibus, qu» eeipsa diligunt, ut quo-
tidie apparet ? Persecutores namque fugiunt, 
vulnera devitant, ot nocentia repellunt.Uaec autem 
omnia eese diligentium sunt propria, vitaeque 
amoris signa. 

15. Bia ergo tu, uxoris vir, quod libi naturalo 
eet dilige, neque tuam deserene conjugem, et eio 
dimidio minutus, divageris paasiin, quo propellit 
anim® desiderium, ne malis incurras improvisis, 
quae fugere non datur. Tu quoque mulier, tuum 
aversata conjugem et ad alium inclinata,di8cenon 
abscidere tui ipeius dominicum caput, ad prrepo-
nendum aliud, quod, benedictionis defeotu, neo 
coaptari neo coneooiari poteet. Non eoim aliquis 
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putet, et hoc cum juramento tcstor, se evasurum Α 
6886 sive praesentem, sive futuram Dei iram,si qua 
D6U8 conjunxit soparat, et ita pulchrum conju-
gium, per quod semen juxta divinam benedictio-
nem multiplicarevitam ordinatum eat, inutile red-
dit. 

16. Quod autem me non minus consumit, et v i -
tam meam conterit, et non eolum vitalie>aDguini8 
fluentum eugit et exprimit, sed fere me discerpit» 
•unt prolusioaee, sive nuptiarum atria, ooajungio-
rum preelibationes.More enim bio venerabili etatu-
to, praanibula nuptiarum providendi sancleque 
ooneiderandi,ut nihil obstet quin recta via gradia-
tur utque tortuosa praecludantur, quidam sunt» 
qui peculiaria deeiderii fluento provoluti, in abye-
eum inconvenientiffi quidem obeervatores proji- ] 
ciunt, curare vaneque epeoulari cessantee : ipei 
•ero copulant amantes, velut animalia gregaria» 
quibug nec ratio, nec lex, neo moe bumanue est. 

17.Et ego nuper vidi meos conoivee in boc ausos 
iniquitatem, quam oondum usque bodie vidi, neo 
etiam, sive de looo isto, sive de alio, didici. As-
sumptos enimvirum quemdam ao mulierem dispu-
tantee, an beoedicerentur, non prooul ab urbe du-
xerunt, et, deoepto simplice ignaroque sacerdote, 
divinam subripuerunt beaedictiooem itlaqua eon-
junxerunt aoimalia sine Deo, jugoque consueto ao 
vincuio canonico. Sio enim mihi vocare iibet docu-
menta 8cripta,quibus bominee coojugaliteruniun-
tur. Ut autem bco in notitiam mibi venerunt facto 
citiuB bujusmodi jugalibus obviam,coajunctionem 
qua exprobravi, ebeu ! quantam impudentiam ex 
ignobilibue jugariis expertua suml Postquam enim 
violenter olamaverunt minitariquenihil omiserunt, 
recentem legislatioDem allegaverunt bi novi cano-
niet©,quod « Semel aut bis cum pulsavissemus et 
eacrorum ministrum nonaudientem inveniesemue, 
alio, quod volebamus quaesitum ivimus : » AJiquid 
diceotes eimiJe,ut ita dicam,ao istud : « Fermento 
misto paaeque paralo, oiibannm invenieotes ηοα 
convenientem, ad alium cucurrimus. » Homines 
clibani igne, de quo pBalmi, vere digai 1 Hi vero 
quoque ia aliquid multo pejue, ealtem prorsue i l -
licitum, pra3terea offenderunt. Mane quidem enim 
sponsalia facta sunt, et eiatim conjugium abscon-
diium impletum est. Uoo abomindndum ipsis ad 
horam eic raptum eet: sic, contra omnes oona-
mine facto, tropaeum ante urbem statuorunt: sio 
oontra regiam novellam juvenili festinatione ege-
ruot, 61 acceieraverunt culpara, priuequam canon 
obsisterct eie. Et quidem putaverunt miseri, 
Deum, qui in ipsam abyasum, ac, si qui infe-
rius est, oculo penetrat, ββ abscondi! Et oculum, 
oui nibil est opertum, existimaverunt 86 latere! 
Bed qui de coelo prospicit, et vidit ei cernit et in-
dignatur. 

Μή γάρ τις οίέσθω — ένορκος δέ τοΰτδ φημι — 
άποφυγεΐν τήν δργήν τοΰ θεοΰ, τήν τε έν β ίψ καί 
τήν έσύστερον, χωρίζων, άπερ δ θεδς ήνωσε, χαί 
ούτω τήν καλήν συζυγίαν αχρείων, δι' ής τδ χατ' 
εύλογίαν θείαν σπέρμα τδν βίον πληθύνει ν τέτακται. 

ις'. *0 δέ με ουδέν £λαττον έχτήχει, χαι τής έν 
έμοί ζωής παρατρώγει, χαί ύφέρπον ού μδνον έκμυζ? 
χαί βδάλλει τού ζωικού αίματος, άλλά χαί μιχρού 
διασπαράσσει με, τά προαύλια, είτε προτεμεν/σμα-
τα τών γάμων είσί, τά τών συζυγιών πρωτόλεια. 
Έθους γάρ ενταύθα τεταγμένου σεβασμίου, έπι-
βλέπεσθαι τά πρδ τών γάμων, χαί Ιερώς έκλογίζε-
σθαι, ώς δρθά μέν οντά εύοδούσθαι τή παραχωρή
σει, έστρεβλωμενα δέ γε άποχωλύεσθαι, είσί τίνες, 
οΐ ρε ύ ματ ι χαταχυλιόμενοι εφέσεως Ιδιορρύθμου, 
είς άτοπίας βάραθρον τούς μέν έπιτηρητάς παρω
θούνται, άφιέντες μελετών χαί μάτην σκέπτεσθαι* 
αυτοί δέ βιβάζουσι τούς έραστάς ώσεί χαί άγελαΐα 
ζώα, οίς ούτε λόγος, ούτε νομός, ούτε τρόπος άνθρω-
πιχός. 

tf. Καί εΤδον έγώ πρδ βραχέων συμπολίτας έυούς 
τών ενταύθα τολμήσαντας άνομίαν, ήν ούπω μέχρι 
χαί τήμερον ούτε εΤδον, ούτε μήν άλλως Ιμαθον 
ούτε έν τοΐς ώδε, ουδέ μήν άλλαχού. Αιαλαβόντες 
γάρ άνδρα τι*ά καί γυναίκα λογο μάχου μένους, ε! 
εύλογητέοι έσονται, ύπεξήγαγον ού μακράν τής «ί
λεως, καί άπατησαντες απλούν Ιερέα καί άβετη τι 
είς γνώσιν, έκλεψαν τήν θ*ί*ν εύλογίαν, καί συν-
έζευξαν ζώα ταύτα θεού δίχα καί ζυγού τοδ συν
ήθους καί ζυγοδέσμου κανονικού. Ούτω γάρ x*t έγώ 
καλεΐν έθέλω τά γραπτά τυπώματα, δι' ών συν-
δεσμοΰνται γαμικώς άνθρωποι. Ής δέ είς γνώσιν 
ήλθον έμοί ταύτα, τψ τάχα τοΐς τοιούτοις έπιστα-
τούντι ζευγαρίοις, καί έμέμψάμην τήν ζεΰξιν, ώμοι 
τής άναιδείας! ής έπειράθην έκ φαύλων ζευγηλα-
τών. 'Βγκραγόντες γάρ πρδς θράσος, καί ούδε άπει-
λήσασθαι κατοκνήσαντες, εΤτα καί θεσμοθεσίαν 
νεαράν έξεφώνησαν οί καινοί κανόνισταί, δτι « Κει 
άπαξ καί δις κοπιάσαντες, καί τδν Ιερολόγον μή 
υπακούοντα έξευρηκότες , άπηρτήσαμεν δλλως, 
δπερ ήθέλομεν, · δμοιόν τι φάμενοι, ώς έάν εΤπον, 
δτι « Φυρασάμενοι ξύμην, καί άρτοποιήσαντες» 
κλιβάνψ περιτετυχηκότες ούκ άρέσκοντι, μετεπη-
δήσαμεν εις έτερον. » "Ανθρωποι ούτοι κλιβάνου 
πυρός ψαλμικού άξιοι. 01 δέ καί τι χείρον πολλφ 
συνέπταισαν, μενούν γε άθεσμον είς τδ παράπαν. 
Πρω\ μέν γάρ ή μνηστεία έτελέσθη, αύθωρόν δέ νϋ 
δ γάμος έγκρυφιασθείς έπληρώθη· Τούτο δή το 
άποτρόπαιον ούτως αύτοΐς ήρπάγη, τά της ώρα;* 
ούτω κατά τών κανόνων σπουδάσαντες, έστησαν προ 
τής πόλεως τρόπαιον · ούτω κατά τής βασιλική; 
νεαράς ένεανιεύσαντο σπεύσαντες, καί έτάχυναν τήν 
άμαρτίαν, μή καί φθάσας δ κανών αντιπράξω αύ
τοΐς. Καί εδοξαν μέν οί ελεεινοί κρυβήναι άπό τοΰ 
θεού, τού καί είς άβυσσον αυτήν, καί εΓ τί «ου 
κατωτέρω, τψ βλέμματί έμβαθύνοντος * καί λαθ^ν 
τδν άλάθητον ένόμισαν δφθαλμόν. Ό δέ προκύττων 
άπ' ουρανού, καί εΤδε καί βλέπει καί αγανακτεί. 
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ιη ' . Καί τδ εφεξής δκνώ λέγειν. Ό δέ με μικρού 

παρέδραμεν· έκεγχόμενος δ έν τψ τοιούτψ κακψ 
θερμότερος τού κόσμου άνθρωπος, καί ύπδ τών 
περιεστώτων της εκκλησίας τέκνων άγχόμενος είς 
ποίγμα, διαλογικδν έξανοίγει τδ στόμα είς χάσμα 
καί πλατύ καί βαθύ. Καί κατά θυμομαχίαν άνατείνας 
τώ χειρε, καί τ ή μέν δακτύλψ άψάμινος τού κάτω 
στοιχείου τών οδόντων, τή δέ έτερα τού υπερκειμέ
νου, καί μύζων βαρύ, ένεδείκνυτο έθέλειν σχίσαι, 
καί ούτως άνευρύναι τδν άνω λάκκον είς πλέον τού 
φυσικού, ΐνα έχ*α ποταμούς εκείθεν έξερεύγεσθαι 
αμαρτημάτων παπαδικών. Καί είς τοσούτον ενδει
κτικώς αίνιξάμενος, είτα συ\ έκλεισε μέν τάς τής 
βλασφημίας πυλας. Έξουδένωσε δέ δ μέγας άνθρω
πος τδ ταπεινδν τού θεού λάχος, άλαζονευσάμενος 
δ ια^ήδην , ώ, ε; μή δ δούξ ήθροισεν ούκ άν ουδέ 
λατηξίωσεν είς 8ψιν τοίς εκκλησιαστικοί ς έλθείν. 
Ούτω κατά τής Εκκλησίας υψηλός, δ πρδς άκρίβειαν 
ούκ ευώνυμος άνθρωπος, ούτω περιφανής δ μέχρι τότε 
ήμίν αφανής. 

ιθ'ρ Ούτως οί τού θεού δοκούντες είναι αγαπώ σι 
τούς αληθώς τού θεού* ούτως ή αγάπη νοθεύεται, 
ούτως ή Εκκλησία τιμάται παρά τοΐς έν ήμίν 
δογματικοΐς, οΐ τήν μέν Έκκλησίαν τιμ^ν αύχοΰσι 
καί σέβεσθαι, καί πρός αυτής είναι, καί έτοίμως 
εχειν δπεραποθνήσκειν αυτής, τούς δέ εκκλησια
στικούς παρανοούντες ώσεί καί ούθέν, συνεξουθε-
νούσι καί τά εκκλησιαστικά, φιλοσοφούντες, ώς 
άπροσδεές μέν πάντων τών έπί γής· έπί γής δέ καί 
ο\ εκκλησιαστικοί καί τά κατ' αυτούς. Τί γούν 
άξιωτέον λόγου, φασί ν , ανθρώπους καί πράγματα 
εκκλησιών, ών ανθρώπων καί ών πραγμάτων ού 
προσδέεται δ θεός ; "Q χθαμαλοί ούτοι φιλόσοφοι, ώ 
Ιδιώται, ώ ανόητοι καί βραδείς τή καρδία, καί μηδέν 
υγ ι έ ς ! ΕΤτα πόλεις μέν καί νήες κατά τόν είπόντα 
ουδέν ε ι σι ν , Ιρημοι ανδρών ούσαι τών κατ'αύτάς· ναός 
καί Εκκλησία θεού άπροσλόγιστα κατά τδν θείον κλή-
ρον καί τά κατ' αυτούς πράγματα. 

κ'. Καί σύ μέν, ώ κατάσοφιστά τού γάμου προσ-
λογίζβ σεαυτόν τψ ο!κψ σου, καί τό πάν έν αύτψ 
συλλέγεις είναι * καί αληθώς λέγεις. Καί τόν μέν 
βαλόντα λίθον κατά τού τοίχου, τού σοι διαφέροντος, 
ολίγα μέμφ°0* τδν δέ κατά σού τήν βολή ν τολμήσαντα 
κρίνεις καί κατακρίνεις. 'Ημάς δέ, τήν Έκκλησίαν, 
τδν θεδν αποστερείς τού τοιούτου δικαίου* καί τήν 
Έκκλησίαν σεμνύνων οΤς λέγεις, περιυβρίζεις τήν 
αυτήν οΖς πράττεις, σεπτόν μέν είναι τήν Έκκλη
σίαν ^ητορεύων, ού τοιούτον δέ τδ έκκλησιαστικόν 
φύλον.. Αγνοείς άρα, δ' τί ποτέ έστιν Εκκλησία. 
Ού νοεϊν μοι δοκεΐς, ώς έτερον μέν τοι δ ναός πρός 
γε άκριβολογίαν, έτερον δέ ή Εκκλησία. Ό μέν γάρ 
κτίσμα τεχνικδν, άφωρισμένον τψ θεψ* ή δέ σύγ
κλητος Ιερά κλητοί θεψ άνδρες, πρόβατα καλούμενα 
θεψ κατ* δνομα. Έλεούμεν τούς κατά σέ νοούντας 
άνθρωπε, οίκτβίρομεν τής έλαφρίας, θαυμάζομεν της 
άκαίρου πεισμονής, μεμφόμεθα οΤς λυπείς τόν 
θεόν. 

κα\ Ού μήν άλλά ούτως οί άμαθες τήν άγά
πην ψεύδονται. Ά λ λ ' ήμεΐς τοΐς είδόσιν, δποΐόν τι 

Α 18. Jam ulteriora me piget dicere. Quod autem 
me fere prsteriit .* convictus, bio in hujusmodi 
malo calidior quam decet hominem,et a pueris ec-
cleeiam circumatantibus ad suffocationem poene cora -
preasus, os rationabile dilatabat in aperturam lar-
gamac profundam ; etcertatim manus extendens, 
una quidem cum digito inferiorem dentium ordi-
nem, alia vero euperiorem tangens, monstrabat ee 
findere velle sicque plusquam naturaliter, euperio-
rem ampliare laoum, ut enormium peccatorum 
exinde fluvios evomere posset. Et aic eenigmatis 
interpretatiooe facta, protinus quidem blaapbemio 
januas occluait.Gontempait autom hic magnus bomo 
humilem Dei sortem, manifeete jactitane ae niai 
dux coegieset, coram ecclesiaeticis siatere vix di-
gnaturum fuisse. Sic adversus Ecolesiam excelsus, 
bic aon accurate pulcbri nominis fuit bomo ; eio 
conepicuus, bio nobia bucusque obecurue. 

Β 

19. Sic qui Dei videntur esse, diligunt eos qui 
J)ei vere sunt; sic adulteratur cbaritae; eic Eccle-
eiahonoratur a noatris dogmaticis, qui aeglorian-
tur quidem Eccleaiam honorare ao venerari, et ad 
eam pertinere, et ad morieDdum pro ea paratoe 
esse, ecolesiasticos autexn pro nibilo existimantea, 
etiam ecclesiaatica nibili ducunt pbilosophice jao-
titanics omnibus qu« sunt super terram opus non 
esse : super terram autem ease et eccleeiasticoe et 
eccleaiastica. Quid igitur, inquiunt, haberetur ra-
tio de bominibua et de rebue eocleaiarum, quibus 

C bominibus quibusque rebus non indiget Deus? ο 
abjecti pbiloeopbi! ο idiote ! ο insentati gravea-
que corde, nibil sani habentes 1 Deinceps urbes et 
naves juxla loquentem nibil eunt, absque bomini-
bus in eia exsietentibue: tempium et Ecclesia Dei, 
quoad divinum olerum et ea qu© epectant ad eoi 
res Bunt supervacuae 1 

20. Et tu quidem, nuptiarum inimioe, teipeum 
annumeraa cum domo tua, totumque in ea eeeo 
concludia; et verum dicis. Et illum quidem qul 
jacit lapides contra murum, ad te pertinentem, 
paululum increpae: illum vero qu\ contra te ipsum 
jacuerit, judicas et condemnaa. Nos aotem, Eccle-
aiam, Deum tali justitia privaa : et Ecclesiam ho-
noraae verbis, actibus injuriosia tractas, venera** 

D bilom esae quidem dictitans Ecclesiam, non 
autem similiter eccleaiaaticam tribum. Ignorae er-
go quid taadem sit Ecclesia. Haud cogitare mibi 
videris, aliud quidem, ut proprie loquamur, tem-
plum, aliud autem Ecclesiam. Illud quidem enim 
est artificiosa constructio, Deo aeparata ; illa vero 
aacer coetus, bomioes Dei vocati, oves Dei nomine 
dicts. Nos miseremus et illorura qui juxta te een-
tiuDt, bomo ; miseremur levitatia, miramur inop-
portuDam preesumptionem; ea quibus contrietas 
Deum, vituperamus. 

21. Non secue ignari obaritatem mentiuntur. 
Bod nos ecientibue quale ait bonum. ecce propo-
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euimus eam negotiationis modo oommodantes, ut j 
antea dictum fuit, ut per illam et voa locuplete-
mini nobisque commodum afferatis, eam qu« ax 
Deo eet examinanteeet velut ipeius boni monearii 
probantee, deinde cum ea quae ex dasmone est 
comparantes,et baac quidem deciinantes, divinam 
vero probantes. Quemadmodum enim nulla est 
oommunio luci ad tenebras, ita neo charitati qus 
eeoundum optimum Dominum est, ad eam qu« ex 
pesaimo dcmone vonit. 

22. Proposito ergo vobis ad foenus charitatis, 
bono aureo, poene dixerim, soliseimili, adjiciam in 
parem utilitatem etiam cseteraa hujuemodi materias, 
quaa in sinu collocantea et eioul fas est oommutaa-
tee,ealutariapereasetiam lucrifaoietis. Non babeo 
vero contendere, nec me praebere cautionem, quod 
habaam numiama vobis ofTerre numismate chari-
tatia septuplum purgato pretioaiua ac pulcbriue. 
Omnia enim, [quaecumque vobis ad accipiendum 
proponam tali auro commista eunt. Licet eaoea vi-
deantur eese quaedam propoaitorum, attamea et 
ipaa cbaritatis auro oommiecentur, et ideo eplen-
didam babant dignilatem. 

23. Habetis deln a nobia et aliud talentum con-
ducena ad misericordiam, et banc ante alios erga 
me. Non enim eeeotia misericordee, ai quidem 
eeniorem, alicobi repertum, egenum, mendicantem 
miaeremiai, non tantam eimpliciter, eed ad com-
municationem, eamque largam, oum animae volun-
taa compunola est; me autem decrepitum eenio-
rem, omnis quidem virtutis expertem, non aulem 
qui misericordiam coneequatur indignum, modie 
omnibus tribulatis, non reputantes, quod in 
quantum mibi minimo non facitie aliquid boni, 
neo Deo facitis. Et sic quidem mieerendum mei, 
vestri supplicis, at gratuiti ministri, in eie primo 
quibua oportet, licet alias incommodi, in his 
quibua a me non possibilia minieteria requiruntur. 
Deinde caeteroe quoque miaeremini fratree, quan-
tum poiaibila eet, propter Dei amorem. Hinc etiam 
talentoiuperimponens solatium in moeroribus cum 
aliquia frater insolabilii est, in eia qu« me re-
epiciunt aiiquid aimilia efflagito; et ego quidem, 

• Deo preatante, talibue solatiis dives aum. 
24. Sant tamen aliqoi mensurabiles, de quibue e 

oontra male habeo, epinae illi nobis acuts, dmnam 
pratum aterile reddentes, amaritudo melli coneo-
eiata, acetum quo spiritualis humor fructibue sibi 
competentibua orbatur. Hi sese felices esae crede-
rent, si nos moreremur, ipaique coelo ae propin-
quaese volatu putarent, ei nos Tartarua haberet. 
Ad quoe ipse dicerem, non ipeis fore lausta, i i 
qu» oontra noe vovent perficerentur. Ardenter 
enim exoptant malum videre super nos irruens ot 
slatim ipsos morte preecipitandos : quod utinam 
non videant! eed detur et nos et ipsos vivere, ut 
ipsi quidem percutiant ao vulnerent, ut nuno 1«-
tanter faoiunt, in vanum, noe oum autem admira-

άγαθόν έστιν, ιδού παρατιθέαμεν αυτήν έκδανείζοντες 
πραγματευτικώς, ώς άνόπιν λελάληται, Ίνα οι ' αυτής 
και ύμεις πλουτισθήτε, και ημάς προσοφελήσητε, 
βασανίσαντες ταύτην τήν τού θεού, καί ώς αυτού τρα-
πεζιται αγαθοί δοκιμάσαντες, εΤτα καί άντιπαρα-
θέντες τδ δαιμονιώδει, καί αυτήν μεν παρεκκλί-
ναντες, τήν δέ θείαν έγχολπωσάμενοι* δτι μηδεμία 
κοινωνία, ώσπερ ουδέ φωτί πρδς σκότος, ούτως ουδέ 
άγάπτβ, τή κατά τδν πανάγαθο ν Κύριον, πρδς τήν τού 
παγκάκου δαίμονος. 

κβ'. Προβεβλημένου γούν δμϊν είς δάνος τού 
κατά τήν άγάπην καλού, τού χρυσέσύ, εγγύς δέ 
είπεΤν δι' αυτόν καί ήλιώδους, προσθήσω εις δμοιον 
χρέος καί λοιπάς τοιαύτας δλας, &ς ύπδ κδλπφ Οέμε-
νοι καί καταλλάξαντες. ώς χρεών, κερδανεΐτε καί 

. δι' αυτών τά σωτήρια. Ούκ έχω δέ άπτσχυρίσασθαι, 
ουδέ έγγυήσασθαι έμαυτόν, ώς εδπορώ κάλλιόν τι 
καί δοκιμώτερον άναθεΤναι νόμισμα ύμιν τού κατά 
τήν άγάπην έπταπλασίως κεκαθαριεμένοο. ΙΙάντα γάρ 
οπδσα ύμιν παραθώμαι είς άνάληψιν, χρυσφ τοιούτψ 
συνανακέκρανται· καν εί καί χάλκε» δοκειεν είναι τινα 
τών παρατεθη σο μένων, άλλά καί αυτά χρυσφ άναμέ-
μικται άγαπητικψ, καί διά τούτο σεμνότητα έχει προ-
λάμπουσαν. 

κγ'. Έχετε δή έξ ημών καί άλλο τάλαντον παραγ-
γέλλον ε'ς Ιλεον , καί αύτδν πρδ γε τών άλλων 
εις έμέ. ΕΓητε γάρ άν ούκ ελεήμονες, at-περ γέροντ* 
μέν, εί που τύχοι, πτωχδν, μεταιτήςαντα οίκτείρετε, 
καί ούχ απλώς, άλλά καί είς μετάδοσιν, καί αέτήν 
άδράν, δ'τε κατανυγή τό βουλδμενον τής ψυχής. Έρέ 
δέ σαπρόν γέροντα, πτωχεύοντα μέν αρετής άπασης, 

' ούκ άνάξιον δέ οίκτου τυγχάνειν, θλίβετε πολοτρδ-
πως, ούκ ένθυμούμενοι, δ'τι, έφ' δσον έμοί έλαχίστψ 
οντί ού ποιείτε τι αγαθόν, ουδέ τφ θ εφ ποιείτε. Καί 
ούτω μέν έλεητέον πρώτον έμέ, τδν όμετερον 
εύχέτην καί άμισθον ύπουργόν, έφ' οΤς έστι χρεών, 
εί καί άλλως δύσχρηστον, έν οΤς απαιτούμαι τά μή 
πρδς ισχύος δουλεύματα · είτα συνελεείτε καί τούς 
λοιπούς αδελφούς, εις δσον έστι δύναμις, δ ιά άγί-
πην θεού. Τούτψ τψ ταλάντψ προσεπιψορτίζων κει 
α τό έν λύπαις παρήγορον, » δτε τις αδελφός άπαρά-
κλητος είη, ποτνιώμαι είς τι δμοιον καί ύπλρ των κατ' 
έμέ* καί πλουτώ μέν έγώ, θεού διδδντος, παρηγορίαις 
τοιαύταις. 

κδ'. Είσί δέ δμως τινές μετρητοί, έφ' οίς δυστυχώ 
I τδ άνάπαλιν, άκανθοι ήμιν αυτοί όξεΐαι, άχρειούσΦ 

θείον λειμώνα, πικρία παρεγχυμιζομένη μέλ ιτ ι , δ{βί-
• μη, δι' ής τό πνευματικόν ύγρόν άποστειρούται τά είς 
καρπογονίαν αύτψ πρέπουσαν οί καί ευδαιμονία 
δδξαιεν άν, είπερ ήμεΐς θανούμεθα, καί αύτψ οδρανψ 
πελάσαι νομιούσιν άναπτάμενοι, έάν δ Ταρταρος 
ήμας Ιξει. Πρδς οδς είποιμι άν αυτός, ού καλά γε
νέσθαι σφίσιν, έάν αί καθ' ημών αύτοις άποτελεσθώ-
σιν εύχαί. Άρώνται γάρ που ένθέρμως ίδειν κακδν 
έλθδν έφ' η μ ά ς , καί αύτίκα θανάτψ κατενεχθήναι 
αυτούς· δ'περ μή ίδοιεν. Άλλά γένοιτο ζήν καί ήμας 
καί αυτούς, Ίνα βάλλωσι μέν αύτοΐκαί τιτρώσκωσιν, 
ώς νυν ποιούσι χαίροντες, έν κενοΐς, ήμεις δέ θαυ-
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μαζώμεθα, οίς τε άβλητοι μένομεν καί άνούτατοι, καί Α tione aapiciamur quomodo maneamue inviolabilee 
οίς κερδαίνομεν δι' υπομονής. ΙΙροσθήσω δι' δ'τι καί 
παραμυθού μεθα, θεωροΰντες τήν κατ' αυτούς άδρά-
νειαν, έτι δέ καί ει πώς δψέ ποτε χρόνου δ μέγιστος 
τών ψυχών Ιατρός δοίη άναφρονήσαι αυτούς, καί 
ούτως άποκαταστήναι είς σωτηρίαν* ή ς είπερ ελπίδα 
φορούσιν, ούτω ζώντες, ώς άρτι βιούσι, ματαιάζου-
σιν οί πτωχοί , καί είς κενδν έλπιδοκοπούμενοι πε-
ποιθασιν είς άβολους μεταδόσεως,εί τινά που καί έλεή-
σούσί, ώς εκείθεν κερδήσα/τεςτά σωτήρια. 

κε'. Καί τούτο μεν ούτω μοι τψ τέως προκείσθω. 
Ίδού δε καί άλλο τάλαντον εύχρηστον καί φίλον Χρι-
στψ τψ θεφ προχειρίζομαι ύμιν τδ δέ έστι « τδ έν 
τ ή κατά τδν βίον αναστροφή εύδιάκριτον, » ψ συν-
αναφαίνεται αύτίκα καί τδ « συγγνωμονικόν. » 
'Αμήχανον γάρ θάτερον θατέρου δίχα συνίστασθαι. 
Μεταχειρίσεσθε δέ καί αυτά τεχνικώς τοιούτψ κανόνι. 
Αογίσασφε, ώ αδελφοί, δτι ού πας δ προσκόπτων έν 
δδψ ψέγεται. Ά λ λ ' δ μέν άλλαχού πλανώμενος τοις 
δφθαλμοίς, καί πάσχων διά τούτο πρόσκομμα, σκώ-
πτεται* δ δέ διά τδ άρισφαλές τής δδού σκαμβεύσας 
ού πάνυ αν ψεχθείη, άλλά συγγνωμονηθείη παρά γε 
τοΐς δρθά διακρίνουσιν. Ούτος δ λόγος δ βραχύς, αύτη 
ή ευσύνοπτος παραβολή, τούτο τδ εύπερίγραπτον επι
χείρημα έχει δδηγεΐν ομάς είς τδ εύ διακρίνειν καί 
αύτίκα σογγνωμονεΐν, δ'ποι χρεών. Όμοίψ γάρ τρόπψ 
και δ κατά βίον άνθρωπος ούκ άεί μακάριος έσται, 
ώς άμωμος έν δδψ, καί κατά νόμον τδν Κυριακδν 
πορευόμένος* άλλ' έστιν ού καί σφάλεις όκλάσει, καί 
προσκόψει, καί που καί πεσεΐται. Καί ούκ ευθύς δ 
διακρικτικδς άνθρωπος καί ούτω συνετός έπεμπηδή 

et invulnerati, quomodo et fructum per patientiam 
feramus.Adjiciam autem quod consolamur,oonside-
rantea eorum fragilitatem speraotesque ut si Deua 
aliquando, maximua animarum medicue, eos re-
sipiacere concedat, itarestituaDturadsalutemxujus 
etei spem io se ferant,sic vivenlea ut nanc vivunt, 
eam reddunt inotilem miseri, et vana apee deoepti, 
frustra retributionisdenarioe eperant,8i cujue forte 
misereantur, tanquam exinde salutaria lucrantee. 

25. Etistud quidemsic mibi usque buc obverse-
tur.Ecoe veroiaBuper talentumaliud utile charum-
que Gbristo Oeo vobia propono. Hoo eet « in vite 
conversatione bono eaae judicio, » cui atatim con-
nexum apparet esseindulgentem.impossibile nam-

JJ queeatunum abeque alio eubsistere. U»c autem 
artificioae tali regulacomprebendetis: Considerate, 
fratrea,quod non omaia qui oadit in via, reprehton-
ditur.Sed ille quidam paaeim oculiaerraneetscan-
dalum ideo passus irridetur: iile vero qui propter 
vi© lubricum vaciilas8et,non prorsus increparetur, 
sed a recte judicantibus cum indulgentia judicare-
tur. Iste brevis aermo, ieta compreheneibilie para-
bola, bec circumcisa argumeatatio voa ad bene ju-
dicandum,et statim ubioportet,ignoscendum facile 
ducet. Simili namque modo per vitam bomo non 
eemper felix erit, tanquam irreprehenaibilie in via, 
jnxtaque Dotninicam legem ambulana, sed erit ubi 
quaaaatue fleotet, et offendet, imo cadet. Et homo 
boni judicii aicque prudens noo oito lapaum con-
culcabit et materiamaocuaationum imponetjacenti 

σει τψ πεπτωκότι, καί ύλην επιτιμήσεων έπιφορήσει ^ et obruei i l lum,sed moderate judicabit, epiritu ea-
κειμένω, καί καταθάψει αυτόν* διαιτήσει δέ, τψ 
παθήματι κανονίσας, πνεύματι σοφίας καί συνέσεως* 
καί διερευνήσεται τδ αίτιον, παραμετρήσας αύτδ 
ποιότητι προσώπου καί βίου τοΰ κατ' αύτδν, καί τύχ·β, 
καί περιπέτεια καιρού, καί δ'λως ταΤς ύλαις, αΤς δ 
βιωτικδς υπόκειται άνθρωπος* καί σταθμωσάμενος, 
εί μεν τού κόσμου έστι καί δίκης προΐσταται μεταχει-
ριεΐται μέν τδ πράγμα, ώς δ νόμος εύθύνει. Ούκ έστι 
δε δπως ούκ έπιεικεύσεται καί αύτδς ώς οΤόν τε, εί γε 
Χριστιανός έστι, καί έλληνίζει τά είς καλοήθειαν, ού 
μήν προς βαρβαρική ν θηριωδίαν πέπλασται. 

τυζ9 Καί ούτω μέν, έάν ή δίαιτα πρόβαίν^ κοσμι-
κώτερον* έάν δέ κατά πνεύμα , ούκ άν έγωγ' ούν 
έμαυτάν πείσω, μή ουχί τδν τοιούτον χρήναι πλεο 

pientiaeet intellectU8,depaaaione discernen8,inqui-
retque caueam eam dinietiens oum qualitate per-
sonse viteque illiu8,oum fortuaa oiroumstantiaque 
temporiSjUiio verbo,cum omnibue quibus eubjacet 
bomo vivene, et, ponderatia omnibue, rem quidem 
juxta direotionemlegi8,eiordini justitiaque prssit, 
adminiatrabit. Non eat autem cur non moderanter 
traotaretur,eo quod ipee sit Christianus, aut quoad 
venustos moree Grecus, aut in agreeti barbarie 
iormatus. 

26. Et ita quidem est quando judioium seoun-
dum mundum procedit; siveroeecundumepiritum 
ilat non facile crederem oon debere talem abundare 

νάζειν έν τψ διακρίνειν καί συγγνωμονειν, μεθο- D magts in diacernendo vel ignoacendo qui rem jaxta 
δεύονια τά πράγμα έπιστημόνως ώς δ θεδς ύποθή-
σεται * εί μή άρα κατ' αυτού θεού τδ πταίσμα 
πέφηνε. Τότε γάρ ούτε διακρίνειν, ούτε συγγνωμο
νειν δέδοται. Καί μήν καί έν τοΐς τοιούτοις Ιχει 
πα^(5ησίαν ώς τά πολλά καί ή διάκρισις καί ή έπ ' 
αυτή συγγνώμη, ώς δ κατά πνεύμα έπιστη μοναρχών 
εύμε&οδως τεχνάται. ν1Ι τί άλλο τδ Έβραΐκδν φύλον 
άφήκε zf\ Χριστιανική πολιτεία, καί συμπαροικεΐν, 
καί ελέους τυγχάνειν, καί τρόπον τινά συζήν ; οίς 
θρησκεύειν άφίεται, ώς αύτψ φίλον, καί τών αναγ
καίων πάντων μετέχειν, τών μέν άφθόνως, τών δέ 
έφ' δσον Ιξεστι. Καί μήν διακρίσεως μή προυπούσης, 

εcientiam traotabit, prout Deua auggeret, niei ta-
men advereae Deum culpa adeaeo videatur. Tono 
enim nec diecernere neo igooacere daium eat. 
Attamen in hie aimilibus plernmque copiam habet 
dincretio et qus comitatur eaoi indulgentia, prout 
qui secundum epiritum in soientiaprimatum teoet, 
methodioe demonstrat. An eat aliud, quod gen-
tem Hebraicamconceaaerit Cbristianoar^gimini oo-
babitare, miaerioordiam obtinere, et quodammodo 
convivere, eo quod oultum exeroere permittitur, ut 
ipai plaoitom etomniuni naeeaeariorom babereparti, 
,oipaUooam,bor*am quidtxQ abaadaater,istor«m Ttro 
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quantumlicet?Et tamen einediscretionepraecedente 
et indulgentia sequente noa essent apud noeJudai-
cm tribus, nec iuali Gbriatiani, multoque mioua 
athei.Si ergotalas (quotautein millia auat!)haud in-
quietos pascit diacretio indulgentiaque chrietiana, 
cur tandem bonos inter noe fratrea,rectos chrietia-
nos,ab bujuamodi bono duali,bac pia conjugatione, 
hacinCbristo fraternitate,eam dicoqu» seoundum 
diacretionera atque indulgentiam eat, excludimua ? 

27. Inebriatue est olim posterioria mundi proto-
parens Noe, sobrietateque abjecta et eui non com-
posalto eomno sepultus, sine decore humi ja-
cuit. Hinc, detectia quae noo oportet, irrisus est 
non a multis, sed ab UDO quodam, cui non oonve-
niebat, et ipeo imprudenti. Qui vero eeneati, non 
curiose tentarunt videre qu» non licet: eed etiam 
in non debito detectum absconderunt. At oerte 
quidem a jaoente, cum a vino liberatus eat et a 
Deo ipso qui juetissimum est bi benadicli sunt. 

28. Jam mibi ooneiderandumest factum iato mo-
do. Inebriatua est magnua ille vir; indecore jacuit, 
a quodam irrisus eat. Excitatus a eomno, illum 
quidem cognovit ac maledixit, non autem il l i aimi-
lea benedixit. Et benedictio multa fuit ac pulohra, 
et Deus deeuper annuens, illum quidem ruraua 
magnum esae permisit,usque ad nunc illuatrem et 
in perpetuum ita futurum.Ceterorum autem quoa 
quidem ille magnua benedixit, eanxit illoa manere 
benedictos dignosquobonaememoriaeinperpMuum; 
adversua autem maledictum ipae auffragatue eat. 

29. Curita judicas, Domine ? Ebrium caatigare 
negligia. Non autem boc solum, eed etiam ejue 
placiia oomplee ; benedicia quidem quos ipse be-
nedixit; maledioendum eaee decernia mieerum, 
in quem ille malediotionem injecit. Certe, inquit, 
ct fecieic, et aapientissimo judicio feci, non tan-
tum huic magns adhsrens peraonffi, eed et ipsiue 
bonaeindoli caeterisque dotibue, qus illum virum 
juatum praatiterunt. Conauetudinem vini non ba-
bebat bomo : sed tunc primum ad buno liquorem 
ex uva,taDquam ex quodam fonte aalientem, velut 
ad aquam acoeasit: etbibens vinum, tanquam in-
nocuum potum, quod vinum natum eet facere, 
expertus est. Hoo autem cum per cesophagum in 
mensura descendit, plane quidem cordia lstitiam 
parit, debilitantem vero torporem producit, cum 
postquam extra mensuram descendit, exindeque 
rursus ascendit, occupata bominis arce, tyranoice 
regnat. Itaque factus est ebrius homo sic semel ex 
vino aopore captua; sed, licet inebriatua sit, co-
gnomen ex ebrietate proveniens, non ipsi tamen 
adbaeait. Sic e contrario qui semel aliquid pru-
denter feoit, ηοα eecundum ecientiam, eed pror-
sua inTitus, nec prudens a recte judicantibus di-
citur; neque certe, qui semel aliquando per acci-
dens aliquid aueit virile, viri fortie nomen aooepit. 

μηδέ συγγνώμης έφεπομένης, ούχ αν ήσαν παρ' 
ήμιν ούτε Ιουδαϊκά φύλα, ουδέ μήν τά τών κακών 
Χριστιανών, τδ δε μείζον ούδε τά τών άθεων. Εΐ 
τοίνυν τούς τοιούτους (μυρίοι δε δσοι αυτοί) διάκρισις 
βόσκει άσκύλτους καί συγγνώμη Χριστιανική , τί 
δήποτε τούς αγαθούς έν ήμίν αδελφούς, τούς δρθούς 
Χριστιανούς, άπάγομεν της τοιαύτης αγαθής δυάδος, 
τής φιλόθεου συζυγίας, τής φιλοχρίστου άδελ-
φότητος, λέγω δή τής κατά διάκρισιν καί συγ-
γνώμην ; 

κζ \ Έμεθύσθη ποτέ δ τού δευτέρου κόσμου rpo-
πάτωρ Νώε, καί παραλυθείς τού νήφειν Εκείτο άκρα
της εαυτού, καί ύπνψ βαθεΤ θανών, σύχ εΤχεν ούο 
εύσχήμως κεΤσθαι, δ'τι μηδέ κατεκλίθη πρδς θέσιν 
έ*μφρονα. Κάντεΰθεν παραφήνας, ά μή χρεών, έγε-
λάσθη ού πολλοΤς,άλλ' ύφ'ενός τίνος, ού μή προσήκε, 
καί αυτού άφρονος. 01 μέντοι φρενών ΐσώ ούτε 
περιειργάσαντο ίδειν, ά μή θέμις· άλλά καί έκρυψαν 
τδν έν ού δέοντι άκατακάλυπτον. 'Αμέλει καί αυτοί 
μέν ευλογήθηκαν ύπδ τε τού κειμένου, 8τε γέγονεν 
έξω οίνου, καί ύπ' αύτου θεού τού διακριτικωτά-
του. 

κη'. Καί μοι θεωρητέον τδ πράγμα καί ούτως· 
'Εμέθυσεν άνθρωπος μέγας έκεΤνος , ήσχημδνησεν, 
έγελάσθη πρδς τ ίνος . Αφυπνισθείς εκείνου μεν 
κατέγνω καί έπηράσατο, τούς δέ άνομο (ου ς έκείνψ 
ευλόγησε. Καί ή ευλογία πολλή καί καλή· καί δ 
θεός έπινεύσας άνωθεν, έκεΤνον μέν άφήκε πάλιν 
εΐναι μέγαν, περίοπτον Ιως καί νύν, καί είς αίώνα 
δέ τοιούτον έσόμενον* τών δέ λοιπών ούς μέν 6 μέ
γας έκεΤνος εύλογησεν, έκύρωσεν εύλογητούς μένειν 

ί καί μνήμης αγαθής άξιους είς τδ διηνεκές τοΰ Λ 
κατηραμένου κατεψηφίσατο καί αύτδς. 

κθ'. Τί ούτω κρίνεις, ώ Κύριε; 'Αφήκας κολάσαι 
τδν μεθυστήν. Καί ού μόνον αυτό* άλλά καί πλρροις 
εκείνου θελήματα, καί εύλογεΤς μέν, οδς άν έκεΤνος 
εύλογη* καταράσθαι δέ κρίνεις τδν έλεεινδν, ψ έκεΤ-
τος επέρριψε τήν άράν. « Ναι, » φησί, « καί έποίησε 
ούτω, καί σοφωτάτ^ κρίσει έπο ί η σα, ού μόνον προσ-
εσχηκώς προσώπψ έκείνψ μεγάλψ , άλλά καί τή 
κατ' αύτδν αγαθή ποιότητι καί τοΤς λο ιπο ίς , δσα 
έκεΤνον τδν δίκαιον άνδρα περι έστησαν. Ούκ ήν έθάς 
οίνου δ άνθρωπος* άλλά τότε πρώτως έκβλύσαντι 
τψ ύγρψ τούτψ, δσα καί τίνος πηγής, τής σταφυ
λής, προσηνέχθη καθά καί δδατι* καί έμπιών τού 
οίνου, άτε νηφαλίου πόματος, έπαθεν, δ'περ οΤνος οιδε 

) ποιεΤν. Ποιεί δέ πάντως έκεΤνος καρδίας μέν ευφρο
σύνη ν, δτε άν καταβαίη διά τού οισοφάγου σύμμί-
τρος* κάρον δέ παραλυτικό ν, δ'τε καταβάς μέτρο» 
πέραν, είτα άναβάς, τυραννήσει, κατασχών τήν h 
άνθρώπψ άκρόπολιν. Ούκούν μεΟυστής άνθρωπος δ 
ούτως άπαξ έαλωκώς τή έξ οίνου καταφορά* άλλ' 
έμεθύσθη μέν, ούκ ένεκάθισε δέ αύτψ έντακεΤσα ή 
έκ μέθης ονομασία. Ούτως έκ τού εναντίου ουδέ δ 
είσάπαξ φρόνιμόν τι ποιήσας μή κατά έπιστήμην, 
άλλ' είς τδ πάν άκων, φρόνιμος τοις δρθά κρίνουσι 
λέγεται* ουδέ μήν δ ές μίαν ποιέ ανδρικό ν τι τολ-
μήσας κατά τι παραπεσδν τήν τού άνδρείον κλήσιν 
άπηνέγκατο. Καί δικαίψ δέ φάκτψ επιβάλει ποτε 
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χαί δ πάντων έκδικώτατος, el ούτω τύχοι. Έστι δε Α Operi vero juato, si easus occurrit, etiam omnium 
και πάλιν άδικος, εί μετά τδ εν έκεΤνο τοις προτέ-
ροις έπιμένειν άπισχυρίζεται. Καί ό έμδς δή ούτος 
Νώε τήν άρΧήν τψ οίνψ διασεισΟείς καί ταραχθείς 
μικρδν δσον, καί άνέσφηλε, καί κατασταθείς ώς 
πέτρα στερρά, ούκέτι έτινάχθη ούδε κατέπεσεν * 
ουδέ κατεκαυχήσατο αυτού δ πρδς ώραν άνδρικδς 
έκεΤνος οίνος * άλλά θραυσθείς έναρέτψ συμμετρία, 
ούκ είς δεύτερον Βλαπτικώς αύτψ ανεφύη, άλλά 
συστατικώς, ώς ή αυτού φύσις έκ πρώτης καταβο
λής κελευσθεΤσα τέτακται. Διδ ούτε είς μέθυσον ενε
γράφη, καί τήν έμπνευσθεΤσαν δέ άνωθεν αύτψ προ-
φητείαν έφύλαξεν έως καί είς τέλος, καί τοΤς έμοΤς 
προπάτορσιν έγγέγραπται. » 

λ'. Όράτε, ώ αδελφοί, όπως αύτδς δ θεδς, δ υπέρ 
πάντας κριτής, δ'τι καί ύπέρθεος, κρίνει, καί δια- g 
κρίνει, καί ούτω διαγινώσκει, ού πρδς άποτομίαν, 
άλλά φιλανθρωπίαν έξ αγάπης πάντως. Τί δή ούν μή 
καί ήμεΤς, είς δσον εφικτό ν, έξομο ιού μεθα τψ τοιού
τ ψ κριτή, άλλά πρδς άπήνειαν καί δικάζομεν καί 
άποφαινόμεθα, καί τά πλείω, έφ' οίς ούτε πρέπει 
ούτε άλλως χρή , πταίομεν πολλάκις ; Άλλά τις 
περίστασις παρίσταται βοηθούσα ήμιν, είς ήν απο
βλέπων δ κρίνων δύναται μή καταφάσκειν δεινά τού 
αδελφού, μηδέ άπηλεγέως αυτού καταφέρεσθαι. Τί 
ούκ ενθυμούμεθα οί μάτην κατά τών άν αιτίων πε-
τροβολούντες, καί τούς αθώους λιθάζοντες, τδν φιλ-
ανθρωπότατον έκεΤνον λόγον τού είπόντος · « Όστις 
ούχ ήμαρτε, βαλέτω λίθον έπί τδ ήμαρτηκός πρόσ
ωπον ; η Μάλλον μέν ούν τί τούς μηδέν μηδόλως 
ήμΤν έξαμαρτάνοντας έθέλομεν καταχωννύειν λίθοις, 
ούτε βλάπτοντες εκείνους ουδέν, άλλά στέφανοι; G 
καλλύνοντες, είτε υπομονής ένεκεν, είτε καί δτι 
πασχοοσι καί δνειδισμούς καί τά άλλα, δι' ών μα
καρίζεται παρά τοΤς ίεροΤς Εύαγγελίοις τοιούτος άν
θρωπος ; 

λα'. Εμβαθύνατε οί διά τού Ιερογρωφικού πελά
γους έντέχνως νήχόμενοι, καί δράξασθε διορατικώτε-
ρον τής εννοίας τού ευαγγελικού βήματος τού · 
« "Οστις ούχ ήμαρτε, βαλέτω λίθον έπί τό άμαρτω-
λόν'πρόσωπον. » Μυστήριο ν τό πράγμα έκπληκτικδν 
αληθώς, καί ούκ εστιν εξισωθήναι διάκρισιν άλλην 
ιεράς τήν ενταύθα προφαινομένην. Καί είκότως. 
θεδς τε γάρ υπέρ άπαντα καί νούν καί πράγματα, 
κα\ θεού διάκρισις υπέρ άπασαν. Έδέζατο Ιπί τού 
ώμου άμαρτίαν κάνταύθα δ αίρων τάς αμαρτίας τού 

injusliesimue manum adraovebit.Est autem iierum 
iniquua, εί post illud unum factum, prioribus in-
hffirere continuat. Et Certe meua ille Noe aliquan-
tulum ia principio vino coacussui ac turbatua, a 
lapsu reeurrexit, et aicut solida petra stabilitue, 
110α ampliua vacillavit neque cecidit, nec adversus 
euui gloria tum ast illud ad boram virile vmum,eed 
commendabili mensura devictum,non secundo fuit 
ad lapaum, aed ad austentaculum, eicutipaius na-
tura juxta primam originem jussa conatituta eat. 
Ideo non inter ebrios inscriptua est,aed inapiratum 
ei deauper propbetias doDum cuatodivit, usque ad 
finem, ao meia cum avis annumeratua eet. » 

30. Videtie, fralres, quomodo Deus ipee, qui 
super omnes judex est, quia super orania Deus, 
judicet , et dicernat, et ita plene cognoecat, non 
ad duritiem, eed ex charitate proreua ad humani-
tatem. Gur igitur et nos,quantum eet possibile,non 
eiflngimur tali judici similea, sed ad crudelitatem 
et judicamus etapparemus, et plerumque, ia qu» 
nec decet nec proreus oportet, espe impingimus? 
Attamen quedam nobie auxiliana prssto eat cir-
cumatanlia, ad quam intuens qui judicat non valet 
dura loqui contra fratrem neque aeve advereus 
eum farri. Gur D O Q in mente revolvimus, nos qui 
fruatra contra iasontes lapidem jacimus, et inno-
centes lapidamua, elementiasimum illud verbum 
dioentii: « Qui aine peccato eet vestrum primus 
in illam lapidem mittat · ? » Vel potiua cur eos qui 
baudquaquam in nos peccaverunt lapidibua obruere 
volumua, nihil ipaoa laedenlee, eed ooronia exor-
nantes, eive propter patieatiam, eive quia pa-
tiuntur opprobria casteraque, quorum gratia talis 
homo sanotia in Evangeliia praedicatur beatui ? 

31. Altiua penetrate, qui per hierograpbicum 
mare perite navigatis, et aliquid assumite perepi-
caciua ex bujus evangelici aententia verbi: « Qui 
sine peccato est veetrum primua in illam lapidem 
mittat. » Hoc vere stupendum est myelerium, 
nec cum bic relucente comparanda eet alia diju-
dicatio. Bt enim merito Deua super omnia, men-
tem ao ree, eat, Deique judicium super omne 
prsstat. IHo etiam super humerum peccatum ac-
ceperat,qui tollit peccata mundi, qui purissimue, 

κόσμου, δ ύπερκάθαρος, δ ύπέρφωτος, Ινα Ιλεηθή τδ β qui luoidiseimus eat, ut iilius peraon» pro qua lo-
ηρόσωπον, όπερ ού έ'λάλησε ν. « Ό μή άμαρτών, 
φησι, βαλέτω λίθον έπ' αυτήν. » Καί πάντως εΤχον 
άν είπεΤν οί άκούοντες αύθέκαστοι έκέΤνοι κριταί, δ'τι 
« Έάν δ μή άμαρτών λίθον έγκελεύηται βαλεΤν κατά 
τού πταίσαντος, σύ δέ ώς θεού υΙός άναμάρτητος εΤ, 
ριψον σύ πρώτος λίθον, καί φόνευσον τήν παράνο-
μον. » Είδότες δέ, ώς έμφράξεί αύτοΤς τό στόμα, ύπαν-
τήσας αύτίκα ατελώς έν τψ ε'ι'πεν. ότι « Καί ίδού 
έγώ θεδς ών άναμάρτητος, ούκ επιρρίπτω λίθον 
Ι π ί φόνψ, καθά ουδέ οδόντα έκβαλώ άντί οδόντος· 

cutus est, misereret. « Qui sine peccato est vestrum 
primus in illam lapidem mittat.» Omnino dicere po-
tuiesent i l l i qui audiebant eeveri judices : « Si, qui 
non peccavit, lapidem jacere jubetur in peccato-
rem, et tu, velut Dei Filius, sine peccato ee; jace 
tu primus Iapidem, et iniquam occide. » Scientee 
autem illum os ipsia obturaturum esse, flrmiter 
extemplo respondentem :« En ego Deue,absque pec-
cato, non jacio lapidem ad occisionem, quatenoe 
neo dentem eruo pro dente, neo oculum effodio 

• Joaa. vni, 7. 



607 E U S T A T H H T H E S S A L O N I C E N S I S M E T R O P O L I T J E 608 
pro oculo, eed modo leniori curabo morbum ejue j 
qui peecavit,quia non ad umbram similit sura vo-
bis, » siluerunt, et incepti pondue sicut et lapie 
in ipeos recidit. Et e.cce vobis Evangelii lapia ipsa 
margarita, quam ut Evangeiii pretiosam, ad lu-
crum negotiabimini. 
έπεί καί λίθου «ίδός τι καί 6 μαργαρος, δν ώς 
σεσθε. 

32, Erat autem ibi viotorioaum Salvatorie ad-
veraus illos severoe judicee argumentum a fortiori. 
« Si enim, inquit, ego qui aine peccato eum, non 
jacio lapidem in peccatricem, neque voa ergo, nec 
qui vobia suot 8imiles,quorum nulli aunt aicutego 
propter peccatum quod in vobis est, lapidatio-
nem excusabit. Igno&celie autem in judicando si-
cut nuno ego quidem ipae manifeete coram vobie 
incipio dare legem, ego caro factue, ego qui ab 
sterno pro eommuni salute tali discretione ueus 
sum, mei vero apostoli ac preconee, a me susci-
pientea legem ponent. » Hujusmodi divinum ta-
lentum, ad judicium et indulgentiam pertinens, 
per quod vobia multum erit lucrum, aliquis di-
eeret, 8uperimmen8um,*i quis forle^auper quod est 
immensum inveniri posset. 

33. Sed mihi videtur quod, ut ex iis qu» aub o-
oulia sunt animadverto, plerique aumua inbabilee 
ad administrandum bujusmodi bonum,ob pueillani-
mitatem quae Dobia inest, alias autem ob examinis 
defectum m accidentibus, necnon ob suepicionem 
ao levitatem ; cunctor enim dicere, et ob invidiam. 
Ε talibue enim quibusdam plerumque caueig perfi-
citur prejudicium,oujua efTectue est implacabilitae 
in eie qui noo solent etiam ubi non oportet, epiri-
tualiter patrocinari, sed cum severis accueatori-
bus inveniri. Hi crudeliter exasperati iraque ob-
cecati, et ideo male videntee, non eolum trabee 
curioee pluequam oportet inquirunt, sed etiam, ei 
que forte sit palea fraterna, tanquam in montem 
Olympicum eam exaggerant. Et ubi eio judicant, 
eum qui quomodolibet propter aliquam ex natura 
necessitatem epuit, injuriose conspuere tenent, et 
qui eimpliciter eoreat.hostiliter ecreare, indisorete 
ipsi judicant; unguentorum autem inunctionetn 
pro coeni effusione habent. Non aalutavit nos ille 
quidam transiens : ergo fecit injuriam, aut ealtem 
oontemptor eat. Obviara factus, non allocutue est, 
non riait, neo etiam eubrisit: ergo nobii inimicue 
est. Talis bunc et illum benigne euscepit et ample-
xus ei t : nostri vero non meminit: ergo bujuemodi 
boetilis, neo hoepitalis, neo affabilis eet. Quidam 
a nobis paululum offeneus contra nos loquitur: ergo 
raaledicue et litigioaua et contentiosus. Papaa heri 
percussusa nobia in maxillam,deinde fugs deditue, 
et hodie rogalua ut maxillam vertat alteram,retro-
oedit et renuit prebere raaxillas ad accipiendam, 
nobie plaudentibus et letantibuB ao ridentibus, 
eonoram alapam: ergo talia homo pr«scriptionie 
evangelic® tranegreeeor est ao memor iDJuriarum. 
Loquimur, et audit: ergo doiosus, et idao attentua 

^ ουδέ δφθαλμδν εξορύξω άντί οφθαλμού * άλλως δέ 
ήπιώτερον θεραπεύσω τήν νόσον του πταίσαντος, 
δ'τι μηδέ τής σκιάς έγώ είμι καθ' δμας, t έσίγησαν 
καί τδ ττΐς αμηχανίας βάρος δ'σα καί λίθος έ££ίφη 
έπ' αυτούς. Καί ίδού όμΐν λίθος ούτος Ευαγγε
λίου, θαβρώ δέ φάναι ασφαλώς, καί μάργαρος, 

εύαγγελικδν πολυτίμητον είς κερδαλεότητα έμπορεύ-

λβ' . ΤΗν δέ άρα ενταύθα τδ νικηι ικδ ' τοΰ Σωτή
ρος επιχείρημα κατά τών αυστηρών εκείνων κριτών 
έκ τού μείζονος. « Είγάρ, » φησιν, « έγώ δ άναμάρ
τητος ού βάλλω λίθον κατά τής αμαρτωλού, ούδ' 
άρα ύμεις καί οί καθ' υμάς. οί μηδένες πρδς έμέ 
διά τδ έν ύμιν έφάμαρτον, ποιήσετε τδ έν έφέσει λί-
θασμα · συγγνωμονήσετε δέ δηλονότι εύεπηβόλως 

β κατά διάκρισιν, ώς νύν μέν έγώ αύτδς δφθαλμοφα-
νώς ενώπιον όμών κατάρχομαι νομοδοτειν, σαρκο-
φόρος ών, δ καί έξ αιώνος ταύηι χρώμενος έπί σω-
τηφία κοινή · οί δέ έμοί απόστολοι καί κήρυκες άπ ' 
έμού λάβόντες νομοθετήσουσι, » τοιούτον καί τούτο 
θείον τάλοντον, τδ κατά διάκρισιν καί συγγνώμην, 
δι' ού πολύ τδ κέρδος ύμιν έσται, είποι δ' &ν τ ι ς , ώς 
καί ύπεράπεφον, εί τί που έστι Αογιστεύσασθαι 
υπέρ τδ άπειρον. 

λγ \ Άλλά δοκώ μοι, ώς, Ιζ ών βλέπων κατανοώ, 
άτεχνοί έσμεν οί πολλοί μεταχειζεσθαι τδ τοιούτον 
καλδν δ·.ά μικροψυχίαν τήν έν ήμιν, ϊστι δέ ού καί 
διά τδ έν τοις συμπίπτουσιν άνεξέταστον, ού μήν δέ 
άλλά καί διά τδ καχύποπτον καί έλαθρδν, δκνώ γάρ 
είπεΤν, ώς καί διά τδ φθονερόν. Έκ τοιούτων γίρ 
τίνων ώς τά πολλά αιτιών άποτελεΤται τδ άδιάκρι-
τον, ού αποτέλεσμα τδ άσύγγνωστον παρά γε τοις 
μή πεφυκόσι καί συνηγορεΤν, Ινθα μή χρεών, πνευ-
ματικώς, άλλ' έν άποτόμοις κατήγοροις άεί τάτ-
τεσθαι * οί δεινώς έμπικραινόμενοι, καί θυμψ σκο-
τούμενοι, καί ούτω παραβ) έποντες, ού μόνον δοκούς 
πλέον τού δέοντος περιεργάζονται, άλλά καί, εί τί 
που κάρφος άδελφικδν, ώς ε·ς 3ρος δγκούσιν Ό λ ύ μ -
πιον. Καί που δδξαν ούτω, τδν μέν δπωσούν πτύοντα 
κατά τι έπαναγκάζον έκ φύσεως λογίζονται κατα-
πτύειν έφυβριστικώς, τδν δέ απλώς χρεμψάμενον 
καταχρέμπτεσθαι, αδιακρίτως αυτοί κρίνοντες * τδ δέ 
κατασταλάζεσθαι στακτοΤς μύροις είς βορβόρου έπί-
χυσιν τίθενται. Ού προσεκόνησεν ημάς δ δείνα παρ-
ερχόμενος · ΰδρισεν άρα, ή άλλά καταφρονητικώς 
διάκειται. Συνηντηκώς ού προσφθέγξατο, ούκ έγέ-

' λασεν, ουδέ γούν έμειδίασεν * έχθρδς άρα εστίν 
ήμΤν. Ό δεΤνα τόνδε καί έκεΤνον φιλοφρονησάμενος 
καί δεξιωσάμενος, ημών ούκ έμνήσατο ' άφιλος έρε 
δ τοιούτος καί άξενος καί ούκ ευυπόληπτος. Ό δεινι 
ήρεμα παρ' ημών ύβριζόμενος αντιλαλεί· βλάσφη
μος άρα έστι καί έριθευτικδς καί φιλδνεικος. Ό 
παπάς τυφθεϊς παρ' ημών έναγχος τήν παρειάν, είτε 
έκδραμών, καί σήμερον απαιτούμενος καί τήν έτέ-
ραν στρεψαι, άνά πόδα χωρεί, δκνών φυσούν τάς 
γνάθους είς ύποδοχήν ψοφώδους (δαπίσματος, έπί 
κρότω καί ημετέρα χαρ^ καί γέλωτι · παραβάτης 
άρα τής ευαγγελικής παραγγελίας δ άνθρωπος καί 
μνησίκακος. Λαλούμεν, καί ακούει " δόλιος- άρα, καί 
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διά τούτο προσεκτικός. Εγχε ιρούμε ζημιούν Έκ- Α Eocleeiam ladere conamur (eupponendura esteni m 
κλησίαν (θετέον γάρ ούτω είπεΐν), ό δέ αντέχεται καί 
άνθίσταται* οξύς άρα καί άφιλάδελφος καί ουδέ ευ
αγγελικός έστιν. Ή γάρ άν τψ Οέλοντι λαβείν τδ 
αυτού Ιμάτιον καί τδν χιτώνα προσαπεδύσατο. Καθ-
(ζομεν λόχους* δ δέ προοραται αυτούς, καί ούτω 
διαφυγγάνει τδν βλεθρον. Περίεργος άρα καί περινε-
νοημένος εστίν. 'Απειλούμεν, μορμολυττόμεθα, έκ-
φοβούμεν* δ δέ περιφρονεί, καί που καί άνταπειλεΐ-
ται . θρασύς δρα έστί. Κατατοξαζόμεθα, σφενδονώ-
μεν, έπαφίεμεν αΐγανέας καί δόρατα* δ δέ καί θωρα
κίζεται, καί που καί συμμαχον προκαλειταί τινα. 
ΤαλμητΙας άρα έστί καί δχληρός.Δικαιολογεΐται συκο-
φ αν τού μένος * άντιλογικδς άρα εστίν . 'Αστράπτομεν 
κατ ' αυτού* δ δέ μύων τούς οφθαλμούς ού δεδίττεται, 

ita loqui), ille vero obsistit et adversatur: ergo 
violentus, et fratrum non amator, et Evangelio 
contrarius est. Aliter inim volenti rapere pallium 
ipsias, exuena quoque lunicam, cederet. Insidias 
ponimus, ipse vero previdet eae et ita fugit interi-
tum : ergo curiosus et nimia circumspectus eet. 
Minamue, expavefacimus, terriGcamus ; ille vero 
despicit aut forte minas minia opponit: ergo ferox 
est. Arcum tendimus, fundam torquemus jaoulum 
et sagittam projicimus, ipae vero tbrorace muni-
tur et forte quemdam advocat auxilliatorem : ergo 
audax ac turbulentus.Judicio contenditcalumniam 
paaaus: ergo contradiotor eet. Fulguramue ad-
vereus illuoi : ille.vero claudena oculog non ter-

άλλά καί μετά τήν άστραπήν μηχανάταί τι αύτδς _ retur, aed et post falgurationem invenit ipse 
Οεράπευμα 3ψεως· μελετητικός άρα έστί καί σκεπτικός 
'Ακούων δεινά πολλάκις, 'ίσταται ένεός* ύπουλος άρα 
έστί καί ενδόμυχος. 

λδ\ Τί φατε, ώ τοιούτοι κριταί; Ούκ οίδατε, ώς 
αδιάκριτα έστι ταύτα πάντα, καί λογισμού άσκέπτου 
γνωματεύματα, έν οΤς ουδεμία έστί γνώσις επιστη
μονική. "Αγε δή, ερωτήσω τούς, ώς είρηται, γνω-
ματευομένους* καί, ει δύνανται, άποκριθήτωσαν, 
καί άθωωσάτωσαν σφάς αυτούς, έφ' ής άδιακρισίας 
άλίσκονται. Έστιν, ώ χρηστοί τήν κρίσιν, είτ' ούν 
κατάκρισιν, άποκωλύσαι τήν φύσιν τού μή ποιεΐν 
τδν άνθρωπον ή πτύειν ή χρέμπτεσθαι; Κί δέ σύ 
κατά σού τδ πάθος, ώ ούτος, γίνεσθαι κρίνεις, τούτο 
έστι τδ παρά σοί αδιάκριτο ν, ώσπερ καί τδ μυρίζε-
σθαι μέν διά τίνος, δοκειν δέ βορβόρψ χραίνεσθαι, 

quoddam remedium viaus : ergo meditabundus et 
epeculativue eet.Saepe dura audiena,mutus perraa-
net;ergo eubdolus eet atque diaaimulatus. 

34. Quid dicitie, bujuamodi judicesPNon videtis, 
quod indieoreta sunt haeo omnia, temerarieque 
cogitationis sententiae, in quibua nulla eat juxta 
soientiam cognitio. Age argo, interrogabo istos, 
ut dicitur, seDtentiosoe . et, si poeaunt, reapon-
deant, et ab indiscreto judicio, quo convincuntur, 
8Θ liberent. Numquid, oboni ad judicandura, eive 
potius ad condemnandum, natura probiberi poteat 
ne faciat hominem vel exapuere vel exeoreare ? fti 
vero contrate, ο hujusmodi, hanc affectioDem fieri 
Judicae, boo est a te diacretionis defectu9, quem-
admodum si quia unguenta perfunderetur, crede-

, , f - · · Γ ι Λ.Γ ' ρ ι σ r » 

καί τδ μή προσκυνεΐσθαι μέν πρός τίνος άπλοικευο- " retur autem inungi cceno; vel si quis aimpliciter μέν ου, έγκρίνειν δέ αύτδ είς ύβριν καί παίγνιον. Τί 
δέ άλλά ανάγκη τψ άνθρώπψ έ'γκειταί πόθεν τούς 
συναντώντας είκή καί μάτην προσλαλεΐν καί προσ-
γελ^ν άκαιρα; Ό δέ δώττι μέν διδούς, άδώτη δέ μή 
διδούς, Ιχοι άν πόθεν ψόγον δίκαιον, ού μένουν, εΐ-
περ εύδιάκριτον έχει διαγνώμην. Μάλιστα μέν ούν καί 
διδούς τις απλώς, καί ώς έτυχε, γελασθείη άν, ώς ή 
παρά τδ δέον φιλότιμος, ή μεταχειριστικδς καί πραγ-
ματευττκδς. Τίς δέ ύβριζόμενος ού λαλήσει πρδς 

σωφροσύνην, έάν φρονή ; 

non aalutaret,et judicaretur ad injuriam et ludum 
boc facera. Qusnam autem de cetero neceeaitas 
homini, sicunde fuerit, cum obviantibue fruatra 
vaneque loquendi, et intempeslive ridendi? Qui 
vero datori dat et non danti non dat ,unde justam 
baberet reprehensionem? non certe, eiquidem di i -
oretivam babet deliberationem. Potiseime quidem 
igitur ille qui daret aimpliciter et ut accidit, irr i-
detur, tanquam vel ultra necesee magniOcui, vel 
administrativue, vel negotioauB. Quie autem i nju-
riam paesus, non loqueretur cum eapientia, ai 
eapit ? 

35. Verum oportet omnino patienter sustinere 
silereque injuriia OQuetum, et praesertim papam 

λέγεις άνοχήν), ώσπερ καί τδν (5απιζόμενον καί D (Dei dicis tolerentiam), quemadmodum ei percus-

λε' . Ά λ λ ά χρή πάντως άνέχεσθαι καί σιωπών τδν 
περιυβριζόμενον, καί μάλιστα τδν παπάν (θεού 

άλγούντα μή έκκλίνειν τδν εις αύτδν πλη μμελούντα. 
Φράξομεν, ώς οί αδιάκριτοι βούλονται, τοΐς λαλούσι 
τάς άκοάς, αίς ή φύσις πύλας ούκ έπέθηκεν* άλλά 
ζημιούμενοι χα ρ ι σό μεθα, έλλοχώμενοι δέ περιπεσού-
μεθα* τοις δλοθρευταις εκούσιοι ές ολεθρον. Καί 
είημεν αν μωροί, ούτω ποιούντες, καί μεμπτέοι καί 
το ι ς άδιακρίτοις αύτοις, έάν τοιούτοι άπεκβαίνωμεν, 
ώ ς ή αναίσθητοι ή ήλίθιοί. ΙΙάσχοντες δέ άπειλάς 
κα ί πολέμους, ού θωρακισόμεθα, ού κατ άφρακτοι 
γενώ μεθα, ού προσλαβώμεθα καί τήν δυνατήν έπι-
κουρίαν · άλλά τάς χείρας δήσαντες , καί κατακύ-
ψαντες, ο δή λέγεται, είς καμάρωμα, έκπεσούμεθα 

sumet afflictnm,non effugere peccantem in ipsum, 
Obserabimus, ut temerarii volunl, loquentibua 
aurea, quibua natura portas non impoauit, aed 
lsei gratias babebimuspnsidiis autem circumdati, 
inmaQueextermiaatorum ultroiacidemus ad iote-
ritura. At essomus atulli, sic facientea, et illia 
etiam irridendi temcrariis, ei talea noa prsbere-
mus, ut stupidi vel insani. Sustinentes autem mi-
nae et bella, non tborace muniemur, noo cala-
pbracti erimus, non potens assumemue auxilium, 
sed manibus ligatie, et, ut dicitur, in testudinem 
inclinati, oapiie excidemos. At reputaremoa ocoi-
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eores oostri, vel ealtem de nostra ruina aenten- Α τή< κεφαλής. Καί λογισθείημεν αν ή αύτοφόντα, ή 
tiam ferentes ; calumniator antem ut vera loquena 
honorifice ealutaretur.Res non est omnibua faeilie. 
Non nutem alias ex aggredientibue omoimodo cu-
etodiemuB : sed male audientes, ex nccessitate per 
raaledictionem respondebimue, et meretricie, qua 
non licent nac conveniunt, garriemue. Sapientinm 
nec ietud eet, rocta ratione dum aliquie dirigitur. 

36. Hortor igitur eos qui sino discretione eunt 
ut a scribendo judicandoque,eicut ipsis placet, de-
Bistant,conenturautem imitari pictoresqui flngunt 
in accuratos cbaracteres.quos non esse falsos cer-
tum est,necnon judices eeduloa ac proinde rectos, 
ut quoque Deus similibus eos objiciat judiciis. 
Quod si coDJecturaliter, et secuodum quamdam 

άλλα κατεγνωκότες ημών αυτών άπώλιιαν· δ δέ συκο
φαντών προσκυνηθήσεται ώς αληθή λαλών. Ούκ εϋκο-
λον άπασι τό πράγμα. Ού φυλαξόμεθα δέ και άλλως 
παντοίως έκ τώς κατεπιχειρούντων* κακώς δε άκού-
οντες άντιβλασφημήσομεν έκ ανάγκης, καί πορνικώς 
φλυαρήσομεν, ά μή πρέπει καί ούκ Ιξεστι. Φρονούν-
των ουδέ τούτο, Ιως δρθψ λογισμψ τις διοικήται. 

λζ\ ΙΙαρακαλώ ούν άφέσθαι μέν τούς άδισκρίτους 
τού, ώς αύτοϊς δοκει, γράφειν καί κρίνε ι ν άμιλ-
λάσΟαι δέ ε*ς "σον Ιρχεσθαι καί ζωγράφο ις βάπτουσιν 
εις ακριβείς χαρακτήρας, ούς ούκ Ιστι ψευδεπίγρα
φους εΤναι, καί κριταΤς εξεταστικούς καί ούτως 
δρθοΤς, Ίνα καί δ θεός αυτούς παραβάλλει δμοίαις 
κρίσεσιν. Ής ε" γε στοχαστικώς καί κατά τινα ε?κο-

verieimilitudinem, et deduotionem ex principiie |J τολογίαν καί ύπόνοιαν έκ παρακούσματος έπιβαλλειν 
έθέλομεν ταΤς τών γνωρίμων ήμιν διαφέσεσι, καί ού 
διακρίνομεν, ώς καί συγγνωμονειν, οίχήσεται άφ' 
ημών τό κοινώνικόν, καί ούτω πολιτικδν, καί φ ιλάλ
λη λον καί χρή τού λοιπού έκαστον ημών έρημάζειν, 
ώς μή μετ' ανθρώπων εΤναι, άλλά που κατά κοράκων 
άποπλανάσθαι, ή άλλά μηδέ έν κόσμψ είναι, άλλ' 
έξωκεανίςεσθαι. 

male cognitis, dispositionce eorum qui nobie noti 
Bunt, modificari volumue, et diecretionem ad 
ignoscendum non afferimu8,recedet a nobie quid-
quid sociale eat,quidquid proinde politioum,quid-
quid amore mutuo fundatum ; et tandcm oportet 
unumquemque nostrum, ut oum bominibus non 
sit, petere eolitudinem, curo corvia errare quopiara, 
aut saltem ia mundo oon esse,eed trans Ooeanum 
migrare. 

37. Et hnec quidom de notioribus qui commune 
sal gustaverunt et tamen eimul nimie extranei 
devenerunt. Si vero quis nullura principium vel 
initium cognitionis babens, neo hominis vitam aut 
virtutes aui opera mala eciens, bominem judicat, 
inquisitionem negligit,condemnat, et protinus vult 
ipsi ralionem imponere, ad bujnaraodi horainem 
nullam habeo aermonem, nec roodo propositum 
talentum homini tali eubjicio. Ipso eoim prorsue 
eet ignarus dijudicandi, nec sensu sanus.ldeo non 
aliquid lucri faceret mihi,nec per me,meo Domino 
cujus Bum tbesaurariuB.Verum ipse quidem alium 
inquirat numularium : ego vero Dei tbesauruoi 
exhauriam in manusbominem scientium illi adbs-
rere ipsiueque voluntatam faoere, non autem 
intente pro8e<]iri judicium malum,ut etiaro donum 
«etimetur illud divinum ideoque Q O Q abjicienduu. 

38. Habere commendandum vobis et Miud talen-
tum, hoc est jejunii, quod noatrum auspicamur 
primitivum nutritorem, prsclaruro germen, quod 
primuB paradisus edidit, cui fortiter inbfaBrentee t > 

generis auctores non exinde expulsi fuieeent, per D έγκρατώς ούκ άν εκείθεν άφωρίσθησαν , δι ' ού καί 

λζ \ Και ταύτα μέν περί τών γνωριμωτέρων, οΐ 
καί κοινού αλός έγεύσαντο, καί άλλως δμού ήλθον 
ξενικώτερον. Εί δέ τις μη5εμίαν εχων άφορμήν ή 
αρχήν γνωριμυτητος, μηδέ ειδώς άνθρωπου ή βίον 
ή άγαθοπραξίας ή κακάς ενέργειας, κρίνει άνθρω
πον, ούδ' ήκριβώσατο, καί κάνακρίνει, καί αύτίκα 
έθέλει καί εύθύνας αύτψ έπιφέρειν, ουδείς μοι πρδς 
τδν τοιούτον λόγος, ουδέ τό προτεθέν άρτι ταλαντον 
τψ τοιούτψ άνθρώπψ προβάλλομαι. Αύτδς γάρ παν
τελώς άμαθης διακρίνειν, καί ουδέ καθαρός έχέφρων* 
διδ ουδέ πραγματεύσηται άν τι κέρδος έμοί, καί δι' 
έμού τψ έμψ Δεσπότη, ού θησαυροφύλαξ έγώ. Ά λ λ ' 
αυτός μέν έρευνάτω δανειστή ν Ιτερον* έγώ δέ τήν 
γάζαν τού θεού εκκενώσω άνθρωποις είδόσιν έπιστρέ-
φεσθαι αυτού καί ποιεΐν τό αυτού θέλημα, ού μήν άτε-
νώς άντέχεσθαι τού καταγνωμονειν, ώς καί δώρον 
ήγεϊσθαι αύτδ θείον καί ούτως άναπόβλητον. 

λη' . "Εχω παραθεΤναι όμΤν καί άλλο τάλαντο*, τδν 
α τής νηστείας, » ής έναρχόμεθα τής αρχεγόνου 
ηρών τιθηνού, τού καλού βλαστήματος, δ πρώτος δ 
παράδεισος έξέφυσεν, ούπερ οί γενάρχαι άντεχόμενοι 

quod genus bumanum, si velit, buc revertitur.Hoo 
enim amat in Edern reducere filios Adam, ut ibi 
cum illis degat, ubi primum constituti sunt; sed 
praBsertim in ipsum ccelura, ubi plurimum est ipsi 
participationie, in quod exaltat eos qui, per ipsius 
amorem, elevationem ipsi convenientoiii, id eet, 
coeleateai, ambiunt. 

39. Ubi enim alibi spiritualis apatbia, quam sibi 
proponit jejunium, nisi in ocelo eanctiesimisque 
ordinibue ΐ 11 ί degentibus ? An enim aliquis putat 
alium eeee jejunii acopum, prsterquam in mento 

πάλιν τδ άνθρώπινον φύλον επανέρχεται είς έκεΤνον, 
ε?περ έθέλει. Φιλονεικεΐ γάρ αύτη έπανάγειν αύίκ 
είς τήν Εδέμ τούς τού 'Αδάμ, ίνα έκει συνδιάγΐ) 
αύτοΤς, Ινθα τήν αρχήν ετάχθησαν μάλιστα μέν 
ούν εις ούρανδν αυτόν, δ'που καί τό πλεΤον τής μετ-
νυσίας εστίν αυτή, είς δν ανάγει τούς έν τψ φιλεΤν 
αυτόν έφιεμένους τού αυτή πρέποντος άν υψώματος, 
τού κατά ούρανόν. 

λθ'. Και πού γάρ άλλοθι απάθεια νοερά, ή τής 
νηστείας πρόθεσις, άλλ' ή έν ούρανψ καί τοΤς έκει 
άγιωτάτοις τάγμασιν; *Η γάρ οίεταί τις έτεροίον 
είναι τή νηστεία σκοπό ν, δτι μή τδ εις νόας άπολε· 
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τττύναι τους νηστευτάς, καί είς άπάθειαν άποκα- j 
ταστήσαι, ε! χαί οί έν ήμΐν μόγις τήν μετοΊοπάθειαν 
κατορθούσιν ; 'Αγγελοποιδν γάρ ή νηστεία τρόπον 
Ttv« f οΤς διά ίσαγγέλου βίου εις αυτόχρημα νουν 
άπολεπτύνειν προτίθεται τδν νηστεύοντα, είς χαί 
έχεΐνος ώς έπιπολύ διά τδ χάτω βρίθον τού σώματος 
χαί γεώδες άπροσφυώς έχει τζ τοιαύτη τής νηστείας 
προθέσει. Οίχεία τοίνυν χαί παραδείσψ χαί ούρανψ 
ή νηστεία, καί δύο ούτοι τόποι πατριώται αυτή 
καταγωγαί , φίλαι τψ θεψ ψυχών αναπαύσεις, 
άπρόσβατοι δαίμοσι* διδ καί άμφοΐν τούτοιν έγκα-
θιστ^ν ή νηστεία βούλεται τούς καλώς αυτή χαίροντας 
και κατά σκοπδν ορθόν, δς εύοδούται διά μόνης 
αγάπης. 

μ'. Ουδέ γάρ ουδέ τό τής νηστείας καλόν μέταλλον 
άνεπίμικτόν έστι τοΐς άγαπητικοΐς χρυσέοις εύρή* 
μασ ιν άλλά καί αυτή τδ αγαθόν τούτο άνακέκραται 
καθά καί τοΐς πρό αυτής. Καί οιδαμεν πάντες, 
δ'σοις μέτεστι τού είδέναι, δ'τι διά νηστείας αγάπη 
περεγίνεται ή μ ι ν , ού μόνον ή , ώς άν τις εί/ποι, 
εγκάθετος, άλλά καί ή μεταβατική, ή καί άλλως 
φράσαι, ή αύτοπαθής καί άλλοπαθής. Αέγω δέ 
έγκάθετον μέν καί αύτοπαθή άγάπην τήν έμπεριω-
ρισμένην τψ νηστευτή αύτψ έκείνψ καί μόνψ. 
Τοιούτος δέ δ καταμόνας έπ' έλπίδι τή έν θεψ 
κάτοικων, καί έν έρημία διάγων, έν ή μόνος αύτδν 
6 Κύριος επισκέπτεται. Ό τοιούτος γάρ έαυτψ μο
ναχού έγκαθημένην Ιχει τήν άγάπην, καί αυτός μόνος 
πάσχει τδ τελειοποιδν τούτο πάθος, ούκ έξαπλών τάς 
τής αρετής ακτίνας είς λάμψιν καί άλλοις, ώς ουδέ δ 
ήλιος, έν δσψ κρύπτεται ύπό γήν. 

μα'. Καί τοιαύτη μέν ή εγκάθετος καί αύτοπαθής 
αγάπη, ώς τύπψ φάναι καί παχυλώς* ή δέ μετα
βατική καί άλλοπαθής ού περιγράφει τό αυτής καλδν 
εις τινα Ινα, πλατύνει δέ αύτομερίζούσα είς κοινόν, 
καθ' δσον οΤόν τέ έστιν. Ό γούν μή λανθάνων 
ανθρώπους τηστευτής, μηδέ προθέμενος άναχωρη-
τικώς βιούν, καί ούτω μή μόνον ανθρώπους, άλλ', 
εί δυνατόν, καί αύτδν ήλιον άποκρύπτεσθαι, φαίνειν 
δε καί έαυτδν καί τδ κατ' αυτόν φώς έν τή τού βίου 
σκοτία, καί ούτω περίβλεπτος είναι, εις τό θειότερον 
της αγάπης άπονεύει, καί ε?ς πλέον έξομοιούται τψ 
θεψ. Καί γάρ τοι καί δ θεός ούκ αρκείται στρογγυλ-
λδμενος είς έαυτδν καί σφίγγω ν καί στενόχωρων τδ 
αύτάγαΑαν, άλλ' έξαπλοΐ έπεκτείνων * καί ούτω 
πληθύνει τά ευεργετούμενα ώς εκάστοτε* δ'τι μηδέ 
έπαύσατο, οία καφάπαξ ένεργήσας, άλλά καί Ιως άρτι 
εργάζεται. 

μβ'. Καί, ούτω μέν ή νηστεία κράμα χρύσεον 
άλλ ο ίων τέ έστιν αρετών καί αγάπης αυτής, δι' ής 
καί τδ απαθές μέν τών τισι νηστευτών περιγίνεται, 
εις πλέον δέ γε τδ μετριοπαθές. Καί έστι μακαριώ-
τατον μέν εκείνο κατορθούμενον, δ'τε τις δηλαδή ές 
τοσούτον ανδρείος γένηται καθά παθών καί άπρόσμα-
χ ο ς , ώς μηδέ τολμών εμπαθή λογισμόν προσβάλλειν 
αύτώ, μηδέ κατορχεΐσθαι αύτψ τόν έπιστατοΰντα 
το ΐς τοιούτος δαίμονα. Διάκειται γάρ δ τοιούτος 
άνθρωπος πρδς τά πάθη, ώς εί καί ήγνόει, τί ποτέ 

expeditos reddere jejunantes, et absque paseio-
nibue efficere, lioet qui sunt in nobie vix in paesio-
nibus moderantiam conaequantur ? Namque jpju-
nium aliquo modo similare facit angelis, quantum 
per vitam angelicam ad veram mentis tenuitatem 
oonduoit jejunantem, licet ille plerumque per de-
olive ao terrestre oorporis, tali jejuDii proposito 
naturalem habeat contrarietatem. Proprium est 
ergo paradiao coeloque jejunium, et iata duo loca 
sunt ipsi patrii portus, amabiles Deo, aoimarum 
requiee,inacc688i daemonibus; ideoque duobus illie 
jejunium conetituere vult eos qui pulcbre, juxta-
que rectum ecopum, qui sola bene dirigitur ehari-
tate, ipeo lstantur. 

40. Nec enixn pulchrum jejunii metallum eum 
I cbaritatie aureis non oommiscetur inveniis ; aed 
et iatud bonum ipsi, sicut et ipsum praecedenti-
bue, admiscetur. Soiraus omnes, quibuscunque 
datur scire, cbaritatem in nobie a jejunio generari, 
DOD aolum eam, qu©, ut-ita dicam, inhaBrens est; 
aed et tranagredientem, vel, ut aliter loquamur, 
eam quae ad ee tendit et eam quaed ad aiioa exten-
ditur. Dioo autem insidentem et ad se tendentora 
oharitatem qu« ad jejunantem, eumque solum,oir-
cumscribitur. Talie est ille qui eeoreum in epe Deo 
inhaerente conetituitur, et in eremo vitam agit, ubi 
solus eum Dominue considerat. Hio enim *olitario 
charitatem babet in ae insidentem, et ipse solue 
illam perficientem sentit affectionem hujue virtutii 
radios ad hicendum aliis DOD expanden8,sicuti neo 
sol, quantura sub terra contegitur. 

41. Talis eat quidem charitas, ut typioe breviter-
queloquar, inaidene et sibi sentiena. Illa vero 
tranagrediens et ad alios aspirans, eui bonum non 
circumecribit ad unaiti quemdam,9ed ad oommune, 
quodcunque sit et qualecunque,diatribtitiva expan-
dit. Hic ergo qui non hoarinee latet jejunane, neo 
sibi propoeuit anachoretice vivere, et ita, non tan-
tum bominibua, sed etiaro, ai possibile foret, et 
ipsi soli abaconditua esse, manifeatare vero propo-
euit tom aernetipaum, tum quod in se est lumen, 
in vitae tenebris, et ita conspicuua eese, ad id, quod 
virtutie eet diviniua, et quod Deo magia propin-
quat, tendit. Etenim Deus non contentua eat pro-
prium bonum, comprimens et coarctana,in eemet-
ipeom conglobare,aed expandene evolvitillud;eteio 

> quasi perpetuo benefacta multiplicat: nara haud 
quievit quia eemel operatus eet, sed usque nuno 
etiam operatur. 

42. Et ita quidem jejunium aurea scala est et 
croterarum virtutum et ipsiue charitatis, qua qui-
dem jejonantium aliquibus apathia generatur, eae-
ptus autem passionum moderatio. Et oet quidom 
ille felicissimus succeseus, quando quie adeo oon-
tra paasiones sit et invictua, ut non audeat illum 
laceeeere turbata ratio fortie nec illi ineultare qui 
talibue praeeat, diabolue. Ad passiones enim talie 
bomo 8 0 babet, quasi non oognoeoeret quid sit 
malum, ot quasi non eeeet homo eubjacens paseio* 
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nibut. Et i ta quidem ill ie revera feliciseimue eat: Α 
felix autem etiam eet posterior,qui luctaturquidem 
et agitur, aed non dejicitur; pugnat quidem 
advereus aniiuae turbhiem, sed auperest et etran-
gulat veluti Samson leonem, et quaei super aspi-
dem et basiliscum ambulat, et non mentitur homi-
nem vere fortem, ipae, juxla proverbium, violentus, 
rapiens virtutem, paacratice quidem debellans, v i -
ctua autem nunquara decidens. Prior quidem vere 
rex adveraua paseiones est, posterior autem aubre-
gulua. Ideo et ille rationem ηυη babet redden. 
dam : de quo enim ab illo ratio requireretur, qui 
nihi l Deo dieplicens agit ? Hic autem buberet forte 
rationes, ut videtur, tali regi reddendas, quasi non 
oito potitua victoriee, vel legem athleticae transgre-
diens, quando non juxla discretionem operatur. g 
oujus diacreiionis flnee sunt qui non recte attia-
guntyCum jejunaatea a canonibus diriguntur.Perfi-
cit autem el in ipsis talem discretionem charitas 
•rga fratree. Hac ^enim aemetipsum regulans quj 
moderatiooem erga ee et circumetantee seadhibet | 

inviclus egredietur atbleta, parlim quidem paulu-
lum cedene, partim vero vim adhibene ; et eic ipee 
quoque bonum rapiens ; ita ut qui aine passiono 
eat, ignoret, eimplicitatis causa,quid peccatum aul 
peocare s i t ; qui vero moderatioacm in pagsionibus 
habet, scienter quidem ex regula boni, quid DOQ 
sit bonum etiam cognoscat, acd vi regaum coelo-
rum rapiat. 

43. Sic constituto uobis et iato negotio, auper-
adjicio de precatione talentum, atque de plenis-
eima talentum miaericordia. Superius enim aliquid ^ 
brevedehujus nummulo proposuimua.Horumautem 
duorum taleotorum i l lud quidem tendit ad ipeum 
Deum, ad quem asoendere b o n » preoes oatoDdunt; 
boo autem ad illiuafratrea,qui nobis minimi viden-
tur, sed aliter apud Deum adstant, a quibua etiam 
n o s t r » preces ad i l lum trajiciuntur. 

44. Mysterium exprimo vobie sacerdotale.in quo 
aeoraum peccantea, cum sacra facimus, rogamua 
ut Dominus protegat eos qui pauperum quoque re-
cordantur, ita ut precationia bora illos aaeumens, 
quotquot fratrum ejusmeminerunt,ad Deum coram 
ipaiua eanctissimo tbrono aiatat.Qui vero talea ηοα 
eunt non il l io appropinquant. Janitores ergo eunt 
et conOdentes patroni fDeiservi talesipsius fratres. D 
Uteadum est igiturhismediatoribusin.hiequae sunt 
ad aalutem; non gratuito,eed juxta retributionem, 
qus a Deo venit. Quecunque enira fratree acci-
piunt ; etiam cum Deo partiuntur; exiode gratiam 
ille retribuit, propria lege coactus ad remuneratio-
nem. Manifeatum est autem cbaritatem, q u » talia 
bona perficit, i a bis quoque partem babere. 

45. Neo igitur aliquorum gratia, precatio §an-
ctificatur iia qui non diligunt, nec mieericordia. 
Goneiderandum aotem eat, fratres, quod vobie 
miaerioordiam propono, non qualemounqne, sed 

έστι τδ κακδν, χαί ώς εί μηδέ άνθρωπος έστιν, υπο
κείμενος πάθεσι. Καί ούτω μέν αύτδς τ ψ οντι 
μακαριώτατος· μακάριος δέ χαί δ δεύτερος, δς 
παλαίει μεν καί στροβειται, ού καταρρίπτεται δέ* 
κάί πυγμαχεί μέν κατά τού εμπαθούς της ψυχής, 
περιγίνεται δέ καί άρχει, ώς οία καί Σαμψών λέοντα, 
καί ώς έπί ασπίδα χαί βασιλίσχον επιβαίνει, χαί ού 
ψεύδεται τδν όντως άνδρειον άνθρωπον, πρδς βίον 
κατά τδν είπόντα κτώμενος τήν αρετή ν, καί παγ-
κρατιάζων μέν άεθλευτικως ούκ εκπίπτω ν οέ ποτε 
δεύτερος. Καί έστιν δ μέν πρώτος βασιλεύς τψ οντι 
κατά τών παθών, δ δέ δεύτερος ύποβασιλεύς. Διδ χαί 
έχείνος μέν άνεκλόγιστός έστιν. Έπ ί τίνι γάρ αν 
χαί λογιστευθήσεται δ μηδέν τι δρών άπαρε'σκον 
θ ε ψ ; Ό δε ύπόσχοιτο άν ποτε λόγους, ώς είχδς, τψ 
τοιούτψ βασιλεϊ, ώς ή μή ταχύ κυριεύων της νίκης, 
ή καί υπερβαίνων τδν τής αθλήσεως νόμον, δτε μή 
κατά διάκρισιν ένεργεΐ* ής διακρίσεως ούκ εύστο-
χούντες έστιν ο'τε οί νηστευτάί πρδς τών κανόνων 
ευθύνονται. Αποτελεί δέ καί έν αυτοί ς τήν τοιαύτην 
διάκρισιν ή πρδς τούς αδελφούς α γ ά π η . Ταύττ^ γάρ 
έαυτδν κανονίζω ν δ έγκρατευό μένος έπ ί τε έαυτψ 
καί τοις άμφ' αύτδν, αήττητος άεθλευτήΰ άπεκβή-
σεται, πή μεν ύπενδιδούς, πή δέ βιαζόμενος. Και 
ούτω καί αύτδς αρπάζων τδ καλδν, ώς τδν μέν απαθή 
άγνοεΐν άπλότητος λ ό γ ψ , εί καί έστιν αμαρτία ή έξα-
μαρτάνειν, τδν δε μετριοπαθή είδέναι μέν επιστημονι
κώς κανόνι τού καλού καί τδ μή καλδν, βιάζεσφαι δέ 
τήν βασιλείαν τών ουρανών. 

μγ'. Ούτω καθεσταμένου ήμϊν καί τούδε του πραγ-
ματεύματος, προσεπιτίθημι καί τδ κετά την 
• προσευχήν » τάλαντον, καί τδ κατά τδν «Ιλεον» 
τδν πληρέστατον. Άνόπιν γάρ βραχύ τ ι τού κατ* 
αύτδν προεβαλόμεθα κέρματος. Τούτων δέ τών δύο 
ταλάντων τδ μέν άπονεόει πρδς θεδν αύτδν, είς δν 
άναβαίνειν αί άγαθαί δηλούσιν εύχαί* τδ δέ πρδς 
τούς εκείνου αδελφούς, τούς ήμιν μέν ελαχίστους 
προφαινομένους παραστατούντας δέ άλλως τ ψ θ ε ψ , 
ύφ' ών καί αί εύχαί πρδς εκείνον διαπορθμεύονται. 

μδ'. Μυστήριο ν έκλαλώ ύμιν ίερατικδν, έν φ 
καταμόνας ευχόμενοι, δ'τε λειτουργούμεν τ ά θεία, 
θεοκλυτούμεν διά μνήμης εΤναι τ ψ ύπεραγάθφ Κυρ (φ 
καί τούς μεμνη μένους τών μενήτων, ώστε ή Αρε 
εκείνη τής ευχής εκείνους προσλαμβανομένη παριστ| 
τ ψ θ ε ψ έμπροσθεν τού κατ' αύτδν άγιωτάτου βή
ματος, δ'σοι τών αδελφών αυτού μέμνηνται. Οί δι 
γε μή τοιούτοι ούκ έγγίζουσιν έκει. Θυρωροί ούν κει 
εύπα^ησ(αστοί καραστάται, θεού θεράποντες ·ί 
τοιούτοι αυτού αδελφοί. Καί τοίνυν χρηστέον aureJC 
μέσοις τά γε είς σωτηρίαν ού δωρεάν, ά λ λ ά «ρδς 
άντίδοσιν, τήν έκ θεού. "Α γ ά ρ οί αδελφοί Λαμβάνουαι, 
καί τ ψ θ ε ψ μερίζονται, κάντεύθεν εκείνος άντιχαρίζε-
ται, ν ό μ ψ ί δ ί ψ βιαζόμενος πρδς άνταμειψιν. Δήλον 
δέ, ώς κάνταύθα ή α γ ά π η συμπαρεισδύεται, αυτή απο
τελούσα καί τά τοιαύτα καλά. 

με'. Ούτε γούν ευχή δσιούται δπέρ τίνων τοις γε 
μή άγαπώσιν, ουδέ μήν Ελεος. Χρή δέ έπιστησαι, ώ 
αδελφοί, δ'τι ελεον ύμιν δποτίθεμαι, ού τ δ ν απλώς, 
άλλά τδν κακόνικδν, τδν άπδ δικαίου πονήματος, καί 
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λοιπού δέ ούχ άποτετραμμένου περιουσιασμού, τόν Α canonicam, ab opere bono conatanlem, non 
μ ή άπδ κλεμμάτων, τδν μή έξ αρπαγής, τόν μή άπό 
συκοφαντιών καί διαβολών, μήποτε δέ ουδέ τόν έχ 
τόκου άθέσμου. Ελεημοσύνη γάρ ή έκ τούτων 
άπρδσδεκτος τψ θεψ, χαθά και ή έκ μισθού πόρνης. 
Ό γάρ τοι ορθός καί άπηκριβωμένος Ιλεος υπερλίαν 
φιλεϊται τψ έλεήμονι θεψ, Ι'λεον έθέλοντι, καί ού 
θυσίαν, τήν τε άλλην, καί ούχ ούτως ουδέ τήν τής 
αίνεσεως, ειπερ έλέψ μέν καί αΓνεσις παντοία επα
κολουθεί. Αίνέσεις δέ πολλάς οί πολλοί ποιούμεθα 
έλέψ άνεπι μικτούς. 

μς ' . Ά λ λ ά τί μοι παράγειν είς προχείρισιν ύμΤν 
σμικρολογικώς τούτο, καί έκεινο, καί άλλο, καί 
λοιπά τινα έπ' αύτοΤς θεού τάλαντα εύαρίθμητα; 

autem ab odiosa copia, non a furtis, non a ra-
pinis, non a delationibus et calumniie, nec un-
quam ab i l l ic i ia usura. Ex talibus onim eleemo-
syaa, aiout ex mercedc fornicationis, accepta Deo 
non est. Hecta et enim ac perfecta misericordia 
magnopere Deo placet misericordi, qoi vult m i -
sericordiam, et non sacrificium, sive aliud, aive 
etiam eacrificium laudis, aiquidem misericor-
diam laus etiam omnimoda comitatur. Laudea au-
tem multas miser icordi» alienas plerique faci-
mu8. 

46. Sed quid ministrando vobis minutatim 
verbo proferam boc vel istud, vel aliud, vel 
totum divinorum talentorum numerum ? Age I 

Φέρε δή τήν δ'λην γάζαν τού μεγίστου βασιλέως ρ totum thesaurum maximi regis nostri, ipsius Dei, 
ή'αών, αυτού τού θεού, τό θησαυροφυλάκιον, έν φ gazophylacium, in quo omnis aacra supellex 
πάν Ιερόν κειμήλιον συνεσπείραται καί κατεσφρά· 
γισταί, πιστεύω ύμΤν έξ ού εσται άναλέξασθαι ώς 
πιστούς ύμας θεράποντας, δπόσα είς δάνειον βού-
λεσθε* άφ' ού λαβόντες, αυτοί τε άποπλήσετε τήν 
θεψ άρεστήν άπληστίαν, καί τόν τού θεού κορβω-
νάν αφήσετε πάλιν μεστόν καθά καί πρότερον. Τδ 
γάρ παραδοξότατον · άπαντες μέν εκείθεν άρύονται 
ο\ τά θ«Τα διψώντες, καί σιτίζονται οί χατά θεόν 
πεινώντες· ή δέ τού θησαυρού άποθήχη άεί έμπέ-
πλησται, καί τοΤς έθέλουσιν έξ αυτού λαμβάνειν με-
μεστωμένη πρόκειται. Φύλαξ δέ καί ταμίας τής 
τοιαύτης πλουσιωτάτης γάζης, τής καί παντοδαπα-
νήτου καί ανελλιπούς, ύστερον μέν δ τών θείων 
ευαγγελιστών καί λοιπών θειοτάτων αποστόλων, ετι 

reposita consignalaque est, vobis credam : ex 
quo vobia tanquam fldelibus aerviscolligenda sunt, 
quscumque veiitis ad mutuum promere ; a quo 
8umente8,ipse cupiditatesm Deo acceptabilem com-
plebitis,Deiquecorbonarn plenam sicut priusrelin-
quetie. Hoc enim ante omnia mirandum : oranea 
quidem exinde divina sitientea bauriunt, et nu-
triuotur, qui eecundum Deum esuriunt: Ibesauri 
vero promptaarium semper repletum eet, et vo-
lentibue ex illo eumere plenum offertur. Cu-
atos autein el diapenaator bujusmodi ditissimi 
tbeaauri, qui cunctas perfecte complectitur opee, 
ultimo quidem eat divinorum evangelistarum 
caeterorumque divinissimorum apoatolorum nec-

δέ καί Ιερών κηρύκων πληθυσμός, πρός δέ αυτών δ C ηοα aacrorum praeconum turba, sed anto eoa 
μέγας βασιλεύς καί θεοπάτωρ Δαυίδ, δ έκ τού θεού 
τόν τοιούτον άπόκρυφον πλούτον πεπιστευμένος, 
ούχ ώστε ταμιουχείν αυτόν ήλίψ άνεπισκόπητον διά 
τδ άμετάδοτον, άλλ' *ίνα έν άσφαλεΐ φυλάττων αύτδν 
ποθητδν ποιηται τοΤς χρήζουσι. Χρήζουσι δέ πάν
τως αυτού οί τού παμβασιλέως θεού άνθρωποι, οί 
καί τδν Ααυΐδ ποθούντες καί τόν αυτόν βασιλεύσαντα 
Κύριον. 

μ C · 'Αλλά τίς δ θησαυρός ούτος, δ καί ολίγος καί 
πάμπολυς , δ καί βραχύς καί αναρίθμητος, δ τή πο-
σδτητι μεν σφιγκτός τε καί εύπερίληπτος, τή δέ 
ποιδτητι παμμεγας καί πάντα κόσμον δλβίζων ταίς 
εξ αύτου άγαθοχυσίαις; Ίδού συνοράτε μετά προσ
οχής καί επιστασίας άπηκριβωμένης, ώστε συλλα-

magnus rex et deipater David, cui tales abscon-
ditee concreditffi sunt a Deo divitiae, non ut 
mioietraret illas ad polem pellucidas propter i n -
communicabile, aed ut tuto custodiens illas deei-
derabites faoeret volentibua. Anbelant autem 
proreus ad illas magni regie Dei hominee, qui 
David et Dominum qui fecit i l lum regnare de-
eidarant. 

47. Verum quis ille thesaurus est, parvue et 
multus, tenuis et largus, quantitate quidem con-
tractus et circumscriptus, qualitate vero maxi-
mue et bonorum ex illo profluentium largitione 
totum bealificans niundum? En intelligile cum 
omni attentione ac diligentia, ut brevi concipi-

βεΐν αύτδν έν βραχεί, καί εύπεριλήπτως δράξασθαι β atie eum, et perfecte complectamini pro lucru 
Ι π ί κέρδει βασιλείας αυτής τής τού θεού· καί συν-
αχθέντες είς νούν, καί τάς ώς οίον είπειν γραμμι-
κάς της ψυχής άποτάσεις εις κύκλον στρέψαντες. 
εντεύθεν δε καί άποσφαιρώσαντες εύμεθόδως ώς 
πρός μίμησιν ουρανού, έν ψ θεός δπερκαθή^ενος 
πάντα, 5σα έθέλει, ποιεί , έμβλέψατε ταμιείψ πολύ-
χωρήτψ, έν ψ τδ τών αρετών άπασών κειμηλιούται 
πλήρωμα. "Εστι δέ τό πολυτίμητον, φάναι δέ μάλ
λον πάντιμον τουτϊ δοχειον τών κειμηλίων τοιούτον 
•Εκκλινον άπδ κακού, καί ποίησον αγαθόν. Σμικρά 

rcgnum ipsum D c i ; et in mentem collecti, atque, 
ut ita dicam, lineares anime extensionea in 
circulum vertentes, exinde vero methodice con-
globantcB tanquam ad imitationem coeli, in quo 
Deus supersedens omnia, queecumque vult, agit, 
inspicite in magoum promptuarium, in quo 
pretiose asservatur virtutum omnium pleuitudo. 
Est autem istud rerum pretiosarum honorabile 
vel potius venerandiseimum srar ium tale: « De-
clina a malo, et fac bonum · . » Parva hujue eet 

• Peal. XXXTI, 27. 
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circumlocutio : eed inenarrabilie eet complexionis 
potentia. Unum aliquod videtur ease divinum 
praceptum : boc autem est omnium instar. Ab il lo 
omnis virtua pendet: vallis,utita dicam,e9t,in qua 
confluunt omnis boni fluenta, boc chryaiten dicere 
volo : nihi l autem aic dicerera excelsi. Eat igitur 
omnie graphic® chrysitidis purissima vena, neo 
igaem, aeo folles, nec fornacem fusoriam ad pro-
bationem volens. Dominicum recepUculum in 
se cuncta bona gerit, divinique cujuslibet prae-
cepti vas est : eerainarium vitae ppiritualis uni-
veraale. 

48. Breviter autem vobis, bomines Dei, cxplo-
randum est verbutn, qua raiione Deus inspiravi t : 
« Declina a malo,et fac bonum. » Ecce,gena divina, 
divitiae ineffabiles ; mutuum sumite. En raare: na-
vigate per i l lud qui lucrum in divinis quaeritia. 
En scaturigo: baurite. S i vero parva apparet, 
eo quod brevis enuntiatur, gustate tamen, ut 
comperiatia vos citiua essa fatigaodos bibentes, 
quam ieta ; non lantum eaim non deQciet, sed neo 
minuetur. Declina a malo, inquit, nou boc vel 
i l lo , uno, duobus, tribus, quatuor, pluribus, ied, 
uno verbo, cunctis. Si vero locutio laconica, 
brevitate attenuata, locuples dividit nornen, non 
est bio predicanda pbilosopbica breviloquentia, 
qua concipitur infinitas, in hujusmodi prolatio-
nibu8 totum dividena. Hic similiter dicitur : ι De-
clina a malo, declina » ab omni pravitate. Unius 
enim mali fuga non babet laudem,ubi aimilia mala 
iagruuat,sicut oec exhaustio c(Bni,cum novum a l i -
qood irruit . Declina; dicit boc tanquam de via, 1 

qua viator non babet, ubi velit, locum quietii 
obvium. Qradior ergo, ηοα juxta virtulem, aed 
per viam abducentem ad malum. Declina, quod 
eat, dirumpe lineam istam rectam et accuratam, 
et retro versua eequere viara abducentem ad 
bonum. Et ita aaoe salvus erie. 

49. Hanc autem declinatiouem operatur efOoaoia 
virtutie, efficacia charitatie Deo convenientie et 
aocepte, efficacia juetorum operum, efflcacia 
simplicitatis et prudentiae, juatitia, v i r i l i* ani-
mas adversus bellum diabolicum, veraoitaa, m i -
eericordia, aequitaa, auxilium egentibus prast i-
tum, quod eliam eat mieericordiffl genua; non 
inaniter et curioee aatagere, cum opua est eim-
plicitate, conventiones in veritate sicuti coram 
Deo signare; cuetodire indelebilia in veraci 
anima, quaecunque scribuntur, et aic uon fru-
etra crucia apponere lypum, et aliquo modo 
dicere velut o l i m : « Tolle, crucifige 7 » fra-
trea, quos veneraodo crucis eigoaculo deci-
pimus ; ηοα inferre damnum aive per novam 
injaetitiam, sive non reddentes coacreditum, 
pive mutui βιτβ depoeiti Utulo, sive ad aliquem 

T Joan. χ α , 15. 

τούτου ή περιγραφή, άλλ' αμύθητος ή τής περιοχής 
δύναμις. Έ ν τι δοκεΐ παράγγελμα Θεΐον αύτδ είναι* 
τδ δέ έστι τά πάντα. Τούτψ αρετή πασα έγκρέμα-
ται · μισγάγκειά TIC αύτη, έν ή σύ£|5οια παντδς 
αγαθού. Έθέλω χρυσίτην είπεΐν αύτδ · ειποιμι δν 
ούτως ουδέν ύψηλόν. Έστι γούν πάσης γραφική; 
χρυσίτιοος μεταλλεία ύπερκάθαρος, έθέλουσα ούτε 
πύρ, ούτε φύσας, ούτε χόανα πρδς άναχώνευσιν 
Δεχάς Κυριακή αύτη καί δεξαμενή καλών απάντων, 
δοχεΤον εντολής άπάσης θείας, δποίαν άν είποι τις* 
πανσπερμία πνευματική. 

μη' . Και έστι διά βραχέων ύμιν, ώ άνθρωποι τού 
θεού, πειράσασθαι τού λεγομένου, ώς δ θεδς οΤδεν 
έμπνέειν « Έκκλινον άπδ κακού, καί πο ίησα άγα-

j θόν. » Ίδού πλούτος ούτος, ώ θείε λαέ, ανεκδιήγη
τος* έκδανείζεσθε. Ίδού θάλασσα, καί πλέετε δι' 
αυτής, οί τά θεία φιλοκερδείς. Ιδού π η γ ή , κα! 
άρύεσθε. Εί δέ βραχεία προφαίνεται, δτι καί δλίγη 
προφέρεται, άλλά γεύσασθε, Ινα γνώτε, ώς θάττον 
δν άποκάμητε ύμεΐς πίνοντες, ήπερ αυτή ού μόνον 
ούκ έπιλείψει, άλλ' ουδέ έλαττωθήσεται. Έκκλινον 
άπδ κακού, φησιν, ού τούδε ή εκείνου, τοΰ ένδς, 
τών δύο, τών τριών, τών τεσσάρων, τών πλειόνων, 
άλλά είς έν είπεΐν, απάντων. Εί δέ ή φράσις ισχναι-
νομένη τή βραχυλογία μερικεύει τδ πλουτοποιδν 
δνομα, ούκ Εστιν ενταύθα πα^ησιάσασβαι σμιχρο-
λογίαν φιλόσοφον, δι* ής ή αοριστία υπονοείται, έν 
zalc τοιαύταις προφοραις μερικεύουσα τήν ολότητα. 
"Ομοιόν έστιν ενταύθα είπεΐν. Έκκλινον άπδ χαχού, 
έκκλινον άπδ πάσης φαυλότητος. Έ ν δ ς γάρ οπο

ί φυγή κακού ούκ άν Ιίχοι επαινον, δτε τά συγγενή 
άντεισέρχεται, καθά ουδέ έξάντλησις βορβόρου, δτε 
Ετερος έπεισρέει. "Εκκλινον, φησι, τούτο, ώς έπί 
δδού, ήν δ βαδίζων ούκ έπιτυγχάνειν έχει ού θέλει 
καταλύματος. Βαδίζω ούν, φησιν, ού κατά άρετήν, 
άλλά τήν άπάγουσαν έπί τδ κακόν. Έκκλ ινον , δπερ 
έστί, κατακλάσθητι τής τοιαύτης ορθής καί ευθείας, 
καί πλαγιάσας γενοΰ τής άπαγοόσης είς τδ αγαθόν. 
Καί ούτω δηλαδή σωθήσ^. 

μθ'. Ποιεί δέ τήν τοιαύτην έκκλισιν ή κατά άρεφ 
ενέργεια, ή κατά άγάπην θεψ πρέπουσαν και άρί* 
σκουσαν, ή κατά δικαιοπραγίαν, ή κατά τδ άπονή-
ρευτον, ή κατά τδ σώφρον, ή δικαιοσύνη, τδ άνδρί* 
ζεσθαι κατά πολέμου δαιμονικού, τδ άληθίζεσθαι, 
τδ έλεεΐν, τδ δικαιοπραγεΐν, τδ βοηθεΐν τοις ένδεέ-
σιν, δ καί αύτδ έλέου είδος έστι· τδ μή περιεργάζι· 
σθαι, δ'που καιρδς άπλότητος, τδ συμβολαιογραφι» 
πρδς άλήθειαν ώς ενώπιον θεού, καί φυλάττειν &*-
εξάλειπτα έν άληθευούογ) ψυχή, δ'σα γράφεται, **ί 
μή μάτην ούτω σταυρικδν τύπον προβάλλεσθει, κ^· 
ούτω τρόπον τινά λέγειν καί ημάς · Ά ρ ο ν , άρον, 
σταύρωσον τούς αδελφούς, ούς άπατώμεν τ ψ τιμίφ 
σταυρικψ προβλήματι* τό μή άποστερεΐν είτε κατά 
έτεροίαν άδικίαν, είτε μή αποδίδοντας τδ λαμβανό
μενο ν, ειτε πρδς δάνειον, ε?τε παραθήκης λόγψ, 
είτε πρδς χρείαν τ ινά · τδ μή παρασπάσθαι γήν 
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άλλοτρίαν, χαί αυτήν μήτε ίδιωτικήν, τψ παντί δε 
πλέον, μηδέ άφωρισμένην τοίς ίεροΐς. 

ν ' . Τοΰτο δή τδ ΙεροσυΛικόν. Χρή γάρ ένθυμεΐ-
σθαι τά παρά τοις "Ελλησι τεμένη, δπόσα εκείνοι 
μέν άφιεΌουν δαίμοσιν οί δέ αύτδ είδότες, όμματα 
μδνον έπαφιέντες αύτοΤς, ώς εις θέαν άπλήν ει'τε 
χαί θαύμα, πδδας ούχ έπέβαλλον, άλλά παρέτρεχον 
εύλαβώς, καί ώς αυτοί ένόμιζον, Ιεροπρεπών Εί 
δέ γε άλλως εποίησαν, εΤχεν άν αυτούς νόμιμος τοις 
τότε θάνατος. Τδ δέ μείζον καί άνετον ζώων άγέλαι 
τοΐς τοιούτοις ένετρέφοντο τεμενίσμασι,καί ήσαν άσυλα 
καί αυτά· καί πρότερον άν κατέφαγέ τις ίδίαν σάρκα, 
ήπερ εκείνων ήψατο. 

να'. Νύν δέ άποθεούσθαι δοκούμεν, εί τά εκκλη
σιαστικά νοσφιζόμεθα. ΙΙολύς έν ήμϊν δ λόγος τό· 
Καί τί δήποτα δ θεδς καί οί τού θεού άγιοι τών 
τοιούτων δέονται, οί μήτε σπείροντες, μήτε θερίζον-
τες, μήτε τρώγοντες, μήτε πίνοντες ; Εί δέ χάριν 
άλλων ταύτα, fva οί πένητες, φασίν, έκ τών τοιού
των άποτρέφωνται, ίδού ήμεΐς πτωχοί, ού καθέξομεν 
αυτά καί θρεψόμεθα; "Q ελεεινοί τοιούτοι αδελφοί* 
ούχ οίδατε, θεού . χαί τών θείων καταπαίζοντες· 
ούδε ένθυμεισθε, μείζον α ς εαυτούς τού θεού καθ-
ιστώντες, ε?πιρ ύμεις μέν άποχαρισάμενοι τά δήθεν 
υμέτερα φίλοις ή συγγενέσιν ή ά'λλως οικείοις, ούτε 
θέλετε, ούτε δύνασθε αύθις αυτά κτήσασθαι άναλα-
βόμενοι* τδ μέν, ίνα μή ψευδείς φανείητε καί άστα
τοι καί παλίμβολει, τδ δέ, δ'τι πτοείσθε τδν τά τοιαύ
τα κολάζοντα νόμον καί τά έξ αυτού τίμηήμα* τά δέ 
τ ψ θεψ χαί τοις άγίοις αυτού άποχαρισθέντα καθαρ-
πάζοντες» ού λογίζεσθε παροργίζειν εκείνους, ουδέ 
εύλαβεισθε δικαιότατη ν άμυναν άλλά τήν τού θεοΰ 
φιλανθρωπίαν, δ'σα καί ασπίδα στερράν ύποδύντες, 
τοξάζεσθε κατά τών αυτού Ιερέων καί ίερών. Εύχοί-
μεθα, μή πάλιν έκθυμώσωμεν αυτόν. Εί γάρ αύτδ 
γένηται , τότε μαθήσεσθε άπ' αυτών Εργων, οίος 
έχεινος τήν άγανάκτησιν δς καθάπερ ού φιλεϊ κλε-
πτδμενος, ούτως ούδε άρπαζόμενος. Τοΰ Κυρίου ή γη 
χαι τδ πλήρωμα αυτής* έχέτω ούν Εκαστος,δ'σον θεόθεν 
ελαβεν, ΐνα μή άδικων ού πάθοι εύλογίαν. 

νδ' . 'Αλλ' δπερ έλέγομεν, ποιεί, εκκλισιν κακού 
καί τδ σΛυκοφάντητον, καί τδ άβλάσφημον, καί ή έν 
δέοντι ευλογία, καί τδ μή καταμαρτυρεΐν έπί ψεύ-
δεσι, καί τδχαίρειν μβτά τών έπ' άγαθοΤς χαιρόντων, 
καί κλαίειν μετά τών έφ' οΐς χρή κλαιόντων, καί τδ ] 
[μή] θηριωδως έπεξέρχεσθαι καί κολάζειν αφόρητα 
τούς πταίοντας* έτι δέ καί τδ άπορουμένοις τά γε 
ε!ς συμοουλήν δποτιθέναι τά ξύμφορα, καί ούτως 
ύπεξάγειν αυτούς βόθρου άπωλείας. εις δ'ν έμπίπτου-
σιν οί άπρομηθέστεροι. 

ν γ \ "Εκκλισις κακού επισημότατη καί ή τοΰ δα
νείου μέθοδος, πρώτα μέν ή θεοπαράδοτος, καθ' ήν 
επαινείται καί δ τδ άργύριον αύτοΰ μή διδούς έπί 
τόκψ* δευτέρψ δέ λόγψ ή νομική. Ό μήτε κατ' 
έκείνην, μήτε κατά ταύτην δανείζών, εί καί βαρύς 

* Psal. χχιιι, 1. 

L usum; non alienam arripere terram eive priva-
tam, aive, quod oranino gravius eet, eaoris dica-
tam. 

50. Hoc eane sacrilegium est. Oportet enim in 
mente habere quod apud Graecos ea loca aunt sa-
cra,quae ubicumque d«monibus dedicabant.Hoc ve-
ro scientes, oculos tantum,ut ad simplicem visum 
aut admirationem, in ea conjicientes, pedes ibi non 
ponebant, aed religiose, et, sicut ipsi putabant, re-
bus aacris congruenter transibant. Aliter autem si 
feciasent, morti tuno legibua probata fuiseent ob-
noxii. Hoc autem majus: errantes Hbere greges 
animalium in talibua enutriebantur nemoribus, et 
ipsa erant inviolabilia;potiusque propriam aliquia 
manducasset carnem, quam in illamanum injeoiset. 

51. Nunc autem apotbeoaim participare videmur, 
si eccleaiastioa subripiamus. Multus inter noe hu-
jusmodi sermo : Ecquid Deo Deique aanctia, qui 
neque eerunt, neque metunt, neque manducant, 
neque bibunt, talibus opus est? 8i propter alios 
autem ista eunt, ut egentes, inquiunt, ex illis nu-
triantur, ecce nos pauperes, non illa accipiemuset 
nutriemur ? Ο raieerandi hujuemodi fratrea ! Non 
videtis quod Deuro et res divinae ludilis? Non ani-
madvertitie, quod vosmetipsos Deo majores consti-
tuitia, eiquidem vo8,cum de vestria.aliquam contu-
listis gratiam amicis,vel cognatis,vel quibuscunque 
familiaribus, neque vultis, neque potestie ea denao 
resumentes possidere; tum,ne fallaces et mobilee 
et veraatilea appareatis, tum quia timetis legem 
talia punientem ipsiusque mulctam; ea vero qu» 
Deo et eanctie ejus donata sunt, rapientea, non 
timetis illos ad iram excitare, nec justisaimam 
reveremini vindictara, sed Dei benigmtalem, veluti 
scutum inviolabile, aubeuntes, adversus sacerdotee 
ejua et aacra tela jacitia. Deprecerour, ne rursue 
illum irritemue: si enim istud fieret, tiinc ipeis 
operibue discetis, qualisia indignatione illeait,qui, 
aicuti nec fures, ita neo raptorea amat. « Domini 
eet terra et plenitudo ejus8, » Habeat igitur unus-
quisque quod a Deo accepit; ne reus injuetitis 
benedictionem noo aentiat. 

52. Verum quod dicebamua, declinationem a 
malo facit etiam irreprebensibilis conversatio, 
immunitae a conviciie, in neceesitate benedictio, 
falaum non ferre tentimonium, gaudere oum da 
bonis gaudentibue, flere cum de flebilibus plan-
geatibue, non eaevire punireque crudeliter eos qui 
facinora coromiserunt, neonon consilio egentibus 
utiliter auxiliari, et ita eripere eoa ex perditonig 
abysso,inquamdeciduntqui minuesunt prudentes. 

53. Preclarisaima quoque declinatio mali est 
motui commodatio, primo quidem ea quw a Deo 
tradita est, juxla quani laudatur et ille qui pecu-
niam euam non dedit ad nsuram ; aecundo aatem, 
quee a lege praestitutaeet. Qui nec secundum illam, 

i 
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neo secundum ietara foenerat, etei grave eit dictu, χ δ λόγος, άλλ* δ'μως λέγω, πεπόιθώς τή άληθεία, δτί 
tamen veritati parens, dico, quod reprehensibna 
et exsecrabilis est. Ego vero reputo qualiter agant 
cupidi foenoris, cum multa sint fcBnora ve! fetus. 
(Fetum enim ferunt non tantum bomines,8ed et omne 
ammal,prster vulturum genus; dicitur porroetiam 
terra mareque fetum producere; fetum veromena 
ipaaprrcbet, naturales euoa iructus; et poreus ex-
teneum est nomen fetus eeu fcenue.) Illi autem pri-
vatim istud assumuntad aliquid particulare de auo 
misero fetu, quod neque natura neque bominum 
integritas novit, JJeua auiem probibuit. Larguni 
igitur illie et multum et clarum boc: Da mihi fe-
tum(vel foeDus) meum. Qualem, foenerator? Quom 
tu genuisti, vel quem ancilla tua genuit, vel 

επάρατος έστι καί έπί(&ρητος. Έγώ δέ συννοούμένος 
καί δ'πως οί τοκογλύφοι, πολλών δ'ντων τόκων (τί-
κτουσι γάρ ού μόνον άνθρωποι, άλλά καί ζώον άπαν, 
δ(χα γε τού κατά τούς γύπας φύλου· λέγεται δέ καί 
γη τίκτειν καί θάλασσα* τίκτει δέ καί νούς γεννή
ματα προσφυή· καί δ'λως πεπλάτυνται τδ όνομα τοΰ 
τόκου) — οί δέ ίδίασαν αύτδ κατά τι έξαίρετον έπί 
τού κατ* αυτούς δύστέκου τόκου. Ούτε ή φύσις 
οΤδεν, ούτε ή κατ' άνθρωπον δρθότης, και 6 θεός ik 
άπηγόρευσε. Πλατύ γούν αύτοΤς καί πολύ καί τρα
νές τό* Δός μοι τδν τόκον μου. ΠοΤον, ώ δανειττάς 
δ'ν σύ έγέννησας, δν δέ ή παιδίσκη σου, δν δέ ή θυ
γάτηρ σου f δ βούς σου ή Ιππος ; Ού, φησιν, άλλ» 
τδ τού αργυρίου μου. θητικδν δέ, ώ άνθρο>πε, το 

quem peperit filia tua, vel bos, vel equa ? Non, - άργύριόν σου, ώστε καί γεννών, Καταγελ?ν μου, 
inquit, sed argenti mei fetum. Mercenarium au- φησιν, έ'οικας, ώ -χρεώστα. Σύ δέ 
tem, sodea, tuura argentum eet, ut etiam genc-
rare valeat. Videris, inquit, debitor, irridere mihi, 
eed da mibi foenua meuro. Hic autem si non gra-
vior, at certe risibilior eet eermo, focneratorie, 
illia equ» querit orbati scilicet: Fetua perdiderun 
me non eoluti. Ergo tandem. focnerator, non 
est tibi dominicum illud bonum. Dominus enira 
fetum D O D perdit, sed ditat majoribua acceasioni-
bus, et beatum bonoratumque facit; sed fetua 
iste perdit, ut tu dicia. Perdit enim te quatenua 
ad animam, illum autem qui tibi subjicitur qua-
tenue ad vitam: quod abait! Sed et cum aliquia, 
ne fetum (aut foenus) dicat, pudore prohibitue, 
bunc commodum vocat, ambigaitatia locum ia-
tum ipae reperiene, tunc aliquis, emisso rieu 
certe gravissimo, deinque quibusdam dictia a 
eanctieeimo David aasumptia, dicet: Quod commo-
dum in argento tuo, quod te demittit ad perdi-
tionem? Ο dolose foenerator, uequequo talis erie? 
Dolosum enim appello te recte, necnon consequen-
ier copulanti talia magno propbete ac regi, qui 
loco, ubi de fcenore agitur, sic exprobrat: usura et 
dolua maifeate exercentur in plateis, utpote dolo 

δός μοι τδν τόκον 
μου. Τούτου δέ εί μή βαρύτερον, άλλ' ούν γελοιότε-
ρον νόημα δανειστού, στερομένου ών ζητεΤ τό* Οί 
τόκοι απώλεσαν με, μή διδόμενοι δηλαδή. Λοιπόν 
άρα, ώ τοκιστά, ούκ έστι σοι κυριακδν τούτο τδ 
αγαθόν. Ό Κύριος μέν γάρ ούκ άπόλλει, άλλά και 
πλουτίζει μειζοσιν έπιθήκαις, καί ευ δαιμονίζει καί 
τ ιμ? · δ δέ τόκος ούτος άπόλλυσι, καθά συ φής. 
Άπόλλυσι δέ σε μέν τά ές ψυχήν, τδν δέ καταβαλλό-
μενόν σοι αύτδν τά ές ζωήν, ώς μή ώφελεν. Άλλ ' 
δτε καί αίδούμενδς τις τόκον είπεΤν, ώφέλειαν αύτδν 
καλέσει, πολυωνυμίας τόπον τούτον αύτδς έξευρών, 
τότε δή γελάσας τις πρδς βαρύτητα, είτα καί παρα-
φράσας έκ τών τού άγιωτάτου Δαυίδ έρει. Τ/ς ωφέ
λεια έν τψ άγρυρίψ σου, έν τψ καταβ ι βάζε*ν σε ε/ς 

G διαφθοράν ; ΤΩ δόλιε τοκογλύφε άνθρωπε, μέχρι ιίνος 
τοιούτος Ιση ι Δόλον γάρ σε αποκαλώ εύθυβόλω; καί 
ακολούθως τψ συνδυάζοντι τά τοιαύτα μεγαλψ προ
φήτη καί βασιλεϊ, δς όνειδίζει τόπον, Ινθα τόκος, 
καί τόκος καί δόλος πα^ησιάζεσθον έπί τών πλα
τειών, ώς έπακολονθούντος πάντως καί δούλου τψ 
τόκψ. Ψεύδονται γάρ ομολογουμένως τά τε άλλά καί 
τήν κατά θεδν άγάπην οί έπί άθέσμψ τοκφ δανεί-
ζοντες. 

ubique foenus comitante. Simili namque modo et in ceterie divinam oharitatem mentiuntur illicito 
foDoore coramodantee. 

54. 8ed quoniam et alias multa de tali malo 
hortatue, nihil profeoi, quin etiam adauxi malum, 
et pratualea anima mesdolorea fenue magietralem 
utinfomem fetum, produxerunt ad lucem; tibi 

νδ'. Ά λ λ ' επειδή καί άλλοτε πολλά παραινέσας έεί 
τψ τοιούτψ κακψ. άνύσας εχω ουδέν, άλλά που καί 
προσεπηύξησα τδ δεινδν, καί μοι αί τής ψυχής ώοΤ-
νες τόκον διδασκαλικών έξέφηναν, οία καί τινα μύ-

Boli, qui maguacunctaque potea, Domine, cora-R λ η ν σοι μόνω, μεγαλοδύναμε καί παντοδύναμε fci 
mitto, ut abortiri faciae buncce validum fetum, 
diabolicam productionem, cupiditatis partum, qui 
fratrea rustice odit, qui inimicue eet Dei Deoque 
odioaus. 

55. Prnter jam dicta malum etiam declinat qui 
maledicum diffitetur,qui calumiatorem repellit,qui 
non acrutatur bominum vitaa abaque neceseitate 
nec rem ad se non pertinentem sive aecundum 
epiritum, aive aecundum carnem ; qui dolum in 
negotiie D O D exercet, qui regulam in servitutem non 
redigit; qui non leges calcat; qui seniorem honora-
bilioremque se non aolum primas tenere sinit, et i l l i 

ριε, άνατι'θημι έξαμβλώσαι τδν άδρδν τούτον τό»», 
τδ δαιμονικδν γέννημα, τδ τής πλεονεξίας OTWV 
μα, τδ άγριον, τδ μισάδελφον, τδ καί μισόθιον και 
θεο μισές. 

νε'. Έ τ ι πρδς τοΤς είρημένοις έκκλίνει κακδν καί 
δ τδν συκοφάντην άποπροσποιούμενος, κα: δ τον έν-
διαβάλλοντα παρωθούμενος, καί δ μή ερευνών αν
θρώπων βίους είς ουδέν δέον καί μηδέν αύτψ προσ
ήκον ούτε κατά πνεύμα, ούτε κατά σάρκα· δ τήν 
πραγματείαν άδολίευτος· δ μή τδν κανόνα καταδου-
λούμένος* δ μή τούς νόμους καταπατών* δ τψ πρε-
σβυτέρψ αυτού καί τιμιωτέρψ μή μόνον δδού παρα-
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χωρών καί καθέδρας ύπεξιστάμενος, πολλψ δέ πλέον Α de sedili cedit, sed quod multo pr©atat nikil non 
μηδέ καταναιδευό μένος τοΰ τοιούτου, άλλά και λα-
λοΰντος αύτοΰ σιωπών, καί αγαθά μέν ε'πόντος πει-
θύμένος, πταίσαντι δέ τι συγγνωμονών διακριτικώς· 
Ιτι καί δ τδν δπωσούν πλανώμενον επιστρέφων έφ' 
δποσονοΰν, καί ενάγων εις τήν δρθήν καί δ προς 
τδ έρωτώμενον δρθώς άποκρινόμένος, καί μή κατά 
ύπόκρισιν, ήν τδ μέν άληθινδν φώς, ή αύτοαλήθεια, 
δ βεδς μισεί, δ δέ τού σκότους άρχων ύπερφιλεΐ διάτδ 
πρδς αύτδν δ'μοιον. 

νς'. "Η γάρ ού σκοτεινδν πάσα ύπόκρισις, δίχα 
γε τής λογικώς παραδεδομένης ; ού μίμησ.ς ψιλή 
αγαθού, καί πλέον ουδέν ; "Οργανον άπατης αύτη , 
ύπόξυλος καλλονή, άγαλμα πονηρίας, |&υπαρδν μέν 
τά ένδον καί ύπομόχθηρον καί κίβδηλον, τά δέ προ-

veneranter agit in illum, verum etiam,illo loquente 
tacet, et bona quidera dicenti obedit, aliquid autem 
peccanti indulget prudenter; qui etiam quomo-
docunque errantem, prout rea volunt reducit et in 
viam rectam dirigit; quid ad interrogata reote res-
pondet et non per hypocrieim, quam quidem lux 
vera, ipaa veritas, Deus odit, princepa autem 
tenebrarum ob similitudinem sui maximopere di-
ligit. 

56 Numquid enim tenebrosum quid non eat 
omnis bypocrisia prster eam quae logice tradita 
eat? annon vana boni aimulatio pretereaque ni -
bil? Uffic deceptionia instrumentum; conficta pul-
cbriludo, malitiae eimulacrum, aordidum quidem 

φαινόμενα πεοΊκαλλές, καί ού κατά τι χολοβάφινον, g interius et parvum et adulteratum, exteriue vero 
άλλά άμυδρόν τι προλάμπον χρυσέα στιλπνότητι. 1 L 1 J ~*J 1 — 
Λάκκος αύτη κατηνθισμένος έπί άπωλεία τών περι-
πεσουμένων* ψυχής έκπορνευούσης μδρφασμα · κα
κία ύπουλος, άρετήν έπιφαίνουσα διαβόλω αύτείκε-
λον ψεύδος ένσαρκον λιμήν φρίσσων λίθοις δξέσιν 
δφάλοις' παγίς ευπρόσωπος· χαροπδν θηρίον , ού 
τή κατ' όψιν χαρ? τδ τών οδόντων αντιφωνεί κάρ-
χαρον. Όρθότητος αύτη έμπαίκτρια, οΐς άεί πλα
γιάζει, τά πολλά δέ καί κύκλω περιπατεί άσεβων 
δίκην, κατά τδν Ψαλμωδόν. Αγάπης κρυπτός επί
βουλος, οίς ύφειμένη, κατά τδν ειπόντα, ώς έχιδνα 
λανθάνουσα, έκπίνει τδν άνθρωπον. Άλώπηξ πλή
ρης μέν δόλου, άπατώσα δέ τούς απλούς, τά πλείω 
δέ τούς ^B^ompouc, οΐς νεκρικώς έαυτήν κατευ 

perpulcbrum, et non aecundum quid bilis colore 
flavum, aed aubobscurum quid aurea claritate 
praelucens. Haec laqueua floribus exornatus ad 
perditionem aupervenienlium ; animaa fornicanlie 
imago; pravitaa disaimulata; ingenium diabolo 
proraua simile ostendens; mendacium incarna-
tum; portue rupibua acutia in mari latentibue 
horrescene ; laqueua apecioeus; vultu ridenti fera, 
cujus faciei visue bilaritale dentiura acria acies 
pugoat. Rectitudini bac irridet, quippe qum aem-
per obliquo utitur quidem motu, plerumque vero 
circuitu, impiorum insiar, juxta Pealmistam, ob-
ambulat. Gbaritatia latena ineidiatrix, quatenue 
humilisjuxta proverbium,8icut viperalatitane ex-

νάζει. Αύτη, πρδς αΓνιγμα φράσαι, τδ πάν έστι καί ρ augit bominem. Vulpea repleta dolo, et simplices 
τδ μηδέν εκείνο μέν, οΤς τεχνάζεται, τδ δέ, οΤς έρ- et plerumque aimplicieeimoa quosque decipiena, 
γάζεται. Βούλεται μέν γάρ θεΐόν τι εΤναι, καθότι quamdoquidem8e,veIutcadavrer,quie6C€Qtemfingit 
καί άγιον, άπεκβαίνει δέ είς αίμονα κακοποιδν καί Haec, ut more vulgari loquar, totum est et ni-
μή είδότα, δ' τί ποτέ έστι τδ άγαθδν τής όρθότητος· ή h i l : illud quidem, quantum ad artes, boo autem 
καί άλλως, εΐδότα μέν, όκνοΰντα δέ χρήσθαι αυτή. quantum ad opera. Eteoim vult quidem eaae ali-
quid divinum et eanctum : deeinit autem in deemonem pravum ao nescium quid sit rectitudinia 
boDum; aat certe scientem quidem, non autem exercentem. 

vf. Ψευδάνθρωπος άνθρωπος δ υποκριτής, ώς δέ 57. Homo mendax est bypoorita ; quasi vero 
και δαιμόνων λεχθείη αν καί δαιμονάνθρωπος. Καί deemoniacus dici poteat et homo-d®mon. Et qui-
"Αργος μέν δ θρολλούμενος, οία πανόπτης, οιδαμεν 
όποίψ λόγψ τοιούτος είναι πλάττεται· δ δέ υποκρι
τής άλλο τι φέρει ξενίζον. Ψεύδεται γάρ δ'λω τψ σώ
ματι , τ-φ έπικύψει τής κεφαλής , τή έννεύσει τής 
δψεοκ, τψ μειδιάματι, τψ γελάσματι, τψ φιλήματι, 
τή λαλίφ, τψ πτύσματι δ κατάπτυστος · συνόλως 

dem Argus celebratia8imus,quaomnia viden8,quali 
raodo talie esae fingatur, novimue : bypoorita vero 
aliud quid gerit extraneum : mentitur enim toto 
corpore, capitis nutu, oculorum obtutu,dulci risu, 
cacbinno, oaculo, loquela, sputo, conapuendua 
ipae; uno verbo, tota facie, profunda salutatione, 

είπεΐν, τψ παντί προσώπψ, τή βαθεία προσκυνήσει, _ OBCulorum implicatione, manuum injectioae cn-
Tjj τού ασπασμού εμπλοκή, τή τών χειρών εμβολή, 
τή τών τρίχινων περιβολή, τή μεταδόσει, δ'τε που 
καί ελεήσει τδν έπαιτοΰντα· τή τών γονάτων κλίσει 
ώς είς προσευχήν τψ παντοδαπψ τοΰ βαδίσματος. 
Ούτε γάρ σεμνώς βαδίζων , πρδς άλήθειαν αύτδ 
ποιεί, ουδέ μήν σπεύδων, δτε τινί βοηθεΐν προσ
ποιείται. Τά μέντοι περί γαστέρα, καί ει τι έχόμε-
νον, πεφυλάχθω σιγή, ώ ψυχή, ούτω τήν καλήν 
άχρειούσα πλάσιν , καί τδν καλδν άνθρωπον ψεύ-
δουσα. 

νη'. "Εχω δείξας ήδη τρανώς, οΤμαι, δτι έκκλίνει 58.Jam evidenterdemonetraeaemihi videorillum 
τήν κατά ψυχήν κακότητα καί δ μηδέν τι ποιών anims malitiam devitare qui nihil ex hypocrisi, 

nium circulis, largitione, ai forte mendicantia 
miseretur; genuum velut ad orationem flexione, 
toto greeBus babitu. Nec enim cum decentergradi-
tur,uec quando flrestinat» alicui auccurrere pra3 ae 
ferena, juxta veritatem facit. Quod autem attinet 
ad ventrem et partea anaexas, praitereatur eilentio, 
ο anima, aic pulchram deturpana plasmationem, 
et pulobrum bominem mentiens. 
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eed juxta voritatem agit. Nec enim aliquid com-1 
mune eat soli cum tenebris, nec veritati cum hy-
pocrisi; ipsi autem eet oppositio quse medium et 
coQCordiam nescit. Ille etiam procul declinat a 
malo,qui non dividit amicoa, inter inimieos autem 
pacem nectit. Illud enim factum opua est hominie, 
poateaautem Dei, qui viviQcat, qui Deua eet unita-
tis : in eodem loco atatueodua eet qui non excitat 
inimiciliam, nec acintillam aoimat et inflammat 
velut ad incendium. 

59. Quara vero mei meaeque poteatatia oblitus, 
conor 8ubjecti theaauri deacribere selecta, quibus 
vitandum eat malitiam? Sumite vos gazam, ei cir-
cumeuntes eam augete et quae vobis utilia sunt 
quaBrite.Nihil invenietia ex omnibus quod non ait 
ad vestrum commodum,ad utilitatem spiritualem, 
ad omne bonum. Conjungite vero cum huc: « De-
clina a malo, » et istud connexum talentum, cui 
divinum ac vere regium ast signaculum : « et fac 
boDum. » Non enim, juxta sacram explanationem, 
•ufflcit a malo declinare, nisi quis in bonis operi-
bus exeroeatur. 

60. Hoo porro ita dico non ut simplicein et in-
diviaam aententiam; sic enim distinguo : Qui virtu-
tibus quidem deditua est, et omnibua bonia ra-
fertus,aed tamen babet ut bomo quoddam mali-
tiffl parapegma, et a tali malo declinat, sufBceret 
ei aic agere; tunc non basce voces audiret : <* Et 
fao bonum. » Jam enim fecit : et cura jam fece» 
rit, non cessabit aliquid ulterius adipieci, tan-
quam aliaquidem adeptue bona; sed ex illa foraan 
horlatione ; « Unum tibi deeat » istud inquirena, 
ex quo a priori malitia, eicut aliquo muro inter-
cludatur,et ita tanquam ex se naturaliter in bono 
simul ac in malideclinatione stabilitus.Si vero quia 
DOD divea bonis, nocentem abjiciat roalitiam, per 
quam pauper est et egens omni bono, prorsua 
a malo declinana, babet necessitatem adjungendi 
tali divino talento etiam eecundum, ne bono 
destitutus, imperfectus sit homo, divinum vas va-
cuum, domus Dei non polita, inforraie materia, 
bonum ηοα pulcbrum, ideoquc non desiderabile, 
ut autem accurate dicam, omnis quidem virtutia 
alumnus, sed ab una quadam, propter malitiam 
impedientem, abatinena. Deinde ille qiidem qui 
declinavit malum, et bono nuper adepto inbse-
eit, luctamen ac necessitatem habet non aolum 
aimpliciter faciendi, aed etiam continue faciendi 
bonum, ut non faciliter et cito tali bono orbetur, 
sed firrpan9 illud ad persoverantiam ex nuper im-
perfecto, solidus virtutis posseseor fiat. Alfas 
autem est dicendura , quod omnis homo, qui de-
clinat amalo, protinua etiam facit aliquod bonum. 
Quale ? Hoc lpsum sane, a malo declinare. 

61. Ego vero propheticum et regiuin numulum 
hio immutans, non falai raonetarii instar aed per 
mutationem,placentem et ipsam summo regi Deo, 

ύποκριτικώς, άλλά πρδς άλήθειαν. Ούτε γάρ ήλίω 
κοινόν τι πρδς τδ σκότος, ούτε τή άληθεία πρδς τήν 
υπόκριση* άλλά άμεσολάβητος αύτοΤς έστιν ή άντί-
θ*σις, ού γινώσκουσα σύμβαση . "Έτι μακράν έκ-
κλίνει κακού και δ μήτε φίλους διασπώ ν , καί τοΤς 
έχθροΤς δέ σπονδάς πραγματευόμένος. ΈκεΤνο μέν 
γάρ φάκτον έργον άνδρδς, τδ δέ δεύτερον θεού, τού 
ζωοδότου, τού τής ενώσεως* δποίψ ένταχτέος τόπω 
και δ μή τήν εχθραν προσυπανάπτων, καί σπουδή 
τδν σπινθήρα τού μίσους ριπίζων, καί έκφλέγων ώς 
είς πυρκαϊάν. 

νθ'. Τί δέ άλλά έμαυτού λαθό μένος καί τής V* 
έμοί δυνάμεως, πειρώμαι τά τής προκειμένης γάζης 
άναγράφειν εξαίρετα, δι' ών έστι τήν κακίαν έκφυ-
γεΤν ; Λάβετε τήν γάζαν ύμεΤς. καί περιιόντες αυτί, ν 
πολυπράγμον είτε, καί ζητεΤτε τά συνοίσοντα. Εύρή-
σετε δέ ουδέν, δ' τι τών απάντων μή πρδς χθησίμου 
ύμΤν, καί ωφελείας πνευματικής, καί καλού παντός. 
Συντάξατε δέ τψ , « "Εκκλινον άπδ κακού, · καί τδ 
συγκείμενον τάλαντον , ού χάραγμα θ*Τον καί τψ 
οντι βασιλικδν τδ, « Καί ποίησον αγαθόν. » Κατά 
γάρ τήν ίεράν άνάπτυξιν ούκ δν ειη αρκούν έκκλί-
νειν άπδ κακού , εί μή καί άγαθοπραξίαν άσκοίη 
τ ις . 

ξ'. Τούτο δέ ούτω φημί ούκ είς απλούν τι καί 
άσχιδές νόημα* διαστίζω δέ ούτως* Ό μέν άρεταΤς 
ών κατακώχιμος, και άγαθοΤς πάσιν έμφορτος, Ιχων 
δέ τι δ'μως ώς άνθρωπος και παράπηγμα κακίας , 
καί έκκλίνας τού τοιούτου κακού, άρκεσθείη αν ούτω 
ποιήσας, καί ούκ δν άκούσοι ποθέν τό· « Και ποίη-
σον αγαθόν. » "Ηδη γάρ πεποίηκε · καί πεποιηκώς 
ούκέτι κοπιάσει άλλο τι προσεπικτήσασ^αι, ώς τ\οη 
τάλλα μέν πάντα κτησάμενος αγαθά, έν δέ τψ 
άκούσαί πόθεν , δτι « Έ ν σοι λείπει, » έξευρών 
έκεΤνο, έξ ού τή πρότερα κακία δ'σα καί φραγμψ τινι 
άπετειχίζετο , καί ώς έξ αυτομάτου έγκαταστάς 
αύτοφυώς τψ άγαθψ άμα τή έκκλίσει τού κακού. Εί 
δέ τις μή πλούτων άγαθοΤς άπολέξεται κακίαν έπη-
ρεάζουσαν, δι' ής πτωχεύει, πενόμένος παντδς αγα
θού, έκεΤνος πάντως έκκλίνας άπδ κακού ανάγκην 
Ιξει προσλαβεΤν τψ τοιούτψ θείψ ταλάντφ καί τέ 
δεύτερον, Ίνα μή τού αγαθού λειπόμενος ειη άτελή( 
άνθρωπος, άγγεΤον θεΤον ύπόκενον, οίκος θεού άνε-
πίξεστος, άν ε ίδιο ς ύλη, άγαθδν ού καλδν, διδ ουδέ 
ζηλωτδν, ώς άν δέ πρδς άκρίβειαν εΐπω» καί πάσης 
μέν αρετής τρόφιμος, μιας δέ τίνος άπεχόμενος δια 

| κακίαν κωλύουσαν . ΕΤτα έκκλίνας μέν τδ κακδν, 
καταστάς δέ είς τδ νεόκτητον άγαθδν, αγώνα κ» 
αύτδς έχει καί άπαίτησιν μή μόνον τού ποιί·» 
απλώς, άλλά καί ποιεΤν ένδελεχώς τδ καλδν, ur» 
εύπετώς άποστερηθείη αύτου, άλλά στερεώσας αύτδ 
είς παράμονον, άντί τού πρδ βραχίων ατελούς, δπερ-
τελής αρετής λόγψ γένηται. "Εστι δέ καί έτέρως 
είπεΤν, δ'τι άπας άνθρωπος, έκκλίνας άπδ κακού , 
αύτίκα καί πεποίηκε τι αγαθόν. Ποιον έκεΤνο ; Αύτδ δή 
τούτο τδ έκκλιναι άπδ κακού. 

ξα'. 'Εγώ δέ ενταύθα παραποιών τδ προφητικδν 
καί βασιλικδν κέρμα τούτο, ού μήν παραχαράκτου 
δίκην, άλλά κατά μεταβολήν, άρέσκουσαν καί αυτήν 



ΙΝ S. QUADRAGESIMAM ORATIO II. 630 
τ ψ παμβασιλεΐ θ εφ , θεωρψ αύτδ καί άλλως πρδς 
έμδν ούκ ά£(3υθμον θέλημα. Καί πείθω έμαυτδν 
κατά έρμηνείαν άλλοίαν μέν, βελτιούσαν δέ καί αυ
τήν τούς κατ' έμέ δειλούς, έκκλίνειν, ώσπερ άπδ 
κακού πράγματος, ούτω καί άπδ κακού άνθρωπου* 
εΤτα σπουδάζειν ή έκεΐνον ποιεΐν καί άποτελεΐν άγα
θδν έπιστρεπτικώς, ή άλλά γούν έμοί αύτφ ποιεΐν 
άγαθδν τδ έκκλίνειν άπ' εκείνου, μή καί συνδιαστρα-
φώ. ΕΙώθασι γάρ ώς τά πολλά αί μετά τών φαύλων 
άναστροφαί ούκ είς καλδν συντελεΐσθαι. Έστι δ' έν 
τούτοις δρ^ν καί τδ* « Ποίησον. » Ού γάρ είπε* 
« Αάλησον άγαθδν, • ή « δίδαξον, » ή « έννοήθητι, » 
ή τοιούτον τι, άλλά* « Ηοίησον αγαθόν. » *0 δή σκο-
πιμώτατον τέλος ώμολόγηται εΤναι ά πάση ς χαί λα
λιά^ καί διδασκαλίας καί ένθυμήσεως. "Οτι δέ τδ 
έκκλίνειν άπδ κακού καί ποιεΐν άγαθδν ούδ' αύτδ 
τ ή ς αγάπης κεχώρισται, δ καί γλυκύς καί σοφδς καί 
άγιος βασιλεύς [φησι], παραθείς αύτίκα τδ* « Ζήτη-
σον είρήνην, καί δίωξον αυτήν. » Ώ ς γάρ τίνος 
ύπειπόντος* Αός μοι μέθοδον, ώ διδάσκαλε βασιλεύ, 
ώς αν έξανύσω καί τήν έξάλυξιν τού κακού καί τήν 
συναπτώς ποίησιν τού αγαθού, ύποτίθησιν ευθύς 
επιστημονικώς, ώς διά ειρήνης, είτ' ούν αγάπης, τδ 
τοιούτον έκπληρωθήσεται άγαθδν. Αγάπης γάρ 
άδρομερές τι κόμμα καί ή είρήνη, ούκ Ιλαττον ήπερ 
ή φιλία, ώς ίστι κατασκευάσαι τδν σκεψόμενον πρδς 
άλήθειαν. 

ξβ'. Βί τοίνυν ούκ Ιστι δρασμδς έκ κακού κα' 
ποίησις αγαθού άλλως εί μή δι' ειρήνης, τής τ* 
άλλης , καί τής έν έκάστφ ημών, καθ' ήν άπαν άντ** 
αΐοον ψυχικδν πάθος δουλούται, καί ούτως ύποτάσ* 
σεται τ φ βασιλει λογισμψ· ζητητέον αυτήν, ε? που < 
και κρύπτεται. Καί πάντως ευρήσομεν, εί ζητήσο-
μεν. Ιίάς γάρ δ ζητών ευρίσκει, καθά μανθάνομεν 
πρδς άλήθειαν. Εί δέ ζητήσαντες καί εύρηκότες, 
ούκ έχομεν αυτής δράξασθαι διά πολλά τά αίτια, 
ών δκνούμεν ποιεΐσθαι μνείαν, μή καί ε*ς ουδέν 
δέον όχλοκοπώμεν, θορυβούντες τούς άγχινουστέ-
ρους άκροατάς * τότε δή καί διώξομεν αυτήν φεύ-
γουσαν, δ'περ έστί* δραμούμεθα σπουδαίως είς αυ
τήν, κουφίζοντος ήμιν τδν δρόμον τού κατέχοντος, 
έν χβρσΤν τδ βραβείο ν τής άνω κλήσεως, τού τής 
ειρήνης δοτήρος ήμΤν τοΐς επικαλούμενο ι ς τδ αύτου 
όνομα. Πάντως γάρ δ καθάπαξ ειπών τό* « Ειρήνη 
ύμιν, » κα\ τδ* · Είρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμιν, » 
τοΐς έμοΊς δηλαδή, ούκ fiv ζητούμενη ν αποκρύψω 
αυτήν άφ* ημών, άλλ' επιτάξει προελθεΐν είς ήμας, ] 
ε! μδνον θεοκλυτήσομεν, εί δυσωπήσομεν, εί γενώ-
μεθα επάξιοι τυχεΐν ειρήνης, τής τψ θεψ φιλτάτης* 
ή"ς καί οί τυχόντες μακάριοι, καί οί πρόξενοι δέ 
συμμακαρίζονται, ώς υιοί θετοί τψ θεψ. « Μακά
ριοι • γάρ, φησιν, « οί ειρηνοποιοί, δτι αυτοί υίοί 
θεού κληθήσονται. · 

ξγ · Καί έγώ μέν καί οί κατ' έμέ ούτω φρονού-
μεν περί τής άγαπητικής είρήνης τού θεού, καί τών 
κατά τήν τοιαύτην ειρηνικών ανθρώπων. ΟΤδα δέ 
τ ιν ας άλλως διακειμένους καί άχθο μένους, %Χ τινας 

ι ilJad 6t aliter secundum meam DOQ diecordem vo-
luntatem considero. Mihique juxta interpretatio-
nem quidem alieoam, sed et ipsam meliores red-
dentem sicut me timidos, persuadeo fugiendum, 
quemadmodum a remala, sic et ab homine malo: 
deinde cooandum, vel illum conversione facere 
perficereque bonum, vcl ipsi mibi faoera bonum, 
ab illo declinare, ne ipsequoque oum illo corrum-
par. Solent eoim plerumque cum malis coneortia 
non bene fioire. In bia autem videre etiam eet 
illud : cc Fac. » Non enimdixil: « Bonum loquere,» 
vel « doce,» vel « cogita, » vel aliud tale, aed : 
t Fac bonum. » Quod certe ultimua finia intentui 
conceditur esae omnie loquelae, doctrin® ac co-
gitatioois. Quod autem a malo declinare facereque 
bonum non ipsum alienum eit a obaritate,dulciset 
eapiens et sanctus rex ait, hoc protioua subjun-
gens : « Quaere pacem, et persequere eam ·.« Tan-
quam enim aliquo suggerente:Damibi methodum, 
praeeeptor rex, ut mali vitationem et una boni 
operationem perficiam; statim docte subjicit, per 
pacem, aive per cbaritatem, tales bonum eeeecom-
plendum. Cbaritatia enim aliquod aolidum eat eeg-
mentum pax, non minusac amicitia, sicut conai-
deranti juxta veritatem facile probatur. 

62. 8i ergonon eat malidevitatio nec operatio bo-
nialiter,niai perpaoem,tum perqualemcumque.tum 
peream qu» in unoquoque nostrum est, secundam 
quam omnia exoriene animn paaaio redigitur in 
servitutem, et ita subjicitur reginae rationi ·, qu«-
rendum esteam,si forte abacondilur. Et certe, ai 
quaeramue, inveniemua. « Omnia enim qui qucerit, 
invenit 1 0 , » sicut in veritate diacimua. 8 i voro 
poetquam quseaivimua ©t invenimu8,non poesuraas 
eam capere propter multaa cauaa9,quarum omitti-
mus facere mentionem, ne sine necessitate tadio 
moleetiaque afficiamus benevolos auditores; tano 
saltem et peraequemur eam fugientem, quod eat: 
ad eam festinanter curremue.cursum nobia levem 
faciente qui manibus tenet caeleetis vocationie 
bravium, qui pacem dat nobie invocantibus nomen 
ejus. Gerte enim qui semel dixit boo : « Pax vo-
bia 1 1 ; » ethoo:«Pacemmeamdo vobia ".«Bcilicet 
meia, non illam quaaaitam abacondet a nobia, aed 
jubebit ad nos venire, dummodo Deum invocemae, 
dummodo supplicee rogemue, dummodo digni 
fiamus qui pacem inveniamua Deo chariesimam ; 
cujua compotea beati aunt, aed et auctores beati 
eimul dicuntur, tanquam filii Dei adoptivi. « Beati 
enim, ait, pacifloi, quoniam ipsi filii Dei vocabun-
tur. » 

63. Ego quidem et qui juxta me aunt, ita de 
pace Dei, quae cbaritate oonstat, et de pacificis ee-
cundum illam bominibua, aentimua. Scio vero 
quosdam aliter dispoeitosetirascenteBjgi qaoadam 

• Paal. xxxin, 15.*· ib id ." Luo. xxxv, 36. 1 1 Joann. ziv, 27. 
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vident eese regulariter diligente8invicem,et eecun- Α 
dum Deum amantes,et epiritualiter pacem custodi-
eates.Qui quoque.gladiura vibrantes, tales interci-
dunt unanimitates,etnoQ verenturvitae commiscere 
turbaa et perturbationee et lites ot commotionee et 
vindictas et aliquando punitiones: quasi sanguine 
laetantes, cupientesque in filiie Dei libere exerceri 
veterum flagella Laconura et irrationabilia Mithrae 
supplicia,necnoD mortiferos Celtarum ex ebrietate 
lusus, etScytharam tentamiaa, quibus homines in 
altum projecti, deinde illapsi, lanceie in altum 
eubJatis tranefigebantur. His autom sic agentibue, 
que pacis sunt aliter etiam, ut videtur, prssier 
communem etasauetam et rectam eententiam,et a 
Deo traditum Davidicum de pace verbum, exci-
piuntur. Quaerunt enim quidem tales pacem, ubi . 
forte inveniatur, et odorieequi, inveniunt apud 
colentes eam.non autem apud eos manere sinunt ; 
aed persequuntur alio modo, non ut comprebensa 
cuatodiatur, sed ut terra exeat.et ipsi exsultant de 
iaterpretabili duplicitate persequendi, quasi per 
eam aophistice triumphantes. Persequi namque 
etiam de dilectione in Scriptura habetur : sed ple-
rumque de odio. Sic enim apud Deum beatiGcan-
tur, quos quidam probris afficiunt propter illum 
et persequuntur. Sed quidem talibus sorte contin-
gat gratumipsis odium,ut cum diabolo, inimioitiae 
duce, congaudeant; nos auteia in nobie ipsis ha-
beamua pacem, sicut Deua prscipit, et illam ex 
tota anima colamus. 

64. Precemur deinde ul potentiasimo noatro 
dominatori major a Deo potentia fiat, ad eam 
integre perfecteque in mundo pro communi aalute 
exercendam. Etsi enim quidam bomines saepe non 
animadvertere curant quibua iste circumdatur 
periculis; tamen in mentem deaceodentea accu-
rate sciunt. Habet quidem vere perpetuoque de 
coelo auxilium ac levamentum.Quomodo eoim istis 
ηοα locupletef.ur ille qui exinde eine medio elec-
tus eat a Dei eapieotia quam deamavit et in re-
gnum elevatus, unaque regia corona tropaeisque, 
quorum nos primiti» eumus, exomatua ?Oecetta-
menno8,quosip3e,po8t Deum,liberavit,etsecundum 
quem vivimus, in commune libenterquod nostrum 
eet afferre per preces, quarum auditionem Deua 
sane non recueabit. Scimua enim, et quid sit ora-
tio, et quod Deus orationem justam avt-rsari ηοα 
poteat. Numquid enim iocensum inanimum olim 
in veteri lege et nunc apud nos incensum quod de-
cet sanctos, acciperet eicut credimus (accipit 
autem velut divinorum mysleriorum symbolum), 
orationem vero qua3 aolet ad illum dirigi rationalis 
etanimata, ex veritate rectaque conscientia pro-
ficiene, non reciperet ? 

65. Rationabiliter autem nunc deprecaremur 
opportunam plagam, ut, sicut istud servitutis 
pondua olim a nobis ablatum eat, Deo quidem e 

βλέπουσι φιλιουμένους κανονικώς άλλήλοις, καί κατά 
θεδν αγαπώντας, καί πνευμχτικώς ειρηνεύοντας. Οΐ 
καί μαχαίρας βάλλοντες, τάς τοιαύτας άποτέμνουσι 
συμφυΐας, καί ούκ ανέχονται μή τάραχους τ φ β (φ 
έμπολιτεύεσΟαι καί δχλήσεις καί δίκας καί τύρβας 
καί ζημίας, ήδη δέ που καί κολάσεις* ώς οία χαί
ροντες αίμασι, καί τάς τών παλαεών Λακώνων πο-
θούντες έν τοις τού θεού πα^ησιάζεσθαι μάστιγας, 
καί τά κατά τδν Μίθραν αλόγιστα κόλαστρα, ήδη 
δέ καί τά Κελτικά θανάσιμα έκ μέθης παίγνια, κα? 
τά κατά Σκύθας, παρ' οΐς άνθρωποι άνα£^ιπτούμε-
νοις ές ύψος, είτα κατιόντες λόγχαις δρθαΐς πεπη-
γυίαις περιεπείρο^το. Τοΐς δέ ούτω κατεργαζομε-
νοις τά ειρηνικά καί άλλως, ώς έοικε, παρά τήν 
κοινήν και συνήθη έννοιαν καί δρθήν καί θεοπαρά-
δοτον τό περί τής ειρήνης Δαυΐτικδν ^ητδν εκλαμ
βάνεται. Ζητούσι μέν γάρ είρήνην οί τοιούτοι, δ'ποι 
ποτέ πολιτεύεται · καί ρινηλατούντες εύρισκου-
σι μέν παρά τοΐς πραγματευομένοις αυτήν, ούχ 
άφιάσι δέ μένειν παρ' έκείνοις· διώκουσι δέ τρό
πον άλλον, ούχ Ινα καταληφθείς φυλαχθΐ), άλλ' 
Ίνα έξ ανθρώπων γένηται* καί που καί έπαγάλ-
λονται τή κατ' έννοιαν διπλός τής διώξεως, οία 
κατασοφιζόμενοι δι' αυτής. Διώκει ν γάρ καί έπί 
φιλίας μέν τίθεται γραφικώς, τά πολλά δέ έπί μί
σους. Ούτω γάρ μακάριοι παρά τψ θεψ , ούς δνει-
δίσουσί τίνες ένεκεν αυτού καί διώξ3υσιν. Άλλά 
τούς τοιούτους μέν λάχοι τδ φίλον αύτοΐς μίσος, Ίνα 
τψ διαβόλψ συγχαίροιεν, τψ τής έχθρας άρχοντι* 
ήμεΐς δέ είρηνεύοιμεν έν ήμίν αύτοΐς, ώς δ θεδς παρ
αγγέλλει, καί πραγματευοίμεθ* τυύτο έξ δλης ψυχής. 

ξδ'. Εύχοίμεθα δέ καί τψ κρατίστψ ημών αύτο-
κράτορι έγγίνεσθαι πλείω δύναμιν έκ θεού, περι-
ποιήσασθαι αυτήν είς άκέραιον καί παντελές τψ 
κόσμψ έπί σωτηρία κοιν$ · δς, εί καί τίνες ?σως 
ούκ έπιβάλλουσι νοεΐν, δποίαις έργωδίαις περιτρο-
χάζεται, άλλά βάπτοντες είς νούν ο"δασι ττρδς άκρί-
βειαν. Καί εχει μέν αληθώς τήν ούρα ν όθεν έπικου-
ρίαν, καί σύναρσιν είσαεί * καί πώς γάρ ούκ άν 
πλούτοίη αυτήν δ καί εκλεγείς εκείθεν άμεσως διέ 
τής τού θεού σοφίας, ήν ύπερεπόαησε, καί είς βε· 
σιλείαν αναβιβασθείς, καί ά'μα βασιλικψ τε σά-
φει καί τροπαίοις ώραϊσθείς, ών ήμεΐς τ δ πρωτέ-
λειον; ΙΙρέπον δέ δ'μως, καί ημάς, τούς δι ' αύτο» 
μετά θεδν ήλευθερωμένους, καί ίδού ζώντας, συν-
εισάγειν εύνο/ίκώς τό ήμέτερον δι' ευχών, ών ούχ 

) άν ε Γη παρήκοος δ θεός. 'Επιστάμεθα γάρ ώσπερ, 
δ' τί ποτέ έστιν ή ευχή, ούτω καί, δτι δικαίας εύχ^ί 
ούκ έστιν άποστατεΐν τδν θεόν. "Η θυμίαμα ftf» 
ά'ψυχον πάλαι μέν τδ κατά νόμον εκείνον τδν « -
λαιδν, καί νύν δέ τδ καθ' ήμάζ άγιοπρεπές δέγιτα*» 
καθά πιστεύομεν (καί αποδέχεται, σύμβολον κιί 
αυτό θείων μυστηρίων τυγχάνον) · προσευχήν δέ 
κατευθύνεσθαι έωθυΐαν είς αύτδν ού προσδέξεται, 
τήν καί έ'λλογον καί Εμψυχον, κατά γε τδ πρδς άλή
θειαν, καί ορθώς ένδιάθετον; 

ξε'. Εύχοίμεθα δέ άν ευλόγως άρτι καιρίαν πλη-
γήν, *ίνα, καθά τδ δούλειον έκεΐνό ποτε βάρος 
άπηύχθη ημών, θεού μέν έθέλοντος άνωθεν, έτι δέ 
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καί αναβαλλόμενου τδν έφ' ήμίν Ιλεον, τού δε αύ· Α 
τοκράτορος βιασαμένου έκεΤνον θεοπειθώς, καί καθ-
ελκύσαντος τδ έκεΤθεν άγαβδν είς ήμας, ούτω καί 
νύν τδν, ώς άν τις ε?ποι, αίμοχαρή ζυγδν (οιδατε 
δέ, δν λέγω) τδν βαρβαρικδν, τδν άλλως μέν άεί-
δουλον, άρτι δέ ζυγού δίκη ν άναιδευόμενον, τραχή-
λοις έπιπίπτειν , οΐς ουδέν τι δουλείας μέτεστιν, 
άπαγάγοι των ασυνηθών αυχένων , θραυσθέντα καί 
ραγέντα καί παν τοιούτον παθόντα κακδν · δι' ου 
έπιλάθηται μέν τού ζυγδς εΤναι, άποταχθήσεται δέ 
είς πυρκαϊάν, δποίαν αποτελεί συμφορά δουλώσεως. 
Πάντως γάρ δ τής περί ήμας ελευθερίας εκείνης 
θεδς δ αύτδς έστι καί νύν, ούτω δέ αυτοκράτωρ δ 
αύτδς . Καί γένηται άν καί νύν κατά τδ άγαθδν 
εκείνο, ειπερ αυτοί έθέλομεν, ούκ έν χρόνου πλάτει, 
άλλά τάχιον εί δέ μή, ώς έν (Sιπή οφθαλμού , ή g 
κατα αστραπής τάχος, καί δ' φασι πριν ή καί είς 
εντελές νοήσαι ή εύξασθαι* S καί αυτά δ θεδς δύ
ναται, άλλ' ούν θάττον ήπερ έλπίζομεν. Καί εστιν 
αύτδ έκ τών καθ1 ημάς εκείνων, τών έν τή α ι χ 
μαλωσία, τεκμήρασθαι. Ει γάρ τδτε, δτε ουδεμία 
ποθέν έλπίς ένέλαμπεν , ουδέ τρίμηνος ώροθεσμία 
τετέλεστο, είς δλδκληρον καί έ^ύσθημεν, ών ε"χο-
μεν, μεγάλων κακών , ώς ούκ άν ουδέ έλογίσατδ 
τ ις · τφ παντί πλέον ενταύθα έσται ταχύ (Ραστώνη 
τοις ούχ εύ πάσχουσιν, εί μόνον κατανυγώμεν βα 
θέως, καί στόμασι πεπλατυαμένοις καί ούτω πε -
πληρωμένοις θεού έκβοήσομεν πρδς εκείνον τά Ιλα-
στήρια. Ούτω γάρ κλίνει τδ ούς αυτού έφ' ήμας, 
καί επιμελήσεται πάντων είς εύζωΐαν, καί τούς έν 
ζυγοις άδικούντας, ούκ ανθρώπων υΙούς, ά λ λ ά τδ 
έν αύτοΐς θηριώδες και άλόγιστον ψευδόμενους τδν C 
άνθρωπον, άφαντώσει |&οπή ζυγού τού άνωθεν καί 
ουτω τά πρώην ήμίν έμπολιτεύσει αγαθά είς δόξαν 
αυτού καί αινεσιν , τήν είς αιώνας τών αίώνων · 
•Αμήν. 

coelo volente, eed etiara super nos misericordiam 
immittente, dominatore autem illum per obediea-
tiam cogonte, et exinde bonum in nos eliciente, 
ita et nunc iilud, 111 dici potuerit, jugum eanguine 
gaudens (scitis autem quod dicam) illud barbari-
cum, illud aliunde semper eervum quidem, eed 
nuno jngi inatar irapudenter audene aese cervici-
bue imponere, quibua nihil est cum eervitute com-
mune, ab insolitis collis abducat confractum et 
diruptum et quocunque tali malo affectum : unde 
obliviecatur quod eit jugum, collocetur autem in 
rogum, qualem efficit eervitutis atragea. Proreue 
enira Deus illius nostr» libertatis et nunc idem Oeua 
eet, eicut et dominator idem. Nuno etiam fieret 
juxta bonum istud, si quidem vellemus, non in 
longo tempore, sed citius; ainon quaai in ictu 
oculi, vel juxta fulguris velocitatem, et quod dici-
tur, priusquam vel omnino cogitetur vel rogetur. 
Et bsc ipse poteat Deus velociue quam aperamua. 
Et hoc ex illis nostris in captivitate torroentia con-
jiciendum est. Si enim tunc, cum oulla spea ap-
pareret.nec ullum trimestresigQum perfectum easet, 
omnino liberati sumus ab bia qu» perferebamue, 
malis adeo magnis, ut nemo computareea posaet; 
multo raagis bio erit brevi sublevamen illis qui non 
proapere dcgunt, dummodo profunde contriti ei-
raue, et oribue apertis, et aic Deo repletis, ad 
illum quas propitiationem movent proclamemus. 
Sic enim ad nos inclinabit aurem, omnesque cum 
benevolentia curabit, et eoa qui injuste agunt in 
jugie, qui non horainum filii eunt, sed aua feritate 
et irrationabilitate mentiuntur bominem, inclina-
mento trutin® ccelestis dissipabit: et sic in patria 
nobis primitiva bona restituet, ad ipsiua gioriam 
et laudem, quee est in saecula seculorum. Amea. 

EJUSDEM 

IN SANGTAM QUADRAGESIMAM 
ORATIO III. 

Τού αυτού Ευσταθίου θεσσαλονίκης λόγος προ- D Ejusdem Evstathif Thessalonicensis in sanctam ma 
λαληθείς τής αγίας και μεγάλης Τεσσαρακο 
στης, ώς εθος. 

α'. « Μακάριος δ ποιήσας καί διδάζας. » Δύο τδ 
£ητδν τούτο εννοίας προίσχεται, ών μία μέν αύτη· 
Μακάριος έστιν έν άνθρωποις δ πρώτα μέν ποίη
σα ς , εΤτα καί λόγοις διδάξας τά ές δμοίαν ποίη-
σιν, ώς χρεών δν τδν μαθόντα ποιεΐν άγαθδν, ούτω 

gnamgue Quadragesimam, juxta morem, oratio 
prgeparatoria. 
1. Beatus qui fecit et docuit 1 8 ,» Duos hoc di-

ctum pr« se fert eensus, quorum unus quidcm 
biceat: Beatus est inter bominee, qui primo qui-
dem fecit, deinde vero qu® facienda eunt ad eimi-
lem operationem, eermonibusdocuit, quasi neceaaa 

u Matth. v, « . 
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foret eum qui facere bonum est edoctus, eic et 
alioe docere ; cujus porro virtua est munus accep-
tum partiin ab hominibus, partim a Deo, plerum-
que ab ambolue; ita ut ei qui ηοα adhuc fecit et 
operationeoi, velut quis naturaliter aapiens docet, 
roerito cavendum esset, ne aibi diceretur: Num-
quid unquam ipse fecisti quod nunc docea ? et aic 
erubeaceret pudore. Talia eat quidem praedicti 
verbi unua ββηβυβ. Alter autem bic est: tteatua 
qui fecerit, et bac quidem operaliono aoladocuerit 
et alios idem facere bonum. 

2. Duarum istarum eententiarum prima qui-
dem propoaita simpliciter homini coQvenit, qua-
tenue artia est forma, juxta quam non aliter quis 
edocere poteet, nisi prina exercitatione experi-
mentoque docenda facere sciverit. Posterior autem 
juxta quam aliquis operana statim erudit et in-
atruit et eflicit quoadam scientia preeditoa, 
nibil docens, aed silens ad ea quae ad methodi-
cam pertinent diaciplinam, aliquid est divinius, 
et non aeoundum hominem artia peritum, aed 
archetypum, et cum mundo primitivo exortum, 
et ideo primitivum, et sic bonorandissimum. 
Etenim ab initio Deus fecit et aio edocuit, ange-
loa cum primo condidit, terram formavit, cceloa 
creavit, et inter illa, raulta varia, qu» vix aapioi 
possunt, diaseminavit: ex quibua factia efforraari 
potuisset bia posterior omnie bomo, licet nihil 
unquam a doctoribus aodieaet. Cum autem 
xnundi preolara, de quibus et per qu» laudatur 
Deua, non valerent ipsa docere bominem, aeae 
quomodocunque acciderit gyrantem, et ad eum 
qui fecerat et ita docuerat non se vertentem, ul 
imitationi juxta virea ad imaginem illius effinge-
retur; tunc Creator deauper in terram plaamati* 
parcene, illapaus et loqu&ns animal ad salvandum 
ipsius gBous indutus, preefatre prioris sententi» 
factus eet, ad faciondum personaliter ea que rae-
liorem verum bominem reddunt,et illa docendum, 
et eeipsum bumanae perfectionis exeraplar oaten-
dendum. Et ita quidem omnis qui facit et per so-
lam operationem docet, anteire videretur, juxta 
quod eet divinius, illum qui facit et docet, sive 
qui preecedit ad opera, deinde doctrinam ipsia ad-
dit, et edoctis adjicere : Quemadmodum roe vide-
tis facientem, ila et vos facite. Atque ita plerum-
que aratur et seminatur fructuoee nostr» conver-
aationis ager per oeconomiam tum facientis tum 
docentis. 

3. Sio autero stabilito duabus aententiis isto : 
« Beatus qui tccit et docuit, · aliquid magie extra-
neum praesecundo superanimadverto. Potest enim 
aliquid boni fleri ab homine, quin ullam statim ha-
beat doetnnam, ita ut per illud quidem ascendatur 
ad ea qu« sunt anle eecula, ad veram beatitudi-
nem, ad felicitatem immortalie Dei; eiquidem ille 
beauta et immortalie eupra qu» nobis eo Teniunt 

καί έτεροις διδάσκειν · ού δή αρετή τδ Εμμισ&ον 
πή μέν ανθρωπίνως, πή δέ έχ Θεοΰ, ώς τά πολλά 
δέ έξ άμφοΐν ώς δ' γε μή πεποιηκώς έτι, άλλά 
διδάσκων εις έργον, οία χαί τις θυμόσοφος , εύλα-
βοΐτο άν ε-κότως , μή πόθεν άκούσοι τδ · "Αρά γε 
πεποίηκάς ποτε αύτδς, δ νύν διδάσκεις ; καί ούτως 
αίσχυνεΐται κατακαλυψάμενος . Καί αύτη μέν 
έννοια μία τού προτεθειμένοο ($ητού. Αευτέρα 
δέ τό· Μακάριος , δς αν ποιήσρ, καί ούτως έν 
μόνψ τ φ πεποιηκέναι διδάξω καί έτερους ποιεΐν 
άγαθδν δμοιον. 

β'. Τούτων τών δύο εννοιών ή μέν προ€εβλημένη 
πρώτη άνθρώπφ έπιπρέπει τψ απλώς , ίνδαλμα 
τέχνης ούσα, καθ' ήν ούκ ίχει τις άλλως διδάξαι, 
εί μή πρότερον έγγυμνασάμενος καί καταλαχών 
εισεται ποιεΐν, δ μέλλει διδάσκειν. Ή δέ δευτέρα, 
καθ' ήν ποιών τις αύτίκα χαί παιδεύει χαί συνετί
ζει χαί αποτελεί τινας επιστήμονας, μηδέν τ ι δι
δάσκων, άλλ' ήρεμων τά εις με§οδικήν ακολουθία ν, 
θειότερόν τί έστι, καί ού κατ' άνθρωπον τέχνης 
είδήμονα, καί άρχέγονον καί συγκαταβεδλημένον 
τψ κόσμφ έν άρχή, καί διά τούτο πρωτεύον, καί 
ούτω τιμιώτατον . 'Αρχήθεν μέν γάρ ό Θεδς πε-
οπίηκε, καί ούτως έδίδαξεν , αγγέλους προΰποστή-

> ϊ ί ν κεντρίσας, ούρανδν ύποστήσας, τοΐς διέ 
μέσων μεστώσας, τοΐς πολλοίς καί ποικίλοις καί 
δυσθεωρήτοις* έξ ών πεποιημένων εΤχεν αν συνε-
τίζεσθαι δ μετ' αυτά πας άνθρωπος, εί καί μηδέν 
τι διδασκαλικώς πόθεν παρήγγελτο. Έπε ί δέ τά 
εγκόσμια καλά, έφ' οΐς καί δι' ών αΐνειται βεδς, 
ούκ ισχύον αυτά δίδαξα ι τδν άνθρωπον, ^εμοομε-
νον , δ'πως άν καί τύχοι, χαί τού πεποιηκδτδς καί 
ούτω δεδιδαχότος μή έπιστρεφόμενον, Ίνα τ ή ές δυ
νατόν έκμιμήσει πρδς εκείνον έξεικονίζηται " τότε 
δή κατελθών δ ποιητής άνωθεν είς γήν φειδοΐ τού 
πλάσματος, καί τδ λαλητδν ζώον ένδυσαμένος έπί 
σωτηρία τού κατ' αύτδ γένους , γέγονε της εκτε
θειμένης πρώτης εννοίας, τού καί ποιήσαι αύτδ τά 
βελτιούντα τδν όντως άνθρωπον , καί έ π ' αύτοΐς 
καί διδάξαι , καί παράδειγμα έαυτδν θέσθαι τής 
κατ' άνθρωπον τελειότητος. Καί ούτω μέν άπας δ 
ποιών, καί διά μόνου τού ποιεΐν διδάσκων , προτε-
ρεύειν κατά τδ θ'ΐότερον δόξοι άν τού καί ποιούντος 
καί διδάσκοντος, είτ' ούν προάγοντος είς έργα, εΤτα 
καί τδ διδασκάλιον αύ:οΐς έπάγοντος, καί έπιλέγειν 
τοΐς διδασκομένοις, δτι Καθά έμέ ποιούντα βλέ -
πετε, ούτω καί ύμεΐς ποιείτε. Καί τοίνυν ώσεπι-
πολύ άρούται καί σπείρεται εις τελεσφόρον ή τον 
καθ' ημάς βίου άρουρα , ούτω συζυγία δι οικονό
μου μένου τή έκ τε τού ποιούντος, Ικ τε του 
σκοντος. 

γ' . Ούτω δέ καθεσταμένου δυσίν έννοίαις τού' 
« Μακάριος δ ποιήσας καί διδάξας. » προσεπι -
θεωρώ τ φ δευτέρφ καί τι παραδοξότερον . Έοτι 
γάρ ποιεΐσθαί τι άγαθδν πρδς ανθρώπου , και δι-
δασκαλίαν μή έχειν ευθύς ήντιναούν, καί άναδρα-
μεΐν μέν είς τά πρδ αίώνων, εις τήν 5>τως μακα
ριότητα, τήν κατά τδν άθάνατον θεόν εΐγε ταυτόν 
μακάριον είπεΐν καί άθάνατον άτεχνώς έστιν υπέρ 
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τ ά καθ* ημάς. ΕΙργάζετο μεν γάρ άεί πάντως 6 
ιτρδ του κόσμου Θεός τά έαυτοΰ, δς και εως άρτι 
εργάζεται* ούκ είχε δέ τινα τδν διδασκόμενον, άλλ' 
ήν αύτδς αυτόχρημα έν τοΐς αυτού. Καί Ιδού προ
αιώνιος τις αύτη δράσις, μή έκδιδάσκουσα, ής έφι-
κέσθαι ούκ άν δύναιτο νούς ανθρώπινος, δ'τι μηδέ 
αγγελικός. 

δ'. Ενδέχεται δέ τις δμως αυτήν πρδς άμυδράν 
Ιμφασιν, τούς ύστερον μιμητάς τού τοιούτου καλού 
άσκητάς διαχειρισάμενος* οΐ πρδς τδ δυνατδν άνθρώ-
ποις δμοιον έκτοπουμενοι, καί παραβεβυσμένοι γω-
νίαις πνευματικαΐς, καί σππηλαίοις καί δπαΐς γής 
έγκατακεκρυμμένοι, καί μό/ίαι τοΐς δρεσιν ένδιαι-
τώμενοι, καί ούτω ποιούντες τψ προανάρχψ Θεψ 
φίλα, ούδένα διδάσκουσιν εμφανώς, εί μή άρα έξ 
αυτών ούχ έκόντων οχετός τις έκτρέχει ώς έκ πη
γής άπορ^ύτου, ή καί διαύγεια έκλάμπει καθά καί 
άκτις έξ ηλίου, δ μέν άρδεύων διδασκαλικώς, οΐς άν 
έπιδράμοι, ή δέ φωτίζουσα, οΐς άν έπιλάμψοι. Προ
τίθενται μέν γάρ λάνθανε ιν οί κατά Θεδν ασκούμε
νοι, καί αύτψ μόνψ άρέσκειν πειρώμενοι, καί ούτω 
ποιητικοί τού καλού· ούκ Κχουσι δέ κρύπτεσθαι καθά 
χαί λύχνοι μοδίφ σκεπόμενοι, άλλ' έκφαίνονται πο-
λυτρδπως, Θεού άνακαλύπτοντος * έπί μηδέ ήλιος 
6πέρ γής Ηων άφαν ίσα ι άν έαυτδν, εί μή μάλα μυ-
pla νέφη έπιπροσθούντα έπη λυγά ζει τδ κατ' εκείνον 
φώς. 

ε'. Καί Ιδού καί τούτο τρίτον τι θείον διδασκάλιον 
έν άνθρωποις· ύπεξιρρήσθω γάρ τδ αυτού θειότατον 
προαιώνιον άρχέτυπον. Υπονοείται δέ τι πρδς 
τούτοις καί τέταρτον, άντίθετον τψ ποιούτι μέν, 
ούχ έκλαλούντι δέ διδασκαλικώς* καθ' δ λαλεί τις 
τ ά αγαθά, πράττων ουδέν τοιούτον, άλλά παραι-
νών μεν τά λψονα, οΐς δέ αύτδς πράττει, άσύν-
τροχος ών οΤς λαλεΐ. Καί δήλοι τήν τοιαύτη ν δι-
δασκαλιχήν παράθεσιν δ παραδούς μέγιστος μυστα-
γωγδς τό · ic Πάντα, δ'σα άν είπωσιν ύμιν οί Ιε
ρείς ποιεΐν, ποιείτε ' κατά δέ τά έργα αυτών μή 
ποιείτε· » 

**. Τεσσάρων ούν τούτων εκτεθειμένων ήμιν τψ 
τέως, ένας μέν τού καταμόνας ποιεΐν τά πρός αρε
τή ν , ένδς βλέποντος ώς καί διδαχθήναι* δευτέρου 
δέ τρόπον άλλον μονάζοντος, τού μή ποιεΐν μέν 
αγαθά, διδάσκειν δέ έτερους αυτά * τρίτου δέ τού 
πο,ιετν μέν Ιργα Θεψ άρέσκοντα, καί ούτω πώς 
άφώνως διΙάσχειν, προφοράν δέ μή έκδιδόναι διδα
σκαλικών * χαί τετάρτου καί έντελεστέρου τά είς 
αρετής τελεωτάτην μάθησιν, τού καί έργάζεσθαι τά 
δέοντα, καί γλώσσ$ προάγε ιν εύμεθόδως προθέσει, 
τού καί άλλως έπαγαγέσθαι πρδς τδ ένάρετον, καί 
ούτω πληθύναι τψ Θεψ θεράποντα, καί στρατό λ ο-
γήσαι κατά δαιμόνων αυτούς ύφ' έαυτψ στρατηγψ 
(τδ γάρ λοιπόν καί πέμπτον τδ μήτε ποιεΐν, μήτε 
διδάσκειν, σκορακιστέον έκ τών κατ' άνθρωπον, τψ 
παντί δέ μάλιστα έκ τών θείων. Δήλον γάρ, δτι ού-
δενί τών τοιούτων ήρμοσται, άλλά φύλψ τψ κατά 
τδν δαίμονα ψκείωται. Διαγραπτέον δέ άλλως καί τδ 

Α dicendus eet. Operabatur enim prorsue ab « te rno 
quae spectant ad aeipsum, ante mundum exsistena 
Deus, qui usque nunc eiiam operatur; non autem 
babebat aliquem qui doceretur, eed ipse aolua in 
•uia operationibua erat. Et ecce h « c eterna quae-
dam est operatio non docens, ad quam attingen-
dam non sufficit mena humana, imo neo angelica. 

4. Attameu aliquis eara sub obscura demonetra-
bit imagine, qui hujueraodi boni poeteriue imita-
torea manifestabit ascptas : qui juxta quod homi-
nibue possibile eat similes expressi, anguliaque 
8piritualibusintromis8i,etapelunci9 et foraminibua 
terrse absconditi, aolitariique auper montibua con-
veraantea, et ita quae Deo immortali placita aunt 
agentea neminem maaifeste docent, nisi ex i l l ia 

g invitis aliquis tanquam ex invieibili fonte erum-
pat fluvius, vel claritaa tanquam e sole radiua emi-
cet, illequidem cummagiaterio flueaa in euoourau, 
ista varo illuminana auo aplendore. Proponunt 
enim aibi latere secundum Deum sese exercentee 
et ipsi soli placere studentes, atque ita bonum 
facientes; non autero poesunt abacondi sicut l u -
cerne modio coopert», aed, Deo revelante, diver-
aimode refulgent: nam neque eol euper terram 
ambulane aeae potest abacondere, niai nubea innu-
merse interposit® lumen illius velent. 

5. Etecce tertiuro quiddivinum in bominibusma-
gisterium ; subducatur enim ipaiua diviniasimum 
et aetemum archetypum. Concipitur autem inauper 
aliud quod quartum, oppositum i l l i qui quidem 

C facit, scd non raagietraliter loquitur juxta quod a l i -
quis loquitur bona, nihil faciens tale imo exhor-
tans quidem ad meliora, illie autem quae ipse fa-
cit, contrariua his qus loquitur. Hanc doctrinae 
traditiooem manifeatat maximue ille mystagogut» 
q u i d i x i t : Omnia qua dixerint vobie aacerdotaa fa-
cere, facite; aecuodum autem illorum opera, no-
lite faoere. u . » 

6. Ε quatuor igitur a nobia bucuaque expostiis, 
uno quidem, quod privatim ea quae aunt virtutia 
agantur, uno vidente ut etiam doceatur; aecundo 
vero, per alium modum separatim agentem, quod 
quidem non agantur bona, eed i l la celeri docean-
tur ;tertio autem, quod agantur quidera operaDeo 
placentia, et eic aliquo modo aine voce doctrina 

D tradatur, sed non Qat documentorum enuntiatio; 
quarto vero et ad perfectissimam virtutia discipli-
nam perfectiore, quod debita agantur, et lingua 
ex proposito exponantur agenda; quod caeteroquin 
ad virtutem ali i trabantur, et sic multiplicentur 
Dei servi, et a docente, tanquam duce, contra d « -
mones insoribantur milites (hoc reliquum et quio-
t u m : neque facere, neque docere, contumeliose 
rejiciendum est e rebus humanis, maxime vero e 
divinis. Evidens est enim quod illorum nulli com* 
petit, sed genti q u « eecundum dcmonem eat, ap-

" MoUh. xim, 3. 
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propriator. Dc caetero vero acxtum intcr hujuemo- Α 
di conscribondum eet: facere quidem, aed non 
poese docere proptcr diecipulorum indociliiatcm. 
Excluditurenim hoc ipsuraa beatitudine ; siquidem 
beatus eat qui loquitur ad sedulos auditores, sed 
conditio talis η ο η est ejue, qui ad indocilea loqui-
tur, velut ille qui rupi lyra praecinit) — expoaitia 
lgiturbis, utdiximus, illud quidem supraposituQi, 
et ita primum in praefatis, sanctorum aolitarie 
viventibus proprium eat, qui prorsuead mentcm ββ 
purificantes, et quod in ipsis et spirituale quasi 
conglomerantes, et punctia adeo tenuibus ut invi-
eibilia fere dicantur, ad terram et terrena perti-
nentes, alii nulli atudent, nisi Deo soli, accura-
tissirae salutaria curantes, et, uti quis non ab-
surde dixerit, in rebue virtutis aperte parcissi- j 
mi : non genus computante9, non reputaates tri-
bum ; non familiam in ratione tenentet», nec rem-
publicam, eicut nec divitias, nec faraam, nec 
ipsum totum mundum, sed econtra ad perfectio-
nem solitarie viventes, et sicut fugati a mal«» fu-
gientes, ut seraetipsos ealvilicent, corttenti, ei sola 
mundi fugi seipsos homines perfectos Deosistant; 
opinantes, quod ipsi non exinde crimen incurrent, 
einonalios humanie societalis lege juvent.Lauda-
biliter enim judicant unumqueraque hominem ad 
salutem 9ibi sufficere, ei velit, nulloque egere alie-
no exemplo, vel ductu, vel directione; quia Deu?, 
aine acceplione peraonarum, nobia largitua est 
anirai principatum ipsiusque divitiaa, atque om-
nibus ©qualiter, tanquam pater prole felix et l i -
berum amans, principatus ambrosiam · et nectar 
inatillavit, ex quo immortaliter vivere, ai placet, 
valemua. 

7. Supernumerant autem isti aolilari® operatio-
nis ascetae, viventibua absconditi, et facientes 
quidem, aed ηοα docentea, quinimo quidquid ad 
docendum attinet in eemetipsis suffocantes et cir-
cumscribentes, quod quemadmodum qui sane re-
gitur oculia ad aenaum attinentibua, manu du-
cente non eget ad ambulandum, ita nec qui men-
tem sortitus est, et sic a Deo illuminatur, non ba-
bet aliunde quaerendam ad bonum ductionem, 
quam Deus abunde diepenaavit et per vitam die-
pensat, nisi quisque semetipsum obnubilet et 
obcacet, lumen intercludendo, et aio abscondendo 
passionibua illum, qui in bomine eat, divinisai-
mum solem. 

8. Et ita quidem hujusmodi contra deruonee 
atbletas hominibus quidem ignoti, eoli autem Oeo 
cogniti, actorea factoresque virtutis eunt; quos 
plerumque secreta loca subducunt, ut snnt aurea 
metalla, quae fodict in bumanum numisrna effingi 
fugiunt, eo quod ad superficiem non atlinent, sed 
in profundo terrae, ne videantur, se immergunt 
•el abscondunt. Quibus autem bonum non in ani-
mm profundo jacet, sed in sola lingua, euperficia-
liter supernatat, et sic manifeatam apparet; qui 
quidem alioa docent aemetipsot relinqunt ruditer ac 

έν τοΤς τοιούτοις έκτον, τό ποιεΐν μέν, μή έχειν δέ 
διδάσκειν διά τδ έν τοις μαθητευομένοις άνήκοον. 
Άπψκισται γάρ μακαρισμού χαί αύτδ* ε* γε μα
κάριος μέν δ λέγων εις εύπειθεΐς άκοάς, αναλόγως 
δέ ού τοιούτος δ πρδς άνηκόους λαλών κα^ά χαί δ 
πρδς πέτραν λυρίζων) — εκτεθειμένων ούν τούτων, 
ώς εφχμεν, τδ μέν ύπερκ3ίμενον καί ούτω πρώτι-
στον έν τοις προκειμένοις τοις έρημάζουσι τών άγιων 
ώσίωται, οί άποκαθάραντες είς αυτόχρημα νούν εαυ
τούς, ή καί ώς οίον άποσφαιρώσαντες τ δ έν αυτοΓς 
νοερδν, καί σημείοις ούτω βραχυτάτοις καί ώς ει
πείν άμερέσιν εφαπτόμενοι γής καί τών περί ^fkv, 
πρδς ούδενί αλλψ τδν νούν εχουσιν ή πρδς μόνψ τψ 
θεψ, άκριβολογούμενοι τά σωτήρια, καί, ώς άν τις 
ειποι ούκ άφυώς, κιμβικευόμενοι άπλάστως τά εις 
άρετήν, ού προσλογιζόμενοι γένος, ού φυλήν ένθυ-
μούμενοι, ού φρήτρην έν λόγψ ποιούμενοι, ού φι-
λίαν έν άριθμψ τιθέμενοι, ού πολιτείαν, ού περιου-
σίαν, ού γνωριμότητα, ού κόσμον αύτδν δ'λον άλλά 
μονάζοντες ές άκρίβειαν καί κατά τούς προτροπάδην 
έκ πόθεν κακού φεύγοντας, Ίνα σφάς αυτούς περι-
σώζωνται, άρκούμενοι, έάν τή τού κόσμου φυγή 
μόνη αυτούς ανθρώπους τελε^ .^ περιστήσωσι τψ 
θεψ* φιλοσοφούντες , ουδέν αυτοί εντεύθεν αίτίαμα 
έπισπάσθαι, εί μή άλλους ώφελοιεν άνθρωπίνης 
κοινωνίας ν ό μ ψ . Κρίνουσι γάρ έπαινετώς εκαστον 
άνθρωπον άρκιον έαυτψ είναι πρδς σωτηρίαν, ε?-
περ έθέλει, καί μηδεμιάς έπεισάκτου δεισφαι διδα
σκαλίας ή χορηγίας ή οδηγίας* δ'τι μηδέ έτεροζή-
λως δ θεδς έμέρισεν ήμιν τδ ήγεμονικδν καί τον 
κατ* αύτδ πλούτον, άλλά πάσιν επίσης οία καί πα
τήρ εύπαις καί φιλότεκνος τό καθ* ήγεμονίαν καί 
άμβρόσιον καί νεκτάρεον ένεστάλαζε, δ ι ' ού άθανάτως 
βιούν έξισχύομεν. ειπερ βουλόμεθα. 

ζ*, 'ίυνεπιλογίζονται δέ οί τής μονήρους ποιήσεω; 
άσκηταί ούτοι, τούς βιούντας άπδ ^υπτάμενοι, καί 
ούτω ποιούντες μέν, ού διδάσκοντες δέ, άλλά τδ παν 
τού διδάσκειν καταπνίγοντες εν έαυτοις κκί περι
γράφοντες. Καί δ'τι, καθάπερ δ διοικονομούμενος 
ύγιώς όσθαλμοΐς, τοις πρδς αίΌθησιν, ού προσδειται 
τού χειραγωγούντος είς βάδισιν, ούτως ουδέ δ νούν 
είληχώς καί θεόθεν ούτω πεφωτισμένος ζητοίη άν 
τήν είς τδ καλόν ποδηγίαν έτέρωθεν. "ήν δ θεάς καί 
ένεδαψιλεύσατο καί ένδαψιλεύεται διά βίου, ει μή 
αύτδς Ικαστος έαυτδν άχλύει καί σκοτίζει, έπιπροσ-
θών, καί ούτως άποκρύπτων πάθεσι τδν έν άνθρώπψ 

^ θειότατον ήλιον. 

η ' . Καί ούτω μέν οί τοιούτοι κατά δαιμόνων Mk' 
ταί, ά/θρώποις μέν άγνωστοι, θεψ δέ μόνψ /••ι
στοί, πρηκτήρες καί ποιηταί γίνονται αρετής* W 
ώς τά πολλά οί άνακεχωρηκότες τόποι όποια κ»ί 
μέταλλα χρυσά ένδομυχούσιν, έκπεφευγότα τδ σκάλ-
λεσθαι καί είς νόμισμα τυπούσθαι άνθρώπινον, δια 
τδ μή τής έπιπολής είναι, άλλ' έν βάθει γής τά γι 
είς δ'ρασιν ύποδύεσθαι, ή καί καταδύεσθαι. Οίς δΐ 
τδ άγαθδν ούκ έν βάθει κείται ψυχής, άλλ' εις γλώσ-
σαν καί μόνην επιπολάζει, καί ούτω προφαίνεται* 
οί έτερους μέν διδάσκουσι, σφας δέ αυτούς άφιάσιν 



Μ Ι ΙΝ S. QUADRAGESIMAM ORATIO III. 641 

άδιδάκτους άλογίζεσθαι, κύμβαλα ή κώδωνες ή αύ- Α imprudenter agere, cam sint ipsi cymbalum, aut 
λοί αυτοί δντες, ών εκαστον φωνήν μέν άφίησι καί 
που καί πρδς ήδονήν, ού συνίησι δε, τί ποτε καί 
βο^ — οί τοιούτοι έρημον μεν ή έτερο ιόν τινα πα-
ράβυστον τδπον ούκ αν έπιζητήσαιεν. Πώς γάρ άν 
οί τή γλώσσβ πανηγυρίζειν προθέμενοι, και αγορά
ζοντες έπί άσπασμψ, καί τδ καλεϊσθαι 'Ραββί πρδ 
παντδς ϊργου ποιησάμενοι, καί τδ μέν κατ' άρετήν 
πρακτικδν συστείλαντες, μόνον δέ τδ λαλητδν θ*ατρί-
ζοντες ; 

θ ' . Καί δμως ούδ' αυτοί τέλειον έπισπώνται ψό-
γον, οια τδ καλδν, οί καί μή ήμισεύουσιν ακριβώς 
άλλ' είς μερίδα γούν τινα έγκολπούμενοι* καί εΐποι 
τ ις άν δεξιώς, φέρειν αυτούς ού φαύλον γλωσσόκο-
μον, ύπόκενον δέ πάντως αγαθού κέρματος. Τδ γάρ 

tintinnabulumaut tibiffl, quorum unumquodque eo-
num quidom emittit et foreitam ad jucunditatem, 
eed non intelligit, quid unquam reboet, tales ere-
mum vel alium aecretum locutn non quaesierint.Quo-
modo enim aic agerent,qui lingua fulgera cupiunt, 
forumque frequentant ut saluteotur, el super omne 
opue vocari Rabbi satagunt, et in obscuro minu-
tam virtutis exercitationem reducunt, aolamque 
loquelam in spectaeulum tradunt ? 

9. Et tamen ipsi non aibi completam attrahunt 
vituperationem, noasecuaac bonum,siquidem non 
accurate forte dimidiant, aed certe in quamdam 
mediam partem involvuntur, et aliquis non inepte 
diceret ipsoe ferre nos vilem capsulam,sed proraus 

έν αρετή χεφάλαιον, τήν έπαινετέαν πραξιν, άπονο- β bono numulo vacuam. Quod enim in virtute pr«-
σφίσαντες εαυτών, τήν γούν ένάρετον λαλιάν σφε
τερίζονται ' καί φιλούνται καί αυτοί τής ενάρετου 
φωνασκίας, χαθά που χαί τών ορνίθων δ'σοι χατ' 
άνθρωπο> λαλεϊν ύποκορίζονται, καί είς τοσούτον 
μόνον άνθρωπίζονται. Καί άλλως δέ φάναι, τδ γλυ-
κύτατον αυτοί μέλι μυσαττόμενοι, ούπερ δ γευόμε-
νος έκεΤνος οΤδεν, δ τί ποτέ έστι τδ τού μέλιτος 
έργον, άλλ' ούν καί δνομάζουσι μέλι, καί φυσιολο* 
γούσιν·αύτδ, καί έντιθέασι γνώσιν αυτού τοις άκρο-
ωμένοις, καί επάγονται αυτούς ούτως έρ?ν τού μέ
λιτος, καί τούτο γε δοκούσιν εχειν τι επαίνου καί 
αυτοί· συες μέν, δ φασιν, δντες τά ές άποχήν τού 
πραγματειώδους μέλιτος, ύποκρινόμενοι δέ άλλως 
τδ έν άνθρωποις φιλόκαλον διά τήν χρηστολογίαν τού 

oipuum eat, laudabilem actionem a ee rejicientea 
commendabilem usurpant lequelam ; et ipsi sunt 
amatoree pulchr» locutionis, sicut ex avibus il le 
qua3 secundum hominom loqui raolliter callent, 
et in hoc aolum homines simulant, ad aliter autera 
loquendum, dulciesimum ipsi mel abborrentes, 
quod qui gustavit,quid sit mel ipsenovit, attamem 
mel nominant, et ipsius explicant naturam, et no-
tionem ejua auditoribue exponunt, et 9ic inducunt 
608 ad mel amandum, et in boc saltem ipsi quo-
que laudis aliquod habere videntur. Sues, ut dici-
tar, cum sint operosi mellis abstinentee, fingunt 
aliunde quod in hominibus inest hom deaiderium 
per amoanam de euavitate locutionem ; vel ictero 

γλυκάζοντος' ή τυραννούμενοι μέν ίκτέρω, ειδότες C aubjugati, eecundum veritatem vident et loquuotur 
δέ καί έκλαλούντες πρδς άλήθειαν τδ μέλι, δ'περ 
αυτοί έκκλίνουσι· καί δρθά μέν προϊέναι ούκ έχοντες 
άλλ ' δσα καί καρκίνοι ραιβούμενοι, έρμηνεύοντες 
δέ τήν δρθήν, ώς έχει φύσεως· καί είς όψιν μέν 
κακοπραγούντις μήποτε καί ώς άσφάλακες, φιλούντες 
δέ δμως τδ φώς, κκί ενάγοντες είς αύτδ, καί διά τούτρ 
προσοχής δντες άξιοι. 

ι'. Αιδ καί δ Σωτήρ ημών, δ καί ποιήσας αληθώς 
και δι&αξας ακριβώς, καί ειδώ;, εΤναι τινα ώφέλειαν 
κα: έν τή άπλως αγαθή διδασκαλία, κάν εί καί έκ 
στομάτων άλογων ήν αυτήν προφέρεσθαι, παραδέ-
δωκε, μηδέ τούς φαύλους Ιερείς άποπροσποιεΐσθαι, 
αγαθά τά κατά θεδν διδάσκοντας. Δήλον γάρ Ιως 
καί των άρτι ευσεβών, δ'τι ουδείς αν τολμψη σχη
ματιζόμενος είς διδάσκαλον άπαρακαλύπτως άνέδην β dere predicare quae non sunt bona, nec heterodoxa 

de melle quod ipai fugiunt; et recta quidem pro-
cedere non as9ueti, velut cancri tortuosi, re-
ctitudinem nihilorainus quali natura sit, interpre-
tantur;et circa viaum male quidem babentes,forte 
aicut talpa;, lumen tamen amant, etad illud indu-
cunt, et ideo eunt attentione digni. 

10. Propterea Salvator noster, qui vere feoit et 
accurate docuit et vidit ease quamdam utilitatem 
in simplici bona doctrina, licet ex oribus poasat 
irrationalibus emitti, nec maloa aacerdotea, bona 
eecundum Deumdocentes, respuendosessetradidit. 
Manifestum est enim usque ad hodiernos pios, 
quod nemo rite promotus in doctorem aperte au-

κηρυσσειν τά μή καλά και ετεροδιδασκαλεΤν, καν 
απάντων ανθρώπων ειη δ χείριστος* πεπληροφόρη-
ται γάρ μη δ εν ί τών ορθώς άκροωμένων άποκεκρυμ-
μένα είκαι τά τψ θεψ άρέσκοντα, άλλά τήν δρθήν 
πρδς τδ καλδν δδδν λεωφόροι έκκεισθαι, καί πάσι 
τρίβεσθαι, δσα καί πλατυτάτην άμαξιτδν τοΐς ευθέα 
βλέπουσι. Βλέπουσι δέ πάντες οί πλείοντες θεού χά-
ριτι, δι' ού έννοιαν κοιναί καί αξιώσεις τά θεία πρό-
κεινται παραγγέλματα. 

ια. Ούκου αποβλητέος διά ταύτα ουδέ δ φαύλος 
άνθρωπος, εί τδν μέν βόρβορον καί τδν τής σαπρίας 
τρύγα πρδς τψ πυθμένι τής καρδίας καθίστα, ώς 
μήτε όψιν λυπειν, μήτε 8σφραν προπέμπειν δυσέν-

docere,quamvia omoiuro bonnoum eeset pessimue: 
notum est enim nemini recte audientium abicoo-
dita Θ 8 8 Θ quffl Deo placent, sed rectam ad bonum 
viam omni patere populo, a cunctieque teri, quaai 
largissimum iter recte videntibua. Vident autem 
omnes numero majorea gratia Dei, per quern eea-
tentiaBCommuues et dogmata protegunt divioa man-
data. 

14. Noo igitur rejiciendua est propter ista ma-
lus homo, si coeoum quidem et cariai fecem in 
pectoris profundo depooit, ut neque visum con-
trislent, neque maleolentem emittant odorem, 
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scaturit aatem, ei quid forte fonUni jaeundiqao Α «uxtov, έξαναβλύζκ tt, tX tl m» χβηναϊον 8VO«-
huraoris introreum eommiecetur; namque de terra 
ebulleotia fervida lavacra deoraum in cavia eab 
terrara, unde ecatent, non, ut videtur, bona forenty 

eed cum ad exteriorem aerem effluentia exourre-
runt, acoeaeibilia ealutariaque fiunt. 

σμα ήδύ ένδον συλλείβεται· έπεί τοι χαί τ ά γήθεν 
έκβραττόμενα θερμά λουτρά χάτω μέν έν ταΤς 
χατά γήν κοιλίαις , δθεν έκχύπτουσιν ούχ ατ εΖεν 
χρηστά ώς είκδς, δ'τε δέ είς τδν έχτδς αέρα έχ-
δράμωσι μετα^ρυέντα, προσιτά χαί σωτήρια γίνον-

12. Sine qui bonum loquitur loqui, veluti puc-
rum in eacris lectorem, qualeeque palmiferoe i n -
fantes; et non aolum permitte, sed etiara lauda et 
excita; ut hia immorana sermonibus, et occupatue 
manens, et ad nihil aliud applicans mentem nisi 
ad bene loquenduui, ab agendo male quodam tem-
pore abatineat. Foraitan autem aeae corriget, a l i -
quando eentiens, sermonetn, u t i tadicam, dignum 

ιβ'. "Αφες τδν τδ χαλδν λαλούντα λαλειν , ώα! 
χαί παιδίον άναγνωστιχδν έν τοις ίεροΤς» δχοΐα τά 
βαϊοφόρα νήπια· χαί μή μόνον άφες, άλλά χα Ι 
έπευλόγησον , χαί έρέθισον, *ίνα έμβραδύνων τοιού
τοι ς λόγοις, καί άσχολος μένων, καί προς μη£ενί 
έτέρψ τδν λογισμδν έχων, άλλ' ή μδνον χρηστολο-
γών , άπίχηται τού κακοπραγεΤν πρδς καιρόν γού» 
τινα. Τυχδν δέ καί διωρθώσατο έαυτδν, αΐσφόμενύ; 

ex indigno ΟΓΘ ae proferre. Quis enim novit an Β *οτε λόγον, ώς ούτως ε?πεΐν, άξιον έ{ άνα£Ϋου'πρ* 
ipse aanctorum verborum frequentia sanctificetur, άγειν στόματος. Τίς γάρ οΤδεν, ε! καί αύτδς άγια-
virtuti adherena et eic aeauefactua ? Et diacipulie 
offeret 8Θ lanquam aliquod divinum coronamen, 
et pium perfioiet acervum, qui ab isto grano profec-
tocumulabitur. Quid prohibel hominem aic divina 
et laudabilia et abomnibue audientibus probata, 
dooentem omnimodeque acceptiseimum pudere 
aemper ease mcndacem atque abeiatere semperesse 
duplicem aliter ac oportet, et babere teedio quod 
lingua quidem fulgeat, sed anirao tenebroeua sit 
eermonesque proferat, quibue mereretur coronam, 
eed opera producat, quorum pcena foret ipaiue oa-
pitia abaciaaio ? 

σθείη τψ συχνψ τού αγίου φθέγματος, επακόλουθη· 
σας , καί ούτω συνεθισθείς εϊς τήν άρετήν ; Και 
προσθήσει τοΤς μαθηταις έαυτδν ώς οΤδν τ ι θεΤον 
άκροθίνιον, καί σωρδν απαρτίσει θεοφιλή, δς παρι 
Ινα τούτον τούτον κόκκον σεσώρευτο είς άντελές. *Ή τ( 
κωλύει άνθρωπον ούτω διδάσκοντα θεια καί επαι
νετά καί πρδς απάντων ακροατών εύλογούμενα, καί 
παντοίως δεξιού μεν ον, αΐδεσθήναι ψεύδεσφαι · διόλου 
έαυτδν, καί άπείπασθαι, διπλούν εΤναι άεί παρά 
δδ δέον, καί όκνήσαι τή γλώσηι μέν προλάμπειν, 
έσκοτώσθαι δέ τά ές τήν ψυχήν καί λόγους μέν 
προφέρειν, δ' ών καταστέφοιτο άν, Ιργα δέ προφαί-
νειν, ών τίμημα καί αυτής κεφαλής αφαίρεσες ; 

13. Habemus et hiatoriam quae tradit nec esse C ιγ'. "Εχομεν ΧΛ\ i „ o p ( e v π α ρ « δ ι δ ο ύ σ « ν ώς ο*κ 
reprehendendum eum qui laudabiliaquidemeloqui-
tur, sed decaeteria non ita sentit. Jllum quidem 
poeteriua hominem sacrum, quipoatquamin firma 
fide vacillaviseet, attamen necessario magnum in 
doctorem provectus est, flrmato quod ipse quidem 
cogUaret, qua3curoque cogitaaset, non autem Ec-
clesiam Oei perverteret, eed recta doceret, oon 
fueiua historico more producarn. 8ed boc eer-
rooni propter veram presentium utilitatem adji-
ciam, quod ille, qui quidem intua non erat bonus, 
in bsresis non laudatae ecieotia proraua versatus, 
in bie autem quae eunt extra, bonua erat, aliue 
poatea dootor correctua est, et duplicitatem in re 
non debita reducens ad unitatem, ut decebat, m i -

£στι ψέγειν ουδέ τδν φθεγγόμενον μέν ενάρετα, 
φρονούντα δέ έπ' άλλοις ούχ ούτω. Καί τδν μέν έτύ-
στερον ίερδν άνδρα έκεΤνον, δ'ς εσφαλμένος ών %ϊ ές ασφαλή πίστιν, δμως άναγκαίως εις μέγαν προη-
νέχθη διδάσκαλον, κυρώσας αύτδς μέν φρονειν, 
άττα άν καί φρονοίη, άν μή δέ διαστρέφε ι ν τήν τού 
θεού Έκκλησίαν, άλλά διδάσκειν τά ορθά, ούκ άν 
εις πλε'ον πλάτος έκθείην καθιστορών . Τούτο δέ 
προσθείην τψ λόγψ διά τδ πάνυ τοΤς παρούσι χρή
σιμο ν, δ'τι καί έκεΤνος δ τά Ισω μέν ούκ αγαθός, 
πάντη επιστήμων κατά αίρεσιν ούκ έπαινουμένην, 
τά δέ έκτδς άγαθδς, άλλος διδάσκαλος ύστερον χρόνψ 
διωρθώσατο, καί τήν έν ού δέοντι διπλόην μονάσας, 
ώς εποεπεν, απήλθε φίλος 

Jea Deo carus evasit, Hngua melior effactue, et per D γ λ ώ τ τ , β ε λ ^ ω θ ^ ί l ? ^ ^ ί 
eam, quaei per hauntonum ex interiore rejecta τλητήοος έκχέας τήν Ινδον ίλύν δΛ,Τλ IV * 
f«ce, qua bona doct r in» aqua reddebatur inutilie. * * - *' · - - ' i c T * " ^ ^ * 
Bi vero quia objicit i l lum quidom itabooa /ruitum 
ease lingua, eed non alium quemdam ease talem 
evaaurum, fortuito loquitor, et propter paradoxon 
hujus propositionia tbeaim inutilem et instabilem 
fortedefenderet.Nonenim opinionem impossibilem 
ac in eventum teetimonio probaium non adductam 
vult oppugnare. Adeateenim, omnea ab exteriore 
vir i eelecti, quorum ni bie q u » fidei eunt licet 
alienorum, mille tamen rectie doctrinis cum de-
tectu etodent pi i leotoree, et ipeas producentae, 

διδασκαλίας ήχρειούτο ύδωρ. Et δέ τις άνθυποφέ)ν 
έκεΤνον μέν ούτω τής αγαθής γλώττης 5νασ0αι, ^ 
άν δέ είναι καί έτερον τινα τοιούτον άποβήναι, έκο-
κληρωτικώς λέγει, καί διά τδ παρ άδοξο ν τ ή ς δον 
λήψεως ταύτης τάχα αν θέσιν φυλάττοι καί αυτήν 
άχρείαν καί άσυνηγόρητον. Ούτε γάρ αδυνάτου κατ-
επιχειρεΤν έθέλει δόξης , καί ουδέ άπενηνεγμένης 
είς άμάρτυρον άπέκβασιν. Δεύτε γάρ, ώ πάντες οί 
εξωτερικοί Λογάδες, ών αλλοφύλων τά ές πίστιν 
δντων δμως διδασκαλίαις μυρίαις δρθώς έχουσα ι; 
έμμελετώσιν έπιλέγδην οί θ*όφρονες άναγνώσθαι, 
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καί αύτάς προάγοντες, βελτιούσιν Ι ως καί αρτι τούς 
άκροατάς· α μεν έκεΤνοι άλλως έφρδνουν, παρ ω 
θούμενοι, τά πολλά δε και κασα'χωννύντες βυθψ λή
θης· ά δε πρδς ορθότητα έλάλουν, έγκρίνοντες, καί 
ώς έκ βαθύτατης τέφρας τής τών άθεων φρονημά
των ζώπυρά τινα επιμελώς άναλεγόμενοι, δι' ών 
άνάπτονται καί φώτα βιωτικά καί φιλοσοφίας φρυ-
κτωρίαι σωτήριοι, Ινα κατά τδν Ψαλμωδό ν χάνταύθα 
ώς έν σκδτει έξανατελλόμενον ε"η φώς τοις διορ^ν 
έθέλουσιν. 

ιδ'. Έατέον ούν διά ταύτα χαί τδν δπωσούν τά 
είς άρετήν διδάσκοντα φθέγγεσθαι, καί ούτω βελ-
τιούν τούς άκούοντας, καί άναπεμπτέον εύχάς τψ 
θεψ , έπαναχθήναι καί αύτδν εις τέλειον πιστδν άν
θρωπον, καθά καί άλλους αυτού μαθητάς, ούς έξ 
αλλότριου έστιν ού σοφίζει στόματος* έπεί τοι καί 
άνομων ήμας ύπερεδυνάμωσαν λόγοι κατά τήν ίεράν 
ρήσιν και έξήγησιν, τοιούτψ δέ λόγψ καί χαλκέες 
αλλόφυλοι τά δ'πλα έστόμουν τοις τού Ισραήλ, δι' 
ών οί νοητοί πολέμιοι καί επιπτον καί πίπτουσι. 
Τοιφδέ τινι έννοια καί τδν μέγαν Μωΰσήν έστόμωσαν 
έπ ' αμφότερα ή τε φιλτάτη καί μήτηρ καί τιθηνδς, 
ή πιστότατη Εβραία, καί ή άλλως φιλήσασα άλλό-
φυλδς έξ Αιγυπτίων βασίλισσα · νόημα πάν αύτη, 
άλλόφυλον μέν, βασιλικώς δέ ύπερκείμενον τών 
ομοειδών. 

ιε'. Έ χ ο ι δέ άν τις καί τοιψδε λόγψ προσβιβάζειν 
»1ς έρμηνείαν καί τών τού Ιερωτάτου Ευαγγελίου 
τό · « Είσελεύσεται , καί έξελεύσεται, καί νομήν 
εύρήσει.» Είσελεύσεται μέν γάρ δ ευαγγελικός άν
θρωπος πρωτοθέτως είς τήν τού θεού αύλήν έπί 
νομή , καθ' ήν εγκρίνει ποιμαινεσθαι καί δ μέγας 
Δαυίδ, ουδέν ύστερούμενος, εί νέμεται τά θεια, οΤς 
χαί δ κορυφαίος έν απόστολοις Ιίέτρος βόσκει τά 
χατά θεδν ποίμνια. Έξελεύσεται δέ καί είς έξωτε-
ριχάς πεδιάδας, ούχ ώστε κροαίνειν καί κατασκιρ-
τ$ν καί θέειν πρδς άλογον άγλαίαν είς ουδέν δέον, 
άλλ' έπί ψυχοτρόφψ νομή, δποίαν μυρίαν καί οί τής 
εξω σοφίας λειμώνες φύουσι. Καί τδ ψυχικδν τα-
μιείον ουτω μεστώσας δ τοιούτος πλουτισμοΐς, ούς ό 
παμοασιλεύς θεδς φιλεΐ, έξαγάγοι άν έκ θησαυρών 
τούτων τών κατά ψυχήν καινά τε καί παλαιά* καινά 
μέν, τά φεοπαράδοτα καί αυτού θεού οντά· παλαιά 
δέ, τά και δι'έτερων, οις άπεξενωμένοις αυτού δ'μως 
έν έλαμψε γνώσις αγαθή έπ' ωφελεία τών έσύστερον* 
Τνα καί έξ αγρίων τούτων ανθέων καί έξ εκείνων 
ήμερων μελιτοποιήται τοις κατά θεδν τά χρήσιμα, 
καί μηδέν τών έν κόσμψ άσυντελές ήμΤν ε Γη πρδς 
άρετήν. 

ις ' . Έ τ ι δέ καί άλλως τψ τοιούτψ νοήματι έπι-
βαλεΤν · ή σάλπίξ ώφελεΤ τά ές μάχην, μηδέν τι 
αυτή φρονούσα, ψ κλάζει · δοτέον ούν καί τδν έν 
λόγοις μόνο ι ς άγαθδν διδάσκαλον σαλπίζειν κατά 
μάχης δαιμονιώδους, καί προσεκτέον ούτως αυτό. 
Κτυπεΐ καί τόμπανον Ιστιν δ'που καίρια έν τψ μη-

meliores usque nunc aaditores faciunt; quae qui-
dem illi non ita sentiebant, rejioieotes et plurum-
que profanda sepelientea oblivione ; sed quae 
juxta rectitudinem loquebantur, discernentes, 
et velut ex profundissimo cogitationum impiaruzn 
cinere quasdam sedulo excipientes scintillaa, qui-
bus accenduntur vit© lumina salutaresque philoso-
phiae faces, ut, secundum Psalmistam et ibi 
tanquam in tenebris ortum sit lumen videre volen-
tibua. 

14. Permittendum est igitur propter haeo illum, 
qui qualitercunque docet ea qu® virtutem spec-
tant, loqui, sicque meliorea facere auditores: et 
ad Deum mittendae suot preces,ut et ipse sublime-
tur ad perfectum fidei hominem, sicut et alioa 
ipsiue discipulos, quoe aliquando forte ex alieoo 
ore docet; siquidem etiaiquorum nobis pracvalue-
runt sermonea secundum sacram directiooem et 
expositionem, tali vero ratione aerarii ex alienige-
nis fabri arma Iaraelitis iodurabant.quibus intelli-
geotes inimici cadebant et adbuc cadunt. Tali quo-
que eensu magnum Moysen utrinque roboraverunt 
dilectissima mater et nutrix, fidelissima Hebrea, 
et illa quae aliler dilexerat alienigena ex ^Egyptis 
regina: omnem scientiam haec habens, alienam 
quidem, aed aequaliuin acientiam regaliter supe-
rantem. 

15. Poaeet autem aliquis simili ratione, ad in-
terpretationem eorum quae aunt in aaoctiaaimo 
Bvangelio, proferre boc: * Ingredietur et egre-
dietur, et paecuum inveniet i e. » Ingredietur enim 
quidem evangelicue borno in Dei aulam ad pas-
cuum, aecundum quod pasci probat magnua Da-
vid, cui nihil deeet, ubi distribuuntur divina, qui-
bue coryphaeus inter apostoloa Petrus divinos paacit 
gregea. Egredietur autem ad extraneas planitiea, 
non ad pulsandum pedibus, nec exeultandura, neo 
currendum per irrationalem jubilationem ad nibil 
bonum, eed ad apiritualem pascuam, quam abun-
dantom exterioria sapjentia? prata naturaliter pro-
ducunt. Et talis bomo, spirituali promptuario 
aic divitiis repleto, quaa Deus, summus dominator 
amat, ex istis theeauris ad animam pertinentibua 
producet nova ac vetera : nova quidem a Deo 
tradita Deique propria; vetera autem qu« per 
alios flunt, quibus ab ipso alienatis bona tamen 
scientia ad utilitatem eorura qui venturi erant, 
illuxit; ita ut, ex agrestibue istis floribus et ex 
illis lenibus, mcllificentur Dei bominihue utilia, 
et nibil in mundo sit nobis ad virtutem inane. 

46. Verum et aliter adhuc bujasmodi eententi» 
iDsibtendum : ad certamen proficit tuba, nibil 
ipsa, quod clangit, intelligens: dandum igitur 
eat illum qui solis aermonibus est bonua magi-
eter, clangere contra daemoniorura pugnam, et 
sic illa tenenda est. Strepit etiam tympanum, ubi 

1 1 Paal. cxi, 4. 1 6 Joan. x, 9. 
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requirit opportanitas, qoin nihil intelligat ipstim : Α. δεν τι αύτδ φρονεΤν · Λογιστέον είς τοιούτον τ ι καί 
item aliquo modo ratiocinandum est de eo qui 
malis quidem est raoribus, aed verba virtutia lo-
quitur, et eic auditorern bene diapooit. Fialula 
cwteraque musices organa laetificant, cum ipsa 
quidem nibil sciunt et ab aliis artificialiter ad ju-
cunditatem ordinaatur : lstiOcet igitur qui, quasi 
talis, est doctrinarum explanator, quamvis ad 
ea quffi epectant animam male sit dispoaitua. For-
aan enim Deua mieericorditer sollicitue, dimi-
diam prohibuit iniquitatem, ipsius os disponeos 
ad loquendum sapientiam : in tempore autem op-
portuno illum ad curandum cor atque conscien-
tiam diriget.Sed etiam ai nihil ejuamodi de illo ve-
iimue exspectare, saltem eum velut aainam jussu 

τδν έτέρως μεν ήθους οντά έξηυλημένου, τ * ε!ς 
άρετήν δε λαλούντα, καί ούτως εδ τδν άκροατήν άρ-
μόττοντα. 'ΙΙ σύριγξ, καί δσα λοιπά τών οργάνων, 
έ'μμουσα, τέρπουσιν, ουδέν μεν αυτά επισταμένα 
ύπ' άλλων δε τεχνικώς πρδς ήδονήν άρμοττόμενα* 
τερπέτω τοίνυν ώς τοιούτος τις καί δ τών διδασκα
λιών εξηγητής, εί καί τά ές ψυχήν άναρμόστως 
έχει· Τάχα γάρ δ θεδς κηδδμενος, τέως μίν τδ ήμισυ 
τής κακίας απήγαγε, τδ στόμα ρυθμίσας αύτοΰ σο-
φίαν λαλεΤν έν καιρψ δέ καθηγήσεται μελετών καί 
τήν καρδίαν αύτοΰ σύνεσιν. Εί δέ καί μηδέν τι τοι
ούτον έθέλομεν έπ' αύτοΰ καραδόκησα ι, άλλ' ούν 
θαυμάσομεν αύτδν κατά τήν λαλήσασαν ονον κε
λεύσει θεοΰ. Λογισώμεθα δέ καί, ώς ίσως έκεΤνα 

Dei locutam mirabimur. Cogitemus autem etiam ρ λαλεΤ, δ'σα βούλεται μέν κατορθοΰν, ού δύναται δέ 
quod fortassis ista loquitur, quae cupit quidem ad διά φαύλον συνεθισμόν δ'θεν καί έξ δλης ψυχής εί-quod 
actum educere virtutis, sed non poteet propter 
pravam babitudinem ; unde verisimile eetextota 
anima eum meliora docere, sicque velle, bonitate 
sermonum, quod in ee vitiosum est, compensare. 
El ita quidem nec omnino abjiciendus eat sacer-
doe, qui non in bonitate a n i m « nec operum ad 
eam spectantium divina loquitur,docen8 ut justum 
est.Qui vero fecit quidem, sed lingua convenien-
tia non loquitur, multam et ipse laudem per 
hoc solum facere sibi conciliat. Gum enim aemel 
judicavit opus efficaciuB esse eermooe, reputavit-
que ferventibus operibus quasi fermentari conei-
derantem de iia dootrinam, solum quod est effi-
cacius amplexus eet: et faciens eimul docet; et 
operans ipse qua? probanda sunt, vivendo juxta C έτερους παιδεύει, δρώμενος ή άκουόμενος. Αληθώς 
virtutem, eic Deura in aua vita, aecundutn Psal- γάρ δ συνετός μαθητής, έκ των διδασκαλικών έργων 
morum verba, benedicit, et aHos, vieue et audi- τυπούμενος, έν ταΐς πρακτικαϊς τών αρετών άλίγα ή 
tua, erudit. Vere enim discipulus infelligens ex ουδέν τών έπ' αύταΤς διδασκαλιών προσδέεται. 
operibus dootrioalibus efformatus, in virtutum exercitiie pauca vel sulla super bis documenta necea-
aaria habet. 

17. Scimus etiam in diacentibua artes plerum-
que operibuB prusperare: observans enim, qui 
etudet arti, magisirum secundum illias opus diri-
gitur. Si vero forte non eecundum perfectionem 
egerit, tunc sermonem babet oiagiatri corrigen-
tem. Frequens tradit experientia diecipulos et 
magietros opiiices, quibus ex nativitate surdis ma-
giatrales natura subripuit vocea ; et tamen bi 

Ψ«χή 
κδς διδάσκειν αύτδν τά κρείττονα, καί ούτως έθέλειν 
άντισηκώσαι τή άγαθωσύνη τών αγαθών τδ κατ ' αύ
τδν περιπόνηρον. Καί ούτω μέν ού πάνυ απόβλητος 
ουδέ ιερεύς, δς μή έν άγαθότητιφ ψυχής καί τών κατ' 
αυτήν Κργων θεία λαλεί, διδάσκων, ώς θέμις. Ό ς δέ 
ποιών μέν, ού λαλών δέ γλώσηι τά πρέποντα, πολύν 
καί αύτδς επαινον έφέλκεται κατ' αύτδ δή καί μόνον 
τδ ποιεΐν. Κρίνας γάρ καθάπαξ, δραστικώτερον λό
γου τδ έργον εΤναι, καί ώς οΐον έςυμώσφαι τοΐς 
σπουδαίοις έργοις κατανοών καί τήν έπ ' αύτοΤς δι-
δασκαλίαν, τού ένεργεστέρου γίνεται μόνου · καί 
πράττων άμα καί διδάσκει · καί ενεργών αύτδς τά 
εύλογητά έν τψ κατ' άρετήν ζήν, τόν τε θεδν ευλο
γεί ούτως έν τή ζωή αυτού, ψαλμικώς ειπείν, χαι 

ιζ'. Οΐδαμεν καί τεχνας τά πλείω μέν έργοις εύο-
δουμένας έν τοΤς μανθάνουσιν · έντρανίζων γάρ δ 
τεχνούμενος τψ καθηγητή, πρδς τδ κατ' έκεΤνον έρ
γον ευθύνεται. Εί δέ που κάί σφάλλοιτο τοΰ είς άκρί-
βειαν, τότε δή καί λόγον ευρίσκει έπανορθούντα δι-
δασκαλικώς. ΙΙαραδίδωσιν ή συχνή πεΤρα καί μαφη-
τάς καί διδασκάλους χειρώνακτας, ών παρείλετο καί 
τάς διδασκάλους φωνάς ή φύσις κωφευσάντων έκ 

quidem docuerunt, illi vero didicerunt, neque γενετής* καί δ'μως οί μέν έδίδαξαν, οί δέ έμαθον, 
praemittentes, neque recipientes sermones, eed ΙΛνηιι/· πηκΥί,,™*, „*> i*i*»i — ι 
erudientes et oruditi operibus ; quae quidem ser-
monum Bubetantiae, vel ineffabilea sermones, vel 
viventes aententias non immerito quis vocaret. 
Omitto dicere anouentia vel renuentia eigna in 
templo Ammonis et fortassis alibi usitata,a quibue 
aine voce diacebant deaideiata consulentee oracu-
lum. Celebrantur et alia quaedam actionum do-
cumenta per manuum ministeria, absque locu-
tione. Bt boc, quatenus totum uoo potest demon-
atrari exemplo, exinde manifeBtum est. 

18. Rex quidam ex antiquis a factiosia gravia 
eustiaena et auxilii viam quaerens miait ad virum 

ού λόγους προϊέμενοι καί είσδεχόμενοι, άλλά σοφί-
ζοντες καί σοφιζόμενοι έργοις* ά'περ ούκ άν άφυ* 
λόγων ουσίας, ή λόγους άνεκλαλήτους, ή ζώσας h-
νοίας όνομάσοι τις. *Εώ λέγειν κατανεύσεις » 
άνανεύσεις τά έν "Αμμωνος, ίσως δέ καί έ τ έ α ^ 
δι' ών άφώνως έδιδάσκοντο τά θελητά οί χρησμοδο-
τούμενοι. Περι^δονται καί άλλως διδασκαλίαι τινέ; 
πράξεων έν ύπουργίαις χειρών δίχα λαλιάς. Κει 
δήλον αύτδ έκεΤθεν, ώς έξ ένδς έμφήναι τδ παν υπο
δείγματος. 

ιη \ Βασιλεύς τις τών πάλαι δεινά πάσχων οπέ 
στασιαστών, καί τεχνώμενος επικουρίας μέθοδον, 
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έπέστειλεν άνδρί σοφψ προκαλούμενος διδάξειν, 
δποίω δή τινι τρόπψ έν άσφαλεΤ καταστήσεται τήν 
αρχήν. Και έπέμενεν ό βασιλικός- απόστολος, απαν
τών αντιγραφή ν, ε* πώς παλινοστήσει ταχύ έπί τον 
πέμψαντα. Ώς δέ αύτδς μέν ένέκειτο, πάνυ όχλων, 
δ δέ σοφδς ώκνει τήν γράφήν, δεδιώς, οΤμαι, μή καί 
γράψας έκπυστον θήσει τδ μυσνηρικδν διδασκάλιον 
δτψδήτινι τρόπψ και βλάψη τδν έρωτήσαντα, προσ
λαμβάνεται τδν άπεσταλμένον είς δπαδόν και (έλαχε 
γάρ ακμή θέρους εΤναι) παραδύεται εις βαθύ λήιον, 
καί γυμνώσας μαχαίριον, έκειρε σποράδας τών άστα-
χύων, δποι έξεΤχον ές μήκος υπέρ τούς λοιπούς* καί 
τούτο ποιήσας δπεξήλθε, καί άπήλθεν οίκοι, καθε
στώς, εφ' οΤς ήν καί πρώην. Ό δέ βασιλικός πάλιν 
ή ν δι' δχλου, άπαιτών, δ' καί πρότερον. Ώς δέ τού 
σοφού μηδέν μήτε λέγοντος, μήτε πράττοντος, έξω-
νείδισεν δ τού βασιλέως, ού καλά πάσχειν γογγύζων, 
εί μηδέ λόγου άξιοιτο, μακράν τε ούτω κατά σπου-
δήν δδδν στειλάμενος, καί τής ελπίδος ές τοσούτον 
άπαιωρηθείς* έ*ταύθά γε δ έμπρακτος έπιλύτης τής 
βασιλικής απορίας λακωνίσας, ώσπερ εργψ τψ κατά 
τήν επτομήν τών άσταχύων, ούτω καί λόγψ τφ πρδς 
έπίλυσιν, "Απελθε, εΤπεν, δ'θεν εστάλης, καί τδ τε-
βεαμένον άνάγγειλον. Και αύτδς μέν ούτω φάμενος. 
Εκλεισε τδ βιβλίον τής λαλιάς. Ό δέ άκουσας άπέ-
κρινε μέν τδν σοφδν άνδρα τών δρθά φρονούντων, ού 
φρενήρη γνωματεύσας έκεΤνον* έψεύσθη δέ τής κρί
σεως ές τδ πάν. Ό γάρ τοι κύριος βασιλεύς κατα-
κύψας είς βάθος τού ήγγελμένου έργου, καθεώρακε 
τήν άγχίστροφον καί βαθεΤαν διδασκαλίαν τού σοφού, 
καί τήν διά χειρδς έμφασιν τού κατά ψυχήν λόγου· 
καί άπελύσατο, τήν τών προεχόντων άσταχύων άπο- Ι 
τομήν δίδαγμα είναι τού χρήναι κολούειν τούς τών 
πολιτών είς θράσος έπαιρομένους υπερηφάνως, καί 
ούτως εξέχοντας. Καί τοΰτο διαγνούς, καί κατ' αύτδ 
ποιών, έαυτψ τήν βασιλείαν κατησφαλίζετο, μαθών 
ούδ' αύτυς λόγω τδ ποθούμενο ν διδασκάλιον,άλλ' έργω 
τ ψ διά διδασκάλου σοφού. 

ιθ'. Ούκούν φανερδν, Ινα μή πλείω έν τοΤς τοιού-
τοις διατρίβωμεν, ώς έστι διδάσκεσθαι ήμας τά 
καλα, καί δτε πράξεσιν ενάρετοι ς έμβλέπομεν, καί 
ώς εγκωμίων άξιος καί δ ποιών τδ καλδν σιγηλώς, 
καί μονονουχί έν τψ έργάζεσθαι λέγων τοΤς θ*ωμέ-
νοις τδ* « 'Ος έγώ, ούτω καί ύμεΤς. » Ούτω κατά 
τδ άγιον Ευαγγέλιο ν οί βλέποντες τά Ιν τισι καλά 
έργα δοξάζουσι τδν θεόν* καί ούτω λάμπει τδ άπο-
στολικδν φώς ενώπιον τών ανθρώπων, έργων καλών [ 
ύπαναπτόντων καί έκφαινόντων τήν λαμπάδα τοΰ το
ιούτου φωτός . Προσενθυμηθώμεν ενταύθα καί τάς 
ιεράς εικονογραφίας, έξ ών καί αυτών πολλά μανθά-
νομεν ού λαλιαΤς. άναμνήσεσι δέ τών έργων, ών κατά 
θεδν έπραξαν οί τών εικόνων αρχέτυποι. 

κ'. Τούτων δέ ούτω τεθεωρημένων, ίτέον έπί τδν 
ποιούντα, ναί δέ καί διδάσκοντα. "Εργου έκεΤνο 
επαινετού, λόγου διδασκαλικού τδ δεύτερον. Καί 
έστιν αύτδς εντελώς μακάριος δυοιν όργάνοιν, ά'περ 
έκ τού πανσόφου τεχνίτου θεού πολυδύναμα έχομεν, 
άποτελών έαυτδν καί είκόνα εκείνου καί οίκον καί 
ναδν, καί ε? τι άλλο τοιούτον έν δνόμασι βέλτιστον, 

i eapientem rogitane ut doceret quanam ratione tuto 
salvam haberet poteslatem. Et exepeotavit re-
gius legatus, reacriptum petens ut brevi ad eum 
qui mieerat, rediret. Cum autem ipse multum 
aollicitua instaret, et sapiens scriptum dare mo-
raretur, timens, puto, ne qualicunque modo, si 
acripto patefaceret mysteriosum documentum, i l l i 
qui interrogaverat noceret, miaaum sibi oomitem 
adjuDgit; et, cum tunc media ferveret «btae, in 
agros frumentarios penetrat ; et, nudato enae, 
diversas absoindit spicas, qu®cunque super c« -
teraa altitudine praeetabant; et, boo facto, egrea-
eus eat, et domum rediit, iis, quibua erat antea 
prepositus de novo imperana. Regius autem erat 
denuo sollicitus, eadem qu» priue, denuo rogitans. 
Cum vero sapiena nibil diceret neo faceret, expro-
bravit a krege missus, non bene secum agi mus-
sitans, nisi verbo dignus haberetur, tam longa 
cito functus via, tantaque ape frustratus. Tuno 
8trenuu8regi8B8ollicitudini88olutor,quemadmodum 
in abaoissione spicarum antea, eic nunoin explica-
tione verbali laconicue, « Abi, inquit, et quod vi-
disti renuntia. » Et sic ipse fatue, locutionis c)au-
ait librum. Qui vero audierat, distinxit quidem 
virum eapientem ex recte sapientibus, non ean® 
mentis eum flestimans ; sed prorsue erravit judicio. 
Dominue enim ejue rex in operia renuotiati pro-
fundum intuens, vividam ac altam sapientis do-
ctrinam, et patefactam manu, eermonis intua laten-
tis revelationem conspexit; et intellexit superan-
tium epicarum absoissionem documentum ease 
de neceseitate eos e medio tollendi qui inter civea 
in majores justo spiritus eublati excedebant. Et 
boo agnito et re vera facto, sibi regoum in tuto 
posuit, non ipse verbo nactua desideratam dootri-
nam, eed sapientia exemplo magistri. 

19. Itaque manifeetum eet, ut in bis non lon-
gius immoremur, non posse bona dooeri etiam oum 
laudabiles intuemur actiones, et laudibus ease 
dignum etiam qui silenter et eolitarie operaodo 
boaum agit, dicens contemplantibue istud : « Sicut 
ego, ita et VOB. » Sic juxta eanctum Evangelium 
qui vident in aliquibus opera booa gloriflcant 
Deum ; sicque fulget coram bominibus apostolicum 
lumen, operibue bonie bujusmodi luminis lampa-
dem accedentibus atque illuminantibus. Insuper 
hic quoque recogitemua sacras imaginee, e quibus 
ipsis multa discimus oon eermonibuB, eed operum 
recordationo, qu» secundum Deum imaginam 
arcbetypi fecerunt. 

20. His autem ita consideratis, veniendum eet 
ad facientera, imo et docentem. Primum opue 
laudabile spectat, eecundum ad normam doo-
trioalem pertinet. Est autem ipse proreue beatus, 
duobus organis, qu» a sapientiBsimo artifice Deo 
efficaoiesima tenemue, sese perficiens illiue ima-
ginem et domum et iemplum, et quidquid in 

PATIOL. GE . GXXXV. 91 



68! EUSTATHII THESSALONICENSIS METROPOLITJE 

nominibus est optimum, et, nt opportuniseima Α κχιριώτατα 
dioam, hominem verieeimum, eed et beatam reipsa 
ao citra omnem reprebeaeionem. Et hujusmodi 
speciei obtinemuB qualitates, ai magietram qui 
euper coelos est imitemur : qai alias quidem ante 
eaecula operana, ut quia bamana ratione conci-
pere ηοα valeat, poatremam autem mundi crea-
tioni manum admovene, etatim a principio tuno 
doctrinam bominum mentibue indidit, eam quae 
ex ipeis ejus operibus est, iisque euperlaudem, iis 
magniflcis, iis rationabilibus et aupra rationem. 
Erudiunt enim alia quidem coeli, alia autem terra ; 
et alia, qu® jaoet in medio eoruxn omnimoda ple-
nitudo. Diecebant enitn prorsus ab boc illius »vi 
bomines quod, aicut in creatione, sio et in creatis 
alia quidem superemiDent, alia vero locum tenent — — — — ~, , ,— -
inferiorem : et decet ea quidem in hominibus Ορώποις υψηλά καί λαμπρά σεβάσμια cTvai κει 

δέ είπεΐν, άνθρωπον τον ώ ς άληθως, 
μακάριον δέ, τδν δντως καί τελείως χαί δπέρ 

πασαν άνάβασιν: Καί τούτου τού είδους εύρίσκο μεν 
συνοχέα, είπερ μιμούμεθα τδν ύπερούράνιον διδά
σκαλον δς άλλως μέν πρδ τών αίώνων ποιών, ώς 
ούκ άν τις έννοήσασθαι λογισμψ άνΘρο*π(νψ έφίχοιτο, 
ύστερον δέ τή τού κόσμου ποιήσει έπ ιβαλών, διδα
σκαλίαν αύτίκα τότε τήν αρχήν ταΐς τ α » άνθρωπε* 
ψυχαις προκατεβάλετο, τήν έξ αυτών τ ώ ν Εργων αυ
τού, τών περα δόξης, τών παντοδαπών, T U I V χ*1 ίλλό-
γων καί υπέρ λόγον. Παιδεύουσι γάρ άλλα μέν 6 
ούρανδς, άλλα δέ ή γή* καί έτεροΐα τ δ μέσφ τού
των παντοιον πλήρωμα. 'Εδιδάσχοντο γάρ πόντιος 
διά τούτου καί οί τότε άνθρωποι, ώς , χαφά έν τ\ 
κτίσει, ούτω καί έν τοις κατ' αυτήν τά μέν ύπερήρ-
Tat, τά δέ ταπεινώς έχει* καί πρέπει, τά μέν άν-

Bublimia splendidaque, veneranda intaclaque b u -
milioribus esse (siquidem et quae eunt Bureum, 
talia sunt), qus vero deorsum et bumilia et non 
aplendentia*, eum quem sortita aunt. ordinem 
amare, propriisque terminie circumeoribi. Et mene 
exinde concipit superjaeentia ideoque venerabi-
liora super inferiora atque bumilia non in vanum, 
nec casu, neo ex semetipsie, sublimari ac lucere, 
aed ex quodam auctore validiore atque omnipo-
tente, qui quidem poeuit coelum in altitsimo, eup-
posuit autem universorum matrem terram per 
modum conjunctionis, ut irriget eam quidem il lud 
et ipaa proprios generet fructus; sed et magnifloe 
dispensavit linextinguibiles lucernae cceleeteB, ut 
aemperin lumine degamus, die quidem illuminati C άμυδρώς ανατέλλοντα δίχα γε τού κ α τ ά εελήνην, ές 

άφιγή τοις ταπεινοτέροις (επειδή καί τά άνω τοιαύτα), 
τά δέ κάτω καί ταπεινά καί μή υπερλάμποντα στερ-
γειν, ήν έ'λαχον, τάξιν, καί τοις οίκείοις δροις έμπε-
ριγράφεσθαι. Καί νους εντεύθεν υποβάλλεται, δτι τέ 
υπερκείμενα καί ούτω τιμιώτερα υπέρ τά κατώτερε 
καί ταπεινά ού μάτην καί εική, ουδέ έξ αύτομάτνν 
ύψούνται καί έλλάμπονται, άλλ* Εκ τίνος αίτιου κρείτ
τονος καί παντοδυνάμου, άνεσπακδτος μέν τδν ούρι-
νδν έν ύψηλοτάτψ, ύποθεμένου δέ τ ή ν παμμήτορε 
γήν ώς έν συζυγίας λόγψ, Ίνα έπαρδεύτ^ μέν εκεί
νος, αυτή δέ γεννά; τά καθήκοντα, δαψιλευσαμένου δέ 
άσβεστα λύχνα ουράνια, Ίνα έν φωτί άεί διάγωμεν, 
ημέρας μέν ήλίψ καταλαμπόμενοι, νυκτδς δέ · - άλλέ 
τότε πολυμέριστα πλούτουντες φώτα , είς 

βοΐθ, noote vero, aliie innumeris lucentibus lumi -
nibus, in tantum eubobsoure eurgentibus abeque 
luraine l u n » , quantum oportet ut noa advocemur 
in aliquod continuum opaa oampeetre et aliunde 
lnboriosum, ad fatigandum eos qui non sustinerent 

δσον μή προκαλεισθαι ημάς έπί τδ) άεί γεωργικ&νη 
καί άλλως ένεργδν, ώς άπύκάμνειν απαγορεύοντας έν 
τψ διηνεκώς πονεισθαι, άλλ' Εχειν έγρηγορότως μέν 
διά τήν τών εκείθεν φώτων χάριν, άναπεπαυμένως δε 
διά τήν νύκτερον έπιπρόσθεσιν. 

intermissam operam ; eed vigilare quidem per bujuemodi luminum gratiam, et qoieeoeie jper noctii 
interpoeitionem poBeimuB. 

21. Haeo igitur ediacebant, et, iatorum auxilio, 
alia plura ao meliora. Ineuper autem docebantur 
quod mentem et rationem bominee babentea, et 
hoo insigne auper quodcunque aliud animal feli-
oiter eortiti ex altero meliore epiritu, ratione-
quo priBstaote, omnium qu® punt in mundo auc-
tore, hujusmodi bonis ditantur, utpote boreditate 

κα'. Ταύτα τε ούν έδιδάσκοντο, καί διά μέσων τού
των Ετερα καί πλείω καί κρείττονα* προσεδιδέσκοντ· 
δέ καί δ'τι νούν καί λόγον οί άνθρωποι σχοντες, κει 
τούτο έξαίρετον υπέρ ζώον άπαν άλλο εύκληροϋντες 
Εκ πόθεν κρείττονος έτερου καί νού καί λόγου, πάν
των τών κατά κόσμον αιτίου, τ ά τοιαύτα πλούτου*» 
αγαθά, ώσεί καί κλήρον καθήκοντα είς αυτούς* έν 

ad ipeoe pertinonte ; quam semper etiam requirere, D καί έχρήν έπιζηνείν εσαεί, ώσεί καί π α ι ς ευγενή 
l icu t nobilia flliua proprium patrem, oportet. Et πατέρα τδν Γδιον. Καί ούτω μέν αυτοί δ ι δασκάλα 
eio quidom ipeidoctrinam acoipiebant abeconditam είχον σεσιγ^μένης, ήν δ κόσμος αύτοΤς ύπέβεϋ* 
quam mundue ipeie subjiciebat conepectus et ut δρώμενος, καί ώς Εδει κατανοούμενος· 
deoet rocogitatus. 

22. Cum autom illud efilcax a Doo dooumentam 
nulloe invoniret montom ad ipeum babentes, sed 
prave intolligrr«nt hunc primitifum spiritum, qui 
et ifpirltufi angoliroi crcavit, et mortalcs qui 
paulo niimiB ab angolib *unt, ao in amentiam ple-
rlquo dmmono pulni convortorentur, et non solum 
In alifa quibiisdam ineaniront, Bod et creata cor-
rnptibillaquo in doos, ropugnanies Deo, extollerent, 

κβ'. *Επεί δέ τδ Εμπρακτον τούτο έκ θεού έΑι* 
σκάλιον ούδένας εύρισκεν, Εχοντας τδν νούν κρο< 
αύτψ άλλά παρενόουν τδν πρώτιστον νούν, δς καί 
τούς αγγελικούς νόας ύπέστησε, καί τούς, δ'σοι τ*» 
βραχύ τι παρ' αγγέλους ήλαττωμένων είσί, καί εί< 
απόν ο ι αν οί πλείους δαιμονιώδη παρετρέποντο, και 
ού μόνον άλλα τινά παρεφρόνουν, άλλά καί τά κτιστέ 
καί φθαρτά^ είς θεούς άνήγον θεομαχούντες · τότε 
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δή έλεήσας τούς τοιούτους τής παροινίας, καί ποι- 4 

ή σας τά πάντα και εύ ποι ή σας, εύδοκεΤ έπ' έκείνψ 
τψ ποιήσαι τά πρώτα, εΤτα και.-δ*δαξαϊ· και τόύτίΓ-
πολυτρόπψ μεθόδψ έπιφιλοτιμησάμενος, αποστέλλει 
θεράποντας αυτού διδασκάλους τών θείων θελη μά-
των πολλούς* έν οΤς δίχα τών άλλων, τών καί σοφών 
καί πολυσχιδών , καί προφήται γένους έκατέρου. 
Ουδέ γάρ ουδέ τδ θήλυ άσυντελές ούδ' ενταύθα είς 
διδασκαλίαν θείον απέβη, άλλά πολλοί έδιδάχθησαν 
καί δι* αύτου. 

κγ'. Έπεί δέ κατίσχυεν δ τής αμαρτίας εισέτι 
νόμος καί τδ κατ* αυτήν έθος, καί ουδέ ούτως έξη-
λείφετο, άλλά πάσα διδασκαλία καί έγγραφος καί 
άγραφος άργδς ήν* τότε δή άμεταβάτως καί ουδέ 
χθαμαλώς διαβάς άνωθεν εις τά ταπεινά, καί κοι
νών ή σα ς τών κατ* άνθρωπον, ώς θεψ επρεπεν, έκά- . 
©ισεν έπί θρόνου δόξης διδασκαλικής* καί έκ παιδδς 
Ι ω ς καί είς ήλικίαν τελείαν προσμείνας τψ ποιεΤν 
καί διδάσκειν, έξήνυε τά είς σωτηρίαν ημών, μακά
ρι ώτατο ν τούτο έκτετελεκώς πράγμα, έξ ού διεβι-
βάσθη δ μακαρισμδς καί εις πάντας άλλους, οΐ δια-
δεδεγμενοι αύτδν ποιούσι καί διδάσκουσιν αποστολι
κούς, ών έκατέρψ αμφότερα ένθεωρούνται , εί καί 
&λλω< ώς οία δι* αλλήλων ήκοντα. ΙΙοίησίς τε άγα
μου άπασα είς διδασκαλίαν άποτελευτφ τών εθελον
τών ζήλουν καί διδασκαλία δέ αγαθού παντοία είς 
ιεοίησιν αυτού άφορ$, ώς άπολήγειν τδ μέν ποιεΤν 
είς τδ διδάσκειν, τδ δέ διδάσκειν είς τδ ποιεΤν, καί 
ούτως είς τέλος αμφοτέρων έκβαίνειν αμφότερα . 
Και Ιστιν οίκείωσις καί αύτη φυλακική, μεατχω-
ρούντων έκατέρων είς έκάτερα λόγψ αντιστροφής, 
καί τελεσφορούντων άνθρωπον τδν κατά θεόν. 

κδ'. Καθεσταμένου δή ούτω καί τού άμφω ταύτα 
τά αγαθά δυάζοντος, τδ δηλαδή καί ποιειν καί διδά
σκειν, έπισκεπτέον καί τδν πάντη έξαλλο ν, τδν μήτε 
«οιούντά τι άγαθδν, μηδέ μήν διδάσκοντα* καί είη 
Sv αύτάς ούκ αν ουδέ ζώον αλογον, ουδέ τις έτερα 
τών αλλοφύλων φύσεων, ά καί αυτά λελόγωται τρό-
•πον τινά, οίς είς θεού αΐνον μετακαλούνται ψαλμφ-
«δικως διά τά έν αύτοΤς θαυμάσια. Αογίζοιτο δ' άν 
προσγυέστερον 6 τοιούτος είς άνθρωπον ή λίθινο ν ή 
μαινόμενον, οΐ ούτε δρώσιν, ούτε διδάσκουσιν ουδέν, 
άλλ' μ&ον ελεούνται τού παρενηνέχθαι τής κατά 
φύσιν πλάσεως* ών έπ ι μάλλον δυσμίμητοι, έν οΤς ή 
άκρα πονηρία «αί κοσμική καχεξία. ΔυσπραγεΤ καί 
εις πλέον, τδ πάντων χείριστο ν . Είσί γάρ τίνες είς 
τοσούτον κεκολσ(ωμένοι τής εις άγαθδν διαρτίας , 
ώστε συν τφ μηδέν εύηρεστημένον θεψ ή ποιεΤν, ή 
διδάσκειν, έκέλίνουσιν είς τδ μηδέ άξιον, θεψ μι
σητά καί εισπραττόμενοι καί υποτιθέμενοι, ούκέτ' 
αυτοί ούδε άνθρωποι δντες, άλλ' είς δαίμονας τούς 
καί άρχεκακους καί φαυλοποιούς καί πονηροδιδασκά-
λους άποταττόμενοι. 

κε'. Έπεί ούν ούτω ταύτα (καί ού διεξεπεσομεν, 
οΤμαι, τού ορθώς διελεΤν), φέρε δή εξετάσωμεν ήμας 
αυτούς, άναβαίνοντες έκ τών έσχατων έπί τά πρδ 
αυτών, καί θεωρήσω μεν, έν ποίψ τών δ ιαι ρεμάτων 
τεταξόμεθα ήμεΤς οί νύν διδάσκοντες. Καί δτι μέν 
είς Ισχατον κακίας διεκπίπτοντες άποσυριχθησό-

^ — tum misertue illorum dumenti», qui cuncta fe-
cerat et bene fecerat, primae creationi doctrinam 

^adjecit; et huic multiplici methodo oum adbaeeit, 
multos e 8bie^ervi9 divinarum voluntatum docto-
res ablegat, in quibue praeter alios, sapientes et 
varioa, utriusque generis prophetae. Nec enim hio 
femineua eexua ad divinam doctrinam evaeit inuti-
lia, aed multi ab illo edooti sunt. 

23. Cum autem adbuo praevaleret peccati lex et 
mores ex ista venientee ne aio quidem abolerentur, 
eed omnie doctrina acripta et non scripta inefficax 
eseet, tunc absque mutatione et demiaaioae deau-
per io hutnilia descendeaa et rebus humanis, ut 

. docebat Deum, participans, in gloriaa magietralie 
* tbrooo eedit; et ab infantia ueque ad ©tatem per-

fectam, faccre docereque parseverana, qu« sunt 
ad noetram ealutem adimplevit, hoc felicissimo 
perfunctue negotio, ex quo felicitatie privilegium 
traneiit ad alioe omnes.qui reoipientes illius locum 
apoetolice faciunt et docent, quorum in utroque 
ambo conspiciuntur, etei alias quaai per invicem 
veniant. Omnis exsecutio boni terminatur ad doc-
trinam aimuJari volentiam; et omaie boni doc-
trina ad illius exsecutionem prospicit,ita ut opera-
tio desinat in doctrinam, et docirina in operatio-
nem, et eic finaliter utraque ex utraque procedat. 
Et etenim proprietas illa custos, ubi utraque in 
utramque mutua vice tranait et hominem secun-
dum Deum perflcit. 

21. Poeito quoque ita hoo, quod copulat ambo 
ista bona, facere scilicet et dooere, considerandua 
etiam est ille prorsus alius, ille qui neo aliquid 
boni facit, noo docet; quia ipae sit aut brutum 
animal, aut qaaadam alienarum apecierum altera; 
qua3 quidexn et ipsa quodammodo aasimilata sont 
rationi,eo quod propter mirabilia in eie oonepeota, 
ad Dei laudem a Pealmieta convooautur. Aptioa 
autem talia repraeeentaret hominem vel lapideum 
vel inaanum,qui nec aliquid agunt, aec dooent,eed 
tanlum mieerationem, ea quod a nat^rali forma-
tione alienati sint, excitant: quibue fqulto miae-
riores hi suot imitatoree,in quibus est sijmma ma-
litia ei in genere mala diapositio. Magie fratem in-
felix adhuc est,omnium peseimum.Sunt pnim qui-
dam a forma que tendit ad bonum ade4 alienati, 
ut dum proreue nihil Deo gratum neriagant neo 
doceant, in quod minime dignum eet delabantur, 
odioaa Deo facientea ei auggerentee,n«fc jam bomi-
nea,quippe qui ia daemones pessimoe mala facion-
tea et pra?a docentes tranformati adnt 

25. Gum igitur heec ita eint (et non, poto, a 
recta eententia defecimua)hefa noe ipsoe exami-
nemua, ab ultimig ad e* q'uo priora sunt aecen-
dentoar at videaBfnrt,in qua diviaione noa qui nuno 
docemue, ordinandi eimua.Quod in ultimum mali-
tiee delapei, eibilandi eimue, non dioam. Goafldena 
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enim ietam accusationcm rejicio. Nemo euim, [nec Α. μ*β*ι β υ * εΓποιμι. θαρρών γάρ άποφάσκω έμού 
qui veetimeata laceravit, nec qui oaput nudavit, 
nec qui frontem induravit, oec qui pudorem ami-. 
eit, exprobraret nobis, neque malura 0rnriter abji-
ciendum, quod ecilicet in actibus vel in aermo-
nibus doctrinam diabolice depravatam tradiderimue, 
neque quod nihil boni fecerimus neque docuerimus, 
in hia quae ad nos hic attiueot, ldque negligenti® 
vel ignavi» causa, vel eecimdum aliam,quam quie 
inveniret, cauaam. Sl vero quia, diabolica mente, 
in tantam advereum noa manifeatationem audacia 
ferretur, ecce tempua, ipse quidem oa adaperiat; 
nos autem hiatum obturamentis a Deo adbibitis, 
quibue et ora leonum lenta reddit ille ad voran-
dum 608 qui confldunt in ipaum, occludemus. 

26. Hao autem a nobis rejecta duplici pravitate, g 
cui in superioribus quintus aseignatue eat lo-
eue,et etiam etiam ieta qu» poet ipsam in numero 
eexto poeita est, juxta quam a doctore abeat doc-
trinae eyetema (omitto enim illam longiua recor-
dari),in qnartum neceeaario incidemus, ut polliciti 
eumus,et inqairemus, an aliquid boni facientes vel 
docentes non pudorem exoitaverimus eorum qui ad 
dieciplinam nobis orediti suat.Etego quidem multa 
me feciaeo et ad doctrinam protulisae puto; et qui 
vult meua adveraarius esee, acuat lioguam, eicut 
et eneem, ad apertura, et ego obtundam eam non 
in ires vel quatuor partee disrumpendo, prsbente 
Deo potentiam, eed etiam in atomos attenuando : 
non enim mihi eic inutilem eeae servum ejus con-
oeaeum est, ut imperfectus fierem ad omnia, et 

τδ Εγκλημα τούτο. Ού γάρ άν τις, ούτε τά Ιμάτια 
•δία^ήξας, οδτέ τήν--*κεφαλήν γυμνώσας ούτε τδ μέ-
τωπον παρατριψάμενος , όδδέ μήν άναιδευσάμενος, 
έπικαλέση ήμιν ούτε τδ προσεχδις άπόβλητον κα
κδν, τήν έ'ν τε πράξεσιν ίν τε λόγοις δαιμονιώδη 
έτεροδιδασκαλίαν, ούδε μήν, ώς ούτε έποιήσαμεν, 
ούτε έδιδάξαμεν άγαθδν ουδέν έν τοις καθ' ημάς ώδε, 
δκνηρίας ή άμαθίας λόγψ, ή καθ* έτέραν, ήν άν 
έξεύροι τις, αίτίαν. Εί δέ τις διάβολος ών αποθρα
συνθεί η καθ' ημών ές τοσούτον αποφάνσεως, Ιδού 
καιρδς, και αύτδς μέν καταχασκέτω' ήμεΐς δε πα-
ραβύσομεν τψ χάσματι τά έκ βεού εμφράγματα, οΐς 
και στόματα λεόντων άργά έκεΐνος ποιεί άπεσθίειν 
τούς τεθαρρηκότας αύτψ. 

κς'* Ταύτης δέ τής δισχιδούς φαυλότητος άπο-
φασκομένης ημών, ής δ τόπος έν τοΐς ανωτέρω πέμ
πτος τις έτάχθη, ναί μήν καί τής μετ' αυτήν έν 
άριθμψ εκτψ, καθ' ήν 8ντος τού διδάσκοντος άπεστι 
τ6 διδασκόμενον σύστημα (όκνώ γάρ εις πλέον έπι-
μνησθήναι αυτής), έπιβαλούμεν άναγκαίακ τ ψ τε-
τάρτψ, καθά ύπεσχήμεθα, καί έπελευσόμεθα, εΓ τί 
που καλδν ή ποιούντες ή διδάσκοντες ού καττ^σχόνα-
μεν τούς είς μαθητείαν έμπεπιστευμένους ήμίν . 
Καί έγώ μέν οΤμαι πολλά καί πεποιηκέναι, καί αίς 
διδασκαλίαν προτεθεικέναι * καί δ θέλων ένστάτης 
έμδς γενέσθαι στομούτω τήν γλώσσαν, οία καί ξί
φος, είς εμφανές , καί έγώ άπαμβλυνώ αυτήν ού 
τριχθά καί τετραχθά διαθρύψας, ένδυναμουντος βεού, 
άλλά καί είς άτόμους άπολεπτύνας* ού γάρ ούτω 
παρακεχώρη μαι αχρείος γενέσθαι δούλος «Οτου. ώς 

nihil hio preeeentibna eaaem utilie. Si vero firmiter ^ άσυντελής άποβήναι κατά τδ πάν, καί εις ουδέν τοΐς 
ία certamine conteado me duplex participare 
bonum, faoere acilicet ac dooere, noa omniao 
cuilibet adversanti coderem mihi non eaae partem 
cum operantibua et sic ia operaado doceatibue. 
Ubi eaim duplex est, ibi quoque eet simplex. Ita-
que, si fecerim ac doouerim, quia sans mentie 
faciendi gloria me vellet orbatum, qui coaeequor 
unum et alterum comitans fortiter teaeo? 8i vero 
quis niodo expositam duplicitatem explioaae, ree 
nostras rationi eujicit, quasi nos ad bonura non 
duplicia coqjungamue (docentes quidem bonum, 
ηοα autem pt facieatee), aaceadat etiam ad bujus-
modi certatnen, et in me apectet sacerdotem.malie 
quidem oitinibus ariibus undique coopertum, sed 

ενταύθα χρήσιμος. Εί δή τού διπλάζοντος καλού με-
τέχειν έπαγωνίζομαι, τού καί ποιήσαι καί διδαξαι, 
ούκ δν πάντως ύπεκσταίην ούδενί άντιπίπτοντι , ώς 
ούκ έστιν έμοί μερί ς καί μετά τών ποιούντων καί 
ούτω διδασκόντων έν τψ πονεΐν. "Οπου γάρ τδ δι
πλούν, έκεΐ πάντως καί τδ απλούν. Ούκούν εί καί 
έπο (η σα καί έ δίδαξα , τίς άν έχέφρων αποστέρηση 
με τής τοΰ ποιειν ένδοξότητος, δς καί αύτου περι-
έπολαι, καί τού σάνεφεπομένου δέ αντέχομαι ; Εί δέ 
τις τήν έκτεθειμένην άρτι διπλόην άναπτύσσων, λο-
γιστεύει τά καθ' ημάς, ώς μή δυαζομένους είς άγα
θδν (διδάσκειν μέν γάρ τδ καλδν, ού μήν δε κει 
ποιεΐν), άναβήτω καί είς τοιούτον αγώνα, χαί θ**~ 
ρείτω με εις ίερέα, κακοΐς μέν άπασιν άποτελέσμα-

bona doc^ntem; ct ego quidem desieto conceaea D σιν ϊμφορτον , διδάσκοντα δέ αγαθά* καί έγώ μ* 
α π ο ρ ώ Λήμματος δμολογουμένου τού άγαΟάκαίά-
δάσκειν καί διδάξασθαι δέ, είπερ ό χρόνος τής ^ 
παρατείνεται αύτδς δέ δεικνύτω τήν έν το ΐςέ /Λ 
έργοις κακίαν, Ίνα τδ τέλειον μοι άγαθδν είς ήμι** 
καταστήαπ*ι. Καί εί μέν άδυνατήσεις, ώ σύ ένετάτα, 
άπηνέγκω τήν μέλαιναν εί δέ καί εύτονήσεις τά είς 
άπόδειξιν, δικηγορήσει τηνικαύτα κατά σου τδ ίερον 
Εύαγγέλιον, καί επιτιμήσει άλλως τε πολλαχώς , και 
διά τού χρήναι πάντα μέν, δ'σα έγώ διδάσκω, ποιεΐν 
σε, τοΐς δέ έμοΐς έργο ι ς μή έπακολουθεΐν. Παρακε-
λεύεται δέ σοι καί τδ έλέγξαι, καί έπιτιμήσαι, και 
παρακαλέσαι , καί ούτω φρονίμως μεταχειρίσασθαι 

propositiofie, quod boaa doceam simul et edocear, 
eiquidem vita tempus extenditur.Ipse verodemon-
stret in men operibus malitiam,ut perfectum mihi 
bonum in dnnidiam, redigat. Et ei tu adversari 
non vales, abatjxisti tibi aigrediaem; si vero qu« 
faoiunt ad demdHdtratiooem poies, tunc advereum 
te judicium proferet eacrum Evaogelium, et 
exprobrabit tibi,diver&is de causis,et eo quod opor-
tebat te cuncta quae ego dox̂ eo facere, mea vero -
opera non imitari.Pra3Scribit a^tem til>i-axgu^ 
et repreheadere, el exhortari, et eio qus ducunt 
ad meam correctioaem adbibere, non tamoa 
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τ ά είς έμήν διόρθωσιν, ού μήν όφεωδώς, καί ώς άν 
χαίροιεν δαίμονες. ΟΤμαι δε, δτι και άλλως αίτιάσε-
ταί σε δ δρθδς λόγος, ει μή χθες που και πρδ τρί
της και Ιτι μικρόν τι άνόπιν, άλλ* έξ αυτής αρχής, 
δτε τού Ιερού τούτου λάχους έγενόμην μέχρι καί τή-
μερον άνεζελέγκτως, λογοπραγεΤς με, τδν καί διά-
κονον τών τού θεού μυστηρίων, κάί ιερέα, καί 
αρχιερέα, καί θύτην, καί μύστην θεού, καί μυστα-
γωγόν έν ύμΤν, καί πατέρα κατά πνεύμα, καί διδά
σκαλον, καί άγιαστήν έν θεψ · καί πράγματα πα
ρέχεις καί κατακραυγάς καί δχλήσεις, καί δι' ύβρεων 
άγεις, καί τήν αδελφότητα ψεύδ-β, καί τής ίεράς 
άποσχίζη συνάξεως, καί ουδέ τήν αυτήν γήν ήμΤν 
άνέχη πατεΤν, ουδέ τδν αύτδν έναπνεΤν αέρα, καί 
συναντήσας δέ που καθ* δδδν έκτρέπ^ πλαγιάζων, 
χαί σεαυτδν αφορίζεις έξ ημών, καί δίδως ούτως 
έπί τδν νώτόν σου τεκταίνειν τούς αμαρτωλούς δαί
μονας, καί τάς ψόας σου έμπιπλ^ν έμπαιγμάτων. 
Στήθι μικρδν, έμβλεψον, λάλησον εις εμφανές, προ-
βαλού τά λυπούντα, καταδίκασόν, δικαιώθητι, καί 
τότε ποίει, δπερ έθέλεις* δτε νικήσας μέν βελτιώ
σεις ημάς, νικηθείς δέ καί έπιγνούς τάληθές β*λ-
τιωθήστρ, άποκαταστάς εις έμφρονα* άλλως δέ δια-
υΊου, ήμΤν άπέχειν μανίας άντικρυς πάθος έξιστώσης 
φρενών. 

κ £ . Ά λ λ ά καταστήσαντες καί τούτο ενταύθα, ού 
δεησδμεθα μακρών λόγων ούδε είς τδ πρώτον, δπερ 
ήν τδ άγαθουργεΤν καί άτερ διδασκαλίας. Εί γάρ 
έδείξαμεν, δσι καί έποιήσαμεν καί ποιούμεν, συνα-
ποδέδεικται δήπουθεν καί αύτδ τέως γε μήν, ειπερ 
χαί τούτο πέσοι ές άπόδειξιν. Ό θεδς μέν είδείη άν 
χαί οί έκαστων φύλακες άγγελοι πάντα τά κακώς 
ποιούμενα, άνθρωπος δέ ούκ οΤμαι εΓπερ άπας. Ει 
γάρ τών σεμνώς καί ουδέ κανόνος έξω πραττομένων 
τά πλείω διεκφεύγει τάς τών πολλών αισθήσεις καί 
τάς εντεύθεν ειδήσεις, σχολή γε άν τά σφοδρώς ήμαρ-
τημενα, χαί σχδτου άξια, και αισχύνη ν έπισυρόμενα, 
χαί αίδούς αίτια, πρόοπτα γίνοιντο άν, καί ταύτα 
τοις μήτε τής αυτής εστίας, μήτε ορόφου τού αυτού, 
μήτε τραπέζης μιας κοινών οίς. 

κη'. Kmi ούτω μέν έγώ άμφί τούτοις έχω, τυχδν 
μέν δρ6ά δοξάζω ν, ίσως δέ καί σφαλλόμενος' ύμεις 
δέ, ώ φίλον ακροατή ρ ιον, ώ έν Χριστψ αδελφοί, ώ 
δούλοι θεού καθά καί έγώ, ώ χαί φρονεΤν άκροι, καί 
κρίνε ιν τά πρακτέα ορθώς δεξιοί, πρδς τών αρετών, 
άς Γδού έπεμαρτυράμην ύμΤν, πρδς αυτού θεού τού 
υπέρ άπασαν άρετήν, διακρίνατε καί άποφ/νασθε 
καί διδάξατε με, δ'πη τών άπηριθμημένων τόπων τε-
τάξομαι· ώς άν μαθών τδν έμδν τόπον, κατασταθώ 
είς τι πάγιον ή γνώσεως ή άπογνώσεως, ώς νύν γε 
νομίζω σταθερώς, δτι καί έποίησα καί ποιώ πρδς 
δύναμιν έμήν, καί έδίδαξα καί διδάσκω, καθά ένε-
χώρει . Αοκώ μή μακράν εΤναι τού καί έγώ άνθρω
πος είναι θεού, ώς καί υμών έκαστος · καί ούτω 
δοξάζων άξιώ έξ ανάγκης, αναλόγως τή κατ' έμέ 
άνθρωπότητι έξευρίσκειν τά πρδς έμέ ώς εκάστοτε 
συμπτώματα· Οίον τι λέγω; Έθέλω εύλογων τινας 
αύτδς μή κακολογεΤσθαι, μηδέ έν τψ έπαινεΤν πε-

Α serpentino modo, et ita ut demoneg gaudeant. 
Puto vero quod etiam aliunde te recta ratio repre-
tiendet, ai non heri, neque nudius tertiue, neqae 
paulo ante, sed exipeo principio, cum sacram batic 
eortem obtinui,ueque ad presentem diem, abeque 
probatione calumniaria me, et myateriorum Dei 
miniatrum, et eacerdotem, et archiaacerdotem, et 
eacricolaiD,etDei myetara,et mystagogum intervoe, 
et eecundura spiritum patrem, et doctorem, et in 
Deo sanctificatorem; et negotia praebee et clamo-
ΓΘ8 et turbaa ciea,et injuriose agis,et fraternitatem 
mentirie, et a eacra communione te separae, et 
neo eamdem terram ac noa calcare, neo eumdem 
Epirare aerem eustines, et ei forte nobis oocarras, 
conversus oblique a via declinaa, et te segregas a 

g nobis, et ita das super doraum tuum fabricare 
peccAtorea daftmones, et renes tuos impleri illusio-
nibus. Biate paululum, intuere, loquetur aperte, 
projice quae ie contrietant, condemna, justitiam 
sume, et tuno fac quod vis : quod si viceris qui-
dem, melioree nos facies ; si vero victus fueris et 
verum cognoveris,melior evadee, ad aeneum rever-
eue. Gaeterum autem vive, nos a maoia quae pror-
8us eubvertit eeneum abalienans. 

27. Verum etiam hoo ibi posito, neque longie 
opue «rit nobis sermonibua ad primum, quod erat 
agere bonum etiam absque doctrin» traditione. 
8i enim oatendimus, quod et feoimus et facimue, 
eimul aliquo modo demonetratum eet hoc ipeum, 
ealtem, quantum et iatud eub demonetrationem 

^ cadere poteat. Deue quidem scit, neonon cun-
ctorum custodes angeli omnia male facta, DOQ 
autem unuequieque, puto, mortalium. Si onim 
sancte et noo eztra regulam factorum pleraque 
iugiant multitudinie eensus ideoque cognitionem, 
multo minusquffi graviter suntfpeccata tenebrisque 
digna, et pudorem habentia comitem, et probri 
cauae, manifesta fierent, et his qui neo ejusdem 
eunt domu8,nec tectum idem neque onam meneam 
participant. 

28. Et eio quidem super hii ego sentio, forte 
quidem recie opinans, forsitan autem et deceptue. 
Voe autem, ο charum auditorium, o; fratres in 
Ghrieto, ο Oei eervi sicut et ego, ο sagaces ingenio, 
habilesque ad judicandum qu« recte sipt acta,per 

D virtutes, de quibue testati eumus vobte^per ipsum 
Deum qui auper omnem virtutem est; dijudicate, 
et denuntiate.et docete me quonam enumeratornm 
locorum reponendus sim : ut, meo .cognito loco, 
conetituar in quadam stabilitate dognitionis vel 
ignorationia, eicut nunc firmiter, credo, quod se-
cundum meam poteatatem feei et facio, et juzta 
vires, docui et doceo. Puto non procul abesee 
quin et ego sim bomo Dei, aicut et unusquisqoe 
v e a i r u m e t ita putans, dignum ex necessitate 
existimo, ut, ex analogia cum bumanitate mea, 
reperiam ergo me semper eadem symptomata. 
Quid dioo ? Volo quoadam banedicens noa maledici, 
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nec, dum laudo, vituperari: eegre fero, non furane \ ριυβρίζεσθαι βαθύνομαι, 
pati furtum, non rapiena rapinam eubire, non la-
queos ponens eupplantari, non luctane 1n terram 
projici. Nec subripio, nec abstrabo alienum : unde 
peto, ut nec alii nihil eimile commiltant, neo erga 
quaedam alia, nec erga mea.Mea enim dico, et non 
immerito.quae mibi Deus in providentiam submini-
etravit.Arguo quae Oei eunt et sanctorum ejua fur-
tim subripientee ; et ipae qua3ro criminationem, si 
et ego in causa simili etuite egerim.Terminie ma-
lignis petor a multia : cujus tandem omnhim hae-
reditati insidiatue sum ? 

29. Illa qua) ez animo dicta sunt volo nec ca-
lumniose impeti nec detrahi,quia nec ego talevul-
nue anim&meffiimpressi.Vulnera enim ego oppor-
tune dico spiritualia, quae veniunt ez calumniia et g Τραύματα γάρ 
detractionibue,et vulneraaunt non patientiund, aed 
multo magia faeientium. Qui eaim calumniaa et 
detractionee pasai sunt, coronam babent a Deo, 
qai virtutie certamina remuneratur, sive capti 
malitiaB retibus fuerint, eive illa effugerint. 
Qui vero calumniam et convicium exercuerunt, 
e i , coronie orbati, nibil jam possint propter 
opprobriura, quasi pico inuncti ridendi fo-
rent; boc tamen grave non est : illud autem 
miaerum et lacrymia plane dignum, quod vulne-
rentur intue, conscientia quidem ipaos torquente, 
dum pectora vero lacerantur, tanquam nihil ipeis 
gratum perfeoerint. Et de istis eet pulcbre dicen-
dum, quod in ipeos tel a contra innocentea directa 
retorta sunt, et ipsorum enses in corda propria 

κλεπτών κλέπτεσθαι, 
μή αρπάζων άρπάζεσθαι, μή συμποδίζων σφάλλε-
σθαι, μή παλαίων κατα£(5ιπτεΐσΛαι. Ουδέν ούτι 
ύφαιρούμαι, ούτε αποσπώ άλλοτριον απαιτώ σύν 
μηδέ άλλους τοιούτον τι πλημμελεΐν μήτε έπί τισιν 
άλλοις, μήτε έπί τοΤς έμοΐς. Έμά γάρ <ρημι, xci 
ουδέ έπισφαλώς, ά μοι ένεχείρισεν ό θεός είς «ρο-
μήθειαν. Ελέγχω τούς αφαιρούμενους άρπάγδην τέ 
τού θεού χαί τών αγίων αυτού* ζητώ χαί αυτός &*γ-
χον, έάν χαί έγώ ε·.'ς τι δμοιον έμωράνθην. Όρογλυ-
φούμαι προφανώς ύπδ πολλών · τίνος γούν τών 
απάντων χληρουχία έπιβεβούλευται ύπ' έμοϋ; 

κθ'. Τά τε ούν είρημένα δλοψύχως έφέλω καί 
μηδέ συκοφαντεΐσθαι, μηδέ διαβάλλεσΛαι, δτι μηδέ 
έγώ τοιούτον ένεμαξάμην τραύμα τή έμή ψυχΤι· 

ακριβώς αποφαίνομαι χαί αύτο; 
ψυχικά τά έχ συκοφαντιών χαί διαβολών, χαί τραύ
ματα ού τών πασχόντων, άλλά πολλφ πρότερον τάι 
ποιούντων. Οί μέν γάρ σοχοφαντούμενοι χα ί δια-
βαλλόμενοι έχουσι στέφανον έχ θεού, τού βραβεο-
τού τών χατ' άρετήν αγώνων, είτε χατάσχετοι γέ· 
νωνται, είτε χαί διεκπετασΑώσι τών παγίδων της 
χαχώσεως* οί δέ γε τήν διαβολήν χαί τήν σοκο· 
φαντίαν ένηργηκότες, εί μέν άπεστερημένοι τών 
στεφάοων άχρειούνται δι' αισχύνης, ώς εί χαί κα-
τάχριστοί πίσση έπόμπευσαν, άλλά τούτο μέν βαρυ 
ουδέν* έκεΤνο δέ πάνυ άλγεινδν καί άφόρητον είς 
δδύνην, δ'τι τραυματίζονται τά έντδς, τά μέν τής 
συνειδήσεως πληττούσης αυτούς, τά δέ σπαραττού-
σης τής καρδιώξεως, εί μηδέν απετέλεσε* ψΰίον 
αύτοΐς. Καί έστι προσφυώς έπί των τ»ισοτων εί-
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intraverunt : nam quaa quidem ipei projecerunt, κεΐν, ώς περιετράπησαν αύτοΤς αί κατά τών αναι-
veluti puerilia tela habita eunt, et forte DOQ 
peroueierunt; qu» vero justitia contra ipeos re-
toreit, in interiora cordis intraverunt et vulnera 
inflixerunt. 

30. Insuper volo jueta loquens non despici, sed 
audiri. Non enim ibi vulgarie aut ignobilie homo 
sum, sed ad dooendum teneo prinoipatum; et di-
scendi facultatem sub me magistro obtinent hujus 
loci cives. Hoc divini Spiritus donum est, qui me 
in tantum ppus ordinavit,cujueque gratia Dei apo-
Btolue et iipse haboor. Apostolus autem, eicut et 
omnis pJeebyter, non indignue attentione judi-
catur, 86*1 primum illum audiunt, qui coetu OOQ-
gregati eunt; deinde sicujusdam utilitatis etcom- D αυτού 
modi agniecant eese dicla, audiunt, docilesque πρός 
parent, etdn paoe locutum dimittunt. Gur igitur 
non ego quoique tale obtioeo bonura ? Ooceo, et vos 
discere oporfyt ; legaiione fungor, audite, et qus 
facienda eint adimadvertite; missus eum.observate. 
6i vero dicta nori placent, dubitate, et in trutina 
ponderentur accuratcaolutiones et oppositiones; et 
ita eermo noster libere^ouirat; vel, ei quae falsi-
tatis suspicio spirituali numuld aubjieiattir, ^mus-
quisque vestrum habet in spiritu Lydium lapidem, 
et per eum explorare poteat, quanta puritas sit in 
hujasmodi oogitationibue. Et sio quidem bene 

τ ίων βολαί, καί αί ρομφαΤαι αυτών είσήλθοσαν είς 
τάς καρδίας αυτών * καί ά μέν αυτοί έπαφήκαν, 
ώς βέλη νηπίων έλογίσθησαν, καί τυχδν ουδέ έπλη
ξαν* ά δέ ή δίκη κατ' αυτών έστρεψεν, Ισω καρδίας 
παρέκυψαν, καί τραύματα ένεβάθυναν. 

λ'. "Ετι έθελω λαλών δίκαια μή έξουθενούσβαι, 
άλλ' εισακούεσβαι. Ού γάρ είμι ενταύθα ούτε χυ
δαίος ούτε τυχαίος άνθρωπος, άλλ'έξάρχω {ιδασχε-
λικώς * καί μαθητείας έπέχουσι τόπον δπ* έμοί 
διδασκάλω οί ενταύθα πολιται. θείου τούτο βνεύ-
ματος δώρον, τάξαντος κ ά μ ε είς τοιούτον έργβ», 
ού χάριν καί απόστολος θεού λογίζομαι καί αύεες. 
Απόστολος δέ, ώσπερ καί πρέσβυς άπας, ού %*· 
νεται ανάξιος προσοχής, άλλά πρώτα μαν άκοόο·^ 

οί συνειλεγμένοι κατ' έντυχίαν * είτα, ** 
τινι ωφελεία καί λυσιτελεία διεγνώ«^ν 

είναι τά λαλούμενα, έπακούουσι, χαί παίφονπ* 
έν ειρήνη άποστέλλουσι τδν λαλήσαντα. IV Λ» F\ 
καί έγώ τοιούτου επιτυγχάνω καλού ; Διδα9**»,*α\ 
χρή μανθάνειν υ μ ά ς · πρεσβεύω, ακούσατε, κ*'· 
ποιητέον κυρώυατε* άπέσταλμαι, προσέχετε. Εί ^ 
τά λαλούμενα ούκ αρέσκει, απορήσατε, καί έτ: 
τρυτάνης ταλαντευθήτωσαν αϊ τε αντιθέσεις κ*'ι 

αί λύσεις πρδς άκρίβειαν * καί ούτω τδ έν 
λογάριον ή πα^ρησιαζέσθω · -ή άλλ*, %Χ τις 
νοια κιβδηλεύσεως έπί τφ πνευματικψ ίίπεστι κέρ-
ματι, άλλ' έκαστος 6μων «χει τήν κατά πνεύμα 
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ΑυδΙαν λίθον, καί δύναται δ ι ' αυτής βασανίζειν, 
δσον έν τοΤς τοιούτοις νοήμασιν α^ύπαρον . Καί 
ούτω μέν έν καλψ καταστήσεται τά τής είτε πρεσ
βείας, ειτε μαθητείας. Πρινή δέ τοιούτον τε γε
νέσθαι, μάταιος δχλος δ άποδυσπετών εΓτε πρδς 
διδάσκαλον, είτε πρδς άγγελον. Ούκ άπεστάλην, ώ 
ούτοι, κόλαξ ενταύθα, ώς προσφέρειν ά'πασι μαλ
θακούς λόγους και οίους τέρπειν μόνον καί διαχέε ι ν 
Τούτο γάρ σκηνοβατεΤν έστι χορευτικώς καί δρχη-
στικώς· άλλως δέ είπεΤν ύψηλότερον, έχθραίνει τδν 
θεδν τψ τοιούτψ διδασκάλψ. Κόλαξ μέν γάρ άπας 
ψεύδεται, κοινδν δέ ουδέν ψεύδει τε καί θεψ* ούκούν 
ώσπερ ουδέ δ ψευδής, ούτως ουδέ δ κόλαζ φιλόθεος 
έστι. 

λα ' . Μέμνημαι καί αύτδς ού τι νέον γ ε , ά λ λ ' έκ 
μακρών χρόνων αθεΐας κολακικής, δημοσιευθείσης g 
έν τ ή μεγίστη τών πόλεων, δ'τε τις έπίτριπτος κόλαξ 
μυρία τολμήσας παράσημα, είτα καί είς θεού υίδν 
ενέγραψε τδν κολακευόμενον δπηνίκα δ έκ τής 
'Ατθίκος λαματήρ, τούς πατριαρχικούς ιθύνων οία-
κας, έπάμφαινεν άνδρα έκεΤνον, μέγαν μέν καί 
αξία καί γένει καί λ ό γ ψ , ε? τις οΤδε μαθών τδν 
πάλαι Ίκανάτον, δ'ς καί ενταύθα προεκάθισε δου-
κικώς, σμικρόνοαν δ έ , οΤς θεοποιούμενον έπίστευε 
και συνετίθετο, άλλως δέ γε καί άναίσθητον, ειπερ 
κατατρωγόμένος κόλακι, θηρίψ δπούλψ, ούκ ήσθά-
νετο. 

λβ ' . Γράφειν μεθοδεύει δ κόλαξ εις εύεργέτην 
τον άρπαγα, τδν Ικδικα δρώντα εϊς εύθυδίκην, τδν 
όρογλύφον προσθέτην γηδίου, τδν τοκογλύφον με-
γαλόδωρον, τδν υβριστή ν έπαινέτην. Τά δ'λα συν- Q 
ελοΤν είς έν, npbc άντονομασίαν Ικτοπον έλκεται, 
δΥ ής αρετών δνόμασιν αί κακίαι σεμνύνοιντο ά ν 
ού τί ποτε άν ε?η χεΤρον, εΓγε υπάγονται καί οί 
τοιούτοι τ δ α ούαι; » οποίου κληοονομούσι καί οί 
τδ πικρδν καί οί τδ σκότος φαύλως άντονομάζοντες. 
"Ω πόσα καί οία καί ήλίκα τά έκ τών κολάκων 
δεινά 1 Φύμα περί τδν κολακευόμενον, καί (5αγέν 
ϋδωδεν άποτρόπαιον καί δ κόλαξ νάρδου πιστικής 
δζειν τδ τραύμα φησιν. Τδν αδρανή, καί οΤον άνέμψ 
καταπνέοντα σκελίζεσθαι είς άνδρίαν έπαίρει · καί 
έποχον 1ππψ άναπείσας γενέσθαι, είτα καταπεσόντα 
ού μέμφεται, ά λ λ ά τήν έφεστρίδα αιτιάται τού πτώ-

. ματος. Καν τραύμα εκείθεν πάθοι τ δ σώμα, τδν 
χιτώνα ψέγει, ώς οία τραχύν, καί ούτω τήν σάρκα 
τρίψαντα· «άν άπο(5($υή αΤμα, τάσιν μέλους είς 
μέμψιν πρσίάλλεται, δ ι ' ής φλεβίου (5αγέντος αίμα D 
έξέκυψεν. ϊ { ανθρώπων δ κόλαξ γινόμενος, ούκ 
ε?ς αγαθόν τι ζώον, άλλ' είς κόρακα μεταπλάττεται. 
r H γάρ ού ταυτόν τ ι τά ές κακίαν , κόλακα καί 
κόρακα ειπείν, κατά τδν ορθώς πάλαι ποτέ σκηψά-
μενον, καί δρθψ στραυλισμψ τδν κόλακα φωνή κό
ρακος ύποκορισάμενον; Πολλή τις αισχύνη (5ύπον 
μέν έπί προσώπου φανέντα ύδατι άποπλύνειν, μ ή 
πως δ φυσικός άχρειωθείη χαρακτήρ τού είδους· 
κόλακος δέ άνέχεσθαι, ^υπαρώς παραζωγραφούντος 
ού μόνον τδν έξω άνθρωπον, ά λ λ ά καί τδν εντός 
Μή γάρ ούκ άπόλλυσιν δ κόλαξ καί ψυχήν αυτήν 
χρώματα τρίβων έκφυλα, οΤς χριομένοις ύπογρα-

Α, conetabunt qu® legatioDis et quae diBcipulatus 
aunt. Priuequam autem tale qui fiat, vulgue vane 
sive in magietrum, sive in raissum invehitur. 
Non huc, credite mihi, miseui eum adulator, ut 
omnibus mollea proferrem eermones, ad mulcen-
dum et dissolvendum tantummodo idoneos. Hoo 
enim est choreutarum ac orobistarum propriom ; 
ca3terum vero, ut lcquar exceleios, Deum hoo tali 
magistro reddit inimioum. Adulator enim omnis 
mentitur, et nihil Deo cum mendacio commune 
est, itaque, quemadmodum neque mendax,eio ne-
que adulator amicus Deo est. 

31.1pse memini non a reoeoti, sod a longietem-
poribns impietatie adulatori», in urbium maxima 
propalatffl, cum aliquis vafer adulator, postquam 
mille fuerat aueua extranea, postremum etiam in 
Dei filium inscripsit adulatum, tunc cum illa fax 
ex Atlica, patriarchica dirigene gubernacula,splen-
deecera fecit illum hominem, magnum qaidem 
dignitate, geoero et aermone, ei quis antiquum 
audivit Hicanatum, qui buicoe ducatui praefuit,pu-
sillanimem autem,quod deifioatue adhibebat fldem 
adulantibus et assentiebatur, aliunde vero stoli-
dum, eiquidem ab adulatore, subdola fera, 86 vo-
ratum non sentiebat. 

32. Erigere solet adulator in beneDctim, rapto-
rem, in justum, qui facit iniqua, in adjunctorem 
agri, qui traaegreditur terminoe, ia generosam, 
feneratorem, in laudatorem, qui loquitur injurias. 
Ut in unum cuncta colligam, in antonomasiam ad-
ducitnr iQusitatam,qua virtutum nominibus pravi-
tates honorand» forent. Quo pejus quid forsitan 
esset, si quidem et eubjacent qui talee eunt, i l l i 
vae ? cujue etiam partem obtinent qui quod ama-
rum et Unebroeum est aotonomaetiee et falso 
vocant.Oh ! quot et qualia quantaque mala veniunt 
ex adulatoribus I Vomica super adulatom eet et 
dieruptagraviter foetet,etadulatorpistioam nardum 
vulnus olere dioit. Eum qui debilis est et talis ut 
contra ventum epirantem 8upplantetur,inaudaciam 
extollit; et poetquam equo firmum ineessurum 
eese suaeit, lapum non redarguit, sed chlamydem 
de casu causatur. Et ubi vulnus exinde passum 
ftierit corpus, tunicam arguit, utpote bireulum, et 
sic carnem conterentem ; et si sanguis effluxerit, 
tensionem membri vocat in reprebeosionem, tan-
quam per illam rupta veaa cruor effueue sit. Ex 
hominibus adulator natue,nonin quoddam bonum 
animal, eed in corvum traneformatur. Nonna 
enim pariter malitiosum est colacem (adulato-
rem) et coracem dicere, qualenus aliquls olim 
forte recte fiogene et recte balbutiens 6 voce 
coracie blandicule sonuerit ? Magnum quoddam 
opprobrium est, maculam in vultu apparen-
tem abluere aqua, ne physica vultus forma da-
leatur, adulatorem vero euetinere, qui non eolum 
hominem exteriorom^ed etiam interiorem aordide 
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depiogit. Nonne enim perdit adulator et ipsam φόμενος άχρειούται δ κάλος άνθρωπος. Ό προς κολα-
animam, extraneos oonterens colores, quibus ad- κείαν λαλών δαίμονι εξυπηρετείται, δς καί αύτδς 
hibitia deletar hominis pulchritudo ? Qui cum θωπείαις ύποσαίνων άμαρτάδας επαλείφει κομμωτικως 
adulatione loquitur, dsmoni subministrat, qui καί ώς είς εύμορφίαν αρετών έξωραΐζειν υποκρίνεται, 
et ipse peocata adulatioDibua demulcens orna- αγαθά επιγραφών ονόματα. 
mentis decorat, et tanquam ad virtutum pulcbritudinem, bona inscribens nomina,8imilitudinem habere 
simulat. 

33. Ne me ergo unquam iata capiat cogitatio, ut 
magistrum igaobiliteraduler,et decipiam et fallam. 
Fidelie mihi teetia est Deus, quod ex illis, quibus-
cum eemper conversor, amicum iavenio,non adu-
lantera,sed reprehendere ecientem Et talem diligo, 
et iDhoc«sapiens sum,» juxta testimoDium eapien-
tiaaimi paroemiaetffi. Et tu igitur,quisque mihi di-
leotorum, bonum ex te fac, et fac istud primum. 
Fao autem etiam ex aliis bonum, ut oonveniene, 
•uppoeitum, et ne fugiene repreheneionem, quam 

λγ'. Μή έμέ γούν ούτος λάβοι λογισμός ποτε, ώς 
άγεννώς χολακετειν χαί άπατων χαί ψεύδεσφαι τδν 
διδάσκαλον. Πιστός μοι μάρτυς δ θε&ς, έφ'οίς άει 
πραγματεύομαι , φίλον εδρίσκειν ούκ είδότα κολα
κεύει ν, άλλ' έξελέγχειν. Καί αγαπώ τδν τοιούτον, 
χαί « τούτο γέ είμι σοφδς, » κατά γνωματεύει χαί 
δ πάν σοφός παροιμιαστής. Ούκούν και συ έκαστος 
τών έμοί φίλων, ποίοι τδ καλδν οίκοθεν* τούτο δή 
τδ πρώτον. Ποίει δέ καί τδ έτέρωθεν, όποτεθέν ώς 
εικός· καί μή, φεύγων τδν έλεγχον, δν ά γ α π ? δ 

amat homo sapiens, adulationem accipere velis et Β σοφδς άνήρ, θέλε κολαχεύεσθαι, καί ούτω παραγρά· 
aic deformari. 

34. Verum quoniam, ut dixi, non ad adulan-
dum miaeus eum, raatat, ut ego eim rectitudinie 
vindicatio. Hujusmodi autem viri officium est di-
cere verum ad accidentia, qus varia aunt et innu-
merabilia, quorumque pater est loDgum tempue, 
artificiosa gignens et negoiia et cogitata ; quibus 
qui ad enumerationem immoratua est,a8tra ipeam-
que arenam numerare poaae de caetero conGdat. 
Et ita quidem plerumque puram absque reticentia 
qualis est, ipeam administrat veritatem omnia 
homo, aod praaertim qui eruditue eet, magia au-
tem qui inetitutus est in sacordotio, maxime vero 
qui eecundum prfeemiaentiam est archieacerdoe. 
Ocourrente vero quodameventu,qui talis eet decu- C 
juadam bonigratificationeauditoremvel singularem 
vel populum laudabit. Et boc non eat adulatio. 
Multum enim adulari epiritaliterque laudare inter 
se diecrepant, tantumque,quantum veritas a men-
daoio, studiumque acre a luau differt. In vcritate 
quippe manet epiritualie laudator, qui vero laudat 
in adulatione, praevaricatur. Laus autem, quam 
nuno expooo, sermo eet ad benedictionem eorum 
qui juxta virtutem vivunt; et iste vel brevia vel 
gravis eet, eecuadum magietri judfcium, quemad-
modum iterum reprehensio eermo eat bnjusmodi 
laudi oppositus, eum qui virtutem non colit vitu-
perans. Ad quem ipsum etiam opportune recur-
rendum est ab eo qui epiritu docet, enitena, bino 

φεσθαι. 
λδ'. Άλλ ' επειδή, δπερ έφάμήν, ούκ άπέσταλμαι 

κολαχεύειν, λείπεται δέ δρθότητος εΤναί με Ιλεγχον. 
*Ανδρδς δέ τοιούτου έργον άληθίζεσθαι πρδς τά 
παραπίπτοντα, ποικίλα δντα καί άδιεξίτητα, ών 
πατήρ δ μακρός χρόνος, δαίδαλα φύων καί πράγ
ματα καί νοήματα· οΤς δ ένδιατρίψας ε!ς άπαρί-
θμησιν θα^ρείτω τού λοιπού καί αστέρας ϊχειν με-
τρεΐν καί ά'μμον αυτήν. Καί ούτω μεν ώς έπί 
πλείστον ψιλή ν άνυποστόλως αυτήν καθ' αυτήν δια-
χειρίσεται τήν άλήθειαν καί πάς μέν άνθρωπος, 
μάλλον δέ δ πεπαιδευμένος, έπί έτι δε πλέον ά έν 
ίερωσύνη, μάλιστα δέ καθ' ύπεροχήν ο άρχιερεύς. 
Περιπέτειας δέ τίνος επιγενόμενης , και έπαινίσι-
ται άκροατήν ή άνθρωπυν ή ξήμον δ τοιούτος διι 
καλού τίνος έπίδοσιν καί έστιν αύτδ ού κολακεία. 
Πλείστη γάρ δ'ση διαφορά τού καλακεύειν καί τού 
πνευματικώς έπαινειν, τοσαύτη, δση καί αληθείας 
πρδς ψεύδος , καί σπουδές πρδς παίγνιον. Άλη-
θεύειν μέν γάρ δ πνευματικός επαινετής, παρεργά-
ζεται δέ δ κατά κολακείαν. "Εστι δέ ά έπαινος, δν 
έγώ άρτι έκτίθεμαι , λόγος εύλογθτικδς τδόν κατ* 
άρετήν ζώντων. Καί αύτδς ή έν στενολεσχία , ή 
άποτάδην , ώς δ διδάσκαλος διακρίνει * ώςπερ σύ 
πάλιν ψόγος δ τ φ τοιούτψ έπαίνψ αντίθετος λόγος, 
δυσφήμών τδν μή άρετώντα. Ού καί αύτοΰ στοχα-
στέον έν καίρψ τδν κατά πνεύμα διδάσκοντα, πραγ-
ματευόμενον, πή μέν μέλιτι καί λοιποις ήδύσμασιν 
άνακτάσθαι τήν θβοφιλή δρεξιν, πή δέ πικράσμε· 

quidem melle caeterieque suavitatibua pium aanc- n σιν ίατρευτικοΐς καί λοιπαις δρ ι μύτη σι ν έπανάγ*1 

iumque auacitare deaiderium, illinc autem medici 
nalibue amaris ac reliqais acerbitatibua quod 
morboeum esi ad eanitatem reducere. Quorum 
priori dicta laus proportionaliter infunditur,poste-
rioribus autem reprehenaio. 

