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κ υ ρ ώ ι Ί ω ά σ αφ τ ώι Καντακυυζηνώι

IOASAPH MONACHO EX 1MPERATORE ΙΟΑΝΝΕ CANTACUZENO, CONSTANTINOPOL1M

Thessalonicae, 1355 - 1360

Ioannem Cantacuzenum Augustum convenit Emmanuel Raul in ea urbe 
ubi baec verba litteris mandat, Thessalonicae scilicet, quam ille semel invi
sit, anno p.Ch. n. 1349 in 1350 declinante. Saepius exinde scribere cupivit 
optimo et sapientissimo principi, nec ausus est. Sed ecce Cantacuzenus, 
postquam dimissa purpura monacbum induit ( 1354.XII.10), eum scriptione 
praevenit, utque rescriberet rogavit. Tanta dignatione ultra quam dici potest 
commotus Emmanuel, primam hanc scribit epistulam, laudibus Augusti 
monachi redundantem. Ubi se tanto operi prorsus imparem fatetur, cum, in 
Peloponneso natus, brevi Eaconum eloquentiae sit obnoxius. Nonnulla de 
laude regiae Urbis obiter ingerit et tandem Cantacuzeno gratulatur, quod eo 
imperitante Deus Ecclesiam suam in orthodoxa fide servaverit, damnatis, 
puta, anno 1341, Barlaam Calabro et Gregorio Acindyno.

Έμο'ι μέν, ώ σοφίας πέλαγος, κράτιστέ βασιλεύ, πολλάκις πρόθυμη- (f. 
ιΐέντι προς το τής σής βασιλείας ν\ρος τολμήσαι διά γραμμάτων άναδραμεΐν, 
ρόδιον ονδαμώς ονδεπώποτε δυνηϋήναι φέλάσαι οϋτ' έδοξεν οϋτ’ έφάνη. 
άλλ’ ονδ’ έκρίέλη δέον, ονδε γονν προς αυτήν γε μόνην είπειν έγχείρησιν,

Codices: Scorialen. Ψ IV 1, f. 293 -337 (S); Monacen. 145, f. 137-154 
(M); Monacen. 199, f. 296 -314 (M1), omnes s. XVI. S praebet epistulas 
hoc ordine : 4 6 2 1 10 12 8 9 7 5 3 11 ; M1 habet eundem ordinem. M habet 
ordinem 219753 10- 12 46 8. Codice M1 non usus sum nisi in edendis 
epistulis 2 et 8 et prima parte ep. 1.

1. S 4, f. 314-325v. M 2, f. 138 - 144. M1, f. 300v, contuli usque ad lin.
18 ηγεμόνας

2 το om. M

1.1-2 προΰνμη&έντι κ.τ.λ. : primam hanc misisse Cantacuzeno fatetur epi
stulam I
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Emmanuelis Raul epistulae XII 131

5 ώς ονδ’ εις μεγάλα μοι πελάγη δυνατόν είναι διέγνωαταί ποτέ παραδνε- 
σθαι. ονχ δπως γάρ εις τοιοντόν τε κα'ι τοσοντον, οΐον και δοον δη τό τής 
σής εστι σοφίας άπειρον, εθάρρησά ποτέ \ πέλαγος τον Ιστόν άνορθώσαι f. suv 
τον λόγον και τό λαΐφος άναπετάσαι, άλλ’ ονδ’ δ τοΐς υφθαλμοΐς εϊ'κει, ώς 
είναι διαβαίνειν και τον τής τοιαντης θαλάττης καθάπαξ άπείρατον, οϋκονν 

10 ες δεύρο, ρόδιον δν άποφυγεΐν, ουδέ τούτων αυτών κατετόλμησα. οΰτω 
την εις τό τής σής ύψος σοφίας φέρονσαν και αποθεν οδόν έώρων απο- 
σκοπών, και κατενόονν άνάντη πάντη και μάλα τραχεΐαν εμοί και δνσβατον.

2. "Οθεν ονδ’ αψασθαι ταΰτης δλως ούδ’ όποσονονν ούδεπώποτ’ έπι- 
κεχείρηκα, έμαυτόν εΐδώς δτι τέ εΐμι Δάκων άνωθεν, οΐς τό βραχυλογεΐν

15 φυή πρόσεστι, και την σήν φύσιν εκ παίδων έξεπιστάμενος νπερβάσαν πολ- 
λοΐς τοΐς πλέονεκτήμασιν, ώς πριν γ’ ήκονόν τε κάξ εκείνον μετέπειτα και 
ες δεϋρο πείρα σαφώς μεμάθηκα, ον τους εφ’ ημών ή καί (ον) πολλφ προ 
ήμών ύπάρξαντας άρίστους βασιλείς τε και ήγεμόνας, άλλ’ ήδη καϊ πολ
λούς | τών πάλαι υμνούμενων επ’ άρεταϊς και σοφία κα'ι κατορθώμασιν. ή f. 815 

20 δη και πολλών και μεγάλων τών εγκωμίων και επαίνων έστ'ιν αξία, κα'ι 
δει και τοΐς αυτήν βονλομένοις έγκωμιάζειν έπιχειρεΐν ονκ εκ Δωριέων, 
ώς αυτός είμι, Αάκωνας βραχνλ.όγους είναι, άλλ’ εκ τ”Αθηνών, εί οΐόν τε, 
τών τότε και τής ’Αττικής αυτής, εύδοκιμονντας πλατει λόγον πυλλ.φ, και 
κάλλει πλεΐστον δτι τό κομψόν εχοντι λογογράφους άρίστους είναι, οΐον 

25 δή τον Άριατείδην δρώμεν εκ τής τών λόγων περιουσίας ώς φησι τον είτε 
Εύδαίμονος είτε ενδαίμονα, δν οι ΆδριανοΙ ήνεγκαν, ονκ Ά&ήναι, άλλ’ 
ούδ’ ’Αττική, και μάλιστα — δει γάρ με τάληϋή λέγειν — έκ ταυτησ'ι τής 
μεγίστης, ήν απαντες ΐσααι τών άπανταχον γής άπασών έν άπασι βασι
λεύουσαν πόλεων λόγφ τε καϊ σοφία συν επιστήμη πάση και τοΐς λοιποΐς,

30 ΐνα δή ταλλα πάντα παρώ, κατορϋώμασιν.
3. Ουδέ γάρ εΐ τις είπεϊν έθέλοι περ'ι αυτής άξίως δύναιτ’ αν | ποτέ f. sisv 

φθέγξασθαι, μή τί γε κα'ι γραφή δούναι τόόν εν αυτή θεαμάτων, ον μικρόν
ού μέγα, ή απερ, εύτυχοϋντος του χώρον φύσει τε και θέσει, και τή τών 
τεττάρων Άριστα στοιχείων κράσει χρωμένη, διά τε γής και θαλάττης διά 

35 πάντων ώραίων καλών τε και αγαθών και τερπνών κα'ι ήδέων εύθηνονμένη 
φαίνεται, τις γάρ αν και δνναιτό ποτέ έξισχϋσαι λόγω παραδονναι τοιον-

ΐ τον Ιοτόν : τον ίοτίον SM1 το ίοιίυν Μ 9 τής om. SM1 10 ον : ον codd.
14 ole ·. εις S 15 πρόσεστον Μ σήν om. Μ1 17 ες : εις Μ1 28 άπασών : άπα
σών S άποαών Μ 29 πάοΐ) : πάσι codd. 33 τον om. Μ 36 εξισχύσαι τφ Μ * 25

14 Δάκων : cf. epp. 5,52-53 et 6,11.
21 τοΐς... βονλομένοις: leg. τούς... βουλομένους?
25 - 26 Proleg. in Aristid. Panath. ( Dindorf), t. Ill, 737, 14. Philostr., 

Vit. Soph., II 9.
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132 Raymundus J. Loenertz

των τε καί τοσοντων και τηλικοντων ναών μεγέθη των εν αντί] παντοίοις 
καί παντοδαποις και ποικίλοις εΐδεσι σχημάτων κατεακενασμένων και εις 
δτι κάλλιστον φκοδομημένων; ή τις την ένδον τερπνότητα των τε γραφών 

40 και ψηφίδων και κιόνων τών ΰπερειδόντων καί τον λοιπού κάλλους έκφρά- 
σαι λόγος ; ών και τδ κατά μέρος έκαστου νους ου σθένει περιλαβεΐν ανθρώ
πινος, μή τί γε καί γραφή παρασχειν εις ε'κφρασιν. τον γάρ τής του Θεοϋ 
έγωγε Σοφίας και πρό γε πάντων και μετά πάντας εξαιρώ λόγον. | οϊμαι ι. si6 
δέ και πας, εΐ τις νουν έχων έστί, λόγου ζητούμενου περί αυτόν σιωπήν 

45 τιμών φαίνοιτο. ουδέ γάρ οϊμαι περί αυτόν, εί μή που τις τουτί μόνον ειπεϊν 
έθέλοι, ώς 6 τά πάντα σοφία συστησάμενος άρρήτφ και αυτόν άρρήτφ λόγω 
τοιοΰτον έδειξεν, ενλόγως άν φθέγγοιτο, και παρ’ αυτού τοϋ παντός εν μέσω 
στερεώματος ώαεί τίνος ιερόν αξιόχρεων θυσιαστήριον άνεγηγέρθαι και 
έμπεπήχθαι.

50 4. "Η τών εξ ουπερ ή μεγίστη πόλις αϋτη σννέατη και μέχρι τοΰδε
βασιλείων οικοδομημάτων την ποικιλίαν τά τε σχήματα τά τε μεγέθη και 
την ένδον τερπνότητα και φιλοτιμίαν, τών μεταγενεοτέροιν ουχ ήττον ή τών 
προγεγενημενών, ών απάντων ώς λέγεται τών υπογείων τά αφανή μείζω 
τών δρωμένων είσί και πολυτελέστερα, ών και τό δοκοΰν ευτελέστατον μεΐ- 

55 ζόν έστιν ή περιφανούς τίνος έτέρας και μεγαλώνυμου πόλεως πρόσχημα ;
άλλ’ ώ πώς ή τίσι καί άκων αυνελαθείς βυθοΐς θαλάττης ένέπεαον, \ άπει- f. siev 

ροθάλαττος ών παντάπασιν; πώς τοαοϋτον έκτραπείς τής ευθείας έπανήκω, 
μή προμεμαθηκώς νήχεαθαι, αλλεπαλλήλων με κυμάτων βία περιδονονντων 
καί μή έώντων ίδεΐν δθεν έξένευαα, αλλά την δψιν έφελκομένων προς παρα- 

60 δείσους άνεικάστους και δυσκαταλήπτους τών εν αυτή (κήπων), ονς αί 
κατ’ οϊκον επανλεις απασαι περί αύτάς πλουτεΐν φαίνονται; τις μοι χεΐρα 
χειραγωγός κυβερνήτης δούς παρέλκοντι τρόπφ χρώμενος δθεν εξετράπην 
έπαναγάγη και τοϋ βυθού και τών κυμάτων και τής θαλάσσης αυτής έξαι- 
ρήσεται;

65 5. Τοιοΰτοις κινδύνοις έκών έμαυτόν ένέβαλον, εκ πολλοϋ μεν άνε·
νεγκεΐν Ιμειρόμενος τώ σώ κράτει, αοοφρόνως δ’ άποδειλιών και μηδαμώς 
προθυμούμενος, εν ποιών, τφ δε σώ προατάγματι νϋν θαρσήσας και πει- 
θαρχήσας. τοσοϋτόν έστιν εις ευφημίας λόγον έμοι μέγιστον και δυσεπιχεί- 
ρητον τό τής σής ύψος σοφίας καί μεγαλοπρεπείας, ώς καί ουρανών αυτών 

70 επέκεινα, | μή τί γε μέχρις αυτών διήκειν λογίζεσθαι. ταϋτ’ αρα σοι καί ι. 3π 
άνενεγκειν ούδαμώς ούδεπώποτε προθυμηθήναι τετόλμηκα. πλήν άλλ’ έπει- 
δήπερ ή κραταιά καί άγια βασιλεία σου ώ φυή πρόαεστιν αυτή, ουχ απλώς * 70

47 τοιοΰτον : τοαοϋτον Μ 51 οικοδομημάτων : οίκοδ ex οίκων eorr. S οίκων 
οικοδομημάτων Μ 57 παντάπααι Μ 60 δυοκατήκτονς S 69 οοφίας ύψος Μ
70 διήκην Μ ex δίκην (!)
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εκ παίδων ούδ’ ασκήσει προσειληφυία άλλ’ άμα γενομένη, φιλανθρώπφ 
μετ’ εΰμενείας χρωμένη, καθάπερ εϊωϋε προς άπαντας χρήαθαι τρόπφ 

75 θείω, τούτφ και προς εμέ, και προσκυνητφ προστάγματι τον πάντων έλά- 
χιστον και θαρρεΐν ηύδόκησε και προοέταξε τοιούτου τε και τοσούτου κατα
τολμάν μεγίστου και υπέρ την ήμετέραν δύναμιν επιχειρεΐν πράγματος, 
πρώτον μεν ήν οΐδα τφ εκ μή δντος είς τό είναι με παραγαγόντι Θεφ υπέρ 
ών έκάστοτε φαίνομαι πλουσίων άπολαύων παρ’ αυτού δωρεών (χάριν),

80 ταύτην αυτήν άποτίνννμι και τη κραταιά και άγια βασιλεία σου τ αυτής 
εϊνεκα τής ευεργεσίας, έπειτα δέ τφ θάρρει τούτω κινούμενος πειράσομαι 
και χεΐρα καθόσον οίός τέ είμι κατατολμήσαι κινήσαι, λίαν άνενεγκεΐν αυτή 
και εκ πολλοΰ προθυμούμένος. |

6. ’Αλλά γάρ πριν γε διανοία τούτο λαβεϊν, πριν εν νφ περιλαβεΐν, ι. 3πν 
85 πριν ένστήσααθαι, πριν προς τό γράψειν επάραι χεΐρα, πριν άρξασθαι, δεΐν

αίτήσαι συγγνώμην εγνων (εϊ), ών άδυνάτως έχω, και τοΐς δτι μάλιστα 
περ'ι λόγους έσπουδακόσιν ανέφικτα ταυτί κρίνων είναι, τούτων αυτών αυτός 
επιχειρεΐν κατατολμών φαίνομαι, και δτι ταύτης τνχεΐν περί πλείστου 
πεποίημαι τής συγγνώμης και τό πράγμα παντός μάλλον ήγημαι προτιμό- 

90 τερον, παντί που δήλόν έστιν. αυτήν ταύτην τοίνυν αΙτώ, και Ικέτης γίνο
μαι, την συγγνώμην, άπειροϋ-άλαττος ών παντάπασιν, είτα ίλαλαττεύειν 
κατατολμών. καίτοι προς τά βασιλικά σά των άνεικάστων άπειρα χαρίτων 
πελάγη, καί πρός γε ταύτη τής σής χρηστότητος δέομαι καί καθικετεύω, 
εΐ που σκόλοψί τισι προσεγγίσω θαλαττεύων ύφάλοις εν τούτοις τοΐς άπει

ρό ροις πελάγεσι, μη με παριδεΐν ώστε ναυαγίφ περιπεσεΐν ή και κινδυνεύοντα 
καταδϋναι, άλλ’όρέξαι χεΐρα κάί τισι τής αυτής εΰμενείας παρασχεΐν αύραις 
χρήσασϋαι συν οϋρίφ χρηστότητος πνεύμα τι, ως τέ τ ινι | των αυτής έγκα- ι. 318 
θορμίσαι σωτηρίων λιμένι. εγώ γάρ διανοούμενος γράφειν ίλιγγιώ. ούδε 
γάρ εατί μοι νους έφικνούμενος χωρήοαι πρός εγκωμίων τοσούτων πληθύν,

100 αΛλ’ ούδ’ έννοια φθάνουσα, ου μέθοδος ικανή, ου λέξις εξαρκοϋσα τή φρά- 
σει τήν συνθήκην καί ανάπαυλαν τού λόγου σεμνύνουσα, οίς δ τού λόγου 
ρυθμός στερρώς και κοσμίως ιδρυται.

7. Χωρίς γάρ των άλλων απάντων, ϊν’ εντεύθεν άρξωμαι, τί μόνον 
εΐπω πρώτον, τί δ’ ύστατον, δτι τοσαύτης ήξίωμαι τής τού σού κράτους

105 φιλανθρωπίας εγώ, ώς ου μνήμης μόνον απλώς άλλ’ ήδη και γραμμάτων 
άπολνθέντων μοι διά θείου και προσκυνητού προστάγματος; τίνα χάριν 
ομολογήσω, τί φθέγξωμαι; τί τις αν εΐπών άξίως εφίκοιτο τού προσήκον
τος; άκρως κατ’ άκρας όντως αυνεαχέθην τή αφωνία, καί ούδεν άλλ’ ή τουτ'ι 75

75 τούτφ S (?) : ταύτης Μ 82 κινήσαι : νικήοαι Μ 88 περί τοϋ Μ 89 το 
om. Μ 94 προσεγγίζω Μ 95 κινδυνεύοντι codd. 99 μοι otn. Μ άφιχνούμενος 
codd.
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μόνον Λακών ικώς νπεστί μοι λέγει ν βραχυλογοϋντι, ώς και σιωπώντος 
110 ηκουε Μωσέως Θεός, και ή κραταιά και άγια βασιλεία σου | κάμον δξέως 

και μή φ&εγγομένον σννίησιν. ου γάρ εις ταντό πασών αρετών εσμός σνγ- 
κεκρότηται και σννεληλυϋώς φαίνεται συν λόγφ και σοφία τοιν άκρων 
εξηρτημάνω εφικνεΐσΰαι πάσαν άτονοϋσαν άπελέγχει λόγου δεινότητα, τίσιν 
ουν ρήμααιν εξυμνήσω, ποίοις όνόμασι μελωδήσω, τίνι σνναιρομένω μοι 

115 Πινδάρφ χρήσωμαι τοΰ τολμήματος, άκρως είδότι ϋαρρούντως, ουχ όπως 
τους άρίστους έν τοις άγώσι τών άνδρών εξυμνεΐν και στεφανοΰν εν τοΐς 
ά&λοις, άλλ’ ήδη και τους ήρως αυτονς αδοντι καταστέφειν και κατακοσμεΐν 
τοϊς έπαινοις; τίσιν εΐδεσι χρωμάτων καταποικίλω όν εκ παντοίων σοι και 
παντοδαπών αν&έων, τών σών αρετών δηλονότι, τφ κρατίστφ καί άλειοτάτω 

120 βασιλεΐ τολμηρώς εκ λόγων επικεχείρηκα πλέκειν στέφανον;
8. Άμηχανώ μεγίστη άλαλάττη τών σών αρετών έκών εμαυτδν παρα- 

σχών καί τό κάρας επί πλεϊστον ΰπεράρας τοΰ λόγου | και τό λαΐφος ΰπερ- ι 
εκτείνας. αλλά γε δή συνάρσει τη τον Θεόν τον σόν λόγον έπαληύευούσας 
τάς πράξεις Ιδόντες αεί διά τών πραγμάτων, τοντι μόνον είπόντες άρκοϋν

125 ήγησόμεϋα δτι ασκαρδαμυκτί σοι σννεφνη αμα γεννωμένφ ένατενίζοντι τό 
προ παντός προσέχειν τφ τοΰ Κυρίου νόμψ καί τοις προστάγμασιν, ών άλή- 
ϋεια και δικαιοσύνη αί προηγούμενοι καί σοι παιδό&εν ου μόνον απλώς 
είπεΐν, άλλ’ εΐ τις και από γάλακτος φαίη ταντας συντρόφους είναι σνν- 
διαιτωμένας παρ’ δλον άεϊ τον βίον, ανναγρνπνούσας τε και συγκαϋευδού- 

130 σας άχωρίστως καί συνιονσας, ονκ αν άμάρτοι. εί ουν εντολή Κυρίου τό 
την βασιλείαν άει τον Θεόν ζητειν καί την δικαιοσύνην, ο σοι συμφυεν εξ 
αρχής ήν άει σύντροφον σνμπαρομαρτοϋν διά βίον παντός, επαγγελία δ’ αυ
τόν τό τάλλα πάντα προστεθ'ήσεσϋ·αι τοις αιτονσιν, εΰδηλον ώς ό ταύτας 
συμφυείς έχων άει καί προπορενομάνας εχει, μάλλον δά | και σννιούσας, f 

135 μηδαμώς άφισταμένας αντοϋ. καί ουτός άστιν άτεχνώς ό υιός ύψίστου κλη- 
άλείς παρ’ αντοϋ καί &εός, συ δηλαδή, πάντων αϋτοκρατόρων βασιλεντατε 
καί ϋειότατε.

9. Οντως εχω περί τούτων εγώ καί τοιαϋτα περί τοΰ σου κράτους 
λογίζομαι, καί ώς εμαυτόν πείάλω λίαν όρϋώς. οίμαι δε μη δ’ αν εν α τών

140 άπάντων μηδέν έίλελήσαι φ&έγξασίλαι, τών μή φιλονείκως άλλά λογικώς είλε-

110 ήκουαε Μ οον om. Μ 113 επεί.έγχει Μ 118 καταποικίλίω codd. 
121 μεγίστη Άάΐαττα codd. 122 ΰπεράρας : επαράρας Μ 123 τών σών λόγων codd.
125 ήγησώμεϋα codd. 126 προστάγμασιν : πράγμασιν Μ 140 μηδέν έ&ελήααι ; μηδένα
Οεληααι codd.

126- 127 Psalm. 110,7. 
130-133 Mt. VI 33.
135 Lc. VI 35 ; Psalm. 81,6.
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λόντων λέγειν, ώς ονκ ενστόχως, άλλα κατά σκοπόν βάλλων φαίνομαι, και 
γάρ εντεύθεν συνήν σοι καί τοϋθ’ ώς έοικε, τό ευεργετεΐν εκ παίδων καί 
παρ’ δλον άεί τον βίον ώς εΐ τινα κλήρον άριστον έλομένω πάντων ών 
άπαντες άνθρωποι τετιμήκααι, καί ή συνήθειά σοι πάντων ήδιστον έθετο,

145 που μεν ώς οΐμαι τοντ’ άκούοντι τό « κατ’ εικόνα Θεοϋ καί δμοίωσιν » 
είναι την εφικτήν άνθρώπω μηδέν άλλο ή τό ευεργετεΐν καθάπερ δη καί 
τό άληθενειν, που δε τό « ονδενί γέ τω τών πάντων ώς | έλέφ Θεός θερα- t. 320 
πεύεται » τής εύποιίας τό χρήμα προ παντός ήγησαμένφ καί σκήψει τον 
ευεργετεΐν τον ευ ποιεϊν oυδεπώπoτ, ονδαμώς άφισταμένφ καί διά τούτο 

150 ταΰθ’ άπανθ’ ώς συμφυα κεκτημένω καί τ άλλα πάντα προστεθέντα σοι φαί
νεται. τεκμήριον δε, εΐ γε καί τής κοσμικής δόξης δ κολοφών τό μέχρι βασι
λείας ευτυχήααι άφΐχθαι καί τελειότης τοντί, σοι καί τοΰτο παρακαταθήκη 
τις ώσπερ άμα γεννωμένφ δέδοται κατά ταυτηνί τον Θεόν την επαγγελίαν 
καί τηρονμενον ήν εν σοι παρ’ αυτού, έν τω προσήκοντί σοι χρηοομένω 

155 καιρω.
10. Καί γέγονεν. ένεχειρίσ&η γάρ σοι τά σκήπτρα τής βασιλείας καί 

διί&υνας εως γονν εκεκρίκεις. έπειτα δε τω νόμω καί τοΐς προστάγμασι 
προσοχών άκριβέστατα, τό τε παρακατατεθείμένον τηρήσας άμείωτον τόν τε 
δρόμον τετελεκώς την τε πίστιν τετηρηκώς, δεΐν έγνως καθ’ ”Ομηρον καί 

160 χρνσεα χαλκέων άλλάξασθαι, ώς άν κάντεϋθεν καί σοφώτατος εμπόρων άνα-
φανής, βασιλείας | τής επικήρου την άί'διον άλλαξάμενος, όπως σοι καί τόν f. 320ν 
εντεύθεν τής δικαιοσύνης άποκείμενον δ δίκαιος άποδω κριτής στέφανον, 
καί τφ πιστευθέντι σοι χρόνοις πρότερον παρά τον λαμπροτάτου καί παν- 
θαυμάστου βασιλέως εκείνον μετά λογισμού μεμεριμνημένον — δς σε καί 

165 αυτάδελφον ίσα στέργων καί των έγγιστα προσηκόντων αντψ τού γένους 
πάντων ηγείτο ερασμιώτατον — παραχωρήσας τών σκήπτρων, προδιιθννας 
αυτόν καί την άρχήν αύτω καλώς διεξαγαγών καί φνλάξας έως ήβης αύτφ 
πρεπούσης καί άξιόχρεω, ταύτην αύτφ παρέδωκας αντοκράτορι λογισμφ τή

145 ακούονται codd. 146 - 147 καί τό : τό om. Μ 149- 150 καί... κεκτημένψ 
ΟΠ1. S 153 καταυτηνί codd. 154 χρηοαμένου codd. 157 διίϋενας Μ γονν ; νυν
codd. 160 κάντεϋϋεν : εντεϋ&εν Μ 167 αύτφ άρχήν Μ

145 Gen. I 26 ; Mt. VI 48. Eph. IV 32 - V 1.
147 - 148 Mt. IX 13 ; XII 7.
158- 159 2 Tim. IV 7.
160 Z 237 ; cf. Plat., Conv. 219a.
161 άλλαξάμενος : Νέος Έλληνομνήμων, 14 ( 1917 ) 403 ; Cant. IV 42 : III 

306,12-307,13; Greg. XXIX 30: III 243,18-244,3 (Bonn).
163 πιστεν&έντι ; loannes V Palaeologus.
164 βαοιλέως : Andronicus III Palaeologus.
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τον Θεόν άληϋ·εία καί δικαιοσύνη χρησάμενος καί προ ταντης αυτόν κηδε- 
170 στην τής ήβης έλόμενος επί τή των θυγατέρων άρίστη καί άγαγόμενος.

11. Ίίς όρων ή άκούων ον μή έλαυμάση την υπερβολήν τον τοιούτου 
μεγίοτον πράγματος και σε δοξάαη τον μεγέϋονς τής αρετής καί νομίση τον 
κόσμον παντός άνώτερον ; | μάλλον δε τις των και Στηλών Ήρακλέονς έπέ- ι 
κείνα ός τον τοιούτου άνήκοος έμεινεν ακούσματος τε και θαύματος; άλλ’ό 

175 ύλειότατος εκείνος καί πάντ’ αριστος και φιλανύρωπότατος πρύτανις ό παν
ί) αν μαστός βασιλεύς, υπό χειρός Κνρίον την Ιδίαν εχων καρδίαν κατεχομέ- 
νην διορατικά) τινι τρόπφ τή αγχίνοια προεγνωκώς εκ πολλον και πολ
λών σε τών τρόπων, σοι τον έρασμιώτατον ένεπίστενσε καί φροντίδα την 
αυτού πατρικήν έπέϋηκε, λογισμώ βεβαίφ πειύλαρχήσας και άδιστάκτφ· καί 

180 τής ελπίδος ονχ ήμαρτεν, αλλά σε μεγαλύνει ϋανμάζων καί δοξάζει τής 
πίστεως βασιλεύων δ σός νιος και τό υπήκοον άπαν συν πασι τοΐς εϋνεσιν. 
εϊ δέ πού μοι και μή σννωδά τις έϋέλοι λέγειν, αλλά σιωπάν βονλοιτο, 
διαπρύσιον αυτά καί διαρρήδην βοα τα πράγματα, σύ δ’ ήν απάντων 
επικήρων προείλου και βασιλείας αυτής χαίρων έπείγη μεί)’ ήδονής εις 

185 ουρανούς άγουσαν, ώς καί τής εκεί βασιλείας κληρονομήσων. \ νποβλήδην f 
ως φησι τρόπον δη τινα καί παροδικώς ονχ ήττον επιμελούμενος και τής 
του Θεού εκκλησίας, τοΐς ϋαυμαστοϊς σου συγγράμμασι και ταύτην έπιστηρί- 
ζων, ώς αριστος και σοφός κυβερνήτης και θαυμαστός οίακοστρόφος « οϊακα 
νωμών, βλέφαρα μή κοιμών νπνφ». όντως ή άνωίλεν ένοικοϋσά σοι τον 

190 Θεόν σοφία την ενούσάν σοι σννεσιν τό τε στερρόν τής ανδρείας σύνεδρον 
άχωρίοτως εχονσαν και (τό) γενναΐον τής σωφροσύνης έδειξεν εν τε καί 
ώς έχρήν διανείμασαν έκαστα, ώς αν μηδέν τών ών εδει τής σής επισκοπής 
άμοιρον περιλειφϋή καί κηδεμονίας.

12. Ταντά σοι παρ’ ημών, ώ κράτιστε καί ίλειότατε βασιλεύ, τών 
195 εντελών εντελέστατα, τού μεν προς σέ διαπύρου πόίλου καί προθυμίας καί 

ύλερμής ειλικρινούς ήμών πίστεως μηδαμή μηδαμώς λειπόμενα, τό δ’ όφει- 
λόμενον παρ’ ήμών τφ σώ κράτει δουλικόν χρέος άφοσιονμενα. εί δέ τή τον 
λόγου δυνάμει καί δοκεΐ καί ε'στι | καί φαίνεται τού κατ’ αξίαν παρά πολύ ι 
λειπόμενα, σύγγνωϋα, μηδ’ ετέρου τον τών έπιχειρειν έύελόντων έγκωμιά- 

200 ζειν τά σά τών καί τά μέγιστα περί λόγους ευδοκιμούν των δυνησομένου 
ποτέ κατ’ αξίαν ούδ’ ενια τών σών ϋμνήσαι λόγφ καλών τε καί άγαίλών, ή

179 αΰτον : αντφ SM (?) 186 τρόπφ διά Μ 194 και om. Μ 197 σώ
om. Μ 199 του om. Μ 201 λόγων codd.

170 θυγατέρων : Helena Cantacuzena.
188 - 189 Aeschyl., Sept. 3.
192 διανείμασαν ; malim διανείμασα, ut de σοφία dicatur.
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YQCxcpfj παρασχεΐν ίκανώς εϊς έκφρασιν, άλλ’ άπαξαπλώς απάντων φανησο- 
μένων ίσον Απολειπόμενων καϋάπερ ουρανού και ηλιακών, ο φηοιν, ακτι
νών δσοι προς αυτά βλέπωσι. κάγώ γάρ ήν ύπερεφιέμενος εκ πολλον και 

205 το τής ψυχής άεί πρόϋνμον παρακαλοϋν είχον είς το διά γραμμάτων έμαυ- 
τόν σοι άφοσιούσ&αι. αλλά με κατείχε δέος επαινετόν καί δειλία παντός 
ανώτερα ψόγον και μέμψεως, ώς καν αρχή τοΰ λόγου διείληπται· καί νυν 
είς τό πρόσω βία με κα&έλκει χωρεΐν και πολλά των σών καλών τε και 
άγαύλών τοιοντοις εντελέσι και ταπεινοΐς άγαν λόγοις ώς εμοιγε δυνατόν 

210 άννμνεΐν, κάκ τών σών σε καταστέφειν επαίνοις. άλλ’έγωγε δέδοικα μή και 
τών είρημένων έγκλημα φύγω, και τής τοσαύτης | λόγον ύφέξω τόλμης, υπέρ f 

τό δέον παρασνρείαης καί αντί τον τινα τών σών μεγαλύνειν δοκέΐν, του
ναντίον φανήναι αμικρυνειν άπελεγχβείσης, δ πάσα παϋεΐν ονκ εμοιγε μόνον 
ανάγκη, άλλα και τοΐς δτι μάλιστα μέγιστον έσχηκόσι κλέος περί τούς λό- 

215 γονς, εΐ τις έπιχειροίη εγκωμιάζειν τά σά.
13. Πέποιϋα δ’ δμως τή σή φιλαν&ρωπίφ, τοΰτ’ άναλογιζόμένος, ώς 

ό τήν βασιλείαν σοι παρασχών ώς αυτού μιμητήν σε, κατά γε δη τον ένόντα 
τρόπον, ταντης ήξίωσε, μηδένα παρά δνναμιν άπαιτών, άλλα καί παρά τών 
εντελών ώς μεγάλα τά μικρά προσιέμενος. εντενϋεν καί γάρ εντυγχάνειν

220 αντώ πεποίϋαμεν κατά τό μέτρον έκαστος τής ενονσης αντφ σπονδής, καί 
πιστεύοντες έλπίζομεν ούκ άποτενξεσϋαι τών έπηγγελμένων. τούτο παρα- 
καλοΰν έστι καί τοΐς ημών ήμάς άδεώς δεσπόταις προσφέρεσϋαι, τό δφειλό- 
μενον έκαστον δουλικόν δουλοπρεπώς χρέος άποτιννύντας. διό δη κανταύ&α 
κάγώ τοΐς τοιοντοις λογισμούς καίλυπεΐξα, | πειΰ'αρχήσας δτι μάλιστα καί f 

225 ϋαρρήσας τώ τού σού κράτους προστάγματι, καί την ευτελή ταυ την ύπόμνη- 
σιν δονλικώς τολμήσας έξέϋηκα, πειρώμενος εϊ πως εκ γούν διαλειμμάτων, 
επειδή μή καϋ·’ έκάστην μη δ’ αυτοπροσώπως έξεστιν, είς εκείνον δυναίμην 
άνήκειν τον χρόνον, καί πάντ’ εμαυτφ ταρχαία πορίζεούλαι ών περ ποτ’ εϊ- 
χον άπολανειν άφϋόνως δτ’ ηύτνχουν αυτοπροσώπως τήδε τώ σφ κράτει 

230 προσδιαλέγεσϋαι. δ νύν μή μόνον μή καύλ' έκάστην μηδ’ αυτοπροσώπως, 
άλλ’ ονδ’ εκ διαλειμμάτων έξεστιν.

14. "Ο δή μοι καί τεκμήριον εναργές έστι τής άπροσδοκήτως αίφνης 
επενεχϋ·είσης μοι δυστυχίας, δτι σε δή τότε παρ’ έλπίδ’ ευρών ώς θησαυρόν, 
προ τού μετασχεΐν άφηρέϋην, άπονάμενος οϋ μικρόν ού μέγα ουδέ παράπο

νό λανσας τού χρήματος, πλήν εί μή πού τις εϊποι μοι τουτί μόνον ώς έσχον

221 άποτεύξααϋαι Μ

229 zfids : Thessalonicae, hieme 1349 - 1350; Cant. IV 16 : III 114-159; 
Greg. XVIII 2,1-3 : II 876,22; 878,19-21.
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αυτό τό δόξαι. ούτως άψ’ ημών δξέως διέπτης, απαξ ώς περί τοϋ φοίνικος 

εν πεντάκις εκατόν ετών λέγεται περιόδφ την απασαν \ απαξ έπισκοπεϊν t 

οικουμένην ϋφιπέ της διιών, ώς μηδ’ άμυδρόν τους π λείους τών την 

οικουμένην οικούντων, μάλλον δε και πάντας, διιπτάμενον αυτόν ιδεϊν 

240 δύνασϋαι. οντω προς ολίγον ημάς ευφράνας άφ’ ημών άπεδήμησας, καϋ·’ 

απαξ έξαρτήσας σαυτοϋ και κατόχους το παράπαν άποφηνάμενος ακροις χεί- 

λεσι γενσαμένονς τής από τής σής γλώττης γλυκίονος μέλιτος ρεονσης αυδής, 

ώσεί τίνος άμβροοίας καί νέκταρος. και μάλιστά γε πάντων καί πρό γε πάν

των Ι'δοι τις αν εμέ φλογμώ καί δίψει κατατακέντα, δτιπερ ήν καί πριν εκ 

245 πολλ,οϋ σφοδρά κατειλημμένος πολλοΐς άκούσμασι τών εκ παιδός εΰέλυς παρά 

σοϋ γινομένων, καί με κατειχεν ϋπεραγαμένω έλασμα καί ύπερεκπληττομένφ 

τά σά, καί ήν ΰπερεφιέμενος καί καιροσκοπών ώς είπεΐν, εϊ πού τίνος 

ειικαιρίας λαβοίμην καί ίδεΐν καί προσκυνήααι καί άκοϋααι καί ώς δυνατόν 

άπολαϋσαι | τών σών. καί μοι συνέβη τοϋ ζητουμένου κατ’ ευχήν παρ’ έλ- ι 

250 πίδα καί μάλλον ελπίδας τυχεΐν, καί υπό πολλών ήν ήδη μακαριζόμενος ώς 

εύτυχήσας τοιοϋτον ευτύχημα μέγιστον.
15. Άλλ’ δ τοΐς έμοΐς άκορέστως έπιχαίρειν είωϋώς καί επεγγελαν 

βάσκανος δαίμων προσκόμμασι φ&ονεΐν μη παυσάμενος εμοί τής ραστώνης 

έβάσκηνε, καί αντί τοϋ πράσσειν καλώς προς τό δυστυχεϊν βία συνώέλησε 

255 καί κατήπειξεν άπορρήξας με βία καί άποαπάσας τοιούτων προδήλων μεγί

στων ευτυχημάτων, μηδέν ετερον άποδειχέλέντα κερδάναντα ή τουτί μόνον 

δτιπερ ούκ έφ’ ετέρων τινών βίους ετυχον τών προγεγενημένων καί πριν 

γενέαέλαι με παρεληλυ&ότων βασιλέων τε καί ηγεμόνων καί καιρών καί 

πραγμάτων ών ετέρων τινών ίστορούντων ακοή παρειλήφαμεν, άλλ’ έφ’ ών 

260 καί παρ’ ών σύ τε φυς ένδόξως τραφείς τε καί άνατραφείς όδφ προϊών 

μεγίσταις ταϊς έπιδόοεσι καί ές τάδε τό τής βασιλείας ϋψος εγκαίρως ήρέλης, 

υπό τοϋ Θεοΰ τηρούμενος \ εν ουκ έλαχίστφ μέρει σπουδής, καί τοϋτο πριν ι 

έλέμενος τό προμεμελετηκέναι φιλοσοφεΐν ίκανώς. δι’ δ μέγα κλέος οϊμαι 

δεΐν είναι τοϋτο βασιλεϋσιν ήκούομεν, έκ φιλοσοφίας τό τής βασιλείας προά- 

265 γεσέλαι καί βασιλεύοντας τοϋ φιλοσοφεΐν ουκ άφιαταμένους. δπερ επί τών 
σών καιρών, πολλών δντων τών προγεγενημένων καί παρεληλυέλότων εν 

πλείστοις ετεσιν, επί τοϋ σοϋ μόνον κράτους έφ’ ημών αυτών συμβάν έ'γνο)- 

μεν, βασιλέα μέγιστον έκ φιλοσοφίας γεγενημένον καί βασιλεύοντα τοϋ

252 all’ 6 : αλλά Μ 253 προσκώμασι codd. 258 καιρών καί : κερών καί S
καί om. Μ 260 ον τε : αν γε Μ 265 τον ·. τό codd. 267 ημών ·. ήμας codd.

240 ολίγον : tres fere menses; supra, ad lin. 229; ubi nota standum esse 
testimonio Cantacuzeni, qui exeunte autumno Thessalonicam se profectum 
narrat, non Gregorae, qui scribit ineunte.

242 Horn. A 249.
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φιλοσοφεΐν ουδαμώς άποσχόμενον. ου μεγίστου δηλαδή κλέους ουχ απλώς 
270 νυν πρώτον πειρώμεϋα, άλ,λ’ εν πολλοϊς τε καί πρόσ&εν και μεγάλοις τοΐς 

πράγμασι γνόντες έσμέν, έφ’ ημών αυτών,ουχ ετέρων.
16. Διδ δή και μάλλον ημείς έσμεν άπαντες, δσοι δηλαδή σε επί τών 

αυτών ήμεν καιρών γινώσκοντες και ές τάδε τον χρόνον βιοϋντες ήκομεν, 
πολλών τών εκ πολλοΰ παρεληλυίλότων μακαριώτεροι και ευδαιμονέστεροι,

275 ουχ ετέρων τινών ιστορούν των άκηκοότες, | άλλ’ αυτοί τοϋδε τον ϋαύμα- f. 325 

τος οί μεν αύτήκοοι γεγονότες οι δ’ αύτόπται οί δ’ είσέτι καί νυν όρώντες 
καί άκροώμενοι. κάγώ γάρ ήν ευ&υς έξ αρχής τών παρά σου λεγομένων τε 
καί πραττομένων καί κατοράουμένων, τών μεν πολλών λεγόντων άκηκοώς 
τών δ’ αυτήκοος τών δ’ αϋτόπτης, απάντων λογισμφ σταάηρφ καί κρίαει 

280 μελετωμένων καί πληρονμένων κατ’ εύαρέστησιν τον Θεοϋ, τής άλη&είας 
σοι καί δικαιοσύνης προπορευομενών. τοντό μοι μέγιστον απάντων κερδών 
εϋρέ&η, ώς ε'οικεν, άποτεταμιενμένον, καί ούδεν άλλο μεΐζον ήγημαι τοϋδε, 
μάλισϋ’ δτι καί θεωρίας καί ομιλίας του σου κράτους ουκ άπηξίωσεν δ 
Θεός, αλλά προς τφδε παρέσχε καί τό μή έν λήάης γενέσϋαι βυύλφ καί σκό- 

285 τει άλλ’ εν τφ τής μνήμης ψωτί παρ’ αύτοΰ δηλαδή τοΰ σοϋ κράτους τηρού- 
μενον ψαίνεσ'&αι. τί γάρ αν άλλο τις νουν έχων καί ψαίη τούτου γε μεΐ
ζον εμοί;

1 7. Ου χωρίς, τών άλλων απάντων, ΐνα μή καϋ’ εκαστα διεξίω, τοϋτο 
μόνον ειπών ( ουδέ γάρ δει σιγή παρελ&εΐν ) καταπανσω τον λόγον, δτι μετά 

290 τών άλλων ή καί προ πάντων ών σοι παρέσχεν δ Θεός \ άνωύέεν δωρημάτων t. 325ν 
άφ’ ουπερ εις φως παρήχ&ης έσχες καί τήν εκκλησίαν διά βίου παντός 
άκλόνητον, τοΐς ορϋοδόξοις στηριζομένην καί ϋπερειδομένην δόγμασι, μηδα- 
μόίλεν άιμαμένου σπίλου τίνος ή ρυτίδος αυτής, δ τών άνωύλεν δωρημάτων 
έστί καί τέλειον, ου καί αυτός παρών μετά πάντων τών επί παντός τοϋδε 

295 τοΰ χρόνου ή καί συμπαρών παροδεύων κατ’ άγω&ήν δή τινα τύχην, ουχ 
ήττον ώς ούδ’ άέρος ουδέ τών ηλιακών άκτίνων τοΰ άνωύλεν τοιούτου 
τελείου δωρήματος άφϋόνως διά βίου παντός παραπέλαυσα, καί χάριν άπαύ- 
στως δμολογών είμι τφ πάντων άγαύλών δοτήρι Θεφ καί κράτει τφ σφ 
δτιπερ ευεργετούμενος φαίνομαι ταΐς τής σής εύμενείας ανραις άναφυχό- 

300 μένος, καί ε’ίης ές δσον μήκιστον, άγιε βασιλεύ, τή τοΰ Θεού παντοδυνάμφ 
δεξιά περιφρουρούμένος, τάς τών ετών περιόδους συν εύάυμία διιων καί 
ραστώνη κατά τήν σήν βούλησιν, ώς άν καί ημείς οι σοϋ μόνου χρησταΐς 
έλπίσι μετά Θεόν εξημμένοι τών κατ’ έφεσιν ώς ενόν άπολαύειν έχωμεν.

2^5 τφ της \ της orn. Μ 2S9 oiyfj : σε Μ 298 - 299 αώ δτι δτιπερ S
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140 Raymundus J. Eoenertz

2
K v ρώ ι Μανουήλ τώ ι ePaov λ, προς τον άγιον ημών 

αυ·&έντην καί βασιλέα τον Κ αντακουζηνόν

IOASAPH MONACHO EX IMPERATORE CANTACUZENO, CONSTANTINOPOUM

In Peloponneso, 1355 -1360

Cantacuzenus Emmanueli filio, Rotnanorum in Peloponneso despotae 
( 1349- 1380), commendavit Emmanuelem Raul, istutnque, datis litteris, de ea 
re certiorem fecit. Gaudium hoc summum, summi culmen honoris ! Impera- 
tori dignas agere gratias arduum est, non solum Emmanueli Raul, sed et 
omnibus semper et ubique. Sed faciendum quod in nobis est, tarn erga prin- 
cipem quam erga Deum, cui pauperum non minus ac divitum semper placuit 
oblatio. Cantacuzenum vero, qui terrena propter Deum sprevit, nemo non 
fidenter alloqui potest. Quod quidem facit Emmanuel, ne bis bene passus 
ingratus videatur. Pergat ergo Cantacuzenus, nec desinat Emmanuelem 
commendare filio despotae, qui Peloponnesum servavit, superbos castigavit, 
virtute optimos aequavit, cui Nestorios annos Emmanuel precatur.

”Αριστε βασιλεύ· ησ&όμην σου τής περί εμέ φιλανθρωπίας, και γνώ- (f. 299) 

μην εσχον ευϋυς ώς ουδέποτε των παρά τοϋ μεγάλου δεσπότου διαμάρτοιμ’ 

αν άγαϋών. και γάρ το παρακαλεΐν αυτόν μεν επί την ήμετέραν κηδεμο

νίαν, εμέ δέ τής των γραμμάτων ευεργεσίας άξιοϋν πολλφ θανμασιώτερα 

5 και βελτίω πάντων ηγούμαι, τί οϋν αν ήδιον δλως και γένοιτό μοι, τοιοΰ- 

του μεν άπολαύοντι δεσπότου τοσαύτης δέ κηδεμονίας θαυμαστού βασι- 

λέως; έγά> δέ τό μέν τή σή βασιλεία τάς από των λόγων χάριτας άπονέμειν 
πειραοθαι των ου ραδίων υπολαμβάνω, περί δτου γάρ βασιλέως εις έαυτόν 

άνήρτηται πάντα | τά ευδοξίαν φέροντα καί τοϋτ’ ΐσασιν απαντες τί αν ι. 299ν 

10 τις έ'χοι διανοείσθαι; εάν ουν έπιχειρώμεν τά τοιαϋτα λόγω φιλώ κοσμεϊν, 

τάχ Άν ήττους δόξαιμεν καί των ου ίΐέμις άπτόμενοι. αλλά ταΰτα μέν υμνή- 

κασιν ετεροι των επί λόγοις πάλαι βεβοημένων καί τιϋ·έασιν ίσα καί τοΐς 

παλ,αιοϊς διηγήμασι, καί ήμϊν ίσως πάλαι υμνήϋη των σών πολλών καί 

μεγάλων άγαΰών ένια, ώς αν μη παντάπασιν αλυσιτελείς δοκώμεν εις τάς 

15 κοινάς εισφοράς τών απάντων, καί τά σά μέν ίσως από τών ήμετέρων

2. S 3, f. 299 - 301+314. Ml, f. 137 - 138. Μ1, f. 299-300. Tit.: έπιοτολαΐ 
πολλών ελλογίμων άνδρών. επιοτολαί κνρον μανονήλ τον ραούλ Μ.

13 νμνήσϋη SM1 : εμνήοϋη Μ * 13

2. 2 δεσπότου : Emmanuel Ioann. Aug. f. Cantacuzenus, 1349 -1380. IV. 7. 
S. Lampros-K. Amantos, Βραχέα Χρονικά, Athenis, 1932, n° 19 ( p. 36 ) 
9 et 15 ; n° 27 ( p. 46 ) 16.

8 Post εαυτόν supple έννοιας, χάριτος, uel quid simile.
13 νμνή&η : in ep. 1.
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εγκωμίων οντε γενναιότερα οντε καλλίω γεγόναοι. μάλιστα μέν ονν καί 
δέδοικα μη καϋ·’ ημών αυτών έγκλημα τοντο γένηται, τδ τά μείζω μη 
τοιαϋτα δύναα&αι άποφαίνειν, δ πάσα παύλεΐν ανάγκη τοΐς έπιχειρονσιν 
έγκωμιάζειν τά σά. ον μην διά τοντο κεκώλνται πάντως τοιαντην άντίδο- 

20 σιν άπονέμειν τ οΐς ενεργέτ αις τοΐς ήμετέροις. εΐ γάρ τοντο \ όντως, ουδέ f. soo 

τα προς Θεόν ημών παρεΐται κατά τό εφικτόν άννμνεΐν. άλλ’ ουτός έστιν 
ό μέγιστος αβελτηρίας λόγος, επ’ ίσης γάρ Θεός άγει τών εύτελεστάτων την 
προ&υμίαν καί τών πλεΐστα εχόντων την εισφοράν, καί τί λέγω έπ’ ίσης, 
οπού γε αυτός ό Χριστός έπήνεαε μάλλον την γνναικός εκείνης την προέλυ- 

25 μίαν τών πολλά καί μεγάλα διαπραξάντων ώσπερ εν Εναγγελίοις άκοΰομεν, 
άρίστην ΰπόϋεσιν διδασκαλίας παρέχων ήμϊν όταν τοΐς ενεργέτ αις άποδι- 
δόναι τό χρέος βουλώμεύλα ; επειδή τοίνυν καί αυτός, ώ βασιλεύ, τά πάντα 
χαίρειν άφείς τοΰ προς Θεόν έρωτος άπολ.αύεις, καί τών πραγμάτων πάλαι 
διδόντων κρατεΐν καί κύριον είναι τής επιγείου ταντης δυναστείας ά'&ύρ- 

30 ματα πάντα ώήΰης προς την αληθινήν τής σοφίας επίγνωσιν πάση γνώμη 
προς Θεόν νενευκώς, έξεστι δήπου πάσι τοΐς καί δποσονοϋν δυναμένοις 
άννμνεΐν σε τόν κοινόν ευεργέτην καί μετά Φάρρους γε τοντο ποιεΐν. εγώ 
δ’ εν τώ παρόντι προς την σήν | ευφημίαν ήκιστα διατελώ προέλυμουμενος. f. 300ν 

άλλ’ ΐνα μη δοκώ περί τόν εμόν ευεργέτην ήλίέλιος είναι... άναίσϋητος γάρ 
35 άν εΐην έπιλελησμένος τής περί εμέ κηδεμονίας καί τών γραμμάτων εκεί

νων α προς εμέ πέπομφας. καί μη λήγοις, ώ βασιλεύ, τοιαντα δώρα πέμ- 
πων ήμΐν καί εύφραίνων καί τόν αόν νΐόν τόν ήμέτερον τουτονί καί μέγαν 
δεσπότην επί την ήμετέραν κηδεμονίαν παρακαλών. δν εγώ φαίην αν πρός 
Θεόν οίκήτορα καί αωτήρα ταυτησί τής Πελοπόννησου καί μετά Θεόν 

40 προστάτην καί κηδεμόνα ήμέτερον. τό γάρ εις τοσοντον άπωλείας έληλυ&έ- 
ναι τά ήμέτερα τούτον δε δννηέέήναι άρχειν Πελοπόννησου καί πάντων 
ήμών, άρκεΐ πάντως δείγμα είναι τοντο τής αντον σωφροσύνης καί μεγα- 
λονοίας καί τό την πατρφαν άρετήν ϋποφαίνειν. ωστ’ έπεισιν ήμΐν τό τοΰ 
Πλάτωνος λέγειν, άγαίλόν τουτονί γεγονέναι διά τό φϋναι έξ άγαϋών. ουτος 

45 γάρ έστιν ό αώφρων καί ό την ύφερηφάνειαν | κολάζων καί μηδενί άλλφ ι. 314 
ύπείκων ή άρετής δόξη ή φρονήσεως. ου χρή καί πρώτον καί ύστατον καί

25 πολλά SM1 : πάλαι Μ in textu, πολλά in mg. 27 βουλόμεΰα codd. επειδή 
SM1 ( cotnpendio ) : έπεί Μ 32 ποιεΐν τοντο Μ 42 άρκεΐ δε Μ 45 υπερηφά
νειαν Μ1 ■ νπερηφάνιαν S ύπερηφανίαν Μ * 46

25 Me. XII 43. Lc. XXI 3. 
39 αωτήρα : cf. ep. 7,27.
44 Plat., Menex. 237a.
46 Theogn. 3-4.
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διά παντός μεμνήσ&αί τε και επαινεΐν και πάσαν πάντως προθυμίαν πει- 
ράσύλαι ε'χειν υπέρ εύκλειας ήστινος ούν τον τοιούτον. γένοιτο δε αύτφ και 
τό ζην εν μακοοΐς τοΐς αιώσιν και πλείοσιν ή κατά τον ομηρικόν εκείνον 

50 Νέστορα, ϊνα και ημείς των εφετών άπολανειν έχωμεν.

3

Μανουήλ δ ’Ρ α ου λ τ ώι Λάσ κα ρ ι κνρώ ι Σί μων ι

LASCARI, DOMNO SIMONI, MVZITHRAM

In Peloponneso, 1362. Ill

Post luern illam notissimam A.D. 1348, altera pestis per Orientem gras- 
satur (A.M. 68yo = A.D. 1361-62). Diro morbo laborans non valuit Emmanuel 
Raul Simonem debitis insectari probris, quod Corintho Myzithram petens vix 
non per sua vestibula transient, insalutato amico. Eodem malo captos non 
potuisse eolonos suos regiis mensis solitam venationem subministrare pro 
solemni convivio (in Nativitate aut Epiphania Domini, 1361-1362?). Se 
quoque impeditum esse, inchoato iam quadragesimali ieiunio, ne se Myzi
thram eonferret ad salutandum imperatorem ( Ioasaph scilicet monachum, ex 
Cantacuzeno Augusto, qui cum filio Matthaeo in Peloponnesum nuper appu- 
lerat). Quantula sit valetudine vel ex ipsis litteris, male formatis, erui posse, 
aut ex sermone, non ad grammatices amussim exacto. Ne spem quidem 
superesse Myzithram eundi, supremum vale princibus amicisque dicendi. 
Explere velit in hac parte suas vices Simon, monasteriolum, monachos, eolo
nos, principibus ( Cantacuzenis ) commendando. Pro tot in Emmanuelem bene- 
ficiis sit a Deo custoditus, gratus principibus. Quod si convalescet Emmanuel, 
salutatis principibus summum fortunae verticem conscendisse putabit.

« Έν απειλή δλιγώσεις » φίλτατε, φησί « γην » <5 λέγων « καί εν §νμφ (f.333v) 

κατάξεις εϋνη». ήκεν ονν εφ’ ημάς καί αύάις τό πρόσταγμα τ ον Θεοϋ, 
οϋκέ&’ ώσπερ ποτέ πρίν απειλούν — ή γάρ αν οι πλείους των άμαρτίαις 
πεφορτισμένων έσώβημεν των ■&’ ημαρτημένων έξηγγελμένων των νπαρ- 

5 χόντων ηπερ ήρειέλ’ έκαστος διανεμόμενων καί διευϋετουμένων — ουδ’ έν 
&υμφ — σωτήριον γάρ αν καί οντω πολλοϊς υπήρξε καν όποιον ποτ εΐη τό

3. S 11, t. 333ν - 336ν. Μ 6, f. 147ν-149.

3. Tit. Myzithram : nomen hie et alibi apposui, quod Myzithrae Roma- 
norum despotae sedebant.

2 Hab. Ill 12. αΰϋις : altera pestis, post notissimam illam anni p.Ch. 
n. 1348, saeuiit a. mundi 6870, Christi 1361 -62; Eampros-Amantos, Βρ. 
Χρ., n° 15 ( p. 31 ) 12 - 13 ; n° 52 ( p. 89 ) 26-27. Chronica brevia 19 et 27 de 
huius pestis anno discrepant a praedictis; sed cum inuicem sibi pugnent 
parui pendenda sunt.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:33 EEST - 3.236.241.27



Emmanuelis Raul epistulae XII 143

προσβάλλον, πρόδηλον απαραίτητον δεικνύον τον θάνατον, μόνον εί την 

γλώτταν ούκ επεΐχε, τά τε αδηλα δήλα ποιεϊν τά τε βουλητέα ήπερ ήρεΐθ’ 

έκαστος περ'ι των προσόντων αύτώ διατίθεσθαι— αλλά σκηπτοϋ δίκην ένέ- 

10 σκηψεν εν οργή τη άνυποστάτω κημώ καί χαλινώ τάς ημών σιαγόνας άγχον 

μη προς αυτόν έγγιζόντων μήϋ’ δλως έπιστρεφόντων. και εστιν ελεεινόν 

ίδεΐν και φοβερόν τής φήμης παραπεμπούσης άκονσαι, φωνήν άφιέναι μη 

συγχωροϋντος \ προς εξαγόρενσιν ονδ’ αίρονμένου τον κάμνοντος και μόνω f 

νεύματι καί τυΰτ’άμυδρώς, ουδέ γάρ εναργώς, έπιδεικννμένου. και θάπτο- 

15 μεν τούς τελευτώντας άδακρυτί, τώ παραδόξφ τής συμφοράς απροαδοκήτω 

πτοήσει'τήν εκπληξιν υφιστάμενοι, τοντό με χθες και πρώην, οϋπω πάνυ 

πρώην, τό πάθος ενοκήφαν και ταΐς τών ήμιν έγγιστα προσαράξαν θύραις 

καί κτύπον αίφνης άπροσδοκήτως μείζω βροντής άπάσης άποτελέσαν καί την 

γήν αυτήν ενσεισαν και σννταράξαν του γράφειν επέσχε προς σε, πάνυ τοι 

20 προτεϋυμημένον βάλλειν δνείδεσιν δτι δή παρήλιες ή μας επανιών εκ Κό

ρινθόν καί περί τάς ήμετέρας διιών μονονονχί θνρας μηδε παρακύψαι 

κατ αξιώσας, μη τί γε καί προααγορεϋσαι. τον τό μου τήν διάνοιαν καί τον 

νοΰν εκστήσαν ονδε λογικόν άφήκεν είναι ονδε όρίζεσθαι. κατααέαεισται 

γάρ μοι καί 6 εγκέφαλος καί τό λογιστικόν σκοτοδίνης πεπλήρωται καί 

25 ονθ’ δ τι χρή λέγειν ενρεΐν δεδννημαι, καί τό προ | πάντων δ μ’ έχρήν t 

δραν καί τό προς τους πανευκλεεϊς ημών καί λαμπρούς δέσποτας δουλικόν 

χρέος άφοσιούμενον ονδε γονν εκ τών δυνατών ανήκεν ένδείξασϋαι, τών 

παρ’ ήμιν τήδ’ αγροτών τό πρόθυμον από τών φυχών άφελόμενον κατά τον 

καιρόν καθ’ δν έ'δει κατά λαγών άγωνίσασθαι, πανδαισίαν τήν τής πανηγν- 

30 ρεως ήμέρας, καί κοινή μέν είπεΐν καί καθ’ ενα καί πανδημεί δε κατά τό 

είωθός άπαιτονσης, κατ* έξαίρετον δ’ επί τών βασιλακών τραπεζών, αι δή 

καί πολλών χρήζουσαι καί πολλών εϊνεκα χρήζονσιν ού μόνον δέ, άλλ’ ήδη 

με διανοούμενον εις προσκύνησιν του κραταιοϋ καί άγιου ημών αύθέντου 

καί βασιλέως άναδραμειν, εν τφ τής σεπτής ήδη νηστείας καιρώ, δέδοικα

8 επεΐαχε Μ 15 άπροοδοκήζου Μ 26 καί τό om. Μ καί τοΐς S 29 τήν 
aut delendum, aut legendum τής * 29 * * * * 34

10 Psalm. 31,9.
26 δεαπότας : Emmanuel despota et Matthaeus imp. Cantacuzeni; supra, 

ep. 2,2 et Cant. IV 49 : III 358,10 - 300,20.
29 - 30 πανηγύρεως : Natale Domini 1361? Aut Epiphania 1362 ?
31-34 προακύνηοιν... άναδραμειν ; cf. epp. 5,11 et 6,80.
33 αύθέντου ■. Ioasaph ex imperatore Cantacuzeno in Peloponnesum uenit

cum filio Matthaeo e carcrere liberato, ibique ultra annum commoratus est;
supra ad lin. 26.

34 νηστείας : post 28. II. 1362.

. 334

. 334v
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35 μη καί βία με κωλύση παντάπασιν, ή καί καά’ άπαξ αντοϋ του ζην άπο- 
στήση, τον τ’ εξ ών όρώ καί πριν έλ'&εΐν νφορώμενον. τοντό με πάντως δε 
κάκ των γραφόμενων άριστα αυνιέναι έχεις, ώς ονκ άνίησιν ώς χρη γρά- 
φειν προς σέ οντ’ αυτοσχεδιάζειν, μη τί γ’ έπιστέλλειν δοκεϊν, | ούδ’ ώς 
"Ελληνί σοι καά’ "Ελληνας διαλέγεαϋαι, άλλ’ ώς Αωριεΐ τινι Αωριεύς κάκ 

40 Λακώνων Λάκωνι, καί κοινφ Πελοποννηαίω, κάξ άπίης γαίης αντόχβονι. 
τοιοΰτός τις καί τοσοϋτος καί τηλικοϋτος ενέσκηψεν ήμϊν πνρφόρος ώς 
τύραννος ό δάνατος, άπαράκλητος αδυσώπητος απαραίτητος βαρέως ήμϊν 
έγκείμενος οϋχ ώσπερ ποτέ πριν απειλών ουδ’ ώς στρατηγός ονδ’ ενεδρενων 
ώς εν άλλοις εΐω&ε ποιειν τοΐς καιροΐς, άλλ’ άπότομος ώς εξάντνγος έξαρ- 

45 των ταις σιαγόσιν ημάς, εβουλόμην μεν ονν, ώ φίλτατε, καί μεϋ·’ νπερβαλ- 
λούσης τής εφέσεως παρ’ υμάς δραμεΐν καί πρό γε πάντων την δφειλομέ- 
νην δουλικήν προσκύνησιν άποδονς τοΐς άγίοις ημών ανϋένταις, συγγνώμην 
την ευμενεστάτην ευεργετικήν αυτονς εξαιτήσασάαι καί τήν όφειλομένην 
δουλικήν έμήν άντιδονναι καί άπαλλάξαι τά έσχατα ώς δε καί τήν παρά 

50 πάντων γνησίων φίλων τε καί συνήϋων καί τών λοιπών εΐωάυΐαν συνή&η 
τελευταίαν \ δηλαδή συγγνώμην λαβεϊν αυτήκοος καί άντιδοΰναι ζώση φωνή 
καί αυτός άπααι τήν παρ’ εμαυτοϋ. άλλ’ οΰΰ·’ ώς δράς εμοιγε τονά’ οΐόν τέ 
εστι τό γε νυν εχον, άλλ’ ονδε μετά τοντ’ ονδαμόάεν άφ’ ής όρώ σφοδρός 
μάστιγος ουδέ ϋαρρεΐν ονδ’ ελπίζειν έπεισιν. δ&εν ούπερ ετι καί νΰν άντέ- 

55 χειν δοκώ καν όποΐά ποτ’ εΐη τά γραφέντα προς σέ ( πάνυ τούτο βεβαίως 
εϊδώς ώς άφ’ ούπερ άλλήλοις συνέστημεν καί σειραΐς άφύκτοις φιλίας έδέ- 
άημεν άλλον έμαυτόν σε νομίζω ) άντ’ έμοϋ καί τουτί πλήρωσον ώς φίλος 
σαφής, ταυτηνί τήν συγγνώμην έξαιτήσας καί άντιδούς καί δ σοι φίλτρον 
πάλαι ϋαρρήαας ενέτηξα διά βίου τήρησον άμείαηον μή μεταμειφάμενος, 

60 άλλ’ είς τούς άγιους ήμών αυάέντας άεί τών ήμετέρων απάντων τών τε κατά 
γένος ήμϊν προσηκόντων τον τε μοννδρίον καί τών ενασκούν των αντω καί 
τών προσόντων αύτώ άνάρώπων τε καί κτημάτων καί λοιπών πραγμάτων 
κινητών τε καί άκινήτων καί τών άλλων οϋς έδοκοϋμεν οικείους έ'χειν | καί t 
συνηδεις, προϊστάμενος καί νπερασπίζων, ώς έμον γε περιόντος έφαίνου 

65 καί του λοιπού δι’ δλου φάνηάι βίου, φανείης δ’ ές δσον μήκιατον διαβιούς 
υπό τής άνωϋεν παναλκονς περιφρονρούμένος δεξιάς, δμον &’ ΰγιαίνων καί

35 τον om. S 36 ορών Μ 45 ώ om, Μ 46 άφέσεως Μ 52 post εμοιγε Μ 
add. ιό ϋηρίον quod deinde expunxit. 55 τοϋτω Μ 41

41 πνρφόρος : pestis ; Soph., Ο. R., 27 ; ad rem v. supra lin. 1 et ep. 
4,45 - 57.

49 et 51 έσχατα et τελευταίαν : ut iamiam moriturus supremum uale dicit, 
sed re uere conualuit; ep. 4,57.

57 άλλον εαυτόν ·. Pythagorae praeclare dictum, iterum iterumque laudatum.

2 -11 -1956

:. 335

S35v

. 836
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εύεκτών καί ευδόκιμων, τής παρά των λαμπρότατων προς σε δεσποτών 
ευκταίας ευμενούς διαθέαεως ες άει εκτεινόμενης τε καί έπιδιδούσης, πατήρ 
πολλών παίδων αναφανείς καλών τε καί αγαθών. και διά τούτο δε πολλά 

70 αγαθά αοι γένοιτο δτι μοι αυνών αεί πολλής ευθυμίας και ευφροσύνης επλη- 
σας, αχαριν ονδαμώς οϋδέποθ’ ήμέραν ονθ’ εκών οΰτ’ άκων προξενήσας 
άνΰσαι, φίλτατε, άλλ’ άπάσας ηδονής άπάσης κάκ πολλών τρόπων εμπεπλη- 
σμένας. εί δέ μοι και νϋν γένοιτο συνάρσει τή του Θεόν τον ώς τύραννον 
ενσκήψαντα τοντονϊ διαδράναι καί αύθις θάνατον, καί τής κατ’ εφεσιν 

75 ευκταίας έμοί συνήθους ευμενέστατης ευεργετικής ενδιαθέτου καταπολαύ-
σαι καθάπερ ειωθα θεωρίας και ομιλίας \ τών παν ευκλεέστατων καί λαμ- f. 836ν 

προτάτων άγιων ημών δεσποτών, τούτο σάφ’ ΐσθι ώς ούτε τής Γύγον σφεν
δόνης άλλάξαιμ’ αν, άλλ’ ουδέ τον Μίδου χρυσού, μη τί γε χρημάτων ειπεϊν 
τών Κροίσου.—έρρωσθέ μοι διά βίου πανοικί φίλτατοι, σχόντες ές όσον 

80 μήκιατον ηδονή κραθειααν την εκτασιν.

4

Τ ώ ι παρακοιμωμένωι Άγγέλωι τώ ι Καλοθέτωι

ANGELO CALOTHETO, MEDICO, MYZITHRAM

In Peloponneso, 1362, vere novo 
Calothetum obiurgare quod non scriberet saepe cupivit Emmanuel Raul, 

quamquam non ignorabat retorqueri posse in se sua iurgia, maxime cum natu 
sit maior. Verum Calothetus, et si natu minor, doctrina gravior est. Cur 
tandem scribendi laborem ferre non vult, cui licuit, quantum libuit, studere 
litteris ? Contra Emmanuel, pauper et peregrinus (Thessalonicae : ep. 8,48- 
49) victum quaeritabat per negotia, quibus implicato solatium unum fuit, 
familiaris ilia consuetudo cum Calotheto. Hunc itaque scientiae disciplina 
clarum in medicis fecit et acceptum principibus ( Cantacuzenis, Myzithrae 
sedentibus). Emmanuel vero, senio confectus et caecutiens, nemini iam, 
quod solebat, ab actis aut epistulis esse valet. Dignetur Calothetus litteris 
consolari amicum, quem invida fata, ne primus scriberet, impedierunt, cogna- 
torum funeribus, animalium peste, ipso vitae discrimine. Tandem, superata 
peste, amicos visere volebat, vere novo, ubi primum equo vehi licuisset. Sed 
forte impeditus — equo lapsus alterum pedem offendit — quod corpore non 
viget, per epistulam agit.— Scripta epistula eodem tempore ac sequentes duae, 
ab eodemque, ut videtur, cursore, Myzithram delata est.

’Έδοξέ μοι πολλάκις, σοφώτατε, βέλεσιν ονειδών σε τρώσαι, ότι δή ρ. 293) 79

79 οχόντος codd.
4. S 1, f. 293 - 295ν. Μ 10, f. 150ν - 151ν.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος XT' 10
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146 Raymundus J. Loenertz

τον τοϋ λόγον λύχνον ύπό τον μόδιον τεϋηκώς εϊης καί ούκ έπιτί'&ης rfj 
λυχνία τοΐς χρήζουσιν, και το τοϋ δεοπότου τάλαντον κατορνξας φαίνη, πολ
λαπλάσιον ακριβώς είδώς είσπραξάμενον, καίτοι σαφώς έμπορεύεσϋαι μεμα- 

5 έληκώς ών ώς έπανξήσαι πολλαπλααίως και συν πολλή τφ δεσπότη προσκο- 
μίααι τη παρρησία, καί ένε&υμήδην, ευ ιοϋ·', δτι, εί τοϋ τ’ εγχειρησαίμην 
τοΐς παραπλησίοις με καί αυτός άντιπλήξεις, ευπρόσωπόν τιν’ έχων εκ προ
χείρου την σκήψιν δτι μη γράψοιμί σοι. μάλλον (5’ ίσως καί τούτο προοϋείης 
Αν ώς καί γενεήφι σου προγενέστερος ώς πρεσβύτερος πέφυκα, καί εχρήν 

10 μ’ αρχειν γράφοντα. προς δπερ άλη&εύων άπαντήσαιμ’ αν εκ τον ρόστου, 
σοφώτερόν σε λέγων εί καί νεώτερον. τό δε σε λόγοις παιδόύεν προσκείμε
νον καν τούτοις όντως επί μακρόν άσκήσαντα, τη φιλοσοφία προσέχοντα καί 
συχνόν δτι χρόνον αυτή συ\μφερόμενον ένσχολάσαντα καί δλως γενόμενον ι. 293ν 
Μουσών τρόφιμον καν μηδενί τών άλλων άπάνταιν είπεϊν λειπόμενον, επειτα 

15 μη έπιστέλλειν έϋ·έλειν, άλλ’ επί τοσοϋτον κατοκνεΐν, σιωπήν άαπαζόμενον, 
τίν’ ούκ αν προς κατηγορίαν αην ηγειρεν ; εγώ μεν ονν οίμαι πολλούς, ουδέ 
γάρ εχεις είπεϊν ώς κατ’ εμέ πεπέδηααι πράγμασιν ασχολίας γέμουσι τότε, 
οίς αυτός τον απαντά μου σχεδόν άναλώσας έφάνην βίον άφρόνως προσκεί
μενος, δέει—πώς αν εΐποι τις; — προνργον (τοϋ) λιμω περιπεσεΐν, δτι δη 

20 τών άκτημόνων έτύγχανον καν ξένη τότε διήγον. (τούτο) δε νΰν αναλογιζό- 
μενος, καί διανοούμενος οΐαν ευτύχησα καί άφϋόνως (σοί) αννών κατετρύ- 
φησα καί συν ραστώνη πολλή τή τότε, μακάριον καί μεγάλως γ’ έμαυτόν 
ήγημαι καί εύδαίμονα, άλλ’ ήδη καί μακαριώτατον καί εύδαιμονέστατον. 
σύνοισέέα γάρ πάντως άκηκοώς ώς ούδ’ εμέ τα κατά αέ λέλη&εν δπως ταρι- 

25 στον έκλεξάμενος ώς άγχίνονς ών εν τοΐς τότε, εν φρονών εν | ταντώ καί ί. 294 
ποιων, περί μόνους ϋέσ&αι προϋκρινας την σπουδήν τους λόγους, τή τε φίλο- 
σοφίρ καί τοΐς αυτής τροφίμοις αννών, δ&εν σοι καί τών Ίπποκράτους δύσ
ληπτων εξεγένετο χρηματίσαι μύστην διά τε τών Γαληνού δυσεφίκτων 
ακροαμάτων τής τ' αγαν ευκλεούς καί όντως ϋαυμαατής σαφήνειας διιών

2 τεϋεικώς Μ 3 χρήζοναι Μ 4 είδώς om. Μ είσπραξάμενος Μ 6 εγχειρι- 
οαίμην καί Μ 10 αρχήν Μ άπαντήσαιμ' Μ 11 σε corr. ex με Μ 17 γέμονσα 
codd. 19 ante λιμω in Μ spatium quatuor fere litterarum 20 post διήγον in 
utroque codice spatium trium fere litterarum 21 οΐαν M post αφϋόνως in M 
spatium quatuor uel quinque liitterarum 27 τοΐς αντοΐς codd. 29 διιών : δι’ 
ών codd. * 20

4. 2 Mt. V 15.
3 Mt. XV 18.
.9 Horn. Φ 439.
9 πρεαβύτερος ·. cf. lin. 33 et ep. 6,72.
20 ξέν·ρ : Thessalonicae ; ep. 8,47 - 50.
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30 κατέατης είναι τε και άκούειν πολλών αντάξιος άλλων, τοϊς τε βαοιλεΰσιν ών 

ένδοξος και άπόβλεπτος άπαοιν, εγώ δέ και τό γραμματενς είναι κατήργη- 

μαι μηδ’ εις γραμματείς τελεΐν έφικνούμενος, δτιπερ αμβλυωπία περιέπε- 

σον, ώς άκήκοας, ήν μοι τό γήρας λεληίλότως πως επελύόν καί με κατειλη- 

φός άπροσδοκήτως ενέβαλε, και ονκ ενι μοι τό άλλοίλέν πο&εν (...) ή καί 

35 άναπνεΐν ήδη, ή μόνον τω άκονειν των δυναμένων φ&έγγεσ&αι. ών εΐπερ 

τις εις τοΰτό εστι καί νπείληπται χάτερος, καί {ου) συμφέρων τά κράτιστα 

κέκρισαι. διό με φαρμάκοις ήδίστων οών έξιώ γραμμάτων δ δυνατός, κον- 

φιζόντων τό γήρας την τ’ αυτόν ατονίαν ύπορρωννύντων | κάντενίλεν την f 

ψυχήν καταπίπτουοον ώς δυνατόν άνορίλούντων. καί εΐ τοϋτο ποιοίης, ιοί}’ 

40 οτι πολλ.ήν οοι γνώσομαι χάριν. ϋ·έλε δη ποιείν, μη κατοκνειν ανεχόμενος, 

εί βούλοιο κάμέ φϋέγγεσϋαι. εί δέ καί μη πρότερον άφ’ οϋπερ άπ’ άλλήλων 

διέστημεν τοντ’ έφαινόμην ποιων, μήτε θαύμαζε μήτ άμελεία ουμβαίνειν 

τό δοκοϋν έγκλημα νόμιζε, πολλά γάρ έφάνη μεταξύ ανμπεσόντα τά προσι- 

οτάμενα καί συνεχείς τάς των κακών έπιρροίας έ'χοντα, ώς αηδίαν εμποιεΐν 

45 νυν αυτά καί γράφειν διεξέρχεσδαι ά τε ίλάνατος έπήνεγκε κατά γένος ήμΐν 

προσήκονσι καί απερ λοιμώδης ημών επήγαγε τοΐς βοσκήμασι νόσος, καί 

συλλήβδην είπεΐν παγγενή την απάντων άπεβαλόμεϋα κτήαιν. αλλά ταντα μεν 

έως έκείνοις, βέλτιστε καί ϋαυμάσιε, προσείχομεν τοΐς μή μένουσιν. επειδή 

δέ με καί τον περί ψυχής δραμεΐν έπελήλνϋεν, φ μικρόν με ταντην άπορ- 

50 ρήξαι συνέβη, | δπουπερ, ουχ όπως ένι δυνάμενα πάνί}’ δσα τις κέκτηται ι 

διδονς ϋπερ τής ιδίας ψυχής αντί λύτρα, μή τι γε δέρμα υπέρ δέρματος, 

άλλ’ ουδ’ άλλο τι των απάντων ουδέν, εΐγε καί έξήν, αντίδιδοσίλαι, άντ’ ού- 

δενός ήν νομίσας τήν τών είρημένων άπάντων μεταβολήν, ενός έφιέμενος 

μόνον του διαδρδναι τον ϋάνατον, δτιπερ ώς τύραννός τις πνρφόρος έπεχω- 

55 ρίαζεν απαραίτητος καί ουχ ώς κλέπτων, οίάπερ ειώ&ει, ένήδρευε. τούτον 

δέ μοι δηλαδή γενομένου τοϋ διαδραναι συνάρσει τοΰ Θεόν, πάντα δή τάλλα 

γενναίως ένεγκών φαίνομαι, καί προίλυμούμένος ήν ήδη, μικρόν άνανήψας, 

καί τής ομιλίας ανϋις τών συνήθων ήδη καί φίλων άψασϋαι, καί τοΐς μεν

33 - 34 κατειληφως Μ 35 jj Μ ( saepius ) τφ : τον codd. 36 χατερος Μ 
37 άξιώ Μ 38 άπορρωννύντων Μ 40 ανεχόμενος corr. ex ανερχόμένος Μ 48 επει
δή S ( compendio ) : έπει Μ 49 φ ·. 8 codd. μετ’ αυτήν Μ 53 μεταβολήν ·. βου
λήν Μ * 34

30 « ίητρός γάρ άνήρ πολλών αντάξιος άλλων » Λ 514.
34 ποϋεν (...) ή : excidit uerbum aliquod, ut κουφίζεοϋαι, ίαίνεοΰαι, παρη- 

γορεΐοϋαι.
50-53 ουχ όπως... άντιδόσϋαι : haec ad syntaxis canonem reuocari nequeunt, 

scriptoris, ut uidetur, non librariorum uitio.
51 lob II 4.
54 πυρφόρος : v. ep. 3,41.

. 294v

. 295
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ορατός, μή συνεχώς, εκ διαλειμμάτων γούν, γίνεσϋαι, οϊς δ’ οντωσί μη έξην,

60 δ(ιά γραμ)μάτων σνγγίνεσύλαι. και προννοονμην δαφιλεστέρας έκφνήναι και 

ά(νατεΐλαι) τάς πόας τοΰ εαρος άναλάμψαντος και κατά μικρόν ανξον- 

τος | ώς εκ τον (προχείρου) έχοιμι τούτο ποιεϊν, ενόν τφ παρίππω χρήσ&αι. ι. 295τ 

προϋφ&ακε δε με (κώ)λυ{μα) γενόμενον. ενϋεν τοι και τον δεύτερον ώς 

δρρς ήδη πειρώμαι στέλλεσϋαι πλούν, τη διά παρίππον πριν εκείνης εκπε- 

65 πτωκώς ραστώνης δν έφην τρόπον, και πρός γε σε πρότερός σου γράφειν 

επήρα χεϊρα, λνων σου την σκήψιν τοΐς πρός σε γράμμασιν.

5

Τοΰ αυτού (τ ώι βασιλεύ)

IOASAPH MONACHO, EX IMPERATORE CANTACUZENO, MYZITHRAM

In Peloponneso, 1362, vere novo 

Cantacuzeni beneficiorum non immemor ( ep. 2 ), Emmanuel Raul magno 
cum gaudio audivit eum appulisse ad Peloponnesum ( una cum filio Matthaeo, 
tempore pestis, A.D. 1361 -1362 : ep. 3 ). Statim decrevit adire principem opti
mum, sed equo lapsus altero pede claudicat, reparata sanitate sine mora ven
tures. Interea Cantacuzenus habeat eum excusatum.

’Εγώ δέ, μέγιστε βασιλεύ, πανήγνριν ήγησάμην την ημέραν έκείνην, (f.332v) 

έν ή την σήν κραταιάν καί περιφανή βασιλείαν εις την Πελοπόννησον άκή- 

κοα προσβαλεϊν, καί χορεύων έξαίφνης καί βακχενων έφάνην δι’ αυτήν την 

καλήν αγγελίαν, ήτις εξ έφας διαδραμούαα τους ανθρώπους ευφραίνει, έπι- 

5 δημίαν άγαϋοΰ βασιλέως άκονσαντας. ώ γλυκείας ακοής, ταντηνί γάρ εγώ

59 inter ορατός et μη in utroque codice spatium quatuor fere litterarum 
60 διά... γραμμάτων : inter δ et μάτων in utroque codice spatium trium tan- 
tum litterarum διά... ουγγίνεαΰαι M in margine καί... δαψιλεστέρας M in mg. 
60-61 post καί a in utroque codice spatium quinque fere litterarum 63 κώλυ
μα : λύ codd., deinde spatium sex uel septem litterarum τον : τό Μ

5. S 10, f. 332v - 333. M 5, f. 147. Edita, A. Χατζής, Οί 'Ραούλ, 'Ράλ, 
'Ράλαι, Kirchhain, 1909, 30-31.

3 βακχαίβων ex βακχαίρων corr. Μ 61 62 63

61 εαρος : cf. ep. 3,34.
62 παρίηπιρ : cf. ep. 5,14.
63 κώλυμα ■. equo lapsus pedem offendit ; ep. 5,13.
63-64 Diogenian., Prou. 1145 : Paroem. gr., t. II, p. 24.
5. 3 προσβαλεϊν : hoc euenisse anno p. Ch. n. 1361, tempore pestis, ex 

epistulis Emmanuelis Raul nunc primum innotescit.
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{λεία μέν ούκ ϊοην, πάσης δε φωνής άνϋρωπίνης ηγούμαι κρείττω. εϊτα πώς 
νομίζεις, ώ βασιλεύ, εμε διακεΐσ&αι, των παλαιών εκείνων μεμνημένον 
τιμών και τής λαμπράς ενμενείας και δσων απολανειν είχον από τής σής 
βασιλείας τής ήμερον και φιλανϋρώπου, ής μέγα κλέος καί αυτόν ουρανόν 

10 ενρυν ικάνει ; οΰτω δ’ έχοντά \ με καί πρόϋνμον όντα καί σφοδρόν καί τών f. 333 

’Ικάρου πτερών έπι&υμοΰντα, ώστε πρώτον φϋάοαι καί προσκυνήααι καί 
τό είκός έκτελέσαι, δαίμων εβάσκηνε, δαίμων καί τής τοιαντης προθυμίας 
έκώλνσε. συνέβη γάρ, ουκ οΐδ* όπως, ξυμπεσεΐν μοι τον ίππον κάντεϋ&εν 
καί έν έτέρω μεν μέρει πληγήναι τον σώματος, καί τον ετερον δε τοιν ποδοΐν 

15 από τούτου μάλα άλγήσαι καί σχεδόν μηδ’ όποσονοΰν εχειν βαδίζειν. κά'&η- 
μαι ούν την πίκραν όδυρόμενος ταυτηνί συμφοράν, καί ότι τών σών άγα- 
&ών απολαΰειν ούκ εχω μάλα αύτίκα, καί τής σής θαυμαστής συνουσίας ίσα 
καί τώ τής ηλιακής άκτίνος στέρεσ&αι ήγημαι. άλλ’ όταν δώ 6 Θεός άπαλ- 
λαγήναί με τον δεινόν άφίξομαι καί αυτός, μάλα άφίξομαι, έπεί τα κατ' εν- 

20 χήν ήμετέραν έξέβησαν άπαντα καί θαυμαστόν βασιλέως επέλαμψεν εις ημάς 
παρουσία, σύγγνω&ι τοίνυν, ώ βασιλεύ, προς Θεοϋ καί τής σής φιλανϋρω- 
ποτάτης ψυχής, καί τό πράγμα μηδαμώς ολιγωρίαν νομίσης.

6
Τ ώ ι ‘Ρ α ο ν λ, rail κν ρώ ι Μανουήλ τ ώ ι Μετόχι τηι

DOMNO EMMANUELI METOCHITAE, MYZITHRAM

In Peloponneso, 1362, vere novo 
Myzithra nescio quorsum iter facientes Metochita et Gabrielopulus phi- 

losophus, et in transitu ab Emmanueli Raul hospitio recepti, spem eidem fece- 
runt se in reditu similiter ad eum diversuros esse. A latronibus deinde, Ea- 
tinis genere, captus Metochita et modica pecunia redemptus, Myzithram 
rediens amicum non salutavit, sed nihilominus, domum reversus, ei exprobra- 
vit in epistula quod non scripsisset, atque facete interrogavit, furumne mani- 
pulum alterum, et penitus indoctos, reputaret amicos Myzithrae congregatos. 
Rescribit Emmanuel Raul se cum dolore captum Metochitam, et cum gaudio 
liberatum audivisse ; gratulari amico quod meritum eius minime perspexerint 
Eatini; alioquin ne pro magna quidem pecunia dimissuros fuisse. Gratum

6 κρεΐττον M 9 τής om. M 12 δαίμων semel delendum ? 15 όποσονοΰν (?)
ex όποσοΰν S : όποστιονν M 17 σής : αυτής Μ 18 τφ... άκτίνος : τών ης ηλιακών 
και άκτΐνος ( ex ακτινών ) S τής ηλιακής άκτίνος Μ * 13

9-10 Horn. Ο 74.
13 έκώλ.υαε : cf. ep. 4,63.
13 ίππον : cf. ep. 4,62.
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nuntium attulisse sibi Chortatzem et Cydonium, seque ab eisdem edoctum 
esse de reditu Metochitae, per eandem viam facto. Despectum itaque ab aruico, 
ob omissam salutationem se non scripsisse, nee propterea occasionem dedisse 
suspicandi se spernere amicos, quorum coetum Graeciae florem delibatum 
reputat. Claudit epistulam nuntiando se mox venturum esse ad salutandum 
imperatorem — Ioannem sicilicet Cantacuzenum, qui nuper cum filio Matthaeo 
in Peloponnesum venerat, A.M. 6780, A.D. 1361-62, tempore pestis, ut ex 
epistulis 3 et 5 erui potest.

Άκηκόαμέν σε, σοφώτατε, περιπεσόντα λησταΐς και καταοχεϋέντα. και (f.295v) 

αύτίκα μου την ψυχήν εξ ϋπερβαλλούσης ώς είκός λύπης άίλυμία κατέσχε 
καί σκοτοδίνης με πίμπλησι· καί ηίλελον μεν έμαυτόν παραμυϋεΐσ&αι καί 
έλάρσος ύπειαί με πως δτιπερ Πλατωνικός τις εΐης, τό φιλοσοφειν έκεΐϋεν 

5 ών κεκτημένος. εκ μέρους δ’ αυϋις οϋκ εϊ'α ϋαρρεΐν περί σοϋ δτιπερ ην 
εγνωκώς σε Βυζάντιον αύτόχϋννα και πάνυ άνέκβατον, καί τη κα\&’ ημάς f. 296 

παμβεβήλω και πολυ&ρυλήτο) λίαπη ταυ τη τη άναιδεΐ τε και πολυπράγμονι 
μηκέτι προσομιλήσαντα. καί με κατείχε δέος, μη προς τάς τοϋ Διονυσίου 
πέδας λειποψυχήσης και ου κατά τον αδν γενναίως ενέγκης Πλάτωνα — μά- 

10 λιϋ’ δτι καί Πόλλις ου παρήν σοι πιεζομένω — την συμφοράν, οϋμός αύτό- 
χέλων καί πολίτης ό Σπαρτιάτης εκείνος, δς, εί καί παρήν, άπεπέμπετ αν 
καί μεά’ ύβρεων, καί οϋιV ολίγων ώνείτό σε των αργυρίων ώς Πλάτωνα, 
εί γάρ δ Λατίνος έφ&ανεν έπιγνούς σε κατααχών ώς δ τύραννος Σικελίας 
Πλάτωνα, ουδέ πολλοϋ χρυσού ποσότης ελυτροϋτ’ άν σε τών εκείνου δεσμών,

15 μη τί γε ολίγα αργύρια, δ&εν έχεις μεγίστην λαβών αφορμήν άπαύατως 
εΐδέναι χάριν τφ πάντων άγαϋών δοτήρι Θεφ, τής ούτως άπροσδοκήτως 
κατ’ ευχήν έκβάσης ούχ ήττον ή κατ’ ελπίδα σοι σωτηρίας, εγώ δ’ ήέλύμουν 
επί τη συμφορά ώς εις βά&η κακών έμπεσών, \ απορών δ τι προς βοήύειάν ί· 296ν 
σου τοϋ φιλτάτου δρφην, καί τό παν εις τον πάντα δυνάμενον άνήγον, ευχαΐς 

20 πάνυ τοι πεπεισμένος ών εκ βρέφους, μεμαέληκώς περί τών προσεχόντων 
Θεφ τό «Πρδς με κεκράξεται καί άκούαομαι αυτού », καί πρός γε τό

6. S 2, f. 295ν-299. Μ 11, f. 152 - 153ν· Tit. τώι κυρώι : κνρφ Μ 
1 κατεσχε&έντα Μ 2 ύπερβαλούσης S 3 πίμπληοον Μ 7 πολυπράγμονον codd.

9 λειποψυχήοας Μ 10 πόλις codd. 18 βοήθειαν αοΰ S 10

6. Tit.: Emmanueli : ille, puta, cui inscripta est ep. 30 Demetrii Cydo- 
nii : uterque Peloponnesius, Emmanuel et Metochita uterque ; amicus ille 
Georgio philosopho Thessalonicensi, iste philosopho Gabrielopulo, quem a 
Georgio non distinguendum censeo.

7 λίαπη quid sit nescio, nisi forte scribendum sit λάσπη, uulgari uocabulo, 
quod faecem sonat.

10 Pollidi, