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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΥΒΑ

Εις τό περιοδικόν «Byzantinische Zeitschrift» τοϋ 1925 περιε- 
γράφη υπό R. Vetschera ό κώδιξ Vindobonensis theologicus grae- 
cus 227 κα'ι ύπεδείχθη ή διά την Κρητικήν γραμματείαν τοϋ 16. αί- 
ώνος ιδιαιτέρα σημασία του Ό κώδιξ οΰτος περιέχει μικράς θεολο- 
γικάς πραγματείας κα'ι διαφόρους επιστολάς τοϋ μέχρι τής υπό R. 
Vetschera περιγραφής του αγνώστου Κρητός λογίου ίερέως Γεωργί
ου Καλύβα, άκμάσαντος κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ δέκατου έκτου αί- 
ώνος. “Οπως προκύπτει από τά εις τον κώδικα ευρισκόμενα στοιχεία 
ό Γεώργιος Καλύβας άπήλθεν μικρός εις Ρόδον, έπανήλθεν έξ αυτής, 
επειτα από την κατάληψίν της υπό τών ’Οθωμανών, εις Κρήτην, έγ- 
κατεστάθη δε μονίμως εις Σητείαν, ως ϊερεΰς, διδάσκαλος και κωδικο- 
γράφος, εκεί δε συνεκέντρωσεν εις ενιαΐον σώμα τάς θεολογικάς πραγ
ματείας κα'ι επιστολάς του εις τον υπό τά ως άνω στοιχεία κώδικα τον 
ευρισκόμενον τώρα εις την συλλογήν κωδίκων τής Oesterreichische 
Nazionalbibliothek τής Βιέννης2. Πρόκειται περί άξιολόγου προσω- 
πικότητος, άποτελοϋσης χαρακτηριστικόν παράδειγμα τών προϋποθέσε
ων εκείνων έκ τών οποίων άνεπτΰχθη από τά μέσα τοϋ δεκάτου έκτου 
αίώνος και πέραν ή κρητική λογοτεχνία καί ή Κρητική σχολή τών κλα
σικών φιλολόγων καί τών θεολόγων. Ό εις άπομεμονωμένην πολί
χνην τής Σητείας ιερουργών Γεώργιος Καλύβας άσχολεϊται μέ θεολο- 
γικά ζητήματα, μελετά κλασικούς συγγραφείς, συχνά δέ αλληλογραφεί 
μέ φίλους του' από τάς εις τον ως άνω κώδικα συμπεριλαμβανόμενός 
επιστολάς προς τον Γεώργιον Καλύβαν υπό φίλων του, φαίνεται δτι 
ό Γεώργιος Καλύβας είχε κερδίσει τήν συμπάθειαν, τήν αγάπην καί 
τον σεβασμόν εκλεκτής όμάδος φίλων του. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 
είναι ή αλληλογραφία του μέ τον μαθητήν του ’Ιάκωβον, τον όποιον 
συμβουλεύει, ενθαρρύνει, παρηγορεί, έπιμόνως δέ παροτρύνει εις τήν 
μελέτην τής ελληνικής γραμματείας.

Προς καλυτέραν γνωριμίαν τοϋ Γεωργίου Καλύβα δημοσιεύω κα
τωτέρω μερικάς από τάς εις τον κώδικα Vindobonensis theologicus 
graecus 217 συμπεριλαμβανομένας επιστολάς του, ευχαριστών θερμώς 
τον διευθυντήν χειρογράφων τής Αυστριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης *)

*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Ε', σ. 231 κ. έξ.
‘) V e t s c h e r a R., Georgios Kalybas, Byzantinische Zeitschrift» 

XXV, 1924, 51-59.
s) Πρβλ. Ness el D., Catalogus codicum manuscriptorum graeco

rum, Vindob. 1690, 324-25.
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τής Βιέννης κ. Franz Unterkircher, δστις προθυμως μοΰ άπέστειλεν 
φωτογραφίας τοΰ κωδικός και εύγενώς επέτρεψε την δημοσίευσιν ταύ- 
την εις τά «Κρητικά Χρονικά».

1.