35. His preemieaie, jam plane intellixi mihi non 
ease licitum adulari vos qui mei estis, quibus in-
servire, quos ad bonum componere, quos in veri-
tatem inducere volo. Vereor enim, ne, blandiens 
in docendo Bioquementiens,contra Deum puguem. 
Etenim aliqoando blandiar; eodoum ad aliquem 

τδ καχεκτούν είς ύγίειαν ·ών τψ μέν πρώτψενί· 
λογον διεκπίπτει δ (5ηθείς έπαινος, ψόγος δέ 
δευτέροις. 

λε'. Τούτων προεκτεθει μένων , έχω") συναγαγών 
ήδη εντελώς, ώς ούκ Ιξεστί μοι κολακεύειν δμάς 
τούς έμούς, ούς ώφελείν έθε'λω, ούς είς άγαθδν κα-
ταρτίζειν, ούς ένάγειν πρδς άλήθειαν. Δέδοικα γάρ, 
μή καί θεομαχώ, κολακεύων έν τψ διδάσκειν, καί 
ούτω ψευδόμενος· Κολακεύσω μέν γάρ ποτε · άλλ' 
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δτε ποππύζω πρός τινα, ώσεί καί Ίππον άγριου- Α. sibilo, tanquam ad equum agrestem, vel feram i n -
μενον, ή χαί καταψώ θηρίον άτίθασσον* οίς προσ-
θετέον χαί άφύχτους εχθρούς, ε? πόθεν κατάσκή-
ψαιεν. Καί μήν έγώ (ήν ποτ* καιρδς εκείνος απευ
κταίος, 6 χατά τήν αιχμαλωσίαν) και ώχνουν κολα
κεύει ν, χαί 6 θεδς ιστατο παρ' έμοί χαί διά τούτο* 
ευδοκιμούν γάρ τάληθή λέγων εύμεθόδως. Εί δέ 
ποτε χαί χολήν τινα τοΐς δεσπόταις έκείνοις ύπεχί-
νουν, άλλά χαί αύτοΐς ταχύ τδ πύρ έσβέννυτο, τή 
άνωθεν δρόσψ μαραινδμενον. 

λς ' . Έ τ ι προσεπιζητώ, και σοφούς εΐναι καί έμέ 
χαί υμάς. Έσόμεθα δέ τοιούτοι ού πόνψ πολλψ, 
ού βιβλίων έπελεύσεσιν, έφ' οίς άφθαλμοί κάμνου-
σιν, ού διδασκάλων αύστηρίαις, ών αί χείρες αλγει
νούς έντρίβουσι μώλωπας, ούχ ύπνου άργίαις, δι' 
ών καί αυτών πολύ τδ σΐνος τοΐς άγρυπνούσιν, ού 

domitam demulceo; quibus adjungendi sunt i n -
eluctabiles inimici , si alicunde irruaot. Et certe 
ego, — erat olim lempue i l lud captivitatis abomi-
nandum, — adulari quondum nolebara, ct idciroo 
mihi Deua aderat *. amabar enira plana via vera 
loquena. Si quando vero bilera dominatoribus illie 
moverem, ecce brevi ignie, rore desuper infuee 
exatinguebatur. 

36. Et adbuo me et voa esse sapientes pra38umo, 
Talea autem erimua non multo labore, non libro-
rum acceseione, euper quibus fatigantur oculi , 
non magistrorum austeritate, quorum manua mo-
lestaa vibicea imprimunt, non insomniia, par 
quffl multum damnorum affertur vigilantibue, 

ποδών καμάτοις έξ δδοιποριών, ού δαπάναις ταΐς τε ηοα pedum ex itineribua eeruamie, non (expensis 
άλλαις καί δ'σαις έκθεραπεύονται λίχνοι διδάσκαλοι, 
ούκ άλλοις τούτοις, ών μυρίων ή κατά σο φ (αν έφίε-
ται αγωγή. Ά λ λ ά χρή μόνον έθελήσαι καί έπινεύ-
σαι ημάς, καί αύτίκα σεσοφίσμεθα εντελώς. 

λ ζ \ Σοφίζει δέ ούτως ημάς άγαπώμενος δ έλεγ
χος · « "Έλεγχε γάρ, » φησι, « σοφδν, καί αγαπήσει 
σε, » άφορμήν εντεύθεν λαβών τού καί σοφώτερος εί
ναι. *Ω διδάσκαλος ούτος εύπόριστος, ώ σαφής, ώ 
γοργδς, ώ δώροις άνάλωτος, ώ καί διδάσκων άμα καί 
ίατρεύων, τδ μέν, οις μεθοδεύει τά σωτήρια, τδ δ', 
δτι τής ψυχικής καχεξίας άποκενοΐ · ώ καί πρδς 
χάος άβυσσον κατάγων καί πρδς ούρανδν υψών δ 
αύτδς, τδ πρώτον, οΐς ταπεινοποιεΐ έκ μεταμέλου, 
τδ δεύτερον, οΐς ανάγει τή έκ 
πρδς τδν ύψιστον Κυριον. Εί δέ τις άμαρτάνων τδν 
τοιούτον Ελεγχον σκορακίζειν εαυτού πειράται, δ 
τοιούτος φριξάτω, εύλαβρύμενος, μή ποτε καί αύ
τδς αίτιαθείη δεινώς, ώς τούς δικαίους έλεγχους μώ
λωπας έαυτψ ηγούμενος. 

λη . "Q άμαρτωλδς έγώ, καί εί τις έτερος κατ' 
έμέ. Τ ί δήποτε κεκαυτηριασμενοι τήν συνείδησιν, 
οΤς οίδαμεν άμαρτάνοντες, τδν έκ τού λόγου καυτήρα 
δυσωπούμεθα; Επαινώ καχέκτας εκείνους, οΐ χαί 
νοσεΐν αισθάνονται, χαί ανέχονται καιδμενοι πρδς 
δγίειαν. Ό στραβίζων εμφανώς, έάν άκούση, εύωπδς 
είναι, γελάσφαι χρίνει, καί τδν έπαινεΐν δοκούντα 
μέμφεται. Ούτω δέ καί δ κυλλοποδίων, εΐπερ δρθά 
^αδίζειν λέγοιτο. Τδ δ' αύτδ χαί έπί τών άλλων κα 

istiusmodi quibus cupidie magistris deserviunt, 
non aliis mille talibus, qua» secundum aapientiam 
educatio attingit; aed eolummodo noe velle et as-
aentiri oportet, et atalim ouinem sapientiam acqui-
siverimue. 

37. Reddit autem ita noe eapientee desiderata re-
preheneio. · Reprebende enim, inquit, eapientem, 
et amabit te, » ocoaaioDem inde aumens ut eapien-
tior tiat. Ο magiater ille adilu facilia! quam ma-
nifestus, quam ardene, quam donis inacoessibilie I 
Una docet et sanat, ialud quidem eo quod aalu-
taria praescribit, boo autem eo quod morbo epiri-
tali purgat 1 Idem io profundam abyesuBQ demittit, 
et in coelum extollit, i l lud, quod ex poBnitentia 

μεταvoίαc καθάρσει C hurailiat, hoc, quod puritate ex pcenitentia ad 
altisaimum Dominum elevat 1 Si quie vero delin-
quene, hujusmodi reprebeneionem a 86 projicero 
tentat, talis cootremiecat, veritus, ne aliquando et 
ipse in causa tremenda constituatur, tanquam 
jusiaa reprehensiones sibi vibices eeetimane. 

38. Ο peccator 6go, peccatoreeque si forte eint 
mibi eimiles, cur tandem conecientia cauteriati, 
qui DOB 6886 peccatoree scimus, oauterium ex sar-
monibue «gro ferimus? Morbo laborantaa istoe 
laudo, qui 86 eentiunt egrotare combustionemque 
sustinent ad sanitatem. Qui manifeste slrabus est, 
81 quod bene eit oculis audiat, irrideri 86 judicat, 
el eum qui laudare videtur arguit. Sio porro 
etiam claudus, ei recte dicatur incedere. Idemvero 

τά σώμα πηρώσεων. Ήμεΐς δέ, ών πρώτος έγώ, D est quoqua de ceterie corporis defectibus. Nos 
άμαρτίαις έζοφωμένοι, καί μανθάνοντες, φώς είναι 
καί ή λ ιώδες άπαστράπτειν, διατί ού νοούμεν, δτι 
γελώμε$α; Έθέλομεν δέ συνεχώς αύτδ άκούειν είς 
έπαινον. Κ δέ δ παραβλώψ καί χωλδς, καί ίσος άλ
λοις ή κατά σώμα ήμάρτηται πλάσις, θυμδν άνα-
λαμβάνουσιν, δτε ποτέ σκώπτονται, καί τις οΐεται 
διά ταύτα, καί τδν ελεγχόμενο ν καί ούτω χολούμενον 
δεόντως άγανακτεΐν, ώς οία περιυβριζόμενον, γινω-
σκέτω ού καλώς οΐεσθαι. Ού γάρ ταύτδν σκώπτεσθαι 
ya i έλέγχεσθαι· Τδ μέν γάρ σκώμμα παίζει κυριο-
λεκτούμενον, δ δέ έλεγχος έπουδάζει καί διορθοΐ. 

λθ ' . Ού τοίνυν ουδέ ήμεΐς διδασκαλικώς έλέγχον-

autem, quorum ergo primus, peccatis obcaecati, cum 
audiraus 6886 lumen et eiout sol fulgere, quare 
noe irrideri non putamus? Sed perpetuo lauda-
tionem audire volumue. Si vero strabus et claudut, 
et quicuoque tali oorporis deformatione laborat, 
ira raoventur, cum cavillationem audiunt, et ideo 
quis putat eum qui reprehenditur, cum eio ira-
soitur, meritoindignaritanquam injuriam passum, 
multum errat. NOD enim idem cavillationem sub 
ire et reprebeDdi : cavillatio enim proprie per lu-
dum agit, reprebensio vero eerio agit et corrigit. 

39. Nec igitur noe, oum docendo reprehendimue 
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non probrose, neque injuriose, eed ad lapsus oor- 1 
reotionem revelationemque casua, vel cavillatione 
capimur vel exprobramus. At vero sicut qui de-
vios a reola viareducunt ad illam, et impugnantee 
errationem, et viam directissimam illico osten-
deritea, non invehuntur, nee injuriose agunt, nec 
convitiantur; sic neque qui reprehendunt in ex-
bortando, molestum quid faciunt, eed opus Deo 
gratum perflciunt, dura in rectia legibus et in ca-
nonum rectitudine firmant eoe qui ab illie declina-
verunt. 

40. Ad quid mihi ista ? Idcirco ut non omnee 
moneam invicem reprebendere, et ab invicem epi-
ritualiter et fraterne repreheodi, et ita non caecos 
ambulare in vita, eed diligenter illud quod se-
oundum Deum est, iter implere, eicque eapientea j 
evadere juxta istud : « Dominue illuminat ce-
coa 1 7 ; » qui aane velut ia tenebris, ia hac ?ita 
convereantes, a Deo recte diriguntur, et itinera 
perfioiunt ad eplendidam luminum facem, quorum 
exoelleniia sunt ellycbnia epiritalium reprehensio-
num disciplin». 

41. Inauper et ad virilem nobilitatem exhortor 
qui mecum *unt cives, et induco recordationem, 
ut dimittaotur illae imperit® ao importun» mins, 
bic dentium intempestivue stridor, hi in vanum 
linguae ardore9, in mente proverbio habito quod 
«< virorum eet agere, mulierum autem loqui. » 

42. Ego igitur extabui, sic frequenter exterritua 
minie, iiaque in me maximis, fratres. Ο voe, unus, 
duo, tres, plures, qui nimis ad iram ferventes, ad 1 

charitatero frigetis et ad dilectionem forte mortui 
eatis, einite me brevi vivere tempore, quo victu-
rua sum, vel citius tollite me de vita. Dimittite 
calcaneo mibi insidiari, ecientes, praecipuum eese 
ad interitum inbaerere cordi, visceraque dilace-
rare et lambere cruorem. Cogitate, quod sex et 
decem anni jam sunt, quibua advereoa noa den-
tes acuitie. Uaquequo eic laborantee suatinebitie ? 
Ecce, poatjudicam maximum, cceleatem dico, maxi-
mua in his qui sunt super terram : in causam ad 
illum adducendua est malus archiaacerdoa ille, 
qui voa excoriat, qui leedit, qui injuriatur, qui 
rapit, qui quodcunque malum facit. Et ille ma-
gnum scandali lapidem auferet, et vos ita recte 
gradiemini. Esto quedam et ex vobis gratia, quod 
ex Romanorum terra per vos deleatur omnium 
auctor malorum Eu8tathiue. Denuntiate me, die-
simulatum malum; revelate me, perniciem non 
omnibus manifestam. Invenietis gratiam apud 
Deum et bomines, ex hoc eacro loco, illum quem 
voa indicatis maledictum, auferentea. Non vos om-
nes, fratres, pudoro afficiens ba?c dico. Perfecte 
quippe novi, sicut numerabiles inimicoe, sic etiam 
ceteros qui Deum, qui Ecclesiam, qui sacerdotee 
amaat, uno verbo, qui in Deo fratree diligunt; 

τες, καί μήτε δνειδιστικώς, μηδέ πρδς ΰβριν, άλλέ 
πρός διόρθωσιν σφάλματος χαί άνέγερσιν πτώματος, 
ή άλισκόμεθα σκώμματος, ή δνειδίζομεν. 'Αλλ ' ώα-
περ οί τούς έκτραπέντας της δρΒής δδού έτεανάγον· 
τες είς αυτήν, καί διδάσκοντες τήν άποπλάνησιν, χα) 
τήν σκοπιμωτάτην ένστατικώς ύποδεικνύντες, οδχ 
επιτίθενται, ούδ' άτιμάζουσιν , ουδέ δνειδίζουσα* 
ούτως ουδέ οί έξελέγχοντες πρδς παραίνεσιν, λυ*ν 
ρόν τι ποιούσιν, άλλά θεφ άρεσχον έργον άποτελο»· 
σι, νόμοις δ ρ θ οΐς καί κανόνων εύθύτησιν έμδ\6β{ον-
τες τούς έξ αυτών παροιστρήσαντας. 

μ'. ΙΙρός τί μοι αποτέλεσμα ταύτα ; Εΐς τδ πεν
τάς ημάς χρήναι αλλήλους έλέγχειν, καί 6V αλλή
λων έλέγχεσθαι πνευματικώς καί άδελφικώc, καί 
ούτω μή τυφλούς περιπατεΐν έν βίψ, άλλ' έξακριβοϋ-
σθαι τά κατά θεόν διαβήματα, καί ούτω σοφούς 
άπεκβαίνειν κατά τό* ε Κύριος σόφοι τυφλούς* » οί 
δηλαδή ώς έν σκότφ, τ φ βίψ τούτψ, αναστρεφόμενοι, 
όρθά ποδηγετούνται θεόθεν, καί ύπό φώτων λαμπρό
τατων έξανύουσι τάς πορείας, ών θρυαλλίδες ευγε
νείς καί αί κατά τούς πνευματικούς έλεγχους διδε-
σκαλίαι. 

μα . Έ π ί δή τούτοις προκαλούμαι είς άνδρικήν 
εύγένειάν τούς σύν έμοί πολίτας, καί εισάγω μνή
μην άφίεσθαι τών καί απείρων καί άκαιρων απει
λών, τού παρά ώραν βρυγμού τών δδόντων, τών έν 
κενοις γλωσσαλγιών, ένθυμουμένους τδ περιαδόμε-
νον, ώς « ανδρών μέν τδ ποιειν, γυναικών δέ τδ λα-
λεΐν. » 

μβ\ Έγώ ούν έκτέτηκα, ούτω συχνά καταάρον-
τώμενος άπειλαις, καί ταύτα ταϊς έμοί μεγίσταις, 
αδελφοί. Ό εις, οί δύο, οί τρεις, οί τούτων ir.\ita>;, 
οί παρά τό δέον Θερμοί ές δργήν, οί τά μέν ές σγέ-
πην ψυχροί, τά δέ ές φιλίαν μήποτε και νεκροί* 
ά'φετέ με ζήν τόν βραχύν χρόνον, δν βιώσομαι, *ξ 
άλλά τάχιον απαγάγετε με τοΰ βίου. "Αφατε τηρεί* 
μοι τήν πτέρναν, είδότες καίριον είναι ε ίς $λεΘρον 
έμφύναι τή κάρδια καί σπαράξαι σπλάγχνα, καί 
λάπτειν αίματος. Λάβετε κατά νούν, δτι εξ Τ|δη που 
καί δέκα ένιαυτοί, έν οΤς καθ' ημών &ονώ*τε< οδόν
τας οξύνετε. Μέχρι τίνος άνέξεσθε ούτοι καμνοντες; 
Ίδού δ μετά τόν μέγιστον δικαστή ν, τον ούράνιον, 
μέγιστος έν τοΐς έπί γής άκτέον παρ' έκείνφ τέ* 
κακδν αρχιερέα, τδν σκύλλοντα ύμας, τδν ^λάπτσντε, 
τόν άδικούντα, τόν αρπάζοντα, τδν £«αν «αχέν 
ποιούντα. Καί εκείνος έξαιρήσεται τδ μέγα πρ^' 

| κόμμα, καί ύμεις όρθά ούτω βαδίσετε. "£στω & 
χάρις καί έξ υμών δτι τής 'Ρωμαΐδος δι' υμών 
λιφήσεται δ πάντων κακών αίτιος Ευστάθιος. 
φήνατέ με, τδ ύπουλον κακόν* ανακαλύψατε μ*1* 
ού πασίδηλον δλεθρον. Εύρήσετε χάριν τταράα 
καί άνθρώποις, άπαγαγόντες τοιούδε τ^πσ» tf** 
τόν ώς ύμεις κρίνετε εναγή. Ούκ έντρέπων ί>|& 
απαντάς, ώ αδελφοί, ταύτα λέγω. Ήκριβωκώ; *f»? 
έχω , καθά τούς μετρητούς φιλέχθρους, ούτω **ί 
τούς λοιπούς φιλόθεους, τους φιλεκκλησίους, το*̂  
φιλαρχιερείς τό πάν είπεΤν, τούς *εν θεφ φιλαδέλ-

1 7 Psal. CXLV, 8. 
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φους " ούς καί δυσωπώ έπεύχεσθαι τή πόλει ταότΐβ 
τά βελτίονα, Ίνα μή καί ενταύθα κακών ανδρών δλι-
γίστων ουκ είς αγαθόν άπολαύωσι τά ημέτερα. 
Θεέ, πανάγιε βασιλεύ, καί βασιλεύ έ'νθεε · επιβλέψα
τε έφ' ημάς, καί κατασειομένους στερεώσατε, *ίνα ή 
Ιν άσφαλεΐ στη σώ μεθα προφαινόμενοι, ή άλλά κατα-
πεσύντες κεισόμεθα είς άνάγερτον. Δυοιν γάρ θάτε-
ρον, ή καλώς ζήν, ή τεθνάναι καλώς, έφ ιέ μεθα καί 
ημείς, ώς άνθρωποι καί εμπαθείς καί περιπαθείς. 
Ταΰτα είπών, οΤς ούκ άν ε?ποι τις μή καί διδασκα
λίαν πυκνήν παρενεσπάρθαι, ή ς ένεκεν δφειλετικώς 
ενταύθα συνηνέχθημεν, σιγήσομαι τού λοιπού, ίως 
άν έξ υμών μάθοιμι άποφαντικώς, δ'ποι τών ή ρωτη
μένων τόπων κατατάξετε ήμας, τούς ίσως μέν 
χρείους, καθά τις έ'φη σοφός, ίσως δέ αχρείους. Τότε 
δέ άκούσαντες λαλήσομεν ή περεισμένως, ή άφειδέ- g 
στερον. 

μγ'. Τψ τε'ως δέ αναφωνώ συνήθως ύμιν διασκευά-
ζεσθαι πρδς τόν έπιόντα τής νηστείας άγιασμόν, 
καθ' οίους τρόπους κόλαξ ύπιθέμην ύμιν. Ούκ έ*χω 
γάρ τι εκείνων φράσαι κάλλιον ή άκριβέστερον · 
άρτυμα δέ έστω ύμιν τού θεαρέστου νηστεύματος 
μή μόνον ή δλιγοσιτία καί τδ έγκρατώς αύταρκες, 
τά τοις πλείοσιν ευχερή, άλλά καί μάλιστα δ πρός 
τους δεομένους έλεος δ κατά δύναμιν · δν ούδ' αύτδν 
άποΛτροσποιεΤται δ πάγκοινος ελεήμων θεός, ούκ έν 
τψ πολλψ μόνψ τό μέγα τής ελεημοσύνης τιθέμε
νος, άλλά καί έν τψ δλίγψ τψ κατά ίσχύν, καί έν 
αύτψ δλ τψ δλιγίστψ, εί καί αύτδ (λαρώς καί δια-
κριτικώς δίδοται. *0 δέ έν τοΤς τοιούτοις εις νόστι-
μον αλας λογίζεται, μηδ' αύτδ έλλειπέτω. ^ 

μδ\ Έστι δέ εκείνο ή αγάπη, τό και εύπόριστον 
άγαθδν, εΓπερ έθέλομεν άναβλέπειν καί ψηλαφ^ν, 
καί δυσπόριστον, εΐγε καταμύομεν καί διερευνώμε-
θα * περί ής μυρίους δ'σους λόγους χέαντες, ούκ οΤ-
δα, εΓπερ τάς είς φιλίαν άτεγκτους ψμχάς υγράνα-
μεν, καί εις κάρπιμον διηνοίξαμεν. Ταύτης έπιλει-
πούσης, μάτην πονήσομεν καί ευχόμενοι , καί 
νηστεύοντες, καί γονυπετούντες, καί άγρυπνούντες, 
καί Ιλεον προβεβλημένοι, καί δάκρυα προχέοντες * 
ού γάρ !αν.ί!η τόν θεόν, τήν αύτοαγάπην, προσδέ-
(ασθαί τι έκ τών τήν άγάπην έξουθενούντων, καί 
ούτω κατάνωτίζομένων καί τήν έξ εκείνου βοήθειαν. 
Ώονηροί όΐ μή άγαπώντες * πονηρούς δέ δ φίλιος ού 
προσίεται. "Αδικοι οί μή άγαπώντες * άδίκοις δέ ούκ 
έπιλάμπει δ τής δικαιοσύνης ήλιος. Ουδέν άγαθδν _ 
«αρά -τοΊς μή άγαπώσιν · δ δέ θεός αγαθών άπά^-
των αένεος^Κοινωνία ούν ουδεμία τοις τοιούτοις πρδς 
τδν θεον. Βοηθητικό ν ή αγάπη, επικουρεί, συμμα
χεί, θερμώς ύπερπενεΐ. Πονειται δλοψύχως υπέρ 
τών άγαπωμένων. καί τήν ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ 
αυτών * πάντα πάσχει, πάντα ποιεί, πάντα υπομένει 
ό αγαπών. 

με'. Τί αν ώφελοίη ζών, ή τίς αύτοΰ χρεία έν βίψ ; 
•Οράτε πρδς τδ καί πρώτον καί μόνον καί μέγιστον 
έν τοις άρτι παράδειγμα, τόν αυτοκράτορα, δς αγα
πών τδν κόσμον, οία καί είς θεδν αύτψ έπικεκλημέ
νος μετά τον -δπερουπάνιον, ούσίαν ώσπερ έαυτψ 

quoe suppliciter deprecor, ut exoptenthuio civitati 
meliora, ne hic quoque ex paucissimie malis ho-
minibus rea nostr» affligantur. Oeus, eanctis-
airae rex, et rex divine, in nos aspiciaa et robora 
concusaos, ut vel in tuo manifeati conatemue, vel 
postquam ceciderimusjn quiete jaceamue.Ex duo-
bus UQum, vel pulohre vivere, vel pulchre mori 
deaideramua et noa, tanquam hominoe turbidi ve-
hementerque eiagitati. Hia diotia, quibus noo di-
xerit aliquie non densam intermieceri doctrinam 
propter quara utiliter hiceumue congregati,de c«-
tero nuac tacebo, doaec ex vobie aperte disoam, 
quo propoeitorum locorum ordinetis noa, forte 
quidem utilee, ut quis ait aapieas, forte voro inu-
tilee. Postquam autem audiverimoe, loquemur, vel 
parce, vel minus remiase. 

43. Hucusque vero de more praedico vobis, ot 
praeparemini ad inetantem jejunii saoctificationem 
illis modis, queis vobis adulator enppoaitue eum. 
Non enim habeo dicere quidquam illia meliue vel 
perfectius. Sit autetn vobie jejunii Oeo plaoentia 
coadimentum noa solum cibi parcitas, et firma 
temperantm, quae plerisque facilia aunt, sed et 
maxime erga pauperes misericordia juxta vires 
exercita; quam nec ipsam abjiciet omoium miee-
rator Deus, qui ηοα aolum ponit in roulto eleemo-
synffl magnitudinem, eed etiam in pauoo viribus 
reepondeoie, sed et in ipso paucissimo, ei hoc ip-
eum bilariter et diacrete detur. Quod autem in his 
otile sal reputatar, neo ipsum desit. 

4 i . Eet autem istud charitas, adeptu facile bo-
num, dummodo velimus suraum aepicere et que-
ΓΘΓΘ, difiicile vero inventu si claudamue oculoa 
et inquiramae,de qua cum mille eermonee infude-
rimue, neacio an aridas ad dilectionem animaa 
madefecerimua, et ad fructificationem aperuimus. 
Iata praeterrai88a,fruetra laborabimue orantea et je-
junantee, et genuflectentes, et vigilantes, et miee-
rioordiam exerccntee, et lacrymas fundentes : im-
possibile eoim est, quod Deus, ipea cbaritaa, al i-
quid accipiat ex his qui obariiatem parvipendunt 
et βίο auxilium ex illo cootemaunt. Mali 8UDt qui 
non habent charitatem ; roaloa autem proteotor 
dilectionis benigne ηοα prosequitur. Injusti sunt 
non amantee: injustie autem non illuceacit sol ju-
etitiae. Nibil boni venit a non habentibua chari-
tatem : DOUB autem omnium bonorum est auctor. 
Nullaigiturtalibus ad Deum est participatio. Au-
xiliairix eat obaritae, euccurrit, in pugna adjuvat, 
ferventer collaborat. Ex animo fatigatur propier 
dilectoe et animam euam pro ipaia ponit : omnia 
euffert, omnia faoii, omnia auetinei qui cbarita-
tem babet. 

45. Quid viveae prodeaset, vel quod illius esaet 
in vita commodum ? Intuemini primum et aolum 
ei maximum illorum qui nuno eunt exemplar, Do-
minum omnipoUntem, qui diligen* mundum, tan-
quam ipae deue pott auperccBleetem deputatua, 
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quasi subatantiam sibi pro nobia labores aasignat, τούς υπέρ ημών πόνους δρζεται, καί είς τοΰτο γε-
et ad hoo se judicat natum, et pro mundo laboret 
et labores eibi non obstacula faciant per vitam, 
neque die,neque nocte, neque hyeine, ipeum etiam 
humorem in membrie animalibua congelante, ne-
que «etate urente; i ta ut difflcile sit videre i l lum 
de actionibue pro nobia factie otium agentem,non 
dico ad quieecendum, eed etiam ad paululum 
reapirandum. Ecce enim modo nos hyems inclu-
debat in domoe tanquam in latibulorum reces-
eua impellena, et unuequisque, velut sub Tar-
taro etantee, gelidi degebamua, et lorpore vexaba-
mur ; D 0 9 etiam pigebat inclinare caput ad aerem, 
ut ita dicam, domeaticum, qui circumit a t r ia ; et 
arte conficiebamus amoona pedum involucra, ene-
mideeque luxurioeas, et veatitue velleribus onua- JJ καί κνημΐδας τρυφώσας, καί άμπεχόνας μαλλοΐς 

γεννήσθαι κρίνει, τδ υπέρ τοΰ χδσμου πονεισφαι, καί 
τούς κόπους αύτψ μή έγκόπτεσθαι διά βίου, μή 
ημέρας, μή νυκτδς, μή χειμώνος, πηγνύντος καί 
αυτήν ύγρότητα τήν έν μέλεσι ζωϊκοΤς, μ ή θέρους 
φλέγοντος · ώς έργον είναι ίδέσθαι αύτδν σχολήν 
πράξεων τών υπέρ ημών άγοντα, μή δτι γε ώς άνα-
παύσασθαι, άλλά μικρού μηδέ είς άνετον άναπνεΰ-
ααι. Ίδού γάρ καί νύν ημάς μέν δ χ ε ι μ ώ ν ένέκλειε 
παραβύων ώς ε?ς φωλεών καταδύσεις τους έν ήμίν 
οικίσκους, καί έκαστος ώς οία καί ύπδ ταρτέρου 
δντες, κρυεροί διήγομεν, καί νάρκην έπάσχομεν · 
καί ήν ήμϊν οκνος, καί προκύπτειν είς αέρα, τδν 
ώς είπεΐν κατοικίδιον, δς και περικέχυται τάς αύ-
λάς * καί έτεχνώμεθα ποδών ιλαρά προκαλύμματα, 

tos. Multi vero dulcem enutriebant ignem, 
per quem ab humano corpore byeraale frigue 
ejiciebatur; mollior autem ad tales fereadaa im-
preesionea, in balnei calore coneistebat ad f r i -
gus exteriua circumdatum aequali vi devincendum. 
Et talibus quidem rationibua aerie eeveriiatem re-
pellebamui. Dominator autem, assuetus jam a 
magno et a parvo poet infantiles faecias talibus 
horrorem imprinnentibus, et, veluti quia urbane 
diceret, jamdulum trona ipse totua eese eciene in 
hie quae spectant ad conetantem exercitationam ad 
perferendae tales aeris injuria8,quando conatant i» 
tempus advenit, nihi l oircumdatus aut preemani-
tus, prater «e tum ad quodlibet opue pro Deo, 
zelumque quo fervebat ad i l lum, adeo ut incen 

βεβριθυίας. Πολλοί δέ τίνες καί πυρ μολακδν περιειρ-
γάζοντο, δι' ού σώματος ανθρωπίνου ψύχος χειμέριον 
έκπορίζεται · δ δέ μαλακώτερος, προσβολάς φέρειν 
τοιαύτας, καί λουτρώνος έγίνετο άν άντίπαλον πρδς 
τδ δριμύ τού έξω περιέχοντος. Καί τοιαύταις μέν 
ήμεΐς μεθόδοις τδ τού αέρος λυπούν άπεκρουόμεθα. 
Ό δέ αυτοκράτωρ, έθάς ήδη έκ μακρού καί μικρού 
μετά τά βρεφικά σπάργανα τών ούτω φρικαλέων 
καταστημάτων γενόμενος, καί, δ δή τ ις άστείως 
έ'φη, πάλαι ποτέ μέτωπον αύτδς δλος εΤναι δ ι αγνούς 
τά γε είς καρτερικήν γυμνασίαν τοΰ δπομένειο ρα
διουργίας αέρων τοιαύτας, δ'τε φερεπονίας καιρδς. 
περιβεβλημένος ή προβεβλημένος ουδέν περιττδν, 
άλλ' ή τήν πρδ πάντδς έργου μετά Θεδν θαλπωρών, 
καί τδ διαθερμαίνεσθαι εις τδν υπέρ εκείνου ζήλον 

deretur in injustitiam inimicorum ejus; pro m i - καί ώς οία πυρφορεΐσθαι ταύηι πρδς έκδίκησιν την 
hilo rcputane miaas et plagas, quales ad summum 
extollebat hyems, ardentiasime curr i t ; et irruit 
medius inter inimicoa alienatae meuiie et alienae 
linguae prospereque procedit ad extraordioaria, 
quorum modo per ecciesiam legebantur evange-
l i a , exemplum et ipaa charitatia exinde profluen-
t i e ; per qu® nos etiam bujusraodi feelivitatum 
partioipee aeeumit iile qui non golum in fugam 
perpetuam inimicos vertit et quidquid in ipsis cer-
tamini proprium, evertit, sed eiiam ipeorum ter-
ram habitatoribua deaertam fecit, illosque eubjecit 
nobis ID servUutem,quaipei vere digni eunt et no-
men ad id ferunt. 

46. Talee igitur regalis erga noe cbaritas, talis 
propter nos et eimiles nobis zolua dorainatorem 
urit. Sio ille aermonibus docene optima, quorum 
caput eat charitas, doctrinam et operibus consi-
gnat, eeipsum in omnibus virtutis prebeoa arche-
typum. I l lum et hic, quantum possibile eet, i m i -
temur, quoniam ille imago cuncti boni figuratus, 
maximum Salvatorem noetrum i a imitationem 
imaginaliter proponens, et gratuitam illius mor-
tem propter nos in mentem exprimens, seipaum 
propter noa morti tradit. ldeo prorsue gauderet, 
diecens et noe in bono diligentes, quoniam et 
magister et omnis boni gnarue monarcha nobia 

κατά τών εκείνου έχθρων, παρ' ουδέν θέμενος τάς 
καί άπειλάς καί βολάς, οποίας δ χε ιμών είς άκρον 
έξησκήσατο, έκτρέχει κατά σπουδήν · καί άμα έμπη-
δ? τοΐς άλλόφροσι καί άλλογλώσσοις πολεμίοις , κει 
εύοδούται είς τα εξαίσια · ών εναγχος ε^ύαγγέλιε 
έπ' εκκλησίας άνεγινώσκοντο, δείγμα καί αυτά τής 
έκεΐθεν αγάπης, δι' ών κο ι κώνους ήμας καί τών 
τοιούτων χαρμόσυνων προσλαμβάνεται δ μ ή μόνον 
είς φυγήν άμετάστρεπτον τούς εχθρούς κλίνας, κει 
κατάστρεψα ς τδ έν αύτοΐς μάχιμον, άλλά και τήν 
κατ' αυτούς γήν έρημώσας τών οικητόρων, και χώ
ρας πολυτενούς αιχμαλωσίας άπαγαγών, καί εγκα
τάστησα ς τοΐς καθ' ημάς είς δουλείαν, ή ς αυτοί κα-
ταξιοι καί επώνυμοι. 

μς'. Τοιούτον ή βασιλική περί ήμας αγάπη , τα-
ούτος υπέρ ημών καί τών καθ* ημάς έκκαίει ζη)* 
τδν αυτοκράτορα * ούτως εκείνος καί λόγο ι ς διδ*· 
κων τά βέλτιστα, ών κεφάλαιον ή αγάπη , έπιε»* 
γίζει τήν διδασκαλίαν καί έργοις, αρχέτυποι έο' 
άπασιν αρετής έαυτδν προϊστών. Τούτον μιμηεώ-
μεθα κάνταύθα, δσον δύναμις, έπεί και έκεΐνοζ 
έκμαγεΐον πάντδς αγαθού τυπωθείς, τδν μέγιστον 
Σωτήρα ημών είς μίμησιν είκονικώς προστησάμενος, 
καί τδν εκείνου δωρεάν υπέρ ημών θάνατον 
είς νούν τύπου μένος, θνήσκειν έαυτδν υπέρ ημών 
προτίθησι. Διδ καί χαίροι άν πάντως, μανθάνων 
αί ημάς άγαπητικούς έν καλό), έπεί καί δίδασκα-



673 IN S. QUADRAGESIMAM ORATIO III. 674 

λος ήμίν κ»ί παντός έπιστη μονάρχης αγαθού θεο'θεν 
προβιβληται. Διδασκάλου δέ άφθονου ίδιον χαίρειν, 
οίς εύδοκιμούσιν οί διδασκόμενοι. Τουναντίον μέντοι 
θλίβοιτο άν, ειπερ αυτός μεν κινδυνεύει δ^ ημάς τά ές 
πόλεμον, ψ καί θάνατοι παρομαρτούσιν, ήμεΤς δέ κατ' 
αλλήλων άνιστώμεθα μάχιμοι, καί ούτως είς ουδέν 
δέον βροτολοιγοί άπεκβαίνομεν. 

μζ'. Ένθυμώμεθα πρός τούτοις καί τό κατάντημα 
τού προκειμένου νηστευτικού σταδίου , τήν κοσμο-
σωτήριον πασχάλιον, τήν κυριακήν άνάστασιν, τήν 
χαί άλλως μέν έξανάστασιν ήμετέραν έκ παραπ
τωμάτων πολλών καί τών τής κ*οινής δέ καί τελευ
ταίας καί φρικτής προοιμίων έπισφράγισμα έκφα-
νέστατον. 'Ανασκάλλωμεν τή διανοία την εύκταίαν 
ταύτην κυριώνυμον, καθ' ήν σκοπός ήμιν καίριος 
αυτόν έκεΤνον τόν παμβασιλέα Σωτήρα ένοικίσα-
σθαι ές ψυχήν, προκαθηραμένους δηλαδή, καί συρφε
τού παντός τόν κατά νούν έν έκαστο ι ς οίκον σαρώ-
σαντας. 

μη' . Προσλογισώμεθα καί άλλως μέν, δ καί έτέ-
ρωθι εφ α μεν, πώς άν έν ήμίν χωρήατβ δ μέγιστος 
άρχων , δ παμβασιλεύς θεός , αύτοίς δπαδοις τοΐς 
περί αύτδν , έάν ούτω γέμωσιν υμών αϊ οίκίαι 
φαύλων περιουσιών καί σκευών, ώς μή δεδόσθαι 
οΐκησιν αύτφ. Μάλιστα δέ προσεπιλογισώμεθα, ώς 
εί καί πασαν ύλην έτέραν άπαγάγωμεν τού κατά 
ψυχήν οίκου, φιλοκαλήσαντες εαυτούς άπειροκάλως, 
καί είς ά£(5υπάρους καί καθαρείους καταστήσομεν, 
Ιν δέ καί μόνον ένδομύχως ύφεδρεύον έάσομεν, τήν 
τής δικαίας καί ορθής καί άπραγματευτου καί άκι-
βδήλου αγάπης αντίπαλο ν έχθραν, πώς άν τήν αυ-
τοαγάπην, τδν Κύριον , είσοικισώμεθα; Οΐμαι , 
ούκ άν. 

μθ' . Έξελάσωμεν ούν πρώτα τόν τού τοιούτου 
βασιλέως έχθρδν άφ' ημών, τό άλόγιστον λέγω μί
σος, πρδς δέ γε καί τήν αυτού στρατιάν, τάς επί
βουλος, τάς διαβολάς, τό έφ' οΤς ού πρέπει κρυψί-
νούν, τδ άγκύλον ήθος, τάς πολυελίκτους καμπάς, 
τδ κακδγλωσσον ψεύδος, τό έπί φιλία ύποκριτικόν, 
τάς λεοντώδεις άρπαγας, τάς άετώδεις κλαγγάς, 
έφ' οΧς καί άδικου μεν, τό κατά τών ταπεινών αδελ
φών καί δεινά βροντών καί ολεθρον κεραυνοβολεί ν, 
τά άλλα πάντα, δι' ών στρατολογείται μίσος άντί-
παλον αγάπη τή κατά θεόν. Τούτου τού πολυκε-
φάλου βλάβους έξαιρεθέντος άφ' ημών, άπαν ώφέλι-
μον άντεισελεύσεται. Νέφος έστί τό φαύλον μίσος, 
έπιπροσθούν τ φ τής δικαιοσύνης ή λ (ψ, καί 
άφιέν αύτδν έπιλάμπειν ήμΤν. Έκνεφίας έστί, μάλ
λον μέν οδν Τοφών βιαιόχατος, βυσσόθεν άναμοχλεύων 
τήν τού καθ' ημάς βίου θάλασσαν, καί τήν κατά 
θεδν γαλήνην καί είρηναίαν διαγωγήν καί ήσυχαίαν 
κατάστασιν άπάγων έξ ημών. Τραχύτης εστίν, άπαν 
άχρειούσα λεΐον καί εύθές, δι' ού πρός θεόν εύοδού-
μεθα. Είρκτή έστι ζοφερά, κατακλείουσα, ώς ούκ 
αν εύξαιτό τ ις , καί ού μόνον άποφραγνύσα καί κω-
λύουσα βιούν ανθρωπίνως, ούς άν ένδον άπολαβοι, 
άλλά καί φωτός αποστερούσα, ούς έναπείργει. . 

ν'. Τί πολλά λέγειν εις παραβολήν αινιγματώδη ; 
Δαίμονος έργον τδ άκανόνιστον μίσος, ούπερ άφε-

Α proponitur a Deo. Magieter vero non in vidi pro-
prium eet iis gaudere, quibus discipuli clarifi-
cantur. Contrarie porro forsan affligeretur, eiqui-
deni ille pro nobia incurrit pericula belli, cui mor-
tes comitaatur, dum nos in invicem ineurgimus 
pugnantee, et absque causa homicida evadimua. 

47. Recogitemus insuper propositi jejunationia 
etadii terrainum, ealutare dtco Pascha,Dominicara 
resurrectionem, nostram aliunde resurrectionem 

* ex multis lapsibus, eed et procemiorum communie 
ultimaeque ac borrendae dici manifestissimum 
eigillam. Jnspectemus cogitatione desiderabilenc 
banc Domini diem, qua aobis est opportunas finis 
intentus, ipaum huac regem potentissimum ac 

Ρ Salvatorem in mentem hospitaliter accipiendi,eane 
posl pr»parationem et ab omni aorde epiritalis in 
unoquoque domus puriilcatiooem. 

48. Consideremus prmter b®c, quod alias dixi-
mu8, quomodo locum in nobis babere poseitmaxi-
mus dux, potentissimua rex Oeus, cum sociia suis, 
ei domua vestrae vilibus substantiiB et vasibus 
adeo repleantur, ut ipsi non concedatur habitatio. 
Preeertim aiitem attcndamus {ietud : si cunctam 
quidem oxtraneam materiam eepiritali domo abje-
cerimue qua noemetipeoe inhoneste exornavera-
mus, nosque puroa et expurgatoe constituerimus, 
UQum autem solum interius permieerimue eedile, 
advereariam juet», et rectae, incurioeaeque ac ein-
oeraB cbaritatie, inimicitiam, quomodo charitatem 
ipeam, Dominum, ia bospitium recipere poteri-
mus? Puio fleri non posse. 

49. Expellamaa igitur primum a nobis hujusmodi 
regem inimicum,odium dico irrationa)e,deindeque 
ipsius exercitum, insidiaa, calumniaa, in rebus, 
quibue non decet, dissimulalione, tortuosam in-
dolem, raultifldos einus, prava? lingu» nienda-
cium, in amicitia eimulationem, leoninoe raptus, 
aquilinos olamores in eoe quibus iDJuriara faci-
mus, ad beec conira humilee fratree tremenda 
tonitrua letbaliter fulminantia, caetera cuncta, qui-
bua agmiaa coraponit odium charitati qu« eecun-
dum Deum est adverearium. Uoc enim multicipiti 
damno a nobie ablaio, quodilibet commodum suc-
cedet. Nubes est pravum odium, ante solem juati-

μή D tie poeita, non sinens ipaum illucere nobis. Pro-
cella est, aut ut meliue dicam violentissiinue 
typbon, Doatrs mare funditus commuven8,et divi-
nam tranquillitatem paciilcumque transitum, ac 
aecuram stationem a nobis removens. Asperitas 
eat, quodilibet destrucos plaoum ac reclum, qua 
ad Deum feliciter progredimur. Carcer eat tenebro-
sus, claudens, ut nemo gloriari poseet, et oon eo-
lam intercludens et non einens bamane vivera, 
quos intro 8U8cepit,sed etiam urbane lumine,quo8 
includit. 

50. Quid raulta dicam in parabola et in snigmate? 
Demonie est opui iniquum odium, a quo proreus 
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illis qui Dei eunt abstinendom est.lniquum autem 
odium dico, diacernene istud ab illo, quod etiam 
ad gloriationem Davidi reputatur. Odit enim ille, 
quoa amari non oportebat: hi vero sunt qui odii 
sermonibus vereaotur, et gratis bella ioferuot. Neo 
abeoondit (bujuemodi suam meatem, eed etiam 
cogitatom psallit, perfectum odium dioeas, illoe 
odieae, quoa etiam ia inimicoe fieri sibi aseerebat. 
Eeset autem hujusmodi Davidicum odium, quod 
intra domum ut deoet in animam infunditur, et 
exteriue irrepreheaaibiliter apparet.Gum enim per-
fectum eet ία nobie, quod ex manifeeto el ex men-
tia absooadito componitur,pulchre perfcctum Peal-
miata) explioaretur odium, quod intus manet et in 
exterioribus prodit, et in tantum ex duobus ores-
cit, ut inimicitiam cooveaieatem quam sureum 
babet Deua,infra raoveat,quod dicendum de David, 
Elia, Phinee, magnoque Moyae,et carteris zelatori-
bus, adversus maloe inimicis. Alio vero odio in 
offeasis ad invicem abetineamue, si Chriatiani su-
mus, eervantes illud adveraus pravi gerpentie die-
cipuloe et pugoatores, oecooa et illum ipeum, qui 
inimicitiara adveraue humanum genus aorvaoe, 
illam exinde roerito haberet in ββ replicatam. 

51. Hanc adversue auotorem mali et semper ini-
micum inimiciiiam Deua in nobis conetaoter obflr-
met, roboretque noa ad eeraper viocendum iilam 
separationia maceriam,quam evertentesin dileclam 
intrabimus habilationera, a qua nos ille oeqnam 
prohibere eemper vult et annititur. Hasc autem 
est ohara habitatio, omaium, quas quie diceret, 
chariseima, in paradiao sita, quod eumue cum 1 

Deo et ία Deo, etjuxta Deum per gratiaro omnium 
dominatriois eanctiaeima Trinitatis, cui gloria ία 
eccula BflBoulorum. Amen. 

Lx£ov πάντως τους του Θεοΰ. Άκανόνιστον δέ μίσος 
έφην, διαστελλόμενος αύτδ τοΰ έτερου, δ καί τφ 
Δαυίδ εις καύχημα επιλέγεται. Μισεί γάρ έκεΤνος, 
ούς έχρήν μή άγαπάσθαι · οί δέ είσιν οί λόγοις 
μίσους κυκλούντες , καί δωρεάν π ολ ε μουντές. Ούτε 
κρύπτει τδν τοιούτον αυτού νούν, άλλά καί ψάλλει 
τδ νόημα, τέλειον μΤσος λέγων μισειν αυτούς, ους 
καί είς εχθρούς αύτψ γενέσθαι. Ε?η δέ &ν τοιούτον 
Δαυέτικδν μΤσος, δ καί έντδς οίκου (5εΤ δεόντως ές 
ψυχήν, καί έκτδς άμέμπτως έπιφαίνεκαι . Τέλειου-

' μέν ου γάρ τοΰ έν ήμιν συνθέτου εκ τε τού προφαι-
νομένου καί τοΰ νοερώς κρυμπτομένου, καλώς &« 
μΤσος ψαλμικδν έρμηνεύοιτο τέλειον, τδ καί έσω 
μένον καί έν τοΐς έξω προήκον, καί είς τοσούτον 
παραυξηθέν δι' άμφοΤν , καί έχθραν δποκινήσαι 
πρέπουσαν άνω Θεοΰ, δποιον καί δ Δαυίδ, καί δ 
'Πλίας, καί δ Φινεές, καί δ μέγας Μωσης, καί οί 
λοιποί ζηλωταί, οί κατά τών κακών πολέμιο ι , 
Έτερο ίου δέ μίσους άπαλλαγείημεν έν τοις κατ ' 
αλλήλων συρφετοΤς, έάν ώμεν Χριστιανοί, τηροΰν-
τες αύτδ κατά τών τοΰ πονηρού δφεως μαθητών τε καί 
μαχητών, καί αυτού δή εκείνου, δς έχθραν τηρών κατά 
τοΰ ανθρωπίνου σπέρματος, καλώς άν αυτήν εκείθεν 
έχοι κατ' αυτήν άνακάμπτουσαν. 

να. Ταύτην τήν έχθραν τήν κατά τοΰ άρχεκάκου 
καί άεί πολεμίου παγιώσαι δ Θεδς έν ήμιν πά
ρα μόνιμο ν, καί ένδυναμώσαι ήμας είς τδ νικ^ν άεί 
έχε ΐνον, τδ κακδν μεσότοιχον, δ'ν καταοαλάντες γενη-
σόμεθα τής φίλης οίκήσεως, ής άποτειχίζειν ημάς δ 
πονηρδς καί βούλεται καί τεχνάται πάντοτε. Φίλη δε 
οΤκησις, άπασών φιλτάτη, ών άν εΓποι τις, 4 *V 
παραδείσφ, διά τοΰ σύν Θεφ καί έν Θεψ καί μετά 
Θεοΰ είναι, χάριτι τής πάντων κυριευούσης πανα-
γιωτάτης Τριάδος, ή δόξα εις τούς αιώνας τ ώ ν αίώ
νων. Α μ ή ν . 
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EJUSDEM 
IN S. QUADRAGESIMAM ORATIO IV. 

Τοΰ αύτοΰ λόγος προεισόδιος της αγίας Τεσσα
ρακοστής. 

α'. Ούκ εύπορώ συνιδεΤν , ώ αδελφοί, δπως δν 
τούς λόγους ήμϊν άρμόσωμαι σήμερον. Τριχή γάρ 
διασχίζων το της άρτι συνελεύσεως αίτιον, ούκ άν 
έγγύας δοίην ασφαλείς, δυνήσεσθαι πρδς τά τρία έξ-
αρκέσειν, ώ ς έ γ ώ τε επιθυμώ, καί ώς τδ τού πράγ
ματος δσιον άπαιτεΤ. Πρόδηλον γάρ, ώς ού μόνον 
ευχής ένεκεν ήκετε, ής χάριν ανέκαθεν ή άΟροι-
σις αύτη συντελεισθαι ειωθεν, ώς άν τδ πνευματι
κόν στάδιον άθλητικώς έξανύσαντες, καί τών σκαμ
μάτων γεγονότες, εχοιτε ού μόνον τά νενομισμένα 
έξανύειν, άλλ' tX που δυνατδν, καί υπέρ τά έσκαμ-
μένα έκτρέχειν, καί ύπερακοντίζειν αλλήλους τοις 
καθ* ύπερβολήν θεψ φίλην καί άγωνίσμασιν* έπεί 
καί δ θ*ιο< λόγος φάμενος τδ « Έν κόποις ύπερβαλ-
λ όντως, · διδάσκει, μή πασαν ύπερβολήν, άλλ' ή 
μόνην τήν έφάμαρτον, καί δι' αύτδ μή φιλουμένην 
θ ε ψ , ψόγοις άποκληροΰν. Ούκούν ευχής μόνης ένε
κεν, ώς ευρέθη , δ τής ημέρας ταύτης σύλλογος, 
άλλά καί διδασκαλίας, ήν οί θειότατοι Πατέρες ένο-
μοθέτησαν, οΤς έποίουν ώς εκάστοτε. 

β'. Τδ δ' έν τοις νύν τρίτον αίτιον τοΰ συνελθειν, 
ο καιρού περιπέτεια έφηνε , παραμυθία καί λόγος 
παρήγορος, ούπερ, ώς οΤμαι, καί αύτοΰ μάλιστα 
προσδέεσθε, εΐ τι χρή τοις έμοις τεκμήρασθαι καί 
τά υμέτερα. Καί γάρ τοι καί αύτδς έν τοις νύν άλ-
γεσι καί τοιούδε φαρμάκου προσδεδέημαι, ποτνιώ-
μενος εύρέσθαι ποθέν μέθοδον, δι' ής τδ ίάτρευμά 

"μοι Ισται ήπιώτερον φιλανθρωπία θεού, καί μή πρδς 
όδύνην ού φορητή ν. Τί δέ μοι λέγειν, ώς τού τρίτου 
χαί μόνου έγώ δέομαι, δέον ειπείν, δτι καί τών τριών 
έπιδεώς έχω, καί ύπερκαίεταί μοι τής αυτών επι
τυχίας ή ψοχή ; Εύχήν τε γάρ καί αύτδς έθέλω τήν 
έξ δμών, εΓπερ ποτέ, καί διδασκαλίαν δέ καταρτί-
ζουσαν, έφ' οίς είς τήν κατά θεδν ού παύομαι οδδν 
σχαμβεΰων, ουδέ κατορθώ τάς τρίβους, χωλεύων ούχ 
απλώς, άλλ' έπ* άμφοτέραις ϊγνύαις, εΓτ' ούν τοις 
κατά λόγον καί πράξιν διαβήμασιν. Έ τ ι δέ καί πα-
ραμύθιον προσεπιζητώ έφ' δμοίοις, έφ' οΤς δηλαδή 
καί αυτοί προκαλεΐσθε οΤμαι τδν παραμυθησόμενον. 
Καί δμεϊς μέν δπως άν τοις έμοις αίτήμασι προσ-
ενεχθήσεσθε, είδοίητε άν αυτοί , καί πρδ υμών δ 
Θεδς, δ μεθοδεύσας καί υμάς είς τά τρία καλά, υπέρ 
ών έμοί δέησις. 

γ'. Έγώ δέ, δπερ έφθην ειπών, ού πάνυ εύπόρως 
έχων πρδς τά έξ έμοΰ, δτι μηδέ τήν πρώην εύκαιρίαν 

Α Ejusdem oraiio prxparaiorta in sanctam Quadra» 
gesimam. 

1. Non facile perspicio, fratres, quomodo ho-
dieroum eermonem vobis sim adapturue. Tree 
eoim, inter ae divere», proeeatem congregatio-
nem provocarunt caueae ; ast me tidum non dabo 
sponsorem capitum trium itapertractandorum eic-
ut desidero ipse et rei gravitae expostulat. Maci-
feetum eet enim,vos huo veniaee non propter solara 
aupplicatiooera,qu»aotehacfldelescongregare sole-
bat, ut spirituale etadium athletarum more per-
curreDtee limitee curau attiogastia; verum etiam,si 
fieri poeset, limitea excedere studetis voa iovi-
cem auperare, certamen certantes superabuadane 
et Deo aoceptum. Siquidem Soriptura dicit : « Ια 

g laboribus abuadaotiue ! , » docet autem non om-
oera abuadaatiam gratam ease Deo, sed eam so-
lam qu® peccato careat et vituperio. Igitur noa 
propter preces tantum,uti dictum eat. hum conve-
oistis hodie,aed propterdoctrioam quamdivini Pa-
tree legibue ecriptia atque factia nobis tradide-
ruut. 

2. Tertia hujus concionis cauaa ex rerum et 
temporum natura defluit: consolationem, verbum 
permulcene vultis percipere,quoquideai vobie opus 
est, si de meis ad veetra quaodam coojecturam 
proferre licet. Ego eoim ipse, hia in calamitati-
bue, solatii remedium desidero, et viam invenire, 
qua, ooacedeate Deo, eaaatio nostra evadat aobia 
facilioret αοα ad dolorem perducat intolerandum. 
Gur autem dico tertium, hoo mihi aolum easo ne-

C ceeaarium, oura esset conQtendum me tribue istia 
iodigere et aniraam meam illorura eiflagitare ooa-
secutiooem ? Precee enim veetras et ipse magia 
quam antea imploro et droctrinam corroborantem 
ut a viis Domioi αοα declioem; eemitae autem 
meae αοα dirigo, quia αοα uoo olaudico pede, eed 
ambobua deflecto genibus, verbie scilioet et factie. 
Deiade eolatium iisdem perquiro ratioaibue, qui-
bus voeipei implorare videmini ooasolatorem. Ideo 
reacitie ipsi quomodo meia implicemiai aegotiie ; 
Deus autempriae remtotam perapexit,qui ad bona 
tria, qu« ία votis roeie eunt, voa jam olim coadu-
xit. 

3. Equidem, sicut jam dixit, αοα prorsus beoe 
D babeo; diviti» abieruot, oec jam ία pristioa coo-

* II Gor. xi , 23. 
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ditione eum, de qua gloriari licebat; aed mentia Α πλουτώ, ουδέ κατάστασιν έκείνην Ιχω περί έμέ, 
cogitatioDe8,imoserrao ipsemutatuaeatin deterius, 
ao numerosue esee desiit; oratio enim quo minua 
fluat moeror impedit.Ubi eoim fons obstruitur,aqaa 
parce fluit,quia,quando origominusbeneconstituta 
est, quidquid inde provenit languet. Tamen opor-
tet causa cessante effectum quoque cessare. Ni-
hilominus ad promissum exnequendum accingor, 
ita tamen ut quod maxime est neceaearium in rae-
dium proferam, quia talem materiam amplificari 
auditores minus gratum habent.Pauca enira verba 
oranti et orationem auacipieoti sufficiunt.E^jusmodi 
porro precee omnium locorum ac temporum eaae 
nemo infitiabitur. 

καθ* ήν ήγλαιζόμην λέγων είς τά κατά σκοπδν 
άλλά μοι και τό νοερόν κατάστημα έτεροιούται προς 
τά πρότερον, καί ή προφορά δέ τών λάλου μίνων 
καινοπραγεΐται , καί ούχ οία τέ έστιν έμπλατύνε -
σθαι είς αβρότητα. Καί έχει λόγον τδ πάθος. Πηγής 
γάρ απολύτου έμπεφραγμένης, άκόλουθον, έπιλεί-
πειν καί τήν εκροή ν, Καί άλλως δέ χ ρ ή , τού γεννών-
τος έξιτήλου γενομένου, μηδέ τά γεννώμενα τεθη-
λέναι. Καί δ'μως προεκτιθέμενος δπισχνοΰμαι, ώς 
ευχή ν μέν άποδούναι πάνυ τι άναγκαιότατον, καί 
ουδέ διεξοδικόν, δ'τι μηδέ λιχνεύονται τά γε τοιούτα 
οί άκροαταί εις πολύν πλατυσμόν . Άρκούσι γάρ 
καί βραχέα ρήματα, τήν έπιθυμίαν άποπλήσαι τφ 

εύχομένω τε καί τψ ύποδεχομένψ τά τής ευχής, καί ούκ fiv γένοιτο ποτε κίαν πραγματιιώδες τδ έν τοιούτοι; 
εΰχεσθαι. 

6. Quae ad orationem pertinent, paucis jam per- Β 
atrinxi; dootrina subsequitur et ipsa triplex. Ast 
in Binguliseaedem sunt difficultates.Primo quidem 
verborum panuria me vexat,qui ab incunabulis aliter 
edoctusfuijdeindeab antiquis temporibuaeacrorum 
cultus et dootrina nobiaoum nata conaenuit. Pro-
pterea plures, puto, sermones hortantes ad jeju-
nium,optimam tractaruat materiam , ita onerari® 
navee, roultie gravid® mercibus, mare trajecerunt. 
Novissimam dicunt cantilenam ease pergratam 
hominibua; verum ubi carmen saepe eaepius fuerit 
oantatum, si meniis ager fuerit omnino eulcatus, 
vereor ad operam accedere. Eloquentem prawer-
lunt auditoree et rubore auffundunt, dum peregri-
naotur aures.Natura enim ita sumua comparati,ut. 

δ'. Καί ούτω μέν προκεφαλαιοΰμαι τά γε ε ίς χάριν 
ευχής· διδάξαι δέ υμάς — άλλά τριχή καί αυτδ ' .Έμοιγ ' 
ούν άπορον φαίνεται' καί πρώτα μέν κατά τήν 
περί λόγους πενίαν, ήν δαψιλή πλουτώ, fj συντί-
θραμμαι* είνα καί δτι αιώνιος έξότου χρόνος τή 
καθ' ήμας ίερωτάτβ θρησκεία τοιαύτη τού λόγον 
Ιδία καί συγγεγένηται καί παρ εκτείναμε ν η συγγε -
γήρακε. Διό καί πλείονες, οΤμαι, λόγοι τδ τοιούτον 
αγαθόν έτριψαν, τά νηστευτικά παραγγέλλοντεσ, ή 
περ φορτηγοί νήες αγαθών πλήθουσαι τήν θάλασσαν 
έτεμον. "Οθεν νεωτάτης μέν άεί φιλουμΑνης ψδής, 
άπατης δέ τοιαύτης εννοίας κάνταύθα πολλάκις άμα-
ξευθείσης, δ δή λέγεται, καί μηδεμιας άτρίπτου πε-
ριλελειμμένης, οκνον έ'λλογον έχω λαλεί ν , άκερ οί 
άκροώμενοι προαρπάζοντες έμέ μέν καταιδεσοοσιν, 

plerumque aseuetis rebua aures occludamua.atque Q αυτοί δέ άποκναίσονται πρός τήν διόλου σκρδεσιν 
recedamus ex ecclesia in qaa nobis pernota? pro-
ponuntur materi®, dicentes : Scimue h«c orania, 
et hia sermonibus nolumue defatigari. Quid inde 
seqoitur? Io vanum laborat orator ut suosincantet 
auditorea; loquitur enim sicut cymbalum tinniena. 
Hsc mihi secunda cautsa eat cur sermonem 
perborreacam 
λογίζεσθαι. Τούτο μοι καί τό δεύτερον αίτιον τοΰ εύλαβεισθαι τήν λαλιάν. 

έπεί καί φύσει τοΰτο πάσχομεν άνθρωποι, ώς έπι-
πολύ κλείοντες έν τοις τοιούτοις τάς άκοάς, καί που 
καί άποπηδώντες τής συνάξεως έν τψ κατηχεί σθαι 
τά γνώριμα, καί άναφωνοΰντες, ώς « Οΐδαμεν ταύτα 
πάντα, καί ού δεόμεθα ένασχολεΤσθαι τοιούτοις άκού-
σμασιν » ώς εντεύθεν τόν διδάσκοντα μάτην περι£-
δειν τό διδασκαλεΤον, καί ώς είς κύμβαλον άλαλάζον 

5. Tertia autem, eaque major et gravior cauea, 
in solatorii generis lege et 9ermone consistit. Quo-
modo enim solaturus sum alios, qoi ad mortem 
trietia sum in anima mea ? Quomodo vocem ad 
dulcee solationis moduloe inclinabo,qui pre gemi-
tibus verba nequeo proloqui ? Quomodo afflictus 
ipse aliorum doloribus afteram remedium i Nonne 
merito illud auditurus sum : « Medice, cura teip-
Bum ? » Ista eet causa tertia. Triplici igitur coan-
guetatus vinculo ad silentium redigor; attamen 
non cedo : multis enim de recessu perpenaia ad 
hanc propero concionem.Allegatas materias maxima 

ε'. Τό δέ γε τρίτον και μείζον καί βιαιδτερον 6 
παρηγορητικός καί νόμος καί λόγος. Πώς γάρ δν 
καί παρηγορησαίμην άλλους δ τήν ψυχήν περίλυπος 
Ιως μικρού καί είς θάνατον ; Πώς δέ δν διαρΟρώσ&ι 
φωνήν έπί παραμυθία δ τοις στεναγμόις τδ- λαλεί* 
έγκοπτόμενος ; Πώς θ' δν δ περιπαθής έτέροις έπί 
πάθεσι θ^ραττείαιν τεχνώμενος, ούκ άκούσωμαί πο0ε* 
πρυσφυώς τό. « Ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν ; » Τοΰ# 
μοι καί τό τρίτον. Ούκούν ώς οία τρ ιπλάκφτοάρ 
σχοινίψ άγχόμενος, βιάζομαι σιγ^ν, ει κκέ μή *** 
θομαι* και πολλά λογισάμενος είς άποδυσπέτ^» 
ίδού γίνομαι τής συνελεύσεως, καί δσιοΰμαι τέ*&ο-

prosequor reverentia, sicuti decet patrem sene- D τεθειμένα, ώς είκός ποιήσαι γέροντα παπ:πάν,ώτω 
ecentem ; neceasitate vero coactua, tria proposita 
capita metior, in quantum profuturum sit : multi-
loquia enim et verborum resonantia hoc in loco 
nihil proaunt.Rea ipaas dispositurus sum per viam 
facilem et expeditam,atque sic ad finem conventus 
pergam ; initium vero sumam e rerum oatura. 

διακείμενον. Χωρήσω ούν άναγκαίως διά τών εκτε
θειμένων τριών κεφαλαίων, είς δσον σύ μ μέτρον πο
λυλογία γάρ έγκροαίνειν άβρότερον, ούτε εστιν, ούτε 
έ'ξιστι * καί άναμιγνύς αυτά ούκ άμεθόδως , καί δι' 
αλλήλων άγων , περαιώσομαι τόν σκοπόν τ ή ς συνί-
ξεως, άρξαμενος, δ'θεν εύλογητόν άρχεσθαι. 
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ς*. Ό θεδς, 6 πρδ αιώνων καί δπερ αιώνας, δτι 

καί ποιητής αίώνων (ού τδ άναρχον καί προάναρχον 
είπεΤν μεν έστι κατά νούν ορθόν, καί βεβαιώσασθαι, 
καί καρδία καί στο* ματ ι άνομολογήσασθαι, νοήσαι δέ 
πρδς άκρίβειαν καί έμβαθύναι, δυσμήχανον), ήν μέν 
άεί, ώσπερ καί έστι καί έ'σται · ούτε δέ τών τίνος 
ημετέρων δέησιν έσχε ποτέ, ούτε δεήσεται. Εί γάρ 
έδέετο, έποίησεν δν ήμας εγγύς — προαιωνίους μέν 
ούκούν, ταύτδν δέ φάναι, συναιωνίους, πλήν ουδέ τού 
έσχατου αιώνος, άλλά πρδ πολλών αίώνων. Άρκού-
μενος δέ τή οικεία ουσία, καί τδ πληρέστατον άπει
ρον έχων είς άνενδεές, καί μηδενδς λειπόμενος τών 
δ'σα καί έπρεπε θεού άγαθότητι, καί πάσι τοιούτοις 
ύπερπλουτών, ύστερον εΓλετο τήν ήμετέραν πλάσιν, 
ού δι'έαυτδν, άλλά δι' ημάς αυτούς,'ί ν α ούτω πλη
θύνει, ώς είπεΤν, θεδτητι, προστεθέντων ημών λόγψ 
θε'σεως τψ κατά φύσιν θεψ. 

ζ. Έπεί δέ ή μήτηρ γή καθέλκειν είς έαυτήν 
εΤχεν ημάς, δκνούντας άνωφορεΤσθαι, προυπεστή-
σατο καί φύλακας ήμΤν τούς ασωμάτους αγίους χ ο 
ρούς, φώτα εκείνους δεύτερα, πυρσεύοντα ήμΤν τδ 
σωτήριον* καί έπαύξοντα τή σφών διακονία τήν θείαν 
έλλαμψιν, ού χάριν καί ζώπυρον ήμΤν ένέθετο, πε-
φυκδς Πνεύματι θείψ ριπίζεσθαι χαί άνάπτεσθαι εις 
τε τδ λάμπον έν κδσμψ, καί ε'ς τδ καί θύματα θεού 
χαί θύτας ημάς αυτούς άποτελεΤν, καί ώς θυμιά
ματα δέ χατευθύνεσθαι είς αυτόν. 

η ' . Έπεί δέ τδ άντιχείμενον πνεύμα έπιπωμάζον, 
καί μήν καί άντιπνέον, ποτέ μέν μαραίνειν τδ τού 
θείου πυρδς έπειράτο σπέρμα, καί άφιέναι μηδέ 
δποσμύχεσθαι, ποτέ δέ καί έξαφθέν καί πυρσεύσαν 
άπεσβέννυε, βαρύ καταπνέον, κάντεύθεν χάος καί 
έρεβος τού κατ* άνθρωπον κόσμου κατεκαυχάτο, καί 
σκότωσις βαθειά τε καί παχεΤα δ'ση έπαρση σι άζετο* 
πρώτα μέν έξ ανάγκης τδ απαύγασμα τού πατρδς 
τών φώτων, δ τής δικαιοσύνης ήλιος είς γήν ένε-
χθείς, καί άστραπάς πληθύνας, καί συνταράξας τδν 
άρχοντα τού καθ' ημών κακού, έκεΤνον μέν ώς τήν 
του εωσφόρου καί κλήσιν καί πράξιν άποθέμενον 
άπεκλήρωσεν οΤς έχρήν, τδ βίαιον εκείνου άπαγαγών 
έξ ημών τών λογικών εις τοσούτον, ώς μή δτι γε 
ήμίν μ ή έχειν έπιφύεσθαι, άλλά μηδέ χοίροις γούν 
έπεμττίπτειν καί είς δλεθρον δίχα γε κελεύσεως. 

ΰ . Έ π ε ί δέ μοχθηρία ή κατά προαίρεσίν, ής ήμεΤς 
έλάχομεν είναι κύριο:, ώσπερ έκεΤνον τδν πονηρδν 
τδν Σατανάν, ούτω καί ημάς οάκ άνηκε μετά τήν D 
τού Σωτήρος άνάληψιν, άνασείουσα είς άποστατικά 
έργα, δι' ών δ παμβασιλεύς θεδς παροργίζεται, τη
ν ικαύτα όσοι φρονήσεως εύ ε*χομεν, αίροντες τούς 
ημών οφθαλμούς ε*ς ορός έκεΤνο τδ ύφιστον, δ'θεν 
ήμΤν ήξει βοήθεια, προεκαλούμεθ« κατά τού κατω
τέρω καί έκ πεδιάδων πολεμίου τδν έκ τής άνωτάτω 
ακροπόλεως ημών άρχιστράτηγον. Ό δέ καί άλλας 
μέν επικουρίας έξεστειλεν, ών ούκ αν αισθησις άν-
τιλάβοιτο * έν δέ εκείνα·.ς καί τάς ίεράς διφθέρας 
παρίδοτο, δι' ών δ'σα καί ασπίδων στερεμνίων τάς 
το\> πολεμίου βολάς άποκρουσόμεθα. Έφθη γάρ αύ· 
ταΤς προσεπιγράψαι τδ εαυτού δνομα είς έπίσημον, 
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6. Deue, qui est ante et euper omoia eecala, eo 
quod fecit et saecula, absque initio ante initium 
dicendus, mente recta concipiendus, cordc et ore 
puro benedicendus, intellectu autem adaquate 
comprehendi nequit; ipse erat semper aicuti est, 
atque erit, nec ullam nostri indigentiam habuit 
neque habebit. Etoaim si quam habuiaset indigen-
tiam, noametipsoe efformaaset propiua, non ante 
saecula, eed cum saeculis; profecto non feciseet noe 
ultimo satculo, aed roultis antea ssculie. Propria 
substantia sibi eufficit, theeaurum ia se poasidet 
infinitum atque inezhauatum, nulla re caret quo 
divina? conveniunt bonitati, et omnibua super-
abundat divitiis; poateriue noatram aeaumpait 
formam, non propter aemetipaam, sed propier 
nos, ut DOS quodammodo sua iinpleret divinitate, 
eum nos adoptione ill i conjunxerit, qui natura 
Deus eet. 

7. Oum possideret et attraberet mater terra bo-
mines, qui segnius ad coelura tondebant, proposuit 
nobie Deus custodes, videlicet ineorporeorum an-
gelorum cboros, ut lurainaria illa eecundaria viam 
salutie illurninarent et servitio euo divinum auge-
rent fulgorem. Nobia inditus eat igaia vivus qui 
natura sua accendi poteet et inflammari ad i l lu-
minationem mundi, qui nos perficere poteet victi-
mas divinaa atque aacriflcatoree, et dirigere sicot 
inceneum in Dei honorem. 

8. 8piritu8 autem adversarius buno ignem vult 
oomprimere; modo sufflat e contrariis ut scintil-
las flamm» divin© diepergat, modo accendi noa 
sinit; hic cremantem et illuminantem exetinguit 
ignem, spirat enim vehementer e loco in quo est 
chaos et tartarus contra mundum euperiorem, ubi 
profundae caligines et frigorum rigor. Splendor 
vero Patris luminum, aol scilicet justitiee, ubi pri-
roum apparuit in terria, et radioe suos emiait, 
etatim conturbavit auctorem infelicitatis noetro; 
sicuti priue Luciferum, nomine et virtute voca-
tum, expulerat et proprietatibue despoliarat, ita 
violentum spiritum a nobis rationalibns in tantura 
abduxit, ut noe immundus invadere non poseet, 
sed ne in porcoa quidem ad illorum perniciem 
traneire eine jussn. 

9. Aet ubi voluntaria perveraitaa, quam snbigere 
noatrum erat, sicut Satanam olim ita noa ad mala 
opera vel post recuperatam aalutem protrueit, 
quibus Rex regnura Deus irritatur, tunc, quotquot 
non plane mente capti eraraus, sublalis veraus 
montem, unde salue nostra veniet, oculia, cootra 
ioimicum terreatrem et abjectum, e aumma arce 
ducem in auxilium appellavimua. Qui cum aliie 
ccElestibue auxiliaribus advenit et Libroe sacroa 
tradidit, qoibua ut scutis fortibua osi, ab hoetium 
sagittis Q08 defendere poaeumua. Iis namque nomen 
euum quod ab adversariie cerni poseet, ad metum 
inferondum insculpsit, additia insuper mandatit 
divinis.quibus prolatie,gens perfida utservi nequam 
et mali daemones aufugere coneueverunt. Sunt 

22 



683 BUSTATHII THESSALONIGENSiS MBTROPOLITifi 684 
autem illa apostolorum CffitProrumque nuntiorum Α ώ< βλέπεσθαι τοΐς έχθροΐς, καί φρίκη ν αύτοΤς έμ-
epiritu divino inflatorura praecepta, quibus auditie ποιεΐν * προσεπιγράψαι δε καί θεια προστάγματα, 
Dei militee animati dsmones adorti feriunt, pro- ών έξακουομένων ol άποστάται κακοί δούλοι δαίμονες 
pellunt, ietiusraodi armia cominus ac eminua δραπετεύουσι. Τά δέ είσιν αί τών αποστόλων χαί 
utentes. τών άλλως δέ κηρύκων έκ θείας έπιπνοίας δίδασκα· 
λίαι, ών έξηχουμένων βαθύνονται οί τού θεού δπλΐται, καί τοΐς δαιμονίοις έπεμπηδώσι, καί πλήττουσι, 
καί (5ίπτουσι, χρώμενοι τοΐς αυτού ού μόνον ασπίδων δίκη ν, άλλά και δπλου παντός. 

10. Si igitur hffic ita ee habent (ut vere babent), ι'. Εί τοίνυν ταύθ' ούτως έχει (πάντως δε ούκ άν 
vobis Oei militibus auctor sum ut ex isto arma-
mentario, Scripturis aacrie dico, ea promatis 
arma quae cognitionis instrumenta sunt, quibus ad 
vestram inetitutionem usi estie, et quorum ope ex 
ho9tibus bominum osoribue saepe sapiua victoriam 
reportaatie. Sed jam satis hac de re dictum est. 
Sacr» enim paginae vos edocebunt et certamini 
favebunt, quo stadium epiritale violorea perour-
retis. 

11. Sic igitur ad magnoa belli duces ablego, 
quorum militia spiritualie et rei bellic» surama 
peritia, quorum tubae muros projiciunt, quos mali-
gnitatis arobitecti per noa exetruxerunt, cooperante 
malitiae doctore autem in nibilum redegerunt.Quod 
ei horum inopiam non habetis, attamen in prae-
senti rerum discrimine aliam capessite armaturam. 
Ad ηοβ accedite ut armorum fabros,qui quibus ad 
hoc certamen opus babetis, vobis impertiemus. 
Equidem nibil recusabo, imo quantum possum, id 
munebo ne ad apparatua pristinos vos accingatis. 
Ubi enim linothorax clypeum induit et gladii hor-
rendi loco framea se accioxit, certe a catapbraotia 
immane quantum dialabunt. Quam igitur ego ar- C δποΐα τά παλαιά, ο ύ μεν ου ν ουδέ εγγύς εκείνων εις 

άλλως), έπιτέλλομαι ύμιν τοΐς τού θεού δπλ/ταις, 
είς τδ τοιούτον θωρακεΐον δραμειν, καί άναλέξασθαι 
τά πρόσφορα δ'πλα τά έκ τών θείων Γραφών, αϊ 
πρόκεινται είς άνάγνωσιν, άς έχετε, ών ττεπείρασθε 
ε*ς έπιστήμην, αΤς πολλάκις περιεγένεσθε τών μι-
σανθρώπων αντίμαχων · καί ούτως έμαυτόν άπαλ-
λάττω τού πλείω λέγειν. Αύται γάρ αί θ«ΐαι συλλα-
βαί διδάξουσιν ομάς, καί συλλήψονται παντδς ίργου, 
δι' ού κατευθυνεΐσθε είς τδ προτεθειμένον πνευμα
τικόν στάδιον. 

ια'. Καί ούτω μέν έγώ πέμπω δ μας είς τούς με
γάλους πολεμάρχους, ών τά κατά πνεύμα τακτικά, 
ών αί θεΐαι στρατηγικαί μέθοδοι, ών α\ σάλπιγγες 
τείχη κατα^ριπτούσιν, άπερ οί τής κακίας οικοδόμοι 
δι' ημών έπλινθοποίησαν, ών αί έλεπόλεις ά'μα πρού· 
φάνησαν, καί πύργους, ούς δ σοφιστής τής κακίας 
άνέστησεν, είς χούν έλέπτυναν. "Οτε δέ τών μέν 
τοιούτων αύτάρκως έχετε, διά δέ τδ πρόχειρον και 
εύπόριστον κατ' ιδίαν αυτά θέμενοι, λιχνεύεσθε καί 
είς έτεροΐον δπλισμδν, καί ώς έπί δπλοποίους ημάς 
ήκετε χορηγησοντάς τι πρδς μάχην τ ή ν άρτι προκει
μένη ν έπιτήδειον επιδώσω μέν έξ ανάγκης, 1 
νήσομαι δέ, μή άν έχειν ημάς τοιαύτα 

maturam nuncupo, pro tela arane» habebitur ab 
iis qui arma severa et securitali inservientia co-
gaita babent. Et ecce ego ipse ad pugnam voe ex-
hortor qui rem militarem funditus didici, licet 
aenex quoad corporia vigorem, et ingenii (si quid 
alioquin in zne fuit) acumen perdiderim; id certe 
inoneo ut quod omne bellum antecedit, ad preces 
rei congruae fundendas procedatia. 

ουδέν Εί γάρ δ κατά πνεύμα λινοθώραξ, καί δ έκ 
λύγων ασπίδα περιθέμενος, καί άντί ξίφους βριαροΰ 
άγεννή παραξιφίδα, καί δ'σοι τοιούτοι — άλλ' αυτοί 
τών καταφράκτων δπλιτών πολύ τι διενηνόχασιν* ή 
άρα έξ έμού δ'πλισις λογισθείη άν αράχνης έπένδυ-
σις τοΐς άλλως είδόσιν όπλίζεσθαι πρδς άκοίβειαν, 
καί στεγανούσθαι είς έχυρότητα. Καί δ μ ω ς Ιδού καί 
αύτδς έξαρτύω ύμας είς μάχ^ν, ώς καί μεθόδου κει 

δυνάμεως καί χορηγίας έ'λαχον έ'χειν, άνθρωπος γέρων άκμή τή κατά σώμα, καί τήν κατά λογούς (εί 
ποτέ μοι καί ήσαν) συναπολωλεκώς * καί πρώτον, δ δή παντδς πολέμου προτρέχει, ποια» καί ούτος» 
εύχήν προγράψας, δποία τοιούτου προκατάρχειν Ιργου φιλεΐ. 

12. At boo quidem loco est quod omnea metua- ιβ'. Γινοίμεθα πάντες ενταύθα φόβου, ώς, εί μέ. 
mue ne, ubi Deua in quocunque a nobie perfi- δ θεδς ήμίν άπαντος έργου σπουδαίου συνεφάψετοι, 
ciendo opere ee subducit, opera noetra irrita sit. ~ ούκ εστί κατορθούν. Σπουδαιότατον δέ ότι μάλισα, 
Nobis autem certamen quod nobis incumbit seve- έπεί καί θεοφιλέστατον, τδ άρτι προκείμενο ν άρί* 
rissimum Deoque ipsi graiisaimum, jejunium eet, 
propter quod omnes terr» eacerdotes bujusce 
oonsiderationis rationeai inire debent. Precemur 
igitur ut in bis certaminibus suramua palmarum 
dietributor e parte nostra stet; qui quidem nobis, 
ubi bene oertaverimua, meritam meroedem non 
refutabit; ubi autem fatali quodam caeu a propo-
sito exciderimus, victori» muneribus noa non pri-
vabit aut cum dedecore labi sinet. Non inaniter 
autem fatali quodam casu addiderim. Non enim de 
oorporis excrcitio aut carnis pondere agitur qua 
tbeorice certantes circumdaatur, quippe qui et 

σμα, ή « νηστεία, » δι' ήν δ παρών λόγος άρτι *· 
ρού τοΐς απανταχού γής άρχιερεύσι καβέσταται. Αρ
κούν εύχοίμεθα, πρδς ημών εΤναι τδν έν τοΐς***^" 
τοις άγώσιν ύπερκαθή μενον ύψιστο ν βρα6εια(' ' 
καλώς μέν ήμιν άεθλεύσασιν ού φειδωλός έστει τω* 
επάθλων, άτεχνώς δέ διεκπεσούσιν ούτε προσηνής 
φανεΐται, καί τών βραβείων αποστερήσει, καί άλλωζ 
ούκ έντίμως άπώσεται. Ού μάτην δέ μοι τδ « άτεχ-
νώς » ενταύθα έπιλέλεκται. Ού γάρ σωμασκίας εν
ταύθα χρεία καί στοιβής κρεάτων, ήν οί θεωρικώ; 
άθλούντες πεοίκεινται, σαρκών αυτοί δντες άνδρες, 
καί που καί βαρύτητι σώματος κετα^ριπτούντες 
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τδν άντίπαλον άλλά τέχνης εύ μεθόδου, πνευματι- ipsi carnosi eunt bomines, et, oorporis mole non 
κώς βυθμιζούσης και έναγούσης είς τδ εύσθενές, δι' 
ής ώς τά πολλά καί άπονητί τέχνη καί σοφία θ&ία 
κάτω βάλλουτι τδν καθ* ημών φρονούντα μετέωρα, 
τδν καί πάνυ μέν βριαρδν, καί άλλως δέ άνδρανέστα-
τον τδ μέν, εί καταρ(3αθυμοΰντες χαυνούμεθα, δ'τε 
καί πίπτομεν, τδ δέ, ειπερ έργηγορότες ημάς αυ
τούς έκαστος εις θάρσος έκπυρούμεν μάχιμο ν, δτε 
καί ρίπτομεν τόν έχθρόν. Τέχνην δέ τοιαύτην άθλη-
τικήν διδαχθήναι, ουδεμία χρεία ημών ούδενί. Οάν-
τες γάρ καί δεδιδάγμεθα ίκανώς, καί πεπειράμεθα 
έντριβώς, καί οίοαμεν ακριβώς, καί δυνάμεθα Ικαστος 
άλέίπτης είναι, στρατηγές αυτόνομος, κυβερνήτης αύ-
τοπρόβλητος, διδάσκαλος αυτοφυής, δδηγδς άφ' εστίας 
αύτομαΟης έρμηνεύς. 

ιγ'. Έπεί δέ δσιότης παρηκολούθησεν , έκαστης ρ 
μεγάλης νηστείας , καθά καί παντδς πολέμου, 
προηγεΤτθαι σύναξιν καί διδασκαλίαν τήν έπ' αυτή 
(πολέμου γάρ τι πάντως εΤδος, καί αυτού σκοπιμω-
τάτου, καί τδ νύν ήμιν προκείμενον σπούδασμα μετά 
τού αρχηγού τών σκοτεινών τάξεων), καί άθροισμα 
τούτο Ιερδν συνελέγη, καί ούκ εστι μή καθοσιώσα-
σθαι τδ πρέπον, εις δ'σον ίσχύς· μεθοδεύομεν ύμιν 
άναγκαίως πρδ πάντων άλλων, ώς δ τής διδασκα
λίας δ'ρος κανονίζειν βούλεται, ε?ς νούν Ααβέσθαι τά 
τού σκοπού τής νηστείας, είς ήν ήδη προβιβαζόμεθα. 
Τούτου γάρ εύρημένου (πρόοπτδς δέ πάντως ή αυ
τού θύρα, καί χρή μακρά ίσχνηλατεΐν), ούτε ήμεις 
πολυλογήσομεν, ούτε ύμεις πονήσεσθε, άλλ' έκ προ
χείρου δράξεσθε τού ποθούμενου· ταύτόν δ' είπεΤν, 
τδ θείον έξανύσετε θέλημα, τδ δέ σεμνότατον φάναι, 

impediti, adversarium humi projiciunt; sed are 
proba requiritur quaa ipeorum personis deoue ao 
robur impertit, quoram venia sine labore, vi au-
tem et sapientia divina euflulti eum humisternunt 
qui nostram cladem, licet robuati aimul et ignavi, 
meditantur, aeu ob negligentiam tumescentea ca-
dimus, aeu ubi novo cum vigore nos invicem ad 
pugnandum exhortamur in adversarii pernioiem. 
Hanc autem artem nemo noetrum opus habetedo. 
ceri. Omnes enim satis ea in re iustructi experli-
que eumus, et quieque noatrum sui ipsius unctor, 
dux sui jurie, gubernator, prsceptor, doctor do-
mesiicua, interpree idoneus eese poteat. 

13. Sed cum cuique magno jejunio sanctimonia 
inbsret, et ut in omni bello accidit, oonoio et do-
ctrina antecedit (belli namque, et quidem ad fi-
nem aliquem porducendi speciem prcebet cartamen 
quod no3 occupat cum duce cobortium tenebrico-
earum), et baec sacra pbalanx coacta est ad neces-
pariam coneecrationcm; quare summum ei reietu-
diuro impendimus, ut doctrin® canon praescribit, 
et de jejunii quod peragimua ultimo fine medita-
raur. Hac enim reperta et facilis quidem ad eam 
aditus est), non multis nobis verbis, aut vobie 
diuturno labore opue erit, sed desiderii atatim 
compotes erimus, aut ut aliis verbis dicam, volun-
tatem divinam facietis, imo Deo ipsi, ut rem eole-
mniter dicam, appropioquabitia, dum alii alios in 
venerandse resurrectionis momento cureu auperare 

αύτφ θεψ έγγίσεσθε, καί άλλος άλλου προτρέχοντες C contendetie. Obvium autem eum habebitie, inter 
έν τψ τής π αντί μου αναστάσεως καιρφ, έντεύξεσθε 
αύτψ, καί προσφωνήσετε, καί τδ « Χαίρετε * άκου
σε σΟ ε, καί δ'σο άλλά προσφορά τ$ τού θεού καί 
άναστάσει καί λαλι$ τή πρδς τούς αγαπώντας αύτδν, 
καί τήν αύτοΰ μαθητείαν φιλοΰντας, καί ποθητδν ήγη-
σαμένους τδ κολλάσθαι αύτψ. 

ιδ'. Σκοπός δή νηστείας, είς ήν ήμεις άρτι στελ-
λο'μεθα, ούχ οίον έπιτηδευόμεθα οί πολλοί, κημουν
τές τά χείλη, ώς άν μή τδ πλήρες τοΰ ταμιείου ταχύ 
γένηται ύπόκενον, μηδέ τά αναγκαία μύλαις οδόν
των άλήθεσθαι παραβάλλωνται, μήπως αυτός δ βίος 
έλαττοΤτο. Τοις γάρ ούτω τεχνωμένοις νηστεύειν, 
εμπορία τό πράγμα, καί τίς κερδαλεότητος εύρεσις. 
Και ύγίειαν μέν , εί ούτω τυχοι, περπιοιοΰνται οί 

pellabitia et ex ejus ore « Salvete » et cunctas vo-
C68 audietie qu» resurrectionie preedicationisque 
respectu iis qui eum diligunt ejueque doctrinam 
revcrentur, et cum ipeo unionem desiderabilem 
credunt proficu® sunt. 

44. Jejunii porro, quod nuno inchoamus, propo-
situm non in eo consiatit, ut, ad exemplum raulti-
tudinis, labia coerceamua, ex quo fit ut frumenti 
abundantia cito in nibilum abeat, neque ut ciboe 
dentibus ad vitam sustentandam molamus. Qui 
enim bac ratione jejunium exercent, rem pro nego-
tio aliquo quaeetuoeo babent.Tales quidem bominea 
eanitatia curaro gerunt, et dentibua parcuot; folli-

τοιούτοι, καί ουδέ τούς οδόντας τρίβουσι· μεστός δέ D culue autem externe iie plenue est, dum utrem a 
natura daturo inanem geetant. Hi igitur, ut vidae, 
de virtute gloriari non posaunt. Quare nobis quo-
que ejusmodi jejunii ostentatione non opue eat, 
quod DOD niei corporis maceriem gignit, aut cum 
ciborum abundantia et luxurie conjunctum est. 
Enimvero vos exbortor ut jejunii tempore ab eeu 
atque potu vel ad satietatem uaque minime abeti-
neatia. Tbeaaurizate vero, ei potestis; sio enim 
nibil novi facere videbimini, et nemo inique l«si 
corporia vos acusabit. Gum autem boc ipsum pra-
ceptum incommodum aliquod seoum ferat (qui 
enim editaut bibit aibi ipai molestue quodamroodo 

αύτοΤς ώς έπί πολύ καί δ έξω κώρυκος, οΤς τόν οί
κεΤον καί σύμφυτον θύλακον λαγαρόν φυλάττουσιν. 
Αρετή δέ έν αύτοΤς ουδεμία. Ούκούν ήμΤν άρτι νη
στείας τοιαύτης κήρυγμα, της καί πονηράς καί 
Ισχνοποιού, είς ουδέν δέον παραγγέλλομεν δέ άλλως 
νηστείαν τήν μετά καί τροφής καί τροφής καί πλη-" 
σμονής, τό καινότατον. Προκαλούμαι γάρ ύμας, δι' 
δ'λης τής νηστίμου και έσθίειν καί πίνειν καί πλείω 
τών προτέρων, εί δυνατόν, καί μέχρις αύτοΰ κόρου* 
σπεύδειν δέ καί Οησαυρίζειν , είγε δύνασθε , ίνα 
ούτω μηδέν τι καινοποαγεΤν οίώμεθα, ειτε πρός τό 
νηστεύειν άρτι άπονεύομεν , ώς τό δοΰλον σώμα 
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est, equidem omnie molesti» evi tand» vobis au- Α κακοποιεΐν. Έπεί δέ xat ή τοιαύτη επιταγή πόνο* 
Ctor fuerim. έχει (μοχθεί γάρ 6 καί έσθίων και πίνων π ο λ λ ά χα) 

χρηματιζόμενος), μεθοδεύω ύμιν ενταύθα καί τδ 
Μ άκοπίατον. » 

ιε'. Τδ δι' ίστιν έχων ούτως. 'Επινενόηνται τοΤς έν 
βίψ άχθοφόρα ζώα λοιπά καί πρόσωπα δέ , τά μέν 
δουλικά, τά δέ μισθού μοχθούντα, δι' ών οί δέσποται 
βίον τρίβουσιν άπονον. Τοιούτον δή τ ι κάγώ όμιν 
ποιειν ύποτίθεμαι. Τδ δέ έστι μισθώσασθαι έαυτοΓς 
τούς πένητας καί πτωχούς ε*ς τδ τοιούτον έργον, 
τούς άχθοφορούντας τά ήμιν σωτήρια , τους του 
θεού έργάτας, τούς βραχυτάτου μισθαρίου διαπρατ-
τομένους τά τού παντδς άξια, τούς προσώπω θεοΰ 
επιφαινόμενους ήμίν, ών τδ καλδν οίκειουται θεος, 
τούς δεδιδαγμένους αίρειν φόρτους τοιούτους, τούς 

15. Ita vero ee rea habet. In vitae aolatium ao 
allevamentum animalia opera gestantia et bomi-
Dum genus invenerunt,quomm alia servum pecue, 
alii mercede conducti opera navant, ita ut dominia 
otio vitam traneigere suam liceat. Simile quid ego 
quoque voa ut faciatis moneo, homines pauperes 
atque egeooa ad ejusmodi aervitia conducendo, qui 
utilem vobie operam preatent; Dei eervos dico, 
qui vili mercede accepta duria accinguntur labori-
bus. Hi namque Dei imaginem pras ee ferunt eos 
protegentis, et onera portare didicerunt, et quie-
tem eumunt, dum noa ipei, oneribua curvati, eoa g αναπαύοντας , ε'περ κοπιώντες ήμεΤς και πεφορτι-
adimus. His nostra impertiamus- his id quo nos 
euperabundamus aequitatis ratione babita largia-
mur. Etenim id pro certo habeatis, quando hoe 
•eetimentis induerimue, id futurum esee ut nec ipsi 
moleetiam frigoris obeamus. Deo enim dante DOB 
calescimus, siquidem malitiosi ad ignem aeternum 
destinati ignem consumene aocendit, probis autem 
calorem amanter impertit, sole juatitiae annuente. 
Dum enim illi cibos a nobis oblatos manducant, 
noe ipsi satiamur non tantum, quod nobie quoque 
de BOIO pane vivere fas sit, sed quia summus ali-
mentorum dator rebus quarum penuria premimur, 
imperscrutabile offert supplementum,eicut in par-
coe famem caninam emittit, qua Eryeichthon aut 

σ μέν οι προσέλθω με * αύτοΤς. Τούτοις άναθώμεν τέ 
ημέτερα, τούτοισ έπιτρέψωμεν τών έν ή μ ι ν περιτ
τών, δ'σα διακρινούμεν όρθότητος λόγψ. Α μ ή ν γάρ 
λέγω ύμιν, τούτων έν δυο μέν ων, ήμεΤς ούτε φορτη-
γούμεν έκ περιττού, καί ουδέ ριγούμεν. θάλπει γάρ 
ήμας δ θεδς, τοΤς μέν τού πονηρού πυρ καταναλί-
σκον έξαπτόμενος, οΤς καί τδ αίώνιον έπιβρέμει πύρ, 
τοΤς δέ άγαθοΤς θαλπωρή αυτόχρημα ών* έπε) καί 
δικαιοσύνης πεφιλοσόφηται ήλ ιος . Εκείνων έσθιόν-
τών τά δι* ημών χορηγούμενα, ήμεις κορεννύμεθα, 
ού μόνον, καθότι Ουδέ ήμας έπί άρτψ μόνψ ζήν έλ-
πίζειν πρέπει, άλλά καί δτι παραδόξως δ μέγιστος 
σιτοδότης άναπληροΤ τδ ένδέον, ώς ούκ άν ήμεΐς 
μάθοιμεν ώσπερ αύ πάλιν άποκληροΤ τοις άμετα-

Harpocrates aut alius forte aut eeleucis, qua avis δότοις τήν βούπειναν, ήν Έρυσίχθων τις νοσοίη, και 
est voraciasima laboraverit; quibus omnibue is 
cofnparandue est qui solue ad satietatem naque gulae 
indulget. Quando igitur fratres egeni eitientes bi-
bunt, nos sitim pellimus, idque non solum quoad 
oorpuB, ubi Deus copioeo DOB bumore saturat et re-
flcit, ita ut neque nimio aolia ardore incommode-
mur, aut in morbum audorificum incidamus, aut 
ioani eudore humorem inlernum ejiciamus, ita ut 
externo iofluxu quasi antidoto opus habeamue; imo 
econtra, ut famosa mulier 8amaritana, aoimam 
divino latice irroratam experiemur sine quo vel i i 
eitiunt qui mari« vada ramis trajiciunt 

Αρποκρας, ή άλλος τις έφ' δμοίοις θρυλλούμενο; 
καί σελευκις δέ τδ έν πτηνοΐς βορώτατον, οίς παρα-
βλητέος δ ε'ς κόρον μονοφαγών. "Ετι τών πενήτων 
αδελφών έμφορ ου μένων πόσεως, δίψης έχομεν άκος 
ήμεΤς, και τούτο ού μόνον κατά σώμα οία τού θεοΰ 
πολυειδή βροχή ν ύπεριστώντος ημών , καί άναψύ-
χοντος, οΤς ούτε καύσων ι πυρακτούμεθα, νδσου προ
καλούμενης ρανίδα δροσίζουσαν, ούτε Ιδρούντες έν 
κενοΐς, καί τδ έν ήμιν ούτως ύγρδν έξατμίζοντες, άς 
δέεσθαι τής έξωθεν άντεπι^οής, έφ' ψ °κρδς άνε-
πλήρωσιν τέγγεσθαι * άλλά καί έτερους κατά τήν 
περίκλυτον Σαμαρεΐτιν, ώς άν ψυχή &ιά τού κετέ 

θεδν άλλομένου ύδατος θ·ραπεύοιτο, ού στερόμενοι διψώσιν οί τήν άλμυράν τού βίου τέμνοντες θά
λασσαν. 

16. Quocirca 81 pauperes vestimus, et famis ao D ις'. Καί ούτω μέν τών πενήτων άμφιεννυμέν*, 
eitie pellende ansam pr»bemu8,nequaquam rebus 
ad victum neceesariia nosipsi privamus, utsensibua 
ao oratione falsa oapti autumant; imo bonum om-
nifarium in nos inde redundat, quia alios privando 
nos ipsi abuademus; per mutuum enim canalem 
utrique eorundem commodorum affluentia gaude-
mue. 8io igitur nos quidem cibum ao potum vesti-
mentaque, id eet ΓΟΒ parvi facieodaa illis prebe-
mua; qui ea que nobis debent, cum multiplici 
nobis usura reddunt, Deo omnipoteate arrbas 
pro ipsi prsebente, qui beneiicium in pauperem 
rep misericordiam collatum cequiponderat. Huc 
vocedit quod quibus beneflcium datum fuit, datorie 

καί τά ές τροφήν έκατέραν προσιεμένων, οίς 
καίως πονούμενοι μεταδιδόαμεν, ούκ έλαττούμ*^ 
ές ζωήν, ώς τοΐς πολλοίς φαίνεται, άποσκο*»*^ 
νοις πρδς οΓσθησιν άλογον. Άλλά τδ καινότετ·»' ^ 
εκείθεν άγαθδν μετα^υίσκεται εις ή μ α ς , m *?^ς 

άναρρουν άνακάμπτον, ώς άντιπεριστάσεως λόγφ 
εκείνους μέν έκκενούν, ημάς δέ έ μ π ι π λ $ ν 9 άλλέ χ»ί 
έκείνοις δι' ημών καί ήμίν αύθις δι' εκείνων έποχι-
τευόμενον, καί άντεπι^ ράον τδ χρήσιμο ν . Καί ούτω; 
άνταποδόσεως λόγψ ήμεΐς μέν καί ψωμ/ζομεν, καί 
ποτίζομεν, και άμφιέννυμεν εκείνους καί ολίγα 
βραχέος λόγου άξια καί έν σωματική βραχ·ύτητι κα-
θορώμενα* έκεΐναι δέ ήμιν άλλάττονται μέν, και 
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δ'σα Ιλαχον, ε*ς πολλαπλάσιον, τόκους προσεπιτι- \ mentem, ut fas est, jueto pondere metiuntur ; 
θέντες διά τδν αυτούς έγγυώμενον άπειροτάλαντον nummuli argentei aut oboli serei,quod ipeis dedi-
οίκοδεσπότην, δς έλεουμένου πτωχού είς οίκείον δά- mus,loco theeauros nostroa largiter augmentando. 
νειον εγγράφει τδν ελεον προσεπιβάλλουσι δε τοις 
πρδς αίσθησιν καί τά νοούμενα. Καί μήν πρδς τυύ-
τοις θησαυρούς πληθύνεσθαι ο} αυτοί ποιούσιν ήμίν, 
δτε καί μικρδν άργυρίδιον ή άλλά χαλκίον όβολού 
αύτοϊς ένδαψιλευόμεθα. Χρηματιζομεθα γάρ έκ τού 
παμπλουσίου θεού, δ'τε καί τοιούτον τι τοις άδελφοις 
πορίζομεν. Πατήρ γάρ έστι, καί πατέρων πάντων 
ύπατος, καί ούκ ανέχεται, δι' αύτδν άποπλουτεΐν 
ημάς τοις άδελφοΐς, καί πενία τή καθ' ήμας τήν 
εκείνων έκθεραπεύεσθαι * άλλά τι δίδοντες, πλεΐον 

Deua enim, cujue immene® sunt divitiee, id quod 
fratribua domivimus, cura usura nobie reetituit. 
Pater enim est isque omoium patrum summoe qui 
non vult Doe rebua propriie noa spoliantea, in illo-
rum eae commodum vertere,ita ut illi per inopiam 
noetram diteacant.Quod enim dedimua,cum usura 
reddit, et ubi in parvia fldelea nos expertua eat,su-
per majora nos ponit, et tantum abest ut noatra-
rum rerum jacturam faoiamua, ut meliora eaquo 
innumera redipiecamur. 

πολλών καθιστάμεθα* καί άμα έξαν άντιλαμβάνομεν. Μάλιστα μέν ούν έπί ολίγα πιστοί φανέντες, έπί 
τλούμεν, άμα έπεισρέει τά κρείττονα, καί αυτά είς μυριοπλάσιον. 

ιζ. Καί ίδού, μεθώδευσα νηστείαν ύμιν καί Ιν- Π . Hinc apparet quod jejunium et abatinentiam 
δειαν, τρυφής αϊτίαν καί πλουτισμού, Ίνα μή μόνον Β pr«8cribendo,divitiarum acquirendarum vobisviam 

monstravi; et quod non solum de lautis sabba-σάββατα τρυφερά λεγοιτο, άλλά καί νήστευμα τού
το τρυφηλδν, ισχνα;σις λιπαίνουσα, κένωσις πλή-
θουσα, ένδεια πλουτοποιός. 

ιη'. "Ινα δέ καί άλλως έπιβαλοΰμεν τοΐς σύτοις, ή 
τοιαύτη νηστεία δοκει μέν τοΐς άπλοΐκώς θ*ωρούσιν 
ένιαΐον καλδν είναι, καί ούτως εύπερίληπτον, ή εύ-
περίγραπτον. Τδ δ' άλλως έχει πρδς αληθείας άκρί-
βειαν. Miqt γάρ ταύτη θ«οφυτεύτω ρίζ·β καί ένί τού
τω εύγενει πρέμνψ κλάδοι μυρίοι έπανατέλλουσι 
σπουδαίοι, καρπούς αρετών δ'λων προΥσχόμενοι, καί 
τελειούντες είς ψυχική ν άπόλαυσιν. Αύτίκα δ ούτω 
νηστευτικδς άνθρωπος άγάπην πρδ τών άλλων ήσκη-
μένος έκφαίνεται, καί φιλάδελφος είναι διαζωγρα-
φειται (μή τοιούτος γάρ ών, ούκ &ν έλεήση)· πρδ C 
δέ γε τούτου θεωρείται φιλόθεος. Τά γάρ τού θεού 
τοις τού θεού απονέμει, τδ δ' ακριβές ειπείν, αύτψ 
θ ε ψ , τψ άποφηναμένψ, « πάν, δ'περ άν ένί τών 
τοιούτων ελαχίστων καί αδελφών καί δούλων ποιή-
ται , αύτψ ποιεισΑαι. » Ή ν δούλους μέν ημετέρους οί 
εφήμεροι δεσπόται ούκ άξιου μεν πεκουλιάζεσθαι, 
άλλ* ήμίν αύτοΐς τά σφίσιν υπάρχοντα έπιγράφειν 
δρίζομεν, καν μυρία έχοιεν δ δέ μέγιστος οικοδε
σπότης Θεδς ούκ άξιοι τούτο δικαίως άφ' εαυτού, 
καί ού δι' έαυτδν, ούπέρ έστιν ή γή καί ά'παν τδ 
κατ' αυτήν πλήρωμα, δι' ημάς δέ, Ίνα πιστοί δν
τες και αύτφ άνατιθέντες ημάς τε καί πάντα τά 
καθ' ήμας , αγαπώ μεθα, ώς καί ευγνώμονες καί πί
στιν έχοντες καί Αεσπότου άξιοι, καί θβτοί αύτψ υίοί 
καί θεοί; 

ιθ*· 'Αγάπη τε ούν ούτω τελεία παραπέφυκε τή τοι
αύτη νηστεία, ήν άγάπην πολλάκις έθεατρίσαμεν, 
σεμνύναντες πομπικώτερον καί Λαμπρότης αγγελι
κ ή , πρδς δέ μίμησιν καί θ*ϊκή. Ό γάρ έν τψ, ώς 
έ(5όέθη, νηστεύειν άποφορτιζόμενος τά περιττά, καί 
ών ουδέν ουδόλως όφελος, ύπερθεν γης φέρεσθαι 
γνωματεύεται, καί ουδέν προσήκειν αυτή, οίς ουδέ
ν» τών γηΙνων ένίσχεται, άλλά πάντα κάτω άφιείς 
τών άνωτάτω γίνεται. Έάν δέ τούτο, πάντως καί 
άντί σωματικού θεωρητικός άπεκβαίνει, ώς άντί 

D 

tis, sod de eplendidis jejuniis et de materie pin-
gui et iaanitione euperflua ao de inopia qu« divi-
tee facit sermo justus esse poterit. 

18. Eamdem deincepa questionem alio quodam 
modo explanaluri dicimus quod si jejunium iie 
qui rem gimplici obtutu complectuntur singulare 
quidpiam,indeflnitum atque illimitatum esse vide-
tur, quod quidem stricte veritati repugnat.Ex una 
eoim hao radice a Deo plantala et ex bac etipite 
nobili sexoenti assurgunt rami, virtutum fruotus 
omnium exbibentes et in epiritalem fruilionen l©te 
abeuntee. Confestim igitur bomo jejunue, quo di-
ximus modo, charitatia egregia edet apecimina et 
fratrum ae amantem prestabit (quod si non eaeet, 
misericors nunquam foret), aed Dei quoque in-
primis amicus esse apparebit. Qu» enitn Dei 
aunt, Deo reddit qui dixit : « Qoodcunque rainimo 
ex istis fratribus et eervis facitis, mibi ipsi fe-
ceritia *. Non enim aervoa, quorum pro temporo 
domini sumus, mercede defraudare in animo ha-
bemus, aut ea qu® ipaorum aunt in commodum 
nostrum vertere iatendimue, licet maximi aiot 
momenti. Deus enim omium qus exsiatunt mo-
derator talia respuit, cujns eet terra ejuaque ple-
nitudo. Ε contra vult ut fldelea et submiaai noa 
invicem amemue sincero corde ei fide inconcussa, 
ita ut Domino digni fllii adoptionia, imo dii eva-
damus. 

19. Tali jejunio cbaritatia adheret qualem 8©pe 
cum pompa, aplendore angelico et more Deo digno 
in aoena prodoximus. Qui enim, ut dictum est, 
perjejuniumquod euperfluumeet.etquibueopusnon 
babet abrogat. rebua terrestribus superiorem ae 
annuntiat, et iis quae infra eunt omissiaad ea qua 
desuraum sunt teodit. Qu« ei ita ee habent, idem 
ex homine mundano spiritualis evadet; totum enim 
se, vana terreetri vila omi88a,contemplationi ae de-
det,quo flt veluti,ut nomen ipsum indicat, Deus ia 

1 Matth. x, 42. 
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essentia sua ab eo comprehendatur. Et quid eane Α πράξεως τή; περι βίον εις θεωρίαν τήν όντως μετα-
aliud homo prudena et qui ad meliora eese 
accingit faciet, nisi ut a vit» tumultu liberatue et 
parum curans futilia, bonaopera perficiaiet rebua 
honeatis quaa cognoverit studeat ? Idem quoque 
non etatuarum morejunctis manibus manducabit, 
aut diajunctis,inertiam qu« animalia bruta decet, 
eimulando hominem se nuntietur; imo ratione 
talva talibua clientibua babita (fratribue au-
tem coQservie pauperibue inquam) sacrificia prae-
etabit. IUi enim eponte current et vivent, op-
tima qusquo in eum conferent ; ipse autera rebus 
se dignioribus etudebit utpote homo apectatae vir-
tutis et qui rebus indecoris operam navare de 
dignatur. Artiiicum ldem honoris cupidorum, 

τιθέμενος, δι' ής ώς καί τδ τοΰ ονόματος Ιτυμον δή
λοι, θεδς δράται καταλαμβανόμενος. Τ ί γάρ αν καί 
ποιήση άλλο άνθρωπος έμφρων, καθσπαξ έαυτδν πα-
ρασκευασάμενος, έξω βιωτικής είναι τύρβης, χαί μή 
πονεισθαι περί τά βραχέος άξια λόγου, "ή πάντως 
γενήαεται άλλου έργου κρείττονος, χαί περινοήσε-
ται τδ κάλλιον έπιλέξασΑαι ,* Καί ού συναγαγών τώ 
χεΐρε καθεδειται, ώς οίον άγαλμα, ή άναχλινάμενος, 
άργίαν άλόγοις πρέπουσαν άναλήψεται, χαί τδν άν
θρωπον ούτω ψεύσεται * άλλά χατά λόγου είρμοΰ 
έοιχότα έπιτρόποις τοιούτοις (τούς αδελφούς δ\ καν-
ταύθα καί συν δούλους πένητας λέγω) τ ά καθ* έαυ
τδν άναθείς, οι καί ούτοι έρψονται, χαί ένδύσονται, 
χαί ούτω ζήσουσι, καί αύτψ δέ τά χρείττω πορίσον-

imo operariorum vulgarium exemplum sequetur, n ται, αύτδς άλλο τι μεταχειριειται προσφυέστερον 
quiex artiilciis fortunam et nomen adepti, ma 
nuum opera ae ditaruot, poatea vero altoa api-
ritua sumpserunt et arte cui divitiaa auae debent 
in oontemptu habita, rerum acquisitarum jac-
tura facta nihilomiaus eolem ipeum aspernantur, 
atque inatrumenta priua aalutaria in fumo et 
clavo, potiua vero in caligine auspendunt. Dum 
autem limum auum non simplioi, eed aureo co-
Iore tinguot et oapiti pulchritudinem cceleetem 
induunt, qu» autem supra eam exsistunt alio quo-
dam modo exornant, antiquum artiflcem abjurant 
et regium morem amplectuntur. Dum enim vitam 
puriorem eequi inatituunt, regee esae coeperunt. 
είς έπίχρωσιν ούχ απλώς λάμπουααν, άλλά καί 

έαυτψ, ώς ήδη ένδόξψ καί μεγάλω άνθρώπψ καί μή 
πρέποντι ταπεινοΐς έντρίβεσθαι πράγμασι. Και μι· 
μήσεται φιλότιμους τεχνίτας, ών χαί βάναυσος 
Ιστιν ούς ί§οι τις άν, οι έχ τών χατά τέχνην έρ
γων ίκανά πορισαμενοι, καί ώς οίον έλλαμφθέντες, 
οΓς χρηματισάμενοι πλοΰτον πολύν περιέθεντο, τοΰ 
λοιπού ύπέρφρονες άναβαίνουσι χαί τής θρεψαμένης 
πλουτοποιοΰ τέχνης ώς τίνος αχρείου χαταχρεμψά-
μενοι, και, έξαθερίσαντες τδν εκείθεν χαί εΙσέτι πο-
ρισμδν, καί, δ δή λέγεται, τδν ήλιον περιφρόνη
σαν τες, υπέρ καπνού μέν ή πασσάλου, τά πλείω 
δέ καί ύπδ σκότω τά πρώην φίλα τιθέασιν 
8ργανα· έσκευακότες δέ τδν κατ* αυτούς πηλδν 
έπίχρυσον, καί τήν μέν κεφαλήν ώ ς είς ουρανού 

κάλλος εύθεείσαντες, τά δέ ύπ' αυτήν έτερον τρόπον έξωραΐσαντες, τδν μέν πάλαι τεχνίτην if-
όμνυνται, είς δέ τά βασίλεια παραβύσαντες εαυτούς 
βασιλικοί άποβαίνουσι. 

20. Cum igitur qui religiose jejunat aliorum Q 
exemplum aequitur et nullam rorum vulgarium 
ouram gerere, uoam vero eamque prascipuam am-
plecti, quam suramue Deua amat, apud se etatuit, 
idem quscumque ad vita severitatem apectant 
abjurabit, iis solis studens, quorum operationis 
beneficio bonam quam elegit partem noa amit-
tet. Fieri enim non potest ut homo, nec ubi sum-
mam virtutis fastigium attigerit, bis prajsertim 
temporibus, vit» turbarum aaltem aliquatenue 
partioepa esae desinat. Proraua eniro, ut facile 
cerni poteet, gleb® adhaeremue, non replilium 
tanlummodo ad inatar repentes, neque aubterra-
neiet ca3ci uti talps tellurem fodieniea : eed etiam 
euper terra yivere et rectis pedibus incedere re-

oi γε καθαρειότερον έλόμενοι ζήν, ο\ πολλοί καί 

κ'. Καί ούτω πρδς μίμησιν δ ύψίνους ντστευτης 
έαυτδν άποξέσας, καί καθάπαξ κυρώσας παρ' έαυ
τψ, μή τυρβάζειν περί πολλάς καί χυδαίας πράξεις, 
άλλά μιας είναι τής κορυφαίας, καί ήν δ παμύασι-
λεύς φιλει θεδς, άπαν μέν άλλο σεμνον βιώσιμον 
άπομόσεται κατά γε τδ έγχωρούν, έπιλέγδην κρίνος 
εκείνων είναι καί μόνον, ών ενεργούμενων ουδέ της 
αγαθής μερίδος άφαίρεσιν πείσεται ' δτ ι μηδέ έστιν 
άνθρώπψ, ούδ' εΓπερ είς άκρον αρετής ύπερελάσει, 
καί μάλιστα έν τοις άρτι, μή καί βίου τυρβαστικοΰ 
μετέχειν έφοποσονούν. ΙΙάνυ γάρ, ώς βλέπομεν, τ$ 
γή προστετήκαμεν, ούχ έρποντες μάνον διά τω» 
αυτής, άλλά τά πολλά καί Ιλυσπώμενοι* μήποτε $ 
καί ύπόγαιοι, ακολούθως δέ καί τυφλοί , κατά το* 
άσπάλακας, τά κατά γής όχλοΰντες καί δπορύσ»»· 

cusantes, ne ipei quidem arti valedicere satagi- n τες, καί μή δ'τι γε υπέργειοι μή σπεύδοντες ε?*ν 
mtiB, oujue ope rea nefariaa operamur et rebus άλλά καί τδ είς δρθδν βαδίζει ν άπαναιν^μενοι,^ 
mundania coelestee poetbabemua. 

21. Quociroa qui,ut aupra dictum est, imitatoris 
partea amplectitur, et faoit ut ii qui artium loco 
regios mores sectantur et pro regibua baberi ge-
etiunt quia auctoritaiem regiam artiflcishumili con-
ditioai preferunt, ut, quod mirum non est, in Oei 
manibus, dum vivit, erit, quo in atatu et deside-

τής συνήθους τέχνης ούκ εθελοντές άφί*·*»» 
καθ' ή ν τεχνώμεθα τ ά μή πρέποντα, τ ι μ ώ μ ι* *Ρ° 
τών ανωτάτων τά γήινα. 

κα'. Τέως δ' ούν δ, ώς προεκτέθειται, μιμείσσ" 
προθέμενος τούς άπδ τεχνών είς τά βασίλεια παρι· 
κόπτοντας, καί προελομένους, βασιλέα κύριον έπι-
γράφεσθαι, καί τδ τοιούτον ύψος προθεμένους τή; 
τεχνικής δποπτώσεως, έσται καί αυτδς, ε? καί τοΰ 
βίου (πώς γάρ ούς) δ έτι έν β ί ψ άλλά τδ πλεϊον 
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τοΰ παμβασιλέως θεοΰ · χαί ποθήσας έκβϊνον, τδ μεν Α. rio virtutis aublime exercitium et altum faetigium 
κατ' άρετήν μετάρσιον, καί τδ οΰτως έγγυτάτω 
πρδς έκείνψ διά θεωρίας είναι άει, άφησει τοΐς αλη
θώς Ναζιραίοις, δν έτάξαντο έπί αγγέλων τδ οΰτω 
πέτεσθαι υψηλά, ύφ' ών αγγέλων καί εκείνοι αΓρον-
ται ύψοΰ alc θεόν. Καί οί λοιποί δέ τής γης μέν άν
θρωποι, θεοΰ δέ μή έκλανθανόμενοι, δμοίως μεταρ-
σιοΰνται, είς δσον έξεστιν · αύτδς δέ άλλως ένευθη*· 
νήσει τψ τοιούτψ καλψ, γήν μέν τρίβων, καί γής 
•ργα ποιών, ούχ έφέρματα μέντοι, καί οία μετα-
ποιειν αύτδν — δεινδν μέν, εί καί εις αυτόχρημα γήν, 
μ-,^ποτε δέ καί είς ομοιότητα δαίμονος. Άνύσει δέ 
τδ μή έφάρματον, καθαίρων τήν έν αύτψ γήν άπά-
σης φαυχλότητος, καί τοιαύτη ν άποκαθ ιστών, οίαν 
άξίαν είναι 6εψ κηπεύεσθαι, τδ δέ μέγιστον είπεΐν 

deeperans vere Nazarenie concedet. Eum enim an-
geli in eublime volaodi faeultatemedocuerunt viam-
que ad Oeuni ipeum volatu perveniendi ei mon-
strarunt. Sed caeteri quoque mortalea qui Dei me-
moree et cultorea exstitere, pari raodo sursum tol* 
lentur, in quantum fieri poterit. Alioquin idem fe-
lici 8uo statu fruetur, terram quidem calcando et 
terrestria opera peragendo, nullius tamen peccati 
reu8,aut restaurationi obnoxius aecundum res hu-
roanas,oedum ad aimilitudinem Dei proveotus. Bona 
autem opera perflciet, mundum aibi ingenitum ab 
omni perversitate purgans et talem conetituens ut 
dignus fieret qui in Dei horto plantaretur et in Dei 
manibue repoeitus vere bomo fleret. Quod nobia 

oimue; qu® quia naturae consentane® sunt, homi-
nibus rite excolendia, perficiendis ao eervandia in-
serviunt. 

άξιούσβαι είς XS'P«< θ *°ύ κεΐσθαι, καί είς άνθρω- ρ contigit ai,quotquot sumue, rebus nefandis valedi-
πον πλάττεσθαι ' ιίπεΐν δέ άλλως είς τδ σαφέστε-
ρον, είπερ έαυτδν έκαστος άποκαθαίρομεν τών δ'σα 
ούκ έστιν είπεΐν, δ'τί συντελοΰσιν είς φύσιν, ούτε 
μήν συνιττώσι τήν πλάσιν καί τήν άνβρωπίνην σύν-
θεσιν, ή άπαρτίζουσιν, ή περισώζουσιν. 

κβ'. ΟΤόν τι λέγω · άέδοταί σοι. ώ ούτος, όφθαλ-
μρν συζυγία. Βλέπε ούν άκωλύτως · άλλά μή παρά
βλεπε, τά πολλά δέ καί κάμμυε. "Η γάρ ού παραγ-
γελλειν δοκεί τούτο καί ή φύσις αυτή, έπιτάξασα 
τοΐς βλεφάροις καταβαίνειν τε καί άναβαίνειν συ
χνά, ού μόνον, 'ίνα ούτως ή λεπτότατη έπιπολή τής 
τε κόρης καί τής πέριξ χώρας τεγγομένη, μένη άξή-
ραντος, καί μή βλάπτοιτο ή 8ψις στεγανουμένη 
κραυρδτερυν · άλλά καί είς μυστήριον συμβολικδν 

22. Exempli gratia, datum tibi, sodes, eat oculo-
rum par.His utere sine obstaculo, nec tamen obli-
qua tuere, saepe autem claude eos. Natura enim 
psa boc facere palpebris praescribit ot suraum ao 
deoreum moveantur,non tantum ut pupillee super* 
ficiee eublilissima humefacta siccetor, et ut ne 
vultus nimis astrictus lsedatar. Sed et ob myste-
rium symbolicum oculus non debet aperto orba 
hiare,nt leo aut lepue aliavo animalia faciunt, sed 

τού χρήναι τδν δφθαλμδν μή άεί Χασμάσθαι άνεψγό- sicut porta concludi, ne cogitatio male fida latro-
— „ - O A Μ ~ Λ~ — « ^ ™ · — ) *V ~-- num more intrans divinum anim» theaaurum auf-τα, καθά λέοντος καί λαγψού περι^δεται, καί ει τι 
νος άλλου τοιούτου τδ άτενές κατηγορείται τής 
δ'ψεως · άλλά ποτε καί έκοντή τρόπψ κατασφαλίζεσθαι 
πύλης δίκην, μή τις κλέπτης λογισμδς παρεισδύς 
λτηστρικώτερον, ούχ ύποκλέψτ^ απλώς, άλλά καί 
άφαρπάογι τδν θ*όθ*ν τής ψυχής θησαυρόν · δς καί 
διά θύρας ταύτης είσοδιάζεται πληθυνόμενος, δ'τε σω-
φρδνως οί τού κατά σώμα οίκου δέσποτα ι διάγομεν * 
ού δ θέδς οικοδόμος πεφιλοσόφηται ; Καί έστιν όρ$ν 
μέν ήμας, ώς δ θεδς επιθυμεί, δπηνίκα λεία βλέπο-
μεν , τούτον δ" είπεΐν, πρδς ευθύτητα, ήν ούκ έχου-
σιν οί, καθά τις άν δριμέως εΐποι, στράβωνες. Ευ
θύτητα δέ φαμεν τήν έπί παντδς τού κατά πνεύμα 
νοουμένου σωματικού μορίου ά^ρέμβαστον πρόοδον 
καί Ιθυτενώς τοξεύουσαν κατά σκοπού, δποίαν ού 
μόνον δφθαλμδς έχειν άπαινεΐται, ουδέ πούς, δς 
δέ καρδία, ήν τοις έχουσιν άγαθύνει δ Κύριος, κατά 

furetur; qui quidem abundantar ingreditur, quan-
do domum, corpus noslrum dico, prudenter inco-
limus,cujua aedificator Deue a philoeophis celebra-
tur. 8nmua autem tales, quales nos vult Deus, 
quando rectom oculis obtutum demaodamus, id 
quod facere luecis baud est licitum. letam autem 
oculi rectitudinem intelligimus continuum proces-
8uro corporis a spiritu directi; eemper enim sco-
pum visit, quod facere non potest oculus, non pea 
qui omne tulit punctum ubi rectitudini divine in-
8i8tit,neque cor,quod Deus,secundum Psalmietam, 
dirigit; maxime autem mens, omnium borum mo-
deratrix, et qu« eum qui eapit gubernat, eiquidem 
minime lusca aut torva eet. 

επαινείται ιστάμενος έν τή κατά θεδν εύθύτητι, ού-
τδν ίερώς ψάλλοντα, άλλά πρδ πάντων καί έπί πα -

σιν δ τοΤς τοιούτο ι ς επιστατών νούς καί προβαλλόμενος τδν εύθύφρονα, δς ούτε παραβλέπει στραβίζων, 
ού μήν ούδ* άλλον τινά τρόπον, καθ' δν λέγοιτο αν παραβλώψ. 

κγ'. Χρή γάρ τινα ΐλεων ένορ^ν μετά διακρίσεως β 23. Oportet enim diecrimen agere benevolum ia 
θείας, καί άμα τδ πολυσχιδές παραβλέπειν άπεΐναι his rebus,easqoe oculo irretorto contemplari.Quod 
τοΰ ούτω βλέποντος. Εί δέ καί τινι πρόκεινται 
δρατά, οΤς προβεβλημένοις ού θέμις έμβλέπειν τδν 
σώφρονα, δ δέ τηνικαύτα κατακύπτων αποστρέψει 
τήν ορασιν, μή καί δραξάμενον τδ δπτικδν άμα καθ
έλκυση τδν δ'λον άνθρωπον, δ'σα καί τι σχοινίον βί
αιον, έκ τοΰ κατά θεδν ύψους, καί υποβίβαση πρδς 
άπωλείας τάρταρον · τότε δή κατέμυσεν δ τοιούτος, 

8ΐ bomo cordatus in res turpes inciderit, oculoe 
vereounde avertet, na cura oculis totum hominem 
perdat funditus, rumpens vincula, quibus Deo ad-
baeret, ita ut in lartarum prwceps cadat. Tum 
eoim e caecitate ad visum redit, et Scripturae sacr» 
non incurrit vituperium csecos olim cum lidibrio 
reprehendentia. i£quo etenim oculo res contem-
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platur, et ei placet qui in abecondito videt et pro- Α *** βλέπων βλέπει, καί ού μή fify άλλον τρόπον 
palam reddit: altero autem claro oculo modo vi-
det, modo non videt. 
καί φίλου μένω ύπδ τού έν κρυπτψ βλέποντος καί 
δφθαλμψ πή μέν βλέπει, πή δέ ουδαμώς. 

24.Est autem quod dico nature my8terium,non ab 
omnibua observatum.eed abiie duntaxat qui profun-
dascrutarididicerunt. Eetautemreehujuemodi. Ubi 
flumen vieibile in planum deecendit ac looge lateque 
patereccepit,multis,imo plurimis ia corsu suo occur-
rit.Non tamen illa uno obtutu videt.et eorum cogni-
tionem sibi vindicat; eed ubi uni certaque rei conti-
nenter inei8tit,quo tendit,id attinget; tunc obaerva-
tor etrenuus oculorum ac frandia differentiam vide-

ήπερ ή άγιωτάτη Γραφή έσκωψε τούς πάλαι τυφλούς 
διορατικούς. Βλέπει γάρ δ'μματι τ ψ καιριωτάτφ 

αποδίδοντος έν φανερψ * τψ δέ λοιπψ χαί προφανει 

κδ'. Έστι δέ, δ λέγω, μυστήριον φύσεως, ού πολ
λοίς παρατετηρημένον, άλλ' ή δσοι έμβαθύνουσιν. 
"Εχει δέ πως ούτω τδ πράγμα. Τδ δπτιχδν χύμα 
διαπεπταμένον είς πλάτος, χαί διαΟέον χα ί εύρο χει 
μήκιστον, έφιχνεΐται μέν πολλών, χαί ποτε ού πολ
λών απλώς, άλλά χαί πάνυ πολλών. Ού μήν χαί πάν
τα εκείνα δμοίως δρ$, χαί τήν έχείνων γνώσιν καί 
ειδησιν επίσης άπομάττεται · άλλ' δ'τε στηρίζει κατά 
τίνος ένδς μόνου, καί άτενώς επιστήσει, άκοντίσας 

bit.Ubienimspiritusvisibilieconustelurasuumfiget ρ τδ όπτικδν, ώς έκεΤνο χαί μόνον έξακριβώσασθαι 
et rem viaibilem attinget,item judicii opa certam 
illam ac etabilem eiatet. Ea autem qui ciroumcirca 
aunt mious acourate tanget,quareea rite deilnireet 
dijudioare non poterit, nisi cono duce in alio quo-
quam corpore idem perficiat. Et hoo quidem in 
omnibus similibus verum eese patet. Atqui sio 
etiam jejunator qui quae videt diacernit, uti res con-
specta non tantum ejua admirationem, aed volup-
tatem quoque movet, caveat ne ill i nimio plua in-
eistat, et quod videt nimis urgeat, ut eo magis 
animo inculcet; contracto autem sensu visionie ma-
jus sibi spatium creabit et, oculis clau8is,alTectum 
minue afficiet leedendo. Istiusraodi autem bomo,ut 
jam vidimue, plus minueve videbit;videbit enim ut 
Deus praacribit, aut non videbit,sicutadver8ariue. 
ειπείν παροξύνας τδ δπτιχδν, μηδέ άκριβωσάσθω, 
δέ τήν περίεργον δ'ψιν, διαχεάτω αυτήν 
καί ού πορνεύσει κατ* αυτής τδ παθητιεκόν. 
βλέπων καί μή βλέπων · βλέπων, ώς έθέλει 
δ αντικείμενος. 

25.Jam vero alium aliquem procedendi modum C 
iavestigemus. Proponatur jejunatori opue aliquid 
arduum quod ad inlellectum aut meram vitam per-
tineat, quod quidom puris oculis lustret, ut natura 
vult, et a caterie spectaculia se avertat; ex boo 
enim oculus ad id quod dicet convertitur. Hac igi-
tur ratione vieus rite componitur et nunquam pec-
cat; et haec eet vera ratio res naturalee contuendi. 
Hinc quoque, ut a caeterie abstrabamus animum, 
olfaotum pariter dirigemue odores jucundoasuave-
olentibus verbi ccelestis apostolis attribuendo, et 
quorum odorum praeparatio longum exigitstudiumi 
quod quidem alio terapore fecimus. 8ed auditui 
quoque rectitudinem dabit,ut vult Debs qui aurem 
plasmavit, almus cooditor, qui omnia quae auriura 
oastitaii nociva sunt, expellere vult, et qui omne 
vaniloquium detestatur quo protolastus homo Pa-
radisum, id est patriam, exeul relinquere coactus 
est. Idem etiam gustum ordinabit, ne eo, quo ias 
non eet, iendat, et sic contaminatus Dei justitiam 
annuntiare jam non dignus sit, utpoto bumiJis 
corporibue et vitiieanim» in pernioiem deiapeus. 
Sio is quoque qui in exsilio dogit conderanatio-
nem spernit, quam diabolus, bine nomen nactue 

τότε δή γνώσεται δ συνετός θ*ατής διαφοράν βλέμ
ματος καί κλε'μματος. "Οποί γάρ δ κώνος τού δρα-
τικού πνεύματος τδ κατ' αύτδν όξύ βαλών άπερεί-
σει, καί άψεται τού υποκειμένου πρδς δρασιν, εκεί
νο ακριβοί καί διευκρινε! καί εύστόχως διαπορ-
θμεύει τή κατά νούν δράσει τή κριτική. Τών δέ πέ
ριξ ούχ ούτω πρδς άκρίβειαν άπτεται, ώς καί εκεί
να λεπτοτομτσαι καί παραπέμψαι είς κρίσιν τήν 
έσω, εί μή άποσταίη εκείνου παρενεχθείς δ κώνος, 
καί είς έτερον σώμα βυσάμενος δράσει τά όμοια, 
Καί τούτο έπϊ πάντων τών τοιούτων πανάληοες. Ού
τω δή ούν καί δ διακριτικώς βλέπων νηστευτής, δτε 
τι θεατδν έφελκύσεται αύτδν ού πρδς θαύμα καί μό
νον, άλλά τι καί πρδς εύπαθειαν, μ ή στηρίζετε» είς 
εκείνο περιεργότερον, άποστενώσας, και ώς οίον 

ώς έμβαθύνΟι αύτδ προκύψαν είς ψ υ χ ή ν • συετείλας 
αί ούτω κλείσει τήν εμπαθή δρααιν, 

έσται δ τοιούτος άνρθωπος, ώς προτεθεώρηται, καί 
ώς έταξεν δ θεύς * μή βλέπων, ώς πραγματεύεται 

άλλως, καί πλατυνάτω, 
Καί 

D 

κε\ Καί μήν ενταύθα καί άλλη μεθόδευσις εύρε-
τέα· Προτειθείσθω τψ νηστεύοντι έργον σπουδαΤον, 
είτε καταμόνας έλλόγιμον, είτε καί ά λ λ ω ς βιώσιμον, 
καί άφοράτω είς έκεΤνοεμετά βλέμματος θεοφιλούς 
ώς ή φύσις ώρισε, παντδς δέ λοιπού θεάματος άφι· 
στάσθω * καί ούτω βυθμίζοιτ' άν ό οφθαλμός εις τέ 
δέοντα. Τοιούτον ή κατά τήν δ'ρασιν αγαθή με·©· 
δεία * ούτω συντελείται τδ κατ' αυτήν άναμάρτητον· 
τούτο τήν θεωρητικήν άρετήν τ ψ καθ* ήμας βί» 
παρεισήγαγεν. Εντεύθεν δέ, Ίνα μή χαί τοις λοιποί» 
ωσαύτως έπεξέλθωμεν, χαί τήν δσφρησιν διορθώα»* 
ταί τις, είσχρίνων εύωδίας άρεσκούσας τοις & 
επουρανίου λόγου, μυρεψοις άποστόλοις, άς 
διασκευάζειν λόγου μακρού χρεία (καί δίλλως 
αύτδ έτερος ημάς καιρός άπεσχόλησε) · καί τηνά*^ 
δέ καταρτίσει, ώς φιλεΐ θεδς, δ φυτεύσας τ» Λ ' 0 

αγαθός φυτουργδς, δς καί τά λοιπά μέν JtasivA 
τής ακοής έξωθειν ακούσματα βούλεται, καί τήν V " 
θυρον δέ ώς μάλιστα φαυλολογιαν έκκρούεται, δι* ήζ 
δ προπάτωρ τής κατά τδν παράδεισον πατρίδος έξώ-
ριστός. Κατακεράσει δέ πάντως δ αύτδς καί τήν 
γεύσιν είς άπρόσιτον, Ίνα μή κατα£|3υή, πρδς άπιρ 
ουδέν έστι, καί ούτω χρανθεΐσα γένηται άναξία τοϋ 
έκδιηγεισθαι θεού δικαιώματα, μιανθεΐσα ούχ ούτω 
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τοις σωμχτικωτέροις καί έγχύμοις, δσον τοις άσω- Α ίη eum contulit. 8anctificabunt vero eam quoque 
μάτοις φαυλότησιν οποία καί ή τής διαβολής, ήν ό divina carmina,quae solemniter cantata auditorum 
ένδιαθέτως φεύγων ήγίασται, καταπτύων αυτής, εί animos demulcent et ipeum cantorem delectant, et 
γε ούτω ταύτην ψκειώσατο φιλήσας ό αντικείμενος. qui cantum ad magnum Davidem refert. Sed bona 
ώς καί άπ' αυτής παρωνυμείσθαι είς διάβολον. quoque doctrina, qus inde emergit, in aimilem 
'Αγιασουσι δέ αυτήν καί μελη θεια, εκείθεν έξη- Banctificationem deainit. 
χούμενα, καί τούς άκροωμένους θ&γοντα, ούχ ήκιστα δέ και τήν αύτου εκείνου ψυχήν τού ψάλλοντος, καί τψ 
μεγάλψ Δαυίδ τήν καλήν άοιδήν συναναβαλλομένου. Καί διδασκαλία δέ αγαθή εκείθεν έκκύπτουσα, είς άγιασμδν 
δμοιον άποτελευτφ. 

κς'. "Εστι δέ καλδν στόματος έργον καί ή έκει- 26. Pulchrum porro oris opus est laudatio et 
θεν εύλογί» καί τδ άβλάσφημον. Είς τδ καθόλου γάρ oratio benevola.Instrumenti enim egregii et inven-
άναδραμεΐν, δργάνου παντδς αγαθού άγαθδς, ώσπερ tor et scopus bonue eet, licet animi error per abu-
o ευρετής, ούτω καί δ σκοπός, εί καί φαύλη μοχθη- sum operatur. Sic quoque videndi, odorandi atque 
ρια ψυχών άχρειοί εκείνα παραχρωμένη, ώς μή audieadi gustandiqueorganaqu» vocibuspatefiunt, 
έχρήν. Ούκούν καί τδ τού βλέπειν δργανον, καί τδ a benigno creatore preclara arte instructa eunt. 
κατ' οσφρησιν, καί δ' δέ υπουργεί τοις άκούσμασι, Quare qui iis utitur ad bonum flnem aecundum 
καί τδ είς γεύσιν, δ καί είς λαλιάν άποτέτακται — g naturao prasecriptum, non reprebendit naturam, 
σοφός τε καί άγαθδς δ ποιήσας, καί αυτά λίαν καλώς aed artificem et auctorem bonorat, et ipee bonus 
έπ' άγαθψ πεποίηνται. Καί τοίνυν, δς μέν αυτά πε- operariua Θ8ββ creditur. Qui contra facit, dsmonis 
ριποιειται σκοπψ κρείττονι, πρδς δν ή φύσις αυτά qui ista in malum coovertit, se assimilat, et mini-
κελευσθεΤςα κατήρτισεν, ούτε τήν φύσιν ελέγχει, me est bonus ChristiaQue, ο benigoe Doraine 1 
καί τδν δημιουργήσαντα δέτεχνίτην τιμ$ , καί αύτδς άγαθδς εργάτης κρίνεται· δ δέ μή ούτω διατε
θειμένος τψ τήν παράχρησιν τεκτηναμένψ δαίμονι ψκείωται, δ μηδείς άγαθδς Χριστιανδς, φιλάνθρωπε 
Κύριε. 

κζ\ Καί τούτο μέν ούτως ήμιν έν ευχή δ'ν είη 27. Utinam vero Deus, qui animum ad juetae 
επιτελών ή τών δικαίων ευχών θεός. Τών δέ γε τεσ- precee aitendit, nobis ista precaotibus eit propi-
σάρων αισθητηρίων, τού δρό> , τού όσφραίνεσθαι, tiusI Ad quatuor autem 6enseu8,videndi,odorandi, 
ναι μήν ακοής καί γεύσεως, δμοία έφόδψ τετελεσμέ- audiendi atque guetandi qui, volente Deo omnee 
νων εις άρετήν, καθά προέκκειται, ύπδ θεού, έφέ- ad virtutera tendunt, tangendi quoque quintus ao-
ψεται καί ή τής αφής διόρθωσις, τού έν ήμΤν δυσέρ- cedet, ad opus difficile et per totum corpus diffu-
γου πράγματος, τού δυσκαταπαλαίστου, τού καθ' sum peragendum ; quod quidem aliquibus per duos 
δ'λον σώμα πεπλατυσμένου, τού πολυσπερέος* δ Q digiios, medium et indicem, circumscribi posse 
πολλοίς μέν δόξοι άν δυοίν δακτύλοιν άκρως περι- credunt propter pulsationes gnomonicas, verius 
γεγράφθαι, τψ τε μέσψ καί τψ λιχανψ διά τδ αύ- autem, propter constructionem primordialem sa-
τοϊς ακριβώς γνωμονικδν τών κατά σφυγμούς, άλη- pienter coaptatam. Ideo nulla sensationum, de 
θώς δέ κατά τούς έπιβεβληκότας σοφώτατα, δ'λη quibus agimus, illam effugere poterit, etsi modus 
συνδιήκει τή πλάσει, ώς οΤον έγκατεσπαρμένον alienue circa mutuam ooatrectationem in iis obser-
αύτή. Διόπερ ούδ' αυτών τών υπερκειμένων αίσθή- vetur,fallax quidem,sed qui in affinitatem contrec-
σεων ουδεμία ταύτην διεκπέφευγεν , ει καί τρόπος tabilem cadit.Sed et tactus in malum aliquod verti-
έν αύτοίς έτεροΤος τής καθ' έκάστην επαφής τεθεώ- tur,niei ejus usum ad divinam legem accommoda-
ρηται, άπαφής μέν, δ'μως δέ πίπτων ύπδ συγγένειαν mus. Ut autem in eo judicio ne fallamur regula 
άπτικήν. Καί έστι καί ή άφή κακδν άλλο εργώδες, quam atatuimus, utilis erit. Arx enim a natura in-
εΓ μ ή τις καί τήν αυτής χρήσιν φύσει διακρίνει tra no8 fortiflcata, ut dictum est,munere suo fun-
κρδς νόμον θεού. Συλλήψεται δέ ήμίν είς ορθότητα getur et res nostras in urbe Dei virtutum ponet,et 
τοιαύτης διακρίσεως ή θεωρία, ήν προανεταξάμεθα. deemonem adversarium impediet quo minus eam 
Ή γάρ κατά φύσιν έν ήμίν ακρόπολις έχυρως έσφα- oppugnet aut appropinquana turribus coerceat. 
λισμένη, καθά δεδίδακται, περιποιήσεται καί τά 
δπ' αυτήν, καί είς δ'λην πόλιν τού θεού τών δυνάμεων κυρώσει τά καθ' ημάς· καί ούκ αφήσει πα^ρησιάζεσθαι 
κατ* αυτής τδν πολέμιον δαίμονα, είπεΐν δέ τάληθές, ουδέ Εξωθεν πόθεν πολιορκήσαι, δ'τι μηδέ πελάσαι αυτή 
καί πνργηρώσασθαι. 

κη'. 'Λλλά με δ )όγος ούτος (άναμεινάτω δέ βραχύ D 28. Sed sermo praesens (aliquid enim epatii aliis 
τι ώρας τά εφεξής) εις μνήμην ήγαγε τής άρτι έν quoque quaestionibus reservandum eet) ad consti-
ήμΐν καταστάσεως καί διαθέσεως. Είής, θεέ ύψιστε tutionis nostr© intern® mentionem faciendarn du-
παμβασιλεύ, κατασφαλιζόμενος, ώς αύτδς οΤδας, τήν cit. Tu autom, Deue aUiesime,rex omnium, pro sa-
οίκουμενικήν ημών άκρόπολιν, τδν αυτοκράτορα, pientia tua suramam haucce acropolim et impera-
καί κρατύνων, είς τδ μηδέ ήμίν πελάσαι πολιορκίαν torem salva, et contra inimioorum aggressiones et 
χαί κατακαυχήσασθαι- μή καί τέλεον έκτριβείημεν οί jactantiam noa defende,ae in extremam perniciem 
έλεείνδτατοι. labamur. 

κθ\ Καί τούτο μέν έπί τοσούτον παρεμβεβλήσθω 29. Ejuemodi porro in vorbis meie doctrina elu-
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ceat, sicut spiritualis ardor opportune lucescit. Α μοι ές τήν διδασκαλίαν, ώς ή κατά ψ ° Χ ^ ν • • Ρ / 1 ^ * 
Quod autem de civitate nostra epirituali mentionem 
feci, quara naiura ordinavit, Deus consolidavit 
eum in Gnem, ui omnia optime administrentur ao 
gubernentur,id dictum velim quod omnia prospere 
Buccedent et optime constituta erunt.Quando eaim 
oculus recto intuitu prteest ut decet, tangendi 
quoque aensus rite obtemperabit; si guatandi de-
inde instrumeotum bene judicat et oos docet quo-
modo unguenta administranda sunt, gustus ipse 
munere suo rite fungetur. Sensus auditivus ubi,ut 
decet, nos ducit in rebus sui generia. Id efficit ut 
tactue mious erret,contra quod judex praesertim in 
munere obeundo se ipeum custodiet. Gustui porro 
in iie qu» ad eum spectant certae regulae prescri-
ptffl sunt, quas audacter pretergredi faa non eet; ~ σύτης 
et ecce hic quoque ima summis miscentur, et δρθήν 
opus Dei maxime egregium, bomo integerjejuna-
tor prudens oum divino psalterio concinit et auri-
bus mentique dum ab artiilce pulsatur satisfaoit. 

30. Heec cum eo,quo diximus modo instituta sint, 
numerum ac rhythmum in rebue quae ad doctrinam 
epectant ponere deberoua; aic enim sacra conoio 
non habebit de quo gravetur. Diligenter autem 
ab initio usque ad fincm observanda sunt qu» 
divinus canon iia qui jejunium exercent prfieecribit. 
Quae quidem observantia ad virtutem anie omnia 
spectat.nedum rebus futilibua etudeat. Omnis au-
tem virtue circa medium vertitur, quam vir sapi-
ens, cujus studia ciroa roores versantur,probe no- " 
vit et magni facit. Et huic quidem nos maximo-
pere studere debemue, ai virtutie opera exercere 
nobie cordi est. Hec enim pulcbritudo varias 
aasumet formae, ubi Deua hominibu8 ββ mediato-
rem praebuerit. Divinitatis igitur, fratres, et me-
dietatis rationem habeamua,oujue venia et visibilia 
et invisibilia cernimus. Dein ubi examiue facto in 
medictate ideam rationabilem videamue coneide-
rantes quod iiqui medium quod plus quam huma-
num est,traD8gredi audent jam,mutata indole, non 
homines,eed angeli ao coBlicolae evaserunt. Plures 
deinceps fuere qui hominem eo quo par non erat,per-
duxerunt, ita utterraes8enoluerint,imo in tartarum 
ae precipitaverint. Sio igitnr re perpensa medie-

έξέζεσεν ούκ έξω καιρού. Ό δέ ίλεγον, « τής b 
ήμίν ακροπόλεως , » ήν φύσιν μέν έπιτεταγμένι; 
ψκοδομήσατο, δ θεδς δέ συμπήξας έστερέωσεν, έχο> 
σης εύ τών άνω έφ»σταμένων, στρατηγίας τινδς καί 
ταξιαρχίας δίκη ν, καί τά λοιπά εύ καθεστήζοντχι. 
Όφθαλμού γάρ δρθά βλέποντος καί έπιτάσσοντος, 
ών ά'πτεσθαι δέον έστι, ύπακούσεται πάντως καί ή 
άφή. Όαφρήσεως γνωματευούσης δρθώς, δ'πως χρή 
διοικονομεισθαι τήν έπαφήν τού μυρούσθαι, ουκ 
έ'σθ' δ'πως άμαρτηθήσεται ή ανάλογος άφή. "βφ·.-
νεν ή ακουστική πρδς ορθότητα , τ ίνων δ·Α»-.ως 
άπτέον, καί πώς άν ή άφή τυραννήσω κατά τής κρί
σεως, ής ουδείς εφέτης ύπερκάθηται. Ιίεπαίδευται 
ή γεύσις ά'πτεσθαι τών κατ' έντολήν· (καί ποία θρ«* 

αυτή έγγενήσεται, κατεπιχειρήσαι , καί τήν 
διάστρεψα ι παίδευσιν;) καί Ιδού , κάνταύθι 

τά κάτω τής άνω συνήπται, καί τδ τού θεού έ μ μύ
λες δργανον, δ καλδς άνθρωπος, δ σοφδς νηστευτή; 
είς συμφωνίαν ψάλτη ρ (ψ θείω πρέπουσαν ήρμοσται, 
χορδείν δποία συγκροτούμενον τψ πενταδικψ τών τι 
προφαινομένων αισθήσεων, καί δσαι κατά νούν. 

λ'. Τούτων δή ούτω διεσκευασμένων ήμ ίν ακο
λούθως οις προανεφωνήσαμεν, (*>υθμιστέον καί άλ
λως τδ διδασκαλικδν, ώς ούκ άν οΤμαι βαρυνείται τδ 
καθ' ημάς Ιερδν δμακόϊον . Σπουδαία πραγματεία 
πρόκειται ήμιν άπδ τής άρτι καί εως τέρματος, εις 
δ'περ δ θείος κανών τάς νηστίμους ωρισε. « Σπου-
δαίαν » δέ φαμεν τήν κατ' άρετήν, ού μήν τήν άλ
λως κενόσπουδον Αρετή δέ πάσα καί περί μεσό-
τητα ήσχόληται, ήν δ ήθικδς άκριβούν οίδε σοφός" 
καί αύτδ δέ τούτο μεσότης καί έστι κα\ ονομάζε
ται. Ταύτης ούν καί ήυ,υ στοχαστέον ώς μάλιστα, 
ειγε βουλοίμεθα τά πρδς άρετήν διαπρέττεσθιι, 
Καί ε στα ι μέν ήμιν καί άλλως τδ καλόν τούτο πο-
λύτροπον , τού θεψ και άνθρωποις μεσιτεύσαντος 
μέσου γινομένου κάνταύθα τά είς ή μ α ς . Εύπορηθή-
σεται δέ καί, ώς δ λόγος ευθύς ύποτυπωσεται. Στο-
χασώμεθα τής θεότητος, μεσότητος, ώ αδελφοί, καθ' 
ήν έν ήμιν τό τε δρατόν τεθεώρηται καί τ δ άόρστον 
καί σκεψάμενοι επινοήσω μεθα μεσότητος ίδέαν έλ-
λογον, καί ίστορήσωμεν, ώς οί μέν τών καθ* ήμ** 
ύπεραναβήναι τδ κατ' άνθρωπον μέσον φιλονειχή-
σαντες, έβιάσαντο, μή απλώς άνθρωποι μείναι, άλλ' 
άντικρυς νωοθήναι, καί είς ύψος άναθλιβήναι άγγε-
λικδν, καί γενέσθαι ουράνιοι. Πλείους δέ γε άλλιι 

tatem in hisce rebus amplectamus ; et quod alis D κατήγαγον τδν άνθρωπον, είς δ'περ ούκ έχρήν, κ» 
ad volandum praediti non sumus quibue in subli-
mem aerom tolli valeamus, terrestres animantes 
eeie satagamue, sicut ipsa natura precipu. 

31. Bo8 naturam suam non negat equinam ei-
mulando,nec deetinationi suee contraria facit. 0-
vis eamdem semper maneuetudinem monstrat ;ca-
pra ut consuevit pascitur, et sio caetera animalia 
indolem peculiarem sarvant. Quare nos ipsi quo* 

ούκ ήγάπησαν καν γούν είναι γη , άλλ* ύπεβίδεβ* 
εαυτούς ώς εις τάρταρον . Καί ούτω θεωρήσει 
ημείς γενώ μεθα τού έν τούτοις μέσου* καί δτι .4 
πτερά έ'χομεν φύειν, δι* ών άνω κουφίζεσθαι 
νησόμεθα , σπεύδοιμεν άλλά γούν είναι γήϊν* Χ ΐ ^ 
ζωϊκά φρονείν, ώς ή τής φύσεως δρθότης κεvσ^^ιv,,, 

προτίθεται. 

λα'. Βούς ού ψεύδεται, δ'περ έστιν, ουδέ τοίς τοΰ 
ίππου ήθεσιν επιβάλλει· Ίππος, άλλ' ουδέ αύτδς **-
ρανομεί τά έφ' οίς πα^ήκται. Ηρόβατον μένει ευη-
θες διά βίου. Τδν αίγα βόσκει τδ κατ' αύτδν Ι'θος. 
Τών άλλων Ικαστον ο«ύκ Ισθ' δΊεως τδ φυσικδν 
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παρατίθήσι. Μένοιμεν ούν καί ήμεΐς άνθρωποι, αί- Α 
σχυνόμενοι, έάν έπ' άλλοις ού παρηγούμενοι απλώς, 
άλλά χειρί θεού πεπλασμένοι, τον τεχνίτην αίσχύ-
νωμεν . Έτάχθημεν κατ' εικόνα θεού · μηδέ παρα-
χαράττοιμεν τό θείον εικόνισμα. Τεθέντες έν παρα-
δείσω, είτα έκπεπτωκότες, βιαζοίμεθα τήν έπάνοδον, 
καί μή φιλοτιμώμεθα τόν έπιπλεΐον άφορισμόν. 
Έντρεποίμεθα , ε? τάλλα μέν ζώα ού θέλουσιν άν-
θρωπίζεσθαι, ήμεΐς δέ άλογιζόμεθα, καί το τής παρ
αγωγής άχρειούμεν τίμιον . "Εχομεν παμβασιλέα 
θεόν οιδαμεν τον έξ εκείνου άποστάντα, τόν άντ-
άρτην, τόν άλιτήριον. Μή ούν άνταίρωμεν καί αυ
τοί , άλλά τού βασιλέως γινοίμεθα. Μή στρατολογοί-
μεθα τψ κληρονόμψ τού ταρτάρου, άλλ* έπακολου-
θοίημεν τψ εις ούρανδν ήμας άνάγοντι. Ένθυμητέον 

702 
que homines nos praebeamus et erubcscamus 
inhumana facere et artiiicem Deum cujus ad ima-
ginom facti surnus, ne offendamus. Ad Dei imagi-
nem enim plasmati, banc imaginem haud foede 
deturpemus. Ια paradiao positi a principio, inde 
ejecti sumua ; aed nihilo seciua ut eo reverta-
mur omnem operam demus, «gre banc aeparati-
onem ferentes. Ut cartera quidem bominum line-
amentainduere recusant; nos bumanam naturam, 
qua induli suraus, in honoris loco ponamus. Ha-
bemue Deum omnium moderatorem : eum qui de-
iecit, diabolum dico, novimue. Ne igitur noa 
quoque obsiatamus, sed in Dei partibue etemus, 
Ne a lartari hserede atemus, eed eum sequamur 
qui in ccelum no& conducit. Locum felicitatie in-

τό χωρίον τής νοούμενης τρυφής, έννοητέον το τών R tellectualia, locum punitionia ob oculoe ponamus ; 
κολάσεων τούτο τοΤς έν άμαρτίαις δαιμονώσιν άφώ- D ille quidem probis hominibue propositus est ; bio 
ρισται , έκεΐνο τοΐς άρεταΐς έντυφώσιν απόκειται 
Πότερον κάλλιον, έξ ουρανού πεσεΐν , ή άναβήναι 
πρός ουρανό ν ; Τούτο τοΰ εωσφόρου, έκεΐνο ημών, 
εΓπερ έθέλομεν. Εύκολώτερον, θεού γενέσθαι, ήπερ 
μακράν άποπλανηθήναι τής εκείνου χρηστότητος . 
Μακρύνεται μέν γάρ τις θεοΰ όψέ ποτε διά τό εκεί
νου φιλάνθρωπον, εγγίζει δέ διά τδ τής άγαθότητος 
αύτοΰ έφολκόν. Τψ δαίμονι δέ άμα διανοήματι προσ
ελήφθη τις, έγκαταλιπόντος εκείνον τού Θεού, δ'τε 
μήτε πόππυσμα καθιστή τόν στρήνον τής σαρκός, 
μήτε κημός άγχει καί χαλινός τόν αύτου άποσκιρ-
τώντα. 

λβ ' "Ετι άναπεταννύει θεός άγκάλας, καί είσδέ-
χεται δσα καί έν λιμένι · ανοίγει ώς είς φίλημα 

peccatorea macet. Quid satius est, e COBIO delabi, 
aut in ccalum ascendere ? Faciliua esi a Deo atare 
quam ab ejua sanctitato deficere. Deus enim per 
cbaritatem suam bomini proaperitatem tribuit 
et aui aimilem eum faoit, dum daemoni quispiam 
adhaeret, quia Deus ipsum reliquit, quando neque 
sibilatio carnis libidinem eiitit, neque frenum re-
calcitrantem perdomat. 

32. Huc accedit quod Deuabracbia tendendo nos 
aicut intra portum recipit. Daemoo oa quasi ad 

δ δαίμων, καί καταβροχθίζει, ούχ δσα καί δράκων C basianduin aperit et devorat, non ut draco autleo, 
ή λέων, ουδέ μήν καθά τις χάρυβδις, άλλ' ώς αυτός 
τάρταρος. Ααλεΐ δ θεός καί ποιεί · ύπισχνεΐται δ 
αντικείμενος καί άπρακτεΐ. Αληθεύει δ αύτάγαθος· 
φαντάζει δ αύτόκακος . Έκνικησάτω έν ήμιν τδ 
θειότερον ή ψυχή, καί μή τό χείρον ή γή . Άφώμεν 
τό σώμα, γενώ μεθα τής ψυχής. Εί δέ μή τούτο, 
άχολουθητέον γούν τήν σάρκα τή ζωογόνψ ψυχή, 
καί μή ϊμπαλιν. Τί τόν πηλόν περιέπομεν, άφιέν-
τες τήν κατά πνεύμα ζέσιν, ή συνέχεται; Τί τόν 
χουν στέργτμεν, δς άνεμου βραχεία ρ\πή σκεδάζε-
ται ; Τί ποτε άμελοΰμεν άνθρωποι θεοΰ είναι καί 
άνδρες επιθυμιών, δποΐαι τόν μέγαν Δανιήλ έξεπύ-
ρουν ; γινόμεθα δέ πλούτου άνδρες, οίς τά χείρω έμ-
πορευόμεθα , καί άνδρες αίμάτων , οΐς αλλήλους 
λ^στεύομεν 
άξιοι; 

λγ 7. "Ώμοι, δτι τόν τού θ(εού οίκον ημάς είς ληστών 
ύπανοίγομεν σπήλαιον, ένθα δέον δν, θεόν ένοικεΐν 
καί έμπεριπηεΐν, άλλ' αυτός είς μωμητούς βολεώ-
νας μεταποιείται, ών δ'ζει φαυλότης κατά θεόν 
αντίθετος εύωδία. Οι μοι, ότι τό τιμιώτατον έν ήμΤν 
γλωσσόκομον, τδ καλόν σ τ ό μ α χ ο υ χρυσέαις παρα-
βύεται, άφ' ών χρύσεσ παραδέδονται στόματα, άλλά 
κιβδήλοις γλώσσαις καί ύποχάλκοΐί, δι' ών έξηχού-
μεν ώς κύμβαλα , δυσφη μουντές, συκοφαντοΰντες , 
ε: μηδέν άλλο, άργοΤς λόγοις έναδολεσχούντες , τάλλα 
ποιούντες, ών ένεκεν καλδν ήν , εί μηδέ γλώσσας 

καί γής ένδοξοι , προσθήκης κακών JJ nibus malis dignoa ? 

aul cbarybdis,sed sicut tartarus. Deus loquitur et 
operatur; adverearius promittit et promissie non 
etat. Qui natura bonue eat, veritatem colit ; qui 
improbus, hariolalur. Vincat in nobis animus 
qui divinae est originia, nec vero terra, qua ad 
ima tendit. Omieeo corpore animi partea am-
plectamur. 8in minua, caro animae viviQca? eubmit-
tetur, nec vice versa. Quid limum sequimur, ca-
lorem apiritualem quo continetur negligentes ? 
Quid colluviem ambimus, qn» levi vento diruitur? 
Cur non hominee Dei et desideriorum esee niti-
mur, ut magnus Daniel ? Cur divitiarum eecta-
tores aumua qum noe deteriorant, quae noe 
smguinem aitientea reddunt et latronea et om-

33. V a nobia, quia Dei domum latronum spe-
luncam facimus, ubi Deus habitare et inambulare 
debcret, pro quo in turpe etercus mutatur malo 
odore plenum. V» nobis, quia pulcberrimum in 
nobia iastrumentum, lingua, non aureis sed adul-
terinis et aereis vocibua inservit, quo fit ut sicut 
tintinnabulum maledicamua, denuntiemus autsal-
tem futilia proferaiLUS, uno verbo. ea faciaraua 
propler qu» melius lingua omnino careremus. Cur 
linguae inanes reddimus et ea colimua quee domui 
noatra aplendorem tribuere queant ? Sed talibos 
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ne ineistamos. Odoratue non admodum facilis eet Α **χομεν. Τί δ' άλλά γλώσσας μέν άχρειυύμεν, δσ*ι 
tractatu, (quie eoim nostrum adeo humidua et l i -
quidus est, ut unguentis delibutus iisdem ad per-
niciem suam abutatur ?) eed alia etiam dementia 
ao oatura? faleificatio iotercedit qu© non circa 
odoratum, sed circa perveetigationem et vestigio-
rura scrutationem vertitur, cujus auxilio hominem 
nt brutum animal dilaniamus. Oculis etiam adeo 
abutimur ut lyacia aciem oculorum et ejus qui,ut 
est in proverbio, omnia videtet cujuscorpuaplane 
oculatum ab antiquis depingitur, habere praeeuma-
mus. Scd equidem non pulchritudinis custodiam 
aut viaionis curam indigito aJiam, niai qu» 
alieDis negottie operam dat ideoque culpa non 
vacat. Vociferatur aliquis ob vineam, aliue de 

τοιούτοι έσμεν, σεμνυνόμεθα δέ τοις λοιποΐς, δι* ώ» 
τοΰ καθ* ήμας ο'κου τηλαυγές άν τδ πρόσωπον φαί-
νοιτο ; Ούκούν ούκ έστιν, είς τδ πάν είπεΐν, ώς καί 
άπισχυρίσασθαι . "Οσφρησις μεν γάρ ήμΤν άλλως 
μεν ίσως ού πάντη δυσανάγωγος· (τίς γάρ ημών 
ούτω περιττός καί πλαδών καί εύροών τ ά ές βίον, 
ώς μύροις έγκολυμ6ό>, καί τήν εκείθεν παράχρηαιν 
έξευρίσκειν εις άπώλειαν ;) άλλη δέ τις δπεστι πα-
ράνοια καί παραποίησις φύσεως , ού πρδς δσφρεν 
ήσχολημένη, άλλά πρδς τδ ^ινηλατειν καί ιννη ερευ
νών, δι* ών έξευρόντες άνθρωπον δσα καί θήρ*^*" 
σπαράξομεν. Όφθαλμοΐς δέ είς τόσον παραχρώμεθα, 
ώστε, πρδς ά μέν μή δέον έστί, Λυγκέως άναβλέ-
πειν δξύτερον, ή καί τού παροιμιαζομένου πανόπτου, 

domo erepta clamat, alius quod agellus ejus ni - n δν λόγος δ παλαιός δλοσώματον είς οφθαλμούς ήνοιξε. 
objiciun- Καί ού λέγω κάλλους έποπτείαν καί περιεργίαν mie limitetur, et eic multa alia oculis ο 

tur. Sio circa deeideria nostra oculi noetri erunt 
perepicaciesimi; ubi autem ratio eana ad aspi-
ciendum invitat, voluntas quod visibile est refert 
ad odium aut ad metum pa»n», aut expenss mo-
dic»; sed caecitalem innatam (si boc nomine uli 
libet) superando virtutem non parvam rec^gnoe-
cimus, etiamei oculie obliquie intuemur. Quando 
explorandi cauea locum aut ealularem, si pro 
amicis, aut perniciopum, si pro inimicis, nccupa-
vimua, in salutari quidem, quod bonura est, vide-
mue ; in pernicioso autem non, ut Deus vult, ape-
cularaur. Sio etiam ai non imitationis gratia nos 
ad angelos referimus, patria luminum ut cum 
Evangelio loquamur, faciem perpetuo videntea, 

όψεως έτεροίαν, άλλά τήν έποφθαλμίζουσαν πράγμα-
σιν άλλοτρίοις, καί ούτως αδικούσαν είς στέρησιν. 
Κέκραγέ τις έπί άμπελώνι, βο? Ιτερος έπί οικίας 
αφαιρέσει, άλλος, δτι δρογλυφεΐται τδ κατ* αύτδν 
γήδ ιον πολλά δέ καί έτερα τοιαύτα άφθαλμών αδι
κήματα. Καί ούτω μέν δζυωπέστατοι ποιούμεθα έπί 
τοΐς έφετοΐς ή μ ι ν ένθα δέ δ μέν δρθδς λύγος προ
καλείται βλ έπε ιν , ή δέ προαίρεσις αναστέλλει τδ 
δπτικδν ή κατά έχθραν ή φόβω ζημίας ή «λλά δα
πάνης μετρίας — άλλ' έκεΐ καί τήν έκ γενετής τύ-
φλωσιν, ειπερ οΐόν τέ έστιν είπεΐν , ύπερπαίομεν, 
άρετήν ού μικράν κρίναντες , εί καί παραβλώπες 
προσενεχθώμεν. Καί δτε δέ σκοπιάν θώμεθα, τήν 
είτε σωτήριον, δ'τε υπέρ φίλων γίνεται, είτε ο'Λε-

tenebris digni filii flmua, ubi ne Deus in nos C θρίαν, δ'τε τδ άνάπαλιν, τοΰ μέν πρώτου Ιογου γι-
oculoa vertit quia verbum ejus non veremur, Dixit 
enim ee tales homines intuiturum eese eiout mitea 
et tranquillos et quiillud observant : « Qui etat vi-
deat ne cadat. » 
των βλέποντες, εύαγγελικώς είπεΐν, πρόσωπον, άλλά τών τοΰ σκότους δξίων γινόμεθα" δτε ουδέ δ θεδ) 
έφ' ημάς βλέπει, ώς μή τρέμοντας τόν αύτοΰ λόγον. *Εφη γάρ, έπί τοιούτους ανθρώπους έθέλειν βλέπειν, 
καθά καί έπί τούς πράους, καί ήσυχίους, καί τούς φυλάσσειν είδότας τδ « Ό δοκών έστάναι, βλεπέτω , μή 
πέσ$. » 

νόμενοι, ές αγαθόν βλέπομεν ζηλοΰντες δέ τδ δεύ
τερον , άλλά τότε ούχ , ώς δ θεός έθέλει , βλέπομεν. 
Ούτω δέ καί, δτε μή ές αγγέλους μ ιμητ ικως ήμΐ* 
αυτούς άνάγομεν, διηνεκώς τδ τού Πατρδς τών φώ-

34. Et sic haec ΘΘ habenl. Si autem ad auditum 
quaeeliontim vertia, ne auditom quidern eicut pap 
est,recolimu8, sed aures laudibus, plausibus, can-
tibue, nugis, imo blaspbemiis obtendimui, atque 
adulatoribus ut eas pravis sermonibus tranefodiant, 
si velint. Verbum Domini fastidimns, unde fames 
nos premit cum eaquesitis verba divina audiendi: 

λδ\ Καί ούτω μέν ταύτα. Εί δέ χ ρ ή πλαγιά·» 
είς τήν άκοήν, ουδέ αυτήν συντηρούμεν, ώς έκρε-
πεν άλλ' έπαίνοις μέν καί κροτάλοις καί μούσεκ 
ψδικαΐς καί εύτραπελίαις, ήδη δέ που καί βλάσφη
μο ις λόγοις ήδέως έκδιδόαμεν τάς άκοάς, καί κόλαξι 
δέ παρατιθέαμεν αύτάς , ώς καί κατατρυπ^ν, ε( 
βούλοιντο, καί άνευρύνειν είς τδ φαύλους άκούεσ|ε> 

VerbumDomini autem non dico id solum, quod in JJ Λόγον δέ Κυρίου άκουε ι ν δκνοΰμεν, δθεν καί δ λι/ά 
Evangelio et in csteris apostolorum scriptis legi-
tur, ubi Paulus apoatolus Domini loquilur et qui 
siroul cum eo locuti eunt, cum gravitate, sed 
id etiam quod in caeteris nnntiis ac magistris 
divinis invenitur. Omnes enim os Dei sunt, 
ut etiam prophetarum chorus. Idcirco etiam 
verbum ex talium virorum ore, verbum Domini 
est, nec aolum, sed quivie sermo Dominicis ser-
monibus similia, quibuscunque labiis profertur. 
Itaque indocilis ille verbo Domini aures obtu-
ravit et sententia evangeiica in eum quoque san-

ήμΐν έπεισφρεΐ, συντρέχων τψ λ ιμψ τ ή ς τών & 
λόγων ακοής. « Αόγον » δέ εΤπον « Κυρίου,'.**· 
μόνον τόν έν τοΐς ίεροϊς Εύαγγελίοις, τ ο ι ς 
τοΐς άποστολικοΐς, εΓγε καί Ηαΰλος απόστολο; ίψ^ 
σεμνολογεΐται, ώς καί αυτός άκοφαίνεται, έχο\ου-
θως δέ καί οί κατ' αυτόν · άλλά καί τόν έν τοΐς λοι-
ποΐς Οείοις κήρυξι καί διδασκάλοις. Στόμα γάρ εύ-
τοί πάντΐς Κυρίου, καθά καί τδ προφητικδν άγημα. 
Καί τοίνυν καί δ έκ τοιούτων στομάτων λόγος Κυ
ρίου λόγος, καί ού μόνος αύτδς, άλλά καί εΓπερ έ( 
οίασδήτινος γλώσσης άπηχεΐται λαλιά σύμφωνος τοΐς 



705 IN S. QUADRAGESIMAM ORATIO IV. 706 

ούτω κυριαχαΤς. Ούκούν χαι ό ταύτης πύρήκοος λόγω Α citur et eidem judicio fubjicitur oui is qoi eacra 
Κυρίου έβυσε τήν άκοήν, και ή ευαγγελική ψήφος καί Evangelia dedignatur. 
χατ' αυτού κυρούται, και εις ?σον έρχεται κατακρί-
σεως καί αυτός, όποιας καί ό τών άγιωτάτων ευαγ
γελίων ανεπίστροφος, 

λε'. Και μή μοι όντικαθιστάσθω τις αγέρωχων, 
καί βρενθυόμενος, καί απαξιών, έξ ευτελών προσώ
πων άκούειν λόγον δέοντα. Λύγος γάρ άπας θείος 
προερχόμενος ανθρωπίνου στόματος ήγίασε τό στόμα 
έκεΐνο, έίθεν καί ώς έκ θειοτέρου έμπνοίας προΐών 

35. Noautem superbus aJiquis et gloriosus de-
dignanter mibi reepondeat, qui non nisi cum vili-
bua converaari digaus est. Omne enim dictum 
divinum quod ex ore humano prodiit, id os sanc-
tiOcavit; quare etiam, ut ex apiritu diviniori pro-
diene,8anctum est,otaerem quein transU veneran-
dum reddit; eodem inodo et aures per quas vitaoi 
adipificitur. Si igitur animain alium sublata talem 
aermoDem divinum inbabitat, aui plena facta 
•anctificata eet; quod si non ieto modo conformata 

πείτω καί εύλαβείσθω, μή έναγώς διατέθειται. Καλδν g eat, habet sane quod metuat ne inter res exsccra-

άγιός έστι, καί τόν αέρα, δι' ού δχεΐται, τίμιον απο
τελεί, ούτω δέ καί τήν άκοήν, δι' ής ές ψυχήν πο
ρεύεται. Εί τοίνυν καί ή ψυχή άναπετάσασα έαυτήν 
τόν τοιούτον θείον λόγον είσοικίσεται, καί δ'λη γένη-
ται αυτού, ήγίασται • μή ούτω δέ διατεθειμένη σκο 

χρατήρ χρύσεος εκκλησιαστικός, έν φ τδ πάντιμον 
χίρναται. Εί δέ καί έν ύελίνψ μυστηριασθείη τά σω
τήρια, ή τψ άπό ξύλου, είτε οστράκου, άρά γε άπο-
πέμψεταί τις Χριστιανός τά θειότατα ; Μηδεςί, ώ 
Κύριε, τοιούτος άναφανείη. Ούτω γούν καί στόμα 
σχεδιασθέν, ώς εις ιερόν βιβλίον, και λόγους θείους 
πρόαγον, πείθειν άν έχοι τούς έΧέφρονας, όποιον 
δ\ν καί ειη έκεΐνο τό στόμα. "Η δ'νος μέν Βαλαάμ 
γλωττηματισθεΐσα κατ' άνθρωπον, επιστροφή ν έσχε 
τήν έξ ακροάσεως ; άνθρωπος δέ λαλήσας, ώς έχρήν, 
είς 6νου μοίραν άποτετάξεται ; "Οφις παρακουέσθω 
λαλών, δσα τοΐς Εδέμ άποικίζειν εχουσιν , άνθρω
πος δέ, δστις άν καί ε Γη, άκουέσθω λαλών τά οίκί-
ζοντα εις παράδεισον. 

λς' . Διαιρώ τόν άνθρωπον ίδού είς πολλούς, καί Q, 
λαλείτω έκαστος τά τού θεού, καί δ βουλόμεννς παρ-
ακουέτω, ίνα καί αυτού παρακούη δ θεός. Καί τούς 
μέν ιερούς απαντάς ίδια τίθεμαι κατ' έξαίρετον * 
γίνομαι δέ της λοιπής επελεύσεως, τών ταπεινότε
ρων άρξάμενος. θλίβεται δούλος, ή κατωτέρω τύχη, 
καί ή θλίψις ούκ εύφορος, καί αναφωνεί τά πρδς 
έλεον, παραμιγνύς καί θεού δνομα * τίς δή ούν επά
ρατος ούτως, ώς μή πρός έκείνψ τήν άκοήν εχειν, 
καί έλεείν ; Πιέζεται τις χειρομάχα ψυχή, δ'τι κο-
λούεται μισθού δ άνθρωπος, καί προβάλλεται οίκτρδν 
τδν ίκέσιον, ζητών άκούσαι ώς « Ίδού, έταΐρε, έχεις 
τδ σόν * άθλιος ούν δ βύσας τήν άκοήν θ&ίψ ($ή-
μετι. θεοΰ γάρ λόγος, καί τό μή άδικεΐσθαι τόν 
απέχοντα τδ εαυτού. Τύπτεται παις, είτ' ούν σω
φρονίζεται, καί πληγαί ού κατ' άνθρωπον, καί τό 

biles ponatur. Res pulchra calix aureua, in quo 
eacerdos pretiosum sanguinem miscet. Si autem 
mysterium ealutare in vaso vitreo, aut ligneo, aut 
argillaceo perageretur, nura est Cbristianus eacri-
ficium illud repudians? Ne unus, Domine, haao 
faciat. Sic etiam os contumeliana libroajet eermo-
nes divinoa, non facile nobilitatem euam probabit. 
Num Balaami asina voce hamana predita ex au-
dilu loquelaip mutuata 68t?Homoautem qui debiio 
eermone ueus est, animalisne bruti munere fun-
getur? Serpene loquens audienbus non eet ab 
exsulibue Edem; bomo autem, quisquis sit, au-
diatur, quaodo de novis Paradiei incolis loquitur. 

36. Hominem ia plures divido, quoruro quieque 
res divinae loquatur; quiaudire non vult,ne audito, 
ut Deua quoque eum non exaudiat. Viroe saoroa 
omaee ia loco pecuJitri etatuo, ad viliorea tranei-
turus. Servus aliquis tribulatur et inter tormenta 
bominum Deique ipeius mieericordium invocat. 
Quia adeo durus eat ut miserum non audiat, mise-
ricordiam deneget ? Laboriosa anima in anguatiia 
eet quod homo mercede frustraiur et mieerum 
supplicem rejicit, ut ei dicatur : En, amice, mer-
cedem tuam ! Miser igitur qui verbo Deiaures ob-
turat. Dei enim eat verbum probibene ne ei qui 
aua alienat injuriam interamus. Puer verberatur, 
eed inde emendatur; ictus gravea non sunt, et oa 
ejuaDei recordatur et veniam expostulat. Stultue 
igitur eet magister qui disciplinam vilem iotro-

στο^έκε\νου γέμει θεού μνήμης, καί παρακλη- D ducturue animara pretioeam in exsilium agit 
τεύει πρδς άνεσιν · μωρός ούν διδάσκαλος, δς παί 
δευσιν είσάγων ουδέ πολλού ίσως άξίαν, άπάγειν 
έθέλει όιμιωτάτην ψυχήν. Στέρεται τών οίκείων ορ
φανός τ ις , καί τόν τής δρφανίας προστάτη ν εκφωνεί 
πρδς ίκετηρίαν θεόκλυτον · φαύλος ούν υίός δ αδελ
φού τοιούτου ύπερορών, δς, εί καί πατρός τού κατά 
γήν στερηθείς άπεφκυτώθη, άλλά τού τών φώτων 
καί τών ορφανών Πατρός ούκ έκπέπτωχεν, Έλικίσ 
γεροντική, χαί ουδέ γένους εύ έχουσα, ήδη δέ καί 
τψ πλείονι πρός τψ "^δη ούσα, καί τι πάσχουσα, ών 
ούκ Εστιν άνέχεσθαι, λαλεί, και τόν παλαιόν τών 
ήμερων έπί στόματος φέρει, καί δι' εκείνου μέσου 

Orphanui aliquis fortunis privatus, tulorcm ad 
supplicatioDem Deo offerendam evocat. Pravue 
igitur filius talem fratrem ex oculis adjiciens qui, 
etsi patre terreetri prifatus sit, Patrem tamea 
luminum et orphanorum haud amisit. iEtas pro-
vecta, viribus debilitata, jamque prope ad roortem, 
per intolerabilia roala loquitur et Antiquum dio-
rura in ore gerit, et per eura miseric :rdiam pro-
vocare tentat. Os dentibus exutum divinis hymnis 
reeonat. Igiturqui animum nonatteadit, nec Deum 
timet, nec mortem, nec eenectutem enixe sperat, 
Si eniin epea eenectutis ei fulgeret, morum simi-
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litudo aliorum eum allioeret. Mihi autem qui talis A. ^ e o v *βέλει έφέλκεσθαι, οδόντων μεν τάχα που έχ-
eat videtur auditurue illud esee: In annos haud 
venit, siquidem praBmatura morte ereptus est. 
Supponatur aliquis ebriue qui, cum fundamenta 
dorous ejus subverea sunt, pcdibusstare non valet 
ob cerebrum, pedes et caput, quee male habent. 
Anferatur ex ore quidquid odiosum ; lingua pur-
getur aordibue polluta; duplicentur in oculia qu» 
cernuntur et aio male reiineantur. Meoa aulem 
bujuamodi viri aana sit, et lingna crrabunda res 
debitas ienui voce effutiat, ut nullo facere vide-
mus. Qui igitur quod audit parvi facit, quando 
reeipiscere ccepit neo plane ebrius est, valde su-
perbit. 
μοΐς τά δρώμενα, χαί ούτω παραβλεπέσθωσάν · δ' 

κεκρουσμένη, έμπιπλώσα δέ τδ στόμα θεοκλυτήσεως ' 
δ τοίνυν μή άξιων πρδς αυτή τδν νουν έχε ιν , ούτε 
θεδν εύλαβεΐται, καί ουδέ καραδοκεί θάνατον, μή · 
ποτε δε ούδε γήρας. ΕΙ γάρ έλπίς αύτδν ύπέσαινε 
γηραλεότητος, έφίλει άν τδ δμοιοπαθές. Καί οΤμαι 
άκούσειν εχοι πόθεν καί δ τοιούτος τδ « μή ώρας 
Ίκοιτο, » άλλ' έκθερισθείη πρόωρος. Ύποτεθείσθω 
τις καί μεθύων, τούς θ&μ*λ(ους τοΰ κατά σώμασε-
σαλευμένος οίκου, καί ούκ ϊχων είς δρφδν Γστασθαι, 
τδ ύπερψον κατασεσεισμένος (εκείνοι μέν πδοες, 
τούτο δέ κεφαλή) * άποφερέσθω τοΰ στόματος πολυ 
τδ αηδές, παραφερέσθω ή γλώσσα φαύλως έγχολυμ-
βούσα το ι ούτοι ς ρεύμασι, δυαζεσθωσαν τοις όφθαλ-

νούς δέ δ'μως τ φ τοιούτψ έ^ώσθω, χαί ύπολαλέίτω 
παρακόπτουσα ή γλώσσα τά δέοντα, όποιους πολλούς τοιούτους τεθεάμεθα. Ό γούν έξουθενών τδ άκουό-
μενον, δκνώ είπεΐν, εΓπερ έγρήγορεν εις νηφάλιον, καί μή μεθύει πολύ τδ άγέρωχον. 

37. Sed cur longias i a cceptie meis procedam ? ρ λζ'. IIou δέ προχωρήσω τοΰ λοιπού είς πλέον τοΐς 
Cur non verbis meis finem impooam ? 8i enim ta 
libus aurea sunt praebendae, quomodo non ei qui 
omnes Buperat? Sicautem eciraue omnium caput, 
Deum inquatn, reoou; si sensibus noatria iinem 
laudabilem praescribimus, scopum puta, ad quem 
omnes qui eecundum Deum vivunl,vi8unt.Non eet 
hiclocus bominemeecupdum populoadietinguendi, 
quare tantum de nostrae aetatis homine graeoo ac 
barbaro mentionem faciam. Lingua autem graeca 
loquentem audire, eique,ubi necasse est, obedire, 
nemo recusabit Ipse barbarus res referene noa 
refutandas, ab arbitris noetria condemnatur. 
Videna enim ee a nobia non intelligi barbare lo-
queotem, a sermonepatrio destitit, digitum versus 
ooBlum tendene,Oeo coelesti nos comoiendat, et sio 
theologiam exercet innuendo Altissimum euae ip- ^ 
eiuspreces exaudire. 8i igitur obedimus, mieeri-
cordiam divinam recuperamus ; si non obtempera-
mus, in barathrum perniciei cadimus. 

έκ τών έλαττόνων έπιχειγήμασι, καί μή συγκεφα-
λαιώσομαι τδν λόγον ; ώς, εΓγε το ι ούτοι ς προσώποις 
δοτέον τάς άκοάς, τψ παντί πλέον τοΐς έν υπεροχή 
τούτων κα· κρείττοσιν. Ούτως οΓδαμεν τιμασφαι τήν 
μεγίστη ν ημών κεφαλήν, τδν θεόν, %\ τάς έν ήμίν 
αισθήσεις διοικονομούμεθα πρδς ένάρετον τέλος, καί 
πρδς δν σκοπδν οί κατά θεδν βιούντες τοξάζονται. 
Τφέλκομαι τψ λόγψ διελεΐν κατ' έθνος τδν άνθρω
πον, καί αφορίζω παχυλώς εις τε τδν καθ ' ημάς 
Έλληνα καί εις βάρβαρον. Καί γλώσσης μέν έλλη-
νιζούσης άκούειν καί ύπακούειν, ένθα βέον έστιν, ούκ 
άν άποφάσκοι τις * δ δέ βάρβαρος, λαλών κ«? αυτός, 
δσα ούκ άν δέοι παρακούεσθαι, καί μ ή εορισεων 
έπιστροφήν, κατάκρισιν έμποιεΐ καί αύτδς πσρε τφ 
κοινώς διαιτώνται τοΐς καθ' ημάς. Ε ίδώς γάρ , δτι ού 
ξυνίεμεν, ών βατταρίζει, καί άπογνούς τ η ς πλείονος 
βαρβαροφωνίας, άνατείνει δάκτυλον ώς είς αύτδν 
ούρανδν, καί άνατίθησιν ημάς τψ ούράνιψ θεφ, καί 
ούτω θεολογεί, έπήκοον τής αύτοΰ λ ιτής αΐνιττόμε-
νος είναι τδν "Γψιστον. Καί ή πειθόμεθα, καί κατά-
γομεν τοΰ λοιπού τδν άνωθεν έλεον · ή δυσπειθούμεν, 
καί καταγόμεθα είς βάθιστον δ'λεθρον. 

λη' . Εί δέ τις ενταύθα ύποκρούσεται μεμφόμενος, 
δ'τι έαυτδν ήγαγεν δ λόγος "Ελληνα τε κα ί βάρβαρον 
τά γε είς τδ ποτνιάσθαι δικαίως, αύτδν μέν άφήοΜ 
τηνά λλως λαλεΐν, ύποβαλών ένθύμησιν τού πάντες 
ώσπερ δμοδούλους, ούτω καί ομογενείς εΤναι · δτι 
καί πατρδς ένδς, τοΰ ποιήσαντος θεού» καί μητρέί 
μιας γής, άφ' ής πεπλάσμεθα. Και οδτω μέν lr 
τρέψα αύτδν τής άντιλαλιάς, ύπομνάσω δέ, * 

eerendo, dubias qurcstiones proponendo, in Deum D 6μοίως καί έπί άλλων πολλών έσμεν λάλοι, * 
* Α απορίας ψύχρας προβαλλόμεθα, καί λογοπραγε**» 

θεδν, καί έρωτώμεν, διά τί τούτο καί μ ή έκεσ·**-
ποίηκεν ; εί καί αύτδς ανέχεται ούκ έκγελδ*, 
μυκταρίζων (έπ' άλλοις γάρ ταύτα γε), άλλά έλεων 
ήμας τούς έν κενούς γλαφυρούς. Έ φ ' οΓς εκείνα έν 
βραχυτάτφ ήμίν δποτίθεμαι, Ινα μή καί θεομαχώ-
μεν, πάσχοντες ούτω, καί τδν θεδν διορθούσθ* 
πειρώμενοι, θεσμοθετούντες οίον αύτψ, καί καθέλ-
κοντες, δ'ποι βουλόμεθα, καί άντί δούλων δεσπόται 
γενόμενοι, καί τυραννοΰντες τήν κυριότητα. 

38. Si quis boc loco querens interpellat quod 
eermo ipsum et Graecum barbarumque ad justas 
Jamentationes adegit, per me queratur, illud in 
memoriam revocans quod, sicut conservi, ita etiam 
congeneres sumus ab uno patre, id est a Deo 
creatore, et ab una matre,lerra inquam, prognati. 
Sic quidem oppoeitionem ejus admittam, id uaum 
monene quod ciroa multa alia multi aumusin dis 

ipsura inquirentes cur id nec vero illud fecerit; 
otei ipse non irrideat maligne uti in tnultie aliie, 
eed miaerane noemet qui circa vana profundi 
sumus. De his quam brevissime poseum monebo, 
ne contra Deum luctemus et, Deum correoturi, 
legielatores nos esee presumamus, et, quo lubet, 
trahentes, e servis domini facii in dominationera 
ipsam dominemur. 
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λ δ \ Ούκ άξιον, ώ ούτοι πάντες, λογιότητος άν- \ 39. Non dignum eapientia homana est quasrere 

θρωπίνης, άπορεΐν, διά τί ποτε ό θεός τούτον μεν 
τόν ξένον, καί έκεϊνον τόν άδελφόν, και τόνδε τόν 
γείτονα, και άλλον περίοικον κατήντλησεν άγαθοΐς 
τοΐς περί κόσμον, φαιδρότησιν οίκων έλλάμψας, οί 
καθά καί ήλιος έναστράπτουσι κάλλεσιν, αγρούς 
πληθύνας πίονας , ένευθηνουμένους τοΐς έκ γής 
άγαθοΐς, τά ταμεία πληρώσας αύτοΐς, καί στενοχω-
ρήσας εύδαιμονικοΐς ένθέμασι, θεράποντας καί θε-
ραπαίνας έπιδούς είς φιλοτιμίαν άμύθητον , ζώα 
προσεπιθείς είς πλουτισμόν. καί τούτον άμέτρητον, 

quibuaex causie perigrinum aliquem,aut fratrem, 
aut vicinum, aut alios bonie terrestribus cumu-
larit, deliciosis locupletane rebus domoe solis ins-
tar eplendentes, campos fertilee fructificando, hor-
rea replensjfelicitatis gerraen ubique implantando, 
eervos et eervae zeloeaa addendo, aniraalibus do-
mesticis imo omni prosperitatis genere cumulavit, 
me autern qui i l l i nulla in re inferior sum, in om-
nibue minoravit et siliqua inaniorem fecit, cunctia 
privatum ? 

τ ό δέ πάν είπεΐν, καί τοΐς έσω καί τοΐς εξω εαυτού πολλαπλασίονα κορυφώσας τόν ούτως εύ παθόντα* έμέ δέ 
ουδέν άπεοικότα εκείνου τοΐς άπασιν ήλάττωσε, καί αυτής, δ φασι, λεβηρίδος κενώτερον απετέλεσε, τοΐς δ'λοις 
άποστερήσας έμέ; 

μ . Μή δή τοιαύτα τις έπαπορείτω , φιλοσοφείν 40. Nemo igitur, philoeophie pretextu, de novo 
έθέλων , καί θεού καταψηφιζόμενος τό άδιάκριτον. g dubia movcns, confusionis Deum accusabit. For-
'Ακούσοι γάρ άν πόθεν έκ τών κατωτέρω (άνωθεν 
γάρ δ Κύριος ούκ άν μή ούκ έξουδενώογι τόν τοιούτον 
διάλογον) πρώτα μέν Πόθεν οΤδας, ώ ούτος, ώς ου
δέν άπέοικας τοΰ φθονουμένου, φ έγκοτεΐς, εί το-
σαΰτα περίκειται αγαθά; Μήποτε γάρ σύ μέν ένάξιος 
εύδαιμονεΐν, εκείνος δέ κατάξιος, καί που καί πλειό
νων επάξιος. Είτα επειδή τοίτο δάκνειν έχει σε είς 
ψυχήν (καί γάρ τοι πασα σύγκρισις έλαττοΰσα δάκνει 
τόν ύποβιβαζόμενον), μάθε καί, δ'τι τψ μέν άδελφψ 
πρός ισότητα ήκεις ταλαντευόμενος. Έστω δέ, ,ώς 
καί καθέλκεις τή ροπή πρός τι μείζον καί πολλού 
άξιον καί δμως δ τοΰ βίου βραβεύς μέγας θεός, δ 
δίκαιος διανομεύς γεωμερτήσας έπί παντός τό άνά-
λογον, τόν μέν άδελφόν διέκρινε πλήθοντα εΤναι καί 
τ ψ βίω πίονα, σέ δέ άλλά ίσχνόν καί ύπόκενον. Τί 
δέ ούν λογιστεύεις τόν καί Δεσπότην καί Πατέρα, 
καί διά δίκης άγεις, έφ' οις διψκονομήσατο ; Οότερον 
Δεσπότην εκείνον τ ίθης; Καί πώς δούλος ών λογο-
πραγεΐς τόν Κύριον; Άλλά πατέρα ονομάζεις. Καί 
διατί τολμάς, άναιδώς προσφέρεσθαι, καί μή δεδιέ-
ναι τήν έννομον άποκήρυξιν, εί ούτω καταθρασύν-fl 
αύτοΰ; θευκλύτει, δυσώπει, εξευμένιζε, μέσοις χρώ 
ταΤς εύχαΐς, καί μάλιστα τοΐς άγίοις αύτοΰ · καί 
ού'τως, ε?περ δέον είναι διακρίνει, άπομερίσεται τοΰ 
παρ* αύτψ πλούτου καί σοι, καί μυρίολβον αποκα
ταστήσει σε. Εί δ* Ϋσως καί ποτνιώμενος και πολλά 
ποιών, άττα πρδς έ'ντευξιν, μένεις δ αυτός τοΰ 
λοιπού, λόγισαι θέμένος ές ψυχήν, ώς ή πολύ έν σοί 
τδ έφάμαρτον, καί δι' αυτό ούκ άξιοι καί σέ τοΰ 
πλουτισμού, ή άλλο τι. Νΰν μέν ού συμφέρον σοι τό 

taese enim ab imie locia (desuraum enim Dominus 
ejusmodi eermonem conteoanit) audierit vocem : 
unde ecis, sodes, quod non diseimilie sis ei, cui 
invidee divitias ? Non enira tu indignua, ille per-
dignus, imo plu.nbus quam qua? poasidet dignus. 
Quod autem hoc aniraum tuum devorat (omnia 
enim comparatio humiliatum offendit) scilo cum 
fratre eadem trutina te ponderari. Posito autem ut 
tu majoris momenti ac pretii ais inventus, attamen 
Deus, magnus vitae distributor, qui omnia juste 
dimetitur, fratrem locupletem, te vero pauperem 
ease atatuit et miserum Cur igitur Doroino et Patri 
diem dicis, et recenaes ejus creationem ? Num in 
Domini loco eum ponia? et quomodo, servue cum 
sis, Dominum ad rationem reddendam vocas ? At 
Patrem nominaa. Quomodo vero audee pro impu-
dentia tua,contemnere exconimunicationem? Auxi-
lium implora divinum; fac poenitentiam, expia 
peccata tua precibus tuis, ad sanctos praesertim 
ejus effusie, et ubi opus erit divitiaa tibi commu-
nicabit, et vere beatum reddet. Si autem, auppli-
cans et pro viribus quod luura est peragene in 
eadem fortuna manea, cogiia quod ob peccata tua 
aut aliud quoddam te divitiarum participem eaee 
non vult.Nunc quidem voticompotem ilerinihil tibi 
prodesset; veniet autem tempus, quo vitae pratum 
florebit, et tu fruotum largissimum colligere po-
terie. Aut non vides arbores fruclibus plenos, et 
frugiferos; alios quoUnnis passim frugiferos, 
passim eteriies folia dijicere ot coma? naturalie 

πλήρωμα τού αιτήματος* έ'σται δέ δ'τε ό τοΰ βίου D calvitium pati ? Quod non vanum ac inane, eed 
λειμών έξανθήσει, καί δρέψασθαί σοι δώσει έν καιρψ 
πολύν τδν καρπό ν. "Η ούχ όρ$ς καί φυτά δένδρων, 
τά μέν καρποΐς βρίθοντα, τά δέ τινα διαπαντός ούκ 
άκαρπα; καί τών καρπίμων τά μέν είς δλον έτος 
τηρούντα τδ τρέφον φΰμα, τά δέ έξ έτους μέν είς 
έτος εύφορούντα έκ διαλείμματος, τόν δέ έν μέσψ 
καιρόν ού μόνον άκαρπα είς τό πάν, άλλά καί φυλ-
λοχοούντα, καί τής φυσικής, ώς είπεΐν, κόμης φα
λακρού μενα ; Τδ δέ έστιν ού μάτην καί εική, άλλά 
κατά φύσιν έλλογον . Ότε μέν γάρ έστιν όνασθαί 
τινσς, ή άνδρώπους ή έτεροίαν φύσιν, τοΰ καρπώμα-
τος , τότε δή καιρού καί οί βλαστοί μεστοί καί καλοί 

secundum nalurae rationem. Quando enim fructua 
aut bominibus, aut caeteris creaturis prodesse de-
bent, florea pleni ei visu pulchri apparont, et folia 
in fructum virescunt; si autem fructua abiit, folia 
quoque humi labuntnr. Vivipara enim quasi in 
radices matris redeunt,ibique residentia sensim in 
ver novum reviviscunt quando ut per canalea re-
currunt, et ut anno elapso naturae pecuJiaris mu-
ncre funguntur. Vide igitur nc tu quoque simili 
legi subjiciaria, et ubi nil tibi proderit arbor, unde 
flores ot fruotus apectabilea, ut folia ei qu«-
cunque a boiia arbore proveniant, nascunlar, et 
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ne, ei quando eoe colligere cupie, omnia le effu- βλέπεσθαι,καί τά φύλλα τέθηλε διά τδν καρπδν ταύτα. 
giant, quia tempue ηοη est opportunum. Sed id 
quoque vide, ne carduoa in ramie sterilibus aut ia 
rubie et pirig silveetribus producas (ob boc eoim 
fructuin quidem fers,eed ηυη debitum et manuum 
contractui resiatentem). Annon Deua hominera 
parvum facit et dtminuit qui ad fructus produ-
cendos natus non eet, aut fructum quidem fert, 
coa autem qui illos tangere volunt pungendolaedit? 
Preces funde ad Deum, et epera in eum, et ipae 
faciet. Imple ejus voluntatem, et tibi favebit. 
Irroralabium siccumeiti flagrans,et pluet tibi ccc-
litus manna spirituale etseneibile. An noeti virgam 
virentem etsolo Dei servorum verbo germinantem, 
eexcentoe β raorte excitantem ? Te autem plantam 

"Οτι δε αύτδς άπέλθ-β,τδτε χαί τά φύλλα έραζ* π ίπτε ι , 
καί τά λοιπά δέ τού δένδρου τήν προτέραν όυραν ούχέτι 
έχει. Παλιννοστεί γάρ τδ ζωογδνον έ*ς τάς μητέρας 
έχείνων βίζας, χαί ύφεδρεύει, χαί υποσμύχον ζωπυ-
ρ είτα ι είς Ιαρ, δτε πάλιν ώς δι' ύπαγωγέων τινών 
έκθλιβόμενον ανατρέχει χαί γενν^ τά πέρυσιν αγαθά. 
"Ορα γούν, μήποτε καί σύ τοιούτψ λόγω υποπέπτω-
κας, καί ή ού σύμφορόν σοι λαλεΐν δ λ η ν , έξ ής 
έσται βλάστη καί χαρπδς άξιος λόγου χαί φύλλα 
καί λοιπή πασα ευφυΐα χρηστού δένδρου, ή άλλά 
και, είποτε λάβης, άλλ' αύθις άποβρυήσεταί σοι τα 
δεδομένα διά τδ μή καίριον. Σκόπει δέ χαί , μήποτε 
άκανθροφορής κατά τάς ράμνους (χαί διά τούτο ουδέ 
καρποφορείς), ή χατά τούς βάτους χαί τούς αγρίους 

madidam, nunc pravis cupiditatibus «grotantem, g άπίους (χαί δι* αύτδ φέρεις μέν χαρπδν, περιφέρεις 
quae e paraiso venil, educare, insertione ampli- δ' εκείνον, δποιον χρή τΐλεσφορεΐσθαι φυτψ άκάν-
flcare et fecundam reddere non valesPDesine aDeo 
petera, ot ipee sponte tibi dabit. Non a Deo 
petiisti ut in matris tu® utero coocipererie, et 
tamen illa te concepit. Ex utero in lucem prodire, 
nutriri, procedere, ubi nunc 8tas,non tu» volun-
tatie fuit,attamen haec omnia,te iovito, acciderunt. 
Igitur cstera quoque tibi dabuntur, dummodo ea 
faciae, post que caHera addentur et ut in funda-
mento firmo stabilientur. Quid Domino reddituri 
eimus nencimus, attamen dedit nobis, quorum eet 
ei accepta referre. Quid igitur petere vis a credi-
tore? Dorainue mercedem tibit dedi servo,cui non 
debebat, noii igitur impudentem te gerere et pre-
cibus tuia fatigare, ne ex iie quae possides excidas 
et scrvi inutilis sortem obtingas. Pater hsredes C παραδείσου δέ ανέκαθεν πεφυχδς, ούχ έχε ι μοσχεό-

θαι φρίσσοντι, καί - τά προσαπτομένας χείρας 
άμύσσοντι). "Η γάρ ού σμικρύνει Θεδς χαί άχρειοί 
άνθρωπον, δς ή καρποτροφεϊν ού πέφυχεν, Ύ\ τρέφει 
μέν χαρπδν, κεντρίζει δέ τούς προσάπτεσθαι και 
δρέπεσθαι θέλοντας; Εύξαι τψ θ ε ψ , ώς και άπο-
δούναι αύτψ τάς εύχάς, καί έλπισον έπ ' εκείνον, καί 
αύτδς ποιήσει . ΙΙληροφόρησον τήν μετάδοσιν, καί 
επιδώσει σοι. Δρόσισον χείλος ενδεές, ύποκαιόμενον 
δίψει, καί έπιβρέξει σοι άνωθεν τά ζωογόνα, καί 
αύτδ δέ μάννα, τδ καί νοούμενον καί φαινόμενον. 
Ή ράβδον μέν οΤδας βλαστήσασαν , καί φυτά δε 
μυρία έχ νεκρώσεως άναθηλήσαντα λόγψ χαί μόνφ 
τών τού θεού θεραπόντων; αύτδν δέ σε, τδ ϊτι ένι-
κμον φυτδν, τδ νύν μέν ήγριωμένον πάθεσιν, έχ 

designavit; non igitur in ca eet neceesitate, quam 
tu ei attribuere vis. Magnus olim poseedit Job; eed 
omnia perdidit,imo se ipsum amieit. Effluxit enim 
in saniem resolutus, nec tamen Deum accusavit 
inconeiderale, non de repetundis postulavit nec 
dixit 86 aliquid amieisse, eed in Deo facuiatem 
dandi et eripiendi agnovit. Igitur ob gratitudinem 
non majorem felicitatem affectavit. Ego autem 
meluo ne Deus precibus tuis fatigatus tibi det aut 
potiue restituat quod tibi expetendum non erat. 
Gum eoim Deo dedisti quod par non erat, tu quo-
que redipieci debee quee nolueris. Job inter dira 
tormenta Deo non incongrua dixit, tu autem, non 
similia passus, eum blasphemas.Igitur ab eo reci-
pie& quod tibi gratum minime erit, nisi charitae D Άπέδοτό σοι τδν μισθδν δ Δεσπότης, καί ταύτα & 

σαι , και ως οίον δι' έπεμβολής μεταποιήσει είς 
πάντη ήμερον, χαί καταπλουτίσαι είς έγχαοπον; 
'Αφες άπαιτεΤν τδν θεδν , καί αύτδς δώσει εκών. 
Ούκ έζήτησας τδν θεδν , έν κοιλία συλληφθήναι 
μητρός * καί εκείνη συνέλαβε σε . Ουκ ήναγκασας 
πφοσελθεΤν μήτρας, καί φώς ίδεΤν, και έκτραφήναι, 
καί προβήναι, δ'ποι νύν εστηκας· χαί ταύτα πόντε 
γε'γονέ σοι άπραγμόνως εκείθεν. Έ σ τ α ι γούν σοι 
δμοίως καί τά έφεξήί, εί μόνον εκείνα ποιείς, ώ» 
γινομένων καί τά άλλα προτίθενται καί όροφούντει 
ώς έπί θεμελίψ στε^ρψ. Τί άνταποδώσομεν τφ 
Δεσπότη, καί άπορούμεν, καί μεθοδεύομεν, ώς οίε 
δηλαδή δόντι, καί ούτως έποφειλομένφ τδ άντισ*}-
κούν ; Τί γούν άπαιτεΤν έθέλεις τδν χρεωστούμενον; 

divina mala a te aufert. Si autem ob vexationes 
murmuras et quereris, te interrogo : De qno que-
reria amieso? 8ane dices nulla te re egere qua? 
hominie naturae convenit.Omnia tibi bona praieto 
sunt. Metuendum tibi non est ne in morbum inci-
dae. Omnia opera humana perficere potis ee inde 
a prima eetate quae humi repit et vix sponte mo-
vetur. Ecce te veetitum et super coiumnis flrmie, 
pedibue dico , oonslitutum incedetitcm . Omnia 
porro, quibue homini ad incedendum et aliae ope-
rationes opus cst, habes, pive homo, sive animal 
eiinplox specteris, dives cs. Quid igitur Donoinum 

δφείλων μισθούς τψ δούλψ. *Αφες ούν άναιδευε^ 
καί προσεπιζητείν, μή καί ών έχεις έκπέσης, xtc β 

τού όχρειου δούλου καθυποσταίής. 'ΕκληροδΛτ^ 
δ ΙΙατήρ· ούκέτι γούν ανάγκην έχοι το ιαύτη ν, 
σοι έπ άγειν έθελεις. ΕΤχέ ποτε δ μέγας Ίάΐί* έλλ' 
εξέπεσε πάντων, ών εΤχε, καί ούκέτ' εΤχεν σ& V»>J-
τόν. Άπέ(5*3εε γάρ, εις ίχώρας άναλυόμενος* άλλ' 
ούκ έλογίστευε τδν θεδν, ούκ έπολυπραγμόνει, ούκ 
έζήτει, ουδέ μήν έλεγεν, άπολωλεκέναι τ ι · άλλά τδν 
Κύριον καί δούναι καί άφελέσθαι άπεφαίνετο. Ούκ
ούν άνέκαμψεν είς τδ πολύ κρείττον καί εύδαιμον 
διά τδ εύχαριστον. Έγώ δέ καί εύλα£ούμαι, 
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ποτε παρενοχλών τ φ θεφ λάβ-ρς, μάλλον μέν ούν Α liberalissimum, gloriosieaimum fatigaa ? Cur ηοα 
άντιλάβης, εκείθεν το άξιον μεν, άπευκταϊον δέ σοι. sinis eum regio erga te animo esse, et largiri tibi 
Δίδοντα γάρ σε τψ θεψ, άπερ ούκ έχρήν, άντιλα- eecundum cbaritatem auam ? « Quie tandem es 
δεΐν χρεών, ά μή βεβούλησαι. ΙΙάσχων δεινώς δ tu,qui servum alienum judicae ?» aliquis audierit, 
Ίώβ , ούκ έδωκεν άφροσύνην τψ θεψ* σύ δέ, καί qui alieno eervo juasa dare pr&sumit. Quomodo 
ταύτα πάσχων ουδέν φαύλον, δίδως άφρονας λύγους. igitur non ipee quoque metuis ne quando audias : 
Τοιούτον γάρ τδ σδν βλάσφημον καί άπαιτητικόν. Unde tu venie quia a Domino tuo rationem tibi reddi 
Ούκούν αντίληψη εκείθεν τδ σοι άβούλητον. εί μή expostulas ? » 
άρα ή θεία φιλανθρωπία προσισταμένη, τδ βλάπτον άπαγάγοι έκ σού. Έστω δέ δ'τι καί πάσχων γογγύ . 
ζεις καί λαλείς. Ερωτώ δή. Έπί τί*ι γογγύζεις, καί τίνος λειπόμενος; Λείπεσθαι μέν έρείς άν ού-
δενδς τών δσα έπιπρέπει άνθρώπψ. Όλομελές σοι τδ καλδν καί πάντη άρτιον . Ούκ έχεις κίνδυνον, 
άνακεΐσθαι ά£ρώστως. Έξεστί σοι έργάζεσθαι πάντα, δ'σα κατ* άνθρωπον άπδ γυμνού εμβρύου, 
καί άπδ βρέφους Ιλυσπωμένου περί γήν , καί μή έχοντος άνανεύειν . Ίδού καί ένδέδυσαι , καί έπί 
κιόνων σταθερών, τών ποδών, όρθιος άνεστήλωσαι. Ού μήν δέ άλλά καί τά είς τήν πορείαν καί τάλλα 
πάντα δ'σα κατευθύνει τδν άνθρωπον ώς καί ζώον απλώς καί ώς άνθρωπον, πλουτεϊς. Τί δέ ούν τδν 
ταύτα φιλοτιμησάμενον μεγαλοπρεπέστατον Δεσπότην όχλεΤς, καί ούκ άφίης βασιλικώς διακεισθαι 
περί σέ, καί έπιδιδόναι, δπόσα έκείνψ εστίν έθέλοντι, κατά τό έν αύτψ φιλεύσπλαγχνον; « Τίς εί 
σύ, δ κρίνων άλλότριον οίκέτην; » άκούσοι άν τις, αυτό κατεξουσιάζειν άλλοτρίου δούλου πειρώμενος. 
Τί γούν ού δέδοικας καί αύτδς, μήποτε ακούσης ποθέν τό* « Πόθεν σύ άναπέφηνας, τού σού Δεσπότου 
λογιστής; » 

μα'. Φέρε ε?πω σοι κεφάλαιωσάμένος λόγον, άντι- β 41. Jam deoique eermonem meum reiumam qui 
φάσκειν μέν δοκούντα, τή δ' άληθεία είς έν συμ- contradicere videtur, re vera autem ia idem con-
φωνούντα. Ούκ ε στ ι τών έν ήμιν ουδέν Ισον, καί αύ venit. Nihil eorum qu» intra noe, similia eunt 
πάλιν ουδέν έστι τών έν ήμίν άνισο ν. Πνευματικώς neque dissimilia. Spiritualiter autem respondere 
δ' ενταύθα έθέλω άντιφωνεΐν . Καθότι μέν γάρ δ volo. Quemadmodum enim Deus ainguJia officia 
θεδς αναλόγως έκαστοι ς επιμερίζει τά δέοντα, καί pro viribus distribuit, aliis quidem detrabens, 
τών μέν αίρει, τοις δέ προστίθησι γεωμετρικώτε- alios bonia oumulane, sic sequitas diviniori ratione 
pov, ίσδτης έν ήμίν θειότερον πολιτεύεται, καί intra noa agit, et singuli audiunt: Amice, habes 
ακούει έκαστος τό* « Εταίρε, έχεις τδ άνάλογον σόν. » contingens tuum. Sicque qui pauca habet discat 
Καί ούτω μανθανέτω καί δ τδ ολίγον έχων, δικαίως cum summa justitia ea possidcre. iEquum enim 
εχειν αύτδ, ειτ' ούν πρδς γεω μετρ ου μένη ν ισότητα. ac justuu dicere idem est cum justitia,cum aequi-
Ταύτδν γάρ πως α Τσον » ειπείν καί « δίκαιον, » tate eocietatem inire tendit. Sic omnibus omnia 
έπεί καί ΐσότητος ή δικαιοσύνη στοχάζεται. Καί ούτω sequa et iniqua, et aermo atat aut eecundum epe-
μέν Ισα τοις δ'λοις άπαντα, λόγψ δ' άλλψ καί άνισα* ciem indoctis qui aliquid docendi sunt, aut aecun-
καί δ λόγος ή κατά τδ δοκούν τοΐς αμαθέστερο ι ς dum numerum, ita ut res nostre eic squalitati et 
(δοτέον δέ είπεΤν καί άμαθεστέροις) ή γούν άλλά ineequalitati immietae appareant et ut ordinero vlim 
κατά άριθμδν, ώς είναι τά καθ' ήμας ούτως άνακε- C nostrae inaequalilatem «qualem aut vice verea dica-
κραμένα Ισοτητι καί άνισότητι, καί έξεΐναι λέγειν mua.Mane igitur io iis,frater, in quibue constitutue 
τήν άρμογήν τού έν ήμιν βίου ή ανισότητα ίση ν, ή es, et cum sciaa te Deo gratias agere debere, ora 
τ δ άνάπαλιν. Μένε ούν, έν οίς έτάχθης, ώ αδελφέ, et spcra, et Λβ incuses guberDatorem qui navem 
καί χαρίτων δφειλέτην είδώς τψ θεψ σεαυτδν, εύ- nostram soite movet, donec ad vitae portum appel-
χ ο υ , καί έλπιζε, καί μήτε τδν κυβερνήτην μέμφου lamus; neque fratri navigii consorti invideas, si 
στρέφοντα τήν καδ' ήμας δλκάδα τεχνηέντως ώδε naucleniB ipsi opportunum locum asaignavit. Cur 
καί έκεΐ, Εως άν περί τούς βιωτικούς πλέωμεν σά- enim invidia exerceatur, ubi incriminatio ad 
λους* μήτε τδν σύμπλουν άδελφδν μέμφου, εί πρδς Dominum usque ascondit? Frater nihil peouliare, 
τδν εδ έχοντα τοΐχον δ τής νεώς κύριον αύτδν έτά- nihil proprium babet nisi quod Deua ei impertiit. 
ξατο. ΤΙγάρ καί φθονητέον, ένθα ή μέμψις διαβαί- Dum igitur fratri invidee, Deum nescius bla9phe-
νει πρδς τδν Κύριον ; Ό άδελφδς ουδέν οίκείον έχει, masti et quodammodo bellum ei intulieti. Quan-
ούδέ έξ αυτού, άλλ' δ'περ δέδωκεν δ θεός. Τψ γούν topere igitur pcccas, Dei sic censuram faciens et 
άδελφψ φθονών , λέληθας σεαυτδν μεμφόμενος τδν ροηθ θί quae facere debeat prsescribens ? Nonne 
θεδν, καί ούτω τρόπον τινά θεομαχών. Τί δέ ούτω videa te blaspbcmare prorsus si dubitaa num 
μέν τδν θεδν ανακρίνω ν , καί μονονουχί έπιτάσσων J) Olympi incolae sinemetu aut cum mcerore vivantP 
τ δ ποιητέον, άμαρτωλδν πράγμα ποιείς; Άπορου- Oportet igitur to ea quae tua sunt decernere aive 
μένος δέ, τ ί δήποτε, άλλων έν Όλυμπία βιούντων jucunda sint, aive amara, sicque causas ponderan-
τών καί άτρεμεί ζώντων, αύτδ καί λύπην έχει καί do tibi ?olaUum afferre. De iis denique qu» nuno 
φόβον, δοκεΐς λαλεΐν άναμάρτητα ού πάντως ; Δέον accidunt plura dicere me non decet; penes Deura 
τοίνυν κάνταύΟα διαγνομονεΐν σε τά κατά σέ , καί enim judicia quorum profunditaa cst incompre* 
συμβιβάζειν αύτοΐς τά τε ηδέα, τά τε λυπηρά, καί bensibilis. 
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ούτω τή καταλήψει των αίτίων λςμβάνειν τι παραμύθιον, καί δή θεωρητέον αύτδ ε!ς ολίγον. Καί έχί 
τών &ρτι συμβαμάτων μεν ούχ ί χ ω είπεΤν* ού γάρ ούτω δεδίδαγμαι * θεού δέ κρίματα, ών δ βυθδς 
ήμΤν άπερίληπτος. 

42. Iata autem theoria consolationis quoque non Α μβ'* Ή δέ τοιαύτη θεωρία έσται αύτίκα χαί παρ-
parum continet, ut aupra diximus. Sunt in vicinia ήγορος λόγος , καθά φθάσαντες δπεσχήμεθα. Είσί ν 
noatra, qu» late patet, et inter popularea nostros 
alii baptiemate immersi, alii in abyeeum triatiti» 
baptizati sunt, unde plerique res futuras cum 
timore preevident, quarum flnem non facile est 
videre. Ex bis qui in abysaum prolapei sunt lacry-
mis digni snnt; qui autem ad fecem usque per-
venerunt, precea et ipsi faoiant et ab aliis 
faciendas ourent; qui autem timore trepidant pre-
cibua etiam gratiarum actiones addant Deo eeterno 
vita auctori. 

48. Hoo igitur jugiter ob oculos teneamus atque jj 
examinemus quo in loco i i qui curis ac eollicitu-
dine vexantur omninoque tristea eunt ponendi 
erunt. Primus quidem ac aecundas tertiueque Deo 
favente a eocietate noetra eeparati erunt; non 
enim fseis aut abysai aut immersionis rationem 
habemus. Sine metu autem nunquam erimus, licet 
plerique id ignorent. Idem esset si quia tonitru e 
longinquo auditum in proximitatem transferret 
aurium. Cur igitur immodioo noa tradamua IDOB-

rori ? 

44. Hoc dicendo non ita velim intelligi, quasi 

imo id tantum raoneo ΠΘ nimis affligamur,8ed mo 
dum in ea quoque re observemus. Cur enitn me-
rum in vobis exstirpem, cum sciam metum in 
plerisque rem esse salularem ? Quomodo aifirmem 
moororem semper abfuturum esse ab iis quibus 
locus lamenlationie assignatus est; qui vitam curis 
exemptam ignorant ; quibus terra carduoe et 
folium gignit. Quo igitur vituperio noe noa digni 
erimua qui moerore exempli Dei obliviecimur ? 
Melior enim non eat pranceptor moerore. Cum curi 
memoria Dei revertitur. Vexatur aliquie? statim 
audies oraatem : Domine, juva ; aut Domine, 
miserere mei; et jam Dei sancti clamoribus solli-
oitantur. Si e contra per aliquod tempus sine 
©rumnis sumu3,Dcum invocare deeistimus, sancti 
ejua et hymni in eorum bonorem ecripti negli-
guntur; jam enim lingua canit sordes, Dei iram 
provocat, nos vero caoentes corrumpit. 

45. Non igitur id pracipio, ut tristitiee renuntie-
tia (quod nec ficri potesl; nec enim nisi possibilia 
docere convenit); sed ut affligamini el solliciti sitis 
de rebua luctuosis, et quaeratis medicamentum 
quod curas abigere, et quo bomo afflictus morsum 
fatalem eanare valeat. Hujus autem medicamenti 

έν τή καθ' ήμας περιχώρω χαί συμφύλψ f τή χαί 
πολυτενεΤ χαί εύρυχδρψ, οί μέν είς βαθύ βεβαπτι-
σμένοι λύπης, οί δέ είς άβυσσον, άλλοι δέ βάψαντες 
ήδη ούχ ές τοσούτον, οί πλείους δέ έν τ φ δεδοικέναι, 
καί αύτψ ή διά τι έγγίζον χαί πρόοπτον, $ χατά 
δι έχε ι αν, ήν ούκ έστι συν ι δεΐν σταθερώς. Τούτων οί 
μέν τής αβύσσου γεγονότες κλαιέσφωσαν · (τί γάρ 
άλλο ;) οί δέ μήπω τού βυσσού χαί τής κατ* αύτδν 
τρυγδς δντες, εύχάς καί αυτοί ποιείσθωσαν, και έτέ-
ρωθεν έχέτωσαν, καθά χαί οί μή έξ έπιπολής. Οί δέ 
τψ φόβψ ούτως ή ούτως ύποτρίμοντες, άλλ* αυτοί 
πρδς ταΤς εύχαις χαί εύχαριστείτωσαν τψ καί άεί ζώντι 
καί τού ζήν αίτίψ θεψ. 

μγ'. Καί τούτο μέν κοινώς κείσφω ήμιν είς διηνε
κές ένθύμιον. Εξετάσω μεν δέ νύν πρδς άκρίβειαν οί 
συγχεόμενοι, ώς είκδς, καί έμφρόντιδες, καί έμμέ-
ριμνοι, καί, δ δή λέγεται, κηραίνοντες, ποι ποτε τό
που τών , ώς έ^έθη , λυπευμένων τεταξόμεθα; *0 
πρώτος μέν χαί δ δεύτερος χαί δ τρίτος πάντη πάν
τως θεού έλεούντος ημών άπεσχοίνισται* ούτε γάρ 
τρυγίας τδ [έν] ήμιν θεωρείται, όποιος εΐρηται, ούδε 
μήν βάθος, άλλ' ουδέ καταβαπτισμός. Φόβου δέ τι 
πάντως ήμίν έγγίνεται· πλήν άλλά καί αύτδ ούτι 
πρόδηλον, άλλ' ούδε άρίγνωτον. "Ομοιον δέ, ώς ει 
καί βροντή ν κτυπούσαν έχ π ο ^ ω τ ά τ ω ν χαραδοχεΐ τις 
είκότι λόγψ άχουτισθήναι είς εγγύτερο ν . Τί δή ούν 
κατεν[εχθ]ησόμεθα είς άμετρίαν θλίψεως ; 

μδ'. Τούτο δέ λέγων ούχ άπαλείφειν έθέλω τδ με· 
ouram ac Bolicitudinem temporis futuri abolerem ; β ριμν^ν έξ ημών ούτε τδ περί τής αύριον, ούτε τδ 

έπί ταΤς εφεξής· άλλά τδ λίαν άπάγψ, τήν υπερβο
λή ν έλαττώ, τήν άμετρίαν άγω είς σύμμετρον. Βίς 
τί γάρ καί πειράσομαι, τδ δέος έν ήμιν κατα^ίψαι, 
δ μαθών, χρήναι καί δέος έν πολλοίς έστάναι καί-
ριον ; Πώς δ' άν έγγυησαίμην τδ άλυπον, οΓς δ τού 
κλαύθμωνος τόπος άποτέτακται, εΤς ουδείς ίγνώσται 
βίος άλυπος, οΤς άχανθαι χαί τρίβολοι γηφεν ανά
τελλε ι ν είς επιστροφή ν έπετάχθησαν , φάναι δε τέ 
μάλλον έπιστρεπτιχδν, οΊ χρονίζοντες δλυποι έκλεν-
θανόμεθα θεού; Μή γάρ έστιν ήμιν παιδαγωγός 
καλλίων τής λύπης. Ά μ α λύπη, καί αύτίκα μνήμ* 
θεού. Κνίζεται τις, καί έπί στόματος αύτου εδϊέ* 
τό* · Κύριε βοήθει* » Καί* α κύριε, έλέησον* ν 
παρενοχλούνται βοαΐς οί τού θεού άγιοι, ο\\Αρ? 
καιρόν τινα λύπης δίχα, καί δψίζει παρ* ήμΤν τέ^ 
καλεΐσθαι θεόν* καί οί μέν αυτού άγιοι καί τι* 
αύτοΤς ςίσματα έκκλείονται τού στόματος, faA* 
δέ ή γλώσσα, δ'σα καί αυτήν μολύνει, καΐσ^δεδν 
παροξύνει, καί ημάς κακύνει τούς φδοντας. 

μι'. Ού τοίνυν παιδεύω, μή λυπεισθαι (αδτο }&* 
γάρ καί αδύνατον ή δέ παίδευσις έπί τοΤς δυναμί· 
νοις γίνεσθαι), άλλά βάπτειν μέν είς λύπη ν ίμφρονα, 
καί έφ' οΤς χρή , παρ' αυτά δέ μερίμνων, εξευρίσκει» 
τδ λαθικηδές καί κακών έπίληθον «πάντων φάρμ*-
κον, δι' ού άλεξικάκου τδ θηριώδες δήγμα της λύ-

D 
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πης άπαλειφθήσεται 6 λυπούμενος. Τού δέ τοιού- Α dispensator est Deus, qui omnem corporis inflrmi-
του άλεξιφαρμάχου χορηγός ό θεδς, άπάσης καχε
ξίας θεραπευτής, είς δν άναθίντες ημάς αυτούς θε-
ραπευθησόμεθα, χαρέντες, και ούτω τήν λύπη ν έξε-
λάσαντες. Τί γάρ άλλο ποιητέον έν τοΤς μή έφ' 
ήμιν, ή πάντως τό έπί ήμΤν αύτοΤς, ούπερ ήμεΤς 
έσμεν κύριοι; Κυριεύομεν δέ έν λύπαις τοιαύταις 
χαί φόβοις έπικειμένοις άμηχάνοις τού δέεσθαι * 
δέεσθαι δέ ού τού τυγχάνοντος άμύντορος, άλλά τού 
δυνατωτάτου. Τοιούτος δέ δ θεός τών δυνάμεων · 
αυτού άρα καί δεητέον, τού χαί τάς δικαίας εύχάς 
καί τάς άγαθάς ελπίδας τελεσφορούντος. Ισχυρός 
αυτός μόνος· διό χαί ποιήσει ραδίως. Ό δ' αυτός 
καί μακρόθυμος * ού χάριν μακρυνεΤ τάς αμαρτίας 
ημών, καί ίλάσεται ήμΤν, είπερ ή δέησις εκτενής 

tatem sanat. In eum itaque omnem spem ponamus, 
et eanabimur, et gaudebimua omni malo liberati. 
Quid enim aliud faciendum est in iis qure penes 
nos noa sunt, aut potius in iis ipsis quae a nobis 
pendent ? In «ramnis autera et metu oum sumue, 
precibus quem volumus adire possumus, eed non 
ad quemounque, sed potentissimum accedere expe-
dit. Est autetn bic Oeus virtutum ; ipsius igitur 
auxilium imploremua, qui preces justas et epes 
bonae ad exitum perducerevalet. Deus solue fortis; 
idcirco facile perficiet. Idem vero etiam longanimug 
est; quare peocata nostra diminuit et veniam 
nobis donat, dummodo precee ex tota anima ao 
tota mente et e piiro ore prodeant; Deus enim 

και έξ δ'λης ψυχής καί διανοίας καί καθαρού στό- ^ non exspectatdonecdesideria nostra exposuerimue 
. α - >* \ ι ι . . _ . fr. Λ . . Λ ~ _ s . . / Χ» ι ι. J I ι j _ . ' ματος · δς ουδέ αναμένει διαρθρωθήναι τόν δεητή-

ριον, άλλ' ετι λαλοΰντός τίνος πάρεστιν. Επιθυμεί 
γάρ δέξασθαι ίκεσίαν έλλογον καί ευεργεσία τού 
θεοκλυτούντος. "Β γάρ βασιλεύς μέν αγαθός, μή 
ευεργετικός προσφυώς άν λέγοι τδ τι · « Σήμερον 
ούχ έβασίλευσα' ουδέ γάρ εύηργέτηκα ; » Ό δέ θεός 
άνέξεται, μή αδιαλείπτως εύεργετεΤν, τούτο διηνε
κές έργον αυτού: έπεί καί αύτάγαθός έστι καί αύ-
τοβασιλεύς. Διό καί λαμβάνων δέησιν, ούκ άνέξε-
ται, μή κλίναι τό ούς σου, καί έπακούσαι είς άγα
θδν, άλλά σύμμετρη σε ι τψ τού κινδύνου καί τού 
φόβου καιρψ καί τήν σύναρσιν. Μέλλει τό κακόν, 
και διαεκεδάσει· εγγίζει, καί άπώσεται. Ά λ λ ' ήδη 
έφήπται , καί έν χρψ γέγονε · καί ψύξας ήσυχη τδ 
βέλος έπιπνοία θεία, στρέψει οπίσω. Τό δέ καινότα
το ν αντιστρέψει, καί είς τήν τού βαλόντος καρδίαν C 
έμπήξει, τοιούτος αυτός επίκουρος άνωθεν τοΤς 
προκαλούμενο ις αυτόν. 

μς ' . Έ γ ώ δέ και άλλο πρός παραμυθίαν δμΤν έρώ 
πειστικώτατόν τι καί λυσιτελέστατον. Άνενέγκατε 
τ ή μνήμη τάς ψυχάς είς τόν ένθεον ημών αύτοκρά. 
τορα, καί δι' εκείνου καί παρηγορήθητε, καί βοή-
θειαν εύρέσθαι σπεύσατε · καί βοηθήσει μέν ήμΤν 
έκεΤνος καί οίκοθεν έργοις βασιλικοΤς καί προμή
θεια θεία, ούχ ήκιστα δέ καί, είπερ εύχαΤί θεόν 
πείθομεν, συνεφάπτεσθαι τών έργων αύτψ, καί συγ-
κατευθύνειν τδ δόρυ κατά πάσης παλαμναίας φά-
λαγγος αντιμάχου. ΙΙαρηγορήσεται δέ τοΤς καθ' 
έαυτδν, καί οΓς άεί πονεΤται υπέρ τών τού θεού. 
Οιδατε πάντως, ώς, έξότου δ βασί λείος αυτόν έλαχε 

nam loquente te adhuc, jam adest. Vult oamque 
ut qui supplicatur secundum rationem et bene 
operane se adeat. Num rex bonua quidem, aed 
mious beneficus, diceret: Hodie non regnavi; non 
enim benefeci ? Deus autem non semper benefa-
ciat, cum id ei peculiare eit; bonitae qui est ipsa 
et rex univereorum ? Itaque preces tuas admittena 
in commodum quidem tuum vertet tempore peri-
culi et timoris. Gunctatur malum : destruet illud ; 
appropinquat : depellet. Sed jamjam venit, jam 
cuti inhaeret, sed afflatu divino infirmavit telomet 
retro conjecit. Sed postremo retrorsum in eorde 
sagittarii figet; talis enim est coelestis auxiliator 
iis qui eum invocant. 

46. Aliam rem consolativam eeque ao persua* 
eivam vobis edisseram. Tollite in spiritu animaa 
veetras ad imparatorem nostrum divinitus inepira-
tum, et consolamini vosmet, et auxilium exape-
ctate. Ille enim operibusregiis et providentiadivina 
nobis euccurret, praeeertim si Deum precibua fle— 
ctimus el ipsi cooperamur et telum contra omnem 
cobartem inimioam eanguinem sitientemdirigimue. 
Gonsolationem autem contra tentatiooeB praebebit. 
Probe nostis quod ex quo regnare ccepit, ad buno 
ueque diem non ceasavit, non dico laboraro, sed 
neo oculis neo superciliis quietem dedit, aad 

θρόνος, ούκ έπαύσατο μέχρι καί σήμερον μή δ'τι γε D periculie se objecit, ubi de morte, non placida, aed 
κοπιών, καί υπνον μή διδούς όφθαλμοΤς καί βλεφά-
ροις άνάπαυσιν, άλλά καί κίνδυνοις εαυτόν παραβάλ
λων , χαί κίνδυνο ι ς τοΤς δεινοτάτοις, ών έ'ργον, ψυ
χ ή ν άπάγειν σώματος, ού κατά φύσιν, άλλά πρός 
βίαν. Τί τοίνυν, εκείνου τήν ύπ' ούρανδν έπ' ώμων, 
ώς είπεΤν, βαστάζοντος καί είς τόσον άχθοφορούν-
τος, καί δ'μως φέροντος, καί άπεκδεχομένου αγαθά 
τ ή είς θεόν πεποιθήσει (θα£ρεΤ γάρ, οΤς μυριάκις 
και έπαθε καί έβοηθήθη είς θάλος και σαρκός καί 
ψ'->χής), ήμεΤς οί βασιλευόμενοι, καί απαιτούμενοι 
έπακολουθεΤν τοΤς αύτου, μή έφοποσονούν έφεπόμεθα 
κατά μίμησιν τήν δυνατήν καί αρετής άπόμαξιν, δι' 

violenta agebatur. Quid igitur, cum ille totum 
orbem bumeris fert et bona recipit in fidei quam 
in Deo ponit, praemium (confidit enim, licet mala 
innumera paseus, et oarnem et animam reataura-
vit); noa qui in statu obedientiae eumus et qui 
jubemur eum aequi, non pro viribus ac facultate 
ejus virtutem imitamur, qua auxilium divinum 
impetramue. Non enim ejue exemplum aecuti 
operari volumus. Simile namque oiticiura nobis non 
incumbit, et ai incumberet, non simili modoexee, 
queremur. lllud vos mooeo, ne omnioo metui et 
desperationi succumbatis. Anteooulos ponitoundai 
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decumanas, quae fortitor gubernando a nave depu- \ ής τήν βεόδεν έπικουρίαν έφελκοσάμεδα; Καί ο6 
l i t ; meraoDtote tempestatum, quas,Deo auxiliante, 
dissipavit; bestiarum ferarum qu« nos aggress» 
sunt, quasque Oeo iterum opem ferente, fugavit. 
Confldamus igitur eumdem Deum undaa et tempea-
tates qu« terrae Romaeorum imminent placaturum 
esse et bestiarum borrendum rugientium dentea 
obtusoe et innocuos rcdditururo, unde pace pro-
funda fruemur. Non dubito fore aliquos qui memi-
nerint quotiea iraperatoris laudes pronuntiaverim. 
Fuit autera talie, quia Deus iraperatorem nostrum 
sub imagine certatone indefeesi et eemper viotoris 
reprssentare voluit, ut gloriari poeset ee esae ope-
rarium Dei in eudore frontie panem coeHtua im-
porlitum cdentem. Hoc nunc quoque nos bona 

λέγω φερεπονεΤν κατ' έκεΤνον καί ή μας. Ούτ ι γαρ 
υπόκειται τι δμοιον · ούτε, είπερ υποκείμενο ν ήν, 
έσχομεν αν δμοίως αύτδ μεταχειρίσασθαι. Άλλέ 
παραινώ, μή παντελώς τού φόβου γίνεσθαι και τής 
άπογνώσεως. Λογίσασθε τά μεγάλα κύματα , δπδσα 
κορυφωθέντα κατ' αυτού άπεκρούσατο οΐακίζων δε-
ξιώς, όπόσας θύελλας διέλυσε, θεού σκεδάζοντος καί 
άπάγοντος· δποίους καί ίσους θήρα? καθεΤλεν έμπη-
δώντας ήμιν, θεού συνεπιλάμβανο μένους κάνταΰθα. 
θα|ί>όητέον ούν, ώς δ αύτδς θεδς καί τά νΰν καθ'ημών 
κορυφούμενα κύματα καί τάς αιγίδας, δ'σαι δπερκρέ-
μανται τής 'Ρωμαϊκής γής, καί τούς ώρυομένους εις 
φρίκην θήρας, τά μέν ταπεινώσει έως καί ές γαλήνην, 
τάς δέ απαγάγει σκεδάσας, τών δέ τάς μύλος συντρί-

spe impieat reputantes eum qui sempcr idcm est, β ψει καί ούτως είρηναίαν κατάστασιν πρυτανεύσεται. 
Deo volente non mulatum i r i . Μέμνηνταί τίνες, οΤμαι, τών ημετέρων, δ'πως πολλά
κις ές κοινήν άκοήν τδν τής βασιλείας έξελάλησα χαρακτήρα. Έν δέ εκείνος, δτι έοικε τυπώσασθαι 
δ θεδς τδν ήμίτερον αυτοκράτορα διόλου καί άεθλευτήν εΤναι άκάμαντα, καί νικ$ν διά πάντων, ώ ς άν 
Ιχη σεμνύνεσθαι καί αύτδς, εργάτης εΤναι θεού, καί ίδρώτι προσώπου τ φ δπέρ τού θείοο λάχους τδν αυ
τού άρτον έσθίειν. Τούτο καί νύν ήμας είς άγαθάς ελπίδας προβιβαζέτω, λογιζόμενους, ώς δ πάντοτι 
τοιούτος ούκ δν έν τοΤς άρτι άλλοΤος φανεΤται, θεού θέλοντος. 

47. Contemplamini porro bistoriam illam, quam μζ \ Προσεπιλογίσασθε καί ί στορ ί αν εκείνη ν, fj» 
exposui, temporis anliquissirai raentionem faciene, άναλεξάμενος έξετιθίμην, αφηγούμενος, ώς ήνεγκι 
quo Hercules celeberrimus natus est, et quod cer-
taminibus ac victoriis illustravit, quippe qui e 
nullo cerlamine iochoato inferior exceeait; et si 
quando lapides ao tela eum aggresaa sunt, etatim 
alios peregit labores, quos vir audax araat et qui-

μέν χρόνος πρεσβύτατος Ήρακλήν εκείνον, ού λόγος 
πολύς· έφήρμοστο δέ αύτψ, ειτ' οδν άπέχειτο, συν
εχώς μέν άεθλεύειν τά βαρύτατα, συνεχώς δέ καί 
ταΤς νίκαις έλλάμπεσθαι. Ούκούν ούδαμοΰ έν ούδενί 
άθλψ δεύτερος έξέπιπτεν. ΕΙ δέ που καί λίθοι κ*? 

bus nuaquam euccumbit qui oronium primue esee g λοιπά βέλη κατεπετάσθησαν αύτου πρδς Μλγος, x*i 
" ~ " πόνους έτεροίους έσχεν, δποίους φιλεΤ πάσχειν 6 

τοΤς έργώδεσιν έγχειρών, άλλ' οόκ άν έπιπτε*, «τε 
μήν κατέπιπτεν, έλαττούμένος, καί του κατά dcv 
των πρωτεύειν στερόμενος. Καί ταύτα λέγων περ-
ήγον ές δμοιότητα τήν αυτοκρατορική ν ένέργειαν* 
τοις μόχθοις μετρών καί τά έπαθλα. ΙΙροσεπήγον δέ 
τή Ιστορία καί παροιμίαν, άπορητικό*ς λέγων τό
ν μ/ποτε καί αυτοκράτωρ έν τετράδι γεγένηται.» 
Καί γάρ τοι καί Ηρακλής έκεΤνος είς γενεσιν προ
αχθείς περί τινα τετάρτην μηνός, καί δ?θλοις έντρι-
βό μένος μέν, ού νικώ μένος δέ, παροιμίαν έξέφηνε. 
καθ' ήν οί τοιούτοι άνθρωποι « έν τετράδι γεγενη-
σθαι » λόγον ύποβάλλουσι τοΤς τά κατ* αυτούς βα* 
μάζουσιν. Εύχοίμεθα ούν , συγκροτεΤσθαι καί ά>π 
τδν αυτοκράτορα εις τό υπέρ ημών, ώς τήν παλαιέ» 
είρήνην άποκαταστησαι ήμιν. Καί ούτως ή εσ/ε" 
καί τδ θα^εΤν, έπακούεσθαι ύπδ Θεού, έζω|*> 
τήν τής άμετρίας λύπην, και παραμυθησόμεβα. 

48. Preces autem faoiamus non pro forma, neo JJ μη' . Εύχοίμεθα δέ μή πρδς άφοσίωσιν μδντ» * 

gestit. Tum imperatoris virtutee, comparandi gra-
tia, io medium protuli, praemia certaminibus ada> 
quane. Proverbium quoque in illam bistoriam 
induxi dicens quod nunquam imperator quarta 
mensis natus est. Nam Uercules ille quarto mense 
in lucem cditus multiecertaminibua interfuit invic-
tus, et proverbio locum dedit quo talea bomines 
quarto menae nati admirantibus ae loquendi ansam 
prebent. Ulinam nunc quoque imperator inspire-
tur ad pacem pristinam nobis conciliandam. Sio 
precea et Cdem noatram exauditum iri certitudo 
nimiam trislitiam termiDabit nobisque solamen 
alferot. 

oscitanler, manus eursum tendentes et vocifcran-
toe, temporie opportuni rationo non babita, quo 
preoes ad Deum miasn animum laxant. Qusenam 
autem bsctempora sint melius quam nomensuum 
quisque aliunde scire poteat. Quare pauca aliqua 
addam, colloquiuxn nostrum terminaturus. 

49. Quando ad preoes noa aocingimus, ita dispo-
aiti es8Q dobemue quasi coram maximo imperatore 
nosiistere debeamue; et si taleenos pr©bemue, non 

σχήμα ευχών, χεΤρας μέν αΓροντες ά ν ω , καί ψ& 
άφιέντες, τά δέ καιριώτερα τού εύχεσθαι τψ^' 
ποντες, δι' ών οιδασιν εύχαί πρδς θεδν έλσ^ρΦ0**1* 
Τίνα δέ ταύτα τά καιριώτερα, έχετε μλν ιαί Οπό
θεν είδότες κάλλιον, ήπερ έκαστος τ δ έβοτοϋ, δ 
φασιν. όνομα· βραχύ δέ τι προσεπιθείς καί xto;, 
λύσω τδν σύλλογον. 

μθ'. "Οτε μέλλομεν είς εύχήν σταθήνοι, ουτι; 
διατεθώμεν, ώς βασιλεΤ μεγίστψ μέλλοντες έντυγ-
χάνειν καί είπερ ούτω διοικονομησόμεθα, ούκ έστιν 



1N S. QUADRAGESIMAM ORATIO IV. 732 
δ'πως ούχ εισακούσεται ημών 6 θεός. Ό κατ' δ'ψιν Α. eei quod Deus nos ηοη exaudiat. Qui coram impe-
βασιλεΐ έντυγχάνων, καί παρεστώς, και δεόμενος, 
ουδέν τι τών έν δ'κψ τψ βίψ εισοικίζεται χατά νούν * 
άλλά τάς δ'λας κλείσας τής ψυχής θύρας, ώς μηδέν 
τι τών έξω παρεισκρίνεσθαι είς αυτήν, ιδιάζειν τόν 
νούν άφίησι χαί εαυτού εΤναι χαί λαλεΐν τά πρδς 
δέησιν. Ούκ ένθυμεΐται συζυγίαν, ού τήν σύμφυτον 
γλυκεΐαν άγέλην, ού κλούτον, ού χτήσιν · τδ μείζον 
είπεΐν, χαί εαυτού δ τοιούτος έξίστατχι, καί κατά 
ούδεμίαν αΓσθησιν ενεργεί . Ούδενδς τών πέριξ 
ακούει · καί γάρ, εί καί βροντώσι τοις λόγοις, ού 
πλαγιάζει τδν όφθαλμόν είς ούδένα, καί δ'λως ού 
πλατύνει τδ αισθητικών · άλλά στενοχωρεί, πρδς 
ένί καί μόνψ έκείνψ τυγχάνων, τψ βασιλει, καί εΤς 
πρός ένα μετρείται, καί μόνος μόνου γίνεται. Οιδα-

rator supplex astat nihil alind in mentem ingerit; 
sed omnibus animae poriie claueis, ita ut nihil 
extrinsecus intrare possit, mentem colligit,ut tan-
tum res ad petitionem spectantes proloquatur. Non 
conjugem,non dulcee natos, non divitias, non poa-
seasiones ante oculoa habet; imo quod majus est, 
eui compoe non est et eentiendi facultate plane 
deatitutue. Nil eorum quee prope eum dicuntur 
audit, et licet magno clamoro vociferentur, non 
nictal, nihil sentit ; imperatorem solum videt 
ei aoli studet, adhajret. Multos orinibue tractos 
vidimus iooedere nescientes a quibue traberentur. 
Verbera quoquo accipiunt nibil aentientes, ut lapi-
des verberati. Tales injuriam pati prorsus non 

μεν πολλούς έν τοις τοιούτοις καί τριχών έλκομέ- ~ possunt; surdi enim eunt ad omnee voce8,impera-
νους, καί αντιβαίνοντας μέν, ού σκοπούμενους δέ, toris responso unice intenti. 
πρδς τίνων έλκονται. Πάσχουσι καί κληγάς, καί 
ούδ' ούτως επιστρέφονται, άλλά διατέθεινται, καθά 
χαί λίθοι πληττόμενοι. "Γβρεων δέ έμπάζεσθαι τούς 
τοιούτους, πώς άν είη ; Κωφεύουσι γάρ πρδς άλλο 
άπαν άκουσμα, χαραδοχούντες τδ βασιλικό ν από
φθεγμα. 

ν . Καί ούτω τοινυν χαί ήμας εύχεσθαι χ ρ ή , βρα-
•χειαν γούν έχείνην ώραν αφορίζοντας τψ θεψ · καί 
ούτως άνύσομεν τδ ζητούμενον. Συλλαλήσουσι δέ 
πάντως ταις εύχαΐς κυκλόθεν, καί ε? τίνες ήμιν 
πράξεις άγαθαί προκατώρθωνται, καί πρό τών άλ
λων ή ελεημοσύνη, καί αυτή, δ'τε μετά ίλαρότητος 
•γίνοιτο. Οιδαμεν γάρ, « ίλαρόν δότην άγαπάσθαι 
παρά θεού * · έπεί τοι, δς μή ούτως έλεει, άλλά με-

50. Sio igitur nos quoque precari decet. Breve 
igitur temporis apatium Deo consacremus et quod 
cupimus nanciscemur.Dum nos precamus,alii cir-
ca noa confabulantur, attamen boaas aliquae actio-
nes agnoscent, et inter alia misericordiam et oba-
riiatem hilarem. Soimue enitn bilarem datorem a 
Deo amari. Revera enim qui non sio dat eleemosy-
nam,sed cum asperitate,nutricibu8 similis est qu» 

τ ά πικρίας δυσπρόσιτου, εοικε ταΤς τροφοΐς, δ'σαι G mammam bile ungentea recens natoa lactant. Qui 
χο λ ή τήν θηλήν έπαλείφουσαι άπογαλακτίζουσι τά 
νεογνά. Ούτω γάρ δ μετά χολής ελεών, άπότροφον 
τδν ζητούντα πένητα τιθησιν. Ού γάρ άν εκείνος είς 
δευτέραν έλεύσεται δέησιν. 

να'. Ύπερλαλήσει τής ημετέρας ευχής καί ή φύ
σις αυτή, έάν δεόντως φυλάξω μεν τό τής πλάσεως 
θεΐον τψ τε κυρίως μοναδΐκψ, καί τψ κατ' εικόνα 
(έν δέ πάντως άμφω ταύτα, δ'τι καί έξ ενός καί 
πρός ένα)* έτι δέ καί, έάν τρόπον άλλον τό καθ' 
η μ ά ς ένιαΐον τούτο πολλαπλασιάσω μεν, εννοούμενοι 
τ ά της παραγωγού συνθέσεως, καί μή μόνον σχιζώ-
μεΟα είς τετράδα στοιχειακώς ταΐς γενικαις άρε-
ταις, άλλά καί άλλως πολιτικώτερον καί κοσμικώτε-
ρον · εί γινόμεθα ουρανός μέν ταΐς αίθερίαις κατά 

eaim eio cum bile mieerieordiain exercet pauperem 
mendicum peregrini loco babet, qui certe non 
secuhdam petitioaexn faciet. 

51. Precibua Qostris ipea natura favebit, ubi, 
aicut debemuSjdivinam unitatem et imaginemcon-
aervabimue (quae duo unum aunt in quantum ex 
uno et ad unum); deinde si unum iilud quod in 
nobis eat multiplicabimua, oorapoeitionem deriva-
tam mediantes, nec in quaternionem ecindimur 
virtutum elementalium et generalium auxilio, sed 
alia ratione civill,ut itadicam, et magia terrestri; 
si coelum fimua, mente aerem pervolaotee, et etel-
larum inetar fulgemus, euper quibua angeli ince-

νούν έναβάσεσι καί ταΐς κατ' άστρα έλλάμψεσιν J) dunt,et unde Lucifer amissa luce eponte delapsue 
ών άγγελοι μέν έπιβαίνουσιν, αστοχεί δέ δ εκών κα
ταβεβλημένος έκεΐθεν σκοτεινός εωσφόρος · αύτίκα 
δέ άμα καί γή, πρός μίμησιν κοσμογενείας, καθ' ήν 
ουρανός καί γή πρώτα πεποίηνται · γή δέ, ώς μή 
κάτω βρι'θειν είσαεί, καί μή είδέναι τήν άνωφόρησιν, 
άλλά καί τούτο μέν τή ταπεινώσει καί τψ μή έθέλειν 
ύπερφαίνεσθαι, άλλά περί τήν μητέρα γήν κυπτά-
ζειν καί έννοεΐσθαι άναστρέψομεν, καί ούτω κατω 
βάλλειν πάσαν έπαρσιν καί άπαν φρόνημα κούφον, 
καί μή κατά θεδν μεταρσιούμενον * μάλιστα δέ άλ
λως γή πίων διά τού μή πέτραις πληθύειν, δ'σαι μή 
πρός θεΐον σπόρον αύλακίζονται, μηδέ μήν άχάνθαις 
θάλλειν συμπνιγούσαις τά κατά τόν θεόν σπέρματα. 

eet; deinde terra ad imiiaticnem mundi creatioaia 
secundum qnam coelum ot terra ante omniacreata 
sunt ; terra autem fimus, non in quantom procli-
ves, bumilos ot a superbia reraoti sumue, eed 
terrae matris modeetiam imitantea omnom fastum 
spirituaque ioanes et a Deo alienatos rejicimue ; 
denique terra pinguis simus, et minime petrosa 
qu® semen divinum respuit et folium fovet quod 
semen divioum guffocat. 
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52. Hie rationibus adjuti auper mare ao vaatum Α ν β ' · Τοιούτοις δε λόγοις καί είς θάλασσαν μεγά 
eleemoeynam et pia opera facientes noa extendo-
mua; sic animalia nutriemus, non parva eolum, 
quffl modico eumptu egent, eed magna, quibus 
fortioribua alimentie opus eet ; et muriam volenti-
bue largiri poterimus amaram, quaa viro cuidam 
aubamaro Halmionia nomen dedit, eed duloexn 
illamaali divino similcm ; unde proverbium << mu-
riam non habore • de viris odiosis dicitur.quorum 
aliqui ineuper insulai nuQCupaalur. 

53. Simili modo in aere aut aethere (uterque 
enim splendidue) nature viviflc©, odorifer», pur» 
nos assimilabimuB, quia anima nebulosa noo est, 

λην έξομεν χαι εύρύχορον έκπετάννυσθαι διά τοΰ 
έλεεΐν χαι εύεργετεΐν, καί ούτω τρέφειν ζώα, ου 
μόνον μικρά, έφ' οΤς βραχεία καί ή δαπάνη , άλλά 
καί μεγάλα, ών άδροτέρα καί ή τροφή · καί άλ-
μην δϊ τοις έοέλουαιν ένδαψιλεύεσθαι αυτήν πι-
κράν, έξ ής άνήρ τις παλαιός όπόπικρος Άλμίων 
παρωνομάσθη, άλύά τήν λοιπήν, τήν νδστιμον, τήν 
τψ θείω συστοιχούσαν άλατι, άφ* ής κα ί παροιμία-
ζεται τδ « μή άλμην · έχειν » έπί τών αηδέστερων 
ανδρών, καί ώς είπεΐν αναρτώντων - έφ ' ών κα
τά τινας καί τδ α άναλτον » ήρμοσται. 

νγ'. Λόγψ δέ άναλόγω ούτω καί είς αέρα, ειη 
καί αιθέρα, λάμπρους καί αμφότερους, διασκευάσο-
μεν εαυτούς τψ ζωογονώ καί εύπνόψ καί καθαρφ, 

etapiritus cceleates per eoalam spiritualem ascen- β διά τδ κατά ψυχήν άνέφελον καί τή δι ' αυτού άνι-
dunt, et aliia rationibua quae noa concise deQni-
mus ; vos autem in errora estis. Idcirco doctrinam 
proiundiorem non sectamini in rebus quaa alioa 
docere poteatis, quiacandelam, pbarum,larapadem 
queerere opue non eat, dum lux solaria Scriptura-
rum sacrarum ia aere luoens viam noetram illua-
trat; neo, siout ii qui viam qua incedendum est 
nondum didicerunt,ad maximum Magistrum acoe-
dere poseumue verbie: « Monetra mibi. Domine, 
viam, qua prooedam. » Omnos enim probe novi-
mue qua incedendum sit, ot a qua deolinandum, 
perauaaum habentea quod recta via est secundum 
Deum aotio, cui contraria est ea qua declinamue 
a virtuta, eecuodum eum qui jubet facere bonum 
aodeclinare a malo. Scimue ubi morandum ac η θεν ,ιλαγιασμός, κατά τδν παραγγείλαντα, έκκλ 

. . . . . . . . ™ ... ν. _ι » . r.. *\ _ι 2. Λ ι . r>n 

λεύεει τών ουρανίων νόων, διά τής ενάρετου κλίμα-
κος, πολλοίς δέ καί άλλοις τρόποις, οΓς καί ήμεΐς 
βραχυλογούμεν · άλλ' ή καρδία δμών πεπλάτυνται. 
Διόπερ ουδέ μακροτέρας έφίεσθε διδασκαλίας, εο' 
οΐς καί έτερους διδάσκειν δύνασθε, δτι μηδέ χ ρ ή λυ-
χνίσκον, ή φανίον, ή τινα λαμπτήρα ζητειν, φωτό; 
Γραφών ιερών αίθριάζοντος ηλιακού, καί τήν Γδον 
ύποδεικνύντος. Ουδέ έχομε καί αυτοί έκαστος άρ
τι κατά τούς μήπω συνετισθέντας, δποι χ ρ ή δδεύ-
ειν, λέγειν πρός τόν μέγιστον Διδάσκαλον · · Γνώρι-
σόν μοι, Κύριε, δδόν, ήν πορεύσομαι. * Πάντες γάρ 
έπιστημόνως οίοαμεν, δποι τε βαδιστέον δρθήν, κα: 
δ'που έκτραπέσθαι χρεών. "Ισμεν άπαντες , ώς ορ
θή μέν ή κατά θεόν πράξις, εκτροπή δε 6 έκχΓ-

diveraandum sit, et quando ultra in via pergen-
dum. Morabimua enim, in Dei amore divereantes, 
e contra cureum procrastinabimus quando cogita-
tionea ineidioeae nos ciroumveDiunt. Non una nobia 
vitavia aperta eat, sed plures, quarum boo ad 
bonum, ad maium illaducit. Dicendum ergo eet 
quod, aicul in quaounqua vitii via incedentea a 
virtute aberramua, ita quod quamcumquevirtutem 
oolimua, Deum bospitem ditiegimum et judicem 
«quiesimum obvium babebimua. 

54. Poat has conclusiones raetao ne a quibue-

νειν μέν τό κανόν, ποιεΐν δέ τό άγαθδν. ΟΤδαυη, 
ένθα χρή καταλύειν καί παραμένειν, και πάλιν έν
θα δέον παρατείνειν είς πλέον τά τής δδού. Μενο}-
μεν γάρ, καταλύσαντες έν τή τού θ ε ο ύ άγάπ^ · 
παρατενούμεν δέ τόν δρόμον, ένθα λ^στα ί ύφεδρεύ-
ουσι λογισμοί. Ού μία ήμίν τρίδΌς δπέστρωται βί
ου, άλλά πολισχιδής, ώσπερ ή είς τ ά φαύλα, ούτω 
καί ή είς τά κρείττονα. Είπωμεν ούν, καθάπερ έπί 
κακίας, ώς, είτε ταύτην ή τήν έτέραν ij τήν άλλη» 
βαδιούμεθα, πλανησόμεθα τής δρθότητος, ούτω κει 
έπί αρετής, δτι, δποίαν στελούμεθα, ε ίς τδν πλου-
σιώτατον καί ευδιάκριτο ν ξενοδόχον θ ε δ ν καταντή-
σο μεν. 

νδ*. Τούτων ούτω συμπεραθέντων ή μ ι ν , εύλαδθ9-
dam preces noatr» aegre ferantur, si non a paupe- Q μ*1, μήποτε δυσκόλως ταΐς ήμετεραις εύχαΐς έν;:· 

)Β graves βήσονται, εί καί μή τίνες άλλοι π τ ω χ ο ί , άλλ* σ5»«-' ribua, at a oreditorum fraudatoribua, qooa 
doloree vexant ut, seeundum Scripturas, mulierea 
parturientes anguntur propter partura exsecra-
bilem. Oeo ingratum, naturaj contrarium, feram 
immanem, voracisaimam, contra quam canum 
morea rabiosorum awpieeime latravimus, et quam 
e caverna protrabereinqua abscondita est (abscon-
diturin plerorumque animisjaut impedire ne pau-
peres mieeros dilaaiet et dilaceret, non potuimua. 

55. Igitur nuno quidem tacere vieum est. Video 
enim quod, quo magis cum Scriptura contra fene-

χρεωκοπούμενοι, ούς δξεΐαι δδύναι δύνουσιν, 
λέγεται, κατά τάς (ίερώς είπεΐν) ώδινούσας «εΓ 
γιζούσας τού τεκεΐν, διά τδν άλιτήριον τδκον τ#»*" 
φυλον, τόν θεομισή, τδν παρά φύσιν, τδ φ*?ίΗ 

άηρίον, τό παμφάγον · ού μυριάκις μ | ν χε^λακτή-
σαμεν, όσα καί λυσσητήρες κύνες, ούκ έη^\μ^ ^ 
ούτω τού φωλεού έκσπάσαι, είς δν κρύπτεται (κό
πτεται δέ έν ταΐς τών πλειόνων ψυχαις) , ούδε ατ> 
έκφοβήσαι, ώς μή . προπηδ^ν και λαφύσσειν κι : 

σπαράσσειν τούς ελεεινούς πτωχούς. 

νε', Έδοξεν ούν μοι άπδ τής άρτι σεσιγήσθ*· . 
Βλέπω γάρ, δτι είς δσον έγώ τά τών ΐερωτάσων 

I 
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Γράφων άναβοώμαι τοΐς τοκογλυφοις, τοσούτον αύ- Α ratores declamo, eo pejores futuri aunt, et quod 
τοί έκβαίνονται είς πολυτοκίαν καί ούτω τά έμά 
διδασκαλία, δι' ών άναστέλλειν πειρώμαι ώς διά τί
νος έπαοιδής τήν τοΰ θηρίου αγριότητα, έμβυήματα 
κρίνονται , δι' ών αύτδ ερεθίζεται καταπηδφν καί 
βλάπτε ιν τούς τψ θεψ μέν ήλεη μένους, αδελφούς δέ 
ήμιν λογιζόμενους, καθά καί θρέμματα πίονα, ών 
καί γάλα καί σάρκας καί δέρμα καί έριον είς χρή-
σιμον οί οίκοδεσπόται προσφερόμενοι, καί μηδ* αυ
τών τών είς βρώσιν αχρείων άπεχόμενοι, αυτά βο-
τάναις άφιάσιν έντρέφεσθαι καί θαλλοΐς. Ή γάρ ούχ 
ούτως οφείλεται ς καί ήμεΐς προσφερόμεθα ; Καί μα-
κάριον, εΓπερ ούτως· νύν δέ καί χείρον διατιθέμεθα 
έπ' αύτοΐς. θρέμμασι μέν γάρ τοΐς κτηματικοΐς και 
κλίσιον άνεγείρομεν , καί μάνδραν γυρουμεν , καί 

praecepta mea quibus, ut incantationibus, beatiaa 
illius ferooitatem domare conor, pro inani clamore 
habentur, quo illa excitatur ad proruendumDocen-
dumque iis quoa Deua mieeretur et qui fratres 
noetri censentur, ut ovea pingues quarum lao et 
carnem, pellem et lanam oBconomi in ueumsaum 
yertunt,neo iis qu« esui non inaerviunt parcentee, 
plantia et arboribua stercorandis adbibent. Nonne 
Doa quoque in debitorum conditione sumus?Et 
bene.si ita est.Nunc autem iniquiore in conditione 
sumus. Namque pecoribus stabulum aperimus, 
mandram concedimua in campis, et quod susten-
tandis inaervit per biemexn offerimue, laoti par-
centeg, paetoree pr»ponimus,luemaUo8quemorbo8 

σταθμούς έτεροίους περιγράφομεν , καί συρφετδν n ab iis removemu8,pratadepaecendo temporeoppor 
"i . 1 . Λ.. i * l..L\ Ο . ι , . ι ; J n κειμηλιοΰμεν είς τροφήν χειμέριον, καί άμέλγειν 

αυτά όκνούμεν, δ'τε δ τού γάλακτος αύτοΐς δχετδς ού 
πέπληθε· καί ποιμένας έφιστώντες, τού τε μή ψω-
piqrv προμηθούμεθα , είτε καί άλλως καχεκτεΐν * 
κηδόμεθα δέ και, πηνίκα καιρού καί ποι ποτε λει-
μώνος βοσκήσονται · καί τού έρίου δέ ψιλού μεν , 
δτε ούτε ψυχής δάκνει δριμύττον είς ^ίγωσιν, άλ
λά καί τδ ίριον αύτόματον καταρρέει, καί εί μή τά-
χιον άφαιρεθή, άκάνθαις αρπάζεται καί κολλάται , 

tuno reoludimus, lana exuimue, quandononalgent, 
imo lana ipsa exit, et a carduis laceratur, nisi 
quantocius tondeas.Nos autem nibil tale in miseris 
alumnia Dei facimus, quin imo nullam eorum cu-
ram agentee, deportamus, ubara exprimimue quo-
tidie, fame necamus, nudamus, edimus, non ut 
yulturee cadavera, sed elcut aquil» Prometheum 
rupi impooitum, et sic cruda humana carne vee-
cimur. 

δ'που χρεία ουδεμία.Ήμεΐς δέ ουδέν τι τοιούτον έπί τοΐς έλεεινοΐς τούτοις τού θεού διοικονομούμεθα θρέμμασιν, 
άλλά μηδεμίαν κηδεμονίαν έν αύτοΐς ένδεικνύμενοι, άποικίζομεν, έκπιέζομεν δσημέραι, λιμαγχονούμεν, 
γυμνούμεν, άπεσθίομεν τεραστίως, ού καθά γύπες νεκρούς τινας, άλλ' ώς άεταί τδν έπί σκόλοπος Προμηθέα 
εκείνον, καί ούτως άνεψήτοις άνθρωπίνοις εντρυφώ μεν κρέασιν. 

νς'. Άπάγαγε , φιλάνθρωπε Κύριε , τήν άπάν-
θρωπον ταύτην φιλοτησίαν, καί παντδς μέν άλλου 
Χριστιανού , καί ημών δέ , οι άνθρωποφαγούντες 
ψευδόμεθα τήν κατ1 άνθρωπον ήμερότητα. Δδς ήμιν 
λογίσασθαι, δ'τι κάλλιον, καθάπαξ άφεΐναι τδν άδελ
φδν έγχανόντα θανεΐν, ήπερ έπί πολύ στρεύγεσθαι 
χαλεπωτάτψ λ ιμψ. Όδήγησον ήμας ποιεΐν, δ κακώς 
δυνάμεθα. Δυνάμεθα δέ θεοί γενέσθαι κατά τδ παρ
άγγελμα σου, βς ουδέν ούτε αδύνατον, ούτε άηθες 
παραδέδωκας. Δοίης , μή ποιεΐν ημάς, δ'σα κακώς 
δυνάμεθα* κακία δέ δυνάμεως τοιαύτης, τδ δαιμό
νων καί τψ διδασκάλψ τής φαυλότητος επακόλου
θε ιν. Διδάξαις, γίνεσθαι τού ουρανού, είς δν αύτδς 
προεκαλέσω ήμας, κατελθών, Ίνα άναβώμεν, ταπει
νωθείς, ώς Sv υψωθώ μεν. Μή έάσαις ημάς τού ταρ-
τάρου γενέσθαι, είς δν πειράται κατάγειν δ άνωθεν 
πεσων, καί τδ άνθρώπινον έθέλων συγκατενεγκεΐν, 
1ν« απεναντίας τψ έθέλοντι πλείω γίνεσθαι τά ευερ
γετούμενα πληθύνει αύτδς τά κακοποιούμενα , καί 
συμμερίτας ϊχη πλείονας τής κολάσεως. 

νζ*. "Ηθελον είσέτι πλείω διδάσκειν, ώ αδελφοί 
καί φίλοι, έπεί μηδέ πάντη τήν έμήν κλεψύδραν τδ 
τού λέγειν ύδωρ έπιλέλοιπεν. Ά λ λ ' δτι κάν τούτοις 
τδ μέτριον συγκροτείται , βραχύτατόν τι προσθείς 
πεπαύσομαι. 

νη ' . Μετεχειρήσατο κόσκινον δ θεδς (ού μακροί 
ούτοι ένιαυτοί), δι' ούπερ ή μ δ ς , δντας μέν πρδς 
άλήθειαν σίτους θεού, συνιαθέντας δέ τψ έξαιτη -
σαμένψ ημάς Σατανφ, καί συναναμιγέντας ούκ άγα-

C 56. Amove, quaeeo, Domine mieericors, moree 
ietos inhumanoa tum ab onini quidem Cbristiano, 
cum a nobis qui oarne bumana vescentes mansue-
tudini quaebominem decet,renuntiamus. Da ut in -
telJigamus satius esse fratrem in mortis articulo 
deserere, quam famis tormentia excruciare. Doce 
nos operari pro viribus. Poseumus autem dii fieri 
ut tu ipse dixisti, qui nibil contra facultates aut 
morea instituisti.Ne permittas nobis faceremalum 
quodcunque,de3monimagi6tro perversilatie obtem-
perando. Doce nos coelestes Geri, quoniam tu ipse 
in coelum nos vocasti, et adventu tuo fecisti ut nos 
aecenderemus; qui te bumiliasti ut nos exaltare-
mur. ΝΘ sinas nos tartari incolae fieri, in quem is 
quiccelitue lapsus est nos projicere tentat, genus 

~ bominum destructurus, et qui mala multiplicat ut 
eo plura beneficia emergant, et ut eo pluroe adu-
lationis coneortes habeat. 

57. Plura adhuo dicere in animo erat, ο fratree 
et amici, non enim iempus sermooinationi mea 
concessum effluxit. Sed cum modus mibi tenendue 
eet, perpauca addendo finem.dicendi faciam. 

58. Vannum Deus, proximis elapsis annia mani-
pulavit, qua nos, veritatis ad Deum frumentum 
factoe et Satan® opere eemini malo mundi ulte-
rioris immietos siout bonus agricola dijudicavit,et 
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dietinctis dietinguendie ηοβ eos fecit, qui aumua, Α ^ 0 ^ σπέρμασι τοΐς έκ τής άντιπέραν ήπκίρου, χαί 
bonos dico. Id ergo studiis aseiduis faciamus ne 
lolio ao zixaniia agrum noetrum corrumpamus, ne 
panifioationem spiritualero et eio bonum fermen-
tum perdamua. Operam demua nereprobati coram 
pane cceleetl, nave vitulo eaginato mystica pro-
mieao indigni fiamus, nec ad caminum igneura 
caetigationis ergo condemnemur, sed panes matu-
ro8 Dei ac Domini mensae imponamue, ut fru-
mentum simua,quod ipse amat edere,nos amanter 
complectena per bonitatem ei consubstantialem 
ante secula et in omnia eaecula. Amon. 

τήν σπδριμον εύχρηστίαν άπειπαμένους , διέκρινε* 
αγαθού γεωργού δίκην, χαι τά συγκεχυμένα ευκρι
νή σας άπεκατέστησεν, είς δπερ ή μεν. Καί ίδού, έσμέν 
έν χαλοΐς. Σπεύσω μεν ούν δι' έντεύξεων, μή πάλιν 
οΛραις χαί ζιζανίοις φύρδην άναχρωσθηναι , δι ' ών 
άχρειώσομεν τήν κατά πνεύμα σιτοποιΐαν, καί τήν 
άκύλουθον ζύμην, καί τδ έπ' αυτή καλδν φύραρα, 
ΗραγματευσώμεΘα, μή και άθετοι τψ ούρανίψ άρ-
τψ γενώ μεθα, και ουδέ τού μυστικως έλπι^ομενοο 
σιτευτού μδσχου ώμεν άξιοι, μηδέ κλ ιβάνψ χολαστν-
κού πυρός άποκληρωθώμεν, άνθ' ών ά λ λ ω ς έδει κι-

πύρους άρτους τή τού Δεσποτου θεού προσενεχθήναι τραπέζη, καί γενέσθαι είς βρώσιν, ήν αύτδς φιλεΐ 
προσφέρεσθαι, οίκειούμενος ημάς φιλανθρώπως δι' αγαθότητα συνουσιωμένην αύτψ πρδ αίώνων καί εις πάνταί 
αιώνας. Αμήν. 
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EJUSDEM 
DE EMEJVDANDA VITA MONACHICA. 

Τού αυτού Ευσταθίου θεσσαλονίκης έπίσκε -
ψις βίου μοναχικού έπί διορθώσει τών περί 
αυτόν. 

α'. rU ακριβείς μοναχοί · ώ αληθείς Ναζιραΐοι · 
ώ άναχωρηταί· ώ τήν τύρβην μέν λιπόντες καί τόν 
κατά βίον αγώνα, τής γωνίας δέ διά τδν θεδν γε
νόμενοι · καί κόσμου μέν άπαναστάντες , θεψ δέ 
προσχωρήσαντες, καί τή καταμόνας ησυχία πράξεσι 
θεαρέστοις έγγυμνασάμενοι πρδς έντέλειαν, καί τή 
θεωρία έπαναβάντες είς τδ άγχίθεον καί ούτως ίσάγ-
γ ε λ ο ν καί τήν μέν κάτω δουλείαν άπειπάμενοι, καί 
τόν τής κακίας ούτως άρχοντα διεκφυγόντες εύλο-
γητοί δραπέται, τψ δέ όντως ελευθερωτή Δεσπότη 
προσδραμόντες , καί τών γηΙνων άλλαξάμενοι τά 
ουράνια· ώ τοίνυν ύμεΐς δ'σιοι τψ θεψ, καί άντί κο
σμοπολιτών ούρανοπολιται, άκούοιτέ μου ευμενώς, 
προθεμένου λαλήσαι πρδς τούς έν τοις καθ' ημάς 
ανόμοιους τή έν ύμΐν πολιτεία, καί έγκράξαι αύτοΐς 
άττοπλανωμένοις τής τρίβου, ήν ύμεΐς είλεσθε* καί 
μοι συνάρασθε τής προθέσεως, ει πως βελτιωθεΐεν 
τών τίνες περί έμέ, οίς ουδέ άποκρύψομαι τήν δε τήν 
λαλιάν, άλλ' είς εμφανές άναμνήσας , ή άνακαλέσο-
μαι τής άβελτερίας, ή άλλά τό γούν έμδν άποπλήσω 
χρέος, καί ελέγξω, καί άνεπιτιμήτως παρακαλέσω 
(επίτιμων γάρ αύτοΐς ούκ έστιν), ώς ουδέ τοΐς π λ η μ 
μελώς πεπληγόσιν είς βάθος έπισπάσαι (3ίζας πί
κρας, ή δριμέα προσπλάσαι φάρμακα * καί τέως πρό 
γε τών άλλων μνήμην αύτοΐς ανακαινίσω τού σκο
πού, καθ* δν άπελέξαντο τήν λαϊκή ν κοινότητα, καί 
τδ ούτω κοσμικόν κοινόβιον καί είς ένθύμησιν δέ 
άνακομίσω τών υποσχέσεων, άς τού δευτέρου βίου 
προκατεβάλοντο έπ' αύτου άγιωτάτου αρχείου, ένθα 
βασιλει μεγίστψ τψ θεψ έπί συγκλήτου τής κατ1 

«δτδν έτάξαντο. 

Τούτων δέ προβεβλημένων , τής προθέσεως , 
λέγω, ή» έκαστοις δ νους ώδίνησε, καί τής υποσχέ
σεως, ήν άπέτεκεν, έκφήνας αύτάς είς γνώσιν ενώ
πιον ανθρώπων, ούς δ καθένα ή'θροισε πανηγυρί-
σοντας έπί τή αυτού σωτηρία, καί πρό γε αυτών 
έπί θεού, καί τών αυτού αγγέλων, είτα προενέγκω-
μαι είς Ικθεσιν ούκ άμφιβαλλομένην καί τούς βίους 
καί τάς πολιτείας, ών γίνονται οί ένδατοί μοναχοί 
μετά τήν τού κόσμου άπαλλαγήν' ώς άν, ει μέν καλά 
ποιοΰσι, καί υμών τών αγίων άξια, πρός ούς ώς 
αρχέτυπα θεία τυπούνται καί γράφονται, καθά πέμ-
πουσι δόκησιν, έπευλογήσητε αυτούς, καί τά έργα 
τ ώ ν χειρών αυτών κατευθυνεΐτε , ψαλμικώς είπεΐν, 
έ π ' αυτούς. ΕΙ δέ ώς έκλαθόμενοι, δτι μονάζουσι, 
πάντα τάλλα ποιούσιν, ήπερ τδ προτεΟέν, ή οίκονο-

Ejusdem Emtathii Tkessalonicensis vitx monaxticx 
consideratio ad emendationem eorum qui ei 
nomen dederunt. 

1. 0 strenui monacbi, ο veri Nazirei, ο anacho-
re t»! vos qui mundi et vit» relictis curis, anguli 
vero propter Deum habitatores, e roundo quidem 
receasislie, Deo vero appropinquantes, in solita-
ria tranquillitate operibue Deo gratis vos ad per-
fectionem exercentes, et contemplatione ad cultum 
Deo propiorem et sio angelie parem aecendentee, 
ierreatre quidem servitium renuentea, et malitia? 
eic priocipem fugientes,beoedioti tranafugee ad ve-
rum liberatorem Dominum currentes et terreetria 
ooelestibus immutantea; ο voa igitur 1 Deo eacrati 
et mundanae habitatioois Joco coBliteB, benigne me 
audite, qui ad diesimilea inter nos ab ordinatione 
veetraloqui propono,et ipaos arguerea semita quam 
voa elegietie deviantea: ei propoaito meo con-
formes eitia, si forte meliores evaaerint quidam 
de bie qui partee meas tenent; et quibua hoceollo-
quium non celabo, sed in lucem producene aut 
ab insipientia revocabo aut aliter officio meo per-
fuogar et arguam et irreprehensibiliter advocabo 
(reprebendere enim ilios non licei) tanquam D O Q 
eit convenienter alte percuseorum radices amarae 
extraxisee, aut acerba medicamenta confeciaae ; 
et tuno ante alia memoriam ipsia reducam ecopi 
propter quem laicum oommercium, et licet mun-
danam communem vitam elegeruot; et in deside-
rium invehaoc prooiissionum quas secund© vit» 
ante tempus solverant coram sanotissimo pr«po-
eitorum cootu, ubi regi ruaximo Deo cum convo-
oato ccstu qui Dei estordiaati sunt. 

2. Hia prsmisais, propoaiti, dico, qood singulis 
mens parturivit, et promissionia quam peperit 
illae in cognitiooem emittens coram bominibus 
quoe unius more congregavit featum agentes pro 
raentis ejuadem salute, et ante omnia pro Deo et 
angelis ejua, deinde in explanationem adduco 
minime dubiam et vitas et regendi rationee 
quarum participes fiunt iodigen® raonacbi postae-
parationem a mundo ; ita ut ei quidem bona ope-
rantur et veelri sanctorum digna pro quibus ar-
cbetypa divina insculpantur aut scribantur, sicut 
emiltunt exBpectationem, eoa benedicite et opera 
manuum eorum dirigite euper eos, ut ait Paal-
mista. Si vero tanquam obliti quod monacbi sunt, 
omnia alia faoiunt aiout propoeitum eat, aut dis-
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poneate correctionem que ipais competit, abolen-
tes quae operati sunt : aut alias pro nobia opera-
mini pro Deo legatione fungentes, anims sereni-
tatem, quia nunc oon in malitia stetimus,quorum 
peroiciosi agitant vonti,sicut videraua,salutarem si-
num.qui solua cis qui e vit» mariappelluatad secu-
ros portue, brachia offereas, aalutaria proponit. 

3. Itaque a aermone nostro projiciatur quod 
proposuerunt quando ab initio vit» exitum cu-
raveruat; oec inibi longo sermoae opus erit, neo 
tempue coneumam ultra quod decet diaaerendo. 
fcicut enira, inquam, animae ealus et ad Deum, sio 
etudiurn eos reduxit a viia a qua nuper deeertio-
oem fecerant. Nam eam quidem damnaverunt, 
meliorem vero clegerunt, apostolicam ideoque an-
gelicam ; et buic incuinbentes, elongaverunt fu-
gientes, sicut in deserto maosuri ; praesertim 
quidem sicut in promisaionia terram reatituendi ; 
per quam vitam taoquam Deo vocaote exierunt ab 
ipsoruiu terra et cognatione, et venerunt in ter-
ram et vitam qualem Deus ostendit iia qui Abra-
hami parles tenent, et quotquot illo digni auot. 

4. Et hic quidem ipsis exsilii terminu8,cujus gra-
tia bic mulierem et libero9,ille substantiam et pe-
ripaema omne vitae comniercii, aicut dixerit aliquia, 
gcaeratim vero cuncti quodvis eecundum mundum 
cupitum deserentes, unam eamdemque, aecundum 
quod ipaia propositum erat, elegerunt viUm, cui 
insistantes el aese accingentes ad opera quibua 
homincs tale consilium capientee in rectam aemi-
tam deducuntur.idque non sirapliciter et ut fors 
tulerit et ut ipsi voluere, operibue divinia stu-
duorunt. Numquid enim de suia peccatie excusa-
tionem haberent, utpote qui ipsi tantaverunt, 
ipsi denoverunt, ipsi coeperunt, viara nemine re-
ferente, nemine edocente, nemine viam mon-
strante, nemine impedicnte; ideoque nihil mirum 
faciunt si viam aliam ac propositam eecuti eunt, 
neque rationem rcddere debent, eo quod inventa 
diflicultate, in iia quae cogitaverant et inceperaot 
inexperti, ob eam longius ire destiterunt, et ali-
quantisper progreasi aperata planitie pedem retu-
lerunt, eo quod viam habuerunt aaperam ? Non 
igitur inconauite vitam monacbicam inierunt, imo 
vero cum deliberatione et conailio poatquam ad-
moniti et docti fuerunt, plerumque post traditio-
nem et admonitionem, eaaque formidina plenaa, 
ei modo audirentur, quaa diecureus aermonis, 
quantum eatis erit, innuet. 

5. Cum ita eint qua latiusmodi bomines certe 
et inconcusee proposueruot et aasumpsorunt (et 
aliter rainime eese babent), jain breviter dicenda 
que apud eos bodie aQiniadvertuatur. El atinam 
non longe aint a vita quam elegerunt: nequidem 
boo eveniente ηβοσββσ erit eoa, poat allata argu-
menta^orger^utduogravia iata non admillant, 
i M M txtr* vitun reotam em, atque alioa td e*m 

ΜΟΜΟ· auii axamplU dtduoentibua 

μησητε διορθωσιν τήν έπ' αύτοΤς, καταργι 
ά ένεργούσιν, ή άλλά πραγματεύσησθε ή μ* 
πρεσβεύοντες, γαλήνη ν ψ'->χή< * ω ^ ν ^ ν Τ* 
άκυμάντψ καθέσταμεν, οις πνεύματα πονηρά 
τουσιν, δ'σα γε καί ήμας βλέπει ν , χ ό / π ο ν αο 
δς μόνος της έκ θαλάσσης βίου καταίρουσι·. 
στους όρμους άγκαλιζόμενος εγγυάται τά σώζ€ 

γ'. ΙΙροκείσθω τοίνυν τού λόγου ή μ ί ν , όπι 
προέθεντο , ήνίκά τήν αρχήν έ μελέτη σαν · 
άπόβιοι* καί ού δεήσομαι λόγου μαχρού ι 
ουδέ τρίψω χρόνον, πέρα τοΰ δέοντος έμπ) ι 
νος. 'ϋς γάρ, Ιπος φάναι, σωτηρία ψ υ / „ή* * 
θεδν, ούτως οίκείωσις άπανέστησεν αυτούς, ή; 
μετεποιούντο, ζωής. Αυτής μέν γ ά ρ κατ!γν( 
κριναν δέ τήν βελτίονα, τήν άποστολικήν, 

| κούτο αγγελική ν καί πρδς αυτή γενόμενοι, 
ναν φυγαδεύοντες , ώς έν έ ρ ή μ ψ αύλισθηε 
μάλιστα μέν ούν ώς είς γήν επαγγελίας τ 
στησόμενοί" δι* ήν ώς θεοΰ καλούντος έξη 
της γής αυτών καί έκ τής συγγενείας, κα 
είς γήν καί βιοτήν, δποίαν δ θεδς ύποδείκν 
τού Αβραάμ, καί δσοι αυτού είσιν άξιοι. 

δ'. Καί τοιούτος μέν αύτοίς δ σκοπός τής 
στεύσεως, ού χάριν δ μέν καί γυναίκα καί 
δ δέ καί περιουσίαν καί συρφετδν άπαντα 
βίψ αναστροφής, όποιον αν εΓποι τ ις , κοινώς ι 
τες τδ κατά κόσμον θέλημα εκλιπόντες» ένδς έ* 
χα: μόνου τού κατά τήν έκλελεγμένην προ6« 
καί στοιχήσσντες, εΤτα χαί άψασ0αι μέλλοντί 
γων, δσοις έξορθούνται είς όοον £ν$?ωποι rc 
προθέμενοι, ούχ απλώς, καί δπως άν τύγ οι, κ 
αυτοί έοουλήθησαν, τοις %εΙονς έ,ργο'.ς έπΐ^αλ' 
γάρ άν είχον άπόλογον ύστερον, Ιφ' οΤς προσνττ 
ώς αυτοί έγχειρήσαντες, αυτοί κυρώσαντες, αύ-
αρξάμενοι, μηδενός ύπομνήσαντος, μηδενός δ: 
τος, μηδενός ύποδείξαντος τήν δδδν, μηδενός ε;, 
σαντος, ουδέν τι καινοπραγουσι, τραπόμενοι άλ/ 
ρά τήν τής προθέσεως, ουδέ υπόκεινται λόγοι: 
έργωδίαν εύρηκότες, έφ' οίς έσχόπησαν, κα\ 
ξαντο άνεπίτακτοι, καί δι' αυτήν άφέμενοι τ£ 
ξής, χαί προποδίσαντες μέν β ρ α χ ύ έλπίδ·. τής ή 
άναποδίσαντες δέ αύθις, δτι τραχε ΐαν hpifa; 
ουν άπροβουλεύτως ένήρξαντο τοΰ μονε^αι», 
άλλά σκεψάμενοι, χαί βουλευσάμενοι , ια\ avc 
σθέντες, χαί διδαχθέντες , καί μ ε τ ά παρεγγί 
οί πλείους χαί καταθέσεων, και α υ τ ώ ν , δποΐαι ι 
γέμουσιν, εί χαί μόνον λέγοιντο· καί υποκρ' 
αύτάς δ λόγος προ ιών, έφ' δσον έσται Ικανόν. 

ε'. Ούτως ούν εχόντων, ών καί προέθεντο κ: 
σχοντο άμεταθέτως χαί ασφαλώς οί τοιούτοι ι 
δέ πάντως ούκ άλλως), έχθετέον βραχυλογιχώς, 
βλέπομεν έπ' αύτοΤς. Καί εΓη μ ή παρεκνεύειν β 
ής έκύρωσαν , πολιτείας* ώς , εΓγε τούτο t 
ανάγκη πάντως, χατορθωθήναι τούς τοιούτοι 
τήν έπί έλεγχων ένδειξιν* Ινα μ ή δύο πλημμ 
έκεινσ φορτικά, μήτε ούτοι γινόμενοι της δρθί 
τούς δυναμένους δέ προβαίνειν αυτή άπάγοντι 
αυτούς τή μιμήσει εκτρέπονται. 
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ς'. Άναγκαΐον δέ άρα, πρινη καταγραψασθαι τήν έν 
τοις ά'ρτι καί καθ* ήμά$ πλατεΐαν μοναχικήν βιοτήν, 
έκθέσθαι, οΤα ταξάμενοι, τδν λαϊκόν βίον μετέθεντο* 
είτα τή τοιαύτη μεθόδψ συνεπιπλέξαι, καί δ'περ μετά 
τήν τύπωσιν ούκ δκνούσι ποιεΐν καί ούτω περάναι 
τόν λόγον, είς δ προεθέμεΟα. 

ζ\ Μνησόμεθα δέ πρδ γε τών άλλων ευλόγως τής 
έν τοΐς τοιούτοις έξαρχούσης δμηγύρεως, τής καί 
τελείας καί τελειοποιού, ήν δ ορθός κανών απαιτεί, 
δ'σα καί θεούς τινας γραφικούς τοΤς λοιποΐς έπιστα-
τεΤν μικρού δεΐν άπασι. Τοιούτοι δέ είσιν οί τού με
γάλου καί αγγελικού σχήματος, οί δι' αυτού αληθώς 
μεγάλοι , ώς αγγελικοί , κατά τήν κανονική ν καί 
άπαίτησιν, καί κατάθεσιν, καί μυστικήν τελείωσιν. 
Αυτοί γάρ τήν γήν κατανωτισάμενοι, μάλιστα μεν 
ούν έλαφρισθέντες άπ* αυτής πτέρυξι πνεύματος, ώς β 
είς αυτόν θεόν, εποπτεύει έπιστατικώς έχουσιν εί
περ εθέλονσιν, έξ υψωμάτων θείων τά κατά κόσμον, 
ένί καί μόνψ θείψ τάγματι έκχωρούντες, καί ύπεξ-
ιστάμενοι τού θειοτάτου πρεσβείου τψ άρχιερατικψ, 
τών δε εφεξής υπερανεστώτες τή πρυθέσει καί τψ 
τυπώματι. Τών γάρ ύπ' ούρανόν θείων κατ' ανθρώ
πους ταγμάτων, ά τών ύπερουρανίων δευτερεύουσι, 
τούς μέν τού πρώτου καί μεγίστου της ημών σωτη
ρίας άρχιερέως άντιτύπους, οΐ προσεχώς τά εκείθεν 
έκμάττοντα αγαθά, ούκ άν δύναιντο μή πρός έκείνψ 
άφιέναι εΤναι 'έκαστον, ώς ετάχθησαν. Αυτοί δέ τής 
εφεξής τυγχάνουσιν έλλάμψεως, Ίνα τριών τούτων 
φώτων, τού άσυγκρίτως υπέρ ήλιον (δ'περ έστιν δ 
θεός), του μετά τό άγγελικόν ήλιώδους (δ παραυγά-
ζει τόν αρχιερέα), καί τού, ώς ούτως είπεΐν, σελη-
ναίου τού κατά τόν μεγαλοσχήμονα μοναχόν, ύστεροι ^ 
έπανατέλλωσιν οί λοιποί κατά θεόν πάντες περί γήν 
αστέρες, φωτί τε καταυγάζοντες καί ζωογόνοις ενερ
γεία ·ς Οάλποντες τούς ταπεινότερους ανθρώπους, δ'σα 
και γην πιονα είς καρπογονίχν· ής άπαρχαί άφο-
σιούνται θεώ καί οί τοιούτοι μοναχοί, καί οί κατ* 
αύτους, και άλλως δέ υπέρ αύτούί αρχιερείς· κατ' 
αυτούς μέν διά τήν ισοπολιτείαν, υπέρ αυτούς δέ διά 
τό τής άρχιερωσύνης ΰψιστον δ'τι καί βασίλειον αύτδ 
ίεράτευμα· δι' ού καί αυτοί έξάπαντος ευλογούνται, 
ώς πάντη πάντως έλάττονες, ύπδ μείζονος, ει καί 
άχθέσονται ίσως, αυτό άκούσαντες, ώς έστι τεκμή-
ρασθαι , άφ' ών ώς εκάστοτε πειρώμεθα* ούκ εύ-
Αόγιστοι εκείνοι δντες, δ'τι μηδέ λόγον έχουσιν 
απαίτησε ιεν. 

η ' . Εί γάρ άπας δ έν τοΐς καθ' ημάς αγιασμός, J) 
οΤον έν τψ άγιωτάτψ βαπτίσματι, καί δ έν τή λοιπή 
κατά βίον άναςτροφή τών βεβαπτισμένων καί οί ιε
ρατικοί βαθμοί άπαντες, ήδη δέ πρός άλλοις καί αυτό 
τό κούρευμα, δι' ού οί μοναχοί τψ θεψ καθοσιούνται, 
ούκ άλλως τελεταρχούνται, άλλά τψ νοουμένψ μέν 
έξ αγίου Πνεύματος, τώ δε βλεπομένψ ή ύπό επισκό
πων, ή άλλά ύπό Ιερέων, ούς οί επίσκοποι τοιούτων 
θεοπραξιών προΐστώσιν έργάτας, πώς άν τις τών 
μοναζόντων, ούς καί αυτούς, οί τοιούτοι άγιάζουσι 
μυστηριωδώς, τολμήσοι άντειπεΐν, ώς ούχ υφίστα
ται προεστώτι άρχιερεΐ, καί έλάττων εστίν αυτού; 
καί ού μόνου τού προσεχώς τελειώσαντος, καί ούτως 

6. Necesse itaque est, antequam latam mona-
cborum vitam nuperam et bodiernam describamus, 
exponere quibus conditionibus vitam laicam rau-
taveruot, et deinde eadom ratione connectere qu® 
agere poat hanc receptam formam non verentur, 
aicque eermonem in finem preepositum conducero. 

7. Sed ante omniamente recordabimur congrega-
tionie inter illos prira® habit»,quffl perfecta erat et 
perfectoa fecit, quam, ut imaginem quamdam divi-
nam, reliquis, imo fere omnibus, proponi requirit 
Jus canonicum. Tales sunt magni etangelici babi-
tua viri, propter illum vere magni, et eicut an-
geli, secundum regulae pracceptum, ot inatitutum 
et mysticam initationem. Ii enim terram tergiver-
santes, ex ea ad Deum alia spiritus elevati,ree bu-
manas ex divina elavatione ccrperunt conaiderare, 
modo velint; uni et soli ordini divinolocum cedunt, 
ex altasua sede ante pontificem assurguot; reliquoa 
vero inferiores fine et habitu superant. Etenim 
aub coelo inter divinos hominum ordines, secun-
doa post coBlestes, eos qui primi et maximi 
nostro salutis pontificia imaginem referunt, 
viri bona inde manantia percipientea, non pos-
aunt probibere juxta eum atare unumquemque, 
prout ordinatua est. Exinde dignitatem ipsi sta-
tim accipiunt; ita ut post tria haec luminaria, 
poet id quod procul dubio est aupra solem (quod 
eat Deua); post id quod soli est simile,licel minue 
angelia (quo pontifex resplendet); post lunare, ut 
ita dicam, quod in monacho perfecto videre est, 
omnes inferiores luceant eecundum Deuoi, !sicut 
aetra super terram : alque luce illuminent, et vi-
vidis virtulibue segniores bomines, ut terram fer-
tilem,ad fruotus ferendos accedant. Cujus .terra? 
priraitiaB Deo consecrantur tales monacbi, atque 
juxta eos, et auper eog alio modo pontificesr juxta 
quidem,quia iisdem legibus vivunt; supra^propter 
pontificatue excelsitatem. Namque regajje eet sa-
cerdotium, a quo ipsi omni modo bene^iountur, 
utpote inferiore ex omni parte a superio/e. Erunt 
forte qui, his auditis, indignabuntur,ut oonjicipo-
test ex his qu» undiquo experimur J sed non 
erunt laude digoi, siquidem istiua mo}esli» ratio-
nem dare non possunt,si quis eam ab tflis poatulat. 
άποδιδόναι τού τοιούτου άχθους, fi. τις αυτούς 

8. Etenim si omnie sanctificatja nostra sive qua3 
in sacro baptismate est, sivr quae in converaa-
tione reliqu» vitae baptizatoruni, si omnes sane-
titatis gradue, et imprimis ipsa tonsura, qua Deo 
monacbi consecrantur, alio modo non benedicun-
lur, niai a sanoto Spiritu judicantibus epirituali-
ter, et exlerne ab episcopia, aut a gacerdolibua 
quoe episcopi horum rituum aacrorum operarioa 
prsficiunt; quomodo aliquis ex monachis, a sa-
cerdotibua intra myateria consecratus, contradi-
cere auderet ae prajfocto pontifici non subjacere, 
neque eo minorem esee? neque solum eo qui ad 
unguom perfeoit et sio coneecravit,8ed quocunque, 
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cujus capiti deinde insani ineidientor, idque velint Α άγιάσαντος, άλλά παντός, ούτινοσουν κλν ύστερον ol 
demiitere. Qui eibi videntur capita esse, aed re 
vera mera colla sine capite, qui eua jactantia mu-
tantur in opera suo auctori contradicentia. Ete-
nim oon cogitant Patres quidem ae esee in ordioe 
hierarchico, sed Patrem Patrura esse pontificem · 
nec pastorea quidem eese, qui praeeunt aliquando, 
summum vero pastorem eaee pontiOcem,cui aupra 
preeuQtee eesa contigit, et aaepe episcopum epi-
acoporura ; nequese modicum monachicis operibua 
exercitatos in pontificatum ascendere optaturos, 
non quod demergantar ex apice montia in prsceps, 
sed quod β terra in coelum assurgant. 

μή βαθυγνώμονες άπεγείρώνται ταΐς χεφαλαις , καί 
άπάγειν αύτάς έθέλωσι· δοκούντες μεν ©I τοιούτα 
κεφάλα», είναι, τψ δντι δέ αυχένες δντες ακέφαλοι, 
καί ούτως άποκαθιστάμενοι τή αλαζονεία εις χειρών 
πλάσματα, τοΐς αυτά ποιήσασιν άντιλέγοντα. Ού γάρ 
έννοούσιν, δ'τι Πατέρες μεν αυτοί διακρίνονται άρχιε
ρατικψ £υθμψ, Πατήρ δέ Πατέρων δ άρχιερεύς* ούΥ 
δ'τι ποιμένες μέν αυτοί, δτι καί ηγούμενο ι ποτε, 
άρχιποίμην δε δ άρχιερεύς , έπεί καί ήγουμέν» 
ΰπερθεν έλαχεν είναι, δ καί επισκόπων επίσκοπο; έν 
πολλοίς- ούτε δτε μικρόν δσον έμμελετήσαντκ τί 
μοναχική έργωδία, εΤτα έπιθυμήσουσι καί είς Ιεραρ

χάς αυτοί μεταβήναι' ού δήπου ύποκαταβησο'μενοι υ>ς άπδ άκρωρειας εΓς τινας κρημνούς, άλλ' ώ ς άρθησόμενοι 
έκ γής είς "Ολυμπον. 

9. Sed quam obcausam amplius divagari.et ηοα Β θ'. Ά λ λ ά τ ί μοι παρεξοδεύειν είς πλέον, καί μή 
ad percurreadum stadium reflectere ? Agebatur de 
eligenda vita perfecta, et de conaideranda in ea 
univeraa vita monachica: quam qui post primam 
deacribunt illustree apud nos monachi, in vanura 
laborant, quod ad ipsos attinet. Si autem ad bene 
ordinandum sermonem istos primoe aggredior, id 
oranes mundanoa ordinea docebit,'[ut aiunt, ma-
gnum et parvum, circa majora aut rainora occu-
patum. Aiiua quidem ad majora ordinatus est, 
aliuaad secundum locum, et tertius ad inferiora: 
qu» eingula nos percurrere nemo po3tulabit,eiqui-
dem nemo est qui hano sententiaao in dubium 
revooe*. 

10.;ilonachoTum genue exercitus eat, non qua-

έπανακάμψαι είς τδ προτεθειμένον τροχασμό ; Έν 
δέ αυτό επιλογή τής μεγαλοσχή μονός β ιοτης , καί 
θεωρία δι' αυτής τού δ'λου μοναχικού βίου δν οί 
τής καθ* ήμας γής ένδοξοι μοναχοί παράγραφοντες 
άχρειούσι, τδ γε είς αυτούς ήκον. Bt δέ πρδς εύτε-
ξίαν λύγου τούς τοιούτους πρώτους μεταχειρίσομαι, 
αυτό, φασί, δηλώσει παντί τάγματι κοσμ ικψ , μεγάλφ 
καί μικρψ, περί μείζω καταγινομένψ και περί έλάτ-
τονα. Ό μέν τις έπιτέτακται εις με ίζον , δ δέ είς 
δεύτερον, καί έξης είς ύποδεέστερον* χ λ ι περιελθεΐν 
έπαγωγικώς τά τοιαύτα ουδείς ήμας απαιτήσει, δτι 
μηδέ ειη άν δ άμφιγνοών τουτί τδ λ ή μ μ α . 

Έστι δή τάγμα τι καί τδ μοναχικδν, x*i οί τό 
liecu&que, eed vere divinus. Copiae sacre,Dei aoioe, ρ τυχόν, άλλά θεΐον τψ δ'ντι · στρατδς Ίερδς* θεού 
electi Domino, in coelo inclyti, omnino aegregati 
a prooeribus terras quibuemala eervantur, milites 
adveraue apostatam et rebellem diabolura, angelo-
rum imitatores,idei»que non modo anim» human», 
sed eiiam corpurie custodea, cui amotia pecca-
tie, nditram primam barmoniam bene congruam 
turbanbibus, sanitatern afferunt; ipsi virtutia vasa 
ai ad eaip prolinua aperta sunt; divinae myrrb» 
receptadula, quando graviter non olent; apoato-
lorum effigies,quando ad ree divinas exsculpendas 
sunt idonei; paradiai ealutarea, ioacceesi perfidie 
serpentibiiji per quoe diabolue cum praabentibue 
aurem vulkcolloqui. Haec pulcberrima aciee, quam 
hieraroba alla omnino auperat, oateotat suoe prw-
latoe qui BunTmagnig ineignee virtutibus, qui (ut 

παρεμβολή· εκλεκτοί Κυρίψ · ένδοξοι του oopovoV 
τψ παντί άφεστηκότες τών ένδοξων τ ή ς γ η ς , οις κ»» 
προτίθενται · στρατιώται κατά τού άποστάτου κει 
άντάρτου δαίμονος· αγγέλων μ ιμητοί , καί δι* αυτό 
φύλακες ανθρωπίνων ού μόνον ψυχών, άλλά καί βιω
μάτων, οΐς ύγιάζουσιν, άπαλλάττοντες αμαρτιών, βΐ 
καί τήν έν ήμίν πολλάκις εύάρμοστον στοιχειακής 
άρμονίαν παραλύουσιν αρετής αυτοί δοχε ία , εί πρδς 
αυτήν εύθέτως ανοίγονται* μύρου θείου αγγεία, δτε 
μή τύχωσι σαπρώς έχειν αποστολικά εκμαγεία, 
ή νίκα μή άφυώς έχουσιν έκμάττεσΟαι τά του θεοΰ* 
παράδεισοι σωτήριοι, άπρόσβατοι ψιδύροις δφεσι, δι' 
ών δ δαίμων έθέλει λαλεΐν παρά το ι ς άνορβιάζουσπ 
αύτοΐς τά ώτα. Τούτο τδ πάγκαλον τ ά γ μ α , ούχερ 
άλλως πρωτοστατεί πάντως τδ άρχιερατιχδν, προϊ· 

abeolute dicamjauam magnitudinem, et magnum D στα μένους ούχεΐ τούς τού αληθώς μεγάλου σχήμετο» 
cbaracterem suum nullo modo fallere debent; ούς χρή πάντως μήτε τό μέγα ψεύδεσθαι (άπολίί** 
cujus quidem intelligentiam non arbitror ita aacen-
dere in mentes omnium, Deque perfectam cogni-
tionem,ut primo obtutu intelligatur. 

