
FRANCOIS HALKIN*

LA LEGENDE CRETOISE DE SAINT TITE **

Disciple de Γ apotre S. Paul, qui Γ appelait tantot son veritable 
enfant selon la foi1, tantot son frere, son associe, son collabora- 
teur2, S.Tite ne nous est connu que par les quelques renseignements 
epars qu’ on peut glaner sur son compte dans le Nouveau Testament, 
en particulier dans celle des epitres pastorales qui lui est adressee3.

Comme S. Paul, en quittant la Crete, lui avait confie la charge 
d’ organiser P Eglise qu’ ils y avaient fondee ensemble4, il etait 
naturel qu’ on vlt bientot en Tite le premier eveque de P lie; un 
echo de cette tradition se trouve deja dans Eusebe de Cesaree5.

Mais pour satisfaire la curiosite des fideles et la fierte patriotique 
des Cretois, ces maigres donnees ne pouvaient suffire. La legende 
s’ empara du personnage et supplea aux silences de P histoire par 
une serie de traits fantaisistes. On se persuada que Tite n’ etait 
pas seulement originaire de la Crete—ce qui ne semble guere 
conciliable avec les textes pauliniens —, mais qu’ il descendait du 
roi Minos en personne. On etablit des relations de parente entre 
lui et deux gouverneurs: un proconsul anonyme, qui aurait ete son 
oncle, et plus tard Rustillus, ou Rutillius, presente comme son beau- 
frere. Au lieu d’ avoir ete baptise par S. Paul, Tite aurait ete le 
temoin oculaire des miracles, de la passion et de P ascension du 
Christ, un des cent vingt disciples qui re?urent P Esprit - Saint le 
jour de la Pentecote. Compagnon de S. Paul dans la plupart de ses 
peregrinations apostoliques, il aurait fait quantite de miracles et 
plusieurs predictions. On raconta ensuite P accueil que lui reserver-

* [ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Ή παρούσα άνακοίνωσις 
έύημοσιεύθη ήδη ώς εχει εις το Περιοδικόν Analecta Bollandiana. tomus 
LXXIX, p. "241 -‘Σ>ύ, Bruxelles 1961J.

**) BHG3 1850z.
4) Tit. 1, 4.
2) 2 Cor. 2, 13, et 8, 23.
3) Voir, par ex., C. Spicq, Saint Paul: Les epitres pastorales (Paris, 

1947).
4) Tit. 1, 5.
5) Hist. eccl. Ill, IV, 6.
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ent ses compatriotes quand il s’ installa definitivement en Crete, 
la consecration qu’il fit de huit eveques pour les dioceses suffragants 
de Gortyne, la mort de sa sreur la vierge Euphemie, sa propre mort 
enfin a l’age de 94 ans, avec les prodiges qui marquerent sa sepul
ture et continuaient de se produire a son tombeau.

Cette legende cretoise de S. Tite figure, a la date du 25 aout, 
dans plusieurs menologes premetaphrastiques; elle est done ante- 
rieure a la fin du Xe siecle. Les synaxaires et les menees, dont la 
redaction etait achevee pour 1’ essentiel vers T an 900, en donnent 
un resume plus ou moins developpe6. Mais elle remonte sans au- 
cun doute a une epoque bien plus haute et date surement d’ avant 
la conquete arabe sous Michel II (820-829), puisqu; S. Andre de 
Crete (f 740), dans son panegyrique de S. Tite7, en mentionne deja 
plusieurs elements comme faisant partie d’ une histoire connue de 
tout le monde. D’ autre part, puisqu’ elle fait allusion (§ 10) a la 
correspondance de Tite avec Denys F Areopagite, elle est necessa1- 
rement posterieure a la publication du Corpus areopagiiicum (de
but du Vie siecle).

Pour assurer plus de credit a son factum, notre hagiographe se 
fit passer pour Zenas le juriste, un disciple de S. Paul, recommande 
par ce dernier a la charite de Tite8. L’ autorite ainsi usurpee d’ un 
contemporain et ami des apotres contribua evidemment beaucoup 
a la diffusion de la legende et au respect qu’ on lui temoigna; elle 
ne la preserva pourtant pas de F intervention d’ un remanieur.

Car il existe, en deux manuscrits du Xle siecle, une recension ou 
le style de F original a ete retouche d’un bout a l’autre, oil certains 
passages choquants ou superflus ont ete retranches et oil le mer- 
veilleux a ete de-ci de-la majore suivant les traditions du genre.

Pour qu’on puisse sans trop de peine comparer les deux recen
sions, je les imprime F une et F autre, en prenant soin de souligner 
dans chacune les phrases ou expressions qui lui sont propres9.

A ma connaissance, la forme primitive du recit ne nous est par- 
venue qu’en deux copies, ecrites a cinq siecles de distance :

e) Synax. CP., col. 921 - 924.
7) BHG3 1852.
8) Tit. 3, 13.
9) Ce n’est pas la legende originale mais le texte remanie qu'on trouve, 

assez fidelement risumi, dans le legendier latin abrege du Venitien Pierre de 
Natalibus (XlVe siecle), au 25 aout: Catalogue sanctorum, 1. VII, c. 108,
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324 Francois Halkin : La legende cretoise de saint Tite

P = Parisinus grec 548, da Xe siecle, fol. 192v-196. II s’agit 
d’un rnenologe premetaphrastique d’ aout10 * 12.

0 = Ottobonianus 411, copie en 1445, fol. 476v-480. Ce recueil 
hagiographique et homiletique est tout entier de la main de Jean 
Symeonakis, protopapas de Candie u.

Le texte remanie est atteste par deux temoins, Γ un complet, 
V autre fragmentaire :

V = Vindobonensis hist. 45, du XIc siecle, fol. 260v-263. Ce 
manuscrit est un representant typique de la forme la plus recente 
du rnenologe premetaphrastique 13.

A = Atheniensis, musee Benaki, fonds des Echangeables no 141, 
du Xle siecle, fol. 205-205 v. Les trois premiers quarts de la legende 
de S. Tite ont disparu. Ce rnenologe, qui meriterait une analyse 
detaillee, ressemble etonnamment a celui de Vienne13.

Dans sa monumentale etude des legendes des apotres, R. A. 
Lipsius n’a pu consacrer qu’ une ou deux pages a Γ histoire de Tite 
par Zenas, vu qu’il n’en avait connaissance qu’a travers les resumes 
des menees et du «rnenologe de Basile»14.

Infatigable catalogueur de manuscrits medievaux, non moins 
qu’editeur erudit d’ apocryphes grecs et latins, M. R. James fut le 
premier a s’interesser a notre legende. 11 en transcrivit la moitie 
d’ apres le Parisinus 548 — il ignorait les autres temoins — et la pu- 
blia sous un titre qui indique bien le point de vue special auquel il 
s’etait place: The Act* of Titus and Lhe Acts of Paul15· On se

10) Catal. Graec. Paris., p. 16-19; A. E h r h a r d, Ube.rlieferung..., t. 1, 
p. 679-682.

u) Catal. Graec. Vatic., p. 282-285; Ehrhard, t. 3. II (1952), p. 828- 
829. Sur la datation du manuscrit et Γ identite du scribe, voir S. G. M e r- 
cati, dans Studi e testi, 123 (1945), p. 318, 334 - 336; cf. Anal. Boll., 1946, 
p. 246, note 5.

12) Catal. Graec. Germ., p. 55-62; Ehrhard, t. 1, p. 682 -688; H. 
Hunger, Katalng der grieeh. Itandschriften der bsterr. Nationalbihliothek, 
t. 1 (1961), p. 50-54.

,3) Cf. M. Richard, dans le Bulletin d' information de F Institut... 
des Textes, no 1 (1952), p. 54; M. Aubineau, dans Anal. Boll., 1960, p. 
357.

14) Die apokryphen Apostelgeschichlen und Apostellegenden, t. 2. II (1884), 
p. 401-402: «Die Schrift des angeblichen Zenas».

1δ) Journal of Theological Studies, t. 6 (1905), p. 549-556. Cf. BHG‘ 
1850z.
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souviendra que les Actes de Paul, dont C. Schmidt avait edite une 
traduction copte plus ou moins fidele16, n’ ont pas encore ete re- 
trouves en grec, sauf le chapitre final ou Martgrium Pauli et quel- 
ques fragments sur papyrus17. Or il y a dans la legende de S. Tite 
plusieurs reminiscences des Acta Pauli, et c’est sur elles seules que 
James voulait attirer 1’ attention.

On jugera sans doute qu’il est temps de presenter aux historiens 
de 1’Eglise et des antiquites chretiennes de Crete, en meme temps 
qu’ aux specialistes des apocryphes neo-testamentaires, le texte inte
gral du pseudo-Zenas. Je suis particulierement heureux de pouvoir 
offrir cette legende cretoise au premier congres international d’etu- 
des cretoises reuni pour celebrer le millenaire de la reconquete by- 
zantine de la Crete par Nicephore Phocas (961 - 1961).
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Τοϋ1 άγιον αποστόλου Τίτου, 
επισκόπου γενομένου Κρήτης πόλεως Γορτύνης, 

μαθητου τον αγίου αποστόλου Παύλου

e codice Parisino gr. 548 (—P), collate Ottoboniano 411 (=0).

1. Ζηνας δ νομικός, οντινος μέμνηται ό άγιος απόστολος Παύλος, 
οϋτος συνέγραψεν τον βίον αυτού την νπόθεσιν εχοντος( 0 όντως. Τί
τος δ άγιώτατος εκ Μίνωος τοϋ βασιλέως Κρήτης κατήγεν τό γένος. 
Ποθών δέ τά τοϋ 'Ομήρου και των λ,οιπών φιλοσόφων ποιήματά τε 
καί δράματα, εικοσαετής γεγονιος ακούει φωνής λεγούσης ούτως (2). 
«Τίτε, δει σε εντεύθεν έκδημήσαι και την ψυχήν σου σώσαι' ον γάρ 
ωφελήσει σε (3) ή παιδεία αυτή». ’Έτι τεΡ) βονλόμενος τής αυτής ά- 
κοϋσαι φωνής-—ήδει γάρ τάς των (5) έξ αγαλμάτων διά φωνής διδομέ- 
νας πλάνας—έπισχόον έτι ενναετή χρόνον, δι δράματος προσετάχθη 
την των 'Εβραίων βίβλον άναγνώναι" δς καί λαβών την 'Ησαΐου βί-

LEMMA.— 1 κδ’ μηνι τώ αύτώ κε praemittit Ρ, λόγος πς’ (in marg. sup.) 
μηνί αύγούστο) κε praemittit Ο.

1. —(1) sic ΡΟ pro εχοντα— (2) οντ. λ. Ο— (3) (ου - σε) ονδέν γάρ σε ώ· 
Ο— (4) om. Ο— (5) supple θεών.

Ie) Acta Pauli aus der Heidelberger koptischen Papyrushandschrift Nr. 
i (Leipzig, 1904). Cf. BHO. 882.

17) Voir BHG3 1451 - 1452. Le fragment le plus considerable, conserve 
dans un papyrus de Hambourg, n’ a ete publie, par C. Schmidt et W. Schu- 
bart, qu’en 1936; cf. Anal. Boll., 1937, p. 354-357.
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320 Frangois Halkin : La legende cretoise de saint Tite

βλον ευρεν όντως περιέχονσαν' «' Εγκαινίζεσθε πρός με, νήσοι πολΛαί' 
5Ισραήλ σώζεται υπό κυρίου σωτηρίαν αιώνιον (θ)» καί τα εξής.

2. 'Ο ουν ανθύπατος Κρήτης, 6 καί θείος τον άγιον Τίτον, άκον- 
σας την τοϋ δεσπότου Χρίστου σωτήριον γ ένν η σ ίν τ ε καί 
β άπτ ι σ ιν καί τάς θαυματουργίας ας εν 'Ιεροσολνμοις καί έτέροις 
τόποις έτέλει, συμβούλιον ποιήσας μετά των πρώτων Κρήτης, άπέ- 
στειλεν Τίτον μεθ’ ετέρων τινών έν 'Ιεροσολνμοις 0) ώς λόγον έχοντα 
άκοϋσαί τε καί λαλήσαι καί διδάξαι (2) τά άπερ μέλλει ΟεάσασΟαι (3). 

"Οστις παραγενόμενος καί θεασάμενος καί προσκννήσας τον δεσπότην 
Χριστόν πάντα τά θαυμάσια αυτού έθεάσατο' εΐδέν τε καί τά σωτήρια 
τοϋ δεσπότου πάθη, την ταφήν καί την άνάστασιν καί την θείαν άνά- 
ληψιν καί την τοϋ παναγίου πνεύματος εις τούς θείους αποστόλους 
επιδημίαν, καί έπίστευσεν.

3. Καί συνηριθμήθη τοίς εκατόν είκοσι (1) καί τοίς τ ρισ χί
λιοι ς τ οι ς πιστεύσασιν τ ω κ ν ρ ί ω διά τής τοϋ κορυ
φαίου Π έτ ρ ου διδασκαλίας 18, καθώς κ a t( 2) γ έγ ραπτ at 
δτι «Κρητές καί ’Άραβες(3)»' πρόθυμός τε νπήρχεν 
καί ζέων τω πν ε ύ μ ατ ι άει(4). Μετά δε έτη τρία προσ- 
ετ έθη σαν τή πίστει άνδρες π ε ν τ ακ ι σ χ ί λ ι ο ι19'κ αί με
τά έτη δύο, τοϋ χ ω λ ο ϋ θεραπευθέντος υπό Πέτρου 
καί Ί ω άν ν ο ν20, διώκονται ο ί απόστολοι καί π αρ αγ
γέλλονται τοΰ (5) μή λαλείν επί τω ον ό μάτι τοϋ κυ- 
ρ ί ο υ Ί η σ ο ϋ21' κ α ί βουλομένων των ί ε ρ έ ω v(t>) άπ ο κ τ εί
ναι αυτούς, Γαμαλιήλ ό νομοδιδάσκαλος Ο) διε κώλυ
α εν αυτών την βουλήν22. 'Επταετούς δ έ γεγονότος 
χρόνον, Στέφανος έλιθάσθη 23- δθεντά κατά τον άγιον Παύ
λον τελούνται εις Δαμασκόν, ή γ ο υ ν ή τ ύ φ λ ω σ ις καί

(6) Is. 45, 16-17.
2. — (1) έν Ί. μεθ’ έ. τ. Ο— (2) θεάσασθαι Ο— (3) διδάξαι Ο.
3. — (1) ρκ Ο— (2) om. Ο— (3) Act. 2, 11—(4) (κ. ζ. τώ πν. ά.) ά. τφ 

πν. Ο— (5) τό Ο— (6) αρχιερέων Ο— (7) διδάσκαλος Ο.