Ι.ί ΐζζΠρός τον αυτόν φοιτητήν Ιάκωβον.
Φίλτατε αδελφέ, νγιαίνοις ζώντι και αυτφ.
Άνέγνων ήόέως την σήν επιστολήν και ουχ άπαξ, άλλα κα'ι 

πολλάκις. Τής μεν ουν αγχίνοιας δΤ ήν αύτοδίδακτος ούτως έπι- 
στέλλεις, τφ θεφ χάρις, εξ ου πάντα τάγαθά άπόνως τοΐς άνθρώ· 
ποις προσγίνεται. Και ώ ον τε αυτός πλείοτας χάριτας εΐδέναι 
οφείλεις καί ημείς οι φίλοι. Λώρον γάρ σοι μέγιοτον δεδώρηται, 
ον προσόντος μεν τοΐς φιλομαθέσι πάντα ράδια, άπόντος δέ ούτε 
φιλοπονία, ούτε διδασκαλία ωφελεί. Έπεί οι εν οαρκ'ι ζώντες θεφ 
άρέοαι ον δύνανται. Τής δέ περ'ι εμέσου ευγνωμοσύνης δΤ ήν ταϋ- 
τα φρονείς και λέγεις, α άλλοις αν εΐη προσήκοντα, \ αίτιος ούκ 

ΐ55ν αυτός, ούτε γάρ τοιοϋτος, οΐον αυτός διαγράφεις, οϋτ’ αυτός παρ' 
εμοϋ ευεργετημένος τυγχάνεις' άλλα συ χρηστός ιόν κα'ι φιλομαθής 
και φιλάρετος' δ γάρ τοιοϋτος φύσει πάντας φιλεϊ και επαινεί, 
άγαμους είναι οϊόμενος, ή και τούτοις παρακαλών επ' άρετή — 
τους γάρ επαίνους ισμεν των επαινονμένων τι κέντρον είναι εις 
αρετήν—ΐνα τοιοντοι φανώσιν οϊοι αν λέγωνται, φιλαλήθεις τε 
τους επαινέτας άποδείξωσι. Ταντα τοι και άσμένως ϋποφέρειν δει 
κα'ι μή θορυβεΐσθαι, ει και μή τοιοντοι τυγχάνωσιν δντες' άλλα 
ταϋτα μεν τοΐς διώκονσιν άφώμεν αύ δέ οϋτω φρόνει περί εμοϋ 
ώς κάγώ, ΐνα σύμφωνοι ώμεν, τής δέ φιλοπονίας των λόγων άν- 

156 τέχεσθαι | παραινώ' ούτε γάρ κρείττω εμπορίον εμπορεύση, ούτε 
άμείνω κόσμος άρετής κα'ι λόγων ευφυής δ' ών άδικοίης αν σαυ- 
τόν τά μέγιστα παιδείας άποληφϋείς. Σπούδασον δή παντ'ι αθέ- 
νει και τοΐς αυτόθι σοφοΐς όμίλει κα'ι γραμματικοΐς ακροώ, εξ ής 
κα'ι τ' άλλα μαϋεΐν ευχερές' κα'ι τοϋτα προς τήν σήν άγάπην επι- 
τροχάδην ώς ημεδαπόν έσχεδίασα. Χαΐρε γάρ και γράφε καί τους 
φιλοϋντας άσπασαι.

2.
IX. *Ηκε πάλιν ήμΐν τά εϊωθότα, χαρίεντα μεν καί ευφραδή, ουκ 

άνευ μέν τών κατ' εμοϋ εγκοσμίων. Τοϋτο γάρ πεποίηκας, ειδώς 
τους επαίνους τεκμήριον μέν φιλίας, παράκληαιν περί τά καλά, 
οίς οϋ μόνον οι άνθρωποι βελτίους εαυτών γίγνονται, αλλά καί 

56ν άλλους ώ | φελοϋσιν, ΐνα έπαινέται τύχωσιν συ δέ φύσει χρηστός 
γενόμενος εργοις τε καί λόγοις άμείβη τοΐς φίλοις, ευγνώμυνος ψυ·
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χής καθήκον ποιων και πριν εν παθεΐν χάριτας όμολογονσης. 'Ο 
μεν Αγαμέμνων δέκα ονμφρά δμονας όμοιους τφ Νέοτορι προ- 
σηύχετο έ’χειν, οΐς ευχερέστερον το ’Ίλιον άλώναι ήλπιζεν. ’Εγώ δε 
εύξαίμην δέκα Ίακώβους ώς σοϊ έν Κρήτη είναι, οΐς ή των 'Ελ
λήνων φωνή άνακαινισθείη. Σπούδα αον τοίννν δση σοϊ δύναμις 
ΐνα έπιδους και άλλοις όφελος γένοιο. ’Έχεις γάρ κίονα άατραβή 
τον ιεράρχην ’Αρσένιον, ω την σήν εστίαν ασφαλίσεις. Σν τε γάρ 
ευγνώμων ών άξιος τυχεΐν όχου αν δεη&είης, αυτός ελευθέριος πε- 

157 6ι τ°ν£ σπουδαίους, φιλόσοφος ών και | περιβόητος. Μη κατόκνει 
δε προς τους άλλους άφορών, αλλά τό κόσμιον εννοών καί τό του 
λόγου ευγενές καί τίμιον‘ οίος γάρ εΐης την τύχην, τό είδέναι άξι- 
ον. Αλλά ταϋτα μεν αμεινον έμοϋ λέγοντος δράσεις, άπαξ του 
ποτίμου γευαάμενος.

3.

III. Φίλτατε αδελφέ, υγιαίνεις ευτυχώς ζώντι τε καί αϋτώ. *Ηκεν 
ημΐν τά σα χρόνια μέν, ήδιατα δε τω γάρ παρά σοϋ αφιχθαι καί 
τό ούτως αυτά ελλογίμους γεγράφ&αι, ώσπερ παρά τον ταΐς μού- 
σαις κατόχου. ΕΙ δέ τοιαϋτα αμύητος επιστέλλεις, τί άν έποίης με- 
μυημένος καί τον νέκταρος εκείνου γευαάμενος. Χαίρων δε τη ση 
άγχινοία δώ ην σοφός φυα γενόμενος, τά μικρά εκείνα απερμάτια 

I57V αύξεις καί τοις λόγοις ένασχολούμενος παρά πάντων δνομάζη’ [ 
εμφοροΰ δι’ αυτών καί ώς κτήμα αθάνατον καί τη ψυχή κόσμιον 
οιον, ΐνα των πολλών διαφέρης. Λογικοί γάρ όντες καί τούτο μό
νον τών αλόγων διαφέροντες, εί καί σοφίας προσποιούμενοι πολ- 
λω καί τφ λογικώ διοίαομεν. Άλ.λά ταϋτα μεν οϋτω ποιήσεις σπου
δαίος ών καί πέρας αμεινον τή αρχή επιθήαεις.

4.
XVII· Έ π ι στ ο λ ή ε Ις τον άγιον ε ξ α ρ χ ο ν καί μ έ γ α ρήτορα.

ΑΙδεσιμώτατε έν κυρίψ, όσιώτατε, ισάγγελε, χρηστοήθη, θεοδί- 
δακτε' κήρυξ καί έξαρχε οικουμενικέ, φωστήρ τής νφηλίου, κύριε 

ιγι ’Αντώνιος. Τοϋ θεοΰ δέομαι του ϋγιαίνειν | σε κατά τον διπλονν 
άνθρωπον καί περί πάντων εύοδονσθαι. Ουκοϋν ό παρών Ιερεΰς 
τοϋνομα Κωνσταντίνος, 6 την παρούσαν κομίζων συλλαβήν, εκ μι
ας καί τής αυτής δελφυος όμαιμων μοι πέφυκεν, όστις έλεύαεται 
προς υμάς διά τινα συκοφαντίαν, ήν νπέστη αδίκως διά ψιλών 
καί μόνον ρημάτων, μεσολαβοϋντος καί τοϋ φθόνου, παρά τίνος 
άσεμνου καί μοχθηράς γυναικός, ού μόνον έταιρίδος κοί βεβακχευ_ 
μένης εξ απαλών γεγονυίας τών ονύχων, ώς πάντες ΐαασιν, αλλά καί 
μοιχαλΰδος χρηματισάσης τό ύστερον, ήτις τον ίδιον καταλιποϋσα
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σννεννον, προσεκολλήθη τινί τοϋ τής λαιας άντεχομένου μερίδος 
ΐ7ΐν διά τό ακόλαστον, ά, εί καί ήμεις ταϋτα σιω \ πήσομεν, οι λίθοι 

σωρηδόν κεκράξονταί' αϋτη γάρ ή μαινάς τό άτοπον τουτί γλώσ- 
οη δόλια κατά τον {λύτου δολορραφήαασα μετά τίνος, ον μόνον 
σώφρονος καί κοσμίας, άλλα καί προβεβηκυίας, έξώρου καί παρ- 
ηλίκον επέκεινα ενιαυτών των εξήκοντα Ισχνήν τό σωμάτιον, έον- 
τιδωμένην τό πρόσωπον καί τό δή μεΐζον καί γαλεπώτατον, δτι 
καί δυοϊν παιδίοιν, φευ, εκ τοϋ αγίου καί σωτηριώδονς άναδεξα- 
μένης βαπτίσματος — φρΐξον ήλιε! — τοίννν έρεύνησον τό συμβάν 
καί τό γεγονός έπιμελώς βασάνισον καί κατά τάς των ιερέων μαρ
τυρίας τάς πρός σε νΰν άφικομένας, τό κατ’ αξίαν έκάστω άπό- 
νειμον δύνασαι γάρ' δτι at ήνίαι τής ακραιφνούς ήμετέρας άγιας 
πίσ τέως εν τή δ ρακί νυν τή ofj παρά τοϋ κρείττονος ώς οικονό
μου πιστού ένεπιστεύθησαν αλλά καί τώ άγιωτάττρ πατριάρχη κυ- 
ρίφ ημών ’Ιωακείμ διά γραγής τοΰτο σεσαφηνίκααεν, δστις διά 

ijz γραμμάτων οίκειοχείρων την εξέτατιν γενέσθαι τοϋ | δράματος 
παρά τοΐς ήμεδαποΐς ίερεϋσι διετάξατο, οϊτινες διά τό τοϋ κρατοϋν- 
τος δέος ονδενί ούδεν εϊπον' έφοβοϋντο γάρ' καί περί μεν τούτων 
άπόχρη.

5.

XVIII. Έντιμώτατε, χρητιμώτατε καί τώ δντι σπουδαιότατε, ήμΐν δε 
άγαν περιπόθητε κύριε Γεώργιε Καλύβα. Χαίροις καί ευ έχοις,ώ; 
αν θεω αυτός εϋξαιο, καραδοκών εξ αύτοϋ άρρωγήν παρακλήαε- 
ως ψυχής τε καί σώματος καί ϋπερευχόμενος ημών φίλων δντων. 
Περιχαρώς σου έδεξάμην τά γράμματα, δι’ ών τό μέν έχάρην, την 
σήν ύγίειαν μεμαθεικώς καί εφήσθην τή αγχίνοια τών λέξεων, τό 
δε δτι σε πολλών συμφορών καί κινδύνων εναγχος περικυκλωαάν- 
των, ράστα ερρύσασο, εις τό αύτοϋ σε ώς λύχνον φοπαυγεία εν 
σκοτομαίνη τής τών αυτόθι αγνωσίας έφάψαοθαι, φωτίζονται ταΐς 

I72V | τοϋ λόγου βολίσιν εν θείω ζήλτο ου πάντων μέντοι, άλλα τάς 
τον Κύριον ζητούν των ψυχάς, νομοθε τών, διδάσκων, έσθ’ δτε και- 
ροϋ καλοϋντος, καί άναπτύσσων τάς θείας γραφάς επ’ έκκλησίαις 
πρός την τών έντυχανόντων διψαλ.έως ωφέλειαν. ΕΙεν. Κύριος φυ- 
λάττοι σου την λογιότητα. ’Έρρωσο, καί ή μας είτε παρόντας, ειτ3 
άπόντας φίλει φιλοϋντας σε. Αντώνιος μοναχός τής τοϋ θεοϋ 
μεγάλης εκκλησίας, κήρυξ καί έξαρχος πατριαρχικός.

6.

XXIII. f ΐ75ν Γεώργιος πρός τινα ιερέα.
Εύλαβέστατε έν Ιερεϋσι καί τετιμημένε δέσποτα, εμοί δε λίαν
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ήγαπημένε καί εν πλαξί καρδίας γεγραμμένε και πεφιλημένε δι- 
176 δάακα | λε' του ύλεον δέομαι τον ύγιαίνειν την σήν άγι ότητα κατά 

τον διπλονν άνύρωπον καί κατενοδοϋσϋαι επί πάσιν, ου τφ ελεεί 
καυτός υγιαίνω τφ σώματι και τούτο μετρίως' ήσύλην γάρ ένηχού- 
μενος παρά πάσι σχεδόν τό φιλομαϋέ στατον και τό εν λόγοις σοι 
πολυσπούδαστον καί τούτο εικότως δοάς' επείπερ τους πολυτελείς 
μαργαρίτας διά παντός ταΐν χεροΐν ε πιφέρεις καί τούτους πρίξ κα
τέχεις, οΐτινες πόσης λέξεως πεζής τε καί εμμέτρου τνγχάνετον ύλέ- 
μεύλλοι, ον μόνον των άλιέων καί παντός {λείου διδασκάλου, αλ
λά καί των ίλύραϋεν. Γνωστόν έστω τη σή άγιότητι, εξ ότον των 

ιγβν ήμετέρων οίκιών τε καί προαυλίων δ τον ’Ισμαήλ ημάς | απήλα
σε σκύμνος, εκεχειρίαν τοις έμοις ονκ έδωκα ποσίν, ουδέ τοις βλε- 
φάροις ύπνον είς κόρον, αλλά συν τή βοηϋω καί φιλτάτοις τόπον 
εκ τόπου καί οικίαν εξ οΙκίας καί όρεσι κραναέσι καί δυσβάτοις 
τόποις, λιμφ καί δίιρει πιεζόμενος άκρα, μέχρις ον κατηντήσαμεν 
είς κώμην τινά ’Ορεινήν καλονμένην, κώμην ου μόνον των αναγ
καίων ίπιδεή, αλλά καί παντός εδοτδίμου. ΑΓ ο δει ημάς τον {λε- 
όν ενχαριοτεϊν καί δοξάζειν επί τοις παρ’ ελπίδα σνμβεβηκόαιν, 
δτι, εΐ καί προς ολίγον έπαίδενσεν ημάς διά τάς ανομίας ημών 
καί των προσόντων αν&ις έψίλωσεν, άλλα τφ {λανάτψ οϋ παρέδω- 
κεν. Γένοιτο δε καί ημάς άλλήλονς ίδεϊν καί τρυψήσαι πνευματι- 
κώς ώς ύλεψ φίλον καί σννειναι έως ου ό άπειρος εκείνος αιών 
ήμάς διαδέξηται, δ διαστήματι χρόνον καί ήλιου φορά μή μετρού- 
μενος.

Έκ τών ώς άνω δημοσιευόμενων επιστολών αϊ τρεις πρώται απ
ευθύνονται υπό τοΰ Γεωργίου Καλΰβα προς τον μαθητήν του Ίάκω" 
βον, δ όποιος μελετά την ελληνικήν γραμματείαν. Ή ωραία ευχή τού 
Γεωργίου Καλΰβα: «’Εγώ δε εύξαίμην δέκα Ίακώβους ώς σοι εν Κρή
τη είναι, οϊς ή τών Ελλήνων φωνή άνακαινισίλείη», επραγματοποιήθη 
ολίγον άργότερον είς αυτήν ταΰτην τήν Σητείαν, διά τής δημιουργίας 
τοΰ «Έρωτοκρίτου». Ή τέταρτη επιστολή είναι συστατικόν συνοδεΰον 
τον αδελφόν τοΰ Γεωργίου Κωνσταντίνον, ιερέα καί αυτόν, δστις πρό' 
κειται να παρουσιασθή είς τον έξαρχον τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως ’Αντώνιον δΓ ΰπόθεσίν του’ δεν είναι σαφές περί τίνος 
ακριβώς πρόκειται. Φαίνεται πάντως δτι ό Κωνσταντίνος έπεσε θΰμα 
«σουχλικών» δυο γυναικών. Ή πέμπτη επιστολή είναι άπάντησις τοΰ 
έξάρχου είς τό συστατικόν τοΰ Γεωργίου. Ενδιαφέρον βιογραφικόν 
έχει ή ώς έκτη δημοσιευομένη ενταύθα επιστολή. Ή κώμη «ΌρεΓ 
νή» εις τήν οποίαν κατέφυγεν ό Γεώργιος Καλΰβας είναι άναμφιβό-
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λως κώμη ευρισκόμενη εις την ανατολικήν πλευράν τοΰ ’Αφέντη τής 
Σητείας.
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Εις χειρόγραφον περιέχον την άποκάλυψιν τοΰ Ίωάννου μετά σχο
λίων τοΰ έκ Καισαρείας Άνδρέου, ευρισκόμενον δέ εις την Μαρκιανήν 
Βιβλιοθήκην, άναγινώσκεται τό ακόλουθον σημείωμα: ,αφλβ' νοεμβρί. 
ιη'ι—τ αυτή ή βίβλος άψιερώθη εις ζην νπεραγίαν Θεοτόκον ζην νπονο 
μαζομένην άγκάραθο εξ έμοϋ κλήμεντος μονάχου και αμετανόητου' και 
ό βουλήσεις έξώσαι και άποξενώσαι τής ζοιαύζης άγιας μονής, εχέζω 
ζάς άράς ζών ιερόσυλων ομοίως ζών άγιων πατέρων. ’Ανεξαρτήτως 
τοΰ προβλήματος, αν ό περί ου ό λόγος Κλήμης ήτο καί ό γραφεΰς, 
δχι μόνον ό δωρητής τοΰ χειρογράφου [καί περί οΰ ίδέ G. Castellani, 
Catalogue codd. gr. bibl. D. Marci Venetiarum (Venetiis MDC- 
CCLXXXXV) 43 καί 8ι καί Vogel-Gardthausen, Die griechischen 
Schreiber des Mittelalters und der Renaissance (Leipzig 1909) 
232, 6], ή χρονολογία τής άφιερώσεως έχει σημασίαν διά την ιστορίαν 
τής μονής. Τό σημείωμα παρατίθεται κατά την άνάγνωσιν τοΰ Castel
lani, ένθ’ άνωτ.

Επίσης εις χειρόγραφον άποκείμενον είτ τό British Museum καί 
περιγραφόμενον εις Catalogue of additions to the manuscripts in 
the British Museum in the years 1888-1893 καί φέρον τον αριθ
μόν 34.060 διασώζεται σημείαιμα περί τοΰ θανάτου εις την μονήν 
Άγκαράθου των μοναχών Νήφωνος, τη 18 Σεπτεμβρίου 1559, και 
Γερμανού, 10 ’Ιανουάριου 1572. ’Ίδε ένθ’ αν. σ. 182. Τό σημείωμα 
επί τοΰ χειρογράφου έχει ως ακολούθως:

f αφνθ' σεπτ(εμβ)ρ(ίον) ιη'. εκοιμήθη ο αοίδιμος και σεβασμιώ- 
τατος έν ίερο(μονά)χοις και πν(ενματ)ικοΐς | π(ατ)ράσι κυρ νήφων ό 
πρωτοκαθηγούμ(εν)ος τής θείας καί ίερας μονής ζής ύπ(ερα)γ(ίας) 
Θ(εοζό)κου \ τής άγκαράθου καί δ θ(εό)ς μακαρίσει καί αναπαύσει 
αυτόν, ένι'λα οΐ δίκαιοι αναπαύονται.

f αφοβ' Ίανουαρ(ίου) ι' ώρα δν τής ννκτός ήμερα γV . εκοιμήθη 
δ μακαριώτατος \ καί πανοσιώτατος εν ίερομονάχοις καί πν(ευματ) ικοΐς 
πατράσι κύρ γερμανός \ δ καθηγούμενος τής σεβάσμιας καί εύαγεστά- 
της μονής τής ύπ(ερα)γ(ίας) Θ(εοτό)κου | τής άκροάνθον καί δ θ(ε- 
δ)ς μακαρίσει αυτόν ένθα οί δίκαιοι αναπαύονται.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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