11. Propositie variarum epecierum (Iguris 
roatbematicis, epbaera eminere videtur,cujas linea 
circuraducta, atque gyro euo omnia intue invol-
veng,magnaque apparentia inde conspicua, merito 
dicenda est magna figura proptar suam magnitudi-
nem. Eodem modo monachue, virtute ccBlestis, et 
propinquue Doo, et dignas aliquo modo qui ad 

ούτως είπεΤν), μήτε μήν συνθέτως τ δ μέγα Tjjp 
ού τήν έννοιαν ούκ οΤμαι είς τάς πάντων άναδε** 
ψυχάς, τά τε είς ακριβή κατανόησα, τοιάνδε τοε^-
σαν, ώς έν πρώττ^ επιβολή θεωρήσαι. 

ια'. Τών κατά μάθησιν σχημάτων πολυεΜτ» υτΛ-
τεΟειμένων ύπερκεΐσθαι τδ κατά τήν σφαιραν ^κε'ι 
καθ* ήν καί ή απλανής περιηγμένη, καί τψ κατ' 
αυτήν γύρω τό πάν έσω σφίγγουσα, καί λίαν πολο 
σέμνωμα εντεύθεν πλουτούσα, δρθώς διά τδ κατ' αυ
τήν μεγαλεΐον λέγοιτο άν μέγα σχήμα. Ό τοίνυν 
τήν άρετήν ουράνιος μοναχδς, καί ούτως άγχίθιοςι 
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άπεικονίζεσθαί πως δφείλων πρδς τήν κατ* ούρανον Α veram ccBlestem speoiom comparetur, ut infra di-
άπλανή, ώς δ λδγος προΐών έκφανεΐ, δοκοίη Sv εν
τεύθεν μεγαλόσχημων δνομάζεσθαι, καλούμενος ούτω 
πρδς διαστολήν, ώσπερ ή σφαίρα σχημάτων ετέρων, 
ούτω καί αύτδς τών μή κατ' αύτδν. 

ιβ'. Καί τούτο μέν ούτω διά βραχέων ειρήσθω, ού 
πάντη άπροσφυώς, οΤμαι. Εικός δέ τούς διά φιλοσο
φίας έληλυθότας άγιωτάτους Πατέρας καί άλλως έξο-
νομάσαι τήν θείαν ταύτην μεγαλοσχήμοσύνην. Τριών 
γάρ πεφασμένων σχημάτων τοις άποδεικνύειν προ-
τιθεμένοις φιλοσδφως τά λογικά, καί τού έν αύτοΤς 
τεθ^ωρημένου πρώτου σεμνόμένου έπί τοΐς μετ' 
αυτό τά τε άλλα, καί δ'τι δι' αυτού εκείνα τελειούνται, 
τ δ δεύτερον δηλαδή καί τό τρίτον, ώς καί αύτδ άπο-
δεικνύουσιν οί σοφο?, τάχ' άν εκείθεν καί δ μεγαλο-

cetur, poaeet exindemagnua dici, eoqne nomine 
vocari ad diiTerentiam aliorum diesimilium, sicut 
spbaera ab aliia figuris diacernitur. 

12. Haec breviter, non omnino in vanura, ut ar-
bitror, dicta fuerint. Verisimite eat eos qui philo-
eopbia sanctissimi Patres suDt babiti, hanc divi-
nara moaachi magnitudinem aliunde deduxiese. 
Tribua eoim atatibua ante ilJos qui ad lugicam 
eoite docandam praeilciuntur apparentibua, et pro-
prieillorum viso primum iocum tenereeupra alios 
aequentes, ot aliis de caueis, et quia per istum 
alii porOciuntur, scilicet secundus et tertiue, ut 
demonstrant aapientee, exinde forsitan nomen ac-

σχήμων είη λαχών τοΰνομα. Πρωτεύει γούν καί αυτός ^ cepit magni babitus monacbue. Primae igitur par-
δν τοις μετ' αύτδν. Οί δέ είσιν δ (ώς ειπείν) δεύτε- tee ipse tenet i 
ροσχήμων μανδυώτης, καί δ υστερών εκείνου είσα 
γωγικδς. Καί σεμνύνεται ό τού μεγάλου σχήματος, 
δτι άποδεικνύς λογίως τά πνευματικά εν τε τψ ποεΐν 
αυτά, καί έν τψ διδάσκειν, εί μή συλλογιστικαΤς 
άνάγκαις, άλλά πειθοΐ γούν Πνεύματος αγίου, τέλειοι 
τά ύπ' αυτόν σχήματα πρός άρτίωσιν, τψ μδνψ σοφψ 
θεψ άρέσκουσαν. Άλλα ταύτα μέν τοΐς πλείοσι τών 
μοναχών, ώς οία καί είς τινας γρίφους άποκαθ -
εστώτα, ές τοσούτον περιελευστέον έν βραχεί * 
λεκτέον δέ τι νδημα, καί τρίτον, ούπερ έστιν απαντάς 
δράττεσθαι. 

ιγ'. Ό πολλοστός άνθρωπος δ περιττός άνθρωπος, 
τ δ παν είπεΐν, άπας άνθρωπος βίου, δ παρά τόν 
ιοί ως λεγόμενον μοναχόν, άδιατύπωτος εΤναι δόξοι άν, 

nter alios qni soquuntur. Ii sunt: 
mantellatua (1) minoris ordinis (verbi gratia), et 
post hunc novitius. Honoratur iste perfectus, eo 
quod apiritualia perite edooens tum agendo, tum 
docendo, si non eyllogismi vinculo, ealtem Spiritus 
eancti gratia, inieriores ordines ad perfeciionem 
adduoit, qua? uni et sapienti Deo placet. Ista au-
tem quaei seposita ad quasdam quaestionea, pleria-
que monachis breviter sio percurrenda eraot: d i -
oenda autem est aliqua eententia tertia quam om-
nee possunt attingere. 

13. Homo vulgi, plerique hominea, et ut orania 
complectar, universi bominee aaeculares, prster 
dictum proprie monachum, judicandisuntesse siae 

^ · * ι Λ . * · Ρ 
ί πως άνείδεος, καί αχαρακτήριστος, καί άδιάρ- typo, sine speoio, eine charaetere, sine distinctione 

Ορωτος, καί αμόρφωτος, καί άκατασκεύαστος, Ιως έν 
τ ο ι ς κάτω στρέφεται. Afttov δέ τής τοιαύτης δοκή-
σεως τό ποικίλον τού βίου καί πολυειδές καί μυριό-
στροφον, κάντεύθεν ούκ εύδιατύπωτον. Χρώζων γάρ 
τ ι ς εαυτόν ώς είς άρετήν, δ'τε β ιοί χθαμαλώτερον, 
είτα παρυψωθείς , μεταχρώζεται είς τό άνάπαλιν . 
"Ετερος τις άγριούμενος τυραννικώτερον, δ'τε βίος 
αύτδν άμφέπει δυναστευτικός , εΤτα παραλυθείς τού 
δύνασθαι , σχηματίζεται ούχ εκών εις ιλαρότητα , 
έξαλλάττων τήν θηριωδίαν εις ανθρωπότητα. Έμορ-
φάσατό τις αύθις έν καιρψ καί ελεημοσύνη ν άλλά 
μικρόν καί είς έτεροίαν μετηλλάγη 'έξιν, ήν δ τραγι-
κευδμενος άναρπαξάνδραν ειποι άν. "Εμπαλιν δέ τοΐς 
τοιούτοις οΤδαμεν καί άρπαγας ανθρώπους, οϊ μετε 

8ΐnβ forraa, et eioe ornatu, quandiu inter terrena 
versantur. Cnjus sentcntiaB causa? sunt varii vit» 
aspectus, mille vices, ideoque difilcilis defiiiitio. 
Colorem virtutis ille usurpat, dum vivit terrestris, 
eed elevatns mox ad pristinum colorenyredit. 
Alius eievit tyrannice, dum agit cum poteatate, et 
ea araissa ad clemontiara iavitus redit, ex ferina in 
humanam naturam mutotus. Largitatennquidam 
aliquando induerat,mox in alterum habittfm trans-
fertur,quia tragioo raptor bominuru esaet vocatus. 
Et contra rapacea homines novimus pberales et 
postea ferocientea, deinde stultos ac sbperbienles 
et quiad virtutem rever9i8unt.SaecuH Euripus mille 
istiusmodiconversasioneavidetrefleaii^uibuesecu-

γράφησαν πρδς μετάδοσιν, καί ιλαρούς, έξηγριωμέ- D lariebomovideturplureefacies^plur^sformasquam 
νους έν δστέρω χρόνψ και άφρονας υψηλούς, μετά- Proteua habere, quae enumerare ^eeet impopsibile. 
πεσόντος είς τδ ένάρετον. Εύριπος βίου μυρίους τοιούτους οΤδε στρέφειν ελιγμούς, δι' ών πολυπρόσωπος τις δ 
τού βίου άνθρωπος, καί Πρωτέως πολυμορφότερος, είς δσον ούκ έστιν είπεΐν. 

ιδ'. Καί ούτω μέν δ βίος διά τδ πολυσχη μάτι στον, 14. Sic eaeculum, eo quod est multarum forma-
καί αόριστον, καί ούτως άστατο ν, έπι ενός κατηγο- rum, indefinitum, atque inconetaiM, de unoarguit 

(1) Γη hoc opueculo tres monacborum ordinea 
diatinguii Euatathius. Primo loco babendi sunt, 
quoe vocat Μεγαλοσχή μονάς. Hi toneuram acepe-
rant,aacri8 rebua tempus consuinebaQt,rescoiDmu-
nee rogebant. fpsi innjiia pallium seu indunientuca 
ferebaat, unde dicti eunt proprie mooaobi magni 
induoieati (μέγα σχήμα); illorum planeta seu pal* 
l iu x, fortna obloagu ex omai parlo, a collo ad pe-

dee decldebat,et superbracbia relevabatur. Coloria 
nigri erat. Hos dico magnos monncboe, aut perfec-
toa ; hoo nomine decursu operisOtar.Aliierentmino-
rea, quoa Mantellatoa dicit eive μανδυώτας ; et non* 
nuuquam μικροσχήμονάς. Teriiub ordo erat novi-
tiorum, eeu εισαγωγικών. De quibue eeoreim dicen-
dum erit alio in loco ad finom. 
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egrogium ietud anitnal, hominem, quod nullum Α Ρ " καλού ζώον, τού άνθρωπο», χδ μή σχήμα 
cheracterem haheat. Amat enim pro deficiente i n -
certum accipi. Ipse autem cum, epeculo conscien-
tiae eibi admoto, istud oculum figit, atque ex inoia-
gino spirituali colligit et diacit figuram hominis 
propriam sibi deease, sicut facit Nabuchodonosor, 
cura e specie naturali excidit, atque reoentioribus 
temporibue Tiridatee, (cur enim Circeneee fabulaa 
in medium profcrro ?) tunc tactus dolore cogitat 
quid faciendo in certam aliquam epeciem seipsutn 
informabit,atque incerta aua atabiliot.Igitur mente 
ad aolem fulgentem assurgens, alque ad lunam 
etiaua, et illius epeciem in eodem etatu aemper 
mancntem miralua, luna) vero viciseiludines ob 
variam facieni despiciens, terram fugit q u » cauea 

έ'χειν ουδέν. Έθέλει γάρ πως ή αοριστία δποκριν*» 
σθαι στέρησιν. Ά λ λ ' έπειδάν αύτδς τ δ τ ή ς συνειδή
σεως προστησάμενος ένοπτρον άπερείστβ τδ νοερέ» 
όπτικδν ε! ς αύτδ, καί φαντασία πνευματ ική άν αλεσ
μένος εκείθεν μάθοι, ώς ούκ Ιχοι ά ν θ ρ ώ π ψ πρέπον 
σχήμα, δ και δ Ναβουχοδονόσορ έποίησεν άν, δτε 
τού καθήκοντες εξέπεσε χαράκτηρος, καί δ έν 
ύστέροις χρόνοις Τιριδάτης, (τούς γάρ Κιρκαίους μύ
θους τί χρή παρεισκρίνειν έντβύθα; τ ό τ ε δή άχθι-
σθείς μελέτη, τί άν ποιήσας, είς ϊ ν τ ι μορφής έαυ
τδν σχηματίσει, καί καταστήσει τδ έν αύτψ άστατον. 
Καί τοίνυν είς τδ κατά τδν ήλιον σεμνδν άναδρα-iw» 
τή διανοία, ετι δέ καί είς τδ κατά τήν σελήνην, καί 
έκεΤνον μέν θαυμάσας τού διηνεκούς έν ταυτο'τητι 

est cur lunflB, utpote proxim® terrffl, in specie ^ μένοντος σχήματος, τών δέ σεληναίων αυξομειώσεων 
videantur m a c u l » ; ipseque eupra terrram ele-
vatur 

15. Tunc, veluti ureffl borridus et informje fcEtue 
in pulchritudinem aibi prupriam translatua, in 
populum Dei exoultum, ut evangelica loquar, et eio 
ornatum inscriptu8,incipit stabilem formam tenere 
ac in virum perfectum formari; et maxime in for-
mam divinam, et quod super omnia reverendum 
eat, Dei vultum induere, sccundum verba Scriptu-
rarum. Jam non ambulat, ut priu», aine specie, in 
nocto vitse mutationi obnoxia; e contra sicut in die 
boneste circumfertur. Jara enim dignuaeatqui ean-
ctus fyomo Dei vocetur, sicut Josepb cuatos domini 

καταγνούς διά τδν έκεΤθεν κατ' αυτήν πολύσχημον, 
φεύγει μέν τήν γήν, δι' ή ν καί αυτή τ ή σελήνη προά
γε ιοτέρα κειμένη ρύσπασμά τι προσωπικδν έπιφαίνεται* 
γίνεται δέ τών ύπεργείων. 

ιε'. Καί τότε δή ώσεί καί άρκτου ειδεχθές τ ι κιί 
άμορφον εμβρυον είς εύμορφίαν αύτφ πρέπουσαν 
μεταποιηθείς, και έγγραο3·ς εις θεού λαδν κατεσκευ-
ασμένον, εύαγγελικώς φάναι, καί ούτω κδσμιον, 
ένάρχεται σχήμα σταθεοδν άπολαμβάνειν, καί χρω-
ματίζεσθαι είς τέλειον άνθρωπον* μάλιστα μέν ούν 
είς μορφήν είδοποιεΤσθαι θείαν, τδ δε π ά ν τ η σεμνό-
τατον, εις θεού, γραφικώς φάναι , π ρ ό σ ω π ο ν χαί 
ούκέτι άσχημο'νως, καθά καί πριν, τ ή τού βίοο έμ-
περιοδεύει, νυκτί άλλ' ώς έν ήμερα εύσχημόνως περι
πατεί* καί έχει καί αύτδς ευσχήμων θεοί» Μρω-
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de notete, qui nocte et die ejusdem babitua accua- ^ πος δνομάζεσθαι κατά τδν νύκτερον κυριακσι Ίω-
dum Deum erat, non mutatus deincops in alienum 
neque vacillans, neque variatus.Qui habitus forma 
renovata in id quod decet, eanctua quidem est, et 
homini optime conveniens, quia ex multis priecis 
apecieljus bominem ad unicam adducit; parvue 
tamen inanet. Et unde parvus? Eo quod vere ma-
gnum, h{c bomo Dci veste nigra indutus, nondum 
8uscepit ('neque ad optatum iinein altiorerr perve-
n i t ; in planitie versari desiit, jara montem attigit, 
in eum t^tis viribus adrepit; e planitie egressus 
est, atquefex fumu emaDanie, proximusque aeri 
puriori et spiritui vivifico, licel torram adhuccons-
piciat, ot priatina memoriu revolvat, sub qui-
bus vera buntana species latebat: ct jam mitui t 

ση φ, ος και έν νυκτί καί έν ήμερα τ ο υ αύτοΰ κατά 
θεδν σχήματος ήν, ού μεταμορφούμενος τού λοιπού 
είς αλλόκοτο ν, ού μεταπίπτων, ούκ άλλοι ούμενος. 
Καί εστι τδ τοιούτον σχήμα, τδ τής κατά πνεύμα 
εύσχή μονός μορφωτικής ενάρξεως δ η λ α δ ή , θ^ν 
μέν, β καί ακριβώς άνθρωποπρεπές και μεταγρί-
φον είς μονοπρόσωπον τόν πρώην πολύμορφον άν
θρωπον μικρόν δέ δ'μως αυτό εισέτι. Διατί μικρόν; 
"Οτι ούπω τό μεγαλεΤον εντελώς άπείληφεν δ τοιού
τος τού θεού μελαμφορος άνθρωπος, ούδ ' είς τδ όν
τως άκρότατον έφετόν άναβέβηκεν άλλά περικέ-
ζιος μέν εΤναι άφήκεν, άπήρξατο δέ γίνεσθαι τοδ 
όρους, ώς άνα^ριχάσθαι είς αύτδ, έφ' δσον δύναμις* 
απαλλαγείς μέν τής λείας πεδιάδος καί τού περί 

ne decidens ex ^ncepto ex altoque dcjectue pejora D αυτήν καπνώδους ατμού, πελάσας δέ άίλικρινεστέρα 
patiatur. *w αέρι καί ζωογονώ πνεύματι, εί καί καταβλέπει ά
λως εις γήν ετι καί %Λ περί γήν, καί άναπεμπάζει τή μνήμη τά πρώην έκεΤνα, έξ ών τό αληθώς άνθρώχπ* 
σχήμα ήφάνιζε" και δέδιε, μή κατασυρείς τής ανόδου, και κάτω πεσών, χειρόν τι πείσεται. 

16. Postquam vero, concepto naturali ac justo 
timore, alaa suaa extendit, primo mane, v ig i l , 
exsurgena ad desideria quae exaudit Deue, oculoa 
omnemque sensumitarecluditutnullo modobomo 
terrenus remanere velit, sed cxlestis, et aBsurgit 
gtatuens Grmiter apud ee montem summum supe-
rare, linquere aera huraidum, circumductas tene-
nebraa, ct omnia gencris tempestatee, ut fit incola 
regionis nebula carentis semperqueserenee.Eiaage 

ις' Άλλ ' δ'τε φοβηθείς φόβον, ού 9jv φόβος, 
λάβηται πτέρυγας αυτού κατ' ορθρον , δν έ$*ί»'· 
νήφων, είς έναεύξεις, ών έπακούει δ θ ε δ ς · W 
σει τούς οφθαλμούς, άμα δέ καί πασαν tSrAviv, 
ώς μηκέτι έθέλειν γής άνθρωπος δ'λιος είναι, ελλ* 
ύπερουράνιος , καί στήσει , κυρώσας παρ* έτ«>τώ, 
τήν ενάρετο ν πατήσαε άκρώρειαν, και χαταλεϊδαι 
μέν τό τού αέρος λιμνάζον, καί τούς περί αυτόν γ ο 
φούς, καί τάς θύελλας τάς παντοδαπάς, γενέσθαι οέ 
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τ ο ύ άνεφέλου τόπου και άεί φωτοφανούς· και δή καί Α potiatur hoo voto,hac lucejuxta Deum sedem figat 
τεύξηται τής τοιαύτης εφέσεως, είτ' ούν φαύσεως, 
χ α ί είς τον θεδν άποκαταστή, τόπου γενόμενος υψη
λοτάτου, άφ' ού επιβλέπων δ Κύριος διοπτεύει πάν
τ α ς τούς υίούς τών ανθρώπων, καί πως έκείνψ 
συμπροκυπτων, δύναται και αύτδς έφορ^ν ανθρώ
πους, floot τής αυτού εφορείας δέονται, και πάντα 
χ α ι αύτδς δ'σα έθέλει, ποιειν — τότε δή τδ μικρόν 
ύπεραναβάς, εις δ'σον ούκ άν εΐη έξαριθμήσασθαι, 
τ ο ύ μεγάλου γέγονε σχήματος, προσώπψ ένί λαμ-
π ρ ψ καί πολυμεγέθει σεμνυνόμενος, έν τψ δπτάνε-
σθαι τψ προσώπψ τού μεγάλου θεού καί Σωτήρος 
•ημών, Ιησού Χριστού, τοΰ ένδς τής ύπερφώτου 
Τριάδος, καί τψ λοιπψ δέ τής κατά πνεύμα διαρτίας 
άξ αναλόγου μεγαλείως καί ένικώς έσταλμένος, καί 

civis altiaeimffl regionis, e qua univereos filios 
hominum Dominus conapicit; et ipse ee cum il lo 
aliquomodoinoliaanspotest bomines quotquot ipso 
duce indigent a&picere, et queecunque sibi placue-
riat peragere. Tuno modicum progrossus, quan-
tulum meneurari vix possibile est, Qt magni indu-
raenti particeps, una epecie lucida et magna con-
spicuus, visua sub epecie magni Dei, et Salvatorie 
nostri Jeeu Christi, unius de Trinitate incompre-
heosibili, et similiter reliquaSpiritus informatione 
multum et unioe preeditus, eicque aesumptionem 
magni induraenti non fallens, quod eveniret q u i -
dem (res mirabilis diotu !) nisi id sancti Patres 
judicarent differre a maxima et unioa Dei specie, 
ad quam incomparabilem ab eeterno omnes a l ia ούτω μή ψευδόμενος τήν τού μεγάλου σχήματος άνά-

ληψιν, δπερ ήν άν — καί μέγιστον είπεΤν — εί μή Β velut urabrae apparent. 
διαστέλλειν αύτδ οί Πατέρες εύ ποιούντες, διέκρινον τής κατά θεδν παμμεγίστης μονοσχημοσύνης, 
πρδς ήν άπαραποίητον αιωνίως ούσαν αί λοιπαί ώσεί καί σκιαί τίνες τεθεώρηνται. 

καί 

ιζ\ Τοιούτου τοίνυν ώς έν τριπλή έννοία δντος τού 
μεγαλοσχή μονός βίου, καθά εΐρηται, τής τών αγαθών 
Χριστιανών καταφυγής, δ'τε πολεμίων έξ αέρος 
βαλλόντων κρύψασθαι, βούλονται, μακάριος μέν δ 
κατ' αύτδ αληθώς έσχηματισμένος, είτ' ούν είδοπε-
ποιημένος θεοειδώς, καί θειότερον μεμορφωμένος, 
ώς οία έν μορφή θεού καθεστώς, καί τήν μεγαλοσύ
νη ν εντεύθεν αύτοφυώς κληρωσάμενος · δτι δέ τε-
λειοποιδς τω/ ύπδ τδ μέγα, καί ούτω πρώτον σχήμα 
φιλοσοφίας λόγψ καί πασιν έκείνοις τδ ένδέον άν-
απληρών μεθόδψ θεία συλλογιστική, δι' ής ή τών 
αγαθών γνώσις περαίνεται, ναι μήν καί είς ουρανού 

17. Talie cum sit, et sub triplici ratione possit 
conaiderari vita perfectionis, ut supra dictum est, 
vel fuga bonorum Cbrietianorum qui ab inimicis 
tela ex alto conjicientibus quaerunt abscondi, 
beatus aane est qui in ea sanctum habitum et spe-
ciem vere aeeumpsit, qui divine informatus est, et 
quasi ία forma Dei stetit, magnitudinemque jore 
accepit, qui insuper perQcit homines eub oiagoo 
et primo ordine inferiores, philoaopbicis verbis, et 
reliquie similibus rationibus, implens quod deeet, 
aecundum egregiam syllogismi methodum, qua ad 
bona cognoscenda pervenitur; atque etiam ad cce-

άνατεινόμενος μίμησιν, ώς έν τοΤς έξης ύποτυπωθή- C leatium imitationem protendit,eicut ex infradicen-
die patebit. Beatum ergo dicemus horum trium 
ordinura hominem, ob ascensionera in monachi-
cam perfectionem, uaque ad coelutn evolantera. 
Miserum autem, nec semel.eed ter miserum bypo-
critam, qui eub hac epecie aliam abecondit, qui 
videtur ad Deum confugere dicitur, re autem ei 
minime adhaesit, sive ex ludibrio, sive ex timore, 
eive ex avaritia bonum boo praeferente ad res au-
gendae; qui triplicem supra memoratum magnum 
babitum ementitua, ne ralione quidem divinam 
speciem aesumpait, qui irrationabilem vitam ducit, 
decipitur a magistro malitiae, et de ccelo intel l i-
gentiae, aicut Lucifer, decidit. Melius erat ei, aicut 
tempore tonaurfe admonebatur, Deo non adbeerere, 
quam adhaerentem renuntiare : ilJud enim excuaa-
tionem forte babuisaet, boc vero desinit in certam 
condemnationem. 

σεται. Καί ούτω μέν μακάριος δ τοιούτος λόγων τοι
ούτων τριών, έπί άναβάσει τή κατά τδν μεγάλο-
σχήμονα, ώς είς τρίτον έλαφρισθείς ούρανον άθλιος 
δέ, καί ούκ είσάπαξ, άλλά τρισάθλιος δ άλλως 
καθ* ύπόκρισιν προσωποπο ιού μένος δι' αύτοΰ, κα$ 
σχήματι μέν άντεπάγγελτος θεοΰ πεφηνώς πρόσφυξ, 
πράγματι δέ απροσκόλλητος ών έκείνψ, ώς ή κατα-
παίζων, ή μ ή έκουσιαζόμεννς, ή άλλά έμπολής χ ά 
ριν τ δ καλδν προβάλλων πραγματευτικώς · δς τδ 
τ ρ ι χ ώ ς ή δ η άνεπτυγμένον μέγα σχήμα ψευσάμένος, 
ούτε λογικώς μεμορφωται προσώπψ θεού, καί άσυλ-
λογίστως β ι ο ϊ , κατασοφιζόμενος ύπδ τού τήν κακίαν 
πανσδφου, καί τ ο ύ κατά νούν δέ ουρανού άπολισθή-
σας, ώς είς έωσφόρον κατέπεσε. Καί ήν άρα κρεΤτ-
τ ο ν αύτψ, καθά καί εύηρεστεΐτο έν τψ καιρψ τής 
κούρας, μ ή τάξασθαι τψ θεψ, ή ταξάμενον ψεύσα- ' 
σθαι. ΈκεΤνο μέν γάρ εΤχεν άν κρίμα· τδ δέ δεύ
τερον είς ακρ ιβή Ματάκρισιν άποτελευτ?. 

ιη ' . Φέρε γ ά ρ , δλιγόστιχον έπιδρομήν ποιησώμε-
θα, ών κατατίθενται οί πρός μεγαλοσύνην πνευμα-
τικήν έσχηματισμένοι, καί ούτως ύπεσχημένοι έκ-
προσωπειν τ ψ θεψ· Ίνα τή πρός αυτά τών κατ' αυ
τούς πράξεων παραθέσει έπιγνώμεν, εί πρδς ακρι
βές έξομοιοΰνται προκένσημα οί πρός ένθεον εαυτούς 
έν τοις περί ημάς μορφάζοντεσ πρόσωπον. Έ χ ε ι 
δέ τά τής ε π ι τ ο μ ή ς ταύτης ούτως έπελευστικώτερον. 

ιθ'. Πρώτα μέν έκ θειοτάτης οπλοθήκης άναλαμ-

48. Age ergo, quae objioiant bominea ad apiri-
tualem, magnitudinem inatructi, et f>eo aesimilari 
parali, breviter percurramua, ut aotibua ad ea 
oollatia agnoscamua utrum ad puDctum,et ad per-
fectum similes sint, qui aeipsos ad divinam epe-
ciem informare debent. Tal i modo melius succe-
det i l l a brevia expositio. 

19.Etprimumexbocdivinoarmamontario8umun-
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tur arma ad bellum epirituale ad quod ordinantar \ βάνονται τά φραγνυντα τούτους πνε*>ματιχ»κ έπί 
et praBparantur. Qus enim pro armia inter eacra 
induuntur, pridie ad vesperam, extra templi adi-
tus prseparantur, sunctificantur, et baptizantur ut 
fianl lorica aqua temperata. Postridie his primo 
iuduuQtur ante sacram iaitiationeiu, quae raaoe, 
et ueque ad ardentem eoiem protenditur, ita ut 
veapere, mane et meridie etiarrentur Dei mirabilia. 
Et cum perficiendum est bujus ritua myaterium, 
incboantur cantua spirituales et psalmi, quibus 
gaudium mentis declaratur (leetum enim aliquid 
canlua est, nec ullum animal Lriste canere dicilur) : 
sequuotur elogia eoruui qui eodein roodo eecun-
dum Deum veatiri elegerunt,et pronuntiatur eaeculi 
condemnatio in psalniia etin eerinone, velut ex ore 
illius qui tondendud eat, quaei eum poaniteat et 

πολέμψ, είς δν ταττόμενοι ετοιμάζονται. "Α γάρ Ιε-
ρώς άμφιέννυνται οπλισμού τύπψ, ή μεν φθάσασε 
έ σπερα έσω τών τού ναού άδυτων ταμ ιεύε ι άγιαζό-
μενα, και ούτω β απτό μεν α είς φωραχισμοΰ στερεό
τητα * ή δέ εφεξής ήμερα προβάλλει περιδύεσφα* 
αυτά πρδς τελετήν άγίαν, παρατείνουσαν εως χαι 
αί ς ήμέραν άκμάζουσαν, Ινα καί ούτως εσπέρας χαί 
πρωί χαί μεσημβρίας άπαγγέλλωνται τ ά τού Θεω 
θαυμάσια. "Οτε δέ καί τελεΐσφαι χ ρ ή τδ της εργα
σίας ταύτης μυστήριον, προηγούνται ψδαί πνευαι· 
τικαί καί ψαλμοί, ψυχήν συμβολογρασ>οΰντε; χω
ρούσαν (χαροπριδν γάρ τι καί ή φ δ ή , χαθδ καί ο> 
δέν ζώον λυπούμενον $δειν λέγεται)* συνεφεπονται 
δέ καί μακαρισμοί τών προαιρουμένων ούτω κετχ 
θεόν σχηματίζεσθαι· καί βίου δέ καταγνωσις έι-

pudeat, quod seipeum rebus terrenia et contemp- Β φωνουμε'νη ψαλμωδικώς, έτι δέ καί ευαγγελικές, 
ώς έκ προσώπου τού μέλλοντος κείρεσφαι, οία ρετ-
εγνωκότος καί αίσχυνομένου, ε"ίπερ έαυτδν άπησχβ-
λει τοις κάτω καί πατουμένοις, τά άνωτάτω ύπερο-
ρών. Έπ ί τούτοις, ώς ήδη τού μονάχου έγγίσαντος 
τψ θεψ, καί πpδc αυτψ γενομένου, καί αότόχρημχ 
προσεληλυθότος, ερωτάται δ έπη λύτη ς τ ( δήποτε 
προσήλθε, καί εί παραμένειν τ ψ μοναστηρίψ κατα
τίθεται καί τή ασκήσει έως καί εις τέλος * δ τού
τον έστιν ού μόνον τψ είς άκέραιον και εντελές, 
άλλά καί τψ έως καί εις θάνατον. Ε ί τ α προσεπε-
ρωτάται καί ύπακοήν, καί ύπομονήν, καί θλίψιν, 
και τδ στενόχωρον, καί άλλα σύστοι-χα τούτοις* κει 

συντίθεται, καί τίνι άνατίθησι τήν συνφήκην, δήλον, 

tibilibua implicueril, ccelestiaque contempserit. 
Quibus peractia, monachue jam ad Oeum proxi-
mu8,8tane juxla illaui, et oninino progreeaus, ipae 
in limine iuterrogatur qua de causa acceiaerit, 
utrum epondeat permanere in mona8terio, atque 
in exercitatione, usque ad linem, boo est uon 
modo usqua ad integrum et ad perfectionem, aed 
et uaque ad mortem. Poalea postulantur ite-
rum obedientia, palientia, subinissio, aolitudo, 
et alia bis eimilia; et postquam apoponditjubetur 
cogitare quid promiaerit, cui promieeum credide-
rit,profecto Deo,et aogelis, quorum ambit speciem. 
έπειδάν κατάθηται, παραγγέλλεται βλέπειν, οίά τε 
δ'τι θεψ, καί δ'τι άγγελοις, ών τδ σχήμα έπιποθεΐ. 

20.Eidem nuntiatur adesse angelos, promissa ab Q 
ipso litteriemandantee.insuperbominemsicordiDa-
tam eruci et morti addictum esse, ex tunc cruci-
figendum et moriendum esse mundo, eicut mundum 
sibi, ut ncc ipae, e terra in altum aio elevatue in 
cruce, animum mundo applicet : neque sibi sic 
exaltato mundus amoreni imperliat per suos pro-
pinquoe, nesecrucifixum commoveantet dejiciant. 
Continuo enim jubelur eeparari a parentibue, fra-
tribus, et omni cognatione, amicorum familiari-
tate, a mundanis, tumultu, cogitationibua, possee-
siouibus posl tonsuratn acquircndia, bonis, volup-
tato, gloria, non qualibuscunquc, aed vanis hujua 
8t'eculi,eiquidem tuac demum frueodum erit volup. 
tatibus aliia secundum Deom, inter quas primum 
looum obtinet Dei meminisse, et de hoc gaudore, , r , , 
eaque gloria quse Dcua magnificeglorificatur.Talcs ^ Οεοπρεπώς έτερων κατάρχεσθαι, 
prorsus sunt quaj a labore pro Dco suacopto, ut a 
fonte, derivantur, siquidem labores, ut novimus, 
gloriam pariunt. 

2i.Admonelur porro etiaiu animam abnegaudam 
esee. Quam animam? Ea scilicet qua aniinalis 
bomo ea qu» sunt Spiritus non percipit.qua abne-
gata orucein assuinil, ut Cbristum aequalur. Et 
iterum qui acresait ad Deuio ne qu« lequirunt 
otia pecora irrationabilia, ipse prosequatur, ncc 

κ'. Άναδιδάσκεται δέ καί δτι ά γ γ ε λ ο ι παρεσιάυεν», 
απόγραφομενοι, άπερ αύτδς δμόλογε ι * μσνθάνει οε 
καί δ'τι δ ούτως άποτασσόμενος σταυρόν καί θάνα
τον επαγγέλλεται, καί δτι έκ τής άρτ ι σταυρούσθαι 
χρή καί νεκρούσθαι αυτόν τε τ ψ κ ό σ μ ψ , καί τδ» 
κόσμον αύτψ* *?να μήτε αύτδς πρδς τ ψ κδσμφ τδν 
νούν έχη, άτε γηθεν ύψού σταυρικώς έξηρμένος, 
μήτε δ κόσμος προσπαθώς τ ψ ούτως ύψωθέντι 
προσανέχη διά τών προσψκειωμένων αύτψ, δρατ-
τομένο>ν οίον τού εσταυρωμένου, καί κατασπώντ»* 
αυτόν. Αύτίκα γάρ έπιφωνειται, καί γονευσιν ασο-
τάσσεσθαι, καί άδελφοις, καί συγγένεια «άσ$, xts 
συνηθείαις φιλικαΐς, καί κόσμου βορύβοις εεί 
φροντίσι και κτήσεσι, ταΤς δηλαδή μετά τήν κούρα», 
καί ύπάρξεσι, καί ηδονή, καί δόξη, ού ταΤς άπλας 
άλλά ταις ματαίαις ταΐς τού βίου, διά τ δ καί ήδον* 

ών ή κορυφαίε ** 
με μν ο σθαι τού θεού, καί ούτως εύφραίνεσθει, * 
δοξών δέ, καθ' άς καί αύτδς δ θεδς ένδόξως, έ^Ο" 
ται. Τοιαύται δέ πάντως, δπόσαι οία καί π α τ ^ * ^ 
κατά θεδν πόνου έκφύονται, εΐ γε πόνο ι γεντ*^^ 
ξαν, ώς ο" δα μεν. 

κα'. ΙΙρδς τούτοις κατηχείται άπαρνενσΥιν και 
αυτήν τήν ψυχήν. Ποίαν αυτήν; Καθ ' ήν ψυχικός 
άνθρωπος ού φρονεί τά τού Πνεύματος* ήν δ άπολέ-
ξας αΐρει σταυρόν, καί ακολουθεί τ ψ Χριστώ. "Ετι 
παραινείται τηνικαύτα δ τψ θεψ προσχώρησα;, 
μήτε ανέσεις έθέλειν, δποΐαι τοις άγελαίοις καί ου-
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xciK άνέτοις φιλούνται, μήτε άμεριμνίας χαί τρυ-
α>άς. Παρακαλείται δέ και είς αγώνας πνευματικούς, 
χα ί είς πτωχε(αν· οποίαν ταύτην ειποι τις άν, είτε 
τ ή ν κατά πνεύμα, καθ' ήν πτωχεύει τις αμαρτιών, 
ειτε τήν έν περιουσιασμψ τψ κατα κόσμον. Έ τ ι 
προκαλείται καί είς πένθος αγαθόν, δποΤον πραγμα
τεύεται 6, ώς έ ^ έ θ η , σταυρούμενος καί νεκρούμε-
νος ' δς καί ζητεΐ τήν εντεύθεν άνάλυσιν, καί κλαίων 
λέγει το « 0?μοι, ότι ή παροικία μου έμακρύνβη, 
καί ούκ απολύομαι ταχύ τής ζωής· » Επισκέπτε
ται δέ καί φως, είποτε πεινήσει, καί διψήσει, καί 
γυμνιτεύσει, καί ύβρισθή διά τδν έν τοις ούρανοΤς 
•πολύν αύτοΰ μισούν · ούπερ ένεκεν χαίρειν αύτδν 
χρεών . Καί έχει μέν έν τούτοις είπεΤν καί αύτδς τδ 
« Τίς άρα δύναται σωθήναι; » Είδώς δέ άκούσειν 
εύαγγελικώς, ώς τά αδύνατα παρά άνθρωπο ι ς 
δυνατά παρά τψ θεψ, σιωπ$ εύλαβώς, εύ γε ποιών, ^ 
καί κατακύπτων. Καί ούτως άνθομολογούμενος, 
δέχεται τά έκλαλούμενα, ψυχαγωγού μένος οίς ακούει 
αύτίκα τότε, δτι έξελέξατο αύτδν δ θεδς, καί διεχώ 
ρισεν άπδ τής έν κόσμψ ζωής* καί ώς έκ προσώπου 
αυτού, πρδς δ σχηματίζεται μεγαλυνόμενος έθετο 

Α incuriam, nec delicias. Acoenditur et ad pugnas 
spirituales, atque ad paupertatem : eam nempe dioo 
quaB est Spir i tus; et a peccato jejunat, aive qus 
circa mundanam abundantiam versatur. Deinde ad 
boDum dolorem adducitur, quem concepit, ut 
dictum est, homo cruciftxus et mortuus, qui exinde 
quaerit dissolvi, et ait cum lacrymis : « Heu mib i , 
quia incolatus meus prolongatus est 4 , et non ex 
vita ista liberor! » Et ostenditur splendor famia, 
sitis, nuditatis, et iojuriarum, propter copiosam 
mercedem earum i n coelis, unde neceseario gau-
dendum ipsi est. Gontingit inter hec eum dicere : 
<( Quisergo poterit salvusesse*? » Sed cumaudivit 
evangelizantem impossibilia apud homines possi-
bilia esae apud Deum, tacet libenter, prudanter, et 
caput inclinans. Sic coosentiendo dicta recipit, 
suadetur cum protinui audit se a Deo eleotum 
ease, segregatumque ab ista vita mundana ; cum 
audit velut ex peraona il l iua secondum quem i n -
formatur cum laetitia, se positum fuisse militem in 
vitam angelicam, in agendi rationem eublimem et 
coelestis similem. 

αύτδν στρατευσόμενον είς διαγωγήν άγγελοειδή έν ύψει ούρανομιμητού πολιτείας. 
κβ'. Καί είσί μέν καί τοιαύτα πάντα φρικτά, ω 

αδελφέ* έμέ δέ πλεΌν παράγει ές φρίκη ν καί έκεΤνο 
τού θειοτάτου βιβλίου τής άποταγής, δτι ώς οία κα
τή χού μένος δ τοιούτος άπολαμβανόμενος ακούει βά
πτισμα λαμβάνειν αύτίκα, τό τε είς καταρχήν ζωής 
ετέρας καί βίου μετάθεσιν, προσφυέστερον δέ είπεΤν, 
παλιγγενεσίαν σωτήριον, καί τών αμαρτιών αύτοΰ 

22. Tremenda sunt eqoidem hac omnia, frater, 
amplius autem ad tremendum me adducit bocver-
bum divini l ibr i initiationis,- eumdem, ut cateohu-
menum, euscipi, juberique bapti imum continuo 
recipere, inoipere alteram vitam, et veterem mu-
tare, aeu, ut aptius loquar, renaeci ad salutem, a 
pecoatia mundari, et filium lucia fieri.Audit etiam 

καΟαίρεσθαι, καί υίδς" φωτός γίνεσθαι* καί δτι αύ- Q Cbristum cum eanctis angelis de eua poenitentia 
τδς Χριστός δ θεος συγχαίρει μετά τών αγίων άγ-
γέλιον έπί τή αυτού μετανοία, θύων τόν μόσχο ν τόν 
σιτευτόν* καί δτι έξ εκείνης τής ώρας ενάγεται είς 
τδ περιπατειν άξίως τής κλήσεως, καί τής τών μα
ταίων προσπάθειας άπαλλάττεσθαι, καί μηδόλως 
είς τά δπίσω στρέφεσθαι · μή καί γένηται, φησι, 
στήλη άλδς κατά τήν γυναίκα τού Λώτ, ή ώς κύων, 
<ρησίν, επιστρέφων είς ίδιον έμετον, ή έξομοιωθή 

έπί άροτρον, καί είς τά κατόπιν στραφέντι, καί ούτω μή εύθέτψ είς τήν τού άνδρί έπιδαλόντι χείρα 
θ ε ο ύ βασιλείαν δντι. 

κγ'. Τδ δέ άγιον βιβλίον έκεΤνο πρδς τούτοις επι
τάσσει άπειναι τού μεγαλοσχή μονός άνηκοίαν, άντι-
\ογ(αν, όπερηφανίαν, έριν, θυμόν, κραυγήν, βλασ
φημία*, καταλαλιάν, άεργίαν, πα^ησίαν, μερικήν 
φιλίαν, λαθροφαγίαν, περπερίαν, γογγυσμδν, ψιθυ- « 
ρισμδν, έπίκτησιν ίδιάζουσαν οικτρού πράγματος* 
οίκτρά λέγοντος τού παραγγέλματος ή πάντα τά 
κατά βίον, ώς οίκτου άξιον αποτελούντα τόν αύτοΤς 
στροσανέχοντα, ή τά ευτελέστατα * ινα δ μοναχός 
μηδέ τά σμικροτατα εγχειρή έπικτάσθαι * δ δή τοΤς 
δντως άκτημονούσιν έπιπρέπει είς μάλιστα, οι σχε
δόν μόνους εαυτούς κέκτηνται. Εί δέ τι καί εχειν 
τούς τοιούτους χρή (Ιξουσι δέ πάντως, ώς δ θεδς 
αρέσκεται), άλλ' ούδ' αύτδ έ'ξω κεΤται τής τηνι-
καύτα βιβλιακής υποθήκης. Έπιτέτραπται γάρ αύ
τοΤς είς κτήσιν άγιοπρεπή φιλαδελφία, ησυχία, έπι-

gaudere, vitulumque eaginatum occidere, atque ex 
bac bora ie invitari ad ambulandum digne voca-
tione sua, ad deponendum vanitatia amorem, re-
troque minime reepiciendum, ne Gat, inquit, ealia 
statua, ut uxor Lot, vel cani i ad euum vomitum 
rediena, aut na aequiparetur homini manum mit-
tenti ad aratrum, et retro respicienti, et minime 
apto ad regnum Dei. 

23. Vul t etiam sanctus liber magnum monaohum 
alienum esse ab inobedientia, contentione, fastu, 
diacordia, i ra, clamore, blaapbemia, detractione» 
otioaitate, procaoitate, amicitiis privatis, occulta 

1 comestione, prasumptione, querela, aueurratione, 
et re miserabili proprie possidenda ; et miserabilia 
dicuntur a lege omnia bona in boo mundo, quia 
docodit dignua miseratione qui iie agglutinatua 
est, tum viliseima ne minima quidem monacbue 
curet acquirere : boc enim maxime vere pauperee 
decet qui fere nibi l niai seipsos poseident. Si quid 
oportet tales babere (et habebunt profecto, ut con-
cedit Deue), illud extra hano libelli normam non 
erit. Iis enim pro poseeeaione aanctis congrua con-
cessa sunt oharitae, eilentium, decentia, pietas, 
etudium verbi divini , lectio, opera viribus ac-

1 PsaL αχίφ 5. * Matth. xix, 25. 

PATROL. GR. CXXXY. 24 



747 E U S T A T H T I T H E S S A L O N I C E N S I S M E T R O P O L I T J E 

commodata, temperantia, atque patientia usqna ad 
mortem. 

24. His igitur ita enuntiatis in maro sermone non 
sistit exbortatio, ecd interrogatur initiandua utrum 
haec omnia eervare promitlat, η ο η propria virtuti 
confisus, aed divina?; et utrum in hia promissia per-
manere usque ad finem vitae apoodeat, non vi eibi 
naturali, sed potius gratia Cbrieti. Et postquam 
reapondit tondendua : Ita, Pater, et sic thesaurus 
Bpiritualis in tuto est positus, exoptanda tondena 
invocat, et eigillo benedicto imposito, orat dicens 
qus a tonso servari debeant, jacente bumi us-
que ad completam initiationem, et quaai matrem 
terram amplexo prostratione, e qua bic longe pro-
fecturus est; ut aliquando β carne tranquille educ-
tua eam ad infra demittat, terrse objectam seu red-
ditam unde accepta erat, atqoe evolet libera men-
te ad eum a quo vocatus est, et cui ordinatus est. 
κάτω πέμψη, τή γη προσρίψας, ή και δίκην χρέους 
άνελεύσεται είς τόν μετακαλεσάμενον, φ καί έτάξατο. 

25. Sic a priocipio bomines Oei disoiplinam 
ejue amplecti promiserunt. Ego autem dicturue 
eum quid postea, nostro SBVO, sancti monachi mul-
tum vivere visi, re autem mortui, qui primo versari 
in ccelo constituerant, et mutato consilio terra l«-
tantur; qui aliquantulum monacbi fuerunt, verum 
mox non aolum duplicantnr, (non ad inatar ge-
mellorum Molionidarum (2) ad quorum vircs et 
robur accedere eet impoBaibile; neque seoundum 
duplicem Platoni8[bominem, cujue duplicitas mon-
etruosa eftlngitur, se duabus naturii tergiverFan- C 
tibus ; neque secundum celebrem Janum qui 
duoboe vultibus solum duplicabatur), sed aliis mo-
dis, neo laude dignis, in multiplicitatem extendi-
tur duplicitas eorum. Cum Deus eos jusserit, quo 
tcmpore coelesti mundo ββ velut mutatos et reno-
vatos addicebant, crescere ot multiplicari, nem-
pe bonie actibus et virtutum excellentia, atque 
etiaro moltos diacipulos aibi non degeneres produ-
cendo ; isti e contrario ex alto deorsum converei, et 
in capot precipitati, rea prisc» vit® augentetmul-
tiplicant, student meroe laicoe bonis acquisitis su-
perare, et priora stercora mundan® convereationie 
colligere, que nihii sunt facta comparalione ad 
bona futura ; tunc acquisitis bonis immodicia, cum 
nulla re indigent, et pauperea eeee oportet, eine β 
ulla neceesitate ditantur, immemores preecepti : 
« Queerite regnum coeleste, et terrenum adjicietur 
vobis 8-» Non enim sinunt haec aDeo effundi spon-
tanea, et effusa rursus referri quo necesae est, et eo 
modo ad auctorcm reflecti verbi gratia eleemoeynia 
et alia erogatione; aed tanta passioni indolgent, 

»Matth. vi, 33. 

(2) Narrant fabulatores, non bistorici, Molioni-
das, duoa fratres, fuieae plaustrorum duotoree, 
eisquc duo capita aptata esee, jnanue quatuor; 

είκεια, ευλάβεια μελέτη θείων λογ ίων, άνάγνι 
εργασία ή κατά δύναμιν, εγκράτεια, υ π ο μ ο ν ή ή 
χρι θανάτου. 

κδ'. Τούτων δέ ούτω παρηγγελμένων, ού ·. 
λόγου ψιλού ϊσταται τά τής παραινέσεως · ά λ λ ' 
τάται δ σχηματιζόμενος, εί ταύτα πάντα ο^τω x 
μολογεΐ φυλάττειν έπ' έλπίδι, ού τής κατ* αύτδν I 
μεως, άλλά τής τού θεού· καί έν ταύταις ταΤς 
σχέσεσι διακαρτερεΐν συντάσσεται μ έ χ ρ ι d 
ζωής, ού δυνάμει, ουδέ αύτδ οίκεία, ά λ λ ά χ< 
Χριστού. Καί έπειδάν τό « Ναι, Πάτερ , » δ κε 
μένος άποκριθή, καί ούτως άσφαλίσηται τδ τ 
ματικόν θησαύρισμα, έπεύχεται ό κείρων τά 
κταΤα* καί σφραγίδα έπιτιβείς εύλογητικήν, θεο 
τεΤ λαλών, ά χρή φυλάττειν τόν κειρό μενον, 
μενον κάτω ϊως συμπληρώσεως τ ή ς ε υ χ ή ς , καί 
οίον τήν μητέρα γήν άσπαζόμενον τ ή κατακλ 
ώς μακράν αυτής μέλλοντα στέλλεσΟαι · Ίνα 
ήσυχίαν απολυθείς τής σαρκός, αυτήν μέν έν κι 
άποδούς, δ'περ έξ αυτής έσχε, γ υ μ ν ψ δέ τψ 

κι'. Καί ούτω μέν ανέκαθεν οί του θεού άνΙ 
ποι έκυρώθησαν τής αύτοΰ γίνεσθαι υποταγής . * 
δέ ήκω φράσων, οΐα τεχνάζονται ύστερον ο\ τού 
ημάς βίου άγιοι μοναχοί, οί πυλύβιοι άβιοι, ο1 

κατ' αρχήν μέν προΟέσει ούρανοβάμονες, τή δέ 
σκοπού μεταθέσει γεωχαρεΤς · ο7 μικρόν τι ρ 
σαντες, είτα ού μόνον δυάζονται (καί αύτδ ού 3 
τούς διφυείς Μολιονίδας, ών τό κατ ' άνδρίαν σφ 
άπροσπέλαστον * ουδέ μήν κατά τ δ ν Πλάτων; 
διπλούν άνθρωπον, οΰπερ απόστροφος δ δυασρ 
πέπλασται, κατανωτιζομένων άλληλα τών TJUJOW 

τψ παντί δέ μάλλον ουδέ κατά τδν περιαδόμι 
"Ιαννον, δς πρόσωποις μόνοις έδυάζετο) * i 
τρόποις άλλοις, ούκ αν έπαινουμένοις, είς πο) 
πλάσιον δ δυασμός αύτοΤς επεκτείνεται. Καί 
θεού τοΤς τοιούτοις πάντως κελεύσαντος, δτι 
άνωτάτω κόσμψ έπιδεδώκασιν εαυτούς, ώς οίον 
καινιζόμενοι, καί ούτω μεταθεμένοι , αύξάνεσ) 
καί πληθύνεσθαι, ταΤς άγαθοπραξίαις δηλαδή 
τψ κατ' άρετήν περιουσιασμψ έν σφίσιν αότο 
έτι δέ καί τψ μαθητάς είς πλήθος έκφύειν αύι 
εξομοιουμένους . Οί δέ έπαναστραφέντες άνω 
κάτω, καί ώς οίον κατωκάρα βληθέντες, τά · 
προτέρου βίου αύξουσι καί πληθύνουσι, φιλσ» 
κούντες ύπερβήναι καί τούς αληθώς βιωτα* 
ταΤς κτήσεσ», καί τόν πρότερον συρφετδν της 
κόσμω αναστροφής άπελέγζαι, τδ μηδέν δντα 
γε τόν ύστερον · τηνικαύτα έπερεκπερισσού 
μενοι, δ'τε μηδενός προσδέονται, καί δτε πτ«·*** 
έχρήν, πλουτούντες είς ουδέν δέον · παρόν**** 
αυτοί τό « ΖητεΤτε δήν βασιλείαν τήν άνω, m «Ρ 0 9 

τεθήσεται ύμΤν τά κάτω. » Ού γάρ άφιάα* έκον 

608 quam maxima concordia egisse ; et eic viril 
conjunctis multum valuiase. 

j 
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ματευτα έπι^έειν έκεΤνα πρδς Θεού, ώς έπιχυ- Α rapiunt et empta Boponont,et in reoeptaoulis ooa-
βέντα έξαντλεΐσθαι πάλιν, δποι χρή , καί ούτως έπα- cervata theaaurieant. 
νακάμπτειν πρός τόν πέμψαντα, ελεημοσύνης λδγψ καί λοιπής διακρίσεως* άλλά καί πραγματεύονται 
•τδ τοιούτον πάθος, καί άρπάζουσι, καί τά ούτω περιελθάντα εναποτίθενται, θησαυρίζοντες έν υψ καί άποθή-
χ α ς άνευρύνειν. 

κς \ Καί ήν άν τούτο συγγνώστόν τάχα τοΤς 
άπλουστέροις τά είς άκρίβειαν. Οί δέ που καί έξαν-
τλούσιν αυτά έπι(5ρήτως, ώς ούκ άν τις ουδέ άκούων 
άνίξεται. Καί έστιν αυτό τού εικότος. Είς τί γάρ 
αν καί ταμιεύσηται τοιούτος άνθρωπος, εί μήν έπί 
χανονικφ; Αιατί δέ δ τεταγμένος άκτημονεΤν τα-
μειουχήσει, δ'τι μή έφ' αμαρτία; Καί οιδαμεν εν
ταύθα οί διοικούμενοι οψεσί τε καί άκοαΤς λαϊκούς 
άνδρας, ούς ρύπους άμπέχων, δλον έπύκαζεν αύτοΤς 
τ δ σώμα, ώς οία καί τι περίβλημα, καί γυμνιτεία 

26. Et forsan ietud venia dignum ex parte ho-
minum ignarorura perfectionia.Hi autem iatud adeo 
audacter perpetrant,ut nemo audiens ferre poesit. 
Et merito quidom. Ad quid enim talis homo theeau-
rizabit, nisi ad legitimum flnem ? Professus aotem 
paupertatem ad quld congregat, nisi propter peo-
catum ? Ibi enim veluti visu et auditu novimua 
laicos homines, quorum oorpua totum, undique 
sordibus ut quodam pallio ab8condebatur,et m u l t » 
partcs corporis ita nudflB apparebant, ut visa non 

— , — , , ι , 1 τ* — — — — 
«πολλά τού σώματος ένεφάνιζεν , ούτι ανεκτά βλέ- D ferrentur.Venter plerumque vaouus extenuabatur. 
πεσθαι . Έλαγαρούτο δέ καί ή γαστήρ , διάκενος 
ούσα τά πλείω · καί έκρύπτοντο έκεΤνο διά ταύτα 
τόν ήλιον, δυσωπούμενοι τήν τών πολλών θέαν αί-
δούς λδγω, καί τή κατά βίον άφανεία ζοφούμενοι. 
Έπεί δέ ψυγόντες τδν κόσμον ίδίασαν, καί τψ θεψ 
παραστατεΤν έκύρωσαν , έξέλαμψαν κοσμικώτερον* 
καί τδν τε 0ύπον έξεκαλέσαντο , πυέλοις θερμών 
υδάτων συχνά έμβαψάμενοι * καί ούτως ού μόνον 
τδν σπΤλον άπαγαγδντες εαυτών, άλλά καί τό μεμ-
νήσθαι, δτι τού κατά θεόν προσώπου είσίν, ώς καί 
άπητήθησαν καί εύηρεστήθησαν · καί ίματισμοΤς 
δέ ένέπρεψαν ψευδομένοις τόν μοναχικόν τρίβωνα, 
καί τας κοιλίας έξώγκωσαν, ώς μηκέτι μηδέ έ'χειν 
φέ^ειν τδ συμφυτον βάρος, άλλά καί ήμιόνοις άδροΤς 

Ideo solem iati reformidabant, oouloa turbee p r s 
pudore non ferebant,arque obaouri in mundo igno-
rabantur.Gum autem relicto seculo in solitudinem 
venerunt,et statuerunt Deo propinquaro, munda-
niua fulserunt;squalorem crebris a q u » ca l id» bal-
neis deponere viai aunt,et i i c non modoeua mtcu-
las aboleverunt,eed obliti sunt etiam ee eeae Dei per-
eonas,quo roquisiti erant, et gratum habuerant, 
induti sunt vestibue pannummonachioummentien-
tibu8*,in tantura ventrem tumefecerunt ut non jam 
naturalo pondus ferendum haberent, sad i l lud m u -
lie vigorosisimponerent. Et isti pedibue incedere 
nunquam dedignati,terram ipsam plane [recusant, 
sive matrem il lu modo reverentee,eamque calcare 

άνατιθέναι αύτδ * καί οί μηδέποτε παραιτούμενοι Q non audentes,8ine gestientes super terram elevari; 
π * ζ ί T P ^ X e t v τ ι ί ν Ύήν άπείπαντο αυτήν ές τό παν- et sic Persa apud candidum Xenopbontem pedibus 
τελές, ή τιμώντές που τήν μητέρα ούτως, καί κατα- ad arabulandum potiue utetur,vel ab equo Centau-
πατεΤν αυτήν άκνούντες , ή σοφιζέμενοι τό υπέρ- rus disjungetur,quam isti propriis podibus ambu-
γειον * ώστε καί θάττον άν Πέρσης δ παρά τψ labunt. 
καλψ Εενοφώντι άνάσχοιτο ποσίν είς βάδισιν χρήσασθαι, είτε Κένταυρος άπολέξεται τόν Ίππο ν, ήπερ αυτοί 
προτραπήσονται είς δδδν τήν διά ποδών οίκείων. 

κ ζ . Τάχα γάρ παικτικώς άφοσιούμενος δ τοιούτος 
μεγαλόσχημων τδ νενεκρώσθαι τοΤς κάτω καθά καί 
τεαρήγγβλται, καί ώμολόγηκεν · άφίησι μέν άλλως 
αύτδ έπιδείκνυσθαι πρός άλήθ^αν δι' αργίας τού 
ζξν έμπαθώς, καί τοΰ μή κινεΤσθαι κατά ζωϊκάς 
δρίξεις* άνατίθησι δέ είς υποζύγια έαυτδν, καθά 
καί τι άχ%ος, καί αύτδ έτώσιον, καί ούτω φέρεται 
ζυνωρίδι άλδγων, τού τε κρυπτομένου, καί Η προ-
φαίνεται* σοφιζδμενυς δ ελεεινός, καί ούκ εννοού
μενος , έτεροίαν Ιππασίαν χρήναι ποιεΤσθαι αύτδν 
«κροφητικήν, τήν καί άποστολικήν, τήν έπί σωτη- D 
ρ ία. τήν ταράσσουσαν ύδατα, δποΤα ή Γραφή νοεΤν 
υποβάλλει* ζωογόνα μέν άλλως πολυειδώς, παραβε-
βλημένα δέ θαλασσή διά τό άπλετον καί αληθώς 
μέγα καί εύρύχωρον, ήδη δέ καί διά τδ δυσπρό*σι-
τον είς γεύσιν τοις γε μή δυναμένοις, ή κατηξιω-
μένοις έμπίνει τοιούτου ύδατος* δπερ κατά θεω-
ρίαν έτεροίαν ζ ή , καί άλλεται, καί ζωής αιωνίου 
αιτιδν έστιν, εί καί δ λαμπρός ούτος αναβάτης άββάς 
τού τοιούτου άπεχδμενος ύδατος, δσα καί άλμης, 
ούχ ιππασίαν έννοεΤται ταράσσουσαν ύδατα γραφικά 

27. Forte enim perfectus iste monaobue, ut par 
ludum satiefaciat voto moriendi mundo,ut admoni-
tus e8tetpromisit,contenditid alU8'modi8,et veraci-
ter ostendero,scilicet otiositate vitse impatibiliset se 
non moventis secundum cupiditatee animalea ; eed 
seipsum,ut sarcinam quamdam et inutilem euper 
jumenta imponit, et aic ferturin eocietate anima-
lium irrationabilium, unius absconditi, et alteriue 
manifasti.Decipitur ille miser nec cogitat alteram 
equitationem sibie8sefaciendam,secandumpropbe-
tas et apoBtolo8,equitationem salutiferametturban-
tem aquas qualeeintelligcadasScriptura auppeditat. 
Ista aquffl multis aliie modis vivunt,et mari aseitni-
lanturquia abundantes, magnce et immensa, at-
que difficile ad eas gustandae acceditur iis qui ne-
queuntaut dedignantur istam aquara bibcre;e«dem 
vero a q u » aliomodo vivunt et exeiliunt,et dan tv i -
tam « te rnam si clarus eque8,abbae,ab eis non mi -
nus ab saie obstinet, non cogitat equitationem 
aquaa depictae everrentem, et fluctue procelloeoB, 
et cblamydem et xnare refluene non agitat,que om-
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nia experitur homo eecularis per mare negotiorum Α κάλους δέ τύφων ικούς άνακυκφ καί χαρύ&δεις καί άμ-

πώτιδας' ών κοσμικός πειράται άνθραπτος, ν ηρμένος 
διά θαλάσσης πραγμάτων, ού μήν δ τδν ακύμαντο ν χα! 
άσάλευτον βίον έλόμενος. 

κ η . rQ. άρματηλάτα 'Πλία, τί δήποτε μή κατα-
πέμπεις φωνήν άνωθεν, δπως τούς του Θεού τοι·>-
τους ανθρώπους ίππάζεσφαι χ ρ ή , ώς μή άχρειοϊν 
τό κατά πνεύμα διαβατικό ν έκ τού κατά γης έρπειν; 
"Η σύ μέν πύρινος διφρευτής άπεκβάς, και τόν κό-
σμον ύπεραναβάς, δλίγα επιστρέφε τών μή εθελον
τών ζηλούν τό σδν δίφρευμα* ήμιν δέ έφίης λάλε», 
εΓ τί πόυ και θεόθεν έπέλθα φθέγγεσφαι; UI 
δή ποιώμεν ούτω, όσιε τψ Θεψ μοναχέ. "Ώσπερ ύ 
πάντοτε σοι βαδιστέον , άλλά που καί ήρεμητέον 
ουδέ δρθοστάδην διανυστέον τό παν της ζωής άκι-

ρ τάκαμπτον, άλλά έν καιροις και καταχλίσει δοτέον 
τό σώμα, και αυτή ού μόνον κατά γ η ν β άλλ' ιι 
δεήσει έν χαμεύνη και κλίνη, καί ταύτα μετά στρώ
ματος· ούτως ουδέ ποσί διόλου τριπτίον τήν γήν, 
άλλά καί έποχητέον διά περιπέτειαν, δποίας πολλέ; 
δ τού βίου τροχός περιφέρει, στρεφόμενος έν* 
κάτω καί άνακυκλών τά βιωτικά. Καί ού λέγω τί> 
κατά νόσον, δποιαι καί αύται πολυειδεΐς τδ έν ήμ*» 
ταπεινόν σωμάτιον άνατιθέασιν είς βάσταγμα, 
έτεροια δέ τινα περι πτώματα, ών ένεκεν άνέγκς 
καί τόν έν μοναχοΤς ύπέρμεγαν άττολέγεσφαί ποτ* 
τό ποσί βαδίζειν. Μακρά τοίνυν δδδς βιάσεται αύτφ 
τήν είς ύποζύγιον άνάβασιν, καέ σεμνδτης έε 

navigane, non autem qui vitam quietam et tran-
quillam eligit. 

28. Ο Helia qui curru raptus es, cur non ex alto 
monea, quomodo equitaudum eet hia homini-
bus Dei, ne vita epiritualie ex terrena peregrina-
tione negligatur? Aut curru ignito elevatua, eu-
per mundum ascendene, numquid parum curas 
eum qui currui tuo insistere recuaat, et nos ainis 
proferraqusDeua imperaveritdicendo: Eia age, sic 
faciamus,8ancte Dei monache! Quemadmodum non 
ubique ambulandum, sed aliquando sistendum 
eet; neque omni vit/e spatio recte ct inflexible elan-
dum est,tuDt vero temporu quibus oorpori recum-
bere non eolum euper terram, verum ai opus 
est ία oubili, in lectulo, cum tapetibue eonceditur: 
eodem modo nec pudibua terra proterendaeet con-
tinuo,8ed et curru utendum eet, inter quasdam 
oircumstantia8,quales vitm rota ex alto in unum 
vertente et euo circulo dies nostros involvente, 
Bspe reducuntur. Neque de solis morbia loquor, 
qoi variie modia languens oorpus in feretrum ascen-
dere cogunt, sed et de aliis accidentibui, in qui-
bue majorem ex monacbia oon necesse est pedibus 
inoedere. Longa scilicet via illum euper currum 
aecendere coget, eicut et majeetae amoena et di-
gna homine aanclo,ne vulgo commisceatur. 
αστεία, προσήκουσα καθαρείψ άνθρώπψ , μεγαλυνομάνψ επίτηδες , ίνα μή παρα£(&ιπτήται είς 
άγροικον. 

29. Haeo enim Donnunquam obeervanda sunt 
propter inaensatos qui homiDem interiorera per-
apicere non valentes, illum ex exterioribus voluot 

κθ'. Πολλαχού γάρ καί τά τοιαύτα περετηρητέα 
διά τούς άφραίνοντας, οΊ. μή προκύπτειν ι\ς τ** 
έσω δυνάμενοι άνθρωπον, έκ τών {ζω χαραχτηρί-

judicare. Ob bano ergo causam non depingatur in ζει ν αυτόν έθέλουσιν. "Οθεν ούτε είς ειδεχθές χρ«-
portentoBam personam ille magnus monaobus, ne 
conspoatur ab ignaris, a quo ei abstinet, non de-
erunt alias vise ad alliciendos obvios. Etenim cum 
tempus erit, laetabitur, parceque eubridebit. Quid 
ergo ? parta hao ffiquanimitate, adbuc ridebit. 
Non enim penes me bomines risum oranino con-
demnantes probare.donec audivi dicentem : «Beati 
qui nunc fletie,quia ridebitis *. Et iste servue Dei 
eodem modo ee habebit,si quid jucundum acci-
derit: eum videre est dulce aspicientem. aurem 
blande prsbtntem, illis cum quibus colloquitur, 
ore benigno intuebitur hominem rectum ad exem-
plar regis noslri amoena pulcbritudine. 

30. Quemadmodum ergo certie temporibus no-

ζοιτο άν δ τοιούτος μέγας μοναχός, 7να μή και αα-
λογραφήναι τοις άπαιδεύτοις· εί δέ μήν άπέχοιτε, 
ουδέ τού άλλως επάγε σθαι τους έντυγχάνοντι^. 
Καί γάρ καί ίλαρυνειται, δ'τε καιρδς, καί οποριι· 
διάσει γαλήνιων. Τί δέ ; εί πλεονάσας τουτι τέ κατά· 
στημα, καί γελάσει. Ού γάρ έχω φιλειν έγώ twc 
παντάπασιν έξωθούντας τδν γέλωτα, έως έχοώ 
μακάριους είναι τούς κλαίοντας νυν, δτι γελάσεα* 
Ούκούν καί δ τ ο ι ο ύ ^ θεραπευτής του βεού wa* 
ται δ'μοιον, εΓ τί που παραπέσοι έγολκδν είς έ-
στειότητα· καί γλυκύ δέ έμβλέψει, και άκεήνέσε)· 
κύσεται, γλυκάζων, οΓς λαλεί* καί εύβσπδς irtpt^ 
ζων έςται είς άνυπόκριτον, κατά τδν άραΐον χ& 
Κύριον ημών. 

λ'. Δοτέον ούν, καθά καί τροφή ν καιρίως V**1 

VUB cibus, et mundum balneum,et vestie non tri- Q καί λουτρόν καθάρσιον καί στολήν άτριβή, *S» ^ 
ta.sic, propter ista, currus huic monacho majori δχημα διά ταύτα τψ μεγαλοσχήμονι, ώστ·*/*5^1» 
ooncedenduBest ad usum, non ad nimium, aut ad 
malum usum. Quod ille modeste faciet, si recogi-
tat,ut ecriptum est, ascendentem super pullum 
euper quem neme sederat, et inter byranos eplen-
dide triumpbantem de nostro coramuni inimico 
deemone; non autem aliter id agat, ecilioet cum 

ού μήν ύπερχράσθαι, είτ* ούν παραχράσΦ* Ποιήσει 
δέ αύτδ εκείνος εύλαβώς, ένθυμούμεν* *<δν , ώς 
γέγραπται, έπί άσαγή πώλον έπιβεβηχδτα, w με·:* 
ύμνων θριαμβεύσαντα κατά τού κοινού πολιμί» 
δαίμονος πομπικώς ού μήν άλλως τρυφερώς %*Α 
τούς καί ούτω σπαταλώντας, ΐν« μή τ φ λδγψ το^σ 

* Luc. νι, 21. 
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καί τή άδιακρισία καί τψ αδιαφορώ τών, εί χρή \ pompa, secundum deliciante9, ne ista agendi ra-
οΰτω φάναι, προτακτικών οί υποτακτικοί διαστρέ 
φωνται τοΰ ίθυτενούς, φαύλο ις τούτοις αρχέτυπο ις 
εξομοιούμενοι, καί ούκ έντέχνως, ούδε πρδς άκρί-
βειαν τά πνευματικά γραφόμενοι. Μή γάρ ού φιλο
σοφία κατά τούς αγίους ΙΙατέρας έστί καί ή πολιτεία 
τών ούτως υψηλών μοναχών, οΊ τδν τψ οντι φιλόσο-
φον έν σφίσιν αύτοΤς είκονίζουσι, τδν ώς αληθώς 
πρώτον καί άνυπο'θετον ; δς πρδς ούδεμίαν δ'λως 
δρχήν άλλη ν σχηματίζει τάς κατ' αύτδν θεωρίας, 
δ'τι μή πρδς τήν ύπέραρχον καί άναρχον · είς ήν 
άναβαίνων, καί δραττόμενος αυτής, καί εμπνεόμενος, 
αποκαθιστά έαυτδν είς αιτήματα καί αξιώματα καί 
εννοίας, δι' ών συνάγει τψ θεψ φίλα θεωρήματα, 
θεάμασιν αυτά συγκροτούμενα, οΐς έλλάμπεται, 

tione, nulla adbibita discretione et differentia a 
praelatis, si ita loquendum est, subjecti a via 
recta deducantur, istis variis exemplie fiant s imi -
lee, et sine arte, sine perfectione spiritualia edo-
ceantur. Nonne enim pbilosopbia est juxta ean-
ctos Patres horum magnorum monacborum gu-
bernatio, qui vere philoaopbum inter eoe, vere 
primum, et null i pr®ferendum imitantur ? Hio 
nempe ad nullum aliud principium euas theoriae 
informat, nisi ad i l lud quod fuit ante omne pr in-
cipium, nec habet principium, ad quod ascen-
dens, quod adeptus, a quo inspiratus, quasstioni-
bus, propositionibus, sententiis et cogitationibua 
incumbit, et exinde considerationes Deo gratae, 

αμέσως δμιλών τψ θεψ σχήματι μεγάλψ καί ύψηλψ _ et auditoribus applaudendas colligit, et sic i l l u -
τ ψ κατ' αύτδν · τά μικρά καί χαμερπή παραλυγισά- ΰ etratur, dum Deo magno et altissimo exemplari 
μένος, καί ώς, εί ουδέν θέμενος, δτι μηδέ οί κατ' 
αυτά έ σχηματισμένο ι λόγοι τε καί άνθρωποι τδ 
εντελές άπειλήψασιν. 

λα'. Άλλά γάρ ενταύθα ύποβλέπομαι τούς μικρο-
σχήμονάς μοναχούς, οΤς μημηλε τά πλείω ΙπποκομεΤν 
καί ίππάζεσθαι, τονθορόζοντας, καί μύζοντας, καί 
ώδε κάκεΤ στρεφόμενους · τάχα μέν είς άπόστροφον 
τδ έπ' έμοί, τυχδν δέ καί, Ίνα όργάνψ περιτετυχη-
κότες έξ αυτομάτου, χρήσωνται κατά τών έμών 
χειλέων, ώς λάλων υπέρ τδ δέον. Έγώ δέ άφιείς 
αυτούς κατά τά θυμο μα χούντα τών θηρίων διατε-
θεΤσθαι, καί προφωνησάμένος άναμένειν ήσυχη τδν 
έ π ' αύτοΤς λόγον, τών έμών πάλιν μεγάλων μοναχών 

immediate adhaeret, parvaque et terrena faatidit, 
et pro nihilo reputat, eo quod iatis rebus infor-
mali homines et sermones admittant perfectio-
nem. 

31. Nunc autem minorea monacbos, quibus 
equos curare et ascendere plerumque oordi eet, 
inapicio mussitantes, querentea, binc i l l inc agitatos, 
eive ut me increpent, sive instrumento sponte 
oblato utantur contra labia mea dicentis plura 
quam oportebat. Ego vero istos raoro ferarum s i -
nana sasvire, et sermonem de ipeie jubens silere, 
rursus ad monacbos magnos meos redeo, eorum-
que i a mentem revoco q u « Deo voverint, et qus 
oatendunt; non varia autem, aut diversa, aut alia 

— — , — . / — - » 
, — „ —ir-> r w *Ύ sunt, aed plane contraria; quasi iaterrogati non 

θ ε ψ ηδξαντο, οία δέ έπιδείκνυνται · ούχ απλώς 
έτεροΤα, ή άλλοΐα, ή άλλα, ή διάφορα, εναντία δέ 
είς τδ πάν, ώς είπερ μή ήρωτήθησαν έπί διορθώσει 
κακιών καί έπ' άναλήψει αρετών · άλλ' *ίνα τά φαύλα 
έπεγνωκότες άνδρίσωνται έν αύτοΤς έκείνοις, καί 
ερμηνευθέντες τά δεινά, οΤς έκπολεμεΤται δ τού θεού 
άνθρωπος, προσχωρήσωσιν έπ' αυτά, καί φιλιωθέν-
τες έλθωσιν εις έν αύτοΤς, καί μή έχωσι τού λοιπού 
έξ εκείνων πράγματα · δεδιότες οίον, μή ποτε δ 
θειος δπλισμδς, ον αναληφθέντα έκ τού κατά θεδν 
θωρακίου περίκεινται, ώς άνόπιν δ λόγος έδήλωσεν, 
ού δεφενδεύσρ αύτοΤς τήν άσφάλειαν, ουδέ δυνήσονται 
*«·σδέσαι τά πεπυρωμένα βέλη τοΰ εχθρού · άπερ 
κ*τά μέν σιδηρέου θώρακος, τοΰ κατά θεδν, καί 

fuissent de vitiis curandis, aesumendaque virtute, 
sed ut cognita vanitate ad eam innuant ut admo-
niti de perioulis quibua eat obnoxius bomo Dei, 
in ea incurrant, et facta amicitia in unum simul 
pergant, neque amplius curas de ietis capiant; 
quasi timeant ne arma divioa q u » aasampta ex 
arce Dei induerunt, ut ostendit sermo euperius, 
securitatem sibi non prsbeant, nec poseint tela 
ignita inimioi exstinguere, q u » quidem contra s i -
deream et divinam tboracem, vel contra firmum 
clypeum, ei?e quodcunque munitum propugnacu-
lum parum vel nihi l valent; contra calamoa au-
tem, aut f<Bnum, aut reliquum acervum possunt 
incendiam et ruinam inierre. 

κατά στερεού θυρεού, έτι δέ καί παντδς έρυμνού τειχίσματος μικρά ή ουδέν ένεργούσι, κατά δέ 
καλάμης καί χέρτου καί κοιπού συρφετού δύνανται είς έκσλόγωσιν καί άπώλειαν. 

λδ' . Τούτο τε ούν ούτω δειλών έπί τοΤς πνεύματι- D 32. Hoc de spiritualibus armia iato modo re-
κοΤς δπλοις έοίκασι, καί ουδέ τά προπεφρασμένα 
ίερα έκεΤνα πνευματικής κούρας είς νούν άγειν 
ψάλματα φαίνονται, δι' ών δσα καί σαλπίγγων καί 
λοιπών οργάνων, οΤς Θ«ραοποιούνται είς μέγαν πό 
λεμον άνθρωποι, γλυκέως έτάξαντο τδν κατά τού 
δαίμονος έκαστος πόλεμον, κατεπαδόμενος καί μακα-
ρισμοΤί, ώς έ ^ έ θ η · ών οί τοιούτοι στρατιώται τού 
θεού έπιτυγχάνουσιν άριστεύσαντες. θύκ ένθυμεΤται 
δέ δ τοιούτος μοναχδς ουδέ τήν τού βίου κατάγνωσιν, 
ή ν καταψαλλομλνην άκούων συνηγαλλιάτο καί συγ-

formidare visi eunt, et psalmos eacros tonsure 
spiritualis ante celebralos in menlem revooare non 
videntur, quibus velut tuba et aliia inatrumentia 
bominea ad atrenuum bellum excitantibus, ipei 
singuli se pugnaturoa contra daemonem libenter 
promiserunt, et beatitudine qua fiuuDtur fortes Dei 
milites, allecti eunt, sicut dictum esl. Nec consi-
derat iete monachus v i t s condemnationem, qua 
audita exsultabat, et ipse condemnabat; sed quasi 
eum poeniteat quod aliquid bonum condemnaverit 

4 



785 E U S T H A T I I T H E S S A L O N I C E N S I S M E T R O P O L I T J E 7 H 

ad pristina revertitur, ea blande amplectitur; non Α κατεγίνωσκεν · άλλ' ώς οΤον μεταμελδ* μένος, δτι καλόν 
modo demisee, ut prias, sed abjectius agit, si fieri 
poteet. Nec amplius meminit quid interrogatua 
ait, quidquid responderit, sancta initiatione in-
ennte. 

33. Ista interrogatio, frator, ad causam tui ad-
ventus maxime spectabat; quserebat insuper utrum 
operi maximo applicatua in hoo usque ad finem 
fortissime permaneres, ei paueis verbia omnia 
dicenda sunt. Et tu ardenter, corde sincero, ut 
videbatur, epopondisti. Ita illo tempore. Multi te-
ates non patieatee exprobrati mendacii, i i in primis 
qui Omnipotenti propinquant, quorum vocem au-
dire quisque optat, nempe angeli Dei; quoa si quis 

πράγματος κατεγίνωσκεν, έπάνεισιν ε ίς τ ά πρώην, 
χαί έκμειλίσσεται αυτά, βιοτεύων φαύλως , οά| 
ώσπερ καί πριν, άλλά βερμότερον, εΓ γε δύναται* 
καί ού διαλογίζεται, τί μεν ή ρ ω τ ή θ η , έν αρχόμενο; 
τού ιερού πολιτεύματος, τί δε άπεκρίνατο. 

λ γ . Ή έρώτησις εκείνη, ώ αδελφέ, τ δ τής «ροε-
ελεύσεως έπολυπραγμόνει αίτιον · έπυνβάνετο δε κει 
εί προσελθών εργασία σπουδαιότατη, παραμένεις ovrj 
μέχρι τέλους φερεπονώτερον, εί χ ρ ή τ δ πάν tltah 
έν ούτως δλιγίστψ. Σύ δέ κατέθου θερμώς , καί, *ς 
έφαίνετο, έκ βυθίου θελήματος. Καί τούτο μεν τδτι. 
Καί οί μάρτυρες πολλοί, καί ουδέ παραγραφήν είοό-
τες πάσχειν, καί μάλιστα οί τψ κρείττονι πλησιά
ζοντες, ών εύχεται τις άκούσαι φωνή ν , οί τού Θεο5 

mendacii arguere auderet, ipso facto manus in fj άγγελοι * ούς εΓ τις παραγράψασφαι άπαυθαδίσετκ, 
Deum attolleret. Nec longum tempus effluerat, 
et ecce conventio pro nibilo reputabatur; aliter, 
cum inaaoia, non cum recta et sana ratione tene-
batur. Obedis tu quidem, sed non ut atatuiati, 
quando te aliquie ad loculos simul dividendos, 
ad parandam innocentie hominis inhumationem, 
aut ad alia similia invitat. Nonne enim iata sunt, 
queB a te in hominea nibil moritos aguntur ? 
Tua enim opera esee autumo quae a te jubentur. 
Sic enim obedia ut non debebae. Oculum projicere 
necesse erat magia quam eic audire et obedire. 
In tantum premi reousas, ut oculi tui caerulei (4), 
more ferino, te abripiant in alioe preraendos, ut 
tu laeteria. Causa enim gloriae quam repulieti, aub 

αύτίκα καί θεού αυτού κατεπιχειρήσει. Ού πολύς ά 
καθοράται χρόνος, καί ή άνθομολόγησις έκέίνη κετ-
ήργηταί σοι άλλως φυλαττομένη, κατά τινα πσρί-
νοιαν, καί ού πρδς ορθότητα κκί δγίειαν λογισμού. 
'Γπακούεις μέν γάρ — πλήν ού καθά έτάξω, άλλ' 
δτε τις προκαλέσεταί σε είς κοινοποίησιν βαλαντίε», 
καί είς προαγωγάς κρύψεως ανδρών αθώων είς γήν, 
καί είς άλλα όμοια. Ή γάρ ού το ιαύτα τά διά σο5 
έντριβόμενα πράγματα τοΤς ουδέν α ΐ τ ίο ι ς ; Σού γάρ 
εΤναί φημι έργα τά ύπδ σού κελευάμενα. Καί ο5τ« 
μέν ύπακούεις, ώς μή ώφελες * ώφεΛες γάρ κεκν-
φώσθαι μάλλον, ή ούτως άκούειν καί δπαχοάιν. 
θλίβεσθαι δέ είς τοσούτον απέχεις, ώ ς διά τήν έν σοι 
θηριώδη χαροπότητα καί πραγματεύεσαι $2ίψ(ΐζ 

•peoie contemptue cui iterum renuntiaeti, quibus- ρ έτέροις, ίνα σύ χαίρης, Τψ γάρ λο*γψ της ένδοξδτητος, 
que humilitatem ovis Dei prseposuisti, non modo 
premia, sive teris (quod est θλίβειν), sed etiam strin-
gis, euffocaa, vulneras, colaphizas, castigaa, pres-
euram moliris eo fine, ut conterene, etanB seoreim 
et inaccessuB ex alienis bonis possis locupletari. 
QueB novo consilio peragie, eicqua mentirie quam 
elegeras pauperlatem, hodie quidem rcetringentem 
et evangelice prementem, poetea autem immensam 
planitiem aperientem 

ήν άπελέξω, καί τή αφορμή τού δοεαταφρονήτου, <> 
καί αύτδ άπηρνήσω, οΤς πρόβατον Θεού γεγονως 
προείλου ταπείνωσιν, ούχ απλώς θλίβεις , εΤτ' ου* 
πιέζνις (τούτο γάρ έστι θλίβειν), ά λ λ ά συμπνίγει;, 
άγχεις, αίκίζεις, κολάζεις, υπερβαίνων εύμεθόδας 
τήν θλιπτικήν ένέργειαν ' Ίνα συντριπτικός άποκι-
ταστάς καί απρόσιτος, έχης τοις άλλοτρίοι , έμπλι-
τύνεσθαι * δ δή καί ποιείς χάριτι τ ή ς δστερογενοΰ; 
έν σοι προθέσεως · καί ούτω φβύγτβ καί τήν στεον 

χωρίαν, ήν έστερξας, τήν άλλως μέν άποστενουμένην έν τοις ώδε, καί θλίβουσάν ευαγγελικούς, έν δέ τοις 
έκεΐ άνοίγουσαν εύρυχωρίαν άνεκδιήγητον. 

34. Ecce nunc subit memoria pau pertatis non abso-
lutaa circa neceBsaria, sine quibus vivere non potest 
bomo,quiain purumanimum monachusmagnusnon 
IranelatuBeet; eed illiue paupertatis qu» nihil habet 
commune cum superflua abundantia, siquidem neo 

λδ'. Μνήμη δέ μοι στενοχωρίας ένταΰθα, ού tf 
καθάπαζ έν τοΤς άναγκαίοις, καί ών άνευ οδκέσιι 
βιούν άνθρωπον τοιούτον, δ'τι μηδέ ε!ς αύτδχρηρ> 
νούν δ μεγαλόσχημων μετεσκεύασται · άλλά τής έ* 
πιμίκτου τψ περιουσιαστικψ π λ α τ υ σ μ φ · έπεί 

paupertas absolutam indigentiam trahit, nco idem D τδ στενόχωρον άνεπίδεκτδν έστι τού δλως χαρή 
est in anguetiis esse aut in deliciis: et ideo multi non 
egentee pauperes esse et dici poseunt, in bis qu® 
ad mundum, aut ad sanctum Spiritum pertinent. 
Bimilis est enim fonti vita prospera, et abundantia : 
et quemadmodum super locum raagnumet frequen-
tatum fons parvus modicum pratum irrigans habet 
inutilcs aquae exiguas; et contra si civitas satis 
magna est, abundana aquis sane abundantiam nec 
ad necessaria quidem dissipabit: sic in monaeterio 

καί ουδέ ταυτδν σνενοχωρεΐσθαι καί έμπλατύιεΗε' 
διδ καί ε στ ι πολλούς μή απέριττους Οντας, ^ 
έστενυχωρη μένους καί εΤναι καί λέγε σθαι, xWfko 
έπί τε τών τού κόσμου, καί τών, δσοι τούΐΡ·** 1 0^ 
Πνεύματος. Έοικε γάρ πηγή τινι καί δ «κ* ψ'ΛΗ 

πορισμδς, καί δ έντ3ύθεν περιουσιασμδς · ν*\ έστιν 
ίδεΐν, δ'τι, καθάπερ έπί μεγάλου καί πολυάνθρωπα 
τόπου βραχεία πηγήν ούκ άξιόλογον έκβλύζουσι 
λιβάδιον, αχρεία έστί τής όλιγότητος * εΐ δέ που εύπε-

(4) Apud veieree csrulei oculi babebantur ut aigna roborie animalium et hominum. 
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ρ (γραπτός τις (Γη κώμη, πληθύουσα ύδασιν, εις Α parvo inutilis est nimia posseasio, et preaertim 
ουδέν εκείνη άναγκαιον εύμοιρεΐ του πλησμίου ubi raonachi superfluum in vanum abire sinunt; 
ΰδατος — ούτω καί έπί μοναστηρίου μέν σμικρού ampliseimo autem monaeterio tum domibus, tum 
μάταιος ή ύπέρπλεως κτήσις, καί μάλισθ' δ'τε οί rebus sacria Θ03 replentibua, prodeet magna abun-
μονάζοντες είς κενόν άφιάσι κατακεΐσθαι τό περιτ- dantia, aicut magno gregi pascuum abundans. 
τόν μεγεθυνομενψ δέ, και ού μόνον οίκοδομαΐς, άλλά καί πληθυσμψ θείψ, πολλής 
καθά καί νομής δαψιλούς μεγάλω ποιμνίψ. 

λε'. Καί 2χει τις έπιλέγειν τψ μέν εύπεριγράπτψ 
φροντιστηρίψ τό α Ή πηγή σοι τού ύδατος έστω 
ιδία, μή παραπίνοντι κλοπιμαίας γλυκύτητος, » τ φ 
δε εύπεριουσιάσδψ ι ΐς ύπερβολήν τό « Ύπερεκχείσθω 
τό έν σοι ύδωρ έξω τής γραφικής δδού, » έν καί δ 
Ψαλμψδός τή άβάτψ καί άνύδρψ αντιδιαστέλλει. Καί 
δ θεός εις άμάραν πολύ^ουν τεχνάται τοΐς δεομένοις 
άρδείας κανονικής· ώς, εί μή γε ούτως έξαπο^ρέειν 

χρεία τής περιττότητος 

35. Posset aliquia de parvo monasterio dicere : 
« Fontes aquarum babeto solos, non de furata 
dulcedine bibens; » et de nimium divite : « Deri-
ventur fontes tui extra reotam viam (5), quam ab 
invio et sitiente distinguit Paalmiata. Iis qui regu-
lari irrigatione indigent, largum rivulum praepa-
ravit Deus ; ubi enim abundane aqua fluere non 
debuisset, melius fuisset, si a principio funda-

μέλλοι τό τής ύηερκτήσεωτ ύδωρ, κρειττον ήν ή R menta aupposita non fuieeent, vel si in altum ele-
μηδέ τήν αρχήν θεμέλια όρυγήναι τοιαύταις οίκοδο 
μαις, ή άλλά τελεσφορηθείσας έκ μέσου γενέσθαι 
άρπυίαις καί σεισμό ι ς και θείψ πυρί. 

λ ζ \ Τί γάρ κτητέον καί έπικτητέον εΓς πονηράν 
κτήσιν τούς είδότας, δ'τι καί γή μετάλλοις τιμίοις 
πλουτούσα ού συνέχει αυτά είς ένδόμυχον, άλλά τά 
μεν έπιπολής έξανθεΐ, ώς καί φαίνεσθαι καί συνά-
γεσθαι είς χρήσιν ζωής· τά δέ κρύπτει μέν, εμφαίνει 
δέ άλλως έν τψ πολυπραγμονεΐσθαι βαθύτερον, καί 
ούτω διδόναι αυτά μεταλλευταις έπί οίκωφελία, οι 
καθά τι δψον κόπου τά κερδαλέα λαμβάνουσι; Καί 
κοιλίαι δέ γής, ύδατος μεμεστωμέναι, άλλαι μέν 
άνερεύγονται τό έν αύταΐς καλόν είς εμφανές, καί 
οΰτω κοινή άπόλαυσις πρόκεινται · πλείους δέ γε 
συστελλόμεναι είς κρύφιον, τοΐς φρεωρόχοις άρετήν 
παρέχουσι, δεξιουμένοις αύτάς τεχνικώς, καί είς 
φώς προάγουσι. Καί ούτω μέν, ώ ή μέτεροι μεγάλου 
έν τοΐς ώδε μοναχοί, ού καθ* εαυτούς μέντοι άλλως 
μεγάλοι, άλλά διά τήν τού ευαγγελικού μεγάλου 
περίθεσιν σχήματος, δμοιον δέ είπεΐν, διά τό προφαι-
ν ο μενον, περιουσιαστέον καί υμάς ύπερθεν Γσως μέ
τρου* άλλως δέ ούκ άν. ΙΙρομήθεια γάρ καί μόνη 
τοΰ μέλλοντος, καί αυτή σταθερά καί θεοφιλής, τήν 
τού πλεονάζοντος άπόθεσιν συνιστ^, χρησίμην έσο-
μένην καί άναγκαίαν έν τοΐς είσέπειτα. "Οπερ έν τή 
μεγίστη τών πόλεων μάλιστα έφωράσαμεν οικονομίας 
λόγψ καταπράττεσθαι · δ'που άποτίθενται μέν κατά 
καί έν ευαγγελικό ι ς κοφίνοις, έτι δέ καί σπυρίσιν, 
ελλείμματα θεψ φίλα, εύλογητοΰ κόρου λείψανα· ού 
δαπανώνται δέ άχρείως είς ουδέν δέον, άλλ' δ'τε καιρός 

vata terrs motu, tempeatate et coelesti igne diruta 
fuiseent. 

36. Cur enim addent et superaddent in pravam 
poaaeseionem, non ignorantes pretiosie metallie 
terram ditatam aa in visceribue non reclndere, 
imo quaedam extrinsecus patefieri eolere, quae ma-
nifeatantur et in usum vitas colliguntur; quaedam 
vero tegere, et aliter proferre, quando funditus 
evertitur, eaque profutura univeraitati tradere me-
tallicis, qui ea lucra pro condimento laboris sui 
percipiunt ? Et viaoera terr» aqua repleta modo 
bonum auurn ad extra profundunt, et universia 
prosunt, et ssepiua eam in abecondito loco colli-

, gunt, fodientibusque dant utilitatem auam arte 
1 b&uatam et adductam ad lucem. Eodem modo, ο 

monacbi, hiece rebus magni, non taraen per voa-
metipsos magai, eed eo quod magnam evangelii 
formam induiatis, quasi dicatur ex eo qood appa-
ret, vobia forte supra modum abundandum eat; 
alio modo, minime. Sola enim providentia tempo-
ria futuri eaque constans et religiosa divitem doeet 
aeponare quod utile et neceaearium erit in poete-
rum. Quam diapensationem in maxima civitatum 
praeeertim vidimus exerceri, vubi reeponuntur in 
canistria evangelicis, ac in sportia fragmenla re-
manentia et Deo grata, atque reliquiae abundanti» 
benedictae. H©c inutiliter.non urgente necesaitate, 
noa dividuntur, sed cum adea tempue diatri-
buendi, collecta omnia exhauriuntur eive ad ani-

καλέσει δαπάνης, εξαντλούνται τά συνηγμένα· ώστε D mas famelicas panibos saturandas, ad cibum tem-
ή ψυχάς πεινώσας έμπλήσαι άρτων, καί έν ήμέραις 
χορτάσαι λιμού, ή κατά αιχμαλωσίας (5υήναι* ώς 
παρασύραι μέν κατά δουλώσεως, άποκαταστήσαι δέ 
τούς ήχμαλωτισμένους είς τό έλευθέριον ή άντικα-
ταστήναι χρόνψ έγχανόντι κατά τής μονής, ή άλλο 
τι ένάρετον καταπράξεσθαι. 

λ ζ \ Τοιούτψ δέ τινι λόγψ δίχα πολλών άλλων, 8ι* 
ών τά κατά κόσμον συνίσταται, καί τψ Δαυΐτικψ 

pore famis, eive ad erogandum captivis, verbi gra-
tia, ad minuenda mala captivitatis, ad servos liber-
tate donandos, aut ad subveniendum monasterio 
penuria adveniente, aive ad aliud quid bonum per*> 
ficiendum. 

37. Eadem ratione, omiaais multia aliis quibus 
mundans res reguntar, in theaauro Davidia mulLa 

(5) Nescimua quonam Scripturarum exemplari 
U 8 U 3 sit Euataobius; sio enim habent Septuaginta 
ad huno iocum : « Prov. V , 17 : Fons aquae tus eit 

tibi proprius, » et t 16 : Non eupereffundaotar 
tibi aquae tuum fontom. » 
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auri talenta recondita eunt.Celebratur etiam egre- Α μνήματι τάλαντα έγκέκρυπτο χρυσίου πολλού . 
gia illa orumena, etsi laudendua non fuerit Ju-
das, qui eam portabat. Attamen concilium eenio-
rum apoBtolicum admodum eleemosynas large ero-
gatas amabat. Propterea concessa est ista abun-
dantia, sicut in templis, vaeorum aacrorum et 
aliarum rerum magnue numerua. Ea vero in sinu 
monaohorum ita recondere ut abscondantur im-
pura et Deo invisa quis probaverit? qualea sinua 
apud nos videmus plenitudine manuum tempore 
mesais, et spicis collatis (ut loquar 5 cum Davide) 
cumulalos immodice, idque apud bomines parvi 
momanti. 

38. Nonne enim novimoa bominua vile subteg-

'ΓμνεΤται δέ καί γλωσσόκομον έκεΤνο καλόν δν. εί 
καί δ βαστάζων αυτό Ιούδας ού καλός ήν . 'Ηγάπα 
δέ καί ή αποστολική γερουσία τάς έπί ελεημοσύνη 
άρκούσας προσφοράς. Συγκεχώρηται ούν διά ταύτα 
καί τό τοιούτον περίσσευμα, καθά καί έν ίεροΤς ή 
τών αγίων σκευών καί λοιπών κτήσεων περιττότης. 
Κόλπο ι ς δέ μοναχικοις Ιδίως εμφωλεύει ν αυτά, ώς 
καί νεοττεύειν ακάθαρτα καί τψ θεψ απρόσφορα, 
τίς άν γνωματεύσειεν ; δποίους κόλπους έν τοίς 
καθ' ήμας όρώμεν άπό χειρών κληρώσεως έν foi-
ρισμψ καί συλλογής δραγμάτων (Λαυϊτικώς ©ρά-
σαι) έξογκουμένους εις υπέρμετρον, καί ταύτα Ι* 
άνδράσι μικρού ήμιωβολιαίοις. 

λη ' . ΤΗ γάρ ούκ οΓδαμεν άνδρας, τούς μέν ίστον 
men textentes, vixque pro laboris pretio nummos _ υφαίνοντας ολίγου τιμώμενον, καί μόγις δι' ήυέ 
in manibus quotidie reportantee, quosdam vestee 
reflcientes, aut aja tundentes, aut ponentes ten-
toria, alios vero pelles cujusvis generis tractantes, 
et alios pro modica hordei masaa mare everrentes, 
plures etiam meodicos, proindeque malefico»?Qui-
bue addendi aunt hominea qai,furatis rebue eacris 
et aliis, hanc urbem quia moleatam reliquerunt, 
ooulosque in bunc montem converterunt, aut 
alium ciroa nos, ubi antea elucebant virtus et 
dignitaa, nuno autem contraria; quippe per spe-
oiem animae conversae et salvand® nummos acce-
perunt; homines eive n ih i l i , eive peccaminosi, 
quorum manus bodie, ut non dicebat, nec opor-
tebat, replentur. Non oportebat quidem, quia pri-
die pauperes, hodie fieri pauperiorca necesse est; 

ρας άποφερομένους κέρδος τού καμάτου νούμμους 
εύαριθμήτους, τούς δέ ιμάτια ράπτοντας, ή χαλκόν 
κατακροτούντας, ή σκηνάς καταρτύοντας, έτερους 
δέ σκευωρούντας παντοΤα δέρματα, καί άλλους 
δχλούντας τήν θάλασσαν έπί δλιγίστοις άλφίτοις * 
πολλούς δέ καί αυτόχρημα έπαίτας, καί δι ' αυτό 
κακούργους; Οίς προσενθυμητέον καί τούς έξ ιερο
συλίας καί λοιπής κλεπτικής τήν μέν πόλιν ταύτην 
άπειπαμένους ώς δύσεργον, άραντας δέ τούς οφθαλ
μούς είς ορός τούτο καί έκεΤνο καί άλλο τά περί 
ημάς, ένθα πάλαι μέν ένέλαμπεν ή αρετή καί τό 
έκεΤθεν τίμιον, νύν δέ τά έ'μπαλιν · καί τήν εκείθεν 
βοήθειαν πραγματευσαμένους τά γε είς δόκησιν 
έπί σωτηρία ψυχής καί απαλλαγή τούς μέν μα
ταίου βίου, τούς δέ καί έφαμάρτου, καί νύν πεπλη-

non dicebat, quia, ut dictum est, propter abon- C σμένους τάς χεΤρας, ών ούτε έχρήν, ούττ πρέπε·.. 
dantiam manuum, pedes in malitiam feruntur, et 
laborant in his qu« odit Deus. Uos forum eajpius 
qoam eocleeiaeticorum coetue conspicit; ipsi liben-
tius monaeterium quam plateas relinquunt. Hoa 
simulare solitudinem non oportebat, sed perseve-
ranter quietaui vitam jugiter ducere, nec tran-
quilitatem fingere, nec ex ea causa agitationis 
pluequam oportet accipere, quod per jocum dio-
tuxn eit. 

Ούκ έχρήν μέν, δτι δέον έστί, τούς πρώην άκττ,μο-
νοΰντας εις πλέον άρτι τοιούτους είναι* ού πρέπει 
δέ, δ'τι διά τό, ώς έ ^ έ θ η , πλήρωμα τών χειρών 
οί πόδες αύτοΤς εις κακίαν τρέχοντες πονοΰνται 
περί τά μή τ ψ θεψ φίλα. Συχνότερον γάρ βλέπει 
τούτους ή αγορά, ήπερ τδ έκκλησιαστικόν άθροι
σμα* οι καί θάττον άν άπολέξωνται μονάζειν ήπερ 
άγοράζειν. Καί μήν έδει τούς τοιούτους μή ψεύ-
δεσθαι τήν μονήν, άλλά μένοντας ήρεμεΤν τά πολ

λά, καί μή σοφίζεσθαι τήν πνευματικήν ήσυχίαν, μηδέ ποιεΤν αυτήν αρχήν τού κινεΤσθαι, «ερ' ο 
δει, έν τψ παρακούειν, ήρεμίαν προηγεΤσθαι πάσης κινήσεως, ΐνα τι καί πρός ιλαρότητα φβέγ-
ξωμαι. 

39. Manere JUB8U8 ee, ο monacbe, et eic philo- D λθ'. Μένειν έτάχθης, ώ μοναχέ, καί ούτω ©Ολο-
Bopbari, non tameo, more Peripateticorum, ire et 
redire; partes libi occiderunt io praeclaris : mona-
cbue factue ee, noli autam transfuga in mundum 
reverti et conversari in mundo, et inter eoe qui 
eunt ejus. Cur ergo iterum reverteris ad eum ? 
IneituB 08 ubi fuieti ordinatus, et ineertio tua est 
opue dexterae Dei,cum Psalmista si loquendum eet. 
DOOUB tuus solitudo; tu, moDachus; flnis, ibi per-
manere. Quid ergo bis faetidio habitis, et teipso 
BIO eradicato, spiritualem custodiam frustraris, et 
fallie agrioolam cui credilus es? Remane, mitte 
radices, ascende in altum instar cypressi, cedri et 
pini, que ad eemper virondum eunt felioiter creata?, 

1 Psal. CXXVIII, 7. 

σοφεϊν, ού μήν περιπατητικώς ανάστρεφε σθαι. Μό
νιμος έλαχες είναι θ&ιότερον* ού μήν μεταβατικός 
κοσμικώτερον άπαν έ στ η ς καί μετέστης κόσμου κι! 
τών έν αύτψ. Τί γούν παλίντροπος είς αύτδν έ*-
ανέρχη ; Ένεφυτεύθης, ένθα τέταξαι · καί ή κατε 
σέ αύτη φυτεία δεξιάς θεού έργον, ψαλμικώς εί
πεΤν καί δ τόπος μονή * καί συ μοναχός* καί δ 
σκοπός παραμένει ν έκεΤ. Τί ούν τούτων κατεγνω» 
κώς, καί ούτως έκκοπών σεαυτδν, άχρειοΤς τήν 
πνευματικήν φυλακίαν, καί ψεύδρ τδν γεωργόν, ψ 
πεπίστευσαι ; 'Ριζώθητι με ίνας, καί ανάβαινε είς 
ΰψος κυπαρίσσου δίκη ν καί κέρδου καί πεύκης, τών 
ευγενώς αειθαλών, καί έτι κατά τά φιλικώς κάρ-
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πι μα* ώς α4/ ούτω καί ρίζας άπλώσης, δι' ών έσται 
σοι τδ θάλος διηνεκές, χαί εις πρέμνον άδρυνθής* δ 
καί παραφυάδας ευφυείς άναθηλήσει, ανθρώπους 
δηλαδή τήν σήν άρετήν ζηλοΰντας, καί ούτω στε£-
(5ώς παραπεφυκότας σοι, καί στελέχη άνατελει καί 
κλάδους καί δ'ρπηκας* καί αυτούς τέως μέν άνθεσι 
βρύοντας τοις τού καρπού πρόδρομοις, έν δέ καιρφ 
καρπογονούντας τά ψυχικώς τρόφιμα* ών δή πάν
των έστέρηται τά μήτε παγίως είς βάθος £ιζού-
μενα, μήτε είς ύψος άναβαίνοντα, προστετηκότα 
δέ. τή κατά γήν ερψει. "Ων έκφεύγων τδν ζήλον, 
ώ μοναχέ, μηδέ συ ερπε, ώσεί καί τρίβολος άχρειού-
σα τδ θ*ιον κήπευμα, μενούν γε μηδέ κατά τήν 
κάππαριν, ής εί καί χρηστοί πρδς βρώσιν οί κό-
ρυμβοι, καί που καί τά άκρα, δ'μως, οΐς ήκάνθωται, 
άπρόσβατός έστι και αυτή τοΐς μή καλώς ύποδεδε-
μένοις είς έτοιμασίαν δδού. Ενταύθα ένθυμού καί 
δτι νόμος γεωργικδς παραδέδοται τψ πλείονι μέν 
ΐστασθαι τδ φυτδν έγκεχωσμένον τή γ ή , τψ δέ 
έλάττονι, κινεΐσθαι, ώς άν ούτω τής μητρδς γής 
άπολαύον είς πλήσμιον, άναβαίνη ορθιον ασφαλώς 
έπί καρπού επαγγελία, Προσμένω ν ούν καί αύτδς, 
καί ώς οίον έγκατορυγμένος είς γήν τή τών έξω λή-
6*fl, καί ^ιζούμενος, ανάβαινε τψ κατ' άρετήν ΰψει, 
καί ούτω τεχνάζου βάθος τούτο καί ύψος θεάρεστον, 
μδνιμα πάντως καί αυτά. 

μ'. Τί γάρ γελοιότερον τού τήν μέν αρχήν έκπε-
τασθήναι τών κατά τήν πόλιν διατριβών , και έξ 
οφθαλμών γενέσθαι φιλίας άπάσης, τής τε κατά 
συγγένειαν καί λοιπής, και αρετών ορει προσβήναι, 
καί ζητεΐσθαι, καί μή εύρίσκεσθαι, μετά δέ μι
κρόν έπανελθείν, καί εύρεθήναι τοΐς μηκέτι ζητού-
σιν, άλλ' έκφροντίσασιν ; Όψέ μέν, ώ ούτος, άπήλ-
βες ώς έπί μετάνοια* ταχύ δέ επανήλθες μετάμε-
λος* άνέκαμψας κακώς, δ'θεν συμφερόντως έφυγες. 
Ούχ ούτως ουδέ στατδς ίππος, άκοστήσας έπί φάτ-
νγι, καί φαντασάμενος νομάς παλαιάς καί λουτρά, 
οΐς έναθύρων Ιβοσκε, τδ τής επιθυμίας άλογον, τά 
δεσμά (5ήξας, εκεί τρέχει, δ'ποι καί πρώην ένέμε-
τ ο . Άγνοεΐν Ιοικας , ώ αδελφέ, δ'τι τήν θεωρίαν, 
ήν συνάγει δ καταμόνας δμιλών θεψ, άπόλλυσιν 
αύθις, δτε τής αγοράς γένηται* καί δτι έκκρούεται 
ή ήσυχαστική μνήμη διά τής κοσμικής, καί ώς έν 
άντιπεριστασει τινί εκείνα μέν τά έκ τού δρους 
πνευματικά δ καταβάς ασκητής κάτω άφίησι , κα
μήλου δίκην αποθεμένος αυτά δι' ύποπτώσεως, τά 
δέ τής τύρβης αχθοφόρων άνω φέρει, καί τού παντδς 
άλλαξάμενος τδ μηδέν άνεισιν, άντί ασκητού άσκίτης 
θύλακος, έμπεπλησμένος τά πολλά καί άγωγίμων,ά'περ 
μ ι σου σι ν οί εγκρατείς, καί τοΐς έξ αφαιρέσεως φαντάσ-
μασιν, οποία κάτωθεν άνεμάξατο άπαλείψας τδ t κατ' 
είκόνα, » δ διά νοημάτων θ^ίων ένετυπώσατο έκ τής 
μονής ή ψυχή. 

μα'. Άνέβης είς ύψος, ώ κεκαρμένε, πνευματι-
κώς, καί άνθρωπος ούτως έγένου θεού, δτε εις τδ 
ορος ανήλθες . Τί γούν κατακυλιόμενος πρινή καί 
κατασταθήναι, πεδινδς φέρη; Υψηλός γέγονας · 
διατί άποτελευτ?ς είς χθαμαλότητα; Ουράνιος· 
ό\ατί κατάγειος ; Διέβης έκ φθοράς είς ζωνήν, ώς οία 

L et etiam instar arborum propter fructus suoa 
dilectarum, ut sic radices tale diffundaDtur quas 
perpetuam causent viriditatem, et truncus robore-
tur,qui frutices iertiles garmiaabitfscilicet homines 
tuae virtutis »mulatores,juxla te assurgentes,refo-
rentes truncos et ramos et frutices; atque ii po-
stea nuno flores fructuum signiferos edent, nuno 
fruotus ad animam nutriendam germinabunt. His 
rebue omnibua privaniur arborea qus aec solidae 
radices agunt in imum,neque ad ccelumasaurgunt, 
magis vero ad rependum bumi aunt destinatae. 
Quas noli « m u l a r i , ο monacbe, humi rependo, ut 
tribulua qui optimorum olerum utilitatem adimit; 
nec etiam cappari«quiparatur,cuju8 rami etsum-
mitates ad vescendum utilessunt: etquorum tamen 

, epinis aspera loca calcari non po8sunt,a viatore cal-
ceamentis itineri idoneis non instructo.Cogitabano 
legem agricolis datam : sistere meliorem ramum 
terras inditum ; minorera auiem moveri, ut eomo-
do terra ut matre nutritus assurgat rectua et vali-
dus et fructus proferat. Et tu perseverans, quasi 
terr» iosertus ex oblivione rerum extarnarum, et 
radioibua firmus aacende ad verticem virtutia, et 
para profunditatem et altitudinem eximiam, qu» 
sint omnino immobilas. 

40. Quid enim magis ridendum, quam a princi-
pio relinquere negotia civitatie, oculia omnium 
amicorum aubtrahi et reliquorum proximorum, 
apicem virtutia ascendere, qu«ri et non inveniri, 
atque elapso modico tempore reverti, et non qu«-
rentibus, imo non cogitantibus apparere ? Sero, 
ο homo, ad poeaitentiam veneraa, brevi mutato 
consilio pedem retulisti, eo nullo decore reflecteris 
unde feliciter veneras. Non sic equua otiosus, 
paatus in faliscis, et prata pristina imaginatus, 
ac atagaa ubi indomitus paecebat, irrationabilem 
ardorem manifestat, cum vincula rumpil, et iiluo 
currat ubi priua pascebat. Ignorare videris, fra-
ter, quas aententias, eolus conversatua cum Deo, 
collegerat, continuo eae perdere cum plateas fre-
quentat; e memoria solitarias cogitationea mun-
dania expelli, atque, mutatis quasi vicibus, asce-
tam descendentem spiritualia ex alto deorsum re-
linquere, eaque,ut camelum,inclinatum deponere; 
eum curae vulgares subire, ferre in altum; pro-
jicere quod est auper omnia, et miuima accipere; 
pro anima ventrem dilatarc; cibis vetitis, quos 
oderunt sobrii, plerumque repleri; et pro aba-
tractis imaginationibus quas deorsum eftingit; 
oblivisci imaginia quam eibi anima ex meditatione 
divina in aolitudine efformaverat. 

41. In altum apiritualiter aseenderaa, ο tonee, 
et eo modo homo Dei evaseras, cum in montem 
venisti. Curergo rovolutus,antequam sedem figas, 
ambulas in planitie ? Excelsus eraa, cur desinis in 
humilem ? Coeleeli8,cur terrenus?E corruptionead 
vitam tranelatua eras, quaei nova craatione, cur 
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ergo in prietina dis iolvi copie ? Mutatus es, ut Α μεταπεπλασμένος · ίνατί γούν έθέλεις άναλύεσθει 
Enoc aasumpius ad Deum : mane ergo juxta vo-
luntaiem Dei, qui te manere jubet donec veniat, 
quocumque modo iste adventua intelligatur. Neo 
est tibi injuria, ai tanta inatantia pcenitentem te 
vocamus : non debet inde erubescere qui pcBnitens 
dicitur. Teipaum a saeculo removisti. Quid via 
igitur in loco pristino incola annumerari, et βίο 
in fine Dullum locum habere, atque audire baoo 
irrieionem : « Adbuc pusillum, at non erit pecca-
tor; et quaeree locum ejus,et non inveniea7.» NUDO 
autem videntur mouacbi mioores nobia inei-
diari, qui noe a patribue eorum distraxeruat, 
eermoneraque ad communem objurgationem di-
verterunt, ut in hac sympathia utrique parti 

εις τά πρότερον ; Μετέθου, κατά τδν Έ ν ώ χ αναλη
φθείς τψ θεψ* μεΐνον ούν κατά το θέλημα τ ο ύ θεού,δ; 
έθέλει και σέ μένειν, έως έρχεται, δποίαν αν ταύτιρ 
έλευσιν έθέλεις νοεΐν. Ούκ έστι σοι α τ ι μ ί α , είπερ rj 
τοιαύτη προσεδρεία μεταθεμένων σε κ α λ ο ύ μεν. 0» 
γάρ έστι κάνταύθα έφύβριστος ύ καλούμιενος ρεα-
θέμενος. Έξετόπισας τού βίου σεαυτδν . Τ ί τοίιν» 
έθέλεις έντοκος τοΐς πρώην προστετηκεναι , κιι 
ούτως έκβαίνειν άτοπος, καί που και άκούειν ώς έν 
μυκτηρισμψ καταψαλλόμενόν σου τ δ « "B t i δλ'.γον, 
και ού μή ύπάρζη ό αμαρτωλός, και ζητήσεις w 
τόπον αυτού, καί ού μή εδρης ; » Ά λ λ ά γάρ έοίκα-
σιν οί μικροσχήμονές πανουργεύσασ&αι καί νυν 
καθ' ημών, οίς άποστήσαντες ήμας τ ώ ν κατ' αύτο·*; 

dicta eifluant, si poasibile est qui acopua non g πάτερων άπησχόλησαν τον λόγον πρδς τοΐς κοινοί; 
altiogetur, 

42. Ecce enim omissa communitate ad majorea 
monacboa redimus, qui malis suis exemplis disci-
puloi pervertunt, qui eimulantos ae non eese de 
hoc mundo, eane vero coenobitas, eo quod seorsim 
vivant, ista edocent alios diacipulos ad corrum-
pendum pronoe. In perfecti monacbi memoriam 
revoco eum deeiderare angelorum speciem ita 
admonitum fuiase, ut in angeiicam peraonam ipse 
ordinatus fuerit. Hoc forte non muitum conferet 
ad confundendos eoa qui angeloa despiciunt, ut 
diacimus e sanctie aaceiarum acriptia, aicut vo-
lunt, qui PsalmistM verbum minoris faciunt, eei-

φορτικοΐς, ώς άν έν τή τοιαύτη κοινοπαθεία συγχεόμε-
να τά έκατέρων έχωσιν, εί δυνατδν, κρύπτεσθαι. Ούχ 
άν δέ άνύσωσι τδ σφίσι προκείμενον. 

μβ'. 'Αφέμενοι γάρ, Ιδού, τών κο ινών , έπανιρ-
χόμεθα πρδς μόνους τούς μείζονας, οί τγί πρδς αυ
τούς εξομοιώσει συνδιαστρέφουσι τ ο υ ς δμιλητέ;, 
κει ψευδόμενοι τδ άβιο ν, καθά καί τ δ κοινδβιον, Ιά 
τού εΤναι ίδιόβιοι, καθ/)γούνται του αυτού παιδεύ-
ματοί» καί τοΐς εύφυώς διακειμένοις π ρ δ ς διαστρο-
φήν μαθηταΐς. Αναβιβάζω δή ές νδησιν τ ψ μεγα
λοσχή μον ι μοναχψ, καί δ'τι αγγέλων σ χ ή μ α έπιπο-
θεΐν έδιδάχθη, ώστε καί εις πρόσωπον αύτδς αγγέ
λου τέτακται. Έστι δέ άρα τούτο ο ύ μέγα είς έν-
τροπήν τοΐς τοιούτοις, οΊ καί άγγελον ύπερεναδαί-
νουσιν, ώς τής ίερωτάτης ασκητικής γραφής έχμαν-

ipso* inflant plus quam equumeat.Hocigitur tene, C θάνομεί, είπερ έθέλουσι, τήν ψαλμ ικήν βρεγι"*· 
monache jam non laice etsancte ob propoaitum,et 
ai te talem decet, et natura immateriali in metal-
lum vile at terrestre versua, oblitusque solitarioe, 
ut narrant aotiqui; mox justitiee copulatos jesse, 
quia materiam mortificaverant, tu esto saculi ma-
gnei,attrahens tenue ferrum ; vel ut euccinum al-
tollene paleas quibue res saeculures jure coropara-
rant igni inexatinguibili reeervatre. Nosti, ο mona-
cbe, potestates et angelos eecundare,tuamque con-
eeDsionem inscribere ; quos nuno aggredere, si vie 
rape libellum, consonumque inecribe. 

43. Didicietie etiam crucem et mortem tibi pre-

έλάττωσιν παραύξοντες αυτοί καί υπέρ τήν Ισοτηιε. 
Κάτεχε ούν, ώ άβιε καί τή προθέσει άγιε μοναχέ, 
καί τούτο* καί εί σοι τηλικούτψ δντ ι πρέπον έπί, 
κατασπασθείς τής άυλίας είς άγεννές τ ι μέταλλα 
γής, καί μηδέ λογισάμενος, ώς ? παλαιά ιστορία 
τοΐς Άβίοις αύτίκα καί τδ δικαιδτατον συνέθηκι δια 
τδ κατ' αυτούς δλιγόϋλον, έσο μαγνήτ ι ς βίου, έπ·.-
σπωμένη σιδήρια μοχθηρά* ή καί ώς ήλεκτρος έφελ-
κόμένος άχυρα, οΐς ορθώς εικάζεται τ ά βιωτυα, 
πυρός άσβεστου δεόμενα. Έδιδάχθης , ώ μοναχέ, τ* 
αρχάς καί αγγέλους παρεστάναι, απόγραφομένους τέ; 
δμολογίας σου. Διάβαλλε τοίνυν αυτούς , εί βούλα» 
άφαρπάζων, καί τδ σύμφωνον έγγραψον. 

μγ'. Έμαθες καί δ'τι σταυρόν έπηγγείλου νκ 
nuntiari. Si jam deeperas, subi, non crucem, eed D θάνατον. Εί γούν άποδυσπετεΐς, βάσταζε μη*5 

merciuin fasciculum,deprimene negotiationie onus 
ut de loquacitatem irridearie. Praeter mercaturam 
enim etiam loquacitatem exerces, cui, ut supra 
ostensum est, renuntiaveras. Non crucem igitur 
tolle,ut diximus ; non jam morere,mundura relin-
quens ad mercndam vitum a3ternam ; eane vero 
vive, et laudes et saltationem et delicias exer-
ceto; fortis eeto contra omnia,pro te da hano com-
mutationem morti; eicque, si possibile est, omnia 
sorte solus obtine. 

7 Psal. xxrvi, 10. 

σταυρόν, άλλά (5ώπον, εϊτ' ούν φόρτον πράγρε^ 
τικόν κάτω βαρύνοντα, "ίνα καί είς ^οιποπερ*^ 
θραν σκωφθη<· ΙΙρδς γάρ τψ ρ ώ π ψ καί τψ vf* 
ρον εξασκείς, εί καί αύτδ άπηρνήσω, καθά 
δ λόγος άποφανεΐ. Μήτε τοίνυν σταυρόν, άί*?Χ~ 
μεν, εί βούλει, βάσταζε, καί μηδέ Ονήασ, το"\; 
κάτω νεκρού μένος, είς αντάλλαγμα ζοοής εΐωνίου 
άλλά ζήθι» καί άγάλλου, καί άλλου, κα ί τρυφ*, 
κατά πάνιων άνδρίζου, καί δίδου άντίψυχον τοιούτον 
χάριν σου τψ θανάτψ* καί ούτως, εΓπερ οΤόν τε, μόνο> 
κληρονομεί τδ παν. 

ι 
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μδ'. Έ τ ι κατηχήθης, δίχα τών άλλων, τών και Α. 44. Et insuper edoctus es praeter alia, et multa, 

πολλών καί μεγάλων καί εύκολων, καί τήν εριν 
άποπροσποιεΤσθαι, και τον θυμδν, καί τήν κραυ -
γήν, καί τήν άεργίαν, καί τήν πα£(5ησίαν, καί τήν 
μερικην φιλίαν , καί το περπερεύεσθαι, καί τύν 
γογγυσμδν , καί το ψίθυρον, καί τήν ίδιάζουσαν 
έπίκτησιν . Δογοπράγησον ούν σεαυτδν , καί διά 
τών τοιούτων έλθών ομολογιών, αύχησον άποστολι-
κώς , εί δύνασαι καυχήσασθαι, έπί μι$ γούν τών 
τοιούτων σου συνταγών · εί δέ αύτδς δκνήσεις τήν 
λαλιάν, Ιδού έγώ έπί σέ . Καί τοίνυν άκούων ή 
εξέλεγχε ώς ψευδομένονς ήμας , ή άλλά έντρέπου 
πρδς οιόρθωσιν *ίνα καί συ κερδήσης τήν τού θεού 
παράστασιν , ώς έτάξω , ής μακρύνεσθαι κινδυ -
νεύεις* καί ήμεϊς μισθδν ληψόμεθα τού έπιστρέψαι 

et magna, et faoilia, fugere contentiones, iram 
clamores,otium, licentiam, particularea amicitias, 
arrogaotiam, querelaa, detractionem,privataa poe-
eeaeionea. Reaponde ergo pro te; atque his de re-
bus verba facieoa, ei gloriari potea ut Apoetolue, 
gloriare de UQO horum mandatorum a te servato ; 
quod ai metuis confiteri, ecce ego pro te. Quibue 
auditfe, aut de mendacio noa argue, aut flectere 
ad recte agendum, ut rocrearis Dei auxilium, 
quod promisieti, a quo ne decidas tkuendum est, 
noe autem mercedem conversionis tuse accipia-
mu8. Tuam iram ut serpentis video accendi. Non 
modo enim eibilas, et venenum moraibue infundia 
aut illud eaepius ex ore jacularis,sed etiam einua 

Βλέπω τδν θυμόν σου παρατιθέμενον ώς είς R obvertia ad perdendos quos stringia aperte, et in 
δμοίωσιν ύφεως. Ού γάρ συρίττεις μόνον, καί ίόν 
έντήκεις δάκνων, τά πλείω δέ άκοντίζων αύτδν έκ 
στόματος· άλλά καί τδν δλκδν έλίττων είς βλάβην, 
οΤς ού μόνον σφίγγεις είς εμφανές, άλλά καί στρέ
φων δόλους, ένα προβάλλη σκοπδν πάντων, ών ρα-
διουργεϊς τή καί έν φωτί καί έν άποκρύφψ ενέδρα· 
δ δέ έστι, τδν άθώον άποκτείνειν. Άθώον δέ νύν 
λέγω ού μόνον τδν μηδέν μηδόλως έξαμαρτόντα σοι, 
άλλά καί τδν παραπικράναντα, βιαίως δέ φάναι , 
καί τδν τά χείριστα κατά σού δράσαντα. Τίνα γάρ 
καί έ'χοις άν αύτδί ειπείν μή άθώον τά έπί σοι, 
άνθρωπος νενεκρωμενος τψ κόσμψ δι' απλότητα, 
καθ* ήν αγνοεί τις ού δεξιά καί αριστερά μόνον, 
άλλά καί έάν ζή, καί παρά βραχύ τι έκβιούς, καί 
μηδέν έχων, δ αν ζημιωθείης ; ' Αθώο ς ούν τό γε είς 

quos dolos nectis, unumque intendia per omnia in 
luce, et ia tenebris, scilicet innocentis peremptio-
nem. Innooentem dico non modo eum qui contra 
te minime deliquit, eed etiam qui te excitavit, et 
ut brevi abaolvam,qui pessima contra te perpetravit. 
Quem enim non innocentem erga te dicere pos&es, 
tu bomo mundo mortuus ex aimplicitate dexte-
ram et sinistram, imo vitam, ignorante, homo qui 
vita fere defimctus, nihil habet quo privetur ? Inno-
cens ergo eat, quod attinet ad te, omnis et qua-
liscunque bomo. De le nullum dubiura, pauper 
enim a nullo epoliatur. Ad quid ergo ira tua com-
ponetur, nisi ad nocivum eerpentem, qui eimiles 
tui potest punire, et provide non innocens tibi 
evadit ? Atque indicium iras tuae si qussieris, illud 

σε ήκον άπας καί παντοΤος άνθρωπος. Σύ μέν γάρ C in promptu erit ex manifesta ebullitione. 
ακραιφνώς· άκτήμων δέ ουδείς αν ζημιοιτο πρδς ούδενός. Είς τί ούν σοι έσται δ θυμδς, δ'τι μή μόνον 
κατά τού πολεμίου δ'φεως, τού δυναμένου τούς κατά σέ ζημιού, καί ούτω μή αθώου έπί σοι άπεκβαίνον-
τος ; Εί δέ ζητεΤς άπόδειξιν τού έν σοι βραττομένου θ'υμού, ^ ω ν μέν αύτη διά τδ της έκζέσεως άρίδηλον. 

με'. Όκνώ δέ τψ τέως τήν κατά μέρος ήκριβω-
μένην έπί σοι στηλίτευσιν. Καί ούτω μέν θυμοβο-
λεις ού πρεπόντως, ούτε σοι, ούτε άλλψ τινί πρδς 
άκρίβειαν Χριστιανική ν . Ένθα δέ θυμδς οϊκει 
άποικίζων γής πραέων τδν διά κενής αύτψ κάτοχον, 
έκεΐ δήλον δτι καί φαύλη παραπέπηγεν έρις, ή τού 
θυμού καί πρόγονος τά πλείω καί επίγονος· είπεΤν 
δέ άλλως, ή τψ θυμψ συνουσιωμένη, καί διόλου δ'λη 
συναναπεφυρμένη . Ούτε γάρ μάκρος θυμδς ουδείς 
έριδος δίχα, ούδε μήν έρις άθυμος, εί μή τις ενταύθα 
τήν έπαινετήν καί θεψ φίλην άντιπαραγάγη. Αύτη 
γάρ χαρ? έν θεψ συνανακέκραται , καί ουδέν έν 

45. Hactenus completam partim condemna-
tionem tui differo. Sic enim irasceris,ut non decet 
neque te, neque quemquam alterum christianam 
perfectiooem professum. Ubi aulem babitat ira, e 
terra missum hominem ea vane impeditum edis-
cens, manifestum eet ibi auum tentorium fixiaae 
vilem dissensioaem, quae saepius iram antecedil et 
sequitur; aut, utaliterdicamu8,e3t ir» consubstan-
tialia, et totaliter eadem. Nullaenim iramagna est 
absque dissensione, nulla disseneio absque ira, nisi 
agatur de laudabili et grata Deo diseensione. Hoeo 
enim in Deo miecetur gaudio,nibil in ea amarum, 

αυτή λυπηρόν διδ ουδέ θυμικόν. 'ΑμφοΤν δέ τού- Q aut irascibile.His duobus vitiis, disscneioni et irae, 
τοιν, έριδι καί θυμψ, παρομαρτεΤ καί κραυγή παρά 
γε τοΤς όξυτέροις καί ουδέ βαθύφροσιν. Οί γάρ άλ
λως άγχιμαθεΤς καί εχέμυθοι, ούς καί μεγαλοθύμους 
ή παλαιά φησι λεκτική, ούτε τήν ?ριν προφαινου-
σιν, άλλ' ένδόμυχον κρύπτουσι, καί τδν θυμδν βυσ-
σοδομεύοντες έπηλυγάζουσι . θυμδς γούν καί έρις 
παρά σοι και κραυγή φατριάζουσιν. "Οπου δέ τρία 
ταύτα κακά παδρησιάζονται , πώς άν μή ούχϊ καί 
αεργία , τδ μέγα κακδν καί μοναχοΤς άπό^ητον , 
παρεισκρίνοιτο ; Ένθα δέ τύρβη περί άπεοικότα 
πολλά (πολλά δέ τέως λέγω τά εκτεθειμένα τρία, 

clarnor copulatur, apud acriores et non prudentee. 
Alii onim graviorea et silentee, quod magnanimoe 
vocant, diseeDsionem non manifestant, eed mutam 
abscondunt, atque iram compreesam operiunt. 
Apud te ergo ira, et disaensio, et clamor asti-
pulantur. Ubi autem eaeviunt tria ista vitia, 
quomodo abesaet otiositas, magnum malum, et 
monacbis perniciosum ? Et ubi tumultus multa-
rum reram diversarum (multa dico ista, nao 
immeriio dicitur multitudo), qua ratione ib i 
aderit opuB monachicffi vit» aptum ? Quo qui eget 
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magnus monachus mortuus est, quoad opera Deo Α * α · 0 0 ψεύδομαι τήν πληθύν), που" ποτε έκ&Τ Ιργον 
grata, et oliosus, et inere. 

46. Et interrogatue iterum, ο frater, libertati 
loquendi renuntiasti, incongruam dico libertatem 
inconaultam, eeu quod idem est, non discretam, 
quam sapientes de ea tractantes licentiam vocant. 
Libertaa enim proprie est, quse quodlibet vcrbum, 
cuiiibet homini, fortiter audet dicere, secundum 
virtutis legas, atque moralis scienti® mensuram, 
quoad tempus,personam, raodum, et quantitatem ; 
ut quemadmodum beati eunt qui audiunt propter 
Deum omne verbum amarum, sic beatua ait qui 
quolibet verbo ueus ad juvandos auditores, et nulli 

μοναχική πολιτεία πρέπον ; ούπερ 6 Ιστορημένος 
μέγας μονάχος νεκρός έστι τά είς θεοφιλή χειρουργίαν, 
καί άπρακτος, καί άνενέργητος. 

μς'. Έ τ ι έχε ις , ώ αδελφέ , παραιτησάμενος έχ 
παραγγελίας καί τήν πα^ησίαν, τήν άκαιρο ν πάν
τως, τήν άκριτον, ταυτδν δ' είπεΤν, ούκ εύδιώφι-
τ ο ν ήν οί σοφοί συνθέντες άκαιροπαβ(3ησίαν φασί. 
Ι ΐα^ησία μέν γάρ ή κυρίως εστίν έν τ ψ θα^εΤν 
πάν ρημα καί πρδς πάντα άνθρωπον λαλεΤν εύτόλμως 
αρετής κανόνι καί πρδς μέτρον ηθικής επιστήμης, 
τδ κατά χρόνον, τδ προσωπικό ν, τδ κατά τρόπον, το 
έν ποσότητι* ΐνα , ώσπερ οί άκούοντες παν ^ήμα 
πονηρδν ένεκεν τού θεού μακαρίζονται , ούτως είη 
μακάριος καί δ παντί βήματι χρώμενος έ π ' ωφελεία 

τι honeeto verbo parcens, etiamsi amarum aliquod g τών άκροωμένων , καί μηδέν τι καταλείπων τών 
proferat, potest et ipse dicere: « Si non venissem, δεύντων (δηθηναι, εί καί δακνηρά τινα φθέγγεται· 
et locutus fuisaem eis, peccatum non baberenl8, » 
quia pari loquendi libertate ad mutuam conceptio-
nem, et ad convincendum doctrina uaus est. Et 
magnus Deus noster Jesus Gbristus, cum libere 
loqueretur, munua eorum qui eum occidere vole-
bant, debilitabat. Propterea coufessores, et reliqui 
martyres a Deo laudati sunt, qui ipee in suia ui-
tionibus apud Psalmistam, « libere ag i l 9 . · 

47. Talis est laudabilis loquendi libertae, quam 
aliter ut fortitudinem divinam et legitimam baben-
dam suppeditat sancta initiatio. Attamen si quod-
libet obvium ad quoslibet quie eructat, ai omni 
verbo oe aperit, audacia utitur indomita,nec habet 
positaro custodiam Dominicam, neque ostium cir- C 
cumatantia) labiis suis, ille profecto daemonium 
habet, modi immemor est,quando occurrentia in-
consulte eloquitur.Gum reperitur ista mala liberlas 
apud aenem bunc magnum,audacem, irrevarentem 
et protervum, quie ejusdem recusabit murmur, 
querelas, mala minora, causasque dissensionis et 
irae, borum acilicet malorum qu® ad pugnos 
abeunt ; et quorum effectus plerumque c©des 
est. 

48. Et amicitiam privatam, ο frater, adhuc re-
nuiati, ut dictum est, quando angelis adscriptue 
ββ, accessorus ad Deum qui amicitiam moderatur. 
Coneidera igitur attente privatam amicitiam ab 
univereali, recto jadicio, difFerre. Forsan aliquod 
paradoxum tibi modo propositum fuieee arbitraris. 
Si enim ubi de atomis agitur, parvum, qualis est 
peculiaris amicitia, fugiendum est, quanto magis 
ubi de universo et de genere qusstio est! Res au-
tem, mi frater, non sic se habet, sed hocce modo. 

49. Difficillimecolliguntur,etvixadoculorum ob-
tutum moventur peculiaria,eo quod non definiuntur, 
et in mille particulas dividuntur, ita ut neque in 

Ίνα λέγη καί αύτδς τό* « Εί μή ήλθον καί έλαλησι 
αύτοΤς, άμαρτίαν ούκ εΤχον » ούτω πα^ησιαζόμε-
νος έν αλληλουχία τή κατά διδασκαλίαν και έλεγχον. 
Καί δ μέγας θεδς ημών , Ιησούς Χρίστος , δτι 
πα^ησία έλάλει , έξενεύριζε τάς χε ίρας τών εθε
λοντών καταμάλεταν αυτού. Δι' αυτής και οί δμολο-
γηταί καί οί λοιποί δέ έθαυμαστώθησαν μάρτυρες 
ύπδ τού θεού, τού καί έν έκδικήσεσι πα££ησιαζομένου 
ψαλμικώς. 

μς'. Καί τοιάδε μέν ή έπαινουμένη πα££ησία, ήν 
καί άλλως ή ίερωτάτη μυσταγωγία τόλμαν θείον 
άκατάκριτον υποβάλλει νοεΤν . Εί μ ίντο ι παν τό 
έπελθδν καί πρδς πάντας έξερεύγεταί τ ι ς , καί «αντί 
ρήματι έκπετάννυσι τδ στόμα, τ ο λ μ ώ ν ούκ ευααι'-
δευτα , μηδέ έχων φυλακήν θείαν έπιτεφειμένν, 
μηδέ θυραν περιοχής περί τά χε ίλη αυτού, oatjiov| 
δ τοιούτος άντικρυς, καί ούκ έν κα6εστώτι μένει, 
ώς αδιακρίτως τά έπιόντα φθεγγόμενος. Ούσης δη 
καί πα^ησίας τής άπειρη μένη ς παρά τ ψ τοιούτψ 
μεγάλψ, καλογέρψ , καθ' ήν πρδς άναίδειαν τολ
μών θρβ^ύνεται , τίς δν άποφήστ^ του τοιούτου 
καί τδν γογγυσμδν καί τδ φίθυρον , τ ά έλαττω 
κακά, καί προάγοντα τούς ώς οίον προαγώνας τή; 
τε έριδος καί τού θυμού , τών προεχτεδειμένν» 
έναγωνίων κακών ; ών καί φόνοι π ο λ λ α χ ο ύ αποτέ
λεσμα. 

μη'. Έ τ ι άπεΤπας, ώ αδελφέ, καί τ ή ν , ώ ς είρητ», 
μερικήν φιλίαν, δ'τε τοΤς άγγέλοις ένεγράφου, άς 

_ παραστησόμένος τψ καί τής φιλίας έφδρψ θεφ. 
θεώρει τοίνυν άναπεμπάζων τήν μερικήν φιλί* 
διαστελλομένην σοφία θεωρητική π ρ δ ς τ ή ν καθολ" 
κ ή ν καί τάχα μέν ύπολάβοις άν παράδοζδν τ ι ν©·4* 
θετεΤσθαι σοι ενταύθα. Εί γάρ τδ έν άτδμοις μα* 
λογιστέον φευκτδν, δποΤον καί τδ φιλε ιν μερσλ» 
πολλψ δή πλέον τδ έν τψ καθόλου καί γ εναδ ί · ^ 
δέ έστιν, ώ αδελφέ , ούχ ούτω διακείμενον, i U ' * ) l u 

ώδέ πως. 

μθ'. Τά μερικά δυσπερίληπτά είσι π ά ν τ ω ; , **1 

ουδέ £αδίως είς έπέλευσιν ίκνούμενα, δ ιά τήν έν X J -
τοΤς άπειρίαν καί τδ εντεύθεν μυριοσχιδές, καί οιον 

8 Joann. xv, 22. 9 Psal. XCIII, i . 
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μήτε είς γνδβτιν έλθεΐν, μήτε μεθοδευδήναι πρδς Α 
άκρίβειαν, μήτε είς έπιστήμην προενεχθήναι. Ή δβ 
καθολική σύλληψις ώρισται, καί δι' αύτδ καί είς 
ρ^ονα γνώσιν ή κει, καί μεθοδεύεται, καί τεχνούται, 
καί ούτως ε"ς βιωφελές προβαίνει. Ata τοίνυν ταύτα 
καί άπητήθης, **ί συνέθου ενώπιον καί θεοΰ καί 
αγγέλων, μη τη μερική προσανέχειν φιλία, τή ές 
άπειρίαν διεκπιπτούογι άπερίληπτον, "ίνα μή τά 
άκίχητα διώκω ν , είς μάτην πονής, άλλά τή συνεσ-
πειραμένη, καί εΓς τι εν σφιγγομένη, καί στρογγυλ-
λομένη πρδς δλδτητα μίαν· Καί ού λέγω ταύτην γε
ν ικήν,*ίνα μή καί είς αδύνατον έκπεσούμαι παράγ
γελμα, προκαλούμενος σε πάντας ανθρώπους απλώς 
ούτω καί άνεπιστάτως φιλεΤν · δπερ ούδ' αύτδ (5ο;-
διον, δ'τι μή καί μάλλον, τής μερικής καί έν άτδ -
μοις φιλίας δυσκατεργαστότερον. Ούκούν θαδρώ, 
γενικήν ειπείν, άλλά μάλιστα δλικήν. Τοιαύτη δέ ή * 
τού θεού, ή πρδς τδν θεδν, ή κατά θεδν, ή έν 
αύτψ θεψ' δν είπερ φιλεις, ούκ έχεις φιλίαν μερι
κήν, ουδέ μήν τήν (σεμνδτερον φάναι) γενικήν, 
άλλά καιριώτερον άποφήνασθαι, τήν δλικήν. Εί γάρ 
τδ κυρίως δ'λον δ θεδς, δι' ού ξύμπασα δλότης πέ-
φηνεν, ή τε κατά κόσμον καί ή ύπερκδσμιος, δλική 
πάντως εστίν, ώσπερ ή αυτού πρδς πάντας ημάς 
φιλία (δς τούς αυτού θ·ράποντας ούκέτι δούλους 
καλεΤ, άλλ' είς φίλους εγκρίνει), ούτω καί ή έκαστου 
τών αυτού θεραπόντων πρδς αύτδν αγάπη φιλόθεων 
άνακάμπτουσα, δλική έστι διά τδ κατ' αυτήν δλόκλη-
ρον, καί έν έκεραιότητι εντελές. 

ν'. Ό γούν μεγαλόσχημων τού θεού δ'σιος έκεΤνον 
φιλών δλικώς, καί τψ τρόπψ τούτψ τήν πρδς τούς 
ομοφύλους φιλίαν έχων δλικήν, αύτίκα κατά μετά- ( 
βασιν εύτακτον ώς γενικήν αυτήν πλουτεΤ, ού μήν 
μερικήν. ΙΙαντί γάρ άνθρώπψ φιλουμένψ ύπ' αυτού 
έπικάμπτει τδν θεδν, ώς λαμβάνων έκεΤθεν πάν, 
δπερ άν αίτήται. Καί ούτω λοιπδν ούκ έστενοχωρη-
μένην καί μερικήν φιλίαν έχει, προσπαθώς περί 
μόνον τούτον ή έκεΤνον διατεθειμένος* άλλ' έμπλα-
τύνεται κατ' αύτδν πασι τοΤς τού θεού, τοΤς έν πό-
λεσι, τοΤς έν κώμαις, τοΤς έν άγροΤς, τοΤς περί νή
σους, είπεΤν συνόλως, τοΤς πανταχού γής, δ'που άν 
έπινεύση* Ίνα θέσει καί αύτδς θεδς ών, δύναιτο φι-
λεΤν πρδς θεού έξομοίωσιν δλικώς, αύτίκα δέ πω€ 
καί γενικώς, καθ' ύποκατάβασιν δέ ήδη που καί 
μερικώς * ψ δή λόγψ καί δ πάντας φιλών Κύριος 
έφίλει καί τοπικώς, άλλά καί ένιαίως · ώς καί δ 
παμφίλητος Μωϋσης διαδείκνυσι, καί δ έγγιστα θ«-
ραπεύων θεδν τής καρτερίας άνήρ, δ Αύσίτης Ίώβ . 
Ούς καί μερικώς δρθψ λόγψ φιλεΤν λέγοιτο άν δ Κύ
ριος, είτ* ούν ακριβώς είπεΤν, κατά Ινα· δποΤος καί 
δ έφ' άρματος άρπαγείς μόνος Ηλίας, καί δ έξ 
απάντων είς, δ ώς αύτδς μόνος μείζων έν γεννη-
τοΤς γυναικών, καί δ κατ* έξαίρετον ήγαπημένος, 
άλλά γε καί συνηγαπημένος παντί μερικώς έκλεκτψ. 
Ού γάρ τή μερική φιλία δήπουθεν, τή καθ* εκαστον 
τοιούτον, έκβέβληται ή κοινώς δλική. Είπε δή μοι 
καί σύ, ώ καθ' ημών τών τελωνών ΦαρισαΤε μεγα-

cognitionem veniant, neqae oerta iege exaote i n -
vestigentur, Dec in soientiam introducantur. Uni-
versa autem notio definita est, et in cognitionem 
facilem venit, meihodo investigatur, meditatur, 
et est utilie. Ideo interrogatus es, et promisieti, 
in conspectu Dei et angelorum peculiarem amici-
tiam non sectari, q u a 3 tendit in indefinita, et non 
circumecripta, ne inacessa persequens fatigeria ia 
vanum ; magis autem charitati studeas qu» defl-
nita est, quae convenitin aliquid unum,et circa uni-
veraitatem unicam versatur. Nec generalem chari-
tatem dico, ne jubeam impossibile, cum ad aman-
dos omnes hominea te eimpliciter et absolute 
hortor, quod non est facilius, imo difflcilius eet 
quam peculiarie partium amicitia. Minirae ergo 
audeo generalem dicere, sed maxime totalem. Ts 
est amor Dei, amor ad Deum, secundum Oeum et 
in Deo; quem ai amaveria, non pecuHarem arao-
rem, nec (quod mirabiliua videbitur) generalem 
babebis, sed verius totalem. Si enim propric Oeus 
est totum, per quem totus universus, sive in 
mundo, sivesupra mundum, apparuit, totalis om-
nino est, aicut Dei amor ad nos omnes (qui fidelee 
BUOS jam non servoa vocat, sed amicis accenset), 
sic uniuBCujusque fideliura amor in eum reflexue, 
totalia est, quia integrum objectum ejus, et per-
fecta puritaa. 

50. Sanctus ergo magnue monacbue Dei illum 
toto corde diligens, sicque totalem erga fratree 
amorem habene, statim post ingreasum perfectam 
habet amicitiam, utpote generalem, non autem 
peculiarem. Ad omnem bominem a ae dilectum 
Deum inclinat, qui fons eet cujualibetdoni expetiti. 
Sicque non angustam et privatam habet amicitiam 
bene erga hunc unum aut istum dispositue; in 86 
autem inoludit omnes filios Dei, tum in urbibus, 
tum in viois, vel in agrie, vel in insulie, uno 
verbo ubique terrarum quocunque se vertat; ut 
proposito habitus eicut Deue, possit ad exemplum 
Dei dilectionem totalem, mox etiam generalem at-
que etiam peculiarem in descensu babere ; eadem 
ratione quaamane omnea Domiaue, genteeet etiam 
eingulos horainea amabat ut videre est in Moyee 
dileclissimo; in viro proxime Dao aseimilatopropter 
patientiam, Job de terra Hue; quos vere peculiari 
amore, sive verius singulari amavisse Deus dicea-
dus est: Talie etiam et Elias erat, raptus solue 
in curru : et ille super omnes qui maximue fuit 
« inter natos mulierum » et qui plus cfleterit 
diligebatur, et una cum caeteris peculiariter ele-
ctis amabatur. Ista enim peculiaris amioitia 
erga nonnulloe, oommunem erga universos pro-
fecto non exoludebat. Dic mibi, ο Pharieee, fim-
brios maxime magnificans oontra nos publicanos, 

»· Matth. xi, 41. 
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dic utrum peooliarem amicitiam, ut diximue, ro-
pudiaverie, nempe ai dicta audisti. Sive hoc intel-
ligaa, eive non, ego tibi dico perfectam amioitiam 
peculiarcm de Dobis a te repudiatam. Nos enim 
eingulos patres tuos non amas, *icque nec uni-
versulem, nec generalen; amicitiam aervas. Qui 
enim membrum magni moraentiDeo consccratum, 
eique contra te aseistens, averaantur, nunquid di-
cendus eet univcrailatem diligere cum oplimam 
partem oderit? Quadam enim parte, et qualicun-
que, non loquor de magis pretiosa, desumpta de 
generis tolalitato, non tota aua integritate genc-
rale, aut universale ampliua vere diceretur. 

51. Eia ago, alio conatu, et evidcntiori, quacnam 
ait amicitia peculiaris tibi exponam, idque non 
longe a vero. Noruntperiti,quemadmodum partem 
ad totum,sic partialem quantitatom ad universaleni 
rcpuiari. Hac igitur ratione tu interrogatua an pe-
ouliari amioitia? renuntiares, a te cam renun-
tiandam, seotandamque univerealem declaravisti. 
Talis eat autem quffi de tota mente procedit, si-
quidem aliquo reepeotu deficiens, partialia erit 
amicitia. Totatn vero animam lego eam qu» eoam 
admirabilem et triplicem naturam in cbaritatenoa 
frustratur, qurc triplicem facultalcm non perdit, 
cum florem amicitis emittit. 

52. Quid dico ? Verum et magnum monacbum 
velut quemcumque eincerum Cbristiauum, opor-
tut tamper paratum essc ad juvandoa amicos 
in omnibue rebus, cum eo indigent; omnia suae 
et eorum raentie volita etatuere et dirigere con-
cordantes, juxla Dei mandata; ad spiritualem 
concordiam, atque ad vicendum daeraonem, ad 
quod Deua praemio invitat, concurrere, ut eimul 
a Deo praemium accipiant, cujua gratia ipee 
priua ordinatus, et ία se concordantcr diapo-
nens virtutem, sive quao in ratione eita est, sive 
qu® irascibile moderatur et rite corrigit, sive 
quffl instruit cODCupiFcibile ; et deinde peraonam 
cujue amorem monacbice prosequitur, quantum 
potest, in se assumens; tum eo modo dispositue 
ad alterum borainem feretur, sicut in tonsura 
promieit, ut, dum peae ratione, appetitu et passi-
onibue amicie Deo reforraatia conjungit cum 
amicum auum concordantem reddidit, eermonem 
araiciti® buio aermoni monachico jungat, et tunc 
quaei per perfectum eermonem roboratue cum 
amico ad perfectionem, amicitiam comparet non 
partialem, eed proraua totalem, totus toti amico, 
aut fratri, aut tilio apiritualiter conjunctue. Haec 
enim omnia ad invicem sumus, Dei gratia, filii Dei, 
ei recte aapimua: primum quidem propter commu-

(5) Vox πάπας apud tcriptores eccleeiaaticos 
reppritur, do qua b»c inter alia Ducangiut: « Ob-
servat Goarue, ad Eucbol., p. 298. vocem πάπας 
dupliciter efferri ; ac πάπαν quidem dici aummum 

Sontiticem, vel bingulari quadam appellatione pa-
riarcham Alcxandrinum ; παπάν Tero jacerdotem 

λοσχημονέστατε, εί, ώς εΓπομεν, άτεαρν-ξ τήν μι» 
ρικήν φιλίαν, ει τι τέως έπαίεις, ών λ έ γ ο μ ε ν ; Είτε, 
δέ νοεΤς, ειτε καί μή, λέγω σοι, οτι φ ιλ ίαν μέν 
έξάπαντος μερικήν άπαρνή τήν έφ' ή μ ι ν , ή μ α ς γάρ 
τούς ενικούς παπάδας (5*) ού φιλεΤς · δι* αύτδ δε 
ουδέ δλικήν ή γενικήν φυλάττεις φ ιλ ίαν . Ό γ » 
μέρος άξιον λόγου πολλού άποπροσποιούμένος, dof 
τε άφωσιωμένον χαί συμπαραστατούν έκείνψ κατ* 
σέ, πώς άν λεχθείη καθ' δλότητα φιλε ΐν , μισών 
μέρος τδ καιριώτατον ; Μέρους γάρ τίνος, xar 
αυτού τού τυχόντος, μή δτι γε τού έν πλείονι λόγψ, 
ύποαπωμένου έκ τής κατά γένος ολοκληρίας, ούκ 
άν τή δλότητι πάση τδ γενικδν ή τδ δ'λον άπαλη-
θιύοιτο. 

να'. Φέρε δέ καί άλλως έπιβαλών, κατ* έννοιαν 
σαφεστέραν έ'κθωμαί αοι τήν μερικήν φ ι λ ί α ν , οΤα τίς 
έστιν, ούδε ούτω μακράν άρθότητος. "Εγνωσται τοις 
είδόσιν, ώσπερ τδ μέρος πρδς δλον, ο υ τ ω καί τήν 
μερικήν ποιότητα πρδς τήν δλικήν λέγεσθαι . Τούτψ 
δή τψ λόγψ καί συ αύτδς ή ρωτημένος, εί τήν μερικήν 
φιλίαν άπαρνή, κατέβου άρνεϊσθαι α υ τ ή ν , ώς εντεύ
θεν άντεισάγεσθαί σοι τήν δλικήν. Έ σ τ ι δέ τοιαύτη 
ή έξ δ'λης ψυχής, ώς εΓγε μή τοιαύτη, μερ ική άν αΓη 
φιλία. Λέγω δέ ψυχήν δ'λην, τήν μή ψευδό μένη ν τέ 
κατ' αυτήν θεΤον τριμερές έν τ ψ «ριλεϊν, τήν μή 
άχρειούσαν τδ έμφυές τριστέλεχον, δτε τήν φιλικήν 
άνθη / προΐσχεται. 

νβ'. ΟΓον τί λέγω ; Χρή τδν αληθή μεγαλομόνε-
χον, ώσπερ καί πάντα τδν τψ οντ ι Χριστιανό*, 
ήτοιμάσθαι παντοίως είς θεραπείαν φ ί λ ο υ έφ* άπασιν, 
οις άν εκείνος αύτου προσδέηται, καί καθιστών xii 
συμβίβαζε ιν άρμονικώς καί κατά θ*ίαν έμμίλιιι-ί 
πρδς συμφωνίαν πνευματικήν αυτού τε καί εκείνα 
τά κατά ψυχήν λ (5**) βουλεύματα, καί συντροχάζειν, 
ώς δ θεδς βραβεύει, έπί νίκη τή κατά του δαίμονος* 
Ινα καί τδ έκ θεού επαθλον κοινώσηται, ού χάριν 
αύτδς ρυθμίσας πρότερον, καί τάξας έναρμονί«< 
παρ' έαυτψ τήν τε κατά τδ λογικό ν άρετήν, καί 
τή* τδ θυμικδν μετρούσαν καί καταρτίζούσαν Οεο-
πρεπώς, έτι δέ καί τήν τδ έπιθυμικδν παιδεύου-
σαν, είτα καί τδ πρόσωπον ώς δυνατδν έαυτψ εξ
ομοίωσα;, ου τήν φιλίαν μοναχικώς πραγματεύεται, 
τοιουτοψύχως προσενεχθήσεται τψ τ ο ι ο ύ τ ψ , κσΙέ 
κειρόμενος ώμολόγησε * καί τψ κατ* αύτδν λογαφ 
έπιθυμητικψ τε καί θυμικψ θεοφιλώς εξυβρισμέ
νοι; σύμφωνα καί τά τού φίλου άρμοσάμιενος, τριάδα 
φιλική ν τριάδι εκείνη μοναχική ενώσει, καί ώς 1* 
τίνος έξάδος ταύτης τελείας είς τελειότητα ονρφσΜ' 
τψ φίλψ, έξανύσει φιλίαν ού μερικήν, ά λ λ ά τό) σ* 
δλικήν. δ'λος δ'λψ συγκεκραμένος πνευματιχδός, τψε^ 
φίλψ, ειτε άδελφψ, είτε καί τέκνψ. ΙΙάντα γάρ τ*** 
θεού χάριτί έσμεν άλλήλοις οί τού θεοΰ , έάν φρβ**· 
μεν δρβά· τδ μέν διά τήν κοινωνίαν τ ή ς κατά 

seu clericum ea3cu)arem,ut ί ερο μονάχο ν , moTAtttawa 
eacerdotem. 

(5**) Hoc Α est in raargine cujue reliqnabibli-
opega3 ctilter abscidit, truncatum videtur ex λογ-
κην. 
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αγάπης, τδ δβ, δτι τδν μέγαν καί πρώτον Πατέρα Α n e m i n D e o amorem ; eecundum, quia magnum 
κοινούμεθα* τδ δέ τρίτον, δ'τι αλλήλους άναγεννώμεν 
τά θεία, εί τδν τοΰ Θεοΰ φόβον συλλαμβάνοντες ώδί-
νομεν, καί τίκτομεν σωτηρίας πνεΰμα, έκαστος τδν 
πλησίον έπωφελούντες* δ'τε και δ μέν ώφελών φίλος 
πατήρ άν λογίζοιτο διά τδ κατ' άρετήν πρεσβείον, δ 
δέ ωφελούμενος εις τέκνον τάττοιτο. 

νγ'. "Εχεις ίδού καί δευτέραν, ώ αδελφέ, της με
ρικής φιλίας άνάπτυξιν · καί γένοιτο σοι έκ Θεού 
έπίπνοια , καταπράττεσθαι τδ ούτως δλοκλήρως 
φιλικόν. Εύχομαι δέ τούτο ούκ είς μάτην, άλλ' δ'τι 
βλέπω τάς έν τοίς κατά σέ αδελφότητας φίλουμένας 
κατά μέρος* καί αύτδ ουχί άδρομερές, έλλά μικρού 
άμερές. Τδ δέ αίτιον, δ'τι δυσμελώς άρμόττη τδ 
σύμφωνον τού τριαδικού τής ψυχής, τού τε έν σοι, 
καί τού κατά τήν αδελφότητα* καί ούτε τούς βωμούς 
μετρείς, ώς ανωτέρω έλέγομεν, ούτε τάς επιθυμίας 
συμβιβάζεις, ώς δ κανών βούλεταί* καί τδ κοινδν 
δέ λογικδν έν ήμίν τετάρακται* καί ού κατέχεις, δ'τι 
ούκ εστιν ούτε αδελφότης, ούτε φιλία, ούτε κοινό-
βιαρχία, ούτε άλλη τις κοινωνία (καί ού λέγω μδνον 
τήν πνευματικήν, άλλά καί πάσαν έτεροίαν) έν ή 
ούκ έστιν ίσότης έλλογος, καί ή εντεύθεν ισηγορία. 
Τ δ γάρ άνόμοιον καί άνισον συγχυτικδν πανταχού, 
δτε μή κατά λόγον αποτελείται, δν δύναται μέν τις 
καί γεωμετρικδν είπεΐν, δς έν άνομοίοις δμοιότητα 
φυλάττει* μάλιστα δέ καλώς δν είποι πνευματικόν, 
δ'τι καί άποστολικδν, ού θεωρία καί τό* « Μή πάντες 
απόστολοι, » καί τά έξης· δ'περ καί σύ εύ είδώς, ώ 
μεγαλομόναχε, δμως ού θελες έξακριβούν ώς, ειγε 
αύτδ ήθελες, εχρήν σε προσφερόμενον άπασιν, 
έδει. 

νδ'. Πάντες δέ δεί τδν μέν μετά αρετής πρακτι- < 
κδν έγκαβιστάνειν τοίς μοναστηριακοίς πράγμασι, 
τδν δέ δοκούντα μέν εύφυώς έχειν έπιπρβπειν έργω 
τοιούτψ, μήπω δέ πληροφοροΰντα τήν τοιαύτη ν δό-
κησιν, παραδιδόναι τψ κατ' άρετήν πραγματικψ έν 
τοίς έξω* Ίνα συνεζευγμένος έκείνψ, οία καί βούς 
άπείρατος έργατείας, μανθάνη συγγεωργείν * καί 
μαθών μέν άποκαχθείη καί αύτδς ές βούν έργατικδν 
διδάσκαλον σκληρδς δέ άπεκβάς, ώς καί άροτρον 
συντρίβειν, καί άμαξαν κατακλ?ν, καί ούτως αχρείος 
είναι, έπιταχθείη άλλο τι έργον ποιείν, δι' ού μή 
έχει βλάπτειν τδ μοναστήριον ού μήν ούτω σκλη-
ροροτράχηλον έληλεγμένον ύπερτιθέναι καί προτιμα-
σθαι τοδ ταλαεργού καί σώφρονος εκείνου βοδς, ώς 
αύτδν μέν παρατηρείν καταγνωστικώς , τψ δέ κα-

et primura patrem habemua communem; et ter-
tium, quia alii alios in divinis rebue generamus, 
si timorom Dei concipientes, ingemiacimus et par-
turimus apiritum salutis, quisque proximum adju-
vantes : quando qui adjuvat ex eenili virtute pa-
ter amabilis dici potest, et qui adjuvatur pro 
iilio reputari. 

53. Ecce novam habes, mi frater, partialis ami-
citiaB deilnitionem, et utioam te Deua inspiret ad 
servandam illara universalem amicitiam.Quod non 
opto in vanum ; etenira yideo fratres tuos par-
tim, non magna ex parte, sed forte nulla, amari. 
Causa est diecrepans concordia trium facultatum 
animae, tu» quidem, et fratrum tuorum : neo ira-

g ecibile frenas, ut supra dixiinus, nec concupisci-
bile componis, ut postulat regula ; nam communis 
ratio in nobis conturbata est ; nec recordaris 
abaaee fraternitatem, et amiciiiam, et vitam cora-
raunem, et quamounque communitateim (aon eo-
lam dico epiritualem, sed quaralibet alktm), ubi 
deest rationabilis eequalitaa, itemque loqueadi l i -
bertas. Qu« cDim diversaet inajqualia sunt, aemper 
disturbantur, nisi ordinentur ratione quam geo-
metricam aliquia potest dicere similitudinem in 
diesimilibus -eervatam, et maxime 6piritualera et 
apostolicam, oujua hec est theoria : « Non om-
nes apostoli, » et reliqua 2 1; quod optime noati, 
ο magne monache, perflcere autem non via : 
nam, te volente, necesse erat quemlibet obvium 
fratrem, ut decet, a te statui, ubi oportebat. 

ώς έπρεπεν, άποκαθιστφν εκαστον άδελφδν, ένθα 

54. Oportet plane optimum operarium negotiis 
monasterii se applicare, bominemque qui natue 
videtur ad baec opera proepere agonda, illi operi 
se addicere ; eumque qui hanc epem non affort, op-
timo operario in rebus exterioribus tradere; cui 
colligatus, ut bos arandi Descius, diecat una ara-
ΓΘ. Et cura didicerel, ipse ut bos operari do-
ceD3 statuetur ; e contra cum indoctus evase-
rit, ita ut eratrum confringat, plaustrum rum-
pat, et sit iautilis, ad aliquod aliud opus ordi-
nabitur, a quo detrimentum monasterium non 
capiat. Neque indomitus bos anteponendus est, 
et magis honorandus, quam Ille poritus et ea-
piens, ita ut posteriorem condemnandum pone 
observes, prioremque emiltae, neque boc modo, 

κούργω έκείνψ έφιέχαι τά γεωργικά* ούκ αύτδ μό- JJ eed cum videas in area saltantem, non triturantem 
vov, δλλά καί περιορ^ν εκείνον κατασκιρτώντα τής ut os alligari non sit neeesse, sed manipuloe 
άλωής, ούτε άλοώντα, ώς μή φιμού δέεσθαι, άλλά paesim carpentrm, a cibo edendo non desi-
είκή κατεσθίοντα τά δράγματα, ούτε άπεχόμενον etentem, et cornibus avertentem, si quis accedit 
τού σπαράττειν τδ τρόφιμον σύν τψ καί άμύνεσθα4 ne bona monasterii disperdat, impediturue. 
κέρασιν, εΓ τις προσπελάσει έθέλων άποκωλύειν τού 
καταβιβρώσκειν τά τής μονής. 

νε'. Καί έΧρήν μέν ούτω γίνεσθαι, ώς έφύμεν* 55. Ila fleri oportebat, ut diximus ; nec tamen fa-
ού γίνεται δέ. Διά τί ; "Οτι τής άλωνος απελαθείς, ctum eet. Quam ob causam ? quia ex area pro 

1 1 I Gor. xn, 29. 
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pulsus, ad te oonfugiens, mi frater, postquam 
plura comedit, misitque in ventrem, unam epi-
cam aut alteram labiis admovens, seducit clemen-
tiam tuam mirantis aliquid quod tritum con-
ficit, ut bonum afferre ad tuum judicium, 
Et idem videre est in omni alio servitio. Minus 
laudatur bomo qui vineam diligit, et anteponi-
tur racamorum artifex: alius quidam condemnatur 
eo quod bumilium vinearum non misereatur 
onustarum fruotrbue gravibue, et ad terrara 
prostratarum ; alius autcm laudatur quia ear-
menta permitlit quiescere, sublato nimio pon-
dere, et ea ad magie florescendum postea ad-
ducit. Si quie furatum ad patrem projeoit, hoo 
ad ealutem ei qui peccatum confesaua eet 
idque patri a principio evolvit, deputalur : et aic 
furata bonedictionc ipse in paradisum intromitti-
tur, talibueque dignus babetur votis qualibue 
Jacob cum magnum patrem et patriarcham cibo 
illexit. Acjhuo et cellariue qui curat de commu-
nitate fratrum, vere magnus a te non habetur ; te 
tamen angit si parvum et maximum in eodexn 
gradu raponit; et si firmiter taliter permanserit, 
eum a iaboribus quieeoere prorsus jubebie. Si au-
tem euocessor, cauea cognita, pisoem eximium 
comparavit, parum aut nihil curans de fratribue, 
et ei ipei murmuraverint, tunc coronatur qui tibi 
inservivit, et arguitur communitas quae talis cum 
sit, tali et tam magno se aaqualem facit. De c&te-
ris eadem semper praeatantia locum habet. Edunt 
alii, et soli terraB debent sua alimenta; tu vero 
plus etiam mari, e quo abundantes dapes accipis, I 
quantae non babent in saaculo epulones. Num-
quid jubes caetera istiusmodi a me perourri, 
vel non ? Te negaturum arbitror. Facta enim 
lioentia, jam non poteris eam auferre, cum os 
pr» rubore deraittetur. Hoc modo peculiarem 
amicitiam servare non poteris, neque in mo-
nasterio, et multo minus ad exlra : qui enim 
inlus non eet ordinatus, vix in rebue exteriori-
bue ordinem manifestabit. 

56. Ineuper, mi domine, investigabo annon 
te superaverit arrogdntias malum, quam super-
bi» sooiat Soriptura sacra, dicitque a Deo op-
timo odio baberi ; quam arrogantiam alii au-
otores dicunt mentis elationem, non egregiam 
neo divinam, sicut est fortitudo elatio quaedam 
divina, imo magis elationem jaclatoris, quam 
maxime vani, non communis, ut ipso verbo 
ostenditur, seoundum quam eententiam praesum-
ptionem aliqui habent supereffluentem. Dicitur 
enim nomen ducere a ferri (arrogans [πέρπερος] 
enimnon sistitquasi circumlatus); siveacircumvo-
lare et progredi inconstanter, quam ob rationem 
boraines istiua indolis de praecipitatione irriden-
tur. De quo vitio Stagirita philosophatur, nec-
non et discipuli ejus. Horum omnium doctrina 
in hoo concluditur, arrogantem eese elatum 

, καί είς σέ προσδραμών, ώ αδελφέ, καί τό\ μέν πλε ί» 
καταμασησάμενος, καί είς γαστέρα, π έ μ ψ α ς , Ινα δε 
στάχυν, ήπου καί δύο τών χειλέων π ρ ο 6 ε β λ η μένος, 
γοητεύει τήν έν σοι έπιείκιιαν, άγαπώσαν, δτι καλόν 
τι παρακομίζει τή διακρίσει σου, δ ψωχδμενον συν
τελεί. Το δ' αύτδ καί έπί πάσης άλλης πλημμελεϊτσι 
διακονίας. Ό έπί τού άμπελώνος άγαθδς μεν ών 
παρευδοκιμειται, προσλαμβάνεται δε 6 κατά τών 
βοτρύων ενεργής· η μέν καταγινωσκδ μένος, οιμαι, 
δτι μή έλεεΐ τάς ταπεινάς άμπέλοτς βαρυνομενας 
επαχθεί τψ καρπψ, ώς καί κατασπατθαι είς γτ,ν δ 
δέ εύλογούμενος, δ'τι αναπαύει τά κ λ ή μ α τ α , το 
τού βάρους άπάγων , καί ούτως ένδίδωσιν ούτοι; 
έπί πλέον θάλλειν ές νέωτα. Εί δέ τ ι τ ο ΰ κλέμματος 
καί τψ πατρί προσφέρει, άλλά τούτο ε ίς σωτηρίαν 
έκείνψ κρίνεται άνθομολογησαμένψ τδ πταίσμα, κιϊ 
άπαρχήν αυτού προσενεγκόντι τ ψ π α τ ρ ί , καί ούτακ 
έν τψ τήν εύλογίαν κλέψαι άφεθέντι ε ίς αύτδν παρά-
δεισον, μήπου δέ καί ευχών καταξιωΟέντι, όποιων 
καί δ Ιακώβ, δ'τε τδν μέγαν καί πατέρα καί πα-
τριάρΧην θρέψας έψυχαγώμησεν. Έ τ ι καί δ δψωνη-
τής, κηδόμενος μέν τής αδελφικής κοινότητος, εύ 
πάνυ μέγας κρίνεται ύπδ σού. Ά λ λ ά που καί θλίδει 
σε, εί τοίς μικροίς ές ταυτδν άγει τδν έν αύτοϊς 
ύψιστον. Καί τοίνυν, εί συχνάκις τοιούτος διάμενε, 
καταπαύεις έκεΐνο τού κοπιφν. ΕΙ δέ δ μετ ' αύτδν 
έπιγνούς τδ αίτιον , άβρδν ίχθύν πραγματεύσεται, 
μικρά ή ουδέν τής άδελφότητος έμπαζόμενος, και 
αυτοί έπιμύζουσι, τότε νή στεφανουται δ τά δπέρ 
σού διακονήσας, καί κατα^ητορεύεται ή κοινάτης, 
δποία ούσα ο1ψ καί ήλίκψ άντιφερίζει πατρί. Κιϊ 
τού λοιπού γίνεται ή τοιαύτη προτίμησις ές διηνεκές. 
Καί οί μέν άλλοι έσθίουσε, τή γ ή μόνη χάρντας 
δφλοντες τής τροφής· σύ δέ τή θαλασσή τά πλεί», 
δι' ής τήν πανδαισίαν πλουτείς οποίαν ούδε οί σπά
ταλοι κοσμικοί. Κελεύεις, έπελεύσομαι καί τά λοιτε 
τοιαύτα, ή ού ; Άποφήσεις, οΤμαι. Εί γ ά ρ καταντύ-
σει ς} ούκέτι άν εχοις άνανεύσαι, κατακύψας W 
έντροπής. Ούτως ουδέ τήν μερικήν φιλίαν δύναεαι 
κατορθούν, ούτε έν τή μονή, ούτε π ο λ λ ψ πλέον έν τοι; 
έκτος. Ό γάρ τά έντδς άκοσμος ών σ χ ο λ ή γ ' έν 
τοίς έξω τδ κόσμιον έπιδείξηται. 

ν ς . Έπ ί τούτοις, ώ δέσποτα μου , Ιξακριβοο/Α| 
καί εΓπερ τδ τής περπερειας, κακδν ού κατεαεε-
βαίνει σου, ήν ο μέν ίιρογραφικδς λόγος τ ή φυσιώσβ 
προσεταιρίζει, καί εις εχθραν τή κατά θεδν άγάει 
άποτετάχθαι διδάσκει* οί δέ άλλως περιλαλουνοί 
έξαρμα ψυχής φασιν είναι τήν περπορείαν, ούκ ^ 
άρετον, καί ούτω θείον κατά τδ θάρσος, ο θείε ̂  
άρσις έστιν άλαζονικδν δέ, καί ο ύ χ απλώς, *̂  
ύπερεκπε€)ισσού, ώς καί ή λικτική άτυμοττι;^ 
φαίνει* καθ' ήν έννοιαν ποιούσί τ ίνες καί fafft1' 
νίαν εκπερισσού. Μέγεται δέ καί ή π α ρ ά τέ α^εΛαι 
ώνομάσθαι αυτήν (άστατεί γάρ ώς οΤα αεαφβοδμέ
νος δ πέρπερος), ή παρά τδ περιπέτεσθαι, **\ ν*ή 
σταθερώς βεβηκέναι· ψ δή λόγψ χαϊ πετάμενοι 
σκώπτονται οί τού τοιούτου ήθους. Κ α ί φιλόσοφε: 
μέν περί κακίας τοιαύτης καί δ Σταγειράθεν, καί οί 
τά κατ* αύτδν εύκρινούντες* κεφαλαιούται δέ ιτάσιν 
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ό λόγος είς τδ μετά βλακείας έπηρμένον είναι τδν 
πέρπερον, καί Λάλον δέ τδν αύτδν διά τήν ϊπαρσιν. 
Καί προπετή δέ φασι, καί μηδέν λδγψ ποιοΰντα, 
χαί (τδ πάν χατ' εκείνους ειπείν) φλύαρον οι χαί 
το περπερεύεσθαι εις ταυτδν άγουσι τ ψ ματαιού-
σθϊί, χαί άτακτείν, χαί κατεπαίρεσθαι μετά βλα
κείας· βλακείαν εκείνοι καλούντες ψυχής Ιξιν άναδε-
δλημένην, καί μή έγρ/;γορυίαν, καθ* ήν τδ σώμα 
θρυπτόμενον, ταυτδν δ* είπεΤν, θρασυνόμενον, ουδέ 
δρθούσθαι παγίως δύναται, άλλά πάσχει τή θρύψει, 
δπόσα καί τή νόσψ. Τρυφών τε γάρ άνθρωπος ού 
κρατεί τής διά ποδών οικείων βάσεως, δμοίως δέ 
καί νοσών. Όρώνται γούν οί βλάχες βαδίζοντες 
ούχ απλώς, εί μή τούς δπερείδοντας καί ύπανέχον-
τας εκατέρωθεν έξευρίσκουσι, τούς μέν είς τούτο 
μόνον χειροτονητούς αύτοΤς, τούς δέ καί έξ αυτομά
του, δ'τε που τύχοι. Ειπείν δέ κατά τούς παλατούς· 
μαλακός έστιν δ βλάξ, καί χαύνος, καί δπόσα εκείνοι 
τοιαύτα έπιτιθέασι τψ τοιούτψ, επακολουθούν τα τή 
κατ' αύτδν μαλθακότητι. Καί δοκώ μέν άπαρνον 
είναί σε τού τοιούτου πάθους· ελέγχει δέ σε τά 
πράγματα μή αληθώς έξαρνούμενον. Τδ συχνδν γάρ 
τής τρυφής, καί τά πυκινά λοετρά, καί οί πέρα τού 
προσήκοντος προάγοντες καί άκολουθούντες, καί τά 
τούτοις επόμενα, βλακείας είσίν ενδείξεις, δι' αύτδ 
δέ καί περπερείας. ΙΙέφηνε γάρ, μή άπηλλάχθαι 
βλακείας μηδέ τήν περπερείαν, άλλ' άδελφά φρονείν 
σεως. 

νζ'. Έ τ ι πρδς τοίς είρημένοις άπείπας έν ταίς πρδς 
θεδν δμολογίαις σου καί τήν ίδιάζουσαν έπίκτησιν. 
Καί προβάλλομαι σοι θ'ωρήσαι ού μόνον απλώς τήν 
έπίκτησιν, άλλά τήν ίδιάζουσαν Ίνα εί μέν καί κατ' ̂  
άμφω άνεπιλήπτως βιοκ, μακαρίζη* άλλως δέ είς 
άθλιον εγγραφόμενος, μή βαρέως φέρης τδ έγκλημα. 

νη'. Χρή δέ ημάς προλαλείν τούδε τού λόγου, δτι 
πρδ τής έπικτήσεως ταύτης ανωτέρω άπεταξω καί 
κτήσεσι καί ύπάρξεσιν, ώστε ούχ ϊν τι άπητήθης 
άπαρνήσασθαι, ως οία πολυωνυμίας λόγψ είς εν 
δήθεν συντρεχόντων νόημα τριών τούτων ονομάτων, 
κτήσεως , υπάρξεως καί έπικτήσεως · άλλά τρία 
παρητήσω κακά, σύστοιχα μέν άλλως, τρόπψ δέ 
διενηνοχότα καί χρόνψ. Καί έστιν εύθυβόλως έπιβα-
λείν, δ'τι κατάρχει μέν έν τούτοις ή ΰπαρξις, δευ-
τερεύει δέ ή κτήσις, υστερεί δέ ή έπίκτησις· *ίνα τις 
έχη νοείν ύπαρξιν μέν, άπερ έχειν έλαχες έξ αυτής 
αρχής, δ'τε βιούν άπήρξω, καθήκοντα έπί σέ ή προ-
γονικώς,ή έκ πόθεν τοιαύτης συλλογής, ήν έχων ού- I 
δεμίαν οΐδας χάριν σοι αύτψ, άλλά τοίς κληροδοτή-
σασιν, ή άλλως χαρισαμένοις. Ούτω γάρ εΓθισται 
λέγειν τοίς όρθολεκτούσιν. *Η ΰπαοξις καθά καί τδ 
ύπάρχειν υπάρχει γάρ τις μάχης, ή κατάρχει έρ
γου, αρχήν δηλαδή αύτδς ποιούμενος. Κτήσις μέν 
τοι νοοίτο άν ή μετά τήν τοιάνδε ύπαρξιν. Ό γάρ 
μετά τήν άπονον κληρουχίαν πορισάμενος αύτδς 
έκτήσατο, ταυτδν δέ ειπείν, κτησιν έσχε· καί έχει 
δέ, έως άν τάς τρίχας πνευματικώς άπειπάμενος, 
συναποκείρη καί τδ τής πρώην ζωής λήϊον, καί 
άπόΟηται, ώσπερ τήν τρίχα συμβολικώς, ούτω καί 
τά τού βίου δράγματα, καί γένηται αληθώς άκτή-

PATEOL. Gfl. GXXXV. 

oum mollitie, et loqnaoem factnm ex elationa. 
Et temerarium dicunt nihil rationabiliter agentem, 
et, (ut omnis eorum eententia explioetur), nugae 
effutienlem; arrogantem esae et insanire, sine 
ordine vivere et molliter vivere confundunt; 
atque mollitiem vocant habitum mentia deje-
ctum, eopitum, quo corpua languidom eeu, quod 
idem eonat, nimium conlisum, firmiter stare non 
poteat, aed mollitie, ut morbo, dojicitur. Homo 
enim deliciose vivena infirmior est, quam ut 
propriia pedibua incedat. Nuequam videntur mol-
les fortiter pedibus incedentea , nisi ex utro-
que latere euffuloientee et austinentea habeant 
alioa ad boo solum destinatoa, alios vero sponta-
nee, in quocunque loco. Et ut oum antiquil 
dicamua: languidus eat bomo mollie, et nuga-
toriug , et reliqua istiuemodi inaeparabilia ab 
iata debilitate, qus isti homini attribuuntur. Te 
equidem arbitror boc vitium non confessurum, 
res autem ipea te non vere negantem arguit. 
Continu® enim delicia, plurima balnea, et qui se-
quuntur et antecedunt ut non decet, et alia ei-
milia mollitiei eunt argumenta, et proinde arro-
gantie. Probatum fuit enim arrogantiam a mollitie 
non abesse, utramque vero de alia fraterna een-
tire, nec poase non coojungi. 
έκατέρας άλλήλαίς, καί άδιαστάτως έχειν τής ένώ-

57. Et proter ea quae diota sunt,propriam poaees» 
aionem in tua cum Deo confeasione ejuraeti. Neo 
solam acquisitionera, eed propriam propono a te 
inspioiendam, ut ie oirca utrumque irreprehenei-
biliter vivente, sis beatue ; aliter autem ad pre-
mium vooatut acoutationem graviter non feras. 

50. Et priusquam de hoc dicamus, monendui ei 
ante banc recentem comparationem,et poseeseioni-
bus acquiaitis, et patriis bonis te renuotiaaee, non 
quod unum aliquid projicere rogatua fueria, quaai 
bia tribus nominibueeynonymia in unam ideam oon-
ilueDtibus, oomparatione, bonis paternis, et nova 
comparatione; tria autem mala proxima quidem, 
modo autem et tempore diveraa projecisti. Et 
poteet recte oonjici primum locum obtinere bona 
paterna,86Cuodum comparationem, tertium novam 
oomparationem ; ita ut patrimonium,aut aubttantia 
vocari paesint que habes a principio,quando vivere 
incepieti,ad te ex proavis,aut alia via manantia ; da 
quibua nullam gratiam tibi debee.eed iis qui teata-
roento tradiderunt,aut aliter donaverunt.8io dicere 
consueveruntquirecieloqauntar.Veletiam patrimo-
nium ΰπαρξις ab incipere ύπάρχειν : pugnam enim 
aliquiaaggreditur,opuB incipit,8cilicet initium ipse 
ponit.Comparatio autem intelligitur qu» patrimo-
nium iatud eubsequitur.Quienim postfacilem hcre-
ditatem laboravit,ille comparavit,seu quod idam eat 
babuit comparata : et habet dooec capillia spiritua-
liter tonsia, tondeat et campum priorig vit»,et dt-
ponat etiam saecularea manipuloe,ut capilloa symbo-
lice, et homo fiat vere pauper, neque patriis bonii 

25 
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neqne comparatie locupletatus. Et deinde ne qu;e Α Κ ω ν» ° ^ τ ε 

recordatua rerom priecarum, ad eae iterum regre-
diatar, etiam novae comparationi renuntiare mone-
tur, aive comparationi poet primam eecund», qua 
iterum foret saacularia, et reepiciens retro « non 
aptue regno D e i 1 2 ; » et proreus columna fatuitatie, 
ei ita intelligenda est in Scripturis prout audisti, 
oolumna uxorie Loth, propter aal infatuatum, ut 
accopimus, quod paternum fratrem, non minus ac 
terram fertilenf, in lacum sterilera convertit. 

50. Quae cum ita eint.et non aliter,volebam. ο pa-
trea nostri,vosab unosaltem trium dictorum malo-
rum abetinere.Plerumque autem excidit bona volun-
tae.Multi eoim ante tonsuram,eicut oxpertua eum, ~ κάνταύθα το ; 

quantum non radere caput,tantum neque paterna, " - ^ ^ --·*-• 
neque comparata bona deponere, ourabaut si qu« 
habebant; sed viiam monacbicam amplexi sunt 
siout naulaB ad navigandum cum gravi pondere eun-
tee, aolummodo capillis capitis nudati, et reliquo 
eaeculijugo gravafi, etiam poat toneuram. Quam 
multi etiam qui eeipaos patriis et comparatia rebue 
deepolitverunt, et postea tacti pcBnitentia novam 
comparationem peseimam eusceperunt. V« autem 
homini ΠΗ qui tria ista complevit, qui duabus re-
bua ante tonsuram eepositis nova addidit eeque 
triplicem ietara peccati catenam ad suffocationem 
implioit. 

περιβεβλημένος, ο δ τ ε κτήσιν. 
ΕΤτα, ίνα μή τών προτέρων μνησά μένος έπαν» 
δράμη τις πάλιν είς έκεΤνα, προσαπαιτειται άρνψ 
σασθαι αύτίκα καί τήν έπίκτησιν, εΐτ ' οδν τήν μετέ 
ταύτα κτήσιν, τήν δευτέραν, δι' ής του β ίου αύθις 
γίνεται, και είς τά δπίσω στρέφεται, άθετος S» 
είς βασιλείαν ουρανών, καί αυτόχρημα στήλη μω
ρίας, ε" τι χρή ούτως τήν ώς ήκουσας, γραφικήν 
τής τού Λώτ γυναικδς έκλαβέσθαι στήλην διά τδ 
μωμαινόμενον άλας, ώς παρελάβομεν · δ τδν πατρί-
κδν άδελφδν άποκαθεστ^, ώς οία και γήν καοτΛ%Λ-
ρον, εις ά'λμην άγονον. 

νθ'. Εχόντων ούν τούτων ούτως (ού γάρ άλλως-, 
ήθ*λον μέν, ένδς γούν τών είρημένων τριών άπέχι-
σθαι ύμαc , ώ ημέτεροι πατερικοί. Άποπ ίπτω & 

ύ αγαθού θελήματος έν τοις πλείοτι. 
Πολλοί μέν γάρ πρδ τής κούρας έμελέτησαν, xnfji 
πεπείραμαι, ώσπερ μή τήν κεφαλήν έκκδψαι, ούτι* 
μήτε ύπαρξιν, μήτε κτήσιν σκορπίσαι, εΓ τινά «εο 
καί εΤχον άλλά έμφορτοι τού μοναχικού βίου γενέ
σθαι, ώσεί καί ναύκληροι βαρεΤ φόρτψ ές ναυτιλίχν 
στελλόμενοι, θριξί μόναις κεφαλικαΤς έζημιωμένει* 
τδ δέ γε λοιπδν κατά βίον φορτίον έπηχθισμένοι κε! 
μετά τδ κούρευμα. "Οσοι δέ καί απογύμνωσαν έκ
τους τών ύπαρξάντων καί τών χτηθέντων, μετά-
μελον άναλαβόντες έν τοΐς μετά ταύτα , τήν έπάρι-
τον έπίκτησιν είλοντο. Ούαί δέ τ ο ΐ ς καί τά τρ« 
πραγματευσαμένοις · οι ταμιευσάμενοι τά πρδς τής 
κούρας δύο, προσέθεντο καί τά τ ή ς έπικτήσεβς, 
σχοινίον αμαρτίας τούτο τρίπλοκον ε ίς άγχόνην σίο-
σιν αύτοΤς έπιπλέξαντες. 

ξ'. Καί έχομεν σήμερον έν το ι ς καβ ' ή-ώ* **•· 
τοιούτον τι φύλον, οι τού κουρεύσασβαι τό έ-,ιχο-
ρεύεσθαι άπώναντο, καί άδεώς αύτδ πλημμελή. 
Μή κρεοφαγούντές τε γάρ, κερδαίνουσιν, δλιγο*-
τούντες ούτως, καί μηδέ εύλαβούμενοι δυνάστες, ο* 
φορολογούντες κολούσουσιν αύτοΤς τ ή ν έμπολτ-ν. 
Αμπέλους τε σύν φωτεύουσι, καί κήπους τημελούσι, 
καί ζωογονοΰσι παντοίας άγέλας, άφιέντες τ ι τοΰ 
θεοΰ ζώα οί άλλως φιλόζωοι έξαλογίζεσθει · καί 
πάντα ποιούσι, δι' ών φιλοτιμήσονται τού κόσε» 
εΤναι· καί ούχ απλώς, άλλά άρχοντες, Ίνα καί ελ* 
φυτά εΤεν ουράνια, ού κατά τδν σοφώς τούτο «α*»* 
ρηκότα, τρόπον δέ άλλον, ώς ούρανψ μέν έταε-
λούμενοι, προσπεφυκότες δέ τοΤς περ ί τήν γήν, Κ* 
μήντδφαύλως ούράνιον ουδέν τδν έωσφόρον ώφέ-

β λησεν, έκεΤθεν κάτω πεσόντα. 
ξα'. "Ωδε γούν ήμιν καθεσταμένου καί τούδι » 

λόγου, δ'ρ', ώ μεγαλοπρεπέστατε, εί τ ά τρία τε** 
τήν ύπαρξιν, τήν κτήσ<ν, καί τήν έπίκτησιν ιώ» 
άπετινάξω, καί εΓ μή φόρτου γέμε ις · τδν μένη*, 
δτε τού πνευματικού λιμένος γέγονας , τδν Λ 
επικτησάμενος. Καί μήν τούτο έχει τ ι καί «*«*°-

38 alias τος. ΙΙρόληψις γάρ εκείνη παλαιά χρηματυ^» δ \ -
ilie et, κής τίνος λόγψ έπισπάται καί τά έξ έπιχτήει»;."Οτε 

δέ τις λεπτός, καί, ώς άν εΐποι τ ι ς , δπέρινο; τή 

60. Et hodie apud nos reperimus aliquod eimile C 
genus eorom qui ex tonsura negotiationem fece-
runt,eamque eecure exeroent.Lucrantur enim cum 
carnee non edunt, paucoque cibo eunt contenti, 
et potentee non reverentur qui comparata veoti-
galibns exactie rainuunt. Vineas ergo plantant, 
hortos coluat,multiplicanl©8 pecora omnis generis, 
et aliie animalibus dilectis, oves Dei sinunt va-
gari, nihil intentatam relinquunt, quo mundani 
appareant, non vulgares, sane vero praepotentes, 
ut sint arbores coelestes, non juxta eum qui illud 
eapienter contemplatue eet, sed alio modo, sicut 
ocelo destinati, et humo inserli. Et lucifero qui-
dem in CCBIO brevi habitavisse nihil profuit, qui ex 
alto ad inferos decidit. 

61. Quibus sermone ita constituti9, vide nunc, 
ο euperbiesime, utrum ieta tria, patria, pristina 
et reoentia booa prooul elongaveris, neque onere 
opprimaris, quibuedam jam posseesie cum epiri-
tuale limen preoteriisti, ei alterum postea compa-
ravieti. Et hoo verisimile est. Collat® enim prims 
divitiflc non sine quadam proclivitate ad ree 
acquirendas ferunt. Cum quidam vero vi 
ut aiunt, maoie confectus incepta monacbica 
vlta, saginatus, pinguescit, et dilatatur piusquam ισχνότητι, τδν μονήρη βίον ύπεισελθών λιπαίνεται, 

1 1 Luo. « , 62. 



781 DB BMBNDANDA YITA MONACHIOA. 788 
παχύνεται, πλατύνεται, είς δσον ούδε τά λαχκιζε
μένα τών θρεμμάτων, χαι ούχ αύτδ ού χατά σάρκα 
διατριβής, άλλ' είς χρήματα δι' έπικτήσεως, πώς άν 
συστήσει μοναχδν εαυτόν εΤναι, καί ού παχύν βούν, 
ή μοσχίον. 

ξβ'. Είσί δέ τίνες περίφημοι έν τοΐς τοιούτοις, ο% 
καί άπδ πραγματειών πλουτίζονται. Καί ούκ άν είς 
πολύ τών τοιούτων καθάψηται ή συγγραφή αύτη, 
μή και χαίρωσιν άκούοντες, καθά καί πράττοντες. 
Παρομαρτεΐ γάρ ποτε καί τούτο τοΐς τού μή αγα
θού έρασταΐς, ο*ί ψεγόμενοι τών πρακτέων, έπιτεί-
νουσι τήν έπιθυμίαν είς άνυπέρβλητον. Ά λ λ ' αυτοί 
μέν ποιείτωσαν τδ σφίσιν έφετδν, καί εστωσαν ψευ
δόμενοι, τδ κατά τήν μοναχική ν πολιτείαν ούράνιον 
φυτδν άφιέμενοι τεθηλέναι, έως άν ή καρπδν έκφή-
νωσιν, είς δν πεφυκότες, δ'μως ού προβάλλονται αύτδν, 
γένωνται τού πυρός. 

ξγ'. Σύ δέ μοναχέ, δ πρδς άλήθειαν, μελέτησον 
σύν θεψ, καί μάθε καλώς έπικτάσθαι μετά τήν 
άποκάρσιν καί τούτο μή άπλοΐκώς ούτως, άλλά 
ττρδς διπλόην, ήν φθάσας ήκουσας ενώπιον θεού, ώς 
καί δ κουρεύων έξεφώνησεν, ού είδώς, τί έλάλει, καί 
ώς αύτδς οΐδας πρδς άκρίβειαν, καί ώς οί παρεστώ-
τες ήκροάσαντο . "Ηκουσας δέ , καί άπηρνήσω ού 
τήν απλώς καί κατά τι μονήρες έπίκτησιν άλλά 
προσέκειτο έν τοΐς τότε καί τδ c τήν ίδιάζουσαν, » 
δ ταυτόν έστι τψ « τήν σοι μόνψ ιδίαν « Ίνα μή τδ 
Σολομώντειον έκαΐνο παρανοήσας τό* » Ή πηγή σοι 
τ ο υ ύδατος έστω ιδία, » έξιδιούσθαι μελετήσης τδ 
μετά τήν κουράν έπι(5£έον σοι δθενούν, άλλά μετο-
χετεϋης αύτδ, ένθα πρέπει* καί προεστώς μέν κοι
νότητος, άποκαταστήσης αύτδ τή μοναστηριακή ρ 
δεξαμενή, ώς άν τή κοινή συνεισέκθα κτήσει καί 
αυτό* ύφεστώς δέ, καί ούτως έλαττονούμένος, προσ-
αγάγης τψ καθηγουμενψ, 'ίνα εκείνος μέν ποίηση 
τδ κανονικδν, ή δέ έν σοι, σεμνότης φυλάξηται τήν 
δ ι ' έπικτήσεως πολυκτημοσύνην, ώς παρήγγελται, 
καί τήν έκτεύθεν άσχημοσύνην * δι' ήν κεκώλυται 
τοΐς μονάζουσιν ού δίχα παρασημάνσεως τδ ή κε-
κτήσθαι, ή προσεπικτάσθαι, άλλά τδ ιδιάζον * 'ίνα 
πολλά κακά έκθύγης ακτημόνων. Πολυσύνθετος γάρ 
φαυλδτης καί τδ πολυκτημονεΐν, ψ καί ζήλος παρ-
έπεται, καί έρις, καί άδιαχρισία, καί περιττό τη ς κενή, 
καί ηδονή δέ ματαία, καί δόξα δμοία* οΐς καί αύτοΐς 
δ κυρίως μοναχδς άπετάξατο, καθά καί τή λαθροφα-
γία, ήν ούκ άν έχοι μή έγκαλεΐσθαι κατ' ίδίαν χ ρ η 
ματιζόμενος. Ό γάρ τού μείζονος άλισκόμένος 
ΰποντος άν εΓη ούχ ήκιστα καί έπί τψ έλάττονι* I 
μείζον δέ πάντως δ άκαιρος χρηματισμός τού λα-
θροφαγεΐν. Καί μήν μοναχδς τά πρδς δαπάνην συν-
άγων τάχα άν καταβαλείταί τι καί έπί απολαύσει. 
Μέρος δέ ούκ ελάχιστον άπολαύσεως έν κοσμικοΐς 
μέν τδ φαγεΐν, έν μοναχοΐς, δέ ού τδ, άσυνθέτως εί-

1 πιΐν, φαγεΐν (αδτδ γάρ πάγκοινόν εστιν), άλλά τό 
λαθροφαγεΐν, δ' ταυτόν έστι τψ ήδέως φαγεΐν καθ

' ότι καί κλοπής ύδωρ γλυκερδν γράφεται. "Εν τάχα 
μόνον δ τοιούτος άγιος χρηματιστικός νομίσοι άγα-

animalium offttl», quod de carne non intelligitur 
sed de novis acquiaitis divitiie, quomodo ee mo-
nachum esse, non pinguem bovem, aeo vitulum 
probtbit ? 

62. Inter hoa eunt nonnulli illuatriores qoi ez 
negotiatione ditautur. Ietos autem germo meua 
non tangat multum, ne auditis sicut patratis rebue 
laetentur. Hoc enim accidit homini bonum non diii-
genti,de factis qui vituperatus ad majora concupi-
scenda inflammatur.Ipsi permisaa compleant,men-
dacium oetentent, coeleetem vita? monachia ramum 
floreacere permittant, donec vel afferant fructua ad 
quos oati sunt, qaosque, ut valt Deus, non profe-
runt, vel securi resecti in ignem mittantur. 
ώς επιτάσσει θεός· ή άλλά τή άξίνη κατακοπέντες, 

63. Tu autem.eincere monache, cura, Dei gratia, 
et disce locupletari eiiam post tonsuram ; idque 
noo absolute, sed eo eenau quo prius, in conepectu 
Dei audisti, et eicut miniater sciens optime quid 
diceret poetulavit, et aicut ipae perfecte nosti, et 
circumstantes audierunt. Non simplicem novam 
comparationem in monasterio audieti et repudiaati 
sed et hoo additum fuit: « privatam,» scilicet qu» 
tibi propria eet .* ne verbo Salomonie male intel-
lecto: <* Fontea aquae habeto solua,» cogiteaquaipoit 
toneuram undecumque ad te veoerint, privatum poe-
sidere ; sed ut illa qua par erit referas,ut prelatua 
communitati ea receptacula monaaterii reserves, in 
fortuaam omnium oonourrentia, et subjectus, eeu 
in feriasad pr©latum,afferas,ut hic eecundum regu-
lam agat, et tuadignitas diviliaa ex comparatione 
nova, ut dictum est, ut indecorum eaeet, divitet: 
proptereamonacbis ne acquirerent et cumularent, 
non sine reticentia, prohibitum fuit; et flic multa 
mala paupertatia effugies. Multiplex enim miseria 
divitiarum, quas comitaturinvidia, rixae, confuaio, 
jactantia, voluptaa vana similisque gloria, quoram 
omnium expers eet verus monachus, ut aeoret» 
manducationia, dequa nonaocusari non poleat qui 
opea privataa acquisivit. Qui eoim de majori con-
vincitur da minoribus m suspicionem non modi-
cam incidit, et illegitime divitiari plua est quam 
eecreto manducare.Deinde monachua qui ad mandu-
candum colligit, mox ad voluptatem aliquid addet: 
fruitionis enim para non minima apud mundanos 

1 est comestio *, apud monachoe autem non comeetio, 
ad loquendum disjunctim, sed secreta mandacatio, 
seu quod idem eat voluptuose manducare, quemad-
modum dulcioreaeedicitur aqua furata.Forteunum 
bonum quod vovit eanotua hic negotiator id unum 
arbitratur habere, non eaee omnino otioaum. Ipae 
istud non intelligens : ε Nullum opua ruborem ad-
dit u , ad ae justificandum oullum opus injuseum 
esse monacbo, ideoque nec divitiari, siquidem hoo 
ad operandum attinet. Manifeite eeipsum docipit, 

" Prot. 17. *• Eooli , 10, 6. 
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qui ita intelligit. Quemadmodum onim iaboriosue Α θδν ϊχειν τδ (καθά έξωσιώσατο) « 
homooonsuevita laudatis peraonis commendari, ita 
etoperarioe; cui contrarius eat otioeue.Licet enim 
aotor et male operane (κακοοργός), qui eamdem ob 
caueam κακούργος dicitur, ab opere et actione 
deriventur, bona tamon phrasis, eolita locutio, 
eantentia, lex bona, et bene dicendi exemplaria, 
in eeneum bonum aublimiorem et divinum dedu-
xernnt, aicut actionem, ita et opus et caueam. 

781 
μή άεργδς είναι 

εις τδ παντελές. » Καί που καί αύτδς παρανόησες 
τδ « "Εργον δ' ουδέν δνειδος, » προβαλεΐται αν αίς 
δικαίωσιν, c μηδέν τι έργον πρδς όνειδισμοΰ εΤναι • 
τψ μοναχψ, ούκούν μηδέ τδ χ ρ η μ α τ ί ζ ε σ α ι · εΓγε 
και αύτδ εις έργον υπάγεται. Ά π α τ $ δέ άριδήλβς 
έαυτδν δ ούτω νοών. Καθά γάρ δ πρακτικός έκ: 
έπαινουμένων προσώπων εΓθισται λέγεσθαι , ούτω 
καί δ εργατικός· ψ έναντίος δ άεργος. ΕΙ γάρ καί 

δ £έκτης καί δ κακοεργδς (δ δι' αύτδ καί κακούργος) έργω καί πράξει πάρων* μοΰνται, "άλλά ή ενάρετος 
φράσις, ή έθάς διάλεκτος, ή αξιωματική, τδ ένάρετον κύρωμα, τό χρηστολογικδν τ ύ π ω μ α είς άγα^ήν 
άπεκλήρωσαν έννοιαν καί ύψηλήν καί ούτω θαίοτν, ώσπερ τήν πράξιν, ούτω καί τδ έργον κα ί τήν εί-
τίαν. 

64. De his subtilius disperere euporfluum. Ergo, ξδ\ ΙΙεριττδν έν τοις άρτι φυλοκρινεΤν. Ού τοίνυν 
omonache avide, cupide divitiarum contra ro- ώ κτητικέ μοναχέ, καί άκανονίστως χρηματισταέ, 
gulam, et poet consecrationem labori maxime de- Ά καί μετά έπιορκίας ένεργέστατε , ή πρακτικός , i( 

dite, ab hominibus ratione utentibua non judica- εργατικός κατά θεόν είναι κριθή ση παρά γε τοίς 
beris agere et operari eecundum Doum quandiu νούν έχουσιν, έως αν τοιούτος μέντας· άλλά πραγ-

ματευτικός, καί άεργος, καί έμπορευτικδς, καί έμπο-
λαΐος, καί /ερδψος, καί βίος αυτόχρημα, καί πάντα 
μάλλον τά άλλα,ή μεγαλόσχημος. Έ γ ν α κ , οΤμαι, ήδη, 
δπερ κτητέον έστιν ού καί υπερεκπερισσού- Έγώ δέ 
πλεονάζουσαν έν τοις τού κατά σέ βιου ε ? εΐδώς τήν της 
άκαίρου κτήσεως κακίαν, προσεπιτιθημι καίτι πλέον, 
καί λεγω θαρ^ούντως, δ'τι ανάγκη μέν έστι καί δπερ-
κεκτήσθαί σέ ποτε, ώς καί περισσεύειν* αύτδ δε οί 
μόνον κατά τέχνη ν περιουσιασμου γίνεται, άλλά 
καί θεΓα χάριτι τοΤς άξίοις τού τοιούτου καλού* ΟΪ 
μηδέν έχοντες, πάντα κατέχουσι. Καί δηλούσι αε-
ριουσίαν τοιαύτην ού μόνον αί εύαγγελικαί σεορί-

in ΘΟ statu permanebis; imo vero negotiator, 
otioeue , mercator, lucripeta , omnino eecula-
ris eaee, et quicunque aliua magis quam mona-
cbue perfectua. Te jam disoernere arbitror quod 
aoquirendum est, certo aliquo modo, et usque ad 
Buperfluum. Ego autem oum optime noverim ma-
gnam illegitimarum divi tiarum malitiam apud 8®cu-
lares tui similes, aliquid novum euperaddo, et fl-
denter dico neoeeeario aliquando te ditari,et euper-
effluero.Quod non litquasi exartis machinationibus, 
sed Dei gratia, erga dignoe hoo praemio, qui nihil 
poesidentes omnia obtinent. Quam abundantiam 
nobie ostendunt non modo evangelic» eport», et g δες, καί οί κόφινοι, καί τδ αποστολικό ν $(χτ*», 
oophini,necnon et apostolorum recte pleoum « ma-
gnis piecibus centum quinquaginta tribus 1 1 ; » sed 
adhuc apud veteres et recentiorea auctores, horrea 
absque labore et opere statim confecta ; et hydriae 
fariue prophetae, qui fami subvenit; et vas par-
vam oleum semper eflfundens, aliaque visa ueque 
ad preeens miracula. Etenim apud nostram ge-
nerationem, in doraibus Deo acceptis, experta 
eant receptacula qu« vinum et oleum magna quan-
titato, qu» vix exbauriri poterat, acceperunt, in 
quibus arbitror liquorem nunquam dafecturum 
fuiese, nisi ab haurientibue miraculum hoo divul-
gatum esset. Quod prodigium, quasi pro agendie 
gratiie proditum, amplius permanere non eet per-
mieeum,8ed confeseum statim ce8savit,Oeo nempe 

, — _ — _ , — Γ - , Μ ι — - · -·»*• ί 

iliud operante, sive propter homines boo bcnefi- u μήσαντος αυτό έπ' άγαθψ ή 
cium expertos, sive propter audientee, sive potiue 
propter utrosque. 

65. Quod reoto modo acquierere, et addere, et 
multa accreecentia superaddere non ait prohibi-
tum, jam magnus Job ostendit, quem mult» di-
viti» non impediverant quin istud testimonium a 
Deo aociperet, super omnes homines hujus tem-
poris ad Deum proxime aooedere. Et mibi occurrit 
aliquod recene exemplum, quo verba mea oonilr-
mantur. 

δ'περ έμεστώθη περιττώς τοΤς τρισί καί πεντήκ»*τε 
καί εκατόν μεγάλοις ίχθύσιν, άλλά καί τ ά κα6* ίετο-
ρίαν καί πάλαιαν καί νέαν αΓφνης έμπιπλάμινι 
ώρεια δίχα πόνυ καί εργασίας, καί ή τού Qtpm> 
σαντος λιμόν προφήτου αλεύρου υδρία , καί 6 τέ 
ε'λαιον έκβλύσας καμψάκης εις άένναον έτι δέ καί 
τά μέχρι νύν βλεπόμενα τεράστια. Πεπε(ρανται jip 
καί έν τη καθ' ημάς γενε$ δοχεία έν οΓκοις θεοφι· 
λέσιν, οΐνον και έλαιον στέξαντα μ έ χ ρ ι πολλοα εί; 
δυσεξάντλητον, οΤς ουδέ ήν άν έπιΛεΐψαι , οίμαι, fJ 
στεγόμενον , εί μή έξελαλεΐτο τ δ θ α ύ μ α ύπο w» 
έξαντλούντων. Έκφανθέν δέ άνθομολογήσεως λογ̂ρ 
τδ μυστήριον, ούκέτι μένειν άφείθη, άλλά συνιξ&ι· 
πεν δ μυστήριον, ούκέτι μένειν άφείθη, άλλά συνεξέλι-
πεν δ μυστηριασμός τψ έξαγγέλματι Φ θεού ob»w 

τ δ καλδν mfr 
κ α ί δι ' άρισ

των 
ή τών μαθόντων · εικός δέ των, 

ρους, 
ξε'. "Οτι δέ καί τό κτάσθαι κατά λόγον δρθΉ * 

τό έπικτάσθαι, καί αύτδ δέ τδ διά σ υ χ ν ή ς «poftfa* 
ύπερκτάσθαι ού κεκώλυται, φθάσας μέν καί έ 
έπιστοισατο Ίώβ , δν ουδέν ή πολυκτημοσύνη έ*Α ϊ Μ 

μεμαρτυρήσθαι παρά τοΰ θεοΰ αύτοΰ , ύπέι « ^ 1 ^ 
τούς τότε ανθρώπους εγγύτατα παρεστάν«ι «π^' 
χεται δέ μοι καί προσφάτψ τινί τδν λ ό γ ο ν τούτοι *<>*&°° 
δείγματι πιστώσασθαι. 

1 1 Joan. χχι, 11. 
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ξζ\ Μεμνήμεθα τού έν άγαθοΤς βασιλεύσι περι-

κλύτου Μανουήλ * οι δα μεν καί τδ μεγαλοπολιτικόν 
ΙΙροδρομικδν σεμνεΐον, τήν πέτραν, έξ ής ψαλμικώς 
καί ύδατα ρυΐσκονται σωτήρια τοις εύαγγελικώς 
πίνειν έθέλουσι* καί μέλι δέ θηλάζουσιν οί έκ πι
κρίας βιωτικής αυτή πελάζοντες * είς ήν οί κατα
φεύγοντες λαγωοί λέοντες τοΤς δαιμονιώδεσι θηρίοις 
έκβαίνουσιν. ΈκεΤνος δή δ μακαριστός βασιλεύς, 
μυρίαις περιεστοιχισμένος φροντίσω, αΤς τά κατά 
κόσμον μέγα διοικονομούμενος παρεκρούετο , έστιν 
ού ταχύ καί τών σμικροτάτων έπιμέλεσθαι, άναλα-
βόμενός ποτε είς νούν άωρί νυκτδς γάμον ευγενή 
έξαρτύσαι (ουδέ γάρ ουδέ νύκτες άνέπαυον εκείνον 
έγρηγορότα όπερ τού κόσμου, καί γυμνάζοντα έαυ
τδν μικρού καί είς άϋπνον), έκέλευσι τελεσθήναι 
τδν γάμον. Έ ν δέ τόπος τψ γάμω τδ έν Βλαχέρ-
ναις παλάτιον, ούπερ ούκ είς μακράν ή Πέτρα δι-
έσταται* καιρός δέ ή τής μεγάλης νηστείας πρόδρο
μος τυροφάγος. 'ΐϊς δέ οί έπί τής θεραπεία^ έθαύ-
μασαν, εί έν ώρα τοιαύτη επιτάσσονται πράγματι 
δεομένψ τριβής καιρού ίκανής, καί έπύθοντο τού 
έπιστημονάρχου βασιλέως, πώς ποτε άρα καί έξανύ-
σουσι τδ έπίταγμα, δ'τε ουδεμία γαμήλιος χορηγία 
δπόκειται, δ'τι μή μόνον τά τής εύλογήσεως · έκεΤ
νος άναπολήσας είς νούν άγχινοίας λόγψ, καί έν 
άδιαστάτψ χρόνψ τήν Πέτραν ενθυμηθείς, έφη 
έκεΤθεν γενήσεσθαι 3ν τδ πάν τού έργου. Καί ευθύς 
έπιτάξας έξέστειλε. Καί οί δουλευταί ταχυδρόμοι 
αύτίκα έπί τήν Πέτραν · καί έκόπτοντο αί πύλαι 
βερμότερον, ώς ούκ άν είναι δολεΤν τδ κρούμα εύ-
παίδευτον. Καί ήν ούτω θόρυβος. Καί δ θ^οωρδς 
εύλαβέστερον σκώψας, εΤτα τδ αίτιον τού τάραχου ( 
μαθών, ανατρέχει, καί τψ προεστώτι άγγέλλει τδ 
συμπεσόν. Καί έκεΤνος άσπασίως επιτάσσει άπο-
τελεσθήναι τδ άρεσαν τή βασιλεία. Καί άμα λόγος 
ούτος, άμα Ιργον έκεΤνο* Έτοιμος άρτος παντοΤος· 
δ δίκη ν αφρού καί σομφδς, ύπέρλευκος * δ μετ 
έκεΤνον ούτε τοιούτος, άλλά καί ναστός. Ή πολυει-
δής μάζα· ΟΤνος πρόχειρος, ού μόνον δ στυφών* 
άλλά καί 6 γλυκάζων. 'Π παραμεμενηκυΤα δπώρα* 
Ή άλμάς έλαία. Τυρδς δαψιλής. Ίχθύες ταριχευτοί" 
τινές δέ καί έκ προσφάτου αλίπαστοι, πολλοί δέ 
καί όξωτοί. Ούκ ένέλιπον δέ ουδέ ώα ιχθύων τετα-
ριχευμένα* γένος αυτά έκάτερον, δ'σα τε είς δυάδα 
πλακώδη παράκεινται παραυγάζοντα είς δπέρυθρον, 
καί δσα έπί ά|$ρίχων μέλανα κέχυνται σωρηδόν ών 
χορηγδς έκ τών βορείων ιερδς άλλοις τόποις καί δ j 
εις τδν Εύξεινον έκβάλλων Τάναϊς. Έθροιστο ταύτα 
δμού·καί αναληφθέντα έπί τε ήμιόνων καί λοιπού 
βαστάγματος άχήχση. Καί εΐς δ'ψιν πεσόντα ψ βα-
σιλεΤ, έκείνψ μέν ένεθησαύρισαν θαύμα εύλογητδν, 
καί ήγαλλιάσατο* τψ δέ γάμω έχορήγησαν άπαν τδ 
πρόσφορον . Εντεύθεν έθεραπεύθη δ μέγας βασι
λεύς έκεΤνος, καί έδοξάσθη δ παμβασιλεύς θεός· 
συνεδοξάσθη καί δ άγιώτατος Πρόδρομος, φιλήσας, 
ώσπερ τήν παλαιτάτην γύμνωσιν αυτού, ούτω καί 

i 66. Meminimus Manuelis inter optimos prinoi 
pes conspicui (6]; novimus etiam Prodomi mona-
eterium in urbe magna, petrara, e qua aqua psal-
mista?, salularie cupientibus evangelice bibere, 
effluit; uade mel sugunt qui eara ex amaro BSBCUIO 

propinquant ; in quam confugientes lapores fiunt 
leones feria diabolioia terribiles. Hio ergo beatoa 
rex, mille curie atipatus; quibus res magna mundi 
adminietrans ineaniebat,nonnunquam de minimie. 
etiam curabat;aliquando, hora noctis ineolila, co-
gitatnobiles nuptias periloere (nec enim noctee 
ipeaeeum de mundo vigilantem;et seipsum agitan-
tem aliquantulum ne dormiret, quiescere eine-
bant), et jubet celebrari. Erat locue nuptiarum in 
Blacbernie, a quibue Petra non longe distat; tem-

, pua autem initium magni jejunii, quando caeei 
eduntur.Cum autem famuli mirarentur, sibi tali 
tempore opus imperari quod intervallo aatia longo 
indigebat, et cufa a rege eapienti quererent quo-
modo jussa implerent,cnmnihil eseet nuptiisregiii 
paratum niei verba benedictionie;ieta animo medi-
tatus ut vir prudens, et Petram extemplo cogitans, 
dicit exinde trahendum essa omne opua. Et etatim 
aliquos delagavit. Igitur famuli ad Petram etatim 
concurrere, januas ardenter propulaare, ut jam 
non videretur hominum modestorum atrepitus.Erat 
plane tumultus.Caute objurgat janitor, et, cognita 
cauaatumultu8,recurrit eam praefecto relaturue.Qui 
oomitep jubet impleri plaoitum regium. Quem aer-
monem affectus iterum consequitur.Paratur panii 
omnis generis, azymue et fermentatus, albedint 
egregius; qui postea apponitur non eet similii, 
sed oompreseus. Multifornis plaoenta. Yinum eet 
ad manum, non modo acre, sed et dulce. Fructua 
optime consarvati. Muria ex oleo, casei varii, 
pisces sole conditi, quidam receatee,!pluree aceto. 
Neo deerant ova piecium congregata : totidem ex 
utroque genere : tot euper duos cotillos quasi ru-
besoentia oppoauntur: tot euper canistroe nigra 
ooaoervantur : h»o allata eunt ex auetro ad alia 
loca, et ad Euximum Tanais attulit.Ieta omnia ai-
mul collecta eunt, et imposita mulis atque aliis 
armentie abducta sunt. Quibus ante ooulos regia 
expositie, ille fauetum stuporem concepit, et mira-
tus est; omnemque apparatum nuptie invenerunt. 
Exindo curatue estiste rex potentiesimus et Rex 
regum DouBglorificatus est.Ipse sanctueProdromus 
oelebratus fuit, qui eicut prius suam exiguitatem, 
eic postea Prodromici monasterii inoremenlum 
dileverat.Huio addenda erat regia remuneratio,pro 
acquisitis bonie:et ea fructus erat benevolentie, 
et judicii spirituali8,pretium pro rebue axbaustie, 
si non ad pauperes,saltcm ad aliam nccessitatem 
et di?inum placitum eroganda. Vidisti ergo novam 
acquieitionem,eamque intra monasterium, magie 
dignam laudibue. Acquirendum ergo, et iterum 

(6) Manuel Comnenue, qui anno 1147 4100 Graoorum imperiam obtinuit, ab aliie auctoribue minua 
quam a nostro Euitathio Uudatur. 
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acquirendum, et superacquirendum est manachis, τδ ύστερον δι' αυτού κτητικδν της Προδρομικής 
pro more est. Aliter enim mcliua eet i l l ia fame μονής. Έπηκολούθει δέ τούτοις αύτίκα χ α ι βασιλική 
miserabiliter interire quam bona vetita acqui- άντισήκωσις δι* έκπικτήσεως. Καρπδς α ΰ τ η εύγνω-
ΓβΡΘ. μοσύνης και διακρίσεως πνευματικής * μισθός εξαν
τλήσεως, εΐ καί μή πρδς πάντας, άλλ' ούν είς δέον άλλως καί θεφ εύαπόδεκτον. Καί ιδού) ύπέρκτησις 
καί αύτη μοναχική, πολύν έθέλουσα τδν έπαινον. Κτητέον ούν, καί έπικτητέον, καί ύπερκτητέον τούς 
μοναχούς, ώς δέον εστίν. *Άλλως δέ κάλλιον λ ιμψ θανεΐν αυτούς ο·κτιστά, ή περικεΤσθαι κτήσιν ακα
νόνιστο ν. 

67, Cum sermonem de rebus a monachie aoqui-
rendis eic oompleverim, ietud quoque in memo-
riam revocabo, quod vetita habes, nec aolum 
habes, aed etiam pereeveranter habee et retinee ; 
qu» autem fortiter habere, et firmiter rttinare 
juseus ββ post mandatum retinere desiieti, in boc 
quoque posthabita tua promiseione, in tonsura, 
ante Deum invisibiliter aetantem.Audi igitur. 

68. Νecesse est, homo, te servare fratrum amo-
rem, pacem, benevolentiam, divine Scriptur» le-
otioni et meditationi instare, et alia agert,que tibi 
neceaeario facienda nullus de turba agnovit: Tuus 
fratrum amor ubinam meotis eit oetende. Noe enim 
de hoo conscii non sumus. Quaecunque adversue 
fratrem concupisoie, agis, non cunctando, sed uno 
ictu oculi, ne antacedat poBnitentia, tuamque 
vim aoceptam cobibeat, cum irasceris advereue 
fratrem. Bt fratrem dioo quemoumque, in commu-
nitatem teoom feliciter ingreseum, cum eumsine 
gladio invadis .Profecto enim non viveret. Tuee 
intelligenti» nescio quid attribuas fratri, cum aio 
indulgeas adversus eum concupiscibili et irasci-
bili appetitui, niii forte cum eum oppandis. Tuno 
enim totum intelleotum, id nempe quod judicat, 
huio et huio eoli impendis ; te ipso nibil offenso, 
jn illum rotam stater» tu» criticae vertis. Qui au-
tem fraternitatem isto modo despicit, quomodo 
paoem perfeotam babere dicendue erit? finis enim 
pacii est mens sine tumultu. Et quomodo tu-
multum non habeo et, qui iram et concupiscen-
tiam non repreeeit, et iste modo etatuit ? unam 
quidem, Bsviaeimam in hominc feramjet alteram, 
malum serpens ; quippe istis malie intelligentiam 
applicuit: quibus represeis solummodo paoem ani-
mue, el per eum totue homo inveniret. 

69. Tuno quesila mulatione de loco ad locura, 
quo parvi refert, quaai ad curandam paesionem, 
pacem habere censes, eed re ipsa tumultum ma-
zimnm invenis, eiquidcm non permittuntur opera 
extorna ei in primis verbi Dci meditatio, lectio, 
et, quasi de aotistrophie, relectio : nec ardens et 
praotioa meditatio,qua meditatione,ut ait Oavid 1 $, 
exardeacit ignie, et omieeis aliis commodie pro-

ξζ\ Ούτω δέ καταστήσας καί τδν περ ί κτήσεως 
μοναχικής λόγον, και τά λοιπά δέ, οΐς άπετάξω κει-
ρόμενος, έκθήσω/ ήκω κάκεΤνο είς ύπδμνησιν, ώς. a 
μέν προσετάχΟης μή έχειν, ού μόνον έ χ ε ι ς , άλλά και 
επιτείνεις τήν έπ' αύτοΤς άντοχήν καί Ι ξ ι ν δσων V* 
ένετάλΟης έγκρατώς έχειν, καί άπρίξ αυτών άντ-
έχεσθαι, άφήκας ακολούθως τή έντυλή κατέχει ν ούδ' 

JJ ενταύθα φυλάττων τήν έπί θεού αύτοΰ άοράτως πα> 
όντος, ώς οιδας, έν τή κουρφ σον κατάθεσιν. Καί 
τοίνυν άκουε. 

ζη'. Ανάγκη επίκειται σοι, ώ ούτος, έχειν φιλ-
αδελφίαν, ήσυχάζειν, έπιεικεύεσΟαι» μελέτης μετε-
ποιεΐσθαι καί αναγνώσεως θείων λογ ίων , καί άλλα 
πράττειν, ά τις τών απάντων ούκ οΤδεν έποφείλε-
σθαι ύπδ σου. Δείκνυε γούν τδ φιλάδελφον, πού ποτε 
ψυχής παρά σοι κείται. ΉμεΤς γ ά ρ ού συν-εμεν. 
"Οσα κατά τοΰ αδελφού επιθυμήσεις, ποιείς , καί ού 
χρονίζων, άλλά έν σκάρε! χρόνου* ώς αν, οιμαι, μή 
καί φθάσασα μετάνοια δράξηταί σου της ένεργείες 
ε*ς κώλυσιν, έάν θυμωθής κατά τοΰ αδελφού. Atvtn 
δέ άδελφδν πάντα τδν είς κοινώνίαν τήν μετά σου 
ήκοντα μακάριον, εί άξιφος επ ιπ ίπτε ι ς αυτψ. Έ 

G γάρ άν ούκ άν ουδέ έζη. Τοΰ δέ έν σΛ λογιστανί 
ούκ οΤοα όπόσον απονέμεις τψ ά δ ε Λ φ ψ , ούτω χαρι-
ζόμένος τψ κατ* αυτού έπιθυμητικψ τ ε καί θυμυιφ, 
εί μή άρα, δτε λογιστεύεις αύτδν. Τότε γ ά ρ άλλως 
τδ πάν λογιστικον, δπερ έστί λογιστευτικδν, έκεί>ω 
καί μόνψ προσνέμεις, σέ μέν αύτδν ουδέν τι λεγι-
στεύων, κατ' εκείνου δέ καθέλκων φαρισαϊκώς τήν 
(5οπήν τής έν σοι κριτικής πλάστιγγος. Ό δε ούτω 
τήν αδελφότητα παραθεωρών πώς άν ήσυχαστής 
δλοτελής κληθήση; Ησυχίας μέν γ ά ρ τ έλος άτερε· 
ξ ι άψυχης* ατάραχος δέ πώς άν εΓη δ θυμδν μέν «ί 
έπιθυμίαν μή πατάξας, καί ούτω τάξας ; ών τδ εέι 
θρασύτατον έν άνθρώπψ θηρίον, τδ δέ ίίπουλον' τδν 
λογισμδν δέ ύποτάξας κακοΤς το ιούτο ι ς ών πεπατε-
γμένων ήσυχίαν εύρεν άν δ νους, καί δ ι ' αύτοΰ έ 

TQ δ'λος άνθρωπος. 

ξθ'· Ενταύθα δέ μεθοδεύων Ιστιν ού τοηχτ' 
εξωτερική ν μετάστασιν, ώς έπί θεραπεία τοΰ » 
θους, νομίζεις μέν ήσυχάζειν έχεις δέ άρα τοπ* 1 

μέγιστον τάραχον, ούκ άφιέμενος ούτε πρδς 
έξω εργοις είναι, δι 1 ών αποσοβείται πάσα 
ένθύμησις, ούτε πρδς τοΤς ένδον, ών κεφάλι** ~* 
θεια λόγια μελετώ μεν α, καί ούτω γινωσχορενΐ, και 
αντιστρόφως δέ πως φάναι, άναγινωσκδμενΐ* ** 1 

ούτω μελετώμενα εμπράκτως καί ένθερμους * ής &ή 

4 4 Pflal. xxxvm, 4. 
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μελέτης καί [πυρ, Δαυΐτιχώς είπεΤν, έξ αν άπτεται, χ claris, noQ modo omnem malitiam consumit, sed 
ούπερ οό μόνον έργον μέγα τδ κανεμπιπρ^ν άπασαν 
κακίαν ύλαίαν, άλλά καί φωτίζειν λύχνον τόν έν 
ήμιν διά Κυρίου, δς φωτίζει ού μόνον προφητικδν 
λύχνον, άλλά καί πάντα άνθρωπον, άνατείνοντα τούς 
οφθαλμούς είς αυτόν και ού τούς σωματικούς μόνον, 
άλλά πρδ αυτών τούς κατά ψυχήν, οδ'ς καί κυρίως λύ
χνους τού σώματος ο'ίδαμεν. 

ο'. Άπόφαθι τοίνυν, ώ μεγαλομόναχε, καί τδ ήσυ-
χαστής λέγεσθαι, έως άν ψεύδη τδν φιλάδελφον. 
Αρπάζεις είς εμφανές, ερίζεις, υβρίζεις , βλασφη
μείς , πάντα ποιείς τά τοιαύτα έπί άδελφψ. 11 ώ ς ούν 
τδν τοιούτον φίλεϊς; Ιίώς δέ τολμήσεις είπεΤν έπιει
κεύεσΟαι, τοιούτος ώ ν ; Επιείκεια μέν γάρ παρά-
θραυσίς έστιν Ιδίου δικαίου εθελούσιος έπί ειρήνη* 

efr lucernam per Dominum accendit, qui illuminat 
prater luoernam propheta?, et omnem hominem, 
attollentem ad ae oculoa,non corporalee.aed magis 
epirituaiea, quos proprie lucernam corporia esea 
novimus. 

70. Noli igitur, ο magne monache, dici paci-
fioua, dum fruataris fratrum amorem. Manifeato 
enim disputas, contendis, conviciarie, blaephemae, 
et omnia istis similia contra fratrem agia;eum ergo 
quomodo diligia ? Talis cum tis, qua fronte au-
debis dioi benavolus? Eet enim benevolentia volun-
tarii juris proprii cesaio ob bonum pacisjqui autem 

ό δέ καί τά τών άλ)ών αδίκως έξιδιαζόμενος, ούκ έχω g bona caeterorum rapit injuste, quomodo bonevolue 
ναεΤν, δ'πως άν ε Γη επιεικής 

οα'. Τί μοι πλείω έν τοΤς τοιούτοις τρίβεσθαι, 
έξδν δν κεφαλαιώσασθαι, δ'τι ούτε, ά κατέθου ποιεΐν, 
πράττεις, ούτε τών άπηρνημένων άπέΧη ; δθεν καί 
άντέστραπται παρά σοι τδ σκοπιμώτατον της κού
ρας. Ποιείς τε γάρ, δ'σα μή έχρήν, καί άπέχη, ών 
ούκ έχρήν καί άντί κατά σώμα καί ψυχήν διπλού 
τ ψ 8ντι άνθρωπου άλλοΐος αποβαίνεις διπλούς· άγ
γελος , τΤς ύπέσχου· άνθρωπος δ τυχών, οις έργάζη· 
Ινθεος τά έξω, ού φιλόθεος τά εντός· ούτε θεδς τι
θέμενος έν τψ καταλύειν, δπου έφωδιάυθης, ούτε 
άγγελος γινόμενος, πρδς δν έσχημάτισαι· ουδέ μήν 
άνθρωπος μένων, δ πρός άλήθειαν έπαγωγδς, οΤς 
προφαίνη. · φευκτεός , οΤς ένδομυχεΤς · γλυκύς τά 
έ£επιπολής, άγλευκής τά ές βάθος · κάλλιστος εις ρ 
πρόσωπον, ού καθικνειται δψις άνθρωπου· αίσχι-
στος τήν καρδίαν, εις ήν έμβαθύνων βλέπει δ θεός. 
λαμπρδς τδ κονίαμα, σαπρός τά εντός. "Οθεν ούκ 
οΤδα, εί μή τάς τρίχας έχ τής κεφαλής σου άπώ-
λεσας* ών ουδέ γούν μία/ άπόλλυσι ν δ ζών εύαγγε
λικώς. 

οβ'. Έ π ί τούτοις έγώ εκπλήττομαι, ένθυμούμενος, 
οΤα μέν πρδ τών άδυτων τού θειοτάτου ναού έστω, 
τες άνθομολογούνται οί κατά σέ τδν κόσμον λιπόν-
τες, καί οία καί δσα μυστηριάζονται· ήλίκα δέ 
πλημμελούσι μετά τήν τοΰ μυστηρίου τελετήν. Έ κ -
δύονται μέν γάρ τδν παλαιδν άνθρωπον, τήν αρχήν, 
ο\ς άποδύονται τά κατά κόσμον άμφια · καί τήν 
λειδτητα κατα(&(5ιπτούντες αναλαμβάνονται 0άκη, δι' 
ών σώμα κολακεύεται καταψώμενον, είς τρυφήν, άλλ' 
ουδέ λίνεα περικείμενοι, τραχύτητα δέ αυτήν εκεί- D 
νην, ώς άν είποι τις, τήν διά τριχών, αΤς επώνυμος 
δ Ι*·Υβ* Τρίχινος· ών τδ κέντημα ώσεί καί κυνόσ-
βατοι καί κάκτοι καί (5άμνοι· καί έφ' έκάστψ έπι-
θήματι έπαοιδή πνευματική έκλαλείται λόγψ τελετής 
εις εύλογίαν τού ενδύματος, έπιφωνουμένης τής 
αγίας Τριάδος. Τδ μέν γάρ χιτών δικαιοσύνης καί 
αγαλλίασε ω ς τελεστικώς ονομάζεται, τν δέ ακακίας 
περιβολή, τυ δέ περικεφαλαία έκπίδος, τής εις σω-
τηρίαν- καί άλλο ζώνη σωφροσύνης, καί δυνάμεως, 
και αληθείας · καί τι έτερον ετοιμασίας είρηναίας 
σύμβολον. Έστιν έν αύτοΤς καί σημεΤον σταυρού, 
ίάυστήρια ταύτα πάντα, στόματος αγγελικού δεόμε-

eaae possit, intelligere nequeo. 
71. Quid autem in bis amplius vereer, cnm 

licet dicere eummatim te non agere que promise-
ras, ab eis quibus renuntiaveras non abetinere?Ita 
inversus aet finis toneuraB. Agis enim quas non 
oportebat; quae non oport6bat,omittis:pro homine 
duplicie substantiae, corporis et anima? ,flt aliter 
duplex,angelus ex promissi8,6t homo ex operibus; 
divinus extra, intra Deo odibilis ; nec Deus factus, 
cum iter inceptumrelinqui8,nequeangelu8adquem 
formaris, neque tamen homo ad veritatem rema-
D6Q8 ; U8 qui faciem intuentur, adeundue, et fu-
gientibus in interioribus ; euavis ad faoiem, et 
amarus in imol pulcberrimus facie, ubi sistit 
oculus bominum,6t corde turpiseimu8,ubi inspicit 
scrutator Deus; eplendidus indwnento, et intrin-
secui corruptus. Itaque oescio annon capilloe ca-
pitis tui perdideris,quorum ne unum quidem per-
dit qui vivit evangelice. 

72. 8uper h©c miror, cum cogito qu» ad ady-
tum templi sancti bomines de mundo exeuntaa, 
eicut tu, promiserint, quibus et quantie rltlbus ; et 
qualia compleant poet perfectam initiationem. 
Exuunt enim veterero hominam, et potestatem» 
quando vestaB mundanae deponunt; et abjectii 
splendidiB v6etimcntie,detritoe panniculos aocipiunt 
quibus promptum ad cupidinem corpue placatur; 
eis circumdantur non veetes line», eed iete aepe-
re, et, dioet aliquis, ex capillia, unde dicitur 
magnum cilicium, et quorum aculei cynosbato, 
tribulis et rhamnie eimilee eunt; et queeoumque 
imponitur,repetitur bymnue Hpiritualis juxta ritum 
initiationis ad benedictioaem vcstimenti, invocata 
sancta Trinitate. Unum enim in eacris vocatur 
tunica juetitioe ct exsultationis ; ullerum pallium 
eimplicitatis ; et tertium galea spei ad ealutem ; 
aliud oiogulum temperantiae, el fortitudinie, et ve-
ritatis ; et quoddam aliud eymbolum pacific» in-
dolie. Inter haec eet etiam eignum crucie.Qae om-
nia myflteria,ut explioentur,ore angelico indigerent. 
Et tunc porrectiolibriaanctorumevangeliorumipea 
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eat eignum maxlmum, quo commuitcr oontacto, Α ν α *U έκφασιν. Ή δέ τής βίβλου τ ώ ν αγίων Ε 
Bubecribitur propoeitum et omnium circumstans 
tiam, et ipsius tonsurati ee Evangelio confirmandi, 
•t promissio divinorum praeceptorum in eo acrip-
toram libenier implendorum. 

73. HBBC omnia in initio looum habent, quando 
homo de mundoexiens, spondet flcri angelis simi-
lis, gregi Domini aacribit; quando non silens 
coram tondente ee, sed magis alta et divina ?oce, 
grata Deo enuntiat, ad divina initiatus, sanotus 
propoeito, jam ianocens, et omnino immaculatus, 
aogelie acceptus, aemulandusque bominibus;quan-
do nempe tonsi capilli illiue bominia Oeo coose-

γελίων τηνικαύτα μεταχείρισις ά λ λ ο σύμβολο ν 
μέγιστον, κατάθεσιν τψ κοινψ ά σ π α σ μ ψ δπο 
φουσα τού χαί πάντας τούς συνειλεγ μένους χαί 
τόν δέ τόν κειρόμενος στοιχειν τ ψ Εύαγγελίψ, / ι* 
τάσσεσθαι τά έν έκείνψ πληρούν άσπασ ίως κυρίΐ» 
παραγγέλματα. 

ογ', Καί ταύτα μέν έν καταχα ις , δπηνίκε 6 τή 
κόσμου άπαναστάς άνθρωπος ο μ ο λ ο γ ε ί άγγελοι; 
δ'μοιος έαεσθαι, είς θεού άμνον άπιγραφόμενος* και 
άφωνος μέν μή ών εναντίον τ ο ΰ χαίροντος χύτα*, 
εύφωνος δέ άλλως καί θεόφθογγος, οις τά τώ θ*̂  
φίλα επαγγέλλεται, τελούμενος τ ά Ινθεα, άγιος τί; 
προθέσεως, καθαρός αύτίκα, καί ε ί ς τά πάν ai:> 
παρο^ φιλητός άγγέλοις, ζ η λ ω τ δ ς άνθρώποις* £« 

Orati, et utvictima sistentis ante Oominum, quaei R κ»ί ή κορυφαία κουρά τού τελουμένου τά θεια, δ;χιί 
prlmitie quaedam totiue corporit apponuntur ei 
qui illum, ut sio dicam, a pueritia eduoavit, et 
jaoajam in perfectum paetorem acoipit. 

74. Et ecce in Bcenam sanctam capilli illiua 
hominie preparati introducuntur, juxta ritum an-
tiquum, ad aliquid spirituale profuturi. Igitur 
cam raeus onue non necessarium e capite de-
ponit, hoo symbolo innuitur debere monachum 
oapite et raliquo corpore ad coelum excelsum evo-
lare; nudo capite,ut aiunt, homicidae diabolo resi-
Btere,nec tamen por boc omne corporia superfluum 
doponendum ΘΒΒΘ oetenditur,ac nihil de caetero iro-
pedire quin Deo uniatur homo ratione praditUB, ne 

ίερείου δίκη ν παρέστηχε τψ θ ε ψ , εις άπαρχήν τινί 
τού καθ 'ήμας δ'λου σώματυς ελε ίνψ ανατίθεται, τί 
και, ώς είπεΤν, έξέτι παίδων αύτδν κουροτροφήσχι* 
τι , χαί νύν δέ άναλαμβάνοντι πρδς ακριβέστερα 
ποίμανσιν. 

οδ'. Ήδη δέ καί ώς εις θείον σχηνήν αυτού ΤΧΕΜ-

ζομένου χορηγούνται τρίχες αύται, κατά τδν πάλη 
ποτέ τύπον χρησιμεύουσαι νοερώτερον. Και αλλι-ί 
δέ τδ υπέρ κεφαλής δ κειρόμένος ούχ άναγχεΐβι 
άποτίθεται, λόγψ συμβολικψ αίν ιττόμενος , χρήνοί 
τδν μοναχό ν κούφως κεφαλή τε καί τ ψ λοιπό) τον 
σώματος άνωφορεΤσθαι πρδς τδν ΰψιστον Κύριον* 
έτι δέ καί γυμνή, δ φασι, τή κ ε φ α λ ή άντεατςιένιι 
τψ παλαμναίψ δαίμονοι* ού μ ή ν δέ άλλά κει « ν 
τά κατά σώμα περιττδν άποθέσΦαι δήλων* τρδς Λ 

forte ibi cumproverbio dicatur: 1 Capillue in me- ^ καί μηδέν τού λοιπού μεσολαβεΐν τ-ζ πρδς 8tevV»»-
dio (7);» et eimul dooetur ΘΟΒ, lioet carnales, alio 
taman modo quam si secundum Graeoorum vanila-
tem teilerentur, secari, ac ad imum deoidant et 
onerent ; eignificat etiam se vitae eeveriori conse-
crari, cujuB nigra indumenta in eodem altari 
reponuntur. Etenim is qui, accepta tonsura, ad 
MBCulam redire, et mundatus ease debere, melius 
•Bset ti non oalvns fleri, el circulos (8) come nu-
trire plusquam Absalom, quam sanctum Spiritum 
falUre,et8imulare famosoB latroneejEgyptiacoequi 
comptiB oapilliefaciem nigrocoloreinfectam euper-
addont, agnoscantur;eive eiiam memoratoB Acar-
nanes apud quoe Cureta? nihil solemne ferebant. 
πρόσωπον άμαυρούσιν, ώς μή γνωρίζεσθαι* έτι δέ καί τούς ίστορουμένους Άκαρνάνας, παρ ' οΐς ουδέν τι 
οί Κουρήτες άπεφέροντο. 

75. Insuper qui tondetur, alio plane modo atque D οε'. " Ε τ ι δ κειρόμενος άλλως πάντως ήπερ 4 

σει τοΰ κατ' άνθρωπον λογιστικού* Τνα μηδ* σοτ) 
τούτο λέγηται παροιμιακά* ενταύθα τδ* « θρίξ *** 
μέσον* » άμα δέ παραδεικνύς και ώ ς , εΓπερ *ζν καί 
τής σαρκός, έξέτεμεν άν άλλον τρδπον, ήπερ εί τατέ 
τήν Έλληνικήν άπηργμένοι φλυαρίαν, Ινα μή εάτι* 
βρίθων βαρύνηται* υπογράφων δέ κ α ί , ώς έιΐ α«ν-
θίμψ τελείται , ψ σύμφωνος καί ή μελαμοορία* 
ώς, εΓπερ έδει κειράμενόν τινα τρίβεσ&αι είς βί*ι 
καί κοσμικώτερον είναι, κρεΤττον ήν μ-ή ούτω ρ*&Ρτ 
άλλά τρέφειν σίκλους κόμης δπέρ τδν Άβεεεε̂ ***. 
ήπερ τό άγιον Πνεύμα ψεύσασδαι, προσενέυρήΡ 
νον ενταύθα χαί τούς χατά τήν παρ ο ι μίαν Α:*ρΟ** 
ζοντας ληστάς, οί πρδς τή περιέργερ κουρί 

Sameon ante ultimam tonsionem insignis, psalmia 
txtemplo applaudilur, eive aalutcm ipsius deinde 
circumstantee extollant sive ad meliora condu-
catur, ieta visa terreetri relicta, eicut qui ter-
ram morle relinquunt. Accenduntur multaj facee, 

τής τελευταίας κούρας μακάριος Σαμψών χεο̂ ' 
τεΐτο καί ψαλμοις τηνικαύτα, εΓτε π«γηγυρα»ίtX 

νών περιϊσταμένων έορταζόντων τήν αύτεσ 
ρίαν, είτε καί καθάπερ εί προεπέμπετό επί α *?ε·τ" 
τω, άπαρνούμένος τόν τήδε βίον, ώ ς ο\ tpof ^ 0 " 

(7) θρίξ άναμέσον, Ηοο proverbium ex Theocr., 
doeumitur (/(ii//.xiv,9) ad quem locum notatecho-
liates : Parum abest quin omnioo iasaniam ; ab 
ineania solo capillo disto. 

(8) Pro σύλους legendum puto κύκλους : eiqui-
dem eicluB nulium seneam aa rem afferret. Veeiiui 

triplicie ganeris distiDguit Guretae On^ s e 9 > 
Pbrygios, el iEtolicoe. Hi poatremi, cnmtowoj^ 
capilloe ferre solerent, quibue prehenei cum ab bo-
otibuB aliquaudo in acie capti fttieeent» ecs poitt* 
raeerunt,undanomine Gunctarazn vooati iunt.Non* 
nulli ab eodem fonte nomen Aemrntnum derivaftt 
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*βιώσεως τά κάτω έκλείποντες. Προσανάπτονται δέ χ ΘΟ quod de tenebris efficularibue egrediatur ad lu-
καί φώτα πυκτά, ώς άπδ βιωτικού σκότου εις φως 
έζιόιτι, άγγέλοις τε πρέπον και άνβρώποις, άγγελικώς 
προελομένοις βιούν. 

πς' . Καί τοιαύτη μέν, δπερ έφαμεν, ή καταρχή 
τής μεγάλης κοοράς , ώς εύπεριγράπτως έκθέσθαι. 
Άλλ» δτε καιρός παρέλθοι, δπδσον έκάστοις αί προ
αιρέσεις μετρήσουσι, καί δ δαίμον άθλητάς τούτους 
Ιδών κατ' αύτου άποδυσαμένους άντεπεξέλθη , ώς 
έκεΤνος ο7δε τεχνασθαι, καί προσβάλει, καί πρώτα 
μεν άκροβολίσεται, ώσπερ εκείνου τρόπος, ή καί 
λόχον μεθοδεύσει, έπειτα καί φανεράν μάχην συρ-
ρήξει, καί άντιπρόσωπον άναιδευσάμενος τήν παρά-
ταξ ι ν τότε δέ έστιν ίδεΐν (καί γε βλέπομεν οί συνιέντες 
εμφανώς) διαφοράν τών μοναχικώς τψ θεψ στρατεύ-

men congruum angelis et hoininibus, qui vivere 
ut angeli elegerunt. 

76. Tale est, ut diximus, magns toniuree initium 
quod eatis prolixe exposuimus. Gum vero tetxpue 
effluxerit, quantum unicuique fata tribuent; et 
oum diabolue illos atbletaa contra se expeditos in-
tuitus aggredietur, ut ipse novit machinari,primura 
jacula et sagittas procul injiciena, more aolito, vel 
parane insidias ; deinde etiam manifestam pugnam 
facie ad faoiem iniens et absque timore coneerene; 
tunc cognoeci poteat.etnosperitividemus manifeete, 
quam maxime differre raooachoa Oeo militantei.llli 
enim memorea ae militee es8e,coneeriptos a Deo,de 

σαμένων μυρίαν δσην. Οί μέν γάρ μεμνημένοι, δτι g quo eliam nomen acceperunt; ecienies optime quid 
τ ε στρατεύονται, καί δτι θεδς έστιν ό στρατολογή- " 
σας αυτούς, ψ καί επονομάζονται, καί ήκριβωμένοι 
τ ( πράττειν δφείλουσι, καί ένθυμούμενοι, δ'σα καί 
άπητήθησαν ποιεΤν καί κατέθεντο, καί λαμβάνοντες 
έπί νονν, τίνων άπαναστάντες δ'ποι προσεχώρησαν, 
καί ώς ούκέτι γης είσιν άνθρωποι, ουδέ πρδς σάρ
κας άνθαμιλλώνται, άλκά πρδς τά πνευματικά τής 
πονηρίας ανταγωνίζονται· άναπολούντες δέ καί 
ήλίκα μέν έλπίζουσιν αγαθά, νικήσαντες, όποια δέ 
ποίσονται, προσχωρήσαντες τοΤς έξ ύψους πολεμού-
σιν έχθροΤς· φέρουσι μέν, πάσχοντες μυρία δ'σα 
δεινά, καί τραυματίζονται, καί άλγούσι πάντως, Ίνα 
τ δ φερέπονον αότοΤς δοκιμάζηται. Έστι δέ ού καί 
συμποδίξονται, παραχωρούτος θεού , διατίθεσθαι 

αυτούς ούτως ε?ς τε έπίγνωσιν τού ανθρώπους είναι 

agere debeant, cogitantes qu» facienda juesi fue-
rint et promiserint; intelligentes unde exierint, 
et quo eint progreaei, se non esae amplius hominee 
terrenos, neque pugnare contra carnem,eed prsliari 
adveraua epiritue nequitie; oonaiderantas etiam 
qualia bona poet victoriam aint speranda, quanta 
maia aubeunda iia qui inimioie de alto dimicantibue 
ceeeerunt: patientea mille damna, euffenint et vul-
nerantur,et omnem dolorem experiuntur,at rema-
nerotur patientia aua. Aliquando vero, Deo voiente, 
non aiountur ita ee babere, ut agnoacant se esee 
homines, atque memorea Dei ad eum totam viclorie 
gloriam referant. Mox autem ereoli atque etantee 
(hi enim cum cadunt non perturbantur), vulnera 
©thereie hoetibua infligunt vioiseim ; atque virtuie 

καί fva θεού μεμνημένοι, αύτψ προσλογίζωνται τής C divina(ut audieti inter tonsuram, ο monache, pro 
νίκης τδ πάν· ταχύ δέ δ'μως άνασφάλλοντες, καί δρ-
θούμενοι (ού γάρ έστιν αυτούς κατα(*ραχθήναι, δ'ταν 
πέσωσιν), άντιτραυματίζουσι τούς έξ αέρος βάλλον 
τας , καί δυνάμει θεού (καθά καί ήκουσας κειρόμε-
νος, ώ μοναχέ· ού δήπου γάρ άνθρωπίνη) προτρο-
πάδην φεύγειν τούς δαίμονας άναγκάζουσιν, ώς 
μηδέ τολμών εισέτι έπιστραφήναι καί άντιτάξασθαι. Τοιούτον γάρ ή εγκρατής αρετή, καί τδ μαθείν δι 1 

αυτής επιστημονικώς τό καλδν. Ού γάρ έτι δ ούτω μαθών δύναται άπομαθεΤν αύτδ, καί έτεροΐος διεκ-
πεσεΤν. 

ουί dubio non humana) demones fusoe in fugam 
adeo reprimunt, ut amplius raverti et insurgere 
non audeant. Tantum bonum eet virtas fortie, 
notitiaqae glori» per eam oomparat». lmpoaii-
bile enim est hominero eic edoolum illioe oblivia-
oi, et in contraria delabi. 

οζ. ΚΛΙ ού τοιούτοι μέν, οί μετά τδ θειδτατον 
μέγα κούρευμα τήν καθήκουσαν αύτοΤς μνήμην 
τε καί άγωνίαν αναλαμβανόμενοι (λογίζονται γάρ 

γνώσεως τύπον τήν τε έν χρψ κουράν καί τήν 
τών κατά κόσμον αμφίων ύπόδυσιν), κάντεύθεν ώς 

77. Hi ergo poat admirabilem et magnam ton-
suram, acoepta memoria et militia ipeie oblata (pro 
diaciplina accipiunt tonsuram externam, et depo-
eitionem trundanorum indumentorum), nulloque 
deincepe gravati onere saeculari, ioter pealmoe, 

μηδέν τι περικείμενοι βίου βάρος, έν τή άληθεία τού D in veritate Dei, quem induerunt multi, progredi 
A l A I I » -__«» » *!.. % » fclfc *\ — Α _ . _ ^ Α · · « . Μ . . Λ 4Λ*·ΜΑ . . · . rvi Α4 Λ « Κ ΐ α / I ί α Ι Λ Α Μ Τ Ι 1 Υ Ί Φ θεου ψαλμικώς πορεύονται· δν καί ένδέδυνται, πολ 
λοί αυτοί καί σχεδόν τι πανταχού γής διεσπαρμένοι, 
τ η ς τε οίκουμένης, καί δ'ση μηδέ οΐδε κατοικεΤσθαι· 
δ ι ' ών καί σώζεται δ κόσμος, θεψ καί μόνψ καί είσ-
αεί προσανεχδντων, καί άγγελικώτερον δντων πρδς 
αύτψ, κόσμου δέ μή επιστρεφομένων, δτι μή άρα 
κατά γε τδ μεμνήσθαι ημών καί ύπερεύχεσθαι. 
Ουδέ γάρ ουδέ τροφής έπίστροφοι οί τοιούτοι, δποίαν 
*l J r t X°P*iT«S ώς δΥ αυτής γίνεσθαι αύθις αυτούς 
τών περί γ ή ν έπεί τρέφει αυτούς τών περί γήν δ 
βεδς, νέκταρ ένσταλάζων, καί άμβροσίαν έντιθείς 
τήν παρ' αύτψ, καί ούτω ποιών έξαρκεΤν αδτούς 

untur, quoounque terrarum et orbis diaperguntar, 
ad loca etiam inhabitabilia; ealvatur mundue per 
608 Deo unice et eemper intentos, aesietentes el, 
eicut angeii, muudum non curantes nisi ad recor-
dandum noetri et oraodum pro nobis. Neque de 
oibo etiam quem terra porrigit eolliciti sunt, quasi 
per eum iterum inter terrenoe haberentur, eiqui-
dem nutrit ipsos Deua, terras nectar distillane am-
broeiamqoe tuam adjiciene, ipsosque, nullo eump-
to cibo, sustenlane per quadragiota dies, et ad 
alia temporis spatia quaata tradidarant qui gofU 
Dei namverant. 



795 BUSTATHII THESSALONICENSIS METROPOLITJB 198 
άγεύστους βρώσεων είς τεσσαρακοντάδας τε ήμερων καί είς έτεροΤα ποσά καιρού, δποΤα παραδιδόασιν ο\ τ ά 6 ε * 
έξιστορούντες. 

78. Idem corvoe rnittit ad ministrandum cibum Α 
iis qui ei illo modo serviunt, quicunque sint hi 
corvi : eivo apparent et feruntur «therei ob vola 
tum, sive terreni, siquidem multos ascetas latro 
nea moti a Deo enutriuat, sicut lupi raptis ovi 
bue, et publicani etiam, qui et acquirendi zelo 
corvis annumerandi sunt, quoaque Deus eio flectit 
ad bonum, ut ascetae cibum facilem et bonum in-
veniant, ut pcenam a malissumptam ; ut ipsi largi-
entae agant aliquid bonura, dum memores sunt 
eleemosynae ; ut moereat diabolua, qui eos inspirat, 
visa in eis optimi ignis flamma; ne ipsi totali-
ter obliviscantur se Deo subense, caUerique boo 
modo ad similem misericordiffl zelum accendan-
tur. Si enim ex tali more et vita ferina procedit 
eleemosyna, quasi mel ex ore devorantis, aecun-
dum Scripturaa, quanto magis ex bominibus lege 
divina directis, et quanto majus idem bonum pro-
oedet ? 

οη'. ΌδηγεΤ δέ δ αύτδς καί κόρακας ε ί ς χορηγία 
τροφής τών ούτω θ·ραπευδντων αύτδν, οδστινσς t\ 
τούτους λογιστέον κόρακας · τδ μεν προφαινόμενον 
καί ίστορούμενον, τούς αερίους διά τ δ πτητικδν· 
ήδη δΐ καί τούς περιγείους · ει γε πολλούς τεη 
ασκουμένων οί πειράται θ'όθιν υποκινούμενοι τρέ-
φουσιν, ώσεί καί λύκοι διά αρπαγής άρνίων · καί 
που καί πρηκτήρες, ούς ή αρπακτική βορότης εγ
γράφει ώς ε"ς κόρακας, θεού καί τούτο οίκονομου*-
τος είς αγαθόν* Ίνα καί οί αυτούς άσκηταί άπονα» 
καί ταύτην τροφήν άγαθήν έχοιεν, ώ ς οΓα έξ ανα
ξίων άξίαν έξαγομένην, καί οί μεταδίδοντες άγαθο-
πραγοΤεν έφ' δποσονούν, αυτοί τε μεμνημένοι ελεη
μοσύνης, δι' ήν έχοι άν θλίψιν δ αυτούς ύποκινών 
δαίμων, βλέπων έν αύτοΤς έμπύρευμα θερμότητος 

g αγαθής, καί αυτοί δέ μή παντελώς έκλανθάνωνται 
τού ύπδ θεψ είναι· καί Ίνα δέ τ ψ τ ρ ό π ψ τούτψ καί 
άλλοι πρδς δ'μοιον έκθερμαίνωνται ζήλος τού έλεεΐν. 

ους καί βίου θηριακού έλεημο-Εί γάρ έκ τοιούτου 
σύνη προεισιν, ώς αν εί καί έξ έ'σθοντος μέλι, τδ γραφικόν πόσψ μάλιστα έκ τών λόγψ θ^ψ διοικούμενων, κει 
ποσαπλούν τδ αύτδ άγαθδν έξελεύσεται; 

79. Sic ergo Deo ducenle et a corvis illustree 
Dei monaohi enutriuntur. Si autem quem cibum 
domi parara volunt, parva cura de terra eet illis 
(neque enim eam turbant, lautaa epulaa qua-
rentee, siout qui a matre lactantur) ; sed herbae 
quffl sponte germinant, evangelicae locustaa, fru-
ctua obvioa arborum colligunt, natureque benefl-
ciie fruuntur. 

80. Quecunque autem bomines boni in mundo 

οθ'. Καί ούτω μέν δδηγούντος θεοΰ καί διά κορά
κων οί τού θεού μεγάλοι μοναχοί τρέφονται. Εί δέ 
τι τροφής οίκοθεν έθέλουσι και αυτοί πορίζεσθει 
ολίγα τής γής μέλον αύτοΤς (ού γάρ παρενοχλούσιν 
αύτη, ζητοΰντες τρυφεράν διάιταν, δσα καί άπδ μη
τρδς οί γαλακτοτροφούμενοι), άλλά βοτάνων δρεπόμε-
νοι, δσαι αυτόματοι φύονται, καιάκρίδουν ευαγγελικών 
καί άκροδρύων τών παρατυλόντων, άφοσιοΰνται xip 
θεραπείαν τής φύσεως. 

π'.ΟΓα δέ καί οί κατά κόσμον αγαθοί άνθρωπο·. 
in illos parent, se invicem in bonum incitantee, ^ περί τούς τοιούτους τεχνώνται, άλλήλοις ές τδ καλδν 
quid dieere expedit, cum sint omnibue nota, nec 
relatione indigeant? Ab illis enim ndeo replentor, 
ut aiteroB adjuvent,ut borreasua in csteroa effun-
dant, ex abundantia sine labore, a Oeo comparata, 
nec cultis, neo oonaitia agria, eiout bonum ietud 
manna pluens de ccelo, et omne delectamentum 
mensis afferens, quantum Deus benedicit, quan-
tum eatis et plus quam necesee est. 

81. Ubi jam apud homines aio agentee veeti-
gium malitia? quam ejuraverunt, sicut ante di-
ctum est? Quse doe&t de bis virtutibue, quas soli in-
ter monacbos pratuleniDt, quibus hoc verbum est 

άμιλλώμενοι, τί χρή καί λέγειν εγνωσμένα πασιν 
οντά, καί Ιστορίας ουδέν δεόμενα; Οΐ περιουσιάζου-
σιν αυτούς ές τοσούτον καί έτερους έπωφελεΤν, κει 
έξερεύγεσθαι τά εκείνων ταμιεΤα έξ αυτών είς άλ
λους λόγψ περιουσιασμού άπραγματεύτου καί αυτό
χρημα θεοκτήτου, άσπαρτα καί άνήροτα, ώς αλη
θώς καλά ταύτα μάννα βρεχόμενον άνωθεν, καί « -
λυειδεΤ μορφώσει τράπεζας έξαρτύον, δπο ίας εύληρ 
θεδς, καί είς αύτάρκειαν τήν αύτίκα, καί εις « ε ^ 
σευμα. 

πα\ Πού τοίνυν έν τοις ούτω βιοΰσι κακίας ίχνος, 
ήν άπωμόςαντο, καθά προεκτέθ*«αι; 11οία δε 
αρετών άπέσται, άς παρηγγέλθησαν ούτοι καί μόνοι 
έν μοναχοΤς; οί καί τδ » ναι » συγκλείοντες είς 4 

eat eignificat, quique istud non suac tonsur» non D « ναι, » καί τδ « ού » δέ τής κούρας μ ή ψεύδόμε* 
fallunt? Apud eos, et apud eoloe eoa habitat virtus, 
apud eos virtus Dei perfecte agit; ipsi Ghristum 
invisibiliter astantem, eicut cum tonderentur, 
eic in postcrum intuentur. Ipsi meminerunt ad 
quem acoeeserunt, oui sint aeeripti, quibus re-
nuntiaverint. Horum, et borum modo proprium 
est flnem magni babitus digne oratione abEcclesia 
auper ipeos rectata, et irreprebensibiliter ad-
implero, ttque pie et eancte ie habera dum 
eanctum Dei tioaoreni in suie animabue nutri-

'Εν αύτοΤς καί μόνοις ή αλήθεια κατοικεί- έν 
τοις ή τοΰ θεού δύναμις εντελώς ενεργεί· αυτοί * 
Χριστδν άοράτως παρόντα, ώσπερ έβλεπον h ^ 
κείρεσθαι, ούτω καί έν τοΤς εφεξής. Αυτοί γέρφ' 
ται, τίνι μέν προσήλθον, τίνι δέ σ υ ν τ ά ξ α μ ε τ · " 
σιν άπετάξαντο. Τούτων έστι καί μόνων τδ αυΑυ.-
πτως κατά τήν έπ' αύτοΤς έκκλησιαστικήν ιύ/V 
καί άκατακρίτως τδν σκοπόν έξανύειν τοΰ μεγάλου 
σχήματος, καί εύλαβώς Ιχειν καί σεμνώς έν 
τρέφειν έν ψυχή τέλειυν φόβον του θεοΰ. 01 τοιοό-
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τοι πάσης κοσμικής απηλλάγησαν επιθυμίας, χαί Α u n * - Ipsi q qualibet mundana concupiscentia ββ 
των χατά σάρκα συγγενών, ανθρώπων δηλαδή καί 
παθών, οι ς οί εμπαθείς μικρού δειν καί συνουσιώ-
μεθα κατά σύντηξιν τήν έκ φαύλων συνηθειών. Αυ
τοί τδν τού θεού άνθρωπον άνεκαίνισαν, ένδυσάμε-
νοι τη τού παλαιού αποθέσει τδν νέον, δς έκτίσθη 
κατ' εικόνα θεού. 

πβ' . Τψ τοιούτψ μοναχψ ή τής μετανοίας ήνοι-
κται θύρα κατά τήν άψευδή τής κούρας ύπόσχεσιν» 
καί δ χρηστδς ζυγδς ήρθη, καί τδ έλαφρδν έβαστά-
χ θ η φορτίον. >Εν τψ ούτω βιούντι καί δ άγιώτατος 
σταυρός έπ' ώμων μέν φερόμενος είς Κυρηναΐον άν 
Σίμωνα είκονίσοι τδν αιροντα* έκ γής δέ αύτδν αι-
ρων, καί προσπατταλεύων τψ τού θεού πόθψ, κα* 
χαθηλών έκ τού φόβου αυτού τάς σάρκας τού άσκη-

elongaverunt, ei a cognatia aecundum oarnem, ab 
hominibuB aoilicet et paasionibua, quibue obnoxii 
fere consubetantialee eumus, propter comraietio-
nem e prava convereatione coneecutdm. Hi bomi-
nem Dei renovarunt, deposito veteri et novo in-
duto, qui ad imaginem Dei creatus est. 

82. Huic monacho aperta eat poenitentia janua, 
aecundnm veracem toneure constitutionem; jugum 
suave eublatura eat, et bajulatum onus leve. Ho-
minem aic virtuteiu crux aanctiesima humeria im-
posita aseumeDtem similem 8imonii i l l i Cyrenaeo 
efficit; et cum eum e terra elevatum conflgitDei 
deeiderio, e ejua carnes limore Domini percutit, 
ita ut morte compatienti crucifixus videatur, 

τού , ώς δοκειν σταυρούσθαι τή νεκρώσει τής έμπα- Β oumdem ad imilationem Salvatoris noetri Jeaa 
θείας, είς μιμητήν αύτδν άνυψοι τού Σώτήρος ημών 
Ιησού Χριστού · ώς μετά τήν σταύρωσιν ταύτην 
ταφέντα τή κατά θεδν ταπεινώσει έξαναστήναι εις 
ζωήν αίωνίαν, καί εμφανή γενόμενον τοις αύτδν φι-
λούσι μαθηταις , καί τεράστια κατεργασάμενον , 
άναληφθήναι είς τδν ύψιστον Πατέρα, καί κληρονο-
μήσαι τών αυτού αγαθών, καί άναδραμόντα είς ευθύ 
«δρειν άνάπαυσιν τή αυτού ψυχή, καθά δ κατά πνεύ
μα πείρων αύτδν έπεύξατο. 

πγ ' . Τψ τοιούτψ καί δ κούριμος, ώς ούτω φάναι, 
τ ή ς τελετής γάμος προέβη, καί δ άχειροποίητος 
έθεωρήθη νυμφών, καί ή άνωθεν έξ ουρανού υφαντή 
Ιπετέθη στολή, καί τάλλα πάντα προσήρμοσται θεο-
πρεπη μυστήρια· ών ή έκΟεσις ταμιεύεται μέν ίερο-

Gbristi erigit. Et poet hanc immolationem sepul-
tua divina bumilUate reaurget in vitam eeternam ; 
visusqae diecipulie eum diligentibus, clarusque 
miraculis que operatus eet, aseumetur ad Pa-
trem excelaum, bona ejus acoipiet, vitaque evolana 
requiem anim» suae inveniet, quam eum tondens 
epiritualiUr Bpoponderat. 

83. Huic et oonvivium nuptiale tonsura, ut 
ita dicam, opponitur ; buio oetenBum est nup-
tiale oubioulum non manu faclum, atque de alto, e 
COBIO vestie textilis allata est, ao catera pulcher-
rima myeteria accommodata eunt, quorum expla-

γραφικώς βίβλοις Πατέρων άγιωτάτων, οι τά τοιαύ- C nanatio tradita servatur in iibris sanotorum Pa« 
τα έξ αποκαλύψεων ένομοθέτησαν · έκλαλεΤται δέ, 
δ'τε προσφέρονται τψ θεψ οί κατά πνεύμα παγκρα-
τιασταί, καί έξακούεται τοις παρατυγχάνουσι. Καί 
συντηρούμενα μέν βελτιούσιν είς κοινόν μή φυλατ-
τόμενα δέ, τδν ταξάμενον μέν βλάπτουσι, τούς δέ 
λοιπούς σκανδαλίζου, καί τδ σκάνδαλον ού τδ τ υ -
γδν , άλλ' οίον είς βλάβην κοινήν άποτελευτ^ν, καυ-
τηριάζουσαν καρδίας, ώς ούκ άν δ θεδς θερα-
πεύοιτο. 

πδ ' . Καϊ τοιοίδε μέν οί τήν θείαν κουράν τιμών-
τες, καί ύπ' αοτ?5ς τιμώμενοι, Καί είσί τοιούτοι οί 
έν δρεσι, καί σπηλαίοις, καί (5ωχμαις γής, καί στύ-
λοις,καΐ εγκλεισμό ις, καί 6'σοι άλλοι πολυειδώς τδν 
κόσμον κρύπτονται. Γέμει δέ πολιτείας τοιαύτης καί 
ή τψ δντι Μεγαλόπολις, τδ τού κόσμου κάλλος, δ 
τ η ς γής καλδς καί γλυκύς οφθαλμός· δ'που καί λόγοι 
άρετώντες, καί Ιλλογοι άρεταί· ή ν εί τις έξέλοι τού 
κόσμου, μήποτε ούκ άν έτι ουδέ κόσμον αύτδν εΤναι 
άφήσοι. Ταύτης τρόφιμον άπαν αγαθόν καί ει τι 
δέ άλλυθί που παραφαίνεται καλδν, έκεϊθεν έκπέτα-
ται . Παράδεισος τις αυτή, ού τέσσαρσιν έκβλύζουσα 
ποταμοις μεγάλοις, άλλά μυρίοις δσοις, άλλοτε άλ
λοις άναστομουμένοις είς απόλυτα χεύματα, καί 
γλυκέα, καί πλήσμια. Ταύτης καί τδ κύτος μέν, 
δσον έμβαδδν, μεμέστωται μεγαλόσχημων ανδρών, 
ο*ι φωτδς έκφαίνονται στύλοι, κάτωθεν μέν έκλάμ-
ποντες, ούρανομήκεις δέ ταΤς έχφάνσισι τοδ κατά 

trum qui ea ex revelatiooa conetituerunt; et pro-
fertur, cum epiritualee athletae Deo offeruntur, 
et ab astantibus auditur. Qu« obeervata melio-
rem reddunt communitatem; et non custodita 
instituentem vulnerant, reliquos autem ecandali-
zant non quocunque scandalo, eed vertente ia rui-
nam multorum, in cordis indurationem ipei Deo 
ineanabilem. 

84. Tales aant qui divinam toneuram honeetant, 
et ab ea boneetantur. Talee sunt qui in montibue, 
in antrie, in fiseuris terre, in columnis,8uper clau-
etris, et quicunque inundum mille modie diversit 
effugiunt. Hac vivendi ratione plena est civilae 

D revera Megalopolis, pulcbritudo mundi, pulchar et 
dulcie terrae oculue, ubi virtua eet rationi, et ratio 
virtuti; quam ei quie do mundo avelleret, ipee 
mundue amplius non exsisteret. Huic oibus omoe 
bonum ; ei quid pulohrum alioubi videtur, inde 
derivatur. Ipsa quidam paradisus non jam qua-
tuor magnis fluminibus irrigatua, sed mille qoi 
alia alibi exeunt in fluvioe emanantea, dulces et 
plenos. Hujus viscera, quae habitabilia sunt, ma-
gnos viro8 poriant, qui videntur column® lucie, 
infra eluoent, et ad ccBlum pertingunt ezemplo 
liim eanete et eole clariorii. Uano ciroumdant 
ut ciroolo major ciroului, vel etiam aicut polui 



799 EUSTATHII THE8SALONIGEN8IS METROPOLITA 

caeli, vioina monaateria, looa τaria et vita pia Α θεόν ήλιοβολούντος βίου. Περιθέουσι Λ αυτήν, ι 
diveraa. Quibus objacet Propontidis fretum, ab καί τις κύκλος έπί κύκλψ, καί αύτδς μέγας, ύι 
ingreaau uaque ad molem Euxini. Quibus boaia καί τις ουράνιος πόλος, τά πέριξ εξωτερικά »1 
ditantur et inaul» quaa illa habet Propontia. μνεία, τά και πολύτοπα τή θέσει, και τφκατέθάι Ι 
βίψ πολύτροπα. Προβέβληται δέ αυτά καί δ τής Προποντίδος αυλών, πρδς κουρών μ έ χ ρ ι *αί «U τα$1 
Ευξείνου πρόβολος, καί που καί εφεξής. Πλουτούσι δέ καλοΤς τοιούτοις καί νήσοι, δ'σας ή ΙΙροποντίς & 
τη κλύζει. 

85. Plena sunt iata mooaateria ovium eacrarum 
gregibua innumeris, ut ait Scriptura, aliarum 
aliia modis tonaarum. Omnes vero ad dexteram 
Dei paatoria pastorum pertinent. Non enitn inter 
ΘΟΒ haedi, ad siniatram reaervati, laaciviunt. Ipaa 
monaateria, lioet ovea alio senau, alio tamen leo-
nes includunt, quibua nullua lupua ioBultare 
audet. Ια bia archimandrit» omnea militea egre-

πε'. Καί γέμουσιν αί τοιαύται μανδραι ποιρ» 
Ιερών γραφικής αγέλης μυρίας, κεκαρμένης &^ 
άλλαχού. Τής δεξιάς πάντες ούτοι μερίδος το» t> 
χιποίμενος θεοΰ. Ερίφια γάρ έν αύτοΤς, τ ή άριπφ 
πρέποντα, ούκ έ'χουσι κατασκιρτό;ν. Μανδραι «' 
αύται, εί καί άλλως προβάτων, άλλά τρδπον έτιρ»ι 
λεόντων, ών ουδείς λύκος έχει κατακαυχήσαι^χ. 
Οί δέ έν αύτοΤς άρχιμανδρΤναι δπλ ιτα ι πάντες έν̂ εκ 

gii aunt egregiaque arma ferunt. Qua ergo ra- g καί τά δπλα. Πώς μέν; Κατά τών έν βίψ, οις *a 
tione ? Adversua aecularea, quando mundana a ae-
ipaia et a mundi fautoribue averlere conantur; ot 
plerumque propter ipaum mundumquam ex inor-
dinato ad ordinatum atatum, ad decentem et pro-
ximum vit» perfect», quantum fieri poteat, re-
docaot. In ipsis materia jam non reperitur, niai 
Deo, capiti ignito, idonea, aicut acriptum eat; 
qua qui materiale caput inclinant, et evangelice 
tondontur, benediountur et perfeote aanctiflcantim 

86. Altoram materiam hi habent, non tam veren-
dam, aubjectam vero carnis paaaionie; vel ut lo-
quar rectiua, eum pridem habebant, qua recenter 
cremata et depoaiio boc materiali, usque in im-
raateriales aubatantiaa resolati, Deo addicuntur ; 
ietamque materiam ponuntcibum igaie etflamm» 

κοσμικά πειρώνται άπάγειν άπδ τε σφων auxui 
καί τών κυσμοπαθών τά πλείω δέ υπέρ τού κόσμοι, 
δν έξ άκοσμίας έπανάγουσιν είς τ δ κοσμικώτετοϊ, 
καί εύσχημον, καί έγγίζον, ώς οίον τέ έστι, βίψ μι-
γαλοσχήμονι. Ούκ έστιν έν αύτοΤς εύρεΐν ύλη ν, δτ. 
μή μόνη ν τήν τ ι μίαν θεψ, τή πυρ ίνψ κεφαλή, κα έ̂ 
γέγραπται · τάς όλαίας κλίνοντες κεφάλας ο'· 
εύαγγελικώς κειρόμενοι ευλογούνται καί αγιάζονται 
είς έντελέστατον. 

πξ'. Έχουσι καί έτερον Μην αυτοί, ούχ ούτω 
τιμίαν, τήν κατά σάρχινον πάθος' είπεΤν δέ άκρι-
βέστερον, φθάσαντες ήδη έσχον αυτήν, ήν καί νοερώς 
κατεμπρήσαντες, καί τδ δλαΤον ούτως έκεΤνο αποθε
μένοι καί ώς είς άυλίαν άπολεπτυνάμενοι, πρός τψ 
θ ι ψ γίνονται, τήν τοιαύτην 8λην Ιξαμμα ποιησάμενοι 

n — — — * • — r~ — ·ο ρ ρ ' ^ ^ ν , ν.,, » v._w».jr . r » r -vr-(— »—ϊ 
•pirilualie, veluti vaporera ad exardeecendum fa- ^ πυρός καί φωτδς νοητού, δσα καί άτμίδα ευέξαπτο^ 
cilem ; eiquidem sanctum Spiritum eapientia di-
vina in Scripturia confert vapori fumi, vapori, in-
quam, tburi ante conapectum Dei oblato congruo, 
cum aiiquie orans recta via ad Deum tollitu. 

87. Hanc materiam, e qua accenditur ignis a 
Patre luminum ex aimilitudine ad eum, aigniflca-
Um eereis lampadibus magni aeoet» toneurati in-
dicam ; quas, ai de eie rureum est inveetigan-
dum, nuptialea aliquia dicet, comprehensie nuptiie 
aaaoerdote antea benedictis.Hujua enim igaia etlu-
minie aigna eunt cerei qui tunc accenduntur,quique 
aupra omnem flammam refulgent. Tasdee enim et 
caetera Iigna qu» proferet aliquia, et bitumen, et 

έπεί τοι καί άτμίδι καπνού ή θειοτάτη σοφία τδ 
άγιον Πνεύμα συμβολογραφει θεωρητικώς, δποία τις 
άτμίς καί τψ θυμιάματι έπιπρέπει τψ κατευθυνο-
μένψ ενώπιον θεού, δτε τις προσευχόμενος ίθυτενώς 
άνωφορεΤται πρδς αυτόν.|Ι 

π ζ \ Ταύτην τήν ύλην, δι' ής άνάπτεται φως άπο-
παλλόμενον έκ τού τών φώτων Πατρδς τή πρδς εκεί
νον αφομοιώσει, καί έν ταΤς διά κηρού λαμπάσιν οί 
κειρόμενοι μεγάλοι άσκηταί σημειοΰνται · άς ιΓ τι 
χρή καί πάλιν λεπτολογήσαι τά κατ* αύτάς ώς ofov 
γαμηλίους έρεΤ τις, τδν ανωτέρω τελούμενε* ίερο-
πρεπώς γάμον ένθυμούμενος. Σύμβολα γάρ τοιούτου 
πυρδς καί φωτδς οί άναπτόμενοι τηνικαϋτα κηροι, 
ών τδ σεμνδν υπέρ πάντα τά έκκαιόμενα. Δφδες μέν 

adeps et omnie generia materia, e qua ignia accen. D γάρ καί λοιπά ξύλα, δποΤά τις άν ε ϊποι , καί νεφβα, 
ditur et aive facile, abaque tempore, dicent aliquia 
aive perdiu, lucem non tam fulgentem emittunt, 
qualem cera oatendit. Cetera enim luci feataj 
triate aliquid jungunt : aeneaa odore affligunt, et 
vapore mordaci, corporum nitorem fumo aqualido 
foedant, ut diccret poeta. Cora enim accenaa non 
nisi iacem maxime innocuam prsbet; etqui ceram 
accendit, uaurpata veteri cantoruni senUntia: 
t Absque fumo Muais aacriGcandum » eaae, et ipao 
dioere poteat se aceendere ignem fumo oarentem 
atqae omnino innoxiam. Yere enixn pura luoem 
imittit cera, qn* Athenis aaoro igni et perpetuo 

καί πιμελή, καί λοιπή δέ παντοία 8λη, δι' 
άνάπτεται πύρ, είτε |5$ον, καί ώς είπεΤν άχρόνως 
είτε καί παρατατικώς, ούχ ούτω κατά πολλήν 
σεμνότητα φως έξάπτουσιν δπωσοΰν, ώς δ κηρδς αύτδ 
δ εξ ι οΰται. Τά μέν γάρ άλλα τή τοΰ φωτδς ίλαροτητι 
παραπήγνυσι καί τι σκυθρωπόν * αισθήσεις τε γάρ 
λυπούσιν όδμαΤς καί άτμψ δάκνοντι, καί σωμάτων 
στιλπνότητας καταικίζοτσι , καπνψ μεμορυγμένας, 
εΓποι άν ποιητής· κηρού δέ έξαμμα ουδέν άλλο έστιν 
ή φως άλυπον ακραιφνές* καί {χει πάλαιαν παροι· 
μίαν παραξέσας δ τδν κηρδν άνάπτων, καθ' ήν ταΤς 
Μούσακ άκαπνα #4ονσιν οί αοιδοί, λέγειν καί αδτδς· 
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8τι πυρ έκκαίει άκατνον, χαί μήν χαί άλυπον ές τδ Α Prytauei (9) ioeervire dicitur. Cerae est etiam pro-
π ά ν . "Εστι γάρ αληθώς φωτδς καθαρού δχημα δ 
κ η ρ δ ς , δς χαί τψ πρυτανευομένω μυστικψ πυρί 
'Αθήνησι καθυπουργεΐν ποτε είς ενδελεχές λέγεται. 
Σεμνδν δέ τού κηρού χαί δτι έχ μυρίων καλών αν
θολογείται * ών τψ κεράσματι σκευωρούμενος είς 
δοχεία σεμνά φύσει διά τδ κατ' αυτά τών συρίγγων 
άζάγωνον, καί ούτως αίνιγματίζων τήν τελειότητα 
(επειδή καί πρώτος έν άριβμοις τελείοις πεφιλοσό-

prium quod β multis bonis compouitur quibue col-
ligeodie ia receptacula mire natur» propter alveo-
los aez lateribus compositos, inaervit, et aio per-
fectionis sigoum est (cum primus in perfectis 
nuraeria aenanus judicetur a pbilosopbis); et pul-
chrum mel dat repositum in euia alveolia; quod 
deinda ezpresaam et eductum regibus et pauperi-
bus dat sanitatem, fltque omnium bonum. 

ψηται δ εξ αριθμός), έναποτι'θεσθαι δίδωσι τδ χαλδν μέλι ταις παρ' αύτψ σήραγξι· καί έπειδάν αύτδ 
στιεσθέν έκφορηθή, βασιλεύσι προσφορά εις ύγίειαν καί πένησιν, ώς παγκόσμιον καλδν. 

πη ' . Είτα καί ή αποθήκη, δ κηρδς, είς άγαθδν 
μέγα συντεκει (τήν έκφανσίν φημι τού φωτδς), Ίνα 
τ ψ μέν κειμηλιωθέντι μέλιτι τά έντδς οί χρώμενοι 
παρηγορώμεθα, τοις δέ τοΰ μέλιτος άγγείοις τψ 
χ η ρ ψ μυρίαν τήν έντδς ψυχαγωγίαν έχοιμεν, ευεξίας 
τ ε παντοδαπής φάρμακον αύτδν έξευρίσκοντες, κα^ 

88. Deiade receptaoulum, sive cera, magnam 
offert utilitatem (nempe luminis ostenaionem), ut 
qui utimur melle intua collecto laetemur; atque 
ex vaaibus mellia, cera, multam curationem intui 
babeamus, eio ioveato aanitatis univeraffi remedio, 
et eole altero adversue omoie generie teaebraa» 

ήλίψ δέ άντίμιμον κατά σκότους παντοίου * άπερ Β quas bona nulli inferiorum corporum Greator na-
άγαθά ούδενί τών κάτω σωμάτων δ τής φύσεως 
Δημιουργδς άπέταξε. Πολλαί μέν γάρ έν τψ κόσμψ 
χα ί άλλαι γλυκύτητες· πολλά δέ καί φώτα, τά μέν 
αυτόματα κατά τι αίωνίζον διεκφαινόμενα, τά δέ καί 
π ρ ^ ς τινα καιρόν. Τοιούτον δέ τι ουδέν πέφηνε 
δύασμα, όποιον τψ μελισσείψ κηρίψ έντεθεώρηται. 
Μέλιτος τε γάρ γλυκύτητα τίς άναγγελεΐ; καί κηρού 
δέ φώςτ ίς άν άξίως άποσεμνυνεΐ; Ένθα χαί μυστή
ριον μέγα τοις χατά θεδν βιοΰσιν ένδομυχεΐ. Κηρός 
τ ε γάρ άναπτόμενος εις φως δ δ'λος αναλύεται, ουδέν 
τ ι ση μείον έγχαταλεϊπον εαυτού μετά τήν σβέσιν 
ουτε γάρ τέφραν, ούτε τι κάπνισμα συν τψ μηδέ τι 
δυσοδμον άποφέρειν. Καί άνθρωπος δέ τήν πνευμα
τικήν κουράν τέλειος, καθά έκύρωσεν, εις φώς έαυ-

tur» conceseit. Multa enim alia dulcia in mundo 
sunt, multa etiam lumina, altera spontaneam per-
petuamque luoem emittentia, altera ad tempus 
fulgentia. 8imile aliud duplex oommodum nullam 
est, sicut ia cera mellea iovenitur. Mellis enim 
dulcedinem quid squat? Lumen cere quis digne 
«mulatur? Ibi latet etiam mysterium magoum iif 
qui secuodum Deum vivunt. Cera enim acceosa 
ad lucendum tota consumitur, nullumque eui ves-
tigium post cremationem relinquit, neque cineres, 
neque fumura, oeque aliquem fetorem reponit. 
Eodem roodo homo apiritualii toosura consecra-
tus, sicut promieit, seipsum ad lucendum accen-
dit, volatu celeri ad Deum teadeos, primo lumioi 

τδν άνάπτει, οξεία φορ^ πρδς θεδν άνατεινόμενος, Q cupiens appropinquare, et, ut ita dicam, coqjun 
χαί τψ πρώτψ φωτί φιλονεικών έγγίσαι, καί ώς ~ : · > — - — 4 — : ~ — — ~ Γ - * : 
είπεΐν συναφθήναι, καί μηδέν τι έν τοΐς κάτω λεί-
ψανον ύλαϊον άφεΐναι, δι' ού καί δύσοδμόν τι έκφήνη, 
άλλ ' είς δσμήν εύωδίας λογισθήναι τψ θεψ, οις έκ 
τών κάτω χηλίδων άσπιλος είς τδν ύπερκάθαρον καί 
δπεράγίον θεδν άναβέβηκεν. 

πθ' . Ούτω φιλοσοφούσι τούς, ώς έ ^ έ θ η , γα μη λ (ους 
χήρους οί Μεγαλοπολΐται εύσχήμονές. Ούτω φωτί-
ζουσι τούς ή τήν δψιν έστενοχωρημένους, ή είς τδ 
παν τυφλώττοντας. Ούτω παιδεύουσι τούς δ'σα καί 
άπδ σκότους χαί ερέβους χαί ζόφου, ά δή χαί δ'σα 
τοιαύτα δ κάτω βίος έπικέκληται, είς τδ τής μονα
χικής πολιτείας προΐόντας φώς, δ'σα καί άπό γής είς 
τδν άνέφελον αίθέρα * ούπερ οί μή επιστρεφόμενοι 
Γστωσαν, ώς άεί έν σκότψ διάγουσιν άλαμπεΐ, καί 

gi; nullumque materia) veetigium emittene foti-
dum odorem relioquere, eed magis in odorem 
suavitatis a Deo reputari, neque a terrena conce-
ptione fetus immaculatus, ad ter purum et ter 
eanctum Deum elevatur. 

89. Eo modo ceras nuptiales, ut diotum est, 
nobiles Megalopolit» judioant. Sio illuminant ho-
mines vieu debilitatoe, aut oranino casooe. 8ic do-
coQthomines a tenebris, erebo, caligine, vel quocun-
que pari nomine vocetur vita iaferior, qui progre-
diunlur ad lumen monachicoe vitae, velut de terra 
ad eothera aioe nebula; cui non attendentes ei-
stunt, ot in tenebrie caliginoeis videntur vitam 
agere, αοα aicut Cimmerii, quos aliquaodo illu-

αύτψ ού κατά τούς Κιμμερίους, οΐς καί ήλιος έλλάμ- D minare 8ol dicitur, sed eicut eepulti in umbra 
πειν λέγεταίποτε, άλλά κατά τούς έν σκι? θανάτου, 
τ ή καί υπέρ σκότος ταρτάριον. Οί δ' αυτοί Μεγαλο
πολΐτα ι , οί τήν πνευματικήν πολιτείαν μεγάλοι, καί 
τ δ μοναχιχδν μέλαν τδ χατά τήν ένδυσιν καί τάς λοι-
πάς δέ ίεράς άμπεχόνας πολυειδώς άνάγουσι, καί 
φωτεινή ν θ«ωρίαν τή τοιαύτη μελάνια έναυγάζουσι. 

mortis obecuriore tartareie teoebrie. Ipsi autem 
Megalopolitae, vita apirituali magni, nigrum mo-
nacborum colorem auig indumentia, et reliquis 
vestibua diverse oateutaot, istaque nigritie splen-
dorem lucis aue augent. Intelligunt enim nec 
obliviscunlur (quod absitl) non propter colorem 

(9) Prstaneum locue erat Athenia, ubi civibua honorem Vestae deetinatum, cujue cura viduia 
jua dicebatur, et publiois sumptibua nutriebantur mulieribus, Prytanitidum nomine, non virginibus 
quicnoque da re publioa bene meriti erant. Ια demandata erat. 
ao aitare potiUim erat igni aaoro et perpetuo in 
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eximium, propler pulohritudinem a patribue ele- Α Νοοΰσι γάρ, καί ού δήπου παρανοούσε (μή γένοιτε) 
otam faiaae vostimeatorum nigritiem, eo qaod vi-
lilas de pulchritadine excuaationem non haberet: 
eed sane propter eymbolum vita eanct» congruum 
electa eat. 

90. Monachos decent indumenta nigra, ut per 
ea, velut per noctem, videantur aetra virtutis 
lQoentia in eia. Sicut enim nocte aetra libere scia-
tillant, aic sub nigria aacris indumentie elucere 
debet virtue vere lucida. Aliud preeterea significat 
ista nigritiee, scilicet absconditum esae debere 
aeoetam ad pietatem aeipaum exercentem, non 
videri velle, ut revera, oon specie tenus, justue 
ante Deum poesit palam dicere :««In noctibus 
cxtollo ego manus meaa ad eancta t e ,» idque psal-
lere ob aotus secrctoe et absconditoa. Insuper 
jubet veatia omnino nigra monachum ccelestem 
6Β8Θ virtutibue suis, sicque super cceloa Deo 
appropinquare. Caeruleus enim videtur color CCB-
loram, juxta vcracee pbiloaopboa, qui hanc cau-
aam asserunt, hoc locum habere ad bonum ocu-
lorum intuentium, propler medietatem conjun-
ctione extremorum optime efformatam, ita ut 
neque perfecta albedine fulgeat, neque epieaa 
nigritia abicondatur, sicqne nostri corporis oculoa 
laadat. 

91. Audiene, magne monacbe, quale coelum te 
effloi jubeat eermoverus? Laedie ledentee, et te 
ipsum in prirais, quando intuerie eos qui ad te 

ού χατά τι χρωματιχδν έξαίρετον έ π ι λ ε γ ή ν α ι τ* 
πατράσι το τού φορήματος μέλαν τά γ α ε?ς κάλλε, 
δ'τι μηδ' άν έχοι συνηγορίαν έπ: κ ά λ λ ε ι τδ ευτελή 
Ούκούν έπεκρίθη έπί συμβόλοις β ίψ θ^ ίψ πρέπουσπ. 

\ . Έ πι πρέπει γάρ τδ τών αμφίων μέλαν τοίζ 
μοναχοΐς ει; τδ δι' αυτού δ'σα καί τ ί ν ο ς νυκτδς έχ-
φαίνεσΟαι τούς τής αρετής αστέρας έν αύτοίς προ-
λάμποντας. Ώς γάρ έν νυκτί πα(*>£ησιάζονται αστέ
ρες είς φαύσιν, ούτω καί έν τοις Ιερούς μελχμφόροις 
οφείλεται παμφαίνειν ή πρδς άλήθειαν φώτοιιδής 
αρετή. Καί άλλως δέ σύμβολο ν τδ τοιούτον μέλασαι 
τού δεΤν εΤναι κρύπτεσθαι αρετών τ α τδν άσκτ,τήν, 
καί μή φανητι^ν *ίνα τφ δντι, χαί μ ή πρδς φσντι-
σίαν, όσιος ών τφ θεψ, ίχη ούτω καί αύτδς αύχιο, 

g δ'τι έν ταις νυξίν έπαίρει τάς χεΤρας αυτού είς τϊ 
άγια, ψάλλων αύτδ διά τδ τών πράξεων αφανές καί 
άπανηγύριστον. "Ετι βούλεται τδ δι* δλου μέλαν άιι-
φιον καί άλλως ούράνιον ταΐς άρεταις είναι τδν μο
νάζοντα, καί ούτω θεφ τφ ύπερουρανίω πελάζοντι 
Καί γάρ τοι κατα τούς δρθά φιλοσοφούντας κυάνιει 
καί τδ ούράνιον διαφαίνεται χρώμα- οι καί αίτιολο-
γούσι προσπίπτειν αύτδ τοιούτον ταΤς τών βλεπάντ» 
οψεσιν έπ' ωφελεία διά τήν κατ' αύτδ μεσδτητα, εο 
μάλα κεκραμένην τή τών άκρων συνελεύσει' ύζ 
μήτε διακρίνειν τή άκράτφ λευκδτητι, μ ή τ ε συγκρί-
νειν τή κατάκρας μελανία, καί ούτω βλάπτειν τδ έν 
ήμιν δπτικδν τδ κατά γε σώμα. 

^α'. Άκούεις, ώ μέγα μοναχέ, δπο ιδν τινα ούρα
νδν καί σέ δ άρθδς λόγος είναι β ο ύ λ ε τ α ι ; Βλάπτεις 
τούς βλάπτοντας · ού μήν δέ ά λ λ ά καί ειεοτδν, 

accedunt, eive sie omniao niger, eivo iplendide C όπηνίκα έντρανίσεις τοΐς κατά σε, ε ίτε πρδς άερ** 
fulgens. Tua enim sisti in medio oporlet, et 
ideo cum virtute, siquidom in medio stat queolibet 
virtue. Teipsum igitur recte judica, ut sis niger, 
quantum necease eat, atque ctiam albus; illud 
qnidem ut virtus tua abecondatur, et adducatur 
umbra salutarie, non mortis, et mena demergatur 
in profundas aententiaa, et sit nocti similis, quan-
do maloa feres moleste et eis iraeceria: sic diabolo 
abaconderia, ab eo aufugere conaberis atque in 
vanum laborare deainee. Hoc enim syrabolico 
innuit monachi indumentum, nooti congruum, 
id quod nox quoque, quae eensibua soporem ira-
pertit, sortita eit. 

92. Talie cum sit nigritios tua, oaaatur de te Q 
ieta sententia : « Nigra aum, sed formosa n . » 
Aliter enim pulcbrum non est, quod mere 
nigrum eat, siquidem mortis indicium est in in-
flrmitatibus corporeie. Aliquando tamen pulchrum 
videtur, ei quod ornamentum additur. Lanis 
nigria anteponuntur nigrae corvi plume, non 
eimpliciter, eed quando juxta altera nigra confe-
runtur. Hoc ergo modo, hao mensura, niger eslo. 
Similiter ais albus, virtuto elucens, lumen veri-
tatis omittens, rupta denea hypocrieia nebula; sic 

μεμελάνωσαι, ε ντε προλάμπεις δίκροτα . Χρή γαρ 
διατεΟεΐσΟαι τά έν σοι μέσως καί ούτως έναρέτ»;, 
εΓγε μεσδτης αρετή πάσα. Κατακίρνα τοίνυν σεαυτο* 
Οεαρέστως* καί μελαινόμένος, έφ' δσον χρεών, καϊ 
αύ πάλιν διαλευκαινδμενος, τό μέν πο ί ε ι , κρύπτε 
τήν έν σοι άρετήν, καί σκιάν έκτείνων σωτήριον, ού 
μήν θανάτου· καί έμβαθύνων θειοτάτοις νοήμεσι, καί 
νυκτι έοικώς τά ύπώπια, δτε δύσκολαινων έγριαίνΐ·.; 
κατά κακίαν καί κρυπτδμενος δέ τ δ ν δαίμονα, 
ούτω λανθάνειν αύτδν πειρώμενος, καί μ ή ν καί ** 
παυόμένος τού περί τά κενά μοχθεΐν . Άπονεύη ^ 
τοι καί είς αύτδ συμβολικώς τό τού μοναχικού ε χ ν 
ματος νύκτερον, δ καί ή πρδς αΐσδησιν άναπαύσιμ« 
νύξ κεκλήρωται. 

ιβ'. Τοιαύτης ούσης έν σοι μελάνσεως , {δέτα f 
κατά σέ διαρτία τό « Μέλαινα εΤναί κοχί καλή. » ' ^ ' 
λως γάρ ού καλόν τό μέλαν απλώς, ε ΐγε καί vett̂  
σεώς έστι σύμβολον έν καχεξίαις σωματικά!» ^ 
μέν σο ι και αύτδ καλδν είναι φαίνεται, ε? που έχει * 
έπικδσμημα. Τεμνύνονται γούν καί έν έρίοις f**1' 
αυγέσι τά κοραξά ούχ απλώς, ά λ λ ά παρα|ί* ^ 
πρός έτεροΐα μέλανα. Καί ούτω μέν κ κ ί | ς οτοΰτον 
γίνου τού μέλανος. Λιαλευκαίνου δέ, λάμπα» άρετταΐς, 
καί αληθείας άποδισκεύων φώς, καί τ δ τή ; wxwv.-
σεως βαθύ νέφος ρηγνύς, καί ούτω λαμπρδς έκειθιν 

Μ Paal. cxxxin, 2. " Cant ι, 4. 
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έκκύπτων, καί αίθριάζων τοΐς βλέπουσι, χαί τό παν , 
ειπείν έγγίζων τψ φωτί τψ έληθινψ, ούπερ 6 πέλας 
γενόμενος ούχ έσθ' δπως έν σκότψ μένει, ουδέ σκο-
τοφορεΐ, καν δ πάντων είη μελάντατος. 

^γ^. Έ τ ι διανοού καί δτι τδ προφαινόμενον έν σοι 
μέλαν καί ώς είς θανάτου συμβολόν σοι προκέκριται* 
ώστε νεκρούσθαι μέν εμφαίνεις τψ σώματι, τψ δέ 
πνεύματι καί ζήν, καί υπεραναβαίνειν τήν γήν, καί 
κατ' αυτήν πάντα, δ'σα πολλού τιμάται τοις πεδινοΐς. 
Πένθιμος γάρ β (ο ς δ κατά σέ, ώς ούκ άν έχοις άντει-
πεΐν. Καί διά τούτο χαραΐς άπάσαις καί ήδοναΐς, 
δ'σαι κατά βίον, καί διαχύσεσιν αμιγής, άπήνθησας, 
δ'τε τήν κόμην πνευματικώς άπεθρίξω* είγε καί άν-
6εΤν λέγεται κεφαλή έν τψ κομ$ν. Ενθυμού νοίνυ", 
δ'τι τε καρπού καιρ ίου δοσιον ύπέσχου μετά τήν άν-
θην, ού πρόδρομος ήν εκείνη· καί ώς ούκ έστι σοι 
έξανθεΐν κοσμικώτερον μετά τήν θείαν κουράν. Καί 
τούτου αίνιγμα καί ή τών ανθηρών άμφιασμάτων 
άπόθεσις, καί δ'σοις άλλοις φθελμαίνει τρυφών βίος, 
συνεκβαλλομένων τοΐς βαθυτέροις βιωτικοΐς καί τών 
έξεπιπολής. 

y . Μή γάρ οίου μηδέ άναβαινέτω λογισμδς είς 
τ ή ν καρδίαν σου, εΤναί τι δ'λως ή μοναχού αγαθού 
γνώρισμα, ή λαϊκού εύχρηστου παρά σοι έκ μόνου 
τοΰ μελαμφορεΐν, δ'τι μή μόνον τδ κατάγειν τδ μέγα 
σχήμα τψ κατ' άρετήν σχηματισμφ είς μεγάλη ν 
δπόκρισιν, είτ' ούν τδ καλδν πρόσωπον είς προσ-
ωπεΐον υποκριτικών, καί φενακίζειν αφ πρεφαινομένψ 
τους απλούστερους, καί μήπω πεπειραμένους τής 
σης διαθέσεως. "Ό καί ληστής ποτε καί κλέπτης 
μιμησάμενος δποκρίναιτο άν τδν καλόγερον έπί έξ-
απάτη, καί μάλλον, δ'τε τάς τρίχας εκείνος απάγει 
τής κεφαλής, έν χρψ ψιλωθείς' ώς δν μήτε τδν 
εκείθεν έλκυσμδν πάσχοι, καί έν εύσχήμονι θέα μο
νάζοντος βαδιουργή λανθάνων, καί ούτω μή κωλυό
μενος έν ήμερα κακοπραγεΐν. Νύκτωρ γάρ έχουσιν 
οί τοιούτοι άποκρυβής πρόβλημα τδ βαθύ τής νυκτός, 
είς άπερ άφομοιούται καί ό προβεβλημένος μέν τδ 
θείον μ&αν τού σχήματος, κλεπτών δέ τούς πολλούς 
δι ' αύτού' καί τή φενάκη άπάγων είς δλεφρον, ίσως 
μέν χαί σωματικδν, μάλιστα δέ τδν κατά ψυχήν ήν 
ληστεύει τδ καθ' ύπόκρισιν βάθιστον σκότος, τδ μή 
Χριστιανικδν, άλλά δαιμόνιο ν δ φευκτέον τδν αληθώς 
τού θεοΰ άνθρωπον. 

Ι^ε'.Εί γάρ καί τι νυκτδς ομοίωμα, * μοναχική 
μελανία καθυπογράφει. Άλλά καί φως εχειν απαι
τείται πρδς μίμησιν τής κατά κόσμον αίθριαζούσης 
νυκτός* μάλιστα μέν ούν υπέρ μίμησιν *ίνα τις έχη 
λέγειν καί έπί τοιούτου μελανείμονός, ούπερ ή κατά 
πνεύμα νυξ ήμεροφαής θείιρ κράματι, τό* · Ήμερα 
τ ή ήμερα έρεύγεται 0ή μα θεωρητικώς, » καθά ζώω 
λογ ικψ πρέπει καί νοερώς λαλητψ, είποι άν δ Ίώβ · 
ακολούθως δε καί νύξ νυκτί αναγγέλλει γνώσιν, ήν 
τ ψ σχολαστικψ άνδρί ού θεωρία μόνον, άλλά και 
πραξις περιποιείται σχολάζοντι, καί ούτω γινώσκοντι 
τδν θεόν. 

α ς ' · Τή ί · ι ώς ευρέθη, κεκραμένη νυχτί έπιφω-

luoidus eeto, intaentibus manifestus, et, i i omne 
dioendum eet, prozimus vero lumini, ad quod qui 
acceaserit, in tenebrts remanere non poterit, neque 
ferre tenebras, licet sit omnium nigerrimue. 

93. Considera etiam nigritiem in te ostensam 
electam esse in signum mortia, ita ut corpore 
videaris mortuus esse, sed vivere spiritu, et ascen-
dere super terram et omnia terrena, a terrenis 
magoi aeatimata. Amara enim vita tua, quod ne-
gare non potea. Ideu gaudiia omnibus et volupta-
tibus vit«, et exsultationi non mistue renuntiasti, 
cum comam spiritualiter deposuisti : capul enim 
florere dicitur suia capillis. Recordare ergo te esso 
daturum fruetum in tempore promieisse post 
floree, cujua bi nunlii sunt; tibique fas non ease 
capillis flerescere poat sanctam tonsuram. Hoc 
etiam indicant deposita? vestea floride, et qu«-
cunque alia ostentat deliciose vivene, projectia 
cum rebuB internis iis etiam quae eunt ad auper-
fioiem. 

94. Ne arbitreris enim, nec in cor tuum aecen-
dat ista cogitatio, pium mtmachum, eeu benoflcum 
laicum dignosci ex solia veatibua nigria; imo 
vero magnum istud indumentum virtutis indioiam 
mutari in magnam hypocriein, pulchram faoiem 
in larvam comoedi, atque ex apparentiis decipi 
simplioea, eosque qui tuum seneum nondum oo-
gnoverunt. Quod imitantes latrones et furea reve-
rendum senem forean simulando alioa decipinnt, 
et maxime cum capillos capitis sui deponunt, et 
cutie depilatur, ut deinde capillis non abri-
piantur, atquc sub aepectu verendi monachi ab-
soonditi facilius operentur, sicque non impedian-
tur meridia mala perpetrare, nocte enim densie 
tenebria proteguntur et velantur. Istoa aemulatur 
qui auguetam indumentorum nigritiem profert, 
per eam decipit, et dcceptiono ducit ad interitum, 
nonnunquam corporum, sed maxime animarura, 
quaa furatar caliginosae bypocrieis obscuritaa non 
Christiana, sed magis diabolica, quaeque vero ho-
mini Dei fugienda est 

95. Si quffl eet enim noctie similitudo, haao 
rcfert monachica nigrities. Et aliunde lumen ha-
bere jubetur, ad imitandas lucidas mundi noctee, 
et ad perfecte imitandas, ut de hoc homine nigris 
induto, CUJUB nox spiritualis divino conceotu diem 
indicat, dici poseit : « Dies diei eructat verbum » 
aicut decet animal rationale, et rationabilia lo-
quene, dicit Job, et deinde « Nox nocti indicat 
scientiam l S , » quam homini scbolastico non modo 
theoria, sed etiam practica acquirit, inquircnti et 
iavenienti Dcum. 

96. De noote autem temperata apte diceretar | 
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« Siout tenebr» ejue, ita et lumen ejus l f, id est, 
quale profundum et seoretum myetioam, talis 
epiritualis albedo, ut non sit obecura, atque igna-
ros a recta via decliuaas. Et ulinam velut columna 
ignis fulgeat nox monachica ad salvandos eoe qui 
de intellectuali ^Sgypto ad terram promissiouis 
migrabunt. Simili modo nubem induere cogitana 
ille magnue revera monachus, ne appareat neve 
videatur ab hominibus, DOQ eirapliciter nubea 
prooellosa erit et noxia, sed lucida nubea, ut 
scribitur. Qua absconditus sol virtutia non ex-
templo irradiat, aed quaei inhabitans ibi, tempore 
opportuQO, fulgidum caput inclinat, '< tanquam 
sponsus illustris procedens de thalamo suo , 0 , » 
de quo imber defluit ad dandam vitam idoneus, 
ut talia mooachus e plebe et proceribus conse-
cratus possit imitari venturum « euper nubea cum 
poteetate magna et majestate11. » 

97. Illa nube, seu potius nebula eaocta, Virgo 
figurabatur, modo quidem utique altiesimo, sed 
gradatim praeformanli verum monacbum ad eimili-
tudinem Deo acceptam. 8ic, el etiam melius, in 
urbe magci Coostantini incolffl amplia vestibus 
induli, ob casdem ratioacs, et pluree et meliores 
alias, nigro colore ornantur, nigrum hoc spirituale 
induunt, sacra illa obscuritate pro refugio aibi 
comparata. Qui, ο monacbo apud nos maguo, et 
ot teipsum Iibenter nominas, magna persona, cum 
increpatioae te plura et sapientiora docerent, sci-
licet te nubem futurum etbercie tonebris circum-
fusam; ei vero ηοα lucidam et abscondontem lu-
men, 8i non fulguraatem, ealtem aquas parturieu-
tem quibus jrrigatur terra αοα modo seneibilie, 
eed etiam intellectualie, homo ecilicet, ut in te 
impleatur tbeoria aqu« in «thereie nebulis caligi-
ηοβΦ. Poteris enim et tu terram madefacere, ut 
Theebites, pro Deo qui ia coelo et ia terra omaia 
iecit, quaecuoque vult, ct dat suis fidelibus eadem 
peragere. 

98. Te docebunt etiam Megalopolitani non mente 
occulta, dieeimulante, intus abdita et abatruea, 
ideoque teoebrosa, invisibili et iocomprebeasi-
bili, te oebul» fuisso comparatum; saae vero vir-
tute quaB plausus non requirit, et αυα apparet; 
lux vera eeee debes, ct ciroum te tali modo abscon-
derie, instar Dci, quem circumdant oebulae et tem-
peetates. Non ergo simplicitcr occultus eris, sed 
te cingent aliquae teaebrs, obtegeates lumen vir-
tutis, quod dissimulatum prodibit tamen, aliterquc 
apparebit, te invito, sicut lucidis lampadibus con-
tingit. Talia lumina diligit Pater luminum Deue, 
•cilicet bona opera, quorum echo velut percre-
pane toaitru loage resoaat; quorum fulgor videtur 

votro 5v προσφυώς καί τδ· « 'Ος τ δ σχδτος αύτης 
ούτω καί τδ φως αυτής* » τουτέστιν, ώς τδ βσΑ 
καί μυστικώς, κρύφιον, ουτω καί τδ ν ο ε ρ ώ ς διάλε» 
κον 7 ν α μή νύξ άφεγγής ε?η, καί ο ΰ τ ω ς άποπλε-
νώσα τής ορθής τούς μή εύμαφώς α ύ τ η ς έχοντας. 
Ε?θ* δέ ειη καί στύλφ πυρδς τήν μοναχ ικήν φωτί-
ζεσθαι νύχτα, ώς περισώζειν τούς άπδ Αίγύπτου τής 
νοούμενης (ίς τήν τής επαγγελίας έπαναστρέψο ντες 
γήν. Λόγψ δέ δμοίψ καί νέφος δποδύεσφαι λογιζό
μενος δ τψ οντι μεγαλόσχημων, ώς έπί έφανε ·'α κα? 
κρύψει τή κατά κόσμον, ούχ απλώς έσται νέ-οος α\-
γιδώδες, καί ούτω φθοροποιδν, ά λ λ ά νεφέλη φαιορί 
κατά τδ γραφό μενον * έν ή κρυπτό μένος δ κατ 
άρετήν ήλιος ούχ εξαφανίζεται, άλλ 4 ώς οίον οιχου-
ρήσας έχει, έν χαιρψ λαμπρδς προκύπτει , α όποα 
ένδοξος νυμφίος έχ παστού αυτού" ε κα ί δι ' ής δμβρος 
βήγνυται, ζωογόνεΐν δυνάμενος* Ινα ούτω κπϊ δήμιο: 
καί δυνατός άποτνλούμενος δ τοιούτος μοναχδς, εχοι 
μιμεΐσθαι τδν έπί νεφέλης έλευσόμενον τερσστίως μετι 
δυνάμεως καί δόξης πολλής. 

^ζ*. Τοιούτψ νέφει, καιριώτερον δέ νεφέλη φάνει, 
καί ή πάναγνος Παρθένος άπείκασται · λόγψ μέι 
άλλως ύψηλοτάτψ, (3υθμίζοντι δε τδν όντως μοναχον 
είς ομοιότητα θεψ άρέσκουσαν . Ο ύ τ ω και εισέτι 
βέλτιον οί τής τού μεγάλου Κωνσταντίνου τρόφιμοι 
μεγαλοσχή μονές, καί έπί τοιούτοις λόγο ι ς, καί έτι 
πλείοσι καί κρείττοσι, τή κατά μελανίαν χρώαει 
καλλύνονται, καί παράσημον αύτδ πνευματικόν «*• 
ρ (κείνται, καί ούτω σκότος ίερδν τούτο απόκρυψαν 
έαυτοις τίθενται* ύφ' ών τάχα αν όνειδιζόμενος, ά 
έν ήμιν μεγαλείε μοναχέ, καί ώς αύτδς χαίρεις σνβ-
μάζων σεαυτδν , μέγα πρόσωπον, άκούσοις λ είς 
πλείω καί σαφεστέραν μάθησιν, δτι νεφέλη μεν 
έζάπαντος είκονικώς Ιση περιβεβλημένη σκότος 
άέριον* έάν δέ μή φαιδρά, καί φως κρύπτουσα, κει 
έκτινάσσουσα εις λάμψιν, τέως γουν ύδωρ ώδίνουοα, 
δι' ού πιαίνεται γή , ού μόνον ή α ι σ θ η τ ή , άλλά καί ή 
νοούμενη κατ' άνθρωπον ώς άν παρακολουθώ και 
σοι θεωρία σκοτεινού ύδττος έν νεψέλαις αέρων, 
Έσται γάρ καί σοι καταβρέξαι ύετψ τήν γήν χατά τον 
θεσδίτην λόγψ θεού, δς έν τψ ούρανψ κα ί έν τή τί 
ποιών πάντα, δσα έθέλει, δίδωσι καί τ ο ΐ ς αυτού kp+ 
πευταΐς ποινϊν δ'μοια. 

Lr/. Έ π ι διδάξουσί σε οί Μεγαλοπολΐται καί 
ού χατά τδ κρύφιον τής ψυχής, καί βυσσοδομαιτοώ, 
καί ενδόμυχο ν, καί ΰπουλον, καί ο υ τ ω εκοτεινέη 
καί άόρατον , καί άκατανόητον έξομοιωθήαη. κ^<' 
νεφέλη ν, άλλά κατά τδ άθριάβευτον, καί ευτ* 
άνέκφαντον τής έν σοι αρετής* ώστε συ μέν 
αυτόχρημα οφείλεις εΤναι, περί δέ σε κρύψις toirfe 
εσται μιμήσει θεού* ού κύκλψ νεφέλη καί γν#*' 
Ούκούν ού σκοτεινός έση απλώς, ά λ λ ά κυκλώα: * 
τδ ζοφώδες, έπικρύπτοντα τδ κατ ' άρετήν εάΓ 0 

καί κρυπτό μενον δ'μως έκδραμεΐται, άλλ·*·»"" 0^ 
καί σού μή θέλοντος* δποΐόν τι καί περι d λαυνηρα 
φανία γίνεται. Τοιαύτα φώτα φιλει δ πετηρ ™Ί 
φώτων θεδς, αγαθά δηλονότι έργα* ώ ν δ ήχο; δσε 

«· Psal. cxxxvin, 12. 1 0 Peal. xvm, 6. 1 1 Luo. χχι, 27. 
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Ιροντή τρανεστάτη μακράν έξηχειται * ών ή 
ιή φαίνει τή οικουμένη, λάμπουσα έμπροσθεν 
Ορώπων* ών ή δδμή ού θείου όζει, άλλ' είς 
ν αυτόν ευώδης αναβαίνει. 
Τοιούτψ γούν λάμπε φωτί. Καί δραμούνται 

; έπί σε, καϊ άνάψουσι καί αυτοί μεταλήψει 
:ό σού φώτα όμοια . Καί πως άμιλλώμενοι 
ιδων αγώνα τούτον τελέσουσι διά σού, τψ 
σεμνότερον τού έν τοΐς πάλαι ίστορουμένου. 

Γε και υπέρ τά τών Νικομηδέων φώτα έν άκα-
λλαχού γής τήν έν σοι δείξεις φωτοφάνειαν. 
»ν μέντοι σύστελλε τό άγριον πυρώδες, δι' ού-
ί φαύλαι νεφέλαι, οί δεινοί μοναχοί, τδ πα-
:ον καταφλέγουσιν, ώς άγρωσις ξηρά βρωθή-
κατά τόν άγιον Ήσαίαν ύπό πυρδς· έσο δέ 

ίων αυτό ύλαις άξίαις καύσεως επιτιμητικής , g 
; πολλάς ό υλαϊος αναφύει βίος. 
Ευνελεΐν γάρ τό παν έν βραχυτάτψ * νεφέλη 

οφείλεις είκάζεσθαι, ού μήν έκπυρηνιζούση 
»ους, όποιον τι κεραυνοβόλον φαίνεται νέφος, 
μή Δαυϊτικώς έναδολεσχών έν τοΐς τού Κυρίου 
>μασιν , άλλά καταφλυαρών βλασφήμως καί 
Μυς, ών άν βούλοιτο, καί ούτως άφιείς χάλα-
ιί πυρός άνθρακας, ψαλμικώς εΐ7:εΐν δι' ών τό 
υρύεντος θυμού σκιαγραφείται νεκροποιόν. Ού-
έμή πάλαι πόλις τήν μοναχική ν μελαμφορίαν 

*εΐ φιλενδεικτικώτερον . "Αλλως μέντοι ούκ 
ίοωται τό μέλαν χρώμα προκαθήσθαι τών 

t ύπερφυώς, εί τό τού αποστολικού ήθους 
ελμα, καί τήν εύαγγελικήν ομοιότητα, καί τήν 

έλλαμψιν άφέληταί τις τού μοναχού · καθ' ^ 
τή δήθεν σκοτία τής μελαμφορίας φώς θειό-
τοΐς όρθά πολιτευομένοις έκφλέγεται καί προ-
ι έμπροσθεν τών τοιούτων ανθρώπων, εί καί 
ά σώμα κρύπτειν αυτό πειράται μόδιος· ώς, 
:ό τοιούτον ούράνιον φώς, τό ήλιώδες, είπεΐν 
ηθώς , υπέρ ήλιον, τής μοναχικής μελανιάς 
γοι τις, δ'μοιον τε γίνεται τηνικαύτα, ώς εί 
νθραξ πύρ φλύγεον στέγων, είτα σβεσθείς καί 
.ωθείς είς μελάντερον, ήύτε πίσσα, ούκέτι τό 
εΐον τού χρηστού άνθρακος, άλλά μελάσματι 
απομνημόνευμα εκείνου περισώζει τοΐς βλέ-

;. 
Ειη δέ άν καί θεωρητικώτερον μι̂ ρ μέν ταύτη 

., τή κατά τόν μονάζοντα, νομίζειν χαίρειν τόν 
ασιλέα Κύριον, ού καλά τά πάντα ποιήματα· 
ενούν δε τά λοιπά χρώματα , ώς μηδέ ενός I 
ν άφιέντος τόν αυτά περιβεβλημένον άξιου σθαι 
'ς τδν παράδεισον είσελεύσεως* δν ούκ άν ε?-
ι, άλλ' ούδε ένθυμηθείην, μελανδρύοις μεν τε-
>αι καί έβένοις, καί 6'σοις άλλοις ού μόνον ή 
α τό μέλαν φέρει, άλλά καί ή όλότης τοιούτψ 
|εται χρω ματ ι* δένδρο ις δε μή ένευθηνεΐσθαι 
ιαρποΐς, ών καί άνθη πάντως ανάλογα προοέ-
:αι, οίς λλάμπει φανότης λευκότητος, φίλη τοΐς 
ρωτός άγγέλοις. Ει δέ τις τών έριστικωτέρων 

λίαν πάνυ μέγα σέμνωμα τής μελαμφορίας τό 
*ιον άντιπροφέρει κυάνεον , καί τδ κατά γήν 
θάλασσαν μέλαν (μέλαινα γάρ καί εκείνη καί 

PATWL. Ga. CXXXV. 

in terra, coram hominibue refulgene; quorumque 
odor non sulphur olet, sed cum fragrantia ad CGB-
lum ipsum aecendit. 

99. Hao igitur luce refulge. Tunc oranes ad te 
coocurrent, similiaque lumina aba te mutuantea 
accendent, et, quasi agmine facto, illam lampa-
duiu pugnam altera antiquitua tradita illustrio-
rem per te conlicient. Mox super Nicomedieneia 
lumina, ia ictu oculi, ubique terrarum lucem tuam 
patefaciea. Attamen cum fulgebis, saevam ignem 
comprime quo nubea vacuas, inetuendi monacbi 
quidquid accurrit incendunt, et igno oomburitur 
grameo siccum eecundum sanctum Isaiam. Huno 
igaem fovo matcria conderanatione et crema-
tione digna, qualem multam affert vita mate-
rialia. 

100. Jam vero brevissime rem concludamue. 
Lucid» nubi debes assiiuiiari, non autem fulmini 
coruscanti, ut apparent nubea fulmen jacientea, 
et homo qui oon dicit cum Davide justificationee 
Domini, eed blasphamiae et calumniae, utounque 
voluerit, multiplicat, eicque grandinem et carbo-
nes ignie emitlit, ut dicam cum PealrxJala, quibue 
deecribilur plaga mortalis accenaa ir» : Sic mea 
vetus civitas nigraa monachorura veetee magnifi-
cat et ostentat. Non tamen verum est nigrum oo-
lorum cffiteria culoribua mire praeatare, ei morum 
apostolicorum indicium, evangelicam eimilitudi-
nem, atque divinam claritatem a monacho quia 
dempserit, quibus rebua in bao nigri indumenli 
obscuritate, lux coelestia apud rectoe hoinioea elu-
cet, ot fulget in conapectu hominum, licet eam 
modiua corporis obumbrare conetur. Si quis enim 
hanc lucem cooleetem aolarem, magia autem plus-
quam aolarem, e nigria monachi vestibue aufe-
rat, tum accidit, quaai carbo ignem ardentem 
emittena, et mox exatinotus, redactueque ad ni-
gritie:n, ut pix jam carbonia ulilia titulum ami-
ait, el aola nigritie memoriam hujus aervat viden-
tibus. 

101. El forsan eaeet nimis lemerarium boo uno 
colore, raonachico aempe, gaudere Regem regum 
Dominum arbitrari, cujua opera omnia bona eunt, 
et reliquos ita deepicere coloree ut, uno eorum 
deiicioDte, hocoo eis circumacriptue non dignus 
inveniatur qui introducatur in paradisum. Qui 
paradiaus nec dicendua, nec cogitandus quidem 
eat conaitus nigris quercubue, et ebeno, ot qua-
cunque alia arbore et cor nigrum intue nabeQB, 
el univerea materia boc coloro inficiiur; et non 
abundare arboribue, et fructibus, et floribus eimi-
libue productia, in quibus refulget nimia albedo 
angelia Uei accepta. Et si quia sopbiata, ad au-
gendam magnam et sublimem nigri indumenti 
dignitatem, couferat csruleum coelum, terram et 
mare nigrum (sunt onim nigra heo et istud), et 
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mox omisiif maxiraie elementie, ad minima des-Α α υ*τη), ε?τα τών στοιχειακώς μεγίστων άφέμενος, 
oendat, inter quae eunt pulcbra epccula, dulcinm 
oculorum pupilla, et omoia alia similia a Oeo 
nigro colore mire exornata, qui recte cogitantibus 
contradicens, rccte hic censeretur vel ββηβιι pri-
vari, vel poonam qunerere; qui vero consentiret, 
bono judicio pneditus judioarctur. 

102. Equidem porro recte judicane, ecieneque 
ad eimilitadinem harum rcrum nigrarum mona-
ohum depictum eseo symbolice, in ipso videre 
cupio dotea eorum corporum nigrorum, (scilicet 
ccoleetie, terreni, marini, oculi et speculi), ut verus 
monacbus vidoatur referrc imaginem horum bono-
rum eia inditorum (et multorum et diversorum, 
naturalium et additorum, mund 
malis, eorum quae ad decentiam 
giam pulchrittidincm addeodara, aut ad ceteras 
utilitatcs eunt idonca, quibus natura perficitur, et 
ars natura imitatrix coopcrari videtur). CoDlum 
quidem propter millia bonorum in ip?o, et per 
ipeum Dei aemulatorem et ccclestem efiicientia; 
terra, non quidem incompta ac informie, eed 
egregie feconda, et rore caileeti frugifera; mare, 
quod multa commoda aflert hominibus, quod 
omne neceesarium continet, cujus eat nutriro 
animalia magna quidem ex parte nostri, propter 
magnum animum nostrum, et parva propter ani-
mi simplicitatem; et oculus, quia Deum contcm-
platur; et §pcculum, quia verba Dei recipit. Talis 
nisi monachus apparcat, sed solummodo πι

τών σ μικρότατων γένη τα ι, ών μέρος κα ί τά καΐΐ 
Ινοπτρα, καί αί κατά τους γλυκείς οφθαλμούς κόροι, 
και δ'σα τοιαύτα σεμνώς έκ θεού τ ή μελανία κο
σμούνται, ό μεν άντιλέγων τοΐς ορθώς ο ύ τ ω νοούαιν 
ε?η άν ή αισθήσεως χρήζων, ή κόλασ'ιν έθέλων 6 ίΐ 
κατατιθέμενος, άλλ' αύτδς λογίζοιτο Sv ούκ άμοιρος 
λογισμού αγαθού. 

ρβ'. Και τοίνυν ούτω φρονών καί Ιγώ προς ορθό
τητα, είοώς δε καί ώς προς τοιαύτα μελασματχ χα: 
μοναχδς άπας κέχρωσται συμβολικώτερον, έπιήυμώ 
βλέπει ν έν αύτώ τά σεμνά τών τοιούτων μελά^ν 
σωμάτων Γτού ουρανίου, τού γήινου, τού θαλαττίου, 
τού τής κόρτς, καί τού κατ' ένοπτρον) · ΐνα προ; 
ομοιότητα τών έν τοΐς τοιούτοις αγαθών (τών ζύ· 

i et individui ani- β λών, τών πολυειδών, τών ζωογόνων, τών συστατι-
ΙΙΥΪ, aut ad Cgre- κών καί κόσμου παντδς καί ζωής τ ή ς καθ' έκαστο*, 

τών είς εύπρέπειαν , τών είς έπιποίησιν κάλλθ3; 
επαινετού, τών εις λοιπάς ενεργείας, δι* ών και ο>-
σις άποσεμνύνεται, καί ή ταύτην έκμ·μουμ*νη τέχνη 
συνδιατιθέμενος έκφαίνεται) καί δ αληθής μεγαλο-
μόναχος καί θεωροΐτο καί αυτός· ούρανδς μένκατϊ 
τά μυρία έν αύτφ καί δι' αυτού κ α λ ά , δι ' ών ουρά
νιος γένοιτ* άν ζήλψ θ*ίψ' γή δέ ού τδ άόρατον κιί 
άκατασκεύαστον, άλλά κατά τδ έναρέτως κάρπιμον, 
καί θεία δρόσψ πάμφορον θάλασσα δέ κατά το έξ 
αυτού πολυωφελές έν άνθρωποι ς, καί παντδς ένδέον-
τος άναπληρωτικδν, ού μέρος και τδ τρέφειν ζώα* 
καί μεγάλα έν ήμίν διά τδ έν αύτοΐς μεγαλόνουν 
καί μικρά διά τήν κατά νούν άφέλειαν · δφθχλμδς 
δέ τψ κατά θεοπτίαν διορατικφ· καί ένοχτ^ον τψ 

grie vestimentis induatur, auperbit do hoc indu- C δεκτικψ τών θείων έμφάσεων ώς, ε?γε μή ·:•>·. 
meato. 

103. Mihi ia aliquid eimile oon donetur nigrum 
saorum indumentum, non ut squiparelur chao, 
nec erebo, nec alicui inferorum propriotati, qui-
bua nihi l nigrius est (jocari est enim ista confcr-
re); eed ut tenebras exteriores effngiam. Et timeat 
eupradiotus monachus ne adversus se crocitent 
objurgationes multaque isto modo nigra nuntient, 
neque ullum boQum magno monacho congruum 
eignifloantia. 

104. Sed jam valeant quecunque de colori-
bue circa nigritiem disseruerunt homineB hujue 

δ μεγαλόσχημων έκφαίνεται, άλλά μόνον μελαα%ο-
ρών, βρενθύεται τή τοιαύτη στολή. 

ργ'. "Εμοιγ' ούν μή άποκληρωθείη τδ κατ' έμ 
ίερδν μέλαν άμφιον είς τοιούτον τ ι , ο ύ χ Ινα μή πρδς 
χάος άπεικάζηται καί πρδς έρεβος, 1} καί πρδς έτε-
ροΐον ?δου φόρημα · ούπερ ουδέν τ ι μελίυτκον 
(παίζειν γάρ έστι τδ ούτω παραβάλλεσθαι)" άλλ' "ίνα 
μή τδ σκότος έκεΐ λάχω τδ εξώτερον. Καί αύτδς έί 
δ πεφρασμένος μοναχδς δεδιέτω, μήττοτε κστεκ;»· 
ξωσιν αυτού ψόγοι, πολλά παράγοντες, μελεηήιοε 
μέν εις δμοιον, άγαθδν δέ ουδέν έπ ι συρόμενε τ*-
πον τψ μεγαλοσχήμονι. 

ρδ'. Ίνα γάρ άποκεΐσθαι ά φ έ μ ε ν ο ς , δσα τψ. 
χρωμάτων έφιλοσόφησαν τών παρά γ ε τδ μέλαν εί 

rei periti; ad alia procedamus. Et primtim inter |j καί τά τοιαύτα σοφοί, τών προχείρων γένωμ&' 
vilia non est ponenda albedo, et aliis de cau 
eis, et propter angdum aspectus fulgarantis in 
reeurrectiono Salvatoris mundi, vestcque alba re-
fulgentem, cujus imitator eet quilibet monachue, 
licet nigris vestimentie indutus; atqueetiam prop-
ter eum, qui luce pro veetimcnto operitur, eecun-
dum quem conformari idem elegit; denique propter 
divinam claritatom in Thabore, si non euper lu-
cem, ealtem supra solem coruscantem. Quid ergo 
euper lucem? Qui dicit:« Ego 8um lux mund i 1 1 » : 

πρώτα μέν τδ λευκδν ούκ έν σμικρψ τέθειται λό** 
τά τε άλλα, καί διά τδν έν τή κοσμοσωτηρίφ ε»* 
στάσει έξαστράπτοντα τή μορφή άγγελον, καί (ΤΑ 
λευκή διαλάμποντα· ού μιμητής άπας μοναχέ* & 
καί μελαμφορεΐ* έτι δέ καί διά τδν άναβαλλ·*"* 
φώς ώς ίμάτιον, πρός δν δ αύτδς τυποΰε#« «Ρ 0 -

έθετο· ναι μήν καί διά τήν έν τ ψ Θαβώρ ·νβτχττ^ν 
λάμψιν, τήν ε> καί μή ύπέρφωτον, alV ούν ύπερ 
ήλιον. Τί δέ τδ ύπέρφωτον ; Ό ε ί π ώ ν ε'Ε,γώ ει μι 
τδ φώς τού κόσμου, » δ Πατήρ τών φώτων , ή έρχί-

" Joan. vxiif 12. 
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ουσία, έξ ού χαί δι* ού άπαξ έν ήμίν φωτι-

δ τε πρδς α"σθησιν, καί δ χατά νούν πρδς 
ρώς απεικονιζόμενος , ώς άνθρώπψ δυνατόν, 
ίμησιν 6 μελαμφόρος μέγας ασκητής διαυγά-
• κατ* αύτδν μελανίαν τή εκείθεν φωταγωγία 
σφορία. "Αλλως γάρ, ώαπερ ηλίου έκκαυσις, 
3υσα πρόσωπον, ούκ έχει χρώζειν τούς ούτω 
τας εις αυτόχρημα Αίθίοπας, άλλως είπεΤν, 
ιδαιθίοπας. Ούτο)ς ουδέ μέλαν μόνον φόρημα 
ψηθείς εκτελεί μοναχούς, άλλά τούς δοκήτας, 

αύτδ ψευδομονάχους· οί τήν μοναχικήν εύ-
δποκρινάμενο*. πορισμδν βίου καί τοΰτο 

•υρίσκουσιν, ολίγα μέν δαπανώντες είς τήν 
Γ,ν, τά πλείω δέ εις χάος γαστρδς κατασπών-
αί έτέρως δέ φράσαι τήν τοια·ύτην έννοιαν 
μέν φϋλα. Γερμανών Ιστορείται, ούκ ήδη δέ 
ούτοι καί ο*, έψιμμιθιωμένοι. Τδν δ'μοιον δή 
ύδέ μέλαν φόρημα ακριβολογεί τδν μοναστη-
*Π γάρ άν ήσαν μοναστηρίου άνδρες καί τδ 

>ί Μελάγχλαινοι· Ζωπ^ρητέον ούν φλόγεόν τι 
εινόν, πρδς δέ καί θερμδν τούς έν τη μονα-
^λιτεία* 'ίνα ώς είς άνθρακας άναπτόμενοι θεού, 
;ίζωσι καί είς άναφοράν εύωδίας θειοτάτης,χρή-
υτηρίψ προσήκοντες. Άλλως γάρ ψεύδονται 
}γδν άνθρακα. 
ναι ούτω μέν τοΐς πλείοσι φιλητδν τδ άπραγ-
λευκδν ώς μάλιστα, δ'τι καί τδ δρ^ν, δ διά 
περαίνεται. Σεμνύνεται δέ μετά γε τδ λευκδν 
καί φαεσφόρον τδ έρυθρδν, ε"τ' ούν κόκκινον* 
έ ίλαττον , δ'τι μή καί ε'ς πλέον, καί τδ 
iv, δ'τι συμβολογραφεΐ βασιλείαν, δ'ση τε περί 
ί τήν υπερουράνιον καί μάλλον, δ'τε τήν ' 
>δς άπειροκαλίαν χοώζει, μηδέν τι σκυθρω-
ιν τή μελανία, ει καί άλλως στυγνόν είναι 

άλουργίδος άνθυς έίρητό^ευται. Διδ καί εις 
πιπρέπει στολήν τοΐς μή πανηγυρίζουσι τε-
κώς. Καί τοίνυν, δ'τε τις άνθρωπος ών κόσμου 

κατ' αύτδν τύρβής, άρεταΐς έπιπρέπει, καί 
:αθών ούτω βασιλεύει, τοιούτοις αν πρέποι 
ίθαι χρώμασιν* ού μήν τψ απλώς μέλαν ι. Ό δ' 
μοίψ λόγψ καί ώς είς φλόγα πυρδς άγγελιχώς 
πει, θεψ λειτουργών, έπεί τοι ερυθρού χρώμα-
ς τι καί τό φλόγεον. 
Γίς ούν αύτδς λογισθείης πρδς έκεΤνον τδν 
. ώ μον αστήρ ιώτα, ζκων διά μελανίας άκρά-
ιί μηδέν τι πυβράζον έ'χων, καί ούτω λαμ-
Καί μήν δ τοιούτος έρυθροφόρος καί είς πα- i 
έγγραφήσεται τών ύπ' αύτου καταρτιζομένων 
ετήν, καί μιμητής θεού , τού πρδ πάντων 
, λογισθήσεται* δι' αύτδ δέ ουδέ άσχημάτι-
ιτά τούς χύδην λαϊκούς. Διδ και άββάς δ αύ-
δή καί σύ έπικέκλησαι), ήδη δέ καί μοναχδς, 
νής θ«ίας άνθρωπος, οποίας πολλάς δ σωτήρ 
; θεός ημών εύηγγελίσατο. Έ γαρ ούχ όπο
ιον Κύριον καί δ τοιούτος, φυλάσσων τάς 
αυτού ; Καταμόνας έπ' έλπίδι τή πασών 

ivi κατοικίζεται, καί ούτω κατακληρονομεΐ 
κατέρα*, τήν τε ύπερανψκισμένην, καί ήν 
πατούμεν. Ά ρ α δέ ούχ υπομένων υπομένει, 

Α Pater luminum, subsietens ante Iucem, ex quo et 
per quera omnis noatra illaminatio, sive sensum, 
eive intellectus; ad quam lucem compoeitus,quan-
tum homini pos&ibile est, quam imitatus maguua 
asceta nigri indumenti, euam nigritiam illumioat 
luce inde abducta et reflexa. Aliter enim quemad-
modum eolie radii.qui vultum nigrum faciunt,non 
poFsunt extemplo in /Ethiopcra, aut in faleum 
yEthiopora aliquem transmutare; aic neque eola 
veetis nigra veros monachos efilcit, scd apparcntes 
et falsos. Hi monacbicam simplicitatem pro vita 
magia opima accipientes, hoc lucrantur, pauca ad 
acquirendum erogant, multaque in abyesum ven-
tris ingurgitant. Quae res alitcr dicenda eat. Albe 
traduntur tribus Germanorum, neque aimilea iie 

FJ qui fuco liniuntur. Eadem ratione nec indumen-
tum nigrum verum efTecit monacbum. Nunquid 
enim monasterium incolebant gcns Melanchlacno-
rum? Queranda est igitur flamma, et lux, et calor 
eis qui in monasteriia degunt, ut, quasi carbones 
Dei, accensi prosint ad bonum odorem edendum, 
fiantque eacrificio utiles, ut decet. Sin minue, ve-
rum carbonem mentiuntur. 

105. 8ic ergo a plerieque diligitur color albue, 
quia viliesimus est, sicut viane qui luce perficitur. 
Poet album vero et lucidum colorem miramur ru-
brum, eive coccineum, nec minu9,sed xnagis pur-
pureum, qui regni, sive in terris, sivo super coe-
lum insigne eat, ot maxime cum Irin rudius pin-
git, nihil triete nigritia prajfcrentem, licet aliter 
floe purpuraj odibilis csee narretur. Idcirco ille in 
veslem sacram his qui eccleeiae DOQ prosunt, po-
test aptari. Sic igitur cum aliqui ne mundo, et 
inter mundanum tumultum, virtutibus coruscat,et 
impcrat pasaionibus, bis coloribus convenienter 
insignitur, non tamcn simpliciter nigro. Et ipse 
eadem ratione, cum Dco sacrificat, quasi flamma 
ignis, ut angelus, rcfulget, quia rubro colori pro-
xima eet Qamma. 

106. Quis ergo judicaberis, ad hunc laicum col-
latue, ο monache, qui venis cum sola voste nigra, 
nihilque ignitum, lucidum habes? Hic quidam 
rubris vestibus indutus, pater habebitur eorum 
quos ad virtuicm informat,imkator Dei Patris ora-
nium reputabitur, et ob hanc rationem indumento 
non fraudabitur inter vulgue laicum Ideo abbas et 
ipse, ut tu vocaris, insuper et monachus, utpote 
vir eancta? mansionie, ut Christue Salvator Domi-
nus no3ter sspe cvangclizavit. Nonne enim Domi-
num exspectat is qui cuatodit vias ejus ? Seor-
sim habitat optima epe innixus, ei sio utramque 
terram a sup^rie freqnentatam et a nobis tritam 
possidot. Nunquid expcctans non cxspcclat, et 
Dominus ad eum in UDtum inclinatur,ut per oum 
miracula operetur,qualia multa vidimus?Et ei iste 
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rubra ferene indumenta eximiaque pulchritudine Α **ΐ 0 Κύριος προσέχει αύτφ ές τοσούτον, 
erube8cen8,viilt insuper oculoe hominutn effugere, 
sicque a fcra homioea devorante ab8condilur;tunc f 

ut arbitror, ob banc causam, titulo ^monacbi Deo 
proximi, nigris indumenlie vesliti non carebit. Hic 
enim quaai nigru aepioe (10) buniorc,culorc obscuro 
ciroumdatur; ille autoui iuslar loligicis liquore 
rubro, ut narrat naturalie hieloria, inimicum po-
teat fugare. 

107. Et quoniam albedioe et luce ejua distrahor 
ad eam reflecto, ejusque gratia cupientibus audire 
memorabo quae aliquando, cum maxiniain urbium 
perambularem, vidi ego, et aaocta ibi cccleaia 
meoum et reliqua turba quam maxima. Tempus g 
erat cum Megalopoli,in matre nostrarum Ecclesia-
rum, magno ejus pontillci assiatebal Pater patrum 
in Alexandria usque hodie, sanctus Eloutherius. 
Girca eum alii Aiexandrini diversi colorie etabaot, 
Intor quoB erant eeniores monachi, pulchrie vesti-
bus ut apud nos ornali. Erat quidam in albis in-
dumentie, erecta statura niger aspectu, aed augu-
BtaB et dignus quem intuercntur. Huic pro pallio 
tunica linea, reeplendens sicut lux; in sinu densa 
et lata veetis, more noslro, ad humerum sinistrura 
linea recta contrahitur. Caput tegebat opcrto-
rium ex longa tenui et alba tela circumvoluntum, 
iterum eicut in geote. Ilorainem mirabantur qui 
videbant. Yere enim ab numeio ct sureuru erninc-
bat eupra astantes. Et cgo illum admiratus, a 

θαύματα δι' αυτού έκτελεΐν, όποια π ο λ λ ά 
Ε! δέ δ ούτω φορών ερυθρά Ιμάτ ια , και πρδ 
Λος ένάρετον έρευθό μένος, έθε*λει και οφθαλμό 
θρώπων λανθάνει ν, καί ούτω κρύπτετα ι τδν 
πύλεθρον θήρα, ούχ άν, οΐμαι, ο ύ δ ' ένταΰ( 
τού κατά θεδν μελαμφορούντος παρελαθήσεται. 
μέν γάρ, δ'σα και θολδν σηπίας μέλανα , τδ τής 
άμαυρόν τ:ερίκειται· δ δέ, δ'σα καί τευθ?ς Qol 
έρυθρψ κατά ζωικής Ιστορίας έμφασιν, έχφεύγει 
δλοθρεύοντν δύναται. 

ρζ. Άλλ ' επειδή με τδ λευκδν ετι περ: 
έθέλει διά τδ κατ' αύτδ φωτεινόν, άναολέπω 
είς έκεΐνο, και χάριν αυτού συγγράφομαι τοις 
κροάμοσιν, δ' και έγώ ποτε εΤδον, δ'τε περιει: 
τήν μεγίστην τού πόλεων, και σύν έμοί λογα; 
τάτη έκεισε, καί λοιπός δέ μυρίος δ'σος δι 
ΕΤχεν ή τών καθ' ήμας εκκλησιών μήτηρ ει 
καιοφ συμπαρεδρεύοντα τψ κ α τ ' αυτήν ·«• 
άρχιερεΐ καί τδν έν Αλεξάνδρεια μ έ χ ρ ι καί εί; 
πατέρων πατέρα, τον ήγιασμένον Έλευθέριον 
περιίσταντο εκείνον άλλοι τε τών Άλεξανδ^έων 
χρωμοι, έν οΐς καί μονάζοντες γεραροί, άμ^ 
μενοι κοσμίως κατά τούς έν ή μ ι ν . Καί τις δε 
κοφόρος, υψηλός εκείνος τδ ανάστημα, μελάγ 
μέν ίδ-ΐν, εύ δέ χαρακτήρος έ χ ω ν , καί θέας 
καί ή αναβολή αύτψ λίνεος χ ι τ ώ ν , λάμπων , ί: 
φώς· ού τδ καθ' ημάς β*θύ καί π λ α τ ύ κροκό 
άπεστένωτο περί τδν άριστερδν ώμο ν & 
τρόπψ· καί τό κάλυμμα δέ α ύ τ ψ ττ 4 ς κεφαλή* 
οθόνης μακράς καί λεπτής και λευκής ε-Αΐγμ, 

quodam bomine istiue magni ponlificis quairebam C έσκεπεν αυτήν, εθνικώς καί αύτδ. Καί έθαύ^ζ 
ορωντες τον άνθρωπον. *IJv γάρ αληθώς ώμ'.3 
τοις έκεΐ, και υπεράνω. Τεθηπώς ούν καί έγύ 
άνορα, ήρόμην τών τινα τού καλού εκείνου α 
ρέως, όστις ποτ' άν ειη ό προέχων εκείνος λι 
μων. Καί έμαθον, ότι πρωτοδιάκονος ήν τή; 
'Αλεξανδοέων καθολικής Εκκλησ ίας , καί ώς πο. 
τιμάται τψ πατριάρχη· Τί ούν ; έξουδενώσω έκ; 
τής ίερας όμηγύρεως, ώ κύδιστε μονάχε, οτι 
κατ' έμέ καί κατά σέ μελέγχιμον ε ί χ ε στολήν, i 
λευκήν υπέρ χιόνα; Ούμενον ά λ λ ά ίχοψ'. 

ι κρίνον κ»! ·»*. 

quisnam eeeet bic vir praecclsue et albis indutus 
Audivi esse eum arcbidiaconura catholicce Alexan-
driooruin Ecclesis, plurimique a patriarcba aesti-
mari.Quid ergo? Istum ο eacra congregatione pro-
iiciam,o gloriosieissime monacbe, eo quod non ha-
buerit, eicut ego, et sicut tu, nigram vestem, sed 
nivo candidiorem? Minime, scd orationem cjus 
admitterem ut apostoloci viri, licct tu forte id 
reformides.IHc enim,ut loquar evangelice,utlilium 
veetitue erat, eive ut fulgida margarita. 
εκείνου εύχήν, ώς αποστολικού ανδρός, ει καί σύ τυχόν όκνεΐς αυτό. Ένεδέδυτο γάρ κατά 
εύαγγελικώς είπεΐν ήδη δέ καί κατά λευκοφαή μάργαρον. 

108. Quod nobiesemel apparuit, foraan simile p T / . Άλλά τούτο μέν έσάπαξ ή μ τ ν τ 6 τ ε κατεβ 
eet pulchr® stole Jacob, qua eum a patre benedi- παρεοικός ?σως τή καλή στολά τ ο υ Ιακώβ, ί 
cendum mater Rebecca inducrat. Tu autem nulla D μήτηρ αυτός 'Ρεβεκκα περιέδυσεν, εύ/ογησόα 
re alia ao nigris indumentis conspicuus, cur cum ύπό τού πατρός· σύ δέ ό μηδέν ά λ λ ο σεμνός ί 
divina peragie ct Deo propinquaa, circumdaris μελα ' ' * ' 
lana rubra, et alba ex raaxirna parte, sanclumque 
torquem fers floridum, auro insignitum, et in 
longans fimbrias desinentem ? Et quod majus esl, 
cum in hierarchicam aublimitatem uBcendisti, 
quam multo cum ardore pereequebaris, quam ob 
oaueam etolam sacram induis fulgldam et eplen-
dentem margaritia lapidibue pretiosis quara con-

(10) Sepia (la < M eat quedam polyporum 
speciee, qun humorem niterum de corpore eaiittit. 
Loligo ert altera eorumdem polyporum epecies 

r - ^•^s.w * Λ Λ ο αιμ^Ά » 
χνίαν, τί δή ποτε, δτε τά θεία λειτουργεί;, ? 

λ ω τ τ ψ θ ε ψ , έρεαν έρυθράν περιβάλλει , **1 ' ^ ' 
δέ τά πλείω, καί τό περιτραχήλιον άγιον 
περίκεισαι, καί που χρυσψ καταπεπασμι^ί Χ ! 

είς κροσσωτούς άπολήγον περ ιβλέπνους ; Τ» « * 
μείζον δ'τε καί σύ πρασαβήσγι έ ς άρχιε: 
τικόν,^δ πολ λ αχού πραγματεύε κνιτά Λουδήν π· 
λόν, διατί έπενδύη λαμπράν στολήν Uow,vja\c 

quae exagitata rubro puro aquae tiDtrit. neni 
pereequentibu8 aufugit. 
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ό όρθδς κανών ένδέδωκε, προκχλύπτων αίσθη-
τούτοις παραπετάσμασι μυστήρια κρύφ»α, συν-

^αμβανομένης τι κάνταΰθα τής κορυφαίας λευ-
^τος έν σοι, καθ* ήν τηνικαΰτα καινοπραγεΐς, 
ϊμπόμένος άνθηρώς. Πολλοί γαρ τών κατά σε 
ρούνται άνεπισφαλώς , άμα επίσκοποι καί ά'μα 
ιοί, τήν σκέπη ν τής κεφαλής. "Οτε καί ε*ττιν εί-

τδ τοιούτον ώς οίον πρέμνψ μέλαν ι προσπε-
/ϊαν έμβολάδα λευκήν. Καί τότε δή άγαπψης 
τδν ποίν 

τδ περιμάργαρον καί κατάλιθον απόβλεπε σθαι ; Α ceeail jus canonicum, his velifl materialibue aecre-
!a mysteria obumbrans, et hano albedinem tuo 
capiti auperaddis tnnc prirao usnrpatam, et ju-
cunde refulgea? Multi enim sine dubio videntur 
juxta tc timiii episcopi et albi, quoad capitieoper-
torium. Istud aimile albo surculo in radice nigra 
insito dici possot. Tunc iorte patrem antea odibi-
lem diligeres eicut teipsum (imo magis quam 
te), eiquidem imposito capiti signo subjecti, ni-
grum detrudie quod primas partes habebat. 

μισητον, παπαν, καθά καί σεαυτδν (μήπου δε καί είς πλέον), ε*ίγε τδ κατ' αύτδν ύστερον 
οολον υπερθεν τής κεφαλής θέμενος, υποβιβάζεις τδ προηγησάμενον μέλαν. 

Ι'. Ηροσεπιτούτοις αναβαίνω έπελευστικψ λόγψ 109. Pra;terea festino sermone devenio ad ea 
είς τά τής θείας εκείνης σκηνής τυπώματα, οΐς sconasanctai indumenta,quibus ut omittam veatem 
ι γε τού αρχιερατικού πολυτελώς ποικιλτού πε- hierarchicam et magnificedistinctam,rubrum etiam 
ήματος καί τδ έρυθρόδανον συνεβάλλετό τι aliquod decus addebat, atqne ad reliqua cultum 
^ωπισμού, καί δπόσα δέ άλλα τδν ίερδν συν εκ ο ό- g aacrum conficientia, et coloribus variia insignita. 
κόσμον, χροίαις διαφόροις προφαίνοντα · έν οΐς Inter ea lapides aspicio pretiosoi et malticoiores, 

qui an perfocla nigritie reaplendeant nesoio. 
Audis et noeti etiam, quasi vivene in seeculo, lapi-
dem carbunculum, cujus nomen ex eimilitudine 
ductum non fallit. Nomen cognovisti. Sapbirum 
etiam obscuro colore non vestitum non ignoraa; 
neque ligurium lapidem, qui intuentibue dulce 
aubridet, et nigritiem abacondit. Pulohra a sacrie 
auctoribus de lapide porreaceo, qui ob hanc cau-
eam virescere recte crediiur. Egregio colore puri 
lapidee divini, quos Greci in vinarium colorem 
traaimutanU Aurum in ocbram tingitur, aliter vero 
lucet, et fulget sicut sol : eic ocbram demiramur, 
ad qaam ipaum auri pigmentum pingimue, uo 
omnem flavum colorem, imo et bilem flavam ia 

εωρώ καί τίμιους λίθους πολυχρόους εκείνους, 
ούκ οΤδα εΓ τις ήν μελαναυγής ές άκρατον. 
ύεις, ήδη δέ καί οιδας, ώς έν βίψ στρεφόμενος, 
ν άνθρακα, δς τή πρδς έμφέρειαν ομωνυμία ού 
εται. Τοΰνομα έγνως. Καί σάπφειρον, ούδ' αύ-
άμαυρού χρώματος δ'ντα, ούκ αγνοείς· ουδέ τδ 

ριον, ήδύ μέν οΐον προσμειδιών τοΐς δρώσιν, 
αινόμενον δέ τήν μελανίαν καί αυτό. Έν καλψ 
ιι λόγου τοΐς άγίοις γράψασι καί δ πρασίζων 
ς, δς δι1 αύτδ καί χλοάζειν λέγοιτ' άν. Αγαθοί 
χρόαν καί οί καθαροί διβινοί λίθοι, ούς δ έλλη-
ν εις οίνοχρόους μεταλαμβάνει. Βεβαπται δ 
δς πρδς ώχρίαν, λάμπει δέ άλλως και εις ήλιώδη 
ανάγεται· καί σεμνύνεται ούτως δ ώχρος, πρδς 

εμνώς καί τδ άρσενικδν κέχρωσται μέταλλον, ^ homine creatam. 8i nigram eam creatio in nobie 
:παν δέ χρώμα κι^ρδν, ήδη δέ καϊ τδ κατά τήν 
*>πίνην πλάσιν ξανθ'ζον τής χολής. Εί δέ καί 
ιέλαν αυτής ή καθ1 ήμας πλάσις οΤδεν, ίδού 

έπιταχθεΐσα παρήγαγε μέν καί αύτύ* ούκ άν 
/,που, ώς καί κατακαυχάσθαι τών ομοειδών* εί 
ιαιδεύσεται τού πλάσματος. 
Είσί καί έν τοΐς περί ούρανδν πυ^ράζοντά 

νέφη, και έτερα λευκή ν χρόαν προβεβλημένα, 
υτω δέ πολύν φόβον αυτά προίσχονται, ώς δ'τε 

μέλαν πυκνωθέν έκνεφίαν ώδίνει φθοροποιόν. 
ι νέφει μή γένοιτο σε παρεοικέναι, άνθρωπε τού 
μέγα μοναχέ, άλλ' ϊχοις νούν έκ θεού κρείττονα, 
δτε άνεστρέφου έν βίψ· καί αγαπών τδ έν σοι 
καθά έοικε, πλούτο ίη ς πλεΐον αυτού τδ φωτει-

efformavit, eara mutat natura lapsa; non ideo 
coDteranenda sunt aimilia, nisi aliquam vitupera-
tionem meretur ad lempue, si creationem minoria 
facit. 

μή άρα καί τι μεμψεως έχει πλέον είς καιρδν, εί 

110. Videre est in coelia quaadam nubee rubei-
centee, et alias album colorem preferentee, quo 
tantum timorem non iojiciunt, quantum nubea 
nigrs et condenss, quae procellam et nivem partu-
riuot. Quibus oebulia ne flas aimilis, ο homo Dei, 
magne monacbe, eed animum babeas ex Deo me-
liorem quam cum in mundo converaareria; tuam 
nigritiem sic dilige, ut decet; sed luce ejus raagia 

αί ώς έκ σιδήμου, μέλανος πάντως καί αυτού, n diteris, et inetar aoiei nigrae, tu inter collisionea 
>ατρίψει βίου τραχέος, δ'σα καί πυρίτιδος λίθου 
^ολοίης έκπυρηνίζων σπινθήρας, δι' ών έξ-
ιται φλδξ θεψ άρέσκουσα είς αποτέλεσμα θυ-
σπερινής * θυσίας άνωφορουμένης διά τών έν 
:ά σάρκα ενεργειών, δ'τε νεκρούται τψ κόσμψ, 
1 'Ύψιστον εσπερινής διά τδ έκ βίου κρυπτού 
τω νυκτέρου τρόπον τινά καί έσπερου προϊέ-
ιτοφανώς. 

Σύ δέ άλλά τδ τής άμφιάσεως μέλαν καί εις 
ησιάστου ζωής έκδέχου σύμβολον, καί τής έν-

έπικρύψεως. Μέμνησαι γάρ, οΤμαι, δτι κει-

aa?culi aaperi, sicut lapidis igniferi, emiite ecin-
tillaa quibus accendatur flamraa grata Deo ad con-
flciendum sacrificium veapertinum, eaorifioium, 
inquam.in alta asoendens, per virtutem tue carnie 
peccato mortus ; et vespertinum, quia ex vita ab-
acondit, et proinde aliquo modo nocturoa, et vee-
pertina exit ad lucein. 

111. Aliunde nigram vestem accipe in aigaum 
vitffl modeetss et absconditffi. Meminiati enim, at 
arbitror, te in tonaura loquacitatl valedixieeo, 
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•icut jam diximue, ut repudiata ista eeculari, di- Α ρόμενος άπελέξω καί τήν π α β β η σ ί α ν , ώς J 

finam inveoiaa. Abscondere ergo pleruinque, et 
exstingue animum juclabunduni, ut in ttrris acce-
pta mercede glor ia , alibi non incidaa ία tenebrae 
obaouraa. Coneidera eliam nigram intua videri 
qaacumque inagnam apeluncam, quia non i l lu -
minatur aer interior, non atlingentibue, nec per-
meantibuB, nec traneeuntibua aolie radiia. Et ite-
rum scito siuoile aliquid esse mundum cum nigris 
indumentie inter fralrcs. lie enim indutua ma-
gnuB monachuB jam non facilevideri debet inraun-
dana convereatione. AbBconditus es igitur in sacra 
nigritie, velut ia epelunca. ,Et quid in spelunca, 
in eolitudine, in babitatione teipsum ostendis 
mundo, quasi domum bajulans? Ut quid triura-

σαντες εΓπομεΓ ΐνα έν τψ τ α ύ τ η ν β ιωτικώ: 
τήσασθαι τήν προς θεόν ε ύ ρ ή σ ε ι ς . Ούκούν 
τά πλε ίω , τήν θρυαλλίδα τού φ α ν η τ ι α σ μ ο ΰ 
λων, Ίνι μή τόν μισθόν τής λ ά μ ψ ε ω ς άποσ; 
ταύθά, είς άλαμπές έκει σ κ ό τ ο ς άποκλ 
Έ τ ι φιλοσοφεί, καί ότι μ έ λ α ν ττροφαίνετί 
μέγα σπήλαιον τά γε εντός διά τδ) τ ο ύ έν αύτψ 
άφώτιστον. Ού γάρ διικνεΐται τ?5 θ'ξει και ε; 
ακτινοβολία ηλίου φωτίζοντος . Αύτίκα δέ σ. 
σόφει καί 6'τι τοιούτον τι καί δ δ ι ά μι/ ,ανος 
σμού κόσμος έν τοΤς κατά σέ. Ύ π ο δ ύ ς γάρ 
μέγας μοναχός, ούκέτι ρ$ον δφείλεε κα( 
πρός κοσμικήν συνήθειαν. Ούκούν Ικρύοης ; 
τός, ώς έν σπηλαίψ, τ ψ 6ε ί ψ μ έ λ α ν τ ι . Τ ί γοΐ 

pharis, quasi qui arroganter inccdit,? Ita agis, g σπηλαίψ, αυτή κατακρύψει, α υ τ ή ένοικήσει 
.· J — , : Α , ι " * ' : ι ; ~ !* έκφαίνεις τψ κόσμψ, ώς οία φ ε ρ έ ο ι κ ο ς , κ α ι 

βεύεις, ώς λαμπρυνόμενος ; δ'μοιον τ ι ποιώ> 
καί τι τών τιμαλιρεστέρων κρυβέν υ π ό τι σκι 
καί λανθάνειν, εΤτα δημοσιεύεται π α ρ ά τή\ 
πρδΟεσιν. "Π τί ποτε καί κρύπτεσθαί σε τήν 
έχρήν, εί ούτως ήθελες π ε ρ ι β λ έ π ε σ υ α ι ; 

ρ ιβ'. Κέλυφος οίον τό έν σοι προφαινόμε* 
λαν, καί χ ρ ή εντός αυτού κατακεΐσΟαί σε, 
θρώπψ πρέπον τοιούτψ. Λ έ π υ ρ ο ν ουσπερ χ> 
σέ· δ'θεν ού χρή περινοεΐν σε τ δ κ α λ δ ν έν ; 
φα ιν ο μεν ψ καί μόνψ, άλλά μ ά λ ι σ τ α έν τψ 
μέν ψ δι' αυτού κατ* άνθρωπον τ δ ν όντως . Π 
π ίψ έοικεν. 'Επιμελού τοίνυν τ ο ύ καρπού τοϋ 
καιοτάτου καί ού χάριν τό π ε ρ ι κ ά ρ π ι ο ν . Ή\ 
σεαυτδν τή προθέσει τού κ ρ ύ π τ ε σ θ α ί . ΤΙ δή 

elcquenoD apparebielibenter. Alio modoenim ma-C τ ι ^ ς ; "Κδυς έκ τού κόσμου. Τ ί γ ο ύ ν έκοαίνι 

quasi aliquid preliosam sub aupellectili eit abe-
oonditum, ne videalur, et deinde manifeatetur 
contra prius conailium. Vel quid opus erat te ab-
oondl in principio, si isto modo in oculos cadere 
volebai? 

112. 8quaraa quaedam eat tua exterior nigrities; 
intra eam te habitare oportet, ut talem horainem 
decet. Ipea eat quasi concha circa te : ne cogitea 
igitur bonum csec te solum videri, aed magis ea 
absoondi sccundum verum hominera. Cortici eimi-
lis eat; cura ergo de fructu maxime neceesario, 
CUJUB gratia cortex factua est. Te ipsum velasti, 
cum proposuisti abscondi. Cur appares? Existi de 
mundo : cur videris importune? Te indicet virtus, 

nifeetatus, non difTersab eis qui vendenda in com-
pitie jaotitant. Ardorcm mundanum velut eub ci-
nere abecondisti, cum Deo devotus es ; serva igitur 
eum tempore opportuno cxcitandum : ama igitur 
liber ease. Grucifixue 69, eicut a principio in ton-
eura epopondieti. Ubi ergo negotia, aut homines 
ad ta clamant : · Deecende nunc de c r u c e , M » ne 
deecendaa, 6 contra exspecta donec soluto spiritu 
non descendas, sed ascendas, ne cvadas horrendo-
rum ecandalorum reuB. Noli ancipitem vitam du-
core, qui unicam voviati. 

καιρόν; Καταμηνυέτω σε ή αρετή· καί ούτ« 
εκών έκφαίνου. "Αλλος γάρ π ρ ο α γ ό μ ε ν ο ς , c 
διαφέρεις τών, όσοι κατά τάς αγυιάς πομπεύ 
έμπολώμενα. Ώ ς ύπό σποδι^ τ ιν ι τ δ έν σο: 
κόν θερμό ν έκρυψας, άvαθέμεvoc τ ψ θεφ. 1 

ούν αυτό είς άναψιν εύκαιρον αγάπα τοίνυν : 
ρωμένος. Έσταυρώθης, καθά τ ή ν αρχήν 
κειρόμενος. Εί τοίνυν ή π ρ ά γ μ α τ α $ άνθρωποι 
πρός σέ· » Κατάβα νΰν ά π δ τ ο υ σταυρόν 1 

κατάβαινε, άλλά πρόσμενε τ ή ν δ ι ά τ«ΡΗ 
άποκαθηλώσεως ού κατάβασιν, ά λ λ ' οντι*; Μ 
Ίνα μή σκανδάλων α'ίτιος άπ'οβαίης δεινών. Μ' 
αμφίβιος είναι, δ κυρώσας είναι μ ο ν ό β ι ο ς . 

ρ ιγ'. Ή μοναχική π ο λ ι τ ε ί α κ ό σ μ ο υ καυ 
e8l,nonutfaoultae ustendi; exiturabeo, non vaditur β εΤναι δέδοται, ού μήν έφεσις - άναχώρηει ; 

113. Monacbicavitaut mundi condemnatio tradita 

ad eum ; vita oat quiescentis, non mercatorie. Tibi 
autem mundo renuntiare, est addici licentiae : 
tuum«etiam »quod intonsura protuliati,perfectum 
non evasit; tuuraque « non » negationem mentitur: 
omnia permutantur quaei quadam antiphraei, 
aliud pro alio ponitur. interrogatus cnim in sacro 
limine, utrum consentireain mundanie vanitatibas 
jam noQ vcrsari, quae referebat interrogans, dicto 
etiam, promisieti modo eane affirmativo. Hoc erat 
reote loqueatibus ncgare. Exinde enim, quantum 

τοΰ, ού προσχώρησις έπ ' αυτόν · άπραγα 
βίος, ού πραγματευτικός. Σοι δέ ή τού χ6ψ· 
τάξις άκοσμίας εστίν έπ ίταξ ι ς · καί ούτε «*• 
« ναι » τό τής κούρας εις ακριβές 
ώς είναι αυτόχρημα «ναί · » κ α ί τ ό « ^ ' " 
δεται τήν άρνησιν · ώς ά ν τ ι μ ε τ α χ ω ρ ι ϊ » 
οίον άντιπερ ι στάσεως, καί ού'τως *W 
παρά γέ σοι τίθεσθαι. Ε ρ ω τ η μ έ ν α ; γά? ^ 
θειοτάτου βήματος, εί ομολογείς, μή Ιν κο: 
εΤναι φαυλότησιν, ας δ ερωτών έξετίθιτο, Ϊ 

« Maltb. 2xvii/ 40. 
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φάμενος « ναι, » δμολογητικώς δηλαδή. £δ δι' ήν, \ ΏΟΒ videmus, mundo amplias adbfflBieti; atque 
ώς ακριβώς είπεΐν, άπαναίνεσθαι. Προστέτηκας 
γαρ, δσα γε ήμας βλέπειν, τψ κόσμψ επιπλέον 
έκτοτε' και είς τδ « ού Μ δέ καταστρέψας τήν άπό-
κριειν κατ* ετέρας ερωτήσεις, έν αΐς άπώμνυες, 
ποιείς ούκ αύτδ, άλλά ενεργείς τά άπειρημένα, ώς 
είπερ ώμολόγησας « ναί. · Και ούτω μεταποιείς 
τήν τε άρσιν, τήν τε θ*σιν, έξ αρχής αυτής, οΐμαι, 
^αδιουργεΐν έπιβαλόμενος, καί μετά τής δρθολεκτικής 
φράσεως και τήν δρθήν πολιτείαν φαύλης άπατης λό
γψ άποπροσποιησάμενος. 

ριδ'. ΤΗν ούν άρα κάλλιον, ώ ούτος, λαϊκδν μέ
νοντα σε φυλάττειν τδ κοινδν έκ γενετής θεΐον 
επάγγελμα, ήπερ ίδιάσσι μέν και τάξάσθαι κατα-
μόνας έπιταξιν βίου κρείττονος, μή φυλάξασθαι δέ 

cum in partem negativam versus ee, oum ceteria 
quasationibua roaponderos, et cum juramento ne-
garea, boo non perGcia, sed renuntiata adimples, 
quasi afflrmative reepondisees : aicque eupra (H) 
et infra permutas, meditatue a principio, ut eu-
apicor, liboriue agere, et quantum reclam lucutio-
nem, tantum rectam agendi rationera, vili UBUB 
fallacia, oontemnie. 

114. Meliue erat, ο homo, te laicum in oom-
muni lege divina poat nativitatem eietere, quam 
separari ct vitam perfectiorem privatim servan-
dam promittere, ncque servare quod privatim 

ιδίαν άρεσαν, είτα καί ενώπιον τών Οειστά- ρ promisieli, in conapectu sanctorum angelorum et 
των αγγέλων καί αυτού θεού τυπωθέν. Έκεΐνο μέν 
γάρ τδ άρχήθεν, τδ μετά τήν γένεσιν, μηδέν τών 
βρεφών είδότων , άλλως κεκύρωτο, ήνίκα τψ θείψ 
έσημειούντο βαπτίσματι · τά δέ τών έπαναιρουμέ-
νων μονάζειν καταθετικά έξ αυτών εκείνων, εύ 
είδότων, τψ θεψ ανατίθενται* ψ ψεύσασθαι τίς άν 
τ ο λ μ ψ η ; Ε Γη άν δέ τοίνυν δσιώτερος τψ θεψ άν
θρωπος τού λαού δ φυλάττων, άπερ έτι οντος αυτού 
ατελέστατου συντέθειτο, ουδέ λαλιάν διαρθρούντος, 
μή δ'τι γε ηύξημένου τήν φρόνησιν, ήπερ δ αύτδς 
τυπώσας, αύτδς κυρώσας, αύτδς νοήσας, αύτδς λα-
λήσας, είτα παραβάς, καί κατανωτισάμενος, ά κατέ-
θετο, άγγέλοις δμόσκηνος έπαγγειλάμενος είναι καί 
Ισοστάσιος. 

ριε'. Άλλά ταύτα μέν σύ καί εκείνος καί άλλος 

Dei. Hoc enim principium ub orlu aliter confirma-
tiira est, nibil coneciie infantibue, cum sacro 
baptismate io8igoirentur. Qui auiem vitam mona-
sticam amplcctuntur, haud inviti id faciunt, 
probc sibi conecii, et Deo coneecrantur, cui men-
tiri quie aaderet? Profecto magie acceptos Deo 
foret bomo vulgi qui retinet promissa dum adhuo 
iroperfecte agerot, non distincte lnqueretur, neqoe 
a fortiori intellectum evolvieeet, quam qul ipeo 
oogitavit, ipse firmavit, ipse concepit, ipse exprea-
eit, ipse tranegressue est, ipse promiBsorum obli-
tus ost, cum coaversari inter angeloe, et eie «qui-
parari apoponderat. 

115. Ista agie tu, et ille, et aliquis aliue, omnea , - » "· ρ - Ο — — ι — " — 1 ' ' 

τ ι ς , ol χωρικψ μέν λόγψ διά τδ έντοπον έμοί, τή " propter locum communem mei, aed nequa mei. 
δέ διαθέσει ούτε έμοί, ούτε τών κατ' έμέ διά τδ τής 
γνώμης άτοπον* ώς οί γε αληθώς έμοί, καί ώς άν 
Ιδιωτιύσας ε?πω, οί Ιδικοί μου (άκούοις δέ μου τής 
αληθείας, ώ άγιώτατε ΐσαπόστολε βασιλεύ) κατά τδ 
Ιίψος τού ουρανού άπδ τής γής υμών άπέχουσι, 
προσθετέον δέ καί τδ, ώί· άνατολαί άπδ δυσμών, 
ουράνιοι εκείνοι ταΐς άγαθοπραξίαις, ήλιοι ταΐς 
άρεταΐς, παραδείσου πολΐται, φωτί θείψ περιουσία-
(ο'μενοι, άχρημοσύνην πλουτούντες τήν κατιδίαν, 
πολλοί δέ χαί άκτημοσύνην άκραν, δι' ή ς θεδν αύ
τδν χτώνται* ύμεΐς δέ γής άνθρωποι, καί αυτής 
δλης ήχανθωμένης, οΤς μερίμναις διηνεχώς χεντεί-
Λαι περι τών ούδενδς αξίων λόγου. Καί εκείνοι μέν 
πραγματεύονται τό άειλαμπές , ένακμάζοντες τψ 

neque uieorum quoad mentis habitum et animum 
errantem. Eteaim qui vere mei sunt, et at 
enucleatius dicam, privati moi (et me vera di-
centem audies, ο sancte ΓΘΧ, apoetolte equipa-
rande), a vobis tantum dislant, quantum a terra 
ccoli eublimatas, ei etiam quanlum oriens ab oc-
cidcnte. Hi quidem coeleatee sunt bonis operibue, 
virtute soli squalee, incols paradisi, luce di-
vina refulgentes, divitea sine propria fortuna, 
mulli cum extrema etiam indigentia, ob quam 
Deum ipeum possident. Vos autem bomines terrae, 
istiusque ppinis hiraut», curisque perpetuie prop-
ter ree nulliua pretii angimini. Hi laborant ut aem-
per luceant, sua luce accenai, qui oriri aemper 

χατ ' αυτούς φωτί, έν τψ πραγματεύεσθαι πάντοτε D nituntur, et ex inferioribue in auperna aecen-
τήν άνατολήν ταΐς έκ τών ύφειμένων αγαθών άνα 
βάσεσιν έπί τά υψηλότερα* δτε δέ καί μεσημβριά-
σουσιν (ανάγκη γάρ καί τοΐς τοιούτοις ήλίοις αύτδ 
γίνεσθαι), δχνούσι τήν κατάβασιν, μή καί είς δύσιν 
έμπεσοΰνται. Καί δή κατορθούσιν αύτδ, θεού έπι-
τάσσοντος, του και τδν κατ* αίσθησιν ήλιος έν Γα-
βαώ στήσαντος τδ παλαιδν διά τού αγίου στρατηγού 
Ιησού, καί έν τοΐς ύστερον δέ διά τίνος μεγάλου 
ΙΙατρδς έν τ ψ τού μεγίστου ημών Ιησού Χριστού 

dunl. Cura in diem medium pervenerint (Istis 
aolibuB hoc accidere necesBe est), timent ne occi-
dant, ne in profuadum mergantur. Qui renovant, 
annuente Doo solem visibilem in Gabao siatente, 
antiquum miraculum Joeue judicis, et inBtauralam 
in novieeinnia temporibus per quemdam Patrem 
magnum, invocato nomine Jeeu Ghristi maximi 
apud nos, cujue invocatio et bunc Josue eimili 
prodigio illustravit. 

δνόματι· ού ή κλήσις καί τδν Ίησούν εκείνον έπί δμοίψ τεραστίψ έσέμνυνε, 

( ι ι) "Αρσιν masici vooant, cum attollitur manua aat baculum ejus qui cantum numeroequo moderatur; 
θέσιν fero, oum deprimitur. 
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116. Sic orientpm Bolem imitantur, dum Deo Α Ρ'ϊ'· κ , ϊ · ° ' τ ω ήλίχκήν άνατολήν ^μιμοι 
appropinquanl, quantum roncefepum est, magni 
mei monarbi, utriusque civitatia incolas, fji.«> qnac 
infra inagna est, et illius quas in euperis r.iaxima» 
auper pernioncm et pnper intellectum. Vos autem 
utrum oriamini non vidi ego; sed cx quo lern-
pore vobificnm eum, terram altero circulo pretcr 
deacriptum rircuitum permeanlos, sempcr in occi-
dentie parlibua vcreamini; ignoratie solis ortum 
quam practica et tliooria, optimum par, nnrunt 
attollere, et quo in rcolum homo Dei evoiat. Pra-
ctica (12; omnino diversa a veetra regula, et iota 
alia theoria atquo nontra. Quae enim vos agitie, et 
qux copilatia, hnmines vulgarcs haud iinilarcntur. 
Gum eniin omnia monachica actio ad imitandum 
Deum qui aernper agena nunc et perpetuo opera- _ Ηράξει 
tur, concurrat, aliter voe agitis, ncgotia operantea, - — Λ 
α quibue nomen ducunt exaclor et ncgotiator, 
DOD autem vir practicus, ut pupcrius diximue. Nam 
eolitudini tantum adha?8istis, quantum ientoriia 
vinitorea, ct celle fructuarie ille cui cura eat de 
cucumere. Quod eane eet multum. Plerumque au-
tem ut nornadee vivcre salagitid, Joca pro locia 
frequenter mutare, ubi puruin aera bauriatis, et 
longam vitam eo modo vivatia. 
τεύεσθε, και συχνά τόπου; τόπων άμείοειν ένθα καθαρό ν αίρα σπάσετε, 
ριγενήσεται. 

117. Sanctam Eccleeiam, ut arbilror, concupieci-
lia, ut aervi Chrieti, et conscrvi noatri; sed a con-
cupito elongaraini operibue quibus smpiapimc agi-
tamini; perfeclum opua linquitis, et indulgetis 
vanitati; nihilscitie epirituale quo licet angdia an-
nuraerari, et inter pinguia etgravia versamini qui 

θεψ παρεξισούμενοι κατά γε τό οί έμ 
εκείνοι μεγαλοσχή μονές, οί πόλεων έκατερων ΤΛ> 
ται, τής τε κάτω ;ιεγάλης κα· τής ά ν ω υπερμε^· 
θους, δ'τι κα· υπέρ λόγον καί νουν άπαντα. "Αλλ 
ύμεΤς ει uiv ποτε άνετείλατε, ούκ οιδον έγώ- ij. 

κυκλουτε ττ-. ότου δε υμ?ν ένετράν.σζ, κυκ/ούντες 
γήν άλλως παρά τό γεγραμμένον, καί έστέ άε! τ-* 
δασμών* άγνοοΰντες ανατολική ν άνάοασιν, τ,ν τ»:;, 
ξις και θεωρία ο?δεν άνάγειν, ή κ α λ ή ξυνωρ·!;· 
ή ; εις ούρανον ανατρέχει θεού ανθριοπος . Ihif.; 
άλλη παντελώς παρ α τήν έν ύ μ ι ν πολιτευο;ιί*τ-.· 
θεωρία έτερο ία πάντη, πάντως καί αυτή πα;ϊ ΤΝ 
καθ' ημάς. Οία γάρ πράττεται ύμε ΐ ς , και «r.a 
θεωρείτε, ούδ' άν άγελαΤοι άνδρες μιμήσα>τ·>. 

γαρ μοναχικής άπατης πρός μ'ατ,η 
απευθυνόμενης θεού, δς άεί ενεργός ών, έως xr 
άρτι εργάζεται , υ με ι ς άλλως ενεργείτε , πρακτί: 
εργαζόμενοι, ές ών ό πράκτωρ και δ πράγματι.*., 
κό; ονομάζονται, ού μήν καί δ πρακτικός άν6:ν 
πος, καθά καί φθάσαντες διέγραψα μεθα. Τή ρν> 
γάρ μονή τοσούτον προστετήκατε, εις όσον χι! 
σκηναΐς οί αμπελουργοί, και δπωροφυλχκίο:; ύ 
περί τά σικυήλατα. Και έστι καϊ τούτο πολλΤϊ 
πλείω γαρ κατά τούς 'Αμαξοβίους δια ζην πράγμα -

ού τ δ μαχ306"ίον ύμιν πε
ρι ζ*. Τής τ ε άγιωτάτης Εκκλησίας επιθυμείτε 

μέν, οΐμαι, ώς δούλοι Χριστού και ήμιν ούνίουλοι* 
άπάγεσθε δέ τού εμετού διά τδ έργατικον, ού χάριν 
ρέμβεσθε τα πολλά τό μέν ακριβώς έργον άφαν
τες, τοΐς δέ πάρεργοι ς έντριβόμενοι· και Υνχ-.ν* 
μέν ειδότες ουδέν, δι' ού άγγέλοις έστι συνάπτεσαι, 

bua raens devnta Dco in terrarn dcprimitur et aa- C τών δέ παχέων καί ούτω βαρέων μεταποιούμενν., 
cendere deeinit. Meo discipulua ve*ter pro digni-
tate, intelligentia, decentia, et bona dieciplina, abit 
nihil ab aecaei consecutus, praHer quemdam ea?cu-
larem scientiam, earnque totain vulgarem, non no-
bilem; verbi gralia, ut pauca ex multis eligam, 
quomodo et quantum Irunientum servcnt, quo tem-
pore et quanto prelio illud vendaol; undenam 
aliud dignum, seu vilis pretii, invcniant, redire 
faoiant, aicque de eo aliquid lucreotur; quonjoilo 
etiam de vino lructum capiant. Servaudi sunt vi-
nacai acini eleomonynam poscentibua, magis etiam 
furfur : talibua enim temporo iamis bona sunt 
ieta ad nutriendum. Proxiini domus bonia terr» 
replatur : iababilanti gravia tributa eunt impo-
nenda. Intus autein sunt divitea bomines ex va-
n i i negotiationibuB, et aliunde : bis clauetra au-
genda sunt. Quidam e patribue ag«d1um excolens 
ία Buepicionem venit inde lucritacieudi; mutandui 
ett oaule, ne solus comedat. Extemplo famulus ad 
reddendam rationem coKitur; ei sive nihil habel 
condemnatur ut imperitus, ut eimplex, ut insanus, 
aive autem in manifeeta poeaeesione depreheneus, 

δι' ών κατασπαται δ θ^όσδοτος νούς ε·ς γήν, ζνί 
άνωοορεισθαι παραλυόμενος. Κάντεύθεν 6 παρ* Ομάς 
φοιτών άντί σεμνότητος, καί συννοίας, καί εύπρι-
πείας, καί μαθήσεως αγαθής, άπεισι, μηδέν άπο-
νάμενος τών ασκητών, ή μόνην εΤδησιν βιωτ.κτ,*, 
καί αύττ^ ούκ ευγενής, άλλ' είς αδ πάν χυδαίαν 
οίον, ώς έκ πολλών άλίγιστα φάναι , πώς άν χχ! 
έπί πόσον φυλάξωνται τδ σιτάριον, καί πηνίχε εκ
ρού πολλού τιμήματος άποδώνται αυτό· t?Af* Λ 
καϊ εύρηκότες άλλο άξιον, ταυτδν δ* είπε», ιΰεινον, 
είσοδιάσωσι, καί ούτω κερδήσωσι καί %ι αύτοΰ* 
πώς δ' άν καί έπί τψ οΓνψ ταυτά διάθωνται. Τχ 
γίγαρτα φυλακτέον εις τινα ελεημοσύνη ν τοις έτει-
τούσι, καί είς πλέον τά πίτυρα- καλά γάρ τοΐς 
τοιούτο ι ς καί αυτά έν ήμέραις λ ι μ ο ύ είς χόρτασαι. 
Ή παροικία ένευθητεΐται τοΐς έκ γ ή ς αγαθοί;· 
φορολογητέον άρα τούς έν αυτή βαρύτερον. Ή t*o:-
κία πλουτοΰντας έχει άνδρας έκ τε εμποριών rov 
τοδαπών καί άλλοθεν * έπαυξητέον ουν αύτον τό 
στεγανό μι ον. Αδελφός δ δείνα τδ τ ή ς μονής κτησε·.-
διον άμφιπονούμενος ύπόνοιαν πέμπε ι , ιερδαίνειν 
εκείθεν μετελευστέον ούν αύτδν δε( ιώς, μή καί μονο-

(12) Practica erat adxninietratio rerum mate-
rialiaiD, cibi et rediluum; duplex diatinguitur, 
*ona bona, mala altera, quae id unum inlendebat, 

ut divitiae cumularet. Theoria de rebue epiritut-
libue aut iotellectualibus curabat, littcrae doce-
bat, etc. 
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φ α γ ή . Καί αύτίκα λογοπρατεΐται πρδς βίον ό δ .α- ^ forte ηοη reddit quod requiritur, contemnitur, et 
κονητής · χαί ή μηδέν έχων καταγινώσκεται, ώς violenter conterilur; non quod oeconomiB cedat 
αφελής, και εύήθης, ή καί ηλίθιος ή άλλά πεφω- incrementum, sane vera magno Patri, et ejus co-
ραμένος εχειν, καί τυχόν μή διδούς έν τψ άπαιτεϊ- raitatui, et, ut aiuni, monachorum prelatis. 
σθαι, καταπατείται, καί ούτω διαφορεΤται πρδς βίαν · ούχ ώστε προσλογισθήναι τοΐς τοΰ φροντιστη
ρίου τδ διαχωρηθέν, άλλά τψ μεγάλψ Πατρί, καί τοΐς μετ' αύτδν λογάσι, καί δ' φασι προχρίτοις τών 
μοναχών. 

ριη'. Τούτου δέ ούτως άποχειροτονηθέντος τού 
προνοεΐσθαι, άναψηλαφαται πρακτικός έτερος, δς 
ούκ &ν κριματίσοι δήθεν τήν κεφαλήν, καί τήν 
λοιπήν λογάδα θ'^μομαχεΐν άναγκάζων, καί μελαγ
χολώ , καί ούτω ψεύδεσθαι τδ φιλάδελφον. Καί δή 
καί ευρίσκεται δ ποθούμενος αδελφός (ού γάρ άν 

118. Hoc igitur amoto a villicatione, tentatur 
aliue aliquis practicus, qui nempe caput et reli-
quam catervum non condemnet, nec cogatad ira-
sccndum, ad majrendum, et ad evacuandam cha-
ritatem. Inveoitur optatus frater (illia enim deesea 
nequit talis horao), qui seoreim abductua eru-
dilur ad attendendum,ad obodiendum,ad dcponen-

τιδίαν παραληφθείς, καταρτίζεται είς προσοχήν» dum pecuniae amorem ; dein edocetura patre nuno 
ί υπακοήν, καί άφιλοχρηματίαν · καί παιδεύετα* _ vitam innocer 

αυτούς έπιλείψοι ποτέ τοιούτος άνθρωπος) · κα· 

— - Τ . . , . Λ Γ Ί ί „ ν . ^ ^ w ^ j vnaui lunocentem dignamque legato prtelati in 
παρά τού πατρδς, άλλως μέν ζήν, καθαρείως, κα. exterioribus degere; omne lucrum a Deo emer-
ώς πρέπει τψ έπέχοντι κεφαλής λόγου έν τοΐς έξω 
ά'παν δέ τδ έπερχόμενον κέρδος άπδ θεού (φείδεσθαι 
γάρ, φησι, χρή ουδέ τού τυχόντος έν τοΐς καθ<-
κουσι) παρακομιστέον τή γερουσία, καί θετέον αύτδ 
πρδ τών πατρικών ποδών, καί μηδέ ψευστέον, 
μηδέ άχρι γούν δδολού- Ινα, εί μή καί τδ κατά 
τδν Άνανίαν καί τήν Σάπφειραν μέγα κακδν πείσε-
ται, άλλά γούν μή καταπατηθείη καί αύτδς, δ'σα καί 
ό πρδ αυτού είς έκφόρησιν. 

ριθ'. Καί ταΰτα μέν οί παραινέται, ών κατάρ
χε ι δ μέγας Πατήρ. Ό δέ μύστης έπινεύσας καί 
κατακρύψας κοσμίως είς ύπακοήν άνομοίαν τή 
πνευματικώς οφειλομένη, άποτρέχει, καί ποιών, 
δπόσα είκδς ποιεΐν τόν τοιούτον , επανέρχεται έν 

gena (parce enim utendum est, inquit, non for-
tuitia bonia iater propria) offcrendum ease ee-
natui, et deponendum ante pedes Patrum, men-
tiendum non esse, non de obolo quidem, ut, etsi 
Ananiae et Saphir» malum efTugiat, saltem non 
contcratur ipee, sicut aoteceaeor propter concue-
eionem. 

119. H»c quidem consiliarii, quorum primui 
Pater magnue. Jnitiatus vero asseotiens, et caute 
inclinatus ad obedientiam spiritualis et neceaaarie 
obedieotiffl diesimilera, vadit; et poatquam pere-
git qua) eura peragere justum eet, revertitur in 

καιρψ, έν ψ καί δίδωσι τόν σαπρόν καρπόν αύτοΰ, C tempore, et putidum fructum auum quibue pro 
οίς έτάξατο · κ»ί ούτως ευρίσκει αγαθά τή αύτοΰ 
ψυχή . Ούτε γάρ συμπατεΐται, καί ε*ς φίλτατον 
παΐδα εγγράφεται. Καί μερίτης δέ γενόμενος τοΰ 
καί κλέμματος καί άρπάγματος, έπειτα τής μεθδ*-
δου ταύτης κατά τδ πάλιν και αυτό συχνάκις γενό
μενος, έκβαίνει βαρύπλουτος. Μικρόν, καί ζηλοΐ 
αυτόν ίτερος, εύ πεφυκώς έπί δμοία μαθήσει. Καί 
σύχνασαν τδ διδασκάλιον τούτο, έπλήθυνε τούς ούκ 
άφυεΐς τού πατρδς μαθητάς. Καϊ ούτως έξόλλυνται 
καί αύτδς καί αυτοί καί τά τής μονής. 

ρκ'. *βτι καί έκεΐνο είς δμοίαν μοΐραν πράξεως 
μοναχικής έν τοΐς καθ' ημάς άποτετακται. Πλουτεΐ, 
φησιν, ό δείνα· έλλάμπεται άγροΐς , οικήμασι, 
ζώοις, έ τ ε ρ ο ι δ ι " ών οί κατά κόσμον εύδαιμονεΐν 

miserat tradit, sicquo bona animae auae invenit. 
Non cnim conculeatur, sod magis ia charissimura 
lilium assumitur. Et ipso factus particepe furti et 
latrocinii, atque hanc viam deinceps eocutus itc-
rum et esepiua, locupletatur divitiie. Mox eum 
aemulatur aliue buic dieciplioae aptiseimus. Et fre-
quenter rcpetita ista doctrina diacipulos patris 
DOQ degeneres replevit. Et sic intereunt Jpse, et 
alii, et rea moDaaterii. 

120. lllud iterum apud noa in partem simllem 
praxis monachicaa deputatum est. Divea inquiunt, 
iste eat: abundat agris,domibuB, pecoribus et oav 
teris rebus in quibusoonsisterefelicitatem mundani 

δοκούσι. Μεταχειριστέον δή τόν τοιούτον θεραπείαις' β arbitrantur. Alliciendus eat ergo iii offlciis, quibue 
αΐς θέλγονται ol κοσμικώτεροι. Καί γίνεται τούτο 
Καί δελεάζοντες οί πολλαπλοί μοναχοί τούς απλού
στερους έφέλχονται · καί Θερμοϊς προκαθάραντες 
λοετροΐς, δ δή περι^ραντηρίου δίκην προτέλεσμά τι 
μυστικόν αύτοΐς έπαγωγόν είς εύνοιαν έξεύρηται, 
παρατιθέασι μέν έκείνοις τά τέρποντα καί βρώ-
ματα και πόματα· τδ δέ ήν άλλως, ούχ ώς άν τις 

(13) Proverbiom apud Grscoe frequens, desum-
ptuxn ex flomero, Iliad., 19. Viso PatrocJis cada-
vere, Briaeis Achiilia amasia et alia virginee cap-
tive lamentantur : eed epociosis et tictitiie m 
Patrocltun tditie qaeetibue, auam proprlam sor-

mulcentur mundani. Et fit ita.Simpliciorem dolosi 
monacbi deliniunt, et aJliciunt; poatquam eum 
purificaverunt balaeia calidie qus, ritu aspereionia 
pro initiatione mystica in benevolentiam adduoen-
te, inventa sunt, buic apponunt oiboa et pocula 
jucunda. Erat non, ut dicet aliquia, Patrocli cauea 
flctitia, ut aiunt (13), eed nutricis fallacia. Plora-

tem lugent. Unde nata vox : Patroclis cauaa 
epecioea et fictitia; ut apud Plutarchum de Jtude 
propria ; p. 546; Μή δοκωμεν Πατρόκλου πρόφασιν, 
σφάς δ' αυτούς δι' εκείνου έπαινεΤν. 

1 
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γοητεία τιτθιυτική. Τά πλείω γ * Ρ 
σπώντες, άπαιτοΓσι τούς δαιτυμόνας δ'φλειν 
χάριτας. Καί δ'μως όπωσούν εκείνους ί 
σαντες, εΤτα και τα πνευματικά ττεριηγούντα· ΐ;} 
δέλεαρ, τήν κατά σφας έγκράτειαν οί ά δ ι α ρ : 

τδ κατ* άρετήν ά'λιμόν τε και άδιψον οί κατχ».* 
τδ εντεύθεν άγρυπνον διά τδ ανερμάτ ιστα :ι 
της σαρκός· φιλoσoφoύvτεc ά γ ί ω ς , καί 6τ: βι:-. 
μένη γαστήρ, ώσπερ ού πρδς 8 ρ δ μ ο ν , ούτιυς 

έρουσι δε είς 
Οεοπτίας, καί π ο υ και θαυμι-.:,> 

δι* ών εύλ.χβέστερο; «*,; 
εραστής άναπτερύσσεται, κι! τίι 
τών έλεφαντίνων πυλών έχππι» 

προς ϋπνον έπιτηδεία. Προφέρουσι 6ε είς αυντα 
καί δράσε·.ς, και 
γίας, καί αλλ α τοιαύτα 
καί τών θείων 

ύπνου, όποια τά 

floe enim a compuleis undique convivie gratiae Α *P«S Πάτροκλος πρόφασις, δ δή λέγεται· 
crflagilant. Quoe po*lquam quocumquc modo ro-
Btaurarunt,deindestpirilua1iainsupcrad alliciendum 
proferunt, euarn temperunliam, qui aibil ab aliie 
dilTerunt; virlutom a cibo et potu abstinenlem,qui 
repleti sunt; noctos insomnes, propter etomacbum 
vacuuin, quorum stomuchua cibo gravie somnum 
fugat; et graviler aniinadvertunt gravatuai ven-
trem eicut a<l currendum , ita ad dormicndum 
aptum non esse. Gloriabundi afferunt eliam visiu-
nea, exdtases, atque etiam miracula,ct alia similia 
quibua mens pia ct divinorum cullrix erigitur, 
fitque ca»leslium particeps. Sjnt autein somuian-
tiuiu inventa, qualia e januia eburneis cvolant. 
άνω έφίεται Οεοφιλώς. Τά δέ είσιν άναπλάσματα 
νύμενα. 

121. Μοχ alleclum discipulum blandinieniia api-
ritualia porsuaeionis ad tooauram attrahunt. Ipee 
diliicultatos vitao monaeticos objicit, et ait ob eaa 
ton&uram formidare. Quo tcmpore aliae illecebras 
aflerunt, quibus anxium de ingreeeu pcrmulcent : 
huio promittunl sanctitutem abtque labore, ealu-
tem 8IQ0 8udoribu8,oum Deo vicinitateni immcdia-
taro januam paradisi,c qua abcatgladius tlammeue, 
virtutem ad quam pcrveniro pottist non obrutue 
sudoreo flumino : aaetatem qua non 8eniinatur,nec 
aratur,vindemiam tpontanearn, navigalionetn peri-
culo carpntemjucro autem ferundaiii, ct quoilcum-
que aliud lenocinium.Et cum botninem adduierint 
edocentea et euadentes laboribus non acquirea-
dam sublimitateip, deceptuin intra sua relia vena-

B ρκα'. Έπειδάν δέ κατεπ^δοντες τον βκροχτί ι . 

εις κουράν έφελκύσωνται πνευματ ικής Γ.ν.γλ: 

Γυγξι, καί αυτός προβχλεΐται τ δ σκληρδν τή; 
μοναχικής αγωγής, καί όκνεΐν τήν κουράν ο ι ' 
ε·'πη· τότε οή σειρήνας έτεροίας προβάλλονται, c. 
ών θέλγοντες τόν μελετώμενον είσάγεσθαι, υ μ 
νούνται άγιωσύνην άπονον , σωτηριαν 
ιδρωτών, εγγύτητα πρός θεδν άμεσί 
δον παραδείσου, ής άπέσται ρομφαία φλογί 
άρετήν, εις ήν ούκ άναγκαΐον έλφεΓν rrva t 

μενον ιδρωτών ποταμοΐς · θέρος άσπαρτον 
άνήροτον · τρυγητόν αυτοφυή · πλουν πρός 
άκινδύνφ καί κερδαλέον, καί 

ευτον, ί ν , · 
,ογίντ · 
λουσά-

κα: 
• πλουν 
εΤ τι άλλο το'.ούτον 

έπαγωγόν. Καί δτε ύπαγάγωνται τον άνθρωπον, 
διδάξαντες καϊ πείσαντες μή πόνοις κτάιέαι ττ;ν 

buoturcum ipea abundantia.poeaesBionibue ctdivi-ρ ακρότητα, καϊ τόν άπατηθέντα δικτύων έσω (ϊτοί-
ι::- . « ι: : . . - Μ . · ι- νι _ , - _ . , , t * tiia ; tuocque quali scientia eint aperiunt,Ptqualia 
eiquanta enpbismala exea hauriant. Neophyti;enim 
•inu exhausto impletieque suia pasgionibus.eum l i -
bere paeceiitem,nequo aignuni virlutis,ut aiunt,telo 
appetentera,relinquunt,noeo8 fallaccsesse.cumipse 
probui8it,convincat,8edcumBuieimilibu8conrunda-
tur. Ei autem forle et qualicunque modo querenti, 
•tatim frequenter objicitur : « Quis e», ο bomo? 
qu83 est tua virtue ? quamam abe teutilitae ?»eum-
que minantur se dospoliaturoa bonis quibus frui-
tur; atque regulam ct auguetam epcciem praitcn-
dunt,qua ad pauperiem quieque fratrum mittitur ab 
iia qui jueto diliores eunt. 

σονται αυτη παση περιουσία καί κτήμασι και 
νρήμασι, τότε διαδεικνύουσιν, όποιο ί τίνες "ήν 
έπιστήμην είσί, καί οία καί δσα σοφίζονται 1\ 
αυτής. Έκκενώσαντες γάρ τδ τού νεήλυδος προ-
κόλπιον, και τό κατά σφάς αυτούς έπιθυμητικό. 
άποπλήσαντες , άφιασι νέμεσΟαι άνετον εκείνον . 
ουδέ ΐκταρ, δ φασιν, αρετής βάλλοντα · 'ίνα μή 
και έλεγχοι τούτους φαύλως έχοντας, αυτό; άγαθ'ι; 
ών, άλλά δμοίοις δ'μοιος συναναφύροιτο. Ε· δέ ΤΛ^ 
τυχόν όπωσοΰν ύπογρύζιι, τηνικαύτα πολ-j « Γ ' 
αυτού τό · « Καί τίς εΤ συ άνθρωπος, χτ. τ:ς 
ή έν σοι δύναμις κα ϊ , τί τδ έκ 
καί άπειλούσι προσαποστερήσειν 

σου ou).o; ; n 
τδν αν^ωτΛΊ, 

καί ων άφειμένος έχει κοινή συνθήκη · καϊ προβάλλονται τόν κανόνα καί τό σεμνδν τοπικόν, δι* OJ 
πρδς άκτημοσύνην έκαστος τών αδελφών αποκαθίσταται παρ' αύτοίς, τοΐς, ώς μ ή έχρήν , βαρυκτν 
μοσιν. 

422. Qui omnibus robue congregatie in sinu D ΡΧ^'· Ό Τ ω ν άλλων διεκπεσών, δσα γϊ 
denudalue, et modo agitatus aliis relictis ut ύπό κόλπω έφερεν έν μόνοι ς δέ τ ο ΐ ς , ώς μή ώοελί, 
roqaum non erat, et ut ita dicam capillis retentus περιλελειμμένοις αύτφ σαλεύων, καί τών "Ρ7. ώ ν · 
(impedit enim toneura ne tam facile poesit effuge-
re raptoree, qui eum quaai capillie bumi poetrave-
runt), remanet, atque de caetero malitiam colligit 
univereara. Qui so ita male habens intus, sinitur 
Α eanctieeimo Patre, suis passionibus indulgere, 
et politica in vita eolitaria palara exercere. Isla 
enim metit, vindemiat, molit, prelumque calcat, 
borrea erigit, et alia denuo amplificat; equie da-

ώ« εϊπειν, κατεχόμενος (ού δύναται γάρ διά τήν 
κουράν ούτω ραον διεκφυγεΐν τούς έλόντας, κα: ώς 
οιον κουριξ αυτόν έν δαπέδψ βαλόντας), μένει, κα
κίαν άπασαν τού λοιπού άθροίζων. Καί καχικ"ων 
ούτω τά εντός, άφίεται πρός τού άγιωτάτου Πατρός 
καί τών ύπ' αυτόν ταγμάτων πορεύεσθαι κατά τά; 
επιθυμίας αυτού, καί έν τ φ μονή ρ ει β ίψ κατα-
πράττεσθαι άνυποστόλως τά πολιτικά, θερίζει τε 
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γάρ έκεΤνος, χαι τρυγφ, χαί άλοφ, χαί ληνόν πατεί χ cipitur ad ealutem fallacibue, sed ntilibua ad nego-
μονώτατος · χαι άποθήκας τάς μέν συνιστ? , τάς 
οέ καθαιρών μεγεθύνει* χαι *ίπποις έναλύει , ψευ-
δέσι μέν είς σωτηρίαν, χρηστοΤς δε εις έμπορίαν. 
Έμπρέπει δε καϊ δνοις, ών τους μέν άνίησιν εις 
έπιγονήν, τοΤς δέ γε πλείοσιν είς ξυλοφορίαν χρή-
ται· οΤ πρδς κέρδους φορτηγούσι τοΤς μέν άλλοις 
έπϊ εξάψει πυρός, διακονοΰντος τοΤς ώδε, τψ δέ 
δεσπότη πρδς φλόγωσιν αίωνίζουσαν τήν έκει . 
ΏλουτεΙ δέ καϊ ήμιόνοις, έν οΐς εχει [φαντάζεσθαι 
προσφυώς τδ καθ' εαυτόν έκ πάντη άνομοίων σύν-
Οιτον. ΈκεΤνο( τε γάρ τό ευγενές άχρειούσι ζωϊ-
κόν τ/5 συνανακράσει τοΰ δυσγενοΰς, καϊ αυτός τδ 
ένάρετον σχήμα τψ κοσμικψ. Καϊ βόας δέ ακολού
θως εκτρέφει, ών μοίρα μέν τις άποδοθεΐσα χρυσί-

tiandum. Asinis quoque operam dat, quorum non-
nullos ad generandum deatinat, et pleriaque utilur 
ad onera ferenda ; biquo pro lucro modico earcinae 
fueruat ad alioaadaccenJendumignem bic utilein, 
et ad dominum ad flammam aeternam illic. El mu-
lia abundat quibus eatia apte repraesentalus auue 
habitua e rebus totaliter diaaimilibus compositua : 
illi enira nobile aniinal vili conjunctum dcprimunt, 
ipse aulem subliracm habilum cum mundano. Βο· 
ve« eiiam nutrit, quorum pare alia vendita aurum 
et argontum affcrt, et alia inecrvit ad arandum. 
Aliorum armeDtorum eiiam curam babet, iataqae 
pecorum multitudine rationabilem vilam suam per-
dit. Glarua est etiam a pueris agricolis quoa emit, 

νους καϊ αργύρια έκπορίσει, Ετερα δέ εις γεωργικά ρ nam et iatud rei est. Sed quam ob causam ot 
συντελέσει . Έ τ ι δ αυτός επιμελείται καϊ λοιπής puellas, easque plures pro numero 
άπάσης προβάσεως, καϊ τψ βοσκήματώδει πληθυ -
σμψ ψευδεπίγραφε! τό τοΰ βίου έλλογον έαυτψ . 
Καϊ μήν αύχεΐ καϊ παΐδας γεωργικούς ποριζδμε-
νος. Καϊ τοΰτο μέν κτηματικόν. Ίνατί δέ καϊ παι-
δίσκας , καί αύτάς ασύμμετρους τψ τών παίδων 
άριθμψ, ώς ύπε4:εκπίπτειν τψ πληθυσμψ ; Ταύτα 
τ ε ούν ό ούτως εϊς άμαρτίαν έκδεδομένος πλημμε-
λεΐ, καϊ λοιπά δέ καθ' είρμόν άλλα, όπόσοις δ κοσ
μικός έντ:ίβεται άνθρωπος · ασκούμενος καϊ το -
κογλυφεΐν δ ελεεινός κοινοβιακός, καϊ παντοίως 
μεθοδευόμενος εϊς περιουσιασμόν ΐνα θανών ποτε 

puerorum, ila 
ut nimium abundent, acquirere ? Ha?c igitur curat 
iete peccato addictus, et quaecunque alia conee-
quuntur, quibuequc bomo muodenue implioatur. 
Uauras studet bic ccenobita, abundantiam omoi ra-
tione quaerit, ita ut muriena aliquando inimico aa-
lutis noalrae animam, et monasterio ralinquat veti-
taa poss689ionc8 coneumendas in deliciis prover-
bialibus scilicet, non profecio in deliciis fratria 
qui abiit infelix, et a venerabili patre reconcilia-
tus cst, contra faa. 

τψ μέν έχθρψ τής σωτηρίας ημών τήν ψυχήν, τψ 
δέ φροντιστηρίψ παραθήσει τάς άκανονίστους έπιχτήσεις, βροχισομένας ές μακαρίαν , τήν παροιμιαχήν 
δήπουθεν ού γάρ δηλαδή τήν τοΰ άδελφοΰ' ος άπέλθοι αν ίσως ά'θλιος, ύπό τού τιμίου πατρδς χατη 

ρτισμένος, ώς οδκ έχρήν. 

ρκγ'. Καί ούτω μέν οί έν ήμΤν σοφοί πρακτικοί C 
βόσκουσι τόν έν αύτοΤς πλούσιον ε'σαγωγικόν 
ΙΙένητα δέ άπολαβόντες, καϊ αυτόν ώς τά πολλά 
ουτι έκόντα, μετά πολλής δέ δ'τιμάλα πραγματείας, 
ct μόνον οίκημα καλυβίψ παρεοικός ΰπεστιν έκείνψ, 
έν καιρίψ τόπου κείμενον, ώ οία τεκταίνονται καί 
έν έκείνψ καί δι' εκείνου· έν έκείνψ μέν, δτι ούκ 
άφιάσι διά βίου τόν άνθρωπον άναπαύεσθαι παρ' 
αύτοις , εύτελιζόμενον , έξουθενούμενον , παραβλε-
πόμενον, τάλλα πάσχοντα, ών πειρώνται καλυβΐται 
άνθρωποι καί άσυντελεΐς ύπό δεσποτών ούς ή 
τρυφή καταφέρει τών τοιούτων εις περιφρόνησιν · 
δι' έχείνου δέ, δ'τι ένεδρεύουσι παρακαθήμενοι, πότε 
τού πλησιάζοντος τή πτωχιχή καλύβη άμπελίου , 
ή άγριδίου , είτε οικήματος , είτε ληίου καιρόν 
λάβωσιν εύθετον έπιδράξασθαι · ή άγξαντες τούς 

123. Isto modo sapicntoa practici apud nos novi-
tium ex ipsie divitem tractant. Pauperem vero 
plerumque minime volentem, et quam maxime re-
luctantem kaccipiuni, modo babitaculum tugurio 
eimile possideat, in loco idooeo aitum, eheu 
quanta mala in euin, et per eum machinantur! In 
eum quidem, co quod hunc homioeru tranquillam 
vitam agere apud ae non permittunt, eed contem-
nunt, nibili faciunt, despiciunt, aliaque ingerunt 
qualia patiuatur bomines pauperes et idiotae a do-
minie in cooiemptum superbia adductis. Per eum 
etiam cum adbsrentee insidiantur, quomodo tem-
pue aptum inveniant ad usurpandam vioeam tu-
gurio proximam, aive agellum, aive babitaculum, 
eive frugea, vicinis aut euffocatia aut subjectie 
instar incendii devorantis, ineidiantur, non ut 

έκ γειτόνων, ή χαί ύποποιησάμενοι. Κα? ούτω πυρός utilitatetn inde capiant, sed ut de eceleribue suie 
δίχην έπινε μο μέν ου τοΐς παρακειμένοις έπεισφρού-
σιν, ούχ δτι χρεία ν έχουσιν, άλλ' 'ίνα καϊ τό άνεξέ-
λεγκτον , έφ' οΤς πλημμελούσιν , έ'χωσι τή ερη
μιά τών πλησιαζόντων , καί πρός τή πολυ-
κτημοσύνη καί φοβεροί δόξωσι, καί πάννας ώς 
γωνται . 

ρκδ". Τοιαύτη χαί αυτή πρακτική παρ' αύτοΤς. 
Τήν δέ λοιπή ν, δ'ση δημοτικωτερα, καί παχυτέρψ 
κεχρωσμένη τ ψ £ύπψ , στηλιτευτικός άνήρ έπιλέ-
ξηται άν εις ύλην γραφής, ούπερ μακροΤς όρίοις 
ή | « ι ς άφεστήκαμεν, οί μή πρδς άγανάκτησιν άρτι 

non redarguantur, facta vicinorum tolitudine; et 
ut videantur non modo ditiores, eed etiam terribi-
les, omnesque alioa ia servitutem ei, possibila eet, 
redigant. 
είς δουλείαν έλαττώσαντες. εί δυνατόν, ύπχγά-

124. Talca aunt apud eoi practici. Rcliqaos voro, 
nempe vulgue, ct quosquos sordoa crasaior obte-
git, in materiam tabule delraotoa forte acciporet, 
a cujue indole noe longa sumus ; ad iram solum-
xnodo non loquimur, magis vero ad noitroa oorri* 
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gendOB, ei quidem eoa oorrigi possibile eet. Talie Α λαλούντες, άλλά πρδς έξδρθωσιν τών παρ* ή μ » , 
ergo quasi typis deacribatur, horum magnorum 
monacborum vulgarium practica, nompe quae poe-
tas, oantores, et Dumerum odit, qu» nullam babet 
venuatatem ; quam prasvidenles, ut vidctur, anti-
qui et beali reges introducGndam in monaateria a 
Ββ edi/lcata, niei aliquid sapienter providerent, ut 
squum erat, consilium inierunt istam illegitirram 
practicam, vitae monachica) noxiam, qua monachi 
8β ipaos melioree non reddunt, et detrahentes seu 
aliter insidiantos leedunt, cum ignominia procul 
a monaeterio repellendam esse; atque addiscen-
dam eam, quas Deo grata cat, omnibus utilie, no-
menque non frustratur. Hoc perfecit regia pro-
videntiu. Praepoeiti sunt in magnia monasteriie 

εΐ τί που καί έστιν έν τοις νυν διορθώσασθαι. Κα! 
τοιάδε μέν , ώς τύπψ καθυποδειξαι, ή τ ώ ν εξωτε
ρικών μεγάλων τούτων μοναχών π ρ α κ τ ι κ ή , ή καί 
παράμουσος , καί άπψδδς , καί αρρύθμιστος , Μ? 
πρδς ούδεμίαν ήρμοσμένη έμμέλειαν" f,v ώ ς εοιεε 
προορώμενοι καί οί πάλαι ποτέ μακαριστοί βασι
λείς έμπολιτευσομενην , οϊς αυτοί φροντιστήριο·.; 
ήρμόσαντο, ε* μή προμηθεύσονταί τι σο<ρδν, κα6έ 
οιόν τε ήν, έθεντο βουλήν, δι' ής ή μέν νόθος πρα
κτική και τψ μοναχικφ βίψ επίβουλος , καθ* ήν ci 
μονάζοντες ούτε σφας αυτούς βελτιουσι , και το-j; 
παραβάλλοντας δέ ή άλλως πειρωμένους βλάπτου-
σιν, έξωθοΤτο άν σκορακιζομένη μακράν τής μονή;, 
άντεισάγηται δέ ή θεοφιλής, καί κοινωφελής, χ ι : 

prsfecli de mundo aseumpsit, ut ascetas sanctis ~ μή πλαττομένη τδ ενθεον δνομα. Καί ήν τδ τής 
operibus eeoreim instarent, et praBfeoti turbarentur βασιλικής εκείνης προμηθείας τέλος επιστασία έν 
erga plurima : et, quasi quidam aggeres, iluctibus 
mundanis oppositi eoe conicrerent, deviatos retro 
reflecterent, atque monasterium fluctibus inacces-
eum, ai ita res ferret, saltem inconcuesum eerva-
renl. 

τοις μεγάλοι ς σεμνείοις αρχόντων έκ τ ώ ν έν κόσμω, 
*ίνα οί μέν άσκηταί τών θείων εΐεν έργων καταμ·ί-
νας, οί δέ άρχοντες αυτοί τυρβάζοιεν περί πολλι, 
καί ώς οΐά τίνες πρόβολοι κατά κυμάτων βιωτικών 
άνιστάμενοι, θραύοιεν έκεΤνα καί άποστρέφοιεν πλα-

ζόμενα είσοπίσω, τδ δέ σεμνεΤον φυλάττοιεν άκύμαντον μέν, ει γε ούτω φύσεως εχει τδ πράγμα τ ά πλείω \ 
άκατάσειστον. 

125. Seipeos bomincs horum monasteriorum 
libenter eubmiserunt alicui multa Deo grata po-
tenti, eumque relinquunt in primo ordine dimi-
cantem, omnia agentem et patientem quae ad leges 
etjudices attineot; et ipsi tranquillitate aervata 
de animabua curant, uoique operi, mandatis sci-
licet iinplendie instant. Tales sunt ipsi, et quot-
quot eis similea sunt. Qui autem ad nostram pro- ς> 
bationem exinde veniunt magni ascet», duces 
mundani,8piritus exagitati, ipsi nibil nisi extema, 
materiam, carnem, et uno verbo mundum sa-
pientea; ipsi boois externie repleti et vacui in-
ternis remanent; qui nonnullos fratrea e multis 
vix recipieotes, atque sancta3 Eccleeiae eos quasi 
clavoe ineerentes, ipsi velut tentorii pali alii alibi 
flguntur : quorum in manibui pro psalterio et 
aliie libris sacria machinationee noxiaj, et argu-
menta cornuta. llorum digiti apti sunt ad suppu-
tationes et sophismata, quibus eimplicee decipiunt. 
In boc sita eet omni tbeoria, cum supradicta 
practica coogruens. NOQ enim possibile est ibi 
hano 'privatim repoaero, et illam alibi privatim ; 
aed conjuoctim commistae sunt, rebue vilibus ad 
practicam addictis, et scientia de bia ad theoriam " 
eamque minime ingeniosam. 
μέν φαύλων είς πράξιν ύποτεθειμένων, τών δέ έπ' αύτοΤς 
ούκ έλλογον. 

126. Et ut alia laceam, scieatiam odit hoc ge-
DU8. Ideo iquouivis alium boinioem ad tonauram 
accedentem recipiunt; quum vero doctus aliquis, 
litterarum alumnua, eapientia imbutus, et bonis 
inde manantibus plenus ad limina eorum accedit, 
et hoc isti audierant, extemplo totis viribus irae-
euntur. Qui iram pro armis ^ocipientes, cum vo-

ρκι'. Είσι δέ, οι τών έν τοΤς τοιούτοις φροντιστη-
ρίοις καί αυτοί έκόντες ύπό τινι μ ε γ ά λ α θ*οφιλώ; 
δυναμένψ τάξαντες εαυτούς , έκείνψ μέν έφήκαν 
προμάχεσθαι, καί πάντα ποιειν, καί πάσχειν . δσι 
πρδς νόμου καί δίκης· αυτοί δέ μένοντες ήσ^/οι, 
ψυχών έπιμέλονται , πρδς ένί τυγχάνοντες έφγψ, 
τή εκπληρώσει τών συνταγών . Καί τοιούτοι JAS* 

αυτοί, καί δ'σοι κατ' αυτούς. 01 δέ δ ιά πείρας ήμ» 
ήκοντες ένθάδε μεγάλοι άσκηταί, αυτοί άρχοντες 
κοσμικοί, αυτοί τυρβασταί πνευματικοί , αυτοί τα 
έξω πάντα, καί ύλώδη, καί σαρκικά, καί τδ δλον 
είπεΤν κοσμικά, διδ καί τών έκτδς πεπληρωμένοι, 
ύπόκενοι τών έντδς αγαθών μένουσιν οι μόγις πολ
λοστούς τινας αδελφούς άπολαβόντες, καί τή άγιω-
τάτη Εκκλησία δ'σα καί τινας ήλους προσπήξαντες, 
αυτοί καθά καί πάσσαλοι σκηνών άλλοι άλλαχοΰ με-
ταπήγνυνται. Καί άντί ψαλτηρίου καί λοιπής άπα-
σης ιεράς βίβλου άνά χεΤρας αύτοΤς οί ζυγοί τοδ 
άοικεΤν , καί τά παραλογιστικά κεράτ ια . Καί οί 
δάκτυλοι τούτοις άρμόττονται πρδς έκλογισμούς κει 
παραλογισμούς, δι' ών καί σοφίζονται τούς χωρι-
τικούς . Καί τούτο έστιν αύτοΤς ή πασα θεωρία, 
έχομένη τής άνόπιν είρημένης πραγματικής . Ού 
γάρ έστιν ενταύθα Ιδία μέν ταύτην θέσφαι , ίδί? 
δέ αύθις έκείνην άλλ' άναμιξ πέφυρται ταύτα, τί> 
μεθόδων είς θεωρίαν ύποτεταγμένων, καί αυτήν πάντν1 

ρκζ*. ΙΙρδς γάρ αύ τοΤς άλλοις καί μ ι σο λόγο* » 
τοιούτον φύλόν έστιν. ΟΤ δι' αύτδ πάντα μένϋυ\°* 
άνθρωπον καταδέχονται, προσεληλυθότα ε ίς εβυρχ^ 
δ'τε δέ καί τις έλλόγιμος, καί γραμμάτων τροφές, 
καί σοφία κατακώχιμος , καί τοΤς εντεύθεν άγωγί-
μοις έμφορτος, πρδς τψ κατ' αυτούς λιμένι γένη· 
ται, καί αυτοί μάθοιεν τούτο , αύτίκα πανθυμαδδν 
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δγριόωνται. Και οργάς άναλαβόμενοι, δσα χαι δπλα, Α. oaro eum ηοη poesunf, more Laeetrygonum (14), 
έπεί μή δύνανται Λαιστρυγόνων δίκην τδν τοιούτον 
θοινήσασθαι, δ'μως έξωΟούσι τοΰ λιμένος, λοιοο-
ρίαις άντι λίθων βάλλοντες. Καί δόσχρηστον αύτοΤς 
τδν άνθρωπον είναι άποφηνάμενοι (μηδέ γάρ δέεσθαι 
τδ φροντιστήριον γραμματικών ανδρών), άνοίγουσι 
πλατείας θύρας τή άγροίκία, και άφιάσιν αυτήν 
έμπολιτεύεσΟαι τ§ κατ' αυτούς άγιότητι, ποβρω 
ποιούμενοι τούς γραμματείς τοΰ θεοΰ · ο" μαθητευ-
θέντες εύαγγελικώς είς τήν βασιλείαν τών ουρα
νών, χορηγούσι καινά τε καί παλαιά. Ού γάρ ενθυ
μούνται ο\ τών εργαστηρίων, οί τοΰ αγροτικού 
βίου, οί τής χειρομάχου πληθύος, οί χύδην προκεί
μενοι, οί ψωμοΰ όποδόμενοι τήν τρίχα, οί τών άμ-
μάτων, οί τών βαμμάτων, πόλιν γραμμάτων έκεί-
νην πολύκλυτον, ή καί αυτή παραδέδοται ήμιν · ήν 
δέον ζήλουν αυτούς, καί έν αυτή πολιτογραφεΤσθαι 
θείας χάριν σοφίας, δι' ής τά τε θεια ψιλοσοφούσης 
καί τά κατ' ανθρώπους, ένοΰνται τψ θεψ οί άρθώς 
καί εντελώς αύτψ προσανέχοντες, άλλ' αυτοί τδ 
άγράμματον προαιρούνται, καί παντελώς ίδιωτι-
κόν · τάχα μέν ένθυμούμενοι καί τό · α Έπεί ούκ 
έγνων γραμματείας, είσελεύσομαι έν τψ οΓκψ 
Κυρίου. » Καί άθλίως παρανουδντες τδ Δαυϊτικδν 

tamen alimiae repellunt : etinjuriia lapidum looo 
impetunt. Et cum inutilem sibi fore huno bomi-
nem cognoverunt (bominum enira litlerarum noa 
indigere moaastcrium),latas jauuaa aperiunt inur-
baaie, eosque intra sanctaa aedea ainunt habitare, 
procul inisais diacipulia Domini qui docti evange-
lio in rcgnum ccclorum nova et vetera afferrent. 
Non enim bomiaes crgastulorum, agrorum, noa 
turb® quae pugnis diiuicat, qu« pasaim vagatur, 
qu® capillos frustulo panis vendit, homines iil i 
(15) et acus eam egregiam civitatem litterarum 
conoupiscunt, qu® nobis aperta est: eara querere 
debebaut, et in ea jus civitatia acquirere prcpter 
eapienliara qua docente humana et divina Deo 

g uniuntur homines recte et perfecto ei adbaerentes: 
sed ignorantiam et veram ineaniam ipsi praepo-
nunt,forsitan intendentea iu illud : » Quoniam non 
cogaovi litteraluram, introibo ia potentiae Do-
mini ·*, » et verbum Davidis male iutelligentes, 
8©pe etiam ex versiculia sequentibua istud la-
biia pronuntiantes : « Discipuloa indoctoa : » iie-
que statim illud adjicientes : « Doctos feci&ti » 
Cbriste DeuB. » 

προφέροντες δέ τά πλείω έπί γλώττης καί έκ τών έσύστερον ψαλλομένων τό · « Τούς αγράμματους μαθητάς» 
« μή προσεπισονείροντες δέ αύτ'κα καί τό · « Παιδευτάς άνέοδειξας, Χριστέ, ό θεός. » 

ρκζ*. Είπε μοι, ώ θεωρητικέ μοναχέ, αγράμματος 
ών ές τδ πάν (τί δέ μοι έπί σέ άποτείνειν τδν λόγον 
ε*ς κενόν ;) άλλά γουν ολιγογράμματος (πρδς σέ 
γάρ εστί τις λόγος) · πρός δέ καί ζών βιοτήν, οποίαν 
τρίβεις, ώς έζεθέμεθα * τίνα παισεύειν άποστολικώς 

127. Dic mihi, Iheorice monacbe, qui omnino 
illiteratuB es (sed quid mibi sermonem in vanum 
extenderc?), saltem qui pauca cognovisti (in te 
enim aliqua est ecienliaj, qui insuper vitam agis, 
ut diximus, quem bomiacm poteris bonum apo-

δύνασαι είς αγαθόν ; "Η πάντως διδάξεις μέν, πλήν C aLolice edocere? Aut plane docebia, scd non quo-
raodo amat Deus; cum otnnia caelcra docebis, 
non autem monastcrium scrvandum. Discipulum 
erudis frequenter errare per viaa, inepiccre intra 
portas qum apert» sunt, et paratoa intuentibue, 
conjungi cuilibet laico in iospitalitatem, negotia 
forensia perfecte noscero, aasue9cere balneis qu« 
prius non frequentabat : vina degustare, quw-
nara aint gustu suavia, quaeiiam injucuuda : id-
qua saepe non ad frueadum simpliciter, eed ut 
qui hactenua ignarua vini odorisque ejus reman-
serat illud nuoc cogaoscat ad minisirandum libi 
magno Palri : illura praeterea adoces oculoa in 
rem defigero , liducialiter loqui , contradi · 
ccre, procaccm eese, injuriis dimicare ea omnia 

ώ ς ουκ αγάπα δ θεός · παιδεύσεις πάντως τά άλλα 
πάντα, πλήν τοΰ μονάζειν * καταρτίζεις τόν μαθητήν 
άναπατειν συχνά παρά τάς λεωφόρους, προκύπτειν 
έ'σω θυρών, όπόσαι διαπδτανται εις θεωρίαν έτοί-
μ η ν , φιλίοΰσθαι παρατυγχάνουσι λαϊκοίς είς έπιξέ-
ν ω μ α * άχριβοΰσθαι τά τής αγοράς * ένεθίαεσθαι 
λοετροΐς, οΓς πριν ούκ έθάμιζε · διακρίνειν οΓνου, 
τΙς μέν ευπρόσιτος είς γεύσιν, τίς δέ ού χρηστός · 
κ*ί αύτδ τα πολλά ουδέ είς άπόλαυσιν τήν απλώς, 
άλλ'Ίνα 6 πριν μή πεπειραμένος ο "νου μηδέ άχρι 
γούν όδμής νύν άρτιμαθής αύτοΰ γένηται πρός θερα-
πείαν σου, του μεγάλου Πατρός * προσεπιδιδάςεις 
δ\ αύτδν, καί άτενές βλέπειν, καί τρανές λαλεϊν, 
καί άντιλαλειν, καί που καί θρασύνδσθαι, καί κατα-
ψάλλειν ύβρεσιν, απεναντίας ταύτα πάντα, ο:ς αυτός β contraria ac promisisti. Permiltis uianum altollere 
έτάξω. * Εφήσεις δέ και χεΤρας αΓρειν είς ουδέν ad nihil eanctum, ct baculo, vel magis ferrea f irga 
άγιον - καί βακτηρία μέν, ούκούν ράοδψ δέ σιδηρά uti non ad paleroum ducatum, sed ad lalrociai 
^ X P i ^ * 1 ! ούχ ώς εις ποίμανσιν πατρικήν, άλλ' ώς malum. 
είς πη μονήν ληστρική ν. 

ρκη'. Τοιαύτα συ άντιδιδάξεις, ό αγράμματος 128. Haec docebis, ο mooacbe illilteraie, coa-
μοναχός, έτεροΤα μόνα, πρός άπερ αυτός παρηγγελ- traria eia quas pollicitus cs et apondidiati eervare. 

" Peal. LXX, 16. 

(14) Uestrygones, populus Campuni® moribue 
ferioia infamis ; carnem buraanain odebaut (Hoaie-
rua, Ovidius, et Horatus). 

(15; Hominee fili et aous : bio Euatatbiua indit 

in VOClbus, άμμάτων βαμμάτων et γραμμάτων. Dus 
primas stBpo copulautur, aigniiicantque proprie 
nodum et saturum. 
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Qui praticae non es (dfvina enim vox, nibilque Α μένος ώμολόγησχς τήν αυτών φυλακή ν · ο πρακτικός 
tibi congrua), f ed negotiator et raercator; aive 
qui ea, non dicam theoricus,sed tpectator forensii 
eippiesime, siquidem naturam neque oria, neque 
rnia curaa, nequc tractas de theologio, neque in -
dolis mores reformaa, omnea libros projicis quo 
ciimque inciderint, ut maneanl pro te solitarii et 
gilentes, [et non sint intucntibus inipedimento; 
sensus tuoa dietrahis, quo prohibcnt Dei aermo-
nes, quos ideo arbitror claudi et repelli ne vox 
ex eis mire audita acta tua cis contraria arguat. 
Et quid dico, repcllit? Vendis, et hoc bonum in 
lucrum permutaa, quasi audito maligno ad te cla-
mante : « Vcndo quos habee \\)>ro9, eisque sicut 
volueria dietributia, veni, acquere mo » Hac 

μέν ούκούν (θεία γαρ αύτη λε'ξις, καί ουδέν σοι 
προσήκουσα), πραγματικός μέντοι χαι εμπορικός . 
καί θεωρητικός μεν ούκ αν εποιμ ι , θεωρικδς δέ καϊ 
αγοραίος ώς τά πολλά, οΐα μήτε φύσιν πολυπρα
γμόνων ή προσώπων ή πθαγμχτων, μητε θεολ.ογίαν 
ίσχνολογών, μήτε άρμονίαν ήθους Ρυθμιζόμενος · 
καϊ βίβλον μεν άπασαν παραβύων, δποι τύχη , ώς 
άντί σού μονά ζει ν αυτήν ήσυχάζουσχν, κα ί μή πε
ρεχούσαν πράγματα τοΐς μετιούσιν · άπα σχολών έΐ 
τάς έν σοι αισθήσεις, ένθα μή έπιτάσσουσιν ο\ U:o: 
λόγοι · ούς οΤμαι καί ΟΥ αυτό κατακλείδι ς καϊ έχ-
κλείεις *ινα μήποθεν έξ αυτών ά π η χ ο υ μ έ ν η φωνή 
κατά τί τεράστιον έξελέγχη τάς σάς εργασίας άντι-
πραττούσας αύτοΐς. Καί τί λέγω, έκκλείσις ; Άπεμ-

diaciplina judaizare viderie, qui hoc Verbura Dei β πόλεις μεν ούν, καπηλεύων καϊ τούτο τό αγαθόν 
aubstantiale et superubstanliale venderc non 
valens, verba ejus tradis negotiatoribus prctio 
minime congruo,imo exiguo; quemodmodum m m -
cipia et fures timore perculsi pretiosas ct niagui 
preli i personas et divitiaa parvi aestimant. Hci 
m i h i ! Bibliothecam raonapterii, ο illitteruto, cur 
tuae intelligentie eequasti ? Qui litterasjnon nosti, 
cur eam inatrumentie ad docendum apitis va-
cuasti ? Sine pretioea in ea colligi : veniet a l i -
quis posi te , »ivo litteras edoctu?, sive di-
scondi cupidue, qui tcmpue in ea consumens sa-
pientior erit a primo principio; et alter intc-
gram ignorantiam veritus, desiderata in librorurn 
prompluario invenicl. Et tu quam ob causam 
hoc non tentaa? et ingressus plane rudis, studiis 

καί πως υπακούων τω πονηρψ ΰποφουνοΰντ: σο: * 
« ΙΙώλησον τά υπάρχοντα σοι ταυτί βιβλία · και 
δαπανήσας, ένθα βούλει, δεύρο ακολουθεί μοι. » 1υ 
δέ καί ίουδα'ζειν δοκεΐς τή ενταύθα μαθητεία, τόν 
μέν τού θεού λόγον αυτόν εκείνον, τόν ένούσιον χα! 
ύπερούσιον. ούκ έχων διαπιπράσκειν · τ ο υ ς δέ αυτοί 
λογούς έκδιδούς τοΐς άγοράζουσι, και ουδέ αξίου 
γούν τιμήματος, άλλά τού παραβώ ι π τ ο μέν ου · καθά 
που καί άνδραποδισταί καϊ κλέπτα·., τροχαζόμενοι 
φόβψ, βραχέων τιμώνται τά ευγενή καί πολλού 
τιμώμενα πρόσωπα τε καϊ χρήματα. Ά λ λ ' ώ μοι! τ: 
δήποτε, ώ αγράμματε, τήν μονοστηριακήν βιβλίο-
θήκην τή σή παρεξισάσεις ψυχή ; καί δ'τι μή « 
κατέχεις γράμματα, έκκενοΐς καί αυτήν τών γρε/ι-
ματοφόρων σκευών ; "Αφες αυτήν στέγειν τά τίμια. 

incumbere non cupis? Et cum occultam sc ien-C Έλεύσεταί τις μετά σέ, ή γράμματα μ α θ ώ ν , ή ελλι 
tiam guataveris, et, dicet aliquis, invisibilem, 
quia nondum fulgct, i l lam in lucem adducis, et 
teipsum efilcis pro indigno dignum, pro insano 
eapientem, pro mero bomine rationabilem borai-
nero, aive alio modo ratione prasditum ? Disce, ο 
hotTO ; et deinde aut scribe, aut loquerc ; ut de 
acriptia tibi congratulentur, cum liber luus in bo-
nam memoriam prorcdet, ut sermonis tui vel sen-
tentio*i,vcl interpretalivi recordcntur hominee. De 
te etiam dicatur : Loquere, eencx, etlaudetur per 
ie qui dat aapienliam et intellectum, Deua. Quod 
bonura ei in te non apparet, noque praxia egregia, 
euperest ut moricns juxta vulgarem laicura jaceae, 
miuime autem juxta eum qui nec Dco astitit 

φιλογράμματος. Καί εκείνος μέν ένδιατρίβων αύται; 
έξ αφορμής τής πρώην έσται σοφώτερος · δ δέ 
δεύτερος, αίδεσθεϊς τό παντελώς άγρα μ ματ ο ν, εύρή
σει διά τής βιβλιακής διδασκαλίαν τδ πόθου μενον. 
Τί δέ μή καί συ τό αύτδ μεταχειρίζτ^ καλόν; και 
αναλφάβητος μέν, ό φασιν, άπεκβάς, έντρίβεσθα: τή 
αναγνώσει σποτδάζεις • γευσάμενος δέ αναγνώσεως 
άμυδράς, καί ώς άν τις έρεΐ, αφανούς διά τδ κατ' 
αυτήν άλαμπές, διαφωτίζεις αυτήν, καί σεαυτδν 
αποτελείς άντί αναξίου άξιον, καί άντί άνοήτου νοι-
ρδν, κα ; άντί απλώς άνθρωπου λόγιον άνθρωπον, ή 
γούν άλλά έλλογον ; Μάθε, ώ ούτος · εΤτα ή γ ρ φ ν 
ή άλλά εϊπέ · ίνα γράψας μέν μακαρίζω, προχειριζο-

τής κατά σε βίβλου είς άγαθήν μνήμην · μένη 
convcntione quam tu promieisti, ncc intor mona- j j ειπών δέ άπομνημονεύη τού ή αποφθέγματος ί 
choa sicut tu scriptus cet. ερμηνεύματος. Λεγέσθω καϊ περί σού τ δ * « ΕΤπ» 
γέρων · » καϊ άνυμνειυθω ευθύς καί διά σέ δ τής σοφ'ας καί τής συνέσεως δοτήρ. θεός. Εί δέ μ*-* 
τούτο τό αγαθόν έν σοι διεκφαίνεται, μήτε τό κατά πραξιν ένάρετον. λείπεταί σοι θανόντι κεΤσθαι xf3 
τόν τής τύρβης λαϊκόν · μήποτε δέ ούδε κατ' έκεΤνον, ό'ς γε ούτε θεψ παρέστη πρός δμολογιαν , οΓ»» 
έθου, ούτε μοναχοΐς ενεγράφη κατά σέ. 

129. Agnoscc etiara indutum sanctis pannis, 
qnibuti verun monachua exornatur, agentem autcm 
αοη eecundum hunc, eed magis occupatum circa 
lucrifera, et vil ia coneequentcr, carnalia, laica, 
et UDO verbo mundana,non spiritualem inonacbum 

ρκθ'. Γίνωσκε δέ καϊ δ'τι περικείμενος*μέν τε^'·1 

ράκη, δι' ών ό κυρίως μοναχός κοσμείται , ιοεττων 
δέ μή κατ' έκεΤνον, άλλά περί τά κερδαλίε, κάν-
τεύθεν χυδαία, καϊ σαρκικά, καί λαϊκά, καί ύ ; 
πάν κοσμικά τριβόμενος, ού μονάζεις πνευματικώ;, 

« M a t t h . χιχ, 21. 
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αλλά τεχνικώς Ιδιάζεις, σαφώς δε είπεΤν, έργατικώς Α te esse, aed de induetria seccessiBse, et, ut. recte 
μοχθείς, σαφεστερον δέ φάναι, τεχνίτου βάναυσου 
βίκην κοπιάς- δς έν τοΤς άγεννέσιν έργοις, δι' ών ή 
βυπαίνεται ή κατατρίβεται τδ καλδν άμφιον, £ακεν-
δυτει και ουτω κερδαλεώτερον τήν τέχνην διαχειρί
ζεται, θεώρησον, ταπεινέ υψηλέ* τί δή ποτέ έστιν 
δ μοναχός ; Καί επειδή οΰτε σι) αύτομαθώς τδν τοιού
τον οΤδας, ούτε μήν έκ βιολιού έχεις μαθών (πώς 
γάρ, δπερ μισών καν άνοιγόμενον ?δης, χάος δοκεϊς 
ρλέπειν κατά σού χαΐνον), άκουσον άπδ λαλιάς ούκ 
άσυμφώνου ταΐς \εραΐς διφθέραις. 

ρλ'. Μοναχδς έστι πολίτης ουρανού· μή γάρ γής, 
ε' και περί γήν είλεΐται . Αιθέριος τήν πολιτείαν 
άνθρωπος* άεροβάμων, οΤς τά κατά γήν ύπερπέ-
τεται· γής άπάσης βασιλεύς διά τδ κατ* είκόνα τού 

loquar, operibus vilibus, aeu meliua, ut fabrura 
fatiguri, qui inter vilia opera quibus sordesce-
ret aut conteretur pulchrum indumentum, pan-
nis induitur, el sic raagis luciferam artem exer-
cet, Viden' ο magne et bumilis, quid sit mo-
nacbus ? Et quoniam eura non novisli, neque ex-
perientia propria, nequo ex libro (quomodu enim, 
aiquidem eum, ubi videris apsrtura, odiati,et arbi-
traris abyasum antc te hiantem inspicere); audi 
ergo ex seriLone aanctia tympania non diesimili. 

150. Moaacbua civis est coali, noa lerrae, licet 
babitot in ca. JStbereua est homo agendi ra-
tioae ; per aerem incedit terrostri volatu, rex uni-
vert?a3 terraj, qui eat ad imaginem Dei Regig 

παμδασιλέως Ωεού, δ πάς μέν άνθρωπος φυλάττειν g regum, quara servare debent universi hominea, 
τέτακται, αύτδς δέ πρδς τψ κοινψ χρέει καί ιδικώς 
έποφείλει, μεμνημάνος, δ'τι δπηνίκα ή κουρά τψ 
θεψ αύτδν παρεστήσατο, καί αύτδ άπητήθη, ώς δη-
λοδή άπαλιφεν βιωτικοΐς ύγροΐς τδ κατ' αύτδν άρχέ-
τυπον εικόνισμα είσαύθις άνανεώσων πολιτεία 
μοναχική. Έ τ ι μοναχός έστι ζωγράφος αρετής 
άπηκριδωμένης, πρδς ήν αί τών βλεπόντων ψυχα. 
γράφοιντο άν. Γράφοι δέ άν δ τοιαύτος αύτάς πρδς 
άκρίδειαν, έάν σοφδς τέκειος γένηται τήν γραφικήν 
ταύτην, ώς καί τρίδειν πνευματικά χρώματα, καί 
συγκιρν^ν καί έμμελώς παρατιθέναι πρδς άλληλα, 
και μετρειν, ώς οΤδε ζωγράφος τεχνάσθαι τήν κατ' 
αυτέ συμμετρίαν. Τοιούτος δέ πάντως ή δ έξ ανα
γνώσεως, ή δ έξ άποκαλύψεως, τής διά πρακτικής* 
α>ν τδ μέν Ιχει διά σοφίαν δ μονάζων, τδ οέ διά τής 

et ipee plus quam caeteri et ampliua tenetur, re-
cordalus se, quaado ton&ura consecratua fuit, ad 
hoo es6e invitatum, ut fccdatam audoribue mun-
daaia ainiilitudineoi euam ad Deum ruraue reno-
vaturus esset operibus moaaaticis. Monaobua 
pictor est etiam virlutis perfecta?, ad quam in-
formand» eunt aniiu» intuentium. Quaa ad per-
fectionem iate depinget, si hano artem perfecte 
edoctua esL, ai didicit spiritualea colores terere, 
miacere, distinguere, curate coaferre, et men-
surare, sicut novit piclor aoa acilo componere. 
Talia est bouio doctrinae, aut inventionia per pra-
cticam : quarum uuain per eapientiam, et alle-
ram per verain praxim monacbus obtinet, per 
quam aperiuntur oculi (ut Davidi accidit) ad in-
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ντως πεάξεως, δι' ής καί αυτής αποκαλύπτονται ^ telligenda mirabilia Dei, et ex quibua aunt ea-
Δαυΐτικώς οφθαλμοί είς τδ κατανοεΐν τά τού θεού θαυ
μάσια* έν οΓς καί τά τής εκείνου σοφίας άδηλα καί 
κρύφια. Δυοΐν δέ τούτων, πράξεως καί θεωρίας, δ 
μέγας μοναχδς αποστερημένος, οΰτε ζωγράφος άν ειη 
β 3 ψ πρέπων, ούτε άληθεύσοι τδν μοναχό ν. 

ρλα'. Έ τ ι κριτής δ μοναχδς, δικάζων άντιπάλοις* 
και ή κρίσις διχασμός ψυχής άπδ σώματος, ώσε 
καί θανεΐν εκρίθη τδ έν άνθρώπψ σύνθετον. Τδ δέ 
ο υ τ ω διχάζειν φιλοσοφίας έργον παραδέδοταΐ είναι» 
•ζς τδ τέλος ενταύθα ηνωμένος διακρίνειν ψυχήν 
σώματος 9 καί αύ πάλιν διακεκριμένα)ς ένοΰν, ή καί 
(άλλως είπεΐν) νεκροΰν μέν τδ ζών μή έναρμονίως, 
ζωογονεΐν δέ τδ νενεκρωμένον. Ταΰτα δέ μοναχδς, 
Ιδιώτης εΤναι αύχών έν τψ μή μέλεσθαι γραμμάτων, 

pientiae ejua mysleria incomprehenaibilia. Quibua 
magoua mouacbua neque pictor esaet Deo gratus, 
neque verue monaubus. 

131. Judex etiam monachus, qui jua dicit par-
tibua adversis ; ot judicium sepiratio eetanimeet 
oorporis sicut mori judicatum eet quod in homine 
compoaitum eat. Qum eeparatio babita eat opue 
philoaopbiae : cujua scopua tunc erat corpus et 
aniinam unita dividere, et iterum divisa conjun-
gere; seu, quod idem est, interficere quod non 
recte vivebat, et oocisum revivifioare. Ista mona-
chua, qui de simplicitate gloriatua eo quod litterae 

καί μηδέ άριστοπραξίας έλλαμπόμενος χάριτι , ούκ D non curet, oeque merito rerum egregie factarum 
οΤοα είπερ άνύσει, ώς μή ψεύδεοθαι τδν φιλοσοφώ ς 
θεΐον δικαστή ν, δ'ς ού κατά νόμους τούς χαμαί συρο
μένους κρίνει, άλλά τούς δακτύλψ θεού γραφομένους 
εις καρδίαν σαρκίνην, εύεικτον θεψ τψ γράφοντι* 
Ά λ λ ' ενταύθα — ώ οίον κρίμα πάσχει δ καθ' ημάς 
κριτικός όμ ιλος! Άκούσαντες γαρ, ού μήν καί 
μεμαθηκότες, κριταί είναι, καί σπεύδοντες, τοΰ λοι
πού μή ύπδ κριταΐς εΤναι, ο' άλλως υποκριταί, 
μετάγουσιν εαυτούς καί εις (εΓ τι χρή ούτως όνομά-
σαι) κατακριτάς. Ούκούν όκνοΰσι κατακρίνειν ούκ έσθ' 
δντινα ού, παραζηλούντες ενταύθα τούς ήξιωμένους 
κρΤναι τάς δώδεκα φυλάς τοΰ Ισραήλ. 

refulgeat, nescio utrum perficiet, ita ut ail judex 
sapiens et eanctua, non judicana secundum legee 
humi repeates, scd secundum scriptae digito De1 

in corde carnali, et aimili Deo scribenli. Tunc au-
tem — qualo judicium proferei multiludo judicum 
apud nos ! Qui eum auiliasent, non didicerunt 86 
judiccs esse, ct nitt^ites sub judicibue non ease 
aaiplius, ipei aliter bypocriu*, acipaoa in condem-
natorea (ai ita vooare licel) pcrmutant. Quem-
libet condemnare non verentur, ad exemplar eo-
rum qui digni habiii eunt ut duodecim tribus 
Israel judioent. 
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132. Sod hoo melius oetendent verba sequentia. Α ρλβ'. Άλλά τοΰτο μέν δ λόγος δποχαταβάς έκφσνε 

Νοβ autem rursus proposita regula monacbica, de 
mundo ease monachom dicimus, et ideo supra 
mundum. Si autem rebus mundanie proprie assi-
milatup. quo modo vere supra mundum dicetur? 
Et qua ratione qui supra mundum eat, et mundo 
adbuc indigct, ipee ludibrio non erit ? Tale est ad 
corripiendum ubi mundo mundanus indigcttquasi 
eal aale infatuato indigene. Monacbum autem, ut 
omnem horainem, ralio exornal; quierenda ester-
go tibi ratio,o magniilcentiseimc ex magno habitu, 
ut per eam Oas ornatior.Quemadmodum cnim alia 
quaedam aliis corporibus et rebue, eic ordo virie 
veris, inter quos eat verus monacbus, nihil aliud 
est atque ratio cum virtutc activa, e qua qui exci-
disti a principio, qui lilteras et actioaem ignoras, ρ 
ama secundo loco hominee tibi dieeimilcs. Et sic 
eeto aliquo modo ipse sapicns (quaidam eapientia 
est enira eapientea diligoro),eosque nimium et im-
pudentcr nc contemna3,pro maxima injuria nomino 
litlerati acccpto. Tu vero si bomo peritus non cs, 
neque talea amas, sic ncc gloriam cx actibua ac-
oepisti : cogila quonam in loco interhominee ordi-
natus sie. Non profecto inter laudabiles (ne quid 
acerbius dicam), hoc autcm non novum est om-
nino bomincm nihil supcrbirc propter amorem 
•ui ipeius, qucm plerieque hominum natora 
indidit. 

133. Credere porro ac persuasum babero nullum 

σαφεστερον ήμεΤς δέ τού μοναχικού γενόμενοι «ε· 
λιν δ'ρου, φ α μεν καί δτι κόσμου έστιν δ μοναχός 
διδ και ύπερκόσμιος. Ε'. δέ τοΤς τού κ ό σ μ ο υ συνανι-
χρώννυται ιδιωτικώς, πώς αν τδ δπερκόσμιον έπι-
ληθεύσοι αύτψ; ΙΙώς δέ δ υπέρ τδν κόσμον Itlt^ 
μένος κόσμου και αύτδς ούκ άν δ φ λ ή σ η γέλ«»; 
"Ομοιον γάρ τι πρδς μέμψιν, εί κόσμου προσοέετι: 
δ κόσμιος, ώς εί καί τδ άλας νόστ ιμου άλατος. 
Κοσμεί δέ μοναχδν, ώσπ-ρ καί πάντα άνθρωπον, ί 
λόγος. Μετελευστέον σοι άρα τδν λόγον , ώ διά η 
μεγαλόσχημδν εύσχημονέστατε, *ίνα δι* αύιοΰ i r 
πλέον ε Γη ς κοσμικώτερος. Κόσμος γάρ ώσπερ άλλο:; 
τών σωμάτων καί τών πραγμάτων α λ λ α τινα, οΰτ» 
καί άνθρώπψ τώ κυρίως, ού μέρος κ α ί δ κατ* αλτ'-
θειαν μοναχός, ουδέν άλλο ή λόγος, δ μ ε τ ά έμπρζχτ» 
αρετής· ούπερ έκπίπτων σύ τήν α ρ χ ή ν , δ χα: άγρχμ-
ματος καί ουδέ πρακτικός, αγάπα δευτίρψ λόγψ 
τούς μή κατά σέ. Και ούτω γίνου τρόπον τινα σοτ-ό; 
κα: αυτός (σοφία γάρ τις καί τό φιλειν τούς σοοου;·, 
καί μή έξουθένει άνέδην καί άπαρακαλύπτω;, ό 
ύορει μεγίστη τιθ«'ς τό · γραμματικέ. » Εί δέ μτ|τι 
σύ έρμαϊκός άνθρωπος εΤ, μήτε α γ α π ά ς τούς τοιού
τους, καϊ ουδέ τό έκ τών πράξεων έ χ ε ι ς έπικόσμημί' 
σύ αυτός λόγισαι, ποίας τάξεως έν άνθρωποι; εΤναι 
τετύχηκας. "Οτι δηλαδή ού τής επαίνου μένη; («ι 
μή τι τραχύτερον εΐπω), άλλά τοΰτο μέν ού λ:αν 
πάνυ καινόν, εϊ μηδέν ών άλαζονεύ^ δ ι ά τδ φίλαυτσν, 
ο τοις πλείοσι τών ανθρώπων παραπέφυκε . 

ρλγ'. Τό δέ καϊ μή νομίζειν, ά λ λ ά κρίνει ν ωζ έν 
aliumtibipra3star6 t»edtibipriinonullun)8ecunduni ρ πληροφορία, δ'τι ουδείς έτερος υπέρ σέ , άλλε «μ* 
eaae, iatud arrogantiaj cui insaniae attribuam ? Vir 
enira nauU 8olummodo,ordiimtionemexercilu8non 
pra3sumit,et virarmorum naulicue dici verelur;qui 
agris excolendis est addictus.artem aidilicandi non 
jactat; quique aedillcat, i#naruin agricultur« se 
profltetur. Et quia uaquam 86 magietrum jactitat 
earum rerum quaa nun didicit? Non faber, non 
pictor, non citharoedue, non quivie alius. Ncque 
hoc eatia eat; aed artifices consimiles suimiraalur 
hi hominea.ubi tempua est,licet non planeatudiosoe 
in magnis rebus. Tu autem, nec operibue, neo ser-
monibus \conspicuus, omnibus antoponi vie ; lu-
agere eligis, id vero non valea, ex boc totaliter 
lapsus, jam aermonem nibili facis,imo eum a vila 
tua, velut stercora e domo splendida ejicis. Idcirco 

πρωτεύων ουδέ τόν δευτερεύοντα έ χ ε ι ς , τδ τερί-
δοξον πού ποτε παράνοιας θήσομαι ; Ό καταμώνες 
ναυτικός απαρνείται τά τακτικά · δ περί τά όπλι 
δκνει Οαλαττουργός έπιλέγεσθαί' δ παραδεβλημένο; 
τ*Λ νΑ γεωργική ούχ ύπισχνεϊταν τ ή ν τεκτονικής β 
τέκτων άφυώς εχειν τού γεωργειν ομολογε ί . Τίς έ* 
άν έκαστος τών άλλων επιστήμων δπόσχηται είναι, 
ών ούκ οΤδεν ; Ού χαλκεύς, ού ζωγράφος, ού λυρικός, 
ούκ άλλος ουδείς. Καϊ ούκ αυτό μόνον* άλλά κα: 
τούς περί τά σφίσιν δ'μοια τεχνίτας ο \ τοιούτοι θευ-
μάζουσιν, εΓ που καιρός, καί ταΰτα μηδέ ές λίαν 
σπουδαίους ό'ντας έπί μεγάλοι ς κα^ ' ύπεροχήν. Γύ 
δέ ούτε έργοις, οΰτε λόγοις αξίωμα πλούτων, απο
τολμάς υπερπίρεσθαι πάντων καί τ ή ν πραξιν επι
λεγόμενος, καϊ αύδέ αυτής εύστοχων, άλλ' είς « 

omnes litteratoe repellene, et ipeara aapienliara, D παράπαν ci εκπίπτω ν αυτής , ού μόνον έν ούο*̂  
tanquam superbam et arrogantem, conlemneDS, 
ipsos summos ponlilices repcllis. Vix toneura in-
eignitue, ut ovis Dei dexterse parti addicta, non 
juxta beedos, mox coroibuaio eos insurgis jam non 
ovioiecornibua uterie,8edquasi elephaanigra pelle 
niteris ante oiunia vanam victoriam reportare da 
euperiori bomiauui ordine, ut uno saltu absque 
labore, caeteris antecodas. [Nec cessaa arma ferre 
in summi poDtificatus ministerium, scilicot qui 
Deo similem facit,qui omnes in Deo Hanctiiicat,qui 
in Deo est, qui etatim post Deum maximue eet in 
lnundo.Non enim ignoraa salutis nostras poniHccm 

ούδε τόν λόγον τίθης, άλλά καί έκβάλλεις αύτδν ΤΕ* 
κατά σέ βίου, δ'σα καϊ συρφετόν ο*ίκου λαμπρού. V 
καϊ πάντας έκτρεπόμενος τούς £σω λδγου, κε: ^ 
λογιόιητα παρωθούμενος διά τύφον καί άλαί»*^ 
ύπερδάλλουσαν, άποπροσποιή καί , τούς ίρχΦ* 
άμα κειράμενος, οία θεοΰ πρόβατο ν δε(ι? 
ρυχθέν στάσιι, ού μήν τη κατά έφιρον, «^1** 
κερασφορήσας έπ' αύτοΐς, καί κυρίττων ofafo Χ Γ ; ^ 
πρόβατον, άλλά κελαινο^ρίνου δίκη ν έλέοεντος» ^1'-
έν πρώτοις φιλονεικών, κατά τού μείζονος έ̂  
θρώποις βαθμού νίκην φαύλην στήσεσθαι, ινα καΛ' 
εν άλμα τοΤς άλλοις προσεπιδαίνης άμογητί. Ού 

file:///conspicuus


811 DE EMENDANDA Υ1ΤΑ MONACHIGA. 849 

πχύφ οδν έξοπλιζδμενος είς άρχιερωσύνης πόλεμον, Α D e i nomine non confundi, qui de epieoopatu, ut 
της θεομιμητου, τής πάντων άγιαστικής έν θεψ, ita dioam, electoa suos observat; minime autem 
τής ένθέου, τής ευθύς μετά θεδν ίν γε τοΐς κατά venerandam senem, neo etiam qualemounque mo-
κόσμον. Ού δήπουθεν γάρ αγνοείς, δτι άρχιερεύς nachum. 
μέν τής ημών σωτηρίας δ θεδς άξιοι λέγεσΑαι, δ καί επισκοπή γραφικώς επισκεπτόμενος τούς αύτψ 
αιρετούς · καλόγερος δέ ούκούν, ού μήν ουδέ μοναχδς δποιοσούν. 

ρλδ'. 'Ανάβλεψον είς τήν άρχιερωσύνην, ε? ποο 134. Suspioe ergo in pontificatum, si potes, vel 
καί δύνασαι · ή καί κατασταθείς έπί τίνος φυλακής stane in aliquo loco excel80,coasidera et diaco quid 
περίοπτου, άποσκόπευσον, καί κατάμαθε τδν αρχιε
ρέα, δ τί ποτέ έστιν. Έξ άρχιεράως καί σύ έχεις, 
άπερ άν καί έχης, ΈκεΤθέν σοι καί τδ Ιερώς διακο-
νεΐν έν τψ λειτοργεΐν τψ Θεψ. Εξαίρετος ή εκεί
νου ενέργεια παρά τήν έν σοί. Έ χ ε ι εκείνος ανάγ
κην φυλάττειν καί τά έπί σοί έκπεφωνημένα καλά. 

βϋ ponlif ex. Α pontifice accepieti quajoumquebabee. 
Exinde tibi licet in eacra liturgia Deo miniatrare. 
Egregia potestaa illiua pra tua. Neoeaaitatem habee 
bona tibi data ei aervare: qu« enim evangelioa vir-
tute dicuntur, omnibus diountur, ut scriptum est. 
Multa eiiam habet, quibus ta egee qui tonsuratus ea. 

"Οσα γάρ εύαγγελικώς λαλείται, άπασι λαλείται, _ llle ungit epiritualiter,Deo conaecral,pr»oo eatapo-
ώς γέγραπται. Έ χ ε ι δέ καί πολλά, ών συ άποκεκώ-
λυσαι κειράμενος. Χρίει εκείνος πνευματικώς · τε · 
λειοΐ Θβοπρεπώς · περιοδευτής έστι αποστολικός · 
πολιτεύεται άπαρακαλύπνως πολιτείαν παντοδαπήν 
δρθψ κανόνι άπευθυνόμινος * περί ει σι ν έξευρίσκων 
τούς διδαχθησομένους, καί ποιεί αύτδ ήναγκασμέ-
νως. Σύ δέ μένειν άλλως έτάχθης, καί στηρίξειν, ώς 
έπί ενός. Δικάζειν εκείνον ώρισται, καί που δι' αύτδ 
καί τυρβάζει, επιστατών πρατματικαΐς δχλήσεσι 
καί έριθείαις. Τί δέ μή καί σύ Ορασυνάμενος έραΐς 
έξεΐναί σοι αυτό ; Έκδικεΐν τέτακται, πα^ρησιάζε-
ται, άσχολός έστι κατά τι εργώδες, έν καιρψ διορ-
θουμενες, εί τί που καί κατ' άγοράν στρεβλούται 
τοΐς έν τψ βίψ. Τδ πάν είπεΐν, φαύλος επίσκοπος, 
Βς έγκλείσας έαυτδν, καί ούτω μονάσας καθεδεΐται, 

aloJicus, multiplicem guberaatioDem jura cano nico 
instructus agit aparte ; circuit quaerene quos do-
ceat, idque perficere cogitur. Tu autem aliter ma-
nere, ei velut uni negotio incumbere juaeua es. 
Hic ad judicandum ordinatus est, et ideo multa 
sustinet, dum praeeet iumultui rerum et macbina-
lionibua. Tu autem quid tibi permiasum non po-
tes fiducialiter dicere ? Hio ad jus vindicandum 
poeitus eet, clamat, nullam babet requiem valut 
operariue ; in iotu oculi erigitur si quid aliquo modo 
in foro bomines secularoa pervertunt. Uao verbo, 
vanue epiaoopus qui aeipeum recludit, eeoraim 
quiescit, et nibil de communicate curat. Mox enim 
ab omnibus audis: Ad quid ergo exercet pontifioa-
tum et non abaconditur velut monacbiί 

μηδενός τών έν τψ κοινψ επιστρεφόμενος. Αύτίκα γάρ ακούει πρδς πάντων τό * « Καί τί δήποτε άρχιε-
ρατεύει, καί ούκ έγγωνιάζει μοναχικώς ; » 

ρλι'. Κείται δέ άρα ενταύθα παρόραμα τι μοναχι- Q 
κόν. Είς ταύτα γάρ, οΤμαι, αποβλέποντες οί τά αρ
χιερατικά παραθεωρούντες μοναχοί, καί άναλύοντες 
αυτά ώς είς δόξαν καί φανητισμδν καί βίου λαμπρό
τητα, πραγματεύονται καί τδ άρχιεράτευμα κρα-
ταιώς, ώς άν τψ τρόπψ τούτψ τής κατά πνεύμα 
οπής, ήν οί Μωσαϊκώς θ'όπται φιλούσι, καί τού 
κατ* αυτήν φωλεού έξερπύσαντες, τών λεωφόρων 
εύθαρσέστερον γένωνται, καί έπανακάμψωσιν άδεώς 
είς τά πρότερον, ού προκληθέντες, ουδέ άλλως άνε-
ρευνηθέντες, δπη κρύπτονται. 01 πλείους γάρ ουδέ 
πρδς όνομα γινώσκονται, άλλ' αυτοί προπηδήσαντες, 
καί τήν έντυχίαν ταύτην άρπάσαντες, ούχ Ίνα τοις 
πρώην μοναχοΤς καλοΐς τδ άρχιερατικδν προσεπιτι-
θέντες, πολλαπλασιάσωσι τήν άρετήν · άλλ' Γνα ή 
καί τών προτέρων αγαθών ύφέλωνται διά τδ έπίπο 

135. Hio mauifeatue eet ΘΓΓΟΓ monacborum. Ad 
iata eaim oculos flecteotes, ut arbitror, qui aaoraa 
dignitates considerant monacbi, et in eia nibil niai 
gloriam, apparatum, et magniflceDtiam vita iu-
venientea, pontifioatum acriter proeequuntur, ut 
via ieta emergant e epirituali foramine petre, dile-
cto ab eia qui Deum ut Moyaea contemplaDtur; et 
euntea e caverna proxima in viis ambulant audac-
tor; ad priora absque pudore revertantur, neque 
evocati, neque iQveoti ubi priue abscondebantur. 
Plerique enim ne nomine quidem oognoecuntur, 
sed UDO saltu, obviam fortunam arripiunt, non ut 
priecia monachicis bonie auperaddito pontificatu 
virtutem multiplicent, aed ut veteribus bonis ut 
pote gravioribus aubducantur, si quid supra mun-
dum babebant; vel ut causa episcopatus opima 

' Γ Γ I _ Τ w |% w , . w - — - ~ W f * » O W V f < » V U O V|IIUI« 

vov, εΓπερ τι καί έσχον πλεΌν τής κοσμικότητος * ή abduoant, quasi non sit poaaibile bominem rebus 
άλλά τή αφορμή τής επισκοπής άποβουκολί(σωσι τδ 
ακριβές, ώς μή έξδν δήθεν δν τών έν μέσψ πραγμά
των τετυχηκότα έπίστροφον είναι τής πρδς άκρί-
βειαν αρετής. 

ρλς'. Καί τότε δή έστι βλεπειν τδ γελοιότατο ν έν 
αύτοις. 01 γάρ έκ τής πρώην καλιάς καί τής έν 
αυτή στεοχωρίας κατά τών επισκόπων τοξαζόμενοι, 
τότε κατά τών όμοΧρόων μοναχών θωρακισάμενοι, 
ού μόνον άντιβάλλουσιν άκροβολιζόμενοι, άλλά καί 

Pmoi. GRX QXXXY. 

oommunibus manue admoventem perfectam vir-
tutam eectari. 

136. Tuno in iis maxime ridenda cernere po-
terie. Qui enim priue e domo lignea, atque e BO-
litudine vicina, contra episcopoa tela jaoie-
bant, modo contra monachoe ejuedem coloria 
armantar, neo solam a longe sagittant, ted morte 
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qoidem afficiunt, vol e monasterio expellunt; juzta 
canonea non agunt, sed episcopali dignitate ae-
viua et ferocius abutuntur. Et qui in monachico 
habitu priacipes adulabantur, jam non patiuntur 
ease quod erant,amaro furo foruntur : extrinsecus 
monacbos magni indumenti, et quotquot inter mi-
norea reverendi sunt, verbia dulcibua alloquuntur, 
corde autem avorsantur. Tuno poteat videri vel 
dici virtutem virtuti obeietere, ai qua virtus in 
eis rosidua eat: simileque aimili non gaudere.Apud 
eoa frequens interrogatio ista : Quid cum sie senex 
mollia, gravis eimilibue tui inoumbia? Atque ex 
altera parte boc reaponsum : Episcopue sum ego. 
Tuno solum aiout in brevi reoogitatione judicant 
pootificatum raonachic» vit® preestare, ββ ipsam 
injuetitiam antea fefelliese. Tuno sanotus duplioi-
ter, epiacopus soilicet et monachus, oblitue qum 
priua cogitabat nuno clarnat: Quid nobis et epi-
scopo commune ? contendit omnia esae episcopum, 
et ioter monachoe, et inter ceteros omnes: et 
episcopi nomen jactitan9, illud Deo omnia inspi-
cienti, videnti,et examinanti eolomniter conaecrat, 
oatendens sibi ipsi malitiam plerumque nocivam 
6886. 

137 . NUQC autem, ο humilis monaobe, antequam 
io pontiflcatus apicem ascendas, quanam de causa 
pontificem omnium οοηβοηβυ tibi praBfectum aver-
sarie ? Cur eum aufugie ? Unde eum reformidas? 
Mite tibi eet jugum ejue. Cur ergo illud projioia 
oollo indomito im 
esto. Ubi eet patioDti 
et angelis ojus epopondisti, eamque usquoad mor-
tem ? 8ed verbis asperis me offendit: noli « calci-
trare contra stimulum » eicut tibi euadet pro-
yerbium. Recto itinere progredore. Quid ergo? 
tibi Sffipius incumbit ? fer ergo. et die totiee pro 
oantilenaistud translatum : « Me omnos conterunt, 
et nemo oonteritur1 7: » cui eententi© vae Anaxar-
chi refertur : eicquo eortitus laboree inveniee et 
beatitudinem. Tibi ipsi esto stimulus camis missus 
a Deo, ut fuit apostolue. Et si vie, junge quod se-
quitur. Gum onim desperaverie, illud omnino au-
diee : « sufficit tibi gratia mea, » ex quacunque 
parte illud audieris. Ineimalaborie, ei ex arrogan 

Α ή θ«νατοΰσιν, ή τού φροντιστηρίου δπεξάγουσιν, 
κανονίζοντες δρθώς, αλλά τή επισκοπική αξία -
χρώμενοι δεινότερων τε χαί έμβριθέστερον. Καί 
σχήματι μοναχικψ θέλγοντες τάς αρχάς, τότε 
έτι στέγοντες εΐναι, δπερ ήσαν, πρός πιχρίαν fc> 
μαίτονται, τψ μέν προσωπείψ γλυκαίνοντες τοίς« 
μεγαλοσχή μονάς χαί τούς, δ'σοι μικρψ έτι σερ», 
νονται σχήματι, τψ δέ αύτοπροσώπψ πικράζονας 
Καί έστιν ενταύθα Ιδειν, ε?τε ειπείν, άρετήν ε*| 
μαχομένην, εΓ τίς που καί ϊστιν αρετή έν τοις τοϊι»> 
τοις, καί ουδέ τψ δμοίψ χαιρον τδ δμοιον. Ιψη 
δέ άπορητικώς έν τούτοις καί τδ · «c Τί δήποτε «14-
γερως καί αύτδς ών, βαρύς έπίκεισαι τοις δμοίας;· 
Έτέρωθεν δέ λυτικώς τδ · « Ά λ λ ά χαί έπίσχεείς 
είμι. » Κάνταύθα μόνον ώς έν έπινοία λεπτή 8*· 

_ φαίνεται ύπερέχειν τδ άρχιερβτικδν του μονάχα», 
ώς τά γε πρδ τούτου έψεύδετο ή Μιχία έαντήν* 
δ'τε καί έκλαθόμενος δ διπλούς άγιος, δ καί μοναχές 
καί επίσκοπος, ών πρώην έφρόνει, άνακρχζων α 
« Τί μετέχει έν ήμιν δ επίσκοπος ; » φιλόσοφε;d 
πάν εΤναι τδν έπίσκοπον και έν μονάχοις τέ « 
άπασι · καί άποσεμνύνων τήν τού επίσκοπου xXfov, 
τψ θεψ αυτήν άφοσιοι τελεταρχικως, τψ «ετα» 
φόρψ, τψ παντεπόπτη, τψ πάντα έπισκοποΰνα, 
δεικνύς, περιπετή εαυτή τήν κακίαν είναι ώς τέ 
πολλά. 

ρλζ\ Τέως γε μήν, ώ έτι ταπεινέ μοναχέ, «ρΗ 
ή καί άναβήναι είς άρχιερωσύνης βψος, τί ποτ* 
φρονών άποπροσποιή τδν δίχα πάσης άντϋΐεγίβς 
ύπερκαθήμενόν σου αρχιερέα · Τνατί hfffyit 
αυτόν ; Τίς δ άπ' εκείνου φόβος έν σοι ; Ελαφρός 

u u i v j u o . u u i o » e u piujiuio -, , * · »·* *#».6 f c Tv»w ^ v w v ^ κν σοι j bAaojrot 
tnpositum ? Si grave eet, patiens σοί έστιν δ έξ εκείνου ζυγός. Καί τ ί κατε^ταχ 
ientia tua, quam astantibus Doo αύτδν, σκληρδν υπέχων τράχηλον ; 'Αλλά βαρύςa 

καί υπόμενε. "Η πού ή υπομονή, Ί{ν ετάζω, δε» 
καί τών αυτού αγγέλων παρόντων, καί αδτή ή pi-
χρι θανάτου ; Άλλά κεντρίζει λόγοις αυστηρότεροι· 
καί μή λάκτιζε πρδς κέντρα, ή παροιμία σοι έγβ· 
λεύεται. Πορεύου δέ όρθδς εις δδόν. Τί δέ ; άλλ' έγ-
κειταί σοι πολλάκις * καί φέρε συ, τοσαυτάκις έχι· 
λέγων έπψδού δίκην έκ παραποιήσεως τό * « Θλί-
δουσί με πάντες, θλίβεται δέ ουδείς - · ής εννοίας 
καί δ κατά τδν Άνάξαρχον έξήρτηται θύλακος) · !»ε 
κληρωσάμενος τδ φερεπονον, ευρέσεις μεκερισμον. 
Έστω σοι καί αύτδς τή σαρκί σκόλοψ έκ θεού κατά 
τδν Άπόστολον. Εί δέ βουλει, πρόσφες καί τδ έξης 
Άποδυσπετών γάρ ακούσεις πάντως καί σύ W* 

tia,absque divino maadato etimulum tuum contri- D « ΆρκεΤ σοι ή χάρις μου. » δθεν άν καί άκεόφ 
αυτό. Καί που καί αΐτιαθήση, κατακλών άγερ·^ 
νόμψ δίχα θείας κελεύσεως τδν κατά σού «xkk* 
Ειπείν δέ άκριβέστερον ' έξέσται σοι άλλως b& 
μονή κατακλών τδν τοιούτον σκόλοπα διά T#»/f*" 
τώσαντός σε θεού. Τίς γάρ ού λιβολευστήα«^" 

voris : eeu, ut loquar roctiue, iibi licebit aliter, per 
patientiam, cum gratia Doi, talem etimulum con-
terero. Quia enira pontificem non lapidibue obruet 
oontra hominee Dei esvientem ? Quis in iraperio, 
quis in poteetate ? Quid ergo ? rex in caput illius 

» Act. ix, 5. 1 7 II Cor, xn, 9. 

(16) Anaxarchus, inter Aloxandri comites,magna 
loquendi libertale utebatur, raultorumque inimici-
tiae in ee converterat. Cum mortuo Alexandro, a 
Nioocreonte oaptus osset, atque mi^eus in morta-
rium oontereretur, respondit pbilosophus posse 

tortoree conterere vae in quo AnaxarebM inc\xide-
batur (et vas euum corpus dioebat) Anaitrcbam 
autem inde delrimentum non oapere. Bt cum 
lingu® sectionem minareatur, ipse eam dontibue 
rosoctam in oe tyranni axspulk. 
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έπηρεάζοντα θεού άνθρωπο ις ; ποιος άρχων ; 
δυνάστης ; Τί δέ ; άλλά δ βασιλεύς άπονυστά-
ρ* οΓς θλιβερώς έ'χεις. Τδ πάντων μείζον, συν-
εμήσει μετά σού ή κτίσις χατά τού άδικούντός 
ρεχθήσεται πύρ έπ' έχεινον · κατακλυσθήσεται 
;· αγαναχτήσει κατ' αυτού θαλάσσης ύδωρ· πάν 
έλεύσεται έπ' αύτδν. 

\\ Άλλά ταύτα μέν έγένοντο άν σοι, έάν έπ' 
ίας χαχώς έπασχες έν τψ άρχιερατιλώς έπι-
εσθαι· είσί δέ σοι πάντα κεναί προφάσεις, καί 
r) ρ ιών ψυχικών έπικρύψεις, καί φενάκαι ακοής. 
δέ άλήθειαν, φθόνου καί τύφου ύποκινοΰντος, 

ίνεσθαι τών επισκόπων έθέλεις. Έ χ ε ι ς ύβριν 
>ρητήν , άκούσαι αμαθέστερος εΐναι τού άρχιε-
ού φέρεις έπαινούμενον άκούειν υπέρ σέ* ούκ 
εύφήμως αύτδν προάγεσθαι μετά τούς βασι-

κρίνεις ε!ς ύβριν κλιναι κεφαλήν άρχιερεΐ · 
τον λογίζη προποδίσαι είς ύπαντήν, ε'ίπερ Ιρ -

έπί σέ* άτιμούσθαι φαντάζη , έάν καθέδρας 
ύπεξαναστής · κάν ύφιζήσης , θνήσκεις όπδ 

. Δέδιας, μήποτε άμαρτών $ λογοπραγηθής, ή 
πέσης όπδ παραίνεσιν δ'θεν και παροιστρεΐς 

6τως· καί σπεύδεις αύτδν μέν άφιέναι, άντε-
σθαι δέ, δν άν προέλη* καί ούτως είς άορι-
έκκλίνας, κασαλβαδικώς οίον έρωτι^ς, ή καί 
Γης αρχεγόνου δίκη ν τόν δε μέν παραδέχη πρδς 
πευσιν , έκεΤνον δέ άποπτύων μικρδν δσον, 
Α έτερον , στέργων καί άποστέργων, ούς &ν 

τδ έν σοί τής ψυχής προαιρούμενον, καί 
χς ούτω πολλούς ούτε φύσεως ακολουθία, ούτε 
ετική τιθέμενος. 

. Ερωτώ σε, ώ σοφέ μοναχέ, εί ούτως άπα. 1 

τ ψ άγχιτέρμονι καί συνόρψ άρχιερει, δ ν δ 
εος αναδασμός έθετο* τί εσται έτερος δ καταρ-
σε πνευματιχώς ; Ά ρ α δν σύ έπιλέξη ; Καί 

Lov εξει δ άρχιερεύς ; Σέ παραιτείται, εΓπερ 
ό δι' έξομολογήσεως είς παΤδά σοι ποιούμε-

I δέ καί σύ τδν αρχιερέα σου, τί άρα έκείνψ 
τε τδ διάφορον ; ΊΠδς πατρί δίκαία λέγων πρδς 
Λιάν, έπιτιμαται δικαίως . Παραιτεισθαι μέν-
δν ούκ άν ουδέ διά στόματος θα^όήσοι προς-

ν. Συ δέ δ μικρός πατήρ άπαρνή τδν, καλώς 
ιμι, πρωτοπάτορα . "Ηδη δέ καί Μελχισεδέκ 
Λαι βούλει , άπάτωρ είναι πραγματευόμένος. 
ΌΙ , πατραλοία μοναχέ, άποίμαντε μόναρχε! 
Ά λ λ ά σέ μέν άφίημι χαίρειν, καί τήν πνευ-
ν άποσείεσθαι ζεύγλην, καί πραγματεύεσθαι ] 
θουμένην σέ πλάνην διά τδ άνεξέλεγκτον, ώς 
ς φιλοσοφεί Σολομών. Ποιον σέ ; τδν οίημα-
όν κενότροπον, τδν διά τδ περιδν τών πται-
ν φιλοτιμούμενον τδ άνεπιτίμητον τδν υπέρ 
' μέν, καί αυτών τών έχθρων, όφείλοντα εύ-
, μόνψ δέ τψ άρχιερει καί τήν δι' αναφοράς 
ν έκκλείοντα, καί μηδέ έγγράφοντα τούτο είς 
ακίαν · τδν άφύλακτον τήν γλώσσαν τδν 
ιέριμνον τά είς λαλιάν, καί ούδε έχέφρονα, ει 
;ο!ς έναγχός που (5ήμασι τεκμήρασθαι καί τά 
•ύτων. Μελετών γάρ κορακικώς τά καθ' ημών, 
λα μέν έχρωξας, έν δέ τοΐς καί δτι Άπε ιμ ι , 

Α recidere faoiet eaqnibns afDigerfs. Et qnod majoe 
eat oontra eum qui le iojuste opprimit pugnabit 
tecum omnis creatio:ignis contra illum exoitabitur, 
diluvio aubmergetur: oontra illum iraaoentur fluc-
tua marie, omne malum eum invadet. 

138. Haec omnia tibi evenirent, si propler veri-
tatem solemniier obeervatam mala paasua eseea. 
Apud te autem vana sunt pretexta, mentie mal» 
involucra, et auriom illusiones. Re vera moventi-
bos livore et superbia, episcopis annumerari pre-
Bumis. Pro injuria non ferenda babea, ubi audie 
te minus notum quam pontificem : noa suetinee 
eum plua quam te laudari; QOD toleraa eum cele-

^ brari et poni poet regee : opprobrium arbitrarie 
caput pontiflci inclinare, judioas intelorabile si ei 
venienti ad te obviandum est: dedecue cenaea si 
tibi ante eum e cathedra assurgendum est: poetha-
bitua, ira morerie.Times ne de peccatia judicium 
exeroeatur, vel aliter in condamnationem inoidas: 
etideo miro modo insaoie, atudes eum projicere, 
el electum a te ei subatituere : eic ία incertum 
devenie, 'quaei meretricum amore agitaria : vel 
quasi de materia primaria istum in episcopatum 
accipis, et illum tantisper contemnene alteram 
admittis: amae, et odisti prout voluerit coneilium 
animoa tuae: et exinde raultos patree neque natu-
ralea neque epirituales etatuit. 

139. Quare abs le, monache eapiens, cum isto 
modo agens coatra epiecopum proximum et vici-
num, quem poauit canonum delimitatio, quid erit 
de altero te apiritualitar corripiente? Aut quem 
tibi eliges?Quid amplius erit pontifioi ? Te rene-
gat, ei vult, qui ex adoptione pro fllio tibi aa-
sumptus est. Si autem tu pontiQcem tuum, qu«-
nam differentia inte te et illum ? Qui filius pairi 
jua dioit, et contendit oum eo, merito increpatur. 
Illum autem renegare na ore quidexn quisquam au-
debit.Tu autem pater miaimus avum recte dictum 
negas. Ut Melcbisedeob reputari desideras, eine 
patre esse concupiscis; van tibi,parricida monaobe, 
rex non pascene. 

140. Te autem dimitto abjioiontom jagum epi-
rituale, atque eectantem errores a te dilectos, 
quia reprebendi nequeunt,ut ait magaua 8alomon. 
Et qualem ergo? Prseumentem, vana oogitaotem, 
per facinora proclara quaerentera non condem-
nari, oraturum pro omnibus, et inimicis, eed eoli 
pontiftci raemoriam inlra oblationem recusantem, 
nec taraen odio iatud ascribentem ; liugua ef-
frenem, nihil eollicitum de procacia, non 
temperaatem, si referenda eunt verba superius 
dicta, vel alia prias. Gum enim more corvorem 
noe obsarvares, alia quidem clamaeti, et inter ea 
i l lud: Kcoe absum, ut cootra metropolitanum 
deponeree. Vomitorem oonfeseue es in dialogo 
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teoum incepto, et hoo verbum eit, tibi in manifee- Α έξεράσων τά κατά του μητροπολίτου, 'βμολόγηαχ; 
tara condemnationem. Te autem dimitto, relinquo 
tuo vomitui, ita ut palaro aitte ad veterem vomi-
tura regreseum eeee, quod in tonaura deolaratum 
fuerat. 

141. Rursus autem aermonem ad monachoa re-
fleoto. Ante omnia praeco sacer est monachus.Quid 
autembonumetDeo dignura anountiabit bomoillit-
teratus, de|quo aermo nuper habitus eet? Nisi 
boo solum : « Lava pator, · aut illud : « Benedic 
calidum. t Et iterum verue monaobua est, qui 
formane, seu reformana seoraum animam suam, 
intelligit omnia opera Domini. Quae intelligentia 

αρα έν συλλόγψ τψ κατά σέ έξεραστής εΤναι· χι-
κείσθω σοι τοΰνομα είς λαμπρδν έπώνυμον . 'Αλλέ 
σέ μέν ούτως άφίημι , παρα(&ρίπτων τ ψ σψ έξερε-
ματι' ώς άν και ουτω δήλον εΊη, ώς επανέκαμψα 
εις τδν παλαιδν έμετον, ούπερ έχρήν άπέχθεσθαί 
ώς ή κουρά παρήγγειλεν. 

ρμα'. Αναβαίνω δέ πάλιν τψ λόγψ ε ις τδν μοη-
χικδν δρισμόν. Ό μοναχδς πρδς τ ο ι ς άλλοις ul 
θεοκήρυξ εστίν. Τί δέ Λν κηρύξη άγαθδν καί οή 
πρέπον αγράμματος άνθρωπος, δν δή πρδ βραχέων 
δ λόγος έτκέπτετο ; εί μή άρα έκεΐνο καί μόνον τό· 
« 'Απόνιψαι, πάτερ* · καί το*· « Εύλύγησον τδ φε> 
μόν, » Έ τ ι μοναχδς δ κυρίως εστίν , δς πλάης, 
ταυτδν δ' είπεΐν, άναπλάσας καταμόνας τήν καρδίαν 

monachicam theoriam et practicam amplectitur. ρ αύτοΰ συνίησιν εϊς πάντα τά έργα τοΰ θεοΰ. Έ & 
mi · _ · * _ _ * _ Α ·_*_ιι· xi_ Μ. * * < ' _ i * 1. . χ.· _ Theoriam enim manifeetat intelligentia, qu» eet 
facultaa rationabilis, et tendit ad idem atque ea-
pientia. Et aliunde in boo verbo, Opera omnia, 
ostenditur practica, siquidem operariua eat qui 
virtutem babet practicam. Apud nos igitur eum 
qufflro, qui eive litteratue, aive illitleratus cum sit, 
animam suam disponitad banc intelligentiam,et ad 
opera ejua ; quique meminit non poeae ree divioaa 
latelligere bominem nisi didicerit vel discat le-
gendo aut servando divina mandata (id enini ratio 
quadam diecendieel):neque practioam babere vir-
tutem qu« accipitur ut cognitio quedam a Deo 
inspirata, et ab ipea aapientia, a Deo immieaa iia 
qui eum operibua colunt, quoaque licet aimplicea 
ipee novit facere sapientee. 

142. Dato etiam quod monaohioa oonveraio eit 
are artium, scientla ecientiarum,in quo eistit phi-
loaopbia, nihilominus revera pbiloeopbue eat qui 
habitat in solitudine ape Dei videndi etpoaaidendi. 
Pbiloeopbumautem 6886 quomodo poeeibile erit 
ei qui neque litteras satie novit, neque in gloriam 
ppiritualis operationis rexpexit. Et quod majus 
eat, Deo proximus est monacbus proprie diotue, 
ideoque qaietus. Quod ei proximus est, et intue-
tur, secundum ietud «c Vacate et videte w , » 
Deum soilioet. Deum autem qua ratione cognoscet 
bomo arabobus oculis orbatus, quorum uoue 
praoticam,et alter tbeoriam dirigit;quos inter breve 

τοιαύτη σύνεσις τδ μοναχικδν θ*ωρητικδν ά'μα καϊ 
πρακτικδν εμφαίνει . Θεωρίας μέν γάρ ένδειξις ή 
συνεσις, λογική αρετή ούσα, καί εις ταυτόν τι ερχό
μενη τή σοφία* τδ δέ « πάντα έργα » τήν πρακτική* 
παραδείκνυσιν . Έργατικδς γάρ τις καί δ κατ' άρε
τήν πρακτικός. Ζητώ γούν τδν έν τοΤς καθ ' ημάς 
ειτε γραμματέα, είτε άγράμματον, δς τ ή ν καρδίαν 
διατίθεται κατά σύνεσιν τοιαύτη ν, καί έργα τά καν 
αυτήν ύπομιμνήσκων καί ώς ούκ άν δύναιτο συνιέ-
ναι τά κατά Θεδν άνθρωπος μήτε μαθών , μήτε 
μανθάνων έν τψ δλως άναγινώσκειν, ή θείας ακροά
σεις περιεργάζεσθαι (δ καί αύτδ μαθήσεως έστιν 
είδος)· μηδέ μήν πρακτικήν έχειν άρετήν , τ\ καί 
αυτή γνώσεως ?δέα καθυποδαλλεται υεοδιδάκτου, 
δποίαν ή αύτοσοφία, δ Θεδς, έλλάμπει τοις καί πρα
κτικώς αύτδν θεραπεύουσιν ούς καί Ιδιώτας οντάς 
οΤδε σοφίζειν αυτός. 

ρμβ'. Έ τ ι δεδομένου τού τήν μοναχικήν μετέ-
λευσιν τέχνην είναι τεχνών καί έπιστήμην επιστη
μών, δ δή καί φιλοσοφίας δρος εστίν, εΓη άν καί & 
καταμόνας έπ' έλπίδι τή είς τδν θεδν , καί ττ> 
κατ' αύτδν θεωρίαν κατωκισμένος, φιλόσοφος όντως. 
Φιλοτοφεΐν δέ πώς περιέσται τινί , μήτε γραμμάτων 
άλις έχοντι, μήτε εις τήν κατά πνεύμα πρακτικήν 
έλλαμψιν παρακύψαντι ; Έ τ ι τδ πάντων ύπερθεν, 
παραστάτης Θεού δ πρδς κυριωνυμίαν μοναχδς καί 
δι' αύτδ σχολαστικός. ΕΙ δέ παραστατεΐ, καί θεωρεί 
άρα εκείνον κατά τό* « Σχολάσατε , και γνώτι, · 
τδν Θεδν δηλαδή. Θεδν δέ πώς άν γνοίη τις πα?-
ρωμένος έκατέρους οφθαλμούς ; ώ ν δ μεν τε εετέ 

intervallum et minne capillo tonui ? Profecto enim D πράξιν, δ δέ τά κατά θεωρίαν διέξεισιν, ών 
non eet soiealia perfecta, quas cum operibue noa 
ooncurrit; et que opera non illuminat caoitate 
oapta est. Et plerumque illuminat ex Scripturis, 
in quibus reperiuotur aacra dogmata, verborum 
obscurorum interpretationes, saor® histori» ; beo 
euntlumioa divina, signa deooris, imagines in-
etmctionis, lux bonorum operum, et rectitudiDie 
etimoli. 

143. Quos ego optabam colligere profanas bisto-
rlaj, aentantiae et proverbia, ex quibus mendi-

τδ μεταξύ, καί δσον ουδέ λεπτότης τ ρ ι χ ό ς . θιωρίε 
τε γάρ ή εντελής ούκ Λν ειη τή πράξε ι άσύντροχος, 
καί πράξιν δέ μή θεωρούσα τετύφλουται . θεωρεί 
δε τά πολλά διά βίβλων, αΤς καί δ ό γ μ α τ α ιερά εμ
περιέχεται, καί γραφών ά π ο ^ ή τ ω ν άνάπτυξις , κει 
Ιεραί Ιστορίαι ' φάκτα θ*ΐα έκεΐναι , εικόνες και-
δεύσεως , φώτα πράξεων αγαθών , χαρακτήρες εί 
σχημοσύνης, δρθότητος προκεντήματα. 

ρμγ'. Έγώ δέ ήθελον τούς τοιούτους καί Ιστορίες 
εξωτερικός ανθολόγε ιν , καί γνώμας καί άποφθ^-

"Ptal .TL,*! . 
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ματα, έξ ών καί οί πάλαι άγιώτατοι Πατέρα έρα- Α cantee antiqui sanoti Patree mel oonficiebant, et, 
νισάμενοί έμελετούργησαν, σιμβλοποιησάμενοι τά 
γλυκέα εκείνα βιβλία, οΐς ένέθεντο τά γλυκύτερα 
δπερ μέλι χαί κηρίον λόγια, χαί ούτως άρεσκόν-
τως τφ θεφ έλειτούργησαν. Καί έπεθύμουν μέν 
αύτδς τοιούσδε χαί παρ' ήμιν είναι τούς προφαινο-
μένους μοναχούς* δτι δέ αυτοί πρδς ταΐς έξω βί-
δλοις έξαθερίζουσι χαί τάς ημετέρας, δπδοαι χαί 

conetroctie ut alvearibue bis libria , aormonea 
• dulcioree auper mei et favum 1 9 » ibi inclu-
debant. Talea cupiebam eaae apud noe qui in 
primo ordine videntur eaee monacbi. 8ed quia oon 
profanoa libroe aoJum, sod et noetroe, quibue Deus 
et divina altius cognoscuntur, parvi faciunt, volo 
oum eia rationem ponere ne ampliua aio ineipiant. 

μάλλον έμβαθύνουσι τοίς είς θεδν χαί τά θεια, εύχομαι λογισμδν αύτοΐς έντεθήναι μή χαί εισέτι ούτως 
άφραίνειν. 

ρμδ'. Οίον γάρ, ώ γή χαί ουρανέ, λόγον έξ άν
δρδς τοιούτου φθάσας ήχουσα· Έμαθον κατακεΐσ-
θαί που βίβλον Ιεράν, ήν έπονήσατο Γρηγόριος, δ 
χαί θεολόγος, πύρ πνεύσας καί χαλλιλογία έλλαμ-
ψάμενος. Καί ή βίβλος είχε πολύ τδ παράσημον, 

144. Qualia verba, ο COBIUDI et terra, aotea ab 
homioe iatiua modi audivi 1 Acceperam alicubi eaae 
quemdam librum sacrum, quem Gregoriua Tbeolo-
goe, ignem epirana, egregia eermoms elegantia, 
ooneoripserat. Multum deooris ille liber habebat; 

καί τδ κατ' αυτήν κλέος έξηγειτο είς πολλούς, καί Β fama illiua apud multoa narrabatur, eicque qui-
oumque audebant alliciebantur, et cum stupore 
intuabantur; cumque viderentur internam et ex-
ternam speciem, delici» erant et admiratio mea-
tie et oculorum. Gum igitur desiderium concepis-
eem illius egregii Gregorii operis videndi, ad rera 
ηοα perveni: reconditua erat, aaltem pro me. Sta-
tim et triatia queeivi a proposito, homioe scilicet 
conepicuo, et litterarum perito, quonaru in loco 
eaaet liber famoeue. Qui, digito dextere quaei in 
circulum agitato, nibil reepondit. Et oum rursus 
inatarem, et ruraus cum hilaritate interrogarem, 
librum veoditum esae dixit. Qu» enim, inquit, 
utilitas illiua ? Et cum ira intua accedereatur, et 
paulatim oatenderetur, causam protulit ineignis 

ι ille monacbus, sicque exposuit: Ad quid talium 
' librorura egemua noa ? Postquam autem iram in 
cacbinnum convertiaaem, et exprobraviasem di-
oeus: Gojuenam rei indigebitis, monacbi fama 
digni, si tales libroa nihili faoitis ? rae reliquit iste 
homo retro converaus.neo amplius mibi anle ooulos 
affuit,tantum librorum amorem meumaagro fereoa, 
ut arbitror. 

έφείλκετο τούς άκροατάς ούτως εκείνη, καί έθεώντο 
αυτήν πρδς θαύμα · καί ή ν έντρυφφν τούς βλέ
ποντας τοΐς τε έντδς καί τψ προφαινομένφ εις 
άγαλλίαμα καί ψυχής καί δψεως. θέμενος ούν καί 
έγώ σπουδήν έντυχεΐν τψ καλψ Γρηγορίψ τούτψ , 
ούκ εύστοχη σα· μετετέθη γάρ πως τά γε είς έμέ. 
Ά μέλει καί λελυπη μένος έπυθόμην τού καθηγου-
μένου (ήν δέ ενάρετος δ άνήρ, χαί γραμμάτων δέ 
ϊδμων), ποι ποτε τόπου τδ καλδν βιβλίον εστίν; 
Ό δέ τδν τής δεξιάς λιχανδν κατασείσας ώς είς 
κύκλον, ουδέν άπεκρίνατο. Έμού δέ έγκειμένου, 
καί Ιλαρώς έπανερωτώντος, άπεμποληθήναι είπε 
τήν βίβλον. Τίς γάρ, φησι, καί χρείαν ήν ήμιν αυ
τής ; Ενταύθα έμού θυμδν ένδόμυχον ύπανάψαντος, 
ήδη δέ καί προφήναννος ήμερα, έπήγαγε καί αί-
τίαν εκείνος δ σεμνδς μοναχδς διάλευκον τό* α Είς 
τ ί γάρ καί δεόμεθα βαβλίων τοιούτων ήμε ΐς ; » Ώς 
δ' έγώ τδν θυμδν μεταβαλών είς βαρύν γέλωτα, 
έξωνείδισα ύπειπών * α Τίνος γάρ καί δεήσεσθε 
οί λόγου άξιοι μοναχοί, έάν τά τοιαύτα βιβλία παρ' 
ουδέν ποιήσθε ; » παρήλθε με δ άνθρωπος έντραπείς, 
καί ούκέτι διά βίου είς δψιν ήλθε μοι, βαρυνθείς οΤ
μαι, τδ έν έμοί ούτω φιλόβιβλον. 

ρμε'. "Q δή τοιούτοι μοναχοί, ούτως έξουθενούν 
έθέλετε τούς θεολόγους, ήδη δέ πάντως καί τούς, 
δσοι κατ' αυτούς; Ούτως άχρηστοι παρ' ύμιν οί 
θεόφθογγοι; ΤΩ Φαύστε, ώ Δαλμάτε, ώ Στουδιώτα 
Θεόδωρε, ώ Κύπρου Έπιφάνιε, ώ μυρίοι τοιούτοι 
άγιοι μοναχοί* ούτως δμεΐς έζήτε, ούτω τάς θεο
λόγους δέλτους ώσεί ουδέν έλογίζεσθε σκορακίζοντες 

145. Voe, ο monachi, repellere vultis theologoe 
et quotquot eis similea aunt ? 8ic vobis inutiles sunt 
qui de rebue divinia tractarunt ? Ο Fauete, ο Dal-
mate, ο Tbaodore Studita, ο Epipbani Cypriota, ο 
voe omnee paree milie eancti mooaobi! Siccine vos 
vivabatis 1 aiccine sanctas tabulas ut nihilum repu-
tabatis, et ante oorvos projiciebatis! Ο eancte 

Q Έφραίμ άγιώτατε, τί δή ποτε τοσαύτης ένεφο- D Epiphani, ad quid ergo tanta pbilosopbia ueque 
ρήθηζ φιλοσοφίας υπέρ κόρον, ώς καί ποτνιασθαι 
καί θεοκλυτεΐν άνιέναι τδν θεδν τδ ύπεράγαν έν σοί 
τής γνώσεως ; 

ρμς'. Μοναχέ χωρητικέ, εί δέ πόθεν ανακύψει 
καί νύν ζήτημα έχκλησιαστικδν εμβριθές, άμφίμα-
χον , καί πρέπει άγωνίζεσθαι τούς Ιερούς άνδρας, 
ών μέλος καί μέρος ού τδ τυχδν καί ο\ κατά σέ' 
τί &ν τηνιχαύτα ποίησης αυτός; ΙΙώς άν λαλήσης, 
άπαγαγών σεαυτού, καί τρόπον τινά έκτεμών τήν 
τε γλώσσαν, τά τε χε ίλη , τά θεολογικά δηλαδή νοή-

ad eatieiatem repletue ea, iia ut Deum exorares, 
et suppliciter peterea nimiam tuam ecientiam re-
laxare ? 

146. Eia age, ample monache, si aliunde aseur-
git aliquod dubiom eccleeiaaticum, difficile, ciroa 
quod pugnandum est, et si decet decertare sanc-
tos hominea quorum membrum et pars aunt fra-
tres tui, quid tunc facies? Quomodo Ioquerie,cum 
amoverie a te, ot quaai eecaveris linguam, labia, 
eoilioet aententiaa tbeologioaa, quibue universfc? 

1 8 Paal. XYin, 44. 
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eolvuntur, queeetiones depravat», atque in sen- Α ματα, δι' ών ώς έπίπαν αί στρεβλού μένα ι συζηι 
eum rectum revocat» ? Ad quid tunc tibi proderunt 
tua negotia? Quibus, quanto tempore preeoccupa-
tus ramisisti Btudiura bibliorum,atque cognitiones 
altiores, eublimiores, l)eo proximas; non modo 
iatina boni amorem ηοα concaperas, sed unus erae 
•x pereequenlibae i l lud, banc unam iriDitatera 
noveras perfecte, et extollebas, adorationem in 
templo, cellulam tuam t et meneam, oblitus 
non aatia esse ista vero moaacho ad virtutem 
perfectam,et buio neceasariam esse magnam scien-
tiam ; nec aolam divinam dico, sed etiam excerp-
tam ax historiie, ut dictum est, et aliaa maxime 
varias quibua ouicumque inservire poaset. 

σεις λύονται, άποκαθιστάμεναι είς δρθόν *» Ε·ς 
σοι χρησιμεύουσι τότε τά σά πραγματικά ; οίς 
ώραι προσταλαιπωρών, άφίης τήν βιβλιακών τρι 
καί τήν ύψηλοτέραν άνάγνωσιν, καί ύπερανψκισμΐ. 
νην, καί θεοΰ άπτομένην ού μο'νον ούδε άναλαμ 
βάνων έφεσιν τού τοιούτου καλού, άλλά καί χεπ-
γινόμενος τών μετερχομένων αυτό · έκείνην αώπρ 
άκριβωσάμένος τριάδα κατά τήν σήν αυχησίν, φ 
έν τή εκκλησία προσκύνησιν, καί τ δ κελλί·» 
καί τήν τράπεζαν καί ούκ είδώς, μ ή άρκεϊν τάτα 
τψ κυρίως μοναχψ είς αρετής έντέλειαν, άλλά 
προσδεΐσθαι αύτδν λίαν πάνυ καί γ ν ώ σ ε ω ς . Κει oi 
λέγω, μόνης τής Οσιότατης, άλλά καί τ ή ς άπδ Ιπ·· 
ριών, ώς ευρέθη, καί έτεροίας δέ πολυειδοΰς , δι* 

Ρ έχοι άν χρηστδς εΐναι τοΐς έντυγχάνουσιν. 
ρμζ\ "Η πόθεν οί μεγάλοι έκεΐνο ι άγ ιο ι έβ̂ {. 

σθησαν; ΤΑρά γε αναστρεφόμενοι έν κ ώ μ α ι ; d 
πόλεσι, καί άναμετρούντες (Ρυμοτομίας καί ση* 
πους, καί τόρμαις καί ρ*εγιώσιν ένδιατρίβοντι;; 
"Η έγγωνιάζοντες, καί παντοίαις συγγινόμενοι ανι-
γνώσεσι ; Ηώς δέ οί μή τήν αρχήν τοιούτοις έπιοι-
βληκότες δ'λως πονήμασι σοφίας ύστερον ένεπλήσθΐ}· 
σαν, πρεπούσης απόστολοις θεοΰ καί έφθέγξαντο 
βροντόφωνα, έζακουόμενα έως περάτων γ ή ς ; ΤΑρά 
γε πλανώμενοι περί άμφδδους εκείνοι, καί /δεμβό-
μενοι άνετα, καί διαλοιδορούμενοι τνις άγοραίοις, 
καί όφθαλμοΐς έννεύοντες , καί μύλλοντες, και τάς 
δψεις δίδοντες, οΐς ού χρή ; ή βιβλίοις αύτάς έπα-
φιέντες, ή γούν άλλά σύν τή έξ ακροάσεως ωφε
λεία προστετηκότες καί έργοχείροις; Ά δή μισούν-

147. Et undenam saQOti illi egregii aapientiam 
didioerunt ? Numquid dum versarentur in vicie atin 
civitatibus, dum vias et semitas peragrarent. dum 
metas ctrbedascurrerent?Numquidcum8ecederent 
et omni studio iadulgerent? Et quomodo homines 
qui a principio talibus laboribue non inatituerunt, 
poatea eunt repleti aapientia digna apostolis Dei,ot 
vocem edideruDt tonitru similem,auditam usque ad 
extremumterraePNumquiderranteacircacompoaita, 
libere circumeuQtes.foreneibusinsultanteSjOculiset 
labiie annuentes, quoaque non oportebat, inepicien-
tee?Nonne potius librie legeodis intenti doctrinam 
auribusconcipientesartesmanuales exercendo?Ha?c 
amniaodio habentea pigrihominee.nonsolum quaei 
auper spinaa in via vit® ambulant, eecundum oum , . „ . 
quidixit: t Iterpigrorum quaai 8epe8 8p ina rum , ° ; » C τες οί άεργοι λογικοί, ού μόνον ώς έπί ακανθών έν 
sed etiam rationem manifeete deponunt; id unum 
fere didicerunt, et bene norunt demittere fere ad 
0 8 opertorium sui oapitis, in platea ad acquiren-
dam gloriam bominie absoondeotis se: et si que 
nugae offendant, mox attollere et elevare velum 
nigrum supra frontem, et usque ad verticem ut ore 
aperto insolescant, et vultum quaei meretricis ba-
beant. Et tunc isto qui ooulos demiseos flgebat,eos-
dem magniflcat ignem epirantes, terribilie videtur, 
608 accendit, turbat rationem, omniaque agit qui-
bus qoi aseuefaotus est vias non veretur et eaa 
diligit. 

148. Quem ergo te vocabimus, ο monache ? urba-
num vel solitarium ?hominera epiritualisaolitudinie 
vel tumultue oompitorum ? habiiantem in vicieaut in 
daserto ? Nempe ieto nomine, ut reor; siquidem civi-
tatem a te frequentatam bonc exemplo evacuasti. 
Ad extra debebas esae terrenue, et coelestis in abs-
oondito,quod diligit Pater omniuro, Deue : « qui v i -
det in abscondito, et reddit maniiesto11. » Tu au-
tem aesurgie, quasi eidue, et ad terram inclinaris ; 
deprimerie quaai mandragora, aut alia arbor ex-

τή τοΰ βίου βαδίζοοσι τρίβψ, κατά τδν φάμενον 
άκάνθαις έστρωμένας εΤναι τών άεργων δδους, 
άλλά καί έξαλογίζονται άντικρυς, Ιν μόνον τεχνα-
σάμενοι καί εύ είδότες, καθελκύσαι μέχρι και 
αύτδ μικρού στόμα τδ κάλυμμα τδ τής κεφαλής έ> 
τή άγορί δοκήσεως χάριν τής κατ' έπίκρυψιν ι! 
δέ που παρεμπέσοι φλυαρία βίου, ά λ λ ά τότε ταχί 
άναστεΐλαι άνασυραμένους τδ μέλαν παραπέτααρι 
δπέρ τδ μέτωπον, Ιως καί είς αύτδν βρεχμόν· 
Ίνα τάχα γυμνψ τψ προσώπψ θρασύνωνται, ώς ιι 
καί πόρνης δψιν εΐχον. 'Ότε καί δ τά πριν κατώ-
βλεψ εκείνος άναπετάσας τούς οφθαλμούς, ώσεί καί 
πυρπνόους, δεινά ποιεΐ, φλέγων θ υ μ ψ , κυκων τδν 
σύλ)ογον, πάντα δρών, δι' ών έντρέψας ούκσταιαρσ 
τήν λεωφόρον, ήν φιλεΐ. 

ρ ρμη' . Τί σε τηνικαύτα προσεροΰμεν, ώ ρκ*γΙ; 
άστικδν, ή έρημικόν; γωνίας άνθρωπον πνευματι
κής, ή άμφόδου πολιτικής ; κωμοπολ ί την , ή έρημο-
πολίτην; Ναι, οΐμαι, τοιούτον, ώ ς έρημούντετήν 
ύπδ σού τριβομένην πόλιν μιμήσεως αγαθή<' 
μήν ώφειλες επίγειος μέν εΤναι τδ φαινόμενον, 
ουράνιος δέ τό γε κρύφιον, τδ φίλον τψ κοινψ πατρί, 
θεψ· δ'ς βλέπων έν τψ κρυπτψ, άποδίδωσιν έν τφ 
φανερψ. Σύ δέ άλλά άρθριάζεις μέν τψ σχήμετι 
ούρανοβάμονος δίκην, προσκέκυφας δέ τή γή κει 

* ΡΤΟΥ. χψ, 19. «Matt. νι, 4. 
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προσπέφυκας, ώσεί καί μανδραγόρας, ή άλλο τι j 
δυσεκσπαστον. Ή « τψ Θεψ · φησιν, ή » τψ μά
μων φ. » *Η γάρ άλλως; Ουτω δε και δ πρδς άλή
θειαν μονάζων, ή τψ κδσμψ πάντως, ή τψ φρυν-
τιστηρίω. ΔυάζεσΟαι γάρ ούκ έστι τδν αληθώς μο
νάζοντα. 

ρμθ'. Σεμνδν παρά τοΐς πάλαι σοφοΐς ή μονάς, 
διά τδ είς εαυτήν έστράφθαι, καϊ άδιαστάτως έχε ιν 
καί άρχή μεν αριθμού τεθεΐσθαι καί πληθυσμού 
αιτία, μή μέντοι και αυτή πολύχοος είναι καί εύ-
σχιδής. Διδ καί εις τι $ιϊον έτάσσετο, καί τής τών 
αγαθών συστοιχίας προεκάθητο έν τή φιλοσδφψ 
καταγραφή. Καί ούτω μέν σεμνδν ή μονάς. Ή δέ 
δυάς, πρώτη τών εφεξής αριθμών, διάστασιν με
λέτη σασα, καί οίον άποσχισθεΐσα τής αρχής, καί 
πλήθους κατάρξασα, τόλμα έπεκλήθη, ού πάνυ j 
σεμνώς, άλλά σκωπτικώτερον. Καί τοίνυν άπ' αυ
τής καί τήν κακοπάθειαν οί τά τοιαύτα σοφοί 
« δύην » έκάλεσαν, ώς τήν κατά σώμα στοιχειώδη 
καθ' ημάς ενότητα δυάζουσαν κατά τε τδ πάσχον 
καί τδ ποιούν. Ούκούν καί τοΐς έσω καί τοΐς έξω 
μεριστέος δ μοναχδς, ώς ούτως άντί τού ζήν μο-
νάξ δυάζεσθαι (δπερ ούκ έτάξατο), καί εντεύθεν 
άφιλοσόφως διαχέεσθαι είς πληθυσμό ν ού θεο
φιλή. 

ρν'. Εί δ' ίσως, ώ μοναστηριακέ, προφέρεις ήμιν 
είς άθώωσίν σου έκεΐνο τδ μακάρι στ όν, ώς άρα, 
καθά ή ευαγγελική Μαρία, ή πρδς τοΐς ποσί ν άεί 
τού Ιησού, δέεται καί δευτέρας τής Μάρθας, τυρ-
βαζούσης, καί ούχ απλώς, άλλά περί πολλά ούτω 
δυασθήοεται καί ή μοναχική αδελφότης * δός μοι 
τήν Μαρίαν ενταύθα, τήν έκλεξαμένην μερίδα, ήτις ( 
αγαθή ούσα, ούκ άφαιρεθήσεται άπ' αυτής * κα\ 
Ιοών αυτήν, συγγνώσομαι τή κατά σε Μάρθα τής 
τύρβης * άλλως γάρ ούκ άμεμπτον Μάρθαν μόνην 
είναι τδ φροντιστή ρ ιον. Ούτω πως καί δ τού Ζακ-
χαίου οΤκος, καί δ τού μεγάλου Ματθαίου. Ζακ-
χαΐος μόνος ήν ποτε, καί ΜατθαΐοΓ μόνος. Ά λ λ ' 
ύστερον αφέντες τδ τοιούτον μονάζον, έπλήθυναν 
εαυτούς άρεταΐς * καί τού κόσμου άπαναστάντες» 
έκόλλησαν τάς ψυχάς αυτών δπίσω τού θεού · κα' 
έκτοτε πορευόμενοι, έπΟρεύοντο βάλλοντες τά σπέρ
ματα αυτών έπ' άγαθψ τέλει, ψ καί προσέσχονι 
χρυσούν θέρος δρεψάμενοι. Ού σύ πώς άν έπι-
δράξη, δ κατά κόσμον μέν γλίσχρως πονησάμενος 
τή γαστρί, καί διά τοΰτο καταγνούς εκείνου, κα^ 
μεταβαλών εις τδν κρείττονα βίον, πλεόνασα ς δέ \ 
έκ τής τότε πονηρεύμασι; Τί κερδαίνεις μοναχδς 
τής μετατάξεως, τής προτέρας ών τάξεως; Σύμ-
φορόν σοι στραφήναι είς τδν πρώην έμετον, καί 
ολίγοις κακοΐς υπεύθυνο ν είναι, ήπερ τψ καθαρείψ 
άσμηκτον. 

ρ να. Δός μοι τδν ώφελού μενον έκ τών σών μο
χθηριών 'Αρά γε τρέφεις έσκητάς πατέρας; Καί 
άγίοις έκείνοις ούσι μοχθείς, αύτδς χορηγών; Καί 
ούτω μερίτης αύτοΐς γίνη τοΰ καλοΰ, καθά καί ή 
δμνουμένη Μάρθα τή Μαρία; Καί μήν έν τψ κατά 

traotu difficilis. Aut Deo, inquiunt,aut mammone» 
Quid enim aliod?Eodem modo vere monachus vei 
mundo totaliter, vel monasterio. In duaa partea 
enim acindi non potast veros monachus. 

149.Sacrum aliquid apud veterea philoaophoaerat 
unitaa, quia in se ipaa 8iatit,aao habet divisionem; 
ea principium numerorum ponitur,causa multitu-
dinia,nec tamea muhicolor eet,aut divisibilis. Ideo 
habetur ul aliquid divinum, in serie bonorum 
primo etatuitur a acriptoribua. Sic eacra erat uoi-
taa. Duo autem, primus aubsequentium numero-
rum, divisionem eigniflcans, quaai aeparata a prin-
cipio, multitudinie iaitium, audacia vooabatur,non 
planeserio, sed quaai ridendo. Exinde mieeriam 
philosopbi dixerunt duplicem, quasi primevacor-
poris nostri unitas in duaa partes scinderetur, in 
pati, et in agare. Neque ergo rerum exteroarum et 
internarum particeps eeae debet monacbua, ita ut 
pro vita unica duplioetur (quod non promiserat), 
et deinde in multitudinem Deo odiosam irrationa-
biliter diffundatur. 

150. 8i autem ut juatiflcerie,o monacbe,hanc bea-
iitudioem nobia profers,nempe Mariam illam evan-
gelicam,quffi semper ad pedea Jesu sedebat, eguisse 
Martha secunda ae turbante, non circa unum, aed 
« circa plurima · M , et eodem modo in duas partes 
dividendam esee monacborum fraternitatem ; da 
mibi extemplo hanc Mariam, qu® partem elegerat 
bonam,non auferendam ab ea; quam cum videro, 
Marthae tu» turbationem condonabo; aliter enim 
Martba sola monasterium non erit absque vitupe-
ratione. Sic aliquomodo Zachaei domus, et magni 
Mattb8ei,8olua erat aliquando Zachaeus. Solue et 
Mattheeua.Postea autem cum banc solitudinem re-
liquissent, virtutibus eeipsoa repleverunt.et aseur-
gentes e mundo animaa suasDeo agglutinaverunt, 
extraque exeuntes ibant mittantes semina sua in 
fiaem optimum, quem coneecuti eunt accepta 
mesae aurea. Quem qua ratione tu obtinebis, qui 
in mundo vix ventri laborasti, eoque ob hanc oau-
sam condemnato,in meliorem vitam tran8ueti,qui-
que exinde malis artibus major effectus es ? quid 

ι monacbus a converaione,a prima conditiooelucra-
ria ? Melius tibi erat ad priecum vomitum reverti 
et parvis malis obnoxium esse quam •accedentem 
ad vitam impollutam sordes non extersas trabere. 

βίψ προσβάντι ρύπο ν διά κακοπραξιών έπισύρασθαι 

151. Da raibi hominem de tua malitia proficien-
teoi. Nutrisne patres ascetas ? Et bi cum aiQt 
sancti,tu duxeorum malignus es?Siccine bonorum 
eorum es particeps, ut Mari® Martha predicta ? 
Vide ergo in torrente qui juxta te est; ei quis 

n Luo. x, 41. 



855 BUSTATHH THE88ALONICBNSIS METROPOLITiE 
sollicite fodiens metallicum pulverem lavat, paleae Α *· Χ · 1 ^ ί ω ^ τ ι ζ **ιμελώς ά̂ ορύασων άπεπΜ 
brevia auri ant argenti obecuri eligit, et reliquum 
metallum, particuias sreas vel aoiei atoma non 
adducit ad lucem, omnia vero grana projiciuntur. 
Cur autem alia atque isti fratree non agia, et tuos 
laborea inter indigentee non dividia ? Et quam mni-
tis indigentibua facila et large dividie, qui non 
solum mendioos ad ditandum, aed etiam, ubi 
poseibile eat, rapis eub pretextu oecoDomi» mo-
naateriiT Qui semper colligis,et nunquam dividie, 
ui imperat Deue monacbis magne civitatia, eolie, 
ut yidetur, et quibuavis alibi eornm aimilibua. 
Huio eoim loquenti voe non obtemperatie. 

152. 8i tamen, ο prelate, concedendum est 

τδν χουν μεταλλευτικά* βραχύ τ ι ψ ή γ μ * χρυσά* 
άσημου αργύρου έκλέζεται· τδ δέ λ ο ι π δ ν της μεε 
λείας μήποτε ούδε χάλκεα παραυγάζε ι ψηγμάπε 
σιδηράς άτόμους · άλλά τδ παν ψ α μ μ ί α είείν ά 
βλητα. Τί δέ άλλά τοιούτοις μέν ά δ ε λ φ ο ΐ ς ού ttm 
μεταδίδως δε τών σων πονημάτων τοης ένδεέαι;] 
ποίοις έκείνοις άπραγματεύτως ένδαψιλεύη πένκ 
δ μή δτι γε μεταιτών τά ε ίς πλουτ ισμδν , άλ! 
που δυνατδν, καί άφαρπάζων προφάσει τών 
μονής; καί άεί τού συνάγειν ώ ν , ούκέτ ι δέ και 
σκορπίζειν, ώς επιτάσσει δ Θεδς τ ο ΐ ς μεγσλοει 
ταις μδνοις, ώς έοικε, καί τοις , δσοι άλλοθι «ω ι 
αυτούς. 'Γμεΐς γάρ αύτφ διαλαλούντι κωφεύετε, 

ρνβ'. Τέως γε μήν, ώ προκαθήμενε , εί καί Μ 
monaohoe circa plurima turbari poese, et debere n χρήναι τυρβάζειν τούς μοναχούς έ π ί πολλβΐς, 
ia mondo oonveraari; quam ob causam tu manu 
propria ietum laborem eusoipie, oum alios haboe 
operarioa? Gur ipse non ioetas iis rabua, quarum 
eollicitudo a Deo tuis oredita est, et apoatolos vul-
go minietraturoe non mittia? Sed frequenter cum 
eis egrederie, ut oenturio; et monachis nonnullis 
ad sequendum in aoie extrema ordinatis, aliie au-
tem ad caput praepoeitis, ipee medius agia trium-
phum ? et vias prsteriena janoaa effringis ? Si po-
tentium, forU glorioaum eaaet, sed privatorum 
plerorumque, et minime procerum. Quarum oum 
velum externum reduotum fuerit, multa juga ia 
limine manentia ascetam intua ββββ indicant,spiri 
tualiaque peragere.Num ignoras maxime iavium ea-
ee quemlibet aac6tam,et ideo turb» invium,aed dif-

κοσμικώς άναστρέφεσθαι' τί δή π ο τ ε σέ avzby 
άναδέχη τδν τοιούτον κάματο ν , δίλλους έχων κα/ 
τηρούς; Τί δέ μή αύτδς μέν προσέχε ις , οΐς γρι 
προσανέχειν τούς κατά σέ 6ειδτερον 9 ταις δ\ τύρβ 
αποστόλους πέμπεις δ ιακονήσοντας; άλλα τη 
προερχόμενος άμα εκείνοις, ώς ο ί α καί φαλαγρ 
χης , καί τούς μέν τών μοναχών ουραγούς έκ» 
τάξας, τούς δέ ώς εις στόμα προβαλλόμενος, μί 
αύτδς πομπεύεις; καί προφορούμ^νος τάς δ& 
θύρας έκτρίδεις; Καλδν μέν ί σ ω ς , έάν δυναστε 
κάς * πλήν άλλά τάς πλείους Ιδ ιωτ ικάς , κεί ι 
επισήμους · ών τής έσω αυλαίας άποστενοομε» 
τά πλείω τών υποζυγίων θύραζε μένοντα κετε] 
νύουσιν έσω εΤναι τδν ασκητή ν , κ α ί καταρτίζει 
πνευματικά. Ούκ οίδας, δτι απρόσιτος ώς έχ?χι 

λοίς, ή δυσπρόσιτος , ΕΙ δέ ποτε κα ί προΐένει 
τδν τοιούτον, δκνεΐ πάντως έκεΤνος θριαμοε 
άβρότερον, τιθέμενος τή έντροπή άποκρυφήν ι 
μή καί βλέποιτο τοΐς τού κόσμου δ τήν πρδ! 
ύπερκόσμιος. Διατί δέ (Ίνα τι καί μείζον εΓ· 
μεγάλα ύπεσχη μένος τψ θεψ, ούκ ένθεάζεις 
πράξεσι κατ* εκείνα; καί ούτω καταμηνυθεις 
έξάκουστος γεγονώς, έφέλκη τούς μανθάνοντας 
σπώμενος έν σχοινίψ μακρψ, τ ψ κατ' άρετήν 
λονότι ; ώς εντεύθεν μή ανάγκην είναι σε παρά 

fioile obvium? Qui si quando exire cogitur, metuit C άπας ασκητής, δι' αύτδ δέ καί άπρδσ ι τος τοΐς « 
mazime neinter deliciastriumphet, circuitum qui-
busdam tenebrie involvit, ne a mundanie videatur, 
qui celeetie esae prsaumit.Cur ergo (ut loquar ma-
jora), cum magno Deo promieeris, similibns operi-
bua non eanctificaris?et ieto modo celebratus,etfac-
tue insignie, non trabis diecipuloe, allicisquemagno 
fune, scilicet vinculo cbaritatie ? ita ut necease non 
jsittoad alioBexire>8ed ipeiad te allicianturexadoaira-
tione,te invocentcum studio dicenies: « Quando ve-
niamet appareboante conspeotum" divi monachi?» 
άλλους φοιτών, άλλ' εκείνους έπί σέ ήκειν αγιασμού χάριν, καί που καί ποτνιάσθαι, λέγοντας έπιθυμ^τιι 
« Ποτε ήξω, καί δφθήσομαι τψ προσώπψ τού ένθέου μοναχού; » 

453. Sed ad quid ista dicere homioibus quoa ρνγ'. Τί δ 1 άλλά ταύτα λέγω άνθρώποις , ούς μ 
esset utilius extra coanobium degare, quam intra λον συμφέρον ήν έξω τού φροντιστηρίου διατρίο 
remanere ? Exiode enim emissi licentiam nibil om- D ήπερ ένδον μένειν ; Ηροενηνεγμένοι μέν γάρ έκεΐ 
nino agendi oeneentur habere.Aliquid tamen viden- άδειάζειν δοκούσι τού πάντη άργειν. Καί τι φαί> 
tur agere, <i non aliud, saltem nudantes pedes, 
atque sensibus laie percipientes ; in asceterio au-
tem dam remanent, quasi manibue et pedibus ca-
reant, omnino otioei usque ad mortem pereeverant. 
Litterae qoidem non noverunl, cum plerique ex 
offlcinis veniant, aut aliam artem exercuerint; et 
non dioo de quibuscumque, eed et de peritioribus 
artiiloibua ; muiti compitorum etiam sunt incol®, 
ita ut neque iibroram casulae ad aoquirenda api-

ται ποιεΐν, εί μηδέν άλλο, άλλά καί τους εν 
γυμνάζοντες, καί ταΐς αίσθήσεσιν είς πλατύ ί» 
γούντες* τού δέ άσκητηρίου 8ντες, παντελώς άρ 
κτοι άποκαρτερούσιν, ώς εί καί άχε ιρες ή«εν * 
άποδες. Γράμματα μέν γάρ ούκ οιδασιν , έξ ifj** 
ρ ίων ο\ πλείους ήκοντες, καί άλλως δέ χ ε ι ρ ώ ν 
οντις · καί ουδέ οί τυχόντες, ά λ λ ά έ«ίπ(ρ»* 
βάναυσοι* πολλοί δέ καί τριόδων τρίδα·κ* ^ 
ούτε περιέλευσις έν αύτοΐς βιβλιακού έέ^^νοε 

" Paal. xu, 3. 



837 DB BMENDANDA VITA HONACHIGA. 
άμπορίαν πνευματικήν, ούτε 
τος Ιερού, πλήν εί άρα έν καιρφ κοινοβιακής έστι 
είσεως · δ καί φαίης αν έπιτραπέζιον εύρίσκειν 
Ι&εσμα, ώς οΐα τους λόγους ουτω του Θεοΰ ψωμι-
ζδμενος. 

ρνδ\ Καϊ έστι μέν καλδν καί αύτδ παρά γε τοις 
χαί μανθάνειν έθέλουσι καί άναμιμνήσκεσθαι, Ινα 
•Γη μείζον κάνταΰθα τού έργου τδ πάρεργον · σύ δέ 
άλλά παροιμιακόν τι ζώον άκούεις λύρας ταύτης 
πνευματικής, δπερηχών τήν ήρεμαίαν άναγνωσιν 
τ ψ τε κδμπφ τών μασημάτων, καί οΐς τά πολλά καί 
έν τή τραπέζη βλασφημείς, καί μάλισθ' δ'ταν σπανίζω 
εταιρίας τδ έστιατδριον. Φίλων γάρ τοι παρατετυ-
χηκότων, βαθεια νηνεμία κοσμεί τήν τράπεζαν, τής 
δεσποίνης ύποκρίσεως διοικονομουμένης τουτί τδ 

858 
άκρδασις ανάγνωσμα- Α ritualia circumeant, neque audiant sanctam le-

otionem, niai forte CGBDS communis temporo,quem 
cibum diceres menses apponi, velut ai verba Dei in 
fruatra reseoentur. 

154. Ietud etiam bonum est cupientibus dicere et 
meminiese, lioet opua aecundarium primo majus 
eii. Tu autem vile quoddam animal beue notom, 
audia longe divarsa ab ista lyra apirituali; le-
ctionem modestam strepitu convivii opprimis, et 
frequeotibue blaspbamiia ad menaam, prffisertim 
cum sodales e ccaoaculo abeunt. Amiois enim ad-
etantibua, menaam decorai allum ailentium, boo 
bonum miniatrante et docente bypocriai magistra. 
Apud praedictos monacboe, ut diximue, neque leo 

καλδν. Ούτε τοίνυν, δ'περ έφαμεν, άνάγνωσις έν τοΐς g tio, neque bonorum operum exercitatio, a quibus 
άνατεταγμένοις μοναχοΐς, ούτε καλών έργων επι
βολή, ών άπέχουσι τάς χείρας ώσεί καί τίνος μιά
σματος * τάχα που καί εύλαβώς έχοντες άκκισμοΰ 
λόγω ή σικχασμοΰ, μή καί δυσγενές ε?η καί άτιμο-
ποιδν μοναχοΐς τδ έν δέοντι χειρουργειν. Κάντεύθεν 
άργολογίαι πολιτεύονται παρ' αύτοΐς, ών ουδέν κέρ
δος πνευματικόν. Καί τούτο μέν ζοϊκώτερον, έπεί 
καί ζώοις άλόγοις τά τοιαύτα έμπέφυκε. Καί αυτά 
γάρ μηδέν τι πεφυκότα διαπράττεςθαι, ούτω πως 
διατίθενται, '^δουσι μέν γάρ, δ'σοι τών ορνίθων εύ
φυώς έχουσιν. "Οσα μή τοιαύτα, ή κλάζουσιν, ή 
κρώζουσιν, ή στρουθίζουσιν, ή άλλως ήχοΰσι · βρυ-
χώνται δέ Ιτερα, καί μυκώνται άλλα. Τά πάντα δέ 
διακινούνται πρδς δ'ρεξεν άργοφωνίας τινδς. εί ούτω 
χ ρ ή όνομάσαι. ΟΤς δμοίως άργοκογοΰντες καί ο\ 
άεργοι μοναχοί, μικρόν τι ποιοΰσι κακόν. Ά λ λ ' δ'τε 
τις τώτ απάντων τολμήσει μή έπαινεΐν τούς τοιού
τους ώς καί αγίους, καί λογίους, καί θαυματουρ
γούς, μηδέ κατατείνη ζήσεις μακράς εγκωμίων έπ' 
αύτοΐς •*· ώ της ενταύθα λοιπή άργολογικής έπεξε-
λεύσεως, ώ τών συμομαχιών, ώ τών άντιλογιών ! 
μάλλον μέν ούν, ώ των πολέμων, ώ τών συναφών, 
& τών καταγραφών I Ούδ' άν βασιλεύς βλασφημού-

velut a sordidie rebus manus amovent; haod scio 
an timentes, quasi cum aimulatione et faatidio, ne 
eit indecorum et monacho indignum ubi opua eet 
manus adraovere. Hino vana eermocinatio, e qua 
Dullum lucrum spirituale, apud eoe frequentatur. 
Hoo autem et animalibus convenit, quibus ratione 
carentibue natura illud ioditum eai. Ea enim ad 
agendum nibil ordinata, ieto modo disponuntur. 
Canunt aves, quscunque ad id idonea sunt, dum 
omnia alianae apeciei animalia vel clangorera, vel 
orooitum, vel pipaturo, aut aliam vocemedunt; 
alia fremunt, mugiunt alia; universa ad vanam 
quamdam garrulitatem excitantur, si hoc nomina 
utendum est. Ad quorum exemplura monachi otioai 
vana loquentee, raalum quoddam parvum operan-
tur. Ubi ergo nonnulli de turba ietoa de eanctitate, 
aut de intelligentia aut de miraculis audeot noo 
laudare, nec longoa laudia sermones ad eos pro-
tendere: 0 vanara locutionem clamant, et ultionem 1 
ο bellum aore I ο injuriae! vel potius ο prelia, ο 
dolos, ο detractionee 1 Neque rex conviciie appeti-
tus, neque ipse Deua ulciaoitur. Sic modeati mo-
nachi, monaobi siout destinaverunt, eic tranquilli. 

μένος, ούτως έπεξελεόσεται, ούδ' άν Θεδς αυτός. Ούτως επιεικείς οί μοναχοί, μοναχοί, ώς έτάξαντο · 
ούτως ήσυχοι. 

ρνε'. TC δε άρα καί βούλει, ώ μοναχέ ; Μακαρι-
σθήση εύκαίρως ; Ναι, φησί. ΙΙατήρ γάρ είμι * πατρί 
δέ αντίλεγε ιν υΙούς ούκ έξεστι. Καί μήν, ώ κατά 
σέ πάτερ, δέδοται καί υίψ, εί μηδενός έτερου κακουρ
γήματος, παράνοιας γούν άλίσκειν τδν γεινάμενον. 
Εί γούν καί συ παρά τδν μοναχικδν κανόνα πράττων 
παρανοείς, καί ούτω παρανομείς, τί δυσχεραίνεις 
τήν έπί παροινίας γραφήν ; Έοικας δέ άρα τούς 
αιτιωμένους παρακρούεσθαι, ινα καί τήν έκ τοΰ άρ-
χιερέως μέμψιν έκφύγης, τοΰ μείζονος πατρδς ή κατά 
σέ, τοΰ εις τύπον θεοΰ. Λέγω δή σοι τολμήσας, ώς 
εί μ ή δ επίσκοπος, τίς άρα έτερος θωρήσει πρδς σέ 
λαλήσαι ; Ποίος δέ κακών άφίησί σε άδέσποτον, 
άκυρίευτον, άναρχον, άκέφαλον, άνεκλόγιστον, άλο-
γοπράγητον ; Ουδέν έθνος ύβασίλευτον · ούκούν ουδέ 
τις λαδς θεφ κεκληρωμένος άναρχος έστιν. « Έξ 
άρα δή τι έπειτα Θεδς φρένας ώλεσεν, » εί ούτως 
άλλοφρονεΐς * δς άξιων πάντοθεν ανεξέταστος είναι, 

155. Quid vis igitur, ο monacbe ? Libenter magni-
ficaberia? Utique, ait. Pater sum,et patri fllioscon-
tradicere non licet. Sed, qui patrem te jactas, con-
ceditur fllio patrem de irmnia arguere, ai non da 

D alio quocuoque vitio. Quoniam ergo oontra mo-
nacbicum canonem ageos insanis, et sic pecoae, 
quid acousationam ineaniae fera impatieoter ? Ao-
cusatores repellere videria, ut convicia pontificie 
magni patris, vel juxta te, ejua qui locum Dei 
tenet, effugias. Ego autem libi fidenter dico: Si 
non apiacopue, qui aliue tecum loqui audebit? 
Quodnam jua relinquit te sine magistro, aino do-
mino, sine principio, aine capite, eine ratione, 
eine ordine agentem ? Nulla gene rege oaret; id-
circo neo populua Deo oonaecratus eine duce erit. 
Ex hoo intelleotum Deus abstulit,8i iato modo men-
tem alienaa, qui cam ex nalla parte velie obaar-
vari, simile aliquid agie,quaai recuBaret aurnm oum 
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eere mixtom, ideoque impurum, probationem per Α δμοιον 
ignem. Hoc autem neque patriarchicum oapoi ef-
fugit ipaum ; aed certo tempore ab eo pro quibus 
oporlebat ratio poscitur. Et ipse Dous cura boni-
taterationem reddens, homines eibi amicos sustinet 
ioterrogantes : Quare, Domine, boo et iatud agie ? 
ut deiode convinoat. Aliquando eliam mieerioor-
diter conversus ad eorum placita inclinatur. 

156. Tu autem vere maiimus es, major omni ra-
tione reddenda,ei idcirco euper Deum ipsum eleva-
tue, qui plaoe renuia apostolice obeervari. Talie 
cum sie, quid a principio cum in tonsura rationee, 
interrogationes et questiones audirea, cor tuum 
valide non confirmasti, nec coneilio potenti resti- β 
tisti ioterrogantibua frequenter, oe simul progre-
dientee te io retia ineluotabilia et molesta iodu-
cerent: sed tara facile subiieti, et nulla re objecta 
spopondiati ? Quia ergo a principio humiliari con-
ceesisti, in poaterum audi profutura licet invitue, 
convincere, eato aapiena, aecundum conailium 
Salomonis. Ama te integrum esse, si ηοα ui Pro-
matheuB (17), ealtem quasi Epimetbeue. 

157. Memento, ergo multa irrationabilia animalia 
clamoribus adraonita, cum errant, corrigi. Quaoto 
magie id bomo cupiet, et qusret, et cum invenerit 
baalus erit! De hoc eexcenta exempla licet aliunde 
quoque colligere ; satis erit qaod sequitur. Ferunt 
Maarorum mulieres, oum leones circa pagum ali- -
quem erant, viris absentibus (abundat enim 
ietis ferie Maurorum regio), injuriis et convioiie 
impetere solitas eese. Quid ergo leo regius, adeo 
egregius, non erubeecit, ad personae DOQ validae 
veoire, quibus nec roburmanuum,nec aliquid virile 
est ? Quibus aoditis dicunt leonem rubore affici, 
quasi inepirante natura ralionabili, verecunde se 
convertere, atque ad propria reverli nihil mali 
'inferentem. Cur ergo tu leo esse adversus munda-
nas paseiones edoctus, non modo velum pudoris 
ori tuo non imponis, cum solitam modestiam re-
linquis, cum ad mundum transfugis, et ob bano 
oaueam corriperie, sed etiam rugiene ut leo ob-
jurgantee proterie, et vis dilaniare? Didicerae ta-
roea iojuriae injuriis noo repellere, et mala pa 
tiens noo minari . 
λέεντειον έπεμπηδ^ς, καί διασπαράττειν βούλει τδν έγκραγόντα σοι 
τετύπωκας, ούκ άντιλοιδορεΐν, άλλά καί πάσχων, μηδέ γούν άπειλεΐσθαι, 

τι ποιείς, ώς »1 καί xt χρυσίον δπδχαλκοιΙ 
καίοδτω κίβδηλον έθέλει παραιτείσβαι τ τ > δ ι ά π > | 
ρδς δοκιμήν. Καί μήν αύτδ ουδέ πατριαρχική τιςΐ 
διαφυγγάνει κεφαλή, άλλ' έν καιρφ λογιστεύετ» 
καί αυτή, ί ι ' ού έχρήν. Καί βεδς δε α δ τ δ ς ανέχεται 
άλλως, επιεικώς λογιστεύων, άνβρώπων Οιοφιλ·* 
καΤ πυνθανομένων · « Τί βτι, Κύριε, τ ά δ ε καί τάδε 
ποιείς ; » Καί ούτως υπομένει έπανερωτώντας δν 
θεν είς έλεγχον. Καί ποτε κατακαμπτόμενος άλατ̂ μδ-
νως, ποιεί τά είς ιλαρότητα. 

ρνς'. Πάνυ γούν σύ μέγας ούτω, καί δπερ πάσε» 
λογοπραγίαν, καί διά τούτο ύπέρθεος, άποπροσποιβ»-
μενος πάντη πάντως τδ έφορεύεσθαι άποστολαάζ. 
Εί δή τοιούτος ήσθα, τί δή τήν * ? χ ή ν , δτεκεφόμι-
νος λογοπραγίας εΤχες, καί ερωτήσεις, καί πύσμβτι, 
μή Ισφιγξας τήν κιρδίαν σου σ τ ε ^ ώ ς , καί ισχυρό· 
γνω μονή σας άντέστης τοις πολυπράγμοσιν Ιρωττ,· 

ματικοΐς, μή καί συνελαύνοντες κατακλε/σωσι κα! 
σέ εις αποριών λίνα δυσδιάφυκτα · άλλ* ούτως έπραγ-
μόνως ύπείσας, καί κατέθου, άντιφωνήσας μηδέν; 
"Οτι γούν ύπέμεινας ταπεινωθήναι τάς αρχάς, άκοα 
τού λοιπού καί άκων τά συνοίσοντα. καί ελέγχω, 
καί γίνου σοφδς, καθά ή Σολομώντειος υποθήκη 
βούλεται * καί αγάπα, ούτω διορθούμενος, ε! καί μέ. 
κατά Προμηθέα, δι' Έπιμηθέως γούν. 

ρνζ\ Ένθυμήθητι έν τούτοις καί, ώς πολλά κει 
τών άλογων ζώων έγκραζόμενα, δτε σφάλλοντει, 
άνορθούνται. Τφ παντί δή πλέον δ άνθρωπος χαί 
ποθήσει αύτδ, καί ζητήσει " καί εύρων εύδρανθήΛ-
ται. Καί ήν μέν ενταύθα έπιλέξασβαι ήμας άμοιο-

^ τητα μυρίαν πράγματος καί άλλοθεν * άρέη« & 
Λ δ'μως τδ προτεθησόμενον. Ιστορούνται Μαυρούσιτ. 

γυναίκες, έπειδάν περί τινα κώμη ν έκει που έπιγ»-
ριάσωσι λέοντες, μή παρόντων ανδρών (πέπληθε δέ 
θηρίων τοιούτων τδ Μαυρούσιον κλίμα) , έπιλαλε» 
αύτοΤς έθάδι γλώσση δνειδισμούς, καί τδ δνειδος* 
« Τί δή ποτε δ βασιλεύς λέων, δ ούτως αξιωματικές, 
ούκ έντρέπεται, παρά πρόσωπα ήκων μή αξιόμαχα. 
ο·ς ούτε (5ώμη χειρών, ούτε άλλο τι μετδν άνδράσι ; » 
Καί δ λέων άκούων, αιδείται, φασί, καθ* υποβολή 
τινα φύσεως έλλόγου, καί κατακύψας «ιδημόνως; 
ές τά οίκεΐα ήθη πάλινοσνεΤ, μηδέν τι δράσας δοσμέ
νες. Τί ούν μή καί συ, δ κατά παθών κοσμικών 
λέων είναι άποταχθείς, ού μόνον οδ ικροΤαχφ τοΰ 
προσώπου πρόβλημα αίδούς, τής έθάδος ησυχίας 
άπαν ιστάμενο ς, καί διαβαίνων είς τά κοσμικά, καί 

D δνειδιζόμενος δι 1 αυτό; Ά λ λ ά καί βρυχώμενο; 
Καί μήν ού μόνον λοιδορούμε* 

158. Ecce librum regul©: accipe, lege, et 
condemna teipsum. Gum absque pudore agis, ο 
monache, oogita raortuura teimpudentem esse. Io 
toneura enim mortuus es. Cum conviciarie, me-
mento inter mu ta redaclum blasphemias te proferre: 
non edoctue es sic loquacem eeee. Desine igitur 

ρνη. Ίδού τδ βιβλίον τής συνταγής, καί Ι** 
άνάγνωθι, καί κατάγνωθι σεαυτου. 'Οτε άνεσρ* 
τεΤς, ώ μοναχέ, νόμιζε, δτι νεκρδς ών ά ν ε ^ 
Τέθνηκας γάρ έν τ φ κείρεσθαι. "Οτε κατε**^» 
έννόει, δ'τι έν άφώνοις τεταγμένος, διαρθρεί: 
σφημίαν. Ού γάρ έτύπωσας ούτω λάλος ^ 

(17) Prometbeue et Epimetheus, ambo Jovis fllii. rivantur Grsca nomina. Addebant etiam %b i\lo 
Ferebant Prometbeum res ante eventum pramdera; oautoe ot eapieatee bominee, loeanee raro oi ltnp** 
Bpimetbeum non nisi pretarita noeoere; onde de- ritoe ab boo fuiete oreatos. 
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άφες τοιαύτα τερατουργειν έπί σοί, μή χαί παρορ-
γίσης τδν ώς αληθώς ύψιστον θαυματουργών. Στέρνα 
τύπτειν τέταξαι τά σά έπί μετάνοια, ού μήν χατά 
καρδίας τύπτειν τούς μικρά ή ουδέν αίτιους* δάκρυα 
κατα^ρέειν έπί μεταμέλψ τ φ έφ' άμαρτίαις, ού μήν 
τύραννε ιν, είς δάκρυα* ψάλλειν, ού κατακράζειν 
δρθοστάδην άϋπνος έντυγχάνειν θεψ, ού μήν έπ' 
άμφοτέραις χωλεύειν ίγνύαις άμαρτητικώς* γόνυ 
κλίνειν έπί προσευχαΐς, ού κατακλφν σκέλη δίκη ν 
ληστού· δποΐα καί τοιαύτα πολλά έν τοΐς καθ' ήμας 
βλέπομεν. Ή ράβδος σου καί ή βακτημία σου παρα-
λαλείτωσαν τούς ύπδ σέ, καί λοιπούς δέ άλλους, δσους 
έςισχύεις* μή παραλυέτωσαν δέ τής ζωής φοβερώτερον. 
'Αγκαλίζου νερσίν είς πνευματικήν χαρμονήν · μή 
σφίγγε είς πνιγμονήν. 

ρνθ'. Άλλά ταύτα μέν κοινώς πρδς τε τούς με-
γαλοσχήμονας καί τούς μή κατ' αυτούς. Τού λοιπού 
δέ Ιδία καί τοΐς μήπω άπογραψαμένοις τά τελειό
τατα δμιλητέον διά βραχέων είς μόνην άνάμνησιν· 
ού γάρ οΐμαι άγνοεΐν ούδ* αυτούς, άπερ άκούσονται. 
Καί τέως παρεκθετέον τήν τού μοναχού κλήσιν, δ 
τί ποτε βούλεται. "Η ρ ε σε τή κατά σοφίαν άκριβεία 
τδ μόνον καί τδν μόνον καί τήν μόνην νοεΐσθαι μέν 
καί άλλως δμωνυμίας νόμψ, λέγεσθαι δέ ποτε καί 
πρδς τδ συζυγούν τψ άρτψ εις τροφής άρτίωσιν . 
Ούτω καί μόνος χιτών τινι πρόσεστιν, δτε άσυνδύα-
στός έστιν έτεροία περιβολή, ής παρούσης ώς έν 
τινι συζεύξει ούκέτι μεμόνωται δ χιτών. Τψ δ' αύτψ 
λόγψ καί μόνην έχειν λέγεταί τις χλαΐναν, δτε τής 
επίλοιπου συζυγίας, ε?τ' ούν συστοιχίας, αυτή διέ-
σταται. Τδ δέ δ'μοιον θεωρείται καί έπί μυρίων 8σων 
έτερων. 

ρξ'. Ούτος δή δ λόγος δ κατ' έννοιαν, ώ μοναχέ, 
δ'στις ποτ' άν καί είης, καί τή ση ταύτη κλήσει έγ-
κάθηται . Τοιούτου τοίνυν οία καί τίνος θεμελίου 
ύποβεβλημένου σοι , άναμνήσομέν σε μετά βραχύν 
λδγον, ώς ού κατ' αύτδν οικοδομείς, άλλά τψ ύπο-
κείμένψ θεμέθλψ άνακόλουθόν σοι τδ παρύψωμα . 
Ό γάρ άποστολικδς μοναχδς, ταυτδν δέ είπεΐν, μό
νος, ουδέν οφείλει έχων άλλο ζήν, εί μή έαυτδν, δίχα 
δηλαδή συζυγούντος τή κατ' άνθρωπον ζωή άπαν
τος πράγματος, οΐον άτερ πήρας καί βαλαντίου, τών 
καί άχρειωδών κ»ί μοχθηρότατων εί καί τοΐς άφε-
λεστέροις έν σμικρψ τίθεται ή τής τούτων αποχής 
παραγγελία. Τψ βαλαντίψ μέν ενταύθα δ θησαυρδς 
συνεκβέβληται, τή πήρα δέ δ λοιπδς χρηματισμός* 
σάκκος γάρ τις καί ά πήρα. Τψ δέ σακκίφ δοχεΐον 
άπαν συνεπινοεΐται χρηματιστικόν. Επίκειται ούν 
καί σοί χρέος, ώ εισαγωγικέ μοναχέ (άπδ σού γάρ 
τό γε νύν άρχομαι), γεγυμνώσθαι. Τούτο γάρ έστι 
τδ χρήναι τδν μοναχδν έαυτδν καί μόνον έχειν. Γε
γυμνώσθαι δέ φημι ού τδ περιεβτάλθαι μηδέν τι ές 
άναβολήν, διατεθειμένον Βραχμάνος δίκην γυμνοσο-
φιστού , κατά τδν πεσόντα έκ κοιλίας αρτι πρώτως 
μητρικής (δ δή ιίοτε άγαθδν καί ήμετέροις άγίοις 
Πατράσι θαυμασίως ένέλαμψεν), άλλά τδ τοΐς άναγ-
καιοτάτοις άρκεΐσθαι, καί μηδέν τι περικεΐσθαι, 
λόγψ δηλαδή περιττότητος. Τδ δέ ούτω περιβεβλήσθαι 

ista prodigia in te operari, ne ad iracundiam pro-
voces excelsum miraculorumartificem.Pectuetuum 
per poenitentiampercuterees informatu8,non autem 
cor Iransfigere parva aut nulla delioquentium : la-
crymas effuodere ex peccatorum doiore, non op-
primere uaque ad lacrymaa; psallere, D O D clami-
tare, rectum et vigilem Deo adaiare, non ambobus 
cruribue claudicando inoedere : genua flectere 
ad orandum, non crura, more latronie, rum-
pere; qua3 omnia apud noa frequenter videmae. 
Virga tua et baculus tuus coasolentur subditos 
tuos et aliosquoscunque poteris, ut quiete vivant. 
Manibus amplecteread manifeatandam apiritualem 
lffititiam, non etringe ad euffocandum. 

159. H«c omnia in communi ad roonachoe 
magai iadumenti, et ad alios non aimilee dicta 
sint. Relinqua autem iia qui perfectionem nondum 
spopoaderunt, privatira, paucis verbis, ad solam 
recordationem proferenda sunt: eos enim dicenda 
igrjorare non arbitror. Antea autem exponendum 
eat nomea mooacbi quid eigoiilcet. Placuit exqui-
eita aapientibua bae voces eolummodo, solum, 
aolitudinem pro divereie* intelligi, quasi homo-
nyma, et uaurpari indHFerenter, sicut panis pro-
oonflcieDdo cibo. Eodem ruodo unica tunica est 
alicui, cum vestimento alteri non jungitur, quo 
admoto, veluti quadatn in unione, unica jarn non 
est tunica. Eadem ratione unicum pallium dici-
tur aliquie babere, cum a reliquia conjunctis et 
proximis veatibus differt. Et eimilia de aexcentie 
aliis rebua dicenda aunt. 

160. H«c ratio interpretationia, ο monacbe, aut 
quisquis tandem as,tuo proprio nomini adaptatur. 
Quo,ut fundamento,tibi supposito, te mooebimas, 
poet pauoa verba, in eo non habitare; aed ei aub-
tue jacenti adjioiendam eaae aliam structuram. 
Apostolicue enim monachua, vel quod idem eat, 
aolitariua, vivera debet nibil aliud possidene quam 
eeipeum ,aina ulla ΓΘ vit» bumanae adhaerere faciente, 
ut aunt pera et locu!i,et quidem minimi, et miaer-
rimi,dummodo apudBimplices sitaiicujus momenti 
admonitio de bis rebus deponendia.Namque inlo-
culia tbesauri depoeitiaunt, et iopera reliqus divi-
tie.Saccuaenim eatpera,et aacculointelligitur quod 
cunque divitiarum recepiaculum. Tibi igitur, ο 
monacbe recipiende (a te enim incipiendum est). 
necease est nudari. Hoc innuitur, oum dicitur mo-
nacbum seipsum, et se aolum ease possessurum. 
Nudaridico, nonnihil iaduendum aervare, non ae 
habere instar Brachmanni gymnosophiste, velut 
aliquis nuperrime egressusde ventre matri* (quod 
bonum apud noatros aanctos Patres mire enituit) 
sed rebua neceaaariia contentum ease, nihilque 
circumdare auperfluum. Et indumentum boc, ali-
quo modo nuditati non diasimile, quamlibet aliam 
vestem excludit, quia satie eat, el quia retinenda 
est dicta aolitudo monacbis congrua. 
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γομνωσεώς τινα λόγον έχον, έκβάλκει πασαν άλλην περίθεσιν διά τδ αύταρκες, καί φυλάττειν έν σοέ τ ή ν ε!ρημέ
νη ν μόνωσιν τήν μοναχοΐς πρέπουσαν. 

161. Vere maxime necesearium est pania fru- Α Ρί β ' · 'Αναγκαιότατον δ ψωμός · είς ΐ σ ο ν έρχεται | 
atum; et ©quo modicum vinum, eimiliteret obeo-
nium modicum. Que oum habes, aliquo modo 
u l monachus noa agie antemundum (habea enim 
aliqua ratione conjuncta), eed alio modo verua 
monaobue viderie. Inutilia enim a te amovisti, et 
cffiiera quibus coDJungi necesse non eet bominem 
vit83 continentis cupidum, oon paaaionibus dedi-
tum, nec neceseitates naturalee pretergredien-
tem. Taliter vivere ai potueria (et polee omnino), 
ut elegisti, io aolitudine vivae deinceps poat i n -
greaaum tuum. Si autem impoeeibile fore cogno-
verie, egredere. Ad boc enim tibi a regula tem-
pua recogitandi est conce8eum,ut conflsus re-
maneas, et diffldena abeaa. 8ed oonsideraati, i n 

καί μέτριος οίνος* δμοιον καί τδ σακρρον δψον. 
Ταύτα έχων, τρόπον μέν τινα οδκ άναστρέφη μονα
χός έν κόσμψ (έχεις γάρ τι δπωσουν συζυγοδν)· 
τρόπον δέ άλλον αληθής πέφηνας μοναχό* ς. 'Λπέζη-
ξας γάρ σεαυτού τά περιττά, καί δσα μή άναγκεΐη 
συνεζεύχθαι τψ έγκρατευτικώς* ζήν πραγματευ»· 
μένψ, ούχ ύπερπαθώς, ώς δπερβαίνειν καί τήν φ> 
σιχήν άπαίτησιν . Et μέν ούν δύνασαι ζην οδό* 
(πάντως δέ δύνασαι), καθά καί προείλου, ζή0ι δ 
τή μονή τού λοιπού μετά τήν εϊσδρομήν εί δε ία-
ΐογινώσκεις μή άν δυνήσεσθαι, άπόδραμε. Ε!ς 
γάρ καί χρόνος κεκανόνιστα( σοι σκέψεως, ΐνε ?, 
θα^ών παραμείνης, ή μή πεποιθώς άπέλθάς. Άλλε 
μήν καί έσκε'ψω, και κατέθου έπί του ιεροί» xml σο 

limine aancto conetitiati, inter sacra benedictue g βήματος, καί εύλογηθης Ιερώς, καί τ ή ν άποετολοήν 
ea, et vestem apostolicam induiati. Remane ergo ένεδύσω στολήν. Παράμενε τοίνυν ώ ς άποετολιχδς, 
quasi apostolicue, et mox evangelicue monacbue. 
Et duplioi modo remanebis, non circumvolaaa 
mente, potiori parte natura t u « , neo usue 
oorpore ad liberum arbilr ium. Aliter enim juaaua 
miniatrare, exibia, et iterum redibia monaobua, 
qualie exieraa, impollutua menta et corporo. Et 
tti quid redeunti referendum est, ad examplum 
apis atudioas id agea, nempe colligea et feres, 
ubi contigerit, aliquod bonum vel oorporale do-
num christianum ex aliqua parte ad utilitatem 
monasterii, vel spirituale sive aanctia sermonibus 
auditis, sive piia deeideriie in inentem aoceptie. 
Sicque aliquid ab exterioribua lucratue, major 
evadee propter egreaaionem. Absque juesu autem 
nao vilieaimam lanuginem auferre lioebit. 

162. 8ic ergo explicatum monachi nomen a 
nobie oonaideratum aat, neque procul a reota 
ratione, ut arbltror. Sub alio reepectu idam no-
mon licetinquirere. Apud plerosque aolae qaam-
dam axcellentiam naturae taut numeri proprie ei-
gniflcat, et bano modo laudabilem, eam tamen 
aliquando vituperandam eaea nemo negabit. 
Invenitur ergo aliquie eolua dictue apud veteree 
philosophos, et eolue inter dicendi peritoe, et 
eodem modo inter justos, aut alioe fortitudina 
oonepicuos. Solum iterum a quibuadam tranefertar 
ad malitiam, cui pessimus diabolus praeficitnr. 

αύτίκα δέ καί εύαγγελιχδς μοναχός. Παραμένεις δΐ 
διχώς, μήτε τή ψυχή έξω (5εμβόμενος, τψ κρείττοκ 
πάντως μέρει τής χατά σέ διαρτίας , μηδέ μήν 
σώματι χαταχρώμενος είς αύτεξούσιεν. * Αλλως γερ 
διακονεΐν έπιτεταγμένος, έξελεύση · χαί αδθις είσ-
ελεύση μοναχδς, δποΐος καί εξήλθες, καθαρός αεί 
σώμα χαί ψυχήν. ΕΓ τι δέ καί συνεισαγαγεΐν δεήσει 
έν τή έπαναστροφή, κατά μίμησιν αύτδ φίλεργε» 
μελίσσης ποιήσεις, άνθολογήσας δηλαδή καί οΐρ»ν 
άγαθδν, εΐ μέν παραπέση, καί σωματικδν έκτοφεν 
φιλοχρίστου δωρεάς είς ώφέλειαν τ ή μονή- άλλως 
δέ γε νοερώτερον έν τψ ή λόγους αγαθούς ένικάν-
σθαι, ή ενθυμήσει άγαθάς είσοικίσασβαι έν ψ*χν 
Καί ούτω κέρδος τι έξωθεν πορισάμενος, ίχοις Ιν 

C ούτω σεμνύνασθαι διά τής έξελεύσεως. Έκφορήσαι δέ 
γε τής μονής δίχ» κελεύσεως ουδέ δίχνην λεπτότατης 
έξέσται σοι. 

ρξ3'. Άλλ' ούτω μέν ήμίν ή του μονάχου κλήσι; 
άκεπτυγμένη τεθεώρηται, οδκ έξω, οΓμαι, άγαθον 
λόγου. Έστι δέ καί καθ' έτεροίαν έπιβολήν τδ αυτό 
διαθέσθαι δνομα. Ό μόνος έν πολλοίς δπεροχήν τινα 
Ιδιάζει ν δοκεΐ ουσίας , είτε ποιότητος* καί αυτής 
δτέ μέν επαίνου μένη ς* ούκ fiv δέ εΓποι τις ώς μή 
καί ψεγομένης ετέρας έστιν ού. Εΰρηται γούν τις 
άποτεταγμένος μόνος έν φιλοσόφοις τοΐς πάλαι, πεί 
μόνοις έν τοΐς *3ητορεύειν ήσκημένοις* ουτω δε κει 
έν δικαίου καί οΤς ή άνδρία προσέσχεν . Άπηνέγ-
κατο αέ τις άλλος τδ μονήρες καί έν κακία, ής « ρ 
κάθηται δ άρχέκαχος δαίμων. Ό το (νυν Ιδίως λεγό-

Qui ergo apud mundanos bomines monacbue pro- D μένος μοναχδς Ιν τοΤς κατά κόσμον άνθρώποις, tomi 
prie dicitur, quiequis eat, 8olivagu8,sicut et solita-
rius veraoi nomine dicitur.et facile solus; non pro-
fecto propter malitiam quam fugiens exivit de 
vulgo, ee de communitate, et eleglt monaeterium; 
sad manifestue propter virtatem. Et insuper mo-
nachue in divina sublimitate eolue est, qui 
appropinquavit ad Deum vere solura bonitate, 
eecundum i l lum formatas cst, ineignitue eet, et 
in i l lo evangelice permanere edootue est, ne e i t ra 
oum vulneratus mala extreme paliatur. Propter 

αν καί ε?η, μονήρης έστί καϊ αδτδς 
νυμίας λόγψ, καθότι καί μονάζων* ευθύς δέ κει p 
νος* καί ού δήπου τήν κακίαε, ήν φεύγων έξα**" 
σθη μέν τού κοινού καί πολλού, εΓλετο δε τέ ρ*-*" 
χικδν, άλλά τήν άρετήν δήπουθεν. Καί Ιστι if^* 
δ μοναχδς έν έξοχη θ»ιότατος μόνος, ώς ·* 6«ψ 
προσχωρήσας, τψ αληθώς μόνψ τήν a |*tV*, 
καί πρδς εκείνον τυπωθείς , κα! χαρακτί^ντΛεΙς , 
καί μένειν εύαγγελικώς έν έκείνψ τ«χ0ε(ς*> τνα μή 
πξο» βληθεΐς, πάθοι τά πάνδεινα· *ίέστ« κατ' έξσίρ* 
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τον άρετήν ύπεροχικώς ό μοναχδς ώνόμασται, θειο- Α ineignem igitup virtutem mooachus exoelleoter 
τάτην ταύτην περιδυσάμενος μεγαλόπρεπε ιαν ονό
ματος. 

ρξγ'. Αύτη δευτέρα ήμιν έννοια ερμηνείας έπί τψ 
μοναχψ, τψ άξυμβλήτω πρδς τούς Λοιπούς, τψ 
άσυγκρίτφ, τψ άσυνδυάστω, καί δι' αυτά μονάζοντι 
κατ' εξοχήν, ώς έ ^ έ θ η , ένάρετον, ού μήν τυραννιώ-
σαν ώς δοχείν τδν κειράμενον μόνον οίκεϊν έπί τής 
γής , μήπου δέ καί συνθλίβεσθαι, μή χωρούμενον 
έν αυτή. Φάναι δέ κατά τρίτην έπιβολήν έτυμότη-
τος, ώς τή τού μοναχού κλήσει τδ άχος έγκειται, 
•ίς ένδειξιν τού καί μ ο νού σθαι αύτδν, καί δφείλειν 
άχνυσθαι λόγψ πένθιμου βίου τού κατά τήν κυυράν 
έπιστρεπτικδν μέν έστι τού μονάζοντος εις ταπεί-
νωσιν, λογοπραγηθήσεται δέ, γραφέν τολμηρίας, 
παρά γε τοις και τά τοιαύτα κριτικόις. 

ρξδ'. Ενταύθα δέ λόγου, έλθών, ώ αδελφέ, πυνθά-
νομαί σου, εΐ πρδς άκρίβειτον καθέσταταί μοι ταύτα; 
Δοκήσας δέ άκούσαι, ώς ήκριβωσάμην τδ λαληθέν, 
προσεπερωτώ σε, χαί ποιον άν έχοι τις ψόγο ν, καθα-
πτόμένος μοναχού εισαγωγικού, τοιούτου μέν καί 
αυτού έποφείλοντος εΤναι, άλλοίου δέ άπεκβαίνοντος 
ε*ς τδ παντελές ; Δοκώ μοι κάνταύθα ένηχεΐσθαι, ώς 
έπαινετέος καί δ τδν τοιούτον μοναχδν έπισκώπτων, 
καί ούτως ανακόπτων τής έπί τά φαύλα δρμής * 
π ο λ λ ψ δέ μάλιστα καί δ τδν πολυχρόνιον. Καί έπί 
τούτοις δμολογώ τοιούτος χαί αύτδς εΐναι λίαν μάλα» 
ώ ς καί εύ ειδώς χρή ναι χατ' Γχνη τψ μεγαλόσχη
μων ι τούς μή τοιούτους έπακολουθεΐν, καί παρηγ-
γελμένος έκ θεού παρακαλεΐν έν τοΐς τοιούτοις πνευ-
ματικώς, καί έλέγχειν, καί επίτιμων. C 

ρξε\ *Η τίς 5ν παρεστηκώς θρ^νψ αΐσθήσεως^ 
κα ι βλέπων τούς έν ήμιν φορτικούς πρωτόπειρους 
τού μονάζειν, καί άλλως μικροσχήμονας, δυνήσεται 
ψυχήν άθορύβητον έχειν, καί μή προσεπιμέμφισθα ς 

χαί τδν έν αύτοΐς δπωσούν μέγαν, δς βλέπων τούς 
ατελώς άρτι μάθεις έξοκέλλοντας εις άπώλειαν, ούτε 
αναχαιτίζει φριμασσομένους, άλλά καί προσερεθίζει 
κεντρίζων, καί φιλοτιμείται τδ κατ' εκείνους άστο. 
μον καί δυσήνιον, έναγλαϊζόμένος αύτδς τή κατ' αυ

τούς γενναία θρασύτητι* ώς ουδέ στρατηγδς έλλάμ-
ψεται μαχηταΐς άνδριχοΐς ύπ' αύτψ τεταγμένοις· 
καί τιθέμενος έν σπουδή περιουσίαζεσθαι τοιοΐσδε 
μαθηταΐς, δ'θεν χαί τήν αρχήν μανθάνων φαυλεπι-
φαύλους είναι τούς, ώς είπεΐν, προσηλύτους έπί 

dictue eat, atque istam divini oominie dignitatem 
obtinuit. 

163. Talis eat eeounda nostra interpretatio de 
monacbo.qui cum reliquia non poteat comparari, 
noo judioari, non oonjuogi: quique ideo aolue 
est aecundum excellentiam virtutia, non tyranni-
die, ita u i videatur eolue qui tonaura ineignitue 
ost habitare solua in terria, minime autem ea 
opprimi, aiquiderx in ea DOD ambulat. Tertia 
eigniflcationia oonjectura quam damue aaaerit 
solitarii nomiiii dolorem addi (μόνος-άχος), ad 
ostendandum eum solum eeee, mceetumque futu-
rum Θ 8 8 Θ ob mortiflcatam tonaurati vitam, haeo 
quidera monaobum ad humilitatem flectit, aed 

g judicabitur, et argueiur temeritatie apud hujue 
rei peritos. 

164. Ad bunc aermonem cum venerim, ο frater, 
quaero a te utrum islabene definierim.Et poetquam 
audire arbitratus aum dicta tibi approbari, ruraua 
te interrogo quantaa vituperationes inouraurua eik 
bomo ooourrena monaobo novitio, qui talie ease 
debebat, et omnino aliua evasit. Et boc reaponaum 
accipiendum reor, laudandum eeae eura qui talem 
monacbum irriaerit.eicque a vanitate proaequenda 
averterit; multoque raagie qui aeauelum a longo 
tempore. De bis confiteor me eadem aentire, qui 
optime novi diesimilea vestigiia magni monachiin-
sistere debere, quippe qui edoctua enm ietoe spiri-
tualiter « obaecrare, arguere, et increpare **. » 

165. Quis, quaaso, tbrono senfuum potitue, v i -
denaque contemptoanostro aevo monachoa novitioa, 
aut aliter minoree, poterit spiritu non turbari, et 
non condemnare bominem inter eoe aliquo roodo 
raagnum, qui cum viderit diecipuloa imperfeotos 
in interitum ferri, indomitoa noo refrenat,eed ma-
gia aculeo exoitat, laudat oa eoruin durum et 
aaperum, et ipse fera eorum fortitudine extol-
l i tur. Neque enim dux exercitue e militibue i n -
domitie 9ub ΘΘ ordinatie gloriam adipiacitur. Et 
captua deaiderio talium discipulorum multiplican-
dorum, etiamai omni tempore audierit fallacisei-
moe eaae et ita dicam, proeelytos in tonauraaalu-
tifera, mores eorum tamen non dijudicat: neque 

σωτηρίψ κουρφ, ούτε φυλοκρινεΐ τά κατ1 αυτούς J J disponit ad certiorem faoiendam convereionem, 
ήθη» ούτε καταρτίζων ασφαλίζεται είς έπιστροφήν, 
άλλ β αύτδ τούτο στρατηλατικώς ύπειπών δ ψυχικδς, 
δ τής ειρήνης, δ τής αγάπης, δ τού θεού, ώς ή μονή 
καί τοιούτων διακονητών δέεται, ώσεί καί τύραννος, 
οΤμαι, δ η μ ί ω ν , προσίεται τούς εξώλεις ώς δηλαδή 
τοιούτους, καί σωμασκεΐ επιμελώς, ούς έχρήν διά 
βίου ή άκειρεκδμας μένειν, εί καί έβιάζοντο τήν 
κουράν, Ί) άλλά κατά κακούργους κείρεσθαι * κα} 
πρδ προσώπου τίθεται, καί εκτρέφει αναλόγως οΐς 
ήθικεύονται - καί σωματοφύλακας έφίστφ έαυτψ, είς 
άνδρίαν εξασκώ ν . 

" n i t a u j n r , » . 

eed ut dux mil i tum, vir epiritualis, paciGoua, vir 
obaritatia, vir Dei ita respondel : talibue minietria 
monaaterium indigere, quemadmodum tyran-
num lictoribue, arbitror, et perditos bominee ut 
talee admittit, atudiose exercet, quoa necesae erat 
per totam vitam intoneoe remanere, etiamsi ton-
auram poetularent, aut etiam ut aceleetoa ton-
deri. Hoa in fronte ponit, eimiliter natrit, ut aa-
eueti eraot, eoeque ad ardorem majorem ao-
cendit 
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166. Cora istiuemodi hominee ad magietrnm Α ρξς'. Καί τοιούτοι μίν προσερχόμενοι τ φ των ψο-
animarom accesserint, rccipiuntur, et dicuntur 
operantes, etudiosi, acres, periti, et ut ipai aiuat, 
vividi. Hominee autem indolie contrariflQ expel-
Iontur quaai inutiles, ne velut otioei crabronea in 
monaateriis enutriantur. Talem exercitum primi 
monacbi cum conecripserint, atque aciem ordina-
tam inetruxerint,hancemUtuntnon modo adversus 
vicinioree, aed etiam cootra remotioree atque per 
ietam ordinationem, insidiis facile paratie, domini 
preeuntea victoriam reportant. Re enim vera cum 
gratum eet pecoatum, ut quidam dixit, densa 
et conferta acies adveraus virtutem oolligitur. 
Quod apud noe facientes exemplum vanae diacordi» 
aliis monacbis proximie dant, aliie ad alioa imita-
tionem tradentibua, per quam, quaei per incen-

χών καθηγητή παραδέχονται, ονομαζόμενοι ενεργείς, 
καί σπουδαίοι, καί έντρεχεΐς, καί πραγματικοί, 
καί, ώς αυτοί φασι, ζώντες. Εΐ δέ άνάπαλ ιν ήθους 
τοιούτου έχουσιν, εκδιώκονται ώς αχρείοι* Ίνα ετ| 
κηφήνες αυτοί άεργοι μοναστηριακούς έντρέ φωντα 
σίμβλοις. Καί δή στρατολογήσαντες το ιούτον στιφε; 
οί πρωτομόναχοι, καί τάξιν άτακτον φατριάσαντες, 
ένακμάζουσιν ού μόνον κατά τών γε ι τόνων , άλλά χε! 
τών, δσοι πο^ώτερον* καί νικώσι διά τ ή ς τοιαύτη 
έκτάξεως οί κύριοι καθηγούμενοι, β?ον άπηρτικ*-
τες τήν έπισύστασιν. Τψ δντι γάρ, δτ* &V εύλογητβς 
ή αμαρτία ε Γη, καθά τις Ιφη, π ο λ λ ή καί λογίες ή 
στρατολογία κατά τής αρετής έπισυνίσταταΐ" 8 οη 
καί οί παρ' ήμιν ποιούντες, άρχέτυπον καί άλλοι; 
τών παρακειμένων μοναχών πρδκεινται κανόνι 

dium omnia circumsepta devorans,8erpena roalitia *° φαύλης έριδος άλλων άλλοις διαπεμπομενων την 
extrema mala perpetrat. Suacitata enim diacordia 
inter prelatos, quorum nonnulli magnum habitum 
pr» ee feruat,facis inetar, ostendit circumetantibue 
monaoboa ceriantes de quodam ioco contra vicinos, 
vei aliter dietinotoa, quoe obaervant prelati, et 
adversue eoe veluti ab arce bellum movent. 

167. Interea ex boc igne ista cogitatio menti 
seepo occurrit: Si monacboa tam strenuoe enutrit 
Tbeeealonica, qui contra canonee et leges agunt, 
pontificem contemnunt, neque eie ullua contradi-
cit, cur Doa otioei remanemue quasi membria per-
cul8i,neque manibue, neque ore utentea ? Et mox 

μίμησιν* δι* ής εμπρησμού δίκην έπινεμομένοο τά 
κύκλψ, ή κακία προϊούσα δεινά π ο ι ε ί . 'Βρις γάρ 
έξαπτομένη έν τοις προάρχουσιν, ών ένιοι καί μεγα
λοσχή μονές, πυρσού δίκην καταμηνύει τοΤς έκαστα-
χου τους περί ένα τινά τόπον άνδριζομένους μονε· 
χους κατά τών ή γειτνιώντων, ή ά λ λ ω ς μέν άφ-
εστώτων, περιδλεπομένων δέ τοις ύψηλοΤς, καθηγον-
μένοις ώς άπδ σκοπιάς. 

ρξζ\ Καί συχνδν έν τοις το ι ούτοι ς έκ του πυρσεο* 
ματος νόημα ή ψυχή φωταγωγεί το*· κ Ε Ι δέ θεσσαλο
νίκη ούτως ανδρείους εκτρέφει μονάχους, οι καί χετε 
κανόνων καί νόμων άνδρίζονται, καί τδν αρχιερέα «« 
ριφρονοΰσι, καί ουδείς ουδέ λόγον άνταίρει πρδς βί· 
τούς* τί δή ποτε ήμεΐς ένεοί καθήμεθα, ώ ς οία κείέ*-

excitata, ei forle sopita erat, meote irascibili, ut C πεπληγότες,καί μηδέ χερσίκαί στόμασι διοικούμενοι; 
milea metuendus, aut iraperator (prout ratiocina-
tue eat quidam), instructi omnibue arraie qu» ipsi 
parare malenorunt,exenrguntad bellumaliquodsa-
crum. Si qui deinceps inter eos magni monachi, 
et apti ad praBeundum,eoe ininsidiie locantadveraus 
bomines minime injustoa, et aggreesionem exepec-
tantes ; reliquoa infronte aperta ordinant. Qui ali-
cubi detecti, quasi in inaidiis latentes exsurgunt 
ipei.etstantes contra,aciemque ordinante8,minorem 
pbalangem immittunt; atque per eam ei non qu«-
cumque voluissent propter auxilium a Deo et rege 
aancto illatum, saltem quecunque potuerint effi-
oiunt.Non enira recedunttales anima3,mori paratan. 
Noetra perdiditiste zelue malu8,qui oreua a nobie, 
et traduxtus usque ad Myrtoum mare, et deinde β δ'σα γούν 
usque ad Maliacum, et porro ad Jonium,eic partee τοιαύτα», ε 
occidentalea circumcinxit; vel forsan exinde adnos 
pervenit, ut malum quoddam peetilens,quale apud 
voteres narratur iEthiopicum. 
πο^ωτέρω Ίόνιον, καί ούτω τά εσπερία περι ζώσας 
τι λοιμώδες κακδν, όποιον καί τδ πάλαι ποτέ συγγεγραμμένον Αίθιοπικόν. 

Καί αύτίκα τδ τής ψυχής θυμούμενον εΓ που καί έκοι-
μάτο, άφυπνίσαντες, καί δ'σα δεινδν δ π λ ί τ η ν -ξ στρα
τηγών (καθά τις έφιλοσόφησε) καταφράζαντες χορηγία 
παντευχίαΓ, δποίαν αυτοί μεθοδεύειν κακομηχάνως 
οιοασιν, αποκαθίστανται είς Ιερού τίνος πολέμου 
στρατιάν. Καί δσον μέν έν αύτοΐς μεγαλοσχήμον 
καί ήγουμενικδν, έλλοχώσι κατά τών ουδέν μέν αι
τίων, προσδοκώμενων δέ άντιβήσεσθαι, εις εμφανές 
προστησάμενοι τούς λοιπούς. ΕΙ δέ π ο υ και φωρε-
θώσι, λόχου δίκην ύποκαθήμενοι, έκπηδώσι ΧΛΪ 
αυτοί* καί καταστάντες είς μέτωπον, καί τήν τάξιν 
κοσμήσαντες, έπαφιασι τήν μικροσχήμονα φάλαγγα, 
καί άνύουσι δι' αυτών, εί καί μή τά θελητά σφίσι 
διά τήν έκ θεού καί βασιλέως αγίου έπικουρίαν, 

δύνανται. Ού μή γάρ φείσωνται ψυχαί 
ί μή καί θανατώσουσιν. Ούτος δ ζήλος ό 

είς κακδν έξώλεσε τά έν ήμΐν, είτε εντεύθεν αρδε
μένος, καί διαδοθείς Ιως καί εις Μυρτψον αύτο» 
κόλπον, καί τδν έπέκεινα Μαλειακδν, καί τδν h 

ή τυχδν εκείθεν διαβάς έπί τά καθ' η μ ά ς , ώσεί ε* 

168. 0 aciem monacborum nigro pallio induto-
rum ! ο phalangum variam dispoeitionem I Omitto 
enim leviter armatos pedites. OmonachoB equites, 
centaurorum fere similes, apud quoe id unura 
xnirabilequod qui auper asioum nunquamascende-
runt post toaeuram equoeindomitos daxteremode-

ρξη'. *Q τού τών μελαγχλαίνων τούδε 
*U τής τών κεράτων ποικίλης διασκευής! *Βά *Λυς 
ψιλούς καί πεζεταίρους. Άλλ ' ώ τών ι π π α ^ ά -
των μοναχών ! τών ού παραπολύ Κενταύρων, ών 
έκεΐνο καί μόνον θαυμάζειν άξιον, ώς οί μηδέποτε 
είς δνον γούν άναδεβλημένοι, δεξιοί τάς Ιππικές 
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ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς μετά τήν κουράν άπεκβεβήκασιν, δαιμονο-
«ρόρητον Ιππασίαν ταύτην δεδιδαγμένοι* οΤς άεί δι' 
ευρέσεως ή πνευματική μέν ούκούν άνάβασις, ή δι 
παρ' αυτήν . Πρδ; γάρ τοΐς άλλοις ούδε ήμιόνοις 
έθέλουσι χρασθαι , άλλά δι' Ίππων ευγενών κατορ-
χεΐσθαι πραγματεύονται, καί αυτών ώκυπόδων καί 
δρομάδων , δποίους νικηφόρους ή άντιπαρεξέτασις 
επιλέγεται* ώς έξανεμούσθαι εις τάχος, εΐπου διώ-
κειν ή φεύγειν δεήσει. Βαρύνουσι δέ καί τήν δεξιάν 
κορύναις, μήπου καί άνδραχθέσιν, οί βριαρόχειρες* 
καί ε? τις αύτοΐς έμπελάσει μισούμενος , καταφέ-
ρουσιν αφόρητους* καί συντρίδοντες τδν πληγέντα, 
εΤτα καυχώνται, &c γενναίοι καί παλαμναΐοι πεπλα-
σμένοι, αυτοί πάντως την.καύτα ύπδ τού πολεμίου 
πληττόμενοι δαίμονος* δς άνδρίζεται κατ'αυτών. 

ρςθ'. Πολλοί δέ τών τοιούτων καί τοξοφορούσι , 
καί άφιάσι βέλη· καί επιτυχόντες άνακαγχάζουσι . 
Γελώνται δέ άρα τότε αυτοί ύπδ τού έξ αφανών βάλ
λοντος δεινού τοξότου, ήδη δέ καί δυνατού, εί καί 
άλλως ασθενή αύτοΰ τά τόξα έπι τοΐς δυνατοΐς τού 
θεού. Ει δέ τοΐς έπαγγειλαμένοις μονάζειν έπεισι, 
καί λαϊκούς δπλοφόρους Ιχειν ύπασπιστάς , ίχοιεν 
άν ΐσως αύτδ άπόλογον τδν ώς έπί άσφαλεία τή καθ 
δδόν. Καθυλακτούσι δέ τής τοιαύτης απολογίας ο? 
δπαδοί κύνες , ούς έπισύρονται άγρεύοντες · κατα-
κλάζουσι δέ καί οί θηρατικοί δρνεις, ούς έπί χειρών 
αιρουσιν, Ίνα συνεπιλαμδάνωνται τής θήρας αύτοΐς. 
"Οτε χα^ πλατύς αυτών καταχέεται μώμος πρδς 
των δρώντων αυτούς ούτω παροδεύοντας* εΓπερ δ 
μέν τις εκείνων δδού σπουδαίας γίνεται, δ δέ άρό-
τ ρ ψ σχίζων τήν γήν καταστάζεται Ιδρώτι * δ δέ 
σπέρμα μερίζων πονεΐται , ή σκαπτών άλλως έπί 
φυτεία, καί τις λαχαίνων φυτά, καί δρυτομών άλ
λος , καί λοιποί τοιούτοι πενόμενοι πολυειδώς, καί 
οϋτω τήν σάρκα τήκοντες είς δέον, καί ώς ούκ άν 
ουτε άνθρωπος ψέγοι, ούτε θεδς όργίζοιτο* οί δέ τψ 
κ δ π ψ έστοιχημένοι, καί τοΐς υπέρ αρετής Ιδρώσιν 
άποκεκληρωμένοι, ώς κει άφείλειν θνήσκειν, ούτω 
περιιάσιν ώπλισμένοι κατά τε ανθρώπων, κατά τε 
θηρών, τών τε περί γήν, καί δσοι δέ αέριοι φέρον
τα ι . Έρακλέες αυτοί άλλοι, μήτι δέ καί υπέρ εκεί
νον τδν παλαιόν. Καί τούτο έπιψόγως. Ό μέν γάρ 
φαύλους ανθρώπους , καί άδικούντας θήρας , καί 
πτηνά βλάπτοντα έκ μέσου άπήγε μόχθψ πάνυ πολλψ # 

καί αυτά ού δέ εκών, άλλά άεκαζόμενος μέν, μή 
έχων δέ άντιβαίνειν τψ έπιτάσσοντι* αυτοί δέ τρυ-
Φής άκαίρου χάριν εκούσιοι τά μηδέν αίτια κατα-
οαλλουσιν, οί ύπερκόσμιοι, καί αυτοί τή κατ' αρχήν 
πνευματική προθέσει, (κοσμικοί γάρ πώς αν εΤεν οί 
διά κούρας δσιοι τψ θεψ ;) οί εκλεκτοί (δφελον) 
τ ψ Κυρίψ, ε! καί αυτοί έθέλουσι τοΐς φαύλως ήγου-
μένοις αυτών. 

ρο'. Έ οδκ οίδας, & εισαγωγικέ μοναχέ, δτι καί 
συ μετά τήν επίσημο ν μέν, λειπτήν δέ καί άπερι-
λάλητον κουράν αδτίκα τ ψ θεψ καθωσιώθης ; Διδ 
καί προσφυώς ψάλλοις άν τό * « Μηδέ δώσεις τδν 

(18) Παλαμναΐος {manu cruentatus) orat Jovis 
nus tinxerat. 

rantur, a diabolo iatam eqaitationem edocti,quibug 
aemper in votie asceneio non apiritualia, aed 
contraria. Mulis enim alii quidem uti recusant, 
aed nobilibue equis, pedibus rapidis et celeribua, 
victoriamque io concursu reportantibus circum-
agi cupiunt, et ventia promptiores feruntur, ubi 
fugere aut persequi oportet. Dexteram etiam cla-
vie, ne bominibua quidem portabilibus, homines 
manu valida onerant, eaeque non ferendas inji-
ciuot, quando odioaus aliquia obvius est. Et cum 
vulneratum contriverint, gloriantur quasi re bene 
geata, et faoti manu cruentati (18); ipsi autem 
eodem tempore a diabolo inimico vincuntur, qui 
pugnat adveraua eos. 

169. Inter eos multi arcus ferunt, et tela ja -
ciunt; cum ecopum altingunt, cachinnant. Ipsi 
autem derideniur a metuendo sagittario ex occul-
tis ferente, et dominante, licet tela ejua imbellia 
deoidant adversua potentes Dei. Si eequerentur 
bominea qui promieerunt aolitudioem ae aervatu-
Γ 0 8 , et laicoa armatos eatellites babere spoponde-
ruot, hano excusationem de via tutanda habe-
rent. Eam autem apologiam latratibus refellunt 
canea aequentea, qaos veoatoree excitant, et ma-
nibus, ut de venationis eanun aint participee. Et 
ideo graviter irrideotur ab iia qui eoa eic iter fa-
cientee aspiciunt, ai quie citati itineris sumitur 
aociua, et alter terram aratro secane sudoribua re-
solvitur : aliua fatigatur eemioa jaciens,aut fodiena 
aliua ad plantaudum, et ille colens nemora aut 
purgane alio modo, et oaHeri aimiles qui omni-
bua modis fatigantur, eicque, ut oporlet, oar-
nem maoerant, de quibua nec homo quereretur, 
nec Deus iraacereiur. Qui labori addioti sunt, 
qui ad audorea virtutis vooati sunt, uaque ad 
mortem, ecoe circumferuntur armati adversua bo-
minee et feras quae aunt super terram, aut in 
aere volitant. Ipsi alii Hercules, imo antiquo ma-
jorea. Et boc non immerito. IUe enim malos homi-
nea orudeles feraa, et volucrea noxias de medio 
multum cum labore sustulit; et ista non libene.sed 
iovitue jubentique non valena reeistere. leti au-
tem ob delicias iadecoraa, libenter aggrediuntur 
innocentea, qui a principio coneilio epirituali su-
per mundum elevati fuerunt, (quomodo enim 

j) mundani eaaent, qui tonaura Deo conseorati 
auot?) ipsi electi Deo(o utinam !) licet euos ducea 
maloe autepoDant. 

170. Nonne cognoviati, ο monache tiro, te 
post toneuram, aaguetam quidem, aed humilem et 
non perimendam, atatim Deo conaecratum eaae? 
Ideo apte cania : « Non dabia eanotum tuum videri 

oognomen, quia cruore inimicorum propriaa ma-
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corraptionem * . » Ergo in eervitatem libens, aon Α ^ σ ι ° * * ° υ ^εΐν διαφθοράν. » Έ ν δ ο υ λ ώ θ η ς ήδη 
ooactua redactus ββ. Prolatue eat orucifixue omni 
hooore dignus, quem adorando io ore ejue os-
culatus es. Naque dcerant testes tu« eervitutis, 
quorum signum praaterire non licet. Angeli in 
manibua chartam tuae aubjectionia ferunt, noli 
enim arbitrare aancta tui iogreesuB mysteria non 
eese Deo et Angelis ejus veetigabilia.Quareergo pla-
citffl servituti non ioataa, aolue apud Dominum 
manena, eed frenum conteris? our quasi oblitua 
tue eervitutie, circumvagari et errara audes? Di-
vitiat? pro eolitudine reliquiati; sed gaude, quoniam 
aolito ditiorem dominum inveniati, qui te inter 
8009 annumerana non in pristinas divitiae, terre-
nae 8cilicet,te redire patietur, sed ad regnum te ma-

πρδς βίον, άλλά εκών. Προτέτακται 6 πάντ ιμος 
ρός, δν προσκυνητώς έπ' αύτου π ρ ο σ ώ π ο υ έχάραξες, 
Ούκ άπελιμπάνοντο ουδέ άπδ σου ο ί έν τ ή δοολώαε 
μάρτυρες , ών ούκ έστι καθικέσφαι παραγρε ·^ 
"Αγγελοι πρδ χειρών, καί τδ σδν φέρουσι δουλόεκε* 
έγγραφο ν. Μή γάρ νόμιζε μηδέ τά κατά σέ είσερ* 
γικά θ*ί* μυστήρια είναι θεώ καί τ ο ι ς αύτοΰ kf> 
γέλοις άνεπισκόπητα. Τί γούν ού προστέτηκας ή 
εύηρέστη μένη σοι δουλεία, καί προσμένε ι ς τφ «· 
σπότη μονάζων , άλλά αφηνιάζεις ; Καί ώς ο!*· 
έκλαθό μένος δούλος εΤναι , τ ο λ μ ά ς (Κμδεσθαι αϊ 
πλάξεσθαι; Έκ πλούτου ήκεις έπί τ ή ν μονήν* ταΐ 
χαίρε, δτι δεσπότην εύρες όπέρπλουτον , δς έν τοίς 
αύτου άποκαταστήσας καί σέ, ούκ ε ί ς τδ πρώην ε> 

nu trahet, nec ad qualecunque, eed ad aimile aui. ρ ταδέξεται πλούτον έπαναγαγεΤν σε τδν περεπεζιον, 
Εχ pauperibue egressue ea : gaude pariler: non άλλ' είς βασιλέα προχειρίζεταί σε · και ου τόν 

απλώς, άλλά τδν κατ' αυτόν · Ά λ λ ' έκ πενήτων 
προσήλθες* καί χαίρε καί ούτως . Ού γάρ άοήπι 
πτωχόν σε εΤναι δ παμδασιλεύς, ά λ λ ά καί προσδ» 
σεται βασιλικώς πλούτη σα ι , εί π ο ι ε ί ς μονήν «f? 

enim te pauperem ease einet Rex regum, eed re 
giae divitiaa colligere faciet, ei modo maneionem 
apud eum feceris. Ignotue advenieti 1 te illustra-
bit. Illustris: illualriorem reddet. Magnas partee 
tuae, ο raonache, ecoe enim in ordinem regium 
adacitua ea. V« autem illi qai te inde deprimet et 
rapiet. Quie erit iste, niei princepe teaebrarum, 
Satanaa, ei Deo firmiter α ο α adbsree? 

αύτψ. Προσήλθες άδοξος*1 καί δοξάσει σε. Άλλ' έν
δοξος* καί δπερδοξάσει σε. Μέγα κ α ί τ δ σδν αξίωμα, 
ώ εισαγωγικέ. "Ηδη γάρ είς βασ ιλ ική ν ενεγράφης 
υποταγήν. Καί τοίνυν ούαί τ ψ εκείθεν άποσεεπ-

μένψ καί άπάξοντί σε. Τίς δέ τοιούτος έσται, δτι μή μόνος δ τού σκότους άρχων, δ Σατανάς, ε ! μ ή έγκρατάς τφ 
θεψ προστέτηκας ; 

171. Ut cognoacaa aulem mundanum fieri jam C 
non poese bominem tui similem, sanotum tuum 
pallium tenta deponere, operibueque diaoes millia 
tentantem te non posseeecundum leges mundo resti-
toi. Non eet enim poeaibile, ut is qui sicut tu, 
Deo deditua eat, apoetatare audeat, nisi oura ana-
themate. Magistrum ergo relinque, quando peccata 
in ludibriuni vertit. Non enim conscriptue 68 ut 
eervus illius, sed fratcr et conservus, magis eliam 
discipulue. Bi nullua dieoipulus, qui Gbriatum 
novit magietro coatraria sentienti obedit. Nec aer-
VU9 optimi domint, ipse non perversua cedit con-
servo euo auadenti ea quibus herue tribtitia affice-
retur. Et frater eapiena minime judicandua erit 
qui fratrem insanum contra patrem communera ex-
oitantem non auecultaverit. Sic et tu novitius, si n efy άν μακράν κρίματος , μή 

ροα'. "Ινα δέ γνψς, ώς ούκέτι έστι τού κόσμε 
άνθρωπον είναι ουδέ τδν κατά σέ, πειράθητι έτεε· 
δύσασθαι τδ Ιερδν έν σοί άμφιον * καί μά|τκ έν 1{ 
αυτών έργων, δτι ουδέ μυρία σπουδάζων anl*lt> 
ναι τψ κόσμψ κατά κανόνα δύνασαι. Ου γάρέσαν, 
ούκ έστι τδν ανατεθείμένον τψ θ ε ψ κατά σέ άπεστε-
σίαν τολμήσει , δ'τι μή μετά αναθέματος . "Αφ**, 
τοίνυν τδν ήγούμενον, δτε σοι τ ά πρδς άμαρτίει 
κοσμικά έπιτέλλεται λαλεΤν απλώς. Ού γάρ έτάχΓ^ς 
εις αυτόχρημα δούλον εκείνου, άλλ* είς άδελφδν καί 
σύνδουλον, μάλλον μέν ούν εις μαθητήν. Μαθητή 
δέ ουδείς, Χριστό ν είδώς, άλλοτριόφρονι διδασκάλφ 
πείθεται. Ουδέ μήν αγαθού δεσπότου δούλος μή πο
νηρός δμοδούλψ όπείκει έπιτάσσοντι πράξε ι ς , δ»' 
ών δ δεσπότης λυπήσεται . Καί άδελφδς δέ συνετός 

υπακούων άδελφώ* 
Patrem nostrum qui eat in ccolie amaa, si jucun-
dam servitutem non mentirie, maxime si magi-
stro mantam apponia, audi magistrum recta jaben-
tam sicut aervus bonus, aicut ejuedem domioi fa-
mulus, aicut mitem patrem diligens. Quod ai te a 
dextra deduoit, et adduoit ad sinisLram in viam ju-
stis ignotara.Bubsiste ; et cum reverentia et liberta-
ta loquere,ista libertate, inquam,quam nemorepel-
lit. Obeeora, et cauaam defende epiritualiter. Tuam 
libertatem,tuae obeeorationesjuetuum reverebitur, 
Si dixerit te loqui libere ΘΒΘΘ inopportunam, re-
eponde aliam esse libartatem cui magnua monachue 
conaecratue renuntiavit, ut aniea est oateneum, et 
aliam tuam ergo eum. llla enim audacie irratio-
nalis indicium eel, beo autem ad malum praeca-

n Psal. xv, έΟ. 

αφρονι έρεθίζοντι κατά τού κοινού πατρδς. Οΰκούν 
καί σύ δ τής εισαγωγής, εί τδν έν ούρανοις ήρων 
Πατέρα φιλεΐς, εί μή ψεύδη τήν άπόνηρον δουλείεη 
εί πρδς τψ μεγίστψ διδασκάλψ τδν νουν έχεις, κε-
νονίζοντι μέν ορθώς τψ προηγούμενα» έφέποο , 
καί δούλος άγαθδς, άμα καί ώς 6 π δ δεοπδτρ 
ταττόμενος , καί ώς πατέρα ήπιον δπερεγεεν·· 
Ειτε δέ τής δεξιάς δδού αποπλανώ ν , προσδι(*>* 
είς έπαρίστερον, καί τοις όρθά φρονούοτν άτρσ^ 
κατάστηθι , πα^ρησίασαι μετ' βύλαβε(ας * * ^ 
ταύτην πα^(5ησίαν , ήν ουδείς απαρνείται . Ι ^ 1 · " 
σον, δικαιολογήθητι πνευματικώς. Αΐδέσετ^ 
τδ πα^όησιαστικδν, ή τδ ίκέσιον, ή τ δ δ ι κ ε * ) * - ^ * . 
'Εάν δέ είπη μή χρήναι πα^ησιάζεσθαί σ^ 
δίδαξον εκείνον, ώς άλλη μέν ή παρρησία, ήν αύ-
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τδς μεγαλόσχημων εΤνχι λαχών άπείπατο, καθά Α vendom hortatur. Si ille te terret iteram dieeni 
προδεδήλεετατ άλλη δέ ή νΰν άπό σοΰ πρδς εκείνον 
Εκείνη μεν γάρ τόλμαν ούχ Ιλλογον έξέφαινεν, 
αύτη δέ είς έκκλισιν άπονεύει χαχοΰ. Έάν δι βύ 
πάλιν έκφοβή έκεΤνος, έπαγαγών τδ· « ϊ ΐ δς πατρί 
δίκαια λέγων τεθνάτω, » έθέλων πατραλοίαν άποκα-
Οιστ^ν τδν ούτως αύτφ άντιτείνοντα, έασον παρα-
λαλειν ώς μηκέτι φρενήρη, άλλά παρανοούντα, δ τί 
ποτέ έστιν, δ λέγει. Ούτε γάρ τοιούτος πατήρ αύ
τδς, φ μή έξεστιν δ'λως υ\δν άντιλέγειν* οΰτε οί σοί 
λύγοι χατά τάς πρδς πατέρα εκείνον άντ ι λογίας είσί. 
Καί ουδέ δ μέγιστος Πατήρ δχνει έπιτάσσων πα-
ραίτησιν άκούειν, ουδέ θανατοΤ, ουδέ μήν άπωθει-
var άλλά πε ίθ" προς δπαχοήν τδν παραιτούμενοι 
καί ταΰτα, μηδέ άχούων έξ εκείνου δίκαια. Μή τοί
νυν υπάκουε, φαύλοις έμδιβαζόμενο- Ιργοις , άλλά 
έλευθερίως άποδυσπέτει χαί αληθώς. Εί δέ είσέτι δ 
πατήρ έγκειται, άποπήδησον έξ εκείνου ώς άπδ 
πυρδς, φθάσας τήν άποκήρυξιν, Καί έπαναστάς πα
τρί τοιούτψ, χαί άπειπάμενος αύτδν, ώς εί χαί πα
ράνοιας έάλω, γενοΰ τού πρώτω χαί μδνου χαί πρδ 
πάντων Πατρδς, καί έλπισον έπ' αύτδν. Καί αύτδς 
ποιήσει* ψ καί τήν αρχήν προσήνεγκας σεαυτδ*, 
τάς κατά κόσμον επιθυμίας άπολιπών* ού σύμβολον 
καί J) τών τριχών άπόθεσις, χρήματος άλλως μέν 
δλίγα συντελούντος, επιθυμητού δέ λίαν πάνυ τοΤς 

ν FilitiB qai oam patre oontendit raoriatar - w 
volens ut parrioidam tradaoere eom qai sibi resi-
stit,dimitte loqueotem ineanoram more,neo intelli-
gentem quid eet qaod dicit. Non eoini iete paterest 
oui contradioerefiliuranon licot,neque eermooes tui 
contentiones sant advereue honc patrem. Sed neo 
Pater maximua cum praecipit, renuit audire depre-
cationee, neo morte damnat,non repellit,eed depre-
cantem hortatar ad obodiendum,idqueetiam quando 
injasta audivit. Noli ergo obedire, ncc violenter 
induoi ad prava opera; libere autem et vere indi-
gnare.Si pater rursus inetiterit,exibis ab eo, aioat 
ab igne, et ejeotionom vitabis. Et cum tali patri 
restiteris, et te ab eo elongaveria inaanie reo, eie 
fllios primi et solius aote caeteros Patrie,et epera 
in eum. Et ipse adjuvabit to, oui te ab initio obta-
listi reliotie muadaaie desideriis, cujus rei eigoara 
erat capillorum depositio,boniquidem adpauoa uti-
lia,8ed quam maximedeeideratiiiequiin muodode-
liciantur,quiqua ΘΟΘ e capite decidentes moleete pa-
tiuntur.Et ai eoa reoipere contigerit, letantur quaei 
thesaurum quemdam omnihonore dignum invene-
rint. Veraa autem monacbus qui eoa ita ae ba-
bentes intaetur, de vaaa eorum laetitia tri-
statur. 

έν βίψ τρυφώσι* διδ καί άπολιπούσας τήν κεφαλήν έκείνας έπιποθοΰσι. Καί ε? τις αύθις αύτάς ευτυχήσει άνα-
λαβέσθαι, αύτδς μέν χαίρει, ώς εί καί έρμαίψ πολυτιμήτψ περιτύχοι* μοναχδς δέ δ κυρίως ειπερ αύτδν ούτω 
διατιθέμενον εύροι, μέμφεται τής είς μάτην χαράς. 

ροβ'* Εί μέν ούν, ώ τής αρχής μοναχέ καί τών (J 
προτελείων, κατ' Γχνη βαίνειν έθέλεις τών είς θεδν 
όδευε ιν προδεμένων, καλώς άπέθου τήν κοσμική ν 
τρίχα έπ' άγαθψ συμβόλω* εί δέ άπ' αυτής εισόδου, 
ώς οία παρά θύραν ήκων έπλαγίασας, άφέμενος τής 
ευθείας, μάτην έψιλώθης τών τριχών. Κρειττον γάρ 
σε βαρεΤσθαι ταύταις καί υπέρ τούς χαιτήεντας δποι-
δήποτε γής χαί χαλλίτριχας, καί ούτω παραφαίνειν 
τι σεμνδν, ήπερ τή πολιτεία μέν αίσχύνειν τήν ψυ
χήν, τή δέ τών τριχών αποθέσει τήν κεφαλήν. Καί 
μήν οί πλείους παρανομείτε κάνταύθα, τρέφοντες 
κόμην καί υπέρ τάς κοσμικάς* τήν αρχήν μ έ ν Κου
ρήτες τίνες φαινόμενοι, μικρόν δέ δσον Άκαρνανες 
άπεκβαίνοντες οί καθ' Ιστορίαν καί αύτδ ούχ ώς 
μέχρι ποδών άφεΐναι καθερπύσαι τάς τρίχας, δ δή 
πνευματική περιφρόνησις κόμης απετέλεσε παρά , 
τοίς πάλαι άγίοις· οί λασιούμενοι ταΤς Οριξιν, είς 
σκέπη ν οίον αύτάς περιεβέδληντο σώματος, αυτο
φυή τινα χιτώνα τεχνασάμενοι τούτον, έκ τών άνω, 
εί καί μή ύφαντδν , άλλά καινώς κάθετον ώς είς 
ποδήρη. Ού τοίνυν κατά τούς τοιούτους αμνούς τοΰ 
θεού καί οί καθ' ήμας χομήται μοναχοί πυκνψ 
ούτω βρίθονται τψ μαλλψ, άλλ' ώστε τδ υπέρ κε
φαλής μέλαν περίθεμα καλλύνειν ώρικώτερον. Πολ
λοί γούν έν τοις τοιούτοις καί τδ στρεψίμάλλον δε-
ξιώς πραγματεύονται, σοφιζόμενος ούτως καί τδ μή 
βαθεΐαν τήν κόμην προφαίνεσθαι, καί καταγελασθαι τοις βλέπουσιν. "Ενθα τις έχοι άν δρθώς άποφήνασθαι, 
μοναχδς μή τδ περιττδν άποτιθείς τής τριχδς, σχολ-ξγ· τ ι βιωτικδν άπο·ι|σεται. 

172. 8i igitar, ο monaohe, qui inoipis et non-
dum oonaecratue ea, veatigiia progredientiom ad 
Deum insietere optaa, recto egiati deposita munda-
na ceearieiQ bonum aigaiim.&iautem ab ingreaan, 
via3 limina pr»tergre88U8,decliaa8ti,et alacritatem 
remisisti, in vaoum capillis nudatus ee.Melius tibl 
eratiie onerari,8aperqua«dam gentea capillislon-
gis et formoeisoonspicuas et sic aliqaid verendam 
prsferre,quam ruborem anim» agend i ratione injice-
reelcapiti capillorum depoaitione. Exinde plerique 
comam male nutrientes plus quam mundani, a 
principio Guretffi visi aunt.et mox Aoarnanea effeo-
ti, ut narrat historia ; nonitatamen ut oapilloeue-
que ad pedea promittaat, quod fuerat apud vete-
rea mundi contemptus, oum velati oapillis eoa ut 
iegumeDtum oorporia oircumferebant, naturalem 
tunicam parabant, e parte auperiori oaque ad pe-
dea decidentem, si non coosutam. Non autem 
sicut hi agni Dei, noatri monachi, oome amici, 
vellere tam gravi oneraotur,8dd ut nigram capilie 
marginem comptiua exornent.Multi oapilloe cala-
miatratoa arte diponunt, providentea ne crassior 
coma appareat et risum iutuenlium moveat.Idciroo 
jure dicetur monachum nimis csaariei non 
renuntiantem, neque aliud quid asoulare eaee de-
poaiturum. 

δτι 

* Exod. zxi, 17. 
PATKOL. GB, GXXXV. 28 
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173. H«o tibi novitio, ut fratri, caosa ealutis Α Ρ°γ'· Ταύτα σοι τψ είσαγωγικψ προσλαλήα*. 

postquam dixerim, aacendead altiorem te, ad eom 
qui jam non eet, sicut tu, Dei miles, sed induit 
thoracem, et qui votum fecit Chrieto aalvatori 
operibus bonis conformari,qui etatim eignatueeet, 
cum in Domioe sancta? Trinitatis superfluos capil-
los depooeret,ad ostendendam pcsoitentiam, atque 
mantcllum saDctum pro tborace valida accepit, 
iatoque modo raedius inter Deum et hominea faotue 
eat:Deum quidoraqui excellenterestmagni habitus, 
hominea qui aunt infra propter initiationem, et 
laborant circa virtulis asceneiones. Qui positus in 
medio, et junctie extremie utramque partem attin-
gens, multo magis quam tu.inter novitios nume-
ralus, presbyteratum magniiloat, sed minor eat 

άδελφικώς πρός άρέλειαν αναβαίνω πρδς τδν δψηλί. 
τερον, τόν ούκέτι κατά σέ ψιλόν δπλίτην Θεού, άλλέ 
ήδη καί θωρακισθέντα, καί εύχήν δ εξ ά μενον μορφω-
θήναι δι' έργων αγαθών έν αύτψ τψ Σ ω τ ή ρ ι Χριστφ, 
καί αύτίκα σημειωθέντα, οΤς είς δνομα τής αγίας 
Τριάδος άπέθετο τήν περιττήν τρίχα ώ ς έπί πένΑκ, 
χαί τδν Ιερόν μανδύαν δ'σα καί θώρακα στε^ρδν πι-
ριθ^μενον, χαί ούτω μέσον οίον θεού καί Μρώτων 

γενόμενον θεού, τοΰ ένθέου μεγαλοσχή μονός · αν
θρώπων, τών Ιτι κατωτέρω διά εισαγωγικής, καί 
στρεφομένων περί τούς τής αρετής πρδποδας · δς 
τψ τής μ ε σ ό τ η ^ λόγψ κεκραμένος έπ* άμφω τή 
έκατέρων τών άκρων μετοχή, καί σου μέν, του έτι 
έν είσαγωγαΐς, πολύ πλέον τδ πρεσβεϊον αύχών, τφ 

perfecto, et qnidem longo intervallo, et nihilomi- _ δέ τελείψ ύποβεβηκώς μακρψ δ ι αστή ματ ι , δμως 
nus eximiam habetdignitatem.Qui enim aimpliciter 
mantellatus est absque dubio mediua eat. Et fere 
dicam, quantum a maximo vincitur.tantum minor 
ta est. Si apioem in quadam fraternitate attigerit, 
nonob id erit medius, unamaDU quaei excelaa at-
tingens, et alteraplane bumiliaex iniliatione acoi-
piene;aed commune tnedium transcendit, ad altie-
flimum venit et uno grodu "ccsleatibus minor est 
propter macbinationea eatia doloeaa: etduabue ve-
luti aiie.mantello ei imperio, proxime ad magnum 
monacbum evolat.Et tunc buio lioet de gloriaetde 
dignilatecumillo contendere fidenter,qui istasamat 
queationea et invenit argumenta probantia quibua 
squalitatem obtineat.let quorum validiaaimum est 
preeminentia cum imporio, qua jugum grave quia 
negotioeum euacepit. 

174. Hunc subliraem mantellatum praefatam, 
qui per aliam viam in coelum aecendit, per ma-
gnum babitum, et rea ipaa, etjua canonicum, et 
Dei exemplum egregium esse repuirunt, paulo 
ab angelie minutum, qui recognoscuntur in ma-
giio monacbo veluti in arohetypo humano. Huno 
enim canonea aecundnm angeloa efformaverunt. 
Talia videri qui debet «monachua minor quique 
pr®latus eet scilicet,qui ae habet secundum majo-
rem,aut ad meliua et rectius loquendum impreaaione 
divioa informatus eet, immeneitate excepta,in ce-

έχει θεωρίαν διαιρετική ν. Μανδυώτης μέν γάρ απλώς 
μένων, ακραιφνώς έστι μέσος. Καί μικρού δέω ιι· 
πειν, δσον αυτή ήλάττωται τοΰ μεγίστου, ές τό>Λ 
ύκοκάθηταί σου. Εί δέ κορυφαίος αύτδς γένηταί τι-
νος άδελφότητος, τδτε δή ούκ αύτδ δή τούτο μέσος 
έλαχεν εΤναι, μι? μέν οίον χειρί τού άνωτάτω δρετ-
τόμένος, έτερα δέ τοΰ πάντη κάτω κατά εισαγωγή ν 
λαμβανόμενος · άλλ' δπεραναβάς τδ κοινώς μέσον, 
προσκυρεϊ τψ ύψηλοτάτω, καί μικρ? τινι βαθμίδι 
καθυφίεται τοΰ σχεδόν τι ουρανίου διά τδ ίκανώς 
πεφιλοσοφημένον επάγγελμα · καί δυσίν οΓον πτέ-
ρυξι, τή τε μανδυωτική καί τή καθ' ήγουμενείαν, 
έλαφρίζεται εις εγγύτητα μεγαλοσχή μονός. Καί εχε ι 
θα^ούντως έρίζειν έκείνψ τού τε κλέους και τοΰ 
ύψους, φιλόνεικος μέν ών τοΰτό γε, τόπους δέ εξευ
ρίσκω ν επιχειρηματικούς , δι' ών άμιλλάται τήν 
έξίσωσιν, ών κραταιότερος δ κατά τήν ποι μαντική ν 
προστασίαν δι' ής βαρύν ζυγδν, δτι καί πραγματικδν, 
άνεδέξατο. 

ροδ\ Τούτον δή τδν αίθεροβάμονα μανδυώτην 
ήγούμενον, δ'ς καθ' έτερον μετάβασιν εις ούρανον 
αύτδν αναβαίνει διά τοΰ μεγάλου σχήματος, τδ μέν 
πράγμα, καί δρθδς κανών , καί ή κατά θεδν ακο
λουθία μέγαν απαιτεί άνθρωπον είναι, καί οίον 
ουδέ βραχύ τι αγγέλου ήλαττώσθαι, τοΰ ένθεωρου-
μένου, δσα καί άνθρωπίνψ άρχετύπψ, τ ψ μεγαλοσ
χή μον ι. ΈκεΤνο ς γάρ πρδς αύτδν άγγελον κανονι
κώς έκτετύπωται . Τοιούτος δέ άπαιτοέμενος καί 
φαίνεσθαι καί είναι δ μικροσχήμων μέν, κασηγούμι-
νος δέ (δς καί αύτδς ζδη κατά τδν μέγαν έσχημάτΐί-

leberriraa urbium,et in aliia locie quorum pleros- D ται, μάλιστα μέν ούν, άκριβέστερον είπεΤν, με|ΐ4?-
que 6x auctoribus, nonnulloa vero oculis novimus, 
poetuiata adimplet, et poet aecundum ccelum aou 
perfectum monaohum ipae eecundua constitui-
tur,quaei aecuodum terram non errantem ipse ro-
tundetur. 

φωται χαράκτη ρ ι θ»ίψ, «ί καί μή πρδς τήν εκείνου 
μεγαλειότητα), έν μέν τή περιωνύμψ τών πόλεων, κιϊ 
έν άλλοις δέ τόποις, δσους τούς μέν πλε ίω έξ ιστο
ριών, ένίους δέ καί κατ' οψιν έγνω μεν , έκκληροΤ 
τήν άπαίτησιν* καί μετά δεύτερον οίον ούρετδν, 

τδν παντέλειον μοναχδν, δεύτερος αύτδς έκτέταται, ώς εί καί μετά τήν απλανή αύτδς άπεσφαί-
ρωτο. 

17ΰ. Apud noa autem non poseum veraciter ex 
planare quianam, et qualis in se sit. Jactalureoim 
eum euper ppimum coBlum esse, aicut aqae que 
iopra flrmamentum sunt, ipse primus omnium 
hominum eaae arbitratur ; probatar vero, inetar 

ροε'. Έν δέ τοις καθ' ημάς ούκ έ χ ω διαλευκάνει 
πρδς άλήθειαν, δποΐός τις έξήπλωται καί ποδε-
πός· Επαγγέλλεται μέν γάρ, καί υπέρ τδν πρώ
τον ούρανδν είναι πρδς δμοιότητα υδάτων τών υπερ
άνω τού ουρανού, πρώτευε ιν αύτδς έν άπασιν άν-
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Γοις οίό μένος* διεκφαίνεται δέ κατά τινα 
δν Αίγινήτην (μάλιστα μέν ούν Αίγιέα) ούτε 
φος, καί ουδέ τρίτος, ή άλλος πολλοστός. Ψεύ-

μέν γάρ εμφανώς τδν μεγαλοσχήμονα ούκ οΤδα 
, κατ' έκεΤνον άπδ κατηχουμένου, δ δή καί αύτδ 
εται, ε*ς νεοφώτιστον σχολαστήν άποκαταστη-
*ος, καί τή έν έπτά ήμέραις έκ τών Εργων 
ή άποτελευτήσων είς τδν παντελώς άναμάρτη-
άνθρωπον * ώς έκδυσόμενος μέν τότε τδν πα-

ένδυσόμένος δέ τδν νεώτατον, καί άναπλασ· 
μένος εις τδ κατ' εικόνα θεού. Μήποτε δέ ή έν 
[> μοχθηρία ουδέποτε αφήσει αύτδν άνανήψαι 
πολλού κάρου, καί τού παροίνου βίου, καί της 

(εν μέθης, καί άναφρονήσαι, ώστε σωθήναι τη 
λήψει καί μορφώσει τού μεγάλου σχήματος* είς 
ί μόνον, ώς εοικεν, άναρτώντες εαυτούς οί μι-
χή μονές, δρώσι τά χείριστα, καχεξίαν άφροί-
ϊς κενωθησομένην έν τψ τής μεγαλοσχήμοσύνης 
Ι>· ίνα δ τής ψυχικής εκείνης ιατρείας Ιπιστη-
ρχης θεδς χάριτος δφλήση τψ ούτω καχέκτη 
αρτών, ώς τεθαυμαστωμένος δι' αυτού. Καί 
οί τοιούτοι στέρησιν αγαθού παντδς περιποιη-

νοι, πραγματεύονται τήν είσέπειτα Ιξιν διά 
μεγάλης κούρας, άφιλόσοφα μεθοδεύοντες, καί 

λαμβάνοντες ού καλώς τό* « Φάγωμεν καί 
ι εν αύριον γάρ άποθνήσκομεν. η "Οπερ εστίν * 

παροι- \ oelebrie iEginetici (aat maxime Mge\) neqae ee~ 
cundus Θ88Θ, nec tertias nec quivis alias. Aperte 
enim mentitur magnum monachum se esse (ubi, 
nescio), sicut ille, e cateobumeno, sicat scriptum 
est, ia neophytum sobolarem transferendus, et 
quiesoeodo ab operibus intra aeptem dies mutandus 
in hominera omnino impeccabilem, quasi tunc de-
posueris veterem hominem et novum induerit, 
atque reformaodua ad imaginem Dei. Nunquam 
autem malitia «um sinet a somno gravi excitari, e 
vita vinosa, atque ex ebrietate inde coneequente; 
ao ita recogitare ut salvetur per converaionem et 
magni habitus informationem. Ad quod solum ac-
cedentea minores monacbi, perfioiunt peeaima et 
malitiam congerunt evacuandam tempore magoi 
habitua, ut hujus spiritualis curationis auctor Deue 

" isti sceleeto de vitiis agat gratia eo quod per eum 
magie admirandus fuerit.Et postquam omni opere 
bono carere studuerunt, ea deinde per magnam 
tonsuram babere aatagunt,irrationabiliter agentes, 
et non intelligentea istud : « Manducemue et biba-
mue, oras enim moriemur*7. Hoc est Peccemaa 
fortiter, oras enim auscepto babitu sancto, mortui 
paeculo et mundo oorrupto et corrumpenti, Deo 
adstabimus, peccatoree amplius non futuri, sed 
similes angelis. 

:ρτωμεν άνυποστόλως* αύριον γάρ διά τού άγχθιέου σχήματος θανόντες τψ καί φθαρτψ καί φθαρτικψ βίψ 
ιόσμψ, παραστησόμεθα τψ θεψ, ούκέτι αμαρτωλοί, άλλά άγγελοι ς δ'μοιοι. 

•ς'. Καί γένοιτο μεν τυχεΤν τούς τοιούτους ού 
>υσι. Τίς δε οΐδε τδν τής έπιούσης τόκον, εί μή 
βλωθήσεται; Τέως γε μήν επαγγέλλεται, δ'περ 
Λν, τδν οΓον μεγαλοσχήμονα δ μή είσέτι τοιού-
ήγούμένος. Ψεύδεται δέ, σεμνότητι μέν προσ-
ι, καί οφρύων συνδέσει, καί νεφώσει τού κατ' 
ηλίου, καί βλέμματος υπουλότητι, καί κατακύ-
ή είς γήν, καί λαλιάς έμμελιία, καί προσχήματι 
ινώσεως, καί τψ συχνψ τού α εύλογη σον, » καί 
ϊ προσκυνήματι, καί καταστήματι εύλαβει άχρι 
αυτού βαδίσματος τδν πρώτιστον έν μονα-
ύπεμφαίνων* τά πολλά δέ καί δπερβαίνειν έκεΤ-
πέμπων δόκησιν* άλλως δέ ύπέρφευ είς δσον 

αίνων καί έλαττούμενος. Τί δέ φημι « έλαττού-
; εκείνου; » δέον είπεΤν πρδτ άλήθειαν, δ'τι ουδέ 

τδν τής εισαγωγής μοναχδν άμιλλήσαιτο άν 
ιιούτος · δ'τε τις πρώτη ν άράζας βαλβίδα τού 

θεδν σταδίου, όρθδν έξανύιιν άπάρξεται δρό-

176. Et utinam quod dicunt obtioeant isti. Ve-
rum quis novit utrum partus diei proxim» abor-
tam non sit paeauraa ? Hactenus quidem magnum, 

G ut diximue, monachum commendat qui ipse eipar 
non eat. Mentitur, qui primus esae inter monachos 
videtur, et vultu verendo, et junctie superciliie, et 
velata nube oculorum aoie, et intuitu perfldo in ter-
ram defixo, et aermone compto,et humilitate ilcta, 
el dicto aspiua : Benedicite, et magna reverentia, 
et religioaa in incesau etiara tranquillitate, se ma-
jorem eeee etiam plerumque opinionem injicit ;eed 
aliter, proh dolor 1 mirum quantum minor et infe-
rior eat. Veraciter dicendum est istara ne cum novi-
tio qaidem monacbo conferendum ease, qui primo 
obataculo divini atadii avulao, recta currere ad 
Deum incapit. Opera enim monaohorum in tan-
tum attingere reouaat,quantum bomo manibua oa-
rena. Gontinuo otiosus residet, et ideo concupiacit 

έπί τά θεΤα. Εργόχειρων μέν γάρ μοναχικών Q ac loquitur qualiacunque, ut par eet, quorum ple-
τθαι τοσούτον άποδέει, ίσον καί χειρών ενδεής raque ad paaeionea et eas non laudabiles vergunt. 
ωπος. Κάθηται γάρ διόλου άεργος* καί δι' αύτδ ένθυμεΤται καί διαλογίζεται, ώς είκδς, παντοΤα, ών τα πλείω 
ιις τινας επιθυμίας έκνεύει, καί αύτάς ίσως ούκ αποβλέπουσας ε?ς τι αγαθόν. 

>ζ\ Διττής γάρ ούσης τής επιθυμίας, τής μέν 177. Dupliois generis cum eint paaaiones, 
νου μένη ς, καθ' ήν επιθυμιών άνήρ δ διορατι- a l i s quidem laudabiles, quibus Daniol peritisai-
ιτος εΓρηται Αανιήλ* τής δέ έπιψόγου (τοιαύτη mus dictua est vir desideriorum ; et a l ie vitupe-
, τών άργούντων κατά τδν ορθώς είπόντα, « έν randffi (et talea aunt otioaorum, juxta recte dioen-
^μίαις εΤναι τδν άεργόν ») ούκ άπεικδς φαύ- tem : In deaideriis esae pigrum a 8), virisimile est 

επιθυμιών κλύζεσθαι κύμασι τδν καθηγούμε- pravarum paseionum fluctibua agitari prsfectum, 

Isa. xxu, 13. 8 8 Prov. xxi, 25. 
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com inolueue in cellula.PtuDtversanegotiaexterna Α v o v > ^ ε συνάξας εαυτόν έσω τοΰ κελλ ίου , καί τω* 
Ιξω πάντων άφέμενος, έν αργία μένει . "Οτε χα) 
άναβαίνοντες είς αυτόν διαλογισμοί καί πολιορκούν-
τες, άποκληροΰσιν αυτόν τ φ θρήνψ τ ψ έπ ί τοις ού
τως ήσυχάζουσιν. α Ούαί γάρ, φτ,σί, τ ψ ένί, δτι, έαν 
πέση, ούκ έχει τδν έξεγερούντα » Το ιούτος ίέ είς 
καί δ καθηγούμενος, δς έν αεργία δ ι ά γ ω ν , ούτε τοις 
τών άλλων αδελφών πτώμασι βοηθεΐ, έξανιστών εκεί
νους· καί ουδέ έαυτψ μηχανάς εξευρίσκει, ti ων 
πεσών άναστήσεται, μετεωρισθείς έκ τ ο ύ β ο ^ ύ ^ -
τος, φ περιπέπτωκε. 

ροη'. Και ούτω μέν μονάζει δ πατήρ έν τ ψ άργεΐν. 
"Οτε δέ καί δμηγερέες οί αδελφοί γένωνται , τοτι 
άν ιοοι τις έκεΐνο*, άνθρωπον δ'ντα τδν τυχόντα, καί 
κατά τήν παροιμίαν υύδέν Ιερόν, καί ά λ λ ω ς δέ φάναι, 

relinquene, in otio remanet. Quo tempore ad eum 
ascendentes, eumque oppugnantes cogitationes 
eum dignum facient lamentatione adversue tales 
nihil agentes illata: « V© eoli, inquit « quia 
cum ceciderit non habet*eublevantem se 8 9. » Et 
aolitiriua est profecto praelatus, qui degeoa in 
otio, neque aliis fratribus cadcntibue auxilio est, 
neo eoe eublcvat, neque sibi quod expedit adin-
venit, et quo lapsus resurgat, et ex fovea io quam 
inoiderat eraergat. 

178. Isto modo vitam monachicam agit patcr in 
otio. 8ed cum fratree oonveniunt, tunc viderce ho-
minem qualemcunque, et ut fert proverbium,nibtl 
eanctum ; sive, ut aliter dioam, pulchrum capul 
mento valido impositum, qualea monaetcriie sae- g πρόσωπον σεμνοπρεπές αδρού γενείου ύπερκαθήμι-
pius pra3ficiuntur a nobia errantibue, et, ad sio 
dicendura, conjicientibus.idoo qui victiroam riden-
dam nibil aliud ease atque cornua aut barbam 
ceraeret, poaaet ooncinnare oum parodia haedum 
inter eoa praeeuntem esee eoluramodo supercilium 
et barbam. Talibus tarr.en peraonie eubscribitur 
magni monacbi nomen. El quod mirabiliua eat, 
oum babitu, non re magnum habitum praeferunt, 
qui babitus magnus virtute dioitur, magnam hy-
pocriaim, dicet aliquis, praeferunt. Quando ergo, ut 
dictum est, flt fratrum conventue, tuno prelatus 
noster, qualiecunque eit (et revera non est mag-
nus), opere manuum non incumbenteex oecessitate 
(quomodoenim operari in conapecta multorum non 
vereretur, qui aolus id odit?) aermooinari eligit 

vov, δποίους τά πλείω έφιστ$ τοις φροντιστηρίου 
ή καθ' ύπόληψιν, ώς ούτως είπεΐν, έν ήμ ιν άπατη, 
Έ φ ' ών δ έντεθυμημένος τδ κωμικευόμενον ΐερειον, 
ουδέν δν άλλ' ή κέρατα καί γένειον, παρψδήσο·. h 
τόν κατ* αυτούς κτίλον καθηγούμενον σεμνήν όφρόν 
εΤναι καί γένειον. Έν δέ τοΐς τοιούτοις καθυπογρά-
φεται μέν καί τδ μεγαλοσχή μον. Καινότερον δέ * 
ού πράγματι γάρ, άλλά σχήματι τδ κατ' άρετήν 
μεγαλεΐον προφαίνοντες μέγα σχήμα, προΐσχονται, 
ώς ε* τις είποι, μεγάλην όπδκρισιν. Ό τ ε τοίνυν 
δμήγυρις, ώς έ^δέθη, αδελφική γένηται, τότε δή δ 
καθ* ημάς ηγούμενος, οποίος αν καί ειη (έστι δέ 
αληθώς ού μέγας), Ιργου έξ ανάγκηc ούχ υποκει
μένου, (πώς γάρ έν πολλών δψισιν ούκ αιδέσεται τήν 
έργασίαν δ καταμόνας αυτήν μυσαττόμένος ;) γίνε-

Qaffi dicuntur autem,non quroetiones de Scripturis, G ται τού λαλεΐν καί ή λαλιά ού προβλήματα γραφικά1 

ού λύσεις Ιερών αινιγμάτων · ού διηγήματα υστέ
ρων άγίών ούκ άνάπτυξις θ*ίων λογ ίων ούκ άφήγη-
σις πολιτειών θ*αρέστων ού παραίνεσις (ών τε πράτ-
τειν χρή τήν αδελφότητα, ώς είναι αυτήν εντεύθεν 
πρακτικήν πνευματικώς, καί ών χρή άπέχεσθαι)" ού 
μέθοδος ήτισοΰν (εκλογής μέν τής τών αγαθών, άπεκ-
λογής δέ τής τών φαύλων)· ού περιέλευσις ουδεμία 
γραφική, δι'ής δ μέν ήδη μεμαθηκώς έπί αφορμή προδε-
δομένη σοφώτερος γίνεται, δ δέ μή πω μαθών ένάρχι-
ται καί τελειοΰται τά εις θείαν έπίγνωσιν. Ούκούν τοι
αύτα τινα τά λαλήματα τού καθηγητού, άλλά λόγοι 
παντοίοι τυρβαστικοί. Άρξόμενος μέν άπδ αμπέλων, 
καί ληΐων, καί εισπράξεων φορολογικών, κα\ Vci-
ρων τοιούτων άδρομερών, δτε μή ένευκαιρούσι Χ§ 

non aanctarum obscuritatum aolutionee, ηοη 
loci sanctorum Patrura, ηοη interpretatio divi-
norum verborum, non relatio sanctarum diecipli-
naram, non exhortatio do bie que anere fratree 
oportet, ut eint spirituales operarii, et de his quaa 
praecavonda aunt, non aliqua ratio eiigendi bona, 
et vitandi malum, nullus diacureus, nulla d«-
aoriptio quibus alii jam docti doctioree fiant circa 
prinoipia priue tradita, et alii ignari incipiant et 
perficiant divinam scientiara. Non ergo hujus-
modi eunt prealati eermocinationes, eane vero aer-
mones confusi de re quacunque. Exorsus a vineis, 
a meeaibua et tributia exigendia et aliis rebue eio 
proGouie, quia in reddeoda ratione de pereonia 
DOQ agunt felicitor seniorea, et decidunt in olivaa, £) γοπραγίαις προσωπικαΐς ol γέροντες, καταλήγονα* 
et ficue, et fructuareliquoa ; ratiocinatur que vinea 
bonum vinum afferat; quenam terra melior ait ad 
plura produoenda; undeoam majorem reditum 
fratree capiant; quia idiota inter ministros ad 
abripiendum eit idoneus, et quid monachie pr«-
euntibue manum claudat; seipeum enim evidenter 
inaarere sermoni veretur. De oliva docet oon hu-
morem ab ea expreeeum ad unctionem regalera ct 
illuminantem consecrari; non, prsttermissa san-
ctitate, eanitatem multiplioem utentibus prasbere, 

δέ tU έλαίαν καί ίσχάδα καί λοιπήν δπώρσ^,φιλοεοοίί 
γούν, ποία μέδ άμπελος οΤνον άγαθδν δίδωστ «οίε 
δέ γή ενάρετος έστιν είς πολλαπλάσιον καρποδοτιν 
πόθεν δέ τοΐς άδελφοΐς ή πλείων φορολογία· καί τίς 
μέν τών διακονητών απλούς τήν δράκα πεφυκεν είναι, τί δέ τοις προκρίτοις τών μοναχών σφίγγει τήν χ«ίρα· 
εαυτόν γάρ άηδεΐται δια̂ ήδην παρεισκυκλήσαι τφ 
λόγψ. Διδάσκει δέ καί περί έλαίας μέν τυχόν, 
ούχ δτι τδ αυτής άπολειβόμενον ύγρδν βασιλικψ καί 
φωτιστικψ θειότερον άφιέρωται χρίσματι, ούδ' δτι 

m Eoclo. ιν, Ιο· 
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•πρδς τψ άγιάζειν καί δγίειαν πολυειδή χορηγεί τοΐς Α &on eam solamoleum sine mixtura et etne composi-
χρήζουσιν, οδδ* δτι αυτή μόνη τδ άσυνδυάστως 
καί άσυνθέτως έλαιον άποθλίδει (αλλο γάρ τι άπαν 
Γλαιον προσθήκη τινί συνδυάζεται · άμυγδάλινον 
γάρ τι ϊλαιον, καί καρύϊνόν φαμεν, κχ\ σησάμινον) · 
ού μήν Ιν άπλότητι ϊλαιον, άλλ* δτι αύτδ καί 
μόνον ήδύ λίπασμα, καί πιότατον, καί οΤον χρηστδν 
είναι τραπέζαις μοναχικαΐς. Περί δέ ίσχάδος ίσχνολο-
γεί, ούχ δτι χλωρόν τε δν τδ συκον μέλιτος έστιν 
ύποκόρισμα, καί ξηρανθέν δέ ούκ έξίσταται τής 
γλυκύτητος · διδ καί α γλυκεράν » τήν συκήν οί σο
φοί κατ' εξαίρετο ν τί φασιν · ουδέ δ'τι καί τοις φύλ-
λοις τούδε τού δένδρου χάριτας δ'φλομεν διά τούς 
γενάρχας, ούς αυτά έσκέπασαν · ούδ' άλλο τι σεμνδν 
καί έπαγωγδν πρδς χάριν · καί μήν ούδ' δτι φθει-

tione exprimere(quodcanqueenim aliudoleumcum 
aliquo additamentojungitur :oleum dicimusamyg-
daleum, nuceum, et seaaminum, non autem 
eimpliciter oleum); sane veroietad solum adipem 
dare jucundara, et lautum, et dignum mensis 
monachicie appooi. De ficu multa etiam diaserit: 
non viridem flcum aliquid melleum ease, eiccatam 
dulcedine non privari, et ideo dulcem ficum pro 
re eiecta poni aeapientibua; neque foliis bujus ΑΓ
Ώ Γ Ι Α gratias noa debere, eo quod protoparentes 
texerint; neque mirum aliud atque ad gratiaa 
agendasadducens jneque etiam grossose ficusicca, 
ex vita nimia produci quod io modum biatorie 
narratum multam preelati scieotiam manifeeta-

ρας άπογενν^ν οίδε τδ ξηρδν σύκον τή διά βίοο _ visset; sed magis omiaaa voluptate in edendia Qoia 
t Z * - l Χ- I — Ί . ^ Λ Ϊ . . . —~Ί . . . . ^ Λ - . « . . . X» x . · · J : I _· . · . ι_ παραχρήσει, δ δή πρδς Ιστορίαν λεχθέν πολυμάθειαν 

ένέφηνεν δν τού καθηγητού " άλλ' δ'τι πρδς ηδονής 
έμφαγεΐν σύκου, ώσπερ χλωρού, ούτω καί άπισχναν* 
θέντος · καί δ'τι καλόν έστι καί αύτδ είς κερδα-
λέαν κτήσιν · καί ώς αγαθόν τι πέφηνε καί ή σύ
κο μαγι ς, έν ή , πολλών δμου συμπεφυρμένων, ούκ 
έστι τδ μέν εκλέγεσθαι, τδ δ' άπεκλέγεσθαι άλλ' 
δμού πάντα συμμεμιγμένα καταθοινάσθαι είς κέρδος 
τψ κτησαμένψ. "Ετι παραδίδωσιν δ προκαθήμε
νος τοΐς δμιληταΐς καί ώς φυλάξει τις άπίους, 
ή μέλιτι έμβυθίσας, ή λακκίσας εύθετον γήν, καί 
άπαιωρήσας αυτούς, λέγων, ώς μετεώρους εΤναι, καί 
χουν έπιφρορήσας έπί παραμονή. Σεμνύνει δέ καί 
τούς αγρίους άπίους, ώς γνώμονας αγαθού, Λατίνος 
άν αύτψ άνήρ, μούστου. Έπιπολάζοντες μέν γάρ 
έν αύτψ, αμιγές ύδατι τδ γλεύκος εΤναι δηλούσι · 
βυθισθέντες δέ κατήγορου σι καπήλευμα. ΕΓθε δέ 
ήν τψ γέροντι τούτω, τήν τε αίτίαν συνειδέναι τού 
πράγματος, καί προσεπινοήσασθαι ομοιότητα τινα 
ενταύθα πρδς τδν περιαδόμενον 'Ρήνον, τδν Κελτι-
κδν ποταμόν. Νόθον γάρ T t κάνταύθα διακρίνεται τψ 
έπιπολασμψ καί τψ βυθισμφ, εί καί τρόπον άλλον. 
Έκεΐ μέν γάρ ύγρψ διακρίνονται τά γνήσια μέν 
τών βρεφών, έπιπολάζοντα · βυθιζόμενα δέ, τά μή 
άπδ γάμου, Ενταύθα δέ ύγρδν γνήσιον καί μή τοι
ούτον τή τών άπίων καταδύσει καί τψ άνάπλψ 
καταμηνύεται. Έ τ ι μεθοδεύει δ ουτω πολυμαθής 
καθηγούμενος καί δ'ποι τόπου ευκράτου μήλα με-
τεωριστέον, έτεροΐά τε καί κυδώνια, είς παράμο-
νον. ΙΙοΐ δέ αέρος ροιαί |κρεμήσονται φυλαξόμεναι · 
καί ώς οίδε συντηρεΐν αύτάς 
άχυρον. Αύτίκα δέ φιλοτιμούμενος προσεπιφιλοσο-
φεΐ καί ώς φυλαλτικόν τι χρήμα ές τδ παν ή τού 
άχυρου φύσις, θερμού τε γάρ έξανύει κατοχήν, έμ
βληθέντος είς αυτό · καί ψυχρδν δέ έμπεπιστευμέ-
νον, ού μέρος καί ή χιών, ένακμάζειν δίδωσι τή 
οΐκεια φύσει. Ευθύς δέ καί είς οΤόν τι πόρισμα γλα-
φυρώτερον έμβαθύνας, παροιμίαν εξευρίσκει αύτδς 
Ιδίαν, αύτδ μέν τδ άχυρον εύυπόληπτον δνομάζων, 

tam viridibua quam exaiccatia, inauper hano ac-
quisitionem questuoeam ease, afferri utilitatem e 
placenta e ficis ,compoaita, in qua multia simul 
mixtis iatud eligere et boc reapuere impossibile 
est, eed omnia aimul, cum luoro domini devo-
rantur. Socios prslatus docel insuper qua ratione 
pira ouetodiantur, vel melle intincta, vel sue-
penea in terra idonea et effoasa, quaai meliora, et 
arena cooperta ut aerventur. Laadat et pira agre-
atia eo quod bonum muetum, dicet aliquis Latine, 
indioent.Cum enim supernatant, aqua non mixtum 
vinum maDifastaDt, cum immerguntur, fraudem 
patefaciunt. Et utinam causam bujus rei aenior 
intelligat, atque ibi quamdam cum laudato Rbeno 
Geltarum flumine similitudinem attendat. Ibi 
enim disoernuntur nolba, qua eupernatant aut 
immerguntur, sed modo divereo. Illio enim aqua 
diecernuntur parlue legitimi oum superferun-
tur, et Dothi, quando itnmerguntur. Hic autem 
legiiimum aut dissimile piria immeraia aut na-
tantibus aqua indicat. Explanat etiam eruditus 
praelatue quo loco temperato eint auependenda 
poma alia et cydonia, ut aerventur, in quo-
nam aere granata eint libranda, ut custodiantur, 
quaetiam ratione ea duratura palea conservet. 
Et mox ardenter ratiocinatur naturam palea? ad 
univeraa eervandaaptaraeeae; calidienim corporie 
in ea involuti atatum tenet, ot frigidum aliquid,ut 
nix, in natura propria firraari permittit. Mox 
velaii ia consequentiam alteriorem deacendens, 

παραμόνους καί τδ D eententiam propriam ipae invenit, scilicet paleam 
inventu faoilem eese, boininemque ioitiationis 
capacem faciliorem, aiquidem, ait, palea depoei-
tum integrum atudiose conaerval. De graDatia 
corfsiderat adhuc, non eancta illa malogranata 
quae ad exemplar eorum fabricata sunt; nequa 
Megabyzos (19) mirabilee, quos rex Persarum sibi 
circumdari optabat juxta numerum seminum 
maJi granati quod eodom tempore manu ferebat; 

(19) Megabyzus dux erat exercitas Darii regis 
Peraaram ; ipae multoa hoetes profligavit, multae 
provinciaa patriis flnibas junxit Ideo cum Dtriae 
quadam die malum granatum manu teneret,et Ap-

taban,dux aliue,t rege rjuereret quid vellet tantum 
qaantum grana granati multiplioari, respondit Da-
piue iot Megabyzos eeae sibi ease exoptandam. 
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neque dioit eapientem quemdam juounda locutione Α άνδρα δε είδδτα μύστη ριάζεσθαι άχυρου εύυ 
hamidoa oarbones vocasae qu» eduntur in gra-
nato ; neque, prster similitudinem carbonia inte-
riorem, ad extra granata ut flamnae plerumque 
relucere ; aed magis dicit amborum euccorum in 
eis repertorum acidum dulcioreeaae meliorem.Nam 
mulieribus parturientibus contra nsevos utilia est, 
et ad manducandum dulcieeimue. Eorumdem et 
corticem dicit utilem esee: ea enim crassiua et 
nigriue fit atrameatum, quemadmodum viridium 
nucum putamine. Utriuaque amygdalae etiam me-
ritum iste exponere oum noo poeait, eae amare 
propter varietatem profitetur: quidam enim facetue 
cum unam aut duaa amygdalas dulcea guatasset, 
et dulcedine alliceretur, amaram radere deinde io-

πτότερον παροιμιαζόμενος · έπεί, ψ^\9 καί τδ * 
ρον δεφενδεύει ταμιευτικώς έν ά κ ε ρ α ί ω τδ 
θέμενον. Ηροσεπιθεωρεί δέ 6 αυτός ταις fto* 
ού τούς ιερατικούς εκείνους βοΐσκους, οΊ πρδςοΜς 
έτυπούντο νοερώτερον, ουδέ τούς θαυμαστούς Μηι-
βύζους, ους Ηερσικδς βασιλεύς περ ιε ίνα ί οί εδξαε 
κατά πλήθος κόκκων μεγάλης βο ιας , ήν έν ***} 
έκεΐνος κεχείριστο · ούδ' δτι σοφδς τ ι ς , γλυκύς πι 
φράσιν, ένύγρους άνθρακας έκαλλιγράφησε τά τω 
jjottov βρώσιμα * ούδ' δ'τι συν τδ) ένδον άνθρακααάΓ 
φλόγεον ώς τά πολλά έκλάμπουσιν έκειναι χει τέ 
έξωθεν · άλλ' δτι δύο χυμών τών έν αύταΐς xaXklm 
τού γλυκάζοντος δ δξιζων. Τα ις χυούσαις τε γάρ 
πρόσφορος έστι τά ές κίσσαν, κ α ί είς μαγειρεία 

cepit, atque amaritudine rieua adelantium exci- n ήδιστος. Ήφέλιμον δέ φησιν αύτα ι ς καί τδ λέκυρσι, 
tavit.Idem arbuta cibum facilem prebentia excolit, 
et tentat diecipulos auadere ut vino parce utenles, 
ebrietatem exinde qusrant.Ea rubrie limie eolerter 
oonfert, propter multa capitula in eia florentia. 
Item ea comperat Pydna3ia fungie, ea tamen diffe-
rentia, ut ill» plerumque magia tumeflant,partem 
aaperam babeant obecuram, nec perfecte oonglo-
bentur arbuta vero aliterΒΘ habeant iitagnitudine, 
colore, et forma. Et de racemie Pater iste Joquitur 
nugae, quecunque ei sponte obvi» eunt (et plane 
occurrunt dignae ietis anditoribus). Et cum de re-
Jiquis frugibue quascunque celebraverit, quanta 
acieotia et eloquentia poteet, cum modum aliquem 
de oleribus colendia inseruerit, et postea de pia-
oibue tractaverit, sicut novit tractare, tum fratrum 

Ζοφούνται γάρ δι' αυτού τδ γ ρ α φ ι χ δ ν μέλαν είς βα
θύτερο ν } καθά καί διά τού χ λ ω ρ ο ύ καρυΐνου λιώμα
τος· Έ τ ι έκεΤνος καί αμυγδάλου έκατέρου σερί 
τητα μή μαθών έκθέσθα', φιλείν αύτδ λέγει t|c 
άστειότητος, Ό γάρ δεξιδς, φησι, τ ά είς εύτρεο-
λίαν άνθρωπος, γεύσας τινά ένδς -ή δύο τών γλ> 
κέων αμυγδάλων, καί έπαγαγόμένος τ ψ ήδοσμετι, 
είτα πικρδν έπιδούς ε'.ς έκδρωμα, εκίνησε τοίς θ"*" 
μένοις γέλωτα τψ πικράσματι. "Ετ ι περιεργάζεται 
δ αύτδς καί μιμαικύλων τδ εύανάδοτον μετά τρο
φή ν, τεχνώμενος τούς άκροατάς π ε ί θ ε ι ν, ο&ουφει|« 
τήν εκείθεν μέθην σοφίζεσθαι. Άστε ίζετα ι U « Μ 
καί έρυθραις (5 ίνα ι ς αυτά έοικέναι δ ιά τάς έπεν|ο4-
σας αύτοΤς πυκνάς κεγχραμίδας. Ε ι κ ά ζ ε ι δέ εάιοις 
καί τά κατά Π ύ δ ν αν ύδνα * πλήν δσον έκεηε μλν, 

conventum dimitlit, in quo preedicationem non in- C φησι, καί εις πολύ μεγέθους τά π λ ε ί ω έξώγεΜτει, 
άμαυράν έχουςι τήν τραχύτητα, καί ούδε ik 

άκρίβειαν άπεσφαίρωνται * τοις δέ μιμαικύλοκ 
videndam, quam convivs diligerent et lanii, ba-
buit, et offlcia aua, aicut novit explanavit. 
άλλως έχει καί τά τού μεγέθους, καί τά τής χρώσεως, καί τά τού σχήματος. "Ετι λαμυρεύεται δ Πατψ 
καί περί σταφυλών, δπόσα έκείνψ επέρχεται (επέρχεται δέ πάντως ακροατηρίου τοιούτου επάξια) · » 
τής λοιπής δέ δπώρας τήν έπελθούσαν κατα^ρητορεύσας, ώς έχει επιστήμης καί φράσεως, καί που τ» 
ρενσπείρας καί όσπριώδη θεωρίαν τινά * μετά δέ καί ίχθυολογήσας, ώς αύτδς χαίρει λάλων, λύει 4 
τής άδελφρτητος σύλλογον, έμφορήσας χρηστολογίας άζήλου ήν τραπεζονόμοι φιλοιεν άν καί μάγειροι, 
καί σοφίσας τά ώς εκείνος οίδε καθήκοντα. 

179. Si quando ία ooDepeotu •acularium poten-
tium loquandi tempus venerit,formae omnee induit 
homo iste. Et primo poat breve eilentium, eiout 
nec Pythagoras ogiaset, boc babitu virtutem suam 
altam manifestat, se beroa eilentera esae oalendit, 
ut dicitur. Breve aliquid profert poetea, quaai 
noctua stridene, et clamore iato mirabilia de pr«-
cordiis depromat, vitam euam ordioe evolvit, non 
quidemrea antetoaeuramgeetas (quasremanentes 
myaterio involutaa vult aileotio decorari), sed poet 
depositoa capillos, ut sio serviat aanoto Patri, 
eamque laudat ad bonum proprium,et exinde facta 
oommutatione aanctiasimus ipse videatur, quasi 
sanctitatia particeps; qualiter eum continuo bene 
colat, volens obedientiam sibi isto modo parari; 
qualiter progreasue 8ui,perfectio et laudea illo sene 
magiatro afflrmentur, et diacipulua ad majora ob 
ietam rationem vocetar; quomodo eo mortuo,ipee 
per eum visiones videat, et miraoula perpetret. 

ροθ'. Εί δέ ποτε καί έπί άλλων ανδρών, μεγάλων 
τά γε έν κόσμψ, καιρός έλθοι λαλήσαι αύτδν, άλλά 
τότε παντοίος δ άνήρ γίνεται * χαί τά πρώτα έφ' 
ίκανδν σιγή σας, ώς ούδ' άν Πυθαγδρας, καί έν 
τοιούτψ σχήματι τδ βαθύ τής αρετής ένδειξάμενες, 
καί σιγηλδν έαυτδν παραφήνας ήρωα, δ δή λέγεται, 
είτα καί τι λεπτδν ύπολαλών, ώς ε! καί νοκπρ* 

J J έτριζε, καί τδ ένδον σεμνδν δπογρύζων τψ w«jcf 
τρισμψ, αφηγείται τά καθ' έαυτδν, καί αυτέ" 
πρδ τής κούρας (εκείνα γάρ ώς έν μυστηρίου tyf 
άκέκφορα μένοντα σιγή τιμάσθαι ^ύλεται), ^ 
μετά τήν άπόθριξιν, ώς δουλεύσοι μλν άγίφί^51» 
σεμνύνων εκείνον εαυτού χάριν * Τνα τ ^ bat δν 
θεν μεταδόσει δοκοίη καί αύτδς άγιώεε^ι 
μέτοχος * ώς θεραπεύσοι εκείνον διόλου «Afct άθε
λων ούτως έαυτίν συστήσαι εις υπακούν · i « έτο-
φοιδάσοι εκείνος δ διδάσκαλος γέρων προκοπή ν τού
του καί τελειότητα καί τιμήν, τήν τε έν χδσμψ 
τήν κατά θεδν, προκαλούμενος τήν άκροατήν Χ*1 



885 DE EMBNDANDA TITA MONACHICA. 886 
τφ λόγφ τούτψ είς τά υπέρ εαυτού* ώς θανόντος Α Ad quid proferuntar isU?Ad manife&tandam euam 
εκείνου καί αποκαλύψεις ftot, και θαύματα δ' εκεί
νου ποιήσοι αυτός* είς τί καί ταύτα παραλαλών; 
ΕΙς ένδειξιν της κατ' αύτδν θεωρητικής τε καί πρα
κτικής, ό, ε? τι χρή ούτως όνομα σαι, ουδέτερος, 
οία καί λόγου παντδς καί έργου σπουδαίου άπείρα-
τος. ΕΤτα προφέρει δ πάντιμος καί προεδρίας καί 

virtutem theoreticam ao practicam, qui neuter eat, 
si iato nomine utendum eat, utpote nullius scien-
ti» et operie capax eat. Denique profert ille maxi-
me hoDoraaduadignitatea, ethonoresad se a regi-
bus, patriarchis et ducibue camulatoa, ut do iifl 
laudetur et timeatur. 

τιμάς εΓς έαυτδν βασιλικάς, πατριαρχικάς, άρχοντικάς, φιλενδεικτών άμα έν τούτοις καί έκφοβών. 
ρ π . "Οτε δέ ταύτα έρεΐ πρδς αβρότητα, καί νομί-

ςει έφολκδς εΤναι τψ άκροωμένψ, καί ύπαγαγέσθαι 
ήδη αύτδν, έτίθηαιν ή πτωχείαν τής μονής έπί 
χ ρ η ματ ι στ ψ έπαιτούντος δίκην , ή κατηγορία ν έπί 
τινι , ώς άδικεΐν δοκούν τ ι. Καί δ άδικων εκείνος ή 
άρχιερεύς έστιν , ασώματα βλασφημούμενος τά 
πλείω, ή πλησιαστής ένσώματον μέμψιν πάσχων* 
εκείνος μέν, δτι δύσχρηστος έστιν αύτψ, καί πολυ-
πράγμων, καί έξεταστικδς, καί έθέλων έκδικείν έπί 
πάντα τά έπέτηδεύματα αυτού, καί κανόνων ψηλα
φητής, καί, τδ πάν είπεΐν, ούκ άφιείς αύτδν ποιεΐν 
άπραγμόνως, δπόσα βούλεται. Καί διά ταύτα μέν βλα
σφημείται δ άρχιερεύς. Ό δέ πλησιάζων, δτι κτήμα 
έχων παρακείμενον τοίς μοναστηριακοίς (λήϊόν τι θε-
τέον είπεΐν, ή δλον άγρίδιον ή παρα^έον ύδωρ, δ' ού 
καί κηπεύσει τ ις , καί άλετδν απαρτίσει), βαρύς έστι 
τη μονη πενομένη· καί ούτε άποδόσθαι αύτδ έθέλει, 
τψ παντί δέ πλέον ουδέ άποχαρίσασθαι. Καί τοίς 
άδελφοΐς δέ φορτικδς έγκειται εί τι λαλήσουσι πρδς 
αυτόν. Καί ταύτα ειπών, καί που εύρων άπλο'ικήν 
θεοφιλίαν, βλάπτει έκατέρους, τόν τε έλεεινδν αρχιε
ρέα, καί τδν ταπεινδν άγχιτέρμονα. 

ρπα'. Καί τούτον μέν δπως διατίθεται, περιττδν, 

180. Qua oum dixerit ad auperbiendum, ubi 
ceoaet auditorem demulceri, et docilem factum 
esee, tunc miseriam monasterii exponit, bonum 
quoddam apud judicee repetentis, aut quemdam 
injuri» reum accusantis. Qui iojustus, aut ponti-
fex est impetitus plerumque extra corpus, aut vi-
OIQUS corporales querelas pariene. llle quidem 

g eo quod durus eit ipei, in exigendo nimius, ourio-
eus, contendere volens de omnibus officiis, cano-
num scrutator, at,ei univeraum dicendum est, non 
einens eum quaecunque voluerit libere facere. De 
bie pontifex insimulatur.Vicinus autem eo quod, 
booo quodam juxta monasterium possesso (aut 
frumentario agro, aut qualioumque, aut aqua de-
ourrente, ad irrigandum vcl molendum idonea), 
iDdigenti monasterio moleatue sit, neque id ven-
dere, aut, qnod pejue eat, donare velit. Fratribue 
insuper gravior est, siquidei objioiunt. Qu« cum 
dixerit, et Oeo gratus simpliciter sit babitue, ledit 
utrosque, et pontifloem miserandum, et pauperem 
vicinum. 

181. Hio quomodo se habeat, ordine exponero hu-
r ι -» » —ι » ρ „ ^ . . w — — — » - r 

καί λέγειν διεξοδικώς* έκεΐνο δέ καί μόνον άρτι jus loci non est. Istud unum est animadvertendum, λογιστέον, δτι ούδ' αν εθνική καταδρομή τού γει-
τνιώντος τοσαύτα καταπράξηται, δπόσα οί Ιεροί 
Πατέρες. Ό δέ άρχιερεύς — άλλά ποίον μέν αύτδς ού 
βλέπει βέλος ήγουμενικδν πετόμενον κατ* αυτού; 
ποίον δέ δπλον έγχέμαχον ούχ υπομένει καταφερό-
μενον; βέλος (τήν διαβολήν), φαρμάκψ δεινψ κεχρισ-
μένον, τή πιθανότητι· δπλον πλήττον έκ τών έγγυ-
θεν, τήν κατά πρόσωπον άναίδειαν, καθ' ή δ τήν έχε-
μυθίαν πλαττόμενος, δ ήσυχαστής, δ πυθαγορίζων δ 
σιγηλδς, πρόσωπον άμα καί φωνήν πόρνης άναλαβών, 
καί ώς οίον αύλδς δαίμονι εμπνευσθείς, καταψάλλει τά 
μή προσήκοντα, καί αυτά ού λαϊκού τίνος επισκοπικού 
ή τού τυχόντος ιερού άνδρδς, άλλ' αυτού τού έπ.σ-
κόπου, φιλοτιμούμενος ενταύθα καί τδ εύρύφωνον. 

tanta passurum ηοα esse proximum a barbarorum 
inouTBione, quanta a sanctis Patribue. Ponlifex 
quodnam telum a prslato ad 86 volans non videt? 
Quem gladium eminus ferientem ηοα metuit per-
oussurum ? Telum (eeu calumnia) mortali veneno 
intinctum eet, soilicet verieimilitudine; gladius 
eminas feriens est irreverentie ante oouios, qua 
bomo ad eilentium informatus, tranquillu8,Pytha-
goree diecipulus, mutus, os et vocem meretricie 
euscipit, et quasi tibia a diabolo inflata, opprobria 
profert adversus non laicum aliquem epiecopalem, 
non qualemcumque bomioem sacrum, sed adver-
BU8 ipeum episcopum,eodemqu6 tempore voce ma-
gaa superbit. In eccleaia eubraucum guttur, tuno 

Καί δ έπ' εκκλησίας βραγχιών λάρυγξ τηνικαύτα D acutiseimos clamoree buccinat. Bl oum eicco spi-
σαλπίζει μέν τάς αρχάς όξυφωνών, *Ότε δέ τδ δγρδν 
έπιπροσθήσει τψ καθαρψ τού πνεύματος, είς τύμ
πανου μεταπίπτει βοήν, είτα ύποβάσεως λόγψ καί 
είς βαϋσμδν, καί ούκ άνίησιν, έως ού ή τής λαλιάς 
δίοδος άποφραγή. 

ρπβ'· Καί τοιούτος μέν δ τιμιώτατος, δτε κατά 
άνδρδς μέμηνε μελαγχολών εί δέ ποτε καί γυναικί 
πρδς λοιδορίαν έγχάνοι, άλεξίκακε, τής κακοστομίας I 
άνεξίκακε, τής τών κακολογιών έπιχύσεως, τού τών 

ritui bumidum addit,decidit in tympanum surdum 
aut ioferiae ad latratum : nec cessat, doneo garru-
litatis semita reecindatur. 

182. Talie ast noeter laudatiseimus, cum adver-
BQ8 bominem atrabilem furorem edit. Mulierem 
vero ei quando injurtis impetit, ο depuleor malo-
ram (20),08 pessimam ! ο patientia,diluvium malo-

(20) 'Αλεξίκακε, Depulsor malorum, peetium. 
oalamitatum, quo nomine ab antiquie dii Doni νο· 
cabantur; eio Athenis erat etatua Apollonis άλεξίι 

κάκου. Άνεξίκακε, tolorane. patiens malorum. Non 
novi hoc nomine vocatus aeosatioe; Euetatbiusau-
tem amat eaa vooes simul jungere. 
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ram verboram,abundantiam blaepbemiarum I ηοα Α 
niai meretricie obeccenitae dicenda eet, qua exer-
oitatus bomo cauaidicua ηοα vult auperari. Non 
aic lusciniae ali® aliia respondent,non eio birundi-
nea clamitant. Qu« clamores clamoribua ranarum 
oonferre nonpar est,quarum vocem magnam unda 
ori circumfuea comprimit. Non coafunditur qui 
formam egregiam hominie a Oeo accepit, divinam 
imaginem, nerope os, in se inutile facere, et pa-
radisam arboribus consitum in spinetum conver-
tere. Aeeentire nolit dicenti Salomoni: « Sanitae 
lingue lignum vitae 4 9 ; » ubi inquirendum et explo-
randum eat boc verbum:« Sanitaa lingu». » Vere 
enira peasimus morbua malum lingus. Ubi autem 
saaatur, ruraua lingua fit arbor vite, seu quod 
idem eat, Dei, qui dixit: « Ego sum v i ta 4 1 ; » j 
qui probibet etiam ne inutile verbum intempe-
ative proferatur, de quo ad maledioum est eer-
mooinandum. 

183. Qualiter arbor pomifera, et pirae, et mee-
pilna et ceters, taliter et lingua sana, qu« bona 
loquitar, erit arbor vitaa: cujns radicea in animatet 
lingua trunoua ejue reputatur. Hujus fruotua eunt 
vitffl: aive eecundum theologiam, eive eecundum 
moralem ecientiam, et queecunque aliae; non au-
tem mala verba qu« indo effluunt, inter quee eet 
abundantia naziraica(21) apud noe plurimisstima-
ta. lsta cum sic celebretur, ei quie adatantium 
irridet, gravia aliter patietur, aecetamque ad inde-
centia oonvicia provocat. Si autem pontlfex, teatia 
oculatus aive aurioulatus queritur, tuno eentiet 
quo modo ae monaehue defendat et debacchetur. 
Extemplo enim ad injuriae sa acoingens, rugit, 
infremit, mugit, tripudiat, musaitat, de imis pr«-
cordiie dat gemitus, frequenteru halitum e nari-
buB emittit, quaai igneus vult videri, supercilia 
coaretat, et nebula obtegit; mox in pallorem de-
lapaua, mox ut flamma acceneus, quasi cinereus 
colore tantia mutationibus indicat et fervefacit 
iram etloquelam. Gum in cellulam 86 retrahit, qu® 
loquitur corde irato in 86 solum, et in eimiles eui 
verluntur; qu® autem cogitata et meditata profert 
in luoem tali modo manifeetantur. 

184. Α oorporaliboe epiritualie homo orditur. In 
vineaseccleeiae animaliainducit qura matresin fruc-
tibus devorent: in arbores excultas euos adulatores 
mittit, ut corvos, qui eoa fruotibue denudent. In 
arundinetaetin reliqua dumeta flammam vorantem 
infert. Semitas agreetes, et reliquas vias sepit ho-
minibue cccleeiee ;aliam viam novam jubet aperire 
bomo novitatum amatoret auotor.Eos a moletrinie 
arcet vere perversus vieus. In aquae etiam, s! 
quam utilitatem spiritualem hominee epiecopi inde 

*· Prov. xv, 4. 4 1 Joan. xiv, 6. 

βλασφημιών πλούτου! πόρνης εΓη &v χαί 
έξ ονόμασα ι τήν αισχρό^ ρημοσύνην, ήν άξησκημένος 
της καθηγήσεως ούκ έθέλει τδ έλαττον άποφέρεσθα 
ουδέ άηδόνες αν είς δ'μοιον άλληλα ις άντ{&>ιεν· 4 
χελιδόνες ούτως άν βατταρίζοιεν. ΒατράχοιςΚ ν* 
είκάσαι τήν τοιαύτη ν βοήν άπροσφοες, οΒς τδ Ιδωρ 
έπιστομίζον ανακόπτει της μακράς φ>ωνής. Καί «α 
αίσχύνεται δ τδν καλδν ύπεσχη μένος Ανθρωπον τφ 
Θεψ, άχρειών τδ έν αύτψ θεΤον δργανον, τδ ατ4κ, 
καί άντΐ παραδείσου δενδρήεντος εΙς άκανθοι* 
μεταποιών οΤα μή έθέλων άκούειν Σολομώντος αέπδ-
ντος* <« "Ιαμα γλώσσης δένδρον ζωής. α Ένθαέε»-
ρητέον έν έπισημάνσει τδ « Γάμα γλώσσης. » Αλη
θώς γάρ δεινότατη νόσος καί ή γλωσσαλγία. El & 
που ίατρευθή, άφίησι τήν γλώσσαν δένδρον Λει 

j ζωής, ταυτδν δ' είπεΐν, θεού, τοΰ αιπδντος* « Έγώ 
οΐμι ή ζωή* » καί μηδέ έφέλοντος» παρεκα^ιάν τι 
λαλεισθαι άργολογικώς* υπέρ ού λδγος δφλεται τφ 
κακολογούντι. 

ρπγ'. "Ωσπερ δέ έστι φοινίκων δένδρον, καί άεκν, 
καί μεσπίλων, καί λοιπών, ουτω κ α ί γλώσσα δο
νούσα έν τψ άγαθολογειν δένδρον έσται ζωής* ονταρ 
έν ψυχή μέν αί (Ηζαι, ή δέ γλώσσα ώσεί τι πρέ·*· 
νιον λογίζεται. Καρποί δέ αύτου αι ζωαί* ή «ετέ 
θεολογίαν, ή κατά διδασκαλίαν ηθική ν * καί Ι » 
άλλαι* ού μήν αί έπ ί^ητο ι κακολογία ι, ών μία αεί 
ή έν τοΐς καθ* ημάς φιλότιμος Ναζιραϊκή φλοερα* 
ής ούτω πανηγυριζομένης, άλλος μίν τις τών «ρι-
τετυχηκότων έπισκώψας, άλλως πάσχει τά βερό-
νοντα, είς άσεμνους άλληλοφωνίας έκτρέανν τον 
ασκητή ν εί δέ άρχιερεύς ή πάρων ή ακοή περελα-
6ών μέμψεται, τότε άν καταμάθοι τ ις τήν μονεχυ^ν 
άμυντικήν καί τδ κατ' αυτήν άργαλέον. Ευθύς |ά» 
γάρ είς έμδρίθειαν έαυτδν συνάξας βρυχάται, βρι-
μάται, μύζει, σφύζει, γογγύζει, βύθιον δποστενάζκ, 
προπέμπει τών μυκτήρων άσθμα συχνδν, έθέλων τεεί 
πυρπνόος είναι * συνάγει τάς δφρύς · νεφοποιεΐ ά 
πρόσωπον, νύν εις ώχρδν βαπτόμένος, αδφις φ)* 
γερδν έρευθόμένος, πάσχων καί τι τεφρδν είς χρε-
σιν, καί πως ούτω πρωτείζων ταις τοιαύταις μετά-
βολαΐς, καί τέως πνίγων τδν προφανή καί §ωιέ* 
καί λόγον. Γενόμενος δέ τού κελλίου, ά μέν λέγει 
θυμομαχών, κατ' αυτού καί μδνου τράπειντο καί 
τών ομοίων αύτψ* & δέ βυσσοδομεύσας καί μελετή-
σας είς φώς προάγει, Ιν τισι θεωρούνται τοιοΐσδε. 

ρπδ'. "Αρχεται άπδ τών σωματικωτέρων δ πνε* 
ματικός. Καί άμπελοι ς μέν έκκλησιαστικαΐς έιαφ* 
η σι ζώα κατατρώγοντα τάς μητέρας αδτοΐς 
ποΐς* δένδροις δέ ήμεροι ς έπιπέμπει τους παρ' * 
τψ φαυλοκόλακας, οία καί τινας κόρακας, οΐ ψ*̂  
σουσιν αυτά τού καρπού· δλαις δε φρυγετ»»^ 
λοιπών θάμνων έπαπο στέλλει φλόγα πεμ·*^· 
'Αποφράττει τάς άγροτικάς αμαξιτούς καί h*** 
λεωφόρους τοΐς τής εκκλησίας, άλλην τέρ·»·*1" 
νήν δδδν έπιτελλόμενος δ καινότροπος, wlti 

(21) Α Ναζιραΐος, q̂ uod Henricus Stepbanufl Nazirmus, tut monachus vertit, eo quod NaijrqBornm nta& 
austariorem monaohi faerint amplexi. 
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καινοτόμος. Έκκλείει αυτούς καί τού άλετού 6 προσ- ]± capiant, malitiam suam exercet, quibus opus erit 
φυώς φάναι άλιτήριος. Κακουργεΐ καί είς ύδωρ, εΓ 
τις έξ αυτού ψυχαγωγία τοΐς έπισκοιηκοΐς, ού δεή-
σεται φλεγόμενος ποτε άκατάκαυστα. Όρογλυφεΐ έν 
τοΐς Ιξω δ τήν έξουσίαν πλατύς, χαι δυσπεριόριστός, 
καί ού ρ$ον περίγραπτος. 

Έ ν τή συνοικία περιεργάζεται κατοπτείας 
δ περίβλεπτος μέν τά ές μοχθηρίαν, άλλως δέ άμυ-
δράς θέας άξιος. Επιτρέπει χλοπάς, έχ τού άξιω-
ματικώς λογίου Ερμού εις τδν φώρα χατενεχθείς. 
'Ενδίδωσι χαΐτά ές ύβριν χαί ές πληγάς δ χαί έμπλή-
γδην ζών χαί έφύβριστος, πάντα ποιών χαί άμιλ-

quando flaromas inextinguibilee patietur. In rebue 
extemislimitesa8signat,qui facultatemlatam babet, 
et qui, indefinitus cum ait, non facile circumscri-
bitur. 

In edibua homo famosua et qui res obscuras 
videre meretur, epeculas coostruit, furta tolerat, 
ex eloquentiseimo Merourio in furem conversus. 
Sed injuriaa quoque et verbera permittit is qui in 
etuporeaccontemptu vivit,etomnem lapidem movet, 
ut poat victoriam formidaadus et iDaccesaua evadat. 

λώμενος, δι' ών ύπερτερήσας έσται φοβερδς χαί απρόσιτος. 
ρπε'. Καί ταύτα μέν σωματιχώτερα. ΑΙ δέ χα- 185. Sed haeo ad corpaa potius epeotant. Spiri-

τά πνεύμα τερθρείαι, χαί σχευωριαι, χαί μηχαναί, tualia autem prestigia, doli et maohinationee aliud 
άλλο κακδν έχεΐναι, ούχέτι χατά σωμάτων, άλλά aaali geuua non jam contra corpus, eed oontra Spi-
χατ ' αυτού τού παναγίου Πνεύματος. Όχνούσι χαί J) ritum aanotum agunt et jus pontiQcium aggre-
αύτήν τήν αρχιερατική ν άναφοράν. Καί έκλαλου- diuntur. Hi, dum poDtiilcia nomen inter aacra 
μένου τού επισκόπου έν τοΐς εύαγεστάτοις μυστηρί
οις, άκούουσι μέν, (πώς γάρ άν ούς) τών Ουρών 
άνεωγμένων τή άκοή, καί είσδεχομένων αύτοφυώς 
τδ λαλούμενον, δτε τις μή κωφεύει* δπως δέ διάκειν
ται περί τδν άναφορικδν λόγον, δ παρατυχών εισε-
τα ι . Τί δέ εΐσεται; Ανθρώπους ούτε τ φ ατό ματ ι 
αυτών ένδιακειμένως εύλογούντας, καί τή καρδία δέ 
καταρωμένους, ώς έοικεν. 01 δ' αυτοί απαρνούνται 
καί τήν διά τού οίκείου επισκόπου χειροτονίαν. Αιό-
περ δ μέγας, ή κεφαλή, δ θεδς, δεήσαν προβιβασφή-
ναι αύτδν είς ύψος Ιερέως, όποΛεΐναι μέν τήν κε
φαλήν τ φ ίΛαγενεΐ άρχιερει έξάγιστον οίεται, άν
θρώπψ καί ταύτα δντι, μεμαθηκότι τήν τού ΙΙνεύ-

myeteria citatur, audiunt quidem, idque neoeeea-
rio; januffl enim apertw audientibue faciunt ut 
quiequis noo plane surdua eet, dicta audiat. Quid 
autem de sermone relativo eentiant,neminem fugit. 
Quid illud? Homines eine dubio videbit qui neo 
ΟΓΘ eincero nec corde bene de iis loquuntur.Illi ipai 
autem manum ipaia a proprio epiecopo imponi 
nolont. Hanc ob cauaam pontifex magnue, caput, 
Deue, ubi ad sacerdotalem dignitatera evehendua 
eaBet, caput pontifici legitimo eubmittere nefas 
habebat, qui bac in re bomo erat, qui Spiritus 
eancti dooum didicerat, qui comprebendebat illud. 
« Gratie accepistis, gratie date41 ;· qui simoniffi crimen 

ματος δωρεάν, καί κατορθούντι τό* ε Δωρεάν έλαβε- Q anatbematizans tartaro tradidit; qui externi epi 
τ ε , δωρεάν δδτε* » καί τδ σιμώνίζειν είς τάρταρον 
καθιέντι δι' αναθέματος* έτέρφ δέ ξενικφ τά γε είς 
ένορίαν πρόσεισι, καί αύτφ άπλουστέρφ, καί είς 
άφέλειαν πεπλασμένφ καί οΐψ μή έκβάλλειν εξω τδν 
δτεωσούν αύτφ προσερχόμενον* δκνούντι δέ και πολυ-
πραγμονήσαι τδν πολύν μοναχδν, τίς ών, καί οίος 
καί πόθεν, καί διατί πρδς αύτδν έρχεται ; Καί προσ-
ελθων τφ τοιούτψ επισκοπώ παριστφ καί μαρτυ
ρικούς άνδρας, τυχδν μέν καί εκείθεν άγνώτας επι
σκοπικούς* ούκ είδότας μέν, εγγραφομένους δέ δώ
ρων τά δπέρ τού μαρτυρουμένου * ίσως δέ καί έκ 
της μονής, (ποίας μονής ;) είς ήν άλλοθεν άπδ ξένης 
ήκων κούρας δ ηγούμενος, καί βραχύν τινα χρόνον 
έπισχών, καί ακολούθως βραχυτατην πεΐραν εαυτού 
δεδωκώς τοΐς άδελφοΐς, μαρτυρεΐται παρά τψ άλλο 

soopi dioBoeeim adit aimplioia et candidi et qui ejus-
modi advenae non tergiveraatur; qui non vult mo-
nachum nimia curioeum iaquirere quie aliquissit, 
oujas, et quam ob rem ipsum adierit ? Adiens aa-
tem illi epiecopo teatee producet episcopoa qui eo 
io looo forsitan ignoti sunt sed nibilominus mu-
nera pro testimonio aocipiuoi; aut forte ex mo-
naaterio aliquo ab aliena tonsura advenit pra-
feclue, qui poat aliquaatum temporis promptum 
eui cogaoaoendi fratribua apecimea exbibet, tea-
tando apud extraneum epiacopum de tota eua vita, 
fallens per iodolentiam et se et electorem et om-
nem clerum, aed monacboa teatea judicio divino 
eubjicit. Et sio quidem sacerdotio callide ueurpato, 
alioe quoque ad libitum criminia oonecioe as-

δαπψ έπισκόπψ υπέρ τού έκ γενετής δλου βίου* ού D gumit, extemplo monachoa a grege euo sibi oon 
μόνον έαυτδν ψεύδων δ αδιάφορος, καί τδν χειροτο-
νήσαντα, καί τδν άμφ' αύτψ κλήρο ν, άλλά καί τούς 
μάρτυρας μοναχούς υποβάλλων τψ έκ θεού κρίματι. 
Καί ουτω τεχνασάμενος, καί τήν Ιερατείαν κλέψας 
άμα καί τυραννήσας, προσλαμβάνεται καί άλλους, 
εΓ περ έθέλει, μετόχους δμοίας πράξεως, καί έπισυ-

sooiat et boo modo temere afficit, ut fratrum eolle-
gio non alios labores ac eumptue caueetur. Quale 
accepit, tale reddit testimonium quibus voluerit; 
debitum adalterinum redditet mutuum virtutieei-
mulacrum exbibet. Si fratres per falsum ludum 
alios poet alioe episcopo ob oculos adduount. 

ράμενος αύτίκα είς παράστασιν μοναχούς έκ τής κατ' αύτδν ποίμνης, καί μι? ταύτη δδψ πλείω έξ-
ανύσας αύτψ άρέσκοντα έργα, Ινα μή καί κόπους άλλους καί δαπανάς προξενοίη τή άδελφότητι. Μαρ-

«*M«ttJui,8. 
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τυρηθείς αύτδς άντιμαρτυρεΐ, ούς αν αίροίτο· άποδούς τδ άνόσιον δφλημα, καί τήν ούκ επαίνου μένη ν διάλληλο 
τής αρετής δεϊξιν ενταύθα μεθοδεύσας. Αληθώς γάρ δι' αλλήλων κατά τινα έμφασιν τής περ ιαδομένης κύκλο 
δείξεως αλλήλους οί αδελφοί τψ επισκοπώ συνέστησαν. 

186. Et sic quidem manuum impoeitionem caupo- Α ρπς'. Καί ούτω χειροτονίαν έμποραυσάμενοι , έε»-
aati monasterium occupant homines non conae- καθίστανται τή μονή ol έναγχος μ ή Ιερωμένοι, i i -

λον τρόπον ανίεροι· οί τά πρδ τούτοι» δσιοι άλ^ες 
άνέσιοι · άντί έκκλησιαζόντων έξω εκκλησίας έά 
σης. Καί δ'μως δ μέν άναρχος άγελάρχης, 6 άγελεΐις 
δ άνετος, δ άποίμαντος, δ τήν βασιλικήν σφραγα 
παραχαράξας, προΐσταται τών φριχτότατων εύχόι, 
καί τής έπ' αύταις άγιωτάτης θυσίας · ο\ δέ λοτεεί 
έπεύχονται, καί συνεύχονται, καί δοκουσι πρδς dr 
τοις είναι τάς άκοάς τού Θεού· Τδ δ' έστιν άλλος 
έχον, εΓ τι προσεκτέον ταΐς Ιεραΐς Γραφαΐς· προ*-
εκτέον δέ πάντως. Αέγω γάρ θαβ^ούντως, δτι τοος 
τύπους, ούς ούκ επισκοπεί δ Εμφυτος αρχιερέας, δν 
!στιν είπεΐν καί έγκάθετον, καί άποστολικώς αυτο
φυή, καί γνήσιον κατά τήν ανέκαθεν παράδοσιι, 

β ή καί τδ προοίμιον συν εισέρχεται, ούδε δ Κύριος 
επισκοπεί. 

ρπζ\ Αίτιον δέ τού κατά τών αρχιερέων τοιούτα» 
μοναχικού μίσους τδ άνεκλδγιστον, ού θερμώς οί 
μοναχοί έφίενται * τδ άπολυπραγμδνητον, ού κρε-
ταιώς αντέχονται* καί μήν καί τδ άλαζονικδν, και 
ή διαβολική έπαρσις. Λογίζονται γάρ δήπουθεν, ύ 
μή αρχιερείς τίνες ήσαν, αυτοί τδ παν έν τψ κόσμο 
είναι * καί μη δ ε μίαν έκκλησίαν άλλοις δποκεαΙεί 
τισιν, δτι μή τοΐς δι' δ'λου τού σώματος μελαμφδροκ. 
ΕΓτα τοιούτοι δντες, καί ούτω μισοΰντες τδ έρχυ> 
ρατικδν φύλον, καί μίσος ού τδ τυχόν, άλλά το οετέ 
μέγαν Ψαλμψδδν τέλειον, καί έχθροποιδν, αεί δι' 
αύτδ έκκλινόμενοι φόβω δπδ τών ελεεινών έτι-
σκδπων, μνησικακίας αυτούς γράφονται οί αντί-

C κακοί, 
ρπη' . ΤΩ άγιε μοναχέ, εί δέ δ επίσκοπος διωκόμε

νος καί φεύγων μνησικακεΐ, συ δ άναιτίως αύτέι 
διώκων, καί (γραφικώς είπεΐν) φόβος μέγας καί αο> 
τεινδς έπιπίπτων αύτψ, τί ποτε καί δνομασθή«*£ 
Μνησίκαλος; εΓ τι χρή καί δνοματοτεθήσαι. Κει 
πού ποτε καλδν παρά σοί Ιτερδν ή μδνον τδ αΰτο-
νόμως άρέσκον σοι; Μαρτύρομαι τδν Θεδν αυτόν* 
εΓπερ, δπόσα είς ένιαυτδν δ'λον περιενοήσω κοπιών 
κατά τού επισκόπου σου, Ιστρεψας είς άγεθήν έπί-
νοιαν τήν υπέρ τής σης ψυχής μίαν γούν ήμέραν» 
έγγυτατω άν έγένου Θεού. Νύν δε ίοιχας αύτδ «εί 
μόνον διά βίον θέσθαι σκοπδν τδ άντικα ί̂στεσθαι 
τοΐς επίσκοπο ις, καί μένειν άντεπισκόπητος, αδτδα 
δέ καί άνεπισκόπητος. Καί μένε τοιούτος, εί βοδλεν 
καί διαχειρίζου τοιαύτα διά τέλους, καί πράττε £ 

crati, ΠΘ dicara profani; eancti prius profani,aDtea 
in eocleaiam admissi, nunc extra omnera Eccle-
siam. Attameo pastor aine imperio, aine lege, eine 
paaouia, qui eigillum regium conlrivit, nunc tre-
mendia myeteriis preeat et eaoroeanoto sacriiicio 
iungitur. Pro eo et cuin eo carteri precea faciunt 
perauasum babentes Deum ipaoe exauditurum eeee. 
Aliter autem rea ae habet ei fides habenda acrip-
turia eacria, et omnino eat babenda. Nam fldu-
cialiterea loca nomino qua3 pontifex naturalie: non 
inspicit, quem equidem legitimum, apostolicum, 
genuinum aecundum antiquam traditionem dixe-
rim, cum qua prooBmiun congruit et quam neo 
Dominue ipse inspicit. 

187. Monacborum deinde aoerbum in antiatitem 
odium inde venit quod vidcnt rationem ipei facto-
rum non reddendam, quod mirum in modum affec-
tant monacbi; quietem ipei invident qua ipsi l i -
benter fuerentur, adde allos epiritus et diabolicam 
arrogantiam. Haeo enim apud ee repuiant quod, si 
pontiticea non eaeent, ipei mundam potentia aua 
replerent, et quod nulla ecclesia aliis nisi nigra 
cuoulla iadutis obediret. Tales igitur cum sint, et 
cum tanto proeulem odio persequanlur, eoque 
odio non vulgari, aed quod,secuDdum Paalmietam, 
inimicitias creat, et cum idcirco miseros episcopos 
pertimcacunt, mali bomines eoa quoque maligni-
tatie accuaant. 

188. Ο sancte monaobe, si episcopue eub per-
secutione et ia fuga injuri» illataj memor est, et 
tu, qui eum aine cauaa pertequeria, et, ut cum 
Sorpitura loquar, ut tenebre et metua in eum ruis, 
qoo tandem nomme vocaberis ? Memor beneflcio-
rum, ai quidem nomen indendam est. Et ubi aliud 
bonum penea te erit,niei quod tibi inprimia placet? 
Deum ipsum teatem eumo quod ei, qu» per totum 
annum mala menta contra episcopum tuum cogi-
tasti, nunc ex bona monte pro anime tuae aalute 
perunum duntaxat diem cogitarea, Dei simillimus 
fieree. Nuno autem pro unico,bene enim video, vi-
t » tu» soopo babea epiecopia reaietere; unde flet 
ut ex inimico epiecopi episcopatum ipsum aboleas 
Perge modo ut facii, et pereevera uequa ad finem 
ut quando operum tuorum fruotus abaorbueris, D τως* Ίνα έν καιρψ φαγών, τούς τ ω ν ούτως έργε*-

κών καρπών σου πόνους, μόνος άντλησες τά β* 
σου. Λάλε ι, δσα καί οία λαλείς, καί καθ' ών b & 
λής * Ίνα έμμελετών τοΐς τοιούτοις βητορεύεπ «*• 
εθισθής. Εύλόγει διαβολικώς τούς αρχιερείς*** ι*ς 

πρόσωπον, Ίνα εΓης ευλογημένος. 'Αποδιοπόεε» 
έκιΐθεν άγιασμδν, καί λέγε, δπως Έγώ αγιάζω έοε»-
τόν * καί ούτω περισσεύσει δ έν σοί άγιασμδς, ώ; 
καί είς άλλους διαβαίνειν, οΐ τοιούτου έπιθυμοϋσιν 
αγιασμού. "Κξαπτε τδν έπαγωγδν λουτρώνα, *** 

mala tua manducea. Loquere pro more tuo et con-
tra quem voles ; hujueraodi namque exercitio da-
olamator evadee. Ponlifioibus benedicite coram, 
ut et tibi benedictio obtingat. Sanotiflcationem quaa 
inde venit, looge repelle dicendo : Ego eanctiilco 
meipsum; et eic abundabit sanotificatio tua et 
in ceeteroa quoque redundabit qui eam desiderant. 
Propara balneum juoandum et convoca reliquos 
amicos ei praBtereuntiom qaemque nt in tanta 
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συγκαλού είς λουμα καί άλοκρήν τοός 
φίλου*:, καί τους παροδεύοντας, Ινα έπί πολλών xot-

' ούτων καταλούης τδν αρχιερέα ύβρεσι. Καί έσται σοι 
αύτδ καΟάραιον ψυχής τε καί σώματος λουομένψ 
συχνά, Ίνα γένοιο καθαρός. Έξάρτυε λαμπράς τρά
πεζας, πολυάνθρωπους · καί τοις δψοις παραμιγ-
νύων κατέσθιε καί τδν αρχιερέα. Καί μηδέ κορέν-
νυσο, ίνα είς πολυήμερον αύτδν ταμιεύη τροφή ν καί 
τρυφήν. ΙΙανηγύριζε δαπανών κατ' αυτού. Τίς γάρ 
σοι τών τού θεού φειδώ, έφ' οΤς δαίμονας ; Κήρυσσε 
«ύτδν πανταχού γής μιαρδν, καί παμμίαρον κώμι-
κ ώ ς καί μιαρώτατον "ίνα ούτως αμίαντος αύτδς 
ψυλάττοιο. Ψωμίζου τά κατ' αυτού, πίνων οΤνον. 
Ψάλλε είς αυτόν. Κατάπτυε τούς ελαφρούς κανόνας 
αύτου διά τδν σδν βαρύν κανόνα. Ηεριφρόνει τάς αυ
τού διδασκαλίας, ών ουδέ έπαΐειν δέδοταί σοι, ούδ' 
αν δοθείη. Εύθέτιζε τδν βαθύν πώγωνα είς εύπρε*-
mtav, ού καί μόνου άπηώρηται τδ κατά σέ σεμνόν. 
Εμβάθυνε τψ τής κεφαλής καλύμματι, καθιεμένψ 
μέχρι μικρού καί είς ρώθωνας* καί σύ μέν παρέμ· 

λοιπούς Α raultitudiue injurias pontifici illatas expiee. Hec 
iterata lotio menti et corpori purificationem dabit. 
Meneas lautaa mullorumque convivarum capaces 
appone et cibis immislum ponlificem comeda, et 
noli satiari ut per multos dies ex eo alimentum 
et delicias habeas. Encomium in eum multiplica. 
Qu» enim misericordiae tibi in eervos Dei, in quoe 
daemoniace inveberis ?Ubique terrarum praedicaip-
8um 6celestum,va)de sceleetum,ut cum comico lo-
quar,omnium 8celestissimum,ut lu purus maneas. 
In frueta eum diecerpe et vinum bibe.In eum dioito 
cantilenas. Propter grave tuum jugura leve ejus 
jugum floccifacito. Doctrinam ejus conspue, quam 
nunquam comprehendere poteris. Ut le vereantur 
barbam promitte, unde digDitae tua pendet. Im-
mergere in capitie tegumento ad naree usque dee-
ceDdente,et sic ostende tuam cum Deo eimilitudi-
Dem, dicens ei qui appropinquat: Faoiem m t i m 
videbie; » ad quod ille tibi non absurde reeponde-
bit: « Nonvidebit homo faciem tuam, etvivet **.» 

φαίνε τψ τρόπψ τούτψ τήν πρδς θεδν ομοιότητα, λέγων τψ έντρανίζοντι πρδς σέ, δ'τι « Τδ πρόσωπον μου δφ-
Οήσεταί σοι* · αύτδς δέ άντείποι &ν, εύστόχως οΤμαι, τό· α Ού μή Ιδ$ άνθρωπος τδ πρόσωπον σου, καί ζή
σεται. » 

ρπθ'. Ερωτώ σε τολμών, ώ κατά επισκόπων μέ
γιστε, καί έν τοις καθ' ημάς φοβερώτατε, εί ευρέ
θη σο νται έν τοΐς ύπδ σέ καί κατά σέ άδελφοΐς τοΐς 
τοσούτοις αγαθοί δέκα, τδ Άβραμιαΐον πυθμενικόν* 
έάν δέ πέντε, έάν δέ τρεις άμα καί σοί. 'Αλλά τί 
οϋτως ούκ άποκρίνη τψ άρχιερει; Έγωγ ' ούν ουδέ 
Ινα τοιούτον άριθμδν πληρέστατον εΤναι οίδα έν τοις 

Dic mihi, qusso, magne episcoporum inimice 
et maxime terribilis inter nos, utrum intertot mo-
nachoa sub te ac tecum degentes decem invenian-
tur justi.eicut Abrahami tempore, utrum quinque, 
utrum tres tibi similes? Cur ergo non respondes 
pontifici ?Equidemietum numerumapudmonachoe 
nostros plenum inveniri nego. Gaudium enim eet, 

ήμετέροις, τοΐς τψ δντι έξωτερικοΐς. Άγαπητδς γάρ Q 81 iDvontue eet unue et adeo eolus, uoicue, aolita-
εύρημένος καί δ εΤς, καί ούτω μόνος, καί μοναδικδς, 
καί μοναχδς, καί μονάζων, καί μοναστής καί επώνυ
μος τή μονή, ώς αότή παραμύνιμος, εί καί έν τοΐς 
Μέγαλοπολίταις άνάπαλίν έστι καί έρωτήσαι καί 
έξευρεΐν παρ' οΤς πολλοστόν τι μέρος τδ μή έκ-
κριτον έν πολιτεία μοναχινή· μήποτε δέ ουδέ τις 
εΤς εκείθεν ζή παρεξηυλημένην βιοτήν ώς έπωλείας 
υ\δς· ΐνα καί έπ' αυτών άληθεύση τό· « Ουδείς έξ αυ
τών άπώλετο. ο 

ρίς'. 'Αλλά γάρ δψέ ποτε, ώ καλέ μου δέσποτα 
(πατέρα γάρ προσειπεΐν όκνώ, έως άν θεωρήσω σε 
καταληπτικώς τοιαύτης προσφωνήσεως aj-tov), διορ-
θώθητι. Καί πρώτα μέν προσλαβό μένος τδ ύπδ σέ 
είσεγωγικδν φύλον , καί συνελθών είς άκρόασιν (εί 
μή που τήν ήμετεραν άπαξιοΐς λαλιάν), άκουσον, 
οία ού διδάξομεν υμάς ίσως, άλλά άναμνήσομεν, ώς 
ειδότας, δντα έν τούτοις. 

pt̂ a*. Ουδέν τι κωλύει, ώ αδελφοί, καί τούς έτι 
μή εντελώς έσχηματισμένους έξομοιούσθαι ταΐς 
άρεταΐς πρδς τοος μεγαλοσχή μονάς· καθότι καί δσοι 
αστέρες δπδ τήν απλανή, πρδς ήν καί αύτδ έ^έθη 
τδ μέγα σχήμα δνομασθήναι, πρδς έκείνην στρέφονται 
στροφή ν έκατέραν, ώς έπετάχθησαν. Δύνανται μ ι μ ή 
σεως λόγψ καί οί μικροσχήμονές, δ μέν τις ήλίω παρ-
εοικέναι, δ δέ σελήνη άφωμοιωσθαι. Καί συνόλως ει
πείν πρδς έπταδα θείαν έχουσιν εΐκοτίζεσθαι, άντικει-
μένην τή νοητώ,άπλανεΐ* ούχ ώστε μαχίμω, άντιφέρε-

" Exod. ΙΧΧΠΙ, 2Θ. « Joan. xvn, 12. 

rius, monachus, alia, a monaeterio ubi manet 
adnominatus.etsi apud Megalopolitas rursus qua3ri 
possit, apud quos miniroa para vit» monastic» 
ascripta est et nullus tamen vitam decrepitam 
vivit ut filius prodigus, ita ut de illis quoque 
impleatur quoddictum est: « Nemo ex iis periit 4 ' .» 

190. Licet eero, domine (Patrem enim te appel-
lare t©det usquedum te hoc nomine dignum Judi-
cavero),aterigete.Etprimo quidem aocipe populum 
abs te gubernatum, et praesto ad audiendum oum 
818 (dummodo vocem meam audire non faatidiaa), 
audi qua3 forte non docebimus, sed in memoriam 

1 iis revocabimus qui rerum gnari eunt. 

191. Nihil impedit, fratres.quin i i qui perfectam 
formam nondum adepti sunt, magnos mooacbos 
virtutibus ©quent, sicut astra quoque fixa, onde 
iie etiam nomen venit, duplicem evolationem 
perficiunt, que ipsie prescripta eat. Imitationia 
ergo minores roonacbi, unus quidem eoli, alter 
lun» aseimilari poesunt. Quid plura ? Gum septe-
nario coBleati comparari possuntqai coelo epirituali 
oppoeitua eat, non ut prelium ineant,8ed ut gene-
rent terreetres creaturas quibue ad salutem a 8pi-
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ritu sancto dati eunt; et eic hominea parfect» Α. σ θ*ι . άλλά συζωογονεΐν τούς περιγείους, 

8Η 

virtutia, cujus eymbolum aeptenariua, ut viri 
sapiente9 viderunt,eos qui in e«culo8unt,perfectoB 
reddunt. Intelligenduraiiutur binc esteos qui ma-
gnum sacerdotium nondum adepti simt ad magnos 
monacbos formari, sicut pecudum pastorea qui 
in regione fertili paaoua querunt. 

192. Adsint ergo isti mantellati cum Deo 
qui autem eos sequuntur, luceant, ai oon inter 
prinia,saltem inter miaora aatra (quod facere penes 
eoe est) ut ree monachicae longe lateque resplen-
deant luca genuina ao conditionibus quibue par 
eet caeteroe alliciant euavi voce 4 4 : « Venite ad nos 
et illuminamini. »Si quieautemmantellatorum pla-
neta dici veretur ne in Saturnum vertatur proli 
8(1® inimicum, aut ne Marti aequiparetur prslio-
rum prseeidi; si Aphroditen metuit Lunaeque v i -
oiseitudines, et si quaedam alia, bono quidem au-
gurio diota, pertimeecit et pro nugis habet, ei 
auctor sum ut soli similis fieri studeat, unde vitam 
suam omnibus perspicuam reddet, supremam 
©muletur dignitatem ei Mercurii imagiDem expri-
mat, cujus beneficio Dei corpua et preeco omnia 
cum ratione et eapientia faciet, etiamiai prima 
acienti» elementa nunquam delibaverit, 

Β 

ο\ς έταξ» 
εκείνους είς σωτηρίαν τδ Πνεύμα τδ ά γ ι ο ν ώ ς άν ©5-
τως οί τέλειοι τήν άρετήν, ού σύμβολον ή έπτάς, 
καθά τεθεώρηται xolc σοφοΐς, τελε ιοποιώσι τούς έτι 
τού βίου.Καί ούτω μέν έστι καταλαβέσφαι, δ'τι δύνανται 
και ο\ μήπω τού μεγάλου γενόμενοι σ χ ή μ α τ ο ς tfk 
τον μεγαλοσχήμονα τυπούσθαι, καθά και οί ζο>ο-(6«, 
πλανώ μεν ο ι πρός τήν φερέσβιον απλανή . 

ρ^β'. Καί έστωσαν ·1 μέν μανδυώται τοιούτοι oW 
θεψ* οί δέ μετ' αυτούς δποβεβηκδτες λαμπέτωβει, 
εί μή κατ* εκείνους, άλλ' ούν κατά τά μικρότερα τώ> 
έστρίων (ού δήπουθεν γάρ ούδ' αυτο ί άδυνατεΰβι 
τούτο γε), Ίνα ούτως εΤεν τά μοναχικά πάντα πρά
γματα έν έλλάμψει, καϊ περιλάμψει, και ζωογόνφ 
καταστάσει, έπιστρεφούση τούς βλέποντας * ot κα: 
δοκοιεν άν έκεΐΟε* ακούει ν τδ* « ΙΧροσέλθετε προς 
ημάς, καί φωτίσθητε. » Εί δέ τ ι ς τδ*ν μανδοωτών 
δκνει πλανήτης είναι, μήποεε είς Κρδνον εντεύθεν 
άναστραφείη, τδν τοΐς τέκνοις έπιμαινδμενον * ή καί 
είς "Αρήν άποταχθείη, μάχαι ς έπιστατούντα* ούλα-
βεΐται δέ καί τδ έπαφρόδιτον, καί τδ χ α τ ά τήν σελή-
νην πολύτροπον, και ει τινα τοιαύθ' έτερα — εύλογε 
μέν ύποστέλλεσθαι δοκοίη άν, ώς άνθρωπος* π λ η 
ροφορημένος δέ, τερετίσματα, δ δή λέγεται , καί τέ 
τοιαύτα νοήματα είναι, δ'μως άπερειδέτω έαυτδν πρές 
ήλιακήν ομοιότητα, καθ' ήν ήμεροφαής έσται τήν 

πολιτείαν έπιτεχνάσθω δέ καί τά κατά τδν άρχικδ διάσεμνα, και τήν έλλογον έρμαϊκήν είκασίαν, δι ' ής ewfii 
έσται καί αύτδς θεού άποστολικώς, καί ούτω θεοκήρυξ, και πάντα κατά λδγον καϊ σοφίαν ποιών,καν τών πρώτων 
στοιχείων τής γραφικής επιστήμης ειη ά'γευστος. 

193. Sic igitur oihil erit quod metuant qui solo 
mantello loricati incodunt. Lucentea enim luceso-
lari, ratiocinautee eicut MercuritiB,ubinecee8e erit, G 
eemper autemsanamentephiloaophantes^t ubique 

τφ μεν-
Έλιώδες 

oausae rerum inquirentee, et Verbo quod principio 
caret minietrantes, nec ut Saturnus carne cruda 
vescentur, neo Martia bella gerent neo Veneri ee 
dedent, neqae aliter eaBculi mores amplectentur , 
sed cum sancte et rationi convenienter ao modo 
numine divino conveniente, facient, in cseterorum 
oculis dii eeee videbuntur, ut Barnab© et Paulo 
accidit, quorum unum Mercarium, alterum Jovem 
esse crediderunt. Sic igitur, ut diximue, minores 
monacbi lumina magna erunt quos sacrum vestit 
mantellum stricte alligatum, neo tamen damiseum 
sicut pallium sacerdotale symbolice exornatum, 
quam res exponendi hio locus non est. Tertius 
ordo est eorum qui non lorica, sed armis levibus ] 
instructi eunt, quos ut minora astra, consuetudo 
rotundos fecit; qui non est quud metuant, na ad 
instar quorumdam astrorum minus bono omine 
nominatorum exemplum inter etellae flxas malis 
auepiciis positi sint. Prima quidem oonstellatio 
Draoonem reprssentat; altera utrumque Ureum, 
altera Pegasum. Gancrum alia nomina parum 
laudabili refert; adde Sagittarium pernicioei no-
minie. Ideoqua ipea nomina odiosa visa eunt. Neo 
Gapricornum ob nomen ominoeum amant. Ab bie 

ρ\γ. Καί ώδε μέν μή εύλαβείσθωσαν οί 
δύα μόνψ πνευματικώς τεθωρακισμένοι 
γάρ προλάμποντες, καϊ έρμαϊκώς έλλογούντες, οτι 
χ ρ ή , καϊ αύ πάλιν έτέρωθι λογιζόμενοι, καί εαυτούς 
άλλοτε λογοπραγούντες, καϊ τού έν ά ρ χ ή δντος .VOYW 

δντες θεράποντες, ούτε Κρονικώς άγριοφαγήσουσι*, 
ούτε 'Αρεϊκώς έκπολεμώσονται, οδδέ τά ες 'Αφροδί-
την θρύψονται, ούδ' άν άλλο τι πείσονται αύτοχρ^ρ* 
κοσμικό ν άλλά σεμνώς πολιτευόμενοι και έλλόγ·^ 
καί τδ δλον είπεΐν θεοπρεπώς, πεμψουσι καί αυτά 
φαντασίαν τοΐς διορατικοΐς τού είναι θεοί, δποία τις 
καί τοΐς μεγάλοις έπεγράφη, τψ Βαρνάβα καί τφ 
Παύλψ. Καί γάρ τοι καί εκείνοι τοιούτοι αποφαινό
μενοι, δ μέν είς Δία έθεωρήθησαν, ό δέ είς Έρμη*. 
Καί ούτω μέν, ώς έφαμεν, αστεροειδείς ρεγαλείως 
έσονται, ή έν μοναχοΐς δευτέρα τάξ ι ς , ούς δ Ιερδς 
περιστέλλει μανδύας, σφικτδς αύτδς ών έγκομβώμε-
σιν ού μήν κατά τδν άρχιερατικδν διαπεπταμένΧ, 
καί ούτως άνετος εις τι σύμβολον δ νυν διεξελίι» 
άκαιρον. Τδ δέ τρίτον τάγμα, οί ώς οίον είπε!» & 
άθωράκιστοι καί ψιλΐται, ούς καί ε ί ς βραγυτίρ* 
αστέρας δ λόγος ύψώσας έσφαίρωσε, μηδ' ούτε*** 
ταύθα φόβου ειη σαν ώς, επειδή έν τοις ά*)*** 
ώνόμασταί τινα τών άστρων ούκ είς εϋφημη, f0" 
κτέα καί αυτά είσι τά είς μίμησιν. Τ δ p>J+ τ ν 

σύνθεμα είς Δράκοντα, φασίν, έ^εικδίσφη* 1φ* ^ 
έν καί δεύτερον εις "Αρκτους· άλλο δε ε^Βήΐ*50 ·̂ 
Τδ δέ τι Καρκίνον παραφαίνει, δς οδκ άν Vaaivolto 

••Peal. iTxm, θ. 
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τής κλήσεως, ή Τοξότην φαυλωνομούμενον Διδ μι-
σοϋσι μέν χαί αυτά τών ονομάτων. Ούχ άγαπώσι δέ 
ουδέ τδν Αίγόκερων διά τδ άγριώνυμον. Καί τινα δέ 
λοιπά τοιαύτα (πολλά δέ έκεΐνα) προσενθυμούμενοι, 
άποπροσποιο\|νται τδ αστεροειδές. Μή τοίνυν μηδ' 
αυτοί ενταύθα φοβείσθωσαν, ού φόβος ουδείς. Ό γάρ 
διανονύμενος ούτως ίστω πλανήτης τρόπον άλλον 
αύτδς είναι, ού μήν άποπλανής χατά γε τά ιδίως 
άστρα λεγόμενα. Πλανάται γάρ αληθώς, καϊ ουδέ 
πρδς έπαινον, εί τδ πραγματικό ν καίριον άφιεί, μι
μείσαι, τδ έν τοις ά'στροις, περιεργάζεται ψιλά 
ονόματα. Ουδέ μία γάρ φαύλη κλήσις Ιβλαψέ ποτε 
τδν έπ' άγαθοΐς μιμητήν άνδρα, ώσπερ ουδέ αγαθή 
ωφέλησε τδν, έφ' οΤς ού χρή , ζηλωτή ν * αϊ δέ χατά 
πράγμα μιμήσεις ή έβλαψαν, δτε τις τδ φαυλον ζή
λοι, ή ωφέλησαν, άλλως γινόμεναι. Καϊ μήν εί τοιαύτα 
τινα δέδιεν δ εισαγωγικός, μήποτε διά τδν έν τοΐς 
άστροθετήμασι Δράκοντα βορδς αύτδς άποβαίη, χαί 
διά τάς "Αρκτους παμφαγής, καί διά τδν ΙΙήγασον 
πρδς λαγνείαν τρέφηται, καί την άλλως μετεωρίζη-
ται, καί λοξά βαίνη καρκίνου δίκην, ούκ έχων όρθά 
βαδίζειν, ώς άνθρώπψ πρέπει, άναγκάζηται δέ καί 
ληστρικώς βιούν έν τψ κατατοξεύειν διά τδν άνω 
Τοξότην, καί έξαγριούσθαι ώς είς κέρας, Η φασι, 
διά τδν Αίγόκερων, δαιμονφ δ τοιούτος τού φόβου, ή 
άλλά εις ύποχόνδριον κακοπραγεΐ · εί μή τι άρα 
παίζειν άλλως έθέλει έν ού παικτοΐς. Έστω δέ δμως 
καί αύτψ είς θ*ραπείαν άστρψων έτερων χρηστότε
ρων ονομάτων (εί βούλοιτο) πρώτα μέν τδ θυτήριον · 
δι' ού έναχθείς θύειν έαυτδν τψ θεψ δ τοιούτος μο
ναχδς, καί εις θ'^ίαν άποτελειθαι δεκτή ν, κληρο-
νομήσοι δν διά τής κατ* αύτδν πρακτικής αρετής 
ούκέτι φαύλον, άλλά πάντως άγαθδν άστρψον δνομα, 
θυτήριον θεΐον καλούμενος · κοινότερον δέ είπεΐν, 
θυμιατήριον, ώσιωμένον θεψ. ΕΤτα πρδς τψ θυτη-
ρίψ έχέτω είς άγαθωνυμίας μίμησιν καί τούς ήστρο-
θετημένους Διδύμους, τδ τής καθ' ίστορίαν φιλαδελ-
φίας παλαίτατον υπόμνημα, καθ' ήν καί αυτού τού 
ζήν άλλήλοις δπεξίστανται οί φιλόθεοι. Πρδς τούτοις 
καί τήν Παρθένον, τδ καί κάλλιστον καί άγγέλοις 
φίλον δνομα · ού πρδς μίμησιν δ τρέχων πραγματευ-
τικώς αύτψ θεψ εγγίζει, καί τψ ήγαπημένψ θεο
λογώ σύγπαραστατεΐ · ταύηι καί τδν Τδρηχόον 
προσεννοούμενος τις, καί τψ ονόματι τούτψ είς έγ-
κράτειαν έξασκουμενος, καί τήν έκ μέθης ή καί 
άλλως οίνοφλυγίας κακίαν εαυτού άπάγων, καί νη-
φάλιον ζωήν παιδευόμενος, καί λοιπάς δέ τοιαύτας 
έκ τών άστρων κλήσεις έρανιζόμενος, καί πρδς αύ
τάς διατιθέμενος έμπρακτος, έκθεραπεύσει τούς έν 
αύτψ φόβους εκείνους · τδν τού Δράκοντος, τδν έκα-
τέρας "Αρκτου, τδν έκτου Πήγασου, τδν τού Καρ
κίνου, τδν τού Τοξότου, τδν τού Αιγόκερω, τούς 
λοιπούς άπαντος · καί μενεΐ διόλου άστρον θεΐον, 
άγαθοΐς έλλαμπόμενος δνόμασί τε καί πράγμασιν. 
"Ανθρωπος γάρ ανατεθειμένος θεψ διά τε τού θυσία 
έκείνψ γενέσθαι, διά τε φιλαδελφίας, δποίαν τδ 
Ιερδν παραδίδωσιν Εύανγέλιον καί ή παλαιά θ*ιο-
τάτη Γραφή, καί καθαρότητα δέ παρθενοπφεπή 
κοντός τι Ιχοι άν, ούτε Άρκτου. Πώς γάρ άν Ιδν 

Α omniboB, eunt antem multa,astralem naturam au-
ferunt. Absit igitur metui locus, ubi nihil matuen-
dum est.Talia enitn monte cogitane eciat quod ipse 
qucque, eed alia ratione planeta ait, non erratica 
autem,qualia astra ?ulgo diountur.Errat enim rea-
pse, sed nullo deoore,ei caHerorum aetrorum legee 
negligens,vanie nominibue inheret.Nunquam eoim 
iniqua denominatio viro virtatis epeotat» noouit,ut 
neo gratioea profuit viro peccaminoeo. Imitationee 
econtra faotie express» pernicios® fuere ei qui 
raale agit, aut proficuaa fuerant vice verea. 8i igi-
tur novitius metuit nepropter Draoonis signum ai-
dereum ipee quoque vorax Oat, aut propter Uraoe 
guloaue, aut propter Pegasum impedioua factue, 
eubito aublimis feratur, aut cancri more obliquie 

g paesibue incedat, cum horainum non poeait; aut 
nelatronum inatar vivat, aut tela oonjioiat ut eu-
pernus Sagiltariue, aut oornupeta ait, aiout Capri-
cornus, bic a daemone metua poesidetur aut atra 
bile laborat, niei forte nugari velit, ubi nugandum 
DOD eet.Meminerit,9i jucundiora astrorum nomina 
magis amat,ante omnia Ar», aaper qua monachus 
aeipeum Deo eacriflcare etin victimaragratam con-
versus, a virtutibua nomen non pravum, eed vere 
aidereom muluetur. Dei Ara nuncupatue, eeu po-
tius victima Deo conaecrata. Secundum Aram ge« 
melloe fratres boni ominis nomine inter aatra col-
ocatos, antiquissimum fraterni araorie exemplum 
a acriptoribua memoratum babes, quo divi fratree 
vitam eacrifioaodi mutuo desiderio incedebantur. 

C Virginia doiudenomen pulcherrimunnatqueangeHe 
gratum venit; oujus exemplum qui sinccre factig 
imitatur, ad Deum ipsum appropinquat et Joanni 
tbeologo ab omnibus dilecto asaociatur.Adde Aqua-
rium, cujua ipea appellatio ad temperantiam borta-
tur, ita utmalitiam exebrietata et vino ortam de-
vitet, et ad vitam sobriam assuefactus ex aatro-
rum nominibue commoda percipiat, et ad ea fa-
oienda paratas, timorem intra ae reprimet Draoo-
nis, utriusque Ursae, Pegasi, Gancri, Sagittarii, 
Gaprioorni, omiiium c©terorum,et profecio aetrum 
coaleste,manebit, bonis nominibuset faotie resplen-
dens. Homo enim qui Deo conaecratur victima 
per cbaritatem, qualem sanctum Evangelium et 
Vetue TeBtamentam traduDt,qui oaatitatein virgine 

j) dignam exercet et sobrietati studet, nibil a Dra-
cone aatUrso in se habet. Quomodo enim invidie 
venamum eructet aut blaepbemo ore proximum 
vorabit homo fratrum amans ac malas oupiditatea 
domans? Hic eane binnitum nunquam edet fero-
cem,neoviae Domini pretergrediensincuTvabit eine 
necessitate, amorem fraternum simulando. Hanc 
igitur ob oausam neque Sagiiarii formam induet 
ad quod designandum Chimffirae monetri nomen 
inventum eet, ad quam nec serpens cornutus con-
ferri poterit. 

ζηλώσας, καί έγκρατεία έγγυμναζόμενος, ούτε Δρά* 
ένέρεύξηται φθόνου, ή βλασφήμως άνθρωποφαγήση, 
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φιλάδελφος άνθρωπος, χαί επιθυμιών έφαμάρτων εγκρατής Ακολούθως δε ουδέ φρι μάχετα ι 
τίζων άλογίστως δ τηλικούτος άνθρωπος, ουδέ τάς τοΰ θεοΰ τρίβους λοξώσει πλαγιάζουν, έφ/ ο\ς οδ 
καί τήν φιλαδελφίαν ουτω ψευδόμενος. Δι' αύτδ δέ τούτο ουδέ είς τοξότην έγγεγράψεται, ουδέ μην 
αΐγα, κέρατι πλήττοντα· δποϊον τι κακδν καί ή μεταληπτικώς λογοποιουμένη Χίμαιρα, πρδς IJv ούκ αν 
της "Οφις παραβάλοιτο. 

194. Sed quid astra in ΟΓΘ fero ? Scilicet eUi Α 
eorum ope non inepte longioremredderesermonom 
poaeem, prudentiue tamen dis8eram,ut secundi ao 
tertii ordioia monachi prstezere nequeant. horam 
Balutie eue nondum venisse; neve dicant, « Nuno 
quidem genio indalgendum ; nune paululam pec-
candum ; parvi enim sumuB et non maturi;talibua 
autem peccatum non imputatur, nex lex perfectio-
nis noDdum imponenda est. Gaatitaa imperabitur 
quando majorum ordinum et morti proximi erimus, 
impr»sentiarum autem in deliciie vi?endum. Salu-
tem poetea qusremua, ut vita h«c Benaibilie mor-
tam inseQsibilem prscedat. » Igitur, fratrea, pro-
cedendum est ex iia, quaa superius constituimue, 
eicat veri monacbi grandia lumioaria ferentee; ββ-
cundariaii quibus sacrum duplex mantellum con 

ΙνρδΜ. Ά λ λ ' είς τί μοι τά αστρικά, ταύτα ; Οίςίμτ 
ούκ άπροσφυώς, ουδέ μήν άφυως , έμπλατύν-Α*. 
εις πλέον, δμως ενταύθα νουνεχέστερον καθιστ&άι 
λόγον, Ινα μάθοιεν καί οί τού δευτέρου καί τρβ» 
σχήματος μοναχοί μή έχειν προωασίζεσθαι, ώ ς » 
ήκει αύτοϊς ή ώρα τοΰ σοσώσφαι* μηδέ λέγοιει, k 
« Νύν μέν ολίγα έγκρατευτέον, και δοτέον ραάι 
χαί ταις άμαρτητικαΐς διαθέσεσι * μικροί γάρ m 
έσμέν καί ατελείς* τοις δέ το ιούτο ι ς ού λογίζβτει 
αμαρτία, καί πως ουδέ νόμος αύτοΤς τελειοποιός fa 
κείται. Καθαρευτέον δέ είς ακριβές , δτε τού μεγάλου 
γενώμεθα σχήματος* καί επειδή θανάτω aff ins 

έοικεν ή κατά έκεΐνο διάθεσις, ζητητέον τό γε ν5» 
έχον τρυφερώτερον. Εΐτα ζητητέον καί τδ σατήοιυν, 
ίνα ζωή αύτη εμπαθής τοΰ απαθούς εκείνου άνε
του προηγήσεται. » Ούκούν, ώ άδεχφοί , πορισακ, 

venit ; terlia lumina novitii: quartum locum probi Β έξ ών φθάσαντες άνεταξάμεθα, ώ ς μεγάλα μέν οάα 
laici occupabunt. Quod utinam itaesset,ne quando 
tres ordines superent homines laici, csteris pro-
bioree, ne aumma imia misceantur, aut, aliis ver-
bis, muodua quaei regeneretur. Magnum laicorum 
decus exopto magnopere, magis autem monacbo-
rum, ut secundum Evangelium omnes unum sint. 
Quod eane erit.ei quande spiritua Cbriati intra noa 
bono ordine viget. 

ol αληθείς μεγαλοσχή μονές* δεύτερα δέ φώτα, εις i 
Ιερώτατος διπλούς έπιπρέπει μανδύας - τρίτα U 
φώτα οί εισαχθέντες* τετάρτης δέ φαύσεως ol ένε· 
θοί λαϊκοί. Καί ε?η ούτως είναι, μ ή π ο τ ε οι τού λα» 
ύπερθεν καί τών τριών γ ίνωντα ι , σ^τεδοπρεγοσνας 
υπέρ αυτούς, καί γένηται ούτω τ ά άνω κάτω* { κεί 
άλλως φάναι, άναλλα τά πάντα, ώς οία κατά ένε-
στοιχείωσιν. Καί ποθώ μέν έγώ τ δ λαϊκδν δπέρρερ 

quia 
opus Dei, idque pulcberrimum, et optimum, et 
primum, oujua sernen Deo acceptum ab Adam 
primo creato incepit. Haa inter creaturas qui-
cunque ovile Domiaicum reliquerunt, sint extra 
illud, et extra sormonem nostrum. Sed inter 
homines Dei eecundum Evangelium dagent:s, 
laici, quos natura a principio cognovit, universi 
ex eequo fldem regi regnum acceptabilem aervare 
debent: qui quod dicit, universia dioit. Sunt au-
tera omneg eidem cuUui addicti, ut conetat.Etqui-
cuoque segregali aunt vit® meliorie deeiderio, 
Deo aliter consecrati sunt, et quasi elecli de 
omni grege eunt aignati novo sigillo Dominico et 
regalipoet baptiamura ; hi precisi aunt acilicet 
Don more Phariseeorum, sed, si dicere fas eet, ee-
cundum celebree Essieos quos tradit 
bneorum scriptor, et quibua meliue 
tur monacbicum coeaobium. Horum inter sacra 
initiatorum alii tribum patriarchalem conficiunt, 
qui nuptiarum participes, et flliorum procreationi 
incumbentea, ad laicam vitam pertinent|; alios au-
tem ramua secundus divieionie complectitur. Hi 
sunt monaohi, quibus iterum tripliciter divisis, 
eubdivisio illa scinditur in monachos periectieei-
inos, in imperfectiesimoB, et in medioe : vel, ut 
Qum vulgo loquar, in monaohoe magni mdu-

καλδν, συνεπιποθώ δέ καί τδ μοναχικόν* Ίνα πάντες τψ λόγψ τούτψ Ιν ώσιν εύαγγελικώς. Αύτδ δέ γενήατει, d 
τδ Χριστιανικδν κο,θήκον πρόεισιν έν ήμιν καθ' είρμδν, τρόπψ τοιψδε. 

165. Omnis bomo plane Dei eet, quia est Q p\%. Ά π α ς άνθρωπος θεού πάντως άνθρακος, 
δτι καί θεού ποίημα, τδ καί κάλλιστον, χαί βέλτι-
στον, καί άριστον * ού κατήρζεν δσα χαί σχερρι 
θεοπρεπές δ πρωτόθετος Αδάμ . Τούτου δέ τού «Β
ήματος δ'σοι μέν τήν κυριακήν μάνδραν άπειπενα, 
στηκέτωσαν εξω , καθάπερ εκείνης, ουτω χαί w 
καθ' ημάς τούδε λόγου* τών δέ εύαγγελικώς άνθρε-
πων τοΰ θεού οί μέν τοΰ Λαού, δν άρχήθεν ή φύα; 
έγκύρισεν , έξίσης άπαντες οφείλεται καθεστήκκη 
πίστεως, φιλουμένης τψ παμβασιλει* δς, άπερ λέ
γει, πάσι λέγει. Καί είσιν άπαντες της αύτου βερβ-
πείας, ώς ούκ άν άμφιλέξοι τ ις . ~Οσσν δε φδλον 
ίδιάσαν πόθψ βίου κρείττονος, άλλως τψ θεφ αφύ-
ρισται, καί ώς τού λοιπού ποιμνίου άπδλεκτον έση-
μειώθη σφραγΐδι δεσποτική βασιλική δευτέρα μετά 

fas eet, Ββ- τό βάπτισμα, έκεΐνο άποκέκοπται δηλαδή, ού φε*κ· 
dulcie He- υ σαΐκώς μέντοι, άλλ' εΐ χρή ούτω φάναι, χατά twf 
coinparabi- περιαδομένους Έσσαιούς, ούς δ γλυκύς Έδρώί 

($ήτωρ καθ ιστορεί* οΓς μάλλον άφομοιώσεται τέ **· 
νοβιακδν μουαχικόν. Τούτων δέ τών Ιερώς, «τασ 
κομμένων οί μέν τήν παπαδικήν συμπληροΰσι ftfo 
οι τψ καί γά|χψ κοινωνέίν, καί έπιγονής 
γεναρχικής, τψ λαΐκψ προσκυροΰσι β(ψ· α*άτο 
έτερον σκέλος τής διαιρέσεως άπαρτίζοεα τ%εδι· 
Καί είσίν αύτδ οί μοναχοί* ών σχιζομέ** 
τριχή, διανενέμηται τδ κατ' αύτοδς υποδιαίρεσε iU 
τούς παντελείους, καί εις τούς πάντη ατελείς, »1 



« Μ DB BRf BNDANDA VITA MONACHICA. 902 
• Ι ς τούς μέσους* είπεΤν δέ σονηθέστερον, είς τοος Α 
μεγαλοσχήμονάς, καί ε?ς τούς τού μικρού σχήματος 

' 8ιά τήν είσαγωγήν, καί αίς τούς μέσους μανδυώτας. 
%Λΐ εστιν, ώσπερ δ γάμος κοινωνία λαϊκού άνδρδς 
«αϊ παπά, ούτω συνδρομή μοναχού πρδς παπάν τδ 
*»υ έξεπιπολής φορήματος μέλαν καί πρδς τινα 
διαφοράν, καί τδ (δλοσχερώς ειπείν) ού λαΐκδν, 
ά λ λ ά πως Λεβιτικόν. 

ρ^'ς. *Βκ τούτων δέ δήλον, ώς QtpaLmuxal μέν 
βεού πάντες κοινώς οί Χριστιανοί, άποτεταγμένως 
δέ ο\ παπάδες καί οί μοναχοί* τούτων δέ είς πλέον οί 

- μοναχοί, ώς πάντα μέν βίον κατανωτισάμενοι, τδν τε 
λαΐκδν, καί αύτδν τδν παπαδικόν * έκλεξάμενοι δέ 
άλλο τι έπέκεινα, καί ού μόνον έκλεξάμενοι, άλλά καί 
έπιδαλόντες τψ έπιλελεγμένψ άγαθψ, καί ανάγκην 
ίχοντες άεί άναδαίνειν κατά τήν πρόθεση, ης έγέ- J) 
νοντο, καί άποδιδόναι τψ θεψ, άπεριευξαντο έπί 
σωτηρία. Διδ εί μέν εύθυποροΰσι, ποιοΰντες, ώς έτα
ξα ντο, καί τού παγκρατίου γενόμενοι, άγωνιώσι, μή 
δεύτεροι έκπεσειν τοΰ χειρίστου αντιπάλου, δρθήν 
άνύουσι τήν προτεθειμένην δδδν. Καί δντες ούτως 
αληθώς μοναχοί διά τδ άποκεχώρίσθαι τών άλλων 
πάντων ανθρώπων, δμως τρόπον άλλον ούκ είσί 
μοναχοί. Έπισπώνται γάρ τδ βιωτικδν άπαν φΰλον 
τ ή δμοιότητι πρδς αυτούς. Καί ούτω γίνονται πάν. 
τες τή μιμήσει καί τψ έμπράκτψ ζήλψ ϊ ν ώς εΤναι 
ουτω καί τούς μοναχούς λαϊκώς άμωμήτους, καί αύ 
πάλιν τούς τοΰ λαού άπεκβαίνειν μονάζοντας* ούτω 
δέ καί τούς παπάδας έκάτερα είναι, καί δ'λως τή τών 
ενάρετων βίων είς αλλήλους άντιμεταχωρήσει πάντα 
δμοΰ χρήματα εΤναι, ού καθά πάλαι ποτέ ήρέτισται, _ 
άλλά θειότερον. 

ρ^ζ\ B l μέν ούν, ώ μοναχέ, δ'στις ποτ' &ν καί 
είης τψ Ιερψ σχήματι, ούτω διάκεισαι, ώς ύπετυπω-
σάμεθα, καί σύ δρθώς έστηκας, καί άλλους έξανα-
στήσεις πίπτοντας · εί δέ άποττγχάνεις τής προθέ
σεως, ούκ άρα είς δρθιον σεαυτδν άγαλματίζεις τψ 
θεψ, άλλά πλαγιάζεις ώς είς πτώμα συντριδήν απει
λούν. Ούκούν δρθώθητι, καί τδ κατά θεδν ούτως 
ασθενές άγάπησον. "Αφες τδ άγέρωχον σκοράκισον 
τδ φίλαρχο ν, και δι' αύτδ άναρχον* άπόθου τήν ο*ησινβ 

« ΟΓησιν » δέ λέγω ού τήν, ώσ άν ε?ποι τις, έπιγνω-
στικήν, καθ' ήν γινώσκων τις άγαθοπραγεΤν, οΐετα ( 

άγαθδς εΤναι (δήλον γάρ, ώς δ πρδς άκρίδειαν είδώς 
πολλψ πρότερον οΓεται), άλλά τήν δαιμονικήν. 
" ϊστι δέ τοιαύτη, καθ' ήν δ τδ μηδέν ών ο*εται εΓ-
ναι τδ παν. Τοιούτος δ τής Ιστορίας βάττος, έάν τυ- έ* 
χ δ ν Όρφικδς ψετο εΤναι. Τοιούτος δ θερσίτης, δ'τε 
τψ καλψ 'ΑχιλλεΤ έρίζειν περί κάλλους έθέλοι. 
Τοιαύτη τις οίησις καί τδν παροιμιαζόμενον θάμυ-
ριν , είτε Άμυριν, δπεξήγαγε τοΰ βλέπειν. Τί μή 
λ έ γ ω τδ πάντων ύπερθεν ; Διά ταύτην καταδύς δ 
εωσφόρος, τψ σκότψ κεκλήρωται. Τήν τοιαύτην 
άπόθου οΓησιν, ώ αδελφέ. ΙΙάνυ γάρ έξήσκησας οίημα-

menti, in minorie indumeoti, qtii novitii snot, de. 
nique et in medios mantellatos. Et quemadmodum 
nuptiae iaicis et patribus communes sunt, sic mo-
nachum et patrem jungit nigrum indumeotum 
externum, in aliquo diversum, indumentum non 
laicorum (ut nihil non dioatur) sed levitarum. 

196. Exinde liquet famulos Dei epse univereos 
Ghristianos generatim, epecialiter autem patres et 
monachoe,eed monachos magisquam priores,quia 
vitam utramque conjunxerunt, et laicam et pa-
ternam,et aliud insuper quoddam adhuo elegerunt, 
et non modo elegerunt, sed praedicto bono super-
imposuerunt, quia necessarium eis est continuo 
progredi eecundum inslitutum assumptum, et 
Deo que voverunt pro sua ealuta reddere. Id-
circo 8i felicem navigationem complenl, agantes 
ut promiserunt, et pugn» immixti, pradliantur 
ne peesimo adversario inferiores videantur, in-
ceptam viam recte percurrunt. Isto modo vere 
eolitarii sunt, quia a cunctis reliquis bomini-
bus separati sunt ; alio vero modo solitarii 
non su nt.Nam universum eeecu lares gen ue attrab unt 
ad 86 imitandos. Sic igitur unum fiunt omnes 
tum imitatione, tum activa «mulatione, ita ut, 
monachi sint vita laica irreprehensibiles, et ali-
unde laici fiant monachi, et sic patres utroque 
colligant, et vitis qu® virtutem sectantur optime 
ad invicera transmutatis omnia bona eint io oom-
muni, non siout antiquie placuerat, eed divino 
quasi modo. 

197. 8i ergo, ο monacbe, qui sacra veste ee 
indutue, ita te babes, ut deacripsimue, tu rectus 
stetieti, et alios cadentes poteris sublevare. Si au-
tem a proposito excidisti, non te velut statuam 
Deo erigis,8ed in occasum cum ruinee periculo in-
clinarie. Sta igitur, et quod tam infirmum eet 
ante Deum dilige. Relinque fiduciam, amorem po-
teetatie, sicque anarchiam projice abs te. Di-
mitto exitimationem. Existimationem dico, non 
eam quee estex scientia,ut dixerit aiiquis, qua qui-
dam sciens ee bona agere, existimat bonus eese 
(manifestum eet enim eum qui omnia perfecte 
ecivit, multo prius exislimaviese), sed diabolicam. 
Ea est qua quis,cum nibil sit,existimat ee 69se ora-
nia. Talis erat famosus ille Battus (22) qui Orpbeum 
ae eese existiraabat. Talis erat Thersites, quando 
cum pulcbro Acbille de forma certa volebat. 
Talis existimatio famosum Tbarayrim autAmy-
rim visu orbavit, Et quam ob causam maxiraum 
ommum non profero ? Ob istam detrususLucifer in 
tenebras projectus est. Talem existimationem de-
pone, mi frater. Didicisti enim presumere, formam 

(22) Battua, de quo Ovidiue, poeta fuit, sed me-
diocrie, qui eingulos adibat reoitans suos ver-
eiculop. Gum eadem eaepius diceret, ex ejus nomine 
orta eei vox Battologia sive frequena rei repctitio. 
— Tbamyrie e Thracia oriundueerat.Gum mueicam 

didiciaeet, ea adeo exoelluit, ut tertius victoriamin 
Pythicie ludis obtinuerit. Dicunt autem eum cum 
Musis decertavieee, victumque oculis, voce et 
mente prwatum fuiseo. 
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quam a natara non acoepieti jaetare. Depone 
etiam oimium honorie amorem, aut aaltem amo* 
rem glorie, fere dicerem vanam gloriam. Aliter 
enim amor honoris speciem virtutis habet. Quid 
via videri plus quam oportet ? Per tonsuram abe-
condiius Θ 3 , noli ergo apparere, nam aimul jungi 
nequeunt apparera et abacondi. Aeperam viam 
elegisti, our ergo per faoilem ourria, ubi sua ba-
bet pericula via trita ? Jampridem vitara duram 
elegeraa, faoiiimam eequi non debee. 

198. Quemadmodum in nocte, in mundo obscurue 
ββ, non autem in noctem tu mutatue es. Noli ergo 
tenebrosue θβββ, ne nox fiaa, in qua proxime pr«-
tergredientur eilv» bestiae, et leunculi rugientesad 
rapiendum, foraitan alioe,8ed te quam maxime.H» 
eunt ferse concupiecenti©, in te agitats, et per 
te debacchantee. Si autem oportuerit te de nocte 
Θ89Θ ob bonum domus, nox terminatur in diem a 
Deo conoeesam, in qua beetiarum passiones eopit» 
sunt, neo poeeunt libere agere, atque homo verita-
tie exit ad opus suum. Noctes enim continuae in 
terrie Gimmeriis aotiqui auotoree aesignaverunt. 
Meliue erat hoc verbum eervare: « abeconditor vi-
veoe, » ut accepisti a veteri et eapienti eententia. 
Abscondere non eolum ab aliis obvelata vit® tu® 
virtute, scd etiam a teipeo per defectum euperbi©, 
et per bumilitatem, quibua bo^o praeditua vivere 
ηοη reputatur. Illad est nox. « Luceat lux tua co-
ram bominibus4 S. » Baec vero eet dies in qua nox 
terminatur, quae sinit monaobum libere agere, non 
aimpliciter, fortoito etin vanum, in medio mundo, 
ut introduotue in domoa bominum, intra cu- 1 

linas, super meneaa, in conviviis, compotatiooibus 
et epulia, ut lampaa fulgeat; eed magis illumi-
natue a Patre luminum et inde in flammam ac-
oensus luceat, videatur, uratur; et lux illius, si 
mlnus per omnem terram, ut apostoloTum, saltem 
multa per loca difTundatur. Quod in accensie faci-
bua 8oletfien,quibus ex aJto lucentibue, deteguntur 
iosidia) hostium, tuti portue indicantur, et vada pe-
riculosa, scopuli et rupee devitantur aliaque via 
tuiior initur. 

199. Nonne audisti raagnum Magistrum dicen-
tem : « Luoeae coram hominibue ? » qui scilicet in 
angiportubus, et in viis verearie, qui in procellie 
juxta terram commotis agitarie, ubi timendum eet 
ne vebemcntioree veoti codeneati lucem iuam ex-
stinguant; sed luceatluxiua exalto oouloe feriene 
sine nubo, sine tenebris. Sic solis oiroulus ηοη βθ 
βχ alto projicit, eed in exoelBie fertur, et vivificoe 
radioe emittit, non solum coram hominibus, eed 
ubique, sicut jussue est, uum majcstateresplendet, 
et acies oculorum intuentiura sureum attollit, un-
dique ciroumspicitur. Sio lucet et luna eolem eemu-

L τίας είναι; μορφαζόμενος, δπερ ούδε πέφοκας. 
Άφες καί τδ άγαν φιλότιμον, μένουν γ ι τ δ φιλόδο-
ξον εγγύς δέ είπεΐν, καί χενόδο(ον. "Αλλως γάρ \ 
φιλοτιμία είδος έστιν αρετής. Τί φιλενδειχτε ις 6χέ· 
τδ δέον ; Έκρύβης διά τής κούρας· μ ή το ίνυν «ρο-
φαίνου. 'Ασύντροχον γάρ τή κρύψει τ δ γαρηριφβ. 
Τήν τραχειαν δδδν εΊλου* τί γουν επ ι τρέχε ι ς τ ή λείε, 
ένθα κινδυνώδης καί ή άγχώμαλος ; Ιϊροέκρινας 
τδ τοΰ βίου σχληρδν ούκούν οφείλεις τ ο υ παναπάλ« 
γίνεσθαι. 

ρ^η'. Ής νύξ περί σέ κέχοται τ δ κ α τ ά κόσμα 
αφανές* οδ μήν αύτδς είς νύκτα μεταπάπλασαι. Μ) 
τοίνυν θέλε θέσθαι σκότος, ώς γενέσθαι νύκτα* έν ή 
διελεύσονται παρά σοί Θηρία δρυμού, καί σκύμνοι 
ώρυόμενοι τού άρπάζειν, χαί άλλους μλν Ίσως, μά· 

, λίστα δέ σεαυτόν. Ένέργειαι ταύτα Θηριώδεις, έν 
σοί πορευόμεναι, χαί πα^ησιαζόμεναι διά σού. 
Αλλ' εί χρή χαί νύχτερον εΤναί σε οΙχονομιχώς, 

άλλά ταχύ άποτελευτφ τήν νύκτα ταύτην είς ήμέραν 
Θεοπαράδοτον, έν ή τά μέν εμπαθή θηρία κοιτάζον. 
ται, μή έχοντα πα^ησιάζεσθαι* δ δέ πρδς άλήθε» 
άνθρωπος έπί τήν έργασίαν αυτού εξέρχεται. Τέ 
γάρ υπέρ γής άεί νύκτερον Κιμμερέοις δ παλαιές 
λόγος άφώρισε. Σαφέστερον δέ διαθέσθαι τδν λόγον* 
« Αάθε β ιούς, » ώτ παρέλαβες έκ παλα ιού χαί σο
φού αποφθέγματος. Καί λάθε μή μόνον τούς άλλους 
τή έπιχρύψει τής ενάρετου βιοτής, άλλά χαί σσο-
τδν τή άτυφία καί τφ ταπεινώματι* δπερ δ έχ«* 
ουδέ ζήν λογίζεται. Τούτο ή νύξ. « Ααμψάτω τδ 
φώς σου έμπροσθεν τών ανθρώπων, η Τούτο ή ήμερα, 
είς ήν ή τοιαύτη κύξ άποτελευτφ, πα£;3ησι«{>ραε 
τδν μοναχδν, ούχ ούτως απλώς, εική καί μάτην έν 
τψ κόσμο», Ίνα καθά καί λυχνούχος παραβεβλημέ-
νος οίκοι ς ανθρώπων λάμπη έν όπτανείοις , έν τρα
πέζαις, έν συσσιτίοις, έν είλαπίναις, έν έράνοις* άλλ' 
Ίνα έμπυρσεύηται άπδ τού τών φώτων πατρδς, ταί 
εκείθεν είς φώς έξαναπτόμένος έκλάμπη, καί φαίνε, 
καί πυρσεύη * ώς διήκειν, εί καί μ ή πανταχού άτ> 
στο λ ι κώς, άλλ' ούν πολλαχού τής γ η ς τ δ έν αύτψ φ*. 
"Ο δή καί έν τοΐς πυρσευομένοις φανοΐς εΐωθε γί
νεσθαι, ών έκλαμπόντων άνωθεν πόθεν έφοδοί τε πο
λεμίων καταμηνύονται, καί λιμένες εύάγκαλοι διερ
μηνεύονται, καί βράχεα κινδυνώδη καί φ*χΙ*ι καί 
σπιλάδες έκκλίνονται , καί έτεροΤα σωτηριώδη 
γίνεται. 

ρ^θ'. Ούκ ήκουσας έκ τού μεγ(στου διδασκάλου· 
« Αάμψον έμπροσθεν τών ανθρώπων ; » αύτδς δηλαδή / 
έν στενωπό ις καί λεωφόρο ι ς αναστρεφόμενος, κει 
ταΐς περί γής θυέλλαις ένειλούμενος, ένθαφόδ* 
μήποτε διαυλωνίζοντες ασύμμετροι άνεμοι άποο6-
σωσι τδ έν σοί φώς* άλλά λαμψάτω τδ φ ώ ς σο», h* 
θεν άκτινοβολούμενον, άνέφελον και άνεπισκοτε** 
Ούτω καί ηλίου δίσκος ού καταπ ίπτων έαυτδν kr 
θεν, άλλ' 6ψού διφρεύων, ακτίνας άποπάλλ* ί** 
γόνους * ού μόνον έμπροσθεν ανθρώπων, Ι2Μ και 
πανταχή, ένθα κεκέλευσται, άζ ιωματ ιχώς αΐ)ΐφαί-
νων, καί τάς τών βλεπόντων δψεις αύτδς OUttft α̂ ω« 

* Mattb. ν, 16. 
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καί αύτόθεν τερίδλεπτος προφαινόμένος. Ούτω χαί 
σελήνη προλάμπει ζήλω, είποι αν τις , τ φ κοτά τον 
ή λ ί ο ν καί δσοι δέ τών άλλων αστέρων θέας a;toi. 
Πο(ει γουν ουτω καί σύ* χαί λάμπω ν φύλαττε δμοίαν 
σεμνότητα, άνω τε μένων, καί κάτω λάμπων έν τή 
νυκτί τοΰ καθ* ημάς βίου, καί τους έγρηγορότας 
φωτίζων, καί αρετής προκλήσει βοώσης· « Προσέλ
θετε, καί φωτίσθητε· » άναβλέπειν εκείνους είς σέ 
ποιών, καί έργάζεσθαι τά σωτήρια· τά μέν καί ά'λλως 
πολυτρδπως, ώς οΓδασιν αυτοί μαθόνεες έκ φύσεως, τά 
δέ και ύπ6 τφ κατά σέ φωτί. 

σ'. Έάν δέ ποτε δεήση τδ έν σοί φώς τδ θεωμίμη-
τον καί τίνος ένδς τόπου γενέσθαι, οίον οίκου, ή κώ
μης, ή αγοράς, ή εορτής, ή άλλης τινδς διοικήσεως, 
λάμπε κυριακώς καί έκει, έπί αναψηλαφήσει μέν
τοι καί ευρέσει δραχμής άπολωλυίας ευαγγελικής· β 
ού μήν ώς έμπλήσαι καμψάκην πραγματευτικώς 
δίχα προκλήσεως. Έπαιτούντος γάρ άνθρωπου 
τοΰτό γε, καί πανδημίου, ώς ούτως είπεΤν, πτωχού, 
δ'ς δύναιτ' αν καί δίχα σχήματος αγγελικού £ωγα-
λέα περιδύθηναι, καί πήραν ένάψασθαι, καί κνυζώ-
σαι τούς οφθαλμούς, καί σχηματίσασθαι παντοίως 
τδν Ικέτην, καί ούτως έμφορτος γενέσθαι, ών αύτδς 
θέλει. 

σα'. Φιλοσοφεί ενταύθα καί τδν τής δικαιοσύνης 
•ήλιον, τδν πρδ ηλίου, τδν πρδ αίώνων, τδν άεί καί 
οντά καί λάμποντα, τοιούτψ λόγψ καταληλυθότα είς 
γ ή ν , καί λάμψαντα έν ήμιν, καί ψηλαφήσαντα τούς 
άπολωλεκότας, καί εύρηκότα, καί άναλαβόμενον, καί 
περισωαάμενον, καί άναγαγδ'ντα, ένθα καί αύτδς ήν 
πάντοτε. Εί ούτω καταβαίνειν καί αύτδς έθέλεις, ώς Q 
καί αύτδς θεδς είναι θ*τός, καί τούς άλλους δέ έξο-
μοιοΰν σοί αύτψ κατά ένθεασμδν, κατάβαινε , καί 
συναναστρέφου ήμιν τοις άνθρωποις* άλλως δέ γε 
ερρε, έλέγχιστε ζωόντων μήποτε δ κοινός δεσπότης 
δραπετεύοντά σε άναζτ/ιήσας , έπιθήσει ζημίαν τοΐς 
όιναδεχομένοις σε. Έννοήθητι, οτι άγγελος φωτδς εΤ, 
καν μελαμφορής, οτι φωτί τψ όντως παραστατεΐν τέ-
ταξαι* οτι τού οικείου, δ φασι, λόγου τυγχάνεις παρά 
τ ψ θεψ* οτι άρετάς έπηγγείλω παντοίας. 

σδ'. Χ ρ εω στ εις κάί μάλιστα σύ, ώ μεγαλοπρεπέ
στατε. Μή τοίνυν άναβάλλου τήν τής οφειλής έκτι-
σιν. Ηύξω, καί άπόδος. Εΐπας, καί ποίησον. 'Γπέ-
σχου, καί πληροφόρησον. Σπεΰσον μή ψεύσασθαι τψ 
Θεψ, δν ούκ έστι διαλαθεΐν. Ζυγδς επετέθη σοι* μή 
ούν γίνου σκληροτράχηλος. Βαρύς μέν γάρ ών, κατα- j 
τρίψει σε είς βαθεΐαν πληγή ν έλαφρδς δέ επικείμε
νος, καί ούτω χρηστδς έπελέγξει τ δ έν σοί άδάμα-
στον . Ού ένεκα καί κέντρου δεηθήση καί έτεροίας 
κακώσεως. Φύλαξ αμπέλου έτάχθης ευλογημένης έν 
τψ καιρφ της κούρας· παράμενε ούν, φυλάττων τδν 
αμπελώνα, καί τήν άνάλογον μισθαποδοσίαν άπεκ-
δεχόμενος· Μάλιστα μέν ούν εις αμπελον έ μύστη-
ριάσθης » πεφυτευμένην ύπδ τής δεξιάς τοΰ Υψί
στου· ής καί αϊ άναδενδράδες καί ή σκιά έν λόγψ 
καλώ κείνται παρά τψ Ψαλμψδψ. Μένε τοίνυν, ώς 
ό φυτεύσας έθέλει, καί θάλλε, καί καρποφορεί, δε-
διώς τδ πυρ, είς δ εύαγγελικώς βάλλονται τά τής 
θείας φυτείας Ικβλητα κλήματα . Μισθωτδς έτάξω 

PaTtOL. GH. C X X X Y . 

lata, dixaril aliquie; et omnia alia eidera digna 
qu» aspiciantur. Sic age et tu ; dum lucee, conti-
nuum spleadurem retino, manens in alto inferiora 
illumina,id est noctem nostri Bteculi ;eosqui exoi-
tati aunt illuslra ; atque exemplo virtutia claman-
tis : « Venite et illnminamini, » fac eos ad te suspi-
cere et salutaria uperari ;qua?dam multie aliis mo-
dis, siout scient, ipsa natura docente,qu8edara per 
lucem tuam. 

200. Si quando necesse est lucem tuaai divin» 
siniilem in aliquo loco videri, exempli gratia, in 
domo, in pago, in foro, in feetivitate, aut in alia 
oocaeione,ibidem luceas fideDter ad quserendamet 
inveniendum drachmam Evangclii peHitam, non 
vero ad implendam mensuram bonis confertam, 
abeque invitatione. Hoc enim esset hominis men-
dici, et, ut ita dicam, vilis pauperis, qui pro ange-
lica vestepoaeet laceratam eibi circumdare, pcraui 
aaauraere, uculos tegere, et mendicum omnino ei-
mulare, sicque omnibue molealum ease. 

201. Gonsidera etiam solem justitiee anto solem, 
ante sa3cula semper exsiBtentem et luceDtem,eodem 
modo in tcrras deecendisse, apud nos refulsiese, 
morluoe digito tetigiese,alqueiriveniese,su8ccpis8e, 
Balvavisee, et reduxisse, ubi erat ipse ab arterno. 
Ipse si eodem modo vis descendere, ita ut habea-
ris ut Deus, alios tibi similcs zelo accendas, de-
scendeet convereare apud nos hominea.Sin aliter, 
vade, ο pcssiuie morlalium, nefurte Domiuus om-
nium fugientem to persecutus, psena aificiat eos 
qui te abeconderunt. Cogita to csseangelura lucie, 
licel nigra veslo indutua, le adfuiurum luci vera? 
epopondissc, toapud Deuin oro tuo judieandum,ut 
aiunt, qui virtutos oranis goncris promisisti. 

202. Tu in primis dcbitor es,magne roonache,De 
differas igitur debiti eolutionem. Proraisisti, eolve. 
Dixisli, age. Spopondisti, adimple. Cave ne Deo 
mentiarie, quem effugere impossibile est. Jugum 
tibi impositum est, noli ultra calcitrare. ipeo gra-
vitcr Ieto, profundum vulnns accipies; leviter au-
tem, et jucunde, in apcrto eritte indomitum non 
eaee. Ob id opus eritaculeo, et alia pcsna. Gustoe 
vines benedicts ee constitutus in lua tonsura : per-
sevcra orgo vinetum cuslodiens, et dignam meroe-
dem invonies. Et prfflsertim consecratuB es in vi-
neam dextcra Excelsi insitam, cujus rami et uui-
bra a Psalmista plurimum laudanlur. Remane igi-
tur quemadmodum vult qui te plantavit; da floree 
et fructus; ignem timeinquem inutiles raraivioeao 
Dominira», eecundum Evangftlium, projiciuntur. 
Mercedem amagno Patrefamillas reciporo voluieti, 
igiturlabora pempor. Produccre prandium non l i -
cet,ne otioeue tempore servituUB remaneaB.Gaoare 
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cxtra tnodum, ad gravandum corpus non debee, ηβ Α *Γναι μεγάλου Οίκοδεσπότου · έργάζοο τσίνυν fet.j 
eraseior opus negligas. Neque per totam noctem 
dormire fas est,propter communem inimicum me-
ridianum, qui nequenocte novit induoiae. Abim-
dat enim aagittis volantibus in die, et negotiie pe-
rambulantibua in tenebrie.Ille malum eemper ope-
ratur, te semperesse sobrium neceeee eat. 

203. Scio equidem, cum ista a me audis, ie paii 
peeaima arbitrari, et ignominia affioi, qui, vieua 
magister eese, ab aliia qu» agenda sint docerie. 
Ego autem nunquam tacerem, licel furore percitoe 
rampereria; non modo in gratiam tui, uniua et 

Ούκ έστι σοι δειπνεΐν έπί μακρόν, ΐ ν α μ ή καταργώ] 
τόν τής δουλείας καιρόν. Ούκ οφείλεις άριστον farjp.1 
μέτρα καί πρύς βάρος, Ίνα μή Ι μ ψ ο ρ τ ο ς ων άμιλ|ς 
τού έργου. Ούκ έστιν ουδέ όλονύκτιον άναπαόαεΜ 
σε διά τδν μεσεμβρινδν κοινδν έχθρδν, δς ουδέ vanrf 
σπέδεται. ΠλουτεΤ γάρ, ώσπερ βέλεσι π ε τ ο μ έ ν ο ι ς ^ 
ρας, ούτω καί πράγμασιν έν σκότει διαπορευομένας 
'Αεί τήν πονηρίαν έκεΤνος εργάζεται* άεί καί σέ ν̂ α# 
ανάγκη. 

σγ\ Καί οίδα μέν , δ'τι ταύτα άξ η μ ώ ν αχού» 
δεινά δοκεις πάσχειν, ώς έτι μου μένος* ε? γε άΐε* 
σκαλος είναι δοκών, είτα παρ' έτερων άκούεις, I 
ποιητέον. Έ γ ώ δέ ούκ άν ποτε σ ι ω π ή σι» μα ι, εί *d 
δια^ραγείης θυμούμενος* καί ού τοσούτον 1>Λ κ , 

Α 
άδεΧοοο(, 

ούς φενακίζειν έθέλων, τδ τού θεοΰ διαταράττεις ουτν 
πολίτευμα. 

σδ'. Τψ τέος μέντοι, έκεΤνο κα ί μδνον έπενεγχάι 
είς άφήγησιν παιδευτικώς ίλαράν, πεπαύσομαι. Σχέ-
ftai πάλαι ποτέ άνδράσιν Έ λ λ η σ ι ν έπιθέμενοι, έδά-
ρυναν τδν έπ' αύτοΤς πόλεμον, καί ή[σκν ού (5φον ©oprp 
το(. Ούκούν οί βλαπτόμενοι τ δ μέν τοι άναχ*^ 
τού{δεινού πραγματευόμενοι, τδ δέ καί συσκευή* έεν 
κουρίας τεχνώμενοι, σπένδονται κα ιρ ιχως έπί ν\μέ* 
ραις δσας τδ έν έκατέροις άρέσκον ακύρωσε. Ι » 
τού λοιπού έκάΟηντο τδ Ελλην ικά ν άφρδντιδες, « · 
στεύσαντες εαυτούς μόνοις τοις δρκο ι ς , ούτε φύλχιες 
προσιστάμενοι, ουδέ μήν στρατηγικώς έγρηνορότες. 

Scylbae autem ad dolum confugiunt. Intempeata ρ Οί δέ Σκύθαι — άλλ' αυτούς δπέρχετα ι επιθυμία 

auperbi, autduorum aliorum eimilium, quos per- g τδν ένα, τδν ύψηλδν, ή διά τους δμοίους δυο, β! 
eunies dimitto; aed cauea reliqaorum fralrum φθινύθειν άφίημι, άλλά διά τούς λοιπούς άδεΧοοο 
quoa dum decipere vis, regnum Dei perturbas. 

2 0 4 . N U D O tamen, hoc uno addito exemplo laeto 
et idoneo ad docendum, flnietur oratio. Scytbee 
oliai Grscis infeeti acrilcr io eos impreseionem 
faciebant quae 83gre suatinebatur. Igiiur qui 
laedebantur, tum ut periculum amovercnt, tum 
ui auxilia pararent, inducias paciaountur ali-
quaato lerapore, diebus quas utriusque par-
tia beneplacitum aeeigoavit eervandae. Gete-
rum GraBoi securitati ae dederuDt, flduciam in 
solo fcederie jurejuraodo collocaruot, neque excu-
biaa egeruul, neque militura more vigilarunt. 

ergo bora noctis, non cum aolito claaiore, subito 
irruentea,illo8 secure donnientee interfeceruot non 
paucoe. Sicque periieseot eoli juramento confiden-
tea, nisi Gioecie animua adfuisaet. Brcvi enim pro-
silientes armaque induentes, vix quidem superio-
ΓΘ8 evaeerunt. Poatea cum pcrjurii Scythae urgue-
rentur, in causam adducunt taDtummodo diea, 
nullo modonoctes intelloxisse dicentes,cum fcedua 
pepigerant. llaque diebus aolum allatis, injuate 
perjurii damnati fuis8ent,noctistempore irruentes. 

205. Huic earmoni flnem impone,eminenti8eime; 
quique rudem hanc hietoriam generose provo-
caeti, ex illa fructum percipe, cum et tu et 
fraternitae, quae apud te eet, doloeoe hostee quo-
tidieobsidenteshabeatis. Licet vos in die aobrioe 
non percutiant, scilicet visibtliter, quaai foadus 
mentientes, aed alio modo invi6ibiliter,quaai nocte 
irruenies mortalibus jaculia affligunt. Ita ut vobis 
eempersit vigilandum,maxime formidantibus ani-
marum latronem, nescientibus qua bora dolo-
auaventurua sit. Hoo autem facietis, apud voe 
alligati, imo et religati, eicque nec religionem nec 
religiosorum nomen mentieDtes. Ca3terum vobie 
praparatie ut prasparati eetia, vigilantia non eet 
revooanda. Unde quamvis per diem et noctem dor-
mientee voe peroutiant terribilee eagittarii, non 

D 

δόλου* Καί άωρί νυκτδς α"γνης, καί ούδε ξύν βο$ 
τή συνήθει, έπεισπτσόντες , έπεί έκοιμώντο έκιΐνβι 
αφύλακτοι, κατέκοψαν ούκ ολίγους* καί άν άπώλονα 
οί μόνψ τεθαρρηκότες τψ ορκψ, ε! μή τδ Έλληνα* 
άνδρικδν άντέπραξε τψ θανάτψ. Τ α χ ύ γάρ έκφορά»-
τες, καί στεγανώσαντες εαυτούς π α ν ο π λ ί α ι ς , pkft 
μέν — περιεγένοντο δ' ούν. Ώς δέ ριεθ* ήμέραν ij^ 
σκόντο έπιορκίας οί Σκύθαι, προβάλλονται είς στ*; 
γορίαν τήν καταμόνας ήμέραν, μή ουχί καί νύετες 
φάμενοι συνθέσθαι, δ'τε τάς σπονδάς έτίοεντο* διδ χόνες 
ημέρας έκπεφωνηκότες, ούκ άν δικαίως παρασεονέε^ 
κρίνοιντο νυκτδς έαιθέμενοι. 

σε. Κάτεχε καί τδν λόγον τούτον, & δψηλέ* κει 
τήν αγριάδα ίστορίαν ευγενώς έγκεντρίσας, κάραι·-
σαι καί δι' αυτής, ώς ούτω και συ καί ήκσ»^ 
αδελφότης δολίους πολεμίους κύκλφ περικαθημέΜ^ 
έχετε* οΤ κάν έν ήμερα νήφοντας υμάς ού βάλλα* 
έξ εμφανούς δηλαδή, ώς οΤα σοφιζδμενοι τήν Λ»* 
δήν, άλλά τρόπον άλλον άφανώς, καί ώς έν W 
έπιθέμενοι , καιρίαις άλγυνούσι βολα ις . "On ^ 
έγρηγορέναι υμάς χρή , δτι μάλιστα εύλαδοορ^ 
τον ψυχοκλέπτην άγνοούμενον πο ία δ ρ α δόλ** ·*°' 
λεύσεται. Ποιήσετε δέ αύτδ, πρδς ύμιν Υ^' 
νοντες, έτι δέ καί υπομένοντες, καί οδτω|4* ^ 
μονήν, μήτε τδ μοναχικδν δνομα ψευδδμενοι. "Αλλ*Κ 
δέ γε διακειμένοις, ώς νυν διάκεισφε, ούκ έστιν ύμ« 
ένιδεΤν έγρήγορσιν. "Οθκν ώς μεθ* ήμέραν καί νύχτε 
πάσαν άφυπνούντας υμάς βάλλοντες ot δεινοί το^-
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ται, ούχ αν ι μεν έκκενώσωσιν 6 ιστών τάς φαρέτρας \ exhaurient tamen pharetras euas, malitia omni di-
«ύτων, ol τήν κακίαν παμπλούσιοι, χαί δι' αύτδ vitea, ideoque contra DOS auctores et inventerea 
καθ* ημών πολυδελεις χαι χακομήχανοι · ούκ άνή- tnalorum : non percutient autem qoasi in morlem 
σοοσι δέ, ώς είς θάνατον πλήττοντες. *0 μή γένοιτο percutientea. Quod ne fiat continuo, Deoe ealva-
διά τ έλους , θεέ σώτερ, ψυχοσώστα, φιλάνθρωπε, tor, saJvana animaa, amator bominum, magister 
διορθωτά, εύκογητέ είς τούς αίώνας τών αίώνων. virtutie, benedictus ία ssecula BaBeulocum. Amen. 
Αμήν. 

EJUSDEM 
DIALOGUS THEOPHILUS ET HIEROGLES. 

Ευσταθίου μητροπολίτου θεσσαλονίκης άλληλο - J 
γραφία , προτεθειμένη πεισαι τούς θείους 
αοελφούς μή σκορακίζειν τδν θεοφίλτατον 
έφέσει της τού ίερωτάτου κλήσεως. Υπόκει
ται δέ δ διάλογος μέσον δυοΐν ών δ μέν 
παρά τδ Ιερδν ώνόμασται Ιεροκλής, δ δέ παρά 
τ ο θεφ φίλον Θεόφιλος, ο'κειως αυτά καί προσ
φυώς τ φ προκειμένω ζητήμσ/ct. Προλογίζει δέ δ 
Θεόφιλος. 

α. Θεόφιλος. Ηότερον, ώ Ίερόχλεις, έστι τις ευτυχία 
χ α ί έν δνόμασιν ; 

Ιεροκλής. Ναι, ώ Θεόφιλε. 
Θεόφιλος. Καί πώς άρα τούτο ; Δοκεις γάρ μοι έξω 

τ ό π ο υ άποκρίνατθαι. 

Ιεροκλής. "Οπως ·, 'ϋδί . Ευτυχεί γάρ τις ού μό
νον έν εύκληρία βίου αναστρεφόμενος πραγματικών, | 
ά λ λ ά και δvoμαζόμεvoc, ειτ' ούν εύωνυμούμενος , 
Ιΐίνδαρος άν ε?πη, δς ευωνύμους τούς περ ικλύ-
τοος καλεί, δριμέως φράζων εκείνος. Καϊ Ιδού* ευ
τυχία τις άνθρώπψ αύτη καί έν δνόμασιν, έπομένοις 
τοϊς πράγμασιν, επειδή καί σοφού γνώμη, τά έργα 
τους λόγους εύρίσκεσθαι. Θεώρησαι δέ τδν λόγον 
τούτον καί έν τοις άνάπαλιν* έστι και δυσπραγειν 
έν δνόμασιν, δ'τε τις άγαθδς ών άνήρ, καί μηδέν 
τε πλέον τών κακιόνων φερόμενος , κακωνυμεΐται, 
οδτε άδρδν κλέος εύρίσκων, ούτε άμυδρδν, ουδέ έκ-
φαινόμενος χρηοη[ φήμη, άλλ' ώς ύπδ ζόφψ σδεν-
νύ μένος. 

β'. Θεόφιλος. Σοφίζη, ώ Ίερόκλεις, καί με περι· 
ε'ρχ-β, οδ κατ' ευθύ, άλλά τδ τής ερωτήσεως δμωνυ-
μοΰν λαδην ένδεδομένην σοι εύρηκώς, ελών άγχεις 
με. Ερώτησα δέ αύτδς ούκ, εΓπερ έστιν άνθρωποις 
εύτυχεΐν καί έν τδ) δνομάζεσθαι, άλλ' εΓπερ ουσιω
δώς ευτυχία τις άποκεκλήρωται καί αύταΐς δή κατα
μόνας ταις λέξεσιν ; Αύτάς γάρ έγώ έφην ονόματα. 
Τί δή πρδς τούτο μειδιών σοι έπήλθεν, ώ 'ίερό-
κλεις ; Μήτι καί άρτι τήν έρώτησιν είς όμωνυμίαν 
σχ ίζβΚ; 

Eustalhii metropolitani Thessalonicensh dialofus, 
quo sanctis fratribus persuadere conatur ns 
Deo dikctisiimum contumeliose sacerrimum ap-
pellent. Intsr duot habetur dialogus, quormm 
unus α voce Ιερόν (sacer) dictus est HierocUs, 
alter α θεψ φίλον (Ded dilcctus) Theophilus nomi-
na/ur, nominibw sic proprie et propositae quxs-
iioni congruenier datis. Pnor verba facit Theophi-
lus. 

1. Theophilus. Estne, ο Hieroclee, eiiam in no* 
miaibue aliquid faaati ? 

Hierocles. Utique, ο Theophile. 
Theophilus. Quomodo vero hoo ? Viderie enim 

mihi preter argumentum reepondieae. 

Hierocles. Quomodo ? Ita. Felix enim eat aliquia, 
D O D eolum oum in prosperitate vit» revera con-
veraatur, aed etiam quum talia dieitur, Bcilicet 
quum fauati nominis habetur, ut dixertt Pin-
darue, qui lausti nomiois viros illustrea aignt-
floanter vocai. Eaimvero felicitaa quadam eat 
homini et in nominibus, quae factis reapondent, 
aiquidem eapiens quia dixit verbis inesee facta. 
Illud vero et in contrariia congidera. Namqao 
raalum omen eaee poteat ia oominibua, quaodo 
ecihcet vir bonue, nec quidquam pejua admft-
iens, infauetum nomen habet, neque abundan-
tem, neque eubobacuram gloriam iavanii, neqoe 
bona faraa oelebratar, sed quasi in tenebria 
perit. 

2. Theopkilui. 8ophiatice agia, ο Hieroolea, et 
j me circumvenie, non per viam reotam, eed in-

tcrrogationie ambiguitate, quasi prestita tibi 
ansa, invcata, oaptum urges me. Iaterrogavi 
autem ipse non an felicea eaae poaaint bommee 
etiam propter nomea, aed an revera ielicUaa quta-
dam obtigerit per ae ipsi» vocibue. Hae eoim ogo 
dicebam nomina. Gur vero ad baeo aubridere 
incepieti, ο Hieroolee ? Num et nuno qoeaitum ad 
ambigaitatem retoindia Τ 
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HierocUs. NOQ irrisio, ο Philothec, risus istc. Ιεροκλής. Ού κατάγελως, ώ φιλόθ«ι τοΰτο μει· 

Purpureo auteni coloro hic perfunditur et exbi-
laratur vultua juxta benevolum mentis affectum. 
Sed bono animo βίβ, siquidem nunc interro-
gasti aimpliciter et determinate. 

3. Theophilui. Quid igitur dicie ad hanc aim-
plioem quaeationem ? 

HierocUs. Quid aliud nisi me negaro? Dioo enim 
nibil aut proaperum aut infaustum inesae voci-
bus. Nulla euim vox subataalialiter exeistit; 
felicitae autem aut infoMcitas 8ubstuntiia quibua-
dam attribuitur. 

Thsophilus. Quam recte dixiati, ο Hieroclee ! 
Hierocles. Quis porro, ο Thoophile, tibi pcopus 

δίαμα · πορφύρει δε ίλαρδν ή οψις ένταΰθχ 
ψυχής φίλιον κατάστημα. θά£ρει δε, ώ ς ήρώτησαςτς 
δεύτερον μοναχώς τε και ασφαλώς. 

γ'. Θεόφιλος. Καϊ τί δή λέγεις π ρ δ ς τ δ δισχιδές 
τοΰτο πύσμα ; 

Ιεροκλής. Τί ποτε άλλο, ή άποφάσκω ; Φτ(μ} 
γάρ , μήτε εύτυχίαν, μήτε δυστυχίαν , έπι\γ$. 

φωναΐς. Φωνή μέν γάρ ουόεμια ν*· 
δύστυχε"» ν δέ ούσίαις iui> 

άπ-

ζεσΟαι ταΐς 
σίωται , εύτυχειν 
επιλέγεται. 

Θεόφιλος. '12ς ευ γε είπας, ώ Ίερόκλεις . 
Ιεροκλής. Τίς δή. ώ Θεόφιλε, δ σκοπδς σοι τοΰ ουτι* 

eet talia problemata proponenti ? Non enim aane Jj προβληματίσασΟαι : Ού γάρ δήπου τ η ν ά λ λ ω ς ο5τ* 
frustra hoo proposuisti. 

Theopkilus. Detogam libi reprohenaionetn qua 
quosdam inouso de admitteudia vel rejiciendia 
nominibua. 

Bieroclet. De quibusnam ? 
4. Theophilus. Giroa plura alia nomina, eed 

prseeriim circa vocee : $acer et Dco dileetus 
(Ιερού, θεοφιλούς). Valde ooim placuit nonoullia 
apisoopie et aliia vocem Ιερόν et ejue exoellen-
tiam mirum in modum extollere, vocem autem 
θεοφιλές et ejue extensionem omnino deprimere. 
Enimvero ei quia se aacerrimum dioi audiat, in 
coelum ferri eibi videtur, si vero dicitur θεοφι
λές· Dao dilectua, aive θεοφιλέστατος, Oeo diloo-
tieeimus, non dubito quin padore Buirundatur, 
quaai inaigni accapta contumelia. Ideoqua ipee 
vocem Θεόφιλος expellere volona, ejna loco vocem 
Ιερδν civitate dono et bene agere puto ; et ipse 
quidem erubeeco, ei Theopbili, non autem lliero-
tbei, aive tali alio nomine appoller quod a plu-
ribas admittitur, tibique invideo propter gloriam 
nominia Ιερού quod geris, ei illoa beatoa pr«-
dico qui te genuerunt,quontaai tali te celebravarunt 
appellatione. Porro quaero a te, qui taatum eor-
titus es nomoa, quid tandem rgo eentire debeam 
de nominibua illis. Forte enim una ex appella-
tionibus, ecilicet ea qua eacrum sonat, lelix eet 
proptereaque amatur, et concupiecentiara majo-
rem allicit; altera autem, licet eplondide cora-

προυτεινας. 
Θεόφιλος . Ανακαλύψω aot μέμψιν έμήν 

μέμφομαί τινας έπί ονομάτων εκλογή καί 
εκλογή. 

Ιεροκλής. Ποία εκείνη ; 

δ'. Θεόφιλος. Πολλακ μέν καί άλλαις, έν δέ ταΐς 
καί τή τού Ιερού καί τοΰ θεοφιλούς. Εύηρέστηται 
γάρ δια^όροις έπισκόποις τε καί λοιπό ΐς τό μέν 
Ιερδν δνομα καί τήν αύτοΰ ύπέρφεσιν όψου καθί-
ζειν, τδ δέ θεοφιλές καί τήν αυτού έπίτασιν ύπο-
βάθμιον πάνυ τι καθιστών. Ά μέλει τοι καί Ιερώτα-
τος μέν τις άκουσας, ουράνιος είναι φαντάζεται · 
θεοφιλής δέ, είτε θεοφιλέστατος, άλλ' αύτδς ούκ 
οΤμαι ώς ουχί καί έγκαλύπτεται, οία περιυδριζόμε-
νος. Διδ καί αύτδς έγώ έξοστρακίυειν έθέλων το 
θεοφιλές, πολιτογρασώ άντ' αύτοΰ τδ Ιερδν, και λο
γίζομαι αγαθόν τι ποιειν · καί που καί έμαυτδν 
αίσχύνομαι, εί καλοί μην Θεόφιλος, ού μήν Ιερόθεος, 
ή τι τοιούτον άλλο έξειλεγμένον τοις πλείοσι · καί 
σε δέ ζηλώ τοΰ Ιερού κλέους, δ προγράφεται σοι, καί 
μακαρίζω τούς γειναμένους, δ'τι σε τοιαύτη πάρω-
νυμία έκλέϊσαν. ΙΙυνθάνομαι δή σου, ώ κληρονομή-
σας ονόματος τηλικοΰδε, τί ποτε καταρτίσεις φρο-
νεϊν με περί τούτων τών ονομάτων ; Μήποτε γάρ 
ευτυχεί μέν θατέρα λέξις ή κατά τδν Ιερδν, καί διά 
τούτο έράται καί έπιθυμίαν έφέλκεται πλείονα* ή 
δέ λοιπή, καί ταΰτα λαμπρώς έσταλμένη, καί Θεοο 
φιλίαν άγγέλλουσα, ούκ έπισύρεται φ ίλους , άλλα εσ-
ραβλέπεται ώς οία καί τις δυσπρδσοπτος. 'Βρί μέν 

poeita, et Dei amicitiam annuntians, non poat se D οίμαι ^άνυ πολύ σεμνότερον είναι και κδσαιον τ* 
trahit amicos, sed coniemnilur, tanquacn deformis 
aliquia. Ego varo ceneeo multo roagia venerao-
dura et dcoorum esee Doi amici nomen quam aaori, 
aaltem quoad apertam locutioneui. Volo autem 
robur mee aententie. 

5. Hierocles. Penetro in profundum aaori 
(Ιερού), et perepicio qniddam quod non in super-
flcie Tolvitur, aed qaod aoumen aepectus expo-
•talat. 

Thnphilw, Qnidnain istod ? 
Bierocle$. Boc, ο Theophile. Nomina, teu dictio-

Οεοφιλές τά γε εις προφανή φράσιν ή π ε ρ τδ Upw* 
έθέλω δέ καί τήν σήν ψήφον προσεπιτεβηναι, ε? πως 
ούτω κωρώσω κράτος οΤς λογίζομαι, 

et tuum superaddi euffragium, ut ita 

ε'. Ιεροκλής. "Οτι κατακύπτω είς τδ βάθος τοΰ ιε
ρού, καί διορώμαί τι ούκ έπιπολής φερόμενον, άλλ1 

οίον έθέλειν δξύτητα βλέμματος. 

Θεόφιλος. Ποίον δή τινα ; 

Ιεροκλής. Τοιαύτην, ώ Θεόφιλε. 'Ονόματα, ε&' 



913 DIALOGUS THEOPHILUS ΕΤ HIEROCLES 9 U 
οδν λέξεις τινάς, άφωσίουν άποπληρωτικώς τοις Α nes quaadam excluaivo diviais rebue antiqai de-
0ε ίο ι ς πράγμασιν ol παλαιοί. 

Θεόφιλος. Ποια έκεΤνα, ώ Ίερόκλεις; 
qf. Ιεροκλής. 'βς μάλα μυρία · πρδς δέ τδ 

ένεστώς έξ δλιγίστων έναγαγεΐν σε βούλομαι είς τά 
δλα. Μυειν εκείνοι έδεσαν ού τδ τπλώς διδάσκειν, 
άλλά τδ έν άπο(5ρήτψ παραδιδόναι, ά θεφ οικεία 
καί τοΤς κατ' αύτδν ένΟεάζουσι · καί μύστας ώνό-
μάζον, δσςις έξεγένετο τοιαύτα μαθεΤν διδασκα
λ ία , ών καί έκφερομένων είς άκοάς βέβηλους, θά
νατος έπεψήφιστο τοΐς έκλαλήσασι. Τδ τε δή μυειν 

"βύαγές ή ν, καί τδ τελεΐν, καί ή κατ 1 αύτδ τελετή, 
καί τδ εύάζειν, ψ συνομαρτεΐ καί δ Εΰϊος* εύάγη-
τον δέ καί τδ εποπτεύε ιν, χαί τδ θύειν, χαί τδ ευ-
χεσθαι, χαί δ άρητήρ, χαί ή δμφή, καί ή κληδών, 

vovebant. 
Theophilus. Quaenara eunt istae, ο Hierocles? 
6. Hierocles. Prope inflnitae. Nunc autem ex 

paucis9imie ad orania adducere te volo. Conni-
vera oculis (μυείν) illi dixerunt non doceie sim-
pliciter, sed in secreto tradere, q\\m Deo eunt 
propria et iia qui ab illo afflantur ; et mystaa vo-
cabant quibuscunque contigcrat talia disoere do-
cumenta; quae si ad profanas aures delata essent, 
nox decernebatur advereue eoa qui revefaaeent. 
Connivere oculis (μυειν) sacnim fuit sicut et initi-
are et initiatio, et clamara Evan in honorem 
Baccbi, unde et Evius. Sacrum quoque fuit inapi-
cero (ad eacras spectandas admitti caremoniaa), 

καί ή δ'σσα, ή δέ ποτε [αη ήδη ποτέ?] χαί τδ δλο- ρ et pacriflcare, et precari, et aacerdos, et oraculum 
λύζειν. Τί ούν, ώ Θεόφιλε; ζητήσεις χαί άλλα (δμφή) et augurium (κληδών) et praeaagium (δ'σ-
τοιαύτα παρατεθήναι, ή αρκούντως ενήγαγε σε ταύτα, 
• ίς δ'περ έχρήν ; 

ζ. Θεόφιλος. Έβαψα είς το νόημα, έφ' δσον έδει, 
καί ούκ έθέλω πλείω τοιαύτα συνείρεσθαι. Άλλά τί 
μοι αυτά πρδς τήν τού Ιερού έννοιαν καί τήν κατ' 
αύτδ 0*ίαν σεμνότητα; 

"Ιεροκλής. Αυτό σοι τούτο, ώ Θεόφιλε, δ λόγος 
-ήκει δηλώσων, δτι θεΤον δνομα καί μυστιχδν ούχ ή τ 
τον τι τών άλλων καί δ Ιερδς καί δσα τούτψ σύστοι
χ α , τδ ίεράσΟαι, τδ ίερατεύειν, τδ ΙερεΤον, χαί tt 
τ ι άλλο συμφωνεί τούτοις. 

Θεόφιλος. Ταχύ ούν, ώ Ίερόκλεις, άναπτύξας πέραινε 

σα) at aliquando vociferari. Quid igitur, ο Ttaeo-
pbile ? Quferesoe ut alia aimilia tibi proponantur, 
an sufficienter induxeruot te htec quo oportebat ? 

7. Ikeophilus. Perpexi rem, quantum opue eet, 
nec jam aimilia continuari volo. Ad quid mibi illa 
ad sacri intelHgentiam et|illam quam pr« ae fert 
eximiam gravitatem? 

Hierocles. Id ipaum, ο Theopbilo, eermo demon-
etrare pnesumit, non minue quam alia divinam 
et myelicum ease nomen sacer et qusBOunque 
hutc affinia sunt, eacrari, saoerdotio fangi, et ei 
qaid aliud coneouat. 

Theophilus. Sententiam cito explicans, ο Hiero-
τδν τού λόγου σκοπό ν. Έ γ ώ γάρ σφαδάζω άμφαγνοών, Q cles, fealina ad scopum sermonis. Ego enim in-
δπως άν καταστήσης, δ προέθου, καϊ ούκ έχω 
διαβλέψαι τρανές είς τδ τέλος. 

η ' . Ιεροκλής. "Ακουε, ώ Θεόφιλε. Δύο ταύτα έν 
τοΤς πάλαι ποτέ σεμνά έπιφΟέγματα παραδέδοται, 
γοργά τε καί καθαΑά τήν άπήχησιν, εί καί άλλως, 
ού λάμποντα πρδς σαφήνειαν, τδ *ιε καί τδ ίή . Καί 
τδ μέν Τε δοκει παρακεκεύεσθαι, καθά που καί τδ 
άγρει, καί τδ φέρε, καί τδ άγε* καί έστιν αυτού ση
μασία τδ πέμπε. Διδ καί δασέως προσπνεΤται ή τής 
λέξεως άρχουσα. Τδ δέ ίή ού τοιούτον έστι κατ' ου
δέν* ούτε γάρ κέλευσμα τι εμφαίνει, ουδέ μήν δασύ 
«νεύμα Εχει. Έπιλαλείται κατ' ένθουσιασμόν. Καί 
τού μέν πρώτου ύπόδειζις έν τψ Τε, παΐ, δ'περ έστί 
πέμπε, ή βέλος δηλονότι έπίκουρον, ή άλλο τι βοη 

quictus et anxius sum, donec videam quomodo 
constitueris id quod proposuiati, neque valeo us-
que ad finem clare perepicere 

8. Hierocles. Audi, ο Theopbile. Du» inter vote-
rea venerand® voces tradite sunt, tenues et olare 
quoad sonum, licet cajtcroquin non satie perapi-
cuaB, hic et ie (ίε, ίή) . Prior adhortari videtur, 
quemadmodum age, agedum, et illius eignificatio 
eat mitte. Ideoque aapero notatur spirilu priraa 
vocis littera. Vox autem ίή prorsus differt. Non 
enim adhortationem significat vel jussum, nec: 
aaperum habet spiritum : et divino instinctu pro-
fertur. Et prior quidem apparet in hac dictione : 
Τε, παΐ, hoc est, initte eeu porrige, nimirum 
telum auxiliare aut aliud quid eubeidiarium,unde 

— , — , , 1 - · 4 - - i - i · · r"'i t\ fcV*"1" ^ . . 
Οητικόν άφ' ούπερ ού μόνον Ήίος δ ούτως Ιείς, εί- υ dcrivatur non solum ήίος, id eet qui sic porngit 
πεϊν 6ε ταυτδν, άφιείς πρδς βοήθειαν, ώς εΓπερ ήν 
Ίή ϊος έν τετράδι συλλαβών άλλά καϊ Τλαος, δ Ιείς 
δηλαδή βλέμμα θειότερον. Τού opqcv γάρ είς τδ λάειν 
μετειλημμένου, εΓη άν Τλαος, πρώτιστα μέν θεδς, δ 
παντέφορος, δς και Ιλ^κοι τοΐς τε άξίοις καί ήμίν, 
είτα καί δ πρδς θεδν διορατικώς έκτυπούμένος. Καί 
ούτω μέν έν έδαφίω άρχαίψ τδ Τε κείμενον παραδέ-
δεικται. Τού δέ ίή πλατυτέρας ούσης έν τοΐς πα-
λαιοΤς προφοράς, πρόχειρος ή έν τψ ίή, παιών, ού 
δήλωσις μεταληπτική τδ ώ θεραπευτά, ει τις ένθυ-
μοΐτο, παιώνα τούτον λέγεσθαι τδν ιατρικώς Βερα-
πεύοντα · καί έοικεν Γασιν ύπεσχήσθαι, ή προκά-

eeu mittit ad auxiliura, velut si essct ΙήΥος vox 
quadrisyllaba, sed eliain 'ίλαος, boc eat qui vultu 
aupernaturali aspicit. Cum enim δρφ/ (videre) in 
λάειν (aspicere) tranarautas, tum erit Τλαος (cle-
mens) primum Deus, omnia inspiciens, qui et di 
gnis et uobie Ιλήκοι (propitius sit), deinde etiam 
qui mentis acie Deo similis factue cst. Et aic qui-
dem vocem Τε in antiquo libro quodam usurpatam 
iovenimus. Vocis autem ίή eensus 'latius patet 
apud veteres, et apparet in illo : ίή , παιών, b o o 
est, ο tu qui cura9, si quis velit illum παιώνα 
(curatorem) dtci qui medici more inservit, et vi-
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detur hoc vocabulum aanationem cccleslcm pro- Α λεισθαι θ*όθεν τούνομα. Τοιούτοιν δντοιν του 1ε 
του Ιή (πολύωρημονεΐν γάρ ε!ς πλέον ούκ αν έθέλκ' 
ημάς, ώ Θεόφιλε), τοΰ 1ε φαίνεται (x*i •«Ρ^ 1 

σκει τοις Ηατράαι τών τοιούτων μεθόοων) περ. 
ειλκύσθαι το ίεθδν χαί τήν κατ* α ύ τ δ σύστοιχα* 
άπασαν. Νοείς ήμας λαλειν τι καλδν , τ* σιησίμιΐι 
τοΰ περαιτέρω λέγειν, μή και γ ε λ ώ μ ε θ * ? 

mitlere aut invocare. Cum igitur h»c du® vocea, 
U et Ιή, ita ee habcant (nara velle tc plura a no-
bis audire, fix credidcrim, ο Tbeopbile), ab illa 
1ε (neque Palribus ipais talis enucloatio displicet) 
originer sumere apparet vox Ιερδν (aanctum) et 
omnia ei;oilia vocabula. Utrum putas noa recte 
loqui aul via noe bio subsiatere, ne rieui ooe ex-
ponamus ? 

0. Theopkilus. Optima mibi perauades, ο Hicro-
oles ; aoluinmodo profundius in sensum inquirene 
et aubtilius explicare etudcne adjiciam, Ιερόν (sau-
ctumjesse a quo mittilur bona valetudo. 

HierocUs. Rem actu tetigieti, ο Tbeophile, et ab 
initio ad finem recte perveniati, uti poverbio di-
citur. Et ut iogenue vepitatem fateamur, tu altiua JJ σασΑαι δέ τδ άφθόνητον, καί τ ι ραθύτβρον ήμίη 

Ο'. Θεόφιλος. Εύ με π ρ ο σ τ ά ζ ε ι ς , ώ Ιερέως 
καί πως ήδη λεπτυνάμενος είς νουν κ α ί Ισχνοληύ» 
έπιπνευσθείς, επιβάλλω, Ιερδν ε ίναι , άφ' ου **» 
(3ώσις. 

Ιεροκλής. Εύστόχησας, ώ θ ε δ φ ι λ ε , *«« λεχ» 
αρχήν πέρας έσχες, b δή παροιμιάζεται . Ηα^ησα-

quara nue vooabuli eeneuin perveatigaati . Noa 
enim putabamua, a vooe 1ε deaoendere illam Ιερός, 
quomadmodum διερδς (vigene) ei κρατερδς (poiena) 
et aimilia ; tu autem, valetadinem vocabulo Wpov 
adjiciene, penitius eeneum peneiraati. Jam vero 
eio rea ae habeat, et pergae velim Ul i modo philo-
eopbari, quamvie de bac re offendanlur, aueteri 
acilicetet morosi et rerum verborumque ierre-
atrium ao bumilium cootemptorea, qui ne io eum-
mia quidem ariatia ingredi volunt, aed veluti 
Pegaai volatilee in aere feruntur, nihil facientee 
grammaticam qu« vocabulis enucleandia operara 
navat.Plato quoque celeberrimus illeinter philoso-
pho8,adjuvabit te in hooetudio,qui at ipeeexplican-

διεώρακας. Ημε ί ς μέν γάρ ένενοοΰμεν, ώς παρά -ά 
1ε δ Ιερδς πρδς δμοιότητα τοΰ δ ιεράς, καί κρετε· 
ρδς, καί τών δ'σα τοιαύτα · συ δε γλαφυρώτερο» 
περιενοήσω, £ώσιν έμφαντασάμενος τψ τοΰ ιερόν 
ονόματι. Και έχέτω ούτως, καί γένοιτδ σοι οιλοσο 
φειν καί τδν τρόπον τούτον, εί καί τίνες δυσαρε
στούνται, στρυφνοί γε αυτοί δντες καί δυσέντευκτοι 
καί άθιγεΐς τών κάτω καί χαμερπων βημάτων τε 
καί πραγμάτων οΐ ού μόνον άκρων έπ' άνβερίκων 
έξανεμούνται θέειν, άλλά καί Πήγασοι άερσιποτητοι 
φέρονται, περιφρονοΰντες τήν φοσιολόγον γραμμα
τικών. Συλλήψεταί σοι καί Πλάτων αύτδς τού πονή
ματος, δ τήν φιλοσοφίαν μετάρσιοε · κα\ γάρ τοι 
καί αύτδς έχαιριν άναπτύσσων δνόματα, και τήν έν 

dia verbiedelectabaturiniisqueverametymologiam ρ αύτοις θεώμενος έγκύχλιον φυσική ν έτυμδτητα. 
naturalam conaiderabat. Habes igitur, dum alia "Εχεις δή ούν, τά μέν μαθών, τά δ' αύτδς έξευρών, 
quidem didioisti, alia autem ipse inveoisti, vocem 
Ιερδς divina oaturs convenientero, et jure me-
ritoque quia dtxerit, vocem ιερδς qua) cum re-
bus divinis et cum Deo ipso coberet quaai innata 
el omoiDO propria, ab illis dorivari, hincque eaa-
ctitatem Iranaire ad 6acerdulem,ct ad ojua oiunua, 
et potiaaimum ad eum quiinter illoe primum lo-
cum obtiuet. Et DOHU revcra priuium et maguum 
et omniuoi altiteuin aacerdotem, qui totue cle-
mens, totua aalua est, qui noa sanctoe sibi conee-
crat, ot talis benefioii participea nos reddit et 
vocatiooe ei actione. Perspectum babes, ο Theo-
pbile, qualie sacerdoa sit, qualis princeps aacer-
doe. et que caetera ejusmodi euot varba. 

10. Thiophilui. Sublili ao eublimi raliooe ha?o D 
exposuiali, Hieroclea. Vucem quidem Ιερδν (san-
otum) Deo attribuisti eique eoli conoeseieti et pro-
priam eeae voluieti, vooeni autem θ"φιλές(Όβο cba-
rum) velut pcaturiginom illinc profluentem in ami-
oos ejus deQuere viderie dixiase. 

Hierocles. Ita est, ο Theophile. Igitur sacerdoe 
ille in srecula et aummus aacerdoe piissime glorifl-
cator: vox autem θεοφιλές nunc qaidem nescio 
quanara ratione Deo oompotat. Videntur enim ta-
ilaproprio aenea ei attribui, hominibus autera ei 
oharia τδ θεοφιλές* 

θεία φύσει έπιπρέπουσαν τήν τού Ιερού κλήσιν καί 
ειποι τις δν θα^ούντως, τδ μλν Ιερδς αυτών 
έξήφδαι, τών θιίων καί θεού αυτού κολλώμενον, 
οίον, ή έμφυόμενον, καί ούτω π ω ς οίκειούμενον 
εκείθεν δέ μετα^υΐσκεσθαι τδ σεμνδν καί έπί τόν 
ιερέα, καί έπί τά κατ' αύτδν, καί μάλιστα έπί τό> 
έν τοις τοιούτοις προάρχοντα. Καί οίδας πάντως τόν 
καί πρώτον καί μέγαν καί όντως Βψιστον αρχιερέα, 
τδν δλον Ιλαον, τδν δ'λυν σωτηρίαν, δς ήμας δαίους 
αίτψ καθιεροι, καί τοΰ τοιούτου αγαθού μεταδίδωαι 
καί κλήσει καί πράγματι. Κατέχεις -ήδη γνους, σ7-
μαι, ών Θεόφιλε, οΤός τις δ Ιερεύς, π η λ ί κ ο ς δέ δ άρχ-
ιερεύς, δποΐα δέ καί τά λοιπά τού τοιούτου οτοίνεε 

ι'. Θεόφιλος. Πάνυ λίαν τά το ιαύτα μετεύριεες, 
Ίερόκλεις. Καί τδ μέν Ιερδν παρέστη σας τφ θιφ, 
καί παρ' αύτφ άφήκας μένειν, κα ί ψκείωσες είς 
εγγύτητα · τδ δέ θεοφιλές ά π ό ^ ο ι α ν άφήκες Ις 
εκείνου, οΤμαι, είς τούς αύτφ φίλους έπιστελέ-
ξασθαι. 

Ιεροκλής. Ούτως έχει, ω Θεόφιλε. Ούκούν Ιερεύς 
μέν έκεΤνος ε·ς τδν αίώνα, καί άρχιερεύς δέ σεμ
νότατα δοξάζεται * τδ δέ θεοφιλές, ούκ οΤδα τφ 
τέως, δ ποία λόγου διαθέσει προσφυές τψ θεφ 
έσται. Δοκεϊ γάρ τά τοιαύτα μέν οίκείως αύτφ 
έπιλέγεσθαι, άνθρώποις δέ φίλοις αύτψ τδ Owf-
λές. 



017 DIALOGUS THEOPHILUS BT HIEROCLES. 918 
Θεόφιλος. Μηκέτι, φ Ίερόκλεις, πλείω πονεΤ-

σδαι μελέτα. "Αδη γάρ κατελαβόμην Ικανώς, τδν 
Ιερδν, καί έτι πλέον τδν Ιερώτατον, ευαγές είναι 
£*ΐμα και σεβάσμιον και άγιον καί μονήρες είς 
fcvotav, ώς μή αν δπεΐναί τι διπλόης {ς γε τδ μή 
tttov, καί θ*ψ φίλον δνομα καί αύτδ εΤναι, μηδέ 
μήν σχίζεσθαί καί εις τι έτερον μή τοιούτον. Καί 
καλώς γε άρα φιλούσιν άνθρωποι διά ταύτα Ιερω-
νομεισθαι· 

ια'. Ιεροκλής. Βλέπε, ώ Θεόφιλε, τήν άνεζέτα-
στον κρίσιν, ώς ού βέβαια επιβάλλει άποφαίνεσθαι. 

- Διδ καλώς άποπέφανται, ώς οί ταχείς φρονεΐν ούκ 
ασφαλείς άποβαίνουσιν. Ούτω γούν καί αύτδς έπι-
σχών με τού περαιτέρω λαλήσαι καί σκεψάμενον 
ακριβώσασθαι τδ προκείμενον, καί ταχύ νοήσας 
αύτδς, τά μέν άλλα καλώς έπιβέβληκας* έν δέ τι 
ούκ άν έχοις είπεΤν, ώς προσίεται καί αύτδ ή λεκ
τ ική δρθότης. 'Ασχιδές γάρ είναι τδ ίερδν, καί ώς 

Ϋ^«ι μονήρες κατά νούν θεΤον, ούχ ώμολόγηται, 
καί πως τύχη τινί, ούκ άν ειποιμι, αίσία. Τήν τε 
* Ρ χ ή ν *£ αυτής βαλβίδος λόγου άπεπλάνησέ σε τής 
ορθής ή δμωνυμία εκείνη, τής έν λόγψ συνθήκης* 
καί νύν δέ είς τήν τού Ιερού σημασίαν δμοίψ δή τινι 
λόγψ προσέκοψας. 

Θεόφιλος· Πώς ποτε, ώ Ίερόκλεις ; 
Ιεροκλής. "Οτι καί τδ Ιερόν ούδ' αύτδ στενο

χωρείται είς νούν ένα, πλατύνεται δέ, δσα καί τι 
(3ευμάτΙον, είς ανάλογους κλώνος, ώς οί δνοματοθέται 
κυρούσιν. 

ιβ'. Θεόφιλος. Ούκούν επειδή, ω διδάσκαλε, ούτω 
τεχνικώς διοπτεύεις, έφ' οΤς έμοί ούκ έστιν έξι-' ( 

κνεισθαι τήν δρασιν, λαβών χειραγωγεί με καί διά 
τής τοιαύτης δδοΰ. 

Ιεροκλής. Μετρήσω σοι, ώ φίλος, ώς έν συναι
ρέσει, ές δσα τδ Ιερδν έκνεύει, καί δσοις επαναπαύεται, 
ώς ούτω φάναι. καταλύμασιν. 

Θεόφιλος. Αέγε δή σπεύσας έκεΤνα· ού γάρ μοι 
σχολή, ώς ένευκαιρεΐν καί εισέτι άκοή πλείονι. 

Τεροκλής. Άλλ», ώ αγαθέ, μή με πνίγε, άλλά 
Ιφες, άνέτψ πνεύματι διίξεσθαι τδ κατά σκοπόν. 
ΚΙ δέ πάνυ άνθέλκει σε πραγματεία τις έτερα, χαίρων 
άπότρεχε. 

Θεόφιλος. Ούκ άποδραμούμαι ούτω ταχύ, άλλ* 
άναμενώ έξ ανάγκης, Ινα μή τήν έως άρτι ώραν εική 
δαπανήσας μεταμέλωμαι. j 

ιγ'. Ιεροκλής. "Ακουε δή παρά τού Ιερού, δτι π λ η 
θύνεται τψ τής δμωνυμίας λόγψ, καί τήν κατ' 
αύτδ μίαν κεφαλήν τήν δντως παραφαίνει καί ε·ς 
έτεροίας, προσπεφυκυίας μέν, παραυγαζούσας δέ τι 
άλλως καί ίδιον. 

Θεόφιλος. Αέγε διευκρινων · έγώ γάρ ήδη συγ-
κέχυμαι τδν νουν, οΤς παραδίδως. 

•Ιεροκλής. 'Ακούεις, ώ Θεόφιλε, Ιερδν δστούν, 
δ μάλιστα σπουδαζόμενον ήν έν τοΤς θυομένοις* 

Θεόφιλος. Να(, περι^δεται γάρ. 
Ιεροκλής. Τί δέ έστιν αυτό; Μήτι κατά τδν Ιερδν 

άνθρωπον; 

L Thsophilus. Noli plura, ο Hierocles, de hac re 
diseerere. Jam enim satis percepi, vocem sancti, et 
sanctissimi, esse vocabulum auguetum et veneran-
dum et eacrura et unicum quoad sansum, ita ut 
ambigi nequeat, eamdem vocem etiam de Deo et 
Deo charie dici, neque in aliuin unquam flndi-
eensum. Propterea hominee a sancto denoroinari 
(ΙερωνυμεΤσθαι) cupiunt. 

11. Hierocles. Vide, ο Theopbile, impereerutatum 
judicium, quantopere flrroitate careat. Quare eos 
qui celeres sunt ad judicandum,haud flrmo greesu 
inceddra patet. Sic tu quoque, cum me ulleriue 
perorare et profundius rem peracrutari noluiati, 
celeri judicio uaus, reliqua quidem optime adjeci-

I ati, unum autem viz dicere poterie, quomodo vo-
cabuli sigDificatio admittat. Sanctum (Ιερδν) enim 
noo findi poase et, uti dicie, unioum oese ad sen-
eum divinum,non inter omnea constat; curautem, 
haudfacile dixerim. Abinitio enim, cum ccepisse-
mua conversari, fefcllit teboraonymia illa in com-
posito, et nunc quoad acceptionem sancti (Ιερδν) 
eimiliter erraeti. 

Theophilus. Quanam ratione, ο Hieroclee? 
Hierocles. Quia etiam vox sancti ipsa non ita 

coarotatur iu unam aigniGcationem, eed rivuli ia-
etar in plures ramoa extenditur, uti grammatioi 
dioere aolent. 

12. Theophilus. Gum igitur, ο proceptor, tam 
bene perapiciaa ea quibue perapioiendia equidem 
imparsum, prebensa manu mea viam ulleriue in-
eundam mihi ostende. 

Hierocles. Breviter tibi, ο amice, monstrabo, 
quatenue vox sancii (τό Ιερδν) voluti exapatiatur, 
et quibus diversoriis, ut itadioam, requiesoit. 

TheophiUu. Kxplica becc paulo oitiuB ; neque 
enim tempue mibi eufficit ut prolixiori orationi 
intereese poseim. 

Rierocles. Noli, ο amiciesime, me urgere, aed 
permitte ut tranquillo animo que noceesaria aunt 
exponam. 8i vero aliud negotium te avooat, non 
eat quod te retineam. 

Theophilus. Haud diacedam tam cilo,aed necea-
eitate oompulaua romanebo, netemporie buoueqae 
fruetra ooneumpti mepoBniteat. 

13. Hierocles. ΑυΊί igitur de voce sancti (Ιερού) 
quod muHiplicaturhomonjmice, et primarium oa-
put in varia extendil, eimilia quidem, eed cetero-
quin etiam proprium quid indicantia. 

Theophilus. Dilucidiua loquere ; jam enim qua 
dioia, animum meum oonfunduot. 

Hierocles. Scis, ο Tbeophile, dioi os sacrum 
qaod in saorificiis magni fiebat ? 

TUophilut. Scio utique, notiseimum enim est. 
HierocUs. Quid autem est illud? Num eodem di-

oitur sensu quo sanctus homo ? 
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Χ Θεόφιλος. Ούκούν · άλλοφρονοιην Theophilus. Nullo modo ; ineanireiu, ei hoc ad 
mitterem. 

14. Hierocies. Porro audisti otiam sanctum ser~ 
pentem, omniuin poabiaiuru ? 

Thtophilus. bone Oeue I Odi aniiual ialud, non-
niai fando cognituiu habeo, et ad ipaum nomcn 
horreo. 

Hierodcs. Concedesne, illud haud divinitue $an-
ctum eaae ? 

Theophilus. Conoedo. Quidni enira ? 
Hierocles. Noeti praUerea sacrum morbum ? 
Theophilus. Imo commemorationem ejus dcte-

Btor. 
Hierocles. Addo quod prfflter ista etiam de san* 

cto pisce mentio fit, quod ai negare volueris, argu-
mentum ia promptu est. 

Theophilus. Negare vix ausim. 
15. Hierocles. Poteritne igitur iate, ο Theophile, 

cooferri cum sancto do quo nobia eermo est ? 

Theophilus. Nequaquam. 
Hierocles. Nosti fortasee ex historia illud Hero-

aousanctum, deinde sanctam arcem in Periege-
tico memoratam, luuisunctam Cariffi villam,sanctas 
denique quas circuinlerunlur insulas elsanclas urbes 
(Ιεραπόλεις) ? 

Theophilus. Novi, et hujue rei veniam peto. 
Hierocles. Itaquo causam habes, cum ab initio 

varias et aimiles sancti eignificationes nesciree. 
Theophilus. Novi, e.t vcniam peto. Aveo autcra 

prsterca discere, qua licentia veneranda ista vox 

Ϊ*Ρ · 
φρονώ. 

ιδ'. Ιεροκλής. Τί δέ άλλ* μ ε μ ά θ η κ σ ς 
Ιερδν, τδ πάντων χείριστον ; 
. Θεόφιλος. 'Αλεξίκακε. Μισώ μλν τ δ ζΜη· 
είδώς δέ έξ Ιστορίας έχω, καί π έ φ ρ ι κ α χα ί ακούω. 

Ιεροκλής. Όμολυγήσεις, μ η δ ' αύτδ θ*ίως b» 
είναι ; 

Θεόφιλος. Όμολογώ. Τί γάρ μ ή ; 
Ιεροκλής. Προσκττορεΐς δέ καί νδσον Ιερόν; 
Θεόφιλος. Αποτρόπαιε καί αυτής μνήμης.) 

ΚατάΟου πρδς τ ο ύ τ ο ι ς , χαί Ιερόν 
ίχθύν * εί δέ άνανεύσεις, κατά κήα 

Ιεροκλής . 
παραδεδόσθαι 

β δ έλεγχος. 
Θεόφιλος. Όκνώ άρνήσασθαι. 
ιε'. Ιεροκλής. Δυνήσεται ούν, ώ Θεόφιλε, δ τοιού

τος είς Γσον έλθεΐν τψ πολυπραγμονουμένψ δβ' 
ή μών Ιερψ; 

Θεόφιλος. 'Αποφάσκω κάνταύθα. 
ιε'. Ιεροκλής. "Ετυχες δέ παραλαβών έξ W 

ρίας τδ Ίΐροδότειον Ιερδν, πρδς δέ καί τήν Περι ν 
γητικήν Ιεράν ά'κραν, 
ρικήν Ιεράν κώμην, 
νήσους, καί xac Ίεραπόλεις; 

Θεόφιλος. "Εχω καί παραιτούμαι συγγνώμων. 
| Ιεροκλής.] Ούκοΰν α!τίαν έ χ ε ι ς , μή κατεγνου; 

οΓκοθεν τδ έξ ομωνυμίας πολυμέριστον τού Ιερού. 
Θεόφιλος .* "Εχω , καί παραιτούμαι σογγώμτ^. 

Ποτνιάμαι δέ συ μ μαθείν καί τήν τδλμαν, καθ' ν 

καϊ τήν π α ρ ά Ηολυδίφ Κι-
καί τάς περιοερομένας Ιεράς 

etiam beatiia reptilibus attributa eit, qualos sunt C τδ ούτως εύαγέστατον δνομα καί έρπετοις προσιρ 
μόσθη ζώοις τοιούτον γάρ τδ πρόσφατο ν όφιίδϊ» 
καί δ ιχθύς. Καί μήν ιχθύς μέν ούτος δ κάλλιχ** 
κολακεύεαθαι δοκεΐ τή τού Ιερού έτεικλήσει, διι β 
καί μέγας εΤναι καί νόστιμος. Έττεέ καί Ιερά 
τείχη πόλεων λέγεσθαι, προσπαθώς έπί έπαίνψ,ά 
περισώζονται, δπόσην έντδς χ ώ ρ α ν ζωννύο»». 
"Οφιν δέ όλεθριώτατον Ιερωνύμου μενον δυσκ&* 
έχω συμβιβάααι τψ σωτηρίψ προσρήματ ι , και ιερά 
δέ νόσος ού κατανοώ οΊω λόγψ καί τ ρ ό π ψ θ^νυμαάς 
Ιερωθήσεται. 

ις'. Ιεροκλής. Έπιλελήαθα( μο ι δοκιΐς, « Θεό
φιλε, τής τών δμονυμιών φύσεως, ώ ν εν μέν τι «αϊ 
μόνον πρόκειται ώρισμίνον καί ούσιωμένον, k 
έλαχε φύσεως * δ'σα δέ άλλα έτεροφυή μετεηρ 

Berpens et piscis de quibua ruodoeermo luit. Quod 
ad piscem igilur attinct, aincti epithelo ei abblan-
diri vidontur bommcs quasi pulchro,quoniam ma-
gnueest et ad edendum aptus. Naro urbium quo-
que inoonia sanctadici memini,idque laudis gralia, 
quaodoquiduin quiiutra illa deguiit, eiudeui defeo-
duntur.aerpentoui autcin perniciosisaimura sancti 
noaiine insignitum vix hubeo quomodo concilieru 
cum denoniinatione fauatu, et sacer morbuscur et 
quomodo eic appelietur nequaquam intelligo. 

16. Hierocles. Oblivieci mihividerie, oTheophile, 
homonymianim nHturam,quarum quelibet rei cui-
dara cssentialitor et necessario attribuitur secun-
eum ippius natnram ; qurB nutem, licot diversa, 
codem modo vocari volunt, nomen illud arripiunt, 1) αυτού βούλονται, τούνομα μέν άποσυλώσιν ud**, 
quaravis non oarndem significationem nanciscan-
tur. Respice ad cancm eupra commemoratum ei 
ad caiteros, et quid dicam intelligcs. 

Theophilus. Respicions vidco eimilitudincs quas-
dum omnibus proprias, ab illo cane ad ca?teros 
propagatas. Cania marinus, audacia et feritatc in-
signie, uiagis quarn oranea bestiee marina? canie 
more vivit. Gania coeleatis ob indolem roortiferam 
flcstivis mensibus, ut Nomerus ait, conepicuam 
jure n.eritoquc appcllatur cania, siqui-lem hicora-
nino pernicioeus est, imprirois autem quando ra-
bie corripitur. Gduia deuiqua philoeopbans, alios 

λόγου δέ ούκ έχουσι τού αυτού κληρονομεΐν. Έρόΐι· 
ψον εις τδν πρωτόθετον κύνα, εΤτα κα ί είς τους Α Μ · 
πους, καί νοήσεις, δ λέγω. 

Θεόφιλος. Έμβλέπω καί θ*ωρώ πάντων δμοιό-
τητάς τινας, έκ τού κυνδς εκείνου διαβαίνει 
έπ: τούς μετ' αύτδν. Ό θαλάσσιος κύων 9ρ^>^ 
γέμων καί άναιδείας , υπέρ onrotv ^λέ^πο^ 
κυνίζει τούτο γε. Ουράνιος διά τδ κατ* αυτέ* ου
λών έν το"ίς καθ* "Ομηρον είπεΐν θερινοίς φλέγ-
μααιν ούκ &ν πάντη άπροσφυώς καλοίτο κύνν, 
δς και αύτδς άλλως τε, καί δτε δέ λυσσητήρ 
βαίη, ούλιός έστιν. Ό φιλοσόφων δέ κύων άλλ' 
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αύτδ ς τή κυνική επιστήμη τούς μεν τών ανθρώπων I 
σαίνων ευμενώς, τοΤς δε δυσμεναίνων, δ'σα καί κό-
νεος, ε?ς πλέον φκείωται τή τού κυνδς κλήσει Ό 
μλν γάρ μετέωρος εκείνος ές τόσον αφίσταται τού 
κατά χέρσον τά είς τήν άγαν δμοιότητα ε!ς δσον 
ουρανός έστ' άπδ γαίης· ό δέ ενάλιος ούδ' αύτδς 
πα£|δησιάζεται πάνυ τήν εγγύτητα. "Ο γε μήν φιλόσο
φος παρίσταται πως τψ πρωτοτύπψ κυνί, καί νοσφίζε-
ται τι πλέον έγγύτητος. 

ιζ'. Ιεροκλής. Εύ γε σοι καί ταύτα, καί ίτέον 
δμοία έφόδψ καί έπί τδν Ιερδν άνδρα, ούπερ έξώρ-

' μηται δ Ιερώτατος καί δ έπιτείνων αυτόν πανιε-
ρώτατος, καί διασκοπητέον, δ'σα, καθά έ^έθη , 
περιστο ιχίσαντα τούτον , τδ μέν κατ' αύτδν οιονεί 
σώμα τούνομα κληρούνται, τής δέ κατά λόγον ψυ
χ ή ς ού καθικνούνται εις τδ πάν, άλλ' είς δσον άμυ- . 
δράν παραφαίνειν έμφασιν. Καί τείχη μέν Ιερά 
λέγειν οίκείως έχει πρδς τδ πρώτον διά τδ σωστι-
κδν τών ένοικούντων καί φυλακτικδν, θείον δν 
χρήμα καί αύτδ, καθότι καί τοις ΙεροΤς ναοΤς τδ 
τοιούτον άσυλον άπονενέμηται· καί τδ τής Περιη
γήσεως δέ Ιερδν καί ή ιερά κατ* αυτήν άκρα καί 
α\ 'ίεραπόλεις καί τάλλα τοιαύτης εννοίας έχονται. 
Όστούν δέ Ιερδν ουδέν τι τοιούτον έχει περιφα-
νώς· άλλ' οί μέν θυτική έννοια αίτιολογούσιν αύτδ, 
έτεροι δέ διά τδ μεγαλεΐον τής όστεώσεως δνομα 
σχειν ούτω σεμνδν δεξάζουσι , καθά καί τδν Ιερδν 
ί χ θ ύ ν είς δ'περ εννοίας έβαψας ήδη καί αυτός. 
"Οφις δέ δ Ιερδς εύφήμως άντιφράζεται παρά γε 
τοΤς βουλομένοις έκθύεσθαι τήν άπ' αύτι.ύ βλάβην* 
ούτω δέ καί νόσος ή Ιερά σεμνολογεΤται, ώς εί 
καί θηρίον βορδν καταψάται καί ποππύζεται, ε" πως ( 
μή έμπηδήσαν έμφυή καί βλάψη τά χείριστα. Έ χ ο ι ς 
ούν, Θεόφιλε, κατάληψιν εντελή, δ τί ποτέ έστιν 6 
Ιερδς άνήρ καί δ κατ* αύτδν Ιερώτατος; "Η προσεπιδα-
λούμεν καί έτέροις νοήμασιν ; 

ιη'. Θεόφιλος. Κατελαδόμην είς άκριβειαν, καί φιλώ 
τούς τοιούτους, καί όπερτίθημι τών τε θεοφίλων καί · 
τών θεοφιλτάτων. 

Ιεροκλής. Ουδέ πάλιν κρίνω ήκριδωκέναι σε 
τήν φράσιν, ώ Θεόφιλε. Πρώτα μέν γάρ έδει προσ-
θεϊναι ίερών ανδρών, καί τοιούτων δέ Ιερωτάτων, 
Γνα μή συμπήσης καί δμωνυμίαις έτεροφύλοις* εΤτα 
έχρήν πΟοσλογίσασθαί σε κα? δτι δ θεοφιλής ούκ 
δν άπ^δοι τού καί Ιερδς $δεσθαι . Ό ν γάρ θεδς 
φιλει , πώς έκεΤνος ούκ άν ε"η αύτψ ιερωμένος , 
ειτ ' ούν δ'σιος, κατά τδν αίτησάμενον φυλαχθήναι I 
ύπδ Κυρίου, δ'τι δ'σιος αύτψ έστι, καί δήτα καί 
άγιος έν τή γή τού θεού, ψ θαυμαστοί δ Κύριος 
τά οίκεια θελήματα ; 'Εν τοΤς τοιούτοις γούν πάν
τως καί μόνοις δ θεοφιλής καί άγιος έστι καί δ'σιος 
και ίερός. "Αλλως δέ τδ πράγμα συγκεφαλαιώσα-
σθαι, κατ' έξαίρετον μέν καί ιδίως καί καταμόνας, 
ού κατά τι^ άναπόδεικτον αίτημα, καί έννοιαν δέ 
κοινήν, ιερός μέν καί Ιερώτατος καί Ιερεύς καί 
άρχιερεύς ίδία τών τού κόσμου άποτεταγμένοι 
είσί, καί αύτοΤς έπιτετράφαται τά μυστικώς θειό-
τερα, καί συνανατέλλει τψ τοιούτψ καλψ άναγκαίως 
τδ καί θεοφιλείς καί θεοφίλους εΤναι τούς τοιού-

scienlia cynica demulceus, aliis irascena, canum 
inetar, magis etiam canis denomiaatione dignus 
est. Ille eoim euspensua in aere, quoad similitudi-
nem tantum distat a tellure,quantum coelum a terra: 
marinus autcm D C C ipse valde propinquus dicatur. 
Pbitoeophus autem prope adeat primitivo cani et 
propius accedit. 

17. Hierocles. Optime bcec percepisti, eaderoque 
via procedarous 'ad virum sanctum, a quo oritur 
sanclissimus ci pcr gradationem otnnium sanctissi-
mus, et videamus, quomodo, uti dictum est, cir-
cumdantia curo, voluti corpue ejus, nomen adipi-
scantur,ad animam autem omnino non referantur, 
eed tantum obscuram imaginem innuant. Moenia 
igitur sancta dicuntur,quia, quod revera divinum 
quid est, inhabitantee protegunt et conservant, 
quemadmodum etiam ionc/atempla lanquam asyla 
honorantur, ct Periegeeeos satictum et soncfa arx 
et Hierapoles (eanctee.urbes) et c«tere eodem seneu 
gaudenl. Qs autem sacrwn nibil pjuaroodi sigoifl-
care apparet, sed nonnulli a sftcrificiie sicvocatum 
asserunt, alii a mirabilij ossium etructura hoo 
venerabile nounen derivandum dicunt,quemadmo-
dum sancli piecis appellatio,quem senaum tu jam 
prius perspexisti. Serpens autem per cuphoniam 
vocatur aanclua ab iia qui, ne detrimenti quid ca-
piant, eic eum conciliare conantur; eodem modo 
etiam morbus dicitur aanctus, et veluii fera bestia 
demulcetur etblaode tractatur, ne forle impetu 
aggrediatur hominemet pcssime afficiat. Cepistine 
jam, ο Theophile, aensum intcgrum quo vip san-
ctm et sanclissimus nuDCupetur, an oportebit etiam 
aliia exemplis rem enucleare ? 

18. Iheophilus. Optime comprchendi, et diligo 
ejusmodi hominea et praefero Deo dilectis (θεοφί-
λοις) et Deo dilectiasimis (θεοφιλτάτοις). 

Hierocles. Iterum vocie sensum haud perfecte 
pcrcopisso mihi videris, ο Theoptaile. Ante omnia 
dicere debuisses eanctos viroa et eanctissiraos, ut 
ne synonyma diversa confunderes; deinde animad-
verteDdum fuisset, virum Deo diloctum (θεοφιλή) 
perbeno etiam sancti (Ιερού) nomine insigniri. 
Quem enim Deus diligit, quomodo non erit apud 
cum sanctificatus (Ιερωμένος) sive consecralus, 
quemadmodum ille qui precatur ut a Domino cu-
stodiatur, quia ipse consecralu9 est, ot proinde 
etiam in terra Oei eanolus, cui Dorainus volunta-
tem suam admirandaro reddit ? !n his igitur pror-
sus et unice Deo dilectus (θεοφιλής) et aacer est ot 
consacratus et sanctus (ιερός). Ut autem aliler rem 
cornplectar, aeneu nimirum pregnanti et proprio 
et unico, non secundum rationem haud comproba-
tam, eed aocundum sensum communem : vir aan-
ctus et sanctiaeimue et sacerdos et arcbiaacerdoa 
epecialiter rebua terrestribus exeropti eunt et rea 
divinas myeiice contemplantur, ita ut, cum tali 
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virtule precellaut, neceseario et Deum diligentes Α τ ο υ< 
(θεοφιλείς) et Deo dilecti (θεόφιλοι) exietant. Ε 
cateria auteoi bi quie fuerit Dtum diliyens (θεοφι
λής), beneeic appellabitur, nil autera eancti in 
ejus nomen reduudabit, nisi eancti nomcn accipiat 
et naociacatur a eanctieDei aniicia et sacerdotibue 
et arcbiearerdotibue, quantumvis inter bomiaee 
excellat. Considera mibi venerandum illum inter 
imperatores el Apostolie eequalem, magoum Con-
atanliuura, qui in litteria ad eum datia Deo dile-
ctisainiue appellabatur, ipae autem, quando ad 
alios aoribebat, ββ reverendum auguslum dicebat, 
nec tameo unquam aancti nomen aibi arrogabatoeo 
ab aiiis unquam audiebat. Salia,ut opioor, ο Tbeo-
phile,dubk qu» mentem tuam offuecabant, diasol-
viroua, ita ut eia diuliua inbserere vix opua sit. 

49. Theophilus. Optime, ο Hieroclee, rei aen-
Bum peroepi. ficoe enim in animo recesaibue boo 
ineculpei, beaturo ββββ hominem non aolum qui 
vore eanctua et sanotiseimue nominatur, eed etiam 
Deo dilectum et Deo amiciseimura, atiamsi paulu-
lum dieoriminie adbuo relinquatur. Ridiculue igi-
tur eet arcbieacerdoe; graviue enim eum noiare vix 
aoeim) qui nomen contemnit quo quie Deum dili-
gere edocetur-Videturenimtalisnullo aaooti amore 
teaeriv8i easancta babet qum Deo non acoepta aunt. 

Hierocles. Gratulor tibi, ο Theophile, quod rem 
bene comprebenderie. Jam vero, ot in votie fieri 
eolet, colopbonem addamti*,et videamoe quomodo 
•anctum praeetet et latiori aenau acoipiatur qoam 
Deo dilectum (utinarr git Deo dilectam), siquidem 
id quod Deo dilectomest etiam eanctum jure meri-
toque dixeria, non autem orane eanctum etiam 
Deo dilectum, niei eolummodo natura, quemad-
modum ante nosqiridam accepit dicens :Hic bomo 
ganctua natura, hoc eet revera. Jam si rea sic ae 
habet et eanctus neoeasario coneideratur tanquam 
Deo dilectue, vice veraa dixerim, quod omnie Doo 
dilectue etiam aanctue eet. Fruatra igitur vivit qai 
non utroque eminere et ambobus nominibue insi-
gniri cupit. Paribua enim pariter ineietendam eet 
aut abetineadum.Quiviaergo aana mente prceditue 
ot utroque flat dignua precetur. Qui enim non eet 
Deo dilectua, neque eanctue revera erit neque 
tanta altitudine dignue, sed inde excidet uti Deo 

Τών δε λοιπών ει τις θ ε ο φ ι λ ή ς , έσται μ»| 
τοΰτο άξίως επιλεγόμενος, ουδέν δ έ τ ι ι ε ρ ω ν υ ^ ] 
μενον είς κλήσιν προσεφελκύσεται · άλλά 
καί μόνον λαβών καί λαχών, έκ τ ώ ν θ ε φ φίλ»1 
Ιερών καί Ιερέων καί έρχιερέων, άφέξετει tw 
κατ' εκείνους Ιερού ονόματος, καν μέγιστο» έν 
άνθρώποις προφαίνοιντο . Ένατένισον γουν εις π* 
έν οικουμενικούς βασιλεύσι κύδιστον Ισαπόετβλιι 
τον μέγαν Κωνσταντΐνον, 6ς θεοφίλτατος πρημ* 
φόμένος έν ταΐς άλλοθεν έπιστολαΐς , αύτδς * γ 
θειότερον σεβαστδν έαυτδν έπονομάζων , δπενάλ 
έτερο ι ς έπιστέλλοι, δμως ούδαμού Ιερωνύραν 
αύτδν, ουδέ μήν τοιούτον τί πόθεν ήκουσεν. Οιμαι, 
αρκούντως ώ Θεόφιλε, διελευκάναμεν τ δ μέλαν τξ( 
έν σοί απορίας, ώς μηκέτι δέεσθαι τριβής λόγω 
πλείονος. 

ιθ'. Θεόφιλος. Ήχριβωσάμην, ώ Ίερδκλεις, ττ> 
γνώσιν. Ίδού γάρ έξεγραψάμην έν τ ή κατά ψυχήν 
δέλτψ μακάριον είναι άνθρωπον μ ή μδνον τδν η ρ 
μένο ν Ιερδν χαί Ιερώτατον δνομάζεσφαι πρδς άλή
θειαν , άλλά καί τδν κατ* αύτδν θεοφιλή καί θ»-
φίλτατον, εί καί τι διαφοράς ήδη μελεπτολόγητει b 
αύτοΐς. Γελοίος ούν άρχιερεύς (εύλαβούμαι γερ τι 
χείρον σκώψαι, δς άπαξ ιοί τήν κλήσ ιν , δι* ής φιλί» 
τινα δ θεδς παραδίδοται. Δοκώ μ ο ι γάρ τδν τοιούτον 
τψ παντί πλέον μηδέ τψ Ιερψ χαίρει ν , εϊ φαντάσετει 
τά Ιερά, δ'σα μή φίλα θεψ. 

Ιεροκλής. Μακαρίζω σε τού εντελούς φρονήμα
τος, ώ Θεόφιλε, καί έπί τοΐς ε ίρημένοις κολοβό» 
οίον ταΐς ψήφοις ημών έπιβεβλήσφω, καί ώς δοκιί 
πλέονεκτεΐν τδ ιερδν , καί είς πλατύτερον διακεχύ-
σθαι τού θεοφιλούς , ειβε θεοφιλούς · ειγε θεοφιλή 
μέν άπαν καί Ιερδν εΤναι θ α ^ ώ ν άν τ ι ς άποφήναιτο, 
ούκ ήδη δέ καί άπαν Ιερδν θεοφιλές, δτ ι μή μόνον 
τδ φύσει, καθά έθεώρησε πρδ ήμων καί δ φράσας το, 
"Ανθρωπος ούτος Ιερδς φύσει, ταυτδν δ' ειπώ, 
"Αληθώς. Εί γούν τοιούτον τδ π ρ ά γ μ α καβέσταττ. 
καί δ Ιερδς άναγκαίως πάντως θεοφιλής θεωρείτε^ 
ειποιμι δ' &ν άνακάμψαι, ώς καί 6 θεοφιλής Ιερδς. 
Τηνάλλως β ιοί δ μή καί άμφοτάροις έμπρέπειν ευχό
μενος καί άμφο» καλεΐσθαι. Τών γ ά ρ Γσων έπίεη( ί 
μεθεκτέον, ή άφεκτέον. Εύχέσθω τοίνυν άπας, δ λα
χών φρονεΐν ήξιώσθαι καί άμφοιν . Ό γάρ τοι μή 
θεοφιλής ούδ' άν Ιερδς εΓη φύσει, ούδε τοδ wwiw» 
ύψους επάξιος * άλλά πεσεΐται ά π ' αύτοΰ οίε pj 
θεοφιλής, ώσεί καί εωσφόρος άπ ' ουρανού είς Φ 

Dondilectus, quemadmodum Lucifer quoque de D κατα^ιφείς άπευκταΐον, δποΐά τινα τ^δη παρεβ* 
COBIO in sancium dejectua eet nefandum, uti jam 
eupra memoravimus.Serpene enim repet aut nata-
bit tanquam aacer illepiscis, aut etiam aliler aacro 
nomine nunoupabitur, velut terribilis iatemorbua 
Haud enim ia re tam gravi jooari licet aut dicere 
quod fruatra ei qui Deo dileciua eat, eancti nomen 
attribuatur, veluti accipitri (Ιέρακι) et aancio ad 
Aradum aioui et si qu« alia sunt ejua generia, 
quao cum eanolitate nil oommune babeot. Namque 
imperator quisacrorum divinorumperitiesimueeat, 
ideoque auguatue, frustra Deo dilectisaimus audi-
ret,nieihuic nomini simuleanctilatisillustria omni-

H γάρ δφις έρψει ή (νέξεται κατά Ιερολορό-
μενον ίχεύν, ή καί άλλως ίερωνυμήσεται κατε *>· 
σον έκείνην φρικαλέαν. Ού γάρ έστιν ύποκορίσει ^ 
ούτω τραχύ σκώμμα, φάμενον, ώς μ ά τ η ν δ θεοφιλή; 
έναγλαΐσεται τή Ιερωνυμίφ, καθά ντου καί δ 
καί δ πρδς τή Άράδψ Ιερές κόλπος, καί αϊ τι ελλο 
τών τοιούτων, έφ' ών ού ζη λ θύται τ δ Ιερδν. Ή Ί*? 
μάτην δ τών θειοτάτων Ιερών έπιστη μονάρχης β·*1* 
λεύς καί ούτως άγιος άξιοι θεοφίλτατος άκούειν, ιί 
μή καί τού ζηλωτδν καί περιφόρητον Ιερδν αύτίχι 
τή κλήσει ταύττ^ συνεξηκούετο. "Εγ%>γ' οδν # εί κει 

τ)έσιν φυλάττειν αίτιαθήσομαι f ούκ 8* αυγκατε|((-
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μην τοις έτέρως δοξάζουσι. ΙΙροσίεταί σε ταΰτα. ώ 
Θεόφιλε, ή ού ; 

κ'. Θεόφιλος. Καί πάντως* καί ήδη τετελεσμένος 
ούτως άνχφρονώ, καί φιλώ έμαυτδν, οΤς τη τού Θεο
φίλου κλήσει άγχιθυρώ, άγαφψ γείτονι, τψ θεοφι-
λεΐ* χαίρω δέ ουδέν έλαττον, καί δτι πρδς τή πάλαι 
φιλία τή κατά βίον κοινωνώ σοι καί τής κλήσεως έκ 
τίνος περιόδου καί μεταλήψεως. Τέθειται γάρ ήδη 
καί ειληπται, ήδη δέ καί δέδοται, είς ταυτδν ήκειν 
τ 6 τε ιερδν τό τε θεοφιλές, επομένως δέ καί τδ 
Ιερώτατον καί τδ θ*οφιλέστατον ών τδ μέν έμδν 
σέμνωμα, τδ δέ σοί έπιλάμπει φανότατα. Καί έπί 
τούτοις χάριτος δμολογών σοι άπειμι ές τά πάρεργα, 
τήν σήν ταύτην έντυχίαν πρδ παντδς έργου θέμε-
νος. 

Ιεροκλής. "Απιθι, ώ βέλτιστε εταίρε , καί χαΤρε, 
καί μεμνημένος, ών έσχεδιάσαμεν, συγγνώμην ήμίν 
δίδου, εΓτί που μή εντελώς άποπέφανται. 

, que studio eectandae notioadhereret. Equidem igi-
tur uti argumentum propoaitum defendam, ita ali-
ter sentientibus nunquam aaaentabor. Admittiane 
haec, ο Tbeophile, necne ? 

20. Theophilus. Admitlo, et aic inetructus adeo 
tatoret meipaumdiligo.siquideinTheopbili nomine 
ad bonam Uei dilecti viciniam accedo ; prsterea 
magnopere gaudeo quod praeter amicitiam noalram 
multo abhinc tempore oultam etiara nominia afu-
nitate, ex parte aaltem et acceptione quadam, tibi 
cognatua aum. N O Q aolum enim statuimue et *up-
poauimus, aed etiam oonveDimus de eo,quod vocee 
sanctum et Deo dilectum, et consequenter sanctis-
simum et Deo diiectissimum ad unum eumdemque 
aeneum redeant; quibua ego quidem glorior, tu 
autem eummopere excellis. De bis igitur gratiae 
tibi habena ad alia opera minue gravia jam diecedo, 
hano tuam oonveraationera omaibua aliie prsferen-
dam arbitratus. 

Hierocles. Abi, ο amice optiiue, et vale. Ubi 
autera eorum qu« nos rapide tractavimua, memo-
riara repetee, veniarn, quaeso, concedes nobis, ai 
quae minus diluotde exposita fuerint. 

EJUSDEM 
SUPPLICATIO MANUELI COMNENO IMPERATOIU NOMINE 

CIVITATIS CONSTANTINOPOLEOS OBLATA, CUM SICCITATE LABOKARET (I). 

Τού μακαριωτάτου θεσσαλονίκης, δ'τε έν διακό -
νοις ήν καί διδάσκαλος τών (Ρητόρων , δέπσις 
ε*ς τδν βασιλέα κύριον Μανουήλ τδν Κομνη -
νδν , ώς απδ τής πόλεως , δτε αυτήν αύχμδς 
έπίεζεν. 

α'. Τολμηρδν ήμΤν ή δέησις, καί περί μεγίστου 
τψ 8ντι πράγματος. Καί τί γάρ 8ν πάσχοι τις, πόλιν 
δ'λην ίδών, τήν άπασών μεγίστη ν, Ικετηρίους άνα-
σχειν χείρας τη βασιλεία σου ; Συγγνωστέα πάντως 
ή τόλμα, καί πρδ ημών τάς ψήφους ποιείται, τήν 
ανάγκην δπερήγορον έχουσα. Εί μέν γάρ έκείνψ, ή 
τούτψ , ή άλλψ, οί πολλοί καί πραγμάτων έναντιότη-
σιν άνθίστασθαι Ικανοί, τδ σδν λάχος, ήμας τούς 
πολίτες, ίθύνουσι, περιγενέσθαι ήν τού έν έλπίσι, 
μάλλον δέ ήδη έν προοιμίοις κακού, είπεΤν δέ άκρι-
βέττερον, καί μεσούντος ήδη καί εναγωνίως ακμά
ζοντος, τάχ' άν τι περιττόν τι πόλις έποίει, ταΤς 
άλλαις άναρίθμοις φροντίσι τε καί δχλήσεσιν, αι τήν 
άγίαν βασιλείαν σου δσαι ώραι κυκλούσι, προσεπι-
τιθ'Γσα καί αδιή , καί τδ πολύοχλον προσεπαύξουσα. 

(1) Euetathioe hanc orationem habuit, antequam 
Myrorum epieoopus easet designatus; incertum auo anno. Qua enim bieme aquarum illa peouria 

poliUnia civibue acoideril, noa oonetat. Fuit for-
ean oalamitas raliqu® Europe communie: ande 

Bealissimi mttropolilae Thessalonicx, quando in 
diaconU4 erai et magister rketorum, supplicatio 
Manueli Comneno imperatori nomine civitatis 
oblala, cum siccilaie laborarel. 

1. Audebimus ie eupplices exorare ea de re qu« 
momenti quam maximi eat.Quis enim noo compa-
tiaiur totam civitalem videns omnium maxicuam 
eupplicea ad iuatn majestatem regiam raanus ert-
gentem ? CoDdonabilia omnino audacia et nobis 
euffragia oonciliana qu« necesaitatem habet patro-
cinantem. Nam ai ab aliquo eorum, aive illo aive 
hoc, qui hsreditati tu«, nobia acilicet, prseaunt, 
quorum muaus eat in rebua adversie consulere, 
euperari poaaet imminens eeu potius jam aawiens 
malum, vel etiam, ut veriua loquar, summam fere 
aeperitatem jam asseculuui, aane superfluum quid 
faceret civitas, innumeris aliia tricis quibus regalin 
tua saora dignitasaingulishoria circumdatur ipaam 
supperaddendo et aegotioruin adaugena multilu-

medii «vi chronica 1 atiaa etc. aliquid forsan lu-
oie afferent. Pro Gpoli supplicavit EustathiuB, non 

Sro Thesealonica, ut malo babet Fabricius in Bibl. 
rmea (aupra). 
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dinem. Sed jure talem aroet accueationem, oum Α, ° * π ο υ Ύε κ α ι ούτως έκφεύγειν ε ίχε δικαίως τέ 
omnia voluntas,orane atudium arsque omnia excelsi 
et magoifici palatii potestatia tu® deoraum jacet, 
neo quomodo ceciderit dici polest. Cum ergo non 
Hceat aliaiQ excogitaro mali eolutionein nisi per 
diviuam et validissimam doxteram jugiter regnan-
tis auper omnia Dei, ad toam poleatieaimam ma-
nura, qui curo illo regnaa terrcatria Deua, confugi-
mus cum pura mente ct cujuslibot vituperationie 
iniraunes, eum qui solus poat Deum oos salvare 
potesL, humiliter implorantea. Jam sunt nobis epei 
pignora, et persuasum habemua quoniam Deua, 
ad quem contiauas pro tuo impcrio precee fun-
dimus quas ab ipso auditaa conlidimus, loquetur 
etiam nunc pro nobis bona ia corde eacrse majee-

αίτιάσεως, εί γ» πάσα καί βουλή καί σπουδή ύ\ 
τέχνη της υψηλής βασιλικής αρχιτεκτονικής 
θείου κράτους σου κάτω που κε ί τα ι , καί οδκ Ει»* 
δσον ειπείν ύποπέπτωκεν. 'Επεί δε οδκ ίστιν AJt-
θιν ούδ' έπινοήσασθαι λύσιν τ ινά τοΰ κακού, ε! ρ} 
μετά τήν θείον καί παναλκή χ ε ί ρ α τ ο ΰ άεί Ρ» 
λεύοντος και έπί πάντων θεοΰ έκ τ ή ς κρατίαε 
χειρός σου, του έκείνψ συμδασιλεύοντος καί έχαίε 
θεοΰ, ευλόγως άν έξω πάσης μ έ μ ψ ε ω ς πιπτοφη, 
τψ μόνψ δυνατψ σώσαι μετά βεδν Σχετικώς έπη*· 
χάνοντες. Έχομεν δέ ήδη καί τ ά τ ή ς ελπίδος εν»-
θεν εχέγγυα, καί πεποίθαμεν, ώς δ βεδς, φ xk 
ενδελεχείς υπέρ τής βασιλείας σου εύχάς άνεεέε-
ποντες εντελείς αύτάς εύρίσκομεν, λαλήσαι και twi 

tatia tua3, ejusque expandet viscera jam aliuode n δπέρ ημών αγαθά είς τήν καρδίαν τ η ς αγίες βεεν 
ι - : _ : ι : ·*.·· » «v.f 1 J. «Λ 1 1 Λ —ί Π commota in coramiseraiionem oommunie exitii 

qui etiara in depellendo malo toti aumua et aeger-
rime ferremus ai supplicatio noatra effectu care-
ret poatquam multa ad fldcm faoiendum idonea 
eine fuco protulimus. 

2. llla ergo civitae, eempor quidem, verum nunc 
praaertim propter fortissimam potestatem tuara 
urbs vere magna clamat per no8,imperatorum maxi-
me et diviniesime. Omnea quidem urbee ali© qua-
rum numerum supputare nequicquamfacile,queab 
antiquissimo tempore Romaoa! polestatis rirru-
Jum exornant, et quaa (quarum multitudinem 
mensura non attingit) divioa virtue tua alias olim 
everaas itcrum suscitavit, aliae aulem solo no-
mine cognitas, de cetero vero in profundum 
terra demersas in lucem edidit, et ad priorom 
eplendorem restituit, alteraa etiam jam nullo modo 
suiB ruinse auperatites mirabilitar rursue produxit, 
omnea, inquam, urboe ill® bene habent, et in fa-
vore fortunee permanent, et gaudent, ultra vitee 
neceaaaria, tot, et tantis, ut eorum qui ab illia 
migramnt, ullue ne possit quidem ea enuntiare. 
Tua econtra civitas qum ipsa qnoque nnllo labora-
bat incommodo,8ed in paradiso voluptatie omnibus 
omnino fruebatur bonis,inter ipsam euam proepe-
ritatem a brevi tempore affligitur. Siccitate enim 
laborat ία ipsa hiemia tempcstaie. En hiemie as-
peritaa, el terram quia dixerit «stivis ardere eoli-
bue qui Troglodytae urunt. Cum antea inter me 

λείας σου, άναπετάσει τά σπλάγχνα ταύτης , κει έλ· 
λως πεπλατυσμένα δντα, εις τδν τ ο ΰ κοινού ελεον 
οΐ καί ζηλούσι τρόπον τινά καί ούκ άνεκτδν ήγονν 
ται μή ουχί πρδς πέρας άγαγεΐν καί τ ά της παρού
σης αιτήσεως, πολλά καί γενναία κ α ι πείθειν \tjni 
προίσχόμενοι. 

β'. Εκείνα δ' ή πόλις, ή ά λ λ ω ς μέν , άλλά νΰι 
μάλιστα διά τήν σήν κρατίστην Ισχυν αληθώς μεγε-
λόπολις, βοδ/ δι' ημών, βασιλέων μέγ ιστε καί θειο-
τατε . ΙΙάσαι μέν άλλοι πόλεις, α ς ουδέ ευχερές 
καθυποδαλεΤν άριθμψ, δσαι τε π ά λ α ι δ ς άφ' ου χρό
νος τδν τής 'Ρωμαΐκής αρχής κύκλον κοσμούαιν, 
καί δ'σας (πολλοί δέ κα^ αύται καί ο ύ βαδίως μετρφ 
ληπταί) τδ σδν ένθεον κράτος τάς μ έ ν πάλαι κετ-
ενεχθείσας ε?ς γόνυ ανήγειρε, τάς δ ε , ονόματι μόνψ 
γνώριζομένας, τψ δέ λοιπψ παντί κατά γής ltl> 
κυίας, είς φώς ήγαγε, καί τόν π ρ ώ η ν κδσμον ά«-
δωκε, τάς δΐ καί μηδαμή ούσας εύμηχάνως έκ κεί
νης παρήγαγε· πάσαι δή ούν αύται ιεδλεις ευ Εχουα, 
καί έν καλψ τύχης μένουσι, καί δπεντρυφώσι, μί 
δ'τι γε τοις άναγκαίοις καί μόνοις, άλλά καί ών w 
πάνυ τις απόντων μνήσεται κατά Εψεσιν, Έ δέ βτ, 
πόλις, καί αυτή μηδέν δ'τι έχουσα δυσχεραίνειν, &V 
ώς έν παραδείσψ τρυφής περίνεο μ έ ν η τοΐς πόντο-
θεν άγαθοΤς, περί αύτδ τδ καίρίον τταρά βραχύ &*-
τυχεΤ. Αύχμδς γάρ αυτήν έν μέσω -πιέζει χημψψ 
καιρψ. Άκμή χειμώνος ίδού, καί ή γ η — έλλ' ε'εοι 
τις &ν αυτήν θβρινοΤς ήλίοις βάλλεσθαι , δποιοιτά; 
Τρωγλοδύτας ίθύνουσι. Καί δτι περί μέσος τάςι^Γ 
πόλεως αγυιάς πομπικώς τδ ύδωρ ιος έξ άποδι^ί* 

dias civitatis vias tsplendide aqua quaei ex itinere D έπιχωριάζον έστέλλετο, καί τούς θεωμένους txV 
revcrsa emittebatur, omnca novitale rei atupebant 
intuontes,nunc etiam ipsi urbanarum cieternarum 
canales mugientca nutritorium buroorem ad hau-
ri9nto9 adducere non possunt. Et quinara cana-
Ics, qui niedia aeetaie copiosum polum profluen-
tem emittunt irrigantium multitudini superabun-
dantcm ? Talo incommodum patituretiam in bieme 
iEgyptus ; scd ejus incolis apcratur Ketivus Nilua 
et nonnullis terrw roribua semetipsoa refloientee, 
quando ful^bit a3stas, pelagus conspiciunt tellu-
rem sucm.At nobis talis apes non illuxit qoi tabea-
ccutcs malum experti sumus. Nam defecit tuam 

στρέψε τψ θαυμασίψ τού πράγματος, τηνικαύτα κει 
αύται τών κατά πόλιν φρεάτων αί φλέβες συμμεμν-
κυΤαι τδ τρόφιμον δγρδν τοΤς άρυομένοις έποχετευΐί* 
ούκ Ιχουσι. Καί ταύτα ποιοι φλέβες , αϊ καί μΐ3*> 
θέρους πολδ τδ ποτδν άναδάλλουσαι καί υπερώα 
ζουσαι , τής τών αρδευόμενων πολυχειρίας ί » ν 

υπέρτεροι ; Πάσχει τουτί τδ πάθος τ ά χ α πευχκΗ*1" 
νος καί Αίγυπτος· άλλ' έν έλπίσι τ ο ι ς έκεΤ ο Wm 

νδς ΝεΤλος, καί δλίγοις ίδρώσι γής άναψύχοντες εαυ
τούς, δ'τε θέρος άναλάμψει, πέλαγος δρώσι τήν εαυ
τών. ΉμΤν δέ τά τής τοιαύτης ελπίδος άπέσδη, οι; 
φθάσαντες έπειράσαμεν τού κακού· Έττιλέλοιπι γάρ 
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τήν σήν πόλιν δ ταύτης χειμέριος έκεΤνος ΝεΤλος· Α 
και έσται λοιπόν έπί τά έξης τδ θέρος αύτη θέρος 
Αληθώς, είτουν φλέγμα κακδν, κατά τήν ποίησιν, 
καί θερμότης πυρδεσσα. Τδ γάρ άναψύχον ύδωρ, τδ 
ζωογόνο ν , τδ παρήγορον έπιλέλοιπε . Έ εύκρατος 
είς διακεκαυμένην κινδυνεύει διαπεσεΤν. Πηγή ανέ
βαινε, γραφικώς είπεΤν, καΤ έπότισε πάν τδ πρόσ
ωπον γής τής μέν, ούκούν άπάσης, τής δέ κατά γήν 
άπασαν πρωτίστης ταύτης τών πόλεων. Νύν δέ άλλ' 
ούκ οιδαμεν τά τής τοιαύτης πηγής, δ'ποι γής έδυ 
και ψχετο μικρδν δσον, καί κατά τούς έν τή άνύδρω 
έσβΤται κυποά καί αυτή καϊ διψώσα, καί που, εί τδ 
κακδν έπί μείζον άρθείη, καί Ερημος· καί τούς έν 
αυτή ούκ άν όκνήσοι τις μή καί αυτούς διά τδ έκλεί
πεΐν λέγειν άλίβαντας. "Ηδη πρδ οφθαλμών κεΤται 
τ ά δεινά , καί ο'ίαν ή πόλις καταράσεται κάκωσιν g 
τών πολιτών, δσοι μέν εύ έχουσι τδ εις σώμα, ούκ 
Εσθ' δ'πως δγιαίνειν συγχωρουμένων τή αύχμηρό-
τητ ι · τών δέ κατά νόσον άλλως διακειμένων, τήν 
ψυχαγωγίαν άπολωλεκότων, καί ούτως εχόντων τήν 
όγίειαν δυσανάκλητον. 

γ'. Διά ταύτα έκχέομεν ή πάσα πόλις τάς καρδίας 
ήμων ενώπιον τής βασιλικωτάτης φιλανθρωπίας 
σου, καί τήν τού σού έφ' ημάς έλέου χύσιν αίτού-
μεθα, ποτνιώμενοι καί θερμά προχέοντες δάκρυα. 
"Κκτεινον τήν θείαν χεΤρά σου, καί ούτω κελεύσας 
άποκατάστησον τδ ύδωρ έπί χώραν, ού πρδς ήμέραν, 
ώς τά τής Γραφής, άλλ* εις αίώνα δλον, φ συνεπ-
εκταθείη καί τδ κράτος τής βασιλείας σου. Ούκ έστιν 
ύ'δωρ τψ λαψ πιεΤν δδς ήμιν ύδωρ, *ίνα πίωμεν. j 
Ά λ λ ' έκεΤνο μέν Ελεγε πρδς τδν τού θεού θεράποντα 
Μωϋτήν γογγυστής λαός, σκληροτράχηλος, καϊ τής 
βρώσεως ετι ούσης έσω στόματος τού ευεργέτου κα-
ταλαλών. Καί ούτως έχων — άλλ' είσηκούετο. ΉμεΤς 
δέ, λαδς ευγνώμων, δούλοι εύ μάλα ήσκημένοι πρδς 
πίστιν, λαδς μνήμων ευεργεσιών, ευχάριστος, είδώς 
ακριβώς, τίς δ δεσπότης, τίς δ σώζων, τίς δ τρέφων, 
τίς δ ζήν ποιών ασφαλώς (ή γάρ άν ε Γη μεν άλογώ-
τεροι καί τών παρά τψ προφήτη ζώων, α τούς κυ
ρίους οίδε καί τούς κτησαμένους αυτά) * δίκαιοι 
τοίνυν ήμεΤς μή διεκπεσεΤν , ού ποθούντες αιτού
μενα. 

δ'. Άντεπεξήγαγέ ποτε βριαράς χεΤρας ή κραταιά 
βασιλεία σου ιψ παλαμναίψ έκείνψ σεισμψ, καΤ δσα 
καταπαλαίσας βαλεΤν είς γήν αύτδς έφιλονείκησεν, ι 
αυτή φιλοτίμως άνέστησε , καί κατα^ρυέντα συν -
έπηξε δαπάναις μυρίαις δ'σαις καί χρυσού κενώσει, 
δς καί μέτρον παν δπερπέπαικε. Καί Γστανται στη-
λαι, τήν τοιαύτην φιλοτιμίαν άνάγραπτον φέρουσαι, 
τά πανταχού γής θεία τεμένη, δ'σαπερ ή τού φρικώ
δους εκείνου κακού άν3μόχλευσε κατασείσασα τρί
αινα. 

ε'. Γενού τοίνυν, εύεργετικώτατε βασιλέων , δπερ 
έκείνοις Ιίακτωλός τις χρυσο^ρόας πολύν τδν χρυσδν 
είς δαπάνην προ^ρέων, ούτω δή καί ήμΤν ΝεΤλος 
θερινού παρήγορος καύσωνος· μάλλον μέν ούν καί 
άμφω, χρυσδν προδλύζων καί ύδωρ ούτως έποχι-

civitatem hiemalis ejus Nilus, et exinde aeslas vcn-
tura vere erit astus, sive horrenda concrema\io% 

secundum poesim, et calor igneus. Dofecit enim 
aquareiiciensspiritum, vitam generans animumque 
refooillana; et illa bene temperatd in ultimo cat 
discrimioe ne plane exusta jaceat. Fons ascendebal, 
ut loquar secundum Scripturam, el irrigabat uni-
versam faciemterraetuon omnino quidem univera©, 
sed universara faciera hujus civitatis quae caeteris 
omnibus antecellit. Nuno vero neacimue quomodo 
fons iete terram subiit, ita ut vena tenui tantum 
emanet, et civitas ad instareorum qni in inaquoso 
degunt triatis sit et eitibunda, et aliqiiar.do, ai ma-
lum in majua croverit, verum erit dof*erlum, ejua-
que incolas utpote tabe consumptoa quieque in-
dubitantermortuoaappellabit.Jamanteoculostriate 
babemus apectaculum, urbsque oivium airumnam 
rtialedicet qnorum alii corpore bene valentes ne-
quaquam eanitatem pervare poterunt propter diffi-
cultatem temporum, alii autem laborantes morbo 
et omni refrigeratione carentes oon niai aegre eaoi-
tatem recuperabunt. 

3. Proplerea effundimus univeraa civitas corda 
uoatra in conspectu regalieaiuiae benignitatia tu«, 
el tu® erga nos clomentiae effueionoin poscimuacum 
fletu deprecantes, et calidas profundenteH laory-
maa. Divinam extende inanum tuam, tuoque juesu 
educ aquam ia ttrram, non quidem ad dietn, ut 
dicit Scriptura, aed in tutuiu saeculum, per quod 
permaneat imperii tui fortitudo. « Non eat aqua 

ι populo ad bibendum; danobieaquam ut bibamus. » 
Sed ialud quidem dixit ad famulum Uei Moyeem 
muaaitator populua, duraque oervice, et dum ad-
buo esca easet in ore nutritori loalediceos. Qui 
licet talis esset, non tamon minua exaudiebatur. 
Nos aulem, docilia populua, sorvi ad iidem optime 
exerciti, populus beneliciorum memor, et gralisai-
mus, penilue intclligeDtes quis dorainus, quis sal-
vator, quis nutritor (aecua eniu. eesemua atupi-
diorea quam apud prupbetam animalia qu« do-
minoa noverunt et poeseesores), digni igitur noe 
ut non rejiciamur maximo imploramus dcsiderio. 

4. Kxtendit olim validas manus potontipeima 
majcstaa tua in funeato i11ο terrce motu, et quanla 

Π hic commota terra dejecit, Uutii piotaa tua ma-
gniflce erexit et nientia ronfirmavit eumptibue 
innumeria et irmlta auri profnsione, quod omncm 
euperabat menauram. Idto stant coluninie lantara 
munificentiam inscriptum praedicantea, ot ex omni 
terr® parte templa divina quee funest» cladie tri-
dens concuesa proatravit. 

5. Sic ergo hodie, imperatorum beneficentis-
aime, sicut illia fuisti Paclolus quidam aurifluue, 
auro multo in sumptus profluens, ita et nobis Nilue 
qui reetivum niiiigat leetum, seu potius utrumque 
flaa oobie, civitati tu» aurum profundene et vivi* 
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ficam educeoa aquam. Ignia guttur vorax a brevi-
temporo io illara toto ore irruit, el fere deglutivit, 
et ubique graasatu9 ejus dcvastavit pulcbritudinem. 
Nuper adhuo suum hnbebat decoramentum auum-
que varium et roagaiilcum ornatum, quo vi ignia 
rursue ablato, tua concinnante dextera, veetita gau-
deat. 

6. Nunc quidem aqua laborat, non autem quia 
tamidie profluit fluctibue, nec quia mensura exun-
dat. Ne iiat istud, neque iterum illud, cbriste 
regum, (quis enim eam sive per ignem aive per 
aqoam pcrire cupiat ?) aed ex aqua deflciente iandem 
nuno adesto, imperator a Dco coronate, aolertieai-
mua adjutor, et eum cum quo regoas Deum eiiam 
nunc imitatua, oduc non ventoa frigidoe,eed aquam 
qoae urbem iotam viviflcot ex tbesauria tuie. 
Gedeoni quidem dixerat Deua: t Duo quosdam ex 
peritioribus belli, et ibi probabo eoa tibi *. » Nos 
autem jam probavit Deus in conspeotu majeatatie 
tuae, et omnes eumua manibua fortea quae eingulie 
diebua pro te ad Deum erigimus, et eic inirnioie 
quantnm possumus, obluctamur. Utinam ducamur 
noe ad aquam, non probationie quidem cauea, eed 
refrigerii.Quam doleodum estalias quidemoivitatea 
jugibus aquia repleri et ex illa ditoecere gloria 
Cydno, Thymbri qui urbea utrinque circumfluunt, 
alioaque fluvioa civitatum araico8,tuam vero urbem 
magnam aqua3 penuria tabeacera 1 

7. Adsit ergo oobie illa regalie aqua in duae 
partee noatram dividens oivitatem, a te magno rege 
majori jure cognomioata quam Cboaapea a rege 
Persarum, quem potum ot aquam regalea velus di-
ctum vere appellavit. Hoc enitn iu coocedea et 
pietatis tuae abyasum proiluere faciea in eera-
piternum. CaHcrum ille fluviue, ο imperator, no-
men accepit quod ejus aquam bibens gaudebat rex, 
ipse autem nibil de arano curavit. Ecce clama-
bimu9 et nos cum Elia ad mojestateru tuam pau-
lulutn iramutantes: « Vivil Dominus si erit bis 
anoia aquas gultula, niai juxta verba oria tui * » 
Α quo verbum emitle, et, prout dicoret David : 
« Fiuent aquae3. » 

i τεύων ζιυογόνον τή πόλει σου. Π υ ρ ό ς γνάθος άν». 
δής, ού μακρός ούτος χρόνος, καί έπέχανε τχίτε, 
καί μικρού κατέσπασε, καί δ ιανεμηθεισα τδ κόλλα 
αύτη άπηχρείωσεν. Ά λ λ ' Εχει καί π ά λ ι ν τδ πρώρ 
καλόν, καί τδν ποικίλον καί π ο λ υ τ ί μ η τ ο ν κόσμον, h 
ή (&ύμη τού πυρδς άπήγαγεν, αύθις, τ η ς σης έφϊς 
νυμφοστολούσης, άμφέθετο. 

ς/. Δυστυχώς Εχει καί νύν έξ ύ δ α τ ο ς ούκ 
λάσαντος αύθαδέστερον, ούδ' ύπεκδραμδντος το φ-
τριον. Μή γένοιτο μήτε τούτο, μήτε είσαύθις έχε*, 
χριστέ βασιλέων* (τίς γάρ άν ούτω τ α ύ τ η ν διά ανρό; 
έλθεΐν καί ύδατος εύξαιτο ;) άλλ' έξ ύδατος έτιΐι-
πόντος τέλεον «ράνηθι δή κάνταύθα, θεοστεφές β«> 
λεύ, εύμήχανος βοηθδς, καί τδν φ συμδασιλευει; 
θεδν κάνταύθα μιμούμενος , έξάγττγε ούκ άνέμοχ 
άναψύχοντας, άλλ' ύδωρ πόλιν δλην ζωογονούν έ* 
τών σών θησαυρών. Τφ μέν ούν Γεδεών έλάλησενέ 
θεός* Κατάγαγε τούσδε τινάς τ ώ ν στρατιωτικά -
τέρων είς τδ ύδωρ, καί δοκιμψ αυτούς σοι έκεΐ. 
Ήμας δέ ήδη δεδοκίμακεν ενώπιον τ η ς βασιλεία; 
σου δ θεδς, καί έσμέν πάντες Ικανοί χερσΐ, άς ύβρ 
αυτής δσημέραι τψ θεψ έκτείνομεν, καί ούτω τοις 
πολεμίοις ώς οίον τε άνθιστάμεθα. Λείπεται δή έγε-
γεΐν ημάς είς τδ ύδωρ, ού δοκιμής χ ά ρ ι ν , άλλ' άνε-
ψύξεως. Ώς Εστι δεινδν, άλλας μέν τών πόλεων υδε-
σιν άεννάοις πλημμύρεσθαι καί πλουτεΐν τδ εντεύ
θεν κύδος, τδν Κύδνον, τδν θύμδριν, τούς τήν μέσςν 
τών ποταμών ποιούντας, καί έτερους δε φιλοπόλιοας 
ποταμούς * τήν δέ σήν Μεγαλόπολιν ύδατος πενία 
κατασμικρύνεσθαι. 

ζ\ Γενέσθω καί παρ' ήμιν ύδωρ τούτο βασιλικδν, 
διάνδιχα τέμνων τήν καθ' ημάς, καί σοι τ ψ μεγάλφ 
βασιλει έπονομαζόμενον οικειότερον ή π ε ρ δ Χοάσκης 
τψ τών Περσών, δ δή βασιλικδν καί ποτδν καί οδωρ 
δ παλαιδς λόγος άληθη λέγων ώνόμαζε . Τούτο μέν 
γάρ σύ ποιήσεις , καί ή τού ελέους άβυσσος ανα
στομώσει προ^ρέειν αύτδ είς τδ διηνεκές. Έκεΐνο & 
άλλως, ώ βασιλεύ, έπεγράφετο οις Ιχαιρεν εκείνες 
τοιούτου πίνων ύδατος , μηδέν αύτδς τ ψ ρεύματι 
ξυμβαλλόμενος . Κράξομεν, Ιδού, μ ε τ ά Ήλιου κε! 
ήμεΐς τή βασιλεία σου, μικρόν ύπχλλάξαντες' 2j 
Κύριος , εί έσται τά έτη ταύτα ύδατος στεγών, 
ει μή διά λόγου στόματος σου. ' Ε κ τούτον 
έξαπόστειλον, καί (Δαβίδ άν ειποι) ρυήσετει ύδιτε, 

1 Judic, νιι, 4. a III lleg. χνιι, 1. 8 Psal. C X L V I I , 18. 
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EJUSDEM 
ALLOGDTIO 

AD IMPERATOREM MANUELEM COMNENUM 
Cum ttset Myrorum metropolita electus (1). 

Τ ο υ άγιωτάτου θεσσαλονίκης , κυρίου Ευσταθίου , Α. Sanctissimi Thessalonicse domini Eustalhii ailocutio 
λόγος εις τδν κραταιδν καί άγιον βασιλέα , ad poteniem et sanctum imperotorem dominum 
κύριον Μανουήλ, δτι ήν έτι τής άγιωτάτης τών 
Μύρων Εκκλησίας υποψήφιος. 

α'. Μέχρι μέν καί ές τόδε ημέρας, πυρσολαμπέ-
στατε βασιλείας ήλιε, διά τών Ιορδανού φωτοφόρων 
ναμάτων αϊ σαί μοι ακτίνες προσέδαλον καί ήν μοι 
αύτδ τών σων λαμπηδόνων οίον έναύγασμα, ώσεί καί 
δ ι ' ύδατος καθαρωτάτου θέαν τις λαμπράν ένοπτρί-
ζεται. Μάλλον μέν ούν ποταμός έκεΤνος Ιερδς εις 
έτερον πολύνουν ημάς διεπόρθμευε, τοις σοΐς πλή-
θοντα κατορθώμασιν, είπεΐν δέ ταυτδν, εις θεού πο
ταμδν, υδάτων θείων τών εκείθεν πληρούμενον. Καί 
δ μέν εκκλησιαστικός κόλπος εκείνον τδν Ιορδάνη ν 
φωτοφανές εις αύτδν έρευγύμενον ήγκαλίζετο , καί 
τδν Σωτήρα Ίησούν ήμιν έν αύτψ παρεδείκνυε, τήν 
μνήμην άνακινών· ή δέ τής καθ* ήμας (Ρητορείας 
διώρυξ ποταμδν τούτον διωχέτευε τηνικαύτα, ρέοντα 
μέν άλλως πλατύ καί δι' έτους παντδς καί ούχ άπαξ 
που κατα τδν Νεΐλον έπέτεια πελαγίζοντα, έμοί δέ 
ιεροσάπαξ είς πλουν στορεννύμενον , έν φ σωτήρ 

(1) Hfflc oratio eadem eet cum illa qaam Fabriciue 
memorai hoo titulo : Oratio ad ManueUm Comne-
num imp. Jam videamus de tempore quo babita 
fuit. Pnmo in diem inquiramue. Eustatbius no-
aler haoc bomiliam eaoram peroravit Gpoli eoram 
Manuele imperatore, cum brevi anteMyrorum rae-
tropolita deeignatue eaaet, die S. Nicolai Mvroblyte, 
Myria admodum culti (Micb. Lequ. Or. Qhr. vol I, 
p. 967). De boo die ipse Eustatbius agit cap. 20 
— 22 hujus orationia. Eat autem vi Dec, coll. 
(Leuncl. Joe Gr. Rom. lib. n, pag. 162). Jam videa-
moa de anno. Ie quoque ex bac oratione eatie ex- ( 
putabitnr; ecilicet oapite 9 Ancon© obeidioaem 
Venetam Noster memorat. Ea autem io anoum 
1174 incidit, ooll. Wilkonio in libro: Rerum ab 
Alexio... gettarum, eto., pag. 611 — 615. Manuelie 
viotoriam Venetam Eustathiue peculiari tum pane-
«yrico predioaverat (cap. 10). Ergo vi uecembrie 
diee eru aoni 1174 vel 1175 (aliaa Manuelia victo-
rias poat Veoetam roportatas Euatatbiue non rae-
morat), Enstatbium brevi poat Myrensem deaigna-
tiooem in ibroDum Tbeasalonicenaem tranelatum 
ease, Demetrii Cbomateni locue docet: factum 
boc puto initio anni 1175 vel 1176, coll. iia que 
modo exposoi. — Consilium oratiooie magis in 
obecoro eet. Ploe eemel agU de eacro ongoento et 
aqua Jordanis (aqua baptiamatis), qood utrumque 
in bapUemaie jungit Eoclesi» orientalls ritue sacer 
(Goan HUuale Grxcorum, p. 353. 354). Nom igitur 
Buataibiana oratto baptismati alicajaeparvuli nobi-

Manuelem, cum nuper esset saiictissimm Myro-
rum Ecclesix metropolila electus. 

1. Uequead hancdiem, aol imperii fulgidiseime, 
per Jofdanis lucifcros fluctue, tui radii me atlige-
runt, et talis mihi videbalur fulgor eplendoria tui, 
quaai purisaimis in undis niiidam quia apcctaret 
imaginem. Sed inauper aacer ille fluvius noa con-
ducit ad aliud ilumeQ tuia repleium beneflciis, i d 
eat, tn flumeo Dei divinis aquia inde ortis Bupor-
effluena. Et quidem fona baptismatie illum Jor-
danem in ae manifeete effusum recepit et Sal-
vatorem Jesum nobis in ipeo oetendit, memoriam 
revocaaa. Nostr» autem oralionie fluentum inde 

ρ adduxit illum fluvium Ute fluentem et quidem in 
quacuoque anni tempeatate, non autem semel 
aicui Nilue qui aiogulia annia navea semel tantum 
ferre potest, unoque anni temporead navigandum 
patet; ille vero non aic, in quo Salvator rex ma-
nifestus eat. Et istud fuit plausua ille fluminum, 

lioris prelusit, an ofilcio aacri unguenli, cujua 
formulas habee apud eumdem Goarum 1. c. 
p. 628 sqq. ί Eustatbii in thronum Myrenais me-
tropoleoa eveotio aate hujua orationia editionem e 
aolo Demetrio Chomateno nota erat, cujus verba 
e Leuoclavii Jure Grmco Romano lib. v, p. 317, ap-
ponam : Έρώτησις . Εί δει τδν ψηφισθέντα καί 
καταδεξάαενον καί άσπα σα μενον μετατεθήναι είς 
έτέραν επισκοπή ν ; 'Απόκρισις . Τούτο κανονικόν 
αέν ούκ έστιν, ούτε μήν τής έγγραφου ή άγραφου 
εκκλησιαστικής παραδόσεως* γίνεται δε πολλάκις , 

! βασιλέως κελεύοντος, διά τινα ο'κονομίαν λυσιτελού-
σαν κοινή. Καί γέγονε τοΰτο έπί τών ήμερων τού 
άοιδίμου βασιλέως κυρίου Μανουήλ καί πορφυρογέν
νητου Κομνηνού. Τού γάρ σοφωτάτου εκείνου Ευ
σταθίου, τού κατά Φλώρον διακόνου δντος τής Μεγά
λης εκκλησίας καί μαιστορος τών ρητόρων, είς τήν 
Έκκλησίαν τών Αυκίων Μυρέων (sic) ψηφισθέντος, 
καί καταδεξαμένου καί άσπασαμένου, καί ήδη και 
πρδς τήν χειροτονίαν έτοιμασθίντος, πρόσταγμα τού 
μακαρίτου βασιλέως εκείνου πρδς τήν σύνοδον κα-
ταπεφοίτηκε διακελευόμενον, δέξασθαι ταύτην παρ
αιτούμενο ν τδν Ευστάθιο ν , προσαγαγεΐν δέ τούτον 
τήν περίκλυτον τών θεσσαλονικέων μητρόπολιν , 
ώς τηνικαύτα χηρεύουσαν. Myrorum metropolita, 
cui eucceseurue erat Euatathiue, fuit puto Ghri-
etophorue, de quo vidoatur Michael Lequieotue in 
Oriente Christiano, vol. I, gog. 970; in throno 
Theedalonicenai exoepit GoDataniinum I. (Micb. 
Leqo. ibidem vol II, p. 48.) 
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ul secundum Psalinistam loquar, in quibus nos \ βασιλεύς διεδείκνυτο. Καί ήν τούτο κρότος τις 
laHuti sumud propler Jordanem quidem festa agere, 
nec DOQ propter abundanUs tropaiorum regalium 
ditlusiunes fluiniua plaudcre inanibua ad idem 
referri putaviimia. Ulquc uiagis ex illis Davidis 
bauriam verbis : invooabat ubyaaua abyasum ; flu-
viua ille abyasi misericordiae banc illustrium abye-
aum fucinorum invocabat in vocem non minue 
quam oataracta mugieutem auribuepue tonantem. 

2. Et haeo quidetn fuit mibi quondam et usque 
ad banc diem lex semel jubens, flolc eingulis 
annia in eumdem locum redeunto, provolvi r.oram 
adytis gestorum tmperatoris felioium, velut coram 
Deo eacerdotee legis veteria, ita et nos imperato-

ταμών, είπεΤν ψαλμικώς, καί οΐς ή μ * ΐ { διεχεόμε|ε. 
Τδ μέν έπί τψ Ιορδάνη έόρτια, τδ δ* έ π ί ταΐς τολί-
χεύμοσι τών βασιλικών τροπαίων προχεύσεσ ι χοτε-
μούς κροτεΐν χειρί έπί τδ αύτδ έδοξάζομεν . Κει bt 
τού Δαυϊτικού γεύματος έπί πλέον άρύσαιμ ι , προο-
καλεΐτο άβυσσος άβυσσο ν, ποταμδς έκεΤνος άδυ** 
ελέους άβυσσον ταύτην κατορθωμάτων είς ot<vft 
ουδέν ήττον καταράκτου βροντώσα/ είς άκοή α? 
έξάκουστον. 

β'. Καί ταύτα μέν μοι άχρι καί έσάρτι καί νορβς 
τις ούτος έκειτο, ά'παζ που Οεμιστεύων, τ ή ς ήλιαχ̂ ς 
αύτου αποκαταστάσεως εΐς τά τών βασιλικών ερ-
κύπτειν κατορθωμάτων άδυτα, καθά Θεψ τούς τω 
παλαιτάτου νόμου Ιερείς, ούτω βασιλε ϊ καί ήρας 

rem divino Spiritu ductum allocuturi. Nuuc qui- g ένθέψ προσομιλήσοντας . Νύν δέ δ μέν Ιορδάνης 
dem Jordanie mo praiterfngit, alterautem me aue-
cipit fluviua qui exsilit ex gratiia Dei quaei ex 
abysai fontibua, unguentumque redolet tum re 
lum nomine. Refertua fuit prodigiia non minus 
quam fluctibus fluminum quaa ditantur rivulia, et 
ideo omnino necesae eet me in hoc flumin6 
imraergi, ne undique ad hunc regaiem fluvium 
confluant orationis r ivul i . Quod aemper quandio 
vixero, para eim imperialiuin tropaeorum, nibil 
novum ; juetumque eeeet me etiam mortuum talem 
inanere, divino inspirante tlamine ; aed cum boc 
non sit in nostra poteetale, aaltem in prassenti 
per vitam loqui non desiuam. Aliler enim nulliua 
gratiaa lacerem pretii, cuin ipsa? laete me sic 

παρα($ρυΐσκεταί με, άλλος δέ ποταμδς μετεκδέχετι:, 
ος χαρίτων μέν θεού άναποδύει, δ'σα καί έ£ άδυσσου 
π η γ ώ ν μύρου δέ δ'δωδε πρδς τδ π ρ ά γ μ α καί δνομα. 
Ηέπληθε δέ θαύμασιν ούχ ήττον Ί} νάμασιν τών το· 
ταμών, οι πλουτοΰσι τοΐς ρεύμασι· καί χρεών πάν. 
τως καί διά τούτο τψ ποταμψ έκείνψ έμδάπτειν με, 
*ίνα μή πανταχόθεν δ βασιλικδς ούτος ποταμδς εΓη 
τών τού λόγου γευμάτων οίον μισγάγκεια. Καί «ί 
λάχυς τών βασιλικών τροπαίων γ ί ν ο μ α ι , ού καινό* 
ουδέν, έάν ζ ώ ν ή ν δέ άν δίκαιον, ει καί τεθνενς, 
εμπνεόμενου ζωογόνου πνεύματος* έπε ί δέ μή έκεΐ
νο, τδ γούν παρδν ούκ άν παυσαίμην δ ι ά βίου λαλών. 
Έ γάρ &ν άδικο {ην τάς χάριτος, έάν αύται μέν ίλε-
ρδν ούτω προσέβλεψαν, καί γλυκύ μο ι προσεμειδιε-

aapexerint et dulciter mibi eubrieerint, mihique σαν, καί τών πάλαι βασιλικών εκείνων εγκαινίων 
ί Ι Ι η . ι ι ι ι ι Annn i m n A H D l n n a m Ο n I Ι Π IIΟ f»H m f ilO t ί l/ί t α _ l ^ 2ΙΙ*ΙΚΜ« WAli>»fnnn« Ι^ΜΙΙ.· Ί Ι>/.ΜΙ.·«· Τί» 2 i . illarum erga imperatorem antiquarum iestivita-
tum aingulis annis recurreatium preliosae mcrce-
des largite aunt. Ego autem meipeum converto et 
ad cxcutiendain pigritiam suscipio sermonom, 
quaodo magis* necosse eel excitari et cum eobrie-
tate loqui. Erubosco do hac amica nutricique 
eloquentia quaa ιαβ adhuc puerum, v.t lanugine 
nondum vestitum rbatorem regium proponebat, 
quando Deus nuper in illa sede te conetituisset, 
et tunc fontem eloquentiee aperuit, poslea vehe-
mentiorem factum ruraua manifeatavit, an spccio-
aior et copioaior eit illo foote jaui memoruto, an 
pariter iadiviae tranquilleque emaoet, aa pariter 
recte ab exitu effluat et sine oircuitu currat, ego 
quidera neacio. Verum bic ad mc evangelicam irn 

άμοιβάς πολύτιμους έδαψιλεύσαντο* έ γ ώ δ' έμαυτόν 
άποστρέψο), καί είς δκνον καταβαρυνθώ τού λάλε», 
δ'τε καί μάλλον έγρηγορέναι χρεών , καί νηφάλιε 
φθέγγεσθαι. Αισχυνώ δ' άν και τήν φ ί λ η ν θρέπτειρει 
($ητορείαν. ήτις έτι παΐδά με όντα, καί ουδέ ε-ς εοο-
λον άρτιφυή λασιούμενον, (δήτορα βασιλικδν παρι-
στήσατο, ήνίκα θεδς τά πρώτα έπί τ η ς βασιλική 
ταύτης έκάθισέ σε περιωπής, καί τήν φλέβα τοΰ /5̂ -
τορεύειν τότε μέν υπήνοιξεν, εΤτα έ π ί μακρδν σν 
σταλεΐσαν αύθις έςέφηνεν , ούκ ο?δα μ έ ν , εί xoUrtv 
τοδ πρωτοφανούς εκείνου καί άθρο ύστερον /5εόρε-
τος, βλύζουσαν δέ δμως άσχιδές κ α ί ά^έμ&σι*», 
καί ίθυτενώς τών εκβολών έφ ι ε μένη ν , και έεεριελε-
νητα θέουσαν. Έγώ δέ ενταύθα καί τ ή ν εύαγγελοφ 
κατάραν έμαυτψ έπικλώ, καί άζιώ έμαυτδν ού ρί 

precationein refero, et me non exietimo dignum D βλέπειν τήν σήν βασιλείαν, ήν τα ΐ ς άνδραγαΦίκ 
qui tuarn majeetatem, Uiis benefactis auctain con-
templer, nisi conversus fiaui ille puer temporis 
acti,quo te i m poratorem laudati vis aermonibue aalu-
tabam et in hac uobilitule reinaneam pcr totam 
vitatn,necaoQ sicut olim balbutiena eloquenti» lit-
ieraa indigno feativitatibus modo,ila et nunc senior 
tremula voce loquor. Nonne jure criminis ingratitu-
dinia arguerer, ei meara io ore meo concluderem 
UDguaro, vocemque attollere et aermonem babere 
recusarem ? Etenim, rex benigniaaime, to me ex 
rerum iimo in splendorem lucia evexieti vitam-
que bumilem in Paotolum divitem commutaati et 

ούράνωσας, εί μή στραφείς γενωμαι δ παις έχει* 
δ πάλαι, 6τε σε τδν βασιλέα έγκαιν£οις λόγων έ&· 
ξιωσάμην, καί μενώ έν τή εύγνωμοσύνα ταύττρ έιέ 
βίου παντδς ε; καί ώσπερ τότε τ ά είς ^ητορείεν 
ψελλίζων, καί ού πρδς άξίαν τής εορτής, ούτω *d 
νύν τψ γήρα τρομαλέα φθεγγόμένος. *Η ποίες»** 
αν κρ·.θ»ίην άγνωμοσύνης , τήν γλώσσαν άγκλεΐσας 
τψ έξανοίξαντί μοι τδ στόμα, καί λαλειν χει φ̂ γ̂-
γεσθαι ; Ναι γάρ, ώ βασιλέων εύεργετικώτετε, σί 
με καί άπδ ιλύος πραγμάτων είς λάμπουσσν μετ-j· 
νεγκας καθαρότητα, καί ήμειψάς μοι τδν τού β(ου 
πηλδν εις πλουτοποιδν Οακτωλδν, καί τήν άγορείε» 
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,αυμυλίαν είς §ύγ»νή λαμυρίαν μετε'θηκας, καί Α pro forenai iacundia aptasti mihi aermonia elegan-
.^•εν λαλούντα με πρδς μετέωρον ΰψωσας * καί το 
i έμοί χθόνιον τοΰ Έρμου πτερώσας οίον ούράνω-
« ς , καί γλώσσάν μοι μογγιλάλον διήρθρωσας, μαλ. 
Λν μέν ούν παντελώς σιγώσαν έτ ράνω σας· χαί άντί 
.•νάματος, ου μετέχειν άξιούνται καί μικρόν τι γραμ-
ιατων γευόμενοι άνθρωποι, όνομα εκτίσω μοι τδ 
οϊς κατ' έμέ δπέρ άπαν κρινόμενον δνομα. 

γ ' . Καί ουτω μέν έμαυτδν έδικαίωσα μή άπενιαυ· 
(ζειν τάς λαλιάς, άλλά συχνδτεραν φθέγγεσθαι, καί 

βασιλικός άριστείας περικροτεΐν. Τδ δέ γε 
εαρεστώς, τί άν έχοι ρήτωρ τήν γραφίδα μέν δ'σα 
m\ βέλος, καί φαρμάζας μέλαν ι, καί τοΐς βαρδάροις 
«αφιέναι καραδοκών, καί βάπτειν είς αίματα, είτα 

tiam, et rae humiliter loquentem io altum extu-
lieti ; quod in me terreDum erat, auper alas 
Mercurii exaltans, cceleste fecieti, et linguam tar-
dam depolisti et vero infanli loquendi poteatatem 
dediati, el pro aotnine de quo ourare dignanlur 
aliquaatulum viri litteris studentee, nomen mibi 
protuliati euper omnenomen abeiequi me circum-
dant judicatum. 

3. Ita memet judicavi debere non boc anno ta-
cere, sed copioaius alloqui regiaquedivulgare faci-
nora. In pra3sentiarum, quid faceret orator atylum 
znanu qoasi jaculum tenens, atramento pro veneno 
infectum, paratus ad injiciendum inimicis et in 
eorom cruorc immergendum ; qui modo illos ob-

St βλέπων εκείνους ήρεμα πτήσσοντας, καί ού προ- elupentes cernoret, et non provocatoa fugaracapes-
ίαλουμένους τδ βάλλεσθαι; Έ πάντως άγάγοι άν ϋ

 8 Θ Γ β ? Omnino etupendam redderetvirtutem regiam 
διά θαύματος τήν βασιλική ν εύανδρίαν, δι' ής ταύτα 
έγένετο· δι* ήν σκάζει μέν τοΐς πολεμίοις μηχανή 
πασα είς άπρακτον, ού πολλά δέ κάμνει ουδέ τδ βα-
τιλικόν έκείνοις άντιπαλαμώμενον στράτευμα, καί 
ΕΟ βητορικδν δέ διά ταΰτα γραφεΐον, τδ γε είς εκεί
νους ήκον, ναρκοΐ. 

δ'. *β βασιλικής κραταιδτητος, δι' ής ήμίν άγαθδν 
καταπέπρακται. *Ω παγγάληνον έαρ βασιλείας, έν 
φ πάν άγαθδν έξήνθησεν κάρπιμον (τδ έξ αέρων · τδ 
έκ θαλάσσης · τά έκ γής * καί τδ δ'λον είπεΐν τά 
τιάντοθεν), καί δ παμβασιλεύς Ιησούς κατά τού 
τταλαμναίου αίωνίου θανάτου τδ πάμμεγα τρόπαιον 
έστησε. Σέ δέ, ώ σώτερ βασιλεύ, θαβρούντως άν ε*-
πο ιμ ι δπλίσασθαι κατά τού βροτολοιγού πολέμου, . f v w w . 
καί τδ θανάσιμον τούτο κακδν κάτω βαλεΐν. Καί C mortalium flagellum dimicasse letiferumque hoc 

stupendam redderetvirtutem regiam 
per quam baec facta sunt, per quam claudicat irri-
taque evadit omnis hostium solertia, regalis vero 
exercitua illie obluctans nullo modo laborat, et 
mox propterea ipse oratoria stylus, saltem prout 
oootra adversarios vibratur, torpet. 

4. Ο regalia virtus, per quam nobia bona pa-
trata sunt ! Ο serenissimum ver regise potesta-
tis, in quo floruit bona omnis arbor fructifera 
(aive ex aere, sive ex raari, aive ex terra, aeu 
uno verbo ex quacunque parte), et rex omnium 
Jesus adversus sanguincam aitcrnamque mortem 
eplendidum tropaeum erexit! Te vero, ο salutifer 
imperator, audacter dicerem contra illud bellum 

νύν τδ ύπήκοον άπαν εύζωεΐ, καί κατακροαίνει τού 
πολέμου, δτι καί τών πολεμίων, καί είρηναΐον σκιρ-
τ ^ . Καί ή μέν φύσις άτερ όχλου άγει καί τελεσφο
ρεί, καί τδ πάν αυξάνεται καί πληθύνεται· δ δέ τοΰ 
ζήν παρατρώγων πόλεμος ούκ έντδς δργής μένει, 
άλλ ' ει που κσί έστιν είπεΐν, έξωκεανίζεται, ταΐς 
Άρπνίαις δοθείς, καί ούκ έτι τδν τής φύσεως (5ούν 
άνακόπτειν παρεμπίπτων δποΐά τις λίθος τραχύς 
καί άτίνακτος* άλλά παραράσσεται, μάλλον μέν ούν 
έκ μέσου πελάγους παρασύρεται. Άργεΐ τδ Σκυθι-
κδν τόξον, καί ή νευρά είς κενδν τεινομένη κτυπεΐ, 
καί πρδς μόνην άπόπειραν ρυθμιζόμενη (ποιητής δν 
εΓποι) χελιδόνι ίκελον φθέγγεται. Είς άγαλμα καί 
μόνον τοΐς Ίταλοΐς Ιππος φριμάσσεται, πρδς γυμ-

malum ad ima dejecisse. Et nunc docilis mundue 
feliciter vivit, et adversus bellum clamitat, ipso-
rumque bellatorum studium pacem appetit. Et 
quidem natura aine turaultu agil et perficit, et 
omne augetur necnon completur. Bellum autem 
vitam rodena non intra iram moratur ; sed, ai ita 
licet loqui, extra oceanum tran8raittitur,Harpyiis 
traditum, nec jara incumbit naturaa cursum tn-
terecindens, more lapidis gravis et immanis ; sed 
frangitur seu potius e medio aequore eripitur. 
Quieacit arcua Scythicue, et nervus in vaouum 
tenaus atridet, et nonniai experimento inser-
viena (diceret poeta), ad instar hirundinie per-
eonat. IQ oblectamentum Bolum Italis equue ad-

νασίαν φανταζόμενος. Εί δέ κατ' αλλήλων εκείνοι D hinnit ad exercilium exbibitu*. Verum ai illi de 
πρδς δπλα μαίνονται, δπλιζέσθωσαν · άντιπαλαμά-
σθωσαν, εί βούλοιντο, καί πεπτώκεσαν, ώς ήμίν γε 
μέλον τών τοιούτων ουδέν. *Η πρό ποδών ήδη βασι
λικών τά δ'πλα ένιψαν, καί τάς ψυχάς έςέχεαν οί 
τής Ά γ α ρ . 'Αλλά καί τούτοις ή θηριωδία έτιθασ-
σεύθη* καί άντί τόξου μεν άροτρον αύτοΐς μετά χεί
ρας, καί ή γή πρδς αύλακας σχίζεται· άντί δέ ξίφους 
δρέπανον, καί τδ λήϊον τέμνεται · άντί Ίππου πολε-
μιστηρίου ζεύξαντες βοΰν, τρίδουσιν άμαξιτδν, καί 
άλωνος καθιππάζονται. Καί άφήκε μέν κατέχειν 
αύτοΐς δ "Αρης τδ μαινόμενον κακδν, τελούνται δέ 
σωφρόνως τή Αήμητρι. Καί οί πάλαι τότε μέχρι καί 
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armis contra ae invicem ferendia insaniunt, bel-
lanlor ; perfidarautuo moliantur consilia, ai volue-
rint, et dispereant, dummodo nulla ait nobis para 
ia rebue istis. Insuper jam coram regiis pedibus 
arma abjecerunt, animaa fuderuot iilti Agar. 
Sed et eorum feritas maneuefacta fuit, et pro arcu 
aratrum ipsis inter manus, terraque aulcis ecin-
ditur; pro enso falx, qua iruraentum secatur ; 
pro equo bellico bovi jugum imponunt, vias te-
runt, et aream equorum pedibus conculcant. Et 
cessavit apud illoe commorari Mars, furens illa 
peatie, sed aapienter in bonorem Cererie cedant. 

30 
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Et qui olim herique etiam per mare Aaianum 
late patebant, aique mariiimum jactabant im-
perium, nuno oon tantum ae a vicinitate maris 
amoverunt, sed etiam plerique nesciunt, nisi vooe 
eola, «quora, proxim» loco habitatioiie in remo-
tae continentie terraa fuga emigrantee, cum primo 
Alexius ioter imperatorea illuetriasifnua βοβ repu-
liaaet, malo procul ablegato, deinde Joannee tro-
psia morsue quem justum eat inter imperatoree 
eximium audire, eos loogius oompulsoa de vi-
cinie dejeoiaeei posseseionibue; terlio oum post 
illoe potentiaeimua imperator, qui terram oceano 
faoinorum oinxit, ipae validiue excitatua in 
βοβ irruieaet, ita ut marc ab ipsie jam conapici 
non poaeit. Et ex tribue istis quaai fluolibue 
alius quidem avertit a mari confusam Agar collu-
vionem; aliua vero illud magia ablegavit; alter 
autem prooul avieu repuht,et maris dominosinin-
oolaa continentia tranapoeuit, ita ut arduum sit 
noatria naviganlibua faciem lemaelit» noscere,illie 
vero ruraue rariaaimum eaae maria epectaculum, 
nisi eie qui ad commercium percgrinautur et qai 
a campeatribue emunt paecua, pro beatiis pacis-
ceotes. Et multos modo sermonea exbauriret au-
ribue juoundos vir lamaelita, qui mare jam neecit. 
Tu quidem sio illia fluentum ineolenti» inter-
rupieti, et aureum, eeu, ut dicunt, advereo flu-
mine aecendere coegieti ; illos vero demulcet epes 
currendi, ut aiunt, advereo flumiue, et dcei-
derato potiendi. Non ita sane, sed aaepiue al-
veos illia concludis, el vereua ipeoa fontea vi re-
pellie. Nihil impediret quio haec cito flant nisi 
ab antiquo tempore fervene malum ab altis eru-
pieeet abyesia, et fluctue late difluaue totam oo-
cupaaset terram, quam a solis ortibue cognomi-
namua. 

5. Verum hoo erii quando ineufflaverit Deue 
qui replet omnes petitionee cordia tui, manaque 
valida arripuit fontee hujus fluminis quoa jam 
refundere coepieti, et reoedere coegisti. Jam nuno 
illud continea fluentum, et refluere adigia, terrte-
que aecreta eubire, moBnibue bostea arcene, vias 
Bolidie firmans munitionibue, et tuos illis insu-
perabili vallane aggere. Juvat cernare vias, prius 
Chrietianie imperviaa, nunc multia tritaa, et ad 
aoceeeum patentes non tantum viria, iiaque ar-
matie, sed et leviter ad iter expeditie, et viato- 1 

rium ferrum vix ot nonnisi decorie gratia auccin-
gitur. Jam mulieree ipeae illae audent tentare 
viai, ipa» etiam qus delectationie cauea peregri-
nantur, vel quaa ex oivitate divinum ardena lo-
oorum aaoctorum daaiderium illio viatricee facit. 
Si ergo vetue quidam rex fluvium ineolentem et ju-
mentain profundum trabentem, viriaque terribilem 
mulierivadoaum fecerat,illum innumerieminuendo 
incieionibue, alii vero boo regium facinua venerati 
laudaverunt; ego quidem de iatia dubito, et illud 
incisum flumen ceoeeo devotum fuiaee furiie, et 
mare flagallatum, quod olim paaaue eet Hellee-

A έπί θάλασαν τήν 'Ασιανήν πλατυνδμενο ι , καί 
τος αύχούντες άγχίαλον, νύν ούχ δ 'πως τής β* 
τιδος μόνον άνήνεγκαν εαυτούς, ά λ λ ' ουδέ ο?δαι 
πολλοί, δ'τι μή λόγψ μόνψ, τήν θάλασσαν , τής 1 
λ (ου κατοικίας βαθεΐαν ήπειρον έχ φ υ γ ή ς άλλ^ 
νοι, τά πρώτα Αλεξίου τού πάνυ έν βασιλεύ» 
κυμανθέντος αύτοΤς, καί τδ κακδν -παράσυρα 
εΤτα τού πελαγίζοντος τοΐς τροπαίο ις Ιωάννα 
θέμις έν βασιλεύσιν άκούειν κ ά λ λ ι σ τ α , βαρέ 
έαυτδν έπεξαγαγόντος. καί τδ κατ* έκεΤνο έπί« 
λον άνασκευάσαντος* τρίτου δέ έ π ' εκείνοι ς τσε 
τ ί στ ο υ βασιλέως, δς τή οίκουμίντβ ώκεανδν τα 
θωμάτων έγύρωσε, κραταιότερον έντινάξαντος 
τδν καί άπαγαγόντος, ώς μηκέτι αύτοΤς έπόψιον 
θάλασσαν γίνεσθαι. Καί κυμάτων οίον τούτων τ 

Ρ τδ μέν διέστησε τής θαλάσσης τδν έκ τής * 
άκριτόφυρτον συρφετόν · τδ δέ εις πλέον άφώ 
τδ δέ καί ήφάντωσε, καί άντί θαλαττ ίου είς ήεε 
τας κατέστησεν, ώς έργον εΤναι τοΤς καθ' ήμας 
λαττεύουσιν είδέναι όψιν Ί σ μ α η λ ί τ ι δ α , εκείνοι* 
αύθις σπανιώτατον είναι θεαμάτων τ ή ν θάλεβ 
πλήν δσοι κατ' έμπορίαν που στέλλονται , καί 
τάς έκ τών πεδιάδων ώνούνται ν ο μ ά ς , τοΐς ζ 
ύπόσπονδοι. Καί πολλούς άν άρτι λόγους εναλ 
πρδς τρυφήν ακοής άνήρ Ί σ μ α η λ ί τ η ς , άρτιμ 
θαλάσσης γενόμενος. Σύ δέ ούτω μέν αύτοΐς τδ £ι 
τού θράσους άνέκοψας, καί εις άν αίρουν έτρε 
καί (δ δή λέγεται) άνω ποταμών* υποθάλπει δέ < 
τους έλπίς δραμεΐν, δ φασι, κατά β ο ώ ν , καί σα*, 
ξαι είς τδ ποθούμενον. Ούμενουν* ά λ λ ά συχνά 
οχετούς έμφράττεις αύτοΐς, καί βιοίζ*$ καϊ είς α 

j τάς πηγάς. Έκώλυε δέ ουδέν καί τ α χ ύ τούτο 
νέσθαι, εί μή μακρδς αφότου χρόνος εκείνος έκ 
θέων ποθέν τδ κακδν έξε^άγη , κ α ί έσκεδάσθη 
λάγιον, καί τήν γήν πάσαν έπέσχεν, ή ν ταΐς τού ή 
έπικαλούμεν άνατολαΐς. 

ε\ Άλλά τούτο μέν έσεΐται, δτε θεδς έπινεύσ 
δ πληρών πάντα τά αιτήματα τ ή ς καρδίας σου, 
χειρί κραταιή δραξάμενος τών π η γ ώ ν τούτου 
γεύματος, άς καί άναμοχλεύειν -ήδη άπήρξω, 
άφήσας ουδέ έξάλλεσθαι* τά νύν δέ άλλως έαή 
έκείνην τήν σύ^οιαν, καί παλινοστειν άναγκεζι 
καί έν άφανεΐ καταχώννυσθαι. δ ιατε ι χ ί ζων τευς * 
λεμίους, καί τάς εφόδους διείργων στερεμνίοις έι 
τειχίσμασι, καί άνατειχίζων ούτως αύτοΐς τδ έκα 
κτον. Καί έστιν ίδεΐν δδούς, άβατους τά πρώην ί 

\ στιανοΐς, άρτι λεωφόρους καί άναπεπταμένας ι 
βάσιμον καί ού μόνον άυδράσι, κα ί τούτοις δ«3 
φοροΰσιν, άλλά καί οΐς τά τής πορείας εύζωνα* ι 
δ ένόδιος σίδηρος μόλις που καί ε ίς παρηρτημε» 
πεπόρισται μάχαιραν. "Ηδη καί γυναίκες τολ-Λ 
τάς δδούς έκείνας, καί αύται τ ώ ν τρυφερευομ** 
καί τών έξ άστεος, δ'σας δ θειος πόθος άναθερμαί* 
τόποις άγίοις δ'που δήποτε τής έκεΤ γ ή ς έκτΐήρκ 
ποιεί. Εί μέν ούν παλαιός τις βασιλεύς «οτεμ< 
άναιδευσάμενον , καί υποζύγια κατασυραντα, κ 
ουδέ ανδρών φεισάμενον, βατδν πεποίηκε γυνει| 
πυκναΐς εκείνον λεπτουργήσας κατατομαΐς, άλλοι · 
τής βασιλικής εκείνης σεμνυνέτοΜαν πράξεως · · 
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:ούτο μέν δκνώ, καί είς ταυτόν άγω, ποταμδν Α pontua. Vere autera pulchrum judico et magnts 
τοινηλατεΐσθαι τεμνόμενον , καί μχστίζεσθαι 
ίσα ν, δ'περ Ελλήσποντος πάθοι ποτέ* καλδν δε 
; κρίνω και βασιλικής μεγάλης ισχύος έπάξιον, 
μάλα μεν πολλήν, μάλα δε έν καιριωτάτψ κει-

άλλως δέ τοις προσβαίνειν έθέλουσι δυσέμβα-
οαί άνέκβατον, ού δι* έρημίαν, ού διότι θηριοτρό-
ζ δτι προβολαί πετρών αυτήν έξετράχυνον, ή 
5λη άμφιλαφής τούς δδοιπόρους έξέκλειεν άλλ» 
κάνδαλα τρίβων εΤχε πασα, καί δ'πλοις Ίσμαη-
οΐς ληίου δίκην έφριττε, καί (ώς δν τις είποι) 
έψ τείχει διόλου πέφρακτο, καί ημάς άπετεί-
βάσιμον ποιήσαι τοΐς διοδεύειν έθέλουσι, καί 

ς, δ'σοι δειλοί πρδς άλκήν καί σίδηρον ε'σορφν. 
ι καθ* ήμας ενταύθα πού ποτε Οήσει τις θαύμα-

regia virtutis dignum magnam quidem regionem 
eed in morte jacentem aliunde eia qui pergere vo-
lebant imperviam et inacceseibilem, non quia de-
serta, aui feria frequena, aut aaxorum eminen-
tibus aapera, nedum quia nemus ex utraque parte 
patescena viatorea concludebat, sed quia scan-
dala terrena habebat omnia, et quaai frumeotam 
Iemaeliticis armia borribiliter eecabatur, et, dixe-
rit quiapiam, ferreis moenibus undique cingebatnr, 
perviam feoisse ibi itinerari cupientibus et ipeie 
etiam qui trementes pugnam ferrumque intu-
entur. 8ed quis unquam apud noa tantum pro-
feret miraculum, ο imperatorum generoaisaime ? 
Nos ipsi qui istam regionem jam audemus aggredi, 

βασιλέων άνδρικώτατε ; Ο'ί καί αύτοΐ της γής n homines nullo auccincti forro nisi acalpro quo cir 
ς ήδη καταθα^ρούμεν, άνθρωποι σιδήρου μη-
ταραπτόμενοι, πλήν ει που μαχαιρίδος τινδς 
ούσης καλάμφ χαί παραποιούσης καί άποξεού-
είς γράμματα. Πεποίθαμεν ή μήν , έάν καί 
ς παρ ίππευση αλλόκοτος, άποπέμψεσθαι τδ 
, άναβοησάμενον τδ σδν και μόνον δνομα. Ουδέν 
άπαίσιον συναντήσεται, ού φόβος νυκιερινδς, ού 
; ημέρας πετόμενον αίδέσονται τδν κήρυκα οί τδν 
τσόμενον φρίσσοντες. Έσται ήμιν άντί κηρυκίου 
ισιλικδν όνομα. Διαβησόμεθα ώς έπί πανήγυριν 
>ι . 'Αναπετάσομεν οφθαλμούς καί άρούμεν 
ρ, θ^υμάζοντές σου τά έργα. Τοπογραφήσομέν 
ας άριστείας. Περιοδεύσομεν τόπους, έν οΐς οί 
)ραΐοι πόδες έπάτησαν, υπέρ ημών πονούντες, 

cumcidatur calamus, quo expuncta radatur scri-
ptura. Ita sane perauaaum babemus, si quis ex-
traneue epectator illis in plagis equitaverit, hunc 
malum expulsurum,dummodo solum nomen tuum 
invocaverit.Nihil noxium nobis occurret, nec timor 
noctumue, nec eagitta volans in die. Verebuntar 
praeconem qai praedioatum horrent. Erit no-
bis pro praedicato imperatoris nomen. Trane-
ibimua intacti tanqoam ad panegyrim. Aperie-
moe oculos et circumspiciendo tua miramur ope-
ra. Circuibimas loca in quibus epecioei pedes 
ttri ateterunt pro nobia laborantes nec sine periculo 
currentea. Et erit nobie terra ieta magia venera-
tione digna quam Thracea in Europa terram illam 

>ύδέ ακίνδυνα τρέχοντες. Καί έσται ήμίν ή C · η bonore habebant per quam ambulavit rex Per-
ιη γή έν σεβάσματι δικαιότερον, ήπερ οί θρ$-
t Ευρώπη γήν έκείνην εΤχον διά τιμής, ήν έπά-

Περσών βασιλεύς, καθ' Ελλάδος έκστρατευ-
ος. Ουτω κάνταύθα ημών τδ θλίβον ημών άπή-
;. Ούτω φόβου παντδς ήμας άπέλυσας, καί 
ίίλλως θηροτρόφον διά τούς θήρας τούς έξ Ίσ-
άνθρώπων έ'πλησας. ΕΤπεν δν τις λύκους εκεί-
πάλαι ποτέ κατά τινι ποίμνη τή 'Ρωμαΐκή 

πηδώντας κληρονομιά, καί τοΐς τών Χριστια-
ι'ίμασι χαίροντας, καί ούκ είς μάτην χαίνον-
άλλ' αρπάζοντας καί λαφύσσοντας. Νύν δέ ού 

άπεσφενδόνηνται, άλλά καί οί μέν ουδέ είσιν 
I δέ τού είναι λύκοι έξε)άθοντο. Μάλιστα μέν 
Lx. λύκων αυτούς εις ανθρώπους μετέστησας* 

aarum adversua Graeciam dimicaturus. Sic a nobie 
flagellum noetram amovieti. Sio ab omni metu nos 
sotviati, et plagam antea feris id est Iamaelitie fre-
quentem hominibus repleviati. Dixeria aane lupos 
illoa olim in gregem. Romanam aoilicet heeredita-
tem,irruentea etCbristianorutn sanguine gaudentes, 
etnon inhiantes tantum,verum arripientea etdeglu-
ticntcs. Nunc vero alii armia expulsi sunt, alii eese 
deaierunt,alii ferocitatem suara depoeuerunt. Pr«-
eertim autem ex lupis eos in bominea mutaviati; et 
quod Circa? potio fecisae perbibeiur,boc reipea, aed 
e coDtrario,imperatorie timor modo perpetravit,non 
quidem bominea in feras, sed istas in illoe divi-
nitus conyertendo. Et unus quidam grex aub uno 

δ'περ δ τής Κίρκης κυκεών λογογραφεΐται τ\ eximio pastore, divo ecilicet imperatore, coogre-
. r. ι » 2Λ ^ Λ _ / - - « i f i - . Q It 2..-. » · ί η ι · Γ Ά Μ Ο n a m i a n i u m A r k n m i r r A n f ihna. Iffitnr nnn τούτο έπ' αληθείας φόβος βασιλικός έξ άντι 
>ου νύν κατεπράξατο, καί ούκ έξ ανθρώπων είς 
;, άλλ' έξ εκείνων είς τούτους μεταβίβασα ς 
χτα. Καί τις μία καί αύτη ποίμνη ύπδ καλφ 
Ινι τψ ένθέω συνάγεται βασιλεϊ, τών θηρίων 
ίνόντων. Ούκ ούν μερίδες αί μέν ήμιν, αϊ δέ 
έθνεσι* άλλ' έστιν ημών τά πάντα. Καί σύ διά 
: βασιλεύς έπί πάντας αήττητος * καί δέδεται 

πόλεμος διά σού, ού χαλκέψ κεράμω, κατά 
ού παλαιού λόγου "Αρεα, έξ ού λυθεί η, άν έκεΐ-
ρισκαιδεκάμηνος, άλλά δεσμφ ά£ρ/4τψ, άφύκτψ, 
ρ· έφ' δ'σον άν ού μόνον τοΐς στρατιωτικοΐς 
Κ, τδ τής παροιμίας, ένιστουργηθήσεται άρά-

gatur, feris nequaquam concurrentibua.lgitur non 
eunt partea aliae quidem nobie, ali® autem gen-
tibua, eed noatra aunt.omnia. Kl tu propierea im-
perator euper omnes invincibilis ; et nunc per to 
constringitur bellum, non ferreo carcere, aecan-
dum vetus de Marte diotam, ex quo non niei poet 
tredecim menaea aolvendum eaaet,aed vinculo indi-
cibili, ineluctabili, indis8olabili,ila ut non tanium 
belliciearmis,utdicitadagium,telamordiaturarach-
nea, eed ipsum belli noraon aboleatur. Quidnam 
Graeci jaclabundi dicerent qui tantum Antalcida 
victoriam et eecutam pacem attollebant, si no-
atram noviseent? Ubinam tanta viotorie bona ut 
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ubiounque terraram pacem habeat coDCurren-
tom ? Juvat quidem mare biemem fugiene et 
ad vernam tranquillitatem expansum placidam-
que auperflciem ad lucem explicans, iatud autem 
ver tuum, et biemalis pugn» diesolutio, pacie-
que aerenitafl,nihil est jucunditatia quod nobie non 
prebeat Ο bella et certamina in quibus boetem 
universum in fugam irrevocabilem convertisti! Ο 
procellaa quaa nobis in eerenum convertieti 1 Ο 
commotionee bellicaa qu« iundamenta Roma-
narum urbium concueaa evertertmt 1 Nunc autem 
nobie orbee in flrma petra conduntur: qu« excide" 
ront,rureum pari numero eriguntur; quae vero ti-
mebant ne caderent, Grmiter munite corrobo-
rantur; eexcente vero, pro neceaaitate, turribua 
instruuntur. Praripie enim in iatia ree futuraa 
ooulo perapicaci. Sic hoetibua greaeua eupplantae ·, 
aio ipeie terram metiria angustam ; aio illie con. 
trahia babitationee. Stimulia qaidem ferreie ho-
stium campos stravisee, ot illis pedea deflxi falle-
rentur, et sale conseviBee agroa uberee, ut eterili-
tatem ipeie proferat lerra priue fecunda, et foveas 
Buffodisae in pedicaa tam equorum quam virorum, 
et aquaa veneno corrupiese, generosum nibil eet 
in ietie (qoomodo enim generoeum quod fraudu-
lentum ? quomodo virile quod dolosum aet?) neo 
victimaa laqueo interimi ; tempus enim breve 
ista ad finem adduxit; sed RoDiana prssidia et 
nrbee armigeris virie repletas per totam ad-
vereariorum terram dieaeminaBBe, hoc eane 
opuB erat arte bellioa dignum. Iatud baud minus 
ac muricee inimicis urbes munitas evertit. Fal-
lit enim eie ad insolentiam greesue, quemad-
modum ealinan in terra Barbarorum exercen-
tur, ita ut Don habeant i l l i eolilas tellurie 
frugee percipere, et altissimam sufTodit fo-
veam qua in inleritum detrahutttur, tanquam t 

letbale venenum impingit, vitam eorum peri-
culis oircumdando, et breves illis diee metiendo. 
Tantum te experti euat bellatorem, eemper victo-
rera, solertiesimum, multa arte pr©ditum,urbium 
obaoeeorem, neonon defensorem, qui omnia potes 
confortante te Deo.Ideo euperbiam deposuerunt, et 
in eervitutem tibi redacti sunt.Sciunt proclara tua 
facinora, magaa eoiunt opera,que ipai ante omnea 
experti Bunt non ignorant gestorum egregia,et vete-
rum more regum illoe,ut ita dicam mutilantium,tu 1 
media illie corda percussieti. Experti sunt manus 
tuaa inviacibilee ; te didicerunt et in consiliia ad-
mirabilem super filios hominum,et in bellie poten-
tem neonon ineuperabilem, anima lulminantem, 
daxtera tonantera, promptum in consiliando, ve-
looem in equitando armaque educendo, ita ut 
nemo tibi antecellat. Et hoc erat ordo optimue et 
eequela naturo. Nam quem ipeioximium videbant 
in primitiis v i r i , cum nondum gratia phyeioi gra-
minie enata floreeceret, nec vultus pratum percur-
reret, qaalem eum erant experturi, quando Deue 
illum in perfectionem viri provexit ? Sane omnino 

χνειον ύφασμα, άλλά και δ ν ο μ α πολέμου , < 
άπαλλαγήσεται. Τίνες αν ήσαν ο ί μεγαλόφωνοι 
ληνες, τήν έπ! 'Ανταλκίδου ν ίκην και τήν έ 
είρήνην δψηγορούντες, εΐτήν καθ ' ή μ α ς έωρέχ 
δπου τοιαύτα τά τής νίκης, ώς πασαν γήν η 
θειν, κα! τήν είρήνην έχειν σύντροχον ; Ήδο/ί 
θάλασσα φυγούσα χειμώνα, καί π ρ δ ς έαρινήν « 
μένη γαλήνην, και τήν έπιπολήν ακύμαντο ν * 
γάζουσα' τδ σδν δέ ήμιν έαρ τ ο ύ τ ο , κα ι ή τ% 
μερί ου μάχης άπόλυσις, κα> τ δ τή[ς εΙρήνης y 
ναιον ούκ έστιν δ τι μέρος ηδονής ού παρ-β 
*Q πολέμων εκείνων, έν οίς άπαν πολέμιον ·1 
γήν άμετάστρεπτον ϊτρεψας. "Ω καταιγίδα», 
ήμιν είς αιθρίαν έστρεψας. "Ω πολεμικών έχ 
σεισμών, ο'ί τούς θεμελίους τών ' Ρωμαϊκών 
λεων ήν δ'τε ύπονομεύσαντες άνεβρήγνυον. 
νύν ήμίν έπ' ασφαλούς αϊ πόλε ις ?δρυνται, 
μέν κατέπεσον, άναστασαι είς α ρ ι θ μ ό ν δα* 
φόβον εΐχον τού πεσεΐν, έρεισθεΤσαι και κατεσ 
εις ασφαλές* μυρίαι δέ καί έκ κα ινής πυργωθί 
δ'που καίριον. Προαρπάζεις γάρ κάνταύθα τδ 
λον ομματι διοράσεως. Ούτω τοΐς έχθρυΤς σφί 
τάς βάσεις* ούτω τήν γήν αύτοΐς μ ε τ ρ εις είς β{ 
ούτω στενοχωρείς έκείνοις τήν οικησιν . Τριδ 
μέν ούν σιδηροΐς τήν τών π ο λ ε μ ί ω ν καταπάσαι 
διάδα, ώς άν είη έκείνοις έμπείρεσθαι κα! τάί 
σε^ σφάλλεσθαι* κα! άλατι κατασπεΐραι τήν 
σιμον, ώς άν άκαρπίαν ή ζείδωρος ένεγκη ου 
και βοθύνους ύπωρύξαι είς ποδάγρας Τππων ν 
ανδρών κα! ύδατα φαρμάκω δη λή σα σθαι, ούνε 
ναΐον ουδέν τι τούτων, (πού γάρ γενναΐον τδ 
λον, πού δέ άνδρεΐον τδ δόλιον ;) κα ϊ ουδέ πάνυ 
αγχόνη ν σφίγγει τόν έπιβουλευό μ ε ν ο ν χρόνο< 
ταύτα βραχύς απήγαγε. Φρούρια δέ *Ρωμαίκ 
πόλεις δπλοφόρων ανδρών διά π ά σ η ς τής τών 
ν αν τ ίων γής διασπεΐραι, άλλά τούτο θετέον, 
τις βούλεται στρατηγικού μη χαν ή ματο ς . Τούτ 
κατά τριβόλους τάς έπιτειχιζομένας πδλεις 
στρώσε τοΐς έχΟροΐς. Σφάλλει γ ά ρ έκείνοις τ 
άνετο ν διαβήματα, κα! ώς οίον άλοπήγια τη 
βαρβάρων πήγνυται γή , οίς ο ύ κ έχουσιν b 
τά σηνήθη γήθβν καρπίζεσθαι. Ανοίγεται Λ 
ώσπερ είς βαθυτατον βόθυνον, δτι καί κατεεε? 1 
ολεθρον. Φαρμάττεται δέ κα! ώς ε ίς δηλητήμ* 
ών περιιστ^ τδν κίνδυνον είς τδ ζ ή ν , και είς ^ 
μετρεΐ τδν βίον αύτοΐς. Τοιούτου πεπείραντ* 
μαχητού, νικώντος άε!, εύμηχάνου , πολυμη] 
πολιορκητού, πολιούχου, πάντα ίσχύοντος έι 
ένδυναμούντί σε θεφ . Ά μέλει και καδαιρσ' 
τής δφύος, κα! εις δουλείαν σοι καθυπάγοντβ 
δασι μέν ούν αύτο! τά τοιαύτα πρωτοπαθώς* ο 
τάς σάς άριστείας, οΤς αύτο! έ π α δ ο ν . Οιδεει 
μεγαλουργίας · ούκ άγνοούσι τά τών εργ·*» * 
στεια, καί ώς, τών πάλαι βασιλέων άκρωπίΡ1* 
των οίον αυτούς, σύ μέσος αύτοΐς τάς καρδίες 
ταξας . Έπειράθησάν σου τών αήττητων χειι 
"Ε μαθό ν σε, κα! έν βουλαΐς θαυμαστού δπερ 
ανθρώπων, κα! έν πολέμοις κραταιδν κα! άπρ^ 
χ ο ν πρηστήριον τάς φρένας κεραυνοβόλοι 
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χείρας * δξύν βουλεύσασθαι · ταχύν Ιππάσασθαι, Α talem qui cladibus omnem eorum oastigavit ineo-
δπλα 81 άρασθαι, οίον ουδείς δποστήσεται. Και ήν lentiam. Talia igitur sciunt i l l i teiraque univeroa. 
τούτο τάξις αρίστη καϊ ακολουθία φύσεως. Όν γάρ αύτο! άριστέα είδον έν προοιμίοις άνδρδς, δτε μήπω 
μηδέ χάρις χλόης φυσικής ανατέλλουσα ήνθει, κα! τδν τοΰ προσώπου λειμώνα περιέτρεχε, οίου ε'μέλ
λον τούτου πειράσασθαι , δτε βεδς αύτδν κα! είς άνδρδς έντέλειαν έστησε ν ; Έ πάντως τοιούτου · 
οίου τήν εκείνων άπασαν σώφρον ίσα ι μανίαν τραύμασιν. Οΐδασι μενούν εκείνοι ταύτα, καί γή δέ ή 
σύμπασα. 

<ί. Έγώ δέ καί τά τής Ευρώπης αύτοΤς άναβοή-
σομαι, ούχ δ'τι μή καί ταύτα οίδασι. Πώς γάρ ή ν 
καί λαθείν, ένθα ή φήμη τών τροπαίων είς πάσαν 
yijv περιήχηται, καί (τδ ύμνούμενον) ώζεν ή ol-

. Χουμένη τών έν Ευρώπη πολεμίων νεκρών, καί τών 
βαρβαρικών εκείνων πτωμάτων δ τύπος περιήλθε 
τούς απανταχού γής, περιηχηθείς είς έξάκουστον ; 
"Ο δή τίνος έπί σεισμού έφαντάσαντο, δΛονοούντες 
λδφων υψώματα κατενεχθέντα τής στάσεως, καί 
κατάρξαντα τινάσσειν μέν τήν προσεχή γήν , κα-
τασαλεύειν δέ καί δσα έχόμενα. Ούτω κάνταύθα , 
πλήν είς άλήθειαν, Ιπιπτεν κατασειόμενον Εύρω · 
παιον δφρυόεν έθνικδν έ καν άστη μα , καί δ φόβος 
είς 'Ασίαν διέβαινε, καί κατέσειε τδ άλλόφυλον, καί 
τ δ τού βασιλέως έπ' άμφοτέρας βλέμμα δ'σα καί 
θεού καί ταύτην κάκείνην τρέμειν έποίει. Ούκούν 
ουδέ τάς δυσμικάς άγνοούσιν άριστουργίας οί περί 
γη ν έκείνην, ήν έφορ^ ήλιος πρωτοφαής άναπετά-
σας τδ βλέφαρο ν. Καί ή ν μέν ού πρδς ανάγκης τά 
τοιαύτα τοΤς μεμαθηκδσι λαλεΤν* τήν δέ έμήν 
γλώσσαν ή τής βασιλικής θερμύτης πίστεως χαλ-
κεΤον έχώνευσε λάλον καί σιωπών ούκ είδδς, άλλά 
καί τοις είδόσι φθεγγδμενον, καί ού δι' δχλου γ ι -
νόμενον. Καί τίς γάρ ούκ άν διά βίου άνακυκλεισΦαι 
τά τοιαύτα βούλοιτο ; 

ζ. Άναβοήσομαι τοίνυν τά τε άλλα τών βασιλι
κών Ευρωπαίων άριστευμάτων , δ'σα έξ άμετήτων 
άποτεμών δ καιρδς καί οΤον ύπαγορεύσας δώσει μοι 
άφηγήσασθαι* ναι μήν καί τά τών Δαλματών, δτι 
της παλαιτάτης αυτονόμου καί αυτοί θρασύτητος 
έκλαθόμενοι , τδν δεσπότην έπέγνων , καί ούκέτι 
ελεύθερον βλέπουσι. Μάλιστα μέν ούν ελεύθερον άνα-
πεταννύουσι βλέφαρον, καί τών φόβων αύτοΤς λυ-

\θέντων (Ιλαρού γάρ δεσπότου βασιλέως πεπείραν -
ffou), συνδέδενται μέν ευλάβεια δούλοις πρε -
«αύση ' άνίενται δέ άλλως, καί έχουσι τό έν Εύαγ-
^ • λ ί ο ι ς εύ διά τδ τής δουλείας άγαθδν καί πιστδν, 
%%ύ τής ευχρηστίας άντιλαμβάνουσι τδ φιλάνθρω-
*©ν. 