18) Cf. Act. 1, 15; 2, 41.
19) Cf. Act. 4, 4. Mais la date—trois ans apres la Pentecote—provient 

sans doute d’ un apocryphe.
20) Cf. Act. 3, 1-10. La pr6cision μετά έτη δύο, ainsi que d’ autres έΐέ-

ments chronologiques, ont peut-etre dte puises a une source ecrite; mais 
James renongait a identifier celle-ci (t. c., p. 551).

S1) Cf. Act. 4, 18.
a2) Cf. Act. 5, 33-40.
!a) Cf. Act. 7, 59.
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ή άνάβλεψις2ί‘ καί κηρύττει πρώτον(&) τον λόγον τον 
Χριστού^) εν Δαμασκω25, και Ά φ φ ί α ν (10) γνναϊκα 
X ρυ σ ίππον δαιμονιώσαν ο Παύλος Ιάσατο' και εχων 
νηστείαν επτά ημερών τό ειδωλον τοΰ ’Απόλλωνος 
κ ατ έ β α λ εν2δ· εί τ α εις 'Ιεροσόλυμα παραγίνεται καί αύθ ι ς 
εις Καισαρείαν21 * * * * * 27.

4. Και χειροτονείται Τίτος δ άγιος παρά των αποστόλων καί άπο- 
στέλλεται μετά Παύλου διδάσκειν καί χειροτονεϊν οϋς εάν Παύλος δο- 
κιμάση' καταλαβόντες δ έ ’Αντιόχειαν ε ϋ ρ ο ν Βαρνά
βαν τον υιόν Παγχάρεως δν ήγειρεν ό Παύλος28. 'Ο 
<5 έ Ή ρ ώ δη ς ο τ ε τ ρ ά ρ χη ς(0 άν ε ϊ λε ν Ιάκωβον τον α
δελφόν Ίωάννον μαχα ίρ α(2). Μετά τούτο έρχονται 
εις Σελεύκειαν καί Κύπρον καί Σαλαμίνην καί Πά
φον, κάκεΐΟεν εις Π έ ρ γη ν της Π αμφυλί ας καί πάλιν 
εις’Αντιόχειαν της Πισιδίας καί εις ’/ κ ό ν ι ο ν29 εις 
τον οΐκον Η νησιφόρου, ώ τ ιν ι (3) προείπεν ο Τίτος 
τ ά κατά τον Παύλον30, επειδή αυτός ή ν ό προπορευ- 
ό μεν ο ς Παύλου κατά π ό λ ιν' κάκειθ εν ή λΟ εν (4) εις 
Λύστραν καί Δέρβην31. Οΰτός τε ό θεσπέσιος Τίτος 
εν εκ άσ τη π ό λε ι συν τ ώ άγ ί ω Π αύ λ ω έ κ ή ρ υ τ τ ε ν τον 
λόγον τού Θεοϋ(^), ν π έ μεν εν τε διωγμούς καί μά
στιγας' άλλ’ έφώτιζον(9) αμφω τάς καρδίας των ά-

(8) έν Άραβίρ. add. Ο— (9) και add. Ο— (10) Άμφιαν Ο.
4.— (1) τετράρχης Ο— (2) Act. 12, 2— (3) και add. Ο— (4) ήλΟον Ο— 

(ό) Χριστού Ο— (6) έφώτιζεν Ρ.
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21) Cf. Act. 9, 8 et 18.
25) Cf. Act. 9, 22. Les mots έν ’Αραβία, qui se lisent en O, sont une

reminiscence de 1’ dpitre aux Gal. 1, 17.
2S) Premier emprunt aux Acta Pauli. James a bien vu qu’ Aphphia (ou

Amphia), ipouse de Chrysippe, correspond au personnage appele Amphion
dans Ie papyrus copte editd par C. Schmidt et que le jeflne de S. Paul, suivi 
de la chute d’ApoIlon, a son equivalent plus ou moins deforme dans les pa
ges qui precedent (James, t. c., p. 553, no 1).

27) Cf. Act. 9, 26 et 30.
28) Deuxieme emprunt aux Acta Pauli. Dans le copte, le fils d’Anchares 

(pour Pancharis) reste anonyme. Cf. James, 1. c., no 2.
29) Cf. Act. 13, 4-6, 13-14, 52.
80) James (1. c., no 3) rapproche cette phrase d’ un passage des Acta 

Pauli et Theclae (BHG3 1710), § 2, qui se retrouve dans le copte; c’est le 
troisieme emprunt de notre apocryphe aux Actes de S. Paul.

31) Cf. Act. 14, 6.
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πιστών ποιονντες σημεία καί τέρατα, καθώς έ μ φέ
ρεται άπαντα έν ταΐς Π ρ ά ξ ε σ ι των αποστόλων32. ’Εν 
Φ ι λ ίππο ι ς(ΐ) δντ ο ς τ ο ϋ άγιον Παύλον και ψ ρ ο ν ρ ο υ- 
μένου, σεισμού γενομένον, έν τοϊς έ ρ γ ά στ ρ ο ι ς (8) 
τ ο ϋ δεσμωτηρίου ύπάρχοντος, άπελύθη33. ["Ο τι τ ι- 
ν έ ς μέν γράφονσιν Τίτου ’I ο ύ σ τ ο υ, άλλοι δ έ Τίτου 
πιστό ΰ34.]

5. ' Ρουατίλλου (1) 35 τοίννν, τοϋ επ’ αδελφή γαμβρού36 ύπάρχοντος 
Τίτου, δεύτερον διανύσαντος χρόνον εις την τής Κρή
της επαρχίαν (2)37, παρεγένετο έν αυτή Παύλος καί Τίτος' δντι- 
να Οεσπέσιον Τ ίτ ον ίδών ο αρχών τεταπεινωμένον δακρύων 
ήνάγκαζεν μένειν συν αντω' ό δέ δσιος Τίτος ούκ έ- 
πείσΟη αντω. Συνεβούλευεν δέ αντω 'Ρουστίλλος 
μη λάλε ιν κατά των θεών των 'Ελλήνων ωτινι ό ά
γιος Τίτος έ ξ έ θ ετ ο τ ό εναγγέλιον τον Χρίστου, εί-

(7) <3ε add. Ο— (8) εγ/Ια/ήοις Ρ, έργαστηρίοις Ο.
5.— (1) δέ add. Ο— (2) τοπαρχίαν Ο.
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32) Les Actes canoniques ne racontent pas un seul miracle ou prodige 
opere par Tite, qu’ ils ne mentionnent meme pas.

33) Cf. Act. 16, 26 : un tremblement de terre ebranle les fondations de 
la prison. Ici les θεμέλια sont remplaces, dans le vieux Parisinus (Xe siecle), 
par le mot έγγάστροις, qui a ete partiellement gratte, mais qu’ on retrouve 
a Γ avant-derniere phrase du § 9. Des deux cotes, 1’ Ottobonianus, copie en 
1445, ecrit έργαστηρίοις. Mais la iec.tio difficilior έγγάστροις n’est-elle pas a 
retenir, en la corrigeant, comme me le suggere Μ. H. Gregoire, en έργά- 
στροιςΊ V hapax έργαστρον serait Γ equivalent d’ ergastulum postule par 
Leumann.

31) Cette phrase n’a pas de lien avec le contexte; ce doit etre une note 
marginale inserde dans le texte. Elle provient peut-etre d’ un commentaire 
aux Actes des Apotres, 18, 7, oil il est question d’ un pieux Corinthien, Ti- 
tius (ou Titus) Justus. Comme Γ a fait remarquer James, t. c., p. 552, la 
variante πιστού pour Ίονατου n’ a ete relevde dans aucun manuscrit des 
Actes.

35) Le nom de Rustillus (Rustulus?) semble inconnu. On ne le trouve ni 
dans la Prosopographia imperii romani saec. I-I1-III ni dans la Real-En- 
cyclopadie de Pauly-Wissowa. L’ autre recension ecrit Rutilius; voir ci-des- 
sous.

35) Rustillus est le beau-frere de Tite, et non son oncle, comme 6crit 
James, t. c., p. 552, confondant ce gouverneur avec le proconsul anonyme 
dont il a ete question plus haut, § 35.

37) Jusqu’ a Constantin, Crete et Cyrenalque ne formaient qu’ une pro. 
Vince.
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πών ότι' «ΕΙ πεισθής μου, δοξασθήση επί (3) γης καί έν τη πό- 
λει 'Ρώμη.» Μετ’ ολίγον δέ τον υίοϋ αντοϋ τεθνηκότος, ήγαγεν 
αυτόν ννκτός προς τον Παύλον καί ενξάμενος ήγειρεν αυτόν. Τ ρ ι- 
μηναϊον ο ϋν χρόνον εκεί διατρίψαντες, πολλά τ ι- 
μήσας αυτοί) ς ό 'Ρουστίλλος ά πέ σ τ ε ι λ ε ν (4)· καί κατα- 
λαβών την 'Ρώμην ύπατος άνηγορενθη. "Οθεν οΐ εκ περιτομής (5) λο
γομαχ ίαις καί μόνον έχρώντο (6)38 μη τολμώντες έτερόν τι δρασαι 
προς τούς καταγγέλλοντας τον λόγον τοϋ θεοΰ διά τό συγγενή είναι 
Τίτου τον 'Ρονστίλλον.

6. Έξελθόντες δέ εκ τής Κρήτης ήλθον εις την 5Ασίαν καί έν 
Έφέσω διδάσκοντος τον άγιου Παύλου, έπίστευσαν χιλιάδες δώ
δεκα· έν fj καί έθηριομάχησεν ο απόστολος λέοντι βληθείς39. Την 
ούν δ ευτ έρ αν επιστολήν Κο ρ ινθ ίων Τ ίτ ο ς καί Τιμό
θεος καί ’Έραστος άπεκόμισ αν40. Τίτος καί Τιμόθεος(1) 
καί Λουκάς σνμπαραμείναντες Παύλο) τω άποστόλω μέχρι τής υπό 
Νέρωνος τελειώσεως αυτόν 41 ούτως ύπέστρεψαν έν 'Ελλάδι’ καί αυν- 
εστήσαντο έκεί τον Λουκάν 42. Τίτος δέ καί Τιμόθεος άπήλθον έν Κο- 
λασσαίς43, καί αύθις Τιμόθεος άπήει εις ’Έφεσον44 * καί Τίτος την 
Κρήτην κατέλαβεν.

(3) τής add. Ο— (4) om. Ο— (5) Tit. 1, 10— (6) corr. ex ίχθρώντο Ρ.
6.— (1) (και ’Έραστος - Τιμ.) om. Ο.

S8) Les Juifs de Crete qui etaient entres dans la communaute chretiennc 
la troublaient par leurs discours vains et mensongers. Cf. Tit. 1, 10.

3e) Nouvel emprunt aux Acta Pauli. L’ episode de la condamnation de 
S. Paul aux betes de Γ amphithbatre et son dialogue avec le lion sont racon- 
tes en d6tail dans le papyrus de Hambourg, bd. C. Schmidt et W. Schu- 
b a r t (1936), p. 24-40.

10) D’apres Act. 19, 22, S. Paul envoya en Macedoine Timothee et Era- 
ste; d’ apres 2 Tim. 4, 20, Eraste demeura k Corinthe. Dans aucun de ces 
deux passages il n’ est fait mention de Tite, ni de la seconde dpitre aux 
Corinthiens.

41) Cinquieme et dernier emprunt aux Acta Pauli, plus precisement 4 
leur derniere partie; la Passion de S. Paul (BHG8 1451 - 1452), § 5 et 7, oil 
ne sont nommes que Tite et Luc. Si notre hagiographe leur a joint Timo
thee, c’est sans doute 4 cause de 2 Tim. 4, 9 et 21, oil Γ Apotre, prisonnier 
il Rome, presse son correspondant de venir Γ y rejoindre.

“) S. Luc passe pour avoir evangelise TAchai'e. Il y serait mort martyr. 
Cf. Comm, martyr, rom., p. 461.

43) Tite et Timothde k Colosses: je ne vois pas d’oii cette assertion peut 
provenir. A moins qu’ elle n’ ait 6te suggbrie k T auteur par Col. 1, 1.

44) Cf. H. D e 1 e h a y e, Les Actes de S. Timothee, dans Anatolian Stu
dies presented to W. H. Buckler (Manchester, 1939), p. 77-84.
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7. Ούτινος χαίροντες (1) τή παρουσία ώς συγγενή (2) έθέσπισαν 
εορτήν τελέσαι' καί κοσμήσαντες τούς ναούς των ειδώλων αυτών έλαβον 
εις χεϊρας τα ιερά ξίφη αυτών καί τούς πλαγίους (3) χιτώνας έχον
τας (4) τήν πορφύραν καί προήγον αυτού 45. Οίς χαριεντώς διαλεχθείς 
δ άγιος Τίτος παρεκάλει ύπακούειν τών λεγομένων παρ’ (5) αυτού' καί 
άρξάμενος τή 'Εβραίων φωνή έψαλλεν' (ΤΟ θεός οίκτειρήσαι ημάς καί 
εύλογήσαι ημάς (6)» καί τά λοιπά' αυτοί δέ άποκρινόμενοι ή- 
γνόονν δπερ έλεγενΟ)' μόνοι δέ 'Εβραίοι παρόντες έγνωσανί6. Καί 
ούτως κατά μικρόν πλησιάσαντες τώ είδώλω τής Άρτέμιδος, αυτό 
κ ατ έ ρ ρ ιψ εν εαυτό (8) ρ ή ξ αν φωνήν «Ο ύ κ εί δ ό τ ε ς άγε- 
ρ ω χ ε ϊτ ε*7.» ’Έφη δέ αύτοίς ό άγιος Τίτος οτι' «Επειδή τά ξί
φη έπιφέρεσθε δημοσία, διά τούτο καταγινώσκει 
ύμίν(6)». Τότε ρίφάντες αυτά έμειναν ά σίτοι μέχρι 
πρωί λέγοντες τον φαλμόν καί προσδοκώντες άκού- 
σ α ί τι παρά τού ειδώλου. Τότε θαυμάτων πολλών 
γεγονότων έκραζον «Ε ί ς Θεός* 47 48 ό σήμερον επιφα
νείς ήμίν.» Καί έπίστευσαν τώ Χριστώ ψυχαί πεντακόσιοι. 'Η δέ 
τροφή τού αγίου ή ν εκ λαχάνων κ η π ί ω V άνεπαύετ ο 
δ έ επί κ ιλικ ίου καί κ ω δ ίο υ.

8. Κεχειροτόνηκεν δέ επισκόπους έν Κνωσώ καί εν 'Ιεραπΰτνη (1), 
έν Κυδωνιά καί έν Χερονήσω, έν ' Ελενθερινή (2) καί εν Αάμπη, εν 
Κισάμω καί έν τή Καντανώ (3), ώστε είναι αυτούς επισκόπους εννέα 49 
μετά τής μητ ροπόλεως Γορτύνης50. Τετραετή δ έ χρόνον τού-

7. — (1) χαίροντες Ο — (2) ita ΡΟ pro συγγενούς— (3) χλανίδας λέγει 
schol. in marg. Ρ— (4) έχοντες ΡΟ ; (χιτ. έχ.) έχ. χιτ. Ο— (5) corr. ex νπ 
Ο— (6) Ps. 66 (67), 1— (7) έλεγον Ο— (8) (αυτό κ. έ.) έ. κ. Ο— (9; sic ΡΟ.

8. — (1) Κνόσω και 'Ιερά Ποίτντ) Ο— (2) ’ Ελενθέρντ) Ο— (3) Κατάνω Ο
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4δ) Reminiscence d’ un usage pai'en ou invention de V hagiographe? Je 
laisse aux savants collaborateurs du RealJexikon fur Anlike und Christen- 
tum le soin de trancher, corame aussi de commenter la suite de Γ episode.

4e) Les Juifs ont d6j& 6te mentionnds plus haut, e la fin du § 5 : όί έκ 
περιτομής. II en sera de nouveau question a la fin du § 8.

47) Άγερωχέω est un hapax. Le substantif αγερωχία signifie «insolence».
48) Acclamation frequente, qu’ on retrouvera vers la fin du § 9. Cf. E. 

Peterson, Εις Θεός (Goettingue, 1926).
49) Dans son panegyrique de S. Tite, Andre de Crete appelle son hiros 

ό τής δυοκαιδεκάδος τών τήδε καθέδρας άρχίθρονος, «le metropolite des douze 
eveques de Tile» (P.G., t. 97, col. 1157B). II y avait done douze dioceses 
cretois au debut du VUIe siecle et peut-etre deja a T epoque oil notre texte 
fut redige. Mais l’auteur n’en fait remonter que neuf aux temps apostoliques.

£0) Sur la diffusion du christianisme en Crete et la fondation des diffe-
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τους έδ ίδαξεν. Κατά τον χρόνον δέ εκείνον καί Ούεσπεσιανός (4) 
ό βασιλεύς 'Ρωμαίων εις 'Ιεροσόλυμα άνελθών την άλωσιν έποιήσατο 
των ’Ιουδαίων καί κατά πάντα τόπον δθεν διά τον συγγενέα τον μα
καρίου Τίτον εις Κρήτην διωγμός ’Ιουδαίων ονκ έγένετο51.

9. Σεκούνδου τίνος χρήματα κομισαμένου παρά Τραϊανού τού βα- 
σιλέως52 53 εις το άνεγεΐραι ναόν των ειδώλων καί δή τού έργου έναρ- 
ξαμένου (0, παρήλθεν έκεϊθεν f2) ό άγιος Τίτος καί ίδών την άπειρον 
ετοιμασίαν, στενάξας διήλθεν καί πρωίας εύρέθη άπαν τό κτίσμα συμ- 
πεπτωκός, των λίθων διασκορπισθέντων. Μέλλοντος δέ (3) Σεκούνδου 
εαυτόν άναιρείν, είπέν τις αντώ προς Τίτον δραμεϊν δντινα καί κατα- 
λαβών καί γονυπετήαας παρεκάλει άζήμιον αυτόν φνλαχθήναι (4). ’Έψη 
δέ αντώ ο άγιος άτι' «’Εάν πιστεύαης τώ Χριστώ μου, σταθήσεται ή 
οικοδομή.» 'Ο δέ Σέκουνδοςί5) άποκριθείς έψη αντώ μέν συγχω- 
ρεϊν53- δπερ δέ έφίλει τέκνον διδόναι νπέσχετο. Καί ο άγιος έφη αύ- 
τώ- «’Άρξαι τού έργου σου καί λέγε μετά των εργατών έν 
τώ έργάζεσθαι' Εις θεός ό μόνος θεός ό έν ούρανοϊς θεός5ί.» 
Καί έκτοτε έν τοίς έργάστροις(β) λέγεται ή φωνή 
αϋ τη. Τελειωθέντος δέ τού ναού, λέγει ό άγιος Τίτος τώ λαω. «"Ιστέ 
γινώσκοντες, αδελφοί, άτι ό τόπος εκείνος δοκιμασία άγιων λει
ψάνων γενήσετ αι.»

10. Τής αδελφής τού μακαρίου Τίτου όνόματι Ευφημίας παρθένον 
τελευτησάσης, κατέθηκεν αυτήν εις τόπον δν ώκοδόμησεν 
καί ήν εκεί συχνώς(Λ) ψάλλων καί δοξάζων τον θεόν. Τότε έχρήσατο

(4) sic.
9. — (1) άρξάμενος Ο— (2) -θεν sup. lin. Ρ— (3) τον add. Ο— (4) εαυ

τόν διαφυλ. Ο— (5) Σεκοννδος Ο (6) έγγάστροις Ρ, έργαστηρίοις Ο; cf. ρ.
246, η. 7.

10. — (1) om. Ο

rents dvech£s la documentation est peu abondante et peu sure. Outre les 
ouvrages toujours utiles de M. Lequien, Oriens christianus, et de Flam. 
Cornelius (Corner), Creta sacra, on consultera A. H a r n a c k, Mission und 
Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4e cc’* 
(1924), t. 2, p. 785; G. Konidaris, At έπισκοπαι τής Κρήτης μέχρι τον ι 
αΐώνος, dans la revue Κρητικά Χρονικά, t. 7 (1953), ρ. 462-478; Id., ’Εκκλη
σιαστική ιστορία τής ’Ελλάδος, t. 1 (1954-1960), ρ. 443 et 522.

51) Vespasien n’etait pas encore empereur quand il entreprit de mater la 
rdvolte des Juifs. C’est son fils Titus qui s’empara de Jdrusalem, en l’an 70.

52) Le regne de Trajan n’ ayant commence qu’en 98, F auteur fait un 
bond d’environ 30 ans.

53) «Excuse-moi».
M) Voir l’ouvrage d’E. Peterson citd p. 249.
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έπιστολάς 55 προς Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην καί ετέρους®6. Π λεί
α τ ας ούν θαυματουργίας τ ε λ έ σ α ς, ήνίκα εΐδεν τούς άπο- 
σταλέντας προς αυτόν άγιους αγγέλους τοϋ παραλαβειν αυτόν, και τοϋ 
οίκου καπνού ευωδίας πληρωθέντος και νεφέλης έξαστραψάσης υπέρ 
τον ήλιον, φαιδρυνθε'ις τώ προσώπω και έν ευφροσύνη γέλωτα πα. μ με
γέθη ποιήσας καί τάς χείρας άνατείνας εις τον ουρανόν έκραξεν (2)· 
«Κύριε, την πίατιν σου ορθήν τετήρηκα (3) καί δήμον άτρωτον έφύλα- 
ξα' καί εις χεϊράς σου παρατίθημι τό πνεύμα μου (4)· καί τον λαόν 
σου αυτός στήριξα ν.» Καί είπών τό αμήν άπέδωκεν τό πνεύμα 
μετά χαράς καί ζή εις τούς αιώνας.

11. Τό δε λείψανον μύροις άλείψαντες καί άρώμααι μετά λευκής 
έσθήτος άπήγαγον καταθεϊναι' καί ιδού κατέπεσαν οι ναοί των ειδώ
λων, των έν αύτοίς άβλαβώς έξελθόντων καί όρώντων τό λείψανον τοϋ 
αγίου. 'Ο ούν τίμιος τάφος αυτού θυσιαστήριον υπάρχει, έν ω είσιν 
χειρόπεδαι (1) έν άίς δεσμοϋσι τούς υπό πνευμάτων ακαθάρτων ένερ- 
γουμένους’ έν ω καί ίάσ εω ς πάντ ε ς τυγχάνονσιν οί κα- 
ταξιούμενοι τήν κο ίτην( 2) τοϋ άγιου περιπτύξασθαι.

12. τΗν ούν ό άγιος τοϋ Χριστού άπόστολος καί ιεράρχης Τίτος 
έτών είκοσι δτε άνήλθεν εις 'Ιεροσόλυμα57' καί έως τής άναλήψεως 
τού κυρίου έποίησεν ένιαυτόν ένα, καί διέτριψεν ετέρους χρόνους δέκα' 
καί χειροτονηθείς άπόστολος καί άρχιερεύς υπό των κορυφαίων (1) 
μαθητών τού κυρίου διήθλησεν έπί τό κήρυγμα τοϋ ευαγγελίου έτη ιη' 
καί έν τή Κρήτη καί έν ταΐς λοιπαίς νήσοις διέτριψεν έτη έξ (2) καί 
κατωκησεν (3) έν τή πατρίδι λθ' (4), ώς είναι τά έτη πάντα τής έν σαρ-

(2) έκραζεν Ο— (3) Tim. 4, 7— (4) Luc. 23, 46.
11. — (1) καί χειρόπεδαις Ο— (2) θήκην Ο.
12. — (1) καί add. Ο— (2) (καί έν τή -έξ) in marg. Ρ— (3) <5ε καί add. Ο 

—(4) έτη τριάκοντα εννέα Ο.

65) Le verbe au moyen et le compliment a l’accusatif sont egalement 
surprenants. M. Henri Gregoire observe avec finesse queles lettres du saint 
sont comparees a des oracles (χρησμοί). Cf. le banal έποίησε, p. 256, 1. 2.

5e) De ces pritendues lettres de S. Tite a Denys l’Ariopagite et a d’au- 
tres correspondants on ne trouvs pas trace ailleurs. V Epistula Titi publiie 
par D. De Bruyne dans la Revue benedictine, 1925, p. 47-72, n’est pas une 
lettre, mais un sermon, d’origine peut-etre priscillianiste; elle n’est connue 
qu’en latin. Mais notre auteur se rifere sdrement a l’avant-derniere des 10 
lettres groupees en queue du Corpus areopagiticum (P.G., t. 3, col. 1104— 
1113); adressee par le pseudo-Denys Τίτφ ιεράρχη, elle est censie repondre 
aux questions que Tite avait posies par lettre, δΤ επιστολής.

67) L’auteur a perdu de vue les 9 ans dont il a parle au § 1 : έπισχών 
ζτι ένναετή χρόνον.
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κι ζωής αύτοϋ (5) ςό' 58. Ου ταϊς πρεσβείαις έλεηθείημεν άπαντες (6) 

ενχαριστοϋντες καί πιστεύοντες τώ κυρίω ημών ’Ιησού Χριστώ, ω 

πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις συν 0) τώ πατρί (8) καί τώ 

άγίω πνεύματι νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας των αιώνων, αμήν.

(5) τής ζωής αύτοϋ εν σαρκι έτη Ο — (6) πάντες Ο— (7) (τώ κυρ. - συν) 
om. Ο— (8) και τώ υίφ add. Ο.

5S) Cette minutieuse recapitulation des differentes periodes de la vie de
S. Tite avec F indication precise des annees que dura chacune de ces peri- 
odes ressemble fort a la chronotaxis qui termine plusieurs recensions des 
Acta Theclae: BMP 1714-1716a et 1718m.

Too1 άγιου άποστόλον Τίτου, 
επισκόπου Γορτύνης τής Κρητών νήσου

e codice Vindobonensi hist. 45 (= V), 
collate in fine fragmcnto Atheniensi musaei Benaki 141 (= A).

1. Ζηνάς ο νομικός, οϋτινος μέμνηται ό άγιος απόστολος Παύλος, 
οϋτος αντέγραψε τον βίον αύτοϋ την ύπόθεσιν έχοντοςΟ) ούτως. Τίτος 
6 άγιώτατος έκ Μίνωος τοΰ βασιλέως Κρήτης κατήγε τό γένος. Πο- 
θών δέ τα του 'Ομήρου καί των λοιπών φιλοσόφων ποιήματα τε καί 
δράματα, εικοσαετής γεγονώς ακούει φωνής οϋτω λεγούαης’ «Τίτε, 
δει σε εντεύθεν έκδημήσαι καί τήν ψυχήν σου σώσαι' ού γάρ σε ωφε
λήσει ή παίδευσις αντη.» ’Έτι τε βονλόμενος τής αυτής άκονσαι φω
νής — ον γάρ έπίστευσεν άπαξ τ ή τ ο ιαύ τη παραιν ά
σε F ήπίστατο γάρ ώ ς έ χ έ φ ρ ω ν τάς έκ τών αγαλμάτων άναδιδο- 
μένας φωνάς ώς άπατηλάς καί δαιμονιώδεις — έπισχών οϋν 
μετά ταϋτα ετη εννέα, δι δράματος προσετάχθη τάς τών 'Εβραίων 
βίβλους άναγνώναι. Λαβών οϋν τήν 'Ησαΐου βίβλων εϋρεν ούτως πε- 
ριέχουσαν «’Εγκαινίζεσθε πρός με, νήσοι πολλαΤ ’Ισραήλ σώζεται 
υπό κυρίου σωτηρίαν αιώνιον» καί τα εξής.

2. '0 οϋν ανθύπατος Κρήτης, θείος ών τοϋ αγίου Τίτου, άκούσας 
περί τών θαυμάτων τοϋ κυρίου ημών ’Ιησοϋ Χριστοϋ έτι περιόντος εν 
τώ κόσμια προ τοΰ παθ είν αυτόν υπό τών ’Ιουδαίων, 
συμβούλων ποιήσας μετά τών πρώτων τής νήσου,^άπέστειλε Τίτον έν 
'Ιεροσολύμοις μεθ’ ετέρων τινών ώς λόγιον καί συνετόν άκοϋσαί τε

LEMMA.— 1 μηνι αύγούστφ κε’ praemittit in marg. sup. V.
1.— (1) ita V pro εχοντα.
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καί λαλήσαι άπερ θεασάμενος μέλλει αυτούς διόάξαι. "Οστις παραγε- 
νόμένος καί θεασάμενος τον δεσπότην Χριστόν καί άνωθεν άπαντα τά 
κατ’ αυτόν έγνωκώς, παρών τε καί έν τώ καιρω τον πάθους περί τε 
τής ταφής αντοϋ καί τής έκ νεκρών άναστάσεως καί τής εις ουρα
νούς άναλήψεως, έτι τε τής τον παναγίου καί ζωοποιού πνεύματος 
προς τούς αποστόλους παρουσίας, πληροφορίαν τελείαν λαβών έπί- 
στευσε τώ Χριστώ.

3. Καί συνηριθμήθη τοϊς ρκ μαθηταϊς προς οϋς τό πανά
γιον πνεύμα ώσεί πνρός γλώσσαι έπανεπαύαατ ο. 
Μετά γονν την άναίρεσιν τοϋ μακαρίου Στεφάνου, τ ών μακαριό ν 
αποστόλων δ ιασπαρέντων διά τον διωγμόν καί τοϋ 
μακαρίου Παύλου μαθητευθέντος τ ώ θ είω λόγω, πα
ρά τ ών άγιων άποστόλοον σύν τ ώ Π αύ λ ω κ ατ ατ άτ- 
τ ετ α ι συνοδοιπόρος καί συναγωνιστής αύτ ώ κ ατ α
στός.

4. Αϋθις τε ύποστρεψάντων αυτών εις "Ιεροσόλυμα, χειροτονείται 
Τίτος υπό τών αποστόλων καί σύν τώ Παύλω άποστέλλεται διδάσκειν 
καί χειροτονείν οϋς εάν Παύλος δοκιμάση. Πανταχοΰ οϋν προπορενό- 
μενος Παύλου καί προοδοποιών αύτώ τον λόγον τοϋ κυρίου προ εδί- 
δασκεν. Παράγοντες τοίννν άμφω κατά πάσαν πόλιν καί χώραν έ
πλευσαν καί έν τή Κρήτη' κ άκεία ε την π ί σ τ ιν την τοϋ 
σωτήρος ημών Χρίστου πάσιν έκήρυττον.

5. Ήν δε τις έν τή νήσω "Ρουτίλλιος59 άνομα, γαμβρός επ’ αδελ
φή τοϋ μακαρίου Τίτου. Οϋτος τή δεισιδαιμονία τών ει
δώλων κρατούμενος δ ι ε χλεύ αζ ε τ ά ύπ ό τών μακα
ρίων άπ ο σ τ όλων περί τοϋ Χρίστον λεγάμενα. ΙΙρός 
δν ό μακάριος Τίτος εΐπεν «Πείσθητί μοι, 'Ρουτίλλιε, καί πίστευσον 
τώ Χριστώ, καί δοξασθήση επί τής γής μεγάλως.» Τότε μεν ούν ον 
προσέσχεν αύτώ4 μετ’ ολίγον δε χρόνον τοϋ νΐοΰ αύτοϋ τεθνηκότος, 
ήγαγεν αυτόν νυκτός προς τον Παύλον καί εύξαμένου αντοϋ, ευθέως 
ήγέρθη ό νεκρός4 παραχρήμά τ ε πιστεύσας ό "Ρουτ ίλ- 
λ ι ο ς έβαπτίσθη παν ο ι κ ί εις τ ό άνομα τοϋ π ατ ρό ς 
καί τοϋ νίοϋ καί τοϋ αγίου πνεύματος. Μετά δέ τινα 
χρόνον διά τινα χρείαν παραγενόμενος ό 'Ρουτίλλιος έν ’Ρώμη ύπατος

59) Le nom de Rutilius a ete portd par une serie de personnages recenses 
dans la Prosopographia imperii romani et la Real - Encyclopadie der dass. 
Altertumswissenschaf t. II n’ est pas impossible que le remanieur de notre 
ldgende ait pense au fameux C. Rutilius Gallicus, cel6bre par le poete Stace 
en 89; cf. Groag, dans Pau 1 y- W i s s o wa, 2e S,, t. 1 I (1914), col- 
1255 - 1263.
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υπό τοϋ καίσαρος άνηγορενΟη' διό οι εκ περιτομής Ιουδαίοι εν Κρήτη 
ούκέτι δράσαί τι έτόλμων προς τους καταγγέλλοντας τον λόγον τοϋ 
θεοΰ διά τό συγγενή είναι Τίτου τον ’Ρουτίλλιον.

6. ’Αναχωρησάντιον δέ των αποστόλων έκ τής Κρήτης ήλΟον εις 
την’Ασίαν καί έν Έψέσω διδάσκοντος Παύλου, πολύ πλήθος 
έπίστευσεν εις τον κύριον' εν ή καί έθηριομάχησεν 6 Παύλος λέοντι 
παραβληθείς. Μετά ταϋτα συνών αεί τω μακαρίω Παύλω καί σνμπα- 
ραμείνας αντίο μέχρι τής υπό Νέρωνος τελειώσεως αύτοΰ ύπέστρεψεν 
έν 'Ελλάδι συν Τιμοθέω καί Λουκά’ καί ό μεν Λουκάς έκεισε έναπέ- 
μεινε, Τιμόθεος δέ καί Τίτος άπήλθον έν Κολασσαις πόλιν τής 
Φρυγίας την νυν Χώνας λεγ ο μένηνβ0. Αύθις δέ Τιμοθέου 
έν Έφέσω παραμείναντος, Τίτος την Κρήτην κατέλαβεν.

7. Οϋτινος χαίροντες τή παρουσία οι Κρήτες ώς συγγενούς έθέσπι- 
σαν εορτήν τελέσαι. Καί κοσμήσαντες τούς ναούς των ειδώλων αυτών 
έλαβον εις χείρας τά ιερά ξίφη αυτών καί τούς περιπορφύρους χιτώ
νας, καί προήγον αυτού. Οίς χαριέντως διαλεχθείς ο Τίτος παρεκάλει 
ύπακούειν των λεγομένων παρ’ αυτού' καί άρξάμενος τή ’Εβραίων 
φωνή έψαλλεν «Ό θεός οίκτειρήσαι ημάς καί εύλογήσαι ημάς» καί τά 
λοιπά. Αυτοί δέ ήγνόουν τό λεγόμενον πλήν ολίγων των την έβραΐδα 
διάλεκτον έπισταμένων. Καί ούτως κατ’ ολίγον πλησιάσαντες τω ει
δώλιο τής Άρτέμιδος έστησαν. Τότε λέγει αύτοίς' «’Εάν τω λόγω 
μου πέση τό εϊδωλον ύ μ ών καί λεπτυνθέν εις χο ΰν 
άποτ ελεσθή, τ ί ποιήσετε;» Ο ί δ έ εΐ π ον «Έ αν ά- 
0 ρόον χωρίς τίνος καταπέση καί γενήσεται ώ ς εί
πα ς, πιστεύσομεν τω θεώ σου.» Τότε ό άγιος Τίτος 
είπεν «Σο ί λέγω, τ ό αν αισθητόν εϊδωλον, έν τ ή δυ
νάμει τού κυρίου μου ’Ιησού Χριστού, δν εγώ κη
ρύττω, καταπεσόν λεπτύνθητι.» Καί ευθύς γέγονεν 
ώ σ ε ί κονιορτός' καί παραχρήμα έπίστευσαν ψυχαί ώσεί πεν
τακόσιοι κράζοντες" «Μέγας ό θεός ό υπό Τίτου κηρυττό- 
μενο ς.»

8. Ούτως πλατ ν ν θ έν τ ο ς τοϋ χριστιανισμού, κεχει- 
ροτόνηκεν έπισκόπους έν Κνώσσωί 1) καί έν Έλευθερίνη καί έν 'Ιερά 
Ποίμνη (2) καί έν Κυδωνιά καί έν Χερρονήσω καί έν Λάμπη καί έν

8.— (1) sic V— (2) sic V.

60) La ville de Chones, qui remplaga ceile de Colosses, figure deja par- 
mi les eveches representes au deuxieme concile de Nicee (787). Elle est sur" 
tout celeb re par le miracle de S. Michel archange; cs. BHG3 1282-1284.
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Κισσάμφ καί έν τή Κατάνω. Αυτός δέ ήν έν τή μητροπόλει Γορτννη' 
ώς είναι τούς πάντας επισκόπους εννέα. Κατ’ εκείνον δέ τον καιρόν 
Ούεσπασιανός ό βασιλεύς 'Ρωμαίων εις 'Ιεροσόλυμα άνελθών την ά- 
λωσιν έποιήσατο των ’Ιουδαίων. "Οθεν και κατά πάντα τόπον διωγ
μός έγένετο των ’Ιουδαίων διά δέ τον συγγενή τον μακαρίου Τίτον 
'Ρουτίλλιον διωγμός εις Κρήτην ον γέγονεν.

9. Σεκούνδου δέ τίνος χρήματα κομισαμένου παρά Τραϊανού βασι- 
λέως εις τό άνεγειραι ναόν των ειδώλων έν τή νήσω Κρήτης, τού έρ
γου αρχήν λαβόντος, παρήλθεν ό άγιος Τίτος’ και ίδών την άπειρον 
ετοιμασίαν, στενάξας διήλθεν. Και πρωίας ενρέθη απαν τό κτίσμα 
συμπεπτωκός, των λίθων διασκορπισθέντων. Μέλλοντος δέ Σεκούνδου 
εαυτόν άναιρειν, εϊπέν τις αύτω προς Τίτον δραμεϊν' δντινα καί κα- 
ταλαβών, γονυπετήσας παρεκάλει (1) άζήμιον αυτόν φυλαχθήναι. ’Έψη 
δέ αύτω ό άγιος ότι' «’Εάν πιστεύσης τώ Χριστώ μου, σταΟήσεται 
καί ή οικοδομή.» Ό δέ Σεκοϋνδος άποκριθείς έψη αυτόν μέν συγχω- 
ρεϊν τέως, έως αν ή οικοδομή γένηται' τον δέ υιόν αυτού δέδωκεν 
εις τ ό β απτ ι σ θ ή ν α ι. Καί ό άγιος εΙπεν «Άρξαι τού έργου σου 
λέγων(2). Εις θεός των χριστιανών ό έν ούρανοϊς κατοίκων.» Μετά δέ 
τό τελειωθήναι τό έργον έπίστευσε καί αυτός εις τον κύ
ριον. Τότε λέγει αύτοις ό μακάριος Τίτος' (("Ιστέ γινώσκοντες, α
δελφοί, ότι ό ναός οϋτος ναός τού κυρίου ημών (3) γενήσεται καί λει- 
ψάνοις αγίων καθιερωθήσεται.»

10. Τού λαού ούν παντός ύπακούοντος τ ώ μακα- 
ρ ίω, κ αθ ι ε ρ ώ θ η ό ναός καί γέγονεν ενδιαίτημα τού 
άγ ίου πνεύματος' έν ώ καί τής αδελφής αυτού Ευφημίας παρ
θένου τετελευτηκυίας, κατετέθη έν αύτω τω τόπω. ’Έκτοτε μέ
χρι τής τελευτής αυτού έκεϊσε διάγων καί ψάλλων καί δοξάζων τον 
θεόν διεκαρτέρει. Τότε καί προς Διονύσιον τον ’Αρεοπαγίτην έπιστο- 
λάς έποίησε καί προς ετέρους τινάς νουθετών καί έπιστηρί- 
ζων καί πάντ ας έν άγ ων εις τον φόβον τού θεού. "Οτε 
δέ έμελλε τελευτάν, εϊδεν αγγέλους απεσταλμένους από τού θεού' καί 
εύθύς έπλήσθη ό οίκος καπνού ευωδίας' καί νεφέλης έξαστραψάσης (1), 
γέγονε τό πρόσωπον αύτοϋ φαιδρόν ως ό ήλιος' καί έν εύφροσύνη γε- 
λάσας καί τάς χείρας εις τον ουρανόν άνατείνας έκραξε' «Κύριε, τήν 
πίστιν σου τετήρηκα καί τον λαόν σου εις τον φόβον σου έστήρι- 
ξ a (2)· εις χεΐράς σου παρατίθημι τό πνεϋμά μου.» Καί ε’ιπών τό αμήν 
παρέδωκε τό πνεύμα τω κυρία).

9. (1) hoc verbo incipit fragmentum A— (2) om. A— (3) om. A.
10. — (1) καί add. A— (2) εστηξα A.
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11. Το δε λείψανον μύροις άλείψαντες ol συνόντες αντώ μετά λευ
κής έσθήτος άπήγον καταθειναι. Καί Ιδού κατέπεσον ol ναοί ιών ει
δώλων, των εν αντοίς άβλαβώς έξελθόντων καί όρώντων το λείψανον 
τον άγιον. 'Ο ούν τίμιος καί σεβάσμιος αυτόν τάφος θυσιαστήριον 
υπάρχει, έν ώ είσι χειροπέδαι (1) εν αϊς δεσμούσι τους υπό πνευμάτων 
ακαθάρτων ενεργόν μένους.

12. Ήν ούν ό άγιος τοϋ Χριστού απόστολος καί ιεράρχης Τίτος 
δτε άνήλθεν εις 'Ιεροσόλυμα ετών κ" καί έως τής άναλήψεως τοϋ κυ
ρίου έποίησεν ενιαυτόν ένα καί διέτριψεν ετέρους χρόνους ι (1)’ καί χει
ροτονηθείς απόστολος καί ίερεύς (2) υπό των κορυφαίων μαθητών τοϋ 
κυρίου διήθλησεν επί τό κήρυγμα τοϋ (3) ευαγγελίου έτη ιη' καί έν τή 
Κρήτη καί έν ταίς λοιπαΐς νήσοις διέτριψεν έτη εξ’ καί κατοίκησε πά
λιν έν τή πατρίδι έτη λθ’, ώς είναι τα πάντα έτη τής έν σαρκί ζωής 
αύτοϋ έτη ένενηκοντατέσσαρα. Οϋ ταις πρεσβείαις έλεηθείημεν απόν
τες ενχαριστοϋντες καί πιστεύοντες τώ πατρί καί τώ νίώ καί τώ άγια) 
πνεύματι νϋν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων' αμήν.

11. — (l) sic. VA.
12. — (1) δέκα A— (2) άρχιερεύς A— (3) τό Α.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ1 22

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:15:31 EEST - 52.90.75.110