η ' . 'Αναβοήσομαι πρδς τούτοις καί τά τών Παιό-
ν ω ν , έθνους νούτου μεγίστου, καί τήν πάλαι φή-
μ η ν καί τούς αρχαίους δ'ρους ύπερελάσαντος. Άνα-
χράξομαι , ώς πάντας άν αυτούς ειναί τις άρτι 
στοχάσηται μάλλον ήπερ τεχνίτας τάξεψς καί πό-
Αεμον είδότας καί δ'πλα μάχιμα. Ούτω τοί αυτοί τ φ 
'Ρωμαίων βασιλεϊ άνταίρειν δ'πλων άπέμαδον, καί 
οί πριν αβέβαιοι τοις βουλεύμασι καί άστατούντες 
ούΛ, ήττον, ή δ παρα^έων αυτούς "Ιστρος, δν είς 
άσφάλειαν προεβάλλοντο, νύν πεπήγασι καί τψ δέει 
μέν βασιλικψ, άλλά καί εις μίαν βουλήν εύφρονα 
στάσιμον. "Η δέ έστι τδ μηκέτι κινδύνοις εαυτούς 
παραβάλλειν, άλλά τψ βασιλει πεσεϊν ύπδ πόδας , καί 

6. Ego vero in tota Europa ejus gesta ipsis pro-
Duntiabo, non quasi illa nesciant. Nam quomodo 
ita βοβ laterent cum fama tropeorum per omnem 
terram diffuea eit et bymois reeonaverit tellua ex 
hostibus in Europa mortuis, et illarum Barbaro-
rum cladium rumor cirouivit fines universoe, in 
omnium auribus celebratus ? Non eecus ac poet 
terrae motum, sibi suepicati fingunt montium 
verticee ab altitudine demiasoe in terram proxi-
mam exeultare incepisse et aliquo modo exai-

" luieae, ita, prster quod erat verum, cecidit con-
0U8808 omniurn Europae gentilium inflatue tumor, 
et timor per Aaiam ambulavit, et alienaa commo-
vit regiones, et imperatoris sicut Dei ooulus 
utrinque attentustam ietam quaraillam tremefecit. 
Igitur nec prseclara in oocidente facinora ignorant 
qui illam babilant terram quam conspicit eol pri-
mo ortu, sublevatia oculia. Nibil quidem necea-
eitatie erat taliajam, edoctia pracipiendi, noetram 
autem linguam regiae ardor fldelitatie aeream con-
flavit loquacitatem, et jam eilere nescit, aed et 
doctoa alloquitur, neo unquam aibi satisfacit ipei. 
Quia enim per vitam ianta aeoum revolvere nollet? 

7. Praedicabo tamen caetera imperatorie in Eu-
ropa gesta illuairia, quaa ex innameria promene 
tempus velut inspiraio mibi dabit enuntiare ; eane 
predicabo etiam ejuacontra Dalmatas facinora,qui 
antiquiaeimffi libertatisneonon ferocitatiaobliti do-
minum cognoverunt,nec jam libertatem aapiciunt. 
Attamen liberoa aperiunt oculo9, et Bolutie eoram 
oautionibus (bilarem enim dominum imperatorem 
experti sunt) ilta vinciuntur pietate qu» eervoe 
decet, aecua vero sunt liberi, et habent roerce-
dem in Evangelio bono fldelique eervo promiBaam, 
et pro offlciie benignitate n accipiunt. 

8. Insuper prsdioabo triumphatoe PeBonee, gen* 
tem maxima et antiqua fama ultimoe finea prs-
tergressam. Non autem eos eimiliter dioam nuno 
esse ordinis opiflcea soientesque bellum et arma 
certaminum. Ita Romanorum prinoipi armie reei* 
etere dedidicerunt, et qui priua ooneiliie inoerti 
nec raagia stabilea fuerant quam circamfloens 
Ister quem ut vallum ad eecuritatem premittebant, 
nunc etant imperatoria metu confixi, et in unam 
prudentem etabilemque voluntatem queBJubet non 
utaese periculis objiciant,aed ad imperatorie pedee 
procidant, et post temporalem confosionem ror-
8ua erigantur,et propri» terr» bona edant. Adhuo 
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ipaiclavas ferro fulgidas in capite erectaa vident Α τ * ω * Ρ β ν *•« δυσώπησιν, εΤτα καί άναστήναι, καίτΐ 
einguli por quaa fuerunt contriti, adbuc ex il l is 
vulnera ipais impressa manent. Ideo terribilis i l l is 
olava aolo etiam aspectu, solo eliam nomine. Et 
(rea valde mira I) aliorum quidem armorum viaum 
suetinentes ipaaque intuentee in loco manent nec 
quid iaeolitum ex aspectu patiuntur ; clavam au-
temcoDBpicienteacoQtremiscunt.EisiquiaRomaaua 
vi r peregrinetur apud PaBoncsensem quidem fereas 
amicie clamoribus excipitur,et gladio acoinctus v i -
detur gratiosu8,et invonit hospitium^neminem vero 
ille terret, si lanceam portet, sed in faoiem pro-
spicitur. Si autom clavam proferat ferro iustruc-
tam, vel hominie solertia ία muoronum aculeos 
ardesoentem, i l lum horrent clavigerum Peonee 

της οίκείας γης φαγεΐν αγαθά. "Ετι τάς σιδηροκρο-
τήτους αυτοί κορύνας αίρομένας έκαστος προορών-
ται κατά κεφαλής, δι' ών συνετρίβησαν ετι τά ές 
εκείνων συντρίμματα τούτοις έγγέγλυπται. Διδ καί 
άποτρόπαιον αύτοΐς ή κορύνη μέχρι καί θέας, μέχρι 
καί αυτού ονόματος. Καί (τδ τεράστιον) δ'πλων μέν 
έτερων δ'ψιν άνέχοντες καί δρώντες αυτά, έπί χώ
ρας μένουσι , καί ουδέν τι πρδς θέαν καινότερο» 
πάσχουσι· κορύνην δέ καί ιδόντες άποτροπιάζοντα·.. 
Καν τις 'Ρωμαΐκός άνήρ έπιδημήση τοΐς ΠαΙοοι, 
ξίφος μέν φέρων προσφωνείται, καί μάχαιραν ήρτη-
μένος ά σπαστό ς δοκεΐ , καί καταλύει ξενιζδμενος * 
ούκ εκπλήττει δέ τινα ουδέ δόρυ φέρων έκεΤνος, άλλέ 
προσβλέπεται εις δρθόν. Et δέ κορύνην προβαλειται, 

D6C in boepitein excipiunt; el torvie cernunt ocu- η ην σίδηρος μέν έχορήγησεν, άνδρδς δέ δεξιότης εις 
lie, ei telum respiciunt, et eemetipsoB avertunt in 
memoriam revocantes quoniam sicut epinaa non-
nullffi transeuntes terunt, ita illi clava percuBsi, 
prostrati fuerunt, quando etsi orania generis ar-
mis toto essent oorpore obtecii, eeu ut ita dicam 
viri ferrei, armis quidera vulnerari et eauciari 
non poterant, illie autem fustibus percussi ceoide-
runt, et ad instar concha? contritione fuerunt con-
triti, quando grex ille non bonus, diceret aliquie, 
a tua potestate tanquam Davidis rectue fuit virga 
ferrea. 
ούκ άγαθδν έκεΐνο ποίμνιον εΤπεν άν τις ύπδ τού 
σθαι. 

9. H«c igitur clamiiare nunquam desinam.Propo-
nam adlongiorem enumorationem quanlaspumoea 
Adria anceps, utraque vivens eede eerpena, rana 
limoea, quanta praesertim (no ex infortuiiiis videar 
noniinaase viros), quaota Adriadum gena pira- C 
tioa, gens fraudulenta, gens malevola machi-
nata eet quidem,inani autem conatu permaneit; et 
se quidem valde agitavit, perficere autem nibil po-
tuit,eed inoasBum laboravit; molitaquidemplurima 
fuit,aed non tantum ad finem non perveait, verum 
etiam contrase conversas vidil suasmachinationeB 
quae omoes ex orani parte Ancon in ipsoe vertit. 

10. Qus lioet jam quandoque celebrantee expla-
navimue, illum tamen oetum magaum tacere ne-
queo. Typbeum novum, quomodo jamdiu vellet 
eese vereare, fluctuumque tragorem producere et 
contra nos undara Bpumosam evomere, eed non 
valuit ieta patrare. Verum imperatorie timor qua-
Biepieea oaligo prius sorponti incidens, sicut gra-
vioribus etiam cetibus pati accidit,beetiam in euis D πάσχει ν και τοΐς βαρύτερο ις κήτεσιν Ιπεισι, μένειν 

τριβόλων δξύτητας έξηκάνθωσεν , εκτρέπονται τδν 
κορυνηφόρον εκείνον οί Παίονες , καί τήν ξενίαν 
άπείπαντο, καί τούς τε οφθαλμούς έλδξωσαν, καί 
τδ δπλον άπέπτυραν, καί εαυτούς άπέστρεψαν, μνή
μην λαβόντες, δ'πως δποΐά τίνες άκανθαι τούς οδοιπό
ρους θλίδΌυσαι τοιαύτην βαβδιζόμενοι κατεστρών-
νυντο, δ'τε κατάφρακτοι δντες καί οίον έγκατψκοδο-
μημένοι ταΐς πανοπλίαις, καί ώς είπεΐν άνδρες σι-
δήρεοι, δπλοις μέν ήσαν άβλητοί τε καί άτρωτοι, 
^άβδοις δέ έκείνοις θρασυνόμενοι έπιπτον, και είς 
συντριβή ν οστράκου δίκην έξελεπτόνοντο* ή νίκα τδ 

σού κράτους, τού Δαβίδ, σιδηρέα (5άβδψ ποιμαίνε-

θ'. Ταύτα τε ούν ούκ άνήσω βοών. Έκθήσομαι 
δέ πρδς πλατεΐαν άφήγησιν καί δ'σα ή 'Λδριανή πομ-
φόλυξ, δ χέρσυδρος δφις, δ τελματίτης βάτραχος, 
μάλιστα μέν ούν (Ίνα μή έκ τών δυστοχη μάτων 
προσονομάσω τούς άνδρας), δ'σα τδ πειρατικδν έθ
νος τδ έξ Άδριάδος,τδ υπουλον, τδ κακόβουλο ν , έβου-
λεύσατο μέν, έμεινε δέ εις άπρακτον* καί ένεκυμό-
νήσε μέν, ούκ έτελεσφόρησε δέ, άλλ' είς κεκδν ώδινε* 
καί έμηχανήσατο μέν, ού μόνον δέ είς τέλος έξεβί-
βασε, άλλά καί έπικαταστραφείσας αύτφ τάς μηχε-
νάς έθεάσατο, τάς τε άλλαχού πολλαχού, καί δ'σας ό 
Άγκών αύτοΐς άντανιστρεψε. 

ι'. Ταύτα δή, ά καί τότε πανηγυρίσαντες έκροτή-
σα μεν, ούκ άν, ουδέ τδ τού μεγάλου κήτους σιγήσω-
μαι, τού νέου Τυφώνος, δπως ήθελε μέν έκ μακρού 
άνασαλευθήναι , καί φλοΐσβον θέσθαι, καί της κα|' 
ημάς εις κλύδωνα κατερεύξεσθαι * ούκ ε ί χ ε δέ %wn 
ποιεΐν. Ά λ λ ' δ βασιλικός φόβος, δ'σα καί σκότος 
βαθύς, έπίπροσθεν πίπτων τής όψεως, όποιον Ιή τι 

sedibue manere coegit. Sed quando seu paulo 
antequam cogitaret eo ab Occidente, duce ineo-
lenti audaoia, oommoveri pramieit marie beetia 
viliesimum qui prius aequor trajiceret pisciculum 
equamie nonnullie seu armis ad navalia certamina 
aptis hirsutum, qui dorsum oetentavit, capite au-
daciu3erecto,etpra3gaudio fruetra exsultavitcoram 
urbe pontonutrita,necnon in arrogantiam intumuit. 
Mox dux viffi audacia disceesil; timiditatis caligo 
econtra advenit, et epiesiue incumbens recedere 

τδν θήρα έπί τών οίκείων ηθών κατηνάγκαζεν. Άλλ' 
δτε που έναγχος άνασαλευθείη έκ τής εσπέρας υπδ 
δδηγψ , τή άγεννεΐ θρασύτητι , καθά που καί ό 
θαλάσσιος θήρ ηγεμόνα προβάλλεται τού πλέειν 
ίχθύδιόν τι φαυλότατον, έπέφριξε μέν τινας φολί
δας, προϊσχομένας ναυμαχικών δ'πλων προβλήματα, 
καί τι τής λοσιάς έξέφησεν, άνακύψας θρασύτερσ* 
καί της κυματοτρόφου κατεχόρευσεν είς κενδν, καί 
που καί είς άλαζονείαν τινά έξεφύσησε. Μικρόν Ιϊ 
δσον δ μέν ήγεμών τής δδού, τδ ποδηγούν θράσος, 
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άπήλθεν δ δέ τής δειλίας σκότος άντεπεισήλθε, κα! Α illum cogit nullaarrepta proda, nec omnioo inte-
βαθύτερον έπισκεδασθείς, άνακάμπτειν έκεΤνον πε-
ιεοίηκεν, ούτε άγρας προσαψάμενον, καί ουδέ άπο-
«αταστάντα τοις οίκείοις ήθεσιν είς όλόκληρον, οΐς 
ενταύθα κάκεΐ προσαρασσόμενος έκολούετο. Τί δή, 
ώ παρόντες, τδ θηρίον έκεΐνο πάθοι αν, ούτως έξ 
εαυτού πάσχον κακώς, οΐς δειλαίνεται, εί καί τά 
έξ ημών προσεπιτιθήσονται; ΤΗν πάντως Αιτνης 
ετέρας εγχωρίου δεήσειεν, δφ' ήν τδ Τυφώνιον τούτο 

grum auis reddidit sedibus, ad quas hio et illic 
allisua confractus est. Quid, ο prssentes, pate-
retur hasc bestia ita a eemetipsa vexata ex qno 
timore fuit occupata, si insupar ea qu« ex parte 
nostra suslulit adjiciamii3?Sane altero jEtna monte 
proreua opua erat cui Typbon iste aubjugaretur 
8ed quod patiatur docebit tempue et nobia occa-
sionem dabit multi jucundique sermonis. 

πεσειται κακόν. Ά λ λ ' έκεΐνο μέν δ'τι πείσεται, διδάξει καιρός, καί ήμίν άφορμάς δώσει λόγου πολλού 
τ ε καί καλού. 

ια'. Έ γ ώ δέ προσεπιπλέξω τούτοις καί άλλο θαύ- l i . Ego vero istis adjiciam aliud etiam admi-
ματος άξιον, τάς μακράς νήας έκείνας, άς ούπω ratione digoum, magaaa illae navea quae nu-
παντελώς πέρυσι καί λαμπρώς έσταλμένας δ καθ' per nondura perfectaa hodie aplendide instruotas 
ημάς πορθμδς έστολίσατο. Καϊ αύτδς μέν είς γα- fretum nostrum comparavit. Portua quidem ad se-
λήνην διακεχυμένος ύπεΌτρωτο* αί δέ π υ ^ ί χ η ν οίον Β ouritatem dilatatua et munitus est, illae vero 
έπωρχούντο, καί εις ^όθιον έλαυνόμεναι μέγα έξή- pyrrhicbam reapae ealtabant,et remorum resonan-
χουν, καί φόβους έκελάδουν, οΐς έν καιρφ τους πο
λεμίους άναχωρεύσουσι. Μετρήσω καί τδ πλήθος 
αύταΐς ώς άμύθητον, έν Ιππαγωγοΐς, έν δρόμωσιν, 
έν τριήρεσιν, έν άλλοις ναυπηγίσς είδεσι. Καί έσται 
μέν αύτοΐς καί ταύτα έν θαύματι. Ό δε καιρός καί 
είς πλέον εκείνους εκπλήξει μαθόντας, ώς χθες μέν 
τάς πολεμικάς νήας έκείνας τόπος τεταγμένος είς 
άσφάλειαν ήγκαλίζετο, κενάς δ'πλων τών τε άλλων, 
καί δσα πρδς δρόμον έπιταχύνουσι, καί ουδέ τδ ναυ-
τικδν παραφαινούσας, ούτε τδ κατεπείγον είς πλουν, 
ούτε τδ μάχιμον. Καί ούτω μέν χθ*'«· Έωθεν δέ 
ήμερα έξέλαμπε, καϊ βασιλικδν ήν κέλευμα· έχρήν 
γάρ. Καϊ έπληρούντο μέν ταΐς τριήρεσι τά κενώ-
ματα, έξεκενούτο δέ τά νεώρια. Καί έστήκεσαν ψι- Q 
λοί μέν οί ναύσταθμοι, αχανείς δέ οί βλέποντες. Έ 
δέ Ηροποντίς ούκέτι ουδέ παρέφανέ τι τού ύδατος. 
ΕΤπεν άν τις άμιλλασθαι τή Μεγαλοπόλει τηνικαύτα 
τήν καθ* ήμας θάλασσαν, πεπυκνωμένην, ώσπερ 
εκείνη τοΐς οικοδομή μασιν, ούτω καί αυτήν τοΐς 
μεταφορητοΐς τούτοις οικήμασιν. ΤΗν τηνικαύτα 
σχήμα ναυμαχίας μεγίστης. Βοή σαλπίγγων · είρε-
σία σύντονος * έξελιγμοί δρόμων * έμβοήσεις ναυάρ
χ ω ν λαμπηδών δ'πλων καί δ εκείθεν τοΐς ναυμά-
χ ο ι ς φρυαγμδς ουδέν ένέλιπε μάχης, εί μή δτι 
άχθρδς [adde ούκ] αντιμέτωπος. Καί ά'περ εκείνος 

νάθοι τραύματα, προσεπιθήσω τή διηγήσει ταύτ*β, 
καί ώς ούκ έκτοπος ή σύναξις αύτη, ουδέ έξ αλλο
δαπής ή σύνταξις, άλλά στρατδς μέν ούτος ιθαγενής 
τχολλοστδς έξ ηπείρου, καί τοΐς μεγίστοις τών πό
λεων τρόφιμος, καί αυτήν έπιλείπων ουδέποτε * 
α\ δέ νήες έκ τής έγγυτάτω περιχώρου, ήν είς δλον 
ήμερινδν ταχύ περιτροχάσει τις ήλιον. Τοιαύτα 
έγώ μέν είπω · οί δέ άκούοντες έκπεπλήξονται, καί 
θαυμάσονται οδ μόνον τδ βασιλικδν ενταύθα προ-
μηθές, άλλά καί τδ πολυδύναμον καί τ φ αυτοσχε
δίου τούτω βασιλικψ θαυμασίφ τδ τών μελετωμέ-
νων συνεννοήσονται μεγαλούργημα, καί σκέψονται, 
i t τά έκ του παρατυχόντος τοιαύτα, δποΐα τά τής 
χρονίου διασκευής. Τί δέ ούκ άν ποι ή ση δ χειρί 
ταύτη μιφ καταπαλαίειν έχων τδ άνθιστάμενον, εί 
και είς έκατόγχειρα σκευασθήσεται; Εί δέ καί κύμα 
εν είς κατακλυσμδν τοΐς έχθροΐς έπι^υήσηται, τί 

tia concitatae valde strepebant terroresque peraona-
bant quibus in tempore boatea arcent. Demetiar ea-
rum multitudinem utpote innumerabilem in myo-
paronibus, in velooibus, in triremibua aliisque 
navium iaetructarum apeciebus.Et illisista quoque 
erunt in miraculum.Tempus veroeos amplius etiam 
etupefaciet diecentes quoniam heri quidem bellicaa 
illaa naves locua dispositus in eecuritatemamplecte-
balur,aed cceteris armie vacuasquse cursus velocio-
resfaciunt,et aondum navali exercitu instructas nec 
ilHsquibus navia impelliturvel committitur pugna 
adornatas.Equidemilaheri.Mane autem fulsitdiea, 
et imperatorium vonit mandatum, idque ex ne-
ceseitate. Refecti sunt triromium defectue jvacuata 
autem navalia; et expediti ateterunt militea, muti 
vero epectatores. Propontis nibil eubostendit aequo-
ris. Diceret quie noEtrum illud mare urbi magnae 
eaae aimile, frequena sicut ista ffidificiis, ita illud 
domibua mobilibus. Erat proinde imago maxim» 
naumacbice. Sonat tuba, reeonat et remigium, ex-
plicantur cureuu, clamant navarcbi.emicant arroa, 
fremunt milites, uno verbo nibit pugo® deflcit ni-
ei quod bostis non ex adverao atet. Quibue ad-
modum prodigiosia explanana addam ietas aoiea 
nequaquam esae alienas neque extraneaa 'copias, 
aed iste exercitua indigeaa et majori parte conti-
nente exortus, urbium maximis enutritue, neo 
euam unquam dereliquerint patriam, navea autem 
ex proxiinis viciniaque locia quoa per unum diur-

D num solem circumiret viator. Talia quidem dioo 
ego ; audiene autem obslupescent et mirabuntur 
non tantum regiam in bie providentiam, aod mul-
tam quoque potentiam, et ex hoc improviso prin-
cipia miraculo excogitata intelligent opera egregia, 
necnon ex istie eubitariia noscent res per longum 
tempus prsparaias. Quid non faceret eic una dex-
tera adverearioa vincens ai eum ceotiraano com-
paretur? 6i fluctua unua in boaiea irruens eos 
eubmergat, quid QOQ patiantur bellioia moltia ex 
imperatore undia obtruti? Haec illi iofereot el sibi-
lis prorauaexplodentgentem illam qus tanto im-
peratori obluctart voluerit, qui siraul annuit et 
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fecit, dizit et mandatum perfectum est. Irridendoe 
ipais judicabunt illos viros qui terram universam 
ooram impcratoria potestate provolutam cernentcB, 
attamen pontum audcnt aggredi, ctparvie inaulis 
dominari intendunt, perindc ac si nomcn terrae 
nullo modo ineulas sibi conciliet, i tautibicor-
ruant, vcl ab illo tam dcsiderato aequore repellan-
tur, vel sua iu abyssum jactent in quo ipsi quo-
que raergantur, adeo ul ex illa fluctibua undique 
irrrgata insula nibil sit i l l is , ubi totius terr.T post 
Deum rector noster imperator. 
τούτους θαλάσσης άπάγεσθαι, ή άλλά καταδύεσθαι ε 
δ ν μη δ ε τ ή : b μφ ·.·/.). ·'στο υ, τ^ς νησιώτιδυς, ένθα 
σιλεύς. 

12. Jam oratio mca pauca qusdam dicet ad 
honorem rogis qui ex Jeruealem ad nos accurrit, 
tam auditu quain gestis attonitus, mira imporato-
ris facinora pcnitus recognosceas, quibus decorem 
aimul et plausus comparavii ; vir denique quem 
hoetes pavebant irruentem, et imperatoriffi dex-
ter® impetu ac vi altiesima gentilibua eepulcra 
adaperientem omnibue qui vivificum sepulcrum 
audebant invisere. Qui cum cupiviasct principom 
intueri ut indo corroboraretur adveraua viros 
Deo inimica ineuntea consilia, ncc itineria incom-
moda consideravil nec longiludinem,ncc al l i roaris 
pcricula in mentem adduxil,8ed neutrura menterc-
cogitans, dummodo adveniens cum inorationepoe-
eitadorare, etatuiteimu) pcr mareadire, noo quia 
illi via pedestri jucundius, (quia enim solide baai 
preferat ioferni tormenta, ftt pofius quam firmo C 
pede procedere malit per velameo mortia traoe-
eireljsed ut co citius charissims frueretur aspectu. 
Et peragratia circuilibus quoa Iasicus oircumvol-
vit einira mareque vicinum, gyros autem resecatu-
rue ex prosperilate navigationis, secundis ven-
tie manibusque navim impelleotibus, advenit, et 
inobriatus cst colloquioruni nectare, convereatio-
nuraque ambrosio, ceterisquo imperatorie euavi-
latibus. Expcrtus est virilcm illum virtutera, quee 
etiam in pace qnietissima bellatorem ostendal for-
tiBBimum in cursibuB equorum aliisque cxercitiie, 
Bcu qualie viros immanes, raontium feraa in tali-
bula repellat, ne frequenti turbo irruentee regio-
nem depopulentur. Qua? miratus, disceesit praeco 
imperatoris furtitudinis,et sic robur vulgavit, et £ 
omnes vicinoj hosios terruit dicentes i l l i favere 
oostruro impcralorem. Et ista, me judicc, mira-
buntur filii L-macl momoriam revocaoles. Nec 
onim i l l i maloi ura cx illo fucrunt exportcs. 
τδν ήμέτερον αυτοκράτορα. Και θα>>μάσονται μεν, οίδα, 
Ούδε γάρ αυτοί απαθείς κακών τών εκείθεν γεγόνασι. 

13. Miraculum adbuc istia miraculis mirabiliua 
mibi refcrendum eat, quia non tanlum regulus 
iste ex raeridiana plaga ad noe perrexit, sod etiam 
a nohis alius nuper ad borealea P«jouum partee 
profecluB est, eequalis, ne dicam latiorie prin-
ceps regionis : ut ipai regce ad nos veniant eum 
qui omnibua imperat con8peoturi,etsuam ipeorum 

\. δν πάθοιεν o\ πολυκυμίαις έκ βασιλέως πολεμικοί; 
έμπεσούμενοι , Ταύτα εκείνοι έπιλογίσονται , καί 
πάντως ούαί τψ έθνει άναβοήσονται, δπερ άντικαΙΙ· 
στασθαι βασιλει τοιούτψ βεβούληται, δς άμα επέ
νδυσε, καί πεποίηκεν · έλάλησε, καί τδ επιταχθεί 
τετέλεσται. Κρινούσι δέ αυτοί καί γελοίους ανθρώ
πους εκείνους, οι γήν άπασαν τψ βασιλικψ κρατεί 
βλέποντες υποκύπτουσαν, αυτοί καταΟα(Γ>ρούσι θα
λάσσης, καί νησιδίων κρατειν επιβάλλονται, ώσ· 
είπερ μή καί τάς νήσους τδ τής γής δνομα φχειώ-
σατο* ώς εντεύθεν λείπεσθαι, ή καί τής ποθούμενης 

ις βυΟόν, δ καί πείσονται* ώς μηδέν δν αύτοΤς μετ-
γής άπάσης μόναρχος μετά γε θεδν δ ημέτερος βα-

ιβ'. Κείσεταί μοι μέρος ενταύθα τής άφηγήσεως 
καί τδ τού ^ηγδς μεγαλώνυμον, δς έξ Ιερουσαλήμ 
είς ημάς εδραμε, άκοή τε καταπεπληγμένος καί ερ-
γοις, μακρόθεν τδ τού βασιλέως αξιοθαύμαστο* 
έπεγνωκώς, οΤς εύηργέτητο, οΤς συγκεκρότητο · άνήρ 
καί άλλως μέν τοις έναντίοις εμπίπτων βαρύς, δια 
δέ τής βασιλικής χειρδς καί συνάρσεως βαθύτατους 
τάφους ύπανοίγωο τψ έθνει, δσοι τού ζωηφόρου τά
φου κατατολμ^ν ήθελον · δς καί έπιθυμήσας τής 
θέας γενέσθαι τού αύτοκράτορος, ώς άν επιπλέον 
κρατυνθείς κατά τών έχθρα φρονούντων θ ε ψ , ούτε 
τδ τής δδού τραχύ καί μάλα πολύ έλογίσατο, ούτε τό 
τής μακράς θαλάσσης ούκ έξω κινδύνου ήγαγεν έπί 
νούν. Άλλά θέμεvoc είς ουδέν καί άμφδτερα, εί 
μόνον έλθών τής έν ευχή προσκυνήσεως γένοιτο, 
προτίθεται δ'μως τήν διά θαλάσσης πορείαν, ούχ δτι 
καλλίων αυτή τού πεζοφορεΤν, (τίς γάρ τ ή ς στερεμ-
νίου βάσεως άν Ιλοιτο '^δου πέταυρον, καί το-ϊ 
ασφαλώς βαίνειν τδ διά θ«νασίμου παραπετάσματος 
στέλλεσθαι ;) άλλ' Τνα ταχύ τής φ ιλτάτης όψεως 
γένηται. Καί τοίνυν τών μέν περιδρόμων απαλλα
γείς, ούς δ Ίσσικδς ελίσσει κόλπος καί τ δ περίς 
εκείνου παράλιον, έπιτεμών δέ τήν κυκλοφορίαν τψ 
ιθαγενεΤ τού στόλου άνέμοις τε πομπίμοις καί χερίΐν 
επισπεύδουσα».ς τδν πλουν, ήλθε, καί ένεφορήδτ ' 
καί αύτδς τού τών δ μιλιών νέκταρος, τ ή ς έν δια-
λέξεσιν αμβροσίας, τής λοιπής βασιλικής γλυκυτη. 
τος. Έπειράθη καί τής ανδρικής (&ωμαλεδτητος, δ'σα , 
γε είκδς έν ειρήνη βαθεία στρατιώτην βριαρδν επι-
δείξασθαι, έν ίππασίαις γυμναστικαΤς ταΤς τε αλ-
λαις, και δ'σα τούς θήρας ^ίπτουσι τ ο ύ ς δρειδατας, ι 

I τούς πελωρίους· οΤ μή συχνοί π ίπτοντες τ δ παροι· 1 
κούμενον έρημώσουσι. Καί θαυμάσας έκεΤνο, απήλθε 
κήρυξ τής βασιλικής κραταιότητος, καί ούτω τ\ι 
Ισχύν έπολυπλασίασε, καί τού περικύκλου πάντες 
εχθρούς έδειμάτωσε μαθόντας ευμενούς έχειν αύτ$ 

, καί ταύτα ο\ έξ Ισμαήλ, τήν μνήμην άνακινήσαντις I 

ιγ'. θαύμα δέ μάλλον αύτοΤς έπί βαύματι έβτει, 
δτι ού μόνον ^ήξ έκεΤνος έκ νότου πείροίτηκεν είς 
ημάς, άλλά καί έξ ημών ϊναγχος έτερος τοΤς' βο-
ρείοις τών Πα ι όνων μέρεσιν έσταλται, ουδέν έλατ-
τονος γής άρχων, εί μή καί μάλλον άπειρονος* ΐνε 
καί βασιλείς έφ' ημάς στέλλοιντο, τδν έπί πάντι* 
όψόμενοι αυτοκράτορα, καί τδ κράτος αύτοΤς έτι-
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ϊφραγισόμενοι, χαί βασιλείς αύθις άφ' ημών θερα- Α firmaturi potentiam, rursue regee a nobis coneti-
πευειν έπιταττόμενοι· ώς εΐναι τούς μέν άλλους αρχη
γούς έπί τούς ύπ' αύτοΤς,τδν δέ ήμέτερον αυτοκράτορα 
βασιλέων βασιλέα καί παμβασιλέα έπ' εκείνους δ δή 
μέγιστο ν τε καί έξοχώτατον. 

ιδ'. 'Λνέμνησα δέ άν τούς έξ Ισμαήλ άκροατάς, 
χαί Ασους έτερους ρήγας έκεfvoυc ή καθ' ημάς είδε 
πόλις αύτη, τών σών προπεσόντας ποδών, εί μή πρδς 
άλαζονείαν τινα έμελλον αυτοί έξογκώσεσθαι . Ναι 
γάρ οί τών Ιταλών αρχηγοί εκείνοι, ούκ αγαθά 
φρονήσαντες, μεγάλα φρονεΤν δεδώκασι καθ' εαυτών 

- τούς εχθρούς · οΓί, μέχρι μέν τήν σήν εΤχον χείρα 
σανεφαπτομένην, καί φώς αύτοΤς ελπίδων αγαθών 
δποΤα στολών θειοτάτου πυρδς αίθριάζουσαν, καί δ 
σδς φόβος τοΤς έχθροΤς ένεσείετο έπαιγίζων ώς νέφος 

tuendi, ita ut alii rectores illis subdantur, illo 
vero impcratori noslro regum Regi omnibusque 
dominanti obediant. Quod maximura et admodum 
exiraium. 

14. Jam in memoriam revooabo quot Ismaelitae 
audientes, quot alios regulos nostra vidit civitas 
ad tuos pedes provolutos,nisi et ipsi quadam intu-
merent arrogantia. Etenim ill i Italorum duces,non 
bona cogitantes eese inimicos animis elatos exhi-
bucrunt; qui quandiu tuam conjunctam babuerunt 
dexteram et lucem spei bon© ad instar columnee 
ignia divinissimi aerenantem, metusque tui in i -
micos oommovit irruena tanquam, nubes et caligo 
ante faciem persequentium objecta, fortiter proce-

καί σκότος, τής τών διωκόντων έπίπροσθεν τιθέμε- R debant, et in viam introduoebantur, transibantque 
νος δ'ψεως, ήγοντο άνδρικώς, καί ε*ς δδδν έχειραγω 
γούντο, καί διέβαινον ασφαλώς. "Οτε δέ θα^ήσαν-
τες έαυτοΤς έμόνασαν, καί δ τού φωτδς στύλος ούκ 
ήν , καί ή νεφέλη άπήν , ούκέτι πορευόμενοι έπο-
ρεύοντο, άλλά (τδ έξης τής φδής) έκλαιον, καί (τδ 
άνάπαλιν τής φδής) βαλλόμενοι πτώμσσι κατεστρών-
νυντο , καί τής σής. έξω σκέπης γενόηενοι, αί'θριοι 
τοις κακοΤς έξέκειντο, καί έχαλάζούντο τοΤς βέλεσι, 
καί χύσεσιν αιμάτων καταγόμενο ι παρεσύραντο, 
περίοδόν τινα δυστυχή ταύτην ούκ έξ άλλοτρίων, 
άλλά προσγενή δυσπραγήσαντες· ήτις ποτέ τοΤς προ
γονό ις 'ίταλοις συνέπεσεν δ'τε τδ κράτος τής 'Ρωμαίων έζώννυτο γής τδ θαύμα τών 
Αλέξιος. 

ιε'. 'Αλλά τί μοι πρδς τδ τού Αλεξίου δνομα τάς 15. Sed quid mihi ad iatud Aleui nomen au-

securi. Sed quando sibimetipsie conQei soli fue-
runt relicti, necjam eratlucie columna, aberatque 
nubea, procodentes non procedebant, scd usque 
ad finem lugebant; revertentea autem casibue 
jactati everei aunt, tuoque orbati prssidio, malia 
jacebant obnoxii, lelieque quasi grandine percussi 
et multo profuao saoguine repellcbantur; quam 
calamitatum periodum non ab alienis, aed a suis 
paaai eunt, non secue ao olim prnavis aociderat 
Italis, quando terras Romanoram robur, regum 
miraouluro, accinctus est armis magnue Alexius. 

βασιλέων, δ μέγας 

άκοάς παραβάλλεις, ώ 
άκοήν άν ιστών itpbc τή' 
καί τψ γνωρίμψ χαίρων τής κλήσεως; ΧαΤρε μέν 
καί τούτψ τψ τε ονόματι τψ τε πράγματι, καί είς 
παππψαν δμοιύτητα σεαυτδν αναβίβαζε* τδ δέ πάν, 
άξεικονίζου πρδς τάς τού βασιλέως πατρδς άρετάς. 
Γλυκύς δ μέγας έκεΤνος Αλέξιος, καί ζήλου άξιος. 
Χσρίτων πλήρης δ άοίδιμος πάππος, δ έν βασιλεύσι 
περίκλυτος, καί οις ζηλούσθαι τοις θέλουσι τυπού-
σθαι πρδς βασιλείας άκρίβειαν. Ά λ λ ' ό πατήρ άκρα 
γλυκύτης χάρις αυτόχρημα· Τί γούν σοι καί άνα-
τρέχειν είς τά παλαιά, ένθα πρδς μίμησιν τδ νεώτα-
τον άγαθδν αύταρκες καί πολυσύγκρατον, έκείνοις 
τ ε θάλλον τοΤς έκ πατέρων δ'σα καί κληρονομίαις 
καλαΤς, προσεπιπλουτούν δέ καί τά οίκοθεν ; 'Αλλά 
πρδς σέ μέν, ώ πορφύρας αύγασμα, Ιδιάζον αύτίκα 
μάλα έσται μοι τδ προσφώνημα. Ούκέτι γάρ σε τδ τού 
θεού μέγα έργον έν παρέργψ λόγου θ ή σο μα ι. 

ις'. Έ γ ώ δέ, δπερ έλεγον, ούκ αν τοΤς έξ Ισμαήλ 
έκεΤνα είς άκοήν ώτίου άγάγοιμι, εύλαβούμενος, μή 
καί τάς όφρύς έπ' έκείνοις μετεωρίσω αύτοΤς. 
Άναμνήσω δέ, δπως δ παρ' αύτοΤς μέγα φέρων 
δνομα τδ σουλτάνικδν (δότε γάρ μοι τήν έγχώριον 
τοΤς άκροωμένοις φωνήν) είς ημάς καί αύτδς διέβη, 
και εΤδεν αύτδν ή Κωνσταντίνου πρέσβυν υπέρ εαυ
τού, καταλλαγάς έκ τού τής οικουμένης δεσπότου 
ποτνιώμενον, καί τδ καλδν αύτδν έαυτψ επισπεύ
δοντα, έκ τής τού αύτοκράτορος γαληνότητος, καί οδ 
δι' έτερου καταπραττόμενον. Καί τί γάρ έδει άνδρα 

πορφύρας βλαστέ, δξεΤαν Q rea patefacis, flli purpurap, arrectam pra?bena au-
βασιλικήν ταύτην φωνήν, rem ad hano regiam vocem, et noto gnndcns co-

gnomine ? Scd gaude ct de re et de Domine iato 
et ad avi eimilitudinera temetipsum erige, ano 
verbo, imaginem patris regii virlutum in te inge-
nera. Oratus ille Alexius magnus, et invidia dignue. 
Gratiarum plenue.valdevenerandus avusettalia cui 
«raulentur, ut regum celcberrimo.qui voluntinfor-
mari secundum dignitatia regiee perfectionem. Pa-
ter vero eumma suavitas, eeu potius ipsa gratia. 
Sed quare ad antiqua refugio, dum hic adesl novie-
eimum bonum valde eximium et potenlissimum, 
paternis, quasi speciosia haereditatibus, florene 
virtutibus, quibua abundat familia? Verum ad 
te, ο eplendor purpura?,proprie spcclat mea oratio. 
Non enim te, Dei magnum opue, secundo sermonia 
ponam loco. 

16. Ego vero, eicut jam dixi, ista non proferam 
ad aures Ismaelitarum ut non de se ipsis suparoi-
liu m erigant.In mcmoriam autem revccabo quomodo 
apud noe magnum ferena nomen sultan (date 
enim mibi vooem audientibue accommodatam) ad 
nos ipse quoque transivit, et vidit eum Conetantini 
civitae pro ee legatione ftmgentem, paotumque a 
domino terre humiliter deprecantem, eteui ipaiua 
felioitatem ab imperatoria eerenitate exoptantera, 
nec per alium eam exquirentem. Utquid enim vir 
aapiens regiam euaviiatem alienia labiii gustaret? 
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Quibus ad mentem illorum revooatis, ego confun-
datn barbaroa humiliata eorum euperbia, cum 
ita illustres agis triumphos, ο imperator, adversua 
illos, virosque bellorum amioissimoe tui eoliue 
metu coerces qui in plateis gloriabantur, et quod 
nemo usque ad praesentem generationem in ma-
ximia ballia feoerat, tu faoilius patraeti et, ut ita 
dicam, aine labore. 

17. Facilius dixi et sine labore, universitatis 
rerum oblitue. Priinum laborasti; 8®pe bella-
eti; pro nobis dimicnsti; onuets fuerunt armis 
manue. Pro nobis fuisti eauoiue; hoetes eaucia-
eti ita ut eos numerari nequaquam sit possibile. 
Vidit te sudorum flumen in ipso juoundius ablu-
tum, quam Gydnus mersum in ipso Alexandrum. 
Ex adverso, corruentes in eervitutem redegieti; 
nullus hoatiB, nullue bellator quem tu ηοα sub-
jeceris. Propterea omnee ooram te etiam ante 
ooDgreasutn procidunt; (ut quid enim dimi-
cent, cum nibil iiloe niei interitue maneat ?) 
et 8Θ tuae subdunt dominationi, eeque triumphali 
tao currui alligant. Et propter quid aliud tot clari 
principee per omnem terram dispersi ad noe per-
gunt continuo, et nobisoum vivere satagunt, 
quorum non eet labium unum, unaqoe lingua,sed 
prudenti concordia meditantee, et inter 86 delibe-
rantes probeque8cient68,quem dominum poet Deum 
unuin solumque sibi eligent,ita semetipBOS illuetri-
bus triumphis prebentee divineeque tu« euper 
omnee victorie testimonium exhibentea. 

18. Absit ut illum Neeman hic taceam qui alibi 
claroB mihi euppeditavit sermonee, qui etsi prooul 
dietaret quasi proximos oculos meos aetrinxit, 
vir ηοη etaturae quam natura vfris impertit, 
eed in magnitudinem elatus et aspectu conspicuus, 
prius quidem ad animum virilem exercitue, et 
obluotationis non ignarus etad cerUmenexsultane, 
mox autem de bono tum metu tum vulneribue 
edoctue, et nunc ipee quoque ad triumphum con-
currens. Prius servue fugitivus, domioiqae ex con-
epectu abditus nunc mallet malura omne perpeii 
quam visu illiue orbari. Equidem carrit ut prin-
oipem videat, quasi a tenebrie ad Bolem, et beni-
gne euscipitur, intratque gaudium domini eui. 
Gui prius non fas erat terram patriam conoul-
care, nunc vadit per reginam urbium gaudens eo 
quod desiderata iraperatorie facie fruatur, suaeque 
eervitutis ηοα alium, sed semetipsum vere sponso-
rem testis exbibet. Percurrit oculis varia illa or-
nameata qu© praeolara tua exprimunt facinora, 
quae pictorum manue ad memoriam elaboraverunt9 

tum aliorum geeta, tum Bemetipeum gentem in 
qua degebat ad incrementura stimulantem, hio 
armatum et equitera, alibi eneem manu etrin-
gentem, stepius exercitum loco raanifesto dispo-
nentera copiaeque constituentem, et denique de-
victam asperamque planitiem foga concaloantem» 

νουνεχή βασιλικής γλυκύτητος άλλοτρ ίο ι ς χείλα! 
γεύεσθαι; Ταύτα είς μνήμην έκείνοις άνακινήος! 
έγώ κατα ι δέσω τούς βαρβάρους, καταβολών *φ| 
δφρύν αύτοΤς, εί ούτω λαμπρούς άγε ις Οριά/ώ*, ] 
ώ βασιλεύ, κατ' αυτών, καί τούς ί ίν δτε πολιει*5ΐ· 
τους φόβψ χαί μόνψ προάγεις έ π ' αγοράς κιΙ' k> 
τών πομπεύοντας· καί ο μη δεις π ώ μ ά χ ρ ι καίτοάς 
ταύτης πολέμοις μεγίστοις κατεπράξατο , αύτδς ρρ 
ούτω κατορθοΤς καί ώς είπεΤν άπονώτατα . 

ιζ- Άλλά τδ δήποτε τούτο τ ο μ ΐ ρ ο ς \ky 
καί άπονον, τής τών πραγμάτων ό λ ό τ η τ ο ς Ιχΐιψ-
μενος. 'Επόνησας τά πρώτα. 'Βξεστρατεύσω εοχνέ. 
"Ηθλησας δι' ημάς. 'Ετρίβησάν σ ο υ τ ο ι ς βπλοις ε\ 
χείρες. 'Ετραυματίσθης υπέρ ή μ ί ό ν . Έτραυμετιαες 
τούς εχθρούς, δσα ουδέ είς αριθμόν πεσειν δυνατά. 
ΕΤδέ σε τών ίδρώτων ποταμδς άποδυδ μενον είς εν-
τδν ήδύτερον ήπερ δ Κύδνος κολυμβόυντα δι' βύτβί 
τδν Άλέξανδρον. 'Εδουλώσου τούς άντιπίπτοντες. 
Παρέστησω πάντα έχθρδν. πάντα π ο λ ε μ ι ο ν . Καί έιέ 
ταύτα πάντες καί πρδ πείρας προσρίπτονταί βει, 
(τί γάρ άν καί μάχοιντο, ένθα μή ούκ έστιν εκεί
νους πεσεΤν ;) καί τής δεσποτείας σ ο υ γίνονται, κβί 
θριαμβεύουσιν εαυτούς. Έ τ( ποτ» αλλ ο παθόντες 
οί πανταχού γής διεσπαρμένοι περέκλυτοι άρχηγώ 
άεί στέλλονται παρ 1 ημάς, καί τάς εαυτών διασχν 
ράς ενταύθα συνάγουσι, χείλος μέν δντες ούχ εν, 
ουδέ γλώσσα μία, συμπνοία δέ νοερός ταυτδν έννο-
ούντες καί φρονούντες άλλήλοις, κα ί είδότες, τίνα 
δεσπότην μετά θεδν ένα καί μόνϋν επιγράφονται, 
καί ούτω λαμπροΤς θριάμβοις εαυτούς δίδοντες, κεί 
τήν κατά πάντων καί ένθεον νίκην σοι έπιμαρτυρη
μένο ι ; 

ιη'. Ούκ άν ουδέ τδν Νεεμάν ενταύθα σιγήσομαι, 
δς άλλοτε μέν λόγους μοι έχορήγει λαμπρούς, άαο-
πτος ών, ού πρδ μακρού δέ καί τήν δέον μοι προ; 
θάμβος έφείλκετο* άνήρ ού τών π ή χ ε ω ν , ας ή ουσις 
τοΤς άνδράσι μετρεΤ, άλλ' έξη ρ μένος είς μέγα, κιϊ 
τήν οέαν περίβλεπτος* τά μέν π ρ δ τούτου μέλισ
σας άνδρίζεσΟαι, καί μαθών άνθίστασφαι , κεί 
άνασκιρτήσας είς πόλεμον * ταχύ δέ μεταδιδαχθιίί 
τδ καλδν, τά μέν φόβοις, τά δέ π λ ε ί ω τραόμεη, 
καί νύν καί αύτδς εις θρίαμβο ν συντελών. Κεί ο 
πριν φυγάς δούλος, καί τδν δεσπότην κρύπτοντας, 
νύν Ιλοιτο άν παθεΤν άπαν δεινδν, ή τ η ς Αέεςτεέ· 
του στέρεσθαι. Ά μέλει καί τρέχει τδν βασιλέα |ιέ· 
σθαι. ώς άν καί τις έκ σκότους είς ήλ ιον , καί πρ» 
λαμβάνεται μετά πραότητος, καί εισέρχεται ά 
τήν χαράν τού κυρίου αυτού. Καί δ πριν μηδέ ευν-
ήθη γήν πατεΐν έν άσφαλεΤ συγχωρούμενος έ ρ 
προσβαίνει τή βασιλίδι τώ> πόλεων, χα ίρων , άφ' οΤς 
τής ποθούμενης βασιλικής δψεως γ ίνεται , καί τίς 
αυτού δουλείας ούκ άφ' εστίας, άλλ* ώς αλη
θώς εχέγγυος αυτής μάρτυς παρίσταται . IUpdpX1' 
ται τή θέα καί ποικίλματα έκεΤνα , δσα τας σας 
άριστείας ίνδάλλουσιν , δσα ζωγράφων χείρες είς 
μνήμην δαιδάλλουσι, τά τε άλλα, καί τά καθ' έο· 
τδν, δ'τέ μέν έρεθίζοντα τδ περί αύτδν έθνος εις 
έπανάστασιν, άλλλοθι δέ δπλίτην, ίππότην , έτέρ««θι 
δέ τήν χεΤρα ξίφους άψασθαι πλησιάζοντα, πολλε-
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χού δέ καί στρατδν έξ εμφανούς τάττοντα, καί λόχους Α euraque ροβΐ omnia in servitutem redactum. Que 
καθίζοντα, καί τελέσει νικώ μενον, καί φυγής έμ-
πιπλώντα τήν τε πεδιάδα, καί δ'ση άπόκροτος, καί 
έπί πάσι δουλούμενον. Καί ταύτα γεγραμμένα θεώ-
μενος έπινεύει πάσι, καί δμολογεΐ τή πανηγύρει 
τής όψεως. "Εν έκεΐνο τού ζωγράφου μέμφεται, δ'τι 
μή πανταχού δούλον αύτδν έπικαλει τοις τών τρο
παίων τμήμασι, μηδέ τή τού Νεεμάν προσρήσει δι' 
δλου χαί δ δούλος δνομα έπιγέγραπται. Ώ άνδρίας 
βασιλικής, δι' ής έθνος καί τούτο μέγα καί εθνάρ
χης έκεΤνος λαμπρδς είς τόσον τεταπείνωται, καί 
«!ς δούλείαν πεπάτακται. "Ω πραότητος αύθις, δι* 
ής ούτε τά πάλαι πτώματα δφορώνται οί βάρβαροι, 
ούτε τά τραύματα, ποσί δέ δ'λοις εις τδν γαληνότα-
τον δεσπότην τρέχουσι. Μάλιστα μενούν ώ. ελέους 

depicta intuitue omnibus annuit, totamque ap-
probat efflgiem. Illud vero UDiim pictoris vitupe-
rat, quia eum servum nullibi in omnibus tropaeo-
rura partibus nominat, minimcque in orationibue 
Neeman servi nomen inscribitur. Ο regalis ani-
mus per quem magna gens illa ejusque celebria 
princepa ita deprimuntur et in servitutem addicun-
tur! Ο regalis benignitas per quam neo veteres auae 
oladea respiciunt barbari, nec vulnara, sed citato 
cursu ad dominum benignum approperant! Sed 
prseertim, ο misericordia el beneficentia quibut 
erumnaa coropansantes meliori sorte potiuntur 
vitsque discrirainibus refert» securam praeferunt 
concordiam, et merito judicant melius esae do-

καί ευεργεσιών, άς άντισταθμώμενοι τοΤς παθήμασι ~ mini manua tangere quam flagellis conteri, ita ut 
γίνονται τού καλλίονος, καί βίου κινδυνώδους προ- beneficentiae bonum longe superet malum exitii. 
τίθενται τδ άκίνδυνον εύγνωμον, καί κρίνουσιν είς όρθδν, κρεΤττον είναι δεσπότου χερσί καταψάσθαι» 
ήπερ μάστιξιν έπιτρίβεσθαι, δ'σψ καί τδ τής ευεργεσίας καλδν τών έκ πληγής δυσχερών Ιλαρώτε-
ρον. 

ιθ'. Ταύτα καί τά τούτοις σύμφυλα μυρία μέν τψ 
πλήθει τψ τε μεγαλείψ έξη ρ μένα εις μέγιστον καί 
αύτδς μέν άνακράζομαι, (πώς γάρ ού;) δ μή λάλος 
έν τοΐς τοιούτοις εΤναι μή είδώς, καί δ'σοι δέ τού 
περί έμέ λάχους γίνονται. Ουδέ γάρ ούδ' αυτοί μή 
ού συλλαλεΤν ήμίν άνέξονται, ού διά μόνον τδ έξ 
ημών σύνθημα, Πνεύματος δέ θείου καί μάλιστα 
συνεπηχούντος καί τήν φωνήν άναβάλλοντος εις 
έμμέλειαν. "Επρεπε δέ 6'ντως ενεργείας τής εκεί
θεν πεπλήσθαι ξύμπαντας, καί γλώσσας διανενε-
μήσΟαι πύρ λόγου πνέουσας · ώς άν, ώσπερ τών 
σών κατορθωμάτων ή οικουμένη πεπλήρωται, ούτω 

19. Iata et ietis consentanea sexcenta tam mul-
titudine quam raagnitudine ad summum elata ego 
quidem recanto, (aam quomodo D O D recaatem?) 
mutus in istis esse nesciens, et quotquot sorte mea 
potiuntur. Equidem ipsi quoque mccum non lo-
qui ηοη poterunt non tantum proplor mandatum 
ntiatrum,8ed in primia divino Spirilu consonante 
necnon in concordiatn vooera accommodante. 
Decebat enim vires ax iila yirtute repleri univer-
eas, et linguas illo aerraonis igne aestuare, ita ut, 
haud secus ac tuie egregiia terra geetis referta 
est, aic tua praedicantibua repWtur, et non mi-

καί τών κηρυττόντων τά σά, καί ουδέν ήττον ήπερ Q nus quam tropaea, per omncm orbem exeant 
τ ά τρόπαια, φθάνοι πανταχού γής και τά τών τρο
παίων διακηρυκεύματα, καί ή σύμπασα γή τής σης 
πληροιτο καθάπερ συνέσεως, ούτω καί τής αίνέ-
σεως. 

κ'. Άλλά τά μέν άμφί τούτοισιν εύ σχήσει, καί 
ώς δ λόγος διετυπώσατο. Έ γ ώ δέ, δτι μεμέτρηται 
δ καιρός είς στενδν καί συντέτμηται, σπουδής ετέ
ρας θέλω γενέσθαι, ε" πως βραχύ τι χρόνου έπι-
μετρηθέν ένδαψιλευθείη μοι. Καί δ'τι έφέλκεταί μοι 
τδ άκροατήριον δ Ιορδάνης είς έαυτδν, καί οίον 
παρασύρων έφέλκει, καί πάντες εκείνου γίνονται, 
μηχανώμαί τι σεμνδν, δι' ού έπ' δλίγον κατάσχω 
τδν συλλογον. Άντισταθμώμαι τοίνυν τψ καλψ 
έκείνψ καί βασιλικψ ύδατι καλδν έτερον δ'μοιον, καί 
τούτψ δεξιώσομαι τήν πανήγυριν. Οί δέ άκροαταί, 

tropaeorum prsconia, universaquo tellua replea-
tur sicut tua cognitione, ita et laudc. 

20. Sed ista me felicem diutius retinebnnt 
quam proponebatur oratio. Ego vero, quia mihi 
tempus breve mensuratum fuit et exiguum, aliis 
etudere volo, ei forte angustum lemporis spalium 
mibi admensum tributumque fuerit. Et quia mihi 
audientea ad ae attrabit Jordanis et quasi scdu-
cens aetringit, omoesque ad eum rurrunt, mo-
liar quid augustum, quo aliquandiu ccelum 
contineam. Opponamue ergo specios® illi regie-
que undae apeciosam aliam aquam similem, et ita 
concilium occupemus. Auditorca vero sic rnagno 

ούτω μεγάλψ καί τούτψ περιτυχόντες πράγματι, w assistentes negolio et utiliter opinati discenteaque 
καί κερδαλέα συμφρονήσαντες, καί μαθόντες, ώς 
διπλασιάζεται αύτοις τδ καλδν, άναμενούσιν τέως· 
εΤτα δή καί του λοιπού γένωνται αγαθού. 

κα'. Προβάλλομαι τοίνυν ύμιν, ώ παρόντες άκού-
οντες, μύρον βασιλικδν τίμιον, καί άξιώ, τούτου 
μετεσχηκότας, είτα δή καί τοΰ Ιορδανού γενήσε-
σθαι. Ιερά καί άμφω ταύτα, πολλού τιμώμενα, είς 
άγιασμδν συντελούντα, τδ τού Ιορδανού τε (5εΤ0ρον, 
καί τδ μύρον τής κύν δεξιώσεως. Ουδέ άποκλύσεται 
τό δεύτερον τψ προτίρψ, δτι μηδέ τής έπιπολής 

sibi duplicari bonum , tamdiu permanebunt; post 
hec reliquo bono potianlur. 

21. Praemitto ergo vobis, ο auditores bic pr«-
sentes, uDguentum regale pretioeuru, et judioo 
bujus participQS postea Jordane eaae fruituros. 
Sancta ambo ista, et magni pendenda, in aancti-
fioationem coDspirantia, tum Jordanie fluviue, 
tum unguentum praesentis acceptionis. Priori 
posterius non delebitur, qoia non exteriora tantum 
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langit, sed et in animam penelrat. Ego vero jure Α. μόνης γίνεται, άλλά καί εις ψυχήν παραδόετει. 
οβηββο me aliquid hujus unguenti felioiter ha 
bere, necnon a domo bonum mibi adeeee, quo 
niam mihi ante manus magnum unguenti ala-
bastrum. Ο noa beatos, sapientiasimi auditoree, 
nam myroblytam excogitaalia quem Deus optime 
compositum in odorem suavitntis largitug est; 
omnibus appetibile, et (prout ait quidam) omDino 
amabile nomen quod ipse eingulariter diligo, 
veneratus quidem manue illaa victorie imperato-
ris, coi auper omnia bona ornatus eximiue, eoi-
licet populue factue est opus victoris; veneratue 
autem eum qui iatam imperatori viotoriam eup-
peditavit, ipsam ferens in suiipsiue oomine quod 
poteet actu perficere, quod mente concipiene 

Δοκώ δέ μοι καί πάνυ τι προσηκόντως έ χ * ι ν Ρ̂ ροο 
καί αύτδς δεξιώσεσι, καί άφ' εστίας εΐναί μοί το 
καλδν, δ'τι μοι καί,πρδ χειρών ήδη τ δ μ έ γ α τοδ μό-
ρου άλάβαστρον. Καί εύ γε ήμιν, σοφώτατον άκροα
τήριον, δτι τδν μυροβλύτην ένενοήσασθβι δν θεδς 
τοΤς πένησιν είς δσμήν καταρτίσας εύωδίας έδαψι· 
λεύσατο · τδ πάσι ποθεινδν καί (καθά τις l^j 
παμφίλητον δνομα, δ καί αύτδς ύπερβαλλΑ** 
φιλώ, σεβαζόμενος μέν τάς χείρας ταύτας varjwfc 
βασιλέως, φπερ έφ' άπασιν άγαθοΤς κόσμος άκες, 
ταυτδν δέ είπεΤν, λαδς νίκης έργον γίνεται · σεδε-
ζόμενος δέ καί τδν ταμίαν τής νίκης ταύτης τψ βε-
σιλεΤ, καί ταύτην έν έαυτψ πρός τε δνομα φέροντε, 
καί διανέμειν εΤς πράγμα δυνάμενον, δ καί είς νουν 

quilibet sanctificatur. in ore ferene melle reple- Λ λαβών τις ήγίασται, καί διά στόματος ένεγκων, 
* 1 . . · Λ ... . - β μ 4 χ ι τ ο ς π 4 π λησται , καί μόνον μέν έκφωνήσας νίκην 

μεγάλην προήνεγκεν. Ένίκων μέν τίνες, καί ήγή-
σίστρατοι άναφωνηθέντες, δ μέν οΐωνδς ετέθη νίκης 
μεγάλης, δ δέ άγαθήν έσήμανεν ήγεμονίαν στρατού-
δ δέ μέγας Νικόλαος εις άσύμβολον δνομα λαληθ*]-
σεται, ούκ άν ειποι τ ις . 

κβ \ Αδς δή μοι, Θέτατε βασιλεύ, ου φιάλαι αρω
μάτων, αι σιαγόνες δηλαδή τών τού πνεύματος, 
μόροις δεξιώσασθαι τδν κορυφαΤον τησδε της πανη-
γύρεως* καί τούτοις ούτε στακτοΤς, ούτε δποΤα έξ 
'Α^άβων καρφολογεΤται τοΤς περί ταύτα δεινοις, 
άλλάτοΤς σοΤς, είπεΤν δέ foov τοΤς έκ Θεού,Τνα έκ 
τών σών τά σά προσάγων δικαιοίμην, ώς τδ κελέν 
δσιούμενος ανακινήσω σου τδ δντως πιστικδν μύ-

tur, vel aolummodo pronuntiane magnara protulit 
victoriam. Ex victoribue quidam exercituum du-
oet cognomen acceperunt, hoc quidem magnam 
auguratur victoriam, illo bona aigniflcatur exer-
oitus pra3fectio; magnum autem Nicolaum inani 
nomine vooandum esee, eerte nemo est qui dicat. 

22. Da ergo mihi, diviniesime imperator, cujus 
aromatum phialae, gens scilioet nardi spiritus, 
unguentie adungi coBtua hujua antietitem, un-
guentie, iaquam, non quidem guttatim etillan-
tibua qualia Arabum viri in iatia solertea ex 
oalamis colligunt, sed tuia, vel quaei dicerem, 
divinis unguentie quibua tuie unctue tua adire 
dignus flam, quando coneecratua tuum euecitabo 
eximium, vereque fidele, coeleete et pretiosieei- ρ ρον, τδ ούράνιον, τδ πολυτίμητον ού κινουμένου, 
mum unguentum, quo jam moto, ei oportet me 
itti unguento iramiacere quid extern» euavitatis, 
in terram el caslum diffundelur odor; in cralum 
quidem per altas in theologia notionee donaque 
inde emisaa a Deo a quo omne donum perfectum ; 
terram vero, quoniam ad noe perferetur et in 
omnes terr» diffundetur flnes. Omnis enim aaima 
tum ea qu® Graecis minietrat linguie quam barba-
rorum Dei non igoarorum, percepit banc tuam 
euavitatem quam promiserunt acripturarum prata, 
quam egregia imperatoris natura collegit, et βρί-
ritua pondet*e aeatimavit adjovante magno patrefa-
miiiae optimoque borum ractore Deo, eapiens vero 
temperavit opifex, quo eimol perfecta aunt omnia, 
et patris flamraa in unam conjunxit temperiem, 

εΓ χρή με τψ μύρψ τούτψ συνεισαγαγεΤν τι και 
τής έξω μυρεψικής, ές γαΤάν τε καί ούρανδν ϊκετ' 
άυτμή· ούρανδν δέ, διά τε τδ έν θεολογία δψος καί 
τδ θεόπεμπτον έκεΤβεν, δθεν καί πάν δώρημα τέ
λειον γήν διά τό είς ήμας διαπέμπεσΑαι, καί περί 
τ ά τ η ς γής διαδίδοσθαι πέρατα. Πάσα γάρ ψ υ χ ή , δση 
τε δισκονεΤται γλώσσαις ΈλληνικαΤς, καί δ'ση δέ 
θεοΰ έπιγνώμων βάρβαρος, $σθετό σου τ ή ς εύωδίας 
ταύτης, ήν λειμώνες μέν γραφών προεβάλλοντο, 
φύσις βασιλική άκροφυής συνελέξατο, καί σταθμό) 
πνεύματος διευκρίνησεν ύπδ τψ μεγάλψ οίκοδι-
σπόττ^ καί τών τοιούτων έπιστη μονάρχη θεψ· 
έργαστήριον δέ νοερδν πάνθ' δμού άγαγδν συνεκί-
ρασε, καί πατρδς ζέσις εις Ιν κράμα συν έτηξε, καί 
πρδς εύωδίαν θείου συνέπεψε* καί ταύτην πολυειδέ, 

et in divinam coramiecuit suavitatem, que multi- ^ καί αληθώς πολοσύνθετον, έν τ · θεολογία (τψ της 
formis vereque multie composita unum eat in 
tbeologia (illo sapientia? flore), unura in contem-
platione divinorum, unum in eia quce naturam 
moresque spectant, unum, quid multa? in eie qua? 
de Deo fas eet acrutari ; qu» adhuo flrmiter 
anima) ineoripta non talia eat ut deleatur aut litu-
ram patiatur, neque potest diffluere, necin portu-
eum Danaidum dolium delabi, verum in corde 
imprimitur ad inetar tabularum Deo inscriptarum ; 
queB a terra quidem ad humanaj natur® conetilu-
tionem accommodatur, oo3litu8 autem Dei digito 
dieponitur ineoripta, ita ut propterea anima tua 

σοφίας άν&*0> έν τε τή τών θ*ίων θεωρία, Ιν τε τοις 
περί φύσιν καί ήθος, καί δλεως τοΤς περί γνώσιν τών 
θείων, καί δ'σα κατ' άνθρωπον καί ταύτην έγγεγραμ-
μένην ε*ς ασφαλές τή ψυχή, καί οΓαν μή άν άπογρα-
φήναί ποτε καί παθεΤν οΤον άπάλειψιν ουδέ είσρυήνει 
μέν ταχύ, άπο^^υήναι δέ λαθούσαν αύθις εις πίθον 
Δαναίδων άντλούμενον, άλλ* έντυπωθήναι τή καρδία 
tU πλάκα θεόγλυφον έκ γής μέν διηρτισμένην τή 
κατ' άνθρωπον πλάσει τής φύσεως, δακτύλψ δέ θεού 
κατηρτισμενην εις μνήμης έντύπωσιν · ώς εΤναί 
σοι διά ταύτα την ψυχήν καί κιβωτδν θεοκρότητον, 
ού μόνον διά τε τδ μάννα, τδν γλυκύν τροφέα πάσηξ 
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σαρκός θεδν , τόν έμπεριπατοΰντα καί ένοικοΰντά Α 
σοι διά τε τδ μάννα, στάμνον τήν τι μίαν, ήγ χρυ
σός άκίβδηλος συνεκρότησε, τήν έν σοί γνώσιν περί 
τ ε θεοΰ αύτοΰ καί περί τών θείων καί υπέρ ή μας* 
τήν άκίβδηλον, τήν στίλβουσαν, τήν ήλιώσαν, τήν 
κεκαθαρισμένην έπταπλασίως τοις θείοις έπταρίθ-
μοις χαρίσμασιν * άλλά καί διά τάς θεοτυπώτους 
πλάκας, άς καί αύτάς ένδον ή σή κιδωτδς έμπε-
ριείληφε, γνώσιν ούσας καί αύτάς τών δ'σα μετά 
θεδν, δποΐα δή τινα τά περί ήμας, καί οΐς ή τών 
περιγείων κλήσις άποκεκλήρωται. "Α καί αύτδς 
δάκτυλος θεού τυπώσας είς ακριβές καί εύδιάρθρω-
τδν σοι έναπέθετο, εύ μάλα διευκρινοΰντι καί τάς 
τούτων φύσεις καί είς νούν αύτδν αληθείας έν άπασι 
βάπτοντι, καί τήν θαυμασιότητα τών τοΰ θεοΰ έρ
γων ούχ απλώς, άλλά κατά τδν Δαβίδ σφόδρα γινώ- g 
σκοντί' δθεν αί πλάκες αύται, ώς μέν περί φύσιν ούσα ι, 
καί μετά τήν άνωτάτω θεολογίαν τεταγμέναι, καί ύπό-
βασιν έχουσαι, καί πρδς τά κάτω νεύουσαι, γήινης 
οίον διαφαίνονται πλάσεως· τ φ δέ γε άδιαπτώτψ τής 
γνώσεως καί τψ θείψ τής θεωρίας θεοΰ δακτύλψ κα
τ αγράφεσθαι θεωρούνται. 

κγ'. Ούτως έγώ τδ έν σοί μάννα κατανοώ, ούτω 
τήν στάμνον, ούτω τδ έμπλοκον σέμνωμα* καί σε 
διά ταύτα είς κιβωτδν διαθήκης θείας, τψ λόγψ 
σκευσάμενος, τίθεμαι. Καί Ίνα τδ παν περιγρά-
ψαιμι νόημα έν στενψ, καί είς βραχύ σφίγμα κατα
κλύσω ταύτην τήν κιβωτόν μαννοφορεΐ τδν θεδν, 
καί δσα θειδτάτα, έν γνώσει λαμπρφ καί στεγανω-
τ ά τ η , καί οΐαν υποβάλλει νοειν δ χρυσδς, δι' ού 
φύσιν θεοΰ πολλαχοΰ ήμιν ένοπτρίζει τά Ιεροπα- ^ 
ράδοτα λόγια. Φέρει καί πλάκας τήν λοιπή ν ένθεον 
γνώσιν απάντων τών έγκοσμίων καί περί ήμας· 
καί ταύτην ούκ έν γραφή εύεξαλείπτω καί έπιπολής 
έξανθούση, άλλ' έν στερεφ καί εις βάθος έν δυο μένη 
πολύ. Ούτωκί τά τε θεία, τά τε ανθρώπινα έμπε-
ριείληφας* τά μέν, ώς έν χρυσού στεγανώματι, τά 
δέ, ώς έν στερεμνίψ καί μονίμψ γλύμματι· ταυ
τδν δέ είπεΤν, άμφω εις μνήμην, ής ούκ οΤδε λήθη 
κατακαυχή σασθα ι. 

κδ'. "Ηδη δέ καί άλλως ή σή θεία κιβωτδς αύτη, 
ν ό νούς μάννα στέγει καί χρυσδν καί πλάκας · ού 

μύνον τούς περί τής άνωτάτω Τριάδος λόγους, ής 
τύπος δ τών αποθετών κειμηλίων τούτων τριάς, καί 
τ ύ τοΰ μάννα ούράνιον* άλλά καί τούς περί τής τοΰ 1 
θεοΰ Αόγου καταβάσεως έφ' ήμας, σάρκα προσλα-
βομένου τήν έκ χοδς, τήν καθ* ήμας, έξω τοΰ αμαρ
τίας μολυσμόν έπισύρεσθαι · ού σύμβολα ή τοΰ 
μάννα ύψόθεν κατάβασις, καί τδ ά^ύπαρον τού 
χρυσού, καί τών πλακών τδ χοόπλαστον ' οδς θή 
έκατέρους λόγους, τούς τε περί θεοΰ τοΰ έν Τριάδι 
προσκυνουμένου, τούς τε περί τού θεού Αόγου, τού 
ένδς τξς Τριάδος, τοΰ έν δστρακίνψ σκεύει σαρκδς, 
ημετέρου θη*ο">Ρ°ύ, ούτω μέν περιέπεις καί φέρεις 
ταμιευόμενος ασφαλώς έν ψυχή, ώς ούδ' άν ουδείς, 
ούύέπάνυ περί τάς τιμιωτέρας τών δλών επτοη-
μένος , επαγρυπνήσει φυλακή θη<«*«ροΰ · ούτω δέ 

eit aroa ΟΘΟ ex8tructa,non tantum propter manna, 
juoundam nutritorem univers» carnis deum, qut 
in te per manna ambulane inbabitat, necnon pro-
pter pretiosum urceum quem composuit aurum 
mietur® expere, hoc eat, cognitionee tuas tum de 
Deo, tum de divinie,de qu» eia qusaeuper nosver-
eantur, oognitionee puraa, clarae, ardentes, eepti-
formiter septenis charismatibus divinie expurga-
taa; eed etiara propter tabulaa a Deo inscriptae 
quas interius arca tua conlinuit, qu» sunt ootitia 
rerum Deo inferiorum, tam de nostris quam de 
csteria terrestrium appellationem sortitis. Qu» 
ipae Dei digitue perfeole ineculpta intimeque 
conjuncta tibi ingenuit optime judicaturo,horum-
qoe naturas in mente omnibua veritatibus ornata 
infigenti, et mirabilia Dei opera non minus aed 
eecundum David, penitus cognoscenti, unde istaa 
tabul» utpote circa naturam veraantes et post coe-
lestem theologiam ordinate, paulo submiss® et 
de terrenis tractantes ad raodum terrens impree-
eionie appareot, eed propter ulliua erroria imrau-
nitatem divino Dei contemplationis digito insculp-
ta judicantur. 

23. Ita ego in te manna mente concipio, ita ur-
ceum, ita augustas tabulas, et te propterea in ar-
cam tabernaculi Dei verbo effingens pono. Utque 
totam in brevi ciroumacribam cogitationem, ar-
cam illam in angusto amplexu abacondam; divi-
num fert manna aeu quaelibet divioissima in co-
goitione clara nulloque penetranda errore, qualem 

, menti proponit aurum quo velut epeculo Dei 
' naturam ubique repreeentant sanctiesfms nobis 

tradita litter». Fert etiam tabulas, id est ccetero-
rum divinam DOtitiam, omnium terreetrium nec-
noD eorum qu» ciroa noa versantur; h«c autem 
notitia neo facile delenda nec leviter tantum 
scripta fuit, eed firmiter et admodum alte fuit 
insculpta. Ita tum divina tum bumana mente 
concepisti, illa quidem velut in auro recondita, 
ieta autem velut flrmiter et permanenter insculpta, 
aeu, ut aliter dioam, ambo in memoriam qua 
oblivionem nescit indelibiter inusta. 

24. Jam alias dixi divinam arcam tuam, men-
tem, manna tegere et aurum et tabulas, non 
tantum cognitiones oirca eublimissimam Trinita-
tem, cujus Ggura repoeitorum horura pretioeorum 
trinitae mannaque coeleste, sed etiam circa Dei 
Verbi ad noa deeceneum, carnem e limo assumen-
tie, carnam nostra similem, excepto peccato, ut 
sordes expurgaret; oujue symbolatum mannacce-
litus deraiesuin, tum auri sinceritas, tum ter-
rena tabularum plaatice, quam utramque inlelli-
gentiam et circa Deum in Trinitate adoratum 
et circa Dei Verbum unum ex Trinitate, carnem 
ex lutosa materia faotum, thesaurum nostrum, 
tanto etudio colia et portaa in anima tuto aaaer-
vatam, ut nemo, etiam harum ex materiie m i -
xirae pretiosarum peritiesimus, tbesauri cuatodia 
meliua invigilabit; neonon ita memoriter habea et 
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81 oporteat, sine ullo errore, profere ut nemo Α μνημόνως έχεις , καί δεήσαν π ρ ο ά γ ε ι ς άδιαπτώτψ 
facilius proprium oomen proferat. Ideo ita d o - ^ π ί στόματος, ώς ούδ' αν τις ο ί κ ε Τ ο ν άν προσγόγα 
Ιθβ magisque tristaris propter iasidiantee veritati, 
ut nullius magie quara tua affligatur anima. 

25. Haec quldem novit unusquisque Doetrum, 
proclamant etiam lapidee quoe magnuin excelsie-
simaa sapientie fert templum, tabul® eanct© quU 
bus tbeologioa tua innititur scientia; qui lapidee 
candore fulgent, et inde veritatis oeteoduot albe-
dinem, rubroque splendore emicantes sanguinie 
colorem perspicue exponunt, sicque hostis perver-
eieeimi vulnera et ruborera manifeetant. In istie 
lapidibue pura rutiiant tbeologiae dogmata, nec-
noD dirigitur de incarnatione Verbi doctrina β ru-
bro Virginis eanguine carnem eibi immaculaiam 

(&αδίως δνομα. Ούτω δέ ποθείς καέ ύπερπονείς έβ-
βουλευομενων, ώς ούκ άν τις ούδε ψ υ χ ή « ύπερεα-
0οίη άν τής εαυτού. 

κε'. Καί ταύτα οϊδε μέν καί ήμουν έκαστος, ένα-
κράζουσι δέ καί οί λίθοι, ους τδ μ έ γ α τ η ς άνωτέ» 
σοφίας φέρει άνάκτορον, αί Ιεραί π λ ά κ ε ς , αις τι « 
θεολογήματα έγκεινται* οί δέ λίθοι τ φ τ ε διάλυα* 
παμφαίνουσι, καί τδ τής αληθείας εντεύθεν διαι*· 
νουσι πάλλευκον, και κάλλει δέ λ ά μ π ο ν τ α ς έρυέρφ 
χροιάν αίματος παραυγάζονται , καί τ δ ν τραυρε-
τίαν εντεύθεν καί τήν αΐσχύνην τοΰ άρχεκάκου εο-
λεμήτορος ύπεμφαίνουσιν . Έν τούτο ις τοις λί|«ς 
καί τδ τής θεολογίας καθαρόν φουσφορεΐται, καί τε 
περί τής σαρκώσεως τού Λύγου όρβοτομείται, έξ 

contrabentie; quorum illa quidem lapis diluoide Β ερυθρών αιμάτων παρθενικών σάρκα έαυτψ πηςε-
eplendeoe, haec autem aubostendit rubor aangui-
neum nitorem illuminane; ita ut, perinde ao olim 
purpurei sanguioe digiti ealutom noetram, ita et 
digitorum divina impreeeio, propter coloris ei-
militudinem, clare nostrum praeflgurabit ealvato-
rem. 

26. Talem ego to arcam conspicio, diviniesime 
imperator,quam ducunt quidem bovee,non secun-
dum illam typicam, nec prout cernunt oculi, sed 
diviniseimi bovee, animas arantes apostoli, quibue 
primis jugum quo junguntur dietanlia,fuit imposi-
tum; quam etiam ferunt sacardotoe, illi superius 
defunctorum patres, quibus imponens mentie tu» 
ilrmitatem hostibus occurrene vertis adversarios 

μένου ύπέραγνον, ών τδ μέν λίθος στ ίλβων είς φως, 
τά δ' ύποφαίνει έρυθρότης άνθος α ί μ α τ η ρ δ ν παραυ-
γάζουσα* ώς άν, ώσπερ ποτέ φοινίχθέντες αΐμεει 
δάκτυλοι σωτηρίαν ημών, ούτω καί νύν δακτύλων 
τύπωσις θεοκίνητος, πρδς ομοιότητα χ ρ ώ μ α τ ο ς βάπ-
τουσα, καλλιλραφήσει τά σώζοντα. 

κς'. Το ι αύτη ν έγώ σε θεωρώ κιβουτδν , θ*ιότατε 
βασιλεύ, ήν φέρουσι μέν βόες, ού κ α τ ' έκείνην τήν 
τυπικήν, ού πρδς αισθησιν* άλλά θ*ιδτατοι βόες, *ί 
τάς ψυχάς άρούντες απόστολοι, οΤς πρώτο ι ς δ τών 
διεστώτων συνεκτικός επετέθη ζυγός . Φέρουσι δέ 
καί ιερείς ο'ί τών μακαριστών πατέρες έξοχοι, οίς 
έπαναπέμπων τήν τοΰ σού νοδς έμβρίθειαν , καί 
τοις πολεμίοις άντεπεξαγόμενος , τρέπε ι ς τούς άν-

nobis, novo Israel, elects Dei haereditati, et absolvis Q τιμάχους ήμίν, τψ νέψ Ισραήλ, τψ άπολέκτψ κλή-
rectum fidei tramitem, illosque dignaris appropin-
quare, el te tangendum eis oiTers. Indignoenim te 
non licet taagere sicut typicam olim arcam; neo 
tamen fas eatte velut illam in eervilutem redigere 
neque in extraDeam a:iferre regionem. Verum tu 
inducis et ad Deum conduris alieaos secun-
dum fidem, durfsque distantee ia dominium Oei,et 
Dei ovile ovibue reples quos magnus quidem 
pastor Deus habebat, nondum autem in ejus ovile 
intraverant. 

27. Pontifex divinissime et sapiaDtissime, tu 
quoque manus in istam arcam misisti quando 
tonabat bellum spiritualis diecussiuiiis.quando duo 

ρψ τοΰ θεοΰ, καί άνύεις ορθότατα τήν δδοιπορίαν 
τής πίστεως, καί τούς τοιούτους καί έγγίζειν άξιοίς, 
καί ύπανέχειν σε , καί προσάπτεσθαι. Άναξίω δέ 
ούκ έστι προσψαύσαι σού. καθάπερ ούδ' εκείνης της 
έν τύπψ κιβωτού, αίχμαλωτισθήναι μέντοι κατ' 
έκείνην, καί άπαχθήναι είς άλλοτρίου. Τού παντδς 
δέ εισάγεις καί συνάγεις πρδς θεδν τδ τήν πίστιν 
άλλότριον , καί άγεις τούς άφισταμένους είς θεοΰ 
οικειότητα, καί τήν τού θεού αύλήν προβάτων πλη
ροίς* άπερ είχε μεν θεδς δ μέγας ποι μ ή ν , έσω δέ της 
εκείνου αυλής ούπω προέκυπτον. 

κζ\ Άρχιερεύ θειότατε καί σοφώτατε* ήν δτι 
καί σύ ταύτης συνεφήπτου τής κ ιβωτού, δπηνίχε 
πόλεμος έκροτείτο πνευματικής συζητήσεως, κεί 

exercitus utrinque ordinabantur, et arca fuit a l - J J ήν δ ταττόμένος καί άντιπαραταττό μένος έτέρωθεν, 
ι-*- - ι / . . ι J.- — 1 Λ — * 2 - - i - * s Χ 3 £ · . ή κ ι β ω χ ο ς έπεξήγετο, καί (κκθάπερ ήν δσιον) 

συνεπελαμβάνου καί αύτδς , καί δρθώς βεβηχυίε 
συμπαρίστασο. Καί κατο»ρθοΰτο τδ παν , θεοΰ σο-
φίζοντος τόν αυτοκράτορα υπέρ τούς αυτού εχθρούς, 
καθά που ψάλλει Δαβίδ* καί τδ άντ ίμαχον έπιπτεν. 
"Οτε καί σύ μέν σοφίας άβυσστς ών, καί αύτδ δ*ί 
τούτο λόγου διά τδ τής επιστήμης περιδν έφθέγγω 
τά τού θεού* ούχ ήκιττα δέ καί δ μέγιατος {ϊεσι-
λεύς Έρμαίκαίς ένέλαμπε χάρισι, μάλιστα δέ (εΐ-
πείν οικειότατον) ήν ώς στόμα θεού* ού μόνον οΤς 
άξίους έξήγεν έξ αναξίων κατά τδ Γράμμα τδ ιερδν, 
άλλά καί οΤς έλάλει σοφίαν τψ στόματι, καί τ ή μελέτη 
τής καρδίας σύνεσιν. 

lata, et tu (ut dignura erat) eam ipse snstinuieti, 
et recte incedenti astitisti. Et suscitata sunt om-
nia, eapientiam Deo largiente imperatori super 
omnes ejue inimicas, prout alicubi canit David, 
et cecidit advereariue. Tunc etiam cum esees sa-
picntiit* abyssus, tx singulari Fcicntia re.s Dei 
eimnl loquebaris; in primis maximus imperator 
interpretationis fulgebat gratiis» seu praesertim 
(ut magis apte dicam) erat quasi os Dei: non 
tantum dignos fecit ex indignie secundum sacram 
Soripturam, sed etiam ori loquebatur sapientiam 
et meditationi cordis intelligentiam. 
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κη'. Σύ δέ, ώ θειδτατε άρχιερεύ, καί εισέτι νύν Α 28· Tu vero, ο divinissime pontifex, ounquam 

δπανέχων ού παύη ταύτην τήν κιβωτόν καί τοις εχ
θρό ις έπεξάγων αυτήν, οΓς υπέρ αυτού τάς χείρας 
ύψοΐς εις θεόν, καί τοις έναντίοι ς άπρόμαχον καθ
ιστάς , καί κράζειν τούς αλλοφύλους ποιείς. Τίς 
ήμας έκ τούτου τού φοβερού καί έ/θέου αύτοκρά
τορος ρύσεται ; 'Οποίας δή τινας πάλαι καί ή κιβωτός 
εκείνη φωνάς τοις έτεροφύλοις ύπέβαλλεν. 

κθ'. "Q κιβωτός αύτη, θεόν καί τά θεια Ενδον 
είς μνήμην άδιασκέδαστον στέγουσα ! ΤΩ κοσμοσώ-
τειρα κιβωτός , τούς τών όντων λόγους έμπεριει-
ληφυΐα θειότατα, 'ίνα τι καί τής ετέρας ενταύθα φαν-
τάσωμαι κιβωτού, δι' ής ταύτης ήμεΐς πολλάκις κλυ-
δασμού ψυχικού διασεσώσμεθα κρείττονες I *Q κι
βωτός, μνήμης αποθέτου τ α μείον άνεπιβούλευτον ! Τί 
δέ ή ιερά κιβωτός αύτη ; Τά μέν εντός ούτω* καί 

ceseae istam euatinere arcam et adversus hoetes 
eam adducere, manus pro ipea ad Deum erigene, 
necnon inimiois insuperabilem opponis ct vocife-
rari alienos facia : « Quia nos ab isto tremondo 
quem Deus adjuvat imperatore aruet? » Talee 
quoodam arca ilia clamoree alieois gentibua ob-
jecit. 

29. Ο arca illa Oeum divinaque in memoriam 
iodelebilem recondens IΟ arca mundi servatrix, re-
rum sermonee divinitus oontinens,ut quid etiam de 
altera arca bic ostendam per quam saepius spirituall 
diluvio intacti evaeimus IΟ arca tuta reposiii pigno-
ria theca ! Quid autem ipsa aroa sancta ? Interiua 
contenta baec aunt: tabularum a Deo aoriptarum 
eanctitatem retegit, vaa aureum, mannaque coele-
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πλακών έμβρίθειαν στέγει τών θεοπλάστων, καί στα- ° ste. Exteriora autem non habent internis similia 
μνοδοκεΐ τήν χρυσήν, καί μαννοφορεΐ τό ούράνιον. 
Τά δέ έκτδς ούκ Ιχει τοίς ένδον δμότροπα. Κίη άν 
τούτο καί διανοήσασθαι μόνον άνδρδς, ούτε άλλως είς 
τελείαν φύσιν διοικούμενου, βεβλαμμένου δέ καί είς 
τάς άκοάς. Αληθώς γάρ καί ενταύθα ή τού βασιλι
κού νοδς αποθήκη τοΤς καρποΤς τού Πνεύματος βέ-
βριθεν, οίς αυτήν ουράνιος έμέστωσε γεωργός, καί 

Illud homini vix daiur excogitare qui a perfeota 
natura alienue, nec sanis auribus gaudet. Naxn 
vere illa mentis regi» arca Spiritus fructibua re-
ferta est, quibue eam coDlestis replevit agricola, et 
ipaiua totum spleDdorem manifeetum ostendit, ita 
ut gratia sua oculos ad ee coavertat, et auree gau-
deant ad verba hinc prolata attente. 

τό ταύτης δέ προσφαινόμενον άπαν τηλαυγές προφαίνει, καί οίον τάς τε όψεις έπιστρέφειν τή χάριτι, καί άκοάς 
δέ χαίρειν άναπεταννυμένας πρός τά εκείθεν ακούσματα. 

λ'. "Οσα μέν ούν ή φύσις, άριστε βασιλεύ , άμ-
φί σέ φιλοτίμως ήσχόληται, καί δ'σον αυτής τό πε
ρί σέ φιλοτέχνημα, έσται μοι καλλιγραφήσαι καιρός 
έτερος. Ού γάρ δήπου τό άπόδημον βαρβαρώσει τά 
κατ* έμέ, ώς πάντη έπιλιπείν τά τού λόγου χρώμα
τα, δι' ών έχοίμι &ν καταγράψασθαι τό κάλλος τών 

30. Quantum ergo natura, optime imperator, 
oirca te muniflce laboravit, quantum ejua in te 
dilectionis opus, erit mihi alio temporegrata enar-
randi oocaaio. Nunquam enim dietantia me ita 
barbarum efflciet ut omnino deseram eloquentiae 
colores quibus depingam oculorum pulcbritudi-

όφθαλμών τό τής θέας γαλήνιον τό τού προσώπου C nem, faciei placiditatam, vultua splendorem et 
και λάμπον καί ήρωϊκόν τήν δ'λην εύρυθμίαν τής 
τού σώματος ακροπόλεως, ήν δ ύψιστος θεός έπύρ-
γωσεν ήμιν είς άσφάλειαν τήν τών στέρνων καθα-
πιρεί καί λέοντος ευρύτητα καί στερεμνιότητα* τήν 
τών χειρών εύτονίαν, άς ού μόνον ώς Λαυΐτικάς νοώ 
βραχίονας τεθειμένας είς τόξον χαλκοΰν έκ θεού, δτε 
κατ' έχθρων τεινόμεναι θανάσιμα βάλλουσιν * άλλά 
προσεπιθεωρώ αύτάς καί όργανα ποιούσας, καί δά
κτυλο ις άρμοττούσας ψαλτήρια εύλαλα ταύτα, γλώσ
σας τών υπηκόων οίς αυτός μέν είς τούς υπέρ η
μών καμάτους καταρτίζεις τάς χείρας, καί ύπό δα
κτύλου θεού τούς σους δακτύλους τεχνικώς έπιμε -
ρίζεις ταις πράξεσι, καί είς άρμονίαν άγεις τό πάν. 
αυτοί δέ μελψδούσι τά νικητήρια, τά χαριστή ρια , 
καί ψαλτήρια γίνονται έμμέλειαν άρμοττόμενα. ^ 

λα'. Τούτων μέν ούν, δ'περ καί φθάσας είπον, 
ετερός μοι πρός καλλιγραφίαν άνακλητέος καιρός, 
δι' ών αί όψεις έλκονται τοΐς είς το βασιλικόν άνά-
μνημα έντρανίζουσιν, ά δή καί τούς ένωτιζομένους 
έπισπώνται καί άναρτώσιν οίον τής ακοής. Ά λ λ ' ούδ' 
ενταύθα μοι λαλητέον μακρά, ένθα τό άκροατήριον 
τούς Λόγους άρπάζουσι, καί τούτο γε άδικούσι πανη-
γυρίζοντα f ήτορα, εύ μέν άλλως ποιούντες, δτι τψ 
εύμουσίας άδρψ καί πολυφθόγγψ τδν τής ημετέρας 
φδής ύπερφωνούσι λεπτότατον δόνακα, άδικούντες δέ 
δμως, δτι καί είς τό παντελές ημάς άποκρύπτουσιν. 

haroicam gravitatem , Lotam turris corporis quam 
altiasimuB nobis Deu9 ad robur ©dificavit, exi-
miara constitutionem, pectoris ad inatar leonis la-
titudinem et dignitatem; manuum concinentiam 
quas non tantum velut Davidis cogito brachia a 
Deo in arcura sreum parata quando contra inimicos 
extenta morlena emiltunt, sed eliam illas mente 
oonoipio organa puleantes ei digitis aptantea 
psalleria bene sonantia, linguas subditorum, qui-
bus tu ipee maaus ad laboree pro nobis aggredi-
endo accoramodas, et sub digito Oei digitos tuoe 
operibue callide dispartiria et numerose agie om-
nia; ipai vero modulantur victoriarum oarmina, 
graiiarum actiones, et psalteria fiunt melodice oon-
cinenlia. 

31. Horum igitur, ut priua dixi, altera mihi erit 
ad depingendum exoptabilis occasio, qu» oculoa 
quidem ad lucidam imperatoria memoriam trahunt, 
aurea autem percipientium voluptariepellectasdeti-
nent.Nunc veru mibi non diutius disserendum quia 
anditorcs rapiunt sornionce simulque laudantem of-
fendunt oratorem, recle quidem facientes quia 
coQcentus concordia et consonantia tenuissimum 
carminie noatri oalamum auperaai; simul autem 
offendunt quia nos prorsus obscurant. 
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32. Sed ego vim adbibebo carmini, et unaoi lan- Α 
tum vocem breviter meraorando, referam magnum 
iilum ctBtum ad regiurn Iudi inagistrum,quem priua 
jam multis modis miratus eum, sacrum appellane 
templum,quando eum vidcbam pallio indutum apo-
stolico, omnibua qu« animae enutriunt inde coru-
scantem, bonis omnibus refertum, animae nutrito-
rem, vits datorera, felicitatis largitorem. Et 
manna raente concipiebam ciclitua demiseum, 
plueneque noa tantum isti vel i l l i ex gentibus, scd 
populia univereia quibus Dei nota flt poteotia: qui 
omnea manna hujua cibo potiti sunt, et alii aliunde 
accurrentes ad illud recolligendum laboraverunt et 
ad tradendum bonum fuerunt incitati. Inde non 
tantum in vaa quoddam ct arcam, suam ipsiue 
animam, unuyquisque illud inimisit, sed etiam 
in memorialibus libria inscripserunt, ut non Salo- " 
mon modo propter eapientiam laudaretur, verum 
etiam imperator noeter, utque contra bostee visi-
biles ab ipso confirmati, ab ipeoetiam robur contra 
epirituales accipiamus. 

33. Ista quidem aliaque alio tempore tractare 
juvabit, ne talia recantantes, arguamur, velut apud 
Hesiodura, iterum conaevisse. Nuno autem cate-
obittam istum ego cum paradiso voluptatis con-
fero in quo ponuntur fortitudo et alacritas ad 
virtutem impellenlea, per quaaruraua Adami vilam 
peocato anteriorem, seu prioria creationis ausci-
piaraus, ponitur eliam in felicitate doctffi contem-
plationia, vila perfecta materque omnium in Deo 
viventium, illud auguatum Evs nomen, serpeaa 
vero nullus murmurans eibilansque adjperniciem. ^ 
Sed in unum conveniunt operatio et contemplatio, 
et, duplicaiis viribus, contra mendaoem conspi-
rant, et procul a paradiso ejiciunt insidiatorem. 
Ibi etiam ensia flammiger contra illoa exacuitur 
fulgidus, igneus et omnino inacceesua; nobia vero 
patet regalium sermonuni convivium. Ego etiam 
meaaam solia aspicio, oon qualem historia ma-
gica instruxit sensilibus onustam dapibus, eed 
eam, quam imperator, eol noster, spirituali cibo 
veacentibus apposuit. Ibi vidimus et audivimue ea 
ad quae offenderunt qui illa atite noa evocaverant. 
Regnavit, sicut imperator super omnes gentes, ita 
et catechiata auper omnes litteratoree. Ego illum 
ut ornatum aspiciebam regii diadematis cujus deco-

λβ'. Άλλ* έγώ βιάσομαι τήν ψ δ ή ν , κσΛ ακούσματα 
ενός γουν πρός βρ*χό μεμνήσομαι , καί άναμνιζί* 
τόν μέγαν τούτον σύλλογον τοΰ βασιλ ικού κ α τ η χ ώ 
ρ ίου εκείνου, δν τά πρό τούτου μέν πολυειδώς 
μασα, τό ιερόν παραλαλήσας άνάκτορον, ότι χ» 
όσό/ην αυτόν άποστυλικήν έθεώρουν, ίμφωτον τέ»· 
των, όσα τρέφει ψυχάς, παντός αγαθού πλήΐοκκη 
ψυχοτρόφον, βιόδωρον, όλβιόδωρον. Καί μαννι & 
προσενενόουν ούρανόθεν κατενεχθέν, καί βρ*Ζΐη ti 
τούτψ ή έκείνψ τοις εθνεσιν, ά λ λ ά τ ο ι ς άπεν-χνω 
λαοΐς, οΤς θεοΰ έγνώρισται δύναμ ι ς · οί τής ·ΛΪ 
μάννα τούτου βροχής δ'λοι γεγδνασι , καί δραμονας 
άλλος άλλοθεν έργον έθεντο τήν τούτου συναγιτ-ήι, 
καί διαδοθήναι τό καλόν έπρεσβεύσαντο. ΚάντεΰΟε» 
ού μόνον ώς εΓς τινα στάμνον κα ι κιβωτόν, τή* 
εαυτού ψυχήν, έκαστος αύτδ έναπέθεντο, άλλά κεί 
άλλως είς μνημοσύνους βίβλους ένέγραψαν 'ίνα μή 
μδνον Σολομών έπί σοφία πρεσβεύοιτο, άλλά χαί έ 
ημέτερος βασιλεύς* καί οί κατά τ ω ν πρδς αΓσθτ,ση 
έχθρων παρ' αύτου κραταιούμενοι έ χ ο ι μ ε ν δι* αύτοΰ 
καί κατά τών άσαρκων άνδρίζεαθαι. 

λγ' . Καί τοιαύτα μέν μοι τά τότε καί άλλα οΤμ» 
πρός γλαφυρότατον, 'ίνα μή ταυτά καί νύν ενε-
πλούντες τήν παρ' Ήσιόδψ έπισπορίαν ώσπερ 
έπεγκληθείημεν. Νύν δέ τόν κ α τ η χ η τ ή ρ ι ο ν εκείνον 
έγώ καί ώς είς τρυφής παράδεισον τ ίθεμαι , έν φ 
τέθειται μέν καί τό έπ' άρετήν προτρέπον άνδρώδες 
καί πρακτικόν, δι* ού ε'ς τόν πρ£ τ ή ς αμαρτίας βιον 
άναδράμοιμεν άν τόν ΆδαμιαΤον, τδν τ ή ς πρώττ,ς 
πλάσεως* τέθειται δέ καί δσον έν ευζω ία φιλοεόοου 
θεωρίας, ζωή άντικρυς καί μήτηρ το ι ς έν θεψ ζώσι, 
τούτο δή τό της Εύας σεμνό ν · όφις δέ ούδαμοΰ 
ψίθυρος, ουδέ συριγμός είς δλεθρον. Ά λ λ ' είς εν 
ήκουσι πράξις καί θεωρία, [καί] δυαζόμεναι κατέ 
τού άπατεώνος συμπνέουσι, καί π ό ^ ρ ω τού παρι-
δείσου βάλλουσι τόν έπίβουλον. Κάντεύθεν καί ή 
φλογίνη βομφαία κάτ' εκείνους άκονάται στιλπνά 
τατον καί φλογερόν καί άπρόσιτον · ήμϊν δέ ιΐς 
εύπρόσιτον στρέφεται τήν έν λόγο ι ς βασιλική ν έκεί
νην πανδαισίαν. Έγώ καί ηλίου τραπεζαν θ*ωρά, 
ούχ οίαν ή τής ιστορίας δψαρτυσία παρατίθησιν, 
ηλίου μέν έπωνομασμένην, σεσαγμένην δέ βρώμααι 
τοις πρός αίσθησιν · άλλά τράπεζαν, ήν βασιλεύς 
ήλιος δ ημέτερος τοΐς τά πνευματικά σιτουρένοις 
προτέθεικεν. ΕΓδομεν ήμεΐς τηνικαύτα καί ήκαύσε-
μεν, άπερ οι πρό ημών έν έφέσει στρέφοντες άπελί}-

rem non licet intueri. Goruscabant ejua de luminis D λύθασιν. Έβασίλευσεν, ώσπερ δ αυτοκράτωρ έπί 
fonte, Trinitate, sermones candidarura more gem 
marum. Hutilabat fulgore carbonie ejue de divina 
Verbi incamatione doctrina, quera figuram alte-
ram Isaias carbonem conapexil. Altarum claritae 
cogitationum velut lumen enitebat quod noctem oc-
cupat, ejiciens ex allitudine splcudorem. Ilumilia-
bas, impcrator eximie, lemetipsum, tuamquo cei-
aitudinem ad uiium mullitudiuie depriuebas, et 
erat istud aureue fulgor, nitidum diadema. Nam 
aurum quod magis quam caateree pretiosas mate-
riffl ad ima tendit, nibilominus tamen in omnem 
aplendorem ooruecat. 0 dulcedo colloquiorum l 

έθνος, ούτω καί δ κατηχητήριος εκείνος έπί πάντες 
λόγους, οΤς άπονενέμηται. Έγώ καί ώς κόσμον 
αυτόν έθεώρουν βασιλικού διαδήματος, ούπερ ούχ 
έστι θέσθαι τίμημα. Έφωσφόρουν έν αύτψ οί περί 
τής άρχιφώτου Τριάδος λόγοι ώς διάλευκοι μάργα
ροι. Έζέλαμπον ώς είς πυραύγειαν άνθρακος τά 
τής θείας τού Αόγου σαρκώσεως, δν τρόπον έτερον 
καί Ησαΐας άνθρακα έθεώρησε. Τό έν βάθει τών 
νοημάτων διαφανές ώς λυχνίτης ύπηύγαζεν, δς οίδε 
κατεπιχειρεΐν τής νυκτός, πυρεκβολών έκ βάθους 
τήν φωτοφάνειαν. Έταπείνους, βασιλέων υπέρτατε, 
σεαυτόν, καί ούτω τδ σδν ύψιστον είς Ινα τών πολ-
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λών κατεβίβαζες* καί ήν τούτο δέ χρυσέα στιλβηδών, Α 0 argumenorum copia ! ο altitudo cogitationom 
ώραΐζουσα τό διάδημα. Καί γάρ τοι καί δ χρυσός 
βέλει μεν, είπερ τις ετέρα των τιμίων υλών, κάτω 
φέρεσθαι , άναστίλβει δέ δμως είς την άγαν λαμ
πρότητα. Έ γλυκύτης δμιλίαςί "Ω πλούτος επιχει
ρήσεων ! "Ω νοημάτων βυθός, τιθέμενων σκότους 
άποκρυφήν τψ βαθυτάτψ της γνώσεως! *Ω βημάτων 
φώς, διαυγάζον τό βάθος τών νοουμένων τψ ήλιώδει 
τ ή ς φράσεως ! *Ω γλώσσα πύρινη ΙΙνεύματος, μερι-
ζομένη μλν ποικίλως, έκάτταις δέ ψυχαΐς καθ' 
δλότητα έναρμόττουσα , ένθα καί πλέον έκειτο τδ 
ξενίζον τοδ πράγματος, και πλείω τά του θαύματος 
διά την Γδιοτροπίαν του κράματος ! Ού γάρ τοις περί 
λόγους μέν δ λόγος εκείνος ήν ευπρόσιτος, έξέκλειε 
δέ τήν ίδικωτέραν άκρόασιν · αύ πάλιν έφείλκετο 

quasi tenebris abscondens rationee altissimas! ο 
verborum lux cogiiatorum altitudinem expreasionie 
claritato illustrans 1 oignea Spiritue lingua, varie 
quidem diepartita, ecd singulis animis integre ac-
commodata, ita ut ubi majus erat rei portentum, 
ibimajua miraculum propteraingularemtemperiem 
praebet. Etenim litteratis DOQ licebat illos adire 
eermones ; noviorem vero occludebant coneeeaum; 
rursus rudem quidem alliciebant hominem,litteria 
autem enutritus quasi nihil inde adjutus recede-
bat, neo illis quidem ad utilitatem, verum ietis 
detrahebatur oratio. Pari tamen bonore gratia in 
omni verbo enitebat, aingulique auditorea tota 
fruebantur gratia. In quibus exemplum babemua 

μέν τδν απλούστερο ν άνθρωπον , δ δέ τού λόγου ^ illiua lam diffioilia tamque a aoriploribus laodatae 
J> 2 TD . ... Σ t · _ Λ £\ - Λ .. ί.. Cn wvv* n *•»« »v» lamnAaniinni. nnn • Μ « ·. «Μ ΛΑ. _ 4 . . _ τρόφιμος μηδέν εκείθεν έχων άπήρχετο* ουδέ ιό μέν 

τι τού λόγου τούτοις εις δφελος , τό δ' έκείνοις 
άπεμερίζετο. 'Αλλά καί τό καλόν δμοτίμως παντί τ φ 
λόγψ ένέλαμπε, καί άπας άκροώμενος δλου ήν τού 
καλού . Έχομεν τοίνυν διά ταύτα υπόδειγμα καί 
τούτο κράματος ιδεών δυσκατεργάστου, τεθρυλλη-
μίνου τοις γράφουσιν, δ'περ έστι τό συναγαγεΐν εις 
2ν νοημάτων σεμνότητα καί λεπτότητα, καί τψ τού 
λδγου έξάρματι έγκατα μίζα ι τάς χάριτας . Ει γάρ 

formarum temperationis,qua io unum congregantur 
cogitationum gravitaa et subtilitas, et aermonia 
Bublimitati conveniunt gratiee. Utenim aliquaaunt 
quaa interee pugnant,ita ut fieri non possit ut leo-
nis rugituseumlusciniaB canta congruat,ita necser-
mones simul eaaegravitate eeveri et gratiie concinni 
(nam aliud quidemarroganti»,aliudautemhumili-
tatis arguitur) esse poterunt, tamen ibi callideieta 
temperaiu difficilia erant commista. 

καί άλλως ασύμβατα, ώσπερ βρυχδσθαι λεοντείου καί κελαδεΐν ώς άηδόνειον, ούτω καί σεμνοπροσωπειν άμα 
τούς λόγους καί είς χάριν διαγελ^ν (έκεΤνο μέν γάρ ύψους, τό δ* έτέρως έ*χον κρίνεται), άλλ' ενταύθα τεχνικώς 
τ ά δυσχερή κεράννυσθαι μέ μικτά ι. 

λδ' . Τί δή περιλέλοιπας ήμιν, ώ καί άνδρικώτατε 34. Quid ergo nobis reliquieti, generosissime 
καί σοφώτατε βασιλεύ , τοίς ε τ ε (5ητορικοΐς, ε τ ε ac sapientissime imperator, nobie aive rheto-
καί (τδ λαμπρότερον καί υπέρ ημάς είπεΐν) £ήτορ- ρ ribus, sive etiam (ut quid ad laudem nostram 

.* —* i«—.ΠΑ . · , -λ — — 7 — ~ — — f i ~ - dicam) oratoribus, cum libi in bie nobilius σιν , εί καί ενταύθα σοι τό πρωτεΐον άπενέγκασθαι 
περιγίνεται, ειΊς τε νοημάτων ούτω μέν έντεχνον, 
ούτω δέ άπονον εύροιαν καί είς κάλλος φράσεως 
αύτοσχέδιον , καί άπερ ήμίν μακρά πονουμένοις 
ούκούν ουδέ εισέτι κατορθούν Κπεισι, ταύτα σύ ού
τως άμογητί προβέβλησαι ; Σέ δέ ού μόνον τούτο 
κοσμεί τό τού λέγειν καλόν , άλλά σοί καί άλλο 
προσέθετο θεοί* ύπερεκπερισσού , καί ώς ειπεί* 
έπικόσμημα, τό περίτρανον τής φωνής, τό γλυκύ 
τής λαλιάς, τό στρογγυλον τής φράσεως. Καί οίον 
μέν άν τό τού Όμηρικού μεγάλου (5ήτορος ήν λιγύ-
φωνον, ούκ εχω σαφώς είπεΐν, ούδ' δ'περ άγορητής 
ή ν έκεΤνος λιγύ" ς* είς σέ δέ άφορων, έχω καί εκείνον 
συνεπινοεΐν τάχα άν τοιούτον τινα έκβάντα πρός 
φύσεως. Καί μέν (άλλως είπεΐν) τό μέν λιγύ πρός 

cum tiDi m 
debeatur praemium, tum propter cogitationum sa-
gacitatem, tum propter facilem exuberantiam et 
improviaam elocutionie elegantiam, qua noa, etsi 
diutius laborantea, consequi nondum potuimus, ut 
vero ita sine labore acquisivieti ? Te autem noa 
Bolum iste in orando decor adornat, aed tibi 
aliud Deus, ut ita dicam, ornamentum superin-
duit: vocem limpidam, euavem dictionem, phra-
aim rotundam. At quanta quidem oratoris illius 
ab Homero laudati vocis claritas fuerit, equi-
decn asaerere non possum, sad in te euepiciens 
super omnes a natura electum, illud infuiaae 
etatim diecerno. Equidem (ut aliter dicam) 
limpiditas ad acutam vocem erigit mentem, hoc 

οξύτητα φωνής ανάγει τόν νούν* αυτό δέ ού πάνυ D autem non est quid nobile inter voces, eed infan-
tium aetati congenitum.Senex vero quem in novam 
longum tempuB iafaQtiam adduxit, acuta voce 
loquitur, sed mulier etiam nunquam ilia vocis 
claritate carebit, propter quam Musaa poesia 
effluxit argutae. Igitur nibil eat in loquando io-
signe liquidus vocis SODUS. Verum mea eententia 
multum inter se differunt clara vox et acuU. 
Hanc quidem inferiorem judico, illam autem an-
tepono. Illam ncc virilem, nec perfectae astatis, 
nec naturalem duco ; banc vera perfectam atque 
virilem (quod sanc tuam designat vocem),quale ao-
norum tonitu ccelitua graviter etridet, non quidem 

31 

T M ευγενές έν φωναΐς, άλλά παιδίων μέν ηλικία 
σύμφυτον. Εαί γέρων δέ, δν είς δίπαιδα δ μακρός 
χρόνος κατήνεγκε, φωνήση άν ποτε όξύ καί αυτός* 
ούκ άν δέ γυνή τής τοιαύτης λιγύτητος άπολείποιτο. 
δι* ήν καί Μούσας λιγείας δ λόγος τής ποιήσεως 
άνεπλάσατο. Ούκούν ευγενές έν λαλιά ι ς τό λιγύ τής 
φωνής. Ά λ λ ' έγώ τό τρανές έν εύγενεΐ φωνήματι 
καί διαφοράν λιγέος φημί καί τορού. Καί τό μέν έν 
ύφέσει κρίνω* τό δ' ύπερτίθημι. Καί έκεΐνο μέν ούκ 
άνδρώδους ούτε ηλικίας ηγούμαι, ούτε φύσεως* 
τούτο δέ τελειότατόν τε καί άνδρικόν (δ δή καί τή σή 
έπιπρέπει φωνή), οίον δή βροντή πραεΐα ούρανόθεν 
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feroci et nimium aepero aonitu, sed simplici et ar- Α «μνώς ρήγνυται, ού π ρ δ ς έμβρίθειαν 
guto sibilo jncunde audientem ad ae convertene. 
lieroicum tonum similem tua emittit loquela. Tua 
quidem labia pro cogitationum dulcedine Musarum 
proferunt concinenliam; aer vero quasi tonitru 
percussus splendida quidem, sed borrieona incre-
buit resonantia. Ei ex auditoribus aliue quasi 
ambabus tua verba complexua : aure quidem vo-
cem argutam, mente vero cogitationie sublimi-
tatem, divinam credet ββ vocem audire, et ange-
lom ccelitus loqui, alius autem in mentem non 
penetrane, sed in summo loquelae colerilatem per-
etringens, dixerit pacificum ab excelsie se audire 
tonitruum. Stentora hic possemua adducere ; ast 
ego hunc horrco hominem qui audiebatur roboans 

τραχύτητα, όσον δέ ροιζήσαι -f ρέμα , 
έπιστρέψαι τψ περιτράνψ τδν άκροώμε 
ήρωϊκόν ήχον προβάλλεται σοι τά της 
τά μέν εις γλυκύτητα ν ο η μ ά τ ω ν Μούσι 
προάγουσί σοι τά χείλη " *δ δέ πλη* 
βροντήν, τορόν μέν, εις φρ ικτόν δέ λ 
ή χον άπεσχεδίασε . Καί τ ώ ν άχροω| 
άμφοτεραις οίον δραττδμενδς σοι τοΰ 
μέν τής διατδρου φωνής, ψυχ^ί δέ τής 
τού νοήματος, θ*ί*ν άν εΓποι άχούειν 
άγγελον υψόθεν λαλεΤν* δ δέ μ ή χαί ε' 
θύνειν έχων, άλλ' έπιπολάζων τ φ τής 
ματ ι, βροντήν άν εΓποι γαλ*ηναίαν έξ ύ*.] 
ένωτίζεσθαι. Στέντορα μέν ούν ένταΰί 

ut alii quinquaginla; timeo enim ne quinqua-g άλλ' έγώ και πέφρικα τόν άνδρα, ος έξτ 
ginla latens fabula suffodialoramultiaoDoStentorie 
aimulacro. Quid jurabit Alcibiadie meminisse, 
cujus suavis erat elocutio,quam autem depravabat 
vox balbutiens ? Placuit mibi Alexandri ao-
num, regia illiua maximi. in comparationem aimi-
litudinie inferre, qui qoidem oblectabat etiam au-
ditores, verum innatum habuit quoddam vittam. 
Hic vero voxomnibue excellens quos antiqua ratio 
propter loquela3 suavitatem deaignavit. Nam indi-
genti» minime subjacetita ut necesse/non eit his 
proferri quod jam ad aures assietentium reso-
navit, nec in tumorem evanescit quo dissipantur 
verba utpoU non dialincta. Sed loquitur, et ata-
tim verba ad intelligentiam loquel» circumsonant. 

όσον άλλοι πεντήκοντα* ΰφορωμαι γαρ, 
πεντήκοντα λαθών ό μύθος υποβοθρεύσν 
πολυφώνψ Στεντορείω τέρατ ι . 'Αλχιβι: 
τί μοι μεμνήσΒαι , ού γλυκύ μεν ήν 
όποιον δέ άν χαί ψελλισμός βρεφικός : 
"Ηρεσκε δέ μοι τό τού Αλεξάνδρου, τού 
λέως, παραγαγεϊν είς συναγωγήν δμοιόττ 
καί έκεϊνος έγλύκαινε μέν άκροασιν, ε? 
διαμαρτίαν φύσεως . Ενταύθα δέ ύπερ 
φβέγμα, όσους δ παλαιός λόγος έπί 
λαλιάς άπεσέμνυνεν . Ούτε γάρ είς ενδει 
θηται, ώς άνάγχην εΤναι διττολογεϊν τό 
πρός άκροασιν · ούτε είς στομφασμόν 
άνοιγδμενον , όθεν τά τής φωνής σκεί 
άδιάρθρωτον . Αλλά χρή λαλήσαι , και Quid multa? Inaignia tuus in vocibus aonus, et 

(sicut Bcriptum eat) ioquela iua epecioaa, et (ut C ευθύς περιηχηθήναι είς εύμάθειαν οθέγι 
omne dicam) plane regalis. Ita etiam in mioimta μοι λέγειν πολλά; Διάσημο ν έν φωναϊ; 
Deus te magnilicavit, tuaque uaiversa exaaltavit, φθίγμα , και (κατα τό γεγραμμένον) ή 
splendidam addens incrementum. ωραία , καί (τό παν είπεΤν) βασιλική 
Ούτω μέχρι καί τών σμικροτάτων δ θεός έμεγάλυνέ σε, καί πάντα τά σα υπερύψωσε, προσεπιθεΐς λ«[ 
έπαύξησιν. 

35. Nunquam,o auditores,de magaia imperatoris 
dotibua dicendi Gnem faceremua, etiam contracto 
sermone, nisi auave Jordanis efflaentia murmur 
meos superaret sermonea, et necesee eit consi-
gnatam silentii foribus cohibere orationem. Sane 
licot me a loquendo Jordaues probibcat, idqae me 
invito faciat, tamen non absiatam io illum de-
figere aormonee, auguetioribus eum vocans no-

λε'. Ούκ άν , ώ παρόντες, έπαυσάμεν 
βασιλικοΤς μεγαλείοις καί εισέτι τψ λόγ 
ρόμενος, εί μή τδ τού Ιορδανού ρεΰμα γλ 
ρύζον παρευδοκίμηκέ μοι τούς λύγους, καί 
συστεΤλαι έπισοραγισάμενον κλείθροις 
διέξοδον. Ού μήν άλλ' έγώ, ει καί το 
Ιορδάνης παράγει με, και ού μοι φίλον τ 
δμως ούκ άνήσω εις αυτόν βάπτων τού; 

minibus, aacerrimum,iQ flnminibus eanctissimum, 
r\ τοΤς τε σεμνοτέροις αυτόν αγορεύων, τό̂  item cognominaus aquam ad salutem salien-

tem,Quvium ai noo a p&radiso seosibibili prorum-
pentem, aaUem ad paradisum conducentem. Quo-
modo autem sit etiam aqua regalis, alio dixi tem-
pore. Nucc vero harc addiderim quod Jordanes 
ex duobus fluviia tum ro tum nomine conveoiens 
decebat Deum hominem Emmanuel non quidem 
propter confusam missionem, (absit 1) aed propter 
naturarum un.onem. 

30. Bia ergo, noa bio congregati, tam in sancto-
gradu aedentes qaam ceteri, conjuogamus et noa 
eermonis fluenta in uoam eupplicationis oon-

τόν αγιώτατον έν ποταμοϊς προσονομάζ 
καί ύδωρ είς σωτηρίαν άλλόμενον, καί 
καί μή παραδείσου τού πρδς αισφησιν 2 
πορθμεύοντα γούν είς πχράδεισον. Εί 
οντι βασιλικό ν αυτός ύδωρ, ύμν-ηται ·. 
καί άλλοτε· νυν δέ και έκεΐνο ττροστί( 
έκ δύο ποταμών 6 Ιορδάνης καί ττρδς 
πράγμα κιρνάμενος, έπρεπε τ ψ θεανθ' 
νουήλ, ού διά συγχυτικήν άνάκρασιν (< 
φύσων ένωσιν. 

λς' . Ά γ ε δή, ώ σύλλογος ήμαΤς 
σεπτού βήματος, καί δ λο ιπδς , κοινό 
αυτοί τδ ρεύμα τού λύγου ε ίς μίαν εύ) 
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τις άν έπιμετρήβη χρόνον άρκοϋντα, ένθα τό άκροα- Α debemua, quibua generis eplendor augetur. Quia 
τήριον ολίγα μέν έ*χει πρός τοΐς ύφ' ημών λάλου· 
μένοις, τά πλείω δε είς εαυτό στρέφεται, καί τ φ 
θαύματι πεπηγότες ή συστέ)λουσι τά τών αισθή
σεων ενεργήματα, έν οΐς και τό άκροάσθαι, ή άλλά 
τάς ψυχικάς παρανοιγνύντες δέλτους αυτοί λογο-
γραφούσιν έαυτοις, κατ' άλλος άλλον τρόπον τοΐς 
του κειμένου έπεξιόντες $αύμασιν ; έν οις και ώς έκ 
σπάργανων αυτών καί έκ παιδός είς άκμαΐον δι' 
αρετών ήκων προέκοπτε, τά μέν έτέροις προγονι-
κοΐς έμβαίνων "χνεσι, τά δέ και πατρικώς ρυθμιζό
μενος, πλείω δέ καϊ προσευπορών, και άρχαΐς άγα-
Οαις προσεξευρίσκων αυτός, δ'σα καί αυτά εις αρχάς 
καί άγαθοπραξιών αρχέτυπα τοΐς έπιούσιν έγγρά-
ψεται. 

C- *Εν γάρ αληθώς Ιδεΐν τδν μέν πατέρα βασιλέα β 
διδασκαλιών τάς άρίστας προδαλλό μενον, τούτον δέ 
ρφον άντιλαμδανό μενον, καϊ είς προβολήν ευθύς 
ενεργείας τελείας έρεθιζόμενον · κάκεινον έστιν ού 
καϊ επέχοντα τής είσάγαν (Σύμης, ύφορώμενον, μή 
καϊ σφαλείη δ παις βασιλεύς τψ ύπερλίαν εύεκτικψ 
τού μεγαλοφυούς. Καί ποτε πρό ώρας ύγραΐς έτι 
χερσϊ (καί τί γάρ ;) ή παιδικαΐς δ μέν κατεθά^ρησε 
μάχης (ήν ού πολλοί, ουδέ τών γενναιότερων), και 
περιέκειτο νίκην · δ δέ πατήρ εντός μέν έχαιρεν, 
έπαλείφων εις άρετάς τδν κατ' αύτάς δεξιώτατον, 
τοΐς δέ έκτος έμβριθώς έσχημάτιστο, καϊ ήνυσεν έπϊ 
τ ψ μαθητή βασιλει, δ μή τό πολέμιον κατεπράξατο. 
Τούς μέν γάρ ούδ' ύπεστάλη ό νεανίας· δ δέ πατήρ 
βασιλεύς, έμδριμησάμενος, αύτο δ' είπεΐν, καϊ έπι« 

aulem tempua sufiiciens dabit oratori ea lege ut 
audientibua verba prolala parum prosint, plurima 
vero io seipsum revertantur, et sic admiratione 
perculai, et audiendi operatioaibua oircumscripti 
libros philoaophicos legunt et memori» mandant 
et roentem mirabilium etudio replent ? Ab incuna-
bulis enim adoleacene ad virtutum maiaritatem 
procedendo majorum vestigiis insiatit, et mores 
pateroos imiiando bonis auguriia vitam componena 
bonarum actionum exemplar ipae est et poaterie ad 
imitandum proponetur. 

7. Revera autem patrem imperatorem optimaa 
diecipiine regulaa proponere, filium auiem confe-
stim obedire et vilam ad illas componere vidimus. 
Iile namque nimiarn tiiii impetuoeitatem refrenavit, 
ne indolie facilitate ultra quam fas eat ferretur. 
Noonunquam auiem tempua manibus delicatia 
(quidni enim ?) aut puerilibus boatem in pugna l i -
cet inferior numero et fortitudine agreesua 
victor reversus eat; de quo pater laetus filium ad 
virtutem aptiasimum exoitabat, externos autem 
flagpllando instruebat, et sic de diacipulo regio 
fecit quod hoetium exemplum facere nequivisset. 
Dum vero adolesceaa illos nequaquam tiraebat, 
pater minitabundus et verbis increpana timorem 
injecit alumno, ne ae surculum in bao tenera atate 

πλήξας , εις φρίκην συνήγαγε μαθοντα μή χρήναι ρ ventia exponeret qui Θ atatu dcjicere et humi pro-
θάλος ούτω νέον άνέμοις εαυτό παραδάλλειν, οι 
έκστρέψαι τής είς ορθόν στάσεως, καϊ έπί γαίης έκ-
τανύσαι ϊσχύουσιν · άκούσαντά τε καί μηδένα φαύ-
λον άνδρα πολέμψ αίρεσθαι, άλλά τούς αγαθούς άεί, 
ούς κρατυνθέντας μεν πάνυ στεβρώς καί άθλοις 
έντριδέντας μυρίοις τάχ' άν ποτε δυσωπηθείη ή 
δυσπρόσωπος μάχη, παναπάλοις δέ ούσι ταχύ έγχα-
νειται, καί άπαγάγοι πρδ ώρας, μικρόν ή ουδέν ώφε-
ληκδτας τό βοηθού μενον καί έπί πάσι παίδευθέντα, 

eternere solent; dum dicto audiens et caeteroquin 
non malus vir in pugua exaltalur ; bonoe autem 
et aexceotia pugnis corruboratos triatis pugaa ab-
aterret et quantocius amovet quin auxilium abla-
tum ipsis profuerit. In omnibua autem discipulum 
monebat ut lento gradu ad agendum et virtu-
tes exercendae progrederetur, ut perfectionem 
consecutus saeculo officia praeataret ; quod et 
evenit. 

ήρεμα τό έμπρακτον προίσχεσθαι, καί βαθμιδούν οίον τήν έν άρεταΐς άνάδασιν κατά εύτακτουμίνην προσαύξησιν, 
ΐ ν α τ ψ τελείψ προβάς ε?η τώ κόσμψ χρήσιμος· δ καί είς Ιργον έκδέδηκεν ύστερον. 

ϊ. η ' . Άλλά τί μοι, κατ' ανάγκην λόγου καί τοιού-
τοις έπεξιόντι, ούτε είς τό πάν έξικέσθαι, καϊ διεκ-
πεσεΐν τού τε καιρού τού τε σκοπού, ών τέλος, ή έν 
τοΤς εφεξής δυνατή συμμετρία εις δσον, μικράν γούν 
τινα τοις άκροαταΐς άνακινήσαι μνήμην καί θαύμα, 
τούς τής ευγνωμοσύνης καρπούς; Μεθοδευτέον ούν 
ήμίν ούτω τούς λόγους, καί ώς ύπό κλεψύδρα, τψ τού 
καιρού μέτρψ τδ τού λόγου μετρητέον ύδωρ, μή καί 
δ άγων φθάσας λελύσεται. 

8. Quomodo aatem Qeri possit, ut cum necessitas 
loquendi me buc adduxit, non omnia perlustrem 
et ex proposito et opportuno temporis momento 

D excidam, quorum finia est narratio accurata et 
apta ad meraoriam et admirationem in audientium 
animis excitandam et ad fructus gratitudinia pro-
ferendoa ? Verba igitur nobis ita sunt disponenda 
ut tempus quaai clepaydra moderante metiamur, 
ut undarum more non justo celerius effluant. 

* θ'. Μή μοι δέ μηδέ συμβόλων εκείνων μνηστέον, 
ά τήν βασιλικήν προεδήλου καί άνά^ησιν καί λοι-
πήν ύψωσιν, μή και πληθύνας δράσεις τψ λόγψ, καί 
άποκαλύψεσιν έμβαθύνας , έκστήσω τδ ακροατή ρ ι ον* 
έπεί τοι καί άλλως ού μακρά χρεία τοιούτων, Ενθα 
κά ύστερήσαντα λόγου πέφηνε κρείττονα· Ού γάρ άν 

9. Non igitur in mentem revocabo signa illa, 
quffi electionem imperatorie praeeignificabant ne 
vcrborumprolixitatem et rerum abstrusarun narra-
tionem auditoree fastidiant. 8ed bis quidem opua 
non erit quod qu® aequuntor meliora sunt. Non 
enim oraculo opua est ubi, quamvie ree magne fu-
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tur» non divinitue sint praedictffl, eae nihilominua χ έχοι τις ανάγκην ενταύθα τών θ*οπροπίων πάν^ 
evenerunt, non quod, ut ita dicam, ob symbolum 
symboii, sed quia in illo et ante illud aecunda 
ratio. 

10. Si pulchrum omne quidem prommium, tamen 
zelo inetigante, prolizitaa in eo evitanda est; sic 
nec ea qu® symbolice praefigurantur, certamina 
nostra ne exerceant, otsi multa eaque nobilia sint, 
propter qu® imperator inter eoe recenseatur qui 
juxta Dei promisea eanclificantur; qu® enim in 
tatibus ηοα proraus antiqua aut CGBtui nostro pio 
incongrua videntur, somniorum aut visionum 
Domine tractantur. Quae et qualia autem Deus avi-
ditati noslr® patefecit, ea exponere noatrum eat. 

11. Huic igitur jueeo exsequendo operam daturi, 
queounque huc apectant totis viribua aggrediamur. 
Loquendi autem quam sortiti sumue. facultate ut 
nave oneraria ad verba in imperatoris honorem 
proferenda utemur. Ut enim mare findit navis, 
fluctua aliquot post ee trabena, quod non impedit 
quo minus aexcenta navee idem faciant,quin totum 
pelagua navigetur, eio nobia quoque vocum quan-
litaa D O U sufficiet ad vastum virtutum imperatoria-
rum oceanum trajiciendum, ubi innumerae navee 
3Θ non extricarent, sicul navis centumremie apud 
poetas, qua3 eloquenti© elementis abundat. 

12. H«o cum ita sint, alii pro libito» sooundo 
vento adjuti oursum teneant; noa autem impera-
toria virtutum cborus reetringit, quarum nobie 
utique ratio omnimoda habenda eet. Hoo in loco 
primo gradu cur non honoremua in omnibue pru-
dentiam omnia eale suo condientera, ornamentum 
univereale quod humanis laboribue utilitatia sigil-
lum imprimit ? lata prudentia si hominum prseidet 
operibua, homo in luce ambulut; ubi autem deeet 
per rerum agondarum obacuritatem currit opera-
riua, et evitalo lumine umbra oum eaque flrmitatia 
jactura irruit. 

13. Hano imperator sapientissimus aatia habuit, 
nec tantura retrictive, sed copiosissime. Nam aive 
facto aive dicto opua esset, nunquam sibi superio-
rem in agendo habuit. Caeterorum autem facti aua 
semper adjiciena, illorum opera obscurabat, ut 
atellarum fulgorem obscurat sol assurgens. Aliter 
dein animatua quam potest clariasima se monstrat, 
tum disciplina imbuens eos qui oadem oum ipso 
eentiebant, conailium aponte mutando, et aliie de 
rebus faciendis perauadendo, argumentando, inge-
nium pereuasivum adhibendo, eolo auxilio quo uti 

γίνεσθαι, δ'που, καν ει μή έν συμβδλοις προδηλοΤιοτέ 
μεγάλα μέλλοντα, οΐς έπινεύει θεδς , δ'μως αύτα τερές 
τέλος ουδέν ήττον έκβέβηκεν, δτι μ*ηδε διά τδ συμδι-
λον, ούπερ τδ σύμβολον, άλλ' δτι τδ δεύτερον iirc τού
τψ και τδ πρδ αυτού σεμνύνεται. 

ι'. ΕΙ δέ καί καλδν άπαν προο ίμ ιον , άλλ ' ένθα ut-
επείγει τδ εναγών ιον, περιορατέον τ δ τοΰ προοι^ 
πολύ· ούτω δέ καί τδ συμβολικούς φροιμιιζίμενον 
μή δαπανάτω τούς αγώνας ή μ ί ν , εί καί ποώ τδ 
εύκλεές τρόπον άλλον έπισύρεται, οΤς τδν αύτοχρέ-
τορα κατα τούς έν έπαγγελίαις ώσιωμένους τό) θή 
διατίθεται. Τά μέν γάρ πάνυ έν τ ο ι ς τοιούτοις «έ
λαια, καί μηδέ τής καθ' ήμας Ιεράς αυλής τι κε; 
δμηγύρεως, ενυπνίων καί δραμάτων λδγοις φιλοσο-

ρ φούνται* ταύτα δέ τά έν ήμίν, καί δσα τοιαύτα, βεδς 
τοΤς λιχνευομένοις τήν πρόγνωσιν άνεκάλυψε, καί το 
προτεθειμένον είπεΤν έπηγγείλατο έν αύτοΤς. 

ια\ Αναθεμένοι ούν ούτω καί ταύτα , καί είς το
σούτον έπιδραμόντες, επιβάλουμε ν τοΤς τούτων έχο-
μένοις είς δσον δύναμις. Αύναμις δέ το ις καθ' ημάς 
μεμετρημένοις τδ λέγειν, καθ' δμοιδτητα πέλαγο· 
στόλου νεώς έν τοΐς βασιλικοΤς άγαθοΤς διεξάγει·* 
τούς λόγους . Εκείνη τε γάρ ώς οίον γραμμιχάς 
τέμνει τδ πέλαγος, ολίγας τινάς που έλικας περιά· 
γουσα, ώς έξεΐναι καί ετέρας μυρίαις δ'σαις ναυει 
τδν δ'μοιον τρόπον διαθέειν, καί μηδέ ούτω τδ πάν 
πέλαγος γενέσθαι πλεύσιμον καί ήμ ιν δέ ούκ έσται 
ούτως ίκανδν τδ τού λογικού φορόν πνεύματος, ώ; 
έξαρκεΐν έμπλατυναμέ/οις πολλήν εύθυπλοήσαι τοΰ 

c τών βασιλικών θαυμάσιων ωκεανού, ών ούδ* άν άνί-
ριθμοι νήες διεξέλθοιεν, δποία τις καί ή παρά τ$ 
ποιήσει έκατόνζυγος, ής τδ έν λόγοις άχθος πολύ. 

ιβ'. Έν δή τοιούτοις καί τούτων βντουν, οί με* 
άλλοι άναγόντων τε εαυτούς, δπως άρα καί βούλοιντο, 
καί διαπλεόντων ούριοδρομούντες, ένθα προτεθυμή-
σθαι δέον αύτοΐς* ημάς δέ βασιλικών αρετών περι
στοιχίζει χορδς, ού χρή γενέσθαι, εις δσον οΓόν τι 
ήμΐν. Ενταύθα δέ πώς άν έπειτα λαθοίμην πρωτείου 
τιμήσασθαι τήν έπί πασών φρόνησιν , τήν άπάσες 
άρτύουσαν άρετάς, καί, ώς οΐον ειπείν, άλας, καί 
αυτήν παγκόσμιον, δι' ού ά'πασιν άνθρωπικοΐς εργοις 
τό νότημον ·, ής προϊσταμένης μέν τών πράξεων, 
άνθρωπου έργα τά πραττόμενα, καί ύπδ φωτί εκεί
νος βαίνει τψ δντως' παρεωραμένης δέ, άλλο τι 
εκείνα, καί ώς οία κατά σκόπον ήλάσκει δ έργεζ4-

D μένος, καί ώς παρεγκλίνας τδ φώς σκιά τις άίσαι 
άπολωλεκυΐα τδ στερέμνιον. 

ιγ'. Ταύτης δ συνετώτατος αυτοκράτωρ κατακό-
ρως είχε, καί ού πρδς σύγκρισιν, άλλ' είς τδ άληο&ζ 
άνυπέρβλητον. Πράξαι γάρ τι δεήσαν είτε καί είπεΐν, 
κατάρξας μεν ούκ είχε τδν έπινοησόμενόν τι βέλ-
τ ι τ ν ετέρα δέ καταρχή τδ οίκείον έπαγαγών, απέ
κρυπτε τά τών άλλων , καθά καί αστέρων φαύσιν 
αναφανείς δ ήλιος. Ό δέ καί άλλως διατιθέμενος, 
καί τδ μέν έκφαίνων έαυτδν, οία κάνταύθα δύναται, 
τδ δέ καί γυμνάζων είς μάθησιν τούς τδν νούν 
έχοντας πρδς αύτψ, μετέφερε ποτε τήν γνώμην, έο 
δ'περ ούκ άν αύτδς Ιλοιτο, καί έπιθανολόγει τδ 
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πράγμα, χαί προάγων επιχειρήσεις, καί τήν κατα- Α faa erat. Ut autem audientibus pereuaderet etcon 
σκευήν στρογγυλλόμένος, είς πειθώ τόν λόγον κατέ-
στρεφεν · καί ουτω δέον (καί μή άλλως) τινά κατα-
πράξασθαι . Ής δέ έπινεύσοι τό άκροώμενον συμ-
πεισθέν, καί κατάθοιτο, καί ή μέν βουλή πέρα τι 
συγκλεισθείη , καιρός δέ τήν χείρα έπεξεργάζεσθαι 
τά του βουλεύματος, τότε δή άναλαβών άλλως τό 
πρακτέον , άναποιών ήν τά ήδη κατεσκευασμένα * 
καί τό μέν πιθανόν άπέκρινε, τής δέ τψ οντι πει-
θανάγκης έγίνετο , καί τόν τής διανοίας έξέφαινε 
θησαυρδν, πολύν σοφίας πλούτον στέγοντα, καί με-
στδν εΓναι συνέσεως διεδείκνυτο, ού κατά τό θρυλ-
λούμενον έν τοις πάλαι διατεθειμένος άμφοτερόγλωτ-
τον, ένθα ή τού νοουμένου πλάστιγξ ώς τά πολλά 

silium captum primo in occulto lateret, manuaque 
et exaequendo imponendi tempus venerit, tuno 
factum reficiendo omoia restauravit et vi qua pol-
lebat pcrsuasiva ingenii sui theaaurum adaperivit 
locupletiseimi, vocie ambiguitate non utene, ubi 
mcntis cogitationes aequa plerumque lance atabant 
et quid faciendum esset in dubio erat, aed juxta 
philoaophicam regulam quae quod bonum est seli-
git, privatim autem quae talia non sunt respuit, 
aut etiam secundum rnusici Timothei sapientiam 
docte coram initiatis canentis, altero vero etiam 
carmine, « Sic, dicentia, meoa canere velim, eic 
autem approbarem oanentee. 

Ισδ^οπος καί τό πρακτέον ούκ εύξύλβλητον, άλλά κατά τήν φιλοσοφουμένην συστοιχίαν, τήν έκλέγου-
σαν μέν έν στοίχψ τά αγαθά, ιδία δέ τά μή τοιαύτα σκορακίζούσαν, ήδη δέ καί κατά τήν τού μελψδοΰ Τιμοθέου 
σοφίαν, $δοντος μέν έπιστημόνως τοις μύσταις, $δοντος δέ καί ώς έτέρως, καί έπιλέγοντος, ώς « Ούτω μέν 
$δειν βουλοίμην άν τούς έμούς, ούτω δέ ούκ άν άποδεχοίμην $δοντας. » 

ιδ'. Εντεύθεν αί πανταχού γής βασιλικαί πρδνοιαι 
πολυειδεΐς. Καί άνθρωπος εις ούτος τοΐς μεγάλοις 
οίκουμενικοΐς εαυτόν μεγαλοφυώς έπε μέριζε τμή -
μασιν εις τό ένεργόν, προβαλλόμενος, δ'σα καί χεί
ρας άμφιδεξίους, τδ τής άνδρίας δραστήριον , καί 
τό τής συνέσεως έμπύριον, δ'σον τε έν τή λοιπή φρο
νήσει, καί δπόσον είς άγχίνοιαν. Ήν μέν γάρ καί 

\ σκεπτικώς έχων έν τοΐς μεγίστοις, καί έφιστάνων 
διανοητικώς* τά πλείω δέ άγχιστα τή νοήσει παρί
στατο, καί άχρόνως οίον τού νοουμένου έδράττετο, 
καί τούτου βαθύτατα, καί ούχ ώς έπιπολάζειν κατά 
τούς ταχείς μέν φρονεΐν, ούτι δέ καί ασφαλείς. Καί 
ήν μέν αύτψ λίαν καλά καί τά τής άνδρίας σεμνά* 
περιττότερα δέ γε τά τής φρονήσεως, ή ς καϊ κα
ταμόνας είς μυρίον πλήθος ώνάμεθα. 

ιε'. Ή γούν Πυθαγορική κατάρτυσις, εϊτ' ούν 
άγάπησις , κατά τούς τά τοιαύτα σοφούς ειπείν , 
κάνταύθα παρεισδύσα , καί τήν έν βαρβάροις αγιό
τητα έξελαύνουσα, τάς τών πολέμων άνοχάς ήμίν 
κατώρθου, δι' ών κατεσιγάζετο τδ άλλόφυλον Καϊ 
μήν αισθάνομαί τίνων ψαλαττόντων ήρεμα , καί 
ύποκρουομένων άπήχημα γλυκύ τε καϊ έναρμόνιον, 
δι ' ού άνδρία καί τήν εϊρηναίαν γαλήνη ν έν εθνεσιν 
$δεται καταπράττεσθαι. Καί εχει ούτως , ώ ούτοι· 
καί τοίνυν εντείνατε τό $σμα τορώτερον, κάγώ τού 
μέλους ύμιν συνεφάψομαι. 'Αδελφά γάρ αληθώς 
φρονειτον άνδρία τε καί σύνεσις , καί κοινούσθον 
τδ έμπρακτον παρά γε τοΐς Ιμφροσιν. 

ις'. Εύπορώ δέ δμως είπεΐν, έφ' ών τό τής βασι
λικής φρονήσεως καί μονήρες ορίζεται, καί τέως 
(έκεΐνο τό ενταύθα μέγα τού λόγου κεφάλαιον) τήν 
τών έκασταχόθεν υψηλών γενών τψ βασιλείψ γένει 
συνάφειαν, δι' ής δσα καί τίνος πολυτίμητου ύλης 
τήν τού βασιλικού στέμματος συγκρότησιν έτεχνή-
σατο, τόν άρχικόν καί ούτω μεγεθύνων ογκον, και 
χείρας ταύτας μεγαλοφυείς τή Τωμαϊκή δλομελεία 
προσφύων, ας έκτενεΐ, δ'τε που πολυχειρίας δεήσειε. 
Τούτου ήμιν τού καλού φυτού τής σοφίας καρπός 

14. Hino ubique terrarum multiformia provi-
dentias imperatoria? apecimina. Et hornu iste unua 
magnia regionibus magniflce in agendo, gubcrnando 
8Θ ostendit, et ambaa manus, activitatis jnstru-
menta, et prudentice ardorem atque ingenii acumen 
monatravit. In maximia enim rebua dubium una-
cum perseverantia in medium tulit; plerumque 
autem apud eum opus cogitalionem premebat; 
quoe autem facicbat iia mentia profundilaiem adde-
bat, minime cententua, ut plerique, qui prompti 
quidem ad cogitandum, in agendo minus probati 
inveniuntur. Solcmno oidera erat fortitudinie apo-
cimina edere, nihil vero antiquiua sapientiam in 
medium profcrro, quam pasaim optimam auxilia-
tricem habuiraua. 

15. Igitur diapoaitio Pytbagorica, aive amor, ut 
more sapientium loquamur, peoctrana et barbaroa 
erudiena, bollorum inducias nobis parabat, quibua 
hoates ad otiositateni damnabantur. Equidem vi-
deo quoadam lcvi modularnine dulce cantantes,quo 
fortitudo paccrn ot tranquillitaiem in nationibue 
generavil. Ila cnira eat, amici, quare acutiorem 
incipilo cantum, mc obsecundante. Fortitudo enim 
ao prudentia mcditantnr et in prudentiorum mani-
bue conaociare amant. 

16. In protnptu habeo etiam dicere in quo prudenti» 
cffectuacernunturetquouaqucmagnum aermonis ca-
put magnorura undique generum generi imperatorio 
unionom dat, per quara ut per nobiliaaimam mate-
riam imperatorii diadematis compoaitionem opera-
tua eat, prajcipuam aio elavana dignitatem et bae 
generoaaa manus RomaD® celaitudini adjungens, 
quaa lendel quando manuum pluralitate opua fue-
rit. Hiijut nobis egregii etolonia fructus et quas 
ob oculoa bona aunt, Dco juvante regin», quarum 
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una ad aolie instar ox oriente oritur, etai nunc Α κ ο " τ <* οφθαλμών αγαθά αϊ συν θ ε φ βασίλισα* 
quidem nube obscuratur, ai nubee nigrum illud 
dici poteat, in quo jusLitias sol, Deua clarius con-
spicitur; altera vora oceano occidentali immeraa 
lucia aplendorena alTert. 

17. Sed bsc hactenus, ne rbetoricea oceanue 
erumpena fauetam rumpat navigationcm. Utautem 
hostea invicem congreasi aint reaque noetraa 
turbaverint et pacem nobia impertiverint, illa in 
cauaa fuit; quia igitur magia iimendue? lllud 
porro artiOcium strategicum excogitavit, cui obe-
dientes aine sanguinis effueione maxima tropsa 
eroxit, boeiea sibi ipsia adverearioa usque ad 

ών ή μέν οία καί ήλιο; έξ έψας εωανεν, ει και 
ύπό νέφει σκιάζεται, ει τι καί νέφος είπεΐν |afo. 
τέον τό τοιούτον μέλαν, έν φ φανότερον 6 τής δικοί*, 
σύνης ήλιος θεός διοπτεύεται· ή δλ ώς άγχο0ί « Μ 
λελουμένος ωκεανού έσπερίου και α υ τ ή φωσφόρος 
έπηύγασεν. 

ιζ \ 'Αλλά τούτο μέν ές τοσούτον, μ ή καί «Μ-
νός ενταύθα μοι Ρητορείας α ν α γ ά γ ε ι ς ανάκατοι 
εύθυπλοεΐν. Συγκρούσαι δέ πολεμίους άλλήλοις, u l 
ημάς έν άταράχψ καί ούτω κατάστησα»., καί τδ έν 
ειρήνη γαλήνιον καταπράξασθαι, τ ί ς άρα κατ* εκεί
νον δεινότατος ; Με'θοδον γάρ καί ταύτην στρατη*».· 
κήν έτέχνου, τδ μέν ύπήκοον φυλάττειν αναίμακτοι 
έπί μεγίσταις τροπαίων άναστάσεσι, προσαράσπη 
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belligerandum reddidit quo factum eat ut ree D δέ τούς πολεμίους έαυτοΐς, καί έκτιολεμούν τοΐς έλ-
noatrae amplificat«, illorum minorarentur, utque 
Mars jam non communia esset nec alterutroa noa 
illosque deatrueret, solie autem bostibue perniciee 
illaberetur. Sic Persarum in Persae bellum a rcgi-
bua inatruebatur, et noa atamus. Sic mult» ex oc-
cidentalibus gentibua arrogantis morbo laborantea 
poatquam reeipuerant, sanat® sunt. Sic populua 
Romanus obstupuit qui contra epem omnium bel-
ligerandi furore aanatue eat. Draco autem ineularie 
qui super craterea iEtnaeoa ignem ferociae accen-
dere volebat, in impetu euo ab enaibue iniperatoria 
non parum impeditue eat, plerumque cum bostibua 
domeaticia congreaaue, quoa imperatorie ariea 
concitaverant, quaai bipennera eapientiam suara 
eminue jaculantia. 

18. Regiae etiam prudentiee erat non solum gal-
vare dicto audientee, eed eliam quantum fleri poe-
aet eorumdem rea augere; eatque illud talenti 
evangelici incrementum non minua quam baeredi-
tatia divinee adauciio. Illud ergo, ei qaia aliua ex 
iia qui priua regnarunt, noster prsaertim perfeoit 
bona muitiplicando. Oiflicile enim fuerit exteram 
linguam citare quam non ad noatras commodum 
vertcrit; dam alii quidem colonie nomine ad 
Doa miaai eibi quietem invenerunt; alii autam 

λοφύλοις τό σφίσιν αύτοΐς δμόφυλον, ώς καί έντε> 
θεν αύξεσθαι μέν τά ημέτερα, μείονεκτεΐσθαι δε το 
πολέμιον, καί τόν Ένυάλιον μηκ&τι ξυνδν εΐ.ιι, 
μηδ' άμφοΐν τοΐν μεροΐν φθισήνορα, ή μ ι ν τε καί τοΐς 
δ'σοι έξήεσαν είς άντίπαλον, μόνοι ς δέ τοις πολεμίοις 
άπονενεμήσθαι τόν βροτολοιγόν. Ούτω Πέρσαι ΙΙέρ-
σαις αντίμαχοι μεθόδοις βασιλικαΐς* καί ημείς ε% 
ρηναΐον έπαιανίζομεν. Ούτω Σκύθαι Σκύθας είς γτ> 
κατεστρώννυον καί ήμεΐς όρθιοι. Ούτω πολλά τώι 
έσπερίων εθνών, πλεονεξίαν νενοσηκδτα , ύγιούντο 
σώφρον ι ζόμενα* καί τό 'Ρωμαϊκόν έξεθαμδεΐτο, έο' 
οΐς, ώς ούκ δν αίσθοιτό τις, τδ τ,ή δτελομανία έπίλη-
πτον τεθεράπευχο. Δράκων δέ δ νησιωτικός, δς χα· 
υπέρ κρατήρας Αίτναίους τδ τού θυμού πύρ έκφυ-

C σ^ν ήθ^λε, πολλά μέν τού κατ' αύτδν δλκού καί jk-
σιλικοΐς έκολούσθη ξίφεσι, τά πλε ίω δέ οΐκειαχοΤς 
έχθροΐς συγκρουόμενος, ούς αϊ τού αύτοκράτορος 
μέθοδοι έπανίστων, διχαστική ν δποιά τινα μάχαιρα* 
τήν εαυτού τομώτατα σοφίαν βάλλοντος. 

ιη'. Προμηθείας δέ ή ν άρα βασιλικής μ ή μόνο* 
περισώζεσθαι τούς υπακούοντας, άλλά καί προσεε-
αύξειν αυτούς, εις δσον χώρα γίνεται. Καί Ιστι xat 
τούτο ταλάντου ευαγγελικού προσεπαύξησις, δτι και 
κληρονομιάς θ*ίας πρόσθεσις . Τούτο γούν, ειχερ 
Ιτερός τις τών ανέκαθεν χρόνου βεβασιλευκότων, δ 
νύν έπαινούμενος έκτετέλεκε, πληθύνω ν τδ αγαθόν, 
Καί ούκ έστι γλώτταν είπεΐν έθνους, ήν ού παρίμιξε 
τη καθ' ημάς είς χρήσιμον. Οί μέν γάρ ώς έν λόγφ 
μετοικίας τήν είς ημάς έστέλλοντο* καί εύρίσκοκις 

dona exapectantea quaj imperatorie largicbatur ^ άνάπαυσιν έαυτοΐς, οί δέ και δώρων επιβαλλόμενοι, 
munificentia, ainus ditantia participea facti sunt, 
primatum meroedem reportantea. Quod autem di-
vitiarum fluentum ipaia abundabat, domictlium 
alienum patriaca facientea et patriam eeatimantee 
omnem in qua ipaia bene erat. Aotiqua biatoria 
servorum urbom quamdara memorat; ibique feli-
ciler id oontigit. Hominee enim quoe natura libera-
liter vivere voluit nerviaque firmia donavit et for-
titudine omni induravit; vits autem vicisaitudine 
in aervitutem redacti in urbem Gonatantini in-
duxerunt (frequentea enim illa hoepitea excipit, 
multoaque per turmaa9cohortes et aoiea conatituit) 

δσα τδ βασιλικδν μεγαλόδωρον είς πλήσμιον έχορι[-
γει, τού πλουτοποιού κόλπου έγίνοντο, μισθοφορούν-
τες μέν τήν αρχήν δτι δέ είς ενδελεχές τ δ τοδ πλού
του βεύμα τούτοις έπλήμμυρεν, οικήσιμο ν καί αυτοί 
τήν άλλοδαπήν ποιούμενοι, καί πατρίδα κρίνοντες 
είναι πασαν, έν ή εύπαθεΐν περι γίνεται. Καί ή μέν 
παλαιά Ιστορία καί δούλων πόλιν τινά προάγει πρός 
γνώσιν* ενταύθα δέ καί τούτο πεπλήθυνται τδ κα
λόν. "Ανθρωποι γάρ, ούς φύσις μέν ελευθέρια ζήν 
ώρισε, νεύροις δέ στεβ^οΤς έτόνωσε, καί δλως είς 
άνδρίαν έστόμωσε, βίου δέ κύκλος έπί δουλείαν στρέ-
ψας, είς τήν τού μεγάλου Κωνσταντίνου περιήγαγε 
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(συχνούς δΐ καί τούτους αύτη πανδοκεύει, καί οίους Α dolebant quidem idque tempore opportuno domina-
κατά στίφη χαί λόχους καί στίχας. συντάξασθαι), 
έλύπουν μέν (ήν καιρός εκείνος) τδ δεσποτικδν, με
μνημένοι κατά τδν Όμηρικδν *ίππον τής έν τροφή 
άκοστήσεως, καί νομών εκείνων βαρβάροις καλών, 
καί τών αυτοφυών κπί άπαραποιήτω<< λοετρών, δσα 
τούς βαρβαρικούς στρατιώτες πρδς άμάλθακον καρ-
τερίαν ύγραίνουσιν. ΤΗν δέ αύτοΤς θάτερος μέν τυΤν 
δφθαλμοιν ο'κοι* δ δέ λοιπδς είς φυγαδείαν έβλεπε. 
Καί χειρ ή μέν διεπράττετο τά δουλικά, ή δέ ξίφους 
ήθελε δράττεσθαι, ιι τίς που καί δριμύξεται, καί 
έγκόψει τδ έκούσιον. Καί οΓ κύριοι εντεύθεν ούκ άν 
μή καί αύτο ι δούλοι, μενούνγε καί ώς τόλμησα ι εί
πεΤν αιχμάλωτοι, αγόμενοι μέν καί φερόμενοι, άρώ-
μενοι δέ, δ'τι τοιούτοις κακοΤς έχονται, καί ποθούντες 

tionem, memores equi Homerici instar, hordei et 
paecuorum, et balneorum naturalium, non artifl-
cialium, quibus Barbari ut laboribus perferendis 
assueilant utuotur.Erat auteinipeis oculorum unua 
domi, alter fugam circumspiciebat; ex manibua 
una servilia faciebat, altera enaem volebat etrin-
gere contra recaloitrantem et reaietantem. IIuo 
adde quod domini, non aervi,captivi buo illuccur-
rentes et dirie vocibus querentea quod tot malis 
vexarentur, quibua liberari deeiderabant; quod 
votum deinde exauditur; et confeatim miseratio 
utrisque, dominia ac aervis, rogiaeque liberalitatea 
affluebant, et domini gaudebant quod aervia malis 
liberati easent. Itaque aarvitutia loco aecundum 

άπογενέσθαι τδ δυστύχημα. ' Εξ ακούεται ούν τδ εύ- g natura»P erant ex hominibus vilibus facti milites, 
κταϊον. Καί ευθύς έλεος έκ βασιλέως έπί τοΤς άμφό-
τερον, καί δεσπόζουσι, καί δουλεύουσι, καί θησαυροί 
βασιλικοί έκκενούνται* καί οί δεσπόται χαίρουσιν 
άποσκευαζόμενοι τδ φαύλου οίκετικόν. Καί τδ εντεύ
θεν αυτοί μέν άντί μέν δούλων ήσαν τδ φυσικδν, 
άντί δέ άτιμων στρατιώται, τδ φίλον έκείνοις* ούκέτι 
δέ τού λοιπού, δ'σον τοιούτον άχθείη φύλον, τδ πάν 
όπδ δέσποτα ι ς ήν. Άλλ' δ'σοι μέν ούκ ευγενώς 
άφρόνουν, έπασχον ούτω, δουλείαν άτίμητον ήπερ 
ζήν πρδς κλέος έλόμενοι, τάχα μέν άγεννώς, τάχα 
δέ προμήθεια τού βιούν ασφαλώς. ΟΤς δέ στρατεύε-
σθαι ήν έπιθυμεΤν, είς δ'μοιον έκείνοις τοΤς έκ δούλων 
στρατιώταις ήρχοντο, χρήμασι δημοσίοις λυόμενοι, 
καί ζώνη στρατείας κοσμούμενοι. Καί πόλεις έπλή-

quod ipsis gratum erat, non amplius omnee in do-
minorum poteatate languebant. Omnea autem qui 
non liberales ΘΘ gerebanl, ista patiebantur aervilu-
tem aine honorevits cum gloria preponentes forte 
indole prava ducti,forte quia alilervivere poaaede-
eperabant. Qui autem caetra aequi volebant, ut 
milites qui antea servi fuerant, obediebant, pecu-
nia publica reiempti et balieo miliiari accincti. 
Urbium igitur incol» vitaB conditionea oblatas am-
plexi eucceeaores hnbebant auctoritati regi® ee 
submittebant, non sicut Sparti inter Graecos cele-
berrimi, quos fabuia e terra prognetoe dicit; sed 
avulsi a patria in nostram regionem traneplantati, 
fructua tulerunt ealutares. 

ρωσαν, καϊ είρμψ · συνεπλάκησαν βίου, καί δαδοχάς έπλήθυναν, καί τήν βασιλικήν προσθήκην έθαυ-
ειάστωσαν, ού κατά τούς Σπαρτούς άναφύντες αυτόματοι, άφ' ής δέ έξεσπάσθησαν, μεταφυτευθέντες είς 
τ ή ν καθ* ημάς γήν, καί καρπδν έκδεδωκότες τρόφιμον. 

ιθ'. Τδ δέ καινότερον, καί άνδρας τούτων έτι 
πλείους έκ πριν άρχεκάκων μεταγαγών αμύνης 
λόγψ έπί τά 'Ρωμαϊκά, τψ εκείνων άγρίψ τδ καθ' 
ημάς ήμερον ένεκέντρισεν, καί είς χρηστότητα μετ-
εποίησεν, ήν θείος άν παράδεισος οίκειώσηται. Καί 
οό λέγω μόνους τούς έκ τής χέρσου, τούς τής "Δγαρ, 
τδ Σκυθικδν, τδ Βαιονικδν, τούς υπέρ "Ιστρον, καί 
δσοις ακραιφνής βορράς έπιπνεΤ * άλλά καί δ'σους 
έκ θαλάσσης πολυτρόπως ήγκίστρευσε. Καί συντε-
λούσι καί αυτοί ταΤς ήμετέραις πόλεσιν είς οίκήτο-
ρας. Καί έστιν ενταύθα πολλαπλούν τδ σεμνδν ήπερ 
τ δ έπί Μάγνου Πομπηίου καθιστορούμενον, δς έπι-
λεξάμενος πόλιν έψαν, έκεΤσε τούς περισσούς τών 
πειρατών συ ν ψκ ι σε ν, δ'σους δεΤν, φασϊν, έγνω σωτη
ρίας ήξιώσθαι καί προνοίας τινός. Εί γούν Ιστορίας 
άξιον τδ μιας πόλεως άγαθδν, τίς ούκ άν συγγρά-
ψαιτο τδ πολύχοον καί πολλαΤς έπιμερισθέν πόλεσι; 
Τί μή λέγω τδ μείζον, ώς ουδεμία τών τής οικου
μένης πόλεων άνοργίαστος τού τής Μεγαλοπόλεως 
έξ έπιπτε ν έρωτος, τού καλού βασιλέως εκείνου τάς 
φιλητικάς έπαφιέντος άπάσαις Ίυγγας ; Καί ήν έκα
στη φίλτρον έγκαθήμενον υπερβάλλον, ποίαν δ αυτο
κράτωρ τώ* πόλεων στέρξας είς φιλουμένην έγγρά-
ψεται. Καί δσα καί μητροπόλεως περιοικίδες της 

19. Interjeoto deinde tempore vivos plures exiie 
qui prius hostes fuerant vindictee causa contra Ro-
maeos duxit et eorum ferocitatem in eam quam nue 
exercemue, manauetudinem commutavit, et aio 
terram Doetram in paradiaum traneformavit. Et 
non soloe continentie hominee nomino, poateroa 
Agar, Scythae, Ponti incolas, Isiri accolas, et qui-
bua Boreas frigidus spirat, aed omnes Oceani pi-
scatores, qui paulatira urbes quoque nostraa inco-
lere cceperunt. Historia multa quidem, sed inter 
alia id quoque refert, Pompeium Magnum urbem 
Orientalem piraiis quos eo beneflcio dignoa babuit, 
incolendam iradidisse. Quod ai bistoria unius 
urbis bonam hanc fortunara memorare dignatur, 
quia noo rero, quaio multa? urbes participant, 
relatu dignam putaverit? Arididerim etiam quod 
nulla terrae civitae non initiata magnaB urbis 
amoremperdidit aub regQoimperatori8,blandia8imi 
gubernatoris.Unaquaeque amorie incentivam habe-
bat, quam imperator ex ceteris urbibus sibi dile-
ctam profeeeus est; omnes autem.ut duburbium a 
magna civitate, caUer© a noatra pendebant, ita ta-
men ut aubaistant, noatra aulem bodie destructa 
jaceat, et quorum nulla nunc vestigia reroanenU 
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καθ' ήμας έξήρτηντο άπασαι. Καί στερχθήναι δε άλλά τούτο άνασκευασθήναι καϊ άφαντωθήνει β 
γή<. 

20. Ια permultis quae imperator convocavit con- Α 
ciliis, legatos videre poteras non denos, aed multi-
tudinem undequaque huc accurrentium tanquam in 
regionem communem,ut eyetema doctrin® ceterie 
proponerent.Vidit igitur magna b«c urba hospitee 
extero8,quorum nemo e nostris ne nomina quidem 
noverat; difficile namque erat virum bilinguem in-
venire, qui ex ipeorum lingua in noetram traduce-
ret. Itineris et legationia eorum ilnie erat ut impe-
ratorie vultum viderent, vocem audirent, in ludie 
gyranicia eese exeroentem admirarentur,utqu«dam 
de illo diota colligerent. Sic et Salomonia aapien-
tia plurimos attraxit, eUi non omnes in eo lau-
dando convenerint. 8ed in boc noetro looo mira 
multa ββ offerunt. Ex legatis noetris alii profecti 
eunt ob metum ne quid paterentur,aut propter eol-
ltoitudinem auxiliura reperieDdi ubi neceeae fuerit, " 
aut egeatate coacti, cujus ope propoeita perfici 
poesunt, aut ob sollioitam futuri temporis caram ; 
quffi omnia indioaot rea magnae ac splendidae ab 
imperatore apud noa gestaa exetare.Sed heoexterna 
eunt, nec unius eubstantis. Venieee autem e lon-
ginquo viroa duram sortem subituros in itinere 
speotandi causa et fortunam mutandi ergo, hoc 
non est simplioiter magnum, eed etupore plenum. 
Patet enim magnum tonitru auper praclare ab Im-
peratore factis resonans, aliorum amulationem 
excitavieee. 

C 
μακρφ συνδιήκει, καί ταύτα πρδς χάριν θέας, καί μόνον 
ειπείν Ιστι μέγα, είς μυρία δέ κατασχίσαι θαύματα, 
άνδραγαθήμασιν είς τδ κατά σπουδήν έπέστρεψεν. 

κ'. Έ ν ούν έν μυρίαις των συνδ'δουν, βσας άγείρ» 
τδ βασίλειον, πρέσβεις δρ$ν ού κατά δεκάδας μετρίες 
τινάς έκ τών έκασταχού χωρών συ^(5έοντας έντεπε 
ώς είς δεχάδα κοινήν, καί σύστημα ποιούντας δο
τούς άλλόκοτον τοις γε πλείοσι. Και έ ώ ρ α ή μεγ!«» 
πόλις αύτη άνδρας άλλογνώτους ά λ η β & ς , ών ωΊες 
τών καθ' ημάς ούδ' είς όνομα π ε π ε ί ρ α τ α ι , ώς ύ 
πίπτειν έν δυσχερεΐ άνδρα εύρέσβσι δ(γλωττον, *φ 
έν αύτοΤς διάλεκτον εις τδ ήμεδαπδν μεταδαΧ.ονπ, 
Ή ν δέ εκείνοι ς τής δδού σκοπδς καί τ η ς πρεσβείες 
τδ τελικώτατον, ίστορήσαί τε κατ' βψιν τδν βασιλίε, 
καί άκουτισθήναι, οΤα λαλεΤ, καί τ ι σ ι τών γυρε-
στικών έργων ΙδεΤν έπιπρέποντα, έρανίσασθαι ά 
καί τινα τών περί αυτού ακουσμάτων, καί ώς έν τε 
πάντα είπεΤν θαύμα συλλεξαμένους, κομίσασθχι 
τοΤς είς πρεσβείαν διαπεμψ&μένοις. Ούτω καί Σο
λομώντος ή σοφία πολλούς έφείλκετο, καί εί $ 
τοσούτους, άλλ' ούν έφ' δποσονούν. Καί εστιν ένταΰθε 
τδ τού θαυμάσιου πολύ. Δέει μέν γάρ τού μ ή τι « · 
θεΤν πρεσβεύεσθαί τινας, ή μελέτη τού φθάσαι ζ^-
τησιν επικουρίας, ει που καί παραπέσοι τ ι ς ανάγκη, 
ή καί χρημάτων ένδεία, ύφ' ών έσται καταπραχθν 
ναι τδ διά σπουδής, ή δ'λως προμήθεια τινί τοι 
μέλλοντος, λαμπρδν μέν εις ίκανδτητα τού δείξει 
μεγάλα καί άνενδεή καί πολύχρηστα τ ά καθ* ημάς 
διά τδν αυτοκράτορα. * Εξωτερικά δ* δ μ ω ς ταύτα, 
καί ού τών κατ' αύτδν, ώς καί ήκειν πρδς τινα συν-
ουσίωσιν. Έλθεΐν δέ έξ δπερορίων άγνώτας άνδρας, 
καί θελήσαι δεινά παθεΤν, δσα τ φ τ ή ς δδοιπορίας 
καί έντυχίας ευκταίας, άλλά τούτο ούκ είς άπλουι 
Δήλον γάρ, ώς μέγας βροντής ήχος έπ ί βασιλικοί 

24. 8ed our legatos dioo etemmate ineigne8,dum 
licet summos magietratus consideraread nos mie-
808» ut imperatori tributum afFerrent, aut poet ne-
gotia peracta, et poetquam iniperatoris majeeta-
tem oculis vidieeent, aut ooulorum ouriositati ea-
tiefacerent, et civibus euis visa auditaque narra-
rent. Hujus ordinis eunt Perearum monarcha et 
Poleetinorum rex; Germanorum imperator, totiue 
Germanis prinoeps, et alii, qui ad nos profecti 
eunt, dubio fortasse suocessu. Paeones enim 
et Gepidaa et Soythae et tot alioe nunoupare 
longum eet, quoe, ut eummatim dicaro, stupor, 
metue et auxilii sollicitatio ad noe perduxit. 
Stupor ob rumoree promulgatos, metue ne Im-
peratoris amicitia privati mala paterentur; ter-

κα'. 'Αλλά τί μοι πρέσβεις λέγειν τούς ύπδ στέρ-
μασιν, έξδν θ'ωρήσαι κορυφαίας αρχάς έσταλμένας 
μέχρι καί είς ημάς, τάς μέν κατά τι έργον έτερον, ou 
μετά τήν βασιλικήν θεαν γένοιντ' αν, πορισόμενοι 
συμβολήν Ικανήν, τάς δέ καί μόνον έντυχεϊν κει 
πρδς θάμβος θεάσασθαι ; Τού τοιούτου δρμαθοΰ 'έ 
τών κατά ΙΙερσας εθνάρχης, καί δ τών Παλαιστην* 
ύπερκαθήμβνος (5ήξ. Δοιπδς δέ δ έξ "Αλαμανών εκεί
νος δ μέγας, χαί δ τής Γερμανικής άπάσης δπερι-
στάμενος γής, ο\ τήν είς ήμας θαυμαστώσαντες 
έκείνην δδόν * δκνώ γάρ είπεΤν εύμέφοδον έφοδο*. 
Τδν γάρ Παίονα κα$ τδν Γήπαιδα καί τ δ ν Σκύθην κεί 
συχνούς τοιούτους είπεΤν, μυρίος δαος καταλογές 
έτερος, ούς (τδ πάν έν βραχεί συντελειν) θάμβος κει 
φόβος καί ζήτησις επικουρίας συνέλεγον είς ήμ«· 

tio, ne rege non auxiliante, male ab inimicig ba- D Καί ή πάντα ταύτα, είτε καί τούτων τ ι νά . θάμβος, 
berentur. έφ' οΐς μανθανόντες καί έκπεπληγμένοι συνέ£|5«* 
εις τήν άκοήν* φόβος, μήποτε συμβαίη άλλως, άναπεπτωκότας αυτούς ϊξω τών βασιλικών σ π λ ά γ χ ν ω ν πεσεΐντέ 
δέ λοιπόν καί τρίτον, εΓ τί που κακδν έκείτοις έπήρτητό πόθεν, ώς μή εύπετές δν σκοαρκίσαι τ δ κακδν έτέροκ, 
μή συνεπιλαμβανομένης δεξιάς ταύτης βασιλικής. 

22. Mirum itaque non erat, ei ieti nova edooti, κβ'. Ήν δέ ούκ έκεΤνο θ*υμάζειν ούτως» εί κεινέ 
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μαθόντες ol τοιούτοι, καί οία έπάγεσθαι τούς αχού- Α Φ1© audientiom aures roovere poseent, θ loois re-
οντας, κατόπιν τής ακοής έξ ούτω πο(&ρωτάτου εΐ· 
πόντο. "Η τε γάρ φήμη άνέτοις πτεροΤς δι ίπταται, 
χαι ή παραδοξία τών φη μιζομένων έπιστρέφειν οΤδε 
τούς φιλακροάμονας. Ό δέ τήν τού μεγαλείου αύξην 
έκορύφου. τούτο ή ν Ώς έληλυθότες εκείνοι, καί οΤς 
έμαθον περιτετυχηκότες έκβαίνουσι πρδς άλήθειαν, 
άπήεσαν διαπρύσιοι κήρυκες, άναβοώμενοι , δ'τι 
Καθάπερ ήκούσαμεν, ούτω καί είοομεν καί ού μό
νον, άλλά καί γέμοντες θαύματος έπί μακρδν, καί 
τή φαντασιώδει αναπολήσει τά έκπλήττον παράμο 

motia accurrerunt. Laxie enim alis fama volat, et 
raritaseorumqu® rumoreeparguntur studioeorum 
animos attrahere aolet. Quod autom ejus auctori-
taiem auxit hoc eet. Ubi il l i adven® peracrutando 
aliquando veritatem adepti sunt, praecouee flde 
pleni olamaverunt: aieut audivimus, ita vidimue; 
aed et miraculis confiei etuporem in animo perpe-
tuum oonservant, presertim quando Imperatorem 
laudibue efferrent qui non intrinsecus aolum, sed 
extrinseous quoque splendeecit. 

vov φέροντες, και μάλλον, δ'τε τδν δ'λον βασιλέα έν καρδίαις άνεβίβαζον δΑλογιζόμενοι, δς ού τοις εντός μόνον, 
και δσα καίρια, καί τού ούτως άνθρωπου, άλλά καί τοις έπιφαινομένοις προέλαμπε. 

κγ'. Μεγέθους μέν γάρ έπέβη, δ'περ ε" τις ύπερα-
ναβαίη, έγγραφήσεται ώς είς γίγαντα· καί ή φύσις 
άλλως αυτόν ή κατά τούς λοιπούς έστερέωσεν, είς D 

δστέωσιν άδράν και ώς είπεΤν λεοντώδη άπευθύνασα 
έαυτήν ώς είναι, τοΤς άκρωτηρίοις έπεντρανίσαντά 
τινα τοιαύτ' είναι αληθώς άποφήνασθαι , τά κατά 
φυσικούς γνώμονας τήν άνδρικήν χαράκτη ρ ίζοντα 
(Ρωμαλεότητα· οΤς ανάλογα καί τα τών διαστάσεων. 
Εντεύθεν ουδέ σαρκών αύτδν έβάρυνε περιουσία, 
έπαχθιζομένη πρδς περιττότητα τψ τε άεί γυμνα-
στικψ, απερχομένου τού πλεονάζοντος, καί δ'τι περί 
τδν ώς αληθώς άνθρωπον ήσχόλητο τά τής φύσεως. 
Καί τδ μέν πελώριον ψκειώσατο έπ' αύτψ· άπώσα-
το δέ τδ βουγά'ιον. Ούκούν ακολούθως ουδέ τήν κό
μην πρδς τρυφερότητα ήσκητο· άλλ' εις κεφαλήν 
κόσμου τη μελών έαυτδν, καί τυγχάνων τού έφετού, 
εόθετίζειν τρίχας έμέμφετο. "Ηδη δέ καί ή θεόθεν 
σοφία τής φύσεως τδ ενταύθα πολύ τής ύλης προ-
σδαπανώσα τοΤς κρείττοσιν,ούκ ήθελε τή κόμη χοΤνεργε- C 
τδ ύπέρπλεον, ή μηδέ τδν βασιλικώτατον λέοντα πυκ-
νούσα τριχών λασιότητι. 

23. Eam enim magniludinem attigit, ut qui eam 
tranecenderet gigaa baberetur. Eum enim natura 
aliter quam ceeteroa formavit, oeaa validieaima ao 
fere leonia tribuens, membrorum etiara extremi-
tates,utrei pbyaica expertes judicant, robur virile 
indicant; eed interposit® quoque corporis partea 
idem confirmant. Huc accedit quod corpue obesi-
tate non gravatur ejus qui saepissime vires exercet 
ut oraasitieaabhomine intellecluali auperetur.Mul-
tffi quidem in ipso rea mirae, portentos» non fue-
runt. Comam etiam non eleganter ciroinavit, aed 
simplici capitis ornamento contentus, capillos ho-
neetamento majori non dignoa habebat. Gum enim 
eapientia divina natura indita creaturis ineignio-
ribue nobiliorem roatariam impertivit, capilli par-
vam habuit curam, qu« neo leonem animalium 
regem horrida, plus quam par eat, juba do-
navit. 

κδ'. Τή δέ τοιαύτη σεμνότητι καί τδ τής χροιάς 
καλδν συνδιήκεν. Ού γάρ θηλυπρεπής λευκότης τδ 
πρόσωπον εγραφεν, άλλ' εύφυώς μιγνυμένη πρδς τδ 
άνδρώδες έκέκρατος,καί (τδ τής παλαιάς ιστορίας) κατά 
γυμνασίαν καί λοιπούς πόνους, ήλίοις καί μάλιστα. 
Ου γάρ σκ»ατραφίαν έπραγματεύετο, έπεί μηδέ βίον 
μαλθακδν καϊ άργόν αϊθερίαις [num. αϊθρίαις !] δέ 
παρεβάλλετο , άφ' ών πρδς άνδρίας έζωγραφεΤτο 
χροιάν, δψιν πεφιλοτι μη μένος ού κατά τούς γυναι-
κίας καί μαλθακούς, ά) λ' δποία κόσμο ί η άν ήρωΤ-
κήν στρυφνότητα. Ού γάρ πρδς ετοιμότητα διηυ-
θέτιστο γέλωτας , ουδέ μήν άλλως τδ λεοντώδες 
ήκρίβωτο. Κεκραμένη γάρ δή χάρισιν έ^ρύθμιστο τή 
τού κάλλους μεσότητι. 

24. Hano venuatatem coloris pulchritudo au-
gmentat. Non enim albedo, qualis feminam decet, 
eju8 faoiem oolorat, eed virilitate temperatam (ut 
apud antiquos) certaminibua.aliiaqueludia gymni-
cii, maxirae eolis ardoris exponit. Non enim in 
umbra educatus eet, et vita ejus tantum abest ut 
voluptatibus pravieque oupiditatibus oonaaorata 
eeset, ut laboriosa aemper cum negotiia fuerit, 
aed sub aole vultue non epeoiem femininam fe-
rebat, imo viro etrenuo digoam, quia nec ad 
rieum, ned ad alacritatem pronue erat, gratiis et 

D venuetatetemperatam. 

κε'. Καί δεήσαν μέν έαυτδν καταστήσαι , δ'ποι 
χρεών, καί ανθολογία κάλλους ποικίλη αύτδν ήγαλλε. 
Σεμνότερους μέν γάρ προέλαμπεν, οφθαλμοί δέ τψ 
χαροπψ ιλαρότητα τε προύφαινον καί 'Λρεϊκήν έμ
βρίθειαν τψ προσώπψ δέ βαθεΤα γαλήνη ένεχόρευε 
(καί ήν κάνταύθα τδ σύμμετρον) καί ή σύστοιχος 
εύχροια, καϊ λειμώνα συνεκρότουν άξιοθέατον, έξ ού 
δρέπεσθαι ήδονήν δσην έξήν τοΤς φιλοθεάμοσι. 

25. Ubi cum decore in publioum prodire oporte-
bat, venustatie flos eom exornabat cum vultus 
gravitate et honestamonto conspicuus esaet; totus 
effulgebat, oouli hilaree gravitatem Marte dignam 
emittebant; in vultu serenilaa felioiaeima prati 
amoBni planitiem reproaentabat, unde barum re-
rum amafttee foluptatom deoerpere poterant. 
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26. Talie erat impcrator, quando intus ab undis Α K*t τοιούτος μέν 6 βασιλεύς, δ τ ε άθέτως εί/ε 
fcrvidie agitabatur, sicut mare quod Creator nobia 
implantavit. Quando autem, ut plcrnmque fit, acu-
lcatum quid surgebat, et animam muniri et vindi-
cari oportebat armorum auxilio.tum aniraue ebul-
liens ignem ir® apirabat; imperaior autem eeae 
continens et reprimens iram (aevero enim tale im-
perium committere fas erat) jam non idem homo 
erat,aed indolem ineitam delioeana, prudentia do-
ctorali lenitatem deposuit ad nihil tum utilemdie-
cipulie,el austerilato se accinxit,quam ipai ignavia 
sua provocarunt, cauteria, non dulcia remedia af-
fectantes. 

πρός τι παρακινούν και τήν άντδς δποκυμεηνι 
θάλασσαν, ήν έν ήμιν 6 πλάσας έθετο . ' Ο τ ε δε, οχειε 
πολλά θυμοδακές τι παραφανθεί*) ©Υνακύψαν πο£γ, 
καί έχρήν τή ψυχή τδν αυτής δορυιρδρον παραστ^ει 
καί άμύνασθαι, τηνικαύτα θυμδς μεν έξέζεεν, ο& 
καχλάζων άπήφριζε κατά τούς ε ί ς δργήν πύρινος-
βιαζόμενος δέ δ αυτοκράτωρ εαυτόν, κ α ί διαζοηρ· 
φών είς θυμούμενον (ήν γάρ άνάγχη νεασα, δτι ?ftf 
είς παιγνήμονα θετέον τήν ούτω σεμνότατων ά ρ / ^ 
ούκέτ* άνήρ δ'δ' αύτδς ήν, άλλά π α ρ ά τ υ π ω ν τδ ψ 
φυτον ζωγράφημα, έζένευεν είς δσα χ α ί διδάσκαλε; 
έμφρων , τδν μέν πράον άποτιθέμενος , ού μηχίτι 

καιρδς τοις διδασκομένοις, τδν δέ έπιστρεπτικδν μεταμφιεννύμενος, δν αυτοί κατά τής άμαθίας προεκαλέσεντο, 
καυτή ρας, ούκ ήπια φάρμακα θέλοντες. 

27. Aliud ibi videro crat pulchritudinie speci-
men. Ililaritae enim et aic non lueciosis effulsit ; 
animi vero indoles vultus lineamcnla coloravit, 
sicut intua fulgar recondit, at non penitus ocu-
lorum obtutui detrahit. Qui autem coram spccta-
culo illo regio steterit, sibi timens quod res aliter 
fieri non poterat (oisi imperterritue aliquia ad leo-
nem clausis auperciliie quiescentem acceseit), et 
obscuro vieu tantum speciem externam videt, non 
autem in intiroam lucem penetrat(meii88tupefacta 
timet perscrutari quod a»pe mentem fugit, et in 
superficie judicii rnanet) mori malletquam regcm 
aibi iratum habere, eicut neque Deura, cujua ira 
mortalibua gravis est, licet magno erga hominea 
amore mitigetur. Nunquam antea tantus raetus 
bominem iovaserat, et humanitas imperatorie in-
tervenieotis labentem erexit et amaritudine edul-
coratum aanaeaet, ei sanabilie fuiaset. In his enim 
rebus ineptum esset eensua animi intimos repri-
mere, et contrarium amplectentem bumaniler 
secundare atque i U et se et multos alioe in per-
nicicrii precipitaaae. 

28. Equidem talem animum laudo, siquidem lex 
normalie, quam si imperatorea exercerent lauda-
rcntur quidem, abolentes autem totum modum 
tantum non aubverterent. Homo autem noster ea 
indole et habitu corporia erat, quando in civitatie 
administratiooeagitatio quaedam apud eum eluce-
bat; bellum enira ei alium animi affectum crea-
bai, cuju8 geata in Annalibus a gravieeimia aucto-
ribue confectis perscripta eunt. 

κζ\ Καί ήν ενταύθα βλέπειν άλλο κ ρ ά μ α , κάλλους 
καί αύτδ. Τδ μέν γάρ ίλαρδν καί ούτω τοις Ο*Λ 
άμβλυωπούσιν έξέλαμπε, τδ δέ θυμούμενον τής ψυ
χής έχρωζε καί άλλως τδ προφαινόμενον, καθά του 
κρύπτει μέν έντδς τδ φωταυγές , αφανίζει δέ ού* 
είσάπαν. Καί δ τ φ βασιλικψ περιτυχών έκείνψ προ-
σχήματι, φρίξας, δτι μηδέ ήν άλλως γενέσθαι (εί 
μή καί λέοντα τις ήμερα τδ έπισκύνιον συνδήσαντα 
παρήλθε που άτρεστος), καί τδ δπτικδν συγχεθεις 
έκεϊνος, ώς μόνον προορ^ν τδ έκιπολής, μ ή έμδα-
θύνειν δέ καί είς τήν ένδον φαύσιν (δεινδν γάρ λο
γισμός ύποπτήξας μή έξακριβοον, άλλά τού προ-
φαινομένου γίνετθαι), Οανεΐν εύξαιτο δν, "ήπερ βασι
λέα ένθεον αύτψ έπισκύζεσθαι, καθά μηδέ θεδν, ο-3 
καί αυτού δ θυμδς βαρύς τοις περί γ ή ν , εί καί άκρα 
φιλανθρωπία συγκέκραται . Ούτω τοιούτον δίο; 
έπαθεν δ συσταλείς, καί τδ βασιλικδν ίλαρδν προέ-
τρέχε, καί ανελάμβανε καταπέττοντα , καί μηδέ 
παραψάμενον πικρασμού έγλύκαζεν, εί μ ή άρα εί; 
τδ πάντη πάντως έξήνεκτο αθεράπευτο ν . Έ ν τοιού-
τοις γάρ ηλίθιος άν ε?η δ κατασιγάζων τ δ θυμικδν, 
καί τψ άντιστρόφψ χώραν διδούς έκτραχηλίζειν κατά 
κρημνού, καί συγκαταφέρειν τή μιμήσει πολλούς είς 
δλεθρον. 

κη'. Επαινώ τδν τοιούτον θυμδν έ γ ώ , έπεί καί έ 
διορθωτής νόμος, δν ο\ αύτοκρατούντες μετρίασαν 
τες μέν έπαινοΐντο άν, άπαλείψαντες δε ούκ άν φθά-
νοιεν τήν τού παντδς νάξιν συγχέαντες. Καί ήν μέν 
δ έπαινούμένος ούτω χαρακτήρος έχων καί καταστή
ματος τού κατ' 8ψιν, δ'τε θυμική παραδράμη τις 
περιπέτεια τά γε είς τδ πολιτεύεσθαι. Ό πδλεμος γάρ 
αύτψ έτεροίαν είχε θυμομαχίαν, ήν α\ πράξεις διαζω-
γραφούσιν, άς αϊ βιβλιακά! πτυχές άμφιέπουσι . 

29.Eleganter cooversandi tempusest.Nemo enim 
per totam vitam plane rudis eat, etei alter Timon 
esset; amicitia autem urbanitatem nunquam reji-
cit, ut nec gubernatio oivilia. Fuit enim saeculum 
quo imperator mellifluus obviis quibuscunque es-
aet. Uaque manna ccBlitus pluit, quia a celaitudine 
regia non sic cadebant rcgii ecrmonee, quibue et 

κθ'. Καιρδς δή τις καί άστείσασθαι. Ού γάρ δυσ· 
τράπελος διά βίου παντδς έν άνθρωπο ι ς ουδείς, ι" 
γε καί Τίμων έφιλιάζετο* φιλία δέ ουδεμία τ δ άστεΤον 
άπείπατο, καθάπερ ουδέ δμιλία ή πολ ι τευτ ική . Και· 
ρδς δή τις καί τοιούτος ποτε, καί δ βασιλεύς άπειρα 
μέλιτος τοΐς έντυγχάνουσι. Μάλιστα μέν ούν ώς άπ' 
ουρανού μάννα Ιβρεχεν, δτι τού έν δψει μεγέθοχ 
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ούδ' ούτω κατέπιπτον o\ βασιλικοί λόγοι, οΐς καί τδ 
τοΰ προσώπου γαλήνιον συνδιατιθέμ*νον ετέρας εγευε 
γλυκύτητος. Μάννα δέ, δ'τι περ είς πολυτροπίαν τά 
της γλυκείας ομιλίας διέβαινε, καί πολυειδώς ένε-
βρωματίζετο τής ηδονής δ πεινών τδ φιλόκαλο^. Καί 
δ μέν άλλως ηδύς τού προφαινομένου ήν, είς γλυ-
κεΐαν αύτδ βάπτων έννοιαν δ δέ λόγιος καί είς τδ 
ένδον φιλοσοφούμενον ένεβάθυνεν , έκμυελίζων τδ 
νόημα. Καί μέν ουδ' έξέπιπτέ τι τών εκείνου άργδν, 
χαί ώς οΐον είς όστώδές τι έκλογίζεσθαι' ήρτυε δέ 
τδν λόγον άλατι μέν διόλου τψ διά παντδς νοστίμψ 
τής μεταχειρίσεως, καί βαθείαις δέ θεωρίαις, ταΐς 
μέν, δ'σας οί απόστολοι μαθηταί καί δ άποστείλας μέ
γιστος διδάσκαλος ανέπτυξαν, ταΐς δέ, δποίαις οί εξω
τερικοί σεμνύνονται. 

λ'. "Ινα γάρ καί νύν ώς έν θριάμβω τούτψ καί 
σεμνψ καί λαμπρψ τδ έν έμοί τού θαύματος οίκου-
ρούν προαγαγών θεατρίσω, ούκ ήν ύποκινηθήναί ποτε 
λαλιάν, έν ήπερ δ αυτοκράτωρ ούκ έξελάλει τι και
νό ν μέν είς άκοήν, θεόπεμπτον δέ είς νόησιν. Έ γ ώ 
τοίνυν, άνήρ ούτε άμφιλαφής τήν γνώσιν, καί ώς εί
πεΐν πολυβενθής, ού μήν δέ ούδ' είσάγαν άβαθης καί 
ψιλδς μαθήσιως, ούκ άν αύχήσαιμι παραβαλεΐν ποτε 
τήν άκοήν άκροάσει βασιλική, έν ή μή τι ξενίζον καί 
άρτιφανές έ'μοιγ' ούν είς χρηστομάθειαν είσψκισά-
μην κατά νούν. Άττικοΐς άνδράσι τδ τοιούτον φίλτα-
τον, οΐς επίσημο ν τό φιλόκαινον, ταυτδν δέ φάναι, 
άνθρώποις διεξεσμένοις είς κάλλος λογιότητος, οί 
τοΐς παλαιοΐς προσεπιζητούσι και τά καινότερα, λι-
χνευόμενοι τήν άκρόασιν . Καί ήν λέγειν καίριον 
τηνικαύτα έκεΐνο τδ τής ποιήσεως, ώς άρα θεδς τψ 
βασιλεϊ τήν μορφήν έ'πεσι στέφει, κάλλιστο ν τούτο 
προσεπισυναπτών τψ βασιλικψ στέμματι. 

Α faciei constans serenitas aliam dulcedinera guetan-
dam praebet: manoa autem, quod conversationis 
delicias raultiplicavit ie qui pulchritudinem ceurit 
multiraoda voluptate fruebatur. Et bic quidem ali-
ter quam pcr speciem jucundus erat, rnentcm sua-
vem baptizane; qui vero rationis particeps erat 
in intimam penctrabat philosophiarn, ingeoii me-
dullatn bauricns : et nibil eorum quae cx illo sunt 
in vanum cecidit, et quod, ut ita dicam, in oeseam 
naturam abiit. Oinnem aaim sermonem salo con-
diebat usitato, et profunda indagando, ut apostoii 
diacipuli et summus magiatcr qui eoa misit expli-
cuero, deinde more vulgari. 

J J 30. Ut igitur nunc in illustri triumpho quantum 
in me est, rerum mirificarum cborum ducam, non 
introducendum erat colloquium, in quo imperator 
nibil novi audientibu8,divina autcm menli sugges-
sit meditanda. Ilaque ego qui DCC doctrina abundo, 
neque dicendi peritus 8um,imo alta ecientia careo, 
non tamenid committerem ut regio aermoni ob-
temperarem, unde nil commodi in usum meum 

• vertere poseem. Illud quidcm viris Atticis pergra-
tum eetquibus peculiare est nova semper discere, 
id eetvirie ad diotionia elegantiam expoiitis, qui 
rebua antiquis nova adjiciunt et sic eemper au-
diendi avidi aunt. Et boo quidem loco cum poeta 
dixerimus, quod Deus regi formam verborum glo-
ria ornat, hanc pretiosam margaritam diademali 
euo conjungens. 

λα'. Και ούτω μέν καλδν τδ έν δμιλίαις γλυκύ· τδ 
δέ καί έτέρως έχρημάτιζε κάλλιον. Τδ γάρ τής εννοίας 
όχημα, τδ τού προφερομένου βασιλικού λόγου τορδν 
καί τρανέστατον , άλλο τούτο γλυκύτητος άρτυμα 
έπαγωγδν το"ις άκούουσιν, οΐς καί έπήρχετο μερίζε-
σθαι εΓς τε τδ νοούμενον άριστον δν, καί εις τήν 
άπηχητικήν προφοράν, συνεπικοσμούσαν καί αυτήν 
τδ νοούμενον Και έξύμνηται καί τούτο τδ βασιλι-
κδν καλδν, καί βίβλοις έγκειται. Τδ δέ έν άντι^ρή-
σεσιν ετοιμον, τδ δέ ταχύ μέν προβαλέσθαι, όξύ δέ 
καταλαβέσθαι τά έν νοήμασιν, ούκ έχει παραβολήν 
τάχους, εί μή τις είς βέλους έκνεύσει πετομένου 

31. Sic in colloquio quidquid pulcbrum, id ju -
cundum est, eed vario modo. Mentia enim vebicu-
lum,8ermonie regii splendidissimum nliud dulcedi-
nie condimentum auditoribusaflerttqiiibu8 incepit 
dividi in cogitatum, quo nihil melius, et in enun-
tiationem oralem, quae cogitationibus ornamento 
eet. Ilocce quoque de imperatore cum laudibus 
refertur ao litteris mandatum est, quod in repo-
ncndoetin proponendo ac concipicndo aliorum 
oogitata celeriler cum sagitta volante aut cum ful-
raine, aut cum volucri qua3 acrem volatu Hndit. 
Quod porro in colloquiis eirictum et in argumen-

ώκύτητα , ή ε'ις αστραπής ταχυτάτην έκπυρήνισιν, D tando copiosura est, id Calliope poetriu operatur, 
ή είς ομοιότητα πτερού £όιζώντος είς πτήσιν άέριον. 
Τδ δέ πυκνδν έν διαλέξεσι καί πλουτοΰν έπιχειρη-
ματικώς, τούτο δέ ή ποιητική σεμνυνεΐ Καλλιόπη, 
παρομοιούσα ές νιφάδων πύκνωσιν, καί μάλισθ' δ'τε 
καταφοράν τινα τοπικήν ή καί άλλως βαρέως έκ-
τραχυνομένην ή τού λόγου προκαλείται ύλη . Τότε 
γάρ το τής νιφάδος εικόνισμα καί μάλιστα και ρ ι ώ-
τατον. Πυκνός γάρ τηνικάδε καιρού δ καταφορικδς 
λόγος, δ'σα καί νιφάδες τινές· έτι μήν καί φρικα· 

quae sicut nixoadit, prseaertim ubi aerruouis ma-
teria vehementiam aul gravitatem postulat. Tuno 
quidem admodum quadrat cum nive comparatio ; 
copioaus namque ieto tempore sermo ut nix labi-
tur, non sine borrore ac fremitu, et ex alto cum 
splendore ac magnitudine ad DOS ferlur. Sicimpe-
ratoris eloquentia experimentis fulta optimam se 
nobis magistram prfebet, major autem eti quam 
quae memoris iradi poseit. 

λέος, καίοΐά τις ^ιγεδανός· καί τψ τής σαφήνειας μέν λευκψ διαλάμπων, ώς έξ ύψους δέ κατασχήπτων τψ 
μεγαλείψ τού μεγέθους έξάρματι. Ούτω πολύ τδ έν λόγοις τψ βασιλει πόριμον, ού πεΐρα καί μόνη διδάσκαλος. 
Έξιστορήσαι γάρ ούκ άν ε?η, ές δσον καί χρή . 
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32. Liber erat mennorialia indelebilis, stylo per- Α *β'. Τά δέ τής μνήμης βίβλος ην ανακαλεί*^ 
ecriptus Dei ipsius, Spiritu eanctodigitoe regente. 
Hiatoria quidem factorum coneervatrix, et ante 
illam natura novit indolem humanam doctrinre 
capacem, acieQtiam temere reapuere ut canalie qui 
aquam accipit et repellit continuo, ita tamen ut 
homo outn repugnantia discat etaudita aaape obli-
vioni tradat minime curiosue, ut vas quod per oe 
auguatum liqnorem reoepit, diffloulter reddit. E» 
igitur cum eint natur» animue quem rebua utilibus 
iaetituia, obedit et item oegligit.Sic oculus locie lu-
etrandie aut oris lineamentie peracrutandie et aliis 
eimiiibus operam dat, quorum imaginea in mente 
doponere juvai. Et ta« quidem facile intrant,clavie 
autem depoeiti sigillum inacoeaaum conservat, do-

γραφείω έγκεκολαμμένη θείψ, χ ι ν ο υ μ έ ν ψ δακτύΐκς 
πνεύματος. Καί οίδε μέν ή της Ιστορ ίας πολυχρε* 
μοσύνη, πρδ δέ ταύτης ή φύσις , άνβρωπίνην χλί-
σιν, τήν μεν ο*ίαν ^ ο ν α μεν κ α τ ά λ α β ε ιν, $fma tt 
καί άποβαλεΤν τδ μανθανόμενον, δπο ιδν τ ι χει ot-
λήνος πάθος t εισροή τε ά π ό ν φ υποκειμένου ν! 
εκροή* τήν δέ δύσπορον μέν είσοικίσασφαι τδ mt 
σμα, λήθη δέ αδυσώπητο ν. Καί δ μ ο ε ο τ η ς έν απ* 
κατά τδ έν άγγείοις σύστομον, οίς τδ δυσδιέξοδκύ 
τδ έν τη είσόδψ στεγανδν. Και το ιαύτα ι μέν tm; 
φύσεις . Ενταύθα δέ καί δραμεΐν ε ί ς ψυχήν τέη 
εύοδον ταΐς είς αυτήν πρέπουσα ι ς χρηστομάθειες 
καί έκδραμεΐν] ούτως άν γένοιτο, κ α θ ά καί τοΐςα 
λαβυρίνθου φυγείν σπεύδουσιν. 'Επέβαλεν ή δψςς 

nec tempus animi eenea explicandi venerit. 13bi ρ τοπογραφία, φέρε είπεΐν, ή θέα π ρ ο σ ώ π ω ν , ή id 
vero jaoua reeerata eat, recordatio ex imaginatione 
renovata ree adsquataa colligit, rea minue eeeen-
tiales menti occurrunt, et oognitio eemel acquisita 
illuatratur, et eio fldeliter immanet. Ut enim eigil-
lum divinum mentie repoeitorio i i apponeba-
tur qu® puer didicit a juvene, loca puta, ho-
minee, tempue, convereatio, rerum qualitates et 
aimilia, quorum descriptio veterem notiliam re-
novat 

τισιν έτεροι ς , ών έδει μνημοσύνη ν έντεθήναι εί; 
ψυχήν. Και αυτά μέν εύμαρώς παρεδύοντο είς έντ> 
πωσιν. κλεις δέ συντηρήσσως έπιτεθείσα μνήμονος 
άνεπιβούλευτον έφύλατνε τήν σσραγίδα , έως ξ* 
άναπτυχθήναι τδ τής ψυχής ταμιε ιον καιρός. Τοτι 
δέ εύπετώς ήνοίγετο · καί φαντασίας ανακινούσα 
έκαινο^ργεΐτο τή μνήμη σαφής ή άνάγνωσις , χα\ 
τά εικότα συνήγετο, κσί ή περίστασις διήρθρωτο, 
καί ή γνώσις ήκρίβωτο, άπαξ μέν ποτε γνωρισθεί», 

τψ δέ αποθέτω τής μνήμης ές μακρδν ούτω τι παραμείνασα. Έσφράγιστο γάρ έν τοΐς ψυχ ικοϊς θησαυροί; 
θειότερον τά πολλά δέ καί έκ παιδος μέχρι καί είς τδ δπέρακμον διεσώζετο· τόπος εκείνος, άνήρ εκείνος,χρόνο; 
δδε τις, δμιλία τοιάδε, ποιότητες πράξεων, καί τοιαύτα τινα, ών ή άναζωγράφησις έκαινούργει τήν παλαιτάτην 
έντύπωσιν τού γνωστού. 

33. Altera porro e memoria insidebat qu» prs 
recentibua antiqua ac mira omittit,et qu« natura 
aua animi attentionem occupat. Diccndi enim oon 
roinus quam ecribendi apprime peritus indefeaso 
ac peraeveranti stadio cunctis qu« ei demandata 
fuerant negotiis inoumbebat.Ubi igitur raentieregiffl 
fetus maturitatem attigiaeet, et jam ad partum 
appropinquaret, imperator sapiens (par eat enim 
novisse qui aic ingenio ac virtutibus inter cae-
teros excellunt) eio facere atagebat talemque se 
moDstrare vel iia qui ejue indolem cognilara ha-
bebant. Igitur propoaiti sui Qnem exponit inte-
grum, dein a primis initiia argumentando, eo quo 
vult procedit,nihilquod ad rem facere potest omit-
tendo (quisenim accuaaretea qu« levia videntur 
pratereuntem ?) et aliud opue aggressurus fetum 
eub voluminisapecie inlucem edidit et amicisper-
legendum obtulit, et legentium animoe delectabat, 
et metuendutn non erat ne a manibus profanis al- ^ 
teraretur. 8ic in omni re litteraria de quo inter 
dootoaconatal,iieri deberet;at non flt.Bonum enim 
perraro et in paucissimis occurrit.Idem enim ani-
mua et in publico oratore qui uno tenore loquitur 
et in operis acripti auctore manifestuaeat. Ubique 
autem oblivioid incommodi habet ut poateriora 
prioribue contraria producanturfita utqu® eecundo 
loco BUDtiiequaeprimum occupant,nonreepondeant. 
Bona autem memoria rerum ooneerveodarum ordi-
nem mirum in modum obeervat.Nobis quidem id im-

λγ\ THv δέ καί έτερα τις παρ* αύτψ μνήμη, τό) 
μέν προσφάτψ διεκφεύγειν δοκούσα τδ τού μεμνη-

, σθαι τεράστιον, τψ δε καθ' είρμδν συνέχει καινο-
Λ πρεπής όύχ ήκιστα καϊ ξενίζουσα. Ή ν μέν εκείνος 

δεξιώς, ώσπερ λέγειν δημηγορών, ούτω καί πρδ; 
λογογραφίαν λαλεΐν, καί ταύτην μικρού καί απνευ
στί, καί πρδς τψ πυκνψ τών νοημάτων καί άποτά-
δην ήρμοσμένην. 'βς δέ είχε τέλος δ τού βασιλικό» 
νοός ευγενής τόκος, καί έ'δει πρδς φώς αύτδν έλθεΐν, 
δ σοφδς βασιλεύς (δει γάρ τούς μεγαλοπρεπείς εί-
δέναι τοιούτους οντάς, καί τψ σφετέριρ καλψ έλ-
λάμπεσθαι) ήθελε ποιεΐν ούτω, καί έαυτδν έκφαίνεπ 
τοΐς ουδέ άλλως ήγνοηκόσι. Καί προεκφέμένος ολο
σχερώς τδν τού λόγου σκοπδν, εΤτα καί αρχής έε 
άκρης μέχρι καί περατώσαι τοις Ιπιχειρήμεσιν 
έπεξιών, καί πάσι τοΤς καιριωτάτοις άνδραμών (τί 
δέ, εΓπερ βραχείαις τισιν ένέλιπε λέξεσιν ;) αύτο; 
μέν έτερου έγίνετο έργου, τδν δε μηνυθέντα τόκο» 
προήγεν έσπαργανωμένον ώσπερ τψ τδμφ , κεί 
προφήνας τοΤς παρατυχούσιν έδίδου περιεργάζεσθαι, 
καί ανελιχθείς ήρχετο εις περιέλευσιν , ακοών δι' 
αναγνώσεως. Καί ήν εκείνος δ έκλαληθείς ουδέν 
έτεροιούμενος. Τοΰτο χρή μέν, ώς άν εΓποι τις, fc' 
άπαντος λόγου γίνεσθαι (γίνεται δ» έπί πάντων ούχ 
ούτω)· σπάνιον δέ καί έν δλιγίστοις τδ αγαθόν. Νους 
μέν γάρ δ αύτδς έν έκατέροις τψ τε είς δχλον έκίε-
λουμένψ λόγψ πρδς άνετον χύμα, καί τψ βίβλοι; 
έαυτδν άφιέντι έγκατακλείεσθαι , Λήθη δέ ούκ h 
άνάσχοιτο κάνταύθα μή κατακαυχάαφαι τόυν πλειό-



997 MANUELIS COMNENI LAUDATIO FDNEBRIS. 998 
νων, ώς μή τοΤς φθάσασιν ομολογεί ν τά δεύτερα. Α. primia mirum videtur (omnee enim virtutis amlci 
Καί τοΰτο μέν ευφυούς μνήμης είρμδς οΤος θαυμά- lande digna sectantur), quando aut ipse librum le-
ζεσθαι. ΉμΤν δε πλείω τά τοΰ θαύματος (φαμίν δ', gendi ergo aperuit,aut alicui alta voce legenti aures 
δ'τι χαί πάσιν άλλοις φιλοκαλούσιν εαυτούς είς τδ probuit brevi post, vel post non paucos dies omnia 
πρδς τοΐς άξιεπαίνοις έχειν τδν νούν)* δ'τε καί βί- ieta pro libito recilavit, et eic antiqua oum novis 
βλον δ'λην, ή αύτδς άναπτύξας είς έπίγνωσιν, ή άλλ' miecendo astantium animoa in etuporem rapuit. 
ετέρου περιιόντος, καί άκούεσθαι τδν έν αύτη νούν άναλεξάμενος, εΤτα παρασχεδδν καιρού ή καί μετά συχνάς 
ημέρας είς τδ πάν συνεΐρεν άπρόσκοπα, έξάγων τού θησαυρού αυτού αυτά μέν παλαιά, έκείνοις δέ καινά, ών δ 
λδγος ούτι που μακράν έμέμνητο. 

λδ'. Ιίρδς γάρ δή τοΐς άλλοις, δ'τε (συμπεσδν ούτω), 
μή τοΐς κοινοΐς ενασχολούμενος, μικρόν τι αδείας 
λάβοιτο, πόνοις παλαιών προσανεΐχεν, οι πρδς λόγο ι ς 
έγένοντο· καί ού λέγω τοπογραφικοΐς μόνον, καί οι 
χρόνους άκριβούνται πράξεων, καί μεθόδους τακτι
κά ς μηχανώνται* ού μήν ούδε δπόσοι φύσιν λεπτολο-
γούσι, καί δ'σοι πρδς συλλογιστικούς άπορθοΰνται 
κανόνας, καί ούτω τήν τε έν τοΐς ούσιν άλήθειαν 
άκριβού^ι, τήν τε έν τοΐς πρακτέοις ευθύτητα· 
άλλά καί μάλιστα τάς περί τε τών θείων καί αύτοΰ 
θεοΰ. 

3 4 . Praeterea quando pro re nata publicis nego-
tiis valedicens paululum otii capiebat/magnis an-
tiquorum oratoribus tempua suura dabat, nec geo-
graphis tantum et chronologis et tacticis,ut dicant, 
nec omissis iisquinaturam subtiliter iodagant aut 
oiroa ratiocinia et normas se ezercent et s!o in 
veritatie etudio et innegotiis capeaaendis prestare 
student, aed imprimie rebua divinis et Deo ipsi 
investigando operam navabat. 

λε'. Καί ή ν αύτφ ίρις χερσί μέν καί βουλαΐς 
κατεργάζεσθαι τδ άλλως πολέμιον, λόγου δέ πειθα-
νάγκαις έφέλκεσθαι τδ τού θεοΰ άλλότριον. Καί εΐχεν 
ή ίερά κολυμδήθρα συνεχώς δι' αύτοΰ πολύ τδ ένερ-
γόν· και τδ προδρομικδν δ θ*ΐος ζήλος έν αύτψ πύρ 
άνέκαιε, καί δ καθ' ήμά< σωτήριος Ιορδάνης τοις 
βαπτιζομένοις Ιπληθε · καί τοΐς έθνικοΐς διδασκά-
λοις ολίγον τι τοΰ μοχθεΐν έλείπετο, τού βασιλέως 
κάνταύθα τδ τοΰ πόνου πλεΐον έαυτψ άπομερίζον-
τος. Λογισμός γάρ καί αύτψ βασιλικός μή χρήναι 
σωμάτων μέν έγκρατώς έχειν τδν άρχοντα, ψυχών 

3 5 . Manu et ooneiliis adversarioe subigere, per-
suasione ad Deum reducere in mente propoaitum 
cum haberet,baptismus multum per eum invaluit, 
et zelus divinus ignem sanctum accendit, quarc 
Jordanes noster salatarie baptizandis abundabat, 
et gentiliumdoctoribuaparum laboris incombebat, 
cujue rex ipee maximam pariem asaumebat,animo 
vere regali diotitane,regem haud decerein corpora 
dominari animarum dominio deetitutum.Facillime 
sane aenaeris, quod neo terrae infrugiferae neo cor-
porie humani eine anima fertili ulla utilitas est. 

δέ μή ές δέον περιγίνεσθαι. Σκέψαιτο γάρ άν τις ^ Boni porro adminiairatoria eet,terram desertam ha-
ούθυβόλως, μήτε γής όφελος είναι, ής καρπδς ουδείς, 
ούτε σώματος ανθρωπίνου, φ μή ψυχή κάρπιμος 
άγαθοΰ τίνος. "Εστι δέ καί άριστου οικονόμου γήν 
ερήμην οίκεΐσθαι ποιήσαι * καί διδασκάλου σοφού 
κατά τδν άρτι υμνούμενον, ένθα παντδς αγαθού 
έρημία, έκεΐ τδν θεδν άγαγεΐν οίκήσοντα, καί πρδς 
νοητικώς έμπεριπατήσοντα. Οί πλείους μέν ούν τήν 
αύτοΰ φωνήν ήκουτίζοντο, καί αμέσως αύτόθεν εΤχον 
τδ αγαθόν πολλοίς δέ καί άποστολιμαΐα τά τής δι
δασκαλίας, καί έπεστρέφοντο. Καί τών αποστόλων 
εκείνων οί μέν έπανήρχοντο, κατισχύοντες τ τς πα
λαιάς φαυλότητος τών μαθητευσαμένων εθνών · οί 
δέ, τψ μακρψ τού χρόνου καμόντες, έναπέμειναν τή 
έκδημία μεταταξάμενοι · μακάριοι μέν τής δδού, 

bitabitem reddere, et magistri eapientis eiout is de 
quo loquimur, Deurn habitatorem perpetuum in-
troducere in loca rebue bonia ac honestis vacua. 
Multoa constat ejus dicto audientes fuisse, plurea 
per mandata acripia ad ipsum coDvereos eeae et 
misaoa ad gentes exterae, quae a morum pratitate 
ad virtutem revocarunt,alii post exantlatoe laboree 
peregre defuncti aunt, felicee ob viam, felioea ob 
exitum, quod poet animaa aalvataa negotio valedi-
xerunt et lucri una cum rege participea evaaerunt. 
Sed et eortie futurae indicia hic videria ct cum no-
mine divino nomen apostoli mire congruit, siqui-
dem a Deo ad meliora docendum miseue esl, ipae 
autem com Spiritua, sanoti gratia miait ejusdem 

μακάριοι δέ καί τής εξόδου, δτι ψυχάς δνάμενοι τής β doctrina? propagaloree. 8ed et aliter apoetolatus 
εμπορίας κατέπαυσαν , συνεπιμερισάμενοι τά τού munere fuDOtua eet, non per alioa dogmata propa-
κέρδους τψ αύτοκράτορι. THv ούν κατά τι θεΐον διά gando, imo auam ipeiua vocem libris coneignatam 
ταύτα καί τδ τής έσύστερον κλήσεως· καί τψ θεω- fores mittene,prout apoetolicalex Paulum illuetrem 
νυμουμένψ πάνυ προσφυώς καί τδ τού ονόματος reddidit. 
άποστολικδν προσήρμοσται, σταλέντι μέν αύτψ θεόθ»ν διδάσκειν τά κρείττονα, στέλλοντι δέ αύθις μετά τής 
τού Πνεύματος χάριτος τούς έν δμοιότητι διδασκαλίας λάμψοντας. Ό δέ καί άλλως ένήργει τδτής διδασκαλικής 
αποστολής, ού στόμασιν έτερων επιτρέπων διακονεισδαι τοΐς διδάγμασιν, έπιπέμπων δέ τήν οίκείον αύτδ< 
φωνήν ένσεσημασμένην βίδλοις, δς καί αύτδς νόμος άποστολικδς, δ καί Παύλον σεμνύνας, τδν τής Εκκλησίας 
ρήτορα. 
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36. Ex parvo abhino tempore lupus Orientalia, Α λς'. Καιρδς ούν ού μακρύς, καί λύκος έφος,ν-
malum Aasyricum, Babylonica garrulitate contra 
ovile divioum rugiit, vocem ainiatram edena, etut 
eine tropo dicam, peregrinus quidam, eapiene ai 
per se spectetur, de no9tris rebua ut ebriua blate-
rane, canum more divinissima quaeque allatravit, 
ut equus recalcitrat, frendens contra dominum, 
quem non noverat,suum. Inania meditatus ineulsa 
argumenta coacervavit, et dutn retia texere vide-
batur, omnia confudit, et quaai per repudii libel-
lum scientiam, quaebominem cum Deo arctc jun-
git, alteram autem subintroducens pestiferam im-
peratori manu forti atque eloquentia propollenti 
demonstrat quod contra sacram noetram religionem 
dieserere posset; et sua, ut domum euper arena, 

κ6ν 'Ασσύριον, γλωσσαλγία Βαβυλωνία ώρύετο χεά 
τού θ*ίου ποιμνίου, καί φωνήν άπο\ρημον ήρεόξεα, 
καί τρόπου δίχα ειπείν, αλλότριας τ ι ς άνήρ, σοεέξ 
μέν τά εαυτού, τά δέ ημέτερα ώ ς έν μέθης λογφ 
παραλαλών, κυνηδδν κατά τών θε ιοτάτων δλέκφ· 
σεν, είτε καί ώς Ιππος έξελάκτισε, οριμασσορρ* 
κατά τού κυρίου αυτού, δν ουδέ έ π ί γ ν ω . Και •» 
λετήσας κενά, ξυνεφόρησεν αλλόκοτους παρε^ρ· 
σμούς * καί δοκών πάγας πλέκειν , συνέχει ώ 
βιβλίον οίον συνθεμένος άποστασίου, εξέπεμπε pb 
τήν συζευχθεισαν άνθρώπψ παντί θαδθεν γνάαν, 
έτερον δέ, ήν ούκ έχρήν, ε ίσποιησάμένος, ΐδήλοε 
τήν άνοιαν τψ καί χερσί δυνατψ καί λ δ γ ο ι ς κρετεδ) 
βασιλει, ένδεικνύμενος δύνασθαί τ ι κ α τ ά τής έν ήμσ 

fundare, Duetram autem, insanue, eruere tentavit, g ίερωτάτης θρησκείας λαλειν, καί τ ά μέν έαυτνί 
i nonprffivelebunt. Rex au- άνιστ^ν έθέλων, ώσεί καί τινα έξ ά μ μ ο υ οίκοδομήν, oontra qua3 portae inferi 

tem extemplo supervenicne (talibua enim indor-
mire non potrrat) intellexit et Barbarorum proca-
citatem refrenaturus in controveraiaa immiacuit 
dux bonue et saccr militibus qui et ipsi in talibus 
eatis versati erant Feliciterquidem tela in beatiam 
conjecerunt, inter quoa et bene pharetratua impe-
rator, multas alatae possidcns sagittae; dura au-
tem bestia in corde non vulnerabatur,ille medium 
cor tranafodit; Deus autcm hujus venaiionis pros-
sea more Psalmiatae eam celebrana lstatua eet; et 
nunc egregium illud telum in honeetia manibua 
inque oculis curioaie vereatur et qui conjecit bea-
tus dicitur.En testimoniura quod ad pbiloeophiam 
ejue univeraam apeotat, 

κατα(5^ιπτειν δέ πειρώμένος τά -ημεδαπά νήπιος, 
ών ούκ άν ουδέ πύλαι φδου κατισχύσαιεν. Ό Λ 
βασιλεύς ταχύ έπελθών (ού γάρ TJV εκείνου τοι; 
τοιούτοις έπινυστάζειν), καί καταγνούς καί κρο-
βληματισάμενος έαυτψ τά τήν βασοαρικήν έρεσχι-
λιαν κατασιγάσοντα, είτα καί τ ο ι ς βουλομένοις 
έκδέδωκεν είς άντί^ησιν. στρατηγός αγαθός τε κεί 
ιερός, στρατιώταις ίκανώς καί αύτοΐς ταις τοιαυταις 
μάχαις ένησκημένοις. Καί πάντες μέν κατετοξι-
ζοντο τού θηρίου επιτυχώς, έν δέ τοΐς καί δ εύρυ-
φαρέτρας, καί πολλούς πλούτων τούς κατά λόγον 
πτερόεντας βασιλεύς· καί τοΐς μέν άλλοις ού κάτι 
καρδίας δ θήρ έβάλλετο, αύτδς δ ' άλλά τυγχάνει 
μέσης αυτής. Κάί δ τής θήρας ταύτης έπιστατώ» 

θεδς, ναι μέν καί ψαλμικώς εύλογων αυτήν, έχαιρε. Καί νύν τδ έκλεκτδν έκεΐνο βέλος έν τε χερσί φιλοκάλοις, 
έν τε οψεσι φιλοθεάμοσι φέρεται, καί δ έπαφείς ευλογείται μακαριζόμενος. Καί τή λοιπή φιλοσοφία εκείνου κα) 
τούτο σύγκειται είς μαρτύριον. 

37. Rujus eapientiae pars oon minima sunt pri-
stiaa certaraina eccleaiastica, in quibus regis cura 
Deo victori® et linpuarum quae Dco insultant, ex-
etirpatio, qua3 sacrificium pro mundi salute a 
magno sacrificatore oblatum rejiciebant, Deo im-
pertientee, quasi scrupulo vexati ne oblatio Trini-
tati ccaleeti displiceret, et hino insipienler ad 
Patrem reFerentee et salutia univcreatie admit-
tentes" participem Pilium, (eo perveDerunt) et Spi-
ritum aanotum in nullitatie loco poauerunt.Ibidero 
opus regium pereeverat, liber sacer, quem ac-
clesia inter thesauros sacroa asservat, regiam de-
clarans eapientiam et pro Dei cccleeiis sollicitudi-
nem. 

38. Verbum omne illud dogmaticum nondum 
prolaturo erat, cum malus daemon invidissimus, 
dum Dei Ecclosia in unitatem conflata, discordia 
omni eublata in concordiam spiritualem coaluit, 
Patrem Pilio majorem secundum Evangelium pro-
nuntiat. Ex binc ofFendicula et ineolens commen-
lum tam eorum qui minus religiosein viaEvange-

β λζ \ Ταύτης τής σοφίας μέρος ούκούν ελάχιστο» 
καί οί φθάσαντες εκκλησιαστικοί αγώνες, έν οΐς 
καί αύτοΐς βασιλικά σύν θεψ έκνικήματα, καί θεο-
μάχων γλωσσών έκρίζωσις, δ'σαι τήν κοσμοσωτήρισι 
προσφοράν τού μεγάλο ο καί θύτου καί θύματος άπ-
ενόσφιζον αυτού, ίδιάζουσαι ταύτην τ ψ Πατρί, άς 
είπερ εύλαβούντο γλισχρότερον, μή ποτε τά τ% 
προσαγωγής ούκ ε?η τή ύπερθέψ Τριάδι άρέσκονπ* 
κάντεύθεν αυτήν άφρόνως είς τδν Ι ίατέρα μονάζα*-
σαι, καί τοιούτου κεφαλαίου παγκοσμίου σωτηρίες 
άκοινώνητον τόν τε Ήδν άφ(είσαι (τδ γε είς αυτές 
ήκον) τό τε Πνεύμα, ώς μηδέν δν, καί αύτοΐς τούτοο 
μετόν. Καί πρόκειται τδ βασιλιχδν κάνταύθα πέ-
νημα, ή Ιερά βίβλος, ήν τδ έκκλησιαστικδν άνί· 
κτορον έντεθησαύρισται, τήν βασιλική ν μηνύον φίασοι 
καί τήν υπέρ τών τού θεού εκκλησιών μέριμναν. 

λή. Ούπω παν εΓρητο έπος έκεΤνο τδ δογμετι-
D κδν, καί δ αύτοφθόνος δαίμων βάσκων ας, tXiop i 

τού θεου. Εκκλησία είς ενότητα ήρμοσται, καί π> 
διχόνοιαν σχάεασα συνήκται ε(ς εν, και πρδς ηο-
ματικήν συνήπται δμ^νοιαν, περιεγράζεται τδ τσ> 
Βατρδς μείζον πρδς τδν « δ ν , τδ εύαγγελικώς έε· 
λαλούμενον. Καί προσκόμματα κσ^ταύδα, καί πολ^ 
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τοΐς πλείοσι τό άπερίσκεπτον, τ ώ ν μεν είκαίως 
έντρεχόντων τή ευαγγελική δδψ, ούχ ώστε μή καί 
πάντη μέχρι πέρατος έκδραμεΐν τής ορθής, άλλ* 
εύηέτως έχειν έμβιβασθήναί ποτε είς τδ εύθότατον 
τών δέ καί παντελώς τής βασιλικής έκκλινάντων, 
καί εις απώλειας κατακυψάντων βάραθρον, ώς καί 
έμπεσεΤν αυτόθι έλέσΟαι. "Οτε καί οί μέν τδ τών έν 
τ ψ Σωτήρι θεανθρώπψ φύσεων ευκρινές συνέχεον, 
ώς άν καί λάθοι τις ούτως έξαμαρτάνων, οί δέ τ ή 
άσυγχύτω ενώσει έπεβούλευον τψ αύθάδει τού δυα-
σμού. Καί ήν αύθις κάνταύθα δ σοφδς βασιλεύς 
δδοποιών τήν είς θεόν τρίβον, καί διανοίγων Γρα-
φάς, καί ε?σάγων δι ' αυτών είς τδν τής αληθείας 
παράδεισον. Καί οΐς μέν επήλθε μή ύπακούσαι τψ 
ε*ς σωτηρίαν καλοΰντι, άπωλείας υΙοί εκείνοι, καί 
ώλοντο, πεισμονήν παθόντες, ή καί συγκατεβλήθη-
σαν ο\ δέ τής βασιλικής διδασκαλίας, ειπείν δέ 
ταυτόν ένθέου καί αποστολικής, έπιγνώμονες, καί 
παρεκνεύσαντες μέν έπί βραχύ δσον τής εις δρθδν 
δδού, ήν θεδς έαυτψ οικείοι, καί πρδς όνομα, έπι-
στραφέντες δέ πάλιν, καί άνά πόδα έπαινετώς χ ω -
ρήσαντες, ά λ λ ' αυτοί τδ μεθ' ημών είναι καί τής 
αληθε ίας έκέρδαναν. Καί ίδού γέγραπται καί ταύτα 
έν βίβλψ βασιλειών έκατέρων, τής τε τού θεού, καί 
τής πρδς αισθησιν, καί τ δ πολυγράφε ιν εντεύθεν 
ήμϊν έγκόπτεται. 

Α Kca procedunt,non Ideo ut ueque ad iinem reotum 
iter tranegrediantur, sed at paratiseimi aint ad 
ingredieoduin rectitudinaliter, ii vero qui omnino 
a via quem regis nomen honorat deceeserant, in 
ruinae barathrum se procipilarunt,ipsi casumacce-
lerando. Hi quidcm naturarum in Salvatore Deo in-
carnato distinctionem confundebant,itautnescii er-
raverint; illi pur® unioni bellum inferebant dualis-
mum introducendo. Sed ibi etiam imperator sa-
piens eemitam ad Deum duceotem patefecit, Scri-
pturae aperiene, et per eas in veritatis paradisum 
induoene. Qui autem ad ealutem vocanti obedire 
noluerunt, perditionis filii perierunt flducie vioti-
ma? et credulitatea ; qui autem raagisterii regii, 
utpote a Deo inepirati et apoatolici senau recto 
fruebantur, paululum a recta via declinantea, 

" quara Deus propriam sibi constituit, quoad nomen, 
rnr8U8 autem conversi et pedem prudenter refe-
rentes, hi, ooneortiuro nobiscum ineuntes, verita-
tem lucrati eunt. Et ecce baeo in libro uiriusque 
regni conscripta sunt, regni Dei, inquam, et regni 
visibilis libro; quare non multa nobis bic referen-
da eunt. 

λθ'. "Ινα δέ τούς λόγους τούτους επισφραγίσωμαι 
κεφάλαιωσάμενος, ούτω καί τήν πνευματικήν έξή-
σκητο διαλεκτικήν, ώς πύρ βαλειν ένθέου ζήλου έν " 
τή καρδία, καί λέγειν έθέλειν, εί ήδη έξανήφθη 
λαμπρώς, καί υπέρ τής κοινής ενώσεως έκκαίε-
σθαι τών διερρωγότων έν τοΐς ΰιίοις δόγμασιν. Έπε-
ποίθει μέν γάρ καί τή λογαδική τάξει, δ'ση τε ύπ' 
αύτψ άλείπτη εύ μάλα τά θεια ήσκήσατο, καί 
δ'ση ν ή παρ' άλλοις διδασκαλία πρδς αγώνας τοιού
τους έθρέψατο. Ούκ άν δέ τις τών αγαθά φρονεΐν 
είδότων άξιώσοι τδν ούτω σοφόν αυτοκράτορα μή 
έαυτδν τοιούτον οντά είδέναι, εί μή καί στρατηγδν 
κύδιστον, καί κυβερνήτη ν άριστον, καί ίατρδν ε π ι 
στήμονα, καί τδν δ'λως επαινετού τίνος ειδήμονα 
νομοθετοίη μή τής καθ* έαυτδν τυγχάνειν έξεως 
έπιγνώμονα, ώς ούτω κινδυνεύειν, άνεπιστημόνως 
τεχνούσθαι τά επιστημονικά, καί πως κκτά τδ α υ 
τό ματον εύοδούσθαι τά τεχνικά. Ούκούν έαυτδν εύ 
είδώς δ αυτοκράτωρ, ώσπερ έν πρακτέοις, ούτω 
καί έν σοφία μέγαν (ού γάρ ζώοις μέν τοΐς έτέροις 
δοτέον αισθάνεσθαι τών έν σφίσιν αύτοΐς καλών, 
τούς δέ καί λογικούς καί λογίους στερητέον τού 
τοιούτου πλεονεκτήματος), μή καί λεληθότως εαυ
τού τδ λογιστικδν στ ε ρό μεν ο ν είς άλογίαν μετα-
πλάττηται, ήδη δέ καί αργ ία καταψηφισθείη, λόγου 
σοφού παρεγγυωμένου γινώσκειν εκαστον έαυτδν, 
έθάρ^ει, ώσπερ τήν εν χεροί συμπλοκήν δ τήν άν-
δρίαν δεξιώτατος, ούτω καί τήν έν λογομαχίαις δ 
τής σοφίας τρόφιμος. Καί όπου δίκην έπεποίθει συν-
αγαγεΐν τύ τής εκκλησιαστικής ενώσεως δ ι ε ^ υ η -

PAVBOL, Ga. CXXXY. 

39. Ut verba 9ummatim resumendo concludam, 
id dicam quod in dialectica sacra sic fuit eruditus, 
ut zolo divino ignem accenderet, ac in votie habe-
ret igci consumi.si unitalem intereos quos divina 
dogmala sciderunt restituere potuerit. Confi-
debal enim in institutione logica, qu® ab ipso 
inetitutore opiime exercebatur, et quam aliorum 
doctriaa ad ejusmodi exorcitia fovebat. Nemo au-
tem inter bene cordatoaeapientissimum imperato-
rem volet se ut talem nescire, nisi et ducom illu-
strissimum et gubernatorem optimum, et medi-
cum solertem, nemo, inquam, eum qui aliquo 
genere perfectus est, constituet qui non inveniat 
suee agendi rationis consortem, ut eic exsequatur 
quce scitu digna eunt, et eic forsitan rectam 
iDgrediatur artium viam. Igitur 86 bene iroperator 
magnum in rebus peragendis ut excogitandis eese 
persuasum habena (non enim decet caeteris anima-
libus bcne sentiendi facultatem attribuere,denegare 
aulem boc privilegium rationie compotibus), ne 
olam ipsius ratiocinandi facultas in irrationabilita-
tem deecendat, et etiam condemnetur, ubi illud 
prasceptum omnibus datum: Nosce te ipsum, 
animum addidit, eicut in duello vir manu fortis, 
sic et in argumentando eapieniiss alumnus. Ubi 
eccleeiaeticffl uDionia ruptura publice causam agere 
invitabat, non per superbiam scientia; injuriam 
fecit, quod raultis accidil, quos jactantiaB epiritus 
supra terram tollit, sed inde divino quasi volatu in 
altum sublatuB, et de se ipso pbiloaophane et 
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animum seeundum recti regulaa librana et prster Α °δχ ύπεραιρόμενος ούδ' ένταύ|α, ώ ς τήν γνδβη 
csteroa divinos bellatores spem in 86 depooere άποτελευτφν είς φυσίωσιν τδ τών π ο λ λ ώ ν **}·;, 
eatagena, si forte ae dederit occasio lucte vocantis ους αλαζονείας πνεύμα φΰσών ύπεραίρει της γης, 
quemcumque pugne pro Deo peritum. άλλ' ύπερθεν άρσεσι φερόμενος ©ειοτέραις, «αϊ 
φιλοσόφων έαυτδν, καί μετρών κανόσιν όρθότητος, καί πρδς τοΤς άλλοις θείοις δ π λ ί τ α ι ς και έχυτφ 
προσανέχειν έγνωκώς, ε*/ ποτε καιρός ένσταίη αγώνος προκαλουμένου τδν εύ ε*δότα μ ά χ η * τη* 
τού θεού· 

40. Et βίο qaidem haeo ββ babent. Quoniam voro 
divinus Paulua non solum elevatione ia altum so 
celebrem reddidit, eed terreetria quoque eumhuini 
gradientem et caput ad coelum uaque tollentem 
austinebant; eodem modo imperator quaesLionum 
subtilitate altum tenebat, eed ad ea quoque eo 
conformabat qu» ad terram,ad homioem epectant, 
bonum hoc ei euppeditante eapientia. Natur» eoim 
profunda perscrutari, originee rerum investigare 
et croationis myeteria indagare neque jEsculapii 
potuerunt, nec quiaquis alius eruditione muni-
tua. 

μ'. Καί ούτω μέν καί τά έν τοις τοιούτοις.1αί 
δέ καί δ ουράνιος Παύλος ού μόνον τγί ύψού έ*ε-
νύνετο άρσει, άλλά καί τά περί γ ή ν π ο τ ε κεί τα
πεινά εΤχεν αύτδν, κάτω μέν βαίνοντα , ούρενφ« 
κάρη στηρίζοντα τή πρδς τδν Τ ψ ι σ τ ο ν έγγύτητι, 
τδν δ'μοιον τρόπον καί δ αυτοκράτωρ τοΤς τε ύψηλο» 
τάτοις έξήρετο φιλοσοφήμασιν, συνδιικνεΐτο δε |ΐε-
γαλοπρεπώς καί τοΐς, δ'σα περί γήν κ α ί κατ* άνθρω
πον, σοφίας αύτφ καί τούτο καταπραττομένης τέ 
αγαθόν. Φύσεως γούν κατασκέψασβαι βάθη, εεί 
αίτιολογήσαι γένεσιν, και ανακάλυψα ι μυστήριε 
πλάσεως, ούτ' άν 'Λσκληπιαδών λειετδτης είχεν είς 
σαφές ούτως έκθέσθαι, ούτε τ ι ς λ ο ι π ή επιστήμη 
τού φυσικεύεσθαι. 

41. Ια rebaa externia slrenuus, in rebus inda-
gandie perapicax, unus omniuin idoneue ad res 
peragendas fuit. Nec in conjecturis etabat, ecd in 
veritate oninia esae volebat, oec suetinuit id quod 
pronuntiatum erat, cadere irritum,ut verieiruilitu-
dine duclus alios judicaret, quos graves, ut ipae 
erat, eed probos esee voluit. Nec aliue erat noater, 
eiquidem dissimulatorem perecrutabatur9bomioem 
vulgarem penitius judicabat, et sic deinceps omnis 
generia et conditioais homines. Uade quiequis vi-
derit, renee et corda hominum eum persorutari 
dixerit, quaei netura intue inclusa arcana sua ei 
aperiret. 

42. Novitquoque magietram noatrum in eloquen-
tia raorbo latente affectum fuiese, oum Bophiatis 
prseseet; quem qui videbat, non longum ei vit» 
tempue prsnuntiavit. Id indicium carteroa quideoi 
latebat; ille autem majori oculorum acumine gau-
dene, cum aperias, quibue anima quaai exit portas 
vidieeet,proximam hominis mortem predixit. Abiit 
ilIe,pra?dictionis haud immemor. Morborum cura-
tionea euradem ordinera servant.Non enim utiliaet 
efflcacia invenit remedia.id quod veieri Prometbeo 
attribuerunt, qu» regia ab egentibue et eumptus 
suppeditantibus nuncupantur(submini8trant autem 
eumptus publici praefecti paupcribus ut donum gra-
tuitura); sed proeter adinventiunesillas recentcs noa 
negligebat antiquiores. Ii jpgrotantes, ad quoa im-
peratorie eacra persooa accedere non poterat ut 
morbi naturam indugaret,et malum secundum ar-
tis regulas expelleret, de morbo suo ad imperato-
rem referri curabant, qui, ex relatia, de remediia 

μα'. Ήν δέ δεινδς, καί τοις έ π ι π ο λ ή ς καί και 
δψιν προσβάλλων, τά έν βάθει κατοπτεύειν, καί έ$-
ακριβούσθαι σοφωτάτφ φύσεως γνώμον ι . Καί τέ 
πράγμα ούκ ήν στοχάζεσθαι, άλλ ' αύτδ τούτο έν 
άληθιία είναι, καί μή διεκπίπτειν τδ λαληθέν, ώς 
καί 8*κοτολογίαν τινά συνελογίσατό τ ινα εμβριθή 

(] (καί ήν τοιούτος δ νοηθείς), άλλά εύήθη . Καί ok 
ήν έτεροΐος δ γνωματευθείς · διώπτευε τδν κρυψί-
νουν, τψ παντί πλέον τδν έπιπόλαιον, τούς τό» 
λοιπών ηθών δμοίως. Καί εΤπεν αν ενταύθα ιδών 
ά'πας δστισούν καρδίαις αύτδν έμβαθεύειν άνθρωποι, 
ώς τήν φύσιν ένδοδέν πόθεν αύτψ έκλαλειν τά καΤ 
έαυτήν απόβλητα. 

μβ'. Οΐδέ ποτε καί τδν έμδν Ιν λόγο ι ς καθηγφί» 
ύπουλόν τινα νόσον τρέφοντα, δ'τε τών σοφιστή»*-
των προήδρευε · καί ή δψις έμήνυεν ού μαφέν 
ζωήν τψ άνδρί. Καί τοΐς μέν άλλο ι ς άπρόοετ* 
ήν τδ σημαινόμενον · δ δέ νοερωτέραις Ιπιβολα* 
όψεως παρανοιγομένας οίον θυρίδας έωρακως, έι' 

^ ών οίδε ψυχή άπέρχεσθαι, προεφη χ ή ν 0 0 ^ 
μακρδν Ιξοδον τού ανδρός. Καί άπηλφεν εκείνος, m 
παραπροθεσμήσας τήν πρόγνωσιν. Νο'στον δΐ άκέεικ 
τής αυτής καί αύται σειράς έχοντα ι. Ο ύ γάρ χρ^εά 
μόνον έξεύρε καί πιστά φάρμακα, δ δ ή τ ι ς έπιγρεφ» 
τψ παλαιψ Προμηθεΐ σεμνολόγημα, ο ϊ ς δ ή βασιλικοί; 
έστιν έπιλέγεσθαι πρός τε τών χ ρ ω μ έ ν ω ν , πρες « 
τών χορηγούντων (χορηγούσι δε δημδσ ιο ι τε^* 
δόσιν άφθονον αυτά καί είς δωρεάν τ ο ι ς χρ^ζ**»)" 
άλλά πρδς τοΐς καινοΐς εδρήμασι τούτοις κει"» 
πάλαι προυποκείμενα θαυμασιώτερον άζειργάζετο. 
ΟΙς γάρ ούκ έδίδου τδ τής βασιλέως δσιον αύτ* 
παρείναι τδν θεραπευτήν αυτοκράτορα, ώ ς καί πείρι 
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τήν κακουργίαν τού ά(&£ωστήματος, καί 
>στροπία τής νόσου τεχνηέντως έπεξαγαγεΤν 
, άλλ' ενταύθα υπουργεί μέν ακοή, νους δέ 
τε;ων τήν θεραπείαν έξέστελλεν . Έλεπτο-
Η' ερωτήσεως, τά τού κειμένου έμάνΟανε, Sie-
εν, έπέταττε, καί έπηκολούθει τά τής ίασεως* 
λα δέ καί πρδς αύτοϊς θανάτοις τε καί ήν είπεΤν 
Ας, ώς μικρού ερωτών,καί πού θάπτεται, άνίστα 
νατηφόρου νόσου τδν κάμνοντα. 

LAUDATTO FUNEBRIS. 1006 

Α. adhibendis coneilium dedit. De minimis enim in-
terrogabat, aegroti vivendi genus perecrutetus di-
gnoecebat, praecipiebat, morbi curandi cursum et 
rcgiraen obeervabat. Moribundoa parcius interroga-
bat de doloribus, de aepultura, qua re faotum 
est ut morbo letbali laborantibus aliquod eolamen 
afferret. 

"Ο δέ καί εΙσέτι πλέον θ**>μάζειν άξιον, 
γάζετο μέν αύτδν ή χείριστος νόσος, τδν 
ιόν θεμ^λιον υπονομεύουσα. Καί αυτή μέν 
έποίει, καθυποσπώσα τήν φύσιν, καί τδν έκ-
γθο*ωπον βλάπτουσα· δ δέ έντδς αυτοκράτωρ 
ϊνος, εις όλό^ληρον τοΤς τε άλλοις έςήρκει 
. Καί τινα βλέπων τών, δ'σοι πρδς βασιλικήν 
ίντο θέαν, δμοίφ πάθει προστετηκότα, μεθό-
ήγε θεραπευτικαΤς προμηθέστατα. Καί έμέμ-
χέν τον άνθρωπον , οίς εαυτού α μ ε λ ή ς έξέ-

κατήρτιζε δί πρδς ύγίειαν. Εί δέ ούτω μεν 
co και περίεστι, δ δέ καθηγεμών αυτού τού 
άπελήλυθεν, 'έτερος άν τις θαυμάσειεν. Ήμιν 

£ ούτω δοτέον μαίνεσθαι, ώς τοιαύτα νοεΤν. 
;εται τις ήρωϊκώς, καί συχνούς ρίπτει τών 
ων, πίπτει δ£ ποτε κα: αυτός. Και ούκ ήδη 
ΙρεΤον περι^δεσθαι συγκαταπέπτωκε τ ψ άν-
Ιακρά τις κυβερνήσας, καί μυρίους δ'σους 
σάμενος, είτα βαψάμενος ές άλμυρδν βυ-
ξαπόλωλε. Και ού συγκατέδυ τψ άνθρώπψ τδ 
;ξιού κυβερνήτου δνομα. Άσκληπιάδης κατά 

Β 

43. Quod autem mirabilius eet narrabo. Cum 
acerba morbua eum vexaret, corporie constitutio-
neiu coneumena, et vires corrodendo interiorem 
interimerct hominem, mene tamen eana omnibue 
offlciis vacare poterat. Sic aliquera videns eimili 
morbo laborantem, curationem maxima cum dili-
gentia instituit, et quem mortuum aane luxisset, 
aJ aanitatem reduxit. Qui ei nuno superitea vivit, 
alter autem, cui aanitatem debebat defunctus est, 
non minus mirom videtur; non item nobie, qui 
rem meliori mente contemplamur. Fortiter ae ge-
rendo aliquia in pugaa multoa csdit hoates,at po-
stremo ipae quoque cadit, nec forte adhuo invenit 
eum qui ejua prsclare facta hymnia celebret. Sic 
diu aliquia navem gubernavit,multo8 ealvavit,tan-
dem ia mare profundum lapsus periit, nec tamen 
boni navita? gloriam perdidit. Sic iEaoulapius ipee 
ex tot morbia liberator, totiee coronatus in boo 
vicloriae genere, nequaquam morli non succumbere 
potest; nec tamen viri coronas eine injuatitia au-
feret, per omne tempus victoris nomen babituri. 

παγκρατιάζων, καί συχνά στεφανωσάμενος, ούκ εσθ' δπως ού πεσεϊται θανάτψ. Καί ούκ άν τις 
τούς στεφάνους άφελεϊται τοΰ άνδρδς, άλλά κληρονομήσει τής νικητικής διά παντδς, έκεϊνος 

Οΰ'τω δή καί δ ύμνούμενος, έν οις αύτδς ι 
: , τοις πειραζομένοις βοηθειν δυνάμενος, 
καλούμενος πρδς τοΰ κρείττονος, άπελήλυθεν, 
σεμνύνεσθαι τή καί τών σμικροτάτων έπι-
\ διά τούΰ έκαστων αγγέλους, οΤ παραστα-
ίεψ. ΟΓς μέν ούν τδ θείον σμικρολογεΐται, άλλ' 
ς εύαρεστ-Τται, μέχρι καϊ είς σελήνην έξ 
JV χαλάσθαι τήν τής Προνοίας σειράν έπί δέ 
; έκεΤθεν καί περί ημάς μή άν έθέλειν γλ ι -
ισθαι τήν θειότητα συγκατακέρματιζομένην 
ύτω πολυσχιδέσι, καί απασχολούσαν έαυτήν, 
zb σμικροπρεπές επιλέγεται . θεδς δέ καί έν-
ετερα βούλεται· καί ού φέρει παρ' ήμιν άτέ-
σεμνύνεσθαι, καί προσχήματι μεγαλειότητος 
5δως κατασμικρύνεσθαι . Ή γάρ ού τυραννει 
άντικρυς δ τοις μέν ύψού έπιπρέπειν αύτδν 
, τών δέ περί ημάς ούν έντδς εΤναι σοφιστευό-
, καί τά κατ' άνθρωπον, δ'ς δή βασιλεύειν τών 
|ς πέπλασται, άπάγσιν θεού; ώς άν ούτω τού 
υαμβασιλέα έκεΤνον εΤναι ύπούλως άφελοιτο 
ιήν θείον αληθώς ή έν πρόνοια λεπτοτομία, 
δ έν τοΤς άδρ^τέροις άνελικτικόν τε καί άνα-
όν ού δή πρδ πάντων ανάγκη μετέχειν τδν 

44. 8io Andronicue, quem defunctum celebra-
mus,in quibua ipse pasaua eat,contra ea patientibus 
opitulatue eet, quantum posset, ipse ab Omnipo-
tente appcllatus excessit vcnerandus etiam conver-
satione cum singulorum, qui Deo aetant, angelie. 
Dum enim alii teauia de rebus divinis agitant, illi 
magni faciunt, Providentifie catenam ex alto ad lu> 
nam usque promittentes: nos autem haud decet 
diviniiatem attanuare, in plures partee ecindendo, 
et dignitate sua exuendo.Deus autem boc Joco alia 
vult,nec a nobis tenuiter coli et eub gloriflcationia 
praetextu maligne deprirai patitur. Nonne tyran-
nica impietate conlra Deum ee gerit, qui eum CGB-
litus regnantem admittit quidem, rebus autem 
nostrie noD interesse aopbislico elencbo asaerit, 
hominem autem, qui supra omnia terrestria do-
minari vocaiua ost, a Deo alienat? Sio enim Deo 
majeatate eua exuto univerai gubernatio,in omnibus 
vel minimis providenlia et oirca mundum cura et 
sollicitudo dctraheretur, qua» omnia tamen Deo, 
ulpole eoli eapicnti competunt, qui non eolum ad 
nos usque descendere non recusavit, sed bumani-
tatem mire induit, et, ut nos, in carne vivit, ee-
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cundum Patrie voluntatem agens. Non eoim humi- έπί πάντων θεδν, τδν μόνον σοοδν- δς ού pm 
)ia et euperflcialia reapicit, eed ad ima peoetrana τήν Ιως χαί είς ημάς ούτε ώκνησε κάβοδον,οιχ: 
mundi viscera, renee et cor perecrutatur, et ad σωματικώς αυτήν (ώ τού θ ά μ α τ ο ς !) ποιησάμεης 
terrae radioea ueque verba benigna mittit. ούτε μήν συγκαταβαίνων όκνεΐ, εργαζόμενος tls* 
χατά τδν Πατέρα* καί ού μόνον τά ταπεινά έφορών, ταύτα δή τά έξεπιπολής, άλλά χαί των μυχα ιτάτων γήμ-
νος, χαί ώσπερ τού έμψυχου κόσμου, δ'τε καρδίαις έμδατεύει χαί διαλογισμοϊς, ούτω χαί τ ο ύ λ ο ι π ο ύ , δτερήρι 
καί ε* ς ^ίζας γής τούς προνοητικούς λόγους άφίησι. 

45. Hujus exempli apecimen prsbena pias noeter 
Imperator non tantum polectia et raagniftcis verbie 
utena, iie quoque qui ad ima dcecendebant eollici-
tudinem euam impertivit, non bumiliter, sed, ut 
Deus, condescendendo. lllum in plena conoione 
gravi et docta verbia sonantera audire poteras DUQC 

einguloe alloquentem, nunc eingulorum quaeetiooi-

με'. Τούτου γινόμενος δ έν>θεος εκείνος βεώεκ 
τού υποδείγματος, ού μόνον το ι ς λογάσι χαί ]·» 
γαλείοις τών έν ταις πράξεσι λ ό γ ω ν έαυτδν έαΚ-
δου, άλλά καί τοις είς τδ ύποδεες πυθμενιζορί» 
νοις τήν κηδεμονίαν έμέριζεν, ού καταβαίνων 
νώς , άλλά συγκαταβαίνων τρόπον ίνθεον. Κεί φ 
βλίπειν εκείνον έν λαψ βαρεί χ α ι συλλόγω εΐψ· 

bue respondentem, aut pro imperatoria auctoritaU ρ Οοντι ού μόνον ε'ς κοινδν βροντόυντχ λόγοις, in 
— — α A i έχρήν έπί Ίσου μετέχει ν απαντάς , άλλά καί « ς 

κατ' άνδρα διομιλούμενον, ήτοι π ρ δ ς δπερ άν εα· 
στος προβάλοιτο, ή Ινθα τδν αυτοκράτορα ή xr 1 

άνθρωπον έννους περιπέτεια προκαλέσεται. Ταύ
της τής μεθόδου ή κατ* ημάς ώ ς εκάστοτε, ώς b 
ει'ποι τις, ούρανόπολις έπειρατο, ταύτης «ι περια· 
κίδες άπασαι, ταύτης άπαν * Ρωμαϊκό ν στρατοί»» 

verba facientem. Hano agendi rationeni civitae 
noatra quasi cceleetie, et loca vicina e»pe experta 
eunt, ut non minue exercitus Romaeue et tota chri-
etianitas ; id experti eunt quotquot cum legam obe-
dientia aut rebellium morevivebant; omnea autem 
ad atatum bene ordinatum reductoa aut vinculis 
aut bumanitate refrenavit. 
δον, καί φύλον άπαν Χριστιανικών, καί δ'σον έ παρ' αύτδ* τδ μέν ύπήκοον, τδ δέ εί καί παρήκοον, ο!ς αύτονόρεκ 
ήθελεν έχειν, άλλά τρόπον άλλον ύπακούον καί αύτδ, οΤς ήγχετο τήν σιαγόνα, δσα καί χ α λ ι ν ό ις καί κημεει 
ταΐς βασιλικαΐς άντιπράξεσι, καί τής άτακτου φοράς είργόμενον, καί ώς οίον άναχαιτιζόμενον, τ ή ς θρασύτητα^ 
άνεσειράζετο. 

46. Sic igitur in omnibusimperatoris sollicitudo μ ς \ Καί ήν έπί πασι τδ βασιλικδν τούτο πρ* 
ad omnia penetrans a summo ad ima et in medio Q μηθές Ικανδν, καί συνδιήκε τοΐς δλοις, καί άπό 
effuea aicut anima ubique adfuit; nihil parvi eeti-
mane,omnia divina reputabat,ita utqui hcecomnia 
vidoritimpcratorem nulla re rgentem.sibiipsi suffi-
ctentem pronuntiaverit; illi autora ab eo regi opua 
habebant eo regimine, qnod illegilimitatem ac fero-
critatcm expcllit, morum autem probitatcm induoit. 
Viroa prfflcipuoe eiigere datur, inediocrea aeligero, 
poet hoa sexcentoa, quibuscura ille collocuiua eat 
de rebua ad vitam quotidianam epectantibua, de 
acientia, de vivendi arte, de etudiia litterarum. 

άνωθεν έως καί κάτω Ικανούμενον , άνεχέετο τα| 
ε·ς τά κύκλψ, χαί ψυχής δίκην τοις τού παντδς έρ 
κατέσπαρτο μέρεσ ι, καί σμικρολόγον εΤχεν ο Λ , 
άλλά τά πάντα θ*ΐα, καί δποΐα βλέπων τις avsvfcf 
βασιλέα τούτο είπε καί μόνον, καί έαυτψ έπί 
άρκούντα, καί μηδενδς τών απάντων έπιδεόμεν* 
εί μή δ'τι γ ε είς τοσούτον, ε?ς δσον αυτούς βεα* 
λεύεσθαι, καί τδ φύσει δουλευτικδν ένδείκνυσ**. 
δι' ού τδ τού βίου μέν άνομον και θηριώδες pBpb 
αφορίζεται, τδ δέ πολιτικδν καί ν ό μ ι μ ο ν είσοαίζι-

ται. Έστιν άναλέξασται λογαδικούς άνδρας, έστιν άπολαβεΐν μέσους, έστιν άπα ριθμήσασθαι τούς ύπδ τούτοις ρ-
ρίους δσους, οΐς εκείνος τάς είσαεί δμιλίες διένεμε* τάς μέν έμπρακτους, δ'ποι έχρήν, Ιστι δέ &ς καί έν λάγεα̂  
δσοις τε τδ ζήν κληρούται, καί τοΐς έν γράμμασιν. 

47. Equidem hoc loco eolie exemplum sermoni [) 
adaptare non anio fulgentis ct omnibus eplendore 
auo pulchritudinem peculiarem emittentis; eapienti 
autem eequiparo magietro, oujue dieciplina in bo-
num commune confertur, quo omnea indigent, et 
cujus officium unicuique provinciam attribuere, 
presertira autem quod diotum ascriptura Deo eat 
omnia omnibus facto, quod Paulua magous apo-
etolua imitando expressit, communi vit« usui e 
Deo qui omnium animaa ad salutem dacit. 

μζ \ Ενταύθα δέ ού πάνυ φ ιλώ τ δ κ α τ ά τόνλ ι*( 
υπόδειγμα προσάρμοσα ι τ ψ λ ό γ ω , λ ά μ π ο ν τ ε d 
πάσιν έπαφιέντα το ις κ α τ α λ α μ π ο μ έ ν ο ι ς τ δ έαεά 
καλόν* σοφψ δέ διδασκάλφ ε κ ε ί ν ο π α ρ α δ α λ λ » , ο
περ άγαθδν πάσί τε κοινούσθαι τ δ διδασκάλων, tf 
πάντες δέοιντο άν, καί αύ π ά λ ι ν , ο ύ χρεών, 9*~ 
διασχίζειν έκαστοις τήν μ έ ρ ι μ ν α ν μάλ ισα /ά· 
ούν, δ καί είπεΤν π ρ ο σ ε τ έ θ η β α δ ρ , τ ψ fiR t i 
πάντα, δ δή καί Παύλος δ μ έ γ α ς εκείθεν εις ε;Α· 
σιν άνεμάξατο, τ ψ καί κ ο ι ν ξ , καέ π ρ δ ς μερίδες δ 
βίων, Ιτι δέ καί πρδς ψ υ χ ά ς έκαστος δ ι ο ι κ ο ν ο μ ο ^ 
τδ συμφορον. 
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μη' . Καί ταύτης δέ τής βασιλικής άριτής τά 
καθ' εκαστον αί συγγραφαί λαλείτωσαν. 'ΠμεΤς 
γάρ ούκ είς άπεραντον έξαγαγεΤν τά τού λόγου 
προτεθυμήμεθα, οΤς γε και βραχέα λαλείν ούτε έν 
καλψ κα·ρού κείται, δπου τοις παθαινομένοις ούκ 
εύπορος ή άκοή, ούτε έν εύχερεΤ, διά τδ καί ούτω 
πολυπληθές τών μνήμης αξίων* έν οΤς καί ώς αγα
θών ύποβόεόντων ή ν καιν ι στη ς, αταξίας αρμοστής 
καιρικής, επισκευαστής τών είς άρετήν άφωρισμέ-
νων ένδιαιτήσεων, χρόνου φθοράς αντίπαλος. Ό μέ ν 

γάρ πάντα δαμάζειν έθέλων, βαθύ έχασκε κατά τε 
θ*ίων ναών* καί δσον αύτοΤς είτε σύνναο', είτε καί 
άλλως οίκειούμενον, δ δέ αυτοκράτωρ εις κενόν, δ 
φασι, χαίνειν αύτδν άφιείς έπεσκεύαζεν, έπεποιεΐτο, 
έξήγειρε τά καταπεπτωκότα, ίατο τά πεπονηκότα, πάν
τα έποίει, δσα χρονικψ άντιπίπτει στόματι άνοιγομένφ 
είς φθοράν τών δσα μή χρεών φθείρεσθαι. 

Α 48. Regie virtutis mentionem peeuliarem facere 
auctorum eet. Nobis enim perpetuo de hac re lo-
qui non eat propoeituin, quibus nec breviter eer-
mooinari lubet ad auditores non plane attentos ; 
nec in promptu est in tanta rerum memorabilium 
multitudine. Fuit autem ille etatue pristini reno-
vator, regni turbati restaurator, luzuriei quae a 
virtute alieoat coercitor, temporis parcua. Qui 
enira oronia domaro voluit, eccleaiie divinia inhia-
bal aut ei qus alia sdificia obvia erant ; impera-
tor autem spem illiua iruatratua excitavit, ruioae 
reetauravit, morboa ouravit, omnia fecit ut os 
sceculi quod cuncta contra fas devorare geetit, 
clauderet. 

Β 

μθ'. Σεισμοί ποτε άναταράττοντες τά τοιαύτα 
καί έκμοχλεύειν έχοντες, καί ή γή τούς θβμελίους 
άνέπτυε· καί ή βασιλική χειρ άνίστα τά Ιερά 
πτώματα. Εί δέ μή θεμελίοις έπεδούλευε τδ κακδν, 
άλλ* αυτά μέν άφίει κατευμεγεθεΤν τού βλάπτεσθαι, 
τού δ' ύπερφαινομένου κατεπεχείρει, ενταύθα μι
κρόν έδόκει τή βασιλική μεγαλοδωρε? τδ ένδέον 
άναπληρώσαι τής οικοδομής, ε? μή καί τά έντδς 
άγαθοχυσίας έμπλήσει τοΤς έν άναθήμασιν ΙεροΤς. 
Καιροί τίνες, καί άνήφθη πύρ, ή αύτόματον, ή καί 
άλλως έκ μηχανής έπίβουλον, καί τά εαυτού ήναι-
δεύσατο, μήτε τών κοινών φειδδμενον , καταβοσκη-
θένδέκαί πολλά, ών ήντδ πολλοΤς αβατον. Καί πάλιν 
κάνταύθα τδ βασιλικδν προμηθές άντεπεξήγετο τοΤς 
κανονικοΤς, και τδ άπελθδν καλδν άποκαθίστατο. Καί 
ούκ άν ϊχοι τις είπεΤν κακδν ούτω φίΛονεικηθέν 
έκκορυφωθήναι είς μήκιστον, δ μή ταχύ έξηφά-
νιστο. 

49. Terrse motus olim gra86abanlur,omnia e loco 
movente8,et aolum fundamenta rejecit,regis autem 
dextera quee lapea erant lempla restauravit.Si fun-
damentis malum non incubuit al omnia restauratio-
nem exepectabant, imperator infra liberalitaiem 
doxit auam ffldificii damoa reparaese, nisi eacris 
oblationibue intus quoque theeauros euos aperuis-
aet. Quodam terapore ignis aut sponte aut malitia 
acceneue, deatructionem afferre eategit, aedificii 
molem consumena, et plurima depaecens multitu-
dini inacessa. Sed tum quoque cura imperaiorie 
caDonioorum eollicitudinem praceasit, et quod 
consumptum fuerat templuru, reedificatum est. 
Nec aliud, de quo construendo tot emulati sunt, 
ut longum duraret, tam prompte ioteriit. 

ν'. Καί ού περιεγράφετο έν μόνοι ς ήμΤν ουδέ 
ταυτί τά αγαθά · τά πλείω δέ οί τής έιρας λήξεως 
έκληρούντο, καί τδ ΕύρωπαΤον πλάτος, καί νήσοι 
έγκαινιζόμεναι καί ούτω προφητικώς, οΤς έκ καινής 
τδ άποιχόμενον έν ΙεροΤς κάλλος άνεκομίζοντο. Καί 
δ ενταύθα κενούμενος πλούτος δόξειε μέν άν έκ 
μέρους έστοχάσθαι τού εύεργετεΤν, οΓς έκερματί-
ζετο· τδ πλήθος δέ τις καταλέξας τών έπιποιη-
θέντων καί σεμνείων καί θείων ναών, πάνυ πολλάς 
ολότητας καί μεγίστας δαπάνης έκκορυφώσειε τψ 
άδροτάτψ τής εκχύσεως. Καί οί μέν φθάσαντες τών 
έν ήμΤν αυτοκρατόρων μίαν δήπουθεν, ή καί δευ-
τέραν καλλονή ν θ&ίαν φωτί δείξαντες, νεοτήσιον 
σεμνδν καί μέγα τι ποιήσαι κέκρινται, καί αληθώς 
πεποιήκασιν · δ δέ συννοησάμενος κρεΤττο/ εΤναι 
φυλάξαι τδ εΤναι τοΤς ούσι μέν, κίνδυνον δέ ύπομέ
ν ουσιν άπιέναι, πρδς τψ έ*ργψ τούτψ είχε τδ παν, 
φιλότιμου μένος μηδέν τι τών ιερών Ιργων άπογε-
νέσθαι, άλλά τδ πάλαι κτητορικδν αύτοΤς έναπο-
μεΤναι μέχρι τέλους έκφώνημα πρδς μνήμην τοΤς 
άνεγείρασιν. 'Επηκολούθει δέ άρα τψ βασιλεΤ αύτο-

50. Nec ad nos solos b«c commodaapectabant; 
pleraque enim regiones. Orientif eortitae eunt, et 
ccmtinens Europa et insuls propbetice renovata, 
ad quas denuo cultum divinum labantem reduxe-
runt. Hicdivitiae absumpta ex parte ab iis qui eaa 
eortiti fuerant,ad etipem erogandam adhibiteeunt. 
Multitudine vero enumcrata monasteriorum, eccle-
aiarumque summas pecuniamaximas quis largitio-
ois loco profusaa iuveniel.Prioree equidem impe-
ratores noetri unam aut alteram pulchriludinem 
in lucem edentee rcm grandem fecisse videntur, 
et reipea fecerunt. Qui vero consideravit quod me-
lius esset conditionem servasse exeistendi iis quidem 
qui sunt, a superstitibus vero periculum ejeciese; 
et praetcr opus illud universura eesehabuit. omni 
ope curaque enitens, ut nibil de sacria operibus 
deflccret, eed quod antiquitus Dorninica res erat 
ipsis rcmanerctuequead Gnem,adbortationem illud 
habens ad memoriam illia qui memoriam euscitant. 
Regi exinde hanc praesertim bereditasse gratiam 
pro re nata inherebat. Et priori quidem qui poe-
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sedit codioillorum memorialium nomina el titu- χ φυώς εντεύθεν , κληρονομεΐν αυτόν μάλι 
los et qu« ad illum pertinebant, tempue delevit; 
aecundua vero tempore veniens rex, illud de-
nuo ad memoriam inecripeit, prioreia, et ae ipaum 
inscripsit, quia non est our lateat recens quod 
juventus fuerit,et celebritaie aateceseores vicerit et 
memori» secundam fuerit gloriam assecutus, 
ubiantiquum non firmitatem babuit,quando junior 
nondum uatue erat. 

τοιφιδε κλήσεως. Και τψ μ ε ν ι τρώτψ χτ 
ήδη έπαλείφων ήν δ χρόνος τ ο ύ ν ο μ α τής · 
κής δέλπου, τά γε είς αύτδν -ζκοντα· δ δε 
δεύτερος ήκων τψ χρόνψ, έκεΤνδν τ ε αύθις ι 
μην ένέγραφε τήν προτέραν, κα ί έαυτδν πρ< 
φεν δτι μηδέ έστι τδ νεάζον λαθεΤν, και πάρε* 
θήναι τψ φθάσαντι, καί τδ τ η ς μνημοσύνη 
κασθαι δευτερεΤον, Ινθα τδ παλαιδν ούκ Stv m 
μή τού νεαζοντος έπιγεγονότος. 

51.Quando vero bonia absumptum imitationibus 
et ad perpetuitatem tendentem, perfectum exinde 
oportebat complemonti io talibusesae partioipem, 
non sufQcere nstimat talem actie additionem, sed 
opua eomplet divinum,necad vanuminconepectum 
vtniendi amorem et arrogantem tumorem quod 
mirabitur qui ferocitate motus cogitat; et virosoli-
tariam vitam faatidiendi placondi Btudioeue (cum 
talibas enim eibi complacebat, magie qnam qaivis 
aiius) monaaterium coostruit, cujua eeeeseue 
quidem in deserto eolitariam cellam, pulcbritudo 
vero adornat sermonia fulgena elogium. Guberna-
tionia in eo norma valde convenienter diceretur 
angelia digna. Viria nuno repletur optima nota 
aignatie, fere absque oorpore viveutibue, qui 
lucis angelum propeee habere et traduntur et 
creduntur,et ipai eciunt, et divulgatur aermoilliua 
creber, quia vebementerdeeideravit eanctos ipaiua 
bos viroe omnes eimili ratione viventea superare. 
Et deaiderium effectum habuit. Ipee enira nul-
lius anteoessorum inferior evaait, quotquot talibus 
bonis eplendidi fuerunt, et qui desiderii seoundura 
ipsum, dixerim et secundum Deum, viri fueriat, 
qui debebant alioa omoes euperare. lgitur eelanto 
bono dant, in quantum energia deficere non licet, 
etdeceriant in virtutis atadio vincere, quaai et 
contra atbletae qui atare non praevalent. Et non 
eat renaendi looue quod, Deo auxilium euppedi-
tante, non exoident a bono propoeito. 

52. Audite,qu©so, illad:Gustate et videte,quando 
dulcedo divina voleotibue guetare offertur. Simul 
divinorum cupidue audivit, et eiroul manducavit, 
etbibit vinum miatum,8icut novit8alomonie eapien-
tia epulas parare; et insumptis bis quee recondita 
babebat, ad majora deeideria provocat, neo divinis 
delioiia saturari poteet. Talia ille, reipea bea-
tus et magni invitatoris conviva dilectue, comperit 
pulchrum eaeeejuamodi laborem;et aniin® in ipso 
virilia conditio non lucernam exatinxit, cujus ad 
lucem incedit quivie in talis vitaa recta aemita ; 
aoceodit vero amplius divioo Spiritu refovens et 
anima ad Deura aspirana; unde progresaua effi-
oiefis ae exaroebat et ceteris eimilibue atudebat 
operibus. Et loca in apto electa, ex jadicio, et 

να'. Έπεί δέ τδν άγαθαΐς μ ιμήσεσ ιν έντη 
καί εις .τδ άεί προβαίνοντα, τέλε ιον έχρήν 
τής έν τοιούτοις καί αύτδν δ λ ό τ η τ ο ς είναι j 

I ούκ αρκούν ηγείται τήν τοιαύτην έπιποίησ 
ολόκληροι καί αυτοί Qilov έ*ργον, καί αύτδ 
κενόν φανητιασμδν καί σοβαρδν ογκωμα , ώ 
θαυμάσει ιν δ φρονών είς στρυχρνότητα * κ: 
σάμενος άνδρί μονάδος βίου κατ αχό ρ ως 
(έχαιρε γάρ τοις τοιούτοις, εΓπερ τ ινί τών 
άνιστ^ φροντιστήριον, ού τό μέν άνακε 
έρημου τμήμα, τδ δέ κάλλος έξαρτύσοι & 
λαμπράν πανήγυριν. Έ δέ τής έν αύτψ τ 
διάταξις οίκειότατα λεχθείη &ν άγγέλοις π; 
Κιϊ νύν πέπληθεν ανδρών έκεΐνο άσκαυμ* 
ρωνύμως τή έηικλήσει, καί τδ μικρού ά 
βιαζομένων οΐς άγγελον φωτδς έφίστασθαι 
καί ονομάζονται καί πιστεύονται, καί αύτο 
καί περι άδετα t λόγος εκείνου όμνητός , ώς 

( θυμία έπεθύμησε τούς εαυτού ιερούς τούτ 
1 δρας πάντψν υπερεΐναι τών δμοιοβίων. Κ< 

επιθυμία είς άνάλογον. Αυτός τε γάρ ούδε 
φθασάντων έξέπιπτε δεύτερος, δσοι τοιούτ· 
γλαΐσθησαν άγαθοΐς, καί οί τής κατ ' αύτδν 
δέ καί τής κατά θεδν επιθυμίας άνδρες, δ 
πάντων περιέμμεναι άλλων. Καί τοίνυν 
τού τοιούτου καλού, είς δσον ούκ Εστιν έλλι 
νάμεως, καί άμιλλώνται τδ τής αρετής 
στάδιο ν, ώσεί καί είς απαράμιλλους κατ 
παγκρατιαστές. Καί ούκ έστιν άπείπασθι 
θεού έπαλείφοντος ούκ έκπεσούνται τής 
προθέσεως. 

νβ'. Άλλά γάρ οίον τδ άκούσοπ, Γεύσα 
ίοετε, δτε γλυκύτης θ'ία τοις βουλομένοις έμ 
τίζεσθαι πρόκειται. "Αμα ό τά θεια λιχνι 
ήκουσε, καί άμα έφαγε, καί Ι π ι ε τ δ κερασ 
οΤδεν ή Σολομώντειος δαιταλουργεΐν σοφία* 
πανήσας τδ παρατεθέν , ερεθίζεται είς πλι 
θυαίαν, καί τής θ*ίας ούκ έχε ι τροφής κορΐ 
Τοιούτος καί εκείνος, δ τ ψ 8 ν τ ι μακαρισ* 
τού μεγάλου δειπνοκλήτορος δ α ι τ υ μ ώ ν φίλια 
σατο, καλδν εΐναι ούτως έργάζεσθαι- καί ή» 
τ ή< Ψυλή<: ανδρεία κατάστασις ούκ έσ&« 
λυχνίαν, δι' ής ποδηγεΐτα( τ ι ς είς τοιαύτη* 
βίου τ ρ ί β ο ν έξανήπτε δε είς πλέον άναρ 
θείψ Ιίνεύματι, καί έπιπόθών τ $ ψ ο χ ή προ 
δ'θεν προσβιβαζόμένος έ μ ε λ έ τ η καί έτέροις 



1013 HANUEUS COSINENI LAUDATIO FUNEBRIS. 1014 
έπιδαλλειν πράγμασι. Καί ol τόποι έν έτοίμψ, επι
λεγέντες έξ έπικρίσεως, καί τά τής Ολης ηύτρέ-
πιστο, και τδ τεχνικδν φύλον προκατείληπτο τυΤς 
μισθοΤς, τδ τε άρχιτεκτονούν και τδ υπουργικό ν 
καί τούτων οί μέν τοις Ναζιραίοις θέσθαι σκηνώ
ματα, εγγύς δέ έστι φάναι καί θεφ, διά τε τδ θ*Τον 
τού σκευάσματος, καί δτι τοις έν αύτφ καθαρεύουσι 
θεδς ένσκηνούν οΓδε καί έμπεριπατεΤν · οί δέ 
σκευάσαι ξένοις άνάπαυλαν, καί αύτοΤς τραυμα
τ ί α ς , ή καί έτέρως νόσοις ένολισθήσασι. Καί δ μέν 
ούτω τή θεία επιθυμία έκθερμανθείς, καιομένην 
εΓχε τήν καρδίαν έν έαυτψ, ει πως Γδοι τδ έπιθυ-
μητόν. Ώς δέ τδ χρεών ήπειγεν, απήλθε, προσ-
άγων θεψ τήν εφεσιν καί τήν είς τάγαθδν πρόθε-
σιν, ώσεί καί έργον ήδη τέλειον, άφέμενος τψ υίψ 
βασιλει τελεσφορήσαι τό Ελλειμμα, καί τήν μέν 
αρχήν ένδούς αύτδς καί τούδε τού αγαθού, έκεΤνο δέ 
φιλοτίμησα μένος τδ παντέλειον. 

ν γ . Ή ν δέ τής αυτής επισκευής καί ή τών πό
λεων καί φρουρίων, τών μέν Εγερσις έκ τού πάλαι 
κεΤσθαι, τών δέ ποίησις, καί είπεΤν καιριώτερον, 
κτίσις καινή. Καί Τιδερίω μέν προνοίας προσμε-

* μαρτύρηται άγαθδν, δτι πολλάς πόλεις κατασει-
σθείσας ταΤς εύεργεσίαις άνέλαδεν. Ό δέ καί τούτο 
μέν έπί τοσούτον, είς δσον ούκ είπεΤν ήμιν εύμαρές 

Ί ν γε τψ παρόντι, μή καί τήν έπι με μετρημένη ν 
ώραν τοπικοΤς δνόμασι προσδαπάνήσωμεν · δ'σας δέ 
καί έκκαινής έν έπικαίροις χωρίοις άνέστησεν, 
άριθμδς έτερος αύται, ούχ οίος μή έπεξισούσθαι 
ταΤς λοιπαΤς Ού γάρ εΤς εκατόν άπαξ, ουδέ είς 
διπλούν τούτο, άλλά καί ύπερέκεινα κορυφούμενα 1 

δπερανίστανται, δι' ών άποτειχίζων τούς πολεμίους 
εΤργε τής εκδρομής, έχόμενα τρίδου σκάνδαλα τιθέ
μενος αύτοΤς, καί προοδεύσαι μέν κωλύων, βιασαμέ-
νοις δέ τήν δδδν φόδον θανάτου επισείων έκ τών 
δπισθε, καί μένειν ούτως οίκοι βιαζόμενος, και ή 
τδν θυμδν πέττειν, ή κατά σφάς αυτούς θυμομα-
χούντας ^ήγνυσθαι. 

materialia conflciebantnr et tribue artibue valene 
pretiis primaa teouerai et coastruotionea faciena 
et adjumentutn pr»etana.Horum eos quidem Nazt-
r«ia coaatituiaae tabernacula, proximum autem eat 
Deo colloqui,lum ob apparatum divinum,tum quia 
illis qui in divino apparatu ae mundaot Deua inba-
bitare vult et ambulare; hoa vero advenia ho-
apitiuro prabuiese, et vuloeratia aut aliia morbia 
laboraatibua. Qui quidem aic divino deaiderio fer-
vidue fuit, ardena in ee cor habuit si forte deside-
ratum viderit. Cum vero festinavit more, deceaait, 
Deo afferena desiderium el viriulia amorem, tan-
quamopuejam perfeclum, relinquena filio regi 
ad bonum finem perducena qu<B relictaaunt, prin-
cipiucn quidem faciens boai,illudque omni aumero 
coasummatum emdlationierationem prebens. 

53. Ejusdem rostaurationis erat urbium et ar-
cium aliarum qaidem renovata ab antiquo excidio 
©difloatio, aliarum anlem conatructio, et nt oppor-
tuiiiua dioam,nova creatio.De Tiberio quidem pro-
videnti® bonum teatificati eunt quod multas urbee 
aubveraaa liberalitatibua reatauravit. Ille vero boc 
peregit in quantum non nobis in prsaenti dictu 
faciie, niei definftam boram locorum nominibua 
coaeumamue; quot vero et denuo in opportunis 
locis conetituit, numerua aliua ill», neo qui reli-
quiainferior queat oomparari.Noa eiiim ia ceatum 
eemel, oec in duplicem bunc numerum, eed et 
eupra b«o exatruct® sunt,quibua muniena hostem 
quemque repulit exoursionea molientem, continua 
viarum propugnacula atatuena advereua ho8tee,et 
iter quidem pergere probibena,viam vero violenter 
tenentibua mortia metum incutiens per ea qu« 
retro atabant, aic domi remanere cogenaet aivc 
ferocitatem minuere, aive cootra invicem a»?ien-
tea frangi. 

νδ'. Ούχ ήττον δέ τι καί έκεΤνο κεινδν, δτι τοΤς 
πλείοσι τών τοιούτων Εργων έαυτδν άρχιτεκτονεΤν 
έφίστα, καί διευκρινεΤν τά, δι' ών ασφαλώς έστή-
ξονται, τά πολλά δέ καί διακονεΤν καί χειρουργεΤν 
τοις πολίζουσι, καί παραφορεΤν δσον χρήσιμον. 
Καί χθες μέν τάς βασιλικός έτριδον χιΤρας, καί 
είσαύριον δέ τρίψουσιν, ή σπάθη βαρυνομένη πολλψ 
τψ σιδήρψ, καί δσον δίχα γε τού τέμνειν ούκ αν 
ούδ' άλλως φέροι κατενεχθέντα πολέμιος δμιλος, 
άλλά συχνδς τού βίου έκθεριζόμενος, δραγμεύοιτο 
άν είς στοίβας· ή κορύνη σιδηρέα, χάλκεον ύπνον 
τών πληττομένων καταφέρουσα, ή βριθύ δόρυ, καί 
δπερ εΐκασεν άν ποιητική μεγαλοφωνία ώς είς νηδς 
Ιστδν έιικοσόροιο. Τοιούτον γάρ ή βασιλική παλάμη 
άνεΤχέ τε καί έχώριι. Καί ταύτα μέν χθες τε καί 
είσαύριον Ιργα τηνικαύτα τψ βασιλει· μεταξύ δέ 
χάλικες έν χερσίν αδροί καί άδραχθεΤς, λίθοι προσ
κόμματος καί αυτοί τοΤς έχθροΤς τού θεού. Καί 
δήποο άγαπητδν, εί μέχρι τούτων 6 κάματος. Ό δέ 

54. Non minua illud mirum quod taliam operom 
pleraeque aeipaum arcbitectum etatuebat et diaore-
vit qu« tutiora atabunt, multa vero miniatra-
vit manibue preatai*eadificantium,etvebere quan-
tum utile erat. Heri quidem regiaa fatigabant ma-
nua, craavoro fatigabuntaut inatramentum multo 
ferro onerattim, et quantura proter aecandi natu-
ramnon aliaa geataretraenabostilis tarbain faacea 
aut clava ferrea ereum aomnum percuaeorum prs-
cipitem agens, aut ponderoaa baaU, quam repre-
aentavit poetica magniloquentia quaai navia v i -
ginti remis malom. Hoc regiamanue auetinebatet 
porlabat;b«c quidera heri et craaregis tunc opera, 
interca vero lapidea in manibua multi et qualea ve-
hare potest bomo,lapide9 acandali proDei inimicia; 
optimam, ei hucuequo labor cesait. Ad plura vero 
providebat, interdia qaidem b»c ertnt; nootem ve-
ro bellicia. Et imperator laboribue dabat et quietie 
boram ad inoenei aoimi talem ardorem opportu-
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nam faciebat, inaomniia ae dedena.nec genua flec- Α Κ Β " *1*έτι πλέον έπετείνατο. Μεβ* ^ip*?** Η* 
τοιαύτα ή ν ό δέ αυτοκράτωρ χ α ι τήν νύκτειεέ*. 
μικοϊς έργοις έδίδου, καί τήν ώραν τ η ς 
χαιρδν έποιειτο τής τίς τοιαύτην ζέσιν 
διακαρτερών ίυπνος, καί μηδέ γόνο κάμπτω», mi 
στήλη ν ουτω καρτερίας έαυτδν άν ι σ τ ώ ν δ δή *>ε-
θώς μεμελέτηκε διά βίου, εΐς τ δ ποτντοίως ει*·· 
νετικδν έαυτδν εκπονούμενος· 

tcne, et patieatie columaam sibi erigena; quo cer-
te optimia atuduit documentia per vitam ad omnia 
patienter toleranda ee maceraaa. 

Β 

55. Nam cunota ut dicamus, io plura diviaapa-
iientiaialia quidem quam circa corpua exercemus, 
quam laborum toieraotiam vocare conauevimua : 
alia in cupiditatuui refrenatione,quffi eattemperao-
tia ; aliain eegritudinie omnia mitigalione, aapien-
tiae aane et patienti» est,quod adbucetiam et nian-
auetudinia haec victoria, non eat circa quam pro-
priara patienti© non habuerit aummam gloriam, 
rex ibi suiipsiue, quia nefas erat adeo magnum 
principem inferioribue parem esso. Suatinen-
dia igitur perstabat in omnibus laboribua, frijjua 
quidem tolerans quaai medii satua urentia flatua 
rccta compositi cnpidinem inveniret, eativie denuo 
caloribuaexpositudetpatieDterfereas quasi vitalibua 
auris refrigeraretur ; ailim vero aicut neo illi 
Adipai in biaioria memorati,8U3tinene;famem au-
tem olioeo viro utilem eaae non abaurde dicena, 
laborioeo vero bomini non congruam, quem nove-
runt nutrire aedula opera, qu« animae luctatio-
nem reoovant. 

56. Compesouit et ventris cupiditatea; eicut 
atatua quae id tantum sibi infundi vult quantum ad Q 
impletionem aatiesit, Non enim ille iagurgitatum 
aupercaicaret, nec invito etomacho ciboa ct liquida 
ultra quam faa eat ingerere conaretur,eicut faciunt 
quorum Oeua venler est. Ecce eadeoi amborum 
causa. Nara nec quod plenum est adbuc quod 
injicitur admitLit, nec jam ore clauaum ulteriora 
einit intua penetrare. 

57. Sic cupidilatem vehementiaaime Oobismet-
ipaia veniam dantem domabat. Cupiditatem enim 
tunquam rex legi obtemperans expellebat tyran-
num. Stragulum ipsi ad terram aaperrimum non 
a mediia tapetibue explicatura, adeo aeatimaverat 
ohamm, ut ipai in tempore csae res opportuna 
quia jam genio aimul acuaturas nece9eitalibus de-
bitum aolvere poaaet. Homericura quidem Jovem D 
aomaue quondam inaidiaa tendens ciroumvpDit 
invitum, et conjioitur oatendena acrrao aonni vim 
DOD aolum in iia qui aliter vitam inetituunt, aed 
et in iia qui late dominantur.Ipai vero vocatua DOD 
paruit aomnua : praeetabat utilium eollioitudo. tu-
aueque cito asaurgena et quodam modo adesse ti-
mena prope buic qui aemper cuin metu vivit, 
et immortalitate digoo morlem quamdam operari 
aeneuuro pigritia, et operibua fervenlibus obstacu-
lum poaere mundan© ordinationia artificem. 

ν»'.·Όλως γάρ είπεΤν, είς π λ ε ί ω διγ,ρημέβΛ τ * 
υπομονής, και τής μέν εις τά περ ί σ ώ μ α έχύ»*, 
ήν φερεπονίαν δνομάζειν οίδαμεν, τ η ς δε είς bifc-
μιών συνοχήν, δ δή έστιν εγκράτειας της &ε εις 
παντδς λυπηρού κατακέρασμα, τούτο δ ή τδ χαί σω
φροσύνης καί καρτερίας, έτι μήν καί πραδτιτκ 
έκνίκημα, ούκ έστι, περί ήν Ιδίαν υπομονής «ε 
εΤχεν άκρον τδ εύδόκιμον, βασιλεύς κάνταύθα m 
καί εαυτού, δτι μηδέ έχρήν τδν ο υ τ ω μεγάλως έ> 
χοντα εΓκειν τοΤς χείροσι. Λιήρκει ούν εις εε» 
φερεπονών, ψύχος μέν υπομένων, ώ ς έάν χαί μεσει· 
τάτου θέρους φρύγοντος φιλοτιμίαν εύκρατου πνσής 
εύρισκε, θερινψ δέ θάλπει αύθις παραβαλλδμενος 
χαί έγκαρτερών, ώς εί καί ζωογδνοις αύραις έψυ-
χετο· δίψαν δέ, ώς ούδ' άν οί τής Ιστορίας "Αδιψοί, 
άνεχδμενος· λιμδν δέ άεργψ μέν άνδρί σύμφοροι 
είναι φιλοσόφων, έργατικψ δέ άνθρώπψ άπροσερ» 
μοστον, δν οίδε τρέφειν τά σπουδαία εργα, εαυτοί 
άπασχολούντα τδ τής ψυΧής εναγώνιον. 

νς'. Ά μέλει καί έπεΤχε τά είς γασςρδς θεραπεία*, 
δ'σα καί τις άνδριάς, εις τοσούτον έθέλων τήν Ινθ«· 
σι\, εις δσον καί δ ύπερπλησθείς' ουτε γάρ εκείνες 
έπισάττοι άν τδ ύπέρφορτον, ούτ' αύτδς εΤχε τ?4> 
καθάπαξ σφιγχθεΐσαν λδγψ συστέλλοντι άνευρύνα 
εις βρώσιν κατά τούς κολιοδαίμονας. Καί έστι τσ> 
τδν έπ' άμφοΤν τδ α!τιον. Ούτε γάρ τ δ πλήρες έτι 
στέγει τδ έμβαλλδμενον, ούτε τδ είσάγων σύστομβ» 
άφίησί τι τών έντιθεμένων προκύπτειν έντδς. | 

νζ". Ούτω κατισχύων ήν επιθυμίας, τού δεινότα
του κδλακος. θυμδν γάρ, δ'σα καί βασιλεύς έννομκ, 
έξώθει τύραν/ον. Στρωμνή δέ αύτψ π ρ δ ς γής τα
χύτητα, στρώμασι μαλακοίς άμεσολάδητος, ούτω π 
λελδγιστο φίλον, ώς πραγματειώδες α ύ τ ψ έν καφφ 
είναι, μηδέ τψ παντί τού μεγέθους χατακλίνεοθαι, 
άλλά καθήσθαι δρθούμενον, καί ούτως έκκλίνειν τον 
σοφδν κατευναστήν ύπνον τής φύσεως. Τδν μέν ού» 
Όμηρικδν Δία ύπνος ποτέ περιεχύθη επίβουλος ούχ 
έκδντα, καί δ λδγος υπονοείται δηλούν τ δ τού ύπν« 
βίαιον, μή μδνον έν τοις άλλως ί χ ο υ σ ι τού βιοΰν, 
άλλά καί έν τοις πλατύ άρχουσι. Τψ δλ και πρυ*· 
λούμενος ύπνος ούχ ύπήκουε· τδ γάρ φροντιστικέ* 
τού χρειώδους περιεγίνετο* καί έπ ιπετασθείς δε τι-
χύ άπεπήδα, μετρών έαυτδν, ώς δ βασιλεύς Ιπαητ-
τε, καί τοις τών έργων καιροις έπιούσιν ύπφβ*»" 
μένος, καί πως δκνών, τψ άεικινήτψ παρείναι, » 
τψ αθανασίας έπαξίψ θάνατον οίον τεχνασθαι τ^ 
άργίφ τών αισθήσεων, καί τών σπουδαίων έργ* 
έγκδπτειν τδν τής κοσμικής έργάτην συστ^έσεως* 
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νη'. *Ύδωρ μέν αύτψ φίλον ποτον, δελεχζό μενον, 
δτι τρυφ^ν δ « ι πρός τινα σκευωρίαν ηδονής σώφρο
να, είς ήν καί δ γλυκύς συμβολήν τινα παραμίγνυσι 
κάλαμος· έτι γε μήν καί δ στυφών χυλός· εστί δ' 
δπου καί ήρεμα δξύς δ κρίθινος. Εί δέ καί οΓνψ 
«ροσδεήσει χρήσασθαι , άλλ' έκεΤνος άγλευκής· καί 
δξίνης έκίρνατο, κσί τοΤς πλείοσιν απρόσιτος. Και 
ήν τούτο βασιλικού κρατήρος έπίσημον, ούχ ούτω 
χαίροντος τού βασιλέως τψ πόματι (ού γάρ ήδύ τδ τή 
γεύσει μή προσηνές), δσον οΤμαι καταμηχανωμένου 
τής άγαν δρέξεως. Καί οΤδα πρδς άκρίβειαν άσκη-
τάς άνδρας τοιούτον έαυτοΐς ο\οχοούντας κέρασμα, ώς 
άν κατευμεγεθώσι καί αυτοί τού Ενδον εχθρού. 

νθ'. Στάσιν δέ δρθίαν,*δ δή καί ευρέθη, ώσεί καί 
κίων έκπονησάμενος άστραβής καί άναστηλών έαυ
τδν καί ούτω πρδς εύκλειαν, οΤς άνειχεν ύψού τά 
ημέτερα, γόνατα κάμπτειν αύθις θεψ ε υ χ ή ς λόγψ, 
καί ούτω πρεπόντως άφοσίυύσθαι τδ γουνάζεσθαι, 
άρχετύπψ παράμιλλος ήν τψ μεγάλψ έκείνψ δικαίψ, 
ούπερ οί τών γονάτων τύλοι τδ συχνά γονυπετές 
•ήγόρευον. Καί ούτω τδ έν άριστεύμασιν ανάστημα 
στεπραγμάτευτο. Ουδέ γάρ έχρήν τδν είς θεδν κατα-
νεύοντα μή κατεξανίστασθαι τών έχθρων, μηδέ τών 
άξ ύψους ουτω μακρού έαυτδν ταπεινούντα μή θεό-
0«ν ύψούσθαι, καί τού μέχρι καί είς γήν ταπεινο-
ττοιού άντιλαμβάνειν ύψωμα εύκλείας ούράνιον. 

ξ'. Τδ δέ βαδιστικδν εντεύθεν διαδεχόμενον, άλλά 
και αύτδ καρτέρημα ήν. Ού γάρ άνέπαυε λιπαρούς 
πόδας είλαπινάζων, ουδέ 'ιππου κουφότητι αίρομένου 
πρδς τάχος είσαεί τούς δρόμους έπίστευεν. Άλλά 
δεήσαν τούς πεζοδρομεΤν επιστημονικούς παρήλαυ-
νεν, ούκ απαξιών τδ πεζδν κατά τδ πάλαι Περσικδν 
ύψηλόφρον, οις ήρεσε νομοθετήσαι δίχα τού κατ' ol-
κίαν περιπάτου λοιπήν πορείαν έφ' ίππου τίθεσθαι. 
άλλά ταΤς μέν άνάγκαις, καί δ'τε δέ θρίαμβοι, τήν 
έππασίαν έγκρίνων, τού δέ λοιπού ποσί χρώμενος είς 
τδ καρτερόν. 

ξα\ Ούτω τά τούς πολλούς λυπούντα, και τψ ένα 
γωνίψ πικράζοντα, κατεκίρνα γλυκάσμασιν αρετής, 
ύφ* ής καί τδ άνεξίκακον έπορίζετο, νωθρευόμενος 
κατ ' όρθδν λόγον είς άμυναν, καί καιρδν ε?ς έπιστρο-
φήν ένδιδούς τοΤς εαυτούς άποστρέψασιν είς φαυλό
τητα , τδν Σωτήρα Χριστδν έαυτψ κάνταύθα προϊ-
στών ε?ς άρχέτυπον μιμήσεως, τδν καί έπί πάντων 
οντά, καί πάντων προνοητικώς άνεχόμενον ού καί 
τ δ αύτόυργδν έμιμεΤτο, καί τδ έν Εργοις αύτοδιάκο-
νον, καί μάλιστα τοΤς μεγίστοις. Ού γάρ ήθελε χερσί 
μέν έτεραις έκπονεΤσθαι τδ καλδν, αύτδν δέ τοΤς άν-
δραγαθήμασιν έπιγράφεσθαι, ούδ' άκοάς παραβάλ-
λειν τοΤς βασιλικοΤς πρακτέοις, οφθαλμούς δ' έπι-
βάλλειν, καί χερσί καταβάλ*ειν τδ άντικείμενον. 

ξβ'. Ά μέλει καί κινδύνοις έαυτδν παρενετίθει, 
ϊνθα τψ στρατψ άλλως ήν άφυκτον καί διδούς έαυ
τδν εως καί εις θάνατον, κατηλλάττετο τοΤς λοιποΤς τδ 
σώζεσθαι. "Οθεν καί έφιλοτιμεΤτο τοις διά παντδς 

58. Aqua ipsi gratus potus, eeducens quia in de-
liciia vivere oportetad quamdam voluptatis vigi-
lantiam aapientem,cum qua dulcis compositionem 
quamdam miscet calamue ; adhuc et astringens 
eat euccus ; aliquando leviter acidum hordeum. Si 
vero vino uti egebat, illud acerbum sumpsit ; et 
aceacens miatum fuerat etplerisque idcirco repu-
gnans. Regiiautem illud poculi ineigne erat, non 
tam gaudentiaregia potu(non enimeet gratum quod 
palato injucundurn) quam, opinor, temperaoter 
diaponentia nimium appetitum. Novi ad severita-
tem ae exercentes viroa taiem sibi infundere mistu-
ram, qua in inferiorem bostem dominari possint. 

59. Standivero modum arrectum, quod dictum 
eat, sicut columna retinens directa, sic ad nobi-
lem babiturn ae componeoa in quantum in altum 
ooatra suatinuit, dcinde genua Deo flectere preca-
tionum gratia, et sic decenter consecrari modum 
eupplicUer genua flectendo orandi, arobetypo prae-
cellens erat magno illo jueto, cujua genuum calli 
testificabantur quod fre((uenter genua flectebat.Sic 
in optime geatis elevationem servare placebat.Non 
enim oportebat eumqui se ante Deum humiliabat 
non insurgere in boatea, neo eum qui poat tan-
tam elevationem humiliatua non ad Deum exalta-
tur, et pro virtute qua se uaque ad terram abji-
ciebat remunerationem accipere exaltalionem glo-
ria3 coelestem. 

60. Quod vero bene incedebat, inde receptum 
Don minus sapientia viri officium erat. Non enim 
ceasavit pinguea pedes pedea ad apricum proferre, 
ncc equo velociter currenti ob celeritatem eemper 
decureionea praeacripait.Sed ubi oportobat eos qui 
assueti eraot pedibua currere praegrediebatur, non 
indignum interpedeatro reputana juxta veteram 
Perearum morem,quibus placuil domi quidem pe-
dibue uti ad deambulandum, in caeteris autem iti-
neribue equo semper vebi,sed in neceeaitatibue et 
quando triumpbua equitationem admittebat, de 
Cffitero pedibua atrenueuti. 

61. Sicquas muKisaerumnoaa auntetei qui cerla-
minibus assue factus cst araara temperabat mia-
oena virtutia duicedioihua, qua ad sanatioDem 
perveoiebat; languescena, juxta rectam rationem, 
ad vindictam ct tempue ad convoraioDem dana 
iia qui in vilitatem declinaverunt, Saivatorem 
Ghri8tum aibi hic proponena imitalionia exemplar. 
eum qui auper omnea eat et providentia aua omoea 
continet, cujua vitam Jaboriosam exprimebat ut 
bominia qui in operibua, pra3sertim in maximie a 
noraine juvari volebat. Noluilenim alienia quidem 
manibua pulchraa actionee laboriose operari,aeque 
autem ubique virumfortem praebcre, nec auditum 
regiis operibua prcatare, oculos vero injicere et 
manibus oppoaitum projicere. 

62.Itaquopericuliseeobjiciebat ubi exercitus ali-
ter aalvari non poterat, aeque usque ad mortem 
exponena,reliquos aalvaripermittebat.Exinde inler 
dilectaet euper omnia babebat corporia vulnera 
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supra diadametie fulgoree, ac aigilla ferebat 
fortitudinem deaignantia. Regem quidem igitur 
contemplari illum, eed illud aucceaaionis, quam 
Deus ipsi extraordinarie conetituit, conflrmana re-
gem eum qui inter fratrea magnoa et pulchroa 
parvus quidem tuno erat,perpulcher vero.deincepe 
vero maximua. Ducem vero non inveniree ubiqae 
quaerena sicat regem illum. Nam rex quivia (non 
immerito dicimue) ducum dux eet. Equilem sane 
optimum vidi8se,et peditem et contra eingulos di-
micantem ad fortiter bellandum idoneum, et in 
prima fronte prffiliantem et terribilem obaeasorem 
et ineidiarum peritum molitorem caeterisque umni-
bue preediie fortissiine se immiacentem, haBC non 
in succeaaionia catena ccmplicanturflicat a genere 
uaque ad eum prolrabantur, bene vero frequenti 
oriuntur ex exercilatione et permanenti conauetu-
dine, et organorum compoeitione,quam naturaeub 
auctore Deo peregit. 

63. Nimia vero repoaitie bellia ηοα ββ immiecen-
dura putavit rerum ab exordio et tempore quo 
tum euecitata, tum ambigua aeatimata erant, unde 
autem necesse erat in medio adeaae regem et for-
titudinie opere verboque commilitones accendere 
ct fervidoa reddere. Non sane. lioet discrevit (dis-
crevitveroin omnibus animi ardor), alienue et 
contemptor remanebat ad aortea congregataa et 
ad reliqua. Sane exiens ab urbium regina, et il-
lam quae prope bellantes erat castris poaitia 
oppugnabat partim, vero per medium immiaeaa» 
prope mittebat legiones, et aio operabatur prout 
debat Deus, qui una cumipso res propitius sueci-
piebat. Et B\ non novam quid et magoum ao-
oidebat, non erat exinde redire regioe emissarios 
quin omne locoidoneo oonstituisaent. Nam eiraul 
cum ipsis conailia mandabat imperator, per quos 
quaai presena ipee tropwa etruebat.Non enim erat 
cujus bona propoaita non aucceeeerint. 8i vero vcl 
exercitus culpa male succedebat pogna, aut ai co-
piaa etipiendo frustravit conabantur duces, exitus 
iste et praelii afea non ad optima recidebant, 
aliunde quidem cuJpa, regia vero inanus ab hac 
alienae erant. 

64. Sio quidem ineolita gerebat exercilas. Neo 
vero cuivie io prompla eeeet pluribus talia enu-
merasse.Pleraquoenim ipae talium operum aggre-
diebatur, non oaeteriatam praclara committens et 
pcriculosa. Norunt id Ciliceaet Armeni» tribus, et 
Aaayriorum gentee et oranea qui orientalibua 
aolia radiis illuminantur. Scytbarum vero ferocita-
tem non solua virtutibus abundanepater cicuravit, 
eed et non roinua noster. Ultra Istrum vero aic ca-
curritut si quis impune iobubitantium ferarum 
venator alias capit, aliia extremum metum in-
cutit; nec illud semel. Nam Alexandri illud erat, 
vix tali tranaitu prrevalentie, etatim fugientia non 
retro inspioientia ; ηοα enim looum munitum ci-
taveria, quem, fcrtiter oum auia argendo, non ex-
pugnaverit Alexandri preolara virtue, qui ln quali-

, τού σώματος τραύμασιν ήπερ τοΊς έν διάδημα**, 
άγλαΐσμασι, καί σφραγίδας ταύτας ίφερεν , έγγενλ-ψ-
μένας τδ ανδρικό ν. Βασιλέα μέν ούν θεωρεΐν αύτδν, 
άλλά τούτο διαδοχής, ήν θεδς παραδόξως αύτφ Ιά-
θετο, έπικρίνας εις βασιλέα τδν έν άδελφοις μεγελο-ς 
τε καί καλοΤς μικρδν μέν τηνικαύτα, κάλλιστο» $, 
είς δέ τδ έπιδν καί μέγιστο ν . Στρατηγδν δεο-ki» 
ειη πό($ρω τού καί ούτω βασιλέα διασκέκτα^η, 
Έστι γάρ βασιλεύς άπας (ούκ έξω λόγον sktb) 
στρατηγών στρατηγός. Ιππότη ν μέντοι άριετ* τι-
θεάσθαι. καί πεζομάχον , καί μονομάχον βώεφ 
πνέοντα , καί πρόμαχον, καί π ο λ ι ο ρ κ η τ ή ν δεινότε-
τον, καί λόχους καθίζειν δεξιδν, καί λοιπαΤς άαάσιΐζ 
παρείναι μάχαις θερμδτατον, ταύτα δε ούκέτι Ι.ι· 
δοχής άλύσει συμέπλεκται, εί καί έκ γένους κε·?„ 
κεν άχρι καί εις αύτδν, ασκήσεως δέ δτ ι μάλα συνντ-
καί τριβής διαρκούς, καί οργανώσεως, ^ ν φύσις έφ> 
λοτέχνησεν ύπδ θεψ άρχιτέκτονι. 

ξγ . ΤαΤς μέν ούν άγαν ύπερορίοις μάχαις ουτι 
αυτός έκρινε δέον παρεΤναι, τού ανέκαθεν χρόνου τι 
μεταξύ τά μέν έκπολεμώσαντος, τά δέ έν ύποπτο 
θεμένου· δ'θεν καί ήν ανάγκη, πρδς τ ψ μέσψ εΤνει 
τδν βασιλέα, καί καρδίας λόγψ τά πέρ ιξ θάλπειν καί 
ζωογονεΤν. Ούτ' άν, ειπερ αύτδς έχρινεν (έκρινε δ 
έν άπασι τδ τής ψυχής ζέον), αδυσώπητος έμέ* 
πρός γε τού συγκλήτου λάχους, καί τ ο ύ λο ιπού . Αμε
λείσαι προελθών τής βασιλίδος τών πόλεων , καί τ ^ 
έπί τούς πολεμίους πή μέν διχή τ ε μ ώ ν τ ψ στρατό-
πεδεύματι, πή δέ καί ύπερμεσώσας, έξέστελλεν 
γύθεν τδ στρατιωτικδν, καί κατεπρφιτετο, οΓα θεδ; 
έδίδου, δ τών έργων αύτψ συνεπιλαμδανδμενος. 15» 
εί μή καινόν τι καί μέγα συνεπεπτώκει , οδκ ίι 
άναστρέψαι τούς βασιλικούς εκείθεν αποστόλους, μ 
τ δ πάν έν καλψ καταστήσαντας. Συν εξ έπεμπε γάρ 
εκείνοις δ αυτοκράτωρ βουλεύματα, δ ι ' ών ώς αύΛ 
παρών ένήργει τά τρόπαια. Ούδε γάρ ήν βουλιυ» 
μενον μή ούκ έπιτυχεΤν. Εί δέ που ή στρατού ετε* 
σθαλία έσφαλλε τά τής μάχης, ή τδ συμμαχικδνώι 
άπονήρως έμισθοφόρει, τυχδν δε ούτω καί κάδος 
μάχης ού πρδς αγαθού Ι ^ ι π τ ο , τούτου μλν £ U ^ V 

τδ αίτιον, τδ βασιλικδν δέ Ιργον αναίτιο ν . 

ξ'. Καί ούτω μέν τδ τής στρατέ (ας διψκονεμιΗε 
έκτοπο ν. Ούκ άν δέ τινι έγγένοιτο συχνά τοιαύτα 
έξαριθμήσασθαι. Τά πλείω γάρ αύτδς καί τών τοιού
των 2ργων επέβαινε, ούκ ίχων Ιτέροις τά ούτω μέ
γιστα πιστεύει ν καί επικίνδυνα. Κίλικες οΤδασι τε> 
τα, καί 'Αρμένια φύλα, καί γένος 'Ασσύριον , Λ 
λοιπδν, δσον πρωτοφαέσι βολαις η λ ί ο υ βάλλιτ* 
Σκυθική ν δέ αγριότητα ού μόνος δ πολυαριστεος η-
τήρ ήμέρώσατο, άλλά καί ούτος έ π ' ουδέν Ελσιτρ 
"Ιστερου δέ τά πέραν ούτω κατέδραμ^ν, ώς tl u-
άδεώς τες περιψκόδόμημένα θηρία χυνήγετάν, 
μέν άλίσκει, τά δ' είς φόβον κ ινε ί . Καί wro ο« 
είσάπαξ . Αλεξάνδρου γάρ τούτο π ά θ ο ς , χατιεχ^εν-
τος μόγις τής τοιαύτης γενέσθαι παρα(ας , κεί Ιοί 
πεφευγότος άμεταστρεπτί. Καί οδκ -ήν έρυμνόττ^ι 
χωρίου είπεΤν, ής μή ταχύ περιεγτνετο αύτδς «ί; 
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πραττομένοις έπιδεδημηκώς. Αλεξάνδρου τοΰτο με
γαλούργημα, δς (Κατ,ν είπεΤν δ'που) τδ τού Έρακλέος 
σεμνδν άπήλεγχεν. Αύτίκα γάρ δ μέ* τήν Άορνον 
(πέτρα δέ αύτη, τδν Ίνδδν ποταμδν υπομένουσα ταΤς 
|5ίζαις προσαρασσ,όμενον) έλεΐν ούκ Εσχεν, είς τρις 
μεν προσβαλών, τοσαυτάκις δέ , φησιν, αποκρου
σθείς· Αλέξανδρος δέ είσάπαξ προσβεβηκώς, εΤλεν 
έγκρατώς. 

ξε\ ΕΙ μέν ούν πρδς πολλαις τών πόλεων πόλλ' 
έμόγησεν δ ημέτερος βασιλεύς, πολιορκία τριβόμε-
νος, πολέμου νόμος καί τούτο. "Έχει δέ ή συγγρα
φή, καί άς άμα τε εΤδε, καί τάς μέν κατε^ιψεν, 
δσας ούκ έχρήν ίστασθαι, τάς δέ άφήκεν έστάναι, 
δσαις τδ συντελεΤν πρδς ημών ήν. Άριθμδν δέ τού
τοις έπιστήσαι συγγραφικής έργον λεπτολογίας καί 
δλης δίλτου βούλημα. ΕΤδον ήμέραι δύο ποτέ πέντε 
πόλεις άνδραποδισάμενον τδν πολύν Άλέξανδρον. 
Καί τούτων οΤα μέν τάς τρεις έκεΤνος διέθετο, ούκ 
άκριβοΰσιν οί τά τοιαύτα φιλοπονησάμενοι . Α? γε 
μήν λοιπά ι δύο τούς σφών πολίτως άρδην άνηρη μέ
νους έκλαυσαν. Καί ούκ οΤδα μέν είπεΤν πρδς άκρί-
βειαν, έφ' δ'τψ κακψ προϋπάρξαντι· ούχ Εχω δέ μή 
άπόρως Εχειν, τί ποτ' άν ήν έκεΤνο μίγα, δ τοσού
το ι ς άνδράσι βασιλείαν έζημίωκεν . Ενταύθα δέ καί 
τά τρόπαια ουδέν έλάττω, καί τδ άλισκόμενον έσώ-
ζετο, καί περιεποιεΤτο είς εύχρηστούμενον · Ίνα καί 
ούτω, καθά καί άνόπιν δ λόγος δρθή κρίσει έζυγο-
στάτει, τδ θεΤον έπαύξηται τάλαντον. ΟΤ πώς ούκ 
άν τοΰ λοιπού υπέρ τής 'Ρωμαίων γής πρόοιντο καί 
τήν ζωήν, άνθρωποι θανάτψ μέν περιτετυχηκότες, 
πεφιλοτιμημένοι δέ τάς ψυχάς πρδς τοΰ αύτοκράτο
ρος, πρδς δέ καί τοΤς είς βίον άρκούσι κατ αντλού
μενο ι δαψιλώς; ΟΤς καί άλλως αρκούν πρδς μάχης 
έρεθισμδν τδ έν πολέμοις ού μόνον έκβοάσθαι πρδς 
τού βασιλέως τά εις τδν 'Ενυάλιον διεγερτήρια, άλλά 
καί αύτδν προθέειν τών άλλων είς έργον, καί προαρπά-
ζείν τδν στέφανον. 

ξς'. Έ ν γάρ τψ δ'ντι παραθήξαι μέν είς μάχην 
λόγοις Τυρταίου ρητορεία, ή Τιμοθέου πρδς μέλος 
ά'ρμοσις, ών δ μέν £δεται τοΤος εΤναι είς πόλεμον 
ότρύναι, ώς δεξιώς Εχειν έρεθίσαι εις θάνατον* Τιμό
θεος δέ τδν πολύν Άλέξανδρον $δων ποτέ είς θυμδν 
έκμήναι Άρεικδν, καί πεΤσαι πρδς δπλα δραμεΤν, 
ώς ει καί πόλεμος ένίστατο * προθυμηθήναι δέ είς 
Εργον, αστραπής έχων Εξαλμα, Εργου δέ γενέσθαι 
πΰρ, ύλης δραττόμενον. Καί Εστι καί ταΰτα τών ούκ 
οΤδ' οΤς άγνωστων . Ναι γάρ είς άνδρίαν κραταιού- [ 
σθαι τδν δμνούμενον Εκόηλον, δσοις καί αυτοκράτωρ 
Εγνωστο (δσον γάρ τής γής — ήν δέ τδ άπαν τού οίκου-
μένου τμήματος — αυτής, οΤδε θάτερον, οίδε καί τδ 
λοιπδν), βασιλεύς πανταχού γής περισδδμενος καί 
άνδρεΤος ούκ Εστιν δ'που μή τής οικήσιμου γής. Ε ν 
ταύθα τίς άν Εχοι έαυτδν άπασχολήσαι τοις άνδρα-
γαθήμασι, καιρψ βραχεΤ μετρούμενος; Βίβλοι δ'λαι 
καί ταύτα. ΒιβλιογραφεΤν δέ νύν τίς άν αίτήσειεν ή 
άπαιτήσειεν ; 

ξζ\ 'Αναμνηστέον τού μεγάλου εκείνου πολέμου, 
έν ψ μόνος απάντων ώσπερ βασιλεύων δπερεΤχιν, 

bet regione Herculia miraoula confutavit. Nam 
hic quidera Avernum (ecopulus hic Indum flumen 
cohibens radicibus ailapsum) capere non valuit, 
tribus quideui vicibua molitua, totiea vero, ut 
aiunt, a propoeito dejectus, Alexander autem ee-
mel accedena vi subegit. 

65. Itaque quando in plurimie urbibus multum 
laborem maumpait rex Doater obaidere conans, 
belli eaaoraeat.Habent vero annales, et quaaaimul 
vidit, bas quidem delevit quotquot etare non 
oportabat; baa vero manere eivit omnea quee nobia 
adjungend® erant. llorum vero numerum texere 
annalium reoeasentium eingulatim eat et libri to-
tiua ree. Viderunt dies duo oJim quinque urbea in 
aervitutem redactos a magno Alexandro. Quarum 
trea quidem quomodo tractarit, non prsciee de-
signant ii quoe talia tradere videmua. Cfflter» duaa 
civea ad internecionem oaeaoa fleverunt. Neo qui-
dem scio unde narrationem malorum incipiam, 
sane nescio quoduam magnum distrimen tan-
toa viroa regao privarit. Inibi vero et tropaea non 
roinora, et quod cuptumeat eervabatur et reserva-
batur ad meliorem aortem ; idque quemadmodum 
antea sermo recta judioatione aeatimabat ponde-
rana, divinum augeretur talentum. Qui quomodo 
non de ostero super Romanorum terram projecis-
sent vitam, homines mortem quidem sortiti, qui 
aaimae vero ab iraperatore habuerunt, et large ea 
quaa ad vitam aufficiunt obtinueruntfQuibuaet ali-
ter aufficiebat, ad pugnae provocationem bellica doa 
non aolum auctore rege inclnmandi voce Martia 
excitatoria, sed et pugoam prae aliia inchoandi et 
coronae reportandi. 

66 Erat onim reipea accenaura quidem ad pu-
gaam carmiaibus Tyrtei eloquentia, aut Timotbei 
oarmen, quorum alter quidem memoratur ia bel-
lum animoa inspirasse, et ad mortem pro-
vocassee feliciter ; Timotheue vero magnum Ale-
xandrum, cantaaa, quondam in furorem mar-
tium convertiaee et auaeisse ut ad arma curreret 
quaai prflelium instaret; areiaae vero in opua, ful-
guris impetu citatum, operia vero fleri ignem, quo 
materia eonsumebatur. H«c de istis neacio quibua 
ignoiia.Nam certe fortitudine praepollere eum quem 
celebramue, evidene est omnibus qui impera-
torem noverunt (quotqaot enim euper torram 
erant autem omnea habitato partie in terra, no-
verunt unum, noverunt et alterum), rex ubique 
terrarum celebratus et fortis, ubique in terria ha-
bita is oocurrebat. Inibi quis per raodicum tempue 
ooulos abiis preclare geatia avertat? Libri cuncti 
hie redundaat; libroe vero nunc ecribere quis pe-
teretvel deprecaretur ? 

62.Memorandum magQumbellum in quoomnium 
eolua tanquam res prevaluit, aic et optimi viri 
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moree gerene, ββ a tanto bellico tumultu aal- Α °υτω **ί άνδραγαθιζόμενος, εαυτόν στ σώζων έξ ©5-
vana et reliquoe in ainum suum recondena tan-
quam ία aalutia portum.Mercurio quidem similem 
videri eum qui apostolicie eermoaibue efflugebat 
Salvatorie Gbrieti discipulum feliciter accidit αοα 
propter miram quantara oum imagiae eimilitudi* 
aem, eed quia acmo ioter Grscoe fuit ia hoao-
raodo apostolo eludioaior, Barbarum vero genua 
tunc Graecam eapientiam euperavit et diviniorem 
infra ee effinxit iatelligeatiam, et angeli loco im-
peratorem erigobat.et adbuc altera meliori natura, 
quaei incongruum fui&aet bumaaia operibue «qui-
parare facta portentoea. 

68. Nec ibi raagis nostrum eat tempua consu-
mere.aedaatis ait aaltem auditorum memoriamex-
oitaaae, αοα alias eopilam. Nemo eaim tarn eom-
aoleatue eet ut in talibue eomuo αοα reaielat: sed 
tuao quidem astate viribusque floreoe erat, ope-
raque maxima, a corporevero haec robuato et ele-
mcaiaris temperantiae boae obedienti; qua3 vero 
deiocepa extemplo, quibus Glaudii vetua urba pul-
obrior apparuit, mirandum aiiud quia ducie opera 
illa αοα proepero firmeque coaetituti, sed oui me-
rito tribuendum curari etcurare seipaurn et revo-
care quod aanitatia perierat, quaado erat oaturse 
et etudii lucta ; illiua dictitaotis quod eibi parcere, 
hujue vero quod pro republica mori deberet. 
Hoc ultimum nimiuia postulavit, praevaluitque 
coatra naturam atudium. Lectue quidem in quo 
jnflrmitaa illiue curabatur, conepiciendue expooe-
batur ioepicieatibus : equus vero imperatorem 
vehebat αοα ad exercitia aptue,quo solo opus erat 
viro adeo feeso, eed ad praelium hinniena et ae-
censorem ad certamen commovene, ,et iterum pr® 
ceeteris currebat dux imperator virtutem epiraae, 
quasi αοα a morbo, sed a loogo otio procede-
retet cogoito paucie catervie in turmarum decem 
millia viam aperiro, ampliue in ardorem proceeeit 
iu Deum erecta fortitudo ; cui adjuncta bellica vir-
tua onus aobia impositum aimul portavit. Igitur. 
primo concureu perfectum est quod nemini ia 
mentem veoiaaet fortium ia pugo» froate casua, 
fuga illorum quotquot de vita magie providebaat, 
multoram quidcni mi l l ium numerura cumulao-
tes, mutilati vero plerique ab exercitu. 

69. Ha3C ia animo reoogitaoteaet quam multa i n 

τω μεγάλου μαχίμου κλύδωνος, κ α ί τούς λοιτώς 
αίς έαυτδν κατακολπίζων &c είς λιμΧνα σωτήριοι. 
'Ερμή μέν ούν ε?κάσαι τδν άποστολικοΤς λόγοις έλ· 
λαμπόμενον τού Σωτήρος Χριστού μαθητήν έαιτο-
χώς Εσχεν, ού διά τδ πάνυ μ έ γ α τού τής εύ»**; 
άφομοιώματος, άλλ' δτι μή καί έπ ί πλέον δ "Ktti,» 
εΤχεν έμβαθύνων σεμνύνειν τδν ά π δ σ τ ο λ ο ν . Τ· ά 
βάρβαρον τότε τήν Ελληνική ν σοφίαν ύπφ*£ι, 
καί θιιοτέραν έσχημάτιζε παρ' έαυτψ έννο·.ε·, 
αγγέλου τόπψ τδν αυτοκράτορα προσεβ ίδαζε , κιϊ ειι 
έτερα κρείττονι φύσει, ώς άσύμμετρον 6ν avOporsiW; 
έ'ργοις παραβαλεΐν τά φαινόμενα. 

ξη'. Καί ούδ' ένταΰθα πλεΐον ή μ ι ν έστι διατρί-
βειν, άλλ' ή ές δσον άνακινήσαι τ ο ι ς άκροωμίνκ; 

j j τήν μνήμην, ούόέ άλλως καθιύδουσαν. Ουδείς γάρ 
ούτως ύπνηλδς, ώς άπολέσαι τήν έν τ ο ύ τ ο ι ς έγρήγορ-
σιν. Άλλά τότε μέν ακμαίος ήν τ ή ν ρώμην, xxt 
έργα μέγιστα μέν , άπδ σώματος δ ' εκείνα έντονα 
καί τής στοιχειακής κράσεως εύ έχοντος · τά Γι 
εισέτι εναγχος, οΐς ή τού Κλαυδίου γ ρ α ύ ς πόλις ένε-
καλλωπίσατο, άλλο τούτο βαύμα, δ'τι καί στρατηγοί 
έργα εκείνα ούκ εύθηνουμένου είς εύεξίαν, άλλ' ο'οο 
άξίως έχειν τημελεΐσθαι καί νοσοκομεΐν έαυτδν, καί 
άνακαλεισθαι τδ τής ύγιείας απελθόν * δτε καί ην 
άγων φίσεώς τε καί σπουδής* τής μέν οίον δπολι-
λούσης φείδεσθαι εαυτού, τής δέ θνήσκειν υπέρ τοδ 
κοινού. Καί ή ν τδ πλειον ενταύθα, καί ή σπουδή 
έξενίκα τήν φύσιν. Καί J| μέν νοσήλιος κλ ίνη άφίετβ 
είς θαύμα τοΐς βλέπουσιν, Ίππος δέ τδν αύτυκράτορε 
Εφερεν ού γυμναστήριος, ού καί μόνου χοεία ήν 
άνδρί ούτω καταπονώ, άλλά μάχιμο ν φρυαττόμενο;, 
χαί δ ι ατ ιν άσσων τδν έπιβάτην είς εναγών ιον * χιί 
προέθεε τών λοιπών και πάλιν δ στρατηγδς αυτοκρά
τωρ άνδρίαν πνέων, ώς εΓπερ ούκ άπδ νοσηλεία;, 
άλλά μακράς αναπαύσεως ήλαυνι * καί μανφάν** 
χερσίν όλίγαις πρδς μυριόχειρας άρτύειν τήν έφοδον, 
έπί μάλλον είς προθυμίαν προέκοπτε, τ δ είς θεόν 
προβεβλτ μένος 0άρσος· φ συζυγούν καί τ δ μένος τ* 
υπέρ ημών φόρτον συνδιέφερε. Καί τοίνυν ήνυσται 
προσβολή, πρώτη, δ' τις ουδέ έπί νούν ελαβεν 
πτώσις τών θα^ησάντων τδ τής μάχης άντιπρόσατν*, 
φυγή τών δ'σοι προμηθέστερον ΙσχΟν τού ζ-ήν, είς τύ-
λάς μέν χιλιοστύας κορυφούμενοι, κολοβουθέντες δέ τφ 
πλείονι τής στρατιάς. 

(θ'· Ταύτα εις διάνο ι αν άνασκάλλοντες, καί δσα τή 
hac eerie collata, causa eet cur diu lugeamua; tu- D συστοιχία ταύτη σύνθετα, ούκ ί χ ο μ ε ν δπως ού 
mulumcircumddatea optimum virum inoludentem, 
incitamur ad lamentationea conaolationem aliie 
allaturaa. Deinde ob 1 iaquimua, quo devenieti, 
boaorum oostrorum commuae ? Quo ad iotelligea-
dum circuroscriptus ea,qui mirandia omoia replea, 
qui virihter praeclareque gestia abuadaati, dein-
cepe abundaturua ? Donec sit Deue annuena aer-
monibua, optiuaua leoaia progeniea rex uaguibus 
polleat, ut belluaa que adveraus noe afleviuat 
subigero valoat. Hucusque eaim regio rugilu gu-
beraabaatur talia, ot eximia flrmaque ape futuri. 

μακρού πενθών* καί τδν τάφον περιιστάμ^νοι , τον 
τοσούτου καλυμπτήρα καλού, έξαγόμεθα καί πρΧ 
οίκτους, ο\ παραμιθεΐσθαι καί έτερους δφειλέται 6*«· 
τες. Καί ώ, φα μέν, δ'ποι κατή ντη σας , τ δ κοινδν ή ρ 
α γ α θ ώ ν ; "Οποι πρδς αΓσθησιν περ ιγέγραψαι , δ κι: 
πληρών τά πάντα θαύματος, οίς ήνδραγα ν ί ζου , *r-
πληρώσων είσέπειτα; "Εως εΓη δέ θ ε δ ς έπ'**ά* 
τοΐς λόγοις, δ καλδς λεοντιδής βασιλεύς κρατιι*»*ί 
τούς όνυχας, ώς καί έμπείρειν Εχειν υο ΐ ς καθ' f^uv 
δργώσι θηρίοις. Τέως γάρ βρυχηθμφ διοικονομι^ 
τά τοιαύτα βασιλικψ καί σταθεράις έπαγγελίαις τβϋ 
μέλλοντος. 
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ο'. Καί μήν ή κοινωνός σοι χαί βίου χαί βασι

λείας, χαί συνέσεως άκρας μέτοχος, χαί (τδ πάν 
συνιλείν) βασιλει οϋτω μεγάλω είς συμβίωσιν επι
τρέπουσα, χαί συμπάρεστι τ φ νέψ αύτοκράτορι, 
χαί πάντα οίδεν, οίς οικουμένη κατορθούται, τής 
σης άποναμένη χαί μαθήσεως χαί μιμήσεως * χαί 
τά διδασκαλία Εργοις προϊσχομένη, ούκ άν Εχοι μή 
ούχ είς τδ πάν κατευστοιχεΤν τού κοινωφελούς. Άλλ ' 
ήμεΤς καί νούν μέν βασιλικδν έθέλομεν καί τά εκεί
θεν αγαθά* ποθούμεν δέ χαί δπλίτην χατά σέ, και 
χείρας ούτω γενναίας, καί Άρεΐχδν άτένισμα πρδς 
τδ άντίμαχον, καί άνδρώδες Εξαλμα, καί χύσιν αι
μάτων, οίς ανοίγει τδ ρεύμα σίδηρος, χερσί βασιλι-
χαις ευθυνόμενος. 

οα'. "Κδυς, ώ μέγιστε βασιλεύ ήλιε. Καί νύν μέν 
ή σή σελήνη φωσφορεΤ τοις περί γήν, μέλαινα μέν 
τ φ τε πενθίμω ζόφω καί τ φ προφαινομένω δέ, καλδν 
δέ καί φεραυγές απαστράπτουσα τοις βασιλείοις έν-
Οέοις κάλλεσι. Καί φωσφορήσοι δέ ού κατά τούς 
όψέ δύοντας, άλλ' είς άδυτον, ε'περ Ιστιν εύξασθαι. 
Δοίη δέ Θεδς καί τδν ήλιον τούτον έλθεΐν εις δσον 
μιήκιστον, καί τδ καλδν ήμίν ούτω πληθυνθήναι, καί 
ύπδ φωτί διάγειν εκατέρωθεν, δ διαδοχήν ούκούν 
Ιτέραν οΤδεν ή τήν εύτακτουμένην έκ φύσεως. 

οβ'. "U τάφος, τδ τής φύσεως απάνθισμα κρύψας, 
α> τδ τής φρονήσεως πλάτος συστείλας, ώ συγκλεί-
οας τδν άεικίνητον! ούκ Ιδει τοιαύτην τψ βασιλει 
άποτελευτηθήναι αυτών μακρών πόνων άνάπαυλαν. 
"Εδει τούς μακρούς καμάτους παύσαντα καθ' ησυ
χ ία ν μειναι, καί τούς Ιδρώτας άποψήσασθαι, καί 
βίον διατελέσαι ρ^ονα, είτα καί είς τήν έμφρονα ' 
ραστώνη ν και άλυπδν μετατάξασθαι. Ό δέ χθες που 
τ ά πολέμια παγκρατιάζων, καί τοσούτον άνεθείς έφ' 
δσον στεφανώσασθαι, άφήκε μέν τάς περί γήν στρα
τιάς καί δυνάμεις, τών δέ άνωτάτω γέγονεν. 

ογ'. 'Q χράτιστε βασιλεύ, ώ κάλλιστε μέν προφα-
νήναι, άριστε δέ πραξαι, ειπείν δέ ή δ ιστέ* τί δή 
ποτε απόκρυψα μεν ο ς, τοιαύτα καλά συναπέκρυψας ; 
Σεπτδς δ κατά σέ τάφος, τοιούτον εσω κρυπτών 
άνδρα, ού μηδέ πάς δ καθ' ημάς χόσμος αντάξιος. 
Πικρός δ τάφος ούτος, τοιαύτην άπαγαγών έξ απάν
των γλυκύτητα. "Ηδη τις ίδών ώς έπί σίμβλον δρα· 
μεΐται τούτον, τρυγήσων τού Ενδον μέλιτος* άπε-
λεύσεται δέ χολήν σπάσας, πικρίας και θλίψεως χέν-
τρψ νυγείς* χαί ψωμιεΐται δάκρυα. ΤοΤς δ' αύτοΤς 
ούκ έν μέτρω χαί ποτιεΤ εαυτόν. *Ώ λίθος ούτος τά
φου, τδν παντάρβην Εσω λίθον κρυψάμενος! 

οδ'. Έν γάρ αληθές τοΤς έχθροΤς συντρέχον ίδεΤν 
άμα τούτον, καί ταρβήσαι, χαί τραπέσθαι είς φυγήν, 
έφιεμένην άεί τών Εμπροσθεν * εί δέ χαί πίπτειν, 
άλλά τούτο χειρδς βασιλικής Εργον, δρυοτομούσης, 
ώς έν άξίναις λόχμην, τδ τής βαρβαρικής στρατιάς 
έν πυκνότητι λάσιον οΤ καί βραχύ τι άναψύχοντες 
έαυτώς άρτι, καί βουλών καί τραυμάτων άπηλλα-
γμένοι, ών εις βάθος έντετηκυίας τάς ούλάς φερου-
σιν, δμως ούτι που διά τέλους χαίρουσι. ΙΙαραιρεΤται 

70. Et certe commonis tibi vito, regni et pru-
dentie sumra® particeps et (ut paucis dioam) 
regi tanto societate convenientissima, pariter ju · 
niori adstat imperatori, ct cuncta novit quibus re-
gitur orbis, tua, fruena instructione et imitatione ; 
et documenta ab operibue exbibens, non babe-
ret qua non in oranibus publioi commodi lineam 
aequi pergeret. 6ed noa animum quidem regiura 
volumua, et bona qua? inde profluunt: cupimus ve-
ro bellatorem sicut te, tam fortes manus, cnartium 
in hostem vultum, virilem impetum et eanguinis 
effusioneui, cujue cursum aperit ferrum manibua 
regiis so:te directum. 

71. Occidisti, ο maxime rex sol. Et nunc quidem 
luna tua iia qui aunt euper terram, lucem spargit, 
nigra quidem luctuosis et praelulgentibus tene-
brid, apeciosis vero fulgurans luminibus, regiaa 
divinasquo emittens venuatatca. Coruscet non 
secundum astra qu© sero occidunt, sed qu® occa-
eum nesciant, si sic precari liceat. Det Deus et so-
lem istum in quam longieairaum tempus progredi, 
bonumque nobis sic multiplicare, etsublure utra-
que traducere, quod succeesionem aliam nescit 
quam recte a natura compositam. 

72. 0 tumule, natur® Qorem celans, ο prudenti» 
latitudinem coarctan8,euraquequi aemper in actione 
erat conden»: non talem regi oportebat longorum 
laborum requiem ac finem praeberi. Longae fatiga-
tiooes terminantem oportebat ia tranquillitate re-
manaieae, sudorea tereiese, vitam dulciorem de-
gisse, deinde io aapiona «gritudineque omni vacana 
otium mutatam sortera guslaeae. Qui vero be-
ri iorsitan e bellia violor procedebat et tantum re-
laxationia obtinuerat, quantum coronari dignus 
eaaet terreatreequideoiexercilua potastateaquedere-
liquit, supernas vero adeptus est. 

73. 0 validissime rex, ο procellena quidem qui 
apparea, optimo qui ngis, dicam etiam jucundiaai-
rae, cur absconditus taota bona recondisti ? Ve-
nerandua tumulus tantum iotua tegena virum,cui 
neo omnis terrarum orbie aequiparabilis. Arrarus 
tumulua iste talem ab omnibus aufercna dulcedi-
nem. Jam videns aliquia quast ad alveum curret, 
internum mel collecturua ; bausto vero taedio rcdi-
bit amaritudinie et afflictionia aculeo punctua ; et 
lacrymas potabit. Lacrymie istis non in mensura 
potum auiim miscet. 0 tumuli aancte lapis, qui 
iatua lapidcm sanctionem, omnibus formidinem af-
ferentem recondis 1 

74. Vere enim in hoatea currentem aimul vide-
re eum poteras, et confeatim timuis8e,et converaoe 
in fugam fuisee aemper ad eoa qui in fronte erant 
tendentem. Si vero etiam caderet,illud manus opua 
erat regiae, quercus aecantis, aicul in aecuribua syl-
vam, barbarici exercitua densaia agmina hominum, 
qui paululura de novo aniraati et ooaailiia immuta-
tia vuloeribuaque quorum in profundum altaa c i -
catricee geetant, eimiliter nullatenue uaque ad G-
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nem gaudent. Abipsia Hufert exaultationiaelationes Α δ* αύτοΤς τά τού χάρματος το πολύ και έκπλήττο* 
magna turbatio ex admirando eventu proveniens, 
adhuc et archetypi discesaus ad cujus instar ipsi 
etbnarcbasquiapudillossuntdepingivolebant. Sin-
gulis placuit sentcntiis uti. Quarum optima fuit, 
quod,9i tantua ipsie praefuiasct dux,non tanta mala 
passi eesent, orane praelium victores commisiesent 
et armis iavicti reccnsiti fuiseent. Nam coneidera-
bant quomodo non minibus parcena imperator et 
in incuriam delapsus rem publioam adminiatrabat; 
plerumque autem periculie ae objiciens, manuum 
validitatem roonstrans et victoriarum socius prre-
cellons. Sane saepe voluit bolli 09 et ipsi ad mor-
tem biare; et in eo quoque experientia docuit 
quod belli fortuna e virie optimum semper eligit 

τού θαύματος, προσέτι μήν καί ή τ ο υ άρχετυχω 
άπέλευσις, πρδς δ'περ αυτοί τούς έν σφίσιν αύτώς 
έθνάρχας ήθελον γράφεσθαι. "Ηρεσκε γαρ έκάστοις 
γνωματεύειν. Καί καλώς άρα είχε τ δ γνωμάτευμι, 
ώς, εΓπερ τοιούτος αύτοΤς έφίστατο στρατηγός, oui 
άν έπασχον ούτω τά πάνδεινα* πάσαν δέ άν μάγτ,ν 
έκράτουν, καί τδ άήττητον έπεγράφοντο. Συνενοοΰν· 
το γάρ, ώς ού συστέλλω ν δ αυτοκράτωρ τ ώ YffRj 
καί είς τδ άπράγμον καταλύων, διψκεΤτο τετξ; 
αρχής* τά πλείω δέ κινδύνοις έπ ι τολμών , και βρα-
ρότητα προφαίνων χειρών, καί ν (καις παρασπιζόμε-
νος. Καί μήν ήθελε πολλάκις τδ τού π ο λ έ μ ο υ στόμα 
έγχανεΤν καί αύτψ πρδς θάνατον · καί φιλόνεικος 
ήν, έπαληθεύσαι κάνταύθα, ώς άρα δ πδλεμος έν 

et aufert. Poricula ergo in fluviif», pericula in g άνδράσι τδ κρεΤττον άεί έπιλέγδην α ίρε ι τα ι . Κίνδυνοι 
•i is , pericula in insidiis, ία conserto praelio plura, 
non pauca in obsidionibus, ut uno verbo dicamus, 
periculorum decem millia, quorum eadem finia 
mors eat. 

75. Gum ©quura non sit tali natura gloriari fer-
rutn, non cecidiaac eanguino imbutum,multum alie-
norum cruorem efTundene,ne Barbarorum quia de 
novo opera beec fieri irrideret, aecuadum natu-
ram cadit, nemini omnium adveraaa 86 dans glo-
riam pcrpctui triumphi, et dormit longum qui-
dem, sed unde cvigilatur, somnum ; vita quidem 
nuper elapsa ineignia, insignior adbuc conaumma-
tione, quia vitam in regoo oollocavit, cujue fu-
noetus fuiaset non par exilus. 

76. Quie vero non ibi mirandum habeat quod et 

γουν έν ποταμοΤς, κίνδυνοι έν έφοδο ις , κίνδυνοι έν 
λόχοις, πλείονες έν σταδία μάχη, ούκ δ λ ί γ ο ι έν πο-
λιορκίαις 1 καί ώς έν συναιρέσει φάναι, μυριαχον 
κίνδυνοι, είς εν τψ θανάτψ φρονούντες. 

οε'. Έπεί δέ ούκ έπρεπε τοιαύτης φύσεως κατα-
καυχήσασθαι σίδηρον, μηδέ πεσεΤν αϊ μ α τ ι πεφυρ με
νον τδν πολλά τών αλλοφύλων χ έ α η α , Ίνα μ ή κεί 
τις τών βαρβάρων άρτι τά έργα τάδε γενέσθαι σκω-
ψειε, πίπτει κατά φύσιν, μη δ εν ι τών απαντούν κατ' 
αυτού 'δούς έναβρύνασθαι δ είσαεί ν ικητής , καί 
ύπνοΤ τδν μακρδν μέν, μακαρίως δέ αύθις έγέρσι-
μον * άοίδιμος μέν τού πρώην βίου, άοίδιμος & 
εισέτι πλέον τού πρδς τψ τέλει, δτι καί βασιλείας 
έκεΤνος αύτδν έπεβίβασεν, ής έζαίσιον τδ ατελεύτη
το ν. 

ος'. Τίς δέ ούκ άν ενταύθα κρίνει πρδς θαύμα-, ν " ^ — —• ι ρ ^ — — Ν " * "Ύ^"· 
vitam jam metiena pro raorti addicta natura, Hcet υ τος, δ'τί καί τδν βίον ήδη άπομετρών, καί πρδς 
laatum virum legc alligari non oportuerit, et pro 
euperna vocatione divieionom palieos,aiquidemcor-
pua pro natura sua terrae eat reddendum, anima 
vero ad Altiasimum aecendere debet, iimebat 
ne non egregie a vita eolveretur, et ne io fine 
vile quid et praeteritorum impar in ΒΘ non admit-
teret. Immensa igitur quidem luctu omnis pro-
ducebatur, nihil vero aliud inter omnia ad majo-
rem laborem urgebat. Itaque belluaa juvenilee 
proetravit, Herculis decua illud, lepido nomine luc-
tam illam deeignans aicut in exercitiis. Immi-
nuto vero pedum vigore, iterum haec ioter-
positis frequentibue iDtervallia agebat. Et morbus 
quidem ad tranquille aistendum iocitabat; maoua 

τής έν τή θνητότητι φύσεως, εί καί μ ή π ω έδει τόν 
τηλικούτον, πρδς τε τής άνωθεν κλήσεως διχαζόμέ
νος, καί τδ σώμα μέν ανάγκη* Εχων παρατιθέναι 
τή γη , τή δέ ψυχή άναβαίνειν πρδς τδν Τψιστ&ν, | 
ώκνει μή ευγενώς άναλύσαι, άλλ' έπί τέλους ταπει
νών καί τοΤς φθάσασιν άσύντροχδν τι παθειν ; Μάχη 
μέν ούν άπασα ύπερόριος έλήλατο * κατήπειγε δέ 
ούδ' άλλο ουδέν, δ' τι τών απάντων, είς πόνον μεί
ζονα. Θήρας τοίνυν νεανικούς έ£ριπτε , τδ τοδ 
Ηρακλέους τούτο σεμνδν, ύποκοριζδμενος μάχην 
ταύτην, ώς έν γυμνάσματι. Τού βαδιστικού δέ τόν» 
δπενδιδόντος, κατά συχνάς αύθις ανάπαυλας έγίνετο 
τούτο. Καί ή νόσος μέν ήσυχάζειν προύτρέπετό, ή 
δέ χειρ τών γενναίων έργων ούκ άπείχετο* καί πως 

vero ab egregiis operibus non abatinebat. Et quo- D αίδώς αύτδν περιέτρεχεν, εύρεθήναι μ ή *ΐς τ ο πάν 
dam modo babebat illum pudor neignavua in agen- έγρηγορότα, δ'τε κληθήναι διήσειε. 
do videretur quotiee atimulo exierno opua babebat. 

77. Itaque quod ab omnibua expetendum eat 
quibus in promptu eat juxta prudenti» regulas 
vivere, auffecit usque ad conauminationem exi-
tu3 ad desideratum Deum, in omnibua perfectioDis 
compos; legatioaea parana; mittens quo oportebat; 
cum undcquaque legatis traotans; graviter con-
cionans, quod quivis vooabit quasi a leoto regio.op-
portuniue volens per proverbia eignificare, quam 
a eedo dicta ; ad memoriam revocane et evolvena 

οζ. Καί τοίνυν τδ τοΤς άπασιν εύκταΤον 9 οίς μέτε-
στι τού πρδς δρθρδν [αη δρθδν?] φρονήσεως Ιστα-
σθαι, έξήρκεσε μέχρι καί είς τέλος τού άπεληλυθέ-
ναι είς τδν πεποθημένον θεδν, εαυτού ών εις τδ ««· 
τη . τέλειον · στέλλων πρεσβείας * έπ ιστέλλων , fcw 
έΧΡή ν* χρηματίζων τοΤς μυριαχοβεν πρέσβεσι'* $ν 
μηγορών έμβριθώς, ά δή τις δνομάσοι δ>, άπδ κλί
νης βασιλικής καιριώτερον παροιμιάζεσθαι θελων, 
ήπερ τά άπδ κηπαίας λεγόμενα· απομνημονεύω* 
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και άνελίττων σπουδαίας πράξεις, τάς μέν, άς νους 
βασιλικός εκείνου προεβάλετο, τάς δε παλαιάς, αΐς 
παραδειγματικώς τάς εαυτού παρέβαλλε * διαίτων 
ύποθέσεσι, δι' ών απευθύνονται πόλεις · διδάσκων, 
ατε δή καί άνήρ αποστολικός, εΓ που διδασκαλιών 
τ ι άπορηθιίη * έν δικαιώμασι θεού άδολεσχών 
μετά τού Δαυίδ θεολογίαις έμβαθύνων λεπτψ λογι-
σμψ καί θυμψ, καί δλίγα μετέχοντι σώματος* τάσσων 
έμφρόνως τά κατ* αύτδν* έπιτάσσων μεγαλοφυώς τά 
μετ' αύτδν είς τέλος προάγων, ά μή φθάσας εύερ-
γετικώς εις εντελές ήγαγε* δημοσία τε καί κατ' άν· 
δρας άξίαις έμβιβάζών* πλούτους έπιβρέχων τοις δ'σα 
καί γή διψώσα έπιδεομένοις* χρυσάς έπιτιθείς κορω
νίδας ίκετηρίοις γράμμασι, σφραγίζων, έπισφραγίζων 
τ ά μέν έκ καινής, τά δ' εις πλεΤον στερέωμα, έν οΤς 
καί ή τών εκκλησιών φροντίςκαί προμήθεια, ήν άγχού 
που ήμερων ή τών εκκλησιών κορυφαία έκρδτει περι-
σαλπιχθεΤσαν έξάκουστα* τδ πάν είπεΐν , θεμελίους 
ύφιστών στερεούς τψ τήν οίκουμενικήν οίκοδομήν 
διαδεξομένψ υίψ βασιλει* δς άμα ήν δ'τε σπαργάνοις 
περιειλίχθη, καί άμα διαδήματι περιελήφθη , καί 
στέμματι βρεφδθεν ώραΐσθη βασιλικψ , 'ίνα δ ι άπαν
τος ών βασιλεύς, συνδιΐκνούμενον φερη ταΤς ήλικίαις 
άπάσαις τδ τοις βασιλεύσι πρέπον εύεργετικδν, καί 
συνεπαυξάνοι τδ ένθιον, καί τδν μέγαν βασιλέα και 
παΐδα εις άνδρα τελειώσειε μέγιστον, βασιλεύτατον * 
δ'περ καί ευαγγελίζεται ήμΤν τβκμήρια παραφαΐνον, 
οΐς ούκ έστι λύεσθαι ή έκπίπτειν είς τδ δυστέκμαρ-
τον. 

οη\ Άλλά ταύτα μέν μοι ή έν λόγψ θ^ρμότης Ιξω 
τού προκειμένου παρέθετο. Εκείνος δέ άλλ' έπεί 
πάντα πέρας αύτψ εύρε τά κρείττω , καί είπεΐν 
εσχε καί αύτδς, ώς ήδη τετέλεσται, καί ά μέν κατά 
σκοπδν καί τδ βιώσιμον δέ, απορρίπτει μέν τδ έ*μ-
βιον, γίνεται δέ τού αβίου. Καί χρυσδς μέν ηλίου 
άντίμιμος , καί μάργαρος ύποκρινόμενος φώς , 
καί λίθοι πυραυγεΐς , καί δ'σοι κάλλος άπαν 
ανθέων παρευδοκι μούσι . λογίζονται ώσεί ου
δέν . Επικρίνεται δέ τδ νύκτερον άμφιον , δ 
τήν είσέπειτα ήμέραν ευαγγελίζεται , ής εί μέν 
ύρθρος προηγήσεται, λόγον άν έ'χοι· νυκτδς δέ ούκ άν 
ε!'η διαδοχή. Καί συμβόλω τοιούτψ δεδωκώς έαυτδν, 
άπολέγεται μέν τήν ύψηλήν καί τρυφεράν στιβάδα* 
(Μπας δέ ύποστορεσθήναι θ'λήσας , τυγχάνει τού 
έφετού. Καί στρωμνήν έσχάτην ταύτη έαυτψ τίθεται 
δ πολλάκις δ'μοια πεπονθώς, οΐς υπέρ ημών ένήθλει* 
και καταβάς τήν έν ταπεινώσει ταύτην κατάβασιν, 
άναβέβηκεν, ούπερ ανωτέρω ού θέμις άνελθεΐν άνθρω
πον. Καί φιλοσοφήσας, δ'σα ψυχή καθαρά καί βοοει
δής, μονάζουσα σώματος, καί επιγνώμων γενόμενος 
τής αναλύσεως, καί ειπών ήσυχη, και άκουσας πρδς 
τών έγγιστα, δ'σα έχρήν. απελύθη τού δεσμού* μάλ
λον μεν ούν αληθώς έκδεδήμηκε, συνταξάμενος, δ δή 
μακαριώτατον αληθώς, και άνθρώποις γε ούσιν ήμιν 
άπασιν εύκταιότατον. Κεΐσθαι μέν γάρ εμπνέοντα , 
καί σιωπή κατάσχετον, καί ουδέ φρονεΐν εΐδότα, τούτο 
θνήσκείν άν ρηθείη αληθώς* μεταστήσαι δέ λαλούντα, 
ών μεμνήσεταί τις είς άγαθδν, καί σψα φρονούντα, 

etrenuae aotionea, has quidem quas ejus regia mens 
propoeuerat, illaa vero veteres, quibus exempli 
causa auae aequiparabat; principiaaoite diacernena 
quibus recte guberaanturoivitates; docena aicutvir 
apoatolicus, ai forte documentum quoddam exami-
nandum esset; in judiciig divinia procedens juxta 
David; divinis scientiis incumbena aubtili ratio-
oinio et ardore, et parum corporis ope egenti; 
prudenter aoa.regeiia; megnaniine qu® auntcirca 
ipsum dirigens; ad finem perduoens, qu» non 
ab initio recte ad ultimum flnem perduxerat; 
publicis et privatie dignitalibua porfunotua; di-
vitiae cumulans in eoa qui indigebant siout lerra in-
aquosa; aureaa apponensconoluaioneaaupplioibua 
litteria, aigillo eigaaos, obiirmana, alia de novo, 
alia ia ampliorem confirmationem, in quibua et 
eccleaiarum aollicitudo et providentia quam bia 
ultimis diebue ecclesiarum fastigia resonabant 
tubarucu aonitu ; ut omnia dicamus, fundationes 
aolidas etabiliena filio in ©dificatione uoiversali 
auoceeauro regi, qui simul ac faciia involutus 
fuit, diademate cinctua vittieque ab iafantia regiis 
decoratua est, ut omoibus nuraeris absolutus rex 
proticiens omni ntati ge6taret beneficium reges 
deoena, augaretdivineinspiratamdotem.etmagnum 
regem et puerum in virum maximum regio nomine 
digniseimum coneummaret; quod et bonum nun-
tium et aignum nobis afTerans fulget,a quo non est 
quod solvamur et io iafaustorum conjecturam de-
cidamus. 

78. H«c quidera mihi sermonis ardor praeter 
argumcntum subjecit. HJe vcro cum scopum sibi 
omoia invenit meliora, et dicere potuit et ipee 
quod jam coneummatum eat, quod aecundum ter-
minum et vitalitatem, rejicit quod vitale eat et ilt 
vitae minime vitalis particeps. Et aurum solem 
imitans, et margarita lucem simulans ct gemmee 
iguicolor® et qua3 florum pulchritudinem omnem 
auperant tanquam nihil eatimantur. Eligitur 
vero nocturnum indumontum quod diem poslerum 
annuntiat; cujus si diluculum praecedet huic con-
ecntanea erit, nociis vero nulla auccessio. Et ad 
eignum tantum qui eededit, rejicil quidera elatum 
et delicatum lectum deliciosum, crates vero sterni 
volens, quod cupivit obtinet. Stratum illud ulti-
raum sibi parat qui a*npe similia perpessus est; 
quibus pro nobis se exercebat, ot desceodens ad 
talem in bumilitate depreasionem, exaltatua estad 
culraeD quod superare gcnus hominum faenon est. 
Et philosopbicfi mcditatus est utpote anima munda 
et Dco similis, corpus relinquens et liberatio-
nera soiens, et audions ab bis qui aetabant quan-
tum oportebat, a vinculie aolutus est: quin veriua 
ultimam viara arripuit ordinatim incedens, illam 
quae vere beatisaima eat et bominibus nobis omni-
bus maxime deaiderabilis. Nam jacere quidem 
spirantem et in silentio prsepeditum, nescien-
tcmque prudentlam, illud vere mori dicitur ; im-
mutari vero loquenlcm de iis quorum memineris 
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quivis in bonum ot saluiaria cogitantem illud po-
tiua transitus dicetnr, et tran9itus felix Si vero et 
mors, sed ea quae nibil prastcrpa spirituale auper-
lucrata est,nec quid de vitae tempore reservans,neo 
cogitationem in actionis impotcntia concludens et 
ratiocinio dominatiooem scrvanii insidiae tendens, 
decodentis vero inhabitationitantum baereneet con-
tra ipsum agens. 

79. Sic quidem rex benedictione divina reli-
cta reginae conjugi, et regi filio et aliia quotquot 
aacrum tabernaculura circumdabant, adjunclus 
erat eupernie as*minibua, et regum Regi, Ueo, pro-
ximus astiLerat, ad cujus sprvitium regnuni eemper 
direxit. Civitatem VOPO non diceree boroinum vo-
com babentium babitationem esse; scd cupiebant 
non amplius superesse. Kt avulso fundamento ipsi 
quoque una jacuerunt: ac vitae lumen qui perdide-
rant tenebrae internas extrineecue prodebant, ββ 
obtenebrantee et tam obscura; nubi convcnientem 
imbrem, plurimas lacrymas effundentes. Omnino 
oblivioni doderunt, qui fundamenti locum illum 
recenter praRsentem non amplius videbant, regea 
nostroe, divinissimum faetigium, qui dominationi 
domum nobia assurgere faciunt. Quoa ait aervans 
firmiter iacedentea magnus domus ffidiilcator 
Deue, qui non eolum civitates aedifioat, quaa nisi 
cuaiodierit ipse, fruatra vigilat qui custodit; sed 
et limum plasmans in eolidum opue, et domoe 
sic aedificaos, aliaa in hominibus, et praesertim 
maximas, quae ad defensionem abomni roalo quod 
in mundo esse potest, in alto gradu «dificatie 8unt 
(reges autem dico in quibua faetigium con9J8tit),qui 
reges aocundum no9, quorum bene gestis jam ab 
exordio cursus imperatorii cumulati sumus: ca-
piant quidem indc omnis rei exordium, adbnc 
voro amplius incrementum curanto similitudinis 
cum Deo per benoficentiae talentum; quod ipsis 
illa tanquam bonis villicis propoauit, ampliua dif-
fundi volen9 bonu m secund ura divinam imitationecn 
et plura Θ88β beneficia rccepta et colJata. 

80. Sermonem produxi, ο beate rex, quantum per-
mittebat tempua. Dixiaee eoim, quantum facultaa, 
de hoc vero vituperatio ne in me cadat qui tempori 
parcendo in sermone meo deoorum observari. 
Abeit igitur nemeeis. 

τούτο δέ αποδημία Λέγοιτ' δν μ ά λ ι σ τ α , χαι «5η 
μακαριστέα. ΕΙ δέ χαί θάνατος, άλλ ' ούτος ού&τι 
τού νοερού παρακερδήσας, ουδέ τού της ζωής nt-
ρού νοσφισάμενος, ούτε μήν κατακλείσας τδ φρονώ 
είς άπρακτον, καί τψ οίκοδεσποτούντι λογισμφ έαι-
βουλευσάμενος, απελθόντος δέ τ ψ οίκίσχψ καταμί»ις 
έπφέμενος, καί χατά εαυτού δεδρακώς. 

οθ'. Καί ούτως δ μέν βασιλεύς εύ*.ογίαν τψτ α 
θεού λ ελ ο ι πώς τη τε δμοζύγψ δεσποίντι, καί τφ^εκ-
λεΐ τέκνψ, καδ τοΤς άλλοις δέ ό'σοι το Ιερδν π»·Α-
σταντο σκήνωμα , συνήπτΟ τοις άνωτάτω τάγμια, 
καί τω παμβασιλεΐ παρέστη θεψ, ού π ο δ ς Αεραεείχι 
άεί τήν βασιλείαν άπεύθυνεν. Ή δέ σεδλις ούχ Ιν εί-
πες οΓκησιν αυτήν ανθρώπων είναι φ ω ν ή ν έχόντνν 
άλλ* ήθελον μηκέτ' είναι. Καί τού θ ε μ ε λ ί ο υ ύποσα-
σθέντος, καί αυτοί συγκατέπιπτον κ α ι τδ τού {iiw 
φώς άπολωλεκότες, τήν έντδς έκτδς ύπέφαινο* μέλαν-
σιν, ζοφώσαντες εαυτούς, καί τψ τοιούτω νέφει δμδλο-
γον ύετδν, τδ δαψιλές δάκρυ, κατάγοντες. Κάν έζέλιπον 
είς τδ παντελές, εί μή τδν τού θεμελ ίου τόπον εκεί
νον άρτιωθέντα εΐδον, τούς βασιλείς ημών, τήν 6W 
τάτην κορυφήν, οι τήν τού κράτους δροφήν ήμ« 
ύπανέχουσιν. Ούς καί ειη συντηρώ ν παγ ίως βεδη-
κότας δ μέγας οικοδόμος θεδς, δ μ ή μδνον πόλεις 
οικοδομών, δς εί μή φυλάξει αύτδς, είς μάτην άγρο-
πνηθήσεται ή φυλακή* άλλά καί πηλοπο ι ίαν πλάι-
των είς τδ σιερέμνιον, καί οίκους οέτως οικοδο
μών, τούς τε άλλους τούς έν άνθρώποις, καί μάλισα 
τούς μέγιστους, οί πρδς άλεωρήν παντδς κακού τοι 
έν κόσμψ άνψκοδόμηνται (τούς βασιλείς λέγω, b 
οις τδ κορυφαΐον), οί καθ' ήμας, ών της ευεργεσίες 
έξ αυτών ήδη βαλβίδων τού της αυτοκρατορίας δρό
μου άνεπιμπλάμεθα. Λαβόντων μέν εκείθεν τδ τω 
παντδς ένδόσιμον , προσεπαυξανόντων δέ καί άπ3 
πλέον τδ έξομοιούν θεψ τής ευεργεσίας τάλαντον'ί 
δή αύτοίς εκείνος ώς άγαθοΐς οίκονδμοις παρέθετε,' 
θέλων έπί πλέον χεθήναι τδ άγαθδν κατά θείον μί
μησιν, καί εΤναι πλείω τά ευεργετούμενα, καί γε * 
ευεργετήματα. 

π'. Όσιωσάμην τδν λόγον, ώ μακαριστέ βασιλ4 
εις δσον έπεμέτρει καιρός. Είπεΐν γάρ, είτ δσον εει 
δύναμις, ούκ δν αληθές άπελεγχθείη μοι, ένδαψώ»-
σαμένψ καί χρόνον έοικότα καί τδ της αδείας κελί*. 
'Απίστω δέ νέμεσις. 

EJUSDEM 
EPISTOLA AD THBSSALONICEIVSES-

4. Si ego primu9 hano institutionem epiatola- D *'· Ε* μέν έγώ πρώτος δ ι α π δ μ π ι μ ο ν διδα«&**» 
rem, ο fratreg, ad V 0 3 mieiggem, novi quid agere ώ αδελφοί, έξέστειλα ταύτην, ένέτρεψεν άν τι; ψ 
forta98e accuaarer. Cum autem non primug hac via τής καινοπραξίας Γσως. "Οτι δέ ού προάγω έρχ* 
procedam, sed perantiquam consuetudinem eequar μένος, άλλ' επακολουθώ παλαιτάτν^ με$όδψ τοιεν*^ 
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χαί ζήλω τών προηγησαμένων ενάγομαι είς έργον Α et exemplo majorum ad idem faciendum inducar, 
δμοιον, εύ (χω πεποιθήσεως, εύρέσθαι συγγνώμην 
της μιμήσεως, τά τε άλλα, και διότι λόγψ καί νόμψ 
τοιούτψ καί οΐ άλλως έπιστολιμαιοι λόγοι έξεύρηνται. 
Ααλητόν γάρ ζώον δντες οί άνθρωποι, καί δι' αύτδ 
φίλολόγον, καί ούτω φιλάλληλον, συνόντες μέν δμι-
λούσι τά σφίσι φίλα· δτε δέ καί δισταιεν κατά τόπον, 
δσιούνται τά τής λαλιάς άποστόλοις, πή μέν ζώαιν 
έλλογίμως, πή δέ άψύχοις μέν, ήσκημένοις δέ είς 
προσφώνησιν γραμμαΐς τεχνικαΐς, ταΐς διά μέλανος 
γραφικού. Καί τοίνυν έννόμως ούτω διδάσκων υμάς, 
δ'σα καί πατήρ θειος, τέκνα πνευματικά έκ διαστή
ματος τοΰδε, δ καί αύτδ θεδς ήμίν ώς έφαμάρτοις 
διώρισε, πρώτα μέν εύχάς αύτύς τε ποιούμαι, καί 
ές υμών προκαλούμαι, μή είς κενδν λαλήσαι, άλλ' 

perauaaisaimum habeo fore ut hujua imitatio-
nie venia concedatur et omnioo,et quia alia ecri-
pta epiatolaria partim forma partim argumento eo-
dem modo ezarata sunt. Cum enim hominea lo-
quendi facultalc pncditi eint, quo fit ut lubenter 
colloquantur et sese diligaot invicem, quando eo-
dem loco degunt, de rebua sibi cbarie conversan-
tur: quando autem locis aeparantur, conversatio 
transmittitur per nuntios, nuoc vivos et diserte 
loquentes, nunc mortuos quidem, sed ad allocu-
tionem aptos signis artificiosis atratnento exaratia* 
8ic igitur legitiine vos erudiens, uti pater divi-
nus, infantes spirituales β longinquo,ad quod mu-
nus nos peccatores Deus destinavit, aute omnia 

ωσπερ έν τψ παρείναι, ούτω καί απόντα χώραν εύρέΐν g precoret utmecum preceminiexhortor,neiQca8Sum 
με φίλης ακροάσεως παρ' ύμιν εΤτα καί λαλώ ούκ verba faciam, sed ut, quemadmodum prseene, ita ουκ 
ά συμφωνά, οις φθασας βιβλιοφυλακεΐν ύμΤν έν 
καρδίαις άφήκα, έχόμενα δέ πάντως εκείνων, καί 
στρεφόμενα έν τοΐς αύτοΐς. Καί έστι τούτο Δαυιτικώς 
καί έν έμοί άδ ο λέσχη μα έν δικαιώμασι Κυρίου, ταυ
τδν δ' είπεΐν, έν διδάγμασιν άρέσκουσι τψ θεψ. Ού 
γάρ άν τις δυσπραγοίη ψόψον τινά, δικαιώματα 
Κυρίου καί νοών καί προφέρων, τά έν τψ^καθόλου 
δικαιούντα καί τδν διδάσκοντα καί τδν διδασκόμενον 
τδν μέν, ώς τά τού θεού λαλούντα,'τύν δέ, ώς μή 
παρήκοον. Καί ούτω μέν έγώ λαλώ άρτι πρδς ύμας, 
ού κκτ' δψιν αμέσως καθά πρδ τούτων, ώς έμε μέν 
διδάσκειν, ύμας δέ άκούειν έκ τού παραχρήμα, καί 
που έχειν αύτίκα ερωτών, ε" τί που παραπέσοι 
απορίας άξιον, καί τήν λύσιν έξ ημών ζητεΐν, καί 

etiam abaens libenter attenteque a vobia audiar, 
siquidem loquor non diversaab iis quae vobis in 
intimis cordium roceesibus conservanda priue tra-
didi, sed quae prorsus cum illia cobaereant et in 
eodera verseatur argumento. Vertitur autem ora-
tio mea, ut cum Davide loquar,in justiilcationibua 
Domini,boc eet in doctriniaquae Deo placent. Ne-
que enim vituperio dignus fuerit quimente veraat 
et verbis profert justificationea Domini, et magi-
strurn et discipulum omnino justiftcantes, illum 
quidem ut qui quae Dei sunt loquaiur, buno au-
tem, ut qni non inobediens sil. Etsic ego nuno ad 
vos loquar, non immediate e conspectu quemad-
modum antea, cum ego docerera, vos auteni auri-

δέχεσθαι, δ δή καί αύτδ νομοθέτημα διεξοδικής δι- C bua me exciperetis et, si quid esset minus clarum, 
δασκαλίας ήν ποτε* άλλ' έξαποστέλλω τδ διδασκάλιον 
άναγκαίως, καί ή ανάγκη αύτη διπλή, πραγματευο-
μένη καί τά υπέρ υμών καί τδ κατ' έμέ, ίνα σωζοί-
μεθα έξ ίσου ίσοταλάντψ ροπή· έγώ μέν, ώς διδά
σκων τδ άγαθδν, ύμεΐς δέ, ώς υπακούοντες, δ καί 
έν τοΐς πρώ ην ένιαυτοΐς εύπραγούμενον έν ύμιν 
διεφαίνετο. Τίνα δέ μοι τά ούκ άσύμφωνα τοΐς 
έφθακόσιν έμοΐς λόγοις διδασκαλία; Τδ δ'λον τής 
επιστολής ταύτης εδάφιον, έν ψ καί αύτψ δικαιοσύνη 
κείται, εΊβε μή κοιμωμένη ές άπρακτον, άλλ' έπανα-
παυομένη, κατά νούν γραφικδν, καί γρήγορος αύτη 
προσφερόμενη έγρρηγορόσιν ύμιν. 

illico me interrogare et solutionem ex me qunrere 
et accipere possetis, quam conversationis nostrre 
legem illo lempore nobis statueramus : eed mitto 
vobis doctrinam necessitale coactus. Eat autem 
necessitas haec duplex, ut quac et ad vos et ad me 
pertineat, ut pariter eadem ratione salutis parti-
cipes fiamua: ego quidem ut bonum docens, vos 
antcm ut morem gereutes, qua virtutc annis prae-
terlapsia insignem vobis gloriam peperietis. Qu»-
nam autera Hunt praecepta niea a prioribue Qondi-
versa ? Totum hujua epiatolae argumentum, in quo 
ot ipso justitia vorsatur, qua3 utinam haud lorpore 

inefficaci cobibeatur, sed, ut 8criptura ait, aliquantulum requieacens, jam evigilataad vos vigiles per-
feratur 1 

β'. "Αγε δή, ώ φιλτάτη τψ θεψ αγάπη, ψ κόσμου β 
παντδς σύστασις, ώ πάντων τών έν άνθρώποις 
αγαθών αιτία, ώ φύσεως τής καθ' ημάς έπικόσμημα, 
ώ μήτερ καί είρήνης καί άπραγμοσύνης και ησυχίας 
θεοφιλούς, ώ τοις φιλοκάλοις καί φιλοθέοις άπρα-
γμάτευτον καί εύπόριστον άγαθδν, δι' ήν και νόμοι 
τέΟεινται, καί πολιτεΐαι έξεύρηνται, καί συναλλά
γματα έπινενόηνται, καί τδ δ'λον είπεΐν, δι* ής δ 
βίος άπαξ έρρυΟμισται· ώ τοίνυν αγάπη μελιτόεσσα, 
ήν δ μή έχων άνθρωπος είς θηρίον άποκέκριται, ήν 
δ μή προφέρων διδάσκαλος μίσους έστί κατάξιος * 
πάρεσό μοι καί νύν άρτυμα πνευματικόν πανδαισίας 
ταύτης, ήν δαιταλεύσι φίλοις διαπέμπομαι. Εί δέ 

PATROL. Ga. CXXXV. 

2. Ageigitur, ο cbaritas taotopera a Deodilecta, 
ο mundi universi compagee, ο omnium qua3 ho-
minibus eveniuntbonoruiiA cauaa, ο natur» nostre 
decus, ο maler pacia et oiii et quietis Deo grate, 
ο bonum virtutis atudioais Deique amantibua sine 
magno labore comparabile, ο charitas ; per quam 
leges latae, et civitates fundatae, et fcodera inita 
sunt, per quam, ut uno varbo dicamus, univeraa 
vita ordinata csl: ο cbaritae dulcissima, sine qua 
homo ab beatiae similitudiocm deprimitur;sine qua 
mugister odio ae dignum reddit, adea mibi jam 
velut condimentum apirituale barum epularum 
quas oharis coavivia transmitto. Si vero reliquue 

33 
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quoque virtutumcoBtus, anoillarum dilectarum do- Α κ α ι λοιπός δρμαθδς αρετών άμψιπένονταί «, δη 
minam aectantium instar, te comitatur, assistant 
ot ipsae convivio et quae decet perficiant, ut cibus 
hic epiritualis verum nobie bonura preebeat,omiiino 
excellentius quain illius molarii Eunosti, quem ve-
tue fabula magno bonore dignum babuit. 

3, Animum igitur, ο fratree, advertite iie que 
dioturua aum. Et quoniam spiritualis haeo mensa a 
manibus charitatis dilectissimee veluti a prudenti-
bus coquis vobis apponitur, accumbite ad eam per 
Deum, cui assidet, et epulis fruimini, ut sincer» 
genuineeque charitatia participes (iatis: nolite au-
tem propterea qaod sapientiae libamen vobia non 
affertur, stomachari aut jocari. Etai enim magi-
eter sapienti® expera aut etiam injucundus est, 

καί οπαδοί φίλαι θεράπαιναι, παρέστουσαν τφ «βα
τ ίω χαί αύται, συντελέσουσαι τ ά προσφορά, άς h 
ήμιν ούτω νόστιμον καλδν ή πνευμυατική αδτη εχβσ, 
τροφή, τφ παντί σεμνότερον τοΰ έ π ι μ υ λ ί ο υ Εύνόστβϊ, 
δν λόγος παλαιδς διά σεβάσματος ^γαγε . 

γ ' . Προσέχετε δή, ώ αδελφοί, τοίς £ηθη«ορέ**. 
Καί έπεί χβΐρες αγάπης τής π α μ φ ι λ ή τ ο υ τρ Ιψ 
χήν ταύτην χαί τράπεζαν χαί τ ρ ο φ ή ν δσειεί «I 
φρονες δψοποιοι καταρτίζουσι, γ ί γ ν ε θ ε πρδς άκ\ 
διά τδν θεδν, φ παρεδρεύει* χαί π ρ δ ς άλη|? m 
άπαραχάραχτον άγάπησιν σιτίζεστε τ ά προτφ,β»-
μενα' χαί μή, διότι σοφίας ού παρατέθειται %μη 
δμίν, σιχχάζεσθε άηδιζόμενοι. Εΐ γ ά ρ χαί άσεοχι 
διδάσκαλος, χαί εις ουδέν γλυκύς, ά λ λ ά ή οτγάπη.Ιι 

attamen oharilaa, qua etiam iraperiti preceptores g ήν καί ίδιώται διδάσκαλοι προσιτο ί γίνονται τ*ς 
ab iia qui edoceri cupiunt, frequentantur, hunc 
calicem dulcem reddet, hilaritatieque raerum pro-
piuaudo quaead sapientiam hauriondam sufticiant, 
abunde suppcditabit, adeo ut qua mundua evomit, 
oraninoet vi careantetignorontur,moderatio autem 
ettemperaotia animam evehant ad vitam ange-
icam. 

4. Charitae, ο fratree (nunquam enirn ab ea de-
sistam, imo, licet molestus aim, Pfimper citaboj, 
si quando in vobis largiter inbabitat, ante omnia 
requirit, ut qui vere homo vult eese, apud Deum 
eitet eoa qui ipsi adetant,deinde apud regem.Num 
porro etiam episcopi diligi debeant a presbyteris, 
et diaconis Chrietianis el ab univereo clero ao po 

έφιεμένοις μαθειν, γλυκάνει τδν κρατήρα tcww, 
καί ίλαρότητος μέθυ προβαλλόμενη , έμβρωμετία· 
τ · καί ποτιεΐ τά εις κόρον σώφρονα- δι' ου δ j» 
κατά κόσμον εμετός άπρακτε!, ώς μ η δ έ γινώσχεσίει, 
τδ δέ νηφάλιον δραξάμενον τής ψ υ χ ή ς αναφέρει αοτς· 
ειςπολιτείαν άγγελικήν. 

δ'. Ή αγάπη, ώ αδελφοί (ού γάρ έθέλω άποσχίσ*· 
ποτέ αυτής, άλλ' οΤον παρενοχλώ, π ρ δ ς β (αν ανψ 
έπισπώμενος), εΓ πως ύμιν είς πλάτος έμπολιτεύοαε, 
πάμπρωτα μέν άπαιτεΤ, τδν ώς αληθούς orvOptttsv 
πρδς τψ θεψ είναι καί τοις αύτψ παρεστώσιν, ε» 
καί πρδς τψ βασιλεϊ. Εί δέ καί οί αρχιερείς άγεβ; 
θήσονται πρός τε τού πρεσβυτερίου, και τής b 

pulo, vos noetis, qui e sacro suggestu in ecclesia ^ Χριττψ διακονίες, καί παντδς τού κ λ ή ρ ο υ , χει w 
bac de re edooti eatis. Et sic conecquenter chari- Λ...Τ^ . . . « A ^ . . . . . ~Λ_ Ι — ^ « - » = 

taa omnium etiam proximis debelur. 

5. Qus quidcm cum ita sc babeant (etvere eio 
8Θ babenl, quantumvis adversarii nugentur et io 
contrarias partea abeanl), vos ipsi meditando facile 
intelligetis, vobie htec omnia diligenter obeervan-
tibus apem salulie certiseimam inde enasci. CaHe-
rum si forte in uno charitatie precepto deliqueri-
tis, nolite statim spem illam abjicere, aed per pco-
nitentiam corrobarare denuo eamdem etudete.Jam 
veroejusmodi pcenitentia non eimpliciter in eo 
consistit ut animi dolorem sentiatis, eed ut cbari-
tatia defectum compleatia, et quod vobis ad illam 

λαού, ύμεις οιδατε μανθάνοντες αύτδ έκ τού \ψ* 
άναστάθμου τού κατά τήν άγίαν έκκλησίαν έζηχο> 
μενον ε*ς υμάς. Έποφείλεται δέ ακολούθως άγάα 
πρδς πάντων καί τοις πλησίον. 

ε'. Τούτων δή ούτως εχόντων (έχουσι δέ ούκ 
λως, καν ε̂  πολλά τις πτερυγίζ-ft άντιφερόμενος » 
άδολεσχών), υμΤν άφίημι διασκοπεισθαι καί l i f 
στεύειν τά καθ' υμάς αυτούς, ώς δ\ν, εί μέν επέ 
πάντα φυλάττεσθε εις ακριβές, ευέλπ ιδες ι£ςα 
σωθήσεσθαι* ει δέ τι σφάλλισθε τ ο ύ κατά τήν έγε-
πην δλου κανόνος, άπ' ελπίδος μέν μ η δ έ ούτ* γί· 
νοισθε, σπεύδοιτε δέ πραγματεύεσθαι διά μετενιίες 
τδ τής ελπίδος ταύτης άκαταίσχυντον. θεωρεία & 
άν ή τοιαύτη μετάνοια ούκ έν τ ψ απλώς μετε*ιέ> 
λεσθαι, άλλά καί άναπληρούν τ δ τ η ς αγάπες έ 

deeet perficiatia, adeo ui quos amare debetie, non D ύμιν έλλεΐπον, καί τελειοποιειν τ δ 
aliter ametis, quam uti Dcue praecepit, in toto ani-
moet ex toto animo,in toto corde etex toto corde, 
in tota cogitatione ot ex tota cogitatione. Sic ni · 
mirum diligere abeo jubemur. 

6. Animam autem dico illud quod prorsus intra 
nos eet, animam non de terra nalam, neque ideo 
ad terram rcvereuram,8edqu©orta eet ex insufDa-
tione Dei, ad quem etiam redit, si rectum fecerit · 
animam, inquam, qua licet ad Dei naturam non 
proreus acccdente, tamen similitudinem divinam 

κατ αυτήν fr* 
δεές· Ίνα μή άλλως άγαπψητε, ούς αγαπάν χμ·-
στεϊτε, άλλά ώς δ θεδς έκανόνισε, διαταζάμενες,· 
*>h Ψ̂χΛ» **ι Μ *'λη< Ψ^χής, χαί βλτ̂  %φ 
και έξ δ'λης καρδίας, καί έν δλ-fl διανοία, κεί 6 
δ'λης διανοίας άγαπό>, ούς φιλειν δι* αύτου W 
τάλμεθα· 

ς . Αέγω δέ ψοχήν μέν τήν τ δ πάν έν ^ 
μή έκ γής, διδ μηδέ παλινοστούσαν εΙς γ ^ · 
εμφυσήματος θεού, είς δν καί χοτταλύει, h δ(Αέ 
πορεύηται· δι' ής, θεού μέν μ ή ούσης αύτδχρη^ 
θειοτάτου δέ χρήματος, άποβειούμεφα, εΓπερ έ ^ 
μεν, καί υιοί γινόμεθα Υψίστου πάντες· καί ιί * 
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θνήσκομεν, άλλ' ώς τοιούτοι θνήσκομεν, ώς δηλαδή Α referente, ad deorum, si velimus, dignitatem eve* 
προειλημμένοι αύτφ είς υίότητα. ού μήν ώς υιοί 
ανθρώπων, ουδέ, απολύτως είπεΐν, ώς άνθρωποι 
αδίκου δηλονότι πλούτου, ή φαύλων επιθυμιών, ή 
δρΐ(ή<» ή αίμάτων, ή τοιούδέ τίνος κακού. Καρδίαν 
δ έ γ ε φ η μ ί , έφ' ήν διαλογισμοί εύαγγελικώς άναβαί-
νουσι, καί αυτοί διάφοροι έστιν δ'τε, καί ουδέ εύσύμ-
βατοι· διάνοιαν δέ, καθ' ήν, εί μέν σεσόφισταί τις 
θεόθεν, αγαθά συλλογίζεται, καί συμπεραίνει τούς 
λδγους πρδς θείας αρχάς τάς εκείθεν εί δέ ήμάρτη-
ται, σοφίζεται καί έαυτδν καί τούς άκροατάς, καί ούτως 
ού τής αύτοσοφίας λογίζεται μαθητής, άλλά τού σο-
Φιστού της κακίας ύποδρηστήρ. 

himur et cuncti reddimur filii Altiesimi, ila qui-
dem ut, etiamai morimnr, tamen non tanquam U-
lea moriamur, utpote jam antca in filiorum nume-
ram adoptati, neque tanquam filii hominum, ne. 
que, ut breviterdicam, tanquam homines injusta-
rum diviliarum, aut pravarum cupiditalum, aat 
ir«, aut sanguinum, aut similis improbitatia. Cor 
porro dico, in quo, ut cum Evangelio loquar, co-
gitationes exeurgunt diversae interdum et illicitae. 
Cogitationem denique, qua quis divinitua eapientia 
jnstructus de rebue bonismeditatur et disoiplinam 
ab initio acceptam ad jusium flnem perducit et 

oonservat; ubi vero peccatum est, se atque auditores edooet, neque proprias eapie&cisc discipulus, sed 
magistri perveraitatia aervus reputatur. 

ζ\ Έμοί δέ καί ενταύθα λόγου τδ έν δ'λη καί τδ β 
έξ δ'λης ούκ άπροσφυώς, οΤμαι, δοκεΐ μή συντρέχειν 
ε!ς έννοιαν τήν αυτήν, καί πάντη πάντως άνεξάλλα-
κτον, άλλά προφαίνεσθαι μέν διαφοράν τινα έν αύ< 
τοΤς, ού μήν άσύντροχον τή όρθότητι, οΤα έν δια-
φόρφ λαλ(? ξυμβαίνουσαν είς εν αγαθόν ' δ'μοιον 
ώς καί ει τινι ς δύο πορευόμενοι ές δρθδν έν δδψ 
σχιζομένη δ ιχή, δμως εύΟυβόλως είς έν πέρας άγαθδν 
καταλύουσι. 

η'. Καί μοι αρέσκει τδ μέν έν δλη τδ ένδόμυχον 
τής αγάπης ύποσημαί*ειν τδ καταμόνας ένδον έν τή 
ψυχή, τδ τούς πολλούς λανθάνον εισέτι, τδ μήπω 
έκπεφηνδς, τδ ένοικούν τή ψυχή, τδ έν τψ έντδς 
κεκρυμμένον οίκουρίας τινδς δίκην, ού μήν καί προ-
φαινομενον είς ένάργειαν. 'Εντα προσεπινοεΐν ενά
γομαι, καί ώς έν τρισί τούτοις καλοΐς, τή ψυχή, 
τή καρδία καί τή διανοία τδ έν ήμΤν πάν έντδς ^ 
άγαθδν εντελώς υπογράφεται, ου μεμνή σθαι καί τδν 
μέγαν Ααυιδ, δ'που έθέλει πάντα τά έντδς αυτού κι-
νεΐσθαι είς τδ εύλογεΤν τδ τού θεού άγιον δνομα. 
Τούτοις γάρ τοΐς έντδς, τοΐς τρισίν, ύφ' ών ή αγάπη 
διαπλέκεται, ε? τις λογισμού εύ εχοι, ευλογεί τδν 
τής αγάπης Κύριον, ύμνον άναμέλπων έν τψ πνευ-
ματικώς ήρμόσθαι κατά τδ έν αγάπη σύμφωνον τού 
τριμερούς τής ψυχής. Καί τοιούτον μέν τδ έν δ'λη ψυ
χή τε καί καρδία καί διανοία, ώς ε?ρηται, άγαπό*. 

θ'. Τδ δέ δλης τψ έτεροίψ τής φράσεως καί 
τήν έννοιαν συνεξαλλάττειν δοκεΐ. Φαίνεται γαρ δη-
λούν άγάπην ή φράσις αύτη πρόοπτον, καί ούτως 
έξωτερικήν , έκπιδύουσαν τών έντδς καί κατά ψυ
χήν, δσα καί πηγής αγαθής. (5εύμά τι χρηστδν έξω, 

7. Jam bic vero baud inopportunum videtar di-
cere, quod illa verba in toto et ex toto non proreua 
ad eumdem redeant serisum, noc ullomodo diecre-
paatem, sed diecrimen quoddam eie inespe, non 
tale quidem quod rects fidei regugnet, sed quod 
diverso loquendi genere ad unum idencque boDum 
deducat, velut si duo via recta, licet bifariam di-
visa, proficiecentes, ad finem optatum felioitor 
perveniunt, 

8. Verba iJla in toto, ut mibi quidem videtur, 
indicant reconditum cbaritatis, id quod solum intra 
animam est, quod multitudinem adbuc latet, quod 
oondum apparuit, quod animse insidet, quod in 
interiori, veJut in domo quadam absconditur neo-
dum ad activitatem processit. Jam hio animad-
verto, pulchra iata trinilate, anima nimirum et 
corde ct cogitatione, omne bonum intra noa acou-
rale designari, cujus rei etiam magnua David me-
minit, quando vult ut omniaquae intra ipsum sunt 
ad benedicendum aanclo Dei nomini permoveantur 
His enim tribua interioribua, quibus cbaritas in-
beeret, si quis bsne aenserit, benedicit charitatis 
Dominum, dum hymnum, apirituaJiter ad barmo-
niam illarum trium animae partium in charitate 
compoeiium, modulatur. Et boc est, in lotaanima 
et oorde et cogitatiune amare, uti diximus. 

9. Illud autem ex toto, uti dictione, ita etiam 
eenau differre videtur. Ex mea enim eententia ista 
pbrasie innuit cbaritatem manifestam, ad exteriora 
prorumpentem, ex intimie animi receeeibue, taa-
quam e bono fonte, excellentis laticis inetar ebul-

καί έκκαλυπτομένην καί προφαινομένην έκ τού ώς D lientem, apertam et ex potentialitate, ut Ha dicam, 
είπεΐν δυνάμει κατά ένέργειαν οίον δ μέν λογιζό
μενος έν ψυχή, καί διανοούμενος, καί ούτω συλλογι-
ζόμενος Ορθώς τά υπέρ αγαθού φίλου , καί μεθο-
δεύων, καί έαυτδν εύθετον ποιών εις τά πρδς χάριν 
εκείνου, καί βυσσοδομεύων καλά συνοίσοντα τψ άγα-
πωμένψ, έν ψυχή καί έν καρδία καί έν διανοία 
δλη, έκεΤνον άγάπ$, έντδς μέν φέρων αύτδν, ού παρ-
αυγάζων δέ τδ φίλιον καί εμφανώς, ουδέ έξαστρά-
πτων αύτδ Ιξω είς εναργές. "Ος δέ καιρού παραπι-
σόντος καί απαιτούντος αγάπης έπίδειξιν έκπορίζει 
τψ φίλψ τά δέοντα, πράττων είτε ύπερλαλών, ή 
άλλο τι τσηνώμενος, δι' ού πανηγυρίζει, πομπικώς 

ad activitatem alacriter prosilientem, dum contra 
ie qui animo reputat et medilatur, et aic probe 
qua3 amico utilia sint deliberat, et ecrutatar et 
semet ad il l i grala exbibenda praeparat, et qu» di-
lecto prodesse possint, rimatur, U ia anima et 
cordeet cogitatione illum diligit,intus eum ferens, 
non autem manifesto revelans amioitiam, neque 
ad activitatem deducens. Qui autem, occasione 
oblata et tempore charitatis domonstrationem re-
quirente, amico neceaearia auppeditat, eive factis, 
sive verbie, sive re alia quacunque, et ita clare 
ostendit et coram omnibus aperte probat, quali 
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amiciti© aeneu ergo amicura affectus sit,is cx tota Α θριαμβεύων χαι παραδεικνύς , όπο ιος έστι * ^ 

εύθυτάτην φιλίαν, έξ δ'λης ψ « χ ί < ί Χβΐ ^ 
καρδίας, καί έξ δ'λης διανοίας 6 τοιούτος έ ·^ 
έξάγων δηλαδή τά έν τή ψ^ΧΪ «ροαποχεΰ^ 
καί προάγων και έκφαίνων έ ν α ρ γ ώ ς · 'ίνα τδ ^ 
έντδς χαί έσωτερικδν τής άγάπας αναλογώ ζ .̂ 
πύρω ένδον που ύποσμυχομένψ, IJ και φλσγί 
μένη έν τινι στεναγμφ* τδ δέ κατ* έκοεναν εότί; 
ένεργητικδν ε'ικάζηται πρδς φ λ ό γ α , hfafa 
έκκύψασαν εξω, καί άναπηδώσαν καί έκλάμτνηε» ^ 
νότατα. 

ι'. Ούτως ούν κεκανονισμένου τού άγατφ αί 
τής αγάπης, έκ τών άνω δ ι ' αυτού τού θεώ *Μ 
καί γεωργού κατεσπαρμένης ανέκαθεν έν τψ xwj^ 
έπί ευφορία καρπού θείαις άποθιζκαις προσή»^ 

uoquc bonis dcbctis abundare fructibus et g χρή καρπογονεΐν καί υμάς ε υ γ ε ν ώ ς , καί συν»*, 
eni cxhibcre perfectam,ne hilum quidem ab- ζειν τδ κάρπωμα εντελώς, καί μ ή άφιέναι ρ<Λ 

σμικρόν γούν τι αυτού παραρ^ιπτε ΐσβαι είς άχβτρν 
φήν σπερμολόγοις δρνέοις δ α ί μ ο σ ι ν , οί τά τοΰ §·ώ 
περιερχόμενοι λήια λυμαίνονται ε ις δσον δύναντ*·., 
πραγματείαν μέν τιθέμενοι, καί έκριζούν τδ πάμ-
φορον καί κάλλιστον φυτδν τής α γ ά π η ς , καί Μ · 
ταρριπτεϊν προΟίλυμνον έπί φορφ παντελιΐ, μϊ«; 
δε άντεμφυτεύειν βαθύρριζον · ει δέ μή εύΐθινΰ; 
εις τδ μέγα τούτο κακδν Εχοιεν, άλλος γουν ata 
κολοβούντες έπί τ ι , και τής δ λ δ τ η τ ο ς έφ' δποσοχή» 
ποραλύοντες. "Ισχυσεν ούν ποτε δ τψ δντι καχοεέ· 
χανος καί κατά τής εις θεδν αγάπης νεανιεύσαιπ· 
καί ή μηχανή αύτη έξέφηνε τούς τε αίρεσιαρν^» 1 

ταί και τούς ήκολουθηκότας α ύ τ ο ΐ ς , θεού σ*» 
λαντος πάντως ενταύθα τοΐς άπολυυΛδσι τδ εά* 

prffimio, neque aic omnino peccatum e noceseitata C άντιληπτικδν, 'ίνα μή τδ ενάρετο ν άκουσιάζοιτι, πΊ 
quadam oriri asseratur. Eadem porro raali dae- γένοιτο εντεύθεν άγέραστον τδ καλδν , καί ούτικ »; 
monis aatutia multos qui ab honesta ac morigera- έξ υπαγωγής πα^ρησιασθείη έφ' άπασι τδ έφάμιρτ*. 
naturas indolo defecerant,contra Dei cultorcs exsti- ΊΙ δ' αύτη μηχανή τού κακότεχνου δαίμονος τά-
mulavit et in iurioaos impeiuaconcitavit. λούς καί τοΐς τού θεού θεραπευταΐς άντέστησι, α! 
προσβολαΐς ένθέοις άνθώπλισεν, άπειπαμένους τδ πρδς ορθότητα φύσεως καθήκον τίμιον καί εύπε ιθές . 

1 1 . Atqui bflcc non sempcr nequo in multia por- ια'. 'Αλλά ταύτα μέν ούκ είσαεί, ουδέ είς τ»· 
ficcremalua dajmon poteat.Cumenira gravia scolera πληθές εχει έξανύειν δ πονηρός. Έ π ε ί γάρ τ ι ι 

aoima et ex tola cogitatione diligit, promens nimi-
rum qus in animo latent, et factis demonstrane. 
Quare charitas interior, ubi erumpit comparanda 
est titioni alicubi aub cineribue latenti aut flammffl 
corpore aliquo auperjecto oppresece, ubi autem ad 
agendum parata proruperit, aimilie dicetur igni 
qui e loco abdilo prosilit et in altum elatua claria-
simo eplendore omnia collustrat. 

1 0 . Cum igilur ita staiutum ait de dilectione et 
charitate, quas euperne ab ipso Deo, agricolae in-
star, boc in mundo seminata eet ut abundantes 
fructus divinis rcccptaculis convcnientee proferat 
vos q 
messcni 
jicientes ia cacam avium grana devorantium, boo 
eet daemonurn qui arva divina circumvolitantee pro 
viribus contatninant, omncmquo navant upcramut 
oplimam istam ac fertilissimam cbaritatisplantam 
radicitus evellant, totoque adbibito studio fundi-
tus evertant, ejus loco odium firmissime implan-
tantes; ad quod perficicndum ubi non cx voto 
pervenerint, saltem mutilare illam ct ne integra 
perfectaque ait officere conantur. iluque olim dae_ 
mon revera pravus contra eam quaj in Deum exse-
ritur cbaritatem rebellavit, eaque rebellio produxit 
hacrcsiarchas eorumque asscclas, quibus nimirura 
utpole exitio dcvotis uuxiliuiu Deus denegat euum, 
ne virtus sit coacta, ne pulcbrum maneat sine 

ab improbis baud facile comuiittantur,ctpcccaQtC3 
Bummum periculum incurrant,ille non omuinoaut 
abeoiute iis insislit, sed iniminuens ejusmodi pra-
vas actiones et ad parvum numerutn ieducene, im-
pavidos adoritur, ct inagna noo solum, sed etiam 
minima derolinquit, quoniam fraudie retia adver-
8U8 illos cxplicare nequit; adversue infirmioree 
autem, qui vcl ooini auxilio sunt destituti vel 

τών μεγάλων πταισμάτων ούτε ρφον εκτελείται «ϊ; 
(5φδιουργούσι, καί κίνδυνος δέ μέγας αύτοΐς έγκέ-
κλιται διαμαρτάνουσιν, ουδέ εκείνος άπισχυρίζιτιι 
διόλου έπί τοιούτοις, άλλά σχάζων τ ά ς τοιαύτας χε-
κοτεχνίας καί σπανίζων αύταΐς, διαχειρίζεται τούς ρ , 
φοβερούς, καί άφίησι μέν τά τε μέγιστα και Ιη 
δε άλλως άρχοειδή, δ'τι μηδέ δύνανται καταπεν-
νύειν αυτών τά τού δόλου δίκτυα · καταρτίζω κ 

— — , Ί - - • - - . Π » " " Τ · * * — 

parum opis in sese babent, omnis generie caeses u πάναγρα κατέ τών ταπεινότερων, καί ούτως ή »> tendiU Talcs nimirum ciiam noe sunius, ego qui 
baec ad vos pronunlio, ct vos qui audilie, bo-
miDee imbecilli et omnino impotenlee, in qui-
bus baud pauci, eese viribus pulleie autuinantes, 
prorsue inennee deprchendunLur, licct nos vana 
liducia elati iniimta armoruni copia iuatructi esee 
nobis videamur. 

1 2 . Gontra tales igitur (sunt autem ubiquo ter-
rarum permulti et, ut vere dicam, innumcri) in-
eidiane diabolue Deoquo inimicue rctia suu pro-
teudit, et quia cbarilaluui lucifcram ia oobis 

τελώς αβοήθητων, ή ολίγα δεδυν η μένουν έαυτοΐς έτ.-
κουρεΐν. Τοιούτοι δέ δήπουθεν καί ήμε ΐ ς , έγώ ιι 
δηλονότι δ ταύτα κράξας, καί ύμεΐς ο\ άκούοντε;, 
άνθρωποι ασθενείς, καί οί μέν πάντη ανίσχυροι, ούχ 
ολίγοι δέ, δοκούντες μέν ίσχύειν, ά λ λ ω ς δέ μικρού 
καί άχειρες, εί καί ταΐς κεναΐς καραδοκίαις π λ ά τ τ ο ^ 
ήμας αυτούς είς έκατόγχειρας. 

ιβ'. Τών γούν τοιούτων (πολλοί δέ είσι μυριαχω 
τής γής καί αληθώς αμύθητοι) καταπετάσας δ θεο· 
μίσητος Οηρατής διάβολος τά κατ* αύτδν λίνα, έπε: 
πή βλέπει τήν φωσφόρον άγάπην έν ή μ ι ν πολιτν*· 
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μένη ν, και μεθοδεύουσαν άπάγειν αυτόν έξ ημών, 
άντειστάγβι το σκοτεινδν μίσος, καί πα^ησιάζει 
καθ' ημών αύτο, και ούτως έντρίβει πάντας τούς 
καθ' ημάς. Και οία μέν τούς άλλους διατίθεται, 
οίΤδασιν οί πειρώμενοι* έμέ δέ φιλονεικεί καί θανάτψ 
προπέμψαι * καί αν έξέπραξεν αύτδ πάλαι, εί μή 
φανερώς πρδς έμού δ θεδς, άνεχό μένος καί εισέτι 
περιεΐναί με τ ψ βίψ, εΓ πως έμαυτού γενόμενος έπι-
στραφείην εις αύτδν, ούπερ δσημέραι άφορίζων 
έμαυτδν ούκ έντρέπομαι. 

ιγ'. Ίδού ούν σήμερον ξενηλατούμαι ύπδ τού μί
σους, καί αυτού είθε μέν έκ πολλών τίνων καί περι
βλέπτων, ΐνα μαθών παμμίσητος είναι ή διωρθωσά-
μην, ή διεξέφυγον έκ μέσου λαθών, μήπου δέ καί 
άμφαδδν. Νύν δε άνθρωποι ούδένες έπανίστανται 
έπ ' έμέ, καί λέγουσι τή ψυχή μου· Ούκ έστι σω
τηρία αύτψ, ούτε έν τψ θεψ αυτού, ούτε έν τψ 
βασιλει. 'Ακούετε, δ βασιλεύς μου καί δ θεδς μου, 
οΓς έγώ πέποιθα, τψ μέν κατά πρώτον λόγον καί 
καθ' αύτδ καί φύσει, τψ δέ μετ' αύτδν καί δι' αυτόν. 
Καί μήν, ώ εχθροί μου, δ είς καί οί δύο, οί πρό-
οπτοι λαϊκοί, οί γεννάδαι, καί ιεροί δέ άνδρες, οί 
χαί ρφον αριθμητοί, καί ουδέ έν λόγψ πολλψ κεί
μενοι* παράλληλοι τεθέντες, έγώ τε καί ύμεΐς, ούκ 
δτν είς ροπήν Ίσην ταλαντευθησόμεθα. 

ιδ'. Καί ούτω μέν έγώ ξενηλατούμαι, ώς ούκ 
έχρήν , διά μίσος ούκ αγαθών ανδρών, τά μέν είς 
άνΟρωπικήν διάθεσιν άγροίκων, σοφωτάτων δέ τά 
είς θηριακήν καί οΐαν φεύγεσθαι παρά τών κατ' 
Ιμέ δειλών δς καί άλλοτε καρχάροις τούτοις θηρίοις 
περιτετυχηκώς, άπήλλαζα δυστυχώς. 'Γμεις δέ, ώ 
αδελφοί, έπεί έξεστιν ύμιν άνθρωπο ι ς εΤναι, καί ού 
Οηρίοις, καί φίλοις, ούκούν δέ έχθροΐς, καί θεού άγ-
γέλοις, ού μήν πονηροΐς, έχετε τδν νούν πρδς ύμιν 
αύτοΐς, καί έκκλίνατε τάς τρίβους αυτών τρεχόν
των είς κακίαν, καί μή εύθυπορούντων, έσομένων 
δέ τοιούτων καί είσαεί, ώς έστι τεκμαίρεσθαι ακρι
βώς. Ούς γάρ ή πολυετής διδασκαλία καί ή έπ' αυτή 
πραγματική μέθοδος ούκ ένήγαγεν είς τδ ποθούμε
νου ήμίν (ποθούμεν δέ σύν θεψ τήν κατ* εκείνον 
άγάπην), τίς δν έγγυήσηται, άκαρή μεταβαλέσθαι, 
ώς τής πολυχρονίου κακίας άποστήσεσθαι, ανθρώ
πους αυτούς έλλαμπομένους, εί κακοί προφαίνον-
ται, καί είς βίου αύτυ αβρότητα εγγράφοντας · οΐς 
διά σπουδής ανυπερβλήτου γίνεται, καί έτερους 
έπισπάσθαι πρδς άμαρτητικήν ομοιότητα* 'ίνα συγ- I 
κροτηθέντες ώς εις λεγεώνα, κατασταΐεν άπρόσμα-
χοι , φαύλα ι κεφαλαί, ούκ άγαθοΐς έπιστησόμεναι 
σώμασι, φαλαγγάρχαι στρατιάς ού θεψ φίλης, ούδ' 
αυτοί αγαθοί, οίς ά μή συνταττόμένος άνθρωπος 
έστι τού θεού. Αιδ φευκτέον καί υμάς άπδ παντδς 
τοιούτου τάγματος, οφείλοντας είδέναι, ώς δαιμο-
νώσιν οί κατά της αγάπης αντίπαλοι. Μήποτε 
δέ καί ύπερπαίουσι τήν δαιμόνιον κακίαν. Ού γάρ 
κακδς απλώς δ ούτω κακδς άνθρωπος, άλλά που 
καί υπέρ αύτδν δαίμονα. Εύρηνται ούν λογισμοί 
πονηροί, ούς δαίμων μέν ούκ έφθη προβαλέσθαι, 
άνθρωπος δέ πονηρός προύβάλετο άν. 

Α habitantem eumque e nobis expellere satagentem 
non animadverit, tenebrosum odiura conatur in-
troducere, depraedicans istud tanquam acceptabile 
quid, et aio nobis omnibus negotia faccaeens. Jam 
quoooodo alios adoriatur, sciunt ii qui eum exe 

perti 8 i i nt. Me autem etiam morli tradere atudet; 
etdudum jam hoc perfecisaet, nisi aperte cauaam 
mcam defenderet Deus, qui hucusque me euper-
stitera voluit,si forte meiconscius revertar adipaum 
quem quotidic deaerere, prob dolor! non erabeaco, 

13. Ecco igilur hodie proscribor ab odio, et 
utinara ab odio multorum et illustrium I ui sciens 
me omnibus invisum esse, autdefenderem me,au* 
e medio digressus laterem nec alicubi apparerem. 
Nunc vero homines nullius frugi in me assurgunt 

^ et animas meaj dicunt: Non est salua ei, neque in 
Deo ejue, neque in rege. Audite, mi Deus et mi 
rex, in quibus ilduciam collooavi, in illo quidem 
ab initio et per so et naturs convenientcr, in hoc 
autem post illum et propter illum. Vos autem, ο 
inimici raei,qui vix binarium niimcrum cxceditis, 
vo8 laici probi quos aatea novi, ct viri sacri facilo 
numerandi neo magDi faciendi, si nos coram con-
atituemur, ego nimirum et vos, non pari lance tru-
tinabimur. 

14. Efsic equidem in exsilium mittor, uti non 
decebat, per odium virorum haud bonorum,qui hu-
manitatis prorsus expertes propendcnt in fcrarum 
naturam,et quorum immanitatemamici meitimore 

ι peroulsi fugiunt; ego, inquam,qui jam «emel,cum 
' in illas fcras beetias incidissem, aegre eae effugi. 

Voeautem, ο fratres, quandoquidem vobis licetho-
mines esse, non ferae, amioi, non inimici, angeli 
divini, non mali, vobismet ipsie attendite, et de-
clinate a scmita illorum qui voraus malitiam ten-
dunt nec rccta via proccdunt, qui eruot semper 
iidem, ut augurari licct. Quos enim diurna disci-
plina eiquo conformis institulio non perduxit ad 
id quod nos dosideramu8(desidcramus autemoum 
Deo simul cbaritatem divinam), quis spoponderit 
eos uno temporis momcnto ita immutatum iri, ut 
ab inveterata ranlignitato desiatant, siquidem ubi 
mali apparent, scse excelloro et gloriam inde adi-
pisci opinantur? Sanc maximo studio in hoc in-
cumbunt, ut alios quoque in poccati societatem 
pelliciant,ut velut in lcgionem conglomeratiinvictoe 
8eexbibeant,malacapita,mali8 impositacorporibue» 
duoes exercitus Dco non dilecti,et ipsi haud boni,ut-
potequibuecum homoDeinil communebabet.Quare 
vos quoque omnem ejusmodisocietatem aversari de-
betis, bene scientes, charitatis inimicos a diabolo 
obsessos teneri. Ac propemodum deemonis mali-
tiam euperant.Homo enim sio malus noa simplici-
ter malus est, sed pejor ipso dsmone. Sunt enim 
pravae cogitationcs quas, licct daemon non protule 
rit pravus tamen borao profcrre baud recusat. 
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γννιτττς, T * £ ; 4 C X ^ K I ιτιβέ-^ατ ^******. *aa ooWoc 

^v«s.x«r» ιΐς rzru»iL3T>. CVi f i ^ ****• 
έζαν*χς >rx^er^M»rrT«i ofc-a* pe€'wm\, τ> 
αχητι. ϊ» ζ « η ; poMir» αάτιϊς, fjf 
ν / Λ ver» osvw ĵc *τ-ς x» **#W*le*e>* 4 *£* Τ Λ Q. 

3* faxjt jurv χα: sxs-.nrfpaK > « e S « i a r » 

ε*χε>». τ τώ·» ετη 1 !^ · ; > · Ά - * « Τ » I r ^ , « π ε ; 
τ*.τς τ>μ ;χ* wr^anrz^ mjzm ταΐ τ ί » «%c SBca; m. 
χττ# δχ{;α.ο*«. 

-.ς. Κ Χ Λ ετ-η χχντε£Ακ>ν g i L I / η : έξ tiim 

"·»χ τ . ; τ^>;χ^τχς tfct, ώ< έτ» τ ο ί ς Τ - Λ * ) » ; 

tilAs-.^nrr* afc^tarcm qatdes raperteaire. «t 

faoetam . 1 « . ̂ ec i* ia : .>iaa i : : Ώ P i i i t i 

tetnotiem αΐούζηii. 

qaodiaiqa 15 houc q a i - d : <: 'ic*roa€m ipsom sa-
perH ία x a c L r** ' io f iU 1 : d ^ r * p o « : § i a isti* ti> 

te&dom ? t Ta T inqr . i i , eotterts cap&t, ejts 1 · i d « t C Α:χτ' -//» χή ^c^tri^» τ ·» οΰτεε· 
•crpeati* fct iile.o bosco.caleanecs: taam.Et iaiqaas λου εστ:> -3 ϊίττχχχ^χώμενΛ 
bomo, etleaaecm f o r t i t c c qaid^m rc*p:cere tino, 
t#4 cajas ad capotToIt te£di-re 9ip«io«que e U t e d i -
Tine dic t i i l aud;bo« t ot :n o«tenlat:onem s«ccmpo-
nsl. Faerit ergo zs.*zr.O?* \i\ua raput sanom ctre-
bmm non tortiturr. d<xIinao& il> ictquo isto 

qaotquot ezperti str/. s^rp^Dtes salta primoqaasi 
Tolantct i c s U r io faciem irro«ot<e,com 
tale aoimal ae^i-jrn vident ut pessiice eulet volan-
Iemtezccbia4 hak<&t «t pro facieel pro rcl qooca-
pite, oec maaibua tanUjai, sed e< diathctia annia 
qoiboa <t appropinqoansb<«tia io frusta Mcator.Et 
!«U quidem ab inUgritateona io paries ec.nditur, 
qai atiUco vigilane fuitet felvu* remanet et ioter β /ζ ΐ ς 

ρ^Λΐς βτΛ> ή χ5ττο£, » τν> fa«MC δτ.λβδή. Ό κ, 

χ%ς, τ ι ς «τΙ;*ας u£> ««ΐτ,μχ ΛτατΤλέ^χΐτ· , m c l ^ 
δε τ-.νις έΛέ) ε: χτταττοχχζιε9%Βτ 
ύψο^ τ:;αβ:ς ^ε:»:ς, οάτω «j**» jrrt»X3it. Εη; h m 
ή ριεγίλ.τ( κεφαλή έχεΙν*, μή χλουττού«τχ έγχέκ-Ι» 
ίητ'.χ, ει μή έχχλ ;νο»τα φ·*λτττ*τχι τοιο-ντ·» m -
ρ ν» οφ·.#· έχε: το: χα: τό>» ατφαλ.ε*Ί» ανδρών, 
χεχείραντ*: έχζττομένν» τ&Ις αλματτ», «κα 
χχ'. 6:?τν>, χα· χατά χ^ο«ίταο-» /_ο»ρούνΤΜ«ν έχε:έε» 
?θα*?: το.ο7τν# ζώο-» άερ:ον χτ ΐαχττόεανο*· έκ nxtf 
αυνήδε:, φν»ΑΟττοντα: το τ» τρόβο^τζο-ν xat τ* \v.«wi 
τής χεοαλής, χα: OJ χεραΐ μό-»ον, ά λ λ α χαι ΤγΆ-

γεγ;^μνωμεν%π», οις χ 
Κα: αύτδ με> 

έμχχλχζτ> ri 
μιας όλόπ-prudeotes ioa^ribilur, ία eaJvalo capite eerpentia 

tcore lucratos ta'utare qooddam antidotam. τος μερίδες γ-νεται- δ Γε · υλαζάμετ»ος άχκινο χ«2 Κ 
άκεραίόττ,τ: μίνε., χα" φρον.μν.ς έγγράφετ»:, χερδήτας α>:δ έχ τοΰ τήν χεφαλήν φυλαττομένΟΐ» δοε«ς? 
ο να χα: τ : ν: a»#/r/s*.v# ΐ / ΐ ' δ ' / τν / . 

17. FIos ergo sic fugite, ut nunqoam veetigiie in -
e i fUt is i i lorum sive aullius sive mentieolisamorie, 
et α diabolicis oblrectatiooibua cavete, qu% ut 
plurimom et graviss.inae eunt et mulLae, quas occ 
oporiebat nominari, eo qaod U l i a oefaoda aiot 
Qaibas inolile fit organom Dei, pulcbrum oe, 

ιζ'. Το>το:ς τε ούν ούτω φβύγτεα, «Vc μ ή X O T * ? / ^ 

βα:νε:ν τής αυτών ή ούδδλοκ α γ χ « η ς , ή ψτυδβγι-
αήτεως, χα: τών δ άδολων βλαα-φτ4μιό#ν άαέ/εΛ 
τών έν τοις -λενοαι χα: βαρυτατνων χα ι χ^χνών, k 
έχρήν άρρητους εΤναι διά τδ χατ* α υ τ ο ύ ς έχί^ρητβι' 
δ:* ών άχρειούται τδ αοφδν όργανον τού θάου, τ» 

1 Gen. m, 15. 
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καλόν στόμα, δ του νοός έζάγγελος, δι' ού τό λαλητόν 
ζώον τού θεού χαρακτηρίζεται. Χρή δέ ένθυμεισθαι 
δμας ενταύθα, ότι τε βόρβορον δυσαπόφορον εγκλείει 
τ ψ στ ό ματ ι 6 βλάσφημος άνθρωπος, καί ότι πικρίας 
μεν οίασούν γευσάμενός τις 6γιώς έχων τού γεύε-
σθαι, καί μυσαχθείς τό πράγμα 9 ού μόνον συχνά 
έκπτύει συνεκβάλλων τψ σιέλψ τήν άηδίαν, άλλά καί 
δδατι καί χυμών γλυκύτητι έκπλύνει τό καλόν δοχεΐον 
εκείνο. 

ιη ' . Τί δή, ώ δαιμονοφόρητε ύβριστά, παραβύεις 
τ ψ στόματι βλαφήμους πικρίας, ών τό αηδές μαν-
θάνεις μεν ύστερον ποτε καί αυτός ; "Οτε γάρ βλασ
φημείς, ούκ αισθανη ώς οΐον έξεστηκώς. Μάλιστα 
δέ οΓδε τήν εκείθεν πικρίαν δ βλάσφημου μένος, 
ε?περ μή δλιγώρως ταΤς ύβρεσι προσφέρεται. Τί 
αναπτύσσεις τά χε ίλη, καί χαίνεις, ούχ ώστε ή φα
γεΐν, ή λαλήσαι απλώς, ή καί διδάζαι καί ύμνησα ι 
θεδν, καί ούτως έξεμέσαι χυμούς, δι' ών θανατηφό-
ρον ή ψυχή πληθώραν πάσχει* άλλ* ώστε καταισχΰ-
ναι σεαυτδν, τόν τού θεού άνθρωπον, ώς Χριστια-
νδν , διά τού καί δάκνειν καί κατεσθίειν; ού λέγω 
τδν σοι δμοιον, άλλ' ύπερφερώς καλλίονα; "Λνοιξόν 
σου τό στόμα γραφικώς, καί έλκυσον IIνεύμα θεΐον 
ιεαντως, ού μήν πο'ηρόν* τψ γάρ τοιούτψ κλειστέον 
ακριβώς πάσαν αισθησιν. « Πλάτυνον, » φησι, « τό 
στόμα σου, καί πληρώσω αυτό. η Ού δεήσόμαι τρι
βής χρόνου τινός, ού μέλλησιν ένδείξομαι· αύτίκα 
δέ, ώσπερ έτι λαλούντός σου τά αγαθά, παραγίνομαι. 
Ουτω καί άνοίξαντος πληρώσω Πνεύματος, καί σο
φίαν ψωμίσω διά βιβλίου, δποίψ καί προφήται μυ-
στηριάζονται. Ού γάρ ούτε δκνώ, ούτε φθονώ, ούτε 
μελετών σκέπτομαι. Άλλά ανοίγεις άμα, καί εισέρ
χομαι . Ούτω καί έγώ τήν έμήν άνοίγων θύραν προ
καλούμαι καί σέ καί πάντας εΐσελθεΐν. Ού μεριμνώ, 
«ώς πληρώσω τό στόμα σου πλατυνθέν. Καί δήλου-
σιν αυτό καί οί άλλως έμοί μαθηταί, καί όσοι δέ 
τύραννο ι ς παραστάντες, ού διά χρόνου, άλλά αυτή 
τή ώρα λαμβανουσι στόμα καί σοφίαν* οΤς ού δύνα
ται άντειπεΐν ουδείς άντικαθιστάμενος. Στόμα δέ 
ενταύθα καί σοφίαν άκουσας , μή άπεριμερίμνως 
έπιβάλης τή άκοή, άλλ* έμβάθυνον* δ'τι δ μή κατά 
τούς λόγους τούτους διακείμενος θειότερον έν τψ 
άναπνεΐν καί λαλεΐν ούτε στόμα έχει, ούτε σοφίαν, 
άλλά καί άστομός έστι χειρόνως ήπερ τών ίππων 
δσοι λέγονται άστο μοι, ναι μήν καί άσοφος, μήπου δέ 
καί άλογος. 

ιθ'. Καί τοιαύτα μέν σοι λέξει δ τό στόμα πλατύ
νει ν έγκελευόμένος έπί πληρώσει παντός δηλαδή 
αγαθού, δι' ού καί έμβρωματίζεται. Καί άλλως δέ 
ζή δ πρός άλήθειαν άνθρωπος. Ό μέντοι τψ θεψ 
αντικείμενος άλλως αυτό πληροί, μεστόν ποιών 
άπάσης φαυλδτητος. Ούτω πληροί τά τών α'ιρετι-
ζόντων στόματα, ούτως έπλήρωσε τά τών σταυρω
τ ώ ν τού μεγάλου θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού· ών τό στόμα εγεμε τψ καιρψ έκείνψ τού 
« Ούκ εχομεν βασιλέα, εί μή Καίσαρα* » καί, < Εί 
μή σταύρωσης αύτδν, ώ Πιλάτε, ούκ εί φίλος τού Καί-

Α mentie interpree, quo loquene animal Dei dietin-
guitur. Nostrum est de hoc in mente habere quod 
lutum horridum in oa recondit obtrectator.et quod 
amara quselibet degustans quiaquis sano gustu 
valet et re ioedatuB, non aolum aputat cum ealiva 
foetorem ejiciens, aed etiam aqua euavibusque po-
tionibua pulchrum hoc peoetrale mundat. 

18. Cur, ο impudene a daemone agitate, in 08 
admittis obtrectationis amaritudinea quarum 
molestiaai ulliniue noscis et ipsa ? Cum enim ma-
ledicentias profere, quaai mente captus non 
intelligie. Optime iatarum amaritudinem novit 
qui tuia a malediocntiis impetitur, nisi contemplui 

j contumelias luae babeat. Gur labia aperis et biae 
con ad mauducandum, nec ad simplioiter loquen-
dum, nec ad docendum aut laudea Deo persolven-
dum, et sic ad humorea quibue letbifera pietbora 
laborat aniraa evomondum ; aed ita ut ignominia 
teipsum afficias,Dei hominem,utpote Chrislianum, 
eo quod iniquo dente mordea et laceraa, uon dico 
parem, aedtibi valde euperiorem? Aperi os tuum 
secundum Scripturaa, et Spiritum divinuin bauri 
omnino, non vero raalum, cui aocurate claudenda 
tott men8. « Dilata, inquit, os tuum, et implebo 
illud 8 . » Non temporis dilatione opua est, mora 
perfugio oon utar; coDfeatim,qua8i adbuc loquente 
trt bona, adeam. Sio et aperientem Spiritu reple-
bo, et sapientiam escam dabo per librum aicut 
et mystice diouot propbetae. Nam ncc piger 

1 aum, nec invideo, neo oogitationibua immo-
ror, aed aperis et intro. Sic et ego januam meam 
aperiena, te et omnea ul intretie invito. Non anxius 
som, quomodo oe tuum implebo dilatatum. Et 
id ostendunt etiara alio modo discipuli mei, et 
quotquotantotyrannos ducti sunt; non in tempo-
rieintervallo, eed ipsa hora ore et eapientia valent 
quibue nullus contradicere potest adversariua. Oe 
hic et sapientiam audiene ne inoonsiderate vocem 
sonantem excipe, sed altius considera: quia ad 
illa verba qui oon eet animo diviniori dispositus, 
ad hauriendum spiritum etloquendum nec 08 habet 
nec sapientiam, eed etiam oris duri eet infeliciue 
quam qui icter equos oris duri dicuntur, quin et 
insipiens et irrationabilie est. 

19. Talia quidem tibi dicet qui oe operire jubet, 
ecilicet ut omni bono tvpleamur, quo et alamur. 
Aliter vero vivit qui eecundum veritatem vivit 
homo. Qui autem Deo adveraariue manet, os aliter 
replet, refertum reddene omni pravitate, eic plena 
8QDt haereeim amplectentium ora, sic repleta eunt 
ora cruciflgentium magnum Deum et Salvatorem 
nostrum Jesum Chrietum ; quorum os redundane 
tunc effudit: « Non habemus regem niei toaa-
rem», » et, « Si non crucifixerie eum, non es 
amicus Cesaris » et: · Tolle, lolle, crucifige 

1 Peal. L X X X , 11. » Joan. xix. ' * ibid. 12. 
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com β . Μ Ibi coneideranda duplicatio, tolle, tolle, Α *βΡ°<" » **%t « " A P 0 V * « P o y σταόρωσον ovr̂ , , 

qua a pervereo domioo et foeneratore daemone 
oommodatum pervereus populus ille impurum 
oreacere fecit talentum. l l le quidem semel istis 
Suggeseit ut noxii fierent DominicaB in orucem 
ezaltationia; ieti vero talentum in terra non 
abscondentes ne pigri ffistimarentur fcBDeratori 
multiplicatum praibuerunt, non semel dicentes: 
Tolle; eed redundanter vociferaverunt, Tolle, 
tolle, et eic fidelee ββ ostenderuot eervoa servo 
pessimo qui a communi Oomino apostatavit, ideo-
que illo ferventiue ad malum proficientes. Exiode 
animam aortiii acutam in multie iniqui bomines 
plua quam i l lorum magietcr daemon, et prompte 
adootore malitiae accipientesardorom.eapientiores 

"Ενθα σκοπητέον τδ δίπλασμα τ ο ΰ « Ά ρ ο ν , ^ , 
δι' ου τψ πονηρψ δεσπότη και δανειστή δεί·*. | 
πονηρός λαδς εκείνος τδ έκδανεισβέν κ&δηλον r^. 
ξησε τάλαντον . Ό μεν γάρ καΟάπαζ έκείνοις ^ 
έβαλεν άξιωβήναι τήν Κυριακήν έιει τού 5τευρ* 
άρσιν οί δε μή καταχώσαντες τ δ δάνεων, μή u! 
οκνηροί νομισθώσι, τψ έκδανείσαντι έαελλσαλίΛε. 
σαν, οδκ είσάπαξ ειπόντες δρον , άλλέ τεριτηχ 
κράξαντες· άρον, άρον, καί ουτα* πιστοί ^τύττ,ι; 
οίκέται πονηροτάτψ δούλψ, έ χ τ ο ΰ κοινού Ιισεν·.*, 
άποστατήσαντι. καί δι' αύτδ θερμότεροι buta» 
άπεκβάντες πρδς τδ κακδν . Έττε ί καί ευφυείς b 
πολλοίς οί κακοί άνθρωποι π λ έ ο ν ^ π ε ρ δ διδάσκαλος 
αυτών δαίμο ν, καί βραχειαν έκ τ ο ΰ σοφιστοϊ 

fiunt, et ex modica poteetate auper majora con- g κακίας λαβόντες άφορμήν, σοφώτερο ι γίνονται, t* 
δλιγίστης αρχής εις μέγιστα -προαγόμενοι , καί ιτψ 
ματος αμυδρού καρπδν κακίας π ο λ ύ χ ο υ ν άντιδι&. 
τες. ΙΙολλαχού δέ οί τοιούτοι, κ α θ » καί οθάαεναξ 
άνόπιν λόγου ύπεδηλώσαμεν, κα ί ατλεΐδνν τι έκιίνκ» 
επινοούνται κατά ούκ έπαινετήν ιτερίνοιαν* κεί οπερ 
εκείνος ούκ έννοήσηται ά ν , αυτο ί περιεργάζοντει, 

8tituti,8eraini8 minimi fructum maliti» centuplum 
reddunt. 8eepe autem ietiusmodi horaiDee, sicut 
in sermonis principio notificavimus, et plura 
quam iste animo non iaudando excogitant; et, 
quae iste noc cogitaeeet quidem, ipsi eo deveniunt 
utinveniant, peesimisin oorum cordibus pullulan-
tibus ratiocinationibus. Et in hoc nihil novum, 
eiquidem nec pcrfecta, noc pura, ncc accusata ct 
articulatim composita daimonibus cogitatio, nec 
perspioacia, ncc reliqua natnra, prout videre cst 
in multis. 

20. Ut hanc contumeliosam viiitatetn et aliter 
objurgantes arguamus, non contumeliie cedentes 
ipei, eed detractorum loco erubetcentoe et mise. 
ricordia fracti horum, qui nedum more humano 

πονηρών λογισμών άναβαινόντων έν ταις καρδί»; 
αυτών. Καί καινόν τι τούτο ουδέν, ε ι γ ε ούκ εντελής, 
ουδέ ακραιφνής καί ακριβής καί δ ι η ρ θ ρ ω μ ί ν η τοι; δαί
μο σι ν ή νοήσις, ούτε ή διορατική, ούτε ή λοιπή, 
δήλον πέφηνεν έκ πολλών, 

κ'. "Ινα δέ τήν ύβριστικήν φαυλοτομ ίαν καί άλλι* 
παραδειγματίσαντες άπελέγξωμεν , ο ύ χ ύοριοτα· 
θούντες αυτοί, άλλά τών υβριστών ύπεραισχυν^ 

καί έλεούντες αυτούς, εΓπερ άντ» τού Ιύώ 
loquancur, ut de nobis ordinavit Deue, turpiter C ανθρωπίνως, ώς δ θεδς ήμας έταζεν, εΤτα βα^υα. 
latratu fratree insequuntur, non secunduro eoien-
tiam, eed secundum omnimodam adinventionem ; 
documentum et aliter instituo. Ecoe ad judicium 
interrogo aliquem e laudalis etpropter boo amatiea 
eeneati8,et aliquem e vituperabilibus et ideo vitatis 
arecte sentientibue : num pulcbra laudatio? Dici-
tie eano eic rcm so, habero ; ergomalum conlrarium 
exprobratio.Cur ergo pulchrum priBterraittentcs ad 
malum mentem applicamue?Quid adhuc ?Pulchrum 
gratiarum actio?Animas vestrae scrutor.beneque ad 
boo ordinatas video, ncganles e contra do ingrato 
aoimo quod sit pulchrum. Quaro orgo non erube-
sount ingrati animi, Judam imitantes qui tam vile 
nomen prout decebat hffireditavit? 6ed obolo vale-

καθυλακτούντες τών αδελφών, δσα μ η δ έ oilw*, 
άλλά πανούργως πλάττονται* μεθοδεύω τήν διδαεα-
λίαν καί άλλως. Ίδού ερωτώ π ρ δ ς διάκρισιν τοε 
τών τε έπαινούμενων καί δι* αύτδ φιλουμένων τις 
έχέφροσι, καί τών ψεκτέων καί διά τούτο φευγομν 
νων τοις όρθά φρονούσιν* άρά γε κ α λ δ ν δ έπαινος; 
ΈρεΤτε, πάντως ούτως ϊχειν τδ π ρ ά γ μ α · καί τοί
νυν κακδν τδ εναντίον ό ψόγος. Τ ί ούν τδ χελ«ι 
άφιέντες, πρδς τψ κακψ έ'χομεν τον νούν ; Τί α; 
καλδν ή ευχαριστία; Παρακύπτω εις τάς ψυχάς 
υμών, καί βλέπω κατατιθέμενος αύτάς καί είς TOTO, 

άνανευούσας δέ αύτίκα εις τδ τήν αχάριστων είναι 
καλδν. Διατί τοίνυν ούκ αιδούνται ο \ αχάριστοι, τ^ι 
Ίούδαν ζηλούντες , δς έκληρονδμησε τού τοιούτε* 

bat gratia, inquies, ο ingrate anime. Et tali pon- D φαύλου ονόματος κατ' έξαίρετον ; Ά λ λ ά δβολοό-ξι 
dere teipaura appende,non solum «qua lancc tecum 
ponderatum paritcr invenies, scd et gravitcr 
prffistantem obolum. Et sic non indigne fert, ο 
bomo (ita appretiande) nihili paris ponderis qui 
donum recepieii, pra?aertim si omnino divitcm 
mundi dorainum conspexeris Deum minutie duo-
bus oontentum et grate aflectum, nec parvipen-
dentem neo viduao aversantom manum qua dona 
parva ipsi proposita sunt, non minala ffistimaDti 
mulierie munusculum, sed siraplicitatem el con-
gruentiam ipsius benedicenti. 

1 Joan. xix, 6, 

αξία ή χάρις, φαίης άν, ώ αχάριστε . Καί στάθμη» 
έαυτδν ενταύθα* καί ίσως εύρήσεις ουκ άντια;-
κούντα μόνον έπί σοί, άλλά καί καΟέλκοντα jksr, 
βαρεία τδν δβολόν. Καί ούτως ούκ £ν δυσχεράνεις h 
(Οετέον ούτως) δβολιαιος, ίσό^ροπον έ χ ω ν δωρεάν, και 
μάλλον, εί προσενθυμηθής τδν παμτςλούσιον κοσμο-
δεσπότην θεδν λεπτοις δυσίν άρκεσθέντα, και χαρέντι 
καί μή έζουδενώσαντα, μηδέ τήν τής χ ή ρ α ς άποστρα· 
φέντα χείρα, δι' ής δωρεά σ»ι·κρά προετέβη α ύ τ ψ , * 
•λεπτολογήσαντι τδ σμικρό) J V τ ή ς γυναικός , άλλ' 
εύλογησαντι τό καί άπλο : εκείνης καί εΰγνωμον. 

' V. , · -
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κα'. "Ετι προσεπερωτώ · πότερον κάλλιον, άλη-

θείειν, ή ψεύδεσθαι; Ά λ λ ' ενταύθα ουκ ανέχεται δ 
Θεδς, ή αύτοαλήθεια, σκέψααθαι υ μα ς τήν άπόκρισιν, 
άλλ ' ούρανόθεν βοα έξάκουστον ' καί ύμεΐς άκούετε, 
καϊ πιστεύετε τήν άλήθειαν έπίπροσθεν είναι, ώσπερ 
του δαίμονος, ούτω καί τοΰ εκείθεν κακού έκγόνου, 
τού ψεύδεσθαι. Ει γουν άγαθδν ή αλήθεια, τί τού 
ψεύδους γινδμεθα, καί ού λέγω, τού έν ρήμασι μό-
νοις , άλλά και τού έν έ'ργοις ώς μάλιστα; Μή γάρ 
τ ις οίέσθω, έν μδνοις λόγοις περιγεγράιρθαι τδ ψεύ
δος* άλλ' επιστήμων έχέτω ούχ ήκιστα καί εργοις 
τοΐς κατ' άνθρωπον έγκατεσπάρθαι τδ ψεύδεσθαι. 
Καί ώσπερ τις εύτροπέλως καί δεξιώς έθεώρησε, 
τδν σόλοικον άνθρωπον ούκ έν μόνψ τψ λαλείν ή γρά-
φειν ένδείκνυσθαι τδ κατ' αύτδν έφάμαρτον τούτο, 
άλλά καί έγκατανεύσεσι καί άνανεύσεσι καί τισι 
τοιούτοις· ούν ω καί τήν άμαρτίαν τού ψεύδους έστι 
νοεΤν μεριζομένην ε*ίς τε ψευδολογίαν, καί εις ώς 
ούτως ειπείν ψευδοπραξίαν. Ώς γάρ ψεύδεται δ 
άλλα μεν προφέρω* χείλεσιν, άλλα δέ βυσσοδομεύων 
κατά ψυχήν, καί άσύμφωνον λαλιάν προάγων τοις 
ένδυμυχουμένοις νοήμασιν, ού δή φαυλότατου σπέρ
ματος πρωτογέωργος δ τοΐς γενάρχαις ημών έπιβου-
λευσάμενος* ούτω καί δ' πράττων μέν αγαθά έν 
προ σχήματι, τεχνώμενος δέ διά τής δοκού ση ς άρ ι
στό πρ αξία ς τά έν ύστερψ χείριστα. 

κ β \ Καί προκατήρξε μέν κακού τοιούτου ό φιλή-
σας μαθητής, είτα προδούς τδν ύπέρσοφον Διδάσκα
λον. Μιμούμεθα δέ φαυλοδιδάσκαλον εκείνον καί οί 
πρδς αυτόν εξομοιούμενοι ταΐς μιμήσεσι. Φιλεΐν γάρ 
ποτε καί αυτοί δοκούμεν, προσκυνούντες μέν συν-
αντώντα, καί Ιλαρδν προσμειδιώντες, καί χειρα-
γωγοΰντες, ε'ί που δεήσει, καί ποδηγούντες, καί 
έπιχορηγούντες τά ελλείποντα * μικρόν δέ δσον καί 
τούτων πάντων έκλανθανόμενοι, τά έργα εκείνα 
ψευδόμεθα, πανουργευσάμενοι τούς πιστεύσαντας, 
ώσεί καί όρνιθας, ούς οί θηραταί άλίσκουσι, θέλγη
τρα πρδ τών παγίδων τιθέμενοι. Καί τοίνυν τή 
εντεύθεν κακουργία τούς μέν προσκυνουμένους 
εκείνους άραντες τών σκελών, καταρριπτούμεν είς 
ολεθρον * τούς δε τεθαρρηκότας τ φ μειδιάματι ώς 
οίον καταγελαστούς διατιθέμεθα. Ούς δέ τών χει
ρών ήγομεν, ύπερείδοντες άπο στρεβλού μεν, ή συν
δέοντες αύτάς, ή άλλως έξαρθρούντες. Τήν δε ποδη-
γίαν είς πλάνην άτοπον μεταποιούμεν, παρεκνεύ-
οντες τής ορθής· τδ δέ χορηγεΐν τά ένδέοντα, είς 
άφαίρεσιν τών υπαρχόντων, ώσπερ οΐόν τε ήν, άλλοι-
οΰντες, μη που δέ καί είς ζωής αυτής άποστέρησιν. 
Ούτως ήμεΐς είς τδ πάν ψευδόμεθα, ούτε λόγοις 
εύθυβολούντες. καί τοΐς εργοιο δέ σκαμβευόμενοι, 
ώς άν έχοι καταφάσκεσθαι ημών τδ ΔαυΊτικόν αλη
θέστατα, ώς « ΙΙάντες άνθρωπο ί έσμεν ψεύσται. · 

κγ'. Καί οΤδα μέν πολλούς, μήποτε δέ καί έμέ αύ
τδν υπολαλούντας, ώς, έπεί διορατικώς δ Δαυίδ 
προεφήτευσεν, αμήχανο ν έστι διαπεσεΐν τδ εκείνου 

21. Adhuc interrogo, utrum pulchrius, verita-
temne an mendacium dicere ? Sed hic non sinit 
Deus, veritaa ipsa, quaerere vos responsura, eed 
de ccclo clamat clara voce : et vos audite et crc-
dite ob oculos vestroa positam veritatem, et 
eolius drsmonis esso pariterque ejus pravi filii 
mendaoium dicere. Si ergo bonum veritas, cui 
mendaoii filii fimus, non dico tantum verbis, sed 
etiam pr&sertim operibus? Etcnim ne quia 
putet in solis sermonibus circumscribi menda-
cium, aed comperium habeat, non minus ot in 
operibus hominum oonspersum inveniri menda-
cium. Et quemadmodum lepide quidam et reote 
consideravit,inquinate loquentem hominem non in 
solis verbia aeu scriptia mendosa emittere, sed et 
nutibus approbantibua et negantibua et siroilibus, 
sic et mendacii vitiura soiendum quod locum et 
in falsa loquela babeat, et, ut ita dicam, in falsa 
actione. Quemadmodum enim mentitur qui alia 
labiia profcrt, alia vero intra aniraam excogitat, 
et diesonam loquelam a rebua quas anima molita 
eet emittens, cujtis perversissimi germinis primua 
oultor ille qui advereus primos parentoa noatroa 
macbinatua est; aic et qui in specie bona operatur, 
molitur vero sub optimi operis apparentia pessi-
ma quffilibet in posterum. 

22. Et primua usua est mali hujus preceptia 
discipulus: primum osculatua est, deinde autem 
excellentem prodidit Magistrum. Perversum vcro 
magistrum illura imitemur, similes illi eimulatio-
nibus facti. Nam et aliquando amaro videmur, 
et anto obvium quemcumquo prosternimur et hi-
lare eubridentee, et manu dirigentes ei opue eit, 
et ducaturo prabentee, auxilium euperadden-
tes de superfluis ; et brevi post omnium istorum 
obliti operibus istis mentimur eos qui in no-
bis oonfidunt fallentes, sicut aves, quaa vena-
ioros aucupant illecebram ante retia ponentea.Ita-
que improbitate ista quos quidem venerati su-
mu8 attollentee pedibus, prscipites in ruinam 
damus ; eoa vero qui arridcntibus nobis oonfisi 
sunt, tanquam dcridendoa babemus. Quos mani-
bue dirigebamus, contemnentes torquemua, sive 
ipaorum manibus ligatis sive aliler luxatis. Con-
ductum quem pnebebamus in defeciionem a rccto 
oursu mutamu3,a recta via deflectentca ; et quibua 
auxilium addideramua in quo egebant immutati, 
hos in boDorura amissionem, summo cum impetu 
praecipitamus, forsitan ct in vitoc ipsiua aniissio-
ne.Ti. Sic per omnia mentimur non verbis ad rem 
ipsam tendeotee et operibue flexuoso agentee. 
Hinc verissime do nobis praedicanda David sen-
tentiae, quod « Omnes homines sumus menda-
ces. » 

23. Et novi quidem multos et forsitan rcemetip-
sum,qui dicti Davidici rigorcm impugnant sccun-
dum quod nos omnea mendacce essemus. Ineplias 

• Peal. cxv, 11. 
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estimaturi tal iam cogilationee attendamue ad Jo- Α γνωμάτευμα, ώς διά τούτο ήναγκασμένως εΓνει 
nam quiexitium Ninivitie praedixit,utpote peseimie, 
et cum eoe invenisset poenitentee et Deum pro-
pitium 6886 pupplicantee et ad mieericordiam, 
eollicitantee, licet exitus fefellerit prophetiam, 
nihil Umen hoc apud Deum erat. Quid enim ei 
afflictu» quidem fuerit eanctus, unus cum sit, 
ealvata vero siot multa hominum millia et sio 
sanctitaiem multiplioent ? Omnino ergo gaodeatDai 
progenitor David, quamvie erubaecentibue nobis 
60 quod splendide mentiti eumus, mundatisque a 
tenebroeo fuco quo mendaoium inflcit in angelica 
flammeam veritatera, faleitata arguatur et ipeiue 
prophetia, et quoqoo modo mendax et ipse ibi 
tanquam homo mveniatur. Vobit autem dico quod 

ψεύστας ήμδς. "Οτι δβ λ*)ρούμεν οι ο υ τ ω φρονοϋντα, 
προσεκτέον καί τοΐς χατά τδν Ί ω ν α ν , δς τοΐς IV 
νευΐταις άποφηνάμενος δλεθρον ώς τχάνυ κακίστ*^ 
καί εύρηκώς εκείνους μεταμεληβέντας, καί έ£ιλε*-
σαμένους τδν Κύριον, καί προκάλεσα μένους ι*ς 
έλεον, εί καί έψεύσατο τήν ή π ε ι λ η μ έ ν η ν πε*»λι» 
θρίαν, άλλ' ήν αύτδ ουδέν πρδς τ δ ν Θεδν. Τί 
έάν έλυπήθη μέν δ άγιος, εΤς α ύ τ δ ς Λν, iauhp» 
δέ μυριάδες ανδρών, καί ούτω τήν άγιο^ύνηι W^-
θυναν; Χαίροι ούν πάντως άν και δ δεοχέτΐίο 
Δαυίδ, εΓπερ, ημών αίδεσθέντων έω ' οΐς λαμχρύς 
ψευδόμεθα, καί μεταδ αφεντών άπδ σκοτώδους χρώ
ματος τού κατά τδ ψεύδος είς τδ αγγελικούς ·λβγε§· 
αληθές, έλεγχθείη καί ή αύτου -κροφητεία, 

βίο etiam de nobis vera dicens David clamare R ψευσθείη πως καί αύτδς ενταύθα, ο ί α καί 8*%?+ 
_ . . i r !_.· J 11 Χ * . I »V f - I» Χ Α ' Α . . Γ ^ potaet: V» nobie de quibua verax fio 

24. Sed ad eermonem redeundum est a quo d i -
greseus eum,6i objurgandi qui in omnibue menda-
068 eunt, quorum et motus et reverenti» eigna et 
ooaloram nictue et reepiratio ipaa fallunt, et 
etiam beneficentia, cojue mendacii neecio quis 
nostrom immunie eit. Etonim virtutum qaidem 
in vita procipua eet egonie euccurrerre, auxiliari, 
ooneolari et euperfluatum aliis rationibus tum mu-
tuo dando communicare. L®te ea facimue. Nec 80-
lom obvios fratree ad hujuemodi eleemosynam ex-
oipimua,8ed etiam obecure egestatem ferentee quan-

δμΐν καί δτι δ Δαυίδ ο υ τ ω καθ' ήμϋ» 
ειπείν, ώς ΟύαΙ δμΐν, έφ' εις 

πος. Αέγω δέ 
άληθεύων, δύναται 
αληθής γίνομαι. 

κδ'. 'ΑλΛ' έπανακτέον τδν λόγον, δβεν παρεξένευεε, 
καί δνειδιστέον τούς διά πάντων ψΒυδεΤς. ών καί εί 
κινήσεις, καί αϊ προσκυνήσεις, καί αι τ ώ ν δφΑαλμών 
άναμύσεις, καί αύτδ δέ τδ άναπνεϊν ψεύδονται καί 
γε τδ εύεργετεΐν, ού δή καί αύτοΰ ψεύσματος ουε 
οΤδα τίνες άπηλλάγμεθα. "Εστι μέν γ α ρ έν τοΐς πρώ
τοις τών κατά βίον αγαθών τδ βοηθεΤν τ ο ι ς ένδε* 
ϊχουσι, καί προσλιπαρεΐν αύτοΐς, καί τεαραμυίεί-
σθαι, καί τά ελλείποντα έπιδαψιλεύεσδαι άλλοις τι 
τρδποις, καί διά τού έκδανείζειν. Και ποιούμ» 
ήδέως αύτδ. Καί ού μόνον προσιδντας τ ο υ ς αδελφοί* 

tam poesumue indagare satagimus; inventoe am- ρ παραδεχδμεθα είς έλεημοσύνην το ιαύτην , άλλέ 
plexamur et \η ipsoe eane mieericordiam effundi- καί κρυπτό μένους ώς οίον διερευνώμεφα εξιχνιάζω 

έκχέομπ 
άγχόπ. 

mue. Immisericore vero est illa etrangulatio. 
Non enim eleemoeyoa einitnue frui ietoe, nec 
manducare et bibero datum ad vitie neceesita-
tam, 86d dimittentee doneo domum absorbue-
rint, mox ad evomendnm vocamue eos qui man-
daoaveruat, ita ut quod etomacbnm intrave-
rat inde extrabamue. Hoo vocamue fenus, no-
mine bonesto turpe negotiam adornantee. Fit-
que talis alimentorum eobministratio famis ma-
ter, et iode nutricatio evacuatio, et explatio oo-
aotum jejunium. Et noe fratrem videntae marce-
aoentem quibus arlibus eam fraadulenter nutrivi-
mue, inoraesati gaudemue quaei quid lucrati hie 
qua? iete avomuit. Letbiferum auxilium ietud, 
via in abyaeoe, pernicioeum DUtriraen, BUBC6~ D 
ptio in ruinam vergen8,bo8pitaHtae latrocinium re-
dolens, dura beneflcentia, donum a dono alienum 
nec Deo charum qoi amat eum qui peouniam 
euam non dedit ad ueuram, neo ab hominibue 
amatum. 

2 5 . Pereat ab orbe faJeo nomine beneficentia 
ista,adulterino titulo pulchrum, Deo odiosa probi-
tas, bominum inimica eocietae, civitalibus exitiosa 
donorum accaptio, fraudulenta amioitia, dulce ab 
initio saccbarum, in flne vero intoleranter ama-
rum, in infernum ante tempu» pra3mitten8 empla-
etrum, linimentiim venuno imbutuin,mellita stran-

τες * καί εύρδντες άκγαλιζδμεθα, x a l 
έπ' αυτούς τδν δήθίν ϊλεον. Έ δέ έστιν 
ανηλεής. Ού γάρ άφίεμεν άπολαύειν ελεημοσύνη 
αυτούς, ουδέ έσθίειν καί πίνειν τδ δεδομένον είς 
κέρδος τρδιριμον · άλλά συγχωρηθέντες κατεδροχ· 
θίσαι τήν δωρεάν, εΤνα είς ϊμετον ττροκαλούμι|ι 
τούς ιράγδντας, ώς καί αύτδ έξεράσαι τ δ έντιΑ*, 
καί τι περϊττδν, καί τδ πλέον. Τούτο κ α λ ο ύ μεν τ4-
κον, ονόματι σεμνφ καλλύνοντες π ρ ά γ μ α αΓσχιστβ». 
Καί γίνεται ή τοιαύτη τροφή μήτηρ λ ιμού , κεί τέ 
εντεύθεν χόρτασμα κένωμα, καί δ κδρος νηστεία 
βιαία. Καί ήμεΐς δρώντες τδν άδελφδν Ισχναινόμε-
νον, οΤς αυτόν έθρεψα μεν πανούργα* ς, λιπάναντες 
χαίρομεν, ώς τι κερδήσαντες, άφ* &ν εκείνος έμ
μεσε, θανατηρδν βοήθημα τοΰτο, ποδηγία κετί 
βαράθρων, τροφή δηλητηριώδης, ύ π δ λ η ψ ι ς ^ιπτοό» 
είς δλεθρον, ξενία ληστεύουσα, έ μ π δ ν ι μ ο ς ευεργεείε, 
δώρον άδωρον, ούτε θεψ φίλον, δς άγαπφ τδν μή 
έπί τόκω δίδοντα τδ αύτοΰ άργύρ ιον , ούδε ε? 
άνθρωπο ι ς άγαπητόν. 

κε'. 'Απόλοιτο έκ βίου ή ψευδώνυμος αύτη έ* 
θοποιία, τδ ψευδεπίγραφον καλδν, -ή θεομισής ρ · 
στότης, ή απάνθρωπος κοινωνία, ή δυσπολίττΛ 
δοσοληψία, τδ δόλιον φίλημα, τ δ γλυκύ μέν τή* 
αρχήν σάκχαρ, έσύστερον δέ άπρόσιτον τ ξ «ικρία, \ 
προϊάπτουσα εις }δην ϊμπλαστρος , τ δ φαρμάττ* 
μοτάριον, ή μελιτίνη αγχόνη, δ εκούσιος δλεθρ* 



1003 EPISTOLA AD THES8Α LON1GENSES. 1054. 
πραγματειώδης θάνατος, ό άσπαστδς κίνδυνος, μάλισ
τα μεν ούν ή άπροόρατος απώλεια, τδ λεληθδς χάος, 
ή κεκρυμμένη παγίς, τδ πάν δέ συνηρημένως φάναι, 
τ δ δύστοχον γέννημα, έπεί καί δαίμονος τόκος αύτδ, 
τοδ καί σπείραντος καί συλλαβομένου καί άποκυήσαν-
τος είς κοινόν κακόν. 

κς' . 'Αλλά ταύτα μέν τοιαύτα ψεύσματα έν τοΐς 
ούκ άγαθοΐς άνθρωποι ς, οΤς δ Θεδς μέν έπ' άγαθψ 
δίδωσι περιουσιάζεσθαι, ή δέ φαύλη προαίρεσις 
έμποδών κείται τη κατά βίον εύθυπορία, τή πρδς 
τδ θέλημα τού θεού. Φέρε δέ καί άλλο κακδν δ'μοιον 
εργώδες ταΐς δαιμονώσιν έκλαλήσω ύμιν, δπερ ώς 
τά πολλά μέν λόγοις καί αύτδ ένθεωρεΐται, ακολού
θως δέ ποτε καί δι' έργων έκφαίνεται. Αρχιερέα 
ίχειν λέγετε τδν άρτι, έμέ δηλαδή· καί καλώς λέ
γετε. Είμί γάρ έτι, καν μή έπιπρέπω τψ άξιώματι. 
Καί δ'πως μέν διέκεισθε περί τούς φθάσαντας, εμα-
|ον μέν έκεΐνοί, μέμνησθε δέ ύμεΐς * τδν δέ νύν 
ζώντα μή άφήσοι δ θεδς τοιούτον είναι, δποΐον ή 

νοούσιν ή παρανοούσιν · 1 έκ καινής διαιτηταί τών 
Ιμών , δ πτωχδς, φημί, Αέων, ώς αύτδς επιγράφεται, 
ον εί μή δ εκκλησιαστικός άλετδς άπέτρεφε, λιμψ 
fiv άπώλετο* μυρμηκολέων, μή έχων τροφήν πρδς 
δέ καί δ κατά σύμπνοιαν ειτε θεόθεν δοτδς αύτψ, 
εΓτε καί άλλοθεν* οί κατά τού θεσσαλονίκης άρχιε-
ρατεύουσι λογοπραγούντες, τδν άνεκλόγιστον καί 
βίον αυτού καί λόγον καί νεύμα καί κίνημα καί 
πασαν διάθεσιν φυσικήν λογιστεύοντες. Καί ούχ 
ούτως άκριβούνται τά κατ' οίκους αυτοί τε καί τδ 
περί αυτούς φρατορικδν, ώς τήν τού Ευσταθίου 
τούτου πολιτείαν πολυπραγμόνως άνασκάλλουσι, ' 
πώς μέν ζή, φυλλοκρινούντες οία δέ λαλεί, δπως 
δέ τοΐς έντυγχάνουσιν ομιλεί, δποία δέ κρίνει. Έ 
θέλουσι δέ, οΤμαι, εΓπερ, οΐόν τε καί τά κατ' δναρ 
αύτψ συνδιοπτάνεσθαι , καί οία φαντασιούται. Καί 
τδν θυμδν δέ αύτψ καί τήν έπιθυμίαν άκριβολογούν-
ται, εί πρδς κανόνα ή καί άλλως έκάτερα διευθε
τείται. Καί δ'λως τδν (θα^ούντως λέγω) κατά πνεύ
μα πατέρα, εύκταίον μέν, εΓπερ είς υίδν τίθενται* 
αυτοί δέ άλλ' ώς εις δούλον, καί αύτδν ελάχιστον, 
τάττουσιν, αύθεντώς αύτψ προσφερόμενοι, έκλογισ-
μοΐς υποβάλλοντες, απαιτούντες τάδε καί εκείνα 
ποιεΐν, ώς αύτοΐς παρίσταται, άναγκάζειν εθελον
τές , περιυβρίζοντες, άγριον έμβλέποντες, απειλού
μενοι, έμβριμώμενοι, κάτω εδάφους, καί, δ φασι, 
κουρίξ εν δαπέδψ περιέλκειν επιθυμούντες , πάντα ] 
τιοιοΰντες δι' ών οίδς δ πατήρ, καί παιδίσκος δ ελεύ
θερος, καί βάρβαρος δ Έλλην , αυτών μεταπεποιηκό-
των, γένηται, καί άμαθης καί εύμαθής, τδ δέ πάν
των χείρον, κοινός άνθρωπος δ μέγας άρχιερεύς, 
καί λαϊκός δ τού ενταύθα λαού, εΓ καί μή ύπερθεν, 
άλλ ' ουδέ ύστατος. 

κζ'. Ούτω κάνταύθα ψεύδονται οί άνθρωποι, αρ
χιερέα λέγοντες, δν είς άνοσίου μοΐραν άποτάττονται 
καί δν εύκτηριάζοντες οΓκοι εύλογούσιν ώς άρχιεπί-
σκοπον, έπί τών λεωφόρων ύμνούσι φροιμίοις πολυβ-
(3όθοις κραγόν, δ δή λέγεται, άνακράζοντες • δθεν 
καλώς καί δ κόσμος, τά κατά γήν δηλαδή καί θάλασ-

Α gulatio, voluntaria perniciea, elaborata more,08oa-
lumdans periculum,pr»8ertim autem improvidum 
exitium, latens chaos, laqueus abeeonsus, et si 
uno verbo omnia complectamur, partus infelix, 
quippe a daemone genitus, a quo eeminatus et 
conceptus et quaai partu editue est ad commune 
malum. 

26. Sed talia mendaoia in bominibus eint non 
bonis,quibu8 Deus bene faciendi facultatem dedit, 
perversa vere voluntae offeDdicula ponit ne bonum 
tramitem in vita secundum Dei beneplaoitum 
eervent. Agedum et aliud malum simile a demoni-
bus prsparatum vobis expoaam,quod quidem ma-
xima verbie effulget, coneequenter vero per opera 
conspicitur.Pontiflcem vo8 improeentiarum habere 

g dicitis, nempe, me, et bene dicitis ; eum etenim, 
licet dignitati impar. Et quoe in anteoeesoree ges-
eietis animoe,noveruQtquidem bi, meminietievero 
vo8. Eum autem qui nunc vivit, faxit Deue non 
talem eeee, qualem 'aut oeneent aut ineipienter 
eomniant isti de DOVO arbitri mei, scilioet pau-
per Leo, eicut ipse ee inscribit, quem niei Eccle-
siffi molitura nutriret, fame interrieeetjformicaleo, 
victum non habene, ineuper qui secundum coo-
epirationem eivea Deodatue est ipsi,8ive aliuode; 
qui de Thesealonicee pontiQcibus verbii negotia 
agunt, de quibue nulla ratio ipsos repoacenda 
eet, scilicet vitam, seneum, agitationam, omnem 
physicam compoeitionem computantee. Nac ita ao-
curate de domo eua se gerunt ipei et de familia 

, eua, ut de Eustathii illiuB administraiione effodere 
1 eatagant,vitam ipeiue maligne indagantee:qu»nam 

vnrba loquitur, quomodo cum obviie convereatur, 
quaenam sentit. Volunt, ut puto, si poesibile eet,et 
que eomniatet que cogitat perecrutari.Et cor ipai 
et desideria accurate perpendunt, si juxta oano-
ne& aut binc indeve bene ordinentor. Bt penitaa 
patrem (confidenter dico) eeoundum Jspiritum, 
optandum quidem, licet filium conetituant, ipai 
quaei in servum buacque quam minimum matant, 
nimio imperio oum eo agentoe, ratiunculie eub-
jicientes, exigeDtee ut b«o et illa faciat proot 
ipeis complacet, cogere volentes, contumeliie 
afficientee, torve intuentee, minilantee, in eum 
fremeatee, ad terram, el ut aiunt, capiliis ad eo-
lum ducere oupientee, oionia agentee quibue filii 

11icee pater, et aervi liber et, barbari Graecus gerit, 
mutantibus ipsis, eive igoari 8ivedoctisiot,el quod 
omnium peeeimum, quibue ienuia bomiaie looo 
habetur magoue pootifex, et laioi looo, vir populi 
qui bio exetat, · i αοα eximio modo, attamen αοα 
oltimus. 

27. Sio hujue loci mentiuntur homines de eacer-
dote Bummo loquentee quem io impii sortemrepo-
nuot, et quem in domo oratioaii beaediouat taa-
quam archiepiioopum, da eo oeleberrimie ia viie 
fragosa cxordia cantant, clamore, ut aiunt, voci-
ferantee, unde bene flt ut orbit, eoilioet que in 
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terra et mari et aere, nos fallaces et deceptorea Α σαν καί αέρα, ψεύδουσι τούς ψεύστας -ήμας καί απα
τεώνας. Καί τούτο δή, δ καί άλλοτε καιρού κλσα? 
καί λόγψ καί στόματι εφ α μεν, ού π ο ι ε ί τ ά έαυτξς·} 
στοιχειακή κατάστασις· άλλά εναλλάξ τ ά αλλήλων Α 
καιροί αμείβοντες ή ποιούσιν ή πάσχουσιν , άνε· 
στραφέντες, ειτ' ούν άνατραπέντες ε ι ς τ δ «αλίγχο-
τον, καί ούτω ψεύδοντες ημάς τών έ π ' αυτής έλττί-
δων πρδς ομοιότητα τήν έν ή μ ι ν . Και γάρ ε» 
ήμεις ούτω κακώς αλλήλους δ ιατ ιθέμεθα , ια·Η «α 
έχρήν. Λέγω δέ ενταύθα τδ ούκ έ χ ρ ή ν , ΟΙΙΤΛ «*Λ 

ολίγα τών ψευσμάτων ούκ έξω α ρ ε τ ή ς έπιτηδεύον-
ται άνθρωποι, μεθοδεύοντες ο ικονομικώς τδ 4*ύδε« 
σθαι. Διό καί επαινούνται μέν τ ίνες εστιν δπον, ύ 
έπ' άγαθψ ψεύσονται* ψέγονται δέ αύ πάλιν, εΓ γι 
μή πρεπόντως έπαληθεύουσι. Καί μαρτύρεται τφΜ· 

Tg γψ τούτψ καί ό γνωμοδοτήσας, ώς "Ένθα τ ι χρή ψι> 
δος λεγέσΟαι, λέγεσΟω. Άλλ ' αύτδ μέν καί σπάνιο», 
καί δυσθεο'ιρητον, καί ουδέ εύδιάκριτον. 

κη'. Έγώ δέ καί άλλο κοροφαΤον έκθήσομαι ψεύ-
σμα, δπερ άπαλείψοι δ θεδς έκ τού κόσμου, ώς κε· 
κατ' αυτού εκείνου ψευδόμενον. Συναλλάττοντις 
γάρ ασφαλώς, ώς μή έξειναι παραποιήσαι τήν 
συναλλαγήν, « Έ ν ονόματι, φαμέν , τού Ηατρο; 
καί τού ΊΓίού καί τοΰ άγιου Πνεύματος· » καί ον 
μόνον λέγομεν αύτδ , άλλά καί ιτροτιθέαμεν w 
γραφέντων τούτων τού κοσμοσωτηρίου σταυρού τύ
πον προσκυνητδν , χερσίν ίδίαις αύτδν προχερεσ· 
σοντες. Είτα δεήσαν έκβήναι τδ αίρεθέν κει εν 
έργον, άλλ' ενταύθα ζητούμενοι δάνειον τυχόν*, 
έτεροίαν δφειλομένην άπόβασιν , τού σύμβολα» 

jurandofirmamue,nec crucem insculpaisee^ecscri- g κατορχούμενοι, ού τοιαύτα φρικτά προγεγράφατ», 
psiese pactionem, ultimo juraraento eolventcs et έπομνύμε 
pr®Oguratam crucem et venerandam illam jura 
mento auperadditam cogitationem. Inde mihi 
medilandi et reverendi causa, siquidem commu-
nia Dominus noster, quem in paotie adjuravimus, 
portare noe vult crucem lillam crucifixumque se-
qui, et 8ic crucinegatores, si eic vocari Hcet, nos 
ostendimus et perimus. Homo Christiane, ver-
bura simplex si dicip, non ir.ailo reddere dcbes, 
otjurans mentirip » Juravi, ait, et slatui*.» 
Ettujuraaet quasi nihilum abjicie! Retis loco 
habe8juratnentum, sicut illicem id producis, per 
quod captare vis non solum simpliciores, ecd 
et qui ad inlfmos, scientias recesaus k penetrarunt. 
Et quid ultra facit diabolus mendacii pater ? 

faliat. Et in hoo, quod ilias terapore opportuno 
et sermone ct oreprotul ous, sua non facit ordi-
nata constitutio, sed vi asim tempora variantia 
aut faciunt, aut patiunl r, convcrtuntur, deinde 
ad odium pristioum redcunt, et sine nos spe ioani 
de eorum in nos benevolentia fallunt. Sio et nos 
improbo alii erga alios aniraamur ut non decebat. 
Inibi dico ut non dccebat, quoniam baud pauca 
mendaciorura non absque virtute componunt 
bomines, consulto mendacium prsstruentee.Itaque 
interdum laudantur quidam ei cum benevoleatia 
meDliti sint, et iterum vituperantur ai perperam 
veritatem dixerint. Et huic ratiocinio testimonium 
reddit qui primus bocce praceptum tradidit : 
Quando oportet raendacium proferre, profer. 8ed 
et rarum illud, et cogitationi et aequitati penitca 
repngoat. 

28. Aliud Bummumexponammendacium quod e 
mundo deleat Deus, nempo contra ipsum Deum 
mentiens. Pactionem enim facientea ir ovocabi-
lem quam ne liceat adulterare:« In nomine Patris, 
inquimus, et Filii et sanoti Spiritus, » nec solum 
id dicimue, aed etiam horum in capite scriptorum 
orucis, mundi ealuti8,8ignum adorandum superad-
di mue, manibas proprii illud delineantes. Deinde 
cum oportuerit in Jopua deducere quod selectum 
i o " l , inibi et contra sorutamur, si lucrum eit 

quoddara aut aliud effogium, pactionem ludo ver-
tentee, quas tam venerando signo inecribitur, jure-

μνύμευα μήτε σταυρόν προγράψαι, μήτε 
πώσασθαι συνάλλαγμα, δρκψ τούτψ ύστέρψ κατ* 
λύοντες καί τδν προηγησάμενον σταυρδν κσί ττ» 
φρικτήν έκείνην ενορκον έννοιαν . Κάνταύθα εστη 
έμοιγ 1 ούν συννοεϊσσαι καί φρίττειν , εΓπερ δ ab 
κοινός Δεσπότης ημών, δν έν τοις συνάλλαγμα*» 

ορκωμοτουμεν, α'ίρε καί σταυρόν τούτον ija; 
έθέλει, καί άκολουθειν τψ άντικειμένιρ, καί ww« 
άρνησίσταυροι , ώς ούτως όνομάσαι , δεικνύμε** 
άπολλύμεθα. "Ανθρωπε Χριστιανέ, λδγον ψιλδν έ« 
εΓπης, ούκ οφείλεις άθετήσαι αυτόν · καί δμνύ«ν 
ψευδολογεις ; « "Ωμοσα, φησιν, καί έστησα. · Κει «ύ 
ομνύεις καί καταπίπτεις. Άντ ί π α γ ί δ ο ς άρα εχει; 
τόν δ'ρκον, ώς δέλεαρ αύτδν προβάλλγι, καί έλίσχιη 

— „ F „v 0 « . Π δι' αυτού έθέλεις, μή δ'τι γε τούς απλούστερους, 
cujuesunt filii, ut ita dicam, qui jurant in άλλά καί μάλλον, δ'σοι ές βαθύ νοήματος βάπτου*. 
dolo, quippe qui mendacium ctipei diaboli in-
etar pariunt, solis sermonibus afflrraaticmes re-
servantes. 

29. Sunt multi ctiam inter hujus temporis ho-
mines'gloriabundi et dicentcs unusquisque quia 
Meue sormo vcre scrmo cst. De quibus ego ridens 
volo meos gloriari unnmquemque in Domino, 
qnia Meus sermo non eermo simpliciter, scd 

Καί τί πλειον ποιεί δ διάβολος, δ τ ο ΰ ψεύδους 
τήρ ; ού σύντεκνοι, ώς ούτως είπεΤν, κχη οί 4 -̂
δορκοι, καθότι ψεύδη καί αυτοί κατ* εκείνον ε»· 
κυίσκουσιν, έν μόνοις λόγοις περι ιστώντες τά 
καταθέσεων. 

κθ'. Και είσί μέν πολλοί μέχρι κ α ι έν τοι* t-
αύχούντες έκαστος, έν τψ λέγειν, δ τ ι r O έμός Φ 
λόγος εστίν. Ά λ λ ' έγώ καταγελων τών τοιβ>' 
έθέλοί τούς έμούς τόν καθ' Ινα καυχασθαι b ^ 
ρίψ, δτι Ό έμός λόγος ού λόγος α π λ ώ ς , άλλ' ί>7 

• Peal. CXVIII, 106, 
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γάρ άπας αέρα πλήξας, καί οΰτως αύτδν δχλήσας, 
συγκατελύθη τψ άκούσματι· δ δέ και έγγραφος ούχ 
απλώς αέρος έστι διατιναγμδς, άλλ' ίΐδη σεσωμά-
τωται, καί άπδ ακοής είς θέαν μετέβη, καί βλ επό
μενος δημοσιεύεται, και δ'σα και στήλη έν τψ έδά-
φει τού πινακίου εμφαίνεται· καί τδν μεν εϋορκον 
άποσεμνύνει, κατάπτυστον δέ αποτελεί τδν έπίορ-
κον. 

V . Τι ούν μή τής κρείττονος μερίδος γινόμεθα; 
Τί τδν λόγον αΐσχύνομεν τδν έν ήμίν, κ»ί δι' αυ
τού καί τδν μέγαν καί πρώτιστον Λόγον παροργίζο-
μεν, δι' ού τδ καί ζήν καί λαλεΐν καί νοεΤν έσχήκα-
μεν ; ένθα κινδυνεύει τδ μέγα εκείθεν άγαθδν είς 
κακδν ήμιν άποτελευτ^ν. Εί γάρ λαλούντες μή καί 
νούν εΓχομεν, ούκ άν ήμιν πταίσμα ήν ουδέν, καθά 

juramento. Nara sermo quidcm omnie aerem ver-
berat et sio agitatus atatim ac auditus est evanuit. 
Qui vero est scriptus, non simpliciter est aeris 
commotio, sed jam corpus assumpsit, et ab auditu 
in spectaculum transit, et sic publicus fit, et tan-
quam columoa in tabul® basi apparet, et jusjuran-
dum servantes laude dignos, contemptibiles vero 
perjuroa reddit. 

30. Quare ergo non optimam partcm eligimua? 
quare sermunem in nobis fcedamus, et inde ma-
gnum et primum Verbum ad iram concitamus,per 
quod et vivere et loqui ct cogitare habemus, quo 
periclitamur magnura bonum in malum nobis ex-
stinguere? Si enim loquentcs intellectum non ha-
beremus, nibil nobiscasui esset, sicut neo in irra-

ούδέ τοις άγόλοις τών ζώων. Καί που δ μή έχέφρων Β lionabilibus animalibus. Et forte qui non est 
κακολογήσει τδ έν άνθρώποις άριστον, τδ νοερδν, ώς 
οία χείριοτον. 

λα'. Τδ δέ δή χείρον έν τοΐς τοιούτοις, οτι ψευσά 
μενοι μέν ποτε ού καθ' έκούσιον, αίδούμεθα, καί με-
ταμελόμεθα, καί άπολογούμεθα υπέρ ημών αυτών 
ότι μάλα σπουδαίως. καί συγγνώμην έξαιτούμεθα, μή 
καί άλώμεν τού ψεύδεσθαι. Άλλως δε ψευδόμενοι κατ' 
έπίγνωσιν, καί τεχνώμενοι τήν ψευδολογίαν, όποια 
καί τι λαμπρόν επιτήδευμα, κατά τών ουδέν αίτιων 
άβρυνόμεθα, ώς ούδ' άν τρισαριστεύς κατά ομοίου 
τ ινός , νίκης μέγα κύδος άράμενος, καί ούδ' άν ό μέγας 
Δαυίδ ούτως ήγαλλιάσατο ή έκαυχήσατο, τόν άλι-
τήριον Σαούλ κατα^ρίψας, ώς ήμεις μεγάλα φρονού· 
μεν, δτε διά περινοίας όρκωμοτικής περιεγενόμεθά 

sensus corapos mala dicet de optimo hominum 
dono, intelligentia, quasi pessima esset. 

31. Quod praeterea in talibus pejus cst, cum 
forte post invitum raendacium, cpubescimus,et noa 
pocnitetet quamdiligentissimncausam defendimus 
nosiram atque vcniam postulamus, ne mendacii 
convincamur. Ε contra si scienter mentiendo 
coramenta machinati sumus, tunc quaei de agendi 
raiione meritissima, cum absolute innocenlibus 
gloriamur, sicut ncc gloriatur ter coronatus de 
similiter praeclare facto, victorias magoura bravium 
referens; nec sic laetatus est magaus David aut 
80 cxtulit cum banc pestem Saul (Goliath) pro-
elravit, sicut nos magna de nobis sentimus eo 

τίνος αδελφού, δ'που γε ούδε αλλότριου τινός ούτω C quod astutia jurainento firmata fratrem circumve-
καταστοχάζεσθαι χρή , μή δ'τι γε Χριστιανού, ομοίου 
ή μ ι ν . 

λβ'. Ταύτα δή πάντα, καί δ'σα τοιαύτα χαρακτήρα 
ψεύδους υπογράφει, ψευδείς είναι δείκνυσιν, εί καί 
μή πάντας ανθρώπους, άλλά γούν ημάς τούς ούτω 
διακειμένους περί τήν άλήθειαν. ΈκεΤνο δέ πώς άν 
εΓη άνΟρώπινον, ή μή ψευστικόν άνΟρωπότητος, εί 
τών σπουδαιότερων έργων άφέμενοι, καθήμεθα μά
την ούτω περί ζήτησιν τού κατ' αλλήλους βίου πο-
νούμενοι καί διερευνώμενοι, ού τίς αγαθός, τίς ενά
ρετος, τίς φιλόθεος, άλλά τίς έφάμαρτος ; 'ίνα τί 
εντεύθεν κερδήσωμεν ; τό καταγράφειν, τό καταγελ^ν, 
τό σκώπτειν, τό διαβάλλειν, τό συκοφαντεΤν, και διά 
πάντων τούτων άνθρωποφαγεΤν · ού τί άν εΓη μιαρώ-
τερον καί θεομισέστερον; 

λγ'· Εί δέ καί ά'λλως έπελευστέον τά τού ψεύδους, 
ψευδόμεθα τήν πορείαν, άταν οί πόδες ημών είς κα
κίαν τρέχωσιν. Ούκ επαληθεύεται ήμιν ουδέ ή στά-
σις, δ'τε υπενδιδόαμεν, τής σταθερότητος τό έν άγα-
θοίς άπολεγόμενοι στάσιμον. Ψευδόμεθα τάς ήδονάς, 
δ'τε παρεξηυλημέναι ούκ εύρύθμως έν ήμίν άρμότ-
τονται. Ψευδόμεθα τάς λύπας, ήνίκα έφ' οίς ού χρή 
παθαινόμεθα. Ψευδόμεθα τό κλαίειν, δ'τε καί κροκο-
δειλίζομεν, έφ' αίς μή εχομεν κατεσθίειν όλοκλή-
ρως τούς αδελφούς. Και γαρ τοι καί κροκόδειλος πο
τάμιος άνθρωπου περιγενόμένος, καί τόν δ'λον κατα-
σπάσας άχρι καί εις κεφαλήν, είτα μαθών άσαρκον 

nimus, dum nec alienum quomquam appetere lice-
ret, nedum Gbristianum nobis similom. 

32. Haec omnia et quscunque tales mcndacii 
notsB designant, mendaccs esso ostendunt si non 
cunoloa homines, saltcra nos sic erga veritatem 
animatos. Illud vero quomodo humanum eseet, 
aut non bumanitatis inentiens, si studio dignaa 
operas praeterraittenles, vane scdentes in alioram 
vita$ indagationem solliciti et inquirentea sumua 
non quis bonus, quis laudubihs, quis Deum dili-
gens, sed quis peccator ? Et quid lucri exinde re-
portabimua? accusare, irridero, acerbe cavillari, 
insimulare, calumniari, omnibusque istis rodere 
bominea ; quo quid scelestius, quid majori odio 

D coram Deo ? 
33. Si et aliunde mentio de mendacio habenda, 

viaenostras mentimur, qnando pedes nostri veloces 
in malum currunt. Nec vcritas esl apud nos sta-
lio, quando retro oedimus, rccedentea a stabilitate 
per stationcra in bonis. Mentimur voluptatea, 
quando exstinctae non nobis concordant. Menti-
mur moororos quando dc quibus non oportet 
curde affligimur. Mentimur lacrymando, quando 
maliliose flemus crocodili more, eo quod nobis de-
sit omnino fratres devoraadi facultas. Sic enim 
et crocudilus fluvialilis arrcpto homine, totoquo 
voralo usque ad caput; deinde macilenlum esscet 
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ad nutricatioaem inutile caput cogitans, lacry- \ αυτήν είναι καί άχρείαν ε?ς βρώσιν, κλαίειν έθέλει, 
mare volt, non prae miaericordia eed qaia luori 
param erat in reliquo. Mentimur portam Dei in 
nobia claudentea, in quibue diseolutae ostium ma-
gnum babent euntea ot redeuntea eenaationes. 
Aapicientes non aepicimue, neo Dovimue quidem, 
Dignos enira contemplari dedtgnaranr. Hebeta-
mur boni odoris incapaces in vitas loto volutati, 
neo noa ipaoe inclinantes ad Dei bonuro odorem, 
ad altiseima tendentem quaai thymiania. Auditu 
audimua et non iolelligimue. Mentimur et guetum 
quando non guetamus adeo ut videaraue quia sua-
vis Dominue. Tactua porro peccatie ipae non caret, 
quia omDibos aenaibus arripimus qu» non 
oportet. Oico et novum aliquid pro raultia: mem-

ού πρδς οΤκτον, άλλ* δτι μικρά κερδαίνει τού έγεε-
ταλείμματος . Ψευδόμεθα τδ τεθυρώσθαι τδν tw 
θεοΰ έν ήμιν οίκον, οΓς άνετοι διαχάσκουσιν αϊ χτ! 
αύτδν εισοδοέξοδοι, αι διά τών αισθήσεων. Βλέπον
τες ού βλέπομεν, ούδ' ού μή ι δ ω μ ε ν . Ι1αρορώμε|ε 
γάρ τούς άξίους προσδλέπ*σθαι. Αυσαισθητοΰμεγ ή 
είς άγαθήν δσφραν , βορδόροις β ί ο υ έγκυΜμη·!, 
καί ού σκευάζοντες ημάς αυτούς ε ί ς εύώ&χ» fdrn, 
κατευθυνομένην είς τδν "Γψιστον ώ ς θυμίαμα, 'fcia^ 
άκούομεν, καί ού συν ί ε μεν. Ψευδόμεθα και τήν -ftV 
σιν, δ'τε μή γευδμεθα, ώστε καί ίδεΤν, δτι χρηστές δ 
Κύριος. Ή δε άφή, άλλ' αυτή ττολυαμάρτητος, ty' 
οΤς δραττδμεθα κατά πασαν α*σθησιν, ών μή ρ ( . 
Βίπω καί τι ξενίζον τούς πολλούς . Ψευδόμεθα rpo< 

timur in araicitiae et inimicitias, DOII ideo ut « τή φιλία καί αυτήν τήν έχθραν, ούχ ώστε μήν έπα· 

ι ι ~u ι: j . f . . i . . M . . J 2 i t . . J " . . . 7 - Λ~. ί . Λ . ^ r . »Μ»ΛΓ. ΟΛΛ» —ι laudemur ob mali defectum, eed quia nec illud 
reota regula facimae, neo odio babemus eoa qui 
nobie odio eeae debont. Sunt eoim, sunt quoe 
odio Deo euavi odimua et impiacabili, quoset David 
ineipienter odientes deteetatur odio aupremo. 

34. Sed inibi neceasario flnem impono pree hor-
rore (axeecrataa eum enim imraanem banc belluam, 
inimicitiam,tanquam et deemonem ipeura qui illam 
intra septa continet), in ipsam arma euraam alio 
iermone, quo eagittaa emittene prout aanctus di-
riget Spiritue qui adveraua ejuemodi mala tela 
cudit, vos judicea da tanto opere sumam. Interim 
auxilium mihi in roolilione ista prebere incipite 
per preces et supplioationes ad Deum altiasimum, 
quas erigentea ad Deura et vos oommunem ho 

νεΐσθαι διά τήν τού κακού στερησιν, άλλ* δτι μή 
ποιούμεθα μηδ' αύτδ δρθψ κανδνι, ούδε έχθραίνομέη 
οΓς άπαιτούμεθα. Εισί γάρ, εισίν, οΓς θεοφιλώς έχ
θραν οΰ μ εν άκατάλλακτα, ούς καί δ Λαυΐδ ματαίας 
έχθραίνοντας μισεί μίσος τέλειον. 

λδ \ Ά λ λ ' ενταύθα κατ αστή σας άναγκαίως τδν λί-
γον διά τήν φρίκην (πέφρικα γάρ τ δ κάρχαρον τοδτ· 
θηρίον, τήν έχθραν, καθά καί αύτδν δαίμονα, δς «4-
τή ν λεοντοκομει), συσκευάσομαι κ α τ ' αύτη ς δι' έτε
ρου λύγου, έν ψ κατατοξασάμενος, ώ ς τ δ άγιον Βνεορε 
χορηγήσει, δ βελοποιεΐ κατά τών τ ο ι ο ύ τ ω ν κβαΐν,α*» 
ραλήψομαι υμάς έπιγνώμονας καί τοΰ τοιούτου Ιργοη. 
Τψ τέως δέ άρξασθέ μοι συνεπιλαμβάνεσσαι τής έγχ» 
ρήσεως εκείνης διά χειρών ίκετικών ε* ς τδν &ψιετ# 
Κύριον, άς άνατείνοντες είς έκεΤνον κατατοξεύσετι 

Btem configetis. Asaurgat ergo vobis intima epoe, C αυτοί ούτω τδν κοινδν έχθρόν. Τποτρεφέσθω τείνει 
non longum evaeurum tempue qcrin eermonem 
alium, Deo dante, doctrioa pleoum vobis protule-
rim, ita at eic alii aliie conoordes eimus, licet lo-
corum finibue circumecribamur, et disaerentes 
dc rebus Deo carie et exauditi, et eic delectati, 
gloriam dabimus Verbo qui ab initio et ante 8»-
cula e*t, cujue gloria in eeculorum saecula ex-
lenta, flnem babere non poteat unquam. Amen. 

ύμιν έλπίς, ώς ού πολύς παρελάσει χ ρ δ ν ο ς , καί λέ· 
γον Ιτερον, θεού δέ δδντος διδασκαλικδν, ύμ ιν ItiMij 
σομεν, Ινα καί ούτω συν ώ μεν άλλήλοις , εί καί κατάτ^ 
πον άφωρίσμεθα, καί ομιλούντες τά τ φ β ε ψ φίλα, *i 
είσακουδμενοι καί ούτω τερπδμενοι, δδξαν άναπέμε» 
μεν τψ έν άρχή πρδ τών αίώνων Λδγψ, ο ύ π ε ρ ή δδ|ειε: 
αιώνας αίώνων παρεκτεινομένη πέρας ούκ - άν β*Α 
ποτέ. Α μ ή ν . 

Alia Fustaihu tcripta tomus sequens complectitur. 
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Aaron sacerdos deeignatur,39. Aaroo vitulum aureum 
conflat, 37. Aaronie baculus refloreecit, 42. Aaronie obi-
tae, 42. Aaroo duz Arabum, b 116. 

Abarum et Perearum graeeationpe eub Phoca, 80. 
Abaagi caetrari eoliti, b 621. Abasgi seu lberee, ibid. 

Abatgi aJ Ghrietianiemum perducti, b 101. Abaegi victi 
a Baeilio, b 227. 

Abasgiacum fcedue, b 230. 
AbaegiGB ducie Paocratii defectio, b 236. 
Abdenago pro Azaria, 117. 
Abdiae Achabi oeconomue, 91. Abdiae 100 propbetae 

alit, ibid. 
Abeddara hoepee ArnaB, 72. 
Abella, 287. 
Abelae, 17. 
Abelloe Hispauue Romanonim etudiosue, 417. 
Abenoer Saulie dux, 62. 
Abeoerue cum ad Davidem defeciseet, Joabi fraude 

perit. 71. Abeoerue Daridi bellum infert, ibid. 
Abenoerigue Spaini valli rex, 248. 
Abeta Joabi frater, 71. Abeea DaYidem defendit, 79. 
Abesaa per ineidiae a Joabo occiditur, 77. 
Abgarue Oeroenee Caracallffi perfidia captus, 613. 
Abia 8amuelie flliue, 58. Abia Jeroboami flliue mori-

tar, 88. 
Abiathar Abimelechi flliue fuga elabitur, 67. Abiathar 

Daridi coneilia Absalonie ountiat, 77. Abiathar Adoni» 
adjotor, 80. Abiathar a Salomone relegatur, 82. 

Abiae Araba Izaten oppugnat. 249. 
Abigail Nabale eublato, Davidi nubit, 68. 
Abiliue II Alexandrinue epiecopue, 582. 
Abimelech Arabum princept, b 230. 
Abimelecbus, 55. Abimelechue Gedeonie 69 flliis oc-

cleis regnat, 52. 
Abironi et Dathani debiecit tellae, 41. 
Abisag seoie Davidis fotrix, 80. 
Abius Jeroboamum vincit, 89. 
Abomioatio yaetiUtis. 136. 
Aboriginet Latii incolee, 319. 
Abraamus Hebroorum patriarcba, 22. Ob Dei preedi-

cationem exsulatum abit, tbid. iEgyptiie mathemala tra-
dit, tbid. Abrabami flliue promittitur a Deo, ibid. Abra-
hami filii 6 e Chetura, et obitUB 175 aonos nati, 23. 

Abradatea Sueiorum rex, 115. Abradates ad Cyrum 
propter uxorem deficit, 156. 

Abradatee interitue, 161. Abradata YOtum, totcf. Abra-
datffi et Panthiee eepultura, 163. 

Absalon revocatus ab exsilio regnum affectat, 76. Ab-
aalon pateroaa concubinat etuprat, 77. AbealonU fuga et 
avue, 75. Abealonie interitus, 78. 

Abeit ut eol me videat boeii tergum obvertere, 209. 
Abuletue pro commeatu 3000 talenta offert Alexao-

dro, 195. 
Aearnania domita a L. Flaminio, 447. 
AccaroD. 58. 
Accaronf* dea Mueca, 96. 
Accia Augueti mater,494. Acci® tomnium de Aug.totd. 
Acerrauorum excidium, 431. 
Acerrse a Romaois captae, 405. 
Achabue Nabothi hsree, 93. Achaboe VI Israelitaram 

rex, 89. Acbabue mutalo babitu fatam aoo maUt, 94. 
Solue a Syrie peti iubetur, 95. Acbabi bumaoitae erga 
Syrnm eupplicem, ibid. Achabi inteiitae, ibid. Acbabi 
70 filii a /ehu occisi, 103. 

Achffil 8e eam Romanii conjungunt, 446. 
Acbaioum belium, 470. 
Aeh&p», b 140. 

Achaii cladee iDBignis, 100. 
Achazas XUI Hierosolvmorum rex idololatra, 108. 
Acbia Silonitee Jeroboamo regoum predieit, 87. 

Acbia excidium Jeroboamo minatur, 88. 
Achiatbarus Tobiti cognatue, 142. 
Achillee Pompeii interfector, 487. 
Acbinoa Davidie uxor,70. 
Acbior Ammouitarum rex, Uraelitarum Deum cele-

brat, 189. Acbior Betulanie dcditur, 140. Acbior Ju-
daismum amplectitur. 142. 

Achitopbel ad Absaioueni deficit, 77. Acbitophel la-
qneo eibi coneciscit necem, 78. 

Acborie eacrilegium punitur, 47. 
Achradina, 427. 
Acie iostructa ad hoetilem urbem accedere, 154. Aciee 

io periculo paulatim reducenda, 151.Aciee tripartita,161. 
'Αχληρον^μητοι, 578. 
Acines epietola, 257· 
Acritae locue, b 136. 
Acro Cenineneium dux, 317. 
Actium, 525. Actiaca victoria monarchi© Augaeti ioi-

tium, 526. Actiaci belli apparatue, 527. 
Actiue TuUius VoUcorum coDcitator, 343. ActiueN*-

•iue augur, 326. 
Acuphie JudaBorum legatue, 192. 
Ada Lamecbi uxor, 18. 
Adaoiue, 16. Adamue obit annot oatue 930,18.Adami 

praedictio de muadi couflagratione et dilcmo, ibid. 
Adaoa urbe, b 201. 
Adaoarsie Pere® crudelitae, b 12. 
Adarani cootemuunt obsidionem Baailil, b 169. 
Adar meneie 12 dyetroe apud Macedooaa, 182. 
Addo Caium Tuloerat, 140. 
Adelphoe Albanorum rex̂  478. 
Ader Idumaeus Ieraelitai mfestat, 85. Aderie P. rex 

Syriae, 93. Aderie F. clemenier conaervatue.toliue Aehabi 
caput petit, 94. 

Adiatene 8yfia3 prov. juxtaNiuum et Gaugamela, 587. 
Adiabeoorum regina fit Jud»a, 262. 
Admonemue ecientee, 313. 
Adoni, Dominue, 48. 
Adooias Daridie filiue regnam affeciot, 80.Adoniat ad 

aram coniQgit, 82. Adonias pelita Ableaga vitam amittit, 
ibid. Adoniae ob ©tatie praBrogaliTam, et popoli eoneen* 
eum eibi regoum deben ceneet, ibid. 

Adooibexecue Israelitae oppugnat, 48. 
Adoleseentes a 17 osque ad 18 magietratibut inaer-

Tiunt, 147. Adoleeceoiee tree io camiuo ignie ob non 
adoratara etatoam, 122. Adoleseentibas ea oo6Qnda,qaa 
celeritatem aat viree deeiderant, 448. Adoleteentam 
coosilia temeraria, 86. 

Adoptio publice oonflrmanda, 449. 
Adoratiom geetu quodam corporie posita, uon videtor 

diYinus bonos, 179. 
Adrianopolitani dedunt Thomam, b 139. 
Adrianopolie a Simeone Bnlffaro capitur,b 184. Adria-

nopolie Oreetias olim, b 251. AdrlanopolU epoliata a 8*· 
muele Bulgaro, b 225. 

Adrianos Comnenue πρωτοσέοαοτος, b 297. Adriani 
imperiom, 588. Morbue, 591. Reepooeum de CbrUtianlt, 
592. Adriaai etudit, moree, et ratio ad-uinietrandi im-
perii, 588. Adriani venationee, 589. Eiuedem obitut, 
anno astatie, 79, imperii vero 21, 592.Adrianu* in alie-
nom eerrum iue eibi ooa Bumit, 591. Adri&nai Jadadt 
Judffid ioterdicit, 592. Adrianoe relactanie Senatu in 
Deorum numerum relatut, 593. 

Adulatorum Tocea, 281. 
Adultera nuptara adaliero, maritam loget »ciliceL74. 
Adalteriam et cedem graves DOBIUB BocutonB, t6id, 

Adalterio (oam) eedet ooBJDDgitar, ibid. 
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jftdiiicatiu vicaliui e l uppidutiin dielr ibula, 178. 
j £ d i u u m inetitutio ct wunue, 343. 
i £ g a Cilicice, b 26. 
i£g i lu8 ,b 163. 
jEgimurus capitur a Martio, 465. 
jEgitbalus, 397. 
jEjjroti iugendi, ηοα mor lu i , 82. jEgrotUB ab expedi-

tionibus ηοα abstiaet, 220. 
ifigyptiaca claeeis, b 220. iEgypti i Abrahami di*cipuli { 

22. agyplii iacautoree luiracufa edtmt, 35. JEgyptii 
arundmeusbaculus, lOO.iEgyplii profligati a Babyioniie f 

115. JSpyptii* Cyrua parcit, 162. ^Egyptiorum io m a n 
Rubro luteritue, 36. yKgyptiorum anuue uienetruue fal-
eaui antiquitatie cpinionem ill ia affert, 323. iEgyptiue 
Rclcri equus, b. 218. .K^yplus Mu!>r«ui, 21. JSgyptue per 
Josepbum eubjecta Pharaoni, 30. .Kgyptue a Cyro eu-
bucta, 168. /Egyptus cL yElhiopia versus Austrum, 126. 
yfugyptus ab Augueto vectigalie facta, 531. Α Diocle-
tiauo aub jugum redacta, G40. 

jfclia Capitoliua pro llierosolymia coudita, 589. 
j£ l ius Adriuuus. Vide Adriaous. 
J E U U B PuHus consul cum Galls pugoat, 446. 
jEliue Gallus jEgypti prcefectue A r a b i i m iafeliciter 

tentat, 534. 
JSmulatio eeditionie occaeio, 78. 
J i m i l i a SyllaB privigna Poinpeio iiubit, 473. 
iEmil ianus Scytbie cseeis, arreptoque imperio, a suie 

militibus occiditur, 628. 
/Euiilius L . contra Tarentinos mieau*, 368. 
yEmiliuB Q. consul in Sicil iam venit, 286. 
vftmilius (M.) Piruos vincit, 393. losubres caedit, 404. 
i & u i l i u * (M.) Lepidue caetra cootra Antiocbum de-

fendit, 454. 
Λ Μ Ι Ι Ϊ Ι Η Ι Λ Scaums proptcr Arteniii Bt Ajax, 551. 
/Eoiil ius LaHud ρπΐΐΓικΙιιβ PruUoriu, 601. 
jEneas viclus a Ruli l ia , inter uiDrtalee esse desiit, 313. 

/Knea; rcs gesta» in l la l ia , ibid. ^Eneadac Romani, ibid. 
/EQigtuula a l leuluiu unimum requiruut, 132 . i£n igma-

t;t de iuipcraluiibtis, b 295.y£aiginatibu3 ol im certatum 
inter regeB, 85. 

jEolenees, AlisaVi, 21. 
Ait\ui M . Minutiuni viocunt, 346. Iideai B U I J juguio 

ιηίββί, ibid. 
jEquuin et Sabinuai bellum, 347. 
iErarium ηυα iu poteelate dictatoris, 338. 
iBfar pro CflOBare, 543. 
yEsculapii tetnpli CO!IIIIIOOB immobiles, b 26. 
/lCetua ingeue sub Coprooyino, b 110. 
/Kthiopetu lavare, b 106. 
yKthribuuj, 415. 
/Et j l i ad Aiitioehnui dcGcitiDt, 450. Ad Pbil ippum de-

flunnt, 436. 
/Ktius euuiicliu*, b 86. 
ifctoli Ruiiiiuiorii i i i 8 0 1 - 1 1 , 4 2 . Ronianis vicluriae cauea, 

447. .HluKjrum uiolua ιΊ paciiicutio cum llumnuip, 455. 
Afer Adr iaui paler, 588. 
Aftiuilate reguui rcgna conciliautur, et iuviceiu i i r -

oiuutur, 106. Aftiuitates poteutum, obsidum instar ha-
beut, 515. Affiuitae ignobilium et pauperum Bpuruitur, 
317. Affiuitatee vuterum facile dirempta?, 212. 

Afflati numinu aiupbiboliis decipiuutur, 219. 
Afraiiius Anueoiffi pra?ficitur, 477. 
Africa α RomaDis oppugnata, 390. Africa dicta L ibya 

Carlhagiaeueis, 443. 
Africauus scriptor, 623. 
Africani cogDooientum P. Scipioni domita Cartha-

gioe datum, 449. Africaui obilus, 456. 
A^ague Moabilaruiu rex, 61. 
Api|»cti papm Homaui legatio ad JustiniaDuai, b 67. 

Agapv.ti ohihi:», 02. 
Agareua clnssia a Saiui ducc profligata, b 228. Aga-

reua3 classis iuLorilua, b 90 inde. 
Agareni senU dn Adara preedictio, b 169. Agareni, 

b 56. Α Romana cla?se profligati, b 236. Ad Edessam cco-
8i, b 238. Agareni /K^ypt i trigiota auuoi uui iiiiiucias cutu 
Roinauie pasciecuDlur, b 239. Agareni Cretensee claseca 
Michaelis prufligatii, b 140. Agareni ex Hiepania in Cre-
tam trajiciunt, b 139. Agareui Mesembriaci uraui mariti-
mam et iDsulae infestaDt, b 172. Agoreui Rouiano pacem 
aeporoanti armati occurruut, b 271. Agareui Cartbagi-
nenees in Sicil ia caisi, b 238. A#areni per sentem aouoe 
Byzantium vexant, b 90. ProtiDciue vaetaDt, b 178. Aga-
reni Carthaginensium duclu Antiocbiam oppugoaol, b 
209. Agareuicum diurQum tributum, b 81, 87. Fwdue 

cum Ηοω&ΏΪΒ, b 91. Agarenorum dieseosiode priacipe, 
b 88. GrdBaaiiones eub Phi l ippico, b 98. AgarenoTum T w -
Bemium, Cretemium et Car tbaglueni ium e k d « i , ^ V I I . 

Agareuorum inecitia, b 118.Agarenorum princeps Philo-
eophiae etudioeue, b 160. Agarenorum Carthagioenaaa 
in Occidenle graseationes, b 160. I t em in Orieute, b & 

Άγχήρ, b 307. 
Aggeeus Templi iDstaurationem euadet, 175. 
Agie Tarenlinue, 369. 
νΑγορανόμοιν JSdiles, 3 i3 . 
Agrariselege8 f344. 
Agricultura moderotoe et pacatos facit, 323. 
Agrigenti obsidio, 3S6. 
AgrigenLinoruo) calamitae, ibid. 
Agrippa Arietobuli F . 272. Agrippa» necea «bicoa-

Bciecere iu aaimo habet, 272. Agrippa o b T i b a v B i a 
vincula coDJicitur, 273. Agrippee a captivo qao4im«X 
regaum et luleritus proedicitur, 275. Agrippa sex mea* 
ees captivus, 275. Agrippa viDclis eolutus a Caiorex tp-
pellatur,276. Agrippa totiu9 Juda3flD rez,279.Agrippc be-
ueficeulia, 281. A g r i p p s ob e u p e r b i a m interitnt, ibii. 

Agrippa Juoior eacrorum curam a Claudio iropctrai, 
252. Agrippa Agrippa* fllius, 282. A ^ r i p p a Juoior H«wdi 
euccedil, 286. A^rippee regnum et a f f i n i U t e e , 287. Α«τφ-
pae btructura, 290. 

Agrippa (M.) S. Pompeio opponitnr, 511. Acrippt 
Methooe occupata, clasf»eai An too i i iofeetat, 524. Agrip-
pa Augneti eorore repudiata, filiam dacere cogitar, 533. 
Agrippa Agripp® P. abdicatueab Augoeto, 581.Agrippi 
Junior occitsus a Tibcrio, 346* A g r i p p a depooend» mo-
uarchiee AugUBlo eetauctor,532.Agrippa curator arbiMi 
Augueli et gener, xbid. Agrippffi o b i t u s e t elogia, 537. 

Agrippina, 288. 
Affrippina Germanici uxor .Agrippa» et Julis fllia,541 
Agrippina Junior, 561. Agr ipp ina Claudio nubit,5e. 

Eidem iQsidiatur ,566.AgrippinaNeroni ambit imperiom, 
tbid. Pro NtT.me imperat, 568. A^rippina a CUudio At-
gusta appellatur, 562.Eadcin a N e r o n e interfecta, 50. 
Agrippiuae avaritia et Poevitia, 549. I u t e r i t a e , 565. 

Agrippina urbe, 631. 
AgrinpiQus Alexandrioue epiecopufl, 598. 
Άγρονοιιος, 191. | 
Agron Sardiauorum rcx, 402. 
Agronis vidua RomauoB legatos cecidit. ibid. 
Αίτριον (το) τής αχηνής, 39. 
Ahu celeritatem notant, 127. Alee auperbi» noli,iS. 
•AXaCipyb, 286. 
AlabarcbiiB, 272. 
Albani , eive Alban i , b 100. 
Alaricu» Vandalusf eu Gothusab Honorio evocmtiiB,bli 
AlbaB LoDgffi aidiflcatio,313. Albae quadrigee aCamflli 

primuni iiBurpata*, 353. 
Albana democralia, 320. A l b a a i , 4 9 I . Romam migw 

cogiii i t i ir . 324. Albaui MassagelaB, 591. Albania eubidl 
b9L». Albanictim hcl lum, 320. A l b a n o r u m r e g u m wtm-
sio, 3 H i n d c Albanuiu rcguum 500 u a u i a duravil,JM. 
Albantie lacns, b 351. Albauue a Poathumo oenM, 
632. 

Albinus a SeiiaLu dux creatue, 622. 
Albioue Jiidiea) prresee, 290. A l b i n i inUriUis, 607.(k-

de8, H22. 
Albngo felle piecis pelli tur, 143. 
Albula , 314. 
AlcimuB Judam in8ectatur,208.Alcimiie aeoioaehiniBi 

pontirex, 209. Alc i in i interitue, 210. 
AlectoromaDtia, b 33. 
AleiDue Vespaeiouo ineidiatur, 578. 
Aleui t8eu A l i m u m , Mabomeli eive gener alTeaffla^ I 

b 88. 1 
Al^aiaauoruai G0000 c»*a a CoDaiaauo, 642. tt* i 

300000 profligala a Galieno, 631. I 
AtexaDder iEgypto eubacta Darium eTert i t , 151. 

xander Diogenem adiniratur.toic/. Alexander Jo*»* 1 1 

Ββ apud Barbaros gloriatur, 188. Alexaoder «»Dl i l i«^ 
Darii asperDatur,l88. Alexaoder eBquo modeaiat 
licosue, 189. Alexander freqaeotibua calumniii cx̂  
ratue, 191. Alexander Indoe ooilitee contra dntaa^1 

occidit, 193. Alexander ex India τ ίχ quartam t*** 
parteui reducit, 19i . Alexander itnmortaHtatiB Ψ* 
Dem gubmereioDe aucupaiurue, 197. Alexaoder D«f 
molat, 199. Alexander euie proTentibot amicifdoi* 
epero *ibi reeervat, 153. Alexander EpiphanM filiu^ 
Ptolcmaidemoccupat, 211. AlexaDder Jouaibe ψα** 
cnluui offert, ibid. Alexander Jamnaas exteratntuf 
eubigit, 221. Alexander JamD®iprudena cooaitiam* 
^andi odiapopul i , ibid. AlaxaMar 4 « d » o a leaktw^ 
191,221. Alexander Pbilometoil aoearo ftaritiata»' 

K\«XVGA«I k d ^ o b u l i F. Jad«a tarbat» 4 Qihiwf ** 
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peecitur, 224. Alexander Aristobnli F . a Scipione eecuri 
Feritur, 224. 

Alezande r ab Herode patre Tincitor, 250. 
Alexander et Arietobulue loqueo uecantar,253.Alexan-

der et Arietobulue Beriti condemnantur, ibid. 
Alexander Alabarchus, 272. AlexanderAlabarchue Ju-

d « ® procurator, 286. 
Alexander et Ariatobulua i n vincula coDJecti, 266. 

^ A l e x a n d e r Leonis frater, nugie quam imperio aptior, 

Alexander Antoo i i F . 522. 
Alexander Sol Cleopatree flliue, 531. 
Alexander RomaDua epiecopue, 588, 592. 
Alexander HietoaolymitaDue epiacopue, 612. 
Alexander Sererus ab Heliogabalo adoptatua, 618. 
Alexaadra Aristobuli uxor, 219. 
Alexaodra fogam raolitur, 234. Alexandra filiam M a -

r iammea oceidendam ioecctatur, 241. Alexandrro apud 
Herodem excoealio, 236. — Alexandr® ceedee, 241. 

Alexandr i M . eucceaaoree iater ββ digladiati, 127. 
A l e x a o d r i M . corpue, 183. Erudit io, 70. Alexandri Mace-
donie natalee, 184. Alexaodri pueri generoaa indolee. 
ibid. Alexandr i reffni init ia, 185. Alexandr i et Phi l ipp i 
patrie dieaidium.totrf. Alexandri fiducia de medico,186. 
Alexaodr i aomoia de Tyro, 187. De Hieroaolymie, 197. 
Alexandr i successoreg pro gladiatoribua ae gerunt, ibid. 
Alexandr i aqmmum imperiom in quatuorregnadivieum, 
ibid. Alexandri iter ad templum Aaimonia. 188. A l e -
xandri Granico superato exceeaua, et morbua io Ci l ic ia , 
189. Alexandri sitea in pereequendo Dario, 190. Alexan-
drl 30000 adoleeceatea, 191. Alexandri expeditio Indica, 
193. Alexandri luctua obCl i tum interfectum, ibid. I lem 
ob Hepheationem, 182. Alexandri obitum aigoa ante-

ressa, 196. Alexaodri (De) obitu controvereiffi, 197. 
lexandri eomnium, 199. Alexandri M . nuptiae cum 

8 U t i r a , 195. Alexandri Al . imperium i a quatuor regna 
diYieam, 127. Alexaodri M . terrorea et obitue, 198. 
A l e x a n d r i interitue, 212. Alexandri Zebnioe interitus, 
217. Alexandri filii, 253. Alexandri manes cum G l a -
p b y r a expoetulant, 265. Alexandri thorax. 556. A l e -
x a i i d r i cades anno imperio, 619, 621. 

Alexaodr i Severi expeditio Peraica et Germaaica,619. 
Alexandr i Hieroeolymitani martyrium, 626. 
Alexandri patriarchee preces cootra A r i u m , b 23. 
Alexandri imperalorie mteritue, b 183. 
Alexandria Ciliciffl, b 280. Alexandriae cedificatio,188. 

Alexandr ina Bibliotheca,200.Alexandrinorum J udceorum 
eeditio, 279. Ceedae, 312. Alexandrinum caatellum, 223. 

Alexandrum nul lum igoavum eaae decet, 193. 
AlexaDdrun al iud ParmeDionem decet, 188. 
Alexas Salomee maritua, 260. 
Alexiua Mosolee, b 117. Ex genero Tbeophil i fit mo-

nachue, b 148. Alex i i Moso l s exceecatio, b 118. 
Alex ios patriarcha orphanotropbi ioaidias ingenioee 

diacutit, b 238. A lex i i patriarchae 25 centenarii auri a 
Monomacho rapiuntur, b 251. 

A l e x i o i Comnenus Turcarum opera Ruaelium capit, 
b 288. Alexius Comnenus exactor acerbus iinperator ea-
lotatur, b 294. Alexiua effigie Cbriati eanatur, b 304.Ale-
xiua a medicie et moaachie vana ape Y I U B diuturniorie 
lactatur, b 308. Alexiue Comoenue digoitatibue ornatus 
rem bene gerit, b 627. A l e x i i Comneni l iberi , b 299. 
A l e x i i affectua erga uxorein, b 302. Alex i i i n fratria l i -
beroe pietaa, ibid. Alexi i matria obilua, ibid. A lex i i Tur -
cicee expeditioDea, b 306. Alex i i Comneoi obitua, b 308. 
A l e x i i funua et elogia, b 46, A l e x i i migraliones, huma-
nitaa, diaputationee com Manicbseis, b 304. Alexio aoi -
n ian i agente filina regoum occupat, b 308. 

Alienoa etiam invitat ad etudiuoi religionis rir piue, 
109. 

A l i m Abramiue Mediam oppugnat, b 356. 
A l inu t Salapiaoua, 429. 
A l i t e i JSolensea, 21. 
AUtes carnivori io caetrie, 506. 
Al ios peceat, aliue plectitur, 81. 
Alpes (ad) progreesi Romani , 405. 
AWens Romul i et Remi , 314, 316. 
Amalachitffi profligantur ab Hsebreis,37.Davidi8 uxo-

res ppoliaot, 69. 
A m a o Mardocheco obadorationem Degatam Infeoaus, 

179. Aman Judaeia exit ium molitur, ibid. Aman crubem 
Mardochceo paratam euopte iateritu oobili tat , 181,182. 

Amani euspeDdium et totiua farniliaB exitium, ibid. 
Amanoa mons, 514. 
AmaoOt tecuDdua Ale iaodr inue epiecopus, 572. 
Amandi teditio i n Galliis compreaea, 640. 
Amaniem iracuadiaB cito poeaitet, 178. 

PATBOL. Ga CXXXV. 

Amantioe eanucbaa prapoaitaa, b 379. Amant l aom-
n iom, b 58. 

Amarasi Joannia c»a i daoa poanae, 210; 
Amaranna Moeie pater, 33. 
Amar i omni ornatu plua ornat, 166. 
Amatbe Epiphania, 21. 
Amator epretie blanditiia v im parat, 158. Amaio r i 

eliam pudica mulier ignoacit, 159. Amatorum ineptiaj 
ridiculaB, 157. 

AnoazoDea inter Albanoe reperta?, 478. 
Ambibucbue (M.), 267. 
Ambitio bellie non neceeaariie motie dat poeoae, 107. 

Ambitio pro gloria dedecus aliqaando reportat, 127. 
Ambit io etiam coDJuoctiaaimia eucceaeue invidet, 184. 
• Ambitue lex Augusti , 537. 

Ambrac i s obsidio, 455. 
Ambroaius Origenie Moecenae, 628. Ambroeius (D.), 

b 31. Theodoeium arffuit, b 22. Ambrosi i (D.), cum 
Tbeodosio cootra J U O S B O B disputatio, b 36. 

Amer Agarenorum prioceps ex locorum nomlnlbue 
cladem diviuat, b 159. 

Amerae Eaman, b 172, 216. ArneraB MelitenaBi blaa-
pbemia, b 179. 

Ameaaa VIII Judex leraelitarum, 53. 
Ameaias X Hieroeolymorum rex, 105. Amesiaa Ida-

mapos et Amalecbitaa c&edit, 106. Ameeiaa eucceaeibua 
elatue, Joa laceaeito capitur, ibid. 

A m i c i io periculia dififugiunt, 145. A m i c i aubornati 
petunt quod rex ultro cupit, 165. A m i c i ad rem bene gereodam idonei, regum Buoimee ορββ, 157.Amiciaadbi-

itia cun. amico expoalulare, 235. Aooicitiae paterneB re-
oovatio, 75. Amico gratum siffoiQcare quibua egeaa,159. 
Amicorum culpa io imici iocoiumea,66. Amicoram coaei-
l ia animi aBgritudinein levant, 178. Amicum deseri etiam 
hoatis eequior improbat, 77. 

Amida , b 20. 
Amioadab boepee arcaB, 58. 
Aminander a Glabrione puleua, 450. 
AmioBUB urbe, 479. 
Amor fraetratua in capitale odium yertit, 28. Amor ex 

aspectu naacitur, 74. A m o r iDceetus atatim in naaseam 
coDversuB, 76. Amor et deoa et bomiDee vincit , 159.Ex 
amore morbus, 76. Amor i coodonatum aupplicium, 75. 
Amoria ardori data venia, 269. 

A m o r i i direptio, b 219. 
Amorrheeorum ccedee, 43. AmorrbaBorum terraui Ir i-

bue Gadia, Rubenia et ManaaaaBa occupant, 44. 
Amosus X V I rex Hierosolyuiorura, 112. 
AmmonitaB a Jephtba profligati, 53. Ammaoita) ob le -

Satoa Davidia violatoe csdun tor , 73. AmmaQitarum c « -
ea, 60. Ammani tarum excidium, 75. 
AmmoD. Vide Hammon. Ammon Thamarem etraprat, 

ibid. Ammon Davidis filiue, 71. 
Ammoniue iosldiatur Pbilometori f 211. 
A m p h i b o l i s et ffinigmata diTinationia fructum fere 

tolluot, 115. 
Amphilocbi i artificium i a pelleodis Arianis, b 37. 
A m p h o r » , facee, cornua teneot boalem, 53. 
Amuliua primus Jovie imitator, 314. Amuliua Numilo-

rem regao epoliat, 315. A m u l i i C83deev 316. 
Auiyuander Tbeaaalua, 444. 
Amyulaa Macodo trauafuga, 187. 
Aaabarza, b 81. Aoabarzaj ruiua, b 60. 
AoacletUB aive Άνέγχλητος, R O I P » epiicopue, 579. 
Auael pootifex, 234. 
*Αναμαχέσασθ»ι τ^ν ^ « ν , 213. 
Ananiaa Ae i racb appellalua, 148. Anaoiae Izaten io 

Judaiamo lostitait, 283. Anaaiae pontifex, 286. Ananias 
pootifex Romam iniasuB, 288. 

Ananus dux, 287. Aoanua poutifex, 290. 
'Ανβρχίβ peraicioaa populo, 49. 
Aoargyr i (D.), b 70. Auargyr i Pau l in i , b 138. 
Aaaetaaii statua, b 58. 
Anaataeii de CoproDyoio verba, b 107. 
Anaatasii patriarchae ignomiDioea traductio, b 108. 
AnaBtaaii Tbonias adoptivi ioteritua, b 139. 
Anaataaii eacellarii coDjurttio coDtra Romaaoe,b 188. 
Auaataaii ioiperatoris duo aouiuia, 375. Obitua, b 57. 
Auatbota Jereniiae patria, 115. 
Anatolius, b 44. 
Anchialue, b 110. 
Άγ /ομαλως έχ χβιρδς ρβχβσΟαι, 517. 
Aocbua, rex Geihoe, 66. 
Ancillse doiiiinabua pariuot liberos, 25. 
A D C U B Mart ius Numae ex filia Poojpilia nepoe, 323. 

A n c i ree geeUB, 324. 
Ancyra Gala l ia u r b i , 611. 

34 
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Andragatbiae a Theodotio occidi tar , b 35. Andraga-

thius Gratiani percueeor, ibid. 
Andreav et LucaB reliqui®, b 21. 
Aodreat cubicularius, b 10. 
Aadreaa Calybites, b 110. 
Andreaa dux Amram blaephemuro ceadit, b 169. 
AQdriecue Adramytteuue ee pro Peraei fllio gent, 466. 
Andronicua dux 8amoo&e inaidiie iuterit, b 179. Andro-

nici perfldia, b 283. 
Androetheoea ab Ache ia Tictnt Corintho excidit, 459. 
Anemas, b35 . Anem&e Michaelis coDJuratio, b 302. 
Angeli pr imnm couditi , 14. Aogel i Joaepbo uxoree 

ducunt, 18. Angeli nomen mirabile, 54. ADgeli mooent 
laudandum esse Deum, 146. Angeli ηοα spoate, eed Deo 
mittente veaiunt, ibid. Angelue Balaamo apparet, 43. 
Angelua apecie adoleecentie apparet Gedeooi, 51. Ange-
luaperflammam i a coelum redit, 54. Angelus Sampeome 
Dativitatem nuntiat, 52* Angelae interfeclor, 78. Augelue 
E l i a m paecit, 92. Aogelua eecuritatem pollicetur, 96. 
Angelaa aoctu Assynos csedit, 111. Ab aogelo 185,000 
una oocte c » e i , ibid. Aogelue tree adoletceutee reficit, 
122. AogeluB veeperi Danieli apparet, 133. Angelue 
TobifiB ee cognoscendum praebet, 145. Angelus aubito 
eYaoeacit, 146. Aogelue n o v a nupts boapitium propa-
rat. 145. Angelue Axariam eo eese fingit, 144. Angelue 
aadiendna, nul la daemonii ratione nabita, 145. 

Anguetise loci parvo exercitui prosunt, 186. 
Anbelare Peraie turpe, 148. 
Anicetue Romaaue episcopue, 504. 
Auicetua Neronia libertua Agrippinam occidit, 569. 

Aniciua I, preetor gentium vincit, 460. 
Anima) brutorum et hominum discrimeo, 16. 
Animal ic i •eeci jubeturNoa, 19. Animal ium omnium 

u n a lingua, 17. 
An imi magoitudo etiam boati oonbarbaro grata, 185. 

A n i m u m Deue iatuetur, 63. Aniinua generoaua peculia-
rem fortuuam αοα poatulat, aec eommuaem recueat, 74. 
Animua territua a ih i l noa i a omen yertit, 197. 

A n n a Samuelie mater, 56. 
A n n a Tobise mater, 142. 
Annse Comaeafle eruditio, b 306. 
A n a a Poatifex, 267. 
A a n i 947 aoiverealem Iaraelitia mutationem afferun t, 

110. A u o i 15 accesaio v i t » , 111. A o a i 30 Joaepho felicee t 

29.Annia 514, Regea22, 135. A n n i 725 uaque ad Auguati 
monarcbiam, 531 Annorum Tarietae, 323. Annos 12 nata 
pael la lege Augueta pubilie» 537. Annue magous Joae-
pho 600 annorum, 20. Anaus aeptimut Judeoia feriatua, 
216. Aaaua a Numaduobue meneibua auctue, 325. Annus 
artatie 42 imperio aptiaaimat, 514. 

Aoaiue Viaiciaaue, eive Muaitianus, inaidiator Clau-
d l l , 562. 

AnnoDffi peotiria i n copiam aubito mutata, 101. 
Aonu l i eolis eeaatoribus et equitibea coaceaai, 419. 

Annu lo rum modii ab Aonibale Cartbaginem miaai, ibid. 
Annolorum jaa, 502. Anuulua daemooia fugaoa, 84. Α η · 
nalus aareue dalus libertino inedico, 535. 

•Ανοχή ίσπονδος, 412. 
ΑηββΓββ Capitntii cuatodea, 357. 
Antagooiata par qufflreodua, 184. 
Anteros Roraaaaa epiacopua, 623. 
Anthemii monasteriuai, b 148. 
Antbimus, b 52. 
Antichriatue ex tr iba Judaica oriturua, 128. 
Antigenea ob aimulatum &ββ alienum repudiatua, i n 

gratiam recipitur, 195. 
Aot igonia inaula, b 192. 
Antigonue Aeiam sibi viodicat, 127. Aotigonius Aeiam 

occnpai, 199. Antigonua per calumoiam ab Arietobulo 
oecidifur, 219. Aotigonue Arietobuli filiua a Cseare n ib i l 
impetrat, 225. Anligonua ab Herode Judaea pellitur, 228. 
Antigonua Parihorum ope HieroeoWmia potitur, 230. 
Antigooua a Soaaio Antonio appellatur, ab Antuoio 
occiditur, 234. Antigonua de proditoribue, 318. 

Antiocbena cladee ex te r r® motu,587. Antiochenorum 
ecommata lo Jul ianum, b 26.Antiocbenorum multa ob 

Placillae atatuam Tiolatam, b 36. Anl iochcni eeditioei, 
212. Antiocheaorum Judseorum cladee, 307. Antiocbeoi 
epiacopi, 6V7. 

Ant iochia a Saracenia occupata, b 91. Antiocbia ad 
Orontem capta a Francia ? b 300. Invito Nicephoro a M . 
Burze capitur, b 204. ADtiochia Magna, b 280. Antiochia 
Syr iacaa Baimuodo capta, b 303. Aotiochiae forum qua-
dratum, 307. AntiochiaB obaidio deeerta a Nicephoro 
Phoca, b281. 

A n l i o c b i Epipbania iaferilua, 206. 
Antiochas Eapator, ibid. Aotiocho bellom Romani 

iaeruot, 452. 

Antiocbaa Epiphanea corou m a g n n m » 131. Anti< 
Magnus, 201. Antiocbaa Epiphanee y E g y p t u m oppt 
204. Antiochus Eplpbanea Hieroaolymas graasatar 
Aotiochaa Epiphanea aub Claudio, 287. 

Antiochua Eupator Hieroeolyma v i o l a t , 208. 
AQtiochua deua a Trypbone occ id i t u r , 215. 
AntioV.hue Cyziceoua, 217. 
Autiochua Dionyaiua a Judaeiaoccidi tur victor, 
Aatiochua Alexandri filiua T r y p b o n i s opera 

potitur, 214. 
Antiocbua Nicanor ab Areace ao lu tus S y H s rej 

recuperat, 216. 
Antiochi P i i iateritus, ibid. 
Xatiocbue Judeeus populariam s u o r u m atotm 

307. 
Antiocbue Grypas, 218. 
Antiochue Soter, idemque Piae , 2 1 5 , 216. Anti 

Soter Tryphonem occidit, ibid. 
Aatiochue eunuchus, b 40. F i t c l e r i c u e , b 41. 
Aotiochaa a GraBcia contra Romanoe c o n c i t a t a i 
ADtiochus EtiboBatn domat, 450. 
AatiochuB Comagenee rex, 519. 
Antiocbua frater Seleuco euccedit, 4 5 5 . 
Antiochus in Aaia victua a Sc ip ion ibue , 453,454 
Aatiochua puer a Demetrlo occieus, 462. 
Aatipas Herodia filius, 25^. 
Antipaa Gaiilffis et PeresB Tetrarcba, 260. 
Antipae regno JudfleaB excidit, 261. 
A n t i p » redituB 200 talenla, 264. 
Autipater Macedoniam obtioet, 127 An t ipa t e r ι 

ctua de nece Alexaodri , 197. 
Antipater Idumeeua concordiam S y r e a n i e l A r i i 

turbat, 215. 
Antipater a CaBeere Judffiae p r o c u r a t o r coneti 

226. 
Antipater Herodia ex Doride filiua n a t u max imoi 
Antipater Malcbi iot idi ia veneno t o l l i t u r . 227, 

f>ater iralree apud patrem ca lumoia tur , 246. Anl 
Q palria iodiguatiooem incurri t , 255. A n t i p a t e r ac 

tur, 257. Aotipater Archelaum et P h i l i p p u a f 
calumoiatur, ibtd. Antipatri auctoritae a p u d Gabi 
225. Antipatri Romaoa perfectio, 254. A n t i p a t r i 
Antigooi tilia, 257. Ant iphi l i litteraB a d A a t i p a t r a n i 
Aotipatrf iateritus, 260. Antipatr i l i b e r i , 226. An 
et Aheroree coaepiratio, 254. An t ipa t r i m a t e r repot 
256, 

Antooinua (M.) Verua a M . Aure l io A n l o n i n o &( 
tua, 591. 

Aotonioua Rue κυμινοπρίσττ,ς appe l la tua , 593. & 
lectilem CaBaaream vendit ne civee exac t i on iboa 
594. 

Antonibua Severi F v 609. 
Antoninue et patri mBidiatur, 610. 
Aotonioue Caracalla, 612. 
Antonini P i i decretum pro Chr i e t i an i e , 594. 
Aotoa io i (M.) Pbilosophi sagati et t oga t i acU 

M . An lon in i obitus viceeimo quar lo i m p e r i i aooi 
M. Antonini PhiloBopbi obitus, e juadem ChriBtiaiia 
595. 

Antonia Druei majoria uxor, 227. 
Antonia avia a Caio occisa, 554. 
Antonia Claudii filia, 564. A n t o n i a caatellum U 

vic inum, 244. AotoniaB caatitas, 274. 
Antonianum bellum civile, 120. C u m Antonianii 

ββαβίοοθ· , 510. 
Ant iaoa i i poteatiapopalo gravis , 4 9 5 . A n l o n i i fai 

oratio in C«aarem,494 . Aatoaius c a m S . Pompeiot 
facit, 511. Antoni i l iceotia ex actia Ca^sarie 494 .Ai 
provincieB po^t victorlaoj P b i l i p p i c a t n , 510.'Aotoo 
dea belloMedico et Parthico, 520. C o o s p i r a t i o cam 
e( ineidiaB contra Augoaturo, 522 inde. Antoou ι 
eanguinem eudat, 524. Antonio t e e t amen t i ncit i 
coaflatur odium, ibid. An ton i i m o r e , 531 . Ab Ao 
deplorata, 528. Au ton i i l ega t i oabAugua to repadiaU 
Autoniue Herodi et Hircaoo favet, 228 . Antooius 
riammce et Aiiatobul i formam m i r a t u r 235 Aot 
Herodi bouorem habet, 233, 237. A u t o n i u e boatia u 
tar, 496. Antoniua Auguato ia fee tua , 4 9 5 . E i d e m i 
aatur, 328. Antoni i bello M u t i n e n a i ree ceslfc 
Aatoniua coa. CsBsari diadema i m p o o i t , 499 
crudelia, 502. Antoniua Bruti c a d a v e r h o n o r i f i c t * 
508. Aaloniua Cleopatrae m a n c i p i u m 511 524* 
amore fruitur, 511. Antoniua b a c c h a t o r i o Gnedi 
Antoniua Veatidio invidet, 520. A o t o n i u e Armeoia 
potitua i u iEgyptum abit, 521. A u t o u i u e Ueopi 
Octaviee praBiert, 521. Qeopatra d a o a p t u a »ibi ioei» 
conaciacit, 528. An ton iu i ω ^Egypto e U a m Tiacfl 
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Cffieare, 528. Aotonins a Mioerra eoojage 100000 aareo-
rum dotie exigit, 647. 

Antoniue Cauleae patriarcha, 177. 
Anlooius Muea libertiaue medicue, 534. 
Antyllus Aatonli filiue Augueti geaer, 515. Antyllut 

Fulvi® et Antoaii filiue occiditnr, 531. 
Aaubis Paulinam amare fingitur, 270. 
Analinue Diocletiani Dominus, 640. 
Aorui Silvffi, 640. 
Aothui Joeepho Judas, u Israelitarum judex, 50, 51. 
ApasUn, 256. 
Apelles dux a Matalhia cseus, 205. 
Apelles tragoedua, 554. 
Aper a Diocletiauo occiditur, 640. Aper magicue 

Coinoem, b. 271. 
Apee eirca caetra, 506. 
Aphecca, 95. 
Άφροδίσιον,Αφροδίτης Up<5v, 96. 
Apie ab Aogueto contemptue, 531. — Aphthardocit® 

boeretici, b 70. 
'Αποβατήριον, 29. 
Apocapee Baeiliue, b 27. 
Apocnelarine, 44. 
Apollo Romanorum eocordiam castigat, 422. Apolliaie 

etatua, b 8. 
Apollodori yictima. 195. Apollodorus Sicnlos Cleo-

patra minieter, 488. Apollodorae ad Auguetum deficit» 
517. 

Apollonia a Philippo obseeea, 424. 
Apolloniatee in looio eina, 381. 
Apollonii caedes, 207. 
Apollonium Africae promontorium, 438. 
Apolloniue Oanee Syri® pr®fectue a Jooatha vincitur, 

211. 
Apolloniue Thiaosue Domitiani prasdicit interitum, 

582. 
ApoUonius martyr et pbilosophae, 602. 
•Απόμαχοι, 407, 581. 
'AicovobjU μέλλον ή πρόνοια στρατηγούμι νοι, 233. 
Άιαηκφυχώς, 220. 
ΆποιτροσττοιβΓσθαι, 401. 
"Απσκτον, 360. 
Apotanee. 171. 
Appiaai Romani Historia, 576. 
Appil Claudii ex Sabinie Romam migratio, 337. Appil 

CJaudii intemperiee et ioteritue, 27, 347, 348. 
Appiue C S B C U B Pyrrho pacem negat, 375. Appius Clau-

diue plebis inimicus, 346. Meeaanam oocapat, 385. 
Appiou Alexaudrinue Judeeoe accueat, 277. 
AppolliiDarie pialterit parapbraeia, b 35. 
Appuli castra Pyrrhi diripiunt, 376. 
Apeimari Tiberii imperium, b 95. Apsimari interitus, 

b 96. 
Apulia Dauniorum, 417. 
Apum examen ia ore Leonie, 54. 
ApuBtias (L), Macedoniam vastat, 144. 
Aqua in uruorem matatur, 33. Aqua eterilie sale et 

precibas medicata, 97. Aqua per medioe hoetee petita 
Deo libatur a Daride, 81. Aqua ebullieos sub dormitan-
te, 605. Aquae coDJectura ex eitu, et plantie, 477. Aqua 
intercutie excaotata Adriano, 591. 

Aquilaaugurium imperii Martiaoo Pbilippico Bardani; 
item Baeilio Macedoni, b 163. Aquila aarea ab Herode in 
templo dedicata, 259. 

Aquila regni augurium, 325. Aquila panem Augutlo 
raptum reetituit, 495. Aquila Augusti, 500. Aquil® 
polBffi a Tulturibas, 333. Aquilce v ict» malom auguriom, 
107. 

Aqnileia olim, Zonarae Venetia, 622. 
AquiliuB (M.) proditor Sibyllinorum oraculorum, 331. 
Ara ex Jordanie saxie, 29, 58. Ara Jordania euspectae 

faeit Η tribue, 48. Ara contra tyraoaum noo defeodit, 
33. Ara Jeroboami rumpitur, 88. 

Arabia eubacta ab Herode, 238. Arabes a Cyro tubao 
II, 164. Arabes ad Amanum, 478. Arabia Petrsea, ibid., 
Arabom quinque naves ex magna claesa incolumes, b 
102. 

Aradia, 504. Aradii, 514. 
Aramcei Syri, 22. 
Araepee Panthi® caetoe, 155. Araepes Pantbiee pudlci-

tlam frustra tentat, 157. Araspee Assyriorum contdia ex-
plorat, 159. Araspes explorator bonorifice excipitur, 160. 

Araxie pone, b 255. 
Arbela pugna Alexandri et Darii, 189. 
Arbitrum cequum poese pati caueee bonffi eignum, 149. 
Arbor Nabuchodonosoris, 86, 122. Arbor bominem »i-

Sificat, 122. Arbor in coelam ui^ue porrecta euccidi-
·, 123. Arbores et e i lv» a Barbarie cult® pro Diis, b 101. 

Arca Noffi, 20. Aroffi N o « reliqoiee ab Armeniis ο β-
tentaUe, ibid. Arca foederie, Arca Silone collocaU, 57. 
Arca capta a Palffiatioie, 58. Arca a vaccie In Jodffiam 
revehitur, ibid. Arca felicitat noepitem, 73. Arca Hie-
roeolyma transfertur, ibid. Arc® iotcriptio fatidica, b 
115. 

Arcadiopolis, b 39. 
Arcadius Arsenii vitee ineidiatur, b 37. Arcadiue •e-

niam delicli ab Areenio petit, b 39. Arcadii obitue, 
b 40. 

Archelai In ArmeoiaDi impreeaio, 222. Archelai eo-
lertia ia Herode reconciliando, 250. Arcbelai defensio 
et eemiseis paterni regni acceptue et 600 talenta redi-
tue, 263, 264. Arcbelai Bomnium et relegatio, 264. Ar-
chelao regnum a Caesare confirmatum, 261. Archelaue 
Cappadocum Rex Alexandri eocer, 245. Archelaue Hero-
di ββ purgat, 251. Arcbelaue Herodie filiue, 254. Arche-
laue Jud®® rex, 260. Arcbelaue a Judsais accueatur, 
262. Archelaus Glaphyram dacit, 264. Archelaat Ma-
riammem repudiat, 266. 

Archimedee Syracasarum defentor, 424. Ejus cadee. 
525. Archimedee, b 56. 

Archietrategi fanum, b 281. 
Arcue pro Iride, 19. 
Arcut cominue inutilie, 172. 
Ardamanet Pesta, b 71. 
Ardea, 313. 
Acdeat® Camilli adjutores, 357. 
ArdebfiB nautica eolertia, 396. 
Aretas Gcelepyriffi rex Judsaos vincit, 221. Aretas 

Arab. Hyreanum Hierosolyma redncit, 222. Aretaa Pom-
peii JUSBU HieroeolymU recedit. 223. Aretae Arabe He-
rodem oppugnat ob deeertam fiiiam, 271. Aretae augu-
rium de Tiberii obitu, 272. 

Aretbae, b 60. iEtbiopB, b 72. 
Areobiadi Templum, b 76. 
Aretium Flamioii ioteritu nobile, 413. 
Argffius collie, b 163. 
Argenle® drachm», 380. Argenti l ibr» , 10, a ceneori-

bue ootats, 416. Argenluui ®re mistum, ibid. Argentum 
ffire molliaB, 119. 

Αργυρίου μυριάδις δ', 179. 
Argos Nabidi a Philippo traditum, 446. 
Ariadna, b 55. 
Ariana haBresi?, b 9. 
Ariarathee Cappadocum rex, 455. Ariarathi regnum a 

RomaDie cooflrmator, 461. 
Ariebes, b 300. 
Aridffius frater Alexandri Magoi, 127. 
Aries divitiarum aota, 130. Aries corniger Persice 

monarchi® eymbolam, ibid. Arietam ingens sonue, 2409 

10. 
Arii interitue, b 23. 
Ariminam urbe Galli», 483. 
Ariobarzanee a Caeelo occisus, 504. 
Aristander vatee, 183. Aristander Alexandram conao-

latnr, 193. 
Arislee eminentee decusee, 331. 
Arietaeue Hebrsorum scripla convertenda Θ8Β6 monei. 

200. 
ArietarchuB Tarentinue Romam confugit, 371. 
Aristobali et Antigooi tanguie commistue, 219. Arie-

tobuli et Pompeii contentionee, 223. Aristobuli trea 
filii, et duffi p o e l l » , 253. 

Arietobolue Alexandri J a n n e » filius, 220. 
Aristobulus Hyrcaoi filiut Antiochum Cyzicenum vin-

dt, 217. 
Arietobuloe II regnum occupat, 222. Denuo capitur, 

224. Poniifex, 222, 221. Arietobuloe cum quatuor liberie, 
captiTUB Romam ducitur, ibid. Aristobafue a Pompeio 
adjavatur et oppngoatur, 223. Arietobolue a Pompeio 
vinctus, 225. Aristobulut a Cffieare io Judeeam miB8uet 

Teneno a Pompeianie tollitur, 226. 
Arietobulue Agripp® frater, 272. Aristobulue regoum 

Judeeorum inetaurat, ejusdemque crudelitae In matrem 
ei fralrem, 219. Arietobuli pontificis interitue, 227. 

Arietocratia cum oli^archia, 175. 
Arittotelee Alexandn Magni prsceptor, 183. Arietota-

lea BuspectUB de Alexandri obitu, 197. 
Aritbmetica ab Abrabamo iradita ifigyplils, 22. 
AriuetuB pro Arioyieto, 481. 
Arma aurea in templo, 89. Arma cremata, 153. 
Armathai babitavit Samuel, 59. 
Armatii proditoris caedee, b 53. ArmatiaB, b 52. 
Armenia, 22. Armenia manitionibiie deetitaU, 150. 

Armenia Mediee coutermina, 149. Armeniaiubacta aTra-
jano, 587. Armenia quarta, b 95. Armeniaca teditio oom* 
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preaM, b 118. Armeniaca eligmata, ibid. Araoeni» mone 
arcee N o a reeeptacalam, 20. Armeniffl vires, 8,000 eqa i -
tee, 40,000 peditee, araenti talenta 3,000, 150. Arme-
niae rez Caracallae perfiaia captue, 603. Armeniae montet 
gelu rigeotet, 619. Armeniorum molue, 540. Armeoia-
norum monasterium, b 176. Armenioram et nautarum 
eeditio, b 205. 

Arpbaxad Chaldffiorum conditor, ibid, Arpbaxad rex 
Medorum cflesua a Nabocbodonoeore, 138. 

A r r i a CeciDDae u i o r , 561. 
Arrogantia Diogenie io fe lU , b 154. Arrogantia mil i ta-

rie. calamilosa, b 255, 299. 
Areacea Parthorum rex Demetrium Nicanorem capit, 

215. 
Areaeides Parthici regai conditor, 619. 
Areaciua, 39. 
Areenius Scetim abit i n eolitudioem, b 37. Areen iu i 

Areadi i et HoDorii preeceptor, b 36· Eorumdem liberali-
iatem aepernatur, b 38. 

Areinoe toror Cleopatra impulea occiea, 234. 
Artabanue ab Izate in Partbiam redocitur, 284. Artaba-

nua Parthue filium Darium dat obsidem Tiberio, 271. 
Artabanue, 614. Poetremue Parthorum rex, 619. Pneudo-
Neronem Romam reducturus, 578. 

Artabaedus Armeniue, b 21. Rex creatur, b 107. A r -
labaedi elogia, ibid. 

Artagereee, 161. · m 

Artagira, 540. 
Artaxerxee Longimanua, 135. Artaxerxee uxoria B U A B 

formam oetentare cupit, 178. Artaxerxes, qni et Cyrue, 
Xerxia eiiua, quintue rex Perearam, ibid. 

Artaxerxee, vel Artaxarea, Perea, 642. Artaxerxee 
Perearum rex, ibid. Ejuedem, 400. Alegati ad Alexan-
drum Severum, 619. 

Artaxee ab AntoDio profligatue, 521. 
Artemidorus Gnidius Caeeari ineidiae indicat, 491. 
Artemiue, qui et Anaetasiua imperator, b 98. 
Artemiue Alexandriae dux et martyr, b 23. Artemii i n -

teritue, b 102. 
Ar to r i i BomDiam de Augusto, 506. 
Arundiaeue baculue ianrmuni fulcrum, 110. 
Arant ie et Brut i interitue, 336. 
Araepex Veieos, 352. Aruepicie Etrueci dolae, 332. 
A r x everea, ne urbi ex ea periculum crearetur, 215. 
Arzie y i v i direplio, b 251. 
Aea V , rex Judeeorum, 89. Aea iEthiopea Tiocit, 90. 
Asa Turcne a Mediai prinoipe viDcitur, b 256. 
Aeael Damaeci regem euffocat, 102. 
Aeahel Joabi frater ab Abenero cffiditur, 72. Asabel 

SyrifiB rex ungitur ab El ieao, 101. 
Aaamoneeorum famil i» principatat duravit annos, 168, 

234. 
Ascalon, 58. 
Aacaniua Rutuloa profligat, 313. 
Aeclepiadea, Aatiochenus epiecopue, 612. 
Asclepiodotus, 641. 
Ascletarionie preedictio, 58. 
Aedrubal in Italiam abit, 431. 
*Ασέ6βια είς αυτοκράτορα, 571. 
Aaenetb uxor Josepbi, 29. 

. Aeer, 25. 
Aeini maxi l la pro gladio et foote, 54. Aeini uogala 

Stygiam aquam coDtinet, 197. 
Asmodeue deemon, 143. 
Aapar patricius Leonem imperatorem creat, b 49. Aepa-

ria et Ardabur i i eupplicium, b 50 inde. Aeparia i n ree-
tinguendo iucendio diligentia, b 51. 

Aapathinea, 171. Aspatbinea vulneratur, 172. 
Aapidie lnoreue leniaaima more, 530. 
Aepie LibysB urba a Romaoie occupatur, 390. 
Aeia euperior Auatralia et Septentnonalia, b 26. 
Aaiatici cognomentum Scipioni tributum, 564. Aaiati-

cue a Claudio interfectua, 564. 
Aaaaron Mannee cur collectue, 36. 
Aeaiduitatie via, 4. 
Aeeuerue Cyaxaree, 132. 
Aseyri i ab Aesur, 22. — Aseyrii Sodomitia cseeie ab 

Abrahamo caiduntur, ibid. Aeeyrii d ivini lus ccoai, 111. 
Atayr i i regni evertendi occaeio, 146. Aesyrii io Lyd iam 

i rofectio, 158. Aeeyniorum fuga, 150. Aseyriorum copiae, 
60. Aeayriorum potentia, 149 inde. 

Aeeyriua Acbazo auxi l iam fereDS. Syroe et Ieraelitas 
affligit, 109. Aesyrius dum Medie ineidiatur, eeipaum 
eYertit, 149. 

Astrologi Ualia pulai, 565. Aatrologorum de Cooetan-
itB obitu pmdicuo, b 15. Aetrorum utililatee, 16. Aetro-
nomi ViteUio diem ioteritue denualiaat, 574. 

Aetrum gladio s imile, 302. 

Aatyagei rex Medorum, 140. 
Ateilanoram migraUo ad Hanaiba lem, 428. 
Athamania Theeealiae, 444. 
Αθήναιον, 605. 
Athanaeiue, b 9. 
Athenals dicta Eudocia. b 41. 
Athenae liberata? a Lucio Apuatio, 444. 
Atheoarum moenia sub Valeriano inetaurata, 630. 
Atbenarum ioecriptio pro Pompeio, 4 7 7 . 
Athenieneea Xerxie victoree, 126. Athenianses pieea 

cum Alexandro faciunt, 185. Athenienees BomanoruD 
amici , 403. Athenieneee Druto et Casaio atataif dteer-
nanu 503. 

Athenodorue Gregorii Mirifici f ra ter , 623 . 
Atheoodori commentum ad e x p r l m e n d a m Aagu&W 

Bciviam, 544. 
Alhingani , b 124. Atbinganue Micbaeli prodicitimpt-

rium, b 135. 
Athypotheodorue, b 208. 
Atbyra , b 290. 
Atlaa moDs. 608. 
Atra urba Arabioe Soli dicata, 607. 
AUal ia Pamphyliffi urbs, 487. A i t a l a e , 445. EometU 

frater, 461. Atta l i obitue, 447. 
AtticOs, b 40. AtUcue Herodie Rbetorie pa t e r thettnro 

ditatar, 584. 
AttiltUB C, 396. AUil iue Latinus, 888. 
Avar i t ia , et conailii inflrmitae, 201. 
Avee ex aquia, 16. Ατββ rapacea malum aigoifieant, 

252. 
Anguetua Herodi dat poteetatem moltandl flfiot, 

ibid. 
Aufldue fluviua, 417. 
Auctorie querela de tyranpide a u o r a m tamponim^b?. 
Augur ium irrilee pacificatiooie, b 187 . 
Augusti CtBsarie obitaa, et anoi imperii vel 57 τβΐ 43, 

cetatis, 77, 267. Augnati call ida cuna Aotonio ei LepUo 
collueio, 499. Augusti coasulatue, ibid. A a g a e t i moBar-
cbisB aigna, 495. Angueli et Antoni i bellum, pax rima, 
511. Augueti iEgypUacua triumphue, 331 . Aujgueti lArti* 
Uo provinciaruno, et Decennia, 533. An^usti proTiDdi 
poBt victoriam Pbil ippicam, 510. Aogusti ratio adona-
Btrandi imperi i , 534. AuauBii morbaa et ieetamenUim^lL 
Augueti appellatio, ibid. Auguati nepotea degeoerai, 
539. Eorumdem obitus, 540. Au^uati moderatio et Uban-
litas, ibid. Auguati atatua fulmine icla, 543 . Augaatitea-
tameotam et Tibelli, 544. Augaeti o b i t a s , 544. Princip» 
parum luctuoeua, ibid. Auguato d iu turn i ta» impariipn-
fuii, 578. Auguatua tribunatu ab Antonio dajecloB, 495. 
Augnetua olemene, 502. Auguatua Antoniom neqoe ra-
cera nequevinci vult , 506. Au^ustue Dirraehii sgrot^ 
ibid. AuguatuB oum S. Pompeio redire i n gratitm bt* 
etra cupit, 518, et 511. Auguatua plebem primam taci 
suam, 495. Auguatua mili t iam conecr ib i t , 496. AagaatBi 
ob ludibria aenataa ad Antonium deficit, et coDtrtfl»-
teneeacretizat,498. Auguatua FOIVIBB g e n e r , 500. Aifii-
atue Scriboniam ducit, 511. Auguatut Pannonioa dow^ 
521. AagaatuB Cleopatram a imula t iona amoria decipft, 
528. Augueiua Alexandri cadaver vieit, 5 3 1 . Aufaataa tb 
omicia admoneri se paaaua. 536. Augoatas proTincitf in-
Tiait, ibid. Auguetua PollioDie crudelitatem coereet, 
537. AngUBtue Luc ium et Caium A g r i p p ® flUoa adoptal, 
et imperi i aucceseoree deaignat, ibtd. AngmtaB obTiaa 
aibi procedi non vult, 536. Augustue Importnni milita 
caaaam agit, 538. Auguati liberalitaa d e p o n e n d » montf 
chisB eimulatio, 532. Auguetue j u d i c i u m •iolentom eoa-
tra CsBsariB percuaaorea exercet, 272. 

Augaatodunum, b 13. 
Avitue PeeadaatoDinue HeUogabalae. Vide HaHojtl» 

las , 616. 
A u l i c i loco movent qaem eaperiorem fore e reM 

119. 
Aulus Planciua i n BritaQnia, 562. 
AurargeDtenm vectigal, b 55, Aurea ornamentatti* 

olim honorie ergo conceaea, 173. 
Aurel ia familia cum Commodo privata btf* 

601. 
Aurel iaoi reeponauai de Paulo Samoaateno, 6 3 4 ^ 

l ian i triumphue, 637. Caidea, ibid. Aurelianu* ifl»*" 
rum contra Galienum particepe, 634. Aureliaooi 
rator, 636. 

Aureliue C O B . contra Galioa, 363. M . A u r e l i n a l& 
niDus verua philosopbu89595. Imporaior daaignaler.^ 
Aureliua Liparani trajicit, 393. Aareliaa Hel iogabt l i •** 
ritui ab Hierocle eaervatur, 620. Aurel ioa c u m 
XDLQ ^ U \ i d i t , 632. 
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Aureolue Geticua Ingenuum tyrannum profligat, 631. 
I tem Macr ioum et Macrianum, 632. Aareol i eeaitio con-
t r a Gal ienum, 634. Ioteritue, 635. 

Aureum Commodl eaeculum, fortassis Aurel ium, 600. 
Aureue Dummut imperatorisimagine duntaxatineigDien-
due, b 92. A u r i 1000 librt* Gallis promisafle, 358. 

A a r u m argento molliue, 119, 
A u r u m felicltatie eignum, ibid. 
A u r a m et ferrum imperii ne r r i , 636. 
Auribue mutilue rel venere® deditus, 171. Aarie a l -

U r o reo integra eeryata, 191. 
Auepicia tnbunonum temerltati oppoeita, 346. 
A u f tr inuf aer insalubrior, b 307. 
Auxen t l i (S.) collie, b . 163. 
Axan ia eultani bumanitaa erga Diogenem captivum, 

b 284. 
Axiue Bardariue, b 225. 
Azariaa propbeta Asam ad pietatem bortatur, 91. 
Axarias pontifex, 107. 
Axariaa XIII rex Iaraelitarum, ibid. 
Axarias Abdenago appellatue, 118. 
Azizue Emesorum rex, 288. 
Azotua PaleastiDSB urbe, 58. 
A z y m o r a m feetum Pascba, 113. 

Β 
Baalicae cultue Hierosolymie toll i tur, 104. Baalici ea-

cerdotee a Jeho intefecti, tbid. 
Baal ia ttatuae evertit Joramus, 96. Baalici eacerdotee 

E l h e JU88U occiduntur, 92. 
Baanea Heplademoo A r m e n i e proditor, b . 95. 
Baanno victue a G. Sciplone, 412. 
Baar r a d i i , d smon io rum fugatrix, 308. 
Baaeae III rex Ieraelitarum, 89. Baaa® familia exatir-

p a t u r , 161. 
Baaspracam olim Media , b 256. 
Babylas Amiocnenua episcopue, 623. B a b y l a marty-

r i o m , 626. 
Baby lon septem annoe rege caret, 123. Babylon nv-

b e r n a Pereicorum regum, 168. Babylon Alexandro & -
ta l i f , 196. Babylonem η ο α videre, et caplivum Babylo-
nemperduc i , 114. Babylonia captivitaa ab Jeremia p r » -
dicitur, 115. Babylonium reguutn a M e d i i et Pereie ever-
tendum, ibid. fiabylonii Maoaesem capiuot, 111. Babylo-
n i i pueros captivoa diligenter erudiunt, 118. Babylonii 
viffinti annorum commeatu iDatructi, C y r i obeidionem 
rident, 164. Babyloniorum l iogua Syriaca, 165. Babylo-
nie etructura, 21. Babylonis caplWitae, 164. 

Bacbides io J u d s a graseatur, 208. Bacbidee Jodam 
cffldit, 210. 

Bactr iani , 22. 
Baculue fit eerpene, 35. Baculue Aaronia refloreecit, 

Bcethel, 26. Bsetbel capitur, 48. 
Bagda urbe antiqua Babylon, b 145. 
Bagoas dux copiarum Artaxerxie, Judeeie infeetue, 

182. 
Bagoas Herodie eunuchua, 254. 
Baimuadus simulata morte domum redit, b 303. B a i -

mundae i n Orieate ab Alexio deficit, et pacem cum eo 
facit, ibid. 

Balbinua (P.) imperator, 622. 
Balacue Madianitarom rex Iaraelitaa devovere cona-

t u r , 43. 
Balaamua Iaraelitia bene precatur, ibid. Balaami a&ina 

loqui tur , ibid. 
Baladan Babylonlue Ezecbi® amicaa, 111. 
Baliata Macr ini preafectue equitum, 632. Bal is t» inte-

ritue, 634. 
Bal la , 25. 
Baleamom i n Palfiealioa, 85. 
Baltbaaar pro Daniele, 118. Baltbaearie Babyloni i r e -

gia caedes, 165. Baltbaear poatremua Aeayriorum rex, 
123. Ejua luxua, profanatio aacrorum, et blaapbemia, 
ibid. Balthaaar Nabucbodonoaoria deua, 122. 

Ban«aa Salomonie carnifex, flt imparator, 82. 
Banee palus, b 116. 
Baptiamate (E.) autceptlo Impedimentum conjugii, b 

200. 
Bara dux ab Hormiada deficit, b 75. 
Baracus IV Iaraelitarum judex, 51. 
Barangorum motua, b 304. 
Barbffi aemiraaee ignomlnia, 44. 
Barbari perfidi, 89. Barbari Del potentiam ignoraot, 

124. Barbarica τββϋβ offendit Macadonea, lOl.Barbaroi 
eane dtterior, 65. Barbarl aiiUr tracUndi quam Gwo-

c i , 188. Barbari fidem imbecillioribue non servant, 114. 
Bardanee Turcus, b 446. 
Bardariua A x i u f , b 122. 
Bardas Pbocas bellom i n Oriente gerit, b 196. 
Bardaa Sclerus Roaaoa domum redire cogit, b 210. Bar-

daa Sclerus Babylone aufugit, b 221. Bardae Sclerue cum 
Baailio redit i n gratiam, b 222. Berdaa Sclerua a Pboca 
Barda victus a Babylonio Choeroe i n carcerem conjici-
tur, b 221, 218. 

Bardee potentia, et fnataoratio pbiloeopbiae, b 160. 
Bardea cblamys delapsamalum omen, b 166. Bardae incer-
tue, b 162. Bardffi mteritua, b 165. Bardffi Scleri cum 
Scytba monomacbia, b 209. Bardee Scleri Defectio, b 
216. 

Barie urbe, b . 169. Baria Aaamoneeorum i n Antonlam 
mutata, 244. 

Barnabazae insidiarum Artaxerxi etructuram jubet, 
179. 

Barucbua Je r ami® acriba, 114. Baracbue homo elo-
quena, 116. 

Βαρυτέρψ φρονήματι χρώμινος, 320. 
Barzapnarmrnee. 230. 
Basiliue Alexandrinua bffireticua, 592. 
Baailinarum excidium, 421. 
Baailacius ob affectatum regnum occiditur, b 164. Ba-

ailacius capitur a Turcia, b 282. 
Baei l i i Magni legatio ad Valentem, et miraculum. b 31. 
Baailii mores et arrogantia, b 225. Baail i i obitua, b 227. 

Baeili i coojugium et imperatoria dignilae, b 166. Baeilii 
Agarenicua triumpbua, b 168. Basi l i i belluxn Syriacum, b 
168. Basi l i i l iberi expeditio Agarenica, b 168. Baail i i 
templorum asditicationea, b 172. 

Baailii Macedonia natalee, et augurium adipiacendi i m -
peri i , b 163. Baeiii i Macedonie interitue, b 176. Baailii 
Macedonia i n fame liberalitas, b 207. 

Baallii Porpbyrogeniti prudeoe moderatio, b 216. 
Baai l i i cubicolari i calamitaa et interitua, b 222. Baaili i 

expeditio Iberica et Phoenicica, b 223. Baeil i i tbeaaurue, 
b 225. Baailii Bulgaricua triumphua, b 227. De Baailio 
aomnium ©dilui 8. Diomedie, b 164. Basilio preBdlctam 
imperium a Peloponnonei monacbo, b 173. 

Baail ium (Contraj coDJuratio vindicala, b . 168. 
Baailiua a Peloponnenei vidua adoptatur, b . 160. 
Baeiliaa Micbaelem Theophil i fllium esedit, b 167. 
Basiliua Pectea inaidiator Leonia, b 178. 
Baailiue Romani pueri flliua, b 196. Baailiue aer?tio-

rem auum occidit, ibid. 
Baailiue cubiculariua, b 199. Nicepbori cognatoe rele-

gat, et exsulea revocat, b 208. BaaUiua Contosiephaoi 
Fraade a Bulgaria proOigitur, b 220. Baailiua rebua gt-
rendia intendit animum, b 222. Rebua eecundiainaoleacit, 
b 221. Basiliua Abaegoa domat, b 227. Baailiua Bolgaroe 
ad A x i u m fugat, b 225. Bulgaria potitur, b 174. Baeiliae 
Malefaa captua, b 288. 

Baeiliue Bogomilorum haereaiarcha, 300. 
BaailiDua ex remige imperator, b 167. 
Baailiacua imperio occupato Ghalcedonenae conci l iam 

abrogat, b 52. 
Basiliaci lnteritue, b 52. 
BaailiacuB locaa, b 70. 
Basolamaanoa et calceoe Cal igul» inventum, 558. 
Baaeianue MammcB® ab Heliogabalo adoptatur, 608. 
BaUstanla. 431. 
Baatus (L.) bell i Judaici reliquiaa conflcit, 308. 
Batazea ca3catur, b 253. 
Batbylue Antipatr i libertue τβι ιβοί miniater, 255. 
Bebiua (Cn,) yiclua ab Hauiilcara et Gollia, 445. 
Bebricee Narbonenaee, 406. 
Bel Deue Syrioram; 63. 
Beleecel, 39. 
Beliearii triumpbua Africanas, b 66. Bel isar i i et Nar-

eetis diaaidium, b 69. Belisarii expedilio Italica, b 68. 
Belisariua Africam recuperat, b 65. Beliaariue ln o rd i -
nem cogitur, b 70. Beliaariua ob calumniam affectall 
regni ex Italia revocatur, b 69. 

Bella non odio hominum, aed cupiditate imperiorum 
geruntur, 183. Bel l i tempore urbe exire auapectum tt 
pericoloBum, 115. Be l l i mier Antooiam et Augaatam 
C8U8A3, 522. 

BeUo elapeoe murue opprlmit, 94. 
Bellum Deo auctore euaceptum apem Tictoriea bonam 

facit, 25. Bal lum propter defectionie auapicioDem illatum, 
Be l lam non priue indictam quam illaium, 150. 

Bentfactores apud regaa Penieoa In Cominentatioa 
relaU, 179. 

Banefleentia rebus seeundii creaeere debet, 146. 
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Boneflcia boatea io amicoe mutant, 159. Beoefleia peti-
tioaem haud facile repudiari siannt, 200. 

Beniguitas impudentiores facit, 56. 
Beojamin, 23. Beojamitae Hieroaolymie tributum impe-

rant, 48. Benjamitica tribue apud Boboamum manet, 87* 
Benjamiticum bellum ob atupratam LeTitaa uxorem, 48. 
Benjamilia raptas puellarum conceditur, 49. 

Bereoice aubit Aristobulo, 206. Berenlce Agrippee fi-
lia, 282. Bereoice suapecta iaceatua cum fratre, 287. 

Beroe Irenopolie apnellatur, b 216. 
Beroaue meminit dilimi, 19. 
Berraa yaetata, b 197. Berroea dedita Baeilio, b 225. 
Bersaba, 74. 
Bervlluft NeroDie paedagogua, 289. 
Βέσ€ιον δρος, iVeeuviua), 287. 
Beeti eupplicium, 191. 
Beiii regaum aigniflcat, 129. 
BesuraB obsidio, 213. 
Bethaemaoi arcam recipiuot, 58. 
BetbuliflB obaidio, 139. 
Bibere lambendo, 51. 
Biblia aorele litterie descripta ia membranie, 200. 
Έπί ταΐς βίβλου; τών άξιώσιων τιταγμίνος, 564. 
Bibliotbec® Alexandrinse 200,000 librorum, 200. Bi-

bliotbecee AlexandrinaB conflagratio, 488. 
Bidaum pro uno die habitum ia venatu, 147. 
Bilbiee caatellum expngnatum, 469. 
Bithiaa CartbagiDenaibae frumentum mittit, ibid. 
Bithye fllius Eoty redditue, 461. 
Btzya oppidulum, b 139. 
Blacbernia ©dee Deiparee, b 46. Blacbernii templi con-

fiagratio, b 281. 
Bladimuree Roaaua, b 221. 
bladiethlahi Joanoia uzor Baeilio deditionem facit cum 

duodecim liberis, b 226. 
Bladisthlaboe Joannee, b. 134. 
Blasphemie in Deum et regem atrocitsimo calum-

nla, 93. 
Bodee Co. Coraeliam Carthaginem mittit, 387. 
Boaotia a Fiaminio et Aitalo sobacta, 461. 
Bogaa, b 186. 
Bogomili, b 901. 
Bofl, 400. Α Romania aubacti, 404. Agrl parte multan-

tur, 401. Postbumiam Albioum com exercitucttduDt, 423. 
Boieitzes Amorii proditor, b 152. 
Boilae Romanoa Mooomacho callide ioaidiatur, b 2 6 · . 
Boiatblabas Stepbanue Scyiha lllyrioe vexat, b. 248. 
Boleti ClaudU, 567. 
Bologudes Hungarue, perfidua apoatataU Francia in 

erueem tublatue, ο 194. 
Bombyces ConataDtinopolim allali, b 70. 
Boniiat nimia opportuna ineidiie, 116. 
Bonue Patrieiue, b 84. 
Bonua moritur, mali euperaunt, 89. 
Boozus, 55. 
Borilua Botaniat83 eervna, b 293. 
Boriaee Bulgarua, b 199. Borisee rex Bolgarorum a 

Zimiace liberatur, b 211. Borieea magiater declaralur, b 
215» 401, 630. 

Boa loei nomen, 81, 295. Βοβ Dianae a Romano imtno-
lata, 328. Βοτββ maa et femina juncli, 316. Boa agoam 
parit, Boa humana yoce locutue, 409. 

Bovee pro anni qaalitate, 29. Βονββ calamitatem aigoi-
ficant et mutationem, 264. Bovea cum facibua, 411. 

Botaniata) acta reecinduntur, b 27. 
Botaniatea Nicephorue, b 274. Botaoiatee Nicephorua 

imperatoraalutatur, b289. Botaniatea novas tabulaecon-
flcit. b 292. Botaoiatea Mariam firente marito ducit, b 
ibid. Botaniatea ob eervorum improbitatem inyieua, b 
293. Botaniatea ex imperatore tlt monachaa, b 296. 

Braca, b 126. 
Bracbia deatruunt caput, 110. Bracbia II. et humeri, 

ibid. 
Bragadam (Ad) flumen, 391. 
Brennue Gallorum dux, 355. 
BriDgaa Joaepbua cubiculariua, b 199. 
Britaonia, 609. Α Claudio domila, 562. Britanni» loo-

gitado et latitudo, 609. 
Britannicaa Claudii filius, 287. Britannicue sive CI. 

Tiberiue Germanicus CL. F. 562. Britannicue noverca 
AgrippioeB inaidiie oegligitur, 563. BritannicuB caltimniie 
Agrippioae fatuue habetur, 566. Britanaicua a Νβτοοβ 
veneno tollitur, 659. 

Britannicum bellum eub Commodo, 598. 
Britanoicom stratagema, 609, 610. 
Britannionia dacia Ulyricl defectio et recoDciUallo com 

CooBt&ntlo, b 1Q. 

Brochamii, b 281. 
Brundoeii expugnatio et portut, 380. 
Bruti duo fllii aecuri percuaei, 334. Bruti et Artintii 

interitua, 335. . . . . ^ 
Brntae M. Brati pateroccieue a Pompejo, 474. BroUy 

(M.) Macedoniae preetor, 498. Bruti cladee et inleritn, 
507. Brutna a Caeeare cooaerfatoe, 486. Bra tas Albiaat, 
Ceearem in Seaatum pellieit, 491. Bru tos (M.) cootn 
Cassarem inciiatur, 491. Brataa (M.) ab An too io tx l a -

5oeto oppugnatar, 500. Broti et Caeeii apparatiu oooCra 
.uguatum et Antoniam, 503. Bratat Cees&riaiiBm eorn 

Tincit, 506. Λ 

Bryennii Nicepbori eeditio, b 289. B r y e n n f i M l e d i 
tt eruditio, b 306. Bryennioa Nicephome, b W. 

BrjeiAiue Joannee a Rueelio profligatur, b 2H.Vrao-
niua ab Opaara ceacatus ad imperatorem mittlUr, 

Bubo Agrippee auepicium, 275. 
Bucellariorum dox, b 118. 
Bacoleoo, b 187, 208. 
Bueepbalue equua, 184. Bucephalne raptas ab fiuca-

nia, 191. Bucephali obitue et luctoa ob eam, 194. 
Budim, b 225. 
Balgana tota aubigitur a Baeilio, b 226. Bolgari , b St. 

Iidem qui et Myei, b 55. Buleari incantationiboa el pra-
Btigiis utuntur, b 57. Bolgari Thomam invadunt, b III. 
Bulgari Chrietiaoi fiuot, b 155. Bulgari ob mottiiffl 
religionem aeditionem moTeDt, b 156. Bulgari agro a 
Theodora donaotur, toiW. Bulgari ab Arabe quodam nt-
cbinaa bellicaa fabricare edocti, b 162. Bulgari îcti,b 
186. Bulgarica pax, b 112. Bulgaric® expeditiooee d 
cladee, b 185. Bulgarici regni motua, b 199. BnlgaricBB 
ioBdus, b 156. Bulgaricutu bellum aub Leone Pbiloaopho, 
b 177. Bulgaricum bellum aub Baeilio Porpbyrogenito, 
b 220. Bulgarorum Tictoria in lllyrico, b 57. Bolgarorom 
graseatiooea anb Philippico, b 98. Bulgaromm rebtUioct 
recuperatio, b 169. Bulgarorum graaeatio. b 188. Balfi-
rorum 20000 Ια carceretu coajecta, b 213. Bulgararam 
15000 cecata a Baailio, b 226. 

Bulla Felix, latro, 609. 
Burros magieter Neronie, 568. 
Bueiridia orbiB excidium, 640. 
ByrBsa partia Cartbagioia obeidio, 468. 
Byridee, b 160. 
ByaiiB Thrax Dynasta Audriaci proditor, 466. 
Byzantium trienno a Severo obaeBeum, 606 . 
Byzantii moBDia, ibid. 
Byzaotium a ComnenianiB dlripitur, b 291. ByitatS 

yeterie deacriptio, b 7. 

c 
Caatus LeTi filiua, 33. 
Cabala caetellum, b 180. 
CflBsar Joannee fit monachua, b 300. 
Cadavera autibua et feria objici miaerabile obiedaa, 

65. CadaTeribua principum barbarae boelis inealUt,7V< 
Cadayera eduot ('Arthagineneea, 460. 

Cadduaii temeritaiia eu» daoi poanaa, 156. Caddoat-
rum ad Cyrum defectio, 154. 

Caduceue cnm haeta, 402. 
Ceeci et claudi arbie defeDeores, 71. 
C&dciliuB BaaeuB Sexti Cassaria iDterfector, 227. 
Caeciliue MeteUus in Sicilia, 398. Andriaeum cadH, 445. 

Hasdrabalein ad Panormam viDcit, 394. 
Cfledet homiDum interdicta, 19. Cssdes perepeciein^ 

cani colloquii, 72. C®dea olciaci cBddiboa, nbi prtpt» 
exemplum eaaet Deceeaariam, crudele ei sialtom Tidert-
tur, 75. Geedea iojusta caveri, tam magieirataom inlarta 
quam reorum, 119. Catdium expiatio, 319. 

CflenineDsium cffides, 317. 
Ceeaar (8.) a Ceacilio Baaao occiaaa, 227. Cesardepe-

ditoribue, 31. CaBaar regaum affectai, 482. Tribanltpo-
teatatem abrogat, 491. Occiditnr, 531. CeBear Pompiie 
Buffragatur, 476. C®aar populum eibi conciliat, 481. t> 
sar Italia 60 diebue poUtur, 484. Casear Pompeii intor 
fectorea ulciecitur, 488. CeaBar poat victnm CatooeB» 
natoret oceidit, 490. Cssar dictator perpetonB, ibU* 
Africa η D O die trea txercitus Tincit, ibid. Caeear dia^ 
recusat, 491. CaBear 25 vulntribna confoesue ad 
etatuaai confugit, ibid. Caaaar Aagaatam InetitaA*?1 

adoptat, 495. 
Ceeeari mutatio ab araapice prBBdicitar, 485. C»Han*" 

perbia odium ei exailium parat, 491. Cceeari ab aatiati^ 
ribua decreti hoDoree, 492. C®aarie et Pompeii dimati* 
482. CcRBaris Bomnium de matre, 483. CeBearU foiiiiat 0 

naTicula, tempestate et mediie hoatibuat 484. CetariiOf 
Tigatio temeraria^ dictatora, οοχλίαΐαχχ», Hkqpaziiann^ 
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cupatlo, ibidi Caearie cladee et periculum, toW.Ceearie 
ab Ach i l l ape r i cu lum, 489.Cajeario Cleopatre etCceearie 
flJius, ibid, Ceesarie dictatura, ibid. Ceeearie ambigua vox 
de Catone, 490. Caesarie nomeo, ibid. C»earie i n Hiepa-
ni ie per icu lum, ibid. Cesarie prseclari conatue morte in -
terruptl , ibid. 

Cffitarea mari t imaStratonis turri8,2l9.CeeeareaCappa-
dociaB 400000 hominum habitata,expugnataa Persie,630. 

Καισάριαι,599. CeeearieDsiam i n Agrippam defunctum 
petulaotia, 282. 

Cae*arlensium Judeeorum eedltio, 289. 
CeeeoFablue, 344. 
Caiphas Joeephne PoDtifex, 267. 
Cainan Arpbaxadi filiue, 22. Cainan vivi t anooe 916, 

18. 
C a i i insoleatia, 278 Caii nupti8B,551. C a i i Calipuleeim-

p e r i u m , 553.Caii expeditio cootraArmeaiam, etmteritue 
540. Caii libaralitas, profuaioues, l i b id ine i et importu-
oitae, 553,554. Caio Calpurnio PUon i Cornel ia Orestina 
rap i tur , 555. 

Caiue Caligula tertiue Ca?ear, 272. 
CaiutHerodis delici83,41,18i. 
Caius Tlberio gemello imperium p r a r i p i l , 275. 
Caiue Petroni ominatur, et exoratue ab Agrippa etatnee 

collocatioDem omitl i t , 278. 
Caiue Agrippee tt Juliee filiue, 536. 
Caias Cnear . Vtde Caligula. 
Caios Germanici flliue, 646. 
C a i u i Tiberium euffocat, 551. 
Caiae a Tiberlo deslinatus imperio, ibid. 
Cainue, 17. 
Calabr i et Sicul i vexati a Leone lconomacho, b 106. 
Calabria Graccho maodata,424.8abactaa Romanie,380. 
Ca labr ia locue Brienuio faneetue, b 292. 
Calamitae ad meliorem frugem perducit tyrannum,12. 

Calamitoeie ineultare eet peeeimi atque ettam siuliiMiml 
homin iB, 181. Calaoiitatum caueea sunt peccata, 74. 

Calaphatee Caesar appellatur, b 240. CaJaphatee av i i n -
c u l o Michaeli invieus, b 243. Calaphatee Orpbanotrophi 
opera potitur imperio : ejue natalee e l mores, 343. Cala-
phatee iogratue aoimue io Orpbanotrophum, b 243. Cala-
phates caetrat cognatoe, et Zoen relegat, b 254. Contra 
Calaphatem eeditio, ibtd. Calaphatee et Conptantinue 
excscati relegantur, b 243. 

Calcei militares elevati, 298. Calcei purpurei iaeigne 
imper i l . b 167. Calceorum oscala, 158. Calceorum diecri-
men, 328. 

Calenue (Q.) de Antoniano bello, 496. 
Caligulffi incoDetanlia et peryereitas, 555.1n multie de-

lictie pauca recte facta, 555. CaligulsB sanguiDariue anl« 
mus , tbid. Caligula fllius locupletum eenam et anuum, 
556. Caligula alienatis amicie, ineidiatoribae fit oppor-
tunae, 557. Caligula deoram omDium pereonas agit, 
558. Caligulee templa et divini bonoree, 559. Caiigula Sa l -
moneura imitatur, ibid. Se Deum facit, 574. Caligula 
unam cervicem habet, 560.Caligtila quarlo imperii anno 
occlditur, ibid. Caligulee eerinia venenorum, 561. 

Callinicus Syrue ignis G r o c l inventor, b 90. 
CalliaicuB patriarcha caecatas relegator. b 96. 
Callirrhoense thermse, 259. 
Callistue Claudi i libertus l ibellorum eapplicum ma-

fister, 564. Callietua Romanue epiecopue, 618. Callie-
αβ Perearum graeeatioDee coercet, 630. 
Calocyrus Cbereonius, b 206. Calocyrue per R O B B O B re-

gnno i affectat, b 210. 
Calor apiritam euavem facit, 183. 
Calphurnia ab Agr ippina vel acta i n exsUinm vel oeci-

sa, 565. CalphoraicB CoBearie uxoris eomnium, 491. 
M . Calpbural i tr ibuni egregium facinue, 389. Cal-

p h u m i u s Craesue Nerv&3 ioBidiator, 584. 
C^lumoiaiQDoceDtiamopprimitf93.CalomDia3atqnein« 

eidiee tandem intelliguntur, 125. Calumnia) tela oblique 
emittuntur, ibid. Calumniator locupletalur,77.Ia calum-
niatoree dictum Jul iaoi , b 25. Calumniatoribue euboroa-
l ie partee defeoeoris euscipere, 246. Calamniatorie ea-
dem pcena que3 eontie, 124. Calumnialorum pcena,273. 

CaUdooii, 609. 
Camarina infeliciter teotata a Romanis, 588. 
Cambyees iEgyptum et i£tbiop<am sabeffit, 126.Cam-

bysea I, rex Persarum, 146. Cambyei i de Smerdi som-
Dium, 170. 

Cameli binos sagiUarioe geetant, 159.Cameli 5000,190. 
Cameli equis formidabilet, 163. 

Camerini excidiom, 338. 
Camill i voluntariom exeilinm, 356. Obitue, 360.CamlI-

Ιαβ FaltecoB i a deditionem acciplt, 354. Romam a Gallie 
iiberat, 357. Camillaa tertium Dietator, 358. Item quar-

tum el quintum, ibid., 360. Camillue (L.) dictator Galloe 
Tincit. 361. 

Cammizee EnetbatiuB, b 306. 
Campania fertiliBslma, 412. Campani adjuti a Tlto, 

579. 
CmtilianuB.b 118. 
Caodor judicandi , b 46. Candor integritatie notab 112. 
Caoicleum mona8teriuui ? b 153, 296. 
CanismirificuB, b 64. Caais homana voce loquena, 333. 
Caois mortuue non mordet, 487, Canibas perqnieltea 

latebres, 402. 
Canoee, 416. 
Capillus. Α primo capillo, formala monaetica, b 140. 
Capil l i mulierum pro fuuibue, 464, 606. 
Capita 4 regiii quadripartiti oota, 127. 
Capitolii aedificatio, 332, 333. Capitolium a S a b i n U 

captum, 317. Α eervie et exeulibus occapatur, 346. 
Capnicum, b 123. 
Cappadoces Meecheni,21.CappadoceeCyro eubacti,129. 

CappadociaB Blatus, 461. 
Capra3 cor pro omlne, 65. 
Captivas obilus ab adolescente victore deplorari βαβ-

pectum, 161. Captivam tueri pudicitiam magaum quid-
dam, 158. Captivarum mulierum, preeeertim nobil ium, 
pudicitiaB cooeuleDdum, ibtd. Captivi popularee gratie 
dimieei, 108. Captivi de ioduetria dimisBO, quo explora-
tor pro transfuga habeatur, 160. Captiyi igDominia nota-
t i , 375. In anguetiii preemiBei,379. Inter se commiesi, 410. 
Capi iv i Romaoid ini id iaatur , 388. Captiforum permata-
tio, 398. Captivi pro deeertoribae eupplicio affeoti, b 
172. Gaptivi proitrat i calcaotur a victore eultano, b 
284. Captivie tanium Domini mutaiio imperata, 109. 
Captivorum cadavera in foro ioeepulta, abjecU, 144. 

Capua urbe amplieeima, 413. A L e v i n o occupata, 373. 
Recepta a Romann , 426. Capuani Haonibalem recipiunt, 
428. Capuaiii MagistratuB arte erepti furori popuh, 420. 
Capuanorum muita,427.Capuanu8 legatue pro ealute p&-
trisa se devovet, b 299. 

Caput Posthumii Alb io i pbiala Boiorum ? 423. Caput 
pulvere conepereum i n luctn, 7 ϊ. Caput i n i l i i nota, 119. 

GaracallaB ad militee et eenatum oratio. 683. Ejuedem 
graBBaliones et fratricidium, 612. Caracalla) imperium, 
ibid. Morbi etfurisa, 613. GaracallsB necroaiantia, delato-
res speculatores, ibid. Caracallsa Parthica expeditio, 
614. Caracallffi veetimeDti genue, ibid. Caracalto easdes, 
ibtd. Prsadictue necis dies, ibid. 

Carbo a Pompeio occieue, 475. Ejaedem tyrannie, 
ibid. 

Carcer ab Alb ioo Hieroiolymie apertus, 290. 
CardamtiB Bulgarae, b 118. 
Caree eeditione laborantee Cyro se dedant, 164. Garia 

a Gordiaao tertio reeaperala, 633. 
Cariani ssdeB, b 158. 
Caricini . 380. 
CariciB dcfectio, b 298. 
Carioi ineolentia et interitue, 639. 
CarDium abetinentia ex luctu, b 200. 
Carmonium Cleopatra? ancilla, 530. 
Caro in aoimffi eanguine non edeoda, 20. 
Carolue, rex Francorum, b 115. 
Garolue Magnus Romanorum imperator a Leone ap-

pellatur. b 120,121. Carolae Magnue Irenea noptiae 
ambit, ibid. 

Carpocratee beareticoe, 592. 
Carra, 25. 
CarreB, 614. 
CartbagiDeneeB P . Scipionem timeot, 438. Item P y r -

rham, 377. Carthagineneee bis T I C M Siciliam repetant, 
393. Carthagineoeee ineidiueam pacem aperto bello com-
mutant, 440. CarthagioeDBee B O C U S B U I B malam gratiam 
reddunt, 392. CartbagiDenees pacem a Romanie Impe-
traDt. 399, 443. Carthagineoeee a Romao i i hoelet i ud i -
cantur, 401. CarthagioeDseB ob reparatat copiaebellu 
pettintur a Rotuanie, 463. CarthagioenBee male cogitan-
tes coerciti, 402. Carthagineoeei secundum bellum P u -
oicum decerouDi. 406. CarthagineDeee cadaveribua ve-
ecuniur, 469. Caribagiaeoftiam poteniia et rex, 382. Car-
ihaginenBium cautas cootra RomanoB, 382. Carlbagi-
Densium obeidum et eervorum tuoiultiiB, 446. Car lba-
gineaeium et Maeinieeffi controrereia, 450. 

Cartbago ex parie capta, 467. Nova coodita, 402. Α 
Scipioue capta, 431. Carlbago RomaDarum facta colonia, 
471. Cartbaginie excidium, 469. Solum dirie imprecatio-
nibua obetrictum, 470. Carthaga captivos parmalare 
recusat, L . Jun iom capit, 897. 

Carta portos, b 150. 
Car?iliaB (8p.) Coraicam recaperat, 401. Samnitea 

domat, 579. 

ι 
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Cart» imperator, 638. Ejue patria atque interitua, 
639. Victoria Peroica, 638. 

Casca primus ferit Cauarem, 491. 
Caepium mare et Hyrcanum, 191. 
Caseia eive Isacia, b 143. Caeaiauum bellum civile,12l. 
Caesii Clementie apologia, 606. 
Caaeius in Judoea, 226. 
Caeeiue C. in Syria pecuniam facil, 227. 
Casaiue (Q.), Liparam temere tentat, 393. 
Caeaiue SyriflB proetor, 498. Casaiaa m Aeia pecuoiam 

ei militem ad civile bcllum cogit, 504. Gassiue ab An-
toniano corau fictus necem aibi coocUcit, 507. 

Caesiue Chosrea insidiator Caligulae, 560. Caesiut 
Partbos vincit, 595. 

Caaaiua preestantissimuB imperator mota eeditione pe-
rit, 596. 

Castella non dedita, um domini autographoa jube-
ret, 223. Caetella 1000 capta a Pompeio, 480. Caetella 
Judeaorum quiaquaginta everea, 590. 

Castigatio lenie delicti leviorie, 190. 
Caator Titum eludit, 294. Caetor Ceveri eervue, 610. 

Gaetor eWe Eyodue occieue a Caracalla, 613. 
Caetoria, b 298. 
Caatra uadique cuetodienda, 153. Castria hostium cap-

tU, edictum, xbxd. 
Caetratfo a Nerra eublata, 584. 
Catacalo Ambuetue, b 289. MessaDam coneeryat,b 238. 
Cataquila, b. 136. 
Calaraci dictum de Romanorum avaritla, 365. 
Gataraclffi cceli, 20. 
Cataeyrt® locue, b 187. 
Caibari heeretici, 627. 
Catilius, 391. 
Catixitee magus, 171. 
Cato (M.) pacem Cartbagineneem cootra Naeicam 

dUauadet, 463. M. Cato Cartbaginensibua ioiquus, 469. 
Cato Pompeii mutationem solut probat, 485. Pompeio 
adversatur, 480. Cato et Scipio yicti ia Africa a Cffleare, 
489. Catonie interitus, 490. M. Catonie tilii fortis iate-
ritus. 508. 

Catuli eomnium de Augusto, 495. 
Catyllua Cyrenarum praeeB, 312. 
Caucaeifle gentes, 478. 
Caudinee furculae, 364. 
Cedoctuai, b 127. 
Cegeoee Pazinaca, b 257. 
Ceua dircpta, 67. 
Geladion Alexaodrinue epiecopue, 594. 
Celeree Romuli eatellitee, 320. 
Κέλητες Titiroi, 354. 
Celeris interitue, 288. 
Geltiberi arte tractati a Catone, 447. Se cum Romanie 

conjungUDt, 431. 
Cencnrea capta a Romanie, 446. 
Cendebaeue Aoliocbi Soteris dux a Jonatha supera-

tur. 215. 
Ceneorum jusjurandum, 350. Cenaorum munua et 

poteatos, ibid. 
Ceaeura Auguati, 536. 
Caneura? ioatitutio, 350. 
Centeniue (C.) ab Hannibale coesus, 413. 
Cento (GI.) legatua Sulpicii Galbea, 444. 
Cerdo quartue AlexandrinilB epiacopua, 584. Cerdo 

Marciooitarum hseresiarcha, 594. 
Cereris aedee conflagrat, 524. 
Cffiremonia in recueantem cognatse matrimonium,57. 
Gertamen beneficenlifle, in quo aequo auiaio vel vinca-

re, vel yineae, 192. 
Cetus Jonam post triduum removit, 54. Cetue In Au-

gueti poriu captus eub Severo, 609. 
Cerva cladis onien, 367. Cervue Basilii interfector, b 

176. 
ChffireaB interitue, 561. 
Cbeerobacbi, b 274. 
Cbagani septem liberi uno die mortul, b 78. 
Chagaai perfldia, b 83 ; Chaganue, Abarum, dux.pon-

tem in Daaubio Btruit, b 73. Ghagauue Mauritio perflde 
ineultat, b 74.Cbaganua 1200 caplivorum occidit, b 78. 
Cbaganua CouBtantinopoli repellitur, b 84. Cbagaous 
Cbazarum priucepe, f, 95. Cbagano Roinaoi tributum 
penduot, b 74. 

Cbalcedonenae oraculum, b 32. Chalcedonense quar-
tum concilium, b 21. Chalcedonensis coneilii decreta 
miraculo firnianltir, b 47. 

Chalcie erepta Agrippae, 287. Chalcidie regnum, 280. 
Chalcidis vastatio, 443. 
Ch&lcopralia Jocue ConstanUaopoli, b 36. 

Cbaacoetegana, b 62. Λ , , Λ , , 
Chaldsei Matheniatuni auctoree, 22. Cbaldaei ab A^ 

phaxado, ibid. Cbaldsei Armeniis finitimi, 158.Chaldei 
Alexaodro Babylonem caveodam monant, 195. 

Chalebus, 41. 
Chaleb, b 197. 
Chalepiia pacem eum Romano revocat, b 230. 
Chalepum Berroaa, b 204. Chaiepam, b 279. 
Chaliphae, b 257. Cnalipbea auctoritas, b 290. 
Chamadua, b 197. 
Chamus ob deriaum patrem exeecrabilie, 20. Quam 

NOBB filiue, 18. Cbaaii filiorum colonia3, 21. 
Cbananaea olim Judsea, 21. Chananei igflifw Ivree-

litaa coDtemount, 49. ChananaBi ad Libanam «omiti t 
Salomone, 80. 

CbanaQ&si rebellantes cladibue afflciuntar, 48. 
CharUaimorum carniflcinam intueri, eomma dokro 

acerbitas, 115. 
Chiarriaticum, b 123. 
CbarUianum, b 220. 
Cbarilae et eeveritas band facile conjuDgtintar, 75. 
Charito Joviaoi uxor, b 29. Charito Tiberii fllia fier-

mano nubit, b 74. 
ChartaguriuB, b 280. 
Cbariulariua Equisonum magiater, b 102. 
Cbataturius Diogeni Qdelia, b 285. 
Cbaudax Gretffi metropolis, b 196. 
Chazarea populi, b 95. 
ChebroQ. Vidt Hebron. Chebron, 24. CbebtOD eapte 

Chalebo aeaigDatur, 48. Cbebron regia Davidia, 74. 
Chelciae pontifex, 113. 
Cbetima Cyprus, 21. 
Chetora Btcanda Abrabami uxor, 23. 
Cberaon. B. 97. In Chereouitas graaBatur, ibid. 
Χιλώρχοι plebeii coosulee, 349. Tribuni militam, 341. 
Ghiraaiua Tyrius a3oigmata proponit Salomoai» 85. 
Chlamya delapea malum ooien, b 165. 
CbLiat, b 282. 
Chlorua a paltore, 640. 
Cborat torrens, 90. 
Chonaea respublica, b 281. 
Chorarches, b 132. 
Cboreb, eive Oreb mone, 92. 
Χωριτιχώς έσταλμ^νοι, 607. 
Χορολέχττ^ς, b 132. 
Cborolectes, b 132. 
ChoroaaneB, b 257. 
Cboaroen paier Hormieda improbat, b 75.Chowoeipt-

trem excruciatum necat, b 75. Cboeroee profugttsiHte* 
ritio in regnum restituitur, b 75. Chosroes 6000 Pem-
rum jaculie cooflcit, ibid. Cbosroea excidiamCbriatiaaii 
minatur, b 82. Cbosroa3 ffinigma de imperio Peinieo Λ 
Roinano, b 76. Gboaroae in Chriatianoe teviua, b 81. 

ChrabataB Balgaroa vincuot, b 190. 
CbrisliaDOB ninil non posse, 595. 
Cbrieti aecundua adyeolue, 130. Christi crocVt̂  

unum peccatum ioexpiabile JudaBomm, 134«Chritfiai4-
etola, b 232. Christi efflciee, 201. CbrisU regnum in lai 
aeeculorum revelaDdum, 582. De Cnrieto oracnliiB,! 
115. Cbrieto Spiritus aanctua datur Becundam hnmBii-
tatem, 134. Chriftua Romanum imperium evenaraa.lxl. 
Cbrietue ia Scripturia lapia appetfatur, 121. Chriatttf · 
parTo maffDus faclua, 122. Cbriatue peccatorom Tedtas 
dooat credentibue, 131. ChriBtus prophetiam et imptoyv 
et abolevit, 134. Cbristue Sanctua eanctonim, 134. Gbri* 
tue Priocepa et Sanctue aanctorum, 135. 

Chrieiopborus CoproDymi filiua, b 112. 
Cbrtstophorue Baeilii aifinU Ureteases Agaranoa ee-

ercet, b 168. 
Chronologia hebdomadum, 135. Chronologia Jadiia 

imperii, 115. 
Gbrysarffyrum tribatum, b 55. 
Chrydaphiui, b 44. Cbryaapbii relegatfo, ibid. 
Cbrysochir,b 118. ChrysocbirManicheeoramdax^lU-

Cbryeochirie ccedee, b 118. 
CbryeopoliB, b 107. Cbrysopolie e reeione Bttt* 

b 221. ^ 
Cbryaoatomus ab iiailio revocatue, dehuo 

πα^τ,σίαν Comaoa relegatur, b 27. ChryaoBtomw^ 
niaia, b 41. Cbryeostomi Audriantea, b 36. Cbryfl** 
obituB, b 39. ChryBostomi corpue GouetaDtinopofia^ 
porlatur.b 39. Chrysoatoaii Gommeatariorum coaSmp* 
tio, b 118. 

Cbugargatbaus Assyriua Iaraelilaa dbmal. 50. 
Chueeai iEtbiopea, 21. 
ChueuB defectione gimalata, Acbiioielie coDaUUfTtf' 

tit, 77. 
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Chatffii Judaeie infeati, 169. Chatcei Samariam et Ierae-

liticam regionem occupant, 110. Chutaei a beatiis et 
pe&ie afflicti Hebreorum religioDem amplectuntur, ibid. 
Ghoto i a Graecie Samaritaai appellantur, ibid. Chutaei 
gens Pereica, 188. 

Cbutua locus, 110. 
C ib i inaniraes acuuni ingenia, 188. 
Cicero Romaoie άμνηστίαν euadet, 465. Cicero Antoni i 

bostis judicandi auctor, 496. Ciceronie Bomnlum de A u -
gaato, 495. Ciceronia (Q.) fllii pietas et interitue, 502. 
CSceronia interitue, ibid. 

Cidarie, 477. 
Cilicee Tareensee, 21. Cilicea t r ibutari i eine satrapif, 

168. 
CiliciaB dux aMacbabeeia occisu8,207.Ciliui83 portse,606. 
Cinamomua Ariabano regoo cedit, 285. 
CinciooatuefL. Q.j i terum dictator, 351 CiDcinnati,346. 
Cinnae interitus, 473. 
Cinnyra , 64,79. 
CircumcUio Judeeorum et Arabuni , 24. Circumcieionie 

inst i ta t io et cauaa, 22. 
Cyr tha Sypbacie regia, 439. 
C i s , 59. 
Ciaternarum aquatio diuturnse obsidioni non apta, 216. 
C i v i l e bellam a Cflesare, 483. Civ i l i a bella, ascitie ex-

t e ro i s auxili ia utrique factioni perniciem afferunt, 109. 
Civitae ampliasima uniua homunciooie coociooibue 

moTetur, 107. Givitatum dissensioQee beatiee comparan-
tur , 119. 

Claeeis 1500 oavium, b 191. 
Claudiue ν imperator, 167. Claudii edietum pro J u -

dceis, 166. Claudii sententiade JudaiciscontroTereii8,287. 
C laud i i Cceaaria interitua, 288. Claodii ingenium et mo-
ree, 560. Claudii queedam recte faeta, 561. Glaudio ob 
crudelitatem ineidi® Btruuntur, 565. Claudiue C. tributue 
Mamert inoa Romania adjuagit. 283. Claudiue Marcellue 
luaobres oppugoat, 405. Claudiue Caligulea in conaulatu 
collega, 554. Claudiua Agrippios3 l iceoi ia offensue vene-
D O petitur, 556,557. Mori tur , ibid. Claudiua Cseaar, 635. 
Claudiue lmperator reddit quod magiater equitum acce-
perat, 636. Eiuadem sequitaa, 635. Claudiue a militibue 
imperator salutatur, 560. Claudius libidinoeua, vinoaue 
et limidus, 561. 

Cleandri aud Commodo licentia et interitae, 599. 
Clemene tertiue Romanua episcopua, 582. 
Clemene Stromateua sub Commodo, 601. 
Clementia in homlnee peatileDtes improbatur a Deo, 

Cleodemus Atbenieneis Seylhaa viocit, 635. 
Cleopatra ultima ex atirpe Ptolemaica, 127. Cieopatra 

A n l i o c h i i fllia nubit Ptolemseo Epipbani , 201. Cleopatra 
Antiocho noteri nubit,215.CleopatraAlexandro nub i t ,2U. 
Cleopatra duobus fralribue Demetrio et Antiocbo oupta, 
218. Cleopatra fratrem yeoeno t o l l i l , AntODium veDeffciie 
eibi deviocit, 237. Cleopatra Uerodi iu imica, 236. Cleopa-
tra Judeece et Arabise parte ab Aatooio impelrata, Hero-
di per specieoi amorls inaidiatur, 237. Cleopatra ex Csesa-
regraTidai£gypti regioa relinqnitur, 489. Viva ad Coe-
aarem perducta necem sibi conBciecit, 528. Cleopatre fra-
trea ab Anlou io occiai, 511. Cleopatrae ab Actio fuga, 526. 
Legatio et muDera ad Auffuatum, 527. Mora, 531. Cleopa-
t r a jEgypti regina, 511. A d Auguati amorem propenea, 
528. Antonium ab Actio i a JSgyptum deeceadere jubet, 
525. Cleopatra ab Aatonio ornata et ditata, 522. Destitui-
t u r a auia, Antonium prodit, 528. Sepulcrum eubit, ibid. 

Cleopatra L iv i a Cleopatre filia, 531. 
Clepaa tertiua Hieroeolymorum epiacopoa, 588. 
Cler ic i raduntur, b 41. 
Cliniae Claudius, 400. Goreia deditae, 401. 
Gli t i csedee, 191. 
Clusium a Gallia obsessum, 355. 
Coelam (Ad) extolli, expugoare rellgionem, 131. Cce-

l o m ardene, 404, 541. C O B I U U I ardere viaum quo die Nero 
eat adoptalua a Claudio. 565. 

Colcbi, 478. 
Collatinua coa, i n Sic i i ia rem gerit, 393. Collatinus 

dictator, 397. 
Collecta templum inatauratur, b 104. 
Coloaia, b 263. Colonia Europaa , b 303. 
Colosaua Rhodiua, b 88. 
Golumba aarmentum olivie refert iu arcam, 19.Colamba 

nigelia inauapicatnm omeu, b 284. Columbarum flmue 
•pro cibo. 100. 

Columbaria insula, 398. 
Column® duss de doctrina, 18. Colomn© qnatnor or-

gyias craatffi 50 cubitoa alt® ex ono aaxo, 594. 
Goma roboris Sampaoni cauaa, 55. 
Comana, b 39, Comanl, b 802. 

Comeaeatlonea obseeaia periculosa3, 164. 
Cometa, b 57, 61. Cometa Pogoniaa. b 59. Cometa X i -

phiae, b 79. Cometa Variue, b 127. Cometa sub Duca 
Constamioo, b 274. Cometa poat Jul i i CflasariB obitum, 
496. Item aub Claudii obitum, 568. Cometa3 per aDDum 
duratio, 303. Cometea saoguineffl^ 543. 

Comitium, 318. 
Gomitopoli quatuor, b 191. 
Commeatus iaopia et pluviae aoWunt obaidionem 

Aatiocbia), b 202. Commeatus in primia curandus exer-
ci tui , 153. Commeatue partim a Doatria abaumptua, par-
t im ab hostibue ioterceptue, 157. Commeatu magia opua 
exercitui, quam pecunia, 196. 

Commentiolus Mauri t i i dux Sclavinoa profligat, b 74. 
CommeDtiolua exercitum Chagaoo prodit, b 204. 

Commoditonslrina, carnificina, popioffi, 601. Vecordia, 
pigrit ia, crudelitae, 598. Commodi statua mille pondo 
auri, 600. Commodi draconea, 601. Commodi inleri tua 
omina, ibid. Commodi honores abrogantar, 602. Com-
modi ti tuli inaolentee, ibid., 50. post ioteri tum, 602. 
Commodiaai menaea, 600. Commodua (L.) ab Adriaoo 
Cffiaar deaignatua, 591. 

Comoeni regoum affectant, b 291. Gomoeni atratagema 
contra Francos, b 298. Comneoi Joaoma cum malre 
diaaenaio, b 303. 

ComneDa familia dignitatibua ornatar, b 296. 
Comoenorum mater rerum potitur, ibid. 
ComnenoTum profuaionee rapioaB eeauaotur, b 297. 

Comaeaus Isaacius, b 263. ComDeaus Manuel a Turcie 
captua dimittitur, b 281. Comneuua conjuratioDcm oppri-
mit, b 298. Comnenua JoaoDea regnum occupat, b 308. 

Compatriatae matrimonii obatacalum, b 200. 
Compedam diaaectio lgoomioiam captivitatia abolet, 

576. 
Compotatio casdia occasio, 76. 
Concilium Copronymi contra imagines, b 108. 
Concionea bistoricum, 1. 
Concordia plurium i n magietratu difflcilia, 342. 
Concreti duo adoleaceotee, b 192. 
Concabioas stuprare, aigoum irrecoDciliabilia odi i , 77. 

Concubioa igoara ejus cum quo dormit, 171. Coocubi-
Dam paternam petere, et regoum petere, quaai vero 
Idem sit, 83. 

Coojector bonus, vates optimus, 158. Coojecture ex 
factia ambiffuaa de coociliia, 157. 

Conjugii lilecebrae accubitua, 54. Coojugum daaperatua 
coogreaaua laHisaimae, 159. Conjugium noa sine paren-
tum auctoritate contraheodum, 168. 

CoDjurati conOscatione boaoruoi multati, b 273. C O D J U -

ratio adoleaceDtum nobil ium contra Romam, 334. Conju-
iationia crimen insooti Abioielecbo impingitur, 68. 

ConniTere aliquando prsaatat inlempeBtiTBB eeveritati, 
184. 

C O D O D , frater ZenoniB, b 52. 
ConBcieotia eootee quieacere non einit, 172. 
CoDailium iQsidiatona aoiico conailio praslatom, aem-

mam rerum evertit, 77. Coueilium eyentua dubii non 
propere eauntiaudum, 140. Coni i l i a bamana eeape i a 
coatrarium vertuut, 180. Consiliarii regum i n coacillia 
Buum aguut oegotium, ibid. 

Coneolari quoa objurgare poasie magaea humanitatie 
eet, 156. Coaaolatio I D luctu, 73. 

CoDBtantinopolis aediflcalio, 6. Conatantinopoll 40000 
i n eeditiout csaea, b 63. Coustantinopolitana aedea R o -
maua ioferior, Cffiteria superior, b 37. Conatanlioopoli-
tana biblioiheca, b 52. ConstautiDopolitanum conci l ium 
nomero secundum. b 36. Coocil tum (Quintam), b 69. 
Concil ium (Particalare), ibiil. Concil ium (Sextum) oontra 
Monotbelitaa, b 91. ConaUntiDopolitanum incendium, b 
50. ConetaQtinopolitaQua patriarchatus, b 8. 

Conatana Monothelita, b 87. C O O B U O B Theodoaiuoi 
fratrem necat, b 89. Conatane in Sici l ia occidiiur, ibid.t 

ConetaDs aepoa Heracli i . b 87. CoDetaoe paier et Coo-
atantiuue Magnua flliua duae sororea i n matrimouio ba -
baeruoi , 644. 

ConiUnt ie flagitioea vita, b 14. Conatantia eomninm et 
cladea Lycia , b 88. 

Cooetana Cblorua Claudi i imperatoria ex fllia nepoe, 
636. CoDBtaniiB Cblori obitue, 645. 

CoDBtaDti(B axoria obitus Gallo malarat exi t iom, b 20. 
ConstaDtiaB prffimium periculo difiDilue eeparato, 122. 
Conetaotia caatellum, b 213. 
Conatantii bellum cum Sapore Persa, b 12. CoDBtanlii 

aocepe cura de bello Peraico e i Magnenliano, b 15. Con-
staDtil eroeota de Magnentio' Tictoria, b 17. CooUnt i l 
reeponelo Saporl data, b 20. Conetanlii HUeraB ad Julia-
noin, b 21. ContUntli obttot %\ elogia, b 22. Co&itantii 
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t r ium rerum poenltaDtia, 622. Cooatantii eraditio, b 33. 
Cooetantii Chlori moree, 643. Interitar, 591,595. Conrtao-
t i o i aomoio ad paniendura Magoeotium impellitor, b 16. 

Coaatautius comee iiuperator appellatue, b 40. 
CoDBtantias Chlorae eodem die e i victaset Tictor,641. 

Gener Maximiani Herculi , ibid. 
CuottaiiUaa Tiberi i fil. Mauritio oubit, b 74. 
Cooetaotini Magoi edictum pro Gbriatianis, b 2. 
ConelaDlini II dir ta , b 11. Conetaotinl elogla, ibid. 
Cooetautioi Janiorie interitaB, b 12. 
Coastaotioi Heraclii fll. interitus, b 87. 
Conatantini patriarchce excarnificatio, b 111. 
ConeUot ini pietas erga eplacopoa, 10. 
Cooetautiui Leonie filii alterum coojugium, b 118. 

Coastaotidi Leooie Philosophi fll. tutoret, b 183. Con-
Btantioi Leooie filii elogia, b 194. Cooetaotini fll. Leoois 
claeeia ab Agareoie auperatur, b 195. Constantini flL 
L e o o i i iasldise cootra Polycuctum patriarcham, b 196. 

ConetanUnue Leooia fll. miraculo vocem recuperat. b 
135. 

Cooetantioue Leonia fil. etercora Bolgaris pro aoro 
mlttit, b 119. 

Cooataotinus Leonie filiua imperator deelgDator, b 
181. 

Cooetantinne Leooia fll. duaa coDjurationea yindicat, b 
194. 

Coostantinaa Leonle fll. et amicie et ioimicia gratiam 
refert, ibid. 

Constaniinl fratria Baeil i i morea, conjugium, l iberi , b 
228. 

Conatantioi obitae, b 11. 
Cooetantini III filiorum regnorum dit ieio, ibid. 
GonttantiouR d m n u a »e adjuvari ex oeteotie iotelligit, 

b 3. Cooatantioua fegrotare mavult quam ecelere curari, 
b 4. Conttantinue Chrietianianium reliquit l iberum, ibtd. 
ConetaDtinae Judade audieotiam noo oegat, b 5. Cooe-
tanlious Sarmatas et Gotboe v i o c i l , b 6. 

CoQttaDlinus Pogooatus fralrea oaribuB truocat, b 9 · . 
Conetautinue Pogoaatus, ibid. 

CoQstaDtioue pulea matre Irene imperat, b 117. 
CooBtantioua Goaron a BardaPhoca occiditur, b 211. 
Coostantioue M . Leonem occidii y376.Sarmatam vivum 

capit, ibid. CoDetantiDuaM. quare prcefatus fratribna.iotV/. 
Conetantioue M . laeidiis Galerii Ifaximini petitOB, 645. 
Coaetaatinae Chlorue imp., Occideotie e i Africffi, 643. 
Cooetantinae a Bomanie contra Maxeotium acceraitua, 

b 2. 
CooaUotioae eolae rerum potitar, b 18. 
CoDstantinae Copronymae imperator a patre ealuta-

tur, b 106. 
GonelantiDue Artaeeraa, b 118. 
Coaetaotious Eunuchus, 181. 
Coaetaolinae dax imperium affectaD», capatamittit,183. 
Conetantiaus cabiculariua capitur, b 188. 
Conetantinas dux Aodronic i fll. b 151. 
CoaeUntioua Diogenee Patzioacaa profligat, b 229. 
GoDetaDtiDUB Diogeoes io Tincula coojicitar, b 230. 
CoDstantiDUS Diogeoea ee preecipitat, 232. 
CoDBtaotinua Dalaeaeoua negiigit imperatoriae nup-

tiae, 230. 
CoDetantinus Domeeticue legionara orientie, b 237. 
ConeUotinae Aotiochiee dux, ibid. 
Conetantinue moDomacbue Zoen dacit, b 247. 
CoaBtantinaB Ducae Helenam ducit, b 289. CoaeUoti -

Dus Dacae A l a n » 61. regni iDeignibus privatur, b 297. 
Conatantioua Ducae anie naptiae obit, b 299. 

Conetantinae Baei l i i frater Orientem ainiUit, b 231. 
Conetantinue Ducae io carcerem conjicitar, b 236. 
CoDeaetudo et religiooie persaasio etiam mortie me-

tnm vincunt, 122. Coneuetudinis veterie commoDefactio 
ad perenadendum valet al iquid, 108. 

CoDfolatus a L . Junio Bruto inetilutue, 333. Cooeola-
tos perpetnus Auguftti, 536. Coneulatus dignitae plebie 
^oteetaie imminuta, 631. CoDsolom alter a plebe creatns, 

Contoatephani perfldia, b 220. 
Contumacia contra potentiorem pericaloea, 178. 
CnQtumeliis irritautur animi, 68. 
Conviv ia gratiseima homtDibuB, 165. Convivia perdiee 

corapluree cootiouata, 178. CoDvivaB 9000 in n o p l i i i , 
iotidem pbialis aureis dooati, 195. A d conYiyium non i n -
vitari offenBa) cauea, 80. 

Copia metu penuriffi aeservanda, 29. 
Coponiue, 266. 
Copronymi Bulgaricae Iriumpbae, b 110. CoproDymi 

cootra mooaehoB gruBatio, b 111. Copronymi claeeia 
contra BulgaroB, b 110. Copronymi elogia, b 106. Jueju-
randum, b i l l . ObitUB,. b 113. Tree uxoree et l iber i , b 

112. GoproDymi Bolgarica eladet, b 108. Goprox 
ea?ritia in mooaeboe et proccree, b 111. 

CoproDymue, b 102. Copronymiie rogat , n t ram 1 
Gbristipara ai l diceoda, b 110. Copronymae r e § o a m r 
perat, b 107. CoproDymOB reliquias m a r t y n i i n e i 
monasteria detlruit , b 113. 

Copti urbie excidiom, 640. 
Cor homin i i modeetiea nota, 126. 
Corana eeditio, 41. 
Coras com 250 vivis cooflagraU 42. 
Corcyra Romanie tradita, 390. 
Coria macerata, cibue, 606. 
Coriothi excidiom, 470. Cor in tb i i e n b coraea rm 

472. CorintbuB Romanorum facta c o i o n i a , 471. 
Coriolanue cnm Volscie Bomam o p p u g n a l f V i . 
Cor iolonim expognatio, ibid. 
Corium aridum ία medio c a l c a t u m , 194. 
Coraelia Oreetina capta a Caio, 554 . Corne t ie ν 

cam Pompeio coogreesue, 487. 
Coroelioe (Go.) coosul a Bode cap tue , 387. C o n 

(Co.) ία Sicilia rem gerit, 393. 
Cornelius (P.) Sardioiam sobigit , 401 . 
Corneliue (L.) Lentulus eecundum b a l l a m P t n 

eoadet, 408. 
Coroeliue Dolabella Siciliam defendi t , 426. 
CoraeliuB Leotulue prffitor Car tbag inenses obaid 

eervoe opprimit, 446. 
CoraeliuB Cethegue C O B . coolra GalloB), 446. 
Coraelius Ciooa CaBfari ineidiatue, 494 . 
Coraeliae Sabiaas ineidiator CaligaleB, 560 
CoraeliuB Fauetue Sylla MeeaaliaBB fr&ter , 568. 
Coraelius Aotiocheaae episcopae, 598 . 
Coraelias Romaaue epiecopue, 626. 
Cornificiue, 517 
Corou femiliaB n o U , 130. 
CorDn modo regem, modo regnam eignif icat , 13 
Corau aodecimum αοα diu d u r a t u r u m . 129. Gor 

medio oculorum, 131. Cornua decem, 121. Cornm 
reaoum Persicuai et Medicum, 131. 

Coroaa Mauriciana Leoni C o p r o n y m o ex i t i oaa ,d 
Torum augurium, b 57. Corooa M a u r i c i i pretioM, 
397. Coiona talenti poadere cum g e m m a , 7 5 . Corot 
rea a regia virgiae Cyro impoeita, 168. C o r o n a io 
aacrificaDii allata, 506. Coroaa) geelandeB boaoe 
CorooflD militaree, 353. 

Corporie babitue auguetlor, b a a d TOlga r i e eon 
datio, 315. Corpus bestiea combureDdum, 129. 

Coreica, 387 et 402. 
Coreura ioeula, 393. 
Corvi El iam notriunt, 90. Corv l T I B B d u c e e , 188. 

ante Aiexaadrum concidunt, 195. C o r v i d o o Aato 
Lepldi sigaificatores, ab aqoila A u g u e t i discerpti , 

Corvue io arcam ηοα revertitar, 19. 
Corvue hiaoB deladi lur , 181. 
Corvini cogaomentum, 369. 
Corvinam urbe iEquomm, 345. 
Corue Atticoe MedimaoB teaet, 241. 
C O B novacala disciesa, 32*7. 
Cosmae patriarcba, b 290. Coemae p a i r i a r c h a t n aki 
Cosmidium locue, b 189. 
Coste t re§ aut alse Lree orbis partee elgnifieant, 
Coiboa pocul i geaue, 148.CotboaIe 9 partiaCartbi 

obsidio, 468. 
CottiaB Alpee, b 11. Cottiae Alpee, 6 4 3 . 
Coturnius i n castrie HebraBorum, 3 6 . 
Cotys Thrax. 459. 
Crabali , b 227. Crabati eive S e r v i i B u l g a r i a m t 

teotant, b 288. 
Cranitffi montee, 177. 
Craesue Hieroeolymitaaam t e m p U i m spoRai , 226. 

si sacrilegi iataritae, ibid. Crasei i n t e r i t u s , 482. Q 
optimatum studio&us, 475. Craseus e t Pompe ia s aC 
reconciliati , 481. M . Craeens Getae e t Mysoa B I 
531. Craeeue Britaooiffi dux occieue, 641. 

Craterus regum amator, 191. G r a t e r o s m a l e c m 
reoi t pagnai , b 140. 

Creationie cauaa, 25. 
Credimue facile quod suepicamur, 171 . 
Creditorum eereritaB periculoea, 338 e t 340. 
Creta occupata ab Agarenia, b 139. CretaB e i & 

fectio compreeea, b 298. Creteaeea P e r a e u m dt*1 

459. CreteaeibuB ftomaai dant T e n i a m , 461. 
CrinitflB, aive ciraita?, b 148. 
Crispi eoatra Beracbum Buperb ia , b 83 . Criapw 

Btaaliai filiue fraude aovercos Fauetaa a p a t r e iDfloai 
ditar, b 6. Criepue Cappadocia) praafeefoe, b 81. C 
Buperbiaa aua3 dat pceoaa, b 84. 

Criapina, Commodi axor, 697· Ab aodam ixiierfecl 
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Criepinne Francua, b 285. 
Critolaae Achoaorum dax, 417-33. 
CroBsi etCyri pugna, 161. Croesi et Cyri dieputatio de 

couservaada pecuoia, 156-166. Croeaue rex Lydoruna, 
149. Crceaue Aeeyriorum dux, 160. Croeaus capitur, 162. 

Crotonia excidium, 379. Recuperatio, 177. 
Cruniua Meeembriam oppugoat, b 126. CrumuB Bul-

garus Nicepbori calva pro caiice utitur, b 125. 
Crux atellia expreeaa, Tiaa Conetantino, b 2. 
Cryopega, b 282. 
Cteeipho occupata a Trajano, 587. 
Cucurbita ailveatria τολύττη, 99. 
Cucueus, b 39. 
Culeo ineui, patricidii poena, 331. 
Camca Opicorum, exeibum Tarquinii, 336. 
Cumanua Jadaaia terrorem incutit, 287. Camanaa Ja-

daeffi procarator, ibid. 
Cumparta nayee Agarenoram, b 172. 
Cuoctator Fabius, 414. 
Cunicoti tinnitu ceria deprehenei, 455. 
Cupiditatem non explere vinciputat Alexauder, re una 

•ictue a aua cupiditate, 194. 
Cupiditatibus pravie reaiatere viri fortia eet,.133. 
Guria clauaa, in qaa vota facienda, 543. 
Curiaiii tergemini, 324. 
Curionee pro numero tribonm, 146. 
Garmaa Agarenoa domat, b 191. 
Carrue 30000. Currue falcali, 158. 
Currua incenB1,193. Currue et exercitua yiai innubibua 

302. 
Cartioa (M.) ae diia Maniboa devovet, 361. 
Caspiue Fadua, Judflece procurator, 28. 
Cuetodea impedioieDiorum prodse participee, 70. Cu-

stodee viros auctoritate praeetantee iogreeeu non pro-
hibent, 172. Cuatodee a captivo abducti, b. 305. 

Cutlumua Perea cnm Botaniala ee coDJungit, b 291. 
CuUumtiB ab Arabibue yictaa Medoa auperat, b 256. 

Cyaxarea Aaauerua et Darius Medua, 132. Cyaxarea, 
qui et Dariaa, 149. Cyaxaree Cyro aucceoeet, 156. Cya-
xarea ad aui regid cuatodiam remanet, 160. Cyaxaria 
fllia Cyro nubit, 168. 

Cyclobium, aive Ciclorium locue, b 90. 
Κύμο6ρον, 269. 
Cymbala, 70. 
Cyneas Pyrrbi legatue, 360. Romaaaa matronae mu-

neribae teatat, 375. 
Cypriani martyrium, 626. 
Cypri et Crete defectio eompreaaa, b 288. 
Gyprii tributarii aioe satrapis, 168. 
Cyprus a Cypride olim Chetima, 21. 
Cyprua Aotipatri uxor, 226. 
Cyprue a Nicephoro Phoca recnperata, b 202. 
Cyreoenaium Jndfleorum cladee, 313. 
Cyreniue qua&etor, 265. Cyroe Orientem uaque ad Hel-

tapontum eubegit, 118. Cyrae Medo-Perea, 119. Cyrue 
Penica diaciplina eraditaain yirum evaeit fortieeimum, 
modestisftimum, prudentem et juatiaaimuin, 146. Cyrua 
eam 30000 Pertarum Cyaxari fert opem,149. Cyrua Medi-
eam vfetem aspematur, 149. Cyrua Armeoiam domat, 
150. Cynie in apoliorum divislone jurie aui obliviscitur, 
153. Cyrua Aeeyriorum regem provocat, ibid. Cyrue 
equitatum inatituit, 153, 156. Cyrua militibua metum adi-
mit, leo.Cyrua capta Babylone pro rege ββ geril. 165. 
Cyrua pecuniam negligit, et euie fldil, 164. Cyrua exeulea 
demulcet euos, 165. Cyrue mioiatros auoe caetrat, ibid. 
Cynis ne bene geata numinie DOQ obliviecitar, 165,166. 
Cyrae socioe retiaere etudet,167.Cyrua Judasia redita eon-
ceaeo eacra vaaa remittit,169.Cyrue,qui et Artaxerxee,178. 

Cvri genos in Cambyee defecit, 139. Cyri sqnit&B erga 
•ictom Armenium, 150. Cyri in Aseyriacam ditionem im-
preeeio, 154. Io Peraicam reditua, 180. In aocioe libera-
iitae, 166. Muniflceitia in omnes Pereae, 168. Cyri 
magnee turbee consecut©, ibid. Cyri cnin Aeeyrio ne 
»?mma rerom dimicaturi exercitaa, 159. Cyri alacritae 
ln defeodeado benemerito, 156. Cyri erga Caduaioa hu-
inaniUB, ibid. Cyri periculum a proetato, 161. Cyri 
theeaari amici, 166. Cyri satellitee 10000. Cyri caltos in 
ornata eaorum poeitue, 167. Cyri eupplicatiooee, 166. 
Teetaraentam et eomuium, 268. Cyri aepulcri mira in-
•cripUo, 195. 

Cyrus Agrippee uxor, 272. 
Cyrus amplificata ConetantiDopoli, Tbeodoaii invidia 

flt clericue, b 43 et 44. 
Cyma fatidicus monachue flt patriarcha, b 91. 
Cyrilli XII capita, b 42. 
Cyrilloe Antiochenua epiacopua, 633. 
Cyrillaa GortyniuB Martyr, b 139. 

Cyziceni ab Augasto Domiti, 536. Cyziceni templi ex 
terrsB motu ruina, 594. Cyziceni templi ruioa et magoi-
flcentia, b 274. 

Cyzicus, b 292. Agarenorum receptaculum, b 90. 

D 
Dacae, eeu Daci, 585. Dacia, olim Getica, 631. 
Dacybiza, b 31. 
DeeraoueB corde et epate piscia (quflm lepum quidam 

fiutant) fugari, 142. Dfiemonia noxea bomini aecribnntur, 
43. Deamonum incantationes, inveDtum Salouaonie, 81. 
Daffon Paleeetinorum Deua arcam adorat, 58. Dagon 

castellam, 216. 
Dalaeeenue in carcerem conjicitur, b 236- DaJaaienua 

ob ferociam regiis nuptiie excidit, b 247. 
Dalila Sampaonem tondet, 55. 
Dalmaiia, 521. 
Dalmatiea defectio, b 141. 
Dalmaticum bellum, 462. 
Damaeceni parallela, 268. 
DamaecenuB Joannes, b 110. 
Damaecue, 18. Damaacua capta, 73 et 188. 
Damatrya, 419 b 97 ei 250. 
DamocraDium, b 247. 
Dao, 25. 
Dan Tribue uaigratio, 32-39. 
Daniel Balthaear appellalua, 118. 
Daniel Deaiderius, 133.Daniel utrum adorarit ataluam, 

ao ob beoeficium ea neceeaitate liberatua fuerit, 122. 
Daniel in medium tranalatae, leonibae objicitur, 224. 

Princepe Babylonie coostituitur, 122. Daniel propbeta 
regiaa et accuratue, 138. Daaieli somDium Nabuchodo-
noBoris diviDitua reveiatum, 118. 

Danieli eacrificare jubet barbarua, 122. 
DaDielia eomnia fatidica de Monachiie, 128. Danielia 

visionum liber, 138. Danielia oraculie deleclatur Ale-
xander, ibid. 

Δαπεφωντ,χέναι, 49. 
Daphuaa Antiochiae, 233. Daphne Antiocbenum eubur-

bium, b 26. Dapboei Apollinie confiagratio, ibid. 
Dardaoi Macedoniam infeetant, 444. Oardaoii, 522. 
Dare quam accipere juouDdiua eat liberali, 166. 
Darii genua ueqne ad excidium regni Pereici propaga-

tam, 130. Darii yotum, 173-188. Darii epiatola ad Svrie 
eatrapaa, 175. Darii mater, uxor et filie captae hoDorifice 
tracUntur ab Alexandro, 187. Darii inanie fidueia, ibid. 
Darii jueei Hieroeolyma ioitaurantur, 188. Darii uxoria 
expartn obitua, I89.0arii interitue,etgratU8animua,191. 

Dariua III rexPeraarum, 171. 
Dariua pacia eonditionee offeit Alexaodro, 188· 
Oariua 1,000,000, ad Arbela adducil, 189. 
Dariua Hyataapie filiua Scytbae Nomadea eubagii, 126. 
Dariaa Hyaiaepie filiue, 171. 
Dariue Araamia filios yictue ab Alexandro, 135. 
Dariua Medue Cyaxares, 124. 
Dayid rufue et formoaua rex a Samuele uogitor,63.Da-

vid in aulam Saulie aecilur, ibid. Dayid Gelbea inaaDiam 
simulat, 66. David Deo fretue pugnam init, 64. David ar-
mis Sauliebaculum,fuDdametquinquelapideeaQteponit, 
64. David Palaealinoa bia cfledit, 65.David apud Samuelem 
latet, 66. David Abimelechum adit, ibid. David Sauli in 
apeluaca parcit. 67, 135. David prasdam Ceilanam recu-
perat, 68. David iuejurandum contra Nabalem nonexae-
quitur.tWrf David aPalsBatinua dimieaue,Amalecbitaa per-
aequitur, 69. Datid Ancbocootrapatriam praseto eet,tOM/. 
Da*id a tiibu Judaica rex aalulalur, 70. David ouDiium 
Saulini interitaa occidit, ibid. David rex leraeiitarum de-
claraiur,72. David lemplam aidificare Domino prohibetar, 
73. Datid ldom«am et Syriam subigit, ibid. David aaltat 
ante arcaoj,ioi</.David arcam Hieroaolyma tranafert,totV/. 
Dayid perincogitantiam 8eipauincapiti8damDat,74.))aTid 
Uriam ioaoDtem perire mavult, quam Bereabeo sontem, 
ibid. Datid AmmoDie iDceatum oon punit, 75. David Ab-
salooi parci cupil, ibid. Ejue ioteritum luget, 78. Seditio-
tia igooscit, tbid. David a filio Abealone puleue,77.David 
calomniatori Siba3 credit, ibid. David bettie liberaiua mu-
aicaui excolit, 79. David a militibue bello intereaw probi-
betor, ibid, David poenae pro populo luere capit, 80.Da-
yid quibua propter tempora pepercit eoe poat obilum euum 
tolli jubet, 82. David 600 cootra Abaalonem corai-
tantur, 77, 400 vel 600 ad Davidem coi fluunt, 70. 
1800000 yiri belli caei eub Davide, 80. Dayidici Ab-
ealonioe profligant, 75. Davidici semiaie thronus aBter-
nue, 82. Davidici geoeria excidium, 104. Dayidie et 
Golia3 pugna, 63. Duvidie elogiam, 82. Diyilia3, ibid. 
Dayidia tealamentum et obiiue, 82. Davidie regnum per 
21 aucceaaionet propagatam, 56. Dayidie et JonatosB 
todui, 06. DATidli erebr» fogsa, 67. DaTidU oradelitaa In 
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Ammonltas, 75. Davidia i n Jonatbse fllium liberalitaa/73. 
Daridia urbe, ibid. Davidia cum Baraabe adulterium, 74. 
Davidie mueica, et viriforte?, 79. Davidia patientia, 77. 
Periculum, 79. Davidia sepulcrum pecunioaam, 82. 
216. Davidis eepulcrum ab Herode apofiatum, 245. Da -
Tidis poateri a Domitiano occisi, 582. 

David Heractii fiiiue, b 84. 
Debeltum, b 156. 
Debitoree i n mi l i t i a non appellandi, 328. 
Debora vatea, 51. 
Degaloffue, 39. 
Decebalua victue a Trajano, 585. Decebali perfldia et 

interius, ibid. Decebali tneaauri, ibid. DecemTiratue 
loco tribunatua, 347. 

Decemvirorum exsilium et iateritua, 348. 
Decennii imperatorum aolemnitaa,533. Decennium i n -

tervallum magiatratuum, 362. 
Decenliua Magoentii frater,b 16.Deceotii lnteritus,b 18. 
Decilliua S a i a contra Brutum et Caaaium ιηίββαβ, 505. 
Decimatio, 34S. Opuni ooinium, 503. 
Decius P. se pro salute reipublica? devovet, 363, 367. 
Decius Brulue Gallias praHor, 496. Deciue vatee et i m -

perator, 496. Deciua imperator Chriatianoa peraequi-
tur, 626. Decii interitus, 627. 

Dedecus generoso animo morte acerbiue, 160. 
Deditio, urbia e t c iv ium incolumitate pacta,114. Dedi-

tio ToluDtaria, una in fatalibua imperiorum ruinia aa-
lua, 115. Deditii RomaDorum noo accepti, 382. Deditio-
nie exitua, aut aanritua, aut interitus, 139. 

Defectio magnatum paratieaimum exil ium regnornm, 
154. Defectio aub amkitiee apecie, et cum prodiilone, 
155. Defectionia prsemium duplum tributum, 150. Defec-
tioDom cauaos quse, 195. 

Dejectionem gloria aequitur, 181. 
Delatorum poena, 211. 
Delicise privata* i n publica calamitate indecora3,74.De-

liciffl aerviles, 170. 
Deliquium auimi ex metu, 180. 
Delliua, 235. 
Delphioae, b 221. 
Deue Samuelem ter vocat, 50. Deua libroa actoram c u -

juaque taiidem aperit, 91,53. Deua non reapondene offeu-
Bua eat, 62. Deus quemque pro juatitia et fide aua remu-
Deratur, 69. Deue Samueli mouatral quem regem creari 
veli t , 58. Deua Tirea euggerit, 64. Deua vivua, verua et 
magnaa, 72. Deue iratua Davidia adulterio, 74. Deua i n 
rebut deeperatia inTocandua, et omDia oveDtua i l l i per-
mittendue, 77. Deua poenitentia placatur. 80. Deua i ta 
mih i eit propitiue, obteetatiooie formula, 80. Deue mioaa 
cum promiasionibua coDJungit,84.Deue pieiatia majorum 
ratioaem babet, 85. Deua Salomooi regni diaaipationem 
denuntiat, ibid. Deua ubique tat, 87. Deua factum Impro-
bat, bominem tantuin cooaervat, 89. Deua coneulendua 
antequam rem aggrediaria arduam, 90. Deua aimulat et 
diaaimolatftotV/.Deua minaa ob poenitenliam hominianon 
exaequilor, 93. Deus eervit tempori, ibid. Deua principee 
et prophetae mittit ad excidium impiori im, toitf.DeuB per 
propbetas consulitar, 93.Deue in eo non locutua eatcujus 
praedictionem fruBtatur eventua, 95. Deua pro Joeaphato 

{>ugnat, 96. Deus ee coneuli et implorari vnlt, ibid. Deus 
araelitarum anicua Deus, 100. Deus judex oontra Ingra-

tum imploratur, 105. Deua etiam impi i regi* precea au-
dit, 105, 112. Deua ob pcenitentiam mutat sententiam, 
107. Deue regna reatituit, 112. Deue coDtumacea deaerit, 
117. Deue innocentiam mieeretar, 119. Deue impia con-
aifia eTertit, 180. Deus aolua Princepa et Dominua, 267. 
Deua ego veeter animam ago, 281. Deaa tyrannorum m i -
naaeludit, 285. Deue eola meote comprehendendua, 523. 

Dei dercriptio, H , 14. Dei liber, 38. Dei deaceneue i a 
taberaaculum, 39. Dei poeteriofa Tidet Moeee, 38. Dei In 
maniiB incidere tutieaimum,80.DeipromiaaioQe8 8ub con-
di l iooe, 83. Dei praeceptorum violatioest felicitalis ever-
aio, 85. Dei io Salomonem liboralitas, 87. Del m i l i l i a 
η ο α a qoolibet cernitur, 100. Dei minee precibue a v e r e » , 
111. Dei verba non possunt esse irita, ibid. Del ultio 
propter pioe differtur i n impioe, 112. Dei potentia cui 
sano dubia sit, De voluotate ejue io pericuhe dubitatur, 
124. Dei auxil ium invicto* facit, 139. Dei magnifictmtia 
eat admirabilie, 145. Dei metue Iaai^aibue beneficiis ma-
gie excitatur, 146. Dei providentia mirabiliter immutan-
tur mor t i l i am aaimi, 180. 

Deo defensore vitantur ioe id i» , et rea bene gerantur, 
65. Deo lacoasulto n i l gravius moli tur David, 70. Deo 
peceat qui alteriue coojuginm aut vi tam violat, 74. Deo 
auctore hoetea peccatonbua iasaltant, 77. Deo adjutore 
n i x u m formldant Barbari, 96. Deo propltio mloa? hoatiam 
eant irntm, 111. Deo eoli notae cogitationee et aomnia 
homoium, 119. Deo coimiTeiiVe grajaaiiULr implil128.Dao 

plaeato restUaitar Nabochodonoeorl r e g n u m , 12 

Srennire opis ferenda) tempue non decet , 140. Dei 
cia prcedicanda, 146. Deorum auctor i lae penes ae 

Romanum, 496. 
Deum p(Enitel Saulem creaase r e g e m , 62. Dea 

locie plus minuave valere perauaaum h a b e n t Barfa 
Deum velle fugere etultiaeimum c o n s i l i u m , 107 
quotidie ter adora iDaDie l ,124 .Deum v i n d i c e m b 
periculoaum est tyraanis, 193. 

Demaratbus exaul Corinthius, 325. 
Δήμαρχοι Tr ibuni plebie, 341. 
Demetriani ducea Jonatbam f u g i u n t , 213. 
DemetrianuB Antiocbenue e p i s c o p u s , CSi. 
Demetriae Tbesaalica, 446. 
Demelrii iDteritoe, 211. 
Demetrii Nicanorie iDteritus, 216 , 217. 
Demetrii muaera a Romanie r e p u d i a t a , 461 
Demetriua Pbalereue Alexandr inaB bibliotheeai 

tor, 200. 
Demetriua Seleuci filiue L y e i a m e t imperatore 

dit, 208. Demetriue Jonatbee aoc i e t a t em expe 
Demetriue ob tordes mili t ibus i n v i a u a , 212. ue 
Nicaoor iEgypto ineidiaoa, e lephantee cap i t . i * 
metriuB Jonatha3 ope Aot iocbenoa d o m a i , ibid. 
triua a Parthie capitur, 214. 

Demetrina Sardianue legatue, 402. Α Roman 
plicio affectus, 405. 

Demetrius Ph i l i pp i filius obsee, 447. Demetario 
tre Pbil ippo occiaue, 456. Deme t r in s S y r i e κ 
pheroie adjutor, 461. 

Demetriua Seleuci flliua Syr iam i n v a d i t , 462. 
Demelrius Caeeii aervue transfuga, 507. 
Demetriua Casearis libertue L a b i e n a m capit, 9 
Democbares, 516. Ejua interi tus, 517. 
Democritus iEtolorum dux ineolene capitur, 4! 
DemoatbeoiB CdeaarieDaia Tirtus, 630. 
Δημοσιοδν, 367. 
Denderi fatuua Tbeopbili , b 145. 
Dentes ferrei exactionum nota, 127, 128. 
Descriptiones bietorioorum, 2. 
Desertor desertua et proditue, 153. 
Deeideriua Magnenii i frater, b 18. 
Deaperatio audacea facit, 101. 
Desperatis rebue ad divinam opemconfug iend 
Devorari, malum eignificat, 29. 
Devotionibua oltm etiatn p u g n a t u m , 46. D r 

an fit aliqua via, 64. Devotionis e l eTa t i o , 375.1 
nes lamiois plumbeie iDscriptse, 548. 

Dextera fidei aymbolum, 151. D e x t e r a loco 
randi , 154. 

Diaconiaaae templum, b 77. 
Dianae templum RomaB cond i tum, 328. 
Diffiue AchaBoruin dax, 470. 
Dicorua unda, b 54. 
Dictatura, 338. Dictatura Ceeaarie, 339. DicUt 

pudiata ab Augoato, 535. D i c t a t u r a aenatuw 
abrogata, 494. 

Did i i Juliani inaolena i n eenatu o r a t i o , 603. 
Didiue Juliaoua imperium emi t , i n v i a u e popo 

Poat irritoa defeaaiooia conatur, o e c i d i t a r , 605. 
Diee pro anno, 134. 
Digitus Dei, 35. Digitoram d e n u m pue r , 506. 
Diffnitatum gradae, 350. 
DilUYium ab anno mundi 36, 19. 
Dina, 25. Dinee raptus, 26. 
Diocletianaa a miblibua i m p e r a t o r appeUatoa,) 

cletianua imperator, ibid. I m p e r i o ae abdicat, ( 
cletiani decretam conira Cbr iB t i anoe , ibid. Pc 
Cnriatianorum, 641. Dioclet iani i r i u m p h a s , 642. 

Diogenes teporem solie A l e x a n d r i M . colloau 
ponit, 185. ^ 

Diogenea terrorem incutit B a r b a r i a , b 278. Dk 
Turcie capitor, b 384. DiogeoU R o m a o i nala]«*,c 
condemnatio, coDJugiuni, i m p e r i u m , b 276. Diog 

Seditio ad Eupbratem, b 220. D i o g e n i e inauapic* 
itionie omina,b 282. Diogenia m i e e r a b i l i s inler* 
Diomedei campi, 417. 
Diomedia (S.) asdea, b 164. 
Dion Gbriatianorum precee m a i r o MavtiuQ' 

595. 
DioDyaii Alexandrinl epiatola p r o laps ia i # 

627. Diooyaiua Alexandrinua e p i e c o p u s . 626, & 
Dionyeiua MeeseniuB i n A l e x a n d r i aol io a e M 
Dionyeiue Romaoue ponl i fex , 635 . 
Dioacoru», b 44. 
Diraa ultrices Joabe impreca tor D a v i d 71. 
Diepenealorea de munif icent ia dominoroiB 

tobtrabunt» 548· 
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D i s p n U t i o de eorrnptibl! et incoTtuptibili , b 59. Dia-
patationae Hiatoricornm, 3. 

DieeeDfliones aunt eTe r t end» , aut ealtem labefactan-
ds reipoblicae causa, 119. 

Disaerendiratio ad captnm auditorisaccoraodaiida, 135. 
Diyina vie ictue ferarium aaDguioarioa conetringit, 

124. Div ina potentia impiorum grassationes coercere et 
probibere facile potest, 128. Divinas ree efferre i n profa-
n u m valffos periculoaum, 201. Divince ultionia exaecuto-
r lbue cedenanm, 77. Divinee Majeatatia deecriptio, 128. 
DivinoB rea aliquando ambagibua iovolvuntur, 133. D i -
τ ί η ί caltua neminem pudere debet, 73. Divinum aux i -
l i u m otiote exapectant Judaei, 96. 

DWHem esae capitale crimen apud tyrannoe,557.Divitee 
nonproptercnlpam, aed propter pecnniam proscripti, 
502. Divitam ealamitaa aliquaodo pauperum felicita8,56., 

Difit iae comitator arrogantia, 68. Divi t iarum osten-
ta t io ptrieoloaa, 111. 

Divort ium inter amantee coojugea difficile et molea-
t o m , 183. 

Diue nietorlcue, 85. 
Dioe HieroBolymitanue epiacopua, 612. 
Dobromerua. b 225. 
D o d a caatellum, b 285. 
Doeg proditor et ioterfector aacerdotnm, 66. 
Dolabella hoatia judicatue, 498. Treboniom dolo occi-

dit,504.Dolabella Caaaii metu necem aibi consciacit, 504. 
DolaDiua cfiBcalar, b 239. 

• Dolio plamia inceosia pleno repulai hoatee, 455. 
Dolor aine ultione, 75. 
Domeoziolua, b 80. 
Domestici equitca, 640. 
D o m i rea i n luto collocanda, ai foria milites, 160. 
Dominua liberabit noa, fallax oratio, 110. 
Domi t ia , Domitiani uxor. Tito nupta, 580. 
Domit ian i expeditio Germanica, ibid. Domitiani impe-

r i n m , 579. Ingeoiuro, ibid. Crudelitae, 581. Domitiani ι η -
aidiatoree, 579. Caedee, 582. Domitianue Oomioue et 
Deue Doater. ibid. Domitianua Priocipum natales i n -
Teetigare aolitue, 583. Domitianua patris vicariua, 5)3. 

Domitianua pra&fectue prsetorio, a Gallo occiditur. b 
19, 20. 

Domitianua, aecundus tyrannua Cbristianoram, ibid. 
Domiti i Af r i scomma, 569. 
Domitiua Agrippinee filioa. 288. 
Domitiua a Pompeio et Arrica occisue, 473. 
Domitiua necem aibi conaciturue a Gfleaare conaerva-

tor , 484. 
(Cn.) Domitiua Ionium ainum obtinet, 510. C n . Domi-

t ioa ad Cosarem deticit, 525. 
Domititua Afer sffiviliam tyranni eludit, 557· Domi-

t ioe a Claudio gener et flliua aecitue,565.Domitiue,b 8. 
Domaentia P b o c » filia, b 81. 
Domnua, b 44. 
Domnaa, Antiochenua epiecopua, 635? 639. 
Domorum mercedea exact® a triumyirie, 502. 
Dorie Herodia uxor et Antipatr i mater, 228. 
Doritee Judceoe iateraectati, 279. 
Doroatolum aeu Drisda, 177. Doroatolum aeu Drialra 

expugoatur a Zimiece, b 211. 
Doa qaataor regnorum, 201. Doe unicae filisa bonorum 

semieaie, 145. 
Doeitbeue proditor Hircanl , 239. 
Dothaia, 100. 
Drepanum portus, 387. 
Drietra sea Doroetolum, b 177. 
Dr i z ib i am vel Dr iz ium caetellum, b 201. 
Δρομοχήρυχις, 353, 431; 
Druogariua Cibyrrseotarum, b 95. 
Drueilla A g r i p p » fil., 282. 
Druailla Agripp® aoror Emeeorum regi nubit, 287. 
Druaili® interitue, ibid. 
Draeilla Caii aoror, 545. 
Druei obitua, 538. 
Druaue Tiber i i fiUue, 173. Ejue interitne, 549. 
(Cl.) Drueua Nero Liviee filiue Tiberi i fratrea, 514. 
DrusQB, 537. Germanici filiue, 549. 
D a c ® Coustantini liberalitae periculum aubmereionie, 

b 273. DucaB ConstaDtini obitus et dicta, b 275. 
DucaaConstantinue aComoeno imperatordeeignatur,b. 

271.DucaaCon8tantinus ob regnum affectatuin relegatar, 
b 293.Ducae AndromcusetPanteriu8etConstaDUus,b273. 

Dace supersliteyictis etiam epes eat yictoriae, 78. Duce 
occiao trepidat exercitus, 142. Ducee 300 Herodis l ap i -
da t i , 253. Docee eeu prcetoree olim looo coneulum, 348. 
D u c i a injueeu excurrere poriculoeum,l56.DaciB e»t m i l i -

tibne metam adimere, 160. Dacle solertia magnnm Tic-
toriffi momentum, 187. 

Duo i n somoiia signiflcant duo, 119. Dao adolee-
centes concreti, b 192. 

Duodenorum pugna, 71. 
Dux ejuedem gentis populo gratior, 156. 
Dyrrachiara, 462. Dyrrachium seu Epidamaue, b 28. 

Dyrrachium captum a Bulgarie, b 241. 
Dysenteria multantur Pfu»8tiai ob arcam, 58. 
Dystros, Adar, 182. 

Ε 
Eber, 22. 
Ebeeus, 436. 
Ebrietae cum amore parum eommode conjuDgitur,141. 

Ebr i i eunt expositi ineidiie, ibid. Ebrio aomoua aptio 
qoam formoaamulier, ibid* 

Έχάρος pro έκάτιρος, 364. 
Ecbatana Medorum regina, 99. Ecbatana aBetiva re-

gia Persicorum regnum, 168. 
Ecbelat, 139. 
Eccles i» fundi non augendi, 162. 
Eclipeie luna3 a Synodo declarata, b 181. Eclipees l a -

nse duse insoliUB, 575. Eclipeis eolie sub Mauricio, b 76. 
Eclipeia eolie univerei, 545. Eclipeis luneo Macedonibua 
minata excidium, 458. Eclipeia solie integra Garthaginia 
eladem antegreaaa, 580. 

Edeaea efflgie Chriati penrutata, b. 192. Edesaa a Con-
atantio defenea, b 238. Edeesam dolo aggreaei Agareai, 
ibid. Edessa, 614. Edeaseoa inundatio, b 60. 

Edom Idume, 28. 
Educatio frugalia contemptum deliclarum parit, 153. 
Educalionie loca amantur, 316. 
Eglon Moabita ceBditur ab Aotbo, 50. 
Elae quartus rex Iaraelitarum, 89. 
Eleazar Moaia filiue, 35. 
Eleazar pootifex, 200. Eleazar sacerdos ob palriam re-

ligionem defensam excraciatua, 205. Eleazar elephaatem 
occidit, 207. Eleazar tzateo aperte Jadaiamum profiterl 
cogit, 283. Eleazar Sicaniorum MaaadsB duz, 311. 

Eleazari in domum traoafereaduui saccrdotium, 57. 
Eleazari Judffii aoQula8 ?84.Eleazarus Aarooi patri eucce-
dit, 43. Eleazarue pontifex, 264. 

Eleazarus Machseruntiua, 309. 
Electus cubiculariua ioaidiator Commodo, 601. 
Elephantea viginti a Pyrrho primo ducti in (taliam,370. 

ElephantUB unua turbat caeteroe, 372. Elephantee 120 a 
Romanie capti, 394. Elephantea facile occiduutur, 433. 
Elephantea ^ualuor triuuiphali currui j uoc l i , 637. E l e -
phantorum lmpetus avereua, 442. 

Eleutherium locua, b 118. 
Eleutherua Romanua epiacopue, 598. 
Elga Roaeorum regioa fit Chrietiana, b 195. 
EbacimuB, sive Joachimua docimus nonua rex Hiero-

BoWmitannB, 114. 
Elias Theebitea, 89. Eliaa trienDii siccitalem indacit , 

90. Elias a corfia nutritur, ibid. 
Elias imbrem facit, 92. Jezabelem timet et mortem 

optat, ibid. Elire subsanDat peeudoprophetaa, ibid. Elias 
vidusB filium a mortuie reauacitai, ibid. Eliaa idololatras 
occidit, ibid. Eliffl fuga in montem Orebum, ibid.E\i& aa-
crificium aioe igne. ibid. EW&s Achabo iateraecionem m l -
natur, 93. Eliaa vellere aqoam dividit, 96. Eliaa bia 
quioquagenoB viroa cremat, ibid. Eliaa Ochozies inte-
n t a m prsedicit, ibid. Eliae igneo curru io coaltim rapi-
tur, 98. Elise et Achabi congreaaua, 92. 

Elioaeua pontifex, 281. 
Eliphatua, 39. 
E lp id i i defeciio ad Siculos, b 116. 
Ehaaai cadavere reauscitatur mortuaa, 105. Eliaffiua 

vellua EH&9 principio froetratur, 84. Elieaeus propheta 
fit ez aratore, 93. Eliea3U8 aquas Hiericbuutiae medica-
tur, 97. Elisaeue derieam puerorum non fert, ibid. E l i -
saBua Joaapbato aquam e i victoriam pollicetur, ibvL E l i -
883U8 dupium ElifiD spiritam accipit, 98. ElieoBUB Samari-
taoaB oleum auget, 99. ElieflBue veoenum pellit, et ciburo 
multiplicat, ibid. Elisaeus Suoamitidis fihum a morluia 
reeuscitat, ibid. Elya&eusSyrorum iaaidias mirifice eludit, 
tOO.Elisffiue Joramo Judeeo calamilatee deauotiat, ibid. 
102. Elieeeus yidet ut A?ael i a Israelitas graaeaturoa ait, 
102. EU88DU8 boBtee pro hospitibus traclat, 108. 

Eliua pontifex Saoeoni euccedit, 55. E l i i interitue, 57· 
Elymeei PerseB, 22. 
Elymais urba Pcraiae et Dianoe fanum, 206. 
Euiaue colonia eraeritorum, 285. 
Emesurum rex, 228. 
Emmor, 26. 
Emungi Persie turpe, 148. 
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EngaetrimithQB, 69. 
Eaochue Jaredi flliua, 18. Enochua tranalatue a Deo, 

natue 365, ibid. 
E L O B B U B Setbi Dei cultor, ibid. Εηοββυβ Caini flliat, 

ibid. E D O B B U B vivit annoa 905, ibid. 
Elpiue, 458. 
Eoeiferi iuoago arrogantiea nota, b 269. 
Epaphroditue Auguati libertua, 529. 
"Επαρχος τών δορυφόρων, 587. 
Έπιοασία, 444. 
Έν περί! άσιιγγνέσΟχι. 3S7. 
Epbeeiua quarUpaeudoayaoduaEutycbianam h®reaim 

confirmat, b 44. Epneeiui templi conflagratio, 184. Bphe-
eino i a concilio epiecoporum dieaenBiooee, b 117. Epbe-
B I D O concilio uumero in coQdemoatur NoBtoriue, b 42. 
Epheeinum conciliumCoQetantiuopolim tranafertur,b 42. 

Epbrata, 27., 
Ephra imi t® a Jephtha caednotur, 52. Ephraimitffi B e -

thel obeidiooe capiunt, 48. Ephraim Joeephi fllius, 29. 
Epidamuus eeu Dyrrachiuui, b 303. 
Epiphania Ematbe, 22. Epipbaaia Heraclii fllia, b 82. 

Epiecoporum succeaaionee, 646. 
Equeatria babitus et peaulae imperatore moriao, 601. 
Equi e i muli tonei i o luctu, 196. Equi ademptio conlu-

melia, 635. Equi Perearum cseai, b . 72. Equi Arab ic i , b 
279. Equorum delectus in equabue, 173. 

Equo ηοη deecenderunt imperatori occurreotee, 634. 
Eqao imperatorie insidere, 606. Equorum nervi iociai, b 
96. Equus binniena regem declarat, 172. Equoa i inpe-
ratorie cauea cladie, b 186. 

Equitatto diclatori non niei io bello permiaaa, 388, 
Eqpitatu vel ad victoe persequeodoa eat opu i , 153. 

Eauitea 10000, 47. Equitea peditibua adjuogendi, 149. 
Equitea noviti i eqoiaexcuaai, 154. EquiteeAdriani Iatrum 
equia tranant, 589. 

Eridanua, 404. 
Erius Poii l iaa aedilioaoB arte circomvenit, 288. 
Eroa Antonium niori docet, 628. Eroa Aureliano inei-

diatua, 657. 
Eroiicua Sclerum eludit. b 217. Erotici Tbeophili de-

fectio compreesa, b 251. 
Erudi t i non oinoee quaeationee explicare poaaunt, 118. 
Erycie excidium, 387. 
Erytbramm mare, ibid. 
Eeai et Jacobl permutatio, 28. 
Eaaue, 23. Eeau Idumffiorum princepa, 28. 
Eedraa a Xerxe tatrapia commendatnr, 175, Eedrae 

divina eapientia praeditua, ibid. Eadrae legem Μ osalcam 
revocat, 178. 

Ea*aei, ei?e Eeaeni, 243,265. Eaaeni Stoicieaimilee, 217. 
Eatbera nobit Artaxerxi , 179. Eatbera aimulala bene-

Tolentia A m a n i atruit inaidiaa, 180. 
Evagriue Origenieta, b 68. 
Efamaaaar Aaayrioram rex, 142. 
Evander Cretenaia a Peraea clain occiaua, 459. 
Evarietus quiotue Romanu* epiecopue, 587. 
Euboea mollit Antiochium, 450. 
Εύιιχτος, 591. 
Eucbania, eeu Eucbaita, TbeodoropolU appellalur, b 

214. 
Eudocia Pabia. Heracl i i uxor, b 81, 82. Eudoci® F a -

biee obitua et iDieriea, ibid. 
Eadocia Tbeodoaio junior i nubit. b 41. 
Eudocia , Valentiniaoi filia. Honerico nubit, b 49. 
Eudocia Opeicia, tertia Leonia Philoeopbi uxor. b 178. 
Eudocia metu amittendi imperi i , Diogeni Romano nu -

bit b 275 Fudocia Diogenia arrogantia excruciatur, b 
280. Eudociee calliditae i n recoperanda syngrapha aua, 
Diogeni nebii , b 277, 278. 

Eudocia Michaelia concubioa Baailio nubit, b 166. 
Eudocia imperatrix aecuodae ouptiaa abjurat, b 275. 
Endociffi Leoo i i i Pbiloaopbi Atbenienaia filia, b 41. 
Eudociae perjurtum, proiectio Hieroaolymitana, eru-

diUo, mora ; b 45. 
Eadoxia Arcad i i uxor mala beatia Chryaoetomo exailii 

auctor, b 38. Eudoxiae iateritua, b 59. 
EudoxiflB Junioria, Tbeodoeii filia, Valent io iani III 

uxor , b 49. 
Eudocimua Leonia Copronvmi frater, b 115. 
ΕτβηΙαβ prophetarum divinam sapientiam declarat, 

115. Eyentus etultis et miaeria fidem facit, ibid. 
Eugenia martyr, 625. 
Etigeniue a Theodosio occiditur, b 22, Eugeoius re-

gnum affectat, b 35. 
Evi lad Merodach NrbocbodoDOSOris eucceaaor, 123. 
ETiiat , 17. 
Eumene» Aitall filiue, 447. Eumenee veniam a Roma-

Dis impetrat, 46i. 

Eamenea Alnxandriooa epiacopoe, 594. 
Eunuchi priacipuin lenonee, 141 . E a n a c b i t w 

dominoram csdem jugulant , 164. E u n u c b i IDU 
eatellitibua fidekorea, 172. Eunucbi d u o A x t a x e r 
diati, 179. Eunucbi grati Romaaie, b 100. Eanucbc 
opea creditffl, 141. Eaoucbo non u t l i b e r o r o a 
amicorum apes adempta, 155. 

Evodiua, primaa Antiochenus ep iecopue , 584. 
Evodua Tiberii libertus, 149. 
Eupbemia martyr Eutycbem damaa t , b 46. Eaj 

relegalio, b 55. S. Eupbemia? corpue, b 113. 
EuphemiuB Anaetaaio freoum i n j i c i t , b 54. 
Euphemitie SiciliaiD Agarenis p r o d i t , b 14$. 
Eupbroayaa Micbaeli Balbo n u b i t , ibii. Eapan 

i n moDaaterium redit, b 142. 
Euphratee, 7. 
Ευφραττ,σία χώρα, 631. 
Euprepia Monomachi eoror, b 2 5 1 . 
Eurieles Lacedaemoniue Uerodie d o m u m ealomn 

bat, 250. 
Euripidia Tereua de Tirlute, 508. 
Euripua urba, 499. 
Euaebia ConataQtiai uxor, b 24. 
Eusebii eunuchi ccedea, b 26. Eaaeb iae eunochi 

lum occidendam curat, b 20. 
Euaebiua Pamphi l i utrum Ar iaoue fuer i t , b 10. 
EuaebitiB monarchiam Auguati l o o g i u a repatit, 
Euatratius patriarcba, b 297. 
Eutropi i portua, b 79. 
Eutycbiana badreeie, b 44. Ea tycb ianus Macr ino 

eatar, 222, 615. Eulychiaoua praBtorio prafecto) 
Eutychti relegatio, b 70. Eu tych iua , b 68. 
Eutycbius Agaao, 526. 
Euthymil Sardii martyrium, b 139. 
Eutbymii patriarchae rele^alio, b 182. 
Euthymiua Syncellue naptias aecundae, tertias et 

tae permitti Tetat, b 179. 
'ΕξαδιλφοΙ ανιψιοί, 462. 
ExcanUt io tnali apiritua, 65. 
ExcensuB, 19. 
Excubiae aeu epeculaB cootra A g a r e n o a , b 163. 
Exerci tu dimiaeo ree nostra) tmbec i l l i o ree , h « 

melioree fioat, 157. Exerci tui non c o n c e d e n d a m ο 
eam rei g e r e a d » eet occaeio, 106, 52, 149. Exe rc i t a 
t a conaternatue i n fuffam rerti tur, 107. E x e r c i t a e m 
tado noa « A U B eat aa Tictoriam, 186. 

Experientia docet qusa raa oorporibus p roa io t ao 
aint, 118. 

Exploratores duodecim i n Chanana&am mittQDta 
Exploratoree eub amicitise p ra tex tu , 74 . Explora 
per apeciem legationia, 158. E x p l o r a l o r U eolertia 
gna eat utilitaa, 157. 

Exprobratio ingrai i animi et perfldiae acerl i ieaima 
Exail ium portua periclinaotium, 66. E x B i l i u m ρ 

prenlatum, 169. 
m Exapuere turpe babitum Pereis, 148. 
* Exeulea in bellia adveraus patriam g e r e n d i a euspec 

Exteria potiaeimum invidetur, 124. 
Ezeuhia) morbua et luctua, 111. E z e c h i a a religk 

inataurat, 55. Ezechiaa quartua deeimue r e x Hiera 
mitanue, 108. Ezecbias Barbaroe o p p u g o a t , 110. Eza 
offendit Deum oatentatione theaauri a u i , 111. 

Ezechiae dux latronum ab Herode i n t e r f a c t o » , 2 
Ezechiel Jud® excidium vaticinatue, 1 1 3 . Ezechk 

litterae Hieroaolymitania vaticinatur, 1 1 4 . Ezechiel 
Jeremise i n verbis diaeeoaio, 114. E z e c b i e l Babyk 
adducitur, ibid. 

Fabeae qui at Himilco , 465. 
FabeaB ad RomaDoa defectio, ibid. 
Fabii (Q.) praediaab HaonibaleDon i n c e o s a , e t » 

ratio adversuB inaolentiam magiatri e q u i t u m , 416 Fai 
rum 306 interitus, 345. 

Fabioe Heraclane* Heracli i filiue. b 84. 
Fabiua Maximua Rullue, 367. F i l i i pater d e l i c t a ^ 

git, 368. 
Fabiua (Q.) a Samnitibua victua 368. F a b i u s 

looialibue deditue, 381. Fabius (Q.) M a x i m u a 0 ^ 
contra Haonibalem dictus, 413. L e n t u l o adveraator,! 
Romanoe coneolatur, 419. 

Fabiiia (M.) belhim Carthngioen8ibue i n SIDU offert, 
Fabiua Haanibalia iuaidiaa olfacil , 430. 

Fabric i i legaii ad Pyrrbum praeclara o r a i i o , 374. 
briciua Pyr rbnm Teneno tollere n o n T u l t , 376. 
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Fact l ia et obvia eonUmnnntar, 133. 
Fac iaora impia Tindictam ntiminis non effugiunt, 219. 

FacinuB facinore comulatur, 74. Facinus unum uoivers© 
gestarum rerum glorise maculam dedecoria impr imi t , 
193. Facinoroeoa conjuogit periculum, 172. 

Facta declarant ammoB, 157. 
F a l c o , 602. 
Faicat i currus et arma e i corpora diseecant, 161. 
Fa l e r i i Faliecoraoi urbe diruta, 354, 400. Faliecorum 

dedit io, 354. Faliecum bellnm, ibid., 400. 
Falaua ramor luctam eupervacuum parit, 75. 
Fa ioa de eucceeeore Mauricio, b 2. Fama vaticinatrix 

de interitu Nicephori , b204. Famaauget omnia et atro-
ciorafaeit, 75. Fama de Conone Iconomacho, b 103. Fama 
de Nicepboro Pboca, b 197. Fama vaticiQatrix inanis, b 
251. Fama raanie de Alex i i obitu, b 304. Fama victoriam 
P a u l i JSmilii Intra diee quatuor Roroee nuntiat, 460. F a -
m « non atatim credeudum, 51, 75. 

Famee poat Deborae obitaui, 51. Famea eub El io , 55. 
Fames ob Gabaonitaa immiaaa, 79 Fauiee Samaritana,100. 
Fatnes eau peetie Bolgarie Gbristianiemi oceaeio, b 155. 
Fame t et bieme hostee invict i , 157. Famee sub Argyropolo, 
b 232. Sub Nicephoro, b 206. Sub Parapinacio, b 289. 
S u b Romano, b 189, 191. Fames boatia acerriraua, 487. 
Famee et peetia aub Auguato, 535. 

F a m i l i a cum patrefamiliaa dat poenaa, 47. Familiffi 21 
eucceaaiouee, 115. 

Famul i occidunt regem Joam, 106. 
' Par ioa yeneuum diluit Elieeeo, 99. 

Fata mirabiliter tyrannorum conatua fraogunt, 67. Fa-
i a eimilitudiae eludere conati Romaui , 405. Fataliafaci-
n o r a liberare crimioe videntur auctorea, eeu miaietroe, 
192, 196. Fatalie excidii igooratio, caa*a eet ioanie de-
feneionie et e x t r e m » calatnitatis, 115. Falalia cladea et 
a o i m u m et conaiuum eripit, 316. Fato fruatra advereatur 
b u m a n a eapientia, 171. De fato dilemma, b 204. Fatum 
proYidentiam bumanam auperat, 32. Fatum prfflscitur, 
Bon vitatur, 96. Fatum eaae declaraot preedictionee ipso 
eventu comprobatea, 132. 

Faueta, Maximlani fllia, Conetantini Magoi uxor, b 2. 
Faueta uxor a Conatantino ob calamoiam et laaciviam 
occidi tur ,b 6. Fautta, Maximiani Herculi i filia, Coneian-
tint Magni uxor, 644. 

Fauatua Lat ini pater, 313. 
Fauatultia Dutriciue Romul i , 314. 
Fax e Caeaarie ciatria in Pompeii delata, 485. 
Ubiqoe felicitas luxurioea et lgnaTa. 48. 
Felicitas mater, calamitae flliaeuperbiee, 107. Felicilae 

o d i a minui t , 220 
F e l i x qoem facluut aliena pericula cautum, 123. 
Fel ix Traail lam ducit, 287. Fel ix Romanue epiacopua, 

647. 
Femora dlvieionie nota, 119. Femur ferire lactue s i -

gnam, 163. 
Feneratores pauperibua utilea, 340. 
Fera informia el horribilia, 127. Fer® pro regaia m i -

soribaa, 130. Ferae infantem alere non probabile, 315. 
Ferina Teoationia praemium, 147. 

Ferocia i n periculie trepida, 69. 
Ferrea regio, b 156. Ferrum senatum representat, 119. 

F e r r u m e re aolidiue, ibid. Ferrum e i aurom imperi l 
n e r v i , 636. 

Feetum hilariter celebrandum, 178. 
* Featua eicarioB coercert, 290. 

F ica lnum Adaai i p rse id iam, 17. Ficulno praeeidio non 
n i t endum, 110. Ficus i a arbore ioaertaB, 544. 

F ide l i a monita contemoere pernicioaom, 116. 
Fident ia i n perictilo geoeroai animi teetis, 315. 
F iduc ia Tiriuin iniurioa facii , 18. 
F i l i a ob jusjnrandum immolata, 52. 
F i l i a pro amica auppoaita, 202. F i l i e hominam, 85. F i -

l i i Dei , 18. F i l i i 71 U D I U B GedeoDie, 52. F i l i i degeoere, 59. 
F i l i i Samar i t® devorati a matribus, 100. F i l i i patria cul-
pam non luunt, 106. F i l i i io deorum boaorem cremati, 
108. Fi l i ibominie regnam ampliesiinuai et eeternu Ό , 129. 
F i l i i uoici oeedea acerbi*aiiDua palris dolor, 153. F i l i i de 
XDatram collie euspeoei,205. Fil iocavendum D P moerori eit 

5at r i , 145.Filiorum BUccepsioetfelicitaeparentibusJQcan-
iseima, 73. Fi l iorum obitus aliquaodo poeua peccati, 74. 

F i l i u m patrie interfectori Bucrensere et ioeidiari proba-
* b i le , 114. Fi l ioa ob matrem patri iofenene, 49· 

F iu i i imie diebideolibue ei fereodum auxilium cui flt 
* in jur ia , 149. 
t Fi rmamentum, 15. 
i Fieco (in) Romauo 250,000 dracbmae, 602. 

Flaccus SyriaB pra3tor, 259. 
t Flaccue (Q) coutra Gallua pugaat, 401. Flaccus a Cam-

paais accusaius, 428. Flaccue Naeamooee delet, 581. 

Ϊ 

Flayiani martYriam, 626. Flaviani interitae, b 44. F l a -
Tianua Theodosium Antiochenis placat, b 36. Flavianue 
columbse augurio Romaoue episcopae, 485. 

Flaiuiaiua ad Aretium ab Hannioale caBeus, 413. F l a 
mii i ius (L.), 446. Flaminius (T.) Phi l ippum fugat, ibiU. 
FlamiQiuB victiB Gallis contemnit baruspices, 405. 

FlarianuB Antiocbenus episcopus, 626. 
FloriaauB a militibuB cseeuB, 638. 
Florus (C.) Hamilcarem reprimit, 387. 
Flumeo crueolum, 404. 
Fluminum hostilium transitUB periculoBiBeimae, 186. 
Fluvi i multum commodaut urbibus, 314. 
Forma cum ingenii preestaotia coDjuncta, 118. Forma 

exceUeoe obstupefacit amatores, 141. Forma Imperil 
coQciliatrix, 179, b 299. Formain bomiaes intuentur, 63. 

Formoearum coosuetudo periculosa, 157. Formosi et 
proceri digai putaatur imperio, 63. Formoeieeimi d a n -
taxat i a captivitalem abducti, 114. 

Fortee viros etiuin hostie magoanimuB amat, 162. For-
tibus virie eublatie victi rebellant, 85. Fortibus n ih i l ex-
pugoabile, 192. 

FortanaB utrianque eocielae postulatnr, 78. Fortuna eo-
me» Alexandri in rebua asperrimiB, 188. Fortunaa lodoe, 
nt etultiorie e l deierioris major eit auctoritae et bonoe, 
157. Forluna) inconslantia eliatn feliciesiuiiB tioienda, 
190. Fortana) urbanaB eiraulacrum, b 57. Fortonae i n 
aiienum locum traductio, 332. 

FortuDati homines ea eibi fioguot qu® nataram huma-
nam exceduct, 126. 

Forum liberam, 146. 
Fraac i cum Galieoo pugnant, 631. Franci , b 105. Fran-

cift Galliee a JuBiiniaQO primo coocesea), b 105. Fraucorum 
io OrieDtem expeditio, b 300. logressue ia Italiam, b 120. 

Fraacoram rex Italtam ab Agarenis defeadit, b 170. 
Fratree diBBimilibaB iogeniie, 221. Fratrie caput 50 ta-

lentie redemptam, 233. Fra t rU flliam ducere Nenra τ β -
tuit, 584. Fratram mooomarbia, 435. Fra i rum filias Ro -
maoie ducere ante Glaudiom nefas, 526. 

Frigidis lavationibue e i potionibue conservatoe A u g a -
stuB, 534. 

Frumeoti p luvia i n Probi caetrie, 638. 
Fuga regie i ra decliaauda, 114. Foga qua?renda mature 

ealuB, fatalibuB urbium excidiie immioentibue, 146. F u -
gientes turbant etiam iotegram aciem, 189. 

Ful^or lepram Oai83 immittit, 107. 
Fuligo camiaorum, 35. 
Fulmeo otero illapsum, 183. 
Fu lv ia ,Claud i i vidua, Antoni i uxor,500. F u l v i » crade-

litas, 502. Cuin Auguato diBaidiutn, 510. Obitus, 511. 
Fulviua Ploaiinue Poeooa Tincit, 393. 
Fulviua (M.) cootra iEioloe iniseua, 415. 
Fulviue ροαβ pro Mi lv io , b 2. 
FuDgus e aepulcro Zoee enalua, b 261. 
FuoiDua vincire capila, deditionis aigoum, 94. 
Furius (L.) Galloa compeacit, 445. 
Furiua (Sp.), 341. 
Furiua CamtUue ScriboQtaoue, Dalmatiaa praBaea, ae -

cem aibi conaciacit, 562. 
Furor arrogantiam et euperbiam sequiiar, 123. 
Fu rum veoditio JodeaiB moleata, 244. 
Furt i calumoia, 30. 
Fuacua ab Adriano occiaue, 591. 
Futura praaTidere prodeotia) eet, 212. 

G 
Gabaonie excidium, 49. 
GabaonitSB fucum faciunt laraelitis, 47. Publ ic i eerrl 

flunt, ibid. 
Gabatba urbe, 89. 
Gabii, Sexti Tarquioi i dolo capti, 330. 
Gabini i rogalio pro Pompeio, 476. Gabioius magnis 

rebua geetis Romam redit, 224. 
Gabrae Theodorua, b 279. 
Gabriel apparet Daaieli , 132. Gabriel a Tobiio deeem 

talenta accipit. 142. 
Gabryaa Peraa, 171. 
Gad propheta, 66, 80. 
Gadalaa ad Cyrum deficit, 155. Gadatas C y r i inter-

ventu contra Aaayrium defenditur, 156. 
Gaddi deeerlum, 67. 
Gadea occupaotur a Romania, 436. 
Gaidad, 18. 
Galaaditica occupata ab laraelitie, 43. 
Galatffi Aaiani, 454. Galloruiu colooi, 355. 
Galaoi cum Alexaadro col loquiam, 194. 
GalffiBUB Caoi i i l i l iberias , 562. 
Galba imparator desiguatue, 570. G a l b « acta raaeepta 
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principatn, 573. Galb® eadee, 391,573, 578. Galbam i m -
peraturam pred ix i t Tiberiut , 549. 

Gaiea per portam Plutoaiam elata, 601. 
Galeagra Syracuaaoorum, 425. 
Galgafia caatra, 47. 
Galieai ialeritus et morea, 635. Galieni uxor ab uoo 

milite defensa, 634. Galieni frater et filiue Romae ocoiei, 
636. GalieDue Galieui filiue a poelbumo occidiiur, 632. 
GalienuB Yaleriaoi filiua, 629. Galicnue imperator 
Alemanooa et Herulos vincit , 633. 

Galileea eubacta ab Herode, 95. Galilasa? apeluocfle, ibid. 
Galilaei Herodiaooi eubmergunt, 233. Galiiffii a Cumano 
wale tractali, 286. Galilffiorum faclio, 265. 

Galla secuada Theodoaii uxor, b 35. 
GaJlerii MaxiiniaDi inleritua, 646. Gallerius Maximinue 

iurperalor Orientie, 643. Peraas viucit, 642. 
GaUiA Ceeaari ία quinauennium decreta, 481. Gallia 

Circumpadana, ibid. Gallies ad Aurel iauo recuperalo), 
637. Galli Europcei partim ab Rvphaeoa inoutee, partira 
juxta Alpee coaaederual, 355. Gafli Romam iavaauri coer-
ceatur, 446. Romam oppugnaat, 355. Gal l i eecundum 
proQigaLi a Romanis, 360. Galli etipeodiarii ab Hamilcare 
occiei, 386. Galli a Romaoia coaducti, 398. Gall i duo i a 
fero defosai, 403. Galli eubacti, 447. Gall i eupra Rbeauai , 
595. Gal l i perfidia contra Decium, 627. Gallica pactio Ca-
mi l l i interveotu dir imitur , 358. Gallorum mancipia ηοα 
empta, 402. Gallorum juejurandum do Capitobo, 404. 
Galiorum i a Italiam irruptio, 455. 

Gallus imperator Barbarie tributum promittit, Cbr i -
Btiauoi pereequitur, iriale perit, 628. Gallue · β cuui S. 
Pompeio conjuogit, 517. Gallua, 529. A d Augustum de-
ficit, 517. Gallue aureie compedibue viucLua, 564. 

Galliaa aiba i a LiviaB aioum dcmiesa, 515. 
Γαμβρός Itf άδιλφτ), 646. 
Gaogee Piiieoo, 17. Gaogis latitudo et profuoditae, 194. 
Garidae Joaaaes, b 187. 
Gariziuue nioue, 183. Garizioium lemplum, aeylum 

impiorum, 54. J O T I coneecratur, 205. 
Gaatria moDaeteriura, b 144. 
Gaulanitis occupata ab leraelitie, 43. 
Gausaraela, 189. 
Gaza, 53. Gaza Persica Damaeci direpta, 188. Gazsffi 

porta) ablata? a Sameone, 54. 
Gazophyilacii opee, 302. 
Gedeooia yocatio, prodigia, delectua, alratagema, eom-

niam, 51. 
Gedroeia recreat Aloxaadrum, 195. 
Gelboe moae, 70. 
Gelimer Hildericbo occiBo Vandalorum regnum io 

Africa occupat, b 65. Gelimeri in captiyitate rieua, b 66. 
Gelimeri peiitio e i dediiio, ibid. 

Geneaius e i Valeriua, Eudociee imperatricie fralree, 
b41. 

Gel ln populi , 491. 
Geoerosa iadolea imperium aeperoaiur, ratiooibua mo-

yeiur, 185. Geuerosi aaioi i tyranaorum impiia edictie 
noa cedunt, 205. 

Geniue aialue Bru t i , 507. 
Gena rebellia alio tranafertur, 116. Gentie internecio 

divinilue mandata, 62. 
Geutianorum quiota i n Africa eeditio, 641. Gentiue 

Scodreasis victue a Romaaie, 460. 
Geometria ab Abraamo Iradita iEgypli ia , 22. 
Geoa Nilus, 17. 
Georgiue Maoiaeee Edeseaoi capit, b 232. 
Gerebue, 175. 
Germani interilue, b 8. Germani oraculum de A n a -

staaio, b 108. Germaoi Romanie formidabilee, 481. Ger-
mani Romanoe coeduat, 541, 542. Germani victi a M a x i -
mino, 621. 

Germani patr iarcbs castratio, 410. 
Germaoicia recepta a Coprooymo, b 108. 
Germauici obitus, 548. Genuaoicue Draei flliue ab 

AugUBto adoplatuB, 541. Germanicus Tiberio formidabUie 
recueat imper ium, 546. 

Germaaio HieroeolymitanuB epiacopue, 612. 
Germaaorum 80000 casaa a Cosaare, 481. 
Germanus Botaniat® servus, b 27. 
Germanue Tiberi i geaer, b 393. 
Germaaue patriciue, eocer Tbeodoau, Ma imcu flliue, 

b 78. 
Gereon Mosie filiue, 35. 
Geeeius FJorua Judaicae eeditiouie auctor, 267, Geeeiue 

Florue Alb in i Bucceeeor, 289, 291. 
Geta Severi filiua, 217. Ejue ca3dee, 613. Getae. 531. 
Getbae rex, DavidiB Bocer, Abaalouie avue, 75. 
Getica oliin, poet Bacia, 631. 
Giezii minister « t disciputat E I I B © I , 99. Giezie una 

com muneribDB etiam Neemanis lepram a c c l p l t 
Γίνιται Άρχβλάω άντί το0 γαμιΤται, 265. 
Gizerichua Vaodalue ab Eudozia accerai tua, Roc 

ripit, b 49. GizericbuB Baeiliecum vincit, b 51. 
cbue, b 65. 

Gladiatorii ludi a Nerva eublati, 584. Gladia tor i 
faotua crudelior Claudius Caeaar, 562. 

Gladius largitor coaeulatOB, 483. 
Gladius quceetor inexbaustus, 613. 
Glapbyra ad patrem Arche laum remittitoj 

Glapbyra Alexaodro, J U J J » et A r c h e l a o nopt 
264, 265. Glaphyra Salomse infeeta, 2 4 5 . 

Glebee iatra fulcum conjectae, 316. 
Gloriam antecedit dejectio, 180. 
Gloriatio intempestiva alieoat a n i m o e , 7%. 
Gobryae Aaayriua ad Cyrum d e t i c i t , 153. Gobrj 

B U O ioteri lu libertalem redemptam c u p i t , 172. 
Goeleon, b 187. 
Goliae, 63. Goliee C83dee, 65. G o l i s gladio 

David , 66. 
Gomaree Galatas, 21. 
GoDdaria, b 65. 
GoadigiBclue Vandalurum rex, ibid. 
Gordiaai obitus, et controvereia de eo , ejosqi 

622, 623. Gordiani III, victoria P e r s i c a et csde 
Gordiaaus imperator creatur a b A f r i c a n i s exercitib 

Gordiue Hierosolyoiitaoue episcopue, 612. 
Gotbi Belisario regnucu deferunt, b 69 . 
Gotbolia Jorami uxor, Acbabi R l i a , 102. Golho 

vidicum geaas exsiirpat, 104. Gotbol i iB c « d e s , i 
Gotbolia JudaBaB pra?BeB, 116. 
Gotboniel Judex Uraelilaruca, 49. 
Graccbus i a Lucaa ia perit, 23. 
Greecia eub Romaaie felix, 471. Graeci ab J O T I 

Grssci igoiB inveal io , b 90. Grseci dao in foro defoi 
Grsacie libertas a Flaminio data, 447. 

Graodo, 35. Graado in bostee I e r a e l i l a r a m HLa 
Grando et imber i a Siearam actue, 5 1 . 

Graoicum (ad) pugaa, 166. 
Grati aoimi cura Perearum regibus, 180. Grat ia 

cunia corruptelse judic i i , 97. Grat iam r e f e r r e non 
extrema calamilae, 191. 

GratiaouB, b 30. Gratiaaus per A n d r a g a t b i u m ο 
b 35. Gratiaoue Valeotiaiaaum c o l l e g a m asci&cit 
Grai iaoi pietae, ibid. 

Graius Sabiao fert opem, 262. 
Gregorii Magoi poemata, b 25. 
Gregorius Naziaazenue C o a e l a a t i n o p o l i l a n a Ε 

cedi l , b 37. 
Gregorius contra Macedonianoe doce t , b 36. 
GregoriuB qui et Tiberiue, Sergii ope ra impera lo 

tatus occidiiur, b 102. 
GregoriuB Leoaem lconomacbum ana tbemate η· 

105. 
Gregorius papa cum Fraacie pacem f a c i i , b 121 
Gregoriue Tbaumaturgue Origenie a u d i l o r , 623. 
Grypbes duo aurei, b 158. 
GuadamuuduB, b 65. 
GuttflB Baoguiaea) i a vexillo B a t e l l i i u m , 525. 
Gylas Huo^arus Cbristianue, b 195. 
Gymaeaiea mtulffi, 436. 
GymnoBOpbiBtsB, 194. 
Gyree, 159. 

Η 
Hecreditae i a eadem tribu manei , 47. Haereditate 

expedita diteecendi ratio, 146. 
Hoeretici αοα rebaptiiandi, 629. 
Uagio Loogobardiae dux, b 177. 
Haoiilcar ad Lyparam classe T i c t u a , 390. Hai 

Barchinue in giciliam miseue, 386. H a m i l c a r in ί 
graesatur, 387. Haui i lcarprodi t ioaem ar te eompeeci 
Hamilcar Romanorum benigoitate a b u t i t u r , 400. Β 
carie iateritus, 402. Hamilcarie Car thag inens iB et ( 
rum tumultue, 445. Hamilcarie (Bueceaaor) nofamCi 
gioem condit, 402. 

Hammon Jupiter falsuB A l e x a u d r i M a g n i paler. 
Hammonii propbetaB barbarismus, 188. 
Baaaballiaaus, βίτβ Hauoibal l ianuB, ConBtaat ia i l 

frater, 644. 
BaaatbalGiBconis filiue, 386. Classe a C n . DuilSr** 

causani dicit, 389. Ejua ioteritue, 390. Hann iba !*** 
riB filiua secundi belli Punic i auctor, 406. Hannia*a 
T O B Romanos duntaxat occidi l , 412. G a p t i v o s omW 
dit. 414. Haunibal euie diffidit, 412. U t i v i c t o m w 
419. Hanoibal Campanicis deliciie eoe rva tu s . 423. Bi 
bal etMago Italia excidunt, 439. H a n n i b a l a CarUi t f 
aibuB accueatus, 443. Ab iisdem i r r i aua , 415. Hanaa 
Africa a Scipione yincitor, 442. Maaln iaaam ταΐαβτιΐ» 
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Hann iba l Carthagine profague, 430.Hanaibal ad Romam 

Srassatur, 426. Antiochum contra Romaaoe coocitat,450. 
annibal Aotiocho euapeetua, ibid. Haaaibal a Marcello 

Tictae, 423. A d Prueiam profugue, 454. Haooibal crude-
litate opes auaa miauit , 334. Datam fldem parum curat, 
et omiaea Roma i n Campaniam contendil , 413. Hanni -
b a l aonullo Marcell i abutitur, 432. Haanibal oa?ali 
prselio juxta Pamphyl iam a Romaais victue, 452. Hao-
nibal i s Bomniam, 409. Stratagema, 414. Traasitue Λ1-
p ium, 409. Tranaitue i n Samnium, 414. Haoaibalie con-
t ra M . Jaoium etratagema, 422. Haaoibalie i n captiroe 
Romaaoe orudelitae, 420. la ler i tos , 458. 

Hanoo Meeaana pulaua, 383. flaaaoaie cladee, 386. 
Haono pertidae dici quaai capi mavult, 390. Hanno ca-
ptus ab Appio Pulcbro, 397. Haano Romanoa rupti foede-
r ie arguit, 383. Romanoa viocit , 390. Hanno ία crucem 
actus, 398. flanno Haaaibal i adfereatur, 409. Haaoo 
Carthagioeoeibuapost victoriam paciflcatioois auctor.420. 
Hanno profligatus a Graccho, 424. Haaao Hasdrubalis 
Gisgonide filiue, 438. Hasdrubali aucceeaor electus, 439. 

HasdrabalNerooemdecipi^Seo. Haedruba) Haonibalis 
enffragator, 408. Haedrubal poetremueCarthagiueoeium 
d u x , 464. Hasdrubal victue ab Hauoibale, 394. Haedru-
bal frater Haauibulie i a Hiepaaiie, 412. Haadrubal a Man-
J io Torqnato captue, 424. Abrogato imperio privatie opi-
b a s Romaaos oppugoat,439.Haedrubai capitis damnatue 
• e a e n u m haurit, 442. Haedrubal i a captivoe et euoe 883-
• i t , 468. Baadrabal cum popularibus ία Italia vitam agit, 
470. Hasdrubalie ioteritua, 394. Haedrubalie Giegonis ad 
Svphacem navipatio, 434. Rrga Maeioieeam ioconatantia, 
436. Haedrubalie deditio, 469. Haedrubalis uxor et ee et 
l iberos interflcit, ibid. 

Hebdomades 70 ab Artaxerxe Loar io iaao supputaodee 
135. Hebdomadea 70 aooi , 134. Hebdomadie eemieeie, 
436. Hebdomadum divieio, 135. 

Hebdomum Cooetantioopolie locoa, b 44. 
HebraVi ab Ebero. 22. H e b r a i , Vide l a rae l i t» . Hebro i 

duo bel luni imaginibua inferunt, b 103. Uebraica, b 126. 
H a b r & i luuarem aaoum aequuatur, 135. 

Hebron . Vide Chebroo. 
Hegeaippua de Davidie poeterie, 582. V i x i t eub A d r i a -

no. 592. 
Helcana Samuelie pater, 56. 
Heleoa CooetaDtii vel uxor ye) coocubina, Coostaolini 

Magoimater , b 1. Heleoa Hieroeolymia eanctam crucem 
reperit, b 6. Heleaa oppidum, b 15. Ueleoa Cooataotil 
aoror, Juliano aubit, b 20. Helenaa uxoris Jul iani obitua, 
b 22. Heleaa, Romani Lacapeoi filia, oubit Conetaotioo 
Leoo is filio, b 187. Helena Judaeorum penuriaa. auble-
Tat, 283. 

Helias. Vide EJiae. 
Ueliaa dux. b 97. 
Heliogabali religio, 617. Beliogabali graaaationea, 616, 

617. Iateritua, 618. Heliogabalae imperator d ic i lur , 615. 
Heliopolie attribnta Jacobo, 30. 
HelieaBue. Vide Eliefflua. 
Ή π α ρ άλοβον, 196. 
HeWetii, 481. 
flelviua Cinna discerptue a populo, 494. 
Hepbffietioa Alexaadr i amator, 191. Hephaeationia t x 

iatemperantia ioteritue, 195. 
Hereclea ol im Periathus, b 139. Heraclea a Micbaele 

eapta , b 152. Heraclea a Glabriooe expugaata, 452. Uera-
cleenaia epiacopua patriarcham deeigoare eolilus, b 195. 

Heraclea Alexaodrioua epiacopus, 611. 
Heracliaoue cffidia Galieni inaimulatuf, 635. 
Heracl i i , Apaimari fratrie, rea coatra Agareoos geatffi, 

b 95. Heracli i ducia interitua, b 96. 
Heracliua pater, b 81. Heracliua Martiaam, fratris fi-

l i a m , ducit, b 82. 
Heracliua mioor , aeu Juaior Coostaatiaue, ibid. Hera-

d i a s i a Peraia rem beue gerit, b 84. 
Herculiauum oppidum VeeuTii iaceadio oppreaaum 579. 
Hereanii Graiaai eeateolia de Cbrietiaais, 592· Herea-

niaa Capito Agrippam detinet, 272. 
Hermogenes rnetor, 535. 
Hermoo Hieroeolymitaaus epiacopua, 639. 
Herodee. Cootra Herodeoi coojuratio, 241. Herodee pro 

reano exeilium Lugduneaee lmpetrat, 197. Herodee 
GaUlflB® procurator Ezochiam latroaem c©dit, 226. Ilero-
det apaa Brutum et Caeaiam i a gratia, 227. Herodee 
Tiolentua et audax accueatue a Judreis.ab Hyrcaoo absol-
Titur,226. Herodes CcBleay r i » preetor Hyrcaaum oppagoa-
toruB,227.HerodeeJudflBorum querelaalargitionibuaapad 
Anton iam dilui t , 229. Herodea et PhaesBua ab Aotoaio 
t e t r a r c b » appellaotur, ibid. Herodea a Partbie pulaue, 
RomflB rex Judeae appellalur, 231. Herodee Hierosoly-
m recipit , 233. Herodee Hyrcanum ad dieeimulandaa 
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Ineidias hoaoriflce tractat, 234. Herodee regno flrma^to 
(praseatar, ibid. Herodes totias JadeaflD rex declaratur, 
xbid. Herodee epecioaa cauaa qucesita petitionem Aa to -
n i l eludit, ibid. Herodea ab Aatoaio accereitae Mar iam-
mem occidi jubet, 237. Herodes liberalitate populorum 
erga ee beaevolentiam redimit, 241. Herodea a CaBaare fl-
liia recoociliatur,246 (filiia), 247. Herodee Herodia et Cleo-
patrae filiue, 254. Herodeea JadaBis accuBatur, 263. Hero-
dee Agrippa3 frater, Chalcidis rex, 267. — Herodee te-» 
trarcha Tiberiadeni coodit, 267. Herodee Herodiadem 
docit, 271. Herodiadia fidee in niaritum flerodem, 276. 
Herodiaa Ariatobuli filia, 271. Herodi ab Augaato Caaare 
regnum coofirmatar, 239. 240. Herodie uxoree Ooris 
et Mariamme, 228. Herodis io balaeo periculum, 233. 
Herodis oovem uxoree et l iberi , 253. Herodie metue 
poet Actiacam victoriam, 238. Herodia auptiaa cum pon-
tificia Simoois fllia, 242. Herodia successas, magnificeu-
tia et filii Romam misei, ibid. Herodia tyraaoica d i l i -
gentia, 243. Herodie ex cupiditate gloriea atqoe imper l l 
crudelitaa et injuria, 245. Herodis domue, bello c i v i l i 
aimilia, 246. Herodia filii i a calamoiam adducti, 248. 
Herodis trea eunucbi, ibid. Herodia coojugia et familia, 
253. Herodie testamentum, 254. Herodis et Mariammea 
duaa filiae, 254. Uerodis ex coatempta et odio aui aaa-
Titia, 258. Herodia morboB, 260. Crodelitae, 241. Hero-
dia Agrippa) fratris filii, 286. 

Herodiuro caatellum, 308. 
Herodoti de Cyro narrationem improbai Zonaras, 169. 
Hetruacum bel lum, 345. 
Heroea raro feliciter procreant liberoe, 130. 
Heroicom eat inimico parcere, 67. 
Heroe ADtiocbeoua epiacopua, 588, 598. 
Herul i geoa Scythica et Gotbica, 631. 
Hexapla Origenia, 611. 
Hiatua Romee, 364. 
Hiema et famee hoatee inyict i , 157. Hieme eeeYa, b 

191. Sub Coprooymo, b 110. 
Hieremisa oaea Alexandriam tranelata, 118. Bleremiae 

fruetra Pacbimum monet, 17. Hieremiaa ob cladea pres-
dictaa a Jadsais i a iEgypto lapidatar, 50. Hieremiae 
propbeta JadaaaB excidium vaticinatur, 112. Hieremiae 
ob ealutaree admonitioDea in puteum coBooeum abji-
•citur. 115. Hieremias pro transfuga comprebenaaa ad 
Buppliciam aaservatar, 115. Hieremiaa a BabyloniJa h o -
nonfice tractatur, 116. 

H i e r i c h u n t i n » aquae aterilitatem inducere eolitea, 97. 
Hiericbuntia exploratio, obaidium, et excidium, 46. 
Hiero iEgypi ius meminit d i l a v i i , 19. 
Hieroclee Heliogabali maritne, 617. 
Hieron Siliciae rex, 380. Pacem cum Romania facit, 

385. E J U B doaa Romam misea, 416. Com eodem pax 
perpetua, 379. 

Hierosoiyma ex aemisae capta, 48. Hieroeolyma poat 
aoaoB 70 iostaaraada, 115. Hieroaolyma Ticaalmo nono 
Xerxi8aaooab8olaia,178.Hiero8olymaexagri8migratum, 
uiurb8frequentaretur,178. Hierosolymaaugentarob re l i -
gionem. 89. Hieroeolyma a Saraceais occapata, b 91. 
HieroBolyma apoliata ab Azabele, 105. HieroBolyma 
iEgyptiia tributaria, 114. Hieroaolyma Babyloaio Iradi-
tur, tbid. Hieroaolyma a Partbia direpta, 230. Hieroeoly-
ma capta a Fraocie, b 300. Hieroaolymitaaa arx compla-
Data, 215. Hieroaolymitana famea, 294. Hieroeolymitana 
p r « d a , 303. Hieroeolymitaoi eaatelli obaidio, 255. Hiero-
aolymitani regoi duraiio aouorum 514, 115. Hieroaoly-
mitani epiacopi ad Adrianum defectio, 592. Usqoe ad 
Commodum ? 601. Hieroaolymitani templi eRdiflcatiodm-
oitua impedita.b 26 Hieroeolymitanumtemplum ooviJo-
viai l luetr is Caii . 558. Hieroeolymorum rex victus a Je-
B U , 47. Hieroaoiymorum aecuoda direptio a Babylooiie, 
114. Hierosolymorum excidium et popnli migratio, 115. 
HieroBoiymorum excidium, b 238.Hieroaolymorum moB-
nia , 295. Hieroaolymorum inalauratio impedita uaque ad 
aanom eecuadum Dar i i , 169. 

Hierusalem olim Solymo, 22. 
Hildericua, b 49. 
Himera capta a Romaais, 393. 
HimeriuB Agarenoe profligat, b 180. 
Himilco Fabeas Carthagiaeaslum magister eqai tam, 

465. 
Himilconis i a Sicil ia cutn Marcello pugasa, 425. 
Uippo urbs, 467. Α Romaaie occupatur, 397. 
Hippolytua Oetienaia epiacopae, 620. 
Hircias Aatooium fagat, 634. 
Hircus regoum Macedonum, 130. 
Hiapaoia admiaietrata a C&aaare, 481. I l iapaniapro u r -

be EuropaBffi Iberiae, b 34. Hiitpaoies eitue, 406. Hiepaui 
domiti a M . Portio Catone, 447. Hiapanici equi, b 21. 
Hiapanorum igait l currue, 402. Indomita feroola, 434,435. 

3 5 
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Hiepanorum insldi» diTinitus Sdpioni aigniflcatae, 439. 

Biatoriee scriptio laboriosa ltbroa poetulat, 5.Hiatorico-
rum supervacua, 168. Hietoricorum dieaenaio de impe-
ratorie Maximinum eecutia, 623. 

Rodegia «deaDeipare, b 165. 
Hodie non imperavi, quia nemini benefcci, 579. 
Holophernea Betuliam penuria commealua domare 

Inatituit, 139. Holophernea a Juditha occiditur, 142. 
Holophernia ceedee, et Aasyriorum profligatio, ibid. 

Homerua architectus, 188. Homerus aureus, b 52. 
Homerici centonea, b 45. 

Homicidee filius propbetam occiaurua, 101. Homicidie 
annplicio affectia levata mala, 319. 

Hominee ignorant ae fatorum minietros eeee, 30. flo-
minis excellentia, 16. Honiiuip diviaio in pueros, adole-
scentea, viroe, aenea, 146. Hominis excelleotia, 361. Ho-
minum voluntatea et actionea arcano fatorum nutu mo-
yentur, 105. HomiQum ioeidiee non nocent iis quoa Deue 
coneervatoe et ornatoa vult, 180. Uomo μικρόκοσμος, 

Honores inimicorum iosidioei, 65. Honorea a magna-
tibua habiti ηοα semper a beoeyolentia proficiscuntur, 
180. Ubique honos inexepectatue pro contumelia accipi-
tur, 181. Ηοηοβ non habelur iis quorum opera euper-
yacanea cenaentur, 184. 

Honoricua, b 65. 
Honorii inhouoratua obitue, b 61. 
Honorii nuptiae, et migratio Ravennam, ibid. 
Horioriui Constantii comitie filiue, b 40. 
Horatii Tictoria, et aororia caedea, 324. Horalii ter ge-

mini, ibid. M. Horatiue decemviria opponitur, 348. 
Hormisdee Perearum regia interitua, b 75. Ilormiada) 

ΡΘΓΡ83 ad Romanos tranefugium, b 13. Hormiedas Per-
aa, b72, 642. 

Horror nocturnue cum Nero adoptarelur, 565. 
Hoepes beoeftcus a aupplice occiaua, 116. Hospitium 

offerre amicitiffi principium, 159. 
Hosti mora, dum ee parat, non concedenda, 52. Hoeli 

aut reaiatenduin aut parendum, 154. Hoatilium conailio 
rum exploratio mognum victoricB adjumentum, 78. Hoe-
tie conailium approbalum, 71. Hoatia conlemptua faci-
liua nocet, 164. Iloetiuin ineullua ex ultione divina, 85. 
Hostium vires mature premends, 149. Hostiuai prseai-
dia occupanda, et in uaum noatrum vertenda, 157. 
Hoetium 50,000 ceeaa, suorum non 50 amia*ia, 490. 

Hoate (ab) fruetra petitur quod illius obetat commo-
dia, 110. Hoatein in urbem admittere periculosum, 47. 
Hoetem fallere et inopioato aggredi utile, 150. 

Hoetea diaaipatoa, iodulgentea genio. subito opprime-
re artia eal, 70. Hoatea ira divina in aceleratoe immittun-
tur, 107. Hoatee etiam beneflciie et clementia deliniun-
tar, 190, 191. 

Uostiensie portue a Claudio Caaare factue, 563. 
Hugo, Francorura rex, aocer Romant Junioria, b 195. 
Humores pravi luxu el otio cumulautur, 105, 148. 
Hunericua, b 49. 
Hungari Turci ad Iatrum, b 152. Hunpari aeu Turcl 

Cbriatiani fiunt, b 194. Hungari Thraciam vaatant, b 
206. Λ 

Hunnorum regia perfidia et ceadea, b 60. 
HyffiDSB urbea ingreaase,591. 
Hyaaaulee inaulfie, 436. 
Bydarnea, 171. 
HydrcB inatar ceeai militee naacuntur, 373. 
Hyginus Romanua epiacopue, 594. 
HymeoaBus Hieroaolymitanua epiacopua, 631, 639. 
Hypatii cffidea, b 62, 63. 
Hyrcani Aaayriorum aervi ad Cyrum denciunt, 151. 
Hyrcani muuera Ptolemffio oblata, 204. Hyrcani mater 

virago, 216. Hyrcaiii coedea, 239. Hyrcaoi interitua, 204. 
216. Hyrcano Pompejua aacerdotium coufirmat,224.Hyr-
canum mare, 25. 33. Hyrcauus Joaepbi filiua, 202. Hyr-
canua frater iaaidiantea coedit, 204. Hyrcanua Joannea 
Simonia filiua poutifex, 215,216. Hyrcanua Syria) et Idu-
me?€B urba aubiRit, 216, 217. Hyrcunua Pharieffiia invi-
eua, 217. Hyrcanua pootifex, 221. Hyrcanue Malichi ca3-
dem probat, 228. Hyrcauue a Partbie captus,ab Aotigono 
auribue mutilatur, 230. Hyrcanua Babyloue honorifice 
tractatae, Bieroeolyma revertitur, 234. 

Hyrcanue ab Herode occiaua, 136. Hyrcanue Antiocho 
Pio Hierosolyma dedit, 216. Hyrcanue ad Aretam confu-
git, 222. 

Hyeea, 168. 
Hystaspea, 164. 

I 
Iberee Thobeli, 21. lberes, 478. lberes, aeo Abasgl, 

δβ, b 227. 

Iberia eubacta, b 92. 
Ibidea infeatffi aerpentibup, 34. 
Icaaia sive Caaaia fruetrata Theopbili naptiis flt mo-

nacba, b 142, 143. 
Iciliua (L.), 347. 
Iconiuin a Turcie vaatatum, b 280. 
Iconomachi coercentur a Rangabe, b 126. 
Ide eub Anubidis nomine a Mundo decepta, 268. 
Idololatria familifie eversionem portendi i , 88. 
Idumeea Joaaphato paruit, 97. IdumiBi Moai fonnida-

bilee, 42. Idumaei Judaica ioatituta ampleetiiatar, U6. 
Igoatiue Antiochenusepiscopus, 584. aeetiw objectai, 

588. Ignatiua patriarcha relegatue a Bardt , m,bi&. 
Ignatius patriarcha restituitur, b 168. 

IgnavitB crimen forti facinore d i lu i to r . \ U . \ A t r i i 
nihil tutum, 192. 

Ignes, quibua adventua hostium signifieabatnr, au-
blali a Micbaele Theophili filio, b 163. I g n i eoalesticon-
flagrant bia ^ninquageni viri contra Bliam mitfi, 91 
I^ni et aqua interdicti, 499. Ignie apoote ortua cremal 
victimae, 40. Ignia divinua victimaa Salomonit conan-
nait, 84. Ignie coeleetie EliaB sacrificium cremat, 9t 
Ignia e mari emicane, 423. 

Ignominia potJDa violatorum patrlae institotoroBi,14i 
llia Roinulum et Remum parit, 13. I l l a fit VeaUfie 

et preegoaoe, 314. 
llitergitanorum excidium, 434. 
lll i cfiBdea, b 53. Illua, b 52. 
Illyrici appellatio, 403. 
Imaginea RoraaB aero admieaae, 323. Imagiaam eal-

tus Hub Theodora reatituitur, b 154. Imagioum caltm 
aeptiiiio coucilio approbatur, b 117. Imsgo Oei, 16. 

Imbelles contemnuntur, 49, 216. 
Imber iogena aub Alexio, b 177. 
lmbrael rex Agarenorum, b 148. 
Itnperativa verba aliquando non jabent, ted qiu 

futarum sit prsedicunt, 126. 
Imperator aliena donare non potest, 591. Impcrtkr 

ayDgrapham dat patriarcb©, b 126. Imperator cwa » 
natu convivare aolitua, b 176. Ab imperatore ABaati-
aio ayngrapha fidei dala patriarcbaa, b 180. Ab impe-
ratore aliena D O D petenda, 341, 342. 

Imperatori coneilia aua celanda, 164. Imperatorii I· 
tulue decretus Ticto et ignavo, 498. Imperatoria apaa* 
latio, 532. Potealaa, 537. Imperatorum bonoa olim e*-
aularia, 643. 

Imperii cupiditaa nec cognatiouie nec societatia rtb-
nem babet, 212. Imperii maximi conditor exigna tan 
conditur, 195. Imperium facile eet i n bonie, 192. Impi* 
fit exemplum pietatia, 112. 

Improbi bominia aimulatio fide caret» 248. Impnkt 
iaa nullia beneficiia flectitur, 116. 

Inargna Perea, b 211. 
Incendium aub Tiberio, 551. Incendiam aabRomaM, 

b 191. Incendium aub Alexio, b 306. 
Incer, b 166. 
Inconatantiaa rerum bumanaram conaideraUo daflf 

mit elatoa animoa, 195. 
Incredibilia miraculia confirmantur, 11 i . 
Incredulitatia poena more, 101. , 
Indiffi para fertilitale iEgypto par, 192. Indi amidtiui 

Augueti expetunt, 536. lndica pecunia Cyro miasa, 153. 
lnmci legati Cyro navant operam, 159. Iadorom lenfe 
ad Cyaxarem, 149. 

Indibilia a Scipione Tictua, 573. 
Indicibua conjuralionia aeryis ciyitaa data. 338. 
Indicta cauaa etiam maleflcum occidere nefaa, 226. 
Indigenee exteria praBfenintur, 314. 
Indolea generoaa bominem evebit, 85. Indoles malBS 

apoaret, 372. 
ladulgentia paterna facit ut filii ab aliie puaitirtr, 

75. 
iQfaotium (ex) disaectione captatum augnrian, bl 
Ingenii dotes eliam ab boate honorantur 118.' bp-

nium ignavum, regno ineptum et contemptui 06»-
xium, 223. r 

logenui tyranni interitus, 632. 
Ingrati animi judex Deua, 105. 
In boc vince, b 2. 
Inimici aine motu publico ulci icendi 228 9^ 

rum calumniaB poena difinitus intlicta 77. ttakaa 
BummiB ornare oonoribua, 181. ' 

lojurio homini ultio aemper t imenda, 75. 
Innocentia non tuta eet contra calumniam 93. 

centia etiaoi bostia confessionem elicit, 67. innoeetiti 
pereecutio ecelus eat ei demeniia, 69. 

Inaanua eellam Ceeearia occupat et coronam 541. 
loaidiaB boetium eemper timendee, loi. Iutidis ·• 
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maturentur , facile deprehendantar, 172: I n s i d i » A u -
gaeto factss, 535. Inaidiarum euspicio dir imit amicitiaa, 
74 . 

Ineidiator vi t® t i i minieter honorie, 180. Insidiatorea 
compescendi ratio, 541. lnsidiatores Caligulee ceeei, 550. 
Ineidiatori parcere est ealutem auam prodere, 122. 

Insol i ta , quamvie recta, vulgo atultitia arguuDtur, 75. 
Inaubrea G a l l i a Romanie vic t i , 403. Insubria aubacta, 

405. 
Iaeula principia, b 122. Ineula Prote, ibid. InsulaSyra-

cueanorum, 425. Iosulse Greeciffi a Romanis occupatffi,445. 
Intapberoee, 811, 312. 
Intemperantia morbum auget, 196· 
Interregnum poet Romul i obitum, 321.' 
la terprete (ab) utriusque lioguee exquisita cognitio 

requi r i tur , 200. 
Inv ia r ir tat i nu l ia eet v ia , 192. 
Invid ia ooa cum eucceasibus creecit, 65. IaYidiae eupe-

riorom obnoxia virtua inferiorum, 430. Inyidiam aulico-
r u m effugere bomo gratioeus non potest, 124. 

l o v i t i a (ab) ree arcanee baud facile boDa flde impetran-
to r , 200. 

Ionee a Jovan, 20. 
I ra i n ultionis occasionem diesimulata, 75. Iram tem-

p o a lenit, ibid. 
Iracnndise comee poeDiteotia, 101. Iracundia muoeribua 

e t precibua placatur, 69. Iracundia beneficiorum memo-
r i a m excutit, 105. Per iracundiam o i h i l graviua vel diceo-
d o m vel agendum, 100. 

Irae GleopatraB ancil la, 530. 
I ra t i i a partem deteriorem interpretaotur omnia, 181. 
Iratue animus aliter judicat qaam traoquillue, 76. 
Irene, Chagaoi Scyth® filia, nubit Conatantino Copro-

n y m o , b 106. 
Irened abrogalur et reatituitur imperium, b 118. 
Irene templo reetiluitur, b 115. Irene ineidiae eibi 

leetae vindica l , ibid. Irene Conetantinum fllium male 
tractat, b 117. 

Irene, Leonie Copronymi fllii u i o r , b 112. Cont ra l re -
i M m conjuratio yindicata, b 115. Irenes Arabicm victoria 
e t pax , b 117. Ejusdem obitue, b 116. 

l rene filio Conetantino imperium et oculoe eripit, b 119. 
lrene affloea auos excacat, b 121. 

Irene, A l e x i i Comaeni uxor, b 184. 
Irentpolie pro Beroe, b 116. 
Iride eol circumdatus, 495. Irie eignum non timendi 

d iJuTi i , 19. 
I rv ig i l , 114. 
Isaaci rieue, 22. Isaacue immolandua, 24. Iiaacue obit 

annoanalua, 185, 260. 
Isaaci prsadictio de Valentia interi tu, b 32. 
Itaacii Comneni imperium, b 269. Isaacii ComneDl 

Hnngar lca et Scythica expeditio, b 270. Isaaciue Comae-
nne i n imperi i euccessionem adoptatur, b 265. laaacioe 
Comnenua qua de cauaa deposuerit imperium, b 271. 
Iaaacii Comneni elogia, ibid. laaacius Comnenue a Tur-
cia captue, b 287. 

laacbar, 25. 
leaiaa mortem E z e c b i » coinminatus, vitam pollicetur, 

110, 111. Ieaiae praedicit captivitatem Babylonicam, 111. 
Iaaiae annia 140 ante Hieremiam, excidium Hierosoly-
jDorum prsedixit, 169. 

Iaamas laaia, b 163. 
Iedigerdee,rex Perearum,Theodoeii Junioris tutor,b 43. 
Ieidis sacerdotee ministr i l ibidiois D . Muad i occidun-

t a r , 268, 269. 
lemael Godoliam occidit, 116. Iamael prseda araiepa 

evadi t , 117. lamaelia carDiOcioa, 116. 
lamael Fab i i flliua pontifex, 267, 289. 
Isocaaii quaeetoria dictum et baptiamua, b 50. 
leraelia cognomentum, 26. 
Ie rae l i t» vexantur ab iEgvptiia, 32. Vincuntur aChana-

naaie, 41. Ieraelitse 40 annie in deserto exaulant, ibid. 
I e r ae l i t » aonoa 215 in iEgypto moral i , 36. laraelit® 
apoUia iEgyptiorum armantur, ibid. laraelitai reditum i a 
^Kgyptom meditaDtur, 40. laraelitee a Madiaoitia, Amalu-
c i t i s et Arabibna Texati, 51. lsraelitsB regem fla^itant, 
59. Iaraelitffi Asayriia tr ibutarii , 109. Iaraelita? afflicti ab 
Azabele , 105. laraelitee mercenarii Amesiae, 106. larae-
Utea Jadeeam incuraant. ibid. Iaraelitse ab Af ayriia abdu-
c t l , 108. IeraelitaB propoetaa ad rcligionem adbortantea 
occiduat, 109. Israeliteein Aaayriam traDaferuntur, 110. 
I s r a e l i t » traas Euphratem duc i l , 118. Iaraelilad Deo pro-
pit io inv ic t i , 139. Iaraelitarum exitua ex ^Egypto 600,000, 
35. laraelitarum decem tribua Jeroboamum regem creant, 
37. Israelitarum collatio ad taberoaculum, 39. Iaraelita-
r u m respublica, 60. Iaraelitarum iDteaUaum bellum, 71. 
Ieraelitarum aub undecim regibut iQleatlna bel la , 89. 

Iaraelitarum regnnm annoe 240 durayit, 110. Iaraelilarum 
infinitua numeraa trana Euphratem, 175. Ieraelitic® t r i -
bua a Oavide deficiunt, 79. laraelitici populi nnmerue, 
40. laraelitici regea brevis a3vi, 90. 

Iaaa Ionii pioua ioaula, 402. 
Iaaica pugna Dari i et Alexaodri , 131. A d Iaanm pOgna; 

187. 
Iater fluvius, 531. 
Iatbmi perfosaio, et prodigia, 571. Iatbmua muro i n -

tercluaua contra Scytbaa, 630. 
Jatri pooe, 585. 
Iatrum (ad) progreaai Romani , 405. 
Itabyriua mona, 225. 
Izates Adiabenua Judaiamum amplectitur, 22. 
Izith Arabe ab Hebrffiie deceptue, b 103· 

Jabini Sauliorum cadavera aepelioot, 70. 
Jabia vaatatio, 49. Jabia Galaaditicae obaidio, 59. 
Jacob snpplaDtator, 24. Eaau benedictionem intercipit, 

25 , 26. Jacobi exailium et acala, 25. Jacobi digamia et 
eervitus, ibid. Jacobi fuga ex Maeopotamia, 26. Jacobi 
lucta cum aagelo, ibid. Jacobi et Eaau permotatio, 28. 
Jacobi in Manaaae et Ephraimo decoasatio, 32. Jacobue 
cum 75 hominibua in iEgyptum deeceodit, 31. Jacobtta 
moriturua vaticinatur, 31, 32. Jacobua 147 annoa natue 
obit, ibid. Jacobua Jeeu Chriati frater, 290. Jacobue fra-
ter Domini , primue Hieroaolymitanus epiacopua, 584. 

Jacobitarom Catbolicus Monotbelitam facit Hera-
c l ium, 85. 

Jacta eat alea, 621. 
Jael yirago, 51. 
Jairua aextua judex Hebrffiorum, 52. 
Jamblichi alectoramantia, b 33. 
Janoeas, aeu Alexander, fratri Ariatobulo auocedit, et 

fratrem occidit, 219. 
Japbeti posteri et coloniaa, 21. Japbetue No® flliue, 18. 
Jardeoi aallas expugnatio, 310. 
Jaredua yivi t 962 annoe, 18. 
Jaaita Conatantinua, b 299. 
Jason, pro Jesu, 204. 
Jazygee, 595. 
Jeboatbee Saulia filiue Abeneri opera biennium regnat, 

71. JebosthiB Interitue, 72. 
Jebua Hieroaolyma, ibid. Jebueeai Hieroaolyma inco-

lunt, ibid. 
Jecur eine eaplte, 196. 
Jeho preemium crudelitatie 1D Acbabioa regnl dnratio 

proiuittitur, 104. Jehua propheia, 89. Jebua propheta ar-
guit Joaaphatum, 96. Jehus graeaatur i a Acbabicbam fa-
miliam, 103. Jehua rex Iaraelitarum ungitur, ibid. Jehue 
aureoa yituloa ooa colit, 104. Jebue i n impietatem de-> 
labitur, 105. 

Jejunium i n locta, 93. Jejunium triduanum ob peri-
culosum cooatum, 179. 

Jepbta eeptimue iudex Iraelitarum, 52. Jephtaa teme-
rar iam votum, ibid. 

Jeremias. Vide Hieremias. 
Jeroboam Nabalhi flliua regoum propbetaB impulaa 

aCfectat, 85. Decem tribuum r t x declaratur, 87. Je ro -
boami maoua arefacta reatituitur, 88. Jeroboami familla 
exatirpatur, 89. Jeroboamue aacerdotia vendit, 88. Jero-
boamue yituloa aureoa i n bonorem Dei acilicet ioati-
tuit> 87. 

Jeroboamoe II Syroe yincit , 107. 
Jessffiua, 56. 
JeauB. Vide Chriatua. Jeau Chriati netivitaa et docl r i -

na, 268. Jeau Cbrieti baptismuB et aupplicium, 552. Jeau 
Christ i natiYitae, 545. 

JeeuB Navia nliue, 40. Jeaus Moeia Buccesaor, 44. Jeea 
rerum geatarum catalogue, 47. Jeaua urbibua munitie 
abatinet, 48. Jeaus agroa Iaiaelilia diatribuit, ibid. Jeaue 
annoa 110 oatua obit, ibid. 

Jesus Saulia filiua, 62. 
Jeaus, JoBedeci filiua, Judseea inataurator, 175. 
Jeeua a fratre pootiflce occiditur, 196. 
Jeaua Oniffl pontificia frater, 204. 
Jeaue Fabetia filius pontiflcata pel l i lur , 242. 
Jesue pontifex, 254. 
Jeeus pontifex Gamalielis fllius, 290. 
Jeaus Maoaaesa filius pootifex, ibid. 
Jesus ruaticua excidi i rates, 302. 
Jezabel Acbabi uxor, 90. Jezabel propbetaa occidit, 92. 

Jezabel faleie teetibua Bubomatia oecidit Nabotbum, 93. 
Jezabelia interitus, 103. 

Joabi eolertia i n recoaciliando Davidi Abaalone, 75. 
Joabua Davidia imperator, 65. Joabua Abeaam fraude 
occidit, 79. Joabue AdoniaB adjator, 55, 81. Joabae t d 
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aram mactatar, 88. Joaboe Abtalonie eor tribue telie 
coofigit, 78. Joabus Daride pradeotior jusea regis exse-
qni cogitar, 80. 

Joacbaiue decimas rex Ieraelis, 105. Joachazoe deci-
mae octavue rex Hierosolymornm, 113. Joachazue ab 
Jfrypt io capitnr, 114. 

Joachimue II •icesimne rex Hieroeolymornm, 47. Α 
NabuchodoooBore occiditur, 114. 

Joacbimus eive Eliacbimus decimus nonus Hieroso-
lymorum rex, ibid. 

Joachimug, aive Jechonias, Babylone liberaliter trac-
U t u r , 123. 

Joadee Joam et popnlum jurejaraado obstrioglt ad 
colendam religioaem, 104. 

Joadee poot i fe i , 182. Joades aaoo» ceotum et trigiota 
vivit , 105. Joadi divinum eomnium, 197. Joadae pontifex 
ab Alexandro hooorifice tractatur, ibid. 

Joffi Hierosolymitani ioteritue, 106. 
Joab armentariue, 18. 
Joaooae pontifex Jesnm fratrera occidit i n templo,182. 
Joannee Zelotarnm priocepe, 151. 
Joaoaes tyrannus ad perpetua vincula damnatar, 166. 
Joanaes, Jadffifrater. ab Amareeie occiditur, 210. 
Joanaes apoetolas a Domitiaoo Palmon relegatue, 583. 

Ephesum reyocatnr, 584. 
Joannes Calybitee, b 50. 
Joaonee Tzimiscea, 199, 200. 
Joannes RomcB tyraaoue, b 40. 
Joaoaes orpbanotrophus patriarchatum ambit, b 238« 
Joannee Syogelue legatue ad Arabee, b 145. Joanoes 

8yQgelue 200 plagas accipit ob violatam imagioem, b 154. 
Joaoaee logotheta Dromi, b 261. 
Joanoes Sideneie metropolita,Michaelie yicarius,b 287. 
Joaoais Baptieta? casdee, 271. D . Joanaie Precureoris 

maaus, 524, b 195. 
Joannis Spadonis mores, b 235. 
Joae rex declaratur, 104. Joae digamae, ibid. Joae 

•ecundus Ieraelitarnm rex, 105· Joae Joade moriuo ία 
Impietatem delabitur, ibid. Joas Syroe ter • inc i t , urbee 
amiMas recaperat, ibid. 

Joatbamus duodecimoe rex flieroeolymoram, 107. 
Joathamus Amaoitae vincit , 108. 

Joel Samnelis filius, 59. 
Jonadabas gratulatur Jeho, 103. 
Jooae Jeroboamo victoriam 8yrorum predic i t , 107. 

Jonas veniam contumaci® impetrat, ibid. Joaaa a ceto 
absorbetur, ibid. 

J o n a t h ® modestia et amor fraternae, 153. Jonatbae 
PalaBBliooB iayadit , 61. 

Joaathae 8aulis filiue, 62. Jonathae ob gustatam favum 
yit® periculum adit, ibid. 

Jonathas Jud&3 succeeeor, 209. 
Jonathas pontificatu il lectusad Demetrium deficit, 211. 
Jonathae Davidis ex fratre nepoe gigaotem occidit, 79. 

Joaathas Apol lonium Baum profliffat, 211. Bavidem 
monet, 65. Davidem coosoiatur, 67. Demetriam pecunia 
placat, 212. Jonathas Nabathoeam praadatar, et Bieroso-
lyma iaeUurat, 213. Jonathae pontifex, 192. Iosidiie 
Felicie occiditur, 289. Joaathas fratris ccedem ulciscitur, 
210. Jonatbas et Simon ία deeertis degunt, 211. Jonatbae 
et Bacbidee pacom faciuot, ibid. Joaathas textor seditio-
8ue, 312. Joaathae Romauum fcedue renovat, 213. Jona-
tbae Trypbooie fraude occiditur, 214, 215. 

Joppe ab Herode capta, 231. 
Jorami Moabitica expeditio, 98. Jorami duo eodem 

tempore, 103. Jorami iateritas, ibid. 
Joramus octavus rex Israelitarum, 96. 
Joramue eeptimue rex Hieroeolymitanus, 99. Joramus 

Elisaeum occieurue, 100. Joramue Judso rum rex fratree 
necat, 102. 

Jordanie palades, 210. Septena lavatio, 98. Traaeitae, 
46. Jordanis vellere Eli&B diyieue, 96. 

Joeabe Joam fratrem coneervat, 104. 
Joeapbati religioaie et juet i t i® Btndium, et yictoria 

Barbarorum. 96. Josapbati exercitue, epectator csedie 
mutuee boelium, ibid. Joeaphati obitus, 98. JosapbatuB 
sextuB rex Judoeorum, 90. Josapbatue Acbabo fert opem, 
94. Joeaphatus peae pro Acbabo perit, 95. Josapha tu» 
Joramo fert opem, spretie Jebi mooitie, 97. 

Joaepbi Bomnia, et gratia apud patrem, 28. Josephi 
coojugium et l iber i , 29. Joeepbi fratree ία jEgyptum 
frumeatatum profecti, arte tractaaiur, ibid. Josephi obi-
tas aaaoe Uo nati, et teetaoientum, 32. Josephi poatifl-
cis coojugia, 202. Joeepbi patrui Herodis futilitas, cauea 
odi i Mariamaee io Berodem, 237. Joeepbuui fratres mor-
tuom fiogant, 28. Josephae de loo^aBvitate veteruoi, 19. 
JoaephuB, 26. Josephue ob adulterii oalumoiam ία carce-
rem conjicitur, 28. Josepbue β puleo extractoB i n i E g y -

ptnm Tenditar, ibid. JoMphas a fratribna aguoacl tur ,3i . 
Joeaphui Oai&9 ex fratre nepoe, P t o l e m ® o Eplphaae 

placato, 8yria3 vectigalia redimit, 201, 202. 
Josepbas Aotipatr i filiae, 282. 
Josepbus Herodis frater ab A a t i g o n o csaene, 233. 
Joeepbue de Chrieto, et coatra P l a t o n e m , 268. 
Josephus Cami frater pootifex, 282. 
Josepbue Decabitue pontifex,290. J o s e p b a a capitarJH. 
Joeephue ob preadictuin Vespasiano i m p e r i a m Ubcn-

tue, 576. 
Joeepbne Thesealonicensis, b 126. 
Josisa ioteritas, 113. 
Josias idololatriam evereurue p r a d i c i t v , 88, 102. 
Joeiae decimue eeptimus rex H i e r o e o l y n o n i m , il2. 
Jotapata, 291. 
Jotape filio Antoa i i despoodenda, 522. 
Jotbor, qai et Raguel, 34. Jotbor i a U r Iaraelitu ttrot 

accipit, 48. 
Jovan, Ionam et Greecorum a u c t o r , 2 1 . 
Joviani obitue, b 28. J o n a a i pax c a m Pereia neeeMiria 

magie quam hooesla, ibid. Joviani e l o g U et imperii aa-
gunum, b 29. 

Jozarus poatifex, 259. 
Juba L i b y » rex, 265. 
Jnbal muBicus, 18. 
Judeaa, o l im Chananeaa, 21. 
Jndeea per aooos 70 deeerta et i o c n l t a jacet, 118. Λ-

dsea Syriffi attributa, 265. Jad&3a l a t r o c i n i i a ioiesta, 2K. 
Jadaaa veDdila, 311. Judaea a P o m p e i o aabaeta , 479. hr 
dffiffi tributum 700 taleota, 227. 

Judasi, vide Ieraelitae, vel Hebrflei. Jndaai ex 
Babylooem traneferuntur, 117. JudeBieexannoeet 
mensee Texati ab Epiphane, 132. Judaai UlerolotTDM it-
verei, 169. Judsei geos rebellis et c o n t a m a x , ibid. Jaea 
regam uti familiaritate qa i p o t a e r u a t » ύ eot oon B4B-
raraat, 179. Juda?i periculo l iba ra i i , c r u d e l i t e r 
tur adversus laimicos, 182. Jadaa i n a o e 
chin, nuac Ptolemseie Btadeot, 2 0 1 . Jadsai 
impietatem amplectuntur, 205. Judeai poDtif le i lme p a m 
yolaot, 223. Juasei abaente Archelao t u m u l t u a o t s ; JN. 
Judffii imagiaee per Judeeam fe r r i , Defaa p a U M , 27L 
Judffii a lairooibuB et pseudopropbetie a d defedkaBf 
ineugantur, 289. Judan tranefume p a r t i m pereaotBf-
t im spe auri dUBecaatur, 297, 298. J u d e i T i t o IIIBMBI 
tur, 293. Judffii venalee, 304. Jadaal s ed i t i oa i a Trajai 
domiti , 587. Judaei 580,000 ab A d r i a o o caaai, 5 9 0 . Μ 
miraculo Sylvestri ad Cbrietianismum conTera i^b %.kr 
d&ai 90.000 Cbrietianorum occlduot,b 81. J a d a u AntkKkai 
ChrislianoB occiduot, b 80. Judffiie finitimaB g e n U i *m 
per iafest83, 178. JadeBoram exai l ium r emig ra t i o fea ii 

ftrimam patnam, 116. Judffiorum r e l i q a i » Tn JEMbm 
ugiuut, 117. Judffiorum erratam i a e x p i a b i l e , 134.Jadat» 

rum commodiB flaitimea geotee obetaot , 169. JadssonBi 
duB3 tribuB duataxat Romanie paruernnt , 175. Jadeortt 
respublica, 176. Juda3orum 40,628,000 r e v e r e a Hieroeofr-
ma, vel potiue 49,952, 175. Judfflorum appeUat io a r td i i 
ox I3abyfoae, 178. JudaBorum per i inax l e g i a obeemti»ii-
viea exterie, 179. Judaeorum prsBstaaLieBlma retpmbbea, 
et religio yera, 182, Juda3orum c a p t i y i 97,000, lotete-
ct i , 110,000, 306. 100,000 JudaBorum c a p t i v a i n ^gyptB, 
200. Pro 100,000 JudaBorum 460 t a l e n U , ibid. ioamonm 
scripta et bistorias curigaotaGrsecia,i6tc/. JodBBoram van-
tioaes eub Aatiochie et P to lem©ie , 2 0 1 . JadeBoramtni 
secta), 217. Judffiorum proceree H e r o d U toaUmeDtope* 
r imeadi , 260. JadaBoram eeditio c o a t r a Axcbelaam, 2BL 
Jadffiorum excasatio, 262. Judeaoram legat io peteaaa 
libertatiB ergo, et Cffiaaris reeponeuna, 263. JodBNne 
cooBtaotia et religione movetur P i l a t u e , 267. Jodeone 
20,000 ία feeto ob t r iU , 286. Judffiorum 600,000 Biero»-
lymie fame mortua, 298. Judeeorum 40,000 oonsemlfc 
304. Jadffioram contumacia, 312. JadBBorom emdmBU 
AWo Adr iaoo, ibid. Jadseorum de fec t io eub N e m 
570. Judaeorum eeditio cootra A d r i a n u m , et exciin», 
590. Judaeorum de Chrieto eententia, b 5 . JadaBoroa * · 
putatio com Sylveetro coram C o a B t a n t i i i o , ibid. hk* 
rum eyoagoffa Coastautioopoli l o c e n a a , b 36. Jaif0 
ParalyticuB baptismo saoaius, b 41 . 

Judaica tribus Chaaaoaeos c s d i t , 4 8 . Jodaica & 
500,000 vlrorum, 80. Judaicom t r i b a t u m binee dred* 
311. 

Judae, 25. Judae Josephum y e a d i t , 2 3 . 
Jadas occumbere mavult, quam h o a t i regntf****' 

149. Judas et poatifex maximus, et c u m Romaniife" 1 1 

ferit, 209. Jadas ob auream aqui lam r e y u l e a m a t B " 
257, 258. 

Judee pugoa cum Nicanore, 208. 
Jud® mteritue, 209. 
Jud® Galilaai fllii Simon et Jacob e r a c i f l x i , 286. 
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Judae Galilffiue latronum princeps, 262. 
Judas Gaulanitea eeditioenB, 265. 
Judas Machabseus templum repurgat et inataurat, 206. 
Judices divinse legis perit i , 175. 
J n d i c i u m al iud est in ooetra, aliud in aliena causa, 

76. Jud ic ium cogi, est judic i i tempue cooatitui, 128. 
J u d i t h virago, 111. Judithae ad Olopheraem oratio, 

141. Judithffi obitus, 142. 
J u g u m (subj miseio, 346. 
J u l i a Ca3eans uxor, 258. 
J u l i a Casaaris fllia, Pompeio nubit, 481. Ju l i a Agrippaa 

n u b i t , 521. Ju l i a ob laeciviam relegata, 540. 
J u l i a iunior , 561. 
J u l i a Domitiani et eoror et conjux, 580. 
JuUa Caracallee mater, 613. 
Juliaa i n partu obitue, 482. 
JaJiaa amatoree partim occiei, part im relegati, 540. 
JuliaB interitus, 548. 
Jaiiffi Severae interitus, 614. 
Ja l i an i centarionis virtue, 298. 
Ju l i ao i ecomma i n ConBtanLinum, b 11. Jul iaoi eimu-

lat io Cbristianiami, b 22. Juliani somnium de obitu Con-
• tant i i , ibid. Ja l iani apparatus ad bellum civile coatra 
Conetantium, ibid. Ju l iani induatria et frugalitaa. b 25. 
J u l i a a i moderatio poet obitum Conatantii, ibid. De Ju l ian l 
chrietianiami abrogatio et peraecutio, ibid. Ju l iaoi ssevi-
tia i n Chriatianoe, Β 26. Ju l iao i Misopogoa, ibid. De J u -
l i a n i c®de controversiffi, b 27. Juhani epitaphium et 
elogia, b 27. 28. Jul iani ree i n Pereia geats, b 27. Ju l iani 
m o i t i s praesagia, b 28. Ju l ian i dictum de Joviano. b 29. 
De Ja l iaao matris eomnium et partus, b 20. Julianue 
a Conatantio Csesar appellatur, ibid. Julianus Germanoa 
v i n c i t , b 21. Julianue seConstantio purgat, ibid. Ju l i a -
nna a transfugia deceptae, b 27. 

JulianuB, Alexandrinue epiecopua, 601. 
Ju l iua et Tatianue Marciani hoapites, b 46. 
J u l i i P rocol i afflrmatio de Romul i divinitate, 320« 
J a l i i (C.) Csesaris csedee, 227. Ju l i i Cseaarie imago 

•tellata, 495. Ju l i i (C.) Ceearie vi ta , 481. Ju l i i CaBaarie 
l e x de testamentie ab Aotonioo Pio abolita, 594. Ju l i i (C) 
V i n d i c i a motue contra Neroaeoi, et interitua, 570. Juliae 
(G.) Cfl&sar. Vide CcBear. Juliua (C.) Cseaar Octavianue 
appellatas Auguetue, 499. 

J a l i o i Antoniua ob atoprum Jul i® occiaue, 540. 
JuJiua Gallicua causidicua i n Tiberim conjectue, 566. 
Ja l iua Severua Adriaoue, copiarum dux, Jadseoe de-

let, 590. 
Ja l iua Solon publicatia bonis i n curiam relegatua, 599. 

Ejaadem interitua, 605. 
Jo l iue Criapua a Severo occisus, 607. 
Jumentum anum atrocia p u g u ® occaaio, 458. 
J u n i i Priaci cffidea, 557. 
Junius conaul contra Samnitee, 277. 
Juaiae (L.) Brutua atalti sapieoe imitator, 333. Juniue 

(L . ) Brataa prioiua coaeul, 334. Juniua (L.) a Cartba-
lone captas, 397. 

Junius (C.) a Samnitlbua victua, 363. 
Juniua (M.) dictator coatra Haanibalem, 420. Juniua 

'. 0L) diciator η ο α impune aimiua eat Banoibalia, 422. 
Λ Janiua Vir iua ae cum aaa factione veneno tollit, 427. 

Juniua victua ab Antonio, 498. 
'" JuDiua ^L.) Syllanua Claudii ffener, 561. 
\ Japi ter Capitolinus inianticidio lepram Cooatantini 
\ c n r a r i jobet, b 4. 

Juriajurandi praecipitia poeaitet, 49. Juriejuraodi eluaio, 
472. Juriajurandi exsecutio demandata alteri, 139. Jueju-
r a n d u m a populo exactum de obaervaada religione, 112. 
Juejurandum violatum iiberandse patrise causa, 123. Jua-
j u r a n d a m ab iracundia profectuoi, traaquillo aaimo flt 
mi t iue , 139. Jusjurandum η ο α diutiua quam commodam 
eet servatur a regibus, 208. Jusjuranaum per ealutem 
Imperatorie, b 75. 

Juaaa utilitati postbabiU, 451. 
3aaeaa EaeaBue fatidicus de Aat igooi csde , 219. 
Jastlna, b 30. Juetiaa mater Valentinianl Janioria. b 

35. ' 
Jaa l in i martyrie apologia efflcax apud Antoninnm 

P i u m , 594. Item ecriptum contra Marcionem, ibid. Jua-
1 t i n i martyr ium, 598. 
* JuatJDue martyr et philosopbua de Simone Mago, 568. 

Juatinas martyr et pbiloaophua aub Adriano, 592. 
Jueti bumilia origo, b 58. Juatioi eolertia contra per-

i fidiam Buaa icao i , b 60. 
β Juetini 11 elogia et eubatractioaea, b 70. Ejuedem prsa-
d eepta de regoo, b 73. 

Jaetiaiaoeom tricl inium, b 93, 414. 
Just iniani atatoa, b 63. 
JoBtlniani ©dificia, b 03. Juitiniani elogla, b 61. Juati-

I 

niani obitua, b 70. Juatiniani rapacitaa, b 91. Juetiniani 

r^pulua acquisitus, b 92. Justinianua imperator creatus, 
61. Juatiniaaue p r s m i a datoribua eripit, b 83. Juetinia-

nua, Tiberii dux, profligat Persae{ b 73. Juetinianue Scla-
yicae geatea domat, b 92. Juetiniaaus turpiter a Sarra-
cenis profligatus, b 92, 93. Justiaiaaus perf idi» BUGB dat 
Sarraceois poBDas, b 93. Juatinianus pieaciao naso regno 
pelli tur, b 94. Juatinianae Rbinotmetue, b 92. Α B u l -
^arifl i n regnum restituitur, b 96. Α Bulgaris auperatur, 
ibid. 

Juatiniani patricii caedea, b 90. 
Justiniani Khinotmeti e&evitia i n adverearioa, ibid. 
Jaatinua Amant i i pecunia emit imper ium, b 58. 
Justinus II severita:e judic ioram comprimit injuxiae, 

b 71. 
Juati i a aarumaiB ridentar, 143. 
Juetitia fflterna adducenda, 133. 
Justitisa ecbola, 147. Juatitiam fieteraam addocere,134. 
Juetue quartue Hierosolymorum epiacopua, 588. Juatue 

Alexandrinus epiacopus, 592. 
Juyenciua (Ρ.) ab Andrisco caesue, 468. 

Laban, 25. Jacobum persequitur, 26. 
Labdoa nonue BebrsBorum judex, 53. 
Laberius Maximae, 311. 
Labieaue Parthos concitat, 147. Labienus a Csaare 

traneit ad Pompeium, 484. 
Labienaa captus, 514. 
Labor regalie, 190. 
Lac ex ara Jovia, 512. 
Lacus exuadatio Amul ium mergit, 314. Lacua exun-

datio aqua i n mari non decurrente, capiend© urbia ob-
eeesse eignum, 352. 

L s s i ultioais occaaionee aocapantor, 316. 
La3ti ioterituB, 605. Lsetue ioeidiatur Commodo, 601. 

Militea contra Pertiaacem coocitat, 602. 
Lffitus quidam a Severo occieue, 608. 
Leeva ineidiis magia opportuaa, 166. 
Laicua epiacopua factua, b 122. 
Lalacaao, b 159. 
Lamecbus vivi t annos 753,13. Lamechuafil . Matbaaala 

T u d ^ ^ ^ ύ π α ι ς , ibid. Lumecbue Maihuealaa i l l iaa, 

Lamia a Pbilippo oppugaata, 452. 
Lampadias Cartbagioeaaium dadem portendene, 398. 
Lancenua, b 45. 
LaodiceaB eubjecta Antiochia, 36. 
Lapides aine auctorecontraConatantinum Leoniafl l iam 

miBBi, b 196. Lapides aine ferro aree adnibiti , 206. L a p i -
dis eectio aiae manibue, 120. Lapidia parvitaa et iacre-
menta, 121. Lapidum pluvia, 390. L a p u Cbriatua, 120. 

Largiaus Domitiaai c s d e m prasdicit, 581. 
Largitionibus regaam et procerum benevolentia redl-

mitur , 202. 
Largiue dictator, 338. 
Lanaaa, b 298. 
Lartee Porseaa, Cluainua rex, Romam oppugnat, 

335. 
La t in i , 313. Latinoa aibi conciliat Tarquiniue, 15. L a t i -

num bellum, 337, 338, 362. Latinue Fauni filiua, 313. 
Lat ium, 330. 
Latronea aeditionia facee, 289. 
Lavacra mortuorum, 568. 
Lavinia , Layioium, 313. 
Laurentia Romul i nutrix, 314. 
Laureatuoi, 313. 
Lazar i (S.) mdes, b 506. 
Lazarua monacbus pictor, b 471. 
Laz i populi , 377. 
Le&ena Aaeyrios deaignat, 125. 
Lectas aoteua, 479. 
Legati exploratorea et bel l i preelextua, 450. Leffati 

Persei regie atatim dimisei, 457. Leffatio Ια monle Sina, 
37. Legatio formoea) et disertaa mulierie efficax, 69. L e -
gatia ingerenda apeciea majestatiB, 149. Legatia conces-
aa munera, 379. Legatia bostium exira urbem reapon-
Bum, 394. Legatoa αοα eemper mittere l i c i lum, 446. 

Lex . Lege violata n ih i l opia divlDaB eperaodam, 141. 
Legibue plene obtemperandum, 56. Legia Moaaic® pro-
mulgatio, 38. Legis violatio aervitutia cauaa, 50. Legie 
obeervatio, mieericordia et jus l i t ia conjungendffi, 146; 
Legie ignoratio peccatis multie aoaam prasbet, 178. LeffU 
et lectorem et factorem eaae oportet, 183. Legia v io la-
toree occiai, 205. 

Lex Moaaica ignorata a Judffiie, 112. Lex poblica rec i -
Utur , 113. L e x dWlna tyrannico edicto praspotita 
369. 
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Lex diecerpU a milite, 286. 
Legio 3,000 peditum e i 310 equitum, 317. Legio C©-

earie, 481. 
Legio fulmatrix, 596. 
Legionum PaanoDicarum et Germanicarum tumultua 

546. 
Lel iua (C.) et Maeiniaea Syphaci opponuntur, 439. 
Lemeeeus pro Alexandro cadit, 194. 
Lentulue (L.) contra Galloa pugnat, 401. 
Leo primua eeu Magnua. b 50. 
Leonie pr imi clementia, 51. 
Leo II Ariadnea et ZeDonia filiae, ibid. 
Leo occisue a Davide, 64. Leo manibus [SampaoDia 

occiaua, 54. 
Leo qua occaaione imaginea oppugnare coeperit, b 

103. 
^ L e o papa Carolum Magnum imperatorem creat, b 

Leo prsedicit uxor i mala q u » a Michaele paaaura ee-
aet, b 133. 

Leo philoaophua aub Theophilo, b 160. Leo eWe M i -
cbaelia aive Baailii filius, b 166. Leo pbiloaophua Con-
stantio Ducee vaticinatur exitiutD, b 181. 

Leo Pbocaa a Bulgaria victua, b 186. Leo Phocas ob 
regoum affectatum oculoa amittit, b 1S7. Leo Pbocae 
Bardse filiua, b 194. Leo Pbocaa Chalepitam viacit , b 
197. Leo et Nicephorua ob iteratam regoi affectationem 
caecantur, b 216. 

Leo protoveetiariua dictalor a Sclero capitur, b 
217. 

Leo paraapondylue, b 262. 
Leo protoayncellua militea alieDat, b 263. 
Leo Conon Tbeodoaium Atramytteoum imperio deji-

cit, 421. Leo Conon Germanum patriarcham relegat, 
ibid. 

Leo CoproDymua imperium ad poateroa propagare 
conatur, 438. Leo Coprooymi filiua, 435. Leo Coprooy-
mua largitionibua et aimulatioDe pietatia imperium 
eoneUbilit , b 487. 

Leo Armeniua regnum occupat, 451. Leo Armenius 
Bolgaricse cladia cauaa, b 451. 

Leo Ac t i i frater, 444. 
Leo Abalantea, b 538. 
Leo Meliaaenua, b 551. 
Leonaa queeator Constantli, b 21. 
Leonea duo aurei, b 158. 
Leonidea Origeoia pater martyr, 610. 
LeoDia Iconomacbi tributum etobitua, b 106. 
Leonia uxor fit monacba, et filii caatrati relegantar, b 

133. Leonia ioteritue prffisagia, b 159. Leonia matris 
eomnium,ibid. 

Leonia Phiioaophi eubatroctiones, b 178. 
Leonia Pbocae aordea, b 207. 
Leonia Conoaie occaeionee emergendi, b 422. 
Leonia Copronymi eeevitia i n adoratores imaginum. 

et Interitua, b 438. 
Leonia Armeni i elogia, b 458. Leonia Armeni i cabdea, 

b 459. 
Leontia Phocsa uxor, b 79. 
Leontiue imperator aalutatur, b 94. Leontiua et naao 

et regno excidit, b 95. 
LeoDtii interitue, b 96. 
Leontius philoaopbus Eudociae filiffi fortunam pro 

dote relinquit, b 41. 
Leontius JuaiiniaDi Rhinotmeti dux, b 92. 
LeoDum cavea aupplicii genua, 124. 
Lepid i ignavia, 310. Interitua, 474, Lepidus Syllae auc-

ceasor a Pompejo oppugoatur, ibid. Lepidua tr iunivir 
Romam et Italiam tenet, 500. Lepidua crudelis, 502. In-
viaua Augueto, 337. Lepidus a Caesare in ordinem coa-
ctus, 518. Lepidue cum Auguato expoatulat, 518. 

Lepidua (M.) Caligulea deliciee, 557. 
Leproai extra urbes agere lege jubei, 101. 
Leucatea juxta Chryeopolim, b 184. 
Levita3 aacria miniateriie deatinantur, 40. Levitarum 

reditue, 42. 
Levia, 42. 
L i a , 25. 
L iban i i accolae vic t i a Jeau, 47. 
L iban i Alectoromantia, b 33. 
Liberalitatis certamen in religione ioetauranda, 105. 

Liberalitaa i n amicos Ibeaaurue maximua, 165. Libera-
litae una cum opibua creecit, 190. Liberalitaa ex alieno 
utrum proait, b 192. 

Liberatio gratiarum actionem poatalat, 111. 
L iber i parentum ioeptiaa « g r e feruot, 185. Libero-

r u m bseredee parentea, 594. 
Liberti Claaaii tyrannidem exercent, 561. 

Libidinea cum idololatria coDJunct», 85 . 
L i b r i pro recordatiooe. 48. Libroe Scytbe&Grttciaigna-

Tise cauaam credeatea, ab iia cremaudie ab&Unent, 633. 
L i b y a Phute, 21. Libye, ibid. L y b i c a aur iga t io , 159. 
Lybica terra Bannibal i fatalia, 456. L i b y a caatellam 

i n quo periit Hannibal , ibid. 
LiciDius ut potitua ait imperio, b 3 . L i c i n i u s Coot-

tantioi afflnia et collega, ibid. L i c i n i u e o b pereecidb-
neui Cbriatianorum regoo palaua e t caaeus, ibid. 

Liciniue Stolo Bediliooia auctor, 360. 
Lic ioius Varua Coraos domat, 401 . 
Licioi i iB CraseuB contra Peraeum m i U H o i v 457. 
Licioiue Sura Trajaoi amicus, 586. 

• Licinius Gallerii Maximiani co l l ega , 646. 
Lictorea aecnriferi regi eeatare e o l i t i , Ϊ Λ . Udwee, 

320. 
Liguribua data pax, 445. 
Liguaticum bellum, 400. 
L i fybe i obsidio, 396. 
Liogua rationalia commuais animalinm, 17. 
Lioguarum diveraitas, 21. 
Lioue succeaaor Petri , 570. 
Lipara , aeu Licandum, b 217. L i p a r a teotata aCn. 

Cornelio, 387. LiparcB excidium, 3 9 3 . L i p a r i t e Iberis 
ducie a Turcie redeniptio, b 257. 

L i v i a auapecta de nece oepotum A u g u a t i , 540. Itam 
de nece Augusti, 544. L i v i a nabi t A u g a s t o prBBgoaot, 
514. Obiit, annoe 86 nata, 550. L i v i a o b iDaoleotiam 
minue cbara Tiberio, 548. Liviae c o n a i l i u m coDtra in* 
aidiatorea, 541. Liviee Faunue, et apopbtbegmata , Stt. 

L iv iua (M.) Baedradali opponi tur , 432. 
Lobizum, b 270. 
Loca DOQ manita i n bellis defendi n o n poeauDt, fSS. 
Locr i a P . Scipione recepti. 446. L o c r o r o m ddedk, 

378. 
Locasta venefica, 567. LocuBta? immiaaae, 35. Locmto 

Bub A lex io , 300. 
Loffotbeta Joannea ad Ruselium def lc i t , b 292. 
Lol l i a Paulina, 555. Ejus caedes, 562 . 
LoUiue Samnis prffido, 380. 
LongaB vitsB veterum causa, 19. 
LongaBVUB aeu ADtiquue dierum, 1 2 8 · 
LoDginiana aeditio, b 55. 
Loiigitudo v i r i cubitorum eex et d o d r a n t i s , 63. 
Lotaa ab Abrahamo liberatua, 22. 
Lucse evaogeliats cbronologia, 545. Lacas et A B 4 * 

reliquise, b 24. 
L u c i luctua, 73. 
Luci l iua pro Bruto ee hoatibua offer i , 508. 
Luci l la Commodi aoror, 598. 
Luciua Apuetiua claasia coatra P b i l i p p u m prefeda, 

444. 
Luciua Agrippa3 et Juliaa filiua, 537. 
Luciua Romaaua epiacopua, 629. 
Lucretise atuprum, 629. 
Lucretiue coneul, 333. 
Lucretiua (C.) claaei praefectue c o n t r a Persanm, 417. 
Luctatiua Catulua P C E D O S claeae v i o c i t , 398. Loda&ni 

(0) Siciliam ordinat, 399. Luctatii C a t u l i triumphuaAln-
canua, ibid. Luctu oondum finito n u b e r e legibos iator 
dictum, 515. Luctum et invocat ionem N u m i a i a el re 
gerendoD atudium conjuogit David , 70 . Lac tda moftto» 
rum eat irritua, 75. Luctua ex cooeue tnd ioe potm 
quam affectu, ibid. Luctus inaaia eet ejua qoem te-
nere occideria, 171. Luctua uniua a n n i , 337. Lacttf 
publicue ob funua imperatoria i n d i c i aoUtoa, b 25. 

Lucumo, 325. 
Lucua, b 163. 
L u d i , L y d i , 22. 
Ludimagieter proditor, 354. 
Luentinaa Numitoria et A m u l l i a v u e , 314. 
Luoi inum feetum, 206. 
Luna matrem signiflcat, 28. L a n a a tergo, 478. l e * 

trea noctu viase, 404. LUDSB etCal igalaB o u p t i e , 558.1*: 
natica pra3dicit Rangabi Imperii amiaaionem, et 
adeptionem, b 131. 

Lupse meretrices, 315. Lupam ae eugere , 605. W 
Romania auepicatua, 367. Lupua A n t o n i u m ten t i* 
L u p i urbea iD^esai, 591. 

Lupic ia Juatini uxor Eupbemia a p p e l l a t o r , b * 
Luatratio et expiatio regionia ob v i o l a t a m refp*^ 

110. 
Lutumplebem repraaseDtat, 118. 
Lux pr imi diei aoli et lunee i o d i t a , 10. L u x aodB 0 1 

io templo, 302. Lux nocturna, 404. 
Lycaooia a Gn. Manlio domita, 4 5 4 · 
L y c i a a M. Bruto aubacta, 505. 
L y d l ludl , 22. 
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L y d o r u m tbeeaurie potitur Cyrue, 162. 
Lygite popul i , 478. 
Lyaaniae tetrarchia, 287. 
Lyaiaa excidium Judsese cogitans, a Juda Machabseo 

rofligatur, 206. Lysias contra Romanoa graeaatur, ibid. 
.ysiat a Demetrio occiaua, 462. 

Μ 
Maaois desertum, 68. 
Mabias Saracenoium princepa Constantem navalipree-

l io viQcit, b 88. 
Maccabaei binominee, 69. Maccabaei martyres, 205. 
Macedonesluxum Peraicum iniitantur, 190. Macedonee 

aemulantur 30,000 novi exercitue, 139. Mut i l i et inflrmi 
honorince doraum remitluotur, 196. Macedonicum bel-
b i m , 445. Ejue exitue, et pacia conditionee 100, 328. 

Macedoniana hsereeie. b 36. 
Macedonii relegatio, b 52. 
Macedoniua Pnearaatomachus, b 23. 
MacedoDum III monarcbia, 52. 
Macennitie, 608. 
Afacbserus caetellum, 224. 
Macheara Herodia auxiliator, 232. 
Macbinae Romanorum a Judaeie eyereae, 297. Macbioa 

Hanniba l i s , 407. MachinaB talenli pondere saxa jaculan-
tea, b 253. Machin® Arcbimedia, 424. 

Machometua aecundue Armeniam recipit, b 95. 
Macies malum aignificat, 29. 
Macinus MegaJia occupat, 467. 
Macr in i genue, morea et adminiatralio imperi i , 614. 

M a c r i n i motus cootra GalieDum, 632. Macrini et Macriani 
Cffides, 633. Macr ini (Q.) interitue, 634. Macrino a vate 
praedictum imperium, 614. Macrinus bie victus ab 
Artabano pacem eroit, 615. Macrioi ceedes, ibid. 

Madiao, 34. Madianitaruin ccedee, 44. Madian i t i c» 
mulierea seducunt Iaraelilae, 43. 

Moeatae, 609' 
Msecenae Auguato mona rch i© re t inend© fit aactor, 

533. Msecenas Auguati iracundiam mitigare eolitue, 539. 
Jftascenatia de Agrippa judic ium, 536. 

JMseraiiius puteua amarus flt dolcia, 36. 
Magi primitiaa diia iinmolaot, 165. Magi Alexandrum 

Aaiae perDicioaum fore vaticinantur, 184. 
Magiater, b 41. Magiatri liberalium diaciplinarum 

Μ. A . Philosopbi atipeudiia conducti, 596. 
Magiatratua patrum funguntur muneribue. 317. Magi -

atratua violentiae populi aeepe cedere cogitur, 140. Magi-
etratua ex viria lecti, 148. Magiatratua indignia mandari 
peaaimam, 614. Magiatratuum aocordia in puniendis in-
jur i ie , facit ut homiiiea privati graeaentur, 75. 

Magnanimi aibi ipai manua afferre maluut, quam hoati-
bua ludibrio eaae, 70. MagDaoimi libeatiua parcunt ma-

ipaDimie quani aupplicibua, 143. Magnanimi non fncile 
erunt imperium, 316. Magnanimue ? i r quoa perdere 

potest conaervatoa mavult, 162. 
Magnatee ae ηοα magni fieri aegre ferunt, 99. 
Magnenli i ingratua animua contra Conatantem, b 12. 

Magnenti i aeevitia, cladea, furor et interitus, b 18. 
Ma^nentiuaregnum affectat, b 13. Magnenliua procerea 
tol l i t , b 15. Magnentiua repudiatia paria conditionibua 
profligatur, b 17. Magnentiua deaperata venia Gallo in -
aidiatur, ibid. 

Magnl cognomentum Pompeio a Syl la tributuin, 474. 
Magnitudo pro auperbia, 122. 
Magoua Pompeiaa a Claudio interfectua, 564. 
Magnua ager, b 131. 
Mago Annibalia frater, 409. Mago Gadea tenel, 435. 

Maflo in l tal iam remittitur, 442. 
Magog Scythae, 21. 
Majjoruin est, non quod eomniaria, aed quid portendat 

aomnium exponere, 118. Magorum tyronnia, 130, 169. 
Magorum caadea, 172. 

Mabometue aedem ab Heraclio impetrat, b 86. Maho-
mei i natalea et iinpoatnrfe, ibid. Mabometaa Romanae 
provinciaa populatur, b 87. 

Maiorica, 436. 
Makbua Antipatr i ineidiator, 227. Malchue Arabe He-

rodem non j-ecipit, 231. 
MaJeflci corporia voluptatiboa aaaiduie dediti , apiritue 

proraua expertea, cremandi a Deo, 125. 
Maleleel filiua Gaidadi, 18. 
Malicbi ccedee, 224. 
Malli Alexandrum ρβηβ confecerunt, 194. 
Maniacea vinctua Conatantinopolim milt i tur , b 238. 
Mamae (S.)f b 162. 
Mamert ini a Romanie defendnntur, 382. Mamertlni 

Mesaanee habitatorea, 380. 
Mamm«a Moea» fllia, 615. Mamma&a a fllio Augueta 

appeUata, 618. F i i io uxorem eripit, ibid. MammaeaB cae-
des et Chrietianiemua, 620. 

MaDanimua EsaaBue de Herode vaticinatua, 243. 
Mananimua tyrannua, 108. 
Manassae Joaepbi bliua, 29. 
Manaesea quindecimua rex Hieroeolymitanue, 111. 

Manasaia caplivitaa et pcenitentia, 112. 
Manaaaea pontifex, 201. 
Mancipium Judaicum a Pbiladelpho redemptum 120 

drachmie, 200. 
Mandane Aatyagia filia, C y r i mater, 146. 
Mandali yiolati poense, 8. 
Mandoniua a Scipione victue, 435. 
Mandragora, 25. 
Mane, felicitatie nota, 132. 
Manea Manichseorum princepa, 639. 
Manna, 36. 
Manna deainit, 46. 
Manoea Sampaonia pater, 34. 
Manubiaa mili tum eaae atatuit Cyraa, 164. 
Manuel Theopbili dux, b 148. Manuel Tbeopbil i aer-

vator, b 149. Manuelia fuga ad Agarenoa, et aoleraredi-
tu3, ibid. 

Manuel patricius rem male gerit i n Sici l ia , b 200. 
Manua iu pariete acribena, 123. Manua ferrea), 439. 

Manuum oacula, 558. 
Mangania rcgia, b 262. Mangania ayngrapha dolo ex-

torta per Iaaacium Comnenum, b 270. 
Mani , 123. 
Maniacea tyrannide affectata occumbit, b 249. 
Manichaei Pauliciani, b 157. Manicbsei a Quado Perea 

ccesi, b 60. Manicba3i Romanaa provinciaa ingreaai. b 
124. MunichaBi ad Iamaelitaa deflciunt, b 157. Manichsdi 
Phil ippopolim traducti, b 209. Manicbaei mil i t ia pulei, 
b 300. Manicbsorum et Alex i i diapatationes, b 305. 

Mani l ia lex, 477. 
Manipul i adorantea eubmiesioaia argumentum, 28. 
Manium evocatio, 69. 
Maoiua Etruacua aruapex, 366. 
Maniue Glabrio Antiochum Grcecia pellit , 450. 
Manlius (U.) Capitolinua de aaxoTarpeio praBcipitalur, 

359. M . Manliua i n Afr icabe l lum gerit, 390. M . Manlius 
Carlbaginem oppugnat, 426. Cartbaginenaium amicitiam 
aimulat, 438. 

Manlius (L.) i n Sici l ia , 396. 
Manliua (T.) Torquatua, 360. F i l i u m victorem eecuri 

ferit, 363. 
Manliua Torquatua coDeulatuin repudiat, 426. Faliacea 

domal, 400. Sici l iam recuperat, 424. 
Manliua (Cn.) Antiocbo plura iuoperat quam Scipionee, 

454. 
Manaeaea ob peregrioain uxorem aacria interdictaa, 

novaai religionem inatituil, 182. 
Mara amariludo, 55. 
Marcellinua, epiecopua Romanua, 639. 
Marcellua Anmbalem ad Nolam yiucit, 423. Oppugnat, 

429. Syracuaaa oppugnat, 424. Marcellua ca3aua ab A n n i -
bale, 432. 

Murcellua (M.) Au^uati conaobrinas Gallos spoliat, 456. 
Marcellua Veepaaiano inaidiataa, 57S. 
Marci auguria divinatio de Romanorum caede, 417. 
Marci Evangelium, 568. Marcue Evangeliata primos 

Alexandrioue epiacopus, 572. 
Marcomanni, 595. 
Marcua Alexandrinus epiecopua, 594. 
Marcua monauhua Leoni Pbiloaopho decem annorum 

yitam prcedicit, b 179. 
Mardeita) Arabibua infeali, b 92. 
Mardochaei fiducia de conaervatione JudaBorum, 179. 

Mardocheeue, nS.MardocbaBuaEatheraBUiinaturexilium, 
n i popularibua aubvenerit, 179. Mardocha?ua per Eathe-
ram Artaxerxia viles conaulit, ibid. Mardochaeua Artaxer-
xia imperi i particepa, 196. Maxdocbaeua princepa Ju-
dseorum, 179. . 

Mare vitam bumanam aignificat, 125. Mare pro lnaulia, 
130. Mare Paziniacum eqm tranant, b 260. Maria conge-
lata, b 120. t . 

Maria Alana vivente marito Botaniataj nnbit, b 292. 
Mar ia Alana fit monacba, b 297. 

Marise (D.) Teatia, b 51. 
Mariamme Moaia aoror, 32. 
Mariamme Uerodi ob periculum infenaa, tandem occi-

ditur, 240, 241. 
Mariamme prior uxor Arche la i , 265. 
Mariamme Agrippos fiba, 282. 
Mariammea obilua, 34« 
Marinua, b 141. 
Marinai tyrannaB occiaaB, 625. 
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M a r i i Chakedonensis invectiya i n Jul ianum, b 26. 
Mari t i abeentia adulterii occaeio, 74. 
Mar l t i i laxatce noctornffl excabiaa, 116. 
Maritue maximum uxorig ornamentuin, 460. 
Mare homo Don Deue l l iam atuprat, 314. 
Marayaa Agrippae libertua, 272. 
Mart iani obitue, b 49. Martiano aquilae umbra portea-

dit imperium, b 46. Martianua boapitea euoa remune-
ratur, ibid. Martianua Antoni i flliue, b 50. 

Martinatiug eocer Leonie Philoaopbi, b 174. 
Mar l i na Heraelii eecuada uxor, b 82. Mar t ine auppli-

cium, b 87. 
Martinue patricias, b 72. 
Martious j>apa reeietit Conetanti Monotbelitee, b 87. 
Martiue (Cn.) Coriolanua, 343. 
Martiue Pbilippua consul contra Peraeum miaaua, 457. 
Martius (L.) Carthagioem oppugnat, 464. 
Martyropolia, b 74. 
Maaada caatellum Idumsffi, 230. Maaad® expugoatio, 

811. 
Maiadeni , 260. Slbi ipei manus afferunt, ibid. 
Masalmaa et Soiymaa Arabes Thraciam at Byzaat ium 

invadunt, 101. 
Maainiaaa Sophoniebam iovitua amiltlt, 440. Maainiasa 

ad Romanos deficit, 436· Cartbaginenies viucit , 463. 
MaainiaeaB obitue et regnl diviaio, 465. 

Maaaagetffi Peraiam yaatant, b 16. 
Matatbiae AaamoDffii pronepos defenelonem religionie 

euecipit, 205. 
Mattbias ob auream aquilam reruUam crematus, 258» 

260. 
Mater a fllio fame necata, 156. Mater infantem devorat, 

219. 
Maternus affectua In l iberorum periculis ae tegi non 

ainlt, 83. 
Matbueala v iv i t annoe 969. 18. Mathuaala Enocbi flliut 

ibid. 
Matbuaala filia Malebeelis, ibid. 
Matrunonioruin legea Augoati , 354. 
Matronae et virgiDea DaYidia victoriam celebrant, 65. 
Matronarum pnvilegia , 318. 
Matthiae Theopbil i flliue pontlfex, 256. 
Matthiaa pontirex, 280. 
Mattbiae Tbeopbilna pontifex. 290. 
Maur i a Medis propagati. 631. Maur i mont l i caatellum. 

b 204. 
Maur ic i i atratagema contra Cbagaaum, b 77. Maur ic i i 

interitua preeaagia, b 78. 
Maur ic i i cum omni familia ioteritua. b 79. Mauric i i 

fuga, ibid. Mauriciua qui et Tiberiua, ο 74. Mauriciua 
comee foederatoruni, Tiberi i gener, ibid. Mauriciua mi l i -
tum •editionem Commentioli proditione ulciacitur. b 78. 
Mauriciue 1.200 captiYoruni 6,000 aureorum reaimere 
recuaat, ibid. Mauriciua Phi l ippicum generum ob fa-
mam de Pbi l ippo euepectum babet, ibid. Mauriciue mi-
Htea captivoa redimere αοα vult , ibid. I lauriciua i n -
fantem auum ultro caadi offert, b 79. Mauriciue niaYtilt 
blo dare pceaaa, ibid. Mauriciua imperator declaratur, 
ibid. 

Maxenti i tyraooie, 643. Mtxeutiue tyraDnus, b 2. 
l iaxent ius a Conatantino victue ία Tiberi aubmergitur, 
ibid. 

Maxentiua Maximlani Hercul i i flliua Romee imperator. 
643. 

Max lmi cognomen M . Valerio decretum, 389. Maxlml 
cadet , 622. 

Maximiaa i Herculi i Interitua, 644. Peraecutio Cbriatla-
noroni , 640. Maxiaiiaaus Herculiue Diocletiaai collega, 
ibid. Maximianue Herculius imperio ee abdicat, 642. 

Maximin i avaritia, igoobilitaa, crudelitae et Germaoi-
etw triumphue, 621. Maximini genas et eflevitia contra 
Chriatianoa, ibid. Max imio i casdes uoa cum filio, 622. 
M a x i m l n i cadea Taclt i ceedia occaaio, 637. Maximinug a 
aanatu dux creatua, 622. 

Bfaximioue Aatiocbenua epitcopas, 698. 
MaximlnuB, Alexandriaua epiecopua, 639. 
Maximinua GaUerlus geuer Diocietiaoi, 640. 
Maximae regno affectato a Tbeodoeio occiditur, b 35. 
MaximuB Btaximi nepos tyraonue Romee, b 69. 
Maximus et Martinus papa Conetanti Monothelitaa re-

aiatont, b 87. 
MaxabaneB, HierosolymltanuB episcopue, 626. 
MeaioB eabterranei Hieroeolymorum, 305. 
l l e d i , BBU Madtt l , a M&dai, 21. 
Medla Baaspracan, b 256. 
l i e d i c u m bellum cum Turcie, ibid. 
Madlca aurigauo, 158. 
Mediel opera rex inimicu* (acile debellator, 486· Μβ· 

dic i regibas maxime timendi, ibid. Medicle Immoailai 
data, 535. Medicae ob non aanatuin eagrotnm ln enuto 
actus. 196. 

Mediolanum captum a Romanle , 405 . 
Medorum et Perearum 11 mooaPcbieB, 119. 
Medorum satrapaB leoalbue o b j l c l u n t i i r , ibid. 
Megabizus, 171. 
Megacles pro Pyrrbo oeci*ua, 372. 
Megalia caitellum Carthaginenee, 467. 
Megar tertiuB Uraeli tarum j u d e x , 405. 
MepastheneB pro Metasthene, 51. 
M e i e x ara Jovie, 365. 
Melan^ia locus, au i et Malagina, b 161. 

• Melcbiiedecue, 22. 
Melchieue, Saulie filiue, 62. 
Melehol Saulie filia, ibid. M e l c b o l DaTidem taUi\^«nl t 

65. Melchol Davidi nubit, ibid. M e l e b o l exanlaote DaTide 
alteri nupta. 71. Melchol D a v i d i r e m i t U t u r , ibid. Melehol 
Davideai ealtaotem ridet. 73. 

Meleleel • i v i t aDDos 895, 18. 
Meliseoue Nicephorue, b 44. 
Melitioe, b 108. 
Meliue (Sp.) regno affectato oeciditor, 350. 
Memoria beneflcioruoi BQppliclum miUgat, 83. 
Mempbibosthes Jonathea filiue, 73. 
Mempbiboatbis excueatio, 78. 
Meoae liberti perfidia, 514, 515. 
Menander hiatoricue, 85. 
Meoas, b 67. 
Menae libertue 6exto Pompeio perfidiam aaadtL 8U. 
MendicuB Armeniue prodit A g a r e o o r a m inaidlai, bxu 
Meoelaus pro Onia, 204. Menelal i m p i i pootifteisiBte-

ritue, 208. 
MeneniuB Agrippa , 337. E j u a d a m apologoa, 340. 
Mene ver i imperatorie erga l a b d i t o a , 613. 
Menea aurea, 478. 
Mepbeoi Cappadocee, 21. 
Meroba Saulia fllia, 62· 
Maroe o l im Saba, 33. 
Meeembria, b 91. 
Mearem ^Egyptua, 21. 
Meaaalina Valeria Claudi i coa jux , m u l i e r tTrainMii 1 

impudica,486. Ejuedem interit t if , 564. Meaaalioaatti 
nubere aggreeea, tbid. Maeaterem a d u l t e r u m edictoClav 
d i l aaciacit, ibid. MesaalioaB l i b e i i , 287. 

Meaaana ab Haanone occupaU, 383. MeaaaDaa COBBN-
ditas, 382. 

Meatbici montea, 478. 
Meathua fluviua, 467. 
MeteHa Sylla) uxor, 473. 
MeteJlua aiagiaier equi lum, 397. 
Met l iodiu i a Michaeie male I r a c U t u a , b 136. Ifelhoi 

excarnificatio et relegatio, b 150. M e t b o d i u a pro J 
Syngelo tlt patriarcba, b 153. M e t b o d i i da aiapro c 
ma , b 154. Methodio divioitua exs t ioc ta flamma libidio», 
ibid. Metbodiua calumaiatorU)U8 pa rc i t , b 155. Meihann 
Scythopolie, 70. 

Metiue, 324. Metiua ob cosmograpbieam tabalamood-
8Q8 a Domitiaoo. 581. 

Metropbanea, b 8. 
Metua uaiua mullie exitlabilia, 32. M e t u a peiicali pro* i»heta3 auctoritate major, 117. Metua i n praBaaoUa et in 

uturum ademptue, 118. Metue per eaaira difcurreoi, 
160. Metua avaritia3 praetexitar, 147. Jietus dtfoetionii 
caaea, b 256. 

Micbael Cappadox Zoen ataprat. b 234. Micbael Zoei 
conauetudine et publico abaUnet, b 239. Micbael factoi 
iaiperator Zoen Sn ordioem cogit, b 235. Micbae l Cala-
phates a Zoe adoptatur, b 124· 

Micbael Raogabe declaratur Iroperator, b 125· 
Michael Balbua Amoricua ob inaidiae in Tineola eoDJat-

tua, b 133. Michael perfide io pioe graaaa iur , b 135,131 
Miehael Tbeopbili filiua, b 150. M i e b a a l Theopbilifll ioi 

a Baailio caaditur, b 167. 
Micbael Buraea Antiocbiam capit, b 204. M l e b a a l q w » 

τίβ bydropicua Bulgaroa domat, b 241, 242. 
Micbael Ducaa imperio ineptaa.b 286. MicbaelDcc*. 

imperator deeigoatur, b 284. 
Micbael Papblago fit monachua, b 242. M S c h a e l pablr-

cba Iaaacium Gomneoum adjutat. Idam ob iiuolentta 
ab eodem pellitur, b 268, 269. 

Micbael Balbua ex careere et compedlbua ad Imparioi 
evehitur, b 135. Michaelia Balbi coofuaa r e l i g i o , i&ULm^-
cbaeli Balbo interceaaione Imperatricia diflSrtar κιρρϋ-
cium, b 133. Michaelia Balbi opioionea. b 136. Micaadii 
Balbi tacunda) nuptiae, b 139. Micbaaua Ba lb i obitaa,» 
141. Micbael i Balbo auguria Imparii, b 129. Miehael ι 
Demelrio zpartyra opam irostra tparat, b 239. 
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Michael Parapinacius cognominatuB, b 288. 
Michael is imperatoria oeeium traoalatio, b 176. Micbae-

l is Theophi l i fllii profuaionea et impietae i n matrem et ao-
rorea, b 153. Michaelis Tbeopbili filii duee Arabicee expe-
ditiones, b 158. Michaelie Theophili filii aurigationea et 
neglectus Reipublica?, b 159. Michaelie Tbeopbil i filii 
inepta comitas, et luaue ecelerati, b 163. 

Micbaelia Paphlagonia morbua ob perjurium, b 234. 
Micbael ie Dacse imperatoris inepta atudia, b 287. 
Micbeas yulnerari ae jubet, et Acbabum arguit, 94. 

Micheas Achabo exitium praedicit, ibid. Micbeae i n 
carcerem conjicitur, 95. 

Micipea Maainiaasa filius, 465. 
Mil i tare atipeadium, 580. 
MUeapraedatum educendua, utet commeatuaauppetat> 

et corpora Jabore firmentur, et diaciplina militarie η ο α 
exoleacat, 157. Milee direptioaem locupletie urbia diutur-
n i laboria prcemium exapectat, 162. Milea pene oatenao 
Judesie i l ludit , 286. Militea pauci, aed fortea et exerci-
tati, etiam multia aunt formidabilea, 77. Militea 300,000, 
47. Mili tea ducem bellicoaum ignavo prseferuot, 158. 
Mil i tes i n nullo belli metu negliguntur, 212. Militea A u -
g u s l i l i tem Antonianam diaceptant, 510. Militea ceaaura 
accleeiaetica notati, b 203. Militee an martyree, ibid. 
Mil i t e s Arietobulum pacem aervare α ο α aiauat, 224. 
M i l i l i b u e ante pugnam dimiaeia donatur mercea, 106. 
M i l i t u m licentia coerc iU a Pompeio, 119. Mi l i t i a neglecta 
i m m i n u i t u r Imperium, b 274. 

Mdle talentia redempta pax, b 108. 
M i l o Tarentina arce Romania cedit, 379. 
M i l o Pyr rh i dux, 473. 
Mi lon i a CsBonia Calignlaa nubit, 557. 
M i l i u m locue Conatantinopolia, b 62. 
Mimas , b 32, 37. 
M i n a Judaica l ibrarum, 2 226. 
Minffi irritffi, 104. 
Minerva deaponaa Antonio , 513. Mineryse sedea, 605. 
Miniater fidelia non omnia lyranni juaaa exaequitur, 92. 

Min ia t r i bene mer i l i indulgeri aibi Yolunt, 71. Miniatr i 
culpam domini luunt , 96. Miniatrorum regiorum i n 
bellia inteatinia fldeelubrica, 71. Miniatroruin laboribue 
fruuotur domini , 74. 

Minorica, 436. 
Minntiua Rafua contra Galloa, 446. Q. Minu t i i Rnfl te-

meritas, 415. M . Minutiua ab JSquis • inc i tar , 346. M . M i -
nat iot magieter equitum, 414. Minuciue Auguriaue, 350. 

Miracula ad Sinam editaMoai, 35. Miracula el iam ty-
rannornm aeevitiam frangunt, 122. Miracula ab impro-
bia eluduntur, 124. Miraculia commiaaa religionie coo-
troveraia, 92. Miraculis pietas erga Deum excitatur atque 
augetur, 124. Miraculum evangelici codicia non coin-
buaii, b 174. 

Miaac pro Miaaele, 118. 
Miaael Miaac appellatua, ibid. 
Miaerorum nul l i cognati, 205. 
Mithridatea Cypr i gazophyiax, 169. Mitbridatea a filio 

Pharnace occiditur, 223. Mitnridatee rex Parthorum, 250. 
Mitbridatea ad Euphratem a Pompeio proQigatua, 477. 
Mithridateafugieado quam pugnando hoatia gravior,479. 
Milhridat ia inleritue, ibid. Mi lhr ida t icum bellum, 477. 

Miziziua tyrannua, b 90. 
Mnaaeaa Damascenua meminit d i lny i i , 19. 
Mneeter ealtator Meaaalin&e amaaiua, 564. Mneaterla 

Interitue, 565 
Moabita primogenitum adolet ; 98. Moabit® ad interne-

cionem ceedi jubentur, 60. Moab t t» Achabo tributarii , 96. 
Moabitea ex errore in manna hoatiuin inciduni , 98. Moa-
bi tarum rex Dayidis cognatia boapitium prabat , 66. 

Moameti natales et impoetaro, b 86, b 178. 
Moeilaa, b 163. 
Mociua (S.), b 506. 
Modealia diacitur a pueria exemplo modeatorum ae-

num, 147. 
Mcenia tranailire capitale, 316. Moenia aacroeancta, 

ibid. Mo3nia aratro deeignata, ibid. 
Mcaaa Juliee Senec® aoror, 615. 
Monachi ab Argyropulo locupletati, b 232. Monachl 

Michaelem venere abatinere jubent, b 239. Monacbi 
Theodora longam eBtatem polhcentur, b 153, 478. M o -
nachoram Cffidee aub Copronymo,b 110. Monachns en-
aifer, b 78. Monacbua et Mahometi suffragator, b 86. 
Monacbna fatidicus, b 129. 

Monarcbia ad bella et aeditionea reprimendat utilia, 
338. Monarchiffi gerendae ratio, 532. 

Monaatica cenaura de historiis, 2. 
Moneta mntata a Comneno, b 299. 
Mongos Petrue, b 54. 

Monitia apretia cladea accipitur, 107. 
Monituria fidelie preemium calamitaa; 139. 
Monobarus Bazeua Adiabenua, 282. 
Monomacbi conailium, negligentia et mollities, b 248. 

Monomachi profuaionea, rapacitaa et Orientia amiaaio, b 
260. MoDomachi ineptiae de Zoe et Alana concubina, b 
260, 261. Monomachi morbua articularia et lateria dolor, 
b 261. Monomacbi obitua, b 262. Monomacbi Tbeodosii 
praaidia aeditio, 264. Monomachua fit imperator, b 247. 

Monacbaa Tbeodoaiua relegatar, b 264. 
Monoxyla Roaeorum navigia, b 255. 
M o n o t b c l i t » , b 86. 
Mona Judaica tribua, 121. 
Monatrum foedum sub Mauricio natum, b 76. Monetmm 

Byzanti i natum, b 289. 
Monti i quffiatorie interitaa, b 20. 
Mopsi fona, 22. 
Mopaueatiae excidium, 201. 
Mora aupplicii, damoatia aliquando ealatarie, 118. 

Mora boatia, timiditatia auepicionem probet, 186. 
Morbue ex metu, ex morbo mora, 69. Morbua capitia 

i n Arabia , 534. 
Mor i optare, nec poaae, 592. Mora exan imi segritudi-

ne, 83. Mora minua acerba iis qui facti aunt votorum 
compotea, 145. Mortia denuntiatio trietiaaimue nuntiue, 
11. Mortuia viyentium negotia ne impediunto, 548. M o r -
tuua reauacitatua ab E l i a , 92. Mortuna fingitur qu i oc-
ciaua eet, 215. Mortuua nuntiua ad mortunm, 54. 

Mortago Bulgarua, b 12. 
Mos aqua. 33. 
Moeaica inatituta, cur ignota GraBcie, 200. Moaaici 

l ib r i dio amieai reperiuatur, 112. 
Moeie aalivitae et educatio, 32. Μοβββ iEgyptiam mam-

mam asperaatua, matri auae restituitur, 32 et 33. Moaea 
diadema proculcat pedibua, 33. Moaea expoaitua a Tber-
muti educatur, ibid. Moyaea, i d eat, ex aqua aervatua, 
ibid. Moaia expeditio /Ethiopica, ibid. Moaia miracula 
apud Pharaoaem, ibidMoses ab Abrahamo aeptimua, 33. 
Moaee miraculie coofirmatue Pharaoaem adit, 35. Moeee 
i n lapidatiooia periculo, 36. Moaea Idumaeos reformidat, 
42. Moaea ChanansBam videt, aed nou ingrcditur, 45. 
Moaea tabulas legia confringit et reparat, 38. De Moae 
et Aarone oraculum, 50. Moaia faga et Duptiee eecundaa, 
34. Mosia iracundia ob Titulum, 37. Moeis manua i n 
altum elata? victricea, ibid. Mosia obitua, 44. 

Moeoeb, 21. 
Moaynopolie, b 224: 
Mubumeti Imbraelia crudelitaa et interitua, b 256. M u -

bumetue Imbraelia filiue, b 255. 
Muliebrea illecebrse etiam aapientiae. i n fraudem i l l i -

ciuot, 85. Muliebria άχιχισμύς, 69. Mul iebr ium ornamen-
tornm cootrovareia, 447. 

Mulier adoptai filium, 33. Mul ie r gigantea, b 60. M a -
Uer Sabea csedendi auctor, 79. Mul ier formoea, fera cu i 
reaiati non poteat, 158. Mulier formoaa ab aoiaate qu id -
vie impetrat, 180, 182. Muliercula importnoa impetrat 
audieotiam ab Adriaao, 589. Mulierem formoaam inta-
ctam dimittere Barbaraa inboneatum ceaaet, 100, 141. 
Mulierea ad vindictam prooiorea, 180. Mulieraa Aaayrio-
rum aciem reatituuat, 235. Mulierea armats , 595. Μ α -
lierea in Saporia exercitu, 603. Mul ier i iratsa non flden-
dum, 185. Mulieribua non via afferenda, aed peranadere 
licet auotore Cyro, 158. Mulieribua curra yebi conceaeam 
353. Mul ierum yis, 173. 

Mulorura juga 10000, 190. 
Multitudo paucitatem auperatura creditar, 77. Mul t i -

tado delinqaentiam aon facile aiae pablieo malo coer-
eeri poteat, 183. 

Munatiua (T.) Plancaa Antonianue a Ponto Aqul la 
yictua, 498. 

Mundua χ^σμος, 16. 
Munera non tutum eat accipere ab omnibua, 100. M u -

nera peritnrl repudiata, 123. Munera cuique pro digni-
tate tribuenda, 166. 

Murea PalaBatinam affliguot ob arcam, 58. Mures 8en-
nacheribam Pelueio pel lunt , 111. 

Murua longua, b 58. 
Maaca Dea Accaronia, 96. 
Maacse saturffi minua moleaUB, 272. Muacarum immia-

Bio, 35. 
Muaica profligat malos genioe, 64. 
MueoniuB pbiloaopbua, 577. 
Mutatio ex malo m bonum, 112. 
Mut ia Pompeio abaente adullerat, 479. Mut ia S. Pom-

peii mater, 511. 
Mutianua contra Vi te l l ium a Veapaaiano miaaue, 576. 

Mutianaa Veapaaiani Vicariua, 577. 
Matlnu Pooaai ad Romanoe dtfleit, 430· 



1115 1NDEX IN ZONAIlifi ANNALES. 1146 

Matineneie obsidio, 497. 
Matietratum urbe Siciliee, 388. 
Mutiuft Cordue Scaevola Poraennam occiaurue, 335. 
Mutus prse metu, 228. 
MyhB, 516. 
Myra capta ab Agarenie, b 236. Myreoeee Bruto Ββ 

dedunt, 505. 
Myriadea, 462 et 800, 175. 
Myeia Europcea, 509. Mysi eeu Bulgari, b 58. Myai ad 

Olympum, 454. Myei, 531. 

Ν 
Naas, Ammonitaruui rex, Ieraelitie mioatur, 59. 
Naba nions, 45. 
Nabal Carmelita, 68. 
Nabat aecundua rex Ieraelitarum, 89. 
Nabathfiei Arabea, 209. 
Nabiotha, 66. 
Nabia Lacedaemoaiorum Lyrannae, 446. Nabisab Mlo-

lifl peremptus, 451. Domitue a Flaminio, 447. 
Nabla, 79. 
Nabothi vinea et caedes, 93. 
Nabuchodonosor Hieroaolymia captia regem occidit, 

3000 captivorum abducit, 114. Nabucbodonoaor Necbaum 
iEgyptium viocit, ibid. NabuchodoDOBoris aaevitia in Se-
dechiam, 115. Nabucbodonosoris aecunda expeditio in 
iEgyptum, 117. NabucbodoooBor somQium euum a Ma-
giasibi dici poatulat, 118. Nabucbudonosorie eomnium de 
Btatua, 119. Nabuchodonoeor hoaorem habet Danieli, et 
Hebreorum Deum celebrat, 122. Nabucbodonosorie eoni-
pium de arbore, ibid. Nabuchodouoeoris aurea etatua, 
ibid. Nabuchodouoaoria memioerunt BeroBus, Megaatbe-
nea, Philoclee et PbiloetratuB, 123. Nabuchodonoeor au-
perbuB et inaolena, 122. Nabuchodonoeor in furorem 
actus eepteoi aonoa inter beetias degit, 123. 

Nabuzardan Hieroeolyina incendit, ibid. 
Nacbor, 22. 
Nachordan, rex Aaayriorum, 111. 
Nachordau, Senoacberibi filiua, 142. 
Nadabi et Abii interitua, 40. 
Naemao. Vide Neeman. 
Nahumus excidium leraelitarum ante annoa 115 pr»-

dicit, 108. 
Naie capitur, 47. 
NarbooeDsee olim Bebrycee. 406. 
Narciaaua, libertue Claudii ab epietolia, 563. Ad Meaaa-

linaB tutDulum occiditur, 566, 568. 
NarcisBue Commodum jugalat, 601. 
NarcieeuB, BierosolymilanuB episcopue, miraculis cla-

ru8( 612. 
Nareee, Perearum rex, b 12. Narees Peraa pacem cum 

Romanie facit, 642. 
Naraetia et Belliaarii diaeidium, b 69. Nareetie a Pho-

ca defectio et interitua, b 80. Nareetis elogia, b 69. 
NasamoQum excidium, 581. 
Naeturtium Peraarum obaoniuai, 147. 
Natalee regiorum filioruoi laxgiUonibue [populorum 

bonorati, 209. 
Natare oeacire, duci et militi iDCommodum, 192. 
Natban propheta, 73. Natbaa Davidem arguit, 74. Na-

thaa Salomoois atudioaua, 82. 
Naturse et exercitationia dona, cauea calamitatia, 250. 
Navale» pugn» S. Pompeii et Augueti, 516, 517 p«-

sim. 
Navia eenea navigatiODia preaidium, b 57. 
Naves onerarise 400, triremee 700, a Juliano crematse, 

b 27. Navea 800 capt® a Pompeio, 480. Navee 300 ad Ac-
tium taptae, 527. Navia boatibe prselextu legationie eva-
dit, 439. Navis 16 remigiorum, 449. 

Naupacti deditio, 452. 
Nazoraeua, 54. 
Neapolia Thraci», b 271. 
Neapolia Libyca a Pieone everaa, 467. 
Nearchus ex Oceano Indico in Eupbratem redit, 196. 
Neceesitae audaces facit, 102. 
Necbaus iEgyptiua Medoe oppugnaturae, Joaiam occi-

dit, 113. NecbauB JSgyptiue a Nabuchodonoaore vincitur, 
114. 

Nectariue, b 37. 
Neeman Syrua a lepra muodatur, 99. 
Neemias inataurat Hieroaolyma, 135. Neemiae ee con-

tra Moabitae, AmmoDitae et Saniaritanoe muuit, 178. Nee-
mias Xerxia pincerna inataurat Uieroeolyma, ibid. Neo-
mise eerumnaa pro patria, ibid. 

Negra, b 60. 
Neojrodus primoe gigae et tyrannue, 21. 
Neocmarea excidium, b 279, 

Nemezi gens Gallica, forte Nemetes, b 294. 
Neiuezoruni defectio, ibid. 
NepbUlim, 25. 
Nero pro Domitio, sextas Romanorum imperator, 

288. 
Nero 17 annoe natue fit imperator, 430. Nero primoi 

CbrietiauOB peraecatus, 570. Neronie adoleseentia laxo-
rioaa,568. Aurigatioaes et ecenicaB exeicitationes, 3& 
Nero poet matricidiam nocturnis terroribu» exagit&tar, 
ibid. Neronie coneilia deeperato imperio, fuga, interitat, 
571, 572. Expeditio ia Grseciam, 570. Imperium, 568. 
Νeroois utriuaque sexas condaplicat® nopte, generis 
activi et pafteivi, 5)1. Neronia partue, 570. Csedes, $71 
Neronie lDteritus, 292. 

Nero (Cl.) Uasdrubalem ceedit, 433. In Sieffia,ttLHeto 
(Cl.) cum Baanibale dimicat, 432. 

Nero Germanici filiue, 548. 
Nerva astrologi meudacio ee r ra ta» , 583. Trajanum 

adoptat, 584. Nervee imperium, 582. 
Neatorius hsereticas, b 41. 
Neetorie defectio, b 288. 
Niceea a Sclero occupaU, b 217. Nlcaaa capta a Franas, 

b 300. Nicfleoa prima eynodas, b 9. 
Niceenuoj Synrbolum, b 10. NicsBnum septimum cond-

lium de imaginibus colendie, b 117. 
Nicanor Juda3 iaeidiatur, 208. NicanorU ioteritoi, 

ibid. 
Nicephori Csesaris et fratrum poana, b 118. Nicephori 

eordee, rapacitas et exactionee, b 123. Io Nicephoram 
Bcomma, b 207. Nicepbori interitue publici luctue soli-
tium, b 125. 

Nicepborus Phoeas, b 177. Nicepborua Phocss Barde 
filiuB, b 194. Nicephorus Pbocaa Cretam eubigit, b 196. 
Nicephorua Phocaa metu tyranDidia e Creta reTocator, 
b 197. Nicephorua Pbocae ιη Syria bene pugnat, b 197. 
Nicepborua Phocaa tyraDaidia suepicionem callide a se 
amovet, b 198. Nicepborua Phocas lmperator dedaralor, 
b 187 Nicephorua aacros reditua In militiam confertu, 
b 202. Nicepborua Phocaa ad rem militarem refertomnia, 
b 203. Nicephorue Pbocae eccleeiastica suffragia et mfi-
tua eibi viDdicat, b 203. Nicephorue Phoeaa moro fatam 
excludere atudet, b204. Nicepboruaex fame lucrumct-
ptat, b 206. Nicephorus Pboeaa inviaue ob licentiam oi-
tum et avaritiam, b 215. Nicephori Pbocffi expeditio& 
licica,b 200. Nicepbori Phocse coronatio et naptiae, UH 
Nicepbori Pboca) Duptiss eecuodaB a patriarcha lmpeditft 
ibid. Nicepbori Pbocaa defectio, b 227. Nicephoro (a) p» 
puli alieoatio ob ludum mililarem, b 230. 

NicephoruH Uraoua Bulgaroa domat, b 224. 
Nicepborua ComoeDua, b 297. 
Nicephoraa Phorbeoi CatacalonU filiua, b 299. 
Nicepborus inaidiator dat pcBnaa, b 300. 
Nicepborue Goprooymi filiua, ibid. 
Nicepborua generaba lô otbeta imperator appellatar, 

b 121. Nicephorua Ireoen m exailium mittit, ο 122. Nh 
cepborua imperator atricto gladio petitue, b 124. Niee-
pborus a Bulgaris occiditar, b 125. 

Nicephorus patriarcha Leonia Armeuii impietitea 
praeaeniit, b 130. 

Nicephorizea eunucbus, b 287. 
Nicepborizie logotheta? interitua, b 293. 
Ntcetaa CoproDymi fihua, ibid. 
Nicetaa, Gregoree filiua, bonoriflce ab Heradio exdpt-

lur, b 84. 
NiceUa eunucbus, Coprooymi patriarcba, b 111. 
Nicetaa dux Antiochenoa male tractat, b 236. 
Nicetaa Ooripbaa, b 300. 
Niciaa Pyrrhi proditor aupplicio afficitur, 376. EjQ* 

cutia in lora sellffi coDcisa, 379. 
Nicius Cerealia inaidiator Caligtdae, 557. 
Nicocizaa, b 225. 
Nicolai patriarcbffi relegaiio, b 179. Ejue reatilalio, h 

182. 
Nicolai Publicani de Conatantino Duca pnedictio, b 

183. 
Nicolaue Damaacenas Herodis orator, 257. 
Nicolaue grammaticua patriarcba, b 297. 
Nicolaua Miriflcus, b 299. 
Nicomedes, BitbyniaB rex, 467. 
Nicopolis capta a Bulgarie, b 241· 
Nicopolia, 510. 
Nicon macbina, 294. 
Nigidiua Figulua moDarcbiam Augaeii praBdicit,̂  
Niii foesaB et aggeree exetracti a Judasia» 32. 
Nili ortua et iocreinenta ex Dione, 608. 
Nilus Geon, 17. 
Niaivae Deue excidium mioatar, 107. N in iv i t e tcUpe* 

nlUntia conserTantur^ ^ . M i n i T o eapta aNabodŵ  



1117 I N D E X I N Z O N A R J E A N N A L E S . 1418 

nose, 146. Ninivea excidiom etiam poet poenitentiam 
vaticinatur Tobitua, ibid, 

Ninus urba, 22. 
Niaan Apr i l i s , 35. 
Nisibus, b 15. Niaibis a Gordiano tertio recuperata, 

624. 
Noa Deum propi l ium habet, 18. Noa Lamechi filiue, 

ibid. Noa rem divinam facit, 9. Noa vitiaator, et Rebr®-
orum Bacchua. ibid. Noa vivit annoe 950, 19. 

Nobil ieaimi nonos, b 61. 
Nobili tas apud exteros receptu non caret, 85. Nobi l i -

tas etiam apud boatea hooorata, 118. Nobilitas auimo-
809 facit, 317. Nobilitati etiam ab hoste bonos habe-
tur, 103. 

Noctes a l t e ra© duarum uxorum, 160. 
Noemis, 55. Noemie fehcitas, ibid. 
Nola repulsus Hannibal , 81. Nol© sontibus appeneae, 

421. 
Nomen gentia terra delendum, 59. Nomen cum re a l i -

qnando eonaenait, 69. Nomina captivie mutata, 118. No» 
mine mutato rea eadem fertur, 338. 

Nonacrina aqua, 197. 
Norbaoue (C.) contra Bratum et Caesiuiu missua, 505. 
Nor icu in , 521. Α Pbi l ippo captum, 424. 
Novee tabulae, 338. 
Novatue Catharorum auctor, 627. 
NovercsB privigoia infeats, 127. 
Nox prffilia d inmit , 189. Nox opportuna paucioribas 

a d boetes iovadendoe, 189. 
Nubes, Dei deacenaum i n templum Salomooia teatari 

credita, 84. 
Nucer ioi crudeliter tractati ab Haanibale, 421. 
Nuditar eimplicitatis syiDbolum, 17. 
N a m a invitus, nec niei eacria rite peractis, regnum 

euBcipit, 321. Numa Pompiliua, eecundus rex Rooiano-
rum, ibid. Ejus satas et omtua, fiducia i n Deum, inati-
tuta, pacatum regnum, ibid. 

Numerianua imperator, ut perierit, incertum, 639. 
Numerius Fabiue, 398. 
Nomiciue fluviiie, 313. 
Naminis neglectus cladee parf t ; 50 Numin l provi -

dentia Davidem, ne patriaoi oppugnet, coneervat, 69. 
Numitor regoo a fratre apobatur, 314. 
Nuntiua falaue ceedia causa, 156. Nunt i i falsi facile 

decipiunt, 72. 
NuptiaB per dies quatuordecim celebrata3, 145. 
Nymphaeum, b 50. 

Oabis, b 42. 
Obseratarum liberi i n serTltutem abrepti, 90. 
Obedua, 56. 
Obiter n ib i l agendum, 596. 
Oblivisci iojunam diificiliue eat quam ignoecere, 77. 
Obaeasie aut gladii aut famia exit ium metuendum, 115. 
Obaidee dati a quibua regno timebatur, 283. 
Obaidio, famee, peatia coDJuDguntur, 115. Obsidionie 

eolveodee honeeta causa queesita, 211. 
Obaignare, 134. 
Occaaionem qui suppeditat eat culpa? auctor, 158. 
Ochozice interitue, 103. 
Ocboziae, mali corvi malum ovum, 96. 
Octacilius Crasaua coa. i n Sici l iain venit , 384. 
Octavia Neroni nabit, 287. 
Octavia Augueti soror M . Agrippae nabit, 532. Item 

ADtonio, 515. 
Octavia repudiatur a Nerone, atque occiditur, 669. 
Octavia Claudii filia Domitio nubit, 565. 
Octaviae eororis Auguati obitue, 537. 
Octavii aomnium, 480. 
Octavius Claudii filiua, 287. 
Octavius (C.) Ceesar Auguatus. Vide Auguatue. Octa-

•ius (C.) a Lyeia occiaua, 462. 
Octaviua (M.) Caaaii metu necein sibi conaciacit, 504. 
Oceanum Indicum ingreeeua Alexander, 194. 
Ocriaia Servi i Tul l i i mater, 327. 
Oculi dextri effoaeio poatulata ab hoate, 85. Oculi d i -

vinitue aperti vident arcaua Dei, 100. Ocol i precibua 
peretricti, ut videotee non •ideant, ibid. Oculi uota 
calliditatia, 128. Oculi aapientie eignum, 131. Oculo-
rum effoaaio quietos reddit homioee, b 228. 

Odenati una cum filio ioteritus, 634. 
Odeoatua Palmyrenua Pereas oppugnat, 631. Odena-

tua Balietam et Quintum occidit, 634. Odenatoa Orien* 
tia dux a Galiano creatur, 684. 

Odium publicum ferre difflcile eet, 172. Odiom crude-
litate DOD mitigatur, aed exaeperatur, 220. 

Odola Bpelunca, 66. 
QKbarea equieo Dario regnum conciliat, 172. 
QEcuinenicua magister cum duodecim collegia a Leone 

ob cultum imaginum exuatua, b 105. 
Ο fortem et fidelem aDimum. prceclara laue. 163. 
Ggus, 43. 
Olbia Sardinia? urbB, 388. 
Olbianue, b 197. 
Olda vates, Selumi uxor, 112. 
Olei vino misti medicina, 534. Oleo eacro inaugurati 

regee, 82. Oleum in vasa transfusum multiplicatur, 99. 
Olympi moDaeteria, b 275. 
Olympiadie eomDium, 183. 
Olympias Aridteum pr iv ignum veneflcio delirum fa-

cit, 127. 
Olympias Alexandrum ββ ex Jovc Datum Bomniantem 

irridet, 188. 
Olympiae Herodis filia, 254. 
Omeo ex verbie petitum, 60. Omen malum i n hoetee 

•ertatur, 122. Omeu victoriea Actiacte, 527. Omen cladia 
Terba Evaogeli i , b 67. Ooiioa obitua AuguaU, 543. Omina 
inauspicatfle expeditiooia, 627, 282. 

OniGe csedes expiata malo frugum proventu, 223. 
Onise preccs, ibid. 

Oniaa pontifex, 158. 
Oniaa Simooia Jueti filiaa pootifex, 201. 
Ooiaa iniEgypto pontifex, 208. Ooiaa imbrem precibue 

itupetrat, 223. Oniaa ob pacia etudium lapidatur, ibid. 
Opbitea olim dictua Orontea flutiuB, b 18. 
Ophnia E l i i filiue, 56. 
Opioiooe homii iuin falai ad noatram commoditatem 

abuteodum, 158. 
Opobalaamum, 223. 
Oppiue Metellus contra Sertorium, 474. 
Opaarae Joaonee, b 265. 
Optimi cogDomeotuoi Trajano datum, 587. 
Opaio peetia, famie aut belli, 80. 
Opuntem Sulpitiue occupat, 436. 
Or Mariamoies maritue, 37. 
Oracula et piclarsB de imperatoribus, b 133. Oracula 

verbie auibiguia deludunt homioei , 171. Oracula de Can-
nenei clade, 417. Oracula amphiboliia deludunt homioee, 
456. Oraculo proditum faciQU8,47.0raculum de expleodo 
hiatu, 361. Oraculum de C b r i a o , b 115. Oracalum de 
Sci r to : Affl*get miaeroa Scirti aallatio cives, b 116. Ora-
culum de Michaele Balbo, b 141. Oraculum Macriao da-
tum, 616. l tem Tarquinio, 333. Oraculum de orbia i m -
perio a Joaepbo perperam intellectuoi, 576. 

Oratio cootumeliosa et arrogane, odioea, 86. Oratio-
nea recitari de ecripto aolilaB, 547. 

Orbie partes quatuor, 127. 
Orbitaa homini divit i mortem trietiorem facit, 111. 
Orcua I O C U B , b 266. Orcum Sulpiuua occupat, 436. 
Orebi montia miracula cum El ia , 92. 
Oreatiaa po*t AdrianopoliB, b 251. 
Organa aurea, b 158. 
Origenea Ca3sarea3 Paleeatioea docet,623. Origeneamar-

tyr i i cupidua,et reliqua ejus acta, 610.Martyrium rafugit, 
626. Origenicae opimonee a Vigi l io et Eutychio damnan-
tur, b 68. Origeuis absurdce opioiouea, ibid. Origenie ca-
Btratio, 611. origeoia peculiaree opinioDea, 626. 

Oriphaa Agarenoa coercet, b 140. 
OrnaB JebuaaBi area, 80. 
Oroatua ridiculoe facit ineuetoe, 153. 
Urodes, Partborum rex. 511. 
Orophernes Ariarathia filiua adoptivua, 461. 
Orpba, 55. 
OrphaDotropheum, b 70. Orpbanotropbeum ab A l e -

xio inatauratum, b 302. 
Orphanotrophi fratree graseaQlur i n aobditoa, b 239* 
Orphanotropbum fallit coneilium auum, b 240. 
OrpbaDotrophua caecatur, b 251. 
Orphanotropbus. \ide Joauoee. 
Orphanotrophue acerbua Qaeestor, b 259. 
Os magDiloqaum, 128. 
Oaculo cffides coojuDgitar, 79. 

'Oaeae octavus decimua rex leraelitarum, 108. 
Oasa praBBtantium virorum magui asatiaiata, 118. 

Osea mortuorum sub limioe, 548. Oaaiam Joeepbi 
traoslatio mandata, 32. 

Oateoto Hieroaolymorum ioteritum provideotia, 302. 
Otaois filia Magorum impoaturam detegit, 171. 
Otho, 291. Otbo factione mil i tum flt imperalor, 572. 

Galbam occidendum curat, ibid. Otho reconcilialione 
Vi t e l l i i deeperata ββ ipaum interficit, 573. 

Otboaiani bU vicU a VltoUlanle, ibid. 
Oiiom malu cogitattonos parit, 5. 
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Ozan ob contrectatam arcam perit, 73. 
Ozias Deo quinque diee prafinit , 99. 

Pacorug Parthua, 511. Α Vendidio cseeus, 519. 
Pachorue Partbua AntigODom hieroaolyina redncta-

ru§, 230. 
Pacie cauea bellum, 324. 
Psean nyninaa bellicua, 161. 
Peeonea aliique Pannonii , 520. 
Pagl 985. Judssorum everai, 590. 
Pal&eaUaa Pbii ie t i im, 21. PalceetineB quinqae urbes, 

Geta, Accaroo, Aacalon, Gaza, Azotua, 58. PaleBetini ab 
Iaraelitie profligati, 47. Palseatini vict i a Jeau, ibid. P a -
lseatini Iaraelitia annoa 40 imperant, 53. Paleaatini bie 
vincunt laraelilaa, 57. Palaaetioi quinque podicea et mu-
ree aureoa cum arca mi l t un l , 58. Palaeatini ferro interdi-
cunt Iaraelitia, 60. Palseatini Iaraelitaa ceedant, 70. Pal®-
atini bia a Davide profligati, 73. PaleeBtinorum 60000 
caeea, 62. 

Palmyreni victi ab Aurel iano, 647. 
Palatiuni, 317. Habitatio Principia, 534. Palat ium clau-

Bum, 605. 
Pallaa Felicle frater, 289. Pallas Claadi i libertae Qaea-

•tor, 564. 
Pampbyl ia a C D . Maolio domita, 454. 
Panie hordeacena Yilitatia nota, 51. Pania, naetur-

l i u m , aqua Persarum vir.tus, 147. Panem sacrum ab 
Inquinalia edi nefaa, 66. Panea azymi cur. 39. Panee 
aacroe edit David, 66. 

Panicua terror, 101. 
Panium a Micbaele eaptum, b 139. 
Pannoni i , 521, 531. 
Panornium a Romaaia captum, 393. 
Panormua ineula, b 193. 
Pantaenua pbiloaopbua sub Comoiodo, 601. 
Pantepopti monaateriam, b 302. 
Pantbera velocitatia nota, 127. Panthera Macedooum 

monarchiam aignincal, ibid. 
Panthia muberum Aaianarum formoaiaaima, 154. 

Pantnia Abradatem aruiat, 160. Paothia ob mar i l i c s -
deni ae jugulat, 163. Pantniae iuaignia pudicitia, 157. 
Panthiae ad Abradatam oratio, 160. 

Pap&B legati lcoDomachia aaaenliuntur, b 162. 
PapaTerum capita decaaea, 331. 
Paphlagonea Ripbatei, 21. Papniagonca tributarll eine 

tatrapia, 168. 
Papianua fortaaae pro Papiniano, 610. 
Papiae, Michaelie Baibi cuatoa, b 134. 
Papiriue (L.) Curaor, 364. Papiriue Lucanoe, Brutioa et 

Tareatinoa domat, 379. 
Papiriua (C.) Coraicam domat, 402. 
Pappi cffidea, 233. 
Papytiua mona, b 305. 
Parobola Micbasaa Acbabum arguit, 97. Parobola da 

rubo et cedro, 107. Parabolae antee ad arguendoa po-
tentea et iracundoa, 74. Parabo l® Salomooia, 83. 

Paradiaua. 17. 
Parapinacii cognomentum, b 288. Parapinacli obi ta i ; 

293. Parapinaciua ex imperatore fit mooacbus, b 27. 
Parcare eubjectia et debellare auperboa, 155. 
Parcimouia insolita malum omen. b 282. 
Parentum luctue et probrum ltoeros a flagitiis de-

terrere debet, 141. 
Paria biatrio, 580. 
Parinenio Alexaodr i medicum calumnlatur,)189. Pa r -

inenionis caadea 191. 
Parricidio ηοα regnum eed exailium qu®ai tum, 111. 
Partht bia victoree duorum fratrum Antiochi et Deme-

t r l i , 217. Parthi Antigono opem ferunt, 230. Partbi a 
Medie vict i viciaaim Media et Armenia poliuntur, 522. 
Partht Ticti a Trajauo, 587. Parthorum motus poet 
Pbi l ippam pugoam, 511. 

Paear urbe, b 256. 
Paecba, 85. 
Paatoris boai et Regie eadein munera, 165. 
Palarea Bruto ae dedunt, 505. 
Pater cffidis fllii apectaior et comee, 557. Palernam 

religionem evertit nliua, 96. Patre accaaante, et filii 
capiti manua imponente, lapidandue flliua, 210. 

Patrea 100 Sabini Romaaia 100 patribua additi, 318. 
Patrea 200 minorum gentium a L . Tarquinio i n Se-

natum lecti , 326. 
Pa l r ia impi i filiue piue, 89.Patria p i i filiaaimpiua, 108. 
Patrta iastituta cootra tyranni imperiuni retinere ma-

ffnaa conatant i® eet, nec pericul i minorif , 122. Pra pa-
Iria quidrii et /acere et paU paratua, 209. ratrieo libera* 

tores chari Deo et felicet, 51. P a t r i » r u l n w ampliaai-
mae Babylonia eplendori praelataB, 116. Patnae calamitaa 
juata doloria cauaa, 178. Palria? amore pe regr ina inati-
tuta admiaaa, 216. 

Patriarcha ayugrapbam ab impera io re poatnlat, b 
255. PatriarcbcB proclamatio, b 109. P a l n a r c b a e Coas-
tantinopolitani titulua, b 191. 

Patricidarum pcena, 332. 
Patr ic i i , 317. Tr ibuni plebeii facti, 342, 343. 
Patriciua Uomericocentonnai auctor , b 45. 
Patiiaatffi, aau Patzinacti, b 186. 
Paul i apoatoli caBdea, 570. 
Pauliciani Manicbffii, b 157. 
Paul ina a Mnndo etuprata, 268. m 

PauJinaa inaons in euepic ioneaTbeodoaio o c « u > tt. 
Paolua ^Einiliua Moderatue, 429, 4 3 9 . Paolna Ano&aa 

contra Perseum mit t i lur , 458. 
Paulue Aetrologue Leontio p r s d i c i t imperiiim, b 93. 
Paulus confeasor, b 23. 
Paulua, Cypriua patriarcha, fii monachna, b 116. 
Paulua haereticue, 611. 
Paupertaa cum juatitia raro c o n j a n g i t a r , 143. P u -

fertae impultr ix acelerum, 323. Paupertae Tera, 379. 
aupertatia desperatio formidabUia, 339, et 340. Paoper-

taa, 461. 
Paueaniaa Pbil ippi interfector, 185. 
Pax eato yita? mea3 tempore, 104. Pax apreta belti 

cladea parit, b 255. 
Pazinacee, b 210 et 257. Pazlnacea pA>Tinciaa Taitant, 

236. Pazinacae v ic t i , Cbriatiani fiunt, b 258. Pazinace 
Adrianopolim invadunt, b 290.Pazinacaa i n Mogleten eo-
lon i mlttuntur, b 399. Pazinacarum defec t io , ei 30 anno-
rum inducise, b 259. Pazinacarnm x m t r i baa , b 254. 

Peccati comea eat calamitaa, 74. Peccatia alieoia ina-
xorabilea, noetria ignoecimae, 47. Peccalam remotoot 
Davide, 74. Peccatum caoaa cladia, 127. Peccaiom coa-
eummari, perfici, obaignari, expiari , 133. Peccatam ob-
eignari, 134. 

Pecudea etiam inTiaaa Deo gent i i to l l i jubentor , $L 
Pecudum interitua, 35. 

Pecunia data ne recipiendi eaaent m i l i t e s , 164. h n -
nia equia propoaita, 195. 

Pecunia et obaidibua redemptnm p r a a i d i a m . 216. ^ 
cunia regnum occupator, 314. Pecaniaa a Michaalepro-
fiiaaa aemiaaia fiaco reatituilur, b 164. P e c u n i a » aat re> 
gni optio, 314. Pecaniam ad ta afferri Aaguatni 4 
Claadias vetuerunt, 561. 

Pedea exercitauni nota, 128. Pedibua bominie ioa* 
tere nota depreaaionia, 126. 

Pediculorum immieeio, 35. 
Pediue (Q.) Augueti collega, 635. 
Pelagii caadea, b 53. 
Pelagium locua, b 111. 
PellaBua aepulcri Cyr l effoesor, 195. 
Pel l ice» tunicas caro craaaior, 17. 
Pelualum a Sennacberibo frnatra obaeeenm, 111. 
Pentadioe, b 146. 
Percuaaoris etiam reconciliati odloeua, 12. 
Perdiceas Ar ide i nomlne regoum o c c u p a t , 127. 
Paregrina inetituta captivis edibcenda, 118. 
Perenni prafecti preetorio c«dea, 598. 
Perfldi tenendi, tum demum cum o p p r i m i poaaast, 

150. Perfidia infelix, b 200. 
Periander Corinthioe procerea tollit e medio, 351. 
Peribleptaa monasterium, b 293. 
Periculum aliis mandai , e m o l a m e n t n m eibi Tindiett 

Da^id , 73. 
Perinthii Byzantioram jus et agros adepti, 606. 
Perintbus Heraclea, b 139. 
Perire malie, qaam ex auapicione violara inpplieea, 

116. 
Perjurium Totia placandum, 62. 
Perpenna victue a Pompelo, 474. 
Peraaa aemper aliquid regni ret inuemnt. 114. Pene 

Elimaai, 22. Peraas prodi tun T b e o p h i l u m , b 152. Ptf* 
equitea 40000.164 Perese omnium Barbaroram croddiaaa 

m i , 126.Peraa9 benefactorea in commantarioa ratolera^ 
179.Perta3 regnum Parthia adimuntj618.Per»animeU<f 
r u m graaeationea aub Phoca, b 80. Perearam et MeA^ 
eecunda monarcbia,126. Perearum duodecim txibaf 
Peraarum arma, tborax, acutum, gladii aut s e c u m ^ 
Peraarnm rex aemiaaem joTentutis Tenataxn edadk^"* 
Perearum frogalitaa et munditiee, 148. Peraarnm 
ratio de reipubliceB forma, 172. Persaram sepUa + 
natoree. 178. Peraamm regnum a Saracenia eTtr*» 
b 221. Peraarum aub 8apore axcoraioiiaa, 630. Per"1 

Cyrua atolia Medicie ornat, 166. 
Penica diiciplina, 146. Pertioa opnlaail i^ 191, Fsnfci 
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panie renoyalio, b 72. Peraict imperi i finee, 468. Per-
• i c i Septemviri contra Magoa coojuraot, 171· Pereicum 
Imper iom a Medico eeparatum, 146. Peraia tributum 
500 pondo dar i solitum, b 71. 

Pereenni Nigr i interitua, 606. 
Pereepoli 40000 taleota reperta, 1 9 · . 
Peraei inventum cootra elepbantoa, 457. Pereei parci-

nioQia eocii alienaatur,457.Per8ei capti abjectue auimue, 
461, 460. Pereei filiue flt ecriba, 461. Peraeue bellum 
Roraanis lofert, 457. Α Paulo iEmi l io Yiaci tur et capi -
tor , 458 et 459. Pereeus vigiot i regibue ortue, 461. 

Perethlaba magaa, b 2 U - Peratblaba capta a Baeilio, 
b 225. 

Pertinecie interitup, 603. Pertioax inaipienlia monitia 
n o n emendatur, 89. Pertioax Cammodo euperatee, 598. 

PerUaax imperator Afer ex Alba Pompeia, 602. 
Peetileatia aub Parapioacio, b 289. Peetilentia eioe 

morbo, 319. Pestileotia VeeuTii incendium cooeecuta, 
579. Peetileutia eub Copronvmo, b 108. Peetilentia uai-
veraaiie per aanos quindecim 628. 

Peatie ob anmeratum a Davide populum, 81.JPeatie 
et fames aub Augueto, 535. 

Pe taua i , b 230. 
Petephree Joeephi domioas, 42. 
Pe t r a ebullit aqua, 36. Petra ignem edit, 51. 
Petranaa DruDgarii multa, b 143. Petronas Agareaos 

v i n c i t , b 159. 
Petroniua a Nerone ad Galbam deficit, 571. 
Petrue Mongus { b 54. 
Petrua Maurici i frater, b 77. 
Petr i fratris Maurici i iateritue, b 80. 
Petrue eummue apoetolorum apex, 134. Petrus aposto-

loa sub Claudio Romam profectue, 568. Ejua c®dea, 570. 
Petrus Alexandrinua epiacopua et martyr, 639. 
Petruf Bulgarua pacem et affiiiitatem cum Romano 

juogi t , b 190. 
Petrue euDUchua, b 204. 
Petrus apado a Scelero profligatur, b 217. 
Phaceaa 102000 Judeeorum occidit, 108. 
Phaceelas, 16. 
Phaleg Eberi ffliue, 22. 
Pbanuel, 26. 
Pbarao Iaraelitaruai infantea necari jubet, 32. Pbarao-

nie aomola, 29. 
Pharaemanea,b 90. PbaraemaQee Albauos coocitat, 591. 
Pbarae, 123. 
Pharl883i Peripateticie similes, 217. Pharlf83l veteribue 

offeDBie vindicaadia publicam tranqoillitatem lurbant, 
222. Pbariesei Herodi αοα juraot, 254. PbariaaBorum 
aaseatatio Pberoraa incommodat, 254. PbariafiBorum ca> 
dee, ibid. Secta, 265. Opioionea et auctoritaa, 218. 

Pharmat i Apri l ie , 35. 
Pharaaces Mithridalem patrem occidit, 223. Pharnacee 

patr icida Mitbridatis, 479. Phamacea euperatue a Cea-
eare, 489. 

Pbaroe inaula quondam, 188. 
Pbaeaelus captus a Parthia, caput aaxo i l l i id i t , 230. 
Pbaaaelaa Hieroaolymis preafectaa, 226. Pbasaelas 

Ant ipa t r i l iber, ibid. 
Phaaaelas Herodee ex Pallade fll. 254. 
Phaaeaa, 45. 
Phedymia Otaais fil. magum prodit, 171. 
Phelmuni quidam, 132. 
Pbeaaaaa Helcane altera axor, 56. 
Pheroree divort ium, amor aocillae, et offeoaio Herodia, 

246. Pheroraa Antipatri filiua, 226. Pberorae tetrarcha, 
243. Pherorae ab Herode regao pellitur, 248. Pherorae 
Herodem recoociliat, 250. Pneroraa mori mavult, qaam 
uxorem deaerere, 254. Pberoras in tetrarchiam suam 
abit . et obit, 255. 

Philadeipbia, 216. 
Philadelphi doaaria mieea Hieroeolyma, 200. Pb i l ad t l -

phua, b 295. Philadelpbus rex Paphlagoaiae 525. 
Philaretus Conatantini aocer, b 116. Pbilaretua a Bar-

baria profligatua, b 280. 
Pbiletua, Aatiocbenue epiecopue, 623. 
Phi l ippus Peraie Mesopotamia et Armeoia cedit, 625. 
Pbilippua Macedo Cartbagineoeibue favet, 355. P b i -

l ippue a Romaois •ictue et vuloeratus, 445. Uem ad 
GynoBcepbaras victua a Flamioio , 447. Pacem cum Fla* 
miuio facit, ibid. 

Phi l ipp i Macedoaie aomnium, 183. Phi l ippi ditio Sy-
riae attributa, ibid. Pbi l ippi reditus 100 talenta, 264. 
Pbi l ipp i cum Romaaia reconciliaUo,437.Pbilippi corona 
JOTI capitoliao mieea, 452. Pb i l ipp i regis Macedonam 
obitue, 456. 

Pb i l i pp i urbs bel l i ciyilie area, 506. 
P b i l i p p i imperatoria intoritut, 025. 

Pbi l ippica acie C83ta u l t ra 240000, 507. 
Phi l ippici moaaeterium, b 77. 
Phi l ippic i ceecatio, b 98. Pbi l ipp ic i profuaiones et 

iaeptise t b 98. Pbi l ippic i somaium, b 95. Philippicue 
Maur ic i i eororie i n Peraia rem beae gerit, b 74. Ph i l ip -
picua flt clericua, b 80. Phil ippicua m Cepbaleaia ex-
aulat, b 95. Philippicue Bardaaes a Chereooia impera-
tor aalutatur, b 97. Pbilippicua Bardaoes aextam Syno-
dum abrogat, ibid. Phi l ippicum bellum, 443. 

Philippopolia Maaicbffiie referta, b 306. Philippopolie, 
625. 

Pbilippua Acaraan Alexaadr i medicus, 166. 
Philippue Aatiocho Eupatori bellum iafert, 207. P b i -

lippue Herodie et Cleopatrae filiua, 254. 
Philippua Herodia frater, boaus priaceps, 271. 
Pbilippue Megalopolita a Glabrioae captne, 450. 
Phil ippua Chriatianua, 625. 
Phil iat i im Palfleatina, 21. 
Phi lo Judaaoram legatas fCaio iateritam omlaatar, 278. 
Pbi lomil ium, 452 b 129, 307. 
Philopatium, b 305. 
Philoeophi (Μ. A.) clemeatia i n βοβ qui defeceraat, 596. 
PhiloBophus (Μ. Α.) Tir melior quam felicior, 597. 
Philoaophi vulgo r id icul i , 185. Philoeophi Roma p u l -

Bi, 577· 
Pbiloeophitts neglectus, b 160. 
Pbinees E l i fll. 56. 
Pbiaese eappliciam, 191. 
Pbiaees Zambrem occidit, 43. 
Pbiaeee fit pontifex Maximae, 48. 
Phocae impudenter Mauricium alloquilur, b 79. 
PhoceB electio, ibid. Phocs iateritas, b 81. Phoc® 

iyraanie, b 80, 81. 
Pbocffi Barda) et Scleri aingulare certamen. b 218. 
Phocae Bardae Sclero opponitur, b 218. 
Phocas Bardas eedit«one mi l i tum imperator aaluta-

i a r , b 220. 
Phocaa Bardaa aubito exBtiogaitor, b 221. 
PbocaB Nicepborua, b 172. 
PbcBQicia judicibua Judseia eubjecta, 173. 
Pbosaix Lyciffi portue, b 88. 
Pho3Dix eab Tiberio Tisas, 551. 
Phollee 24, acceeeio tributi , b 106. 
Pborbeaus, b 299. 
Photinua euouchus Pompeium occidendum cnra l , 

487. Photioi interitua, 489. 
Pbotius Pbocam eolio deturbat, b 81. 
Pbotiue patriarcba. b 291. Pbol ius patriarchatu ex-

cidit, b 167. 
Photiue Agareoue, b 172. 
Phraates Partborum rex. benigne babet Hyrcanom, 

234. 
Phraatee Orodem patrem et fratres occidit, 519. 
Pbuaa Aaayriua ^000 talenta ab Ieraelitis exigit, 108. 
Phute Libya , 21. 
Phrygee a C y r o eubacti, 164. Pbrygee Thorgaaaat, 21. 
Pbysiologia Salomooia, 83. 
Pietas impietatem eublatam cupit, 112. 
Pilatua (P:) Judaaos flagellia ceodit, 267. Pilatua R o -

mam acceraitar, 269. Pilati iateritua, 559. 
Piaceraas iEgypt i i eomoium, 29. 
Pioguedo booum aigoincat, 529. 
Piratee urbibue ampliua 400 potiti. 475. Pirat icum 

bel lum Pompeio maadatur, ibid. Pirat icum belh im 
tribue meaaibua coafectum, 477. Piratarum ioBoleatia, 
475. Piraticffi aaves ampliua oi i l le , ibid. 

Piacia devoraturus Tobiaoi,quoaiodo ab illo attrahitur, 
144.Piacia Auguetum oiaria fore doajioum eigniflcat, 517. 

Piaidia a C a . Maalio d o m i U , 454; 
Pieo C O B coatra Cartbagineoaea misBus, 467. 
Piao (P.) 537. Α Galba adoptatua occiditur, 572. P i -

aonia iateritue, 548. 
Pietorie iEgypt i i eomuiuoi, 29. 
Pitiue, b 39. 
Pitiacia locue CoaataaUaopoli, b 42. 
Pius erga Deum, et justue adyersua bomioea, 142. 
P i i coRnouoentum ex clemootia, 593. 
Piue Yocatue CdBear, 494. Piue Romaaue epiecopae, 

^^Pizigaudee legatua ad Agareaoe, b 91. 
Placidia, Hooori i eoror, b 40. 
Placidia , filia Va leaUuiam, b 138. 
PlaciHa, Theodoaii uxor, b 22. 
Plaeotum forum, b 8. 
Plataoue aurea, b 158. 

PlatiUa D piauUaai fliia CaracaltaB nflbit, 609. Platilla 
oocisa a Caraealla marito, 61?. 
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PlAto, Studii abbas, b 126. Platonia et Taraeii diesen-

eio, b 119. 
Plaut trum apoote nutana facile impelli tur, 72. 
Plautiani potentia, crudelitaa et interitoa, 608, 609. 

PlautiuB affinie a Caracalla occieua, 613. 
Plautiua Salapianus, 429. 
Plautua Iathniionicca, 403. 
Plebeii consulatum s>ibi viodicant, 349. 
Pleba luto comparatur, 121. Pleba obsidionis i n c o m -

moda mioue ferre eolet, 139. Plebs rebus adversis fa-
cile fransitur, 178. Pleba nobi l ium opibue et bonori-
buB iQTidet, 317. 

PliBCoba capta a Bat i l io , b 225. 
Plotiaa Adr i ao i amica et adjutrix ad imperium, 588. 

Trajaoi uxor, 585. 
PltiYia cioerea, b 51. Pluviee Doctaraa) duntaxat,244. 

P l n v i a cruenta, 319. 
Pceoa i n flboa dilata, 93. 
Pcenitentia ob delicta ignoruatiae, 178. Poeoitere stul-

tnm et mieerum, 93. 
Pogonali cognomectum, b 90. 
PoleuioQ a Berenice deaeritur, 287. 
Polemoniacue pontua, b G7. 
Pollio ab Herode hoaoratur, 234. Poll ioois morenae 

et cryatallina, 537. 
Polypius adulter a Meaaalioa O C C I B U B , 564. 
Polycarpi martyrium, 597. 
Polyeucti patriarchae BeYerilae in imperatorem, b 

200. Polyeuctua patriarcba, b 195. 
Polvgaiuia Judaua usitata, 253. 
PolVstratuB Dario aquam offert, 191. 
Pompeiano bello c ivi l i caeaa 1050000, 490. Pompeia-

num bellum civile, 120. 
Pouipeiaoua (Cl.) Commodi inaidiator, 598. Pompeia-

D U B imperator, 622. 
Pompeiue Aristobulum defendit, 223. Pompeiue Hie -

roBolymam capit, 237. Pouipeiua Hieroaolymaui Romanie 
tributariam facit, 224. Pompeiue adytum Hierosolyoiita-
nnm adit, 224. Porapeiue Mutiam repudiat, 479. Pom-
peios militibus chorus, 473. Puuipeius popularis, 474. 
Pompeiue euspicionem regoi affectuti dimiaao exercitu 
di lui t , 476. Pompeiue ueque ad anuum aelatie 40 felix, 
480. Pompeiua equee a censoribua bonoratua, 475. 
Pompeiua leges Cffiaaria araiie probat, 481. Pumpeiue 
Cfleaari Galliam iu quinquennium decemit, ibid. Pom-
peiue dictaturam ambit, 482. Pompeiue Siciliara recu-
perat, 473. Pompeiua solue conaul, 482. Pompeius aono 
selatia 60 occieus, 487. Pouipeii et Arietobuli conten-
tionea, 223. Pompeii nuptisB YioleaUB, 473. Pompeii ree 
geet® iu Africa, iotV/.Poinpcii cum Syllaconjunctio, ibid. 
Pompei i cum Sertorio cooflictua in Hiapaoiia, 474.Pom-
aeii praeda 20000 talenta, 480. Pompeio auia u l i conai-

J ia D O D licet, 482. Pompeii aepulcrum, 589. Triumphua, 
474. Triumpbua Mithridaticua, 480. Tree tr iuuiphi , et ree 
frumentaria, ibid. Pompeii fuga io Grfficiam, cladea ia 
iEgypto , interitua, eepultura, 484. Pompeii matatio, 
aomuiuin et fuga, 485. Pompeiua ueacit uti victoria, ibid. 
Pouipeii flliua uatu major ctcsus,490.Pompei caedea,b 63. 
Pompeio mooarchia potiue quam navarchiadecreta, 476. 

Pompeiua (S.) claaaia prsfectua, 498. Pompeiua (S.) 
ab Auguato proacriptue, 499. Pompeiua (S.) proacripto-
m m confugium, 502. Pompeiua (S.) Sicil iain et Sardi-
niam obtioet, 510. Pompeiua(S) dataaa fldem utilitate 
antiquiorein babet, 512, 513. Povopei (S.) filia M . Mar-
cello nubit, 513. Pompeii (S.) palriraoniuin, ibid. Pom-
pei i (S.) cum Auguato pugnoj, 514, 515. Pompeii (S.) 
cladea et fuga, 517. Pompeii (S.)claaae Yicti conailia et 
interitua, 518, 519. Porapeio (S.) honorificffi co .ditionea 
propoaitae ab Auguato et Autonio, 512. Pompeium (Con-
tra S.) conapiralio t r iumvirorum, et pacificatio, 522. 

Pompeii oppidum Veauvii iocendio oppreaauui, 579. 
Pompeiopolia ruina, b 60. 
Poinpeiua (Cn.) Magnua Claudi i gener, 561. 
Poiupeiua (M.) Sardiniam domat, 402. 
Poraum cffidis Paul iu i et odii Eudocioo Tbeodoaio flt 

occaaio, b 45. 
PoDtea dejecti Hannibalem Roma averlunt, 413. 
Pontiaouf», RomaDua epiacopue, 623. 
Poatifex juejuraQdum de aervanda relig'one postulat 

a rege 104. Pontifex regie gCDer, ibid. Nou pontifex, sed 
Deua adoratua, 198. Pontiflcea trea et octo^inta ab 
Aarone uaque ad Pbineem, 291. De pontificiflB veatia 
cuatodia controveraia, 232. Pontificie cura, 104. PoDtifl-
cia Yigilantia facit ut religio floreat, 105. Pontificium 
responsiim de nuptiia, 514. Poutificum diaeidiia Hiero-
aolyma praedfe auut Uoslibua, 204. 

PoatiuB Piiatas. 267. 
PontiuB CominliiB Gami l l i nuuUus, WA. 

Pontiae Aqv i l a D . B n i t i legatoa, 498. 
Popiliua iegalua Antiochom c i r comscr ibU, 461. 
Popli l ia eau abetinent Judaei, 27. 
Poppeea, Neronia uxor, 290. 
Populaa futora noo curat, 59. P o p u l u s regem iai-

qnum juajurandum servare ooa eioit,62. P o p a l u e dncen 
auctoremque facile aequitur, 71. Popu laa regii sentah 
tiae adYeraatai, 93. Populus iDdigoas q a i Dei Yoeetir, 
134.Populaa obaecuDdaodo fit mi t io r , 220 .Popo l i djrena 
judicia , 59. PopuloquaB gravia auot p r a d e n t e r motanda, 
104. Populum alieoare faciliua eat, q u a m neoDahun, 
86. Populam pervertere, 92. Α popafo miaat boetilet 
audiri ηοα expedi t in obaidiooe, UO.Populamhoaunet 
yulgi animae mitigare queuot, 220.Popularia,DLV.?opn-
lar ium auorum calamitaa bono v i r o d o l e t , 132. 

Porciua Featua Felicie aucceeaor, 289. 
Porphyriue caBtus ingena, b 69. 
PorMona . Vide Lartea. Poraenna Romam obtidet,355. 
Porta templi a Yiria 20 aperienda, 302 . Portas Tarti et 

Mopaiheatiae, b 201. Po r t s non aanctaa, 316. Portaroa 
apatia non arata, ibid. 

Portenta re^ni amitleodi a T a r a m o i o , 333: 
Portias Bruti coojugia amor m a n t i , mt in iah taa , 508. 

PortiflB ad Brutum oratio, ibid. 
Portio duplex in creaa, hoooe, 31. 
Portius (M.) Cato contra mul iebr ia o m a m e n U , 447. 

Porliua (M.) Gato l i iapaoiam recuperat, ibid. 
Portua Carthaginenaia a Scipiooe obs t r ac t aa , 469. 
Porua Indua regaliter ab Alexandro s e tractari po§-

tulat, 193. 
Poateria prodeat majorum pietae, 85. Poater ia ddieti 

majorum loenda, 112. 
Poathumiuaob negatam mi l i t ibnspraedam occiaoa, 351. 
Poathumiue (Sp.) a Samoitibua a u b j u g a m m i e t i » , 364. 
Posthumius (L.) legatua a Tarentioie l a d i b r i o batttlaa, 

368. 
Poathumiua Albioia a Boiia caBena, 4 2 3 . C o n a a l i i Si-

ci l iain abit, 586. Ligur iam domat, 401. PoaUiamlaiGafi-
eauin oppugnat, 632. 

Poteatior imbecilliorem aobiode d e p r i m i t , 114. P> 
tenliorea formidaatar, 149. 

Poteatae ageodi q u ® cogitcs, 175. P o t e a t a a impakiai 
coaaortis, 342. Poteetaa u imia iia affert e x i t i u m qoidft-
deruot, 227. 

Proeda inceoaa, 192. Prsedae po l l ic i ta t io ineolomiUtii 
auctor, 116. 

PraBdictiooum utilitaa eat caatio, 140. 
Preafecti oon mutati a Tiberio, 273. Praefect i pnetaci 

enaia, 587. 
ProBaeeti ia aerarium incluai, 371. Pnepoe tanB Veaeri 

dediti caetratt a Juatioiaoo, b 65. 
Preeputia Judaii ex hoate pctunt, ibid. PnapatiBB 

proesectum aa reatitui queat, 275. 
Prffirogatiyaa atioruni eegre ferimus, 7 9 . 
Prieaagia imperii Severi, 605. 
PraBaoutia famam auget, 84. 
PreBaea bcaefioue populo clariseimue, 116. ΓΙΜΗΜΜ 

imperatoribua rea ooyaa acribuat, 532. 
Praetorea Alexandro abaeote saBviunt, 195. Prstorts 

cuin aummo imperio, 347. Praetorea aeu d a c a a o l i o i loco 
coosulum, 348. 

Pra?toriani militep, 643. Cujuamodi l e c t i fueriot, 605. 
Praeturium carcer publicua, b 263. 
Prandium imperatoria nonaginta l t b r i s a u r i etnptnm. 

b 124. 
Praaioa factio, b 60. 
Prccea pervigilea a Deo exaaditee, 118. Preceapn 

defunclia efticaces eaae, b 152. P rec ibae a Deo reroB 
occultarum explicatio impetrata, 17. P r e c i b u a et daoai 
ct aperti oculi , 100. 

Prexaepea cuedia Smerdia miaieter , 170. 
Primitiae manubiarum conaecrantur D e o , 47. 
Priniogeoiti chariaaiini, 75. P r i m o g e n i t o e t d i i et 

minea regnum tradunt, 168. P r i m o g e n i t o r u m iaterilw» 
35. PriaiogeDitua adoletur Deo ία deepera t ione , 98. 

Primua V Alexaodrioua epiecopue, 588 . 
Princepa eenatus, 350, 532. Pr incepe nul lo t mt* 

mine, b 46. Principem solum re l ioqui pe r i cn losom, ̂  
Pr ioc ip i de laude bouitatia ce r t andum, 167. Priofl^ 
reconciliato jucunda populo, ibid. 

Priucipatua expetitio caadium et b e l l o r u m caam^ 
Priacua Phoc® gener, b 81. 
Privato triumphare noo l ic i tum, 353 . 
Privigno a noverca periculum, 60 . 
Probua pra?tor captue a Zeaobia , 637. 
Probua imperator, 638. Probua doc t i a s imua , 638. Pfr 

bua a aatellibua auia occiditur, 638 · 
Proceree aulicoa non adorare,capitale faoiDUihabftBT 
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179. P rocer i et formoei digni putantur imperio, 63. Pro-
ce ram defectio regem evertit, 164. 

P roc l i machiaa mirabilia, b 56. 
Proclus Conetantinopoluanua epiecopua, b 43. 
ProcopiaDa se iitio, b 32. 
ϋρ<5*ριτος της Γβρουσίας, 350. 
Proculeiue, 529. 
Procurator Phceniciaa, Syria?, Samariae unue, 178. 
Prodig ia Ceeaaria obituin aigoiflcantia, 491. Prodig ia 

tecundi oell i Punic i , 409. Prodigia aote Actiacum bellum 
524. Ante pugnam Pbilippicam, 506. Prodigia inauepicati 
Neronis imperi i , 565. Prodigia Judaeorum excidium aub 
Adr iano portendentia, 591.Prodigiis plue quam angelo 
credit Gedeon, 51. 

Prodit ione munitiaeima queeque expugnantur, 162. 
Proditiooes gratce, proditores inviai , 318. 
Proditorea seque ac caeteri male tractati, 205. 
Profani ob aacra contrectata moriuDtur, 58. 
Prolixitae memorise ioimica, 313. 
Propheta Hieroeolymitanue Jeroboami idololotriam ar-

gnit, 88. Propheta tyranni minas noti expaveacit, 90. 
Propheta cum rege pro imperio loquitur, 92. Propheta 
nnua inter maltos peeudoprophetae verum dicit, 94. Pro-
pheta Domini queerendua eet, ibid. Propbeta munua cu-
rat ionis recueat, 100. Propbeta regis pater et praeaidium, 
105. Propbeta victoriae auctor, ibid. Propheta Deum fu-

Sere conatur, 107. Propbeta popularee captiroa dimitti j u -
et, 108. Propbeta Dei pacem exorare jubetur populo, 

110. Propheta ininiicorum l ib id ia i et crudelitati dedi-
tur , 115. P r o p h e t » DomiDi pauci, 29. Prophetae ecri-
p tura exuata, 47. Prophela? conaulti de amiaaia rebus, 59. 
Prophetffl verba dare difficile eat, 89· Prophetae ree fa-
torae vident, 94. Prophe t® fruatra quaerunt El iam, 97. 
P r o p b e t © non magni faciunt magnatea, 99. Propnetae 
difndere periculosum. 101. P rophe t® rebus deaperatia 
tandem aubveniunt, ibid. Propbetae cum muneribua adir i 
eoliti, 102. Prophetae frustra monentobatinatoa, 105. Pro-
pheta i n epeciem dieeentientiee, reipea congruunt, 114. 
P r o p h e t » ηοα obeecutum leo devorat, 122. Prophet® ab 
impietate et iojuriie dehortantur, 115. Prophetee mortui 
bonoratiorea quam viventea, 118. Propbetae ex familia 
eacerdotati, ibid. Propbetarum minse ndentur ab impiis, 
48. Propheiarum contagio Saullioe eatellitea propbetae 
facit, 66. Prophetarum praedictionea mirabil i ler eveniunt, 
103. Prophetarum praemium cfiedea, 109. Prophetarum 
concionibua aaltem al iqui corriguntur, ibid. Propheta-
r n m munue placare Deum, 112. 

Propbetia poat aooos, 361. Eventa comprobata, ibid. 
Prophetiee renumeratio est regum indignatio, 114. Pro-
pbetiae obeignatio, 131. Propbetiae sunt divinee Providen-
tiae arguinenta, 133. Propbetiarum ampliibolice et senl-
g m a i a facile decipiunt oacitantaa, 115. 

Propioationee principum inaidioaea, 74. 
Propugnacula urbibua detracta in luctu, 196. 
Proecriptio trium vi rorum, 500. 
Α proetratie victori periculum, 161. 
Prote inaula, b 194. 
Proteleon imperio frnetra deatinatua, b 261. 
Proteriua, b 46. 
Protoctetue martyr, 621. 
Protogenia gladiua et pugio, 180. Interitue, 561. 
Protopana palatii , b 200. 
Protopaaltea. b 132. 
Protoatratona digoitas, b 164. 
Prototbronne eccleaiaaticaB dignilatia nomen, b 176. 
Prudentes etiam amore vincuntur, 157. 
Prusia) eupplici venia datar, 461. 
Prueianas Bulgarue, b 227. 
Prueianue caacatua, b 230. 
Peallendo elicitur apiritua, 97. 
Pnellua Diogeni imperatori infeatua, b 285. Paeliua 

ineptua imperatoris magiater, b 287. 
Peeudagrippa clemeoa, 548. 
Pseudalexander ad Remoe ablegatur, 264. Peeudale-

xander, 476. 
Pseudo-Diogenie seditio e i inieritus, b 301. 

' Pseudo-Drusus, 571. 
Peeudo-Pbilippue, 466. . λ λ 

^ Peeudopropheta propbetam eeducit, 88. Peeudopro-
i? pbetffi interfecti, 104. Peeudoprophetea eeditionie facee, 
> » 9 . Tyrannorum minietri , 302. PHeudoprophetarum 

propheta se jubet sepeliri, 88. Peeudopropbetaruai cum 
V B ie remia propbetaaltercatio, 115. Pseudonero, 573. Te-

rentiue maximus, 578. m m 

Peittacua occaaionem praabet Uberationi Leonia, b 
176. 

Pey l l i , 531. 
Ptolemeeue, Lagi aiiua, iEgyptum occupat, 127. Co-

^nomento Soter, 198. Syriam et Hierosolymam rexat, 

Ptolemseua I hiladelphua bibliothecam instruit , 200. 
Judffioa liberaliter tractat, 199. 

Ptolemaeus Philometer, 204. 
Piolemeeua Philometer Romanoa timet, 212. 
Ptolemseua Phyacon, 204. 
Ptolemffius Eupator, 209. 
Ptolemaeus Herodia scriba, 260. 
PtolomaBi liberi ab Antiocbo Antiochi fil. ioaidiia appe-

tit i , 461. 
PtolomaBorum regni diviaio, 462. 
PLolomsGua Simonem occidit, 218. 
Ptolomceua Phiiadelphua bomanorum amicitiam cx-

petit, 379. 
Ptolomseua Juba? filiue a Caligula occiaus, 357. 
Piolomaeua Peatapoleos, 629. 
Ptoeas, b 159. 
Publicola? funua, 337. 
Publicani Syriae vectigalia redimuntur, 202. Publ lcani 

oppugnati, 514. 
Publ ic i boni cauaa et ignominiam et pericula aublre 

magoum, 160. 
Publ icola . Vide M. Yaleriua. Publicola primua in con-

aulatu triumpbavit , 335. Snepectua populo asdes aoae 
deinolitur, 337. 

Pudici t ia vita charior, 643. 
Puella cordata et formoaa, 144. 
Puer in aerem aublatus, b 45. 
Puer i ducenti triginta duo fugant Syros p ropbe t® 

juaan, 93. Pueri nobiliaaimi et formoaiaaimi caatrantur, 
118. Pueri quatuor regii Babylone captivi, ibid. Puerilia 
proTiduniioa apecimen, 54. Pueril ia diaciplina uaque ad 
annnm 17,147. Pueria arcana non temere credenda, 316. 
Pueri pro factione Antoniana et Cffisariana Romsa inter 
ee ccrtantea, 524. 

Pngionum inquiaitio, 568. 
Pugn&3 nniuB eventue bel l i augarium, 410. 
Pulcber (Cl.) Hannonem capit, 397. 
Pulcberia Arcadi i filia, b 40. Pulcberia Cbrysaphil e i 

Eudociea impulsn aula pulaa revocatur, b 44. Pulcheri&B 
commenlam ad coarguendam Tbeodosii oscitantiam, b 
45. Pulcberiaa obitus, b 49. 

Pulex aliter ulciscendua quam leo, 564. 
Punici bell i in i t ia , 382. Punicum bellum primum quot 

annos duravit, 399. Puaicum belluui secundum Hanuibale 
duce, 406. Quot aonos duratit , 443. Punicum bellum 
tertium, 462. 

Purpurse bonoa, 56. 
Puetulee, 85. 
In puteo occaltatio, 78. 
Puteolanue pone, 556. 
PyramideB et urbium moenia etructa a Judaeia, 32. 
Pyrensei moDtea, 406. 
Pyrrhi cruanta victoria, 372. Naufragium, 370. Superbea 

ad Levinum litteree, 371. loteritus, 3^9. 
Pyrrhua patriarcba Monothelita, b 88. 
Pyrrhne Romam oppugnare non audet, 373. Sici l iam 

diu non tenet, 376. Tarenti pro domino ββ gerit, 370. 
Pyrrhue in Samnio denuo • inci tur , 378. Pyrrhua, Epi ro-
iarum rex, a Tarentinis accoreitus, 372. Α Romanie r i -
ctua, 376. 

Pylbagorae anspex, 196. 
Pytbagoras Neronis maritue, 569. 
Pythia ββα Soteropolia, b 11. 

Qnadi miraculo victi a 51. Antonio Philosopho, 595. 
Quadratus Syriaa praetor, 287. 
Quadua rex Perearum, b 60. 
Quadraginta duo martyres, b 152, 
Quartana t r ium annorum, 216. 
Quartum conjugium excommunicatione puoi tum, b 

178. 
Quaternio alarum quatuor orbie partee notat, 127· 
Quoe nocent docent, 112. 
Qua38loruDi inetilutio, 337. 
Quercue inopinata rnina, b 271. 
Qui crucifixua eat pro uobis, clauaula aeditionia canaa, 

b 56. 
Quieta Ingenia minua auapecta tyrannia, 219. 
Quiotaa frngum iEgyptii regi pendont, 31. 
Quint i l i i Var i cladea i n Germania, 541. 
Quintilianns Claudii frater metu perit, 28. 
Quintius (L.) Ctncinnatus dictator, 346. 
Quirinua ex Romulo , 320. 
Qairites a curibue, 319. 
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R. , calceorom lit tera, 328. 
Raab, 46. 
Raason Syrue JudasaB urbee eubigit, 108. 
Rredestini, b 289. 
Rachel aimulacra patria furatur, 26. 
Rachelis mora, 27. 
Radix relicta instaurationia nota, 123. 
Raga Medias, 102. 
Ragab, 22. 
Ragael, qni et Jothor, 34. Raguelis conailium de 

creaodie magietratibus, 37. 
Ragusiuui Basitii claaae coDtra Agareoos dclenditor, 

b 169. 
Rama, 66. 
Ranaa immieea?, 35. 
Rangabee fit monacbua, b 129. Rangabee n imium faci-

He, b 165. Rangnbie expeditio Balgarica, b 126. Ranga-
bia benigoitae. ibid. 

Rapbael arcbangelue Tobiam io Mediam comitatar, 
143. 

Raphidimia aitia Hebrceorom, 36. 
Rebecca Isaaco deepondetur, 23. Rebeccae dolne, 24. 
Rebellio ex tributariis mancipia facit, 110. 
Recerdatio veteria excellentioe dolorem afflictis auget, 

175. Reemma urba Syrica, 94. 
Regina plebeio cultu Propbetam consulit, 88. Regina 

procerum uxorea convivio excipit, 178. Regioa alteri 
ancilloB inuititur, altera veetem allevaote, 179. 

Regio ipaa peregriuam religiooem averaata, 110. Re-
gio aine muflitioiiibue atatim potentiori preedae eat, 
150. 

Regnum nrivato proedicere, ioaaoiaB aimile eet, 103. 
Regnum eolliciludine plenum, 119. Regnum magnoa 
suDiptue postulat, b 239. Regnum Romul i et Tatii init io 
diviaum, 318. Regaum pupillo reatitutum, 403. Regaum 
divioitus i irmandum, 434. Ferro et auro muniendum, 
636. Regni affectati pnncipia , arma, aatellitea. coDciliatio 
multitudinia, 77. Rcgni ordiuatio, 165. Regni irieDa pro-
miaaua coajectori, 123. Regoi aemuli tollendi, 283. Regni 
optio aut pecuniae, 314. Regni praeetaDtia, 322. Regni 
amor Gffieari pernicioau*, 490. Regni Domen quaQi eervi-
tua Romanie molealiae, 534. Regoo Chriati fruentur, qul 
ae illo dignoa preebuerunt, 120. Regna turbata boatium 
inaidiia opportuoa, 85. Regnoram et urbium excidia 
quid eigniflcent, 110. 

Regulua (M.) i n Africa bellum gerit, 290. Succeaaibua 
elatue capitur a Xaotbippo, 391. Regulua (M.) ob diaaua-
aam redditionem captivoruin crudeliter necatur, 394. 
Regulus ab Inaubribua cseaua, 403. 

Religio io colooiaa propagalur, 110. Ob acelera sacer-
dotum coutemnitur, 182. Sub Jeroboamo neglecta, 89. 
Sub tyrannie obaoleacit, 109. Religio uxorum et libero-
rum charitati ante poeita, 175. Religione populo n ib i l 
eaeedebet aotiquiua, 109. Religioni ex aoimo vacandum, 
323. Religiooia prffitextu regnum affectatur, 77. Religio-
nis coutrovereia ex miraculo dijudicata. 92. Religionia 
conaenaua obedientiee vioculum, 87. Religiooia violatio 
aervitutia auctoramentum, 88. Religionia cura facile exo-
lescit, 105. Religionia aimulatione r ap t® virginee, 
317. 

Remi ccedes, 316. 
RemiiB aive Romiie capitur, 315. 
Rea accuratse in primia explorandoe, 101. Reabumansa 

rotia curruum comparaolur, b 170. Rea acelere quceaita 
exitium familise accereit, 93. Rerum bumaoarum con-
temptio regno par, 185. 

Reliculo madido auffocatua Damaaci r e i , 102. 
Rex primua Ieraelitaruia forma et proceritate com-

meodatua, 59. Rex uoctue Domini , 70. Rex piua erga 
Deum, et iuatua erga eubditoe, 107. Rex impiua victor, 
Deo populi niieerto, ibid. Rex adoleecena, juria et fflqui, 
atque omnie ofilcii contemptor, 114. Rex pro aalute civi-
tatia ao hoati dedit, ibid. Rex in rebua dubiie suoe nri-
oietros colcre neceeae babet, 115. Rex in fuga a ducibua 
et arnicia deatitutus, ibid. Rex facilia ct ad errata bumaua 
conaivere eolitua, 158. Rex cuatoa felicitatia, 165. Rex 
coovmo proceres excipit, 173. Rex aatrapae convivio 
excipit, 178. Rex bono paatori comparatur, 185. 

Regie coguatum vocari, hoDoa eximiua, 173. 
Regia poteotia, ibid. 
Regia victoria obitu turbantur regna, 185. 
Regia etae medicum, rea pleDa periculi, 186 et 419. 
Regia exeniplum proceres et populua sequuntur, 102 

et 103. 
RegiB filia Pontifici nupta, 104. Regi quomodocunque 

maaui aUulisee, capitale, 70. Regi η ο α tutum increpare 
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potentea miniitroa, 72. Regl triomphos ducia operajpar-
tua reeervatur, 75. Regi et divinitua et a popnlo detoeto 
adhajreDdum,77. Regiaommareram magie curandaqoam 
corpue, 157. Reg iex manubiia oblata munera, ibid.Rqi 
aubere cujua genua ignoretur eatne credendam? 179. 
Regi primo coDsceodere hoetilia moeoia pericnloaon, 
194. Regem in aolio aedentem adire u l t r o , capitale, 17JL 
Regea 30 ab laraelitia occiei, 47. Rege (A) alio cooceat, 
ab alio negantur, 135. Rege caeao v i c t o r exercjtm/a-
gB3 ae maodat, 220. Regea iauo^uDtur, 59 . Regeaqojd-

2uid delirant, plectuntor Ach iv i , 80. Heges suis etiam 
liia auDt contemptui, 81. Regea o l i m ingBnhrum cer-

tamina uaurparunt, 85. Regea tres c u m exerci£i6af M / 
seni fiuot aupplicea. 97. Regea coneiliia nk detecta, 
miniatroa auepectoa habont, 100. Reges diTiuiftBa del\-
gunturad mulcundos improboa, 103. RegesdetaxxxjBA-
ribua aolliciti, 119. Regea impoeturia aolieorani et 
importuoitati obnoxii , 124. Reaes etlam malta ίητϋί 
faciunt et igoari , 124. Regea aordido euorom caUnoflen-
duotur, 149. Regca facile auccenaant, me tQan t , mapican-
tur, 156. Regea a eycopbantia impellantar aa iDJnham, 
179. Regum posnitet populum, 59. Regum duo muera. 
ibid. Regum injuetorum aucceaaio regni eTeraioneiD 
anteeedit, 108. Regum arcana celaoda, 146. RegnmiDJo-
rise caueae defectionia. 154. Regum Orientaliom immo-
dicse pollicitationea ob levia oiBcia, 173« Regoin impe-
r i a Dolenti volenti exaequenda, 181. Regvm titoticam 
eoram actionibua non eemper coneantiunt, 193. Reffam 
bella dir imuntur affinitatibua, 201. Re«um infldaJodcii 
aocietaa, 215. Regibua inleri tum preedicere periealoain, 
123. Regalie tractatio complectitur omnem magnifieo-
tiam, 193. Regia atirpa a3gre superiorem patitor, 111 
Regia in primia occupata, 164. Regia i n regni DMtw 
coliocanda, 194. Regiam lugubri habitn iogredl uttm. 
179. Regii juveoea rem pecuariam curant, 75. BefB 
expugnatio, 380. 

Rbapaacea oppugnat Hieroaolymam, 110. 
Hbapsommati defectio, b 298. 
Rbeni pona factup a Ceaare, 481 at 482. 
Rhodani prsepoaiti eupplicium, b 31. Rhodani tnm-

itua. 409. 
Rbodii Romanorum amici , 445. Item aociiy 461. Λ·» 

dii a Caaaio v i c i i , 505. Rbodiorum erga Romanot i a -
lentia, 458. 

Rhodua ab Agarenia capta, b 88. 
RipbatbaBi Papblagonea, 21. 
Roboam mitigationem poense impetrat, 89. Roboaaa 

aaperitate alienat populum, 86. 
Roberti Franci •ictoria et cladee, b 222· 
Rogaodo cogit, qui rogat potentior, 93 
Roma prnlataConBtantinopoli, b 8. Roma gaUinaaidi 

Honorio imperalori urbe cbarior, b 40. Roma a Roonfa, 
318. Roma anouo apatio ioataurata, 368. Romalateritia 
marmorea facta, 544. Rooi83 aatalie, 316. Ronaa? deieita i 
daa conailium, 358. Romana p r iva to rum claaais felicilar 
oppugnat Carlbagineneea, 397.Romana aeditio, 512.1»-
maotts biftoriee aammii, 313. Romanee nayee pecaaii 
pleii83 capta?, 393. Romaoaa reipublicaa morbua,48La> 
mani fiuut Agareoia tributarii, b 88. Romani Bolf* 
ria flunl tributarii, b 92. Rooiaoi imperii pedea ptf 
t im ferrei, partim teatacei, 119. Romani imperil nm 
tempore exoleverunt, 120. Romani aub Raagabecc-
duntur a Bulgaria, b 128. Romani pueri iuteritiii, * 
198. Romani Epipbani AnUocbo J S p y p t o ioterdiceot 
204. Romaoi ab Agarenia et Fazinacie infeataatar, b 2tt 
Romani 80 aenea a Gallis caBai, 356. R o u a a n i a Samnifr 
bua aab jufium mieei,364. R o m a u i a Corioihiia booorali, 
403. Romaoi qui Hannibali fidem fregarant aoUlii 
cenaoribua, 420. Romani Italiam rccipiunt, 428. Roma* 
Ant iochum timent, 450. Romani c u m Pereeoparum fafi-
citer pugnaDt, 457. Romaoi Greecoa a Craaao •eadite 
83gre rerunt, ibid. Romaoi CartbagineDeibue fraode aat* j 
liatia bel lnm inferunt, 463. Romaui C b r i e l u m in deortf J 
Dumero D O D admittunt, 552. R o m a n i multaa manoia* 1 
bent, 560. Romaoi tutorea A n l i o c b i p u e r i , 462. RoaM' 
popoli lameotatio de bellia ioteatinie, 607 . Romui * 
quot epiecopi igncrantur a Zonara, 647. Romanocoafi* | 
damoantur MonotbelitaB, b 87. Romaao concilio daa# 
t i Cathari, 627. Romanorum quarta monarcbta, Itf* ι 
manoruiu mouarchia eaavieaima bestia, 127. Rooaa^ J 
et Judffiorum foadue reoovatur, 213. RomanorQS^ 
314. Romaoorum cootraPyrrbum apparatua, 3 7 L M M r 

Dorum crueDta de Judffiie victoria, 590. RomaDOrt»1'1* 
gniloquentia ad Pyr rhum, 376. Romanorum t&utmt&fc 
CarthagineDeea, 382. Rom/iDoram iranaitua io GnedA 
402. Romanoruui poet cladem Cannenaem appantaB,tii 
Romaooram multaa clades eodem tempore, 433. Β·*· 
norum cladea ad Capuam, 420. Romanoxiim lagaa Gf** 

ι 
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eiam flrmant contra Antiochum, 450. Romanorum de Sci-
pione JEroiliano opinio, 467. Romaoorum 3,020,000 cenea 
eab Pompeio, 490. Romanie mutalio ducum periculoaa, 
398. Romanoe claesium pceoitet, 393. Romaaum impe-
Γίαω io gyaeceeum devolutum, b 247. 

Romaaue Lacapeaue perjurium beneflceotia redimere 
coaatur, b 191. Ejuedein coademaatio. b 186. Romaaua 
Lacapenua, ibid. Ceeaar et imperator deeignatur, b 187. 
Romanua cum filiis regao palaua relegatur, b 192. 

Romanus Curcuaa, b 199. 
Romaoue Bulgarua, ibid. Romanae Bulgarue eunu-

chu§, b 220, 
Romanua Scleri flliue, b 221. Romanue Bulgarue Sa-

mueUs tlliue, b 224. 
Romanna Argyropylueimperator dealgnatur, 219. Ro-

manua Argvropylus effetua ex aau prolem auacipere 
atadet, b 283. Romaai Argyropyli uzor dolo monacha 
fleri eogitdr, b 230. Romaoi Argyropyli beoigoitas, ibid. 
Romani Areyropyli expeditio Orientalie, b 231. Romaal 
Arayropyli iaterUue.b 234. 

Romanue Gabriel Bulgarua, b 226. 
Romanua Argyropylua ab Agarenie profligatur, b 

231. 
Romaaua aeerbus qnaeetor, et iueptaa aadiflcator, ibid. 
Romaaua Sclerua, b 250. 
Rompertua eive Robertua Loogobardise daz, b 289. 
Romalue 18 aaaoa oatus urbem coodit, 317. Romulua 

palribus inviauft evaaeacit, 320. Romulua io deorum 
nnmerum relatua, 320 et 321, 

Romuli Reepublica, 317. 
Romali iudolee, 316. Fastue, 320. 
Romom Graci pro Remo dicuot, 315. 
Roaai ThauroecythfiB, b 85 et 253. 
Roaal Tbeopbili opera Cbriatiani flunt, b 173. 
Roaai Bulgariam occupant, b 210. 
Roaaica claaaia a Mooomacho profligata, b 255. Roesi-

em claaaia 15,000 oavium interitua, b 191. Roeaorum ex-
peditio, b 162. Roaaua urba, b 201. 

Roxaae Alexandro, nubit, 191. Roxane Alexandri 
eommeotum Immortalitatia impedit, 197. Roxane Hero-
die et Phedraa fll., 254. 

Rubta lalati Joeephi coaaultum vult, 28. 
Rubua ardena, 34. Rubua cedri af&nitatem ambiena 

conculcator a feria, 107. 
Rufiaua ttratagemate Crotone et Locrie politup, 377. 

Hoflnas a censoribna in ordinem coactua, 379. 
Rafus Sabiao fert opem, 262. Rufue Anoiue, 267. Ru-

fot Elexearnm Machaeruntiom capit, 302. Rufus cum 
Galba sa cunjuogit, 572. 

Roeeliue, b 282. Rueeliua aTurcia capitur, b 288. Ru-
Mlios Ια carcerem conjicitur, ibid. Raaelius carcere 
•doctua cootra Bryeaaium miititur, 230. Defectlo, b 
237· Faga repentlaa, b 283. Mora, b 293. 

RoaUcina, b 51. 
R o U MaebflBruoiia, 308. 
Roiba Booso nubit 55, 56. 
Rutuli, 318. Ratuli Samnitia oaaa diajecta, 364. 

S 
8aba Meroe, 34. 
Sabbaiiaa Agarenia Armeniam tradit, b 93. 
Sabbatii et Georgil conjuratio vindlcata, b 168. 
Babbatum Juda3orum casdl opportuoum, ob aalatem 

• iola tam, 205. 
Sebelliana beereaie, 629. 
Sabee aeditio cootra Davidero, 78. 
Sabeua pootifex Babylonem tranalataa, 116. 
Sabina a Nerone occiditar, 569. 
Sabiaa pax, 338. Sabioffi bellum maritorum et patram 

dlrimunt, 318. Sabinarum raptaa, 317. 
Sabiai Lacedcemooiorum cotoai, ibid. Sabiai ioterilui 

• i canie, 550 et 561. 
Sabioum et eequum bellam, 347. Sabiaorum cladea, 

> 337. 
M» Babinua pretor a Judeeia obaidetur, 261. 

Sabinaa Syrua Aatooiam occupat, 298. 
i 8abua, Arabiae rex, 534. 
^ 8acarum ad Cyprum defectio, 153. 
-ν Baccua luctua algaum, 28. Saccus in luetu, 93. 
κ*)* 8accandionia moaaeteriam, b 119. 
JS BaceUariue. b 93. 
zz^. flaeer loculua, b 51. 
^ 8aetrdotes, 305. Saulia juaaa laterfecti, 67. Sacerdotea 

ob raUgloaem aacroeaact), 68. Saeerdotes cantu et c»re-
V mooil i hostee ia mutuam caedem impellunt, 96. Sacor-
fe^ dotea bnmunea, 125. Sacerdotia iEgyptii oraculum de 

puero Hebreao, 267. Sacerdotes 8tratiotico pro imperio 
*' promittant reguum aeternum, b 268. Sacerdotes aero pe-
^ & U Teiia occiduntur, 304. Sacerdotes idolorum ignomi-
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nioai, 92. Sacerdotea iateffrie membris eaae decct# 
230. 

Sacerdotee aeditionem composituri pereunt, b 62. 
Sacerdotia venalia, 136. Sacerdotii ex Ubamaria faml-

Ha in Pbioeem traoaitue, 83. Sacerdotiorum caupo-
nea, 88. 

Sacra Taaa mutuo aumit Heracliua, b. 84. Sacra lu-
atralia aate pugaam, 506. Sacri, 341. 

Sacrosancti tribuni, ibid. 
Sacrificia cum epulia, 84. 
Sacriflculorum aeditio, 289. 
Sacriflciia placatua Deua, 112. 
Sacrilegium cauaa cladla, 47« 
Sadduc83i Epicureia similee, 218. 
Sadducesorum aecta, 266. PhariaaBua, 126. Sacerdos. 

215. Pontifei, 83. 
Saet Apocbapa, b 197. 
Sagittse viris fortibue fuoeat», 112. Sagittarum nnme-

rua Ytctoriarum omea, 105. 
Sagittare et jaculari aote praadium, 147. 
Saguati excidiam, 416 ot 407. Saguatam eWibus re-

etitutum, 424. 
Saaguia ex ara JoYie, 360. 
Sal medetur aqu®, 97. 
Sala Eberi pater, 22. 
Salampao Herodia filia, 272. 
Salapia Romania tradita, 429. 
balluatii prs3fecti praBtorii moderatio, b 29. 
Salmaoasaar Samariam capit, 110. 
Salooia DiocleUaai patria, 642. 
Salome quae et Alexandra^ ArUtobuli uxor, 219. Sa-

lome Antipatri fllia, 226. 
Salome ab Uerode regina pellitur, 248. 
Salome Herodia et Elpidia filia, 254. 
Salome Herodia soror, turbarum auctor, 237. 
Salome Antipatro at Pherore inaidiatar, 254. 
Salome αοα paciflca aed bellooa, ibid. 
Salome Jamnea Azoto et Phaxaelide potitur, 260. 
Salomee Aaealoois regia, et 60 talenta reditus, 264. 
Salomoa rex declaratur, 82. Salomon levi de caoea 

fratrem Adooiam ca3dit, 83. Salomoaia regaum jagam 
eeryitutia, 86. Salomoaia nativitaa, 75. Coojugium, 83. 
Structura), ibid. Somnium, judicium, ibia. Dedicatio 
templi, 84. Alterum aomnium, ibid. ifidificia, 85. jEni-
gmatum eolutio, ibid., 700 oxorea, 300 cooeubioa), ibid. 
Obitiia, 86. Salomoaia aepulcrum corruit, 591. 

Salathil Juda383 inataurator, 175. 
Salua publica privatae iacolumitati praafereada, 179« 
Salviua (M.) Otho. Vide Otho. 
Samaeaa propbeta Roboamam a bello deterret, 87« 

Samfleae ab Berode honorator, 234. 
Samaria coaditur, 90. 8amaria trieaaio expueoata, 

110. Samaria deleta ab Hyrcaoo, 189. Samari» obaidio 
et fames. 100. 

Samaritanse et Herodia liberi, 254. 
Samaritani ab Hebraia Cbutei appellantur, 110. 8a-

maritani iempli inalauratioaem impediuot, 175. Samarl-
taol ab Alexandro rejiciuntur, 198. Saoiaritaoorum el 
Hieroaolymitaaorum de templi auctoritate diaaenaio,199. 

Samaiitaaorum et JudaBorum ioidiicitiea, 286. 
Samnitea viciaaiin aub iugum miaei, 365. 
Samaitea uoa cum Galfie profligati, 367. 
Samaiticam bellum, 864, 377. 
Samoa» faga, b 180. 8amooae A^areaas apado, b 178. 

Samooaa ob famoaom libellum regia pellitur, b 181,182. 
8amoaata ab Antooio obaeaea, 228. 
Samoaateoaa concilio damoatua, 635. 
Samaon decimua et ultimua Hebraeorum jodex, 55. 

Samaooia natWitae, conjugium, ree geatas, iateriioe, 51. 
Samuel cladea Elio immiaeotea diyioitaa edocatur, 56. 

Samuel Deoptatua, ibid. Samuel laraelitia recuperandaa l i -
bertatia fit auctor, 58. Samuel aenio coofectua, fllUa 
mandat auberoatioaem, 59. Samael iavitus imparlo 
excidit, ibid. Samuel cum populo expoatulat, 60. Samae-
lia maaea eliciuotar, 65. Samaelie obitua, 67. Samotl 
Bulgarua, b 220. Samueiie Bulgari inleritue, b 226. 

Saoctitaa, modeatta, clemeotia Cyri celebratur, 158. 
Sancti titulua aublatua a Coprooymo, b 111. SaoeUi 

bellum infereadooi, 128. 8anctorum quadraginta tem-
plum, b 76. Saactorum reliqui» crematsa a Copronymo, 
b 100. Saactua eanctorum uogeadua, 134. 

Sangarii pona, b 64. 
Sangaia aaima brutorum, 16. 
Santabareoi pop.na, b 177. 
Sapieotia cupiditatibua YiDcitur, 85. 
Sapiootisa amorem probat Dena, 83. 
Sapores rex Peroarum, b 12. Saporee Niaibiu fruilra 

oppagaat, b 15. Saporea Orientem Taatat, b 16. 
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8aporee Amidam capit, b 20. Sapores pontem ez capti-
toram cadaveribae etruit, 619. Saporee rex Penarum 
maximi corporia, 625. Ejue crudelitaa, 630. Saporia ad 
Conetantium legatio, b 20. 

8ara Raguelia filia, 143. Sara Tobiee deapondatur, 145. 
8ane obitue, 23. 

Saraceoi Pertarum regnum everterunt, b 221. Sara-
eenorum diacordia, b 255. 

Sarbari ad Heraclium defectio, b 85 — Ab Heraclio, b 84. 
Sardes Asianarum urbium poet Babylonem opulentia-

eima, 162. Sardium expugnatio, ibid. 
Sardiaaus Hieroeolymitanus epiecopus, 631. 
Sardica, b 178. Sardicee dux, b 276. Sardinia, 387. 

Sardinia recepta, 401. Sardini» motue, 424· Sardoram 
defectio, 403. 

Sarephtaoa Yidua, 90. 
Sarmatce a Caro eabacti, 639. 
8arus flutiue, b 201. 
Satrapffi ad gentes subactaa a Cyro mieai, 168. Satrapae 

iniuaau regia nihil novare auai, 175. Satrapam non 
mltti apeciea quedam libertatia, 168. 

SateUites impii regiie parcunt eacerdotibua, 67. 
SaUafactio divinitue imperata, 79. 
Satum eemimodius, 101. 
Saturninua AntiocheDus haBreticua, 59^. Probi inai-

diator, 638. 
Saul dom asinaa queerit. regoum invenit, 59. Saulab 

aliie hoooratur, ab aliie couteinnitur, 59. Saul ob violatam 
religioaem improbatur, 60. Saul a malo genio cruciatur, 
63. Saul perjurua, 65. Saul Davidi invidet atque ioai-
diatur, ibid. Saul ouoqaid et ipee inter propbetae, 66. 
Saul apereequendo Davido aeu regoi vaetatiooe revoca-
tur, 67. Saul fatetur, ββ Davidi facera injuriam, ibid. 8aul 
Engaatriaiythum conaulit, 69. Sauli ob violatum Dei man-
datum divinitua regDum abrogatur, 62. Saulem boatea 
urgent deeertum a l)eo, 69. Saulia exapectatio, 62. Illu-
strea victoriea, ibid. Juajurandum prrccepa et irritum, 
ibid. Liberi, ibid. Proceritae, 59. Saulia cum Iribua tiliia 
interitus, 70. Sauliee familia? eeptem viri daot poeoaa 
faciooria a Saule perpetrati, 79. Sauliorum cadavera 
eremantar, oeaa aepeliuotur, 70. 

Savua fluviua, 531. 
Saxa 25 pedea longa, 8 alta, 12 lata, 244. 
Scfevola Vide Mutiua. 
Scaurua, 223. 
Sceleratorum poeDee tranaennt in eoa qul illia peper-

cerunt, 94. 
Sceleribua incerta et mala praemia propoaita, 72. 
Scipio (L.j Sardiniam et Coraicam invadit, 387. 
Scipio (Cn.) Inaubrea oppugnat, 405. Scipio (C.) in 

Hispaniam mittitur, 411. Ejua rea geat» in Hiapaniia, 
412. 

Selpio (P.) in Hispaniflm miaaui, 409, 428. Scipionia 
(P.) expeditio Africana, 430. Scipio (P.) fatidicua, 431. 
Haadrubalem castria exuit, ibid. Scipio (P.) ex Hiapa-
niia revocatur, 436. Scipio (P.) Punicoe caltiditntia oeoiu-
lator, 439. Rem iu Africa gerit, ibid. Scipio (P.) a 
fllio dcfenaua, 411. Aiubiguia verbia llannibaieoi eludit, 
442. 

Scipio Nasica, 462. CartbagiDenaibua requua, 469. Con-
tra Andriacum mittitur, 466. Ualiam cuatodit, 450. 

Scipio (P.) iEmilianua coa. Cartbagiaem evertit, 467. 
Naaiaiaaa» regnum dividit, 465. 

Scipio coa. Carbooia atudioaua, 473. 
Scipio in Macedooia, 486. 
Scipio Metellua Pompeii aocer, ibid. 
Scipiooea P. el L. cootra Aotiocbum miaai, 452. Scipio-

nea rebua bene geatia multaDtur et exaulant, 454. 
Scipionis (L.) et Haonibalis conflictua, 410. Scipionia 

In Hiapaoiie, nautica rictoria, 416. 
8cipionia (Cn.) filia publice elocata, 424. 
Scipionia (P.) navigatio ad Syphacem, 434. Simulatio 

contra aeditioaoa militee, 435. 
ScipionU (P.) iiliue ab Aotiocho honoriflce babitua, 453. 
ScipioDuoi abatioentia, 423. Scipiooum in Iliapania 

cladea atque interitua, 714, 425. 
Scirtua fluviua, b 60. 
ScIaYoni, b 74. 
Sclavicee geotea a Rbinotmeto subactee, b 92. 
Sclerena Mcnomachi amica, b 248. 
Scomma in Nicepborum, b 207. 
Bcopia, b 225. 
Scopua, 293. 
Scnboniua Proclus a aenatu tyranni metu diaearptue, 

558« 
Scriboniua (L.) Libo S. Pompeii et Augu&U socer, 646. 
Scrlptura duntaxat niluntur Sadducaei, 218. 
SeytnaB Magogae, 21. Scytbae Septentrionalee, 126. 

Scytbaa Europam atque Italiam perragantnr, 628. Iatnua 
iraasffreaai Romanaa provinciaa vaatatnt, 629. SCTUIBI 
aaudio victi, 636. Athenaa oppugnant, ίbid. Scythartm 
in Thraeiam irruptio et intentua, b 34. Scythaa profli. 
gatl a Tacito, 637. 

Scythopolia, olim Metboram, 70. 
8ebaatenorum petalaatla, 282. Sebaatua portoa, \% 
Seeeaeio populi. 340. 
Sectlo lapidia absque manibue, 121. 
Secari aubitia motiboa opprimuntur , 211 8eeor»« 

Jordane emergit, 100. 
Securitaa perniciosa, 164. 
Sedeciffi ad iEgyptioa defectio, 114· 
Sedecia» Ticeaimua primua rex HieroaolynMR^ ^ 

Sadeciaa ceaoatae Babyloaem p e r d u c i U r , 115. tefcfe 
paeudopropheta Micbasam verberat , 94. 

Seditio apem regoi recuperandi affert, 77. Sedita 
compreaaa populi coocordia di rempta , b 62. Bediaooa. 
xorum ob aes aiienum, 339. Sedi t io potthamiam, 151. 
Seditio, et ejna aopitaa coDdltlonea, 362. Sedttio initr 
militea et populom, 618. Seditio mi l i tam eootrt i a « . 
atum, 518. Contra Scipioaem, 431 · Seditio abaaoUit. 

Stisto, 535. Seditio contra D id ium Jalianaio, M . Sedi-
ooie repetit® pasna capitalia, 82. 
Sedltioai plerumque dantj>cenae, 79. Saditioai daa 

oociai, 346. Seditioeorum ad Conetantinam DoetDjMBDi, 
b 184. Seditioeis celeritaa prodeet, 103. 

Sedrach pro Anania, 118. 
8egeata capU a Romanis, 585. A b iladem dafemi.31]: 
Sejanue Lnria) adulter, Draai Teoeflcue, 349. Sejnaj 

cum liberie ioterfectua, 551. 
Sela Lamecbi uxor, 18. 
Seleucua 8yri« potitar, 127. Seleacoa Aatiocbj ttaj, 

453. Patri fuccedit, 455. Selinue Trajanopolia, 517. 
Sella aarea, 479. Sella imperatoria aadere, 6H. 
Selooii a Jeau collocatur laberDaculum, 47. 
Seltea Pazinaca, b 270. 
Selumua OldoB maritua, 112. Selumne tyrume^m 
Selybrianua murua, b 58. 
8emeia importunitae, 77. Interitaa, ibid. hmmr* 

niam impeirat, 78. 
Semi coloDiflD, 22. 
Seoipronii Loogi cladea, 412. Sempronias Loifaa 

Siciliam mieaaa, 409. 
SempiODiua (C.) in Africa rem geri t , 393. 
Semproniua uraccbus cum Ligur ibue poffaat, 4H 

Tiberiue SemproDiue (iracchui magieter eqmtom,!!. 
Semua Noae filiua, 18. 
Senatorem animi conatanlia decet, 120. 
Senatorea centum, 317. SeDatoria digoitaa perpcta, 

850. Saaatua, 317. Senatua ab imperatore mdnafian. 
pere aolitua, b 202. Senatua aub rega parra aaetoda; 
820. Seoatupconeulto multa aublata, 515. Α aeaiUp-
puloque aalutari, 603. Senatua iDaidtOM AQgoatimto' 
ctat, 634. 

Seneca Domitii pra?ceptor, 565. PraafectofpraHorio,», 
Senectua dolira prrococem Bapientiam aeqaitir, M. 
Seoex morti vicinoa, 146. Senex exapectilioot 

mortie factue audacior, 481. Senee foyendi apadii, 
82. Seoca bia pueri, 202. Seoum conailia moienta, 
86. 

Sennaar, cainpua, 26. 
Seonacheribi mteritua. 111. Sennacberibi Uttene bk-

apheroae io templo repoaitflR, ibid. SeonacheriboiperiMi 
oppuguat Hieroaolymam, 110. Senuacberiboa juajurafl-
dum fraudulenter eludit, ibid. SeaDacheribua a ιώ 
filiia occiaua, 142.8enDacheribue Enamaaaria flUoa, 14!. 

Sentire et loqui eadem, 154. 
Seoo, 43. 
Sapelire mortuos, pium muoua habitam, 142. 
Sephora Moaia uxor, 34. 
Septimiua Pompeii percuaaor, 487. 
Sexagiota decem interpretes utrum una, an ΜΟΠΒΒ 

aacra converteriot, ambigitur, 201. 
Sepulcra Judaaorum pecuoioaa, 82. 
Sepultura bonorifica, remuneraUo regia,72. S«paUei 

poat aolia occaaam, 143. 
Serapio, Aotiochenaa episcopua, 601. Seraplonikp 

divinitue data venia, 627. 
Serapis captivum in Alexandti aolio collocat, ff, 
Serbia, b 225. 
Sergiaoa aeditio in Sicilia, b 102. 
Sericum in Europa facinm, b 19. 
Seriphea, b 257. 
Sermooit iDconatantia conacientlam argnit, 316. 
Serpeoa draco intelligena, 17. Serpana conriTioD ttt 

bat, 333. Sarpana 120 pedet loogos, 391. 
8erra orbt, b 220. 
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Ser tor i i i n Biapania factio, 474. Interitue, ibid. 
Sernch, 22. 
8 e m de ealute domini eui eolliciti, 94. Serr i Capito-

l i o m occupant, 338. Servi , b 248. Servi Ulainiorum, 381. 
Servis omnee bellorum cladea imminent, 151. 

Servi l ia capta a Bru lo occiaa, 507. Servilis fides i n 

Sroacriptione, 502. Servorum conjuratio oppresaa, 416. 
ervue ultra douiinum evehendus, vindicta numinia, 

85. Servue domini interfector, 105. Servus inaidiarum 
C a s a r i paralarum indez, 491. 

S e r v i i . aive Crabati, b 288. Servii csedes, 329, 330. 
S t r v i l i i de Pompeio teetimonium, 474. G. Seryilius 

8 p . M e l i i ioterfector, 351. Servilius Cfiepio io Af r i cabe l -
l u m gerit, 393. Serviliue Geminue claase Poenoe infeetat, 
416. M . Servilius Italiam cuatodit, 442. 

Serntns inclemene jnsta odi i cauaa, 151. 
Seryioa T u l l i u i eextus rex Romanorum, 327. Serviue 

plebem facit euam, 328. 
Servina Oppius decemvir, 347. 
Setbua Adaml filiua, 18. 
Severa, b 30. 
SeYeriana pereecotio Chriatianorum, 610. 
Severiani ab Agapeto et Mena damoantur, b 67. Se-

ve r i an tu ab Adriano occiaua, 591. Severiani dirss con-
t r a Adr i anom, ibid. 

Serer i Antiocheni ceedea, b 53 . Severi Partbica vic-
tor ia , 607. Proaagia de imperio, 605. Satellitee, ibid. 
Seve r i imperium vindicta Pertinacis inanea poll ici ta-
tlonea, 605. Severi curioaitaa, 608. Expeditio Bntannica, 
669. Expeditionee i n Orieutem ex ambitione, 606. Seve-
r i parienesie ad filios : Concordee eetote, militee ditale, 
c e t e r o s n o n negligite, 610. Severi vitae ratio i n pace, 
ibid. Severi obitue i n Britanniia, ibid. Severue Per t i -
n a d defuncto bonorem preebet, 606. Severua ad Anto-
n i n u m filium iaaidiatorem, 610. Severue Alb in ium de-
cipit . Peeceonium Nigrum antevertit, 603. In aomnis 
terret Garaeallam, 614. 

SeTtnie Stiliauua imperator, 625. 
SeTeritate contemptue reprimitur, 202. 
Sextilie i n Augaelum mutatae, 538. 
Sextua Boeotiue philoeophus, 595. 
Sextue Papiniue inaidiator Caligul®, 557. 
B i b a eerrne Memphiboetie, 73. Sibae io berum Mem-

pbiboatem calamni©, 77. 
Sicar i i graeeantur Hieroeolymie, 289. 
Sicelag incenditur, 69. 
S icc i (L) cffidea, 347. 
S ic i l i a proditur Agarenie. b 140. Sicil ia domita a Ma-

Biace, b 238. Sici l ia amisea Stephani culpa, ibid. Sici l ia 
Carbonia receptaculum a Poinpeio recepta, 473. In Pro-
vtacias formam redacta, 399. Palaeatra CarthagiDeneium 
• i Romanornm, 382. Siciliae motue, 424. 

S i c i m i t » Sidonii , 198. Sicimitaram c « d e e , 2 7 . Sicimo-
rom excidiam, 52. 

Sicinlae (Gn.) coe. contra Pereeum miti i tur , 457. 
Siclaa, 39. 
Sida metropolis, b 287. 
Sida metropotia, b 287. 
8idon urbe, 21. 
S ldon l i S le imi t» , 198. 
S idon i i ab Augusto domit i , 536. 
Slg i l lam Leonie utero itopreaeum, 183. 
Sigma locua, b 237 , 246. 
S igna cum fatis et eventibue conaentiuDt, 105. Signa 

teatamenti recognita, 544. Signia conflrmatur Sau l i 
r e g n u m , 59. 

SigQum reipublicaa.in ainu pueri aSaturoo positum, 
520. 

811« Agr ipp© Magiatri Equi tum Infelix licentia, 280, 
281. 

Silentiarins, b 54. Si lent ium, b 182. Silentium, 244. 
Siliue ( C ) , Meaaalin© adulter, 564. 
Sil ius Measala, 605. 
Si l lan l (M.) aoceri Caligute interitua, 554. 
ei l lanus 431. Α Glaudio occiaus, 565. 
Si lo Berodie auxiliator,231. Silo Vent idi i legatua, 514. 
Bilvae agitatio p u g n ® auepiciam, 73. 
Silveater Constantinum curat ?et Cbriatiannm facit,b 4. 
S imon jaetus pontifex, 200. Simon Jonat® fratri auc-

tedit , 215. Simonvicto Candebffio Ptolemei ineidiie occi-
dltnr, ibid. Simon ob nl iam pontifex, creatur, 242. 

Simon Boetbi flliue pontiflcatu pellicitur, 256. 
8imoQ eervue Berodie rax appellatue occiditur, 262. 
Simon Essfflue Arcbelai eomnium interpretator, 264. 
Simon Canuti flliut pooiifex, 267. 
Simon Cantheru» Pontifex, 279. 
S i m o n calamnlator Agrippea, 281. 
8lmo& ex t ra orbem j ad t t i s fonnidabllii, 293. 

Simonis fortunatum imper iom, 215. 
Simulatione aliquando elicitur veritaa, 83. Simolaiiona 

explorantur animi , 103. Simultatie eimulatio non diet i-
mulata, 254. 

Siaa moQs, 34. Ad Sioa m montem Hebreeorum, 38. 
Sion foD8, 55. 
Sirichana crux, b 179. 
Sirmiuoi , b 20, 227. 
Siroes, Cboeroe patre et fratribue ceseit, pacem fa-

cit cum Heraolio, b 85. 
Sisaras a Jahele occiditar, 51. 
Sisimiue, b 41. 
SieinnanciiiB, b 107. 
Sit i aut fame domare hoetem quam armie proatat, 139. 
Smerdis sive Tanaoxaree Cambieis frater, 170. 
Smerdis magus, 171. 
Sobarex iEgypti leraelitie opem fert, 110. 
Sobacue, 74. 
Societas impiorum periculoea, 96, 111. Societatie 

petendae caueaB, aut praBtextue, 149. 
Socii fidiesimi qui , 77. Socii non jusei, eed coneulti, 

156. 
Soemi caedee, 240. 
Sol per 17 diee ηοα gplendet, b 120. Solis cursue inh i -

bitus, 47. Solis regreeaio, 111. 
Sollicitudo de bominibus i n rege admirabil ior eat 

quam liberalitaa, 165. 
Solum cum sola esee, periculosum, 75. 
Solyma vetuetieeima urbs, 22. 
Somoi expere, etiam corporis expere, 122. Somnia 

pietoris et pincerna) a Joeepho declarata, 25. Somnia 
Alexandri et Joadi, 97, 98. Somnia de imperiis ad regte 
pertioeDt,119.Somnia cooditioDi bominie accommodata, 
123. Somniie divinitua aliquando adimitur, 180. Somnla 
de Ale iandro Biagno, 183. Somnia duo Alexandri de 
Tyro, 188. Qaid aomniarit aliquia, e Chalda3ia exponl 
potuisae, probabile aat, 118. Somni i eum exposiiione 
oblivio, ibid. Somniorum numeri , 29. Soumiorum con-
aenena cum eventu movet animoa, 198. Somnium ambi-
guum frateroaB caBdie cauaa, 169. Somnium de flagello 
lmperatorio, b 217. Somnium de Izate, 282. Somnu i 
mortia frater, 141. 

Sonte ejecto aedatur tempeatat, 107. Sontea etlam 
ineonUbue exltio eaot. 175. 

Sophias benignitae,D 70. 
Sopbius portaa, ibid. 
SopbroDu aynodua provincialie, b 86. 
Sora Jonam aontem eaea deeicnat, 107. Sorte indaga-

tus noceos, 19, 41. Sorte inveatigatua nocena, 47. Sorto 
Saul rex declaratur, 59. Sorte diatributain acie loca, 160; 

Soaaiua Berodi t auxil ialor, 233. 
Soteropolia aeu Pythia , b 11. 
Sozopetra patria Amermumnia, b 151. 
Spartanorum e i Judseoram ioedua, 213. 
Spaainuin va l lum, 282. 
Specula ignifera. b 6. 
Spectilator, 293. Speculatorum magnua i a be l l i i atot, 

160. 
Speluocffi χαταφύγια, b 307. 
Sperchiue flavius, b 224. 
Sperandum eat vivia , apee non est ulla aepuHia, 75. 

8pea et metua inter ae certant, 124. 
Sphendoathlabua impetratie a Zimiace induci ia t a Pax l -

nacia occidilur , b 215. 
Sphendoatblabua Joannea Bulgarua, b 220. 
8phendoathlabua Roaaua, 206. 
Spica anoum aignificat, 17, 36, 165. 
Spiritu aancto (de) quando dieputatum, b 10. Spiritaa 

Domini vatea facit, 60. Spiritua diTinus a Saule i n Dav l -
dem traneit, 63. Spiritua ab alio in alium tranalatiliua.97. 
Spiritua Domini raptoa i n montes dejicere putatur, ibid. 
Spiritua Dei eanctua i n quo habitat, mal ta poteat, 122. 

Spolia dedicata Deo, 142. 
Stare i n parte, rel iquiat imperl i aigniflcat, 126. 
Statira Darii F . nnbit Ale iandro , 195. 
Stataa NabuchodonoBoria, 119, 122. Stataa trancata 

homini pernicioaa, b 190. 
Stauracii vu lnuae l monaohatua, b !25 , 126. SUorae i l 

monaateriam, b 126. 
Staaraclus Nicephori F . P a t r l u s , b 122. 
StellaB fratrea aignificant, 28. Stellea pro pletattt i t u -

dioeia, 131. 
Stepbani monachi Interitua, 433, b 111. 
Stepbanl Lacapeni obitus, b 199. 
Stephanue eonucbua Juatiniano cauaa odi i , b 93. 
StepbanuB imperatorle afflnie, SiciUam amltl i t» 258. 
Stlllco aocer H o n o i i i , b 40. 
SUp« coUatitta rafectum templom, 113. 
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Stolea Medice dietribnl» a Cyro, 166. 
Straboromanua, b 291. 
Stratioticue Michael imperator daaignatur, 54, b 262. 

Stratioticus in togatoe liberalia, in aagatoa aeper, b 263. 
Siralioticus dum ae Comueno fucum faoturum putat, 
Imperio excidit, b 276. 

Stratonis turria Caeaarea maritima, 219. 
Strepitu bellici apparatue Syrt profligati, 102. 
Studia trooquilliorem reddunt animom, 5. 
Stadii monaBterium, b 122. 
Stultitia summa quae, 85. 
Stypplotes ab Agarenie profligatur, b 169. 
Sua tueri quam boetem persequi magia necesea-

rium, 67. 
Suba, 62. 
Succeasio ejuedem familiee 21 regum, 115. 
Succeaaore D O T O pellitur omoie amor, 179. 
SufQatio aepteoa mortuo adhibita, 91). 
Sultan Turcaruin dux, b 256.Sultani graaaationea, b 

260. SultanuB Agareo ue Francia dolo Capua et Beueveuto 
pulsia, liberatur, b 299.Sultanus Capuam el Beneventum 
fruBtra obaidet, ibid. 

Summa sapieDlia cum eumma etultitia coojuDcta, 85. 
Sunamitidia F . reauacitatua ab Elisseo, 99. 

Superbia regnura decere creditur, 86. Superbiaui Deus 
impunitam non ainit, 123. 

superatitionem pii ferre non poaeunt, 90. 
Supplicem occidere crudele facinua, 116. Supplicibus 

parcere, regium, 94. 
Suppbcium quatuordecim dierura, 126. 
Suea metropolis Peraarum, 130. Suea Terna regia 

Pereicorum regum, 168. Sueorum opulentia, 190. 
Susacus iEgyptiue Hierosolyma diripit, 89. 
Sychem, 26. 
Sycopbaotici vulneri* cicatrix remanet, 78. 
SyUa (Fl.) Judsffi procurator, 311. 
Sylvani defectio et caedee, b 20. 
Sylveater bovem mottuum, Christo invocato, in v i -

tam reTocat, b 6. 
Symbola ioter maritum et axorem, 158. 
Symeonis et Levia dolue contra Sicimitae, 28. 
Symeon, 25. 
Symeon Bulgarua Romaoia victie naeoe prscidit, b 

177. Symeou Bulgarue ConstantiDopolim yeuit, b 184. 
Symeon BulgaruB cum Romano pacem non facit, b 189. 
Bymeon BuJgarus statua quadam truncata occiditur, 
b 190. SymeoniB Bulgari perfidia, 177. 

8ymeonia tribue CaDaoacoB caedit, 48. 
SymmachuB papa, b 55. 
Synadua eclipsiu lunee mirabiliter declarat, b 181. 
Synchyticorum eecta, b 55. 
Synoditius tomua, b 111. 
Syntacteria oratio Gregorii Naziaczeai, b 37. 
Syria jndicibua Judceis aubjpcta, 175.Syria turbata,227. 

8yri83 fluvii Jordane prsatantiorea, 99. Syrise rexElieflBO 
et Joramo insidialur, 100. Syriae tria caatella occupata 
a Cyro, 156. 
> Syri Arameei, 22. Syri deditionein Davidi faciunt, 74. 
Syr i Saniariam obaideot, 93. Syri ab Elieteo io medioe 
hoatea perducuntur, 100. Syri divcrsi ub Aaayriia, 149. 
Syri Jodaica inetituta auiplcctuQtur, 216. 

Τ 
Tabemaculi atructnra, 39. 
Tabulse, 347. XII Tabulae, ibid. 
Tacitus imperator, 637. Ejus credea, ibid. 
TalenU argenti 300, auri 30, tributum Hieropolyino-

rum, 110. Talenta 40,000 Suaia rcpt»rla, 190. Talenta 
10,000, ©ris aJieni pro militibua diesoluta, 195. Talenta 
dena et vicena, regi Datalitiuin niunua, 204. 

Tamnie Zambria cemulua, 90. 
Tanaoxarea Cvri filiue, 168. 
Tangrolipix Mucaletua Turca Sarracenicum imperiam 

evertit, b 256. Tangrolipix eultau appellatua, b 256. 
Tarae cogDomentum Caracall», 614. 
Taraeiue patriarcha, b 116. Taraaii (U.) apparitio, b 

134. 
Tarchaaiatffi fuga, b 283. 
Tarenti expugnatio, 379. Tarentioa aeditio,379.Taren-

tini pacem impetrant, 1 6 1 V / . Tarentiuorum adoleaceDtium 
J O C U B , ibid. Tareniinum bellum, 368. Tarentum rece-
ptum a RomaniB, 430. 

Taronitea Michael, b 297. 
Tarpeia Capitolii proditrix, 317. 
Tarquinii (L.) majeatae. 326. Prfficlari mores, ibid.Cm-

dea, 327. Tarquinlua qurotue, rex Romanorum, 326. 
Ancl filHe regnum eripit, ibid. 

Turqumii Superbi crudelitaa et tyrannidia coullnnalio 

330. TnrquiDuie euperbua septimuB et ulUmus rex Ro-
manorum, 330. 

Tarquiaio Collatino conaulatua abrogaiar, 334. Tar-
qoiniua Collatinua primua cooaul, 334. Tarquinioa Tice-
aimo quinto anno regni actus in exeihum, 334. 

Taraeneea Cilicea, 21. 
Tarai deditio facta Nicephoro Phoc» , b 201. Taraui · 

Peraeo condita, 21. 
Tatia, Numaa uxor, 321. 
Taliatua et Juliua Martiani boapitee, b 46. 
Tatianua Adriani procurator, 588. 
Tatlue Sabinorum dux, 317. Tatiue ragalRofDiiiiptr-

ticepa ceditur, 319. 
Tatua Pazinaca, b 160. 
Taulantii Dalmataa, 462. 
Tanrua Maurua, b 204. 
Taurua locua, b 295. 
Taarue Statlliua, 525. 
Taurua a coe. immolatua, 531. 
Taxilea Alexandro deditionem facit, 192· 
TeleephornB,RomanuB epi8Copue,593.Ejae martyrian, 

594. 
Teleucxee, Bulgarorum principea, b 110. 
Teloichi Bulgari proditorum mdaffatio, b 112. 
Temperantia cibi potusque docenda poeroa, 148. 
Tenjpeetae ob poatulalum ab IaraalitU regem. 60.Teav 

¥eatate teirentar PalaBetiai eacriilcante Bamuele, 59. 
empeatate dirempta pugna HannibalU ad Romam, 

426. 
Templa iogredi a religione alienoe nafaa babitom, * 

IR.Templi duralio aunorum, 11, 21, 301.Templi matem 
relicla a Davide, 82. Templi ©dificatio aliter in niklia, 
alit^r a Joaepho deacripia, 84. Templi inaiaoratio aa4 
Joa, 104. Sub Joeia, 112. Templi porta spoota aparti, 
162. TempH aacra vaaa a Jeau aacardoie Tlto tradtU,U4. 
Templi per trienoium profanatio, 206. TempU 2001 Ur 
lcnta, et 8000lalentaauri,226.Ten3plicoiiflagratioeedcai 
et menae et die repetita, 301. Teinpli fundameaU tf-
foaaa, 307. Templi Salomooii daratio anoorom 411,115. 
l a templo caedea et pecudum et bomianm, 224.Teapte 
concedere, Davidi U O D conceditur, 86. TemplumaJe»-
chazo apoliatum et clauaum, 108. Templam porinaj 
SalomoDio ignobiliua, 175. Templum caatelli ioiUi a-
etruclum acptem annia abaolulum, 175. TeznplQffileli 
mcnae expugoatum, 224. Templum Jovia pro 
Hieroeolymitano, 590. 

TeDebraB, 35. 
Tentoria dejici cladia aigDum, 51. 
Tephrica, b 168. 
Terbelia Bulgarua JuatiniaDam r educ i i i n 

b 96. 
TerebiathuB inaula, b 193. 
Tereotii Varonia temeritaa, 417. 
Terentius maximua, 578 
TergeaiiDorum matrea gemellas, 324. Targemiaoriai 

pugna, ibid. 
Taron ob libertatem orationia ocdaos, 253. 
Terra toili (E.)t interitue oota, 126. 
TerreaiDotua ByzaDtioua ei Aaliocbenna, b 58. Ttna-

motua aub Alexio Comnano,b 293. Sub Argyropylo,»U^ 
Sub CooataDte, b 88. Sab Gonal. Duca, b 274. Sab O 

Bronymo, b 108. Sub LeoDe lcouamacho, b 106. Sal 
lichaele, Theopbili, b 162.Sab Nicephoro,b 206. Τβπ·-

motue Judco83 aub Herode, 238. Termmotus camlta* 
adoptarelur, 565. Terreemotua aub Anlonio Ρίο, 9Ν· 
Sub Trajano, 587. 

Terroribua eubitis non temere eadandum, 246. 
Teraanclua bymnua, b 20. 
Tertallianua de Tiberii voluntala erga Chriatam, &> 
Teeta ferro mieta, 119. 
Testameota ad litea cavendaa inTenta, 163. 
Teatudioia militaris deacriptio, 520. 
Thamar atupratur ab Ammone, 75. 
Tharba, 22. 
Tbarbe /Ethiopiaea Moai nubit, 33. 
Theagenea Timoclea) frater, 185. 
Theatria (in)princepeconaeeeue emariUiaMaiaiVi^ 

datua, 196. 
ThebfiB exciace ab Alexandro, 185. 
Tbecel, 123. _ 
Tbeglatpbalaear, Aseyriorum rex , lf^raaliUi 

108. 
Theocritianue, b 58. 
Theoctiata, que et Florina, b 144. 
TheocLiatua Bardee fraude occiditur, b 131. 
Theodectia caecitaa ob Jadaaorum areana, 3Η· 
Theodericua, Afrlcaa dox, aMentatorttm lntezft&b& 
Theodora at Fauita aororaa 3»«»i^iian| "~ ^ 
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patri Coostantio, altera fllio Constantino Dupta, b 2. 

Theodora Chazaria Justiniani uxor, b 96. Theodora 
persecuttoaem imaginum compeecit, b 153. Theodora 
call ido commeuto iracundiani Theophili eludit, b 145. 
Tbeodora Bulgaros a rumpendie induciis deterret,b 155. 
Tbeodora cum filiabue monasterio includitur, b 158. 

Theodora reeina relegatur, b 230. Theodora impera* 
t r ix ealutatur, b 245. Tbeodora Tbeophilo nubit . b 143. 
Theodora palatio cedit, b 158. Tbeoaora imper ium i n -
v i to Monomacho occupat, b 261. 

Theodora Maximian i Hercul i i filia, 611. Constantii 
Cb lor l uxor, 644. Theodorae de Baeilio praaeagiam. b 
164. 

Theodoree uxorie J a i l i n i a n i avari t ia ,b W . T h e o d o r » 
auctoritas et felicitae, ac i r r i ta loDgaevitatie epes, b 
262. Theodor® obitue, b 69. 

Tbeodoracani audacia, Roeeica claeeie profligatur, b 
255. 

Tbeodoreti 12 capita, b 42. 
Theodorocanue, b 255. 

Theodorocanns captue a Byrennio, b 261. 
Tbeodorue confeesor, b 147. 
Theodori et Theopbani ad Metbodium Tereiculi,b 150. 
Theodorue Studieneie, b 126. 
Tbeodorus Cupharae Bulgarot inetituit, b 155. 
Tbeodorue Mouacbue Zimiec® iinperium prsedicit,b 209. 
Theodorue Martyr Romanie aaxiliatur, b 213. 
Tbeodorus Spado a Comneno victue, b 266. 
Theodorue Haliattee, b 285. 
TheodoruB Graterus Agarenum ambidextrum eternit, 

b 148. 
Tbeodosii lex de 30 diebus capitalis sententise, b 22. 

Theodosii crudelitae in Thesealoniceneee, ibid. 
Theodosii Jaoiorie obitue atque elogia, b 45. Theo-

dosiua ParTua eeu Juoior , b 40. 
Tbeodosii statoa cadit, b 306. 
Theodoeiut Scythie cffieie imperator Orientie appella-

tor . b 34, 35. 
Tlitodoeiue filios tuoe ad modeetiam aseuefaciendot 

cnrat, b 37. 
Tbeodoaiut divieo flliit imperio Mediolani obit, b 37. 
Theodotiue Maur i c i i flliue, b . 74. 
Theodoaiue Atramyttenus per seditioDem fit impera-

tor . b 90. 
Tbeodoaiw Atramyltenue tondetur i n clericum,b 160. 
Theodoalopolis, b 108. 
TheodoU Melieeeni commentam, et CaBsiteree cogno-

mentam, patriarchatut et ootitia cum Leone,b 130,131. 
Theodo tu» orator, Pompaii caedit soasor, male perit, 

487. 
Theonae, Alexandrinue epiecopas, 639. 
Theopbanet confestor, b 146. 
Theophanee magiater, b 107. 
Theopbanie confessorie et Nicephori patriarchee ab-

sentium matuus conepectue, b 131. 
Theopbano a marito abducta Stauracio nubit, b 123. 

Theophano Romano Junior i nubit, b 195. Tbeophano 
marlto ioeidiae comparal. b 207. Theopbano a Zimisce 
pel l i tur , b 209. Theophano ab exailio revocatur, b 216. 

Theopbil i qninque expeditiones Pereicte, b 148. 
Tbeopbili jus t i l ia et eeveritae, b 145.Tbeophili flliol®, 

b 144. Theophi l i regia i n Bryante, b 146. Theopbi l l 
hoepit ium, ibid. Tbeopbil i crudeliia* in adoratores lma-

{poum, ibid. Theopbiti caetitaa et eimulacrorum odiuoi, 
bid. Theophil i obitus, b 153. 

Tbeopbil i patriarchse vita et obitue, b 195. 
Tbeophibtzee Baeilium i n Micbaelie Tbeophili familia-

r l ta tem insinuat, b 164. 
Theophilo salus precibus impetratur, b 153. 
Theopbiloe Michaelie fllias, b 138. Tbeopbilue ex do« 

lore Agarenicee cladis obit, b 152. Theopbilus Leonie 
percuseoree ulciecitur, b 141. Theopbilus divitiaa suae 
ostentat Arabibue, b UB.Theopbylut uxorie negotiatio-
nem igoi ulciecitor, b 145. Theopbilut opera Metbodii 
ot i tur , b 151. 

Theopbilue pontifex, 272. 
Theophilus, Antiochemis episcopue, 598. 
Tbeophobi caedee. b 153.Theophobas Persa Theopbi l i 

afflnis,b 148. Theopnobne a Pereie Imperator ealutatur, 
b ! 5 1 . 

Theophylactas, Rangabis filiae,b 126. Theophylactui , 
Romani fiuua, fit patnarcha. b 190. 

Theopompi ineania ob HebraBorum historlae, 20. 
Tbermodon fluviae, 617. 
Thennathis Moten adopUt, 33. Tbermutbie Pharao-

olf fllla, 32. 
Thtraa iirbi, 89. 

Tbeeauri eub flumine, 586. Tbeeaurue Tbeodorea 1090 
ceotenarii auri , 3000 argenti, b 158. 

TbeeealoDiceneium 15000 cffiduntur aTbeodotio,b 35. 
Theeealonica a Scythis obeeeea, 629. 
Theudae impostor aub Claudio, 568. Theudae paaado-

propheta, 286. 
Theudatus Gothue Romam tenet, b 67. 
T b i r e Thraces, 21. 
Thobel faber eararius, 18. 
Thobeli Ibere», 21. 
Tbolotum Anaetasii, b 57. 
Thomffi seditioei natalee, b 137. 
Tbomae eeditioei crudelie ioUri tae , b 139. 
Tboma3 tyranoi euccessue, b 138. 
Tbomaitici t r ic l io i i cooflagratio, b 118. 
Tbomas ByzaDtium fruetra oppugnat, b 138. Thomae 

terra marique a Michaele viocitor, toirf.Thomea eeditlo 
contra Micbaelem Balbum, b 136. Tbraceaiue scripror,b 
271. 

Tborgam&ei Pbryges, ibid. 
Tbrasybuli Milesi i coDeiliam firmandffi tyrannidlf,231. 

Thraeyllus, Tiberi i matbematicus, 540. 
Thryeue Augusti libertue, 528. 
Tiberiae ab Herode tetrarcha coodita. 267. 
Tiberinue fluvio nomen iodit , 514. Tiberie fluvioe,olim 

Albu la , ibid. Tiberie deundatio, 537. Exundatio eub T i -
berio, 551. 

Tiberii clemenlia in Pereas captivos, b 75.Tiberii sedl-
flcia, ibid. Tiberi i leDtee maxill83,275. Tiberiue gemellue 
Tiber i i nepos, 275. Tiber i i co l l eg» Tiolenter perieruut, 
549. 

Tiberii crudelitae, ibid. Tiberi i mortem aDtegresta 
prodigia, 551. Tiberi i affectus erga Jeeum Chrietum,552. 
Tiberio senatus commeDdatur, 543. Tiberiae sociue gu-
bernatioDis, e l gener Angueti, 534. Tiberius imperator 
deeignatne ab Aagneto,538.Tiberius ab Augneto adopta-
ttis et contra Galloe mi8eas,540. Tiberiue Rhodum eece-
dit, 539. Tiberiue aetrologue peritieeimue, 540. Tibariue 
varia bella gerit, 541. Tiberius annos 77 natus interiit , 
552. 

Tiberius Agrippee geaer, et i n matrimonio euccetsor 
537. 

Tiberianoe exercitue, b 73. 
Tiberiue excubitorum comee, b 72. 
Tiberius Rhinotmeti filiue, b 96. 
Tiberius Cahinus a Samnitibue sub jugum mieeus, 

364. 
Tiberiua Tiber i i nepoe, 551. Α Gaio loco mutatus e i 

veneoo sublatue, 553. 
TiberiuB Geneses Romanorum indagavit, 557. 
Tiberiue, Claudiue, Nero, Drusue, GermaoicuB CaBear 

pro Domitio, 560, 365. 
Tibiffi finis rerum nota, 119. 
TichomeruB Bul^arae Doliani dolo occiditur, b 240. 
Tigranee ArmemuB, 290. 
Tigranee rex, 477. Tigranie Syriaca expeditio, 222. 
Tigres pr imum Romaa viea), 536. 
Tigrie, 17. 
Tigur in i , 481. 
Tima3UB Antiocbenue epiecopue, 639. 
Timoclea Thebaoa stupratorem ulciscitar,185. 
Ti t i deliberatio de templo, 300. T i l i erga Aatiocbenoa 

Judfieoe clementia, 308. Ti t i Caesarie imperium,578. T i t i 
l ud i . 579. P o e n i t e n t i a , T i t o imperii breTitae profuit, 
ibid. Titue Veepaeiani filiue, 291. Α inilitibue imperatur 
aalutatUB, 503. Hieroeolymam obsidet, 293. Miseratur 
Jodffioe, 297. Victoriam Deo fert acceptam, 305. Titue 
i n Juddea relictue a patre, 577. 

Titus (M.), 525. 
Titiue (M.) S.Pompeium oomprebendit atqoe occidlt, 

519. 
Toblas obit annos natue 127, 142. TobiaB gratns ani-

muB, 145. Tobiee profectio in Mediam, 144. Periculum a 
pisce, ibid. Tob i l i genus et pietae, 142.Tobiti ob eepol-
tos mortuoe exailium et re«titutio,i6trf.Tobiti exeecatio 
et paupertas, 143.Tobitue aonoe v i t i t 158, 146. Tob i to i 
vieum recipit, 145. Tobitue moriturut fllium inatraii» 
146. 

Torcular pro area, 51. 
Tornicius ByzanUum oppugoat,b 252.Tornicine caaea-

tur, b 24. Tornicius Leo tyrannidem affeclat,b 251.Tor-
niciue tondetur et bt clencut, b 252. 

Torqoie aurei bonoe, 123. 
Tolbompbanicbue, 129. 
Trabe aurea, 226. 
Tracboaitis, 22. 
Trajaoiana pertacatio, 588. Tnjtoi craenU dt Dacit 



1189 I N D E X 1N Z O N A R J E A N N A L E S . 11« 
Tlctoria, 585. Trajani obitue, 588. Trojaoue imperiura 
euBcipit, 584. Trajanat Tita, non litterie pniloeopbatne, 

* ibid. 
Trajanopolie Selinue, 587. 
Traoefug© Ganneosee cum pugionibue, 419. 
Tranaita poteoliorem probibere periculoeam, 113. 
Trapezue, b 67. 
Trasamundue, b 65. 
Trebooiue Bruti et Caeeii adjutor, 503. 
TrebouiuB Dolabella dolo occieoi , 504. 
T i i a d i i a , b 220. 
Tr iba l l i , 531. 
Tribunatue decemviratu abrogatue, 347. Tribuoatue 

reetitutio, 348. 
TrihuDi Bruti appellati,268.Tribuni diademata etatua-

r u m Cffiearis revellunt,toirf.Tribuni nuoquam triumpha-
runt, 349, 350. Tr ibuni militaree Consulari potestate de-
einunt, 360. TribuDorum plebie creatio,340.TribuDorum 
maltitado Tribunatum eTertit. 342. tribunoruin poten-
l i a , ibid. 

Tribunorum auepicia, 349. 
Tributar i i epem libertatie aTide amplectuotar, 17. 
Trlbut i negatio causa excidii,114.Tributi e i m u l e t m i -

H U a onue,164. Tributie saginaDtur Hegee, eubditi exte-
nuantar , 128. Tributo a populo exacto redeiupta pax, 
108. Tributorum laxatio Regoi Ormaodi aaepiclum, 571. 
Tributum instaurando; religionie ergo, molestum, 104. 

Triduaoa caatitas ia eacrie, 37. 
Tr idu i deliberatio, 86. 
Trieoe opuin reetituenduB, 503. 
Triphylliue, b 60. 
Tripolia S y r i » , 462. Tripoli tana clajeie davicta, b 

189. 
Triumphator respicere jussus, 354. 
Tr iumphi cetebritas qualis fuerit,353. Triumphus spe 

coDBulatae Caeeare coDtemptue, 481. Triuiuphue unde 
dicatur, 643. 

TriumTiratue Antoni i , Lepidi , Augusti , 500. 
TriumTiri militum ministr i et praebitores, 502.Trium-

v i r i Romanuai imperium dividuot, 510. Tr iuiuvirorum 
n o u hoetee modo, sed amici el iam pereunt, 501.Trium-
• i ro rum altera partitio imperii, 511. 

Trojanoruui exsulum aotiqua nobilitae, 313. 
Troica aurigatio, 113. 
Tryphoa patriarcha, fraude CaeearieDeie throno pell i-

t u r , b i 9 1 . 
Tryphon Antiocbo Alexandri fllio^regnum restituit, 

158. 
Tryphon ob eordes a mil i t ibus deeeritur, 215. 
Trypbon Jonaibam per inaidiae occidit, ibid. 
Tryphon tonsor delationie euea dat poenae, 253. 
Tuoarum aogurium, b 57. 
Tul l ia eibi ipei manum affert, 333. 
T u l l i Hoetihi interitue, 324' Tullue Hoslillue lertiuf 

rex Romanorum, 323. 
Tnllus bellator optimoe flt enperetitiosue, 324. 
Tupbum, b 227. 
Turbatffi ree audacia ct animi coneUDlia reetitatmtur, 

185. 
Turbo prsfectus preetorio, 591. 
Turei Cruciferi, b 75. Turci , ad Ietrnm Hungari , b 

177. Turci a Mediee principe profligati, b 257. Turci ne-
gatle tributis Orientem occupant, ibid. Turci ad Ca»ea-
ream profligati a Diogene,b 280. Turci ab Armeniie epo-
l iatMJiV/. , Turc i OrteDtem eubigunt, b 287. Turci con-
i r a Ruseliam implorati,b 287, 288. Turci ineulie expul i i , 
b 298. Turcica pax cum Alexio, b 307. Tnrcorum origo, 
et vastatto Orientie,b 255. Turcue quldam ad Diogenem 
deficit, b 282. 

Turnae, 313. 
Tarret ligaeffi 50 eubitorum, 294. 
Tyberina glaeios, 380. 
Tyndar ium Siciliee promontorium, 390. 
Tyraeh Pazioaca, b 257. 
Tyranoi Deo et populo cbaroe metuunt, 65. Tyrann i 

al indagunt, a l iud simulant, lOS.Tyranni cooatus et m i -
n u mnree infringunt, 111. Tyraao i eunt caueiB publica-
rum ealamitatum, 112. Tyranni etiain ea flagitant q a » 
fleri non po88UDt,118.TyraQDl monitoree ferrenon pot-
•uat, 139. Tyranni cupidilalibue adveraari capitale est, 
251.Tyranni quandoque mulierum insidiis peretmt, 141. 
Tyrann l odiom vix morte aboletar,220.Tyraani et c i v i -
b o i et amlela inviei,316.Tyranni poeteroe eoram liment 

?[uibui noeuerunt,»4irf.Tyrannicffl carnificinee miDittnim 
ulaae poBnitet, 172. Tyranoidie firmanda rationee, 330. 

fyrajinaram lmpetum decliDare prodeti , lO l .Ty ranno -
rum oowtiUa eontn fatnm nlbii pouunt,l&4.ΤJTUHUU& 
a*ia$ UbtnUm /aait, 123. 

Tyranoue, Antiocbenue epiecoput , 639. 
TyropaBum caatellum, b 211, 185. 
Tyridatee Armenia paliue, 628. 
Tyr i i ab Augueto domi l i , 536. 
Tyrue capta, 188. Λ 

Tyrrheoi Tarquinium i n regnum reducere conantaf, 
336. 

Tzachae Turcue, 633. 
Tzaihue Lazorum dox, b 66. 
Tzuru lum caetellum, b 76. 

u 
Ubal porta Sutorum, 130. . 
Ubi eunt eleemoeynas et j u a U U » tueaT 143. 
Ulpiue (M.) Nenra Trajanua. »'uz> T m a n u . 
Ulpiue Marcellue B r i t a n n i a m donaat , 598. 
Uleinii Tyrrbeni a aenrie oppreeau, a Romanie retu-

tuti, 381, 382. 
Umbertopolue, b 300. , # , ^ 
U D C U O illegiUma τί caret, ac d i T i o e gratMB txpen 

est, 136. 
UDgri, forlaseie Huogari b 177. 
Urbanus, Romanuf epi icopue , 618 . 
Uranue, b 263. β . . ^ „ 
Urbe exacta turba iDutilia, 216.Urbee expialc nihBo 

minuecapiuotur ab hoetibue,110.Urbet occopatcne ho-
etiuaj receptacula esaent, 215. Urbea 900 captc a Poa 
peio, 480. Urbium direptio m i l i t a r e preBHiiani, 73.Crln 
eadetn ea?piue excisa et iDstaora ta , 138. 

Urbiciue, b 54. 
Uriae coDtiDeDtiam euam m o r i a l u l t , 74. 
Uraa Perearum monarchiam n o t a t , 126. 
LreiciDus SyWani interfector, b 2 0 . 
Urei ob densum Elisaaum 42 p u e r o a devoraol,7.Crui 

occieus a Davide, 64. 
Ueura 2500 drachmarum de 20060, 272. 
Uteodi imperitia ree praBclarae i D U t i l e a facst, 115. 
Uxor prudene errata marit i c o r r i g i t , 6 5 . U X O P sappM-

titia, 25. Uxor calaocitoao mari to inaultal.143. lidftt-
regrina cauea excommuDicatiooia, 182. U x o r nraa 
coot inenUm odit, b 207.Uxorem f r a t r U q a i l i b e r a » 
cepit ducere Defae, 264.Uxores a l i en igenae ona csmV 
barie repudiatee, 175. 

Uzi geos Scythica transeunt I e t r u m , b 274. L z i pe«U 
et armie PaaziDacarum proDigati, ibid. U x o n i m def» 
tio, b 283. 

V 
Vacca eqnum ffigQit, 423. 
VaUntinianus haBreeiarcba, 594. 
Valeat ioiani III flagiiioaa vita e i caedea, b 49· 
Valentinianue Jupior Arianue, b 35.Valenlinlanue Ji 

nior laqueo vitam finit, ibidi 
ValeotiDiaoue Major, b 29. 
ValentiDiani digamia et l iber i , b 6 9 . 
Valentie matbematlci praBtagloin d e Conatantioopo 

b 7 . 
Valeae, b 30. 
ValeDtis eoranium de Mimante , b 3 2 . Valantif iot« 

Itas, tbid. Valeotie de Ira dictum, b 3 3 . 
Valer ia Corsica? metropolie, 388. 
Valeriea insulee, 436. 
Valeria Diocletiani filia, 646. 
ValeriaDl Decii collega, 626. 
Valer i i Levin i aoimoMB ad P y r r h u m l i t t e r » , 371. 
Vale r i l AsiaeUci volam, 560. C b r i e U u n o a peneqaili 

629. rt 

Valerianue Imperator, ibid. E x Unperatore fit Sapo 
Bcabellum, 630. 

Valeriue et GenetiuB Endoclaa imperatr ida fratr 
b 41. 

Valerius (M.) coneul, 337.Valeriue c o n e o l i n S i d l i 
abit, 885. 

ValeriuB ( M J CorviDUB. 361, D i c l a t o r , 339 . 
ValeriuB (L.) decemvine opponi tn r , 3 4 8 . V a l e r i w ( 

a Tarentinie eubmereue, 368. 
ValeriuB LeTibUB coe. a Pyrrbl elepbantie Tid 

372. 
ValeriuB (Q.) Flaccoe PoaDoe elaase v i n c i t , 398. 
Valeriue (P.) Galloe T i u d i , 400. 
ValeriuB (Bi.) LaTiniue contra P b l l i p p u m mittt 

424. 
Valeriue (P.) coneul Pb i l ippnm oppugnat, 446. 
Valer iue (L.) tribunue pro muliabrlbua 

447. 
Valerioe Graiae, 467. 
N%Mam Veaxitiva caoltala, 316. 



1441 INDBX IN ZONAILB ANNALBS. 1141 
Vandaloram regnom 1D Afr ica , b 65. 
Vararanea Peraa, 542. 
Vardanee Parthue, 285. 
Varronianus comea, b 28. 
Varua (Q.) Syriea prator , 257. Judaeorum aeditionem 

comprimit , 262. 
Vasa templi Salomonii Babyloniie diie dedicata, 116. 
Vaste Artaxerxia uxor ob contumaciam repadiatar, 

178. 
Vatee organa divinaB voda, 43. Vatee malorum odiosi , 

94. Vatee viro nupta, 113. Vaies deceptua mori cupit, 
21. Vatum dieaensio fidem omnibus abrogat, 114. 

Vectigalium venditio, 201. 
Yactigalium 18500 myriadee Pompeio aoctore,|480. 
Veienae bellum, 320, 351. 
Vela in pugoa resecta, 417. 
Ve l i t r a patria Auguati, 494. 
Yelleria mjectio prophetam facit EliecBum, 93. Yellue 

Gadaonia, 51. Vellue mortiflcatiooiB, b 243. 
Venatio opportuna ioaidiia, 100. Venatio publ ica bel-

lieaa exercitationi cognata, 147, 149. Venatio, locue, b 
260. 

Veneflcio saoa et mene corrumpitur, 127. 
Venenum i n cadavere apparet, 197. 
Vtner ie ffidee, 493. 
Veneta factio, b 75. 
Venetia, o l im Aquileia, Zonara auctore, 622. 
Ven ia et oblivio iojuri® conjungenda, 77. 
V e n i , Tidi, v ic i , 489. 
Venter et femora, 119. 
Venter corporis aararium, 140. 
Ventidiua Baaeua Partbie •ictie ab Antigono pecunlam 

accipit, 231. 
Veot idius (P.) Baasue Partboa vincit, 513, 519. 
Vent i parnicioei frugibua, b 206. Veotus magicua Com-

nen l . b 271. Ventut aub ConataDte, 409. Ventue eub 
Aiexio , b 306. Ventue Caanenaie, 418. 

Verba i n altum loqui , 128. 
Veredarii a Cyro inatituti, 168. 
Verina, b 50. V e r i n » exailium, b 52. 
Yerltaa apud tyrannos interitam paritt 105. Veritatit 

excellenUa, 173. 
Vermlnat Syphacie 01. patrio regno donatar, 441. 
Yermie Impiorum, 268. 
Veram, etn molestum, tamen audiendum, 123. 
Veepanani priTata et publica acta, 577. Vespaeiani 

trinmphue, avaritia, obitue, ibid.t 578. Veapaaiano bel-
]om Judaieum mandatur, 291. YeepaeianuB Imperator 
ealutatur, 293. Vespaaianoe luto maculatue, 555. Yeapa-
gjanua contra Judaeoe a Nerone miseua, 570. Veapaaia-
nua In Judeea imperator dictue, 575, 576. Veepaeianus 
Imperator pecaniam colligit, 577. 

Yeapera rea moleatae Dotat, 132. 
Yeatales perpetuo virffinea, 314. 
Vettie pr83ci883 i o n o m i n i » , 74. Veatia muliebrie igno-

miniffi nota, b 75. Yeatia in 12 partes adaaa, 86. Yeatia 
•xplicat io et complicatio teaaera, 317. Veatie peregrlna 
Ti l io data, 524. Veatie ealcata euccesaionie uota, b 129. 
Vaatium laceralio in luctu, 75. 

Veauvii incendium aub Tito, 287. Veeuvii montie i n -
eandlom, 578. Υββιιτη cinis latieeime •agatut, 579. 

Vetur ia Coriolani mater, 343. 
Vex i l l a cum imaginibua Hieroeolyma prolata, 267. 

- V e x i U u m aatellitum falmine ictum, 568. 
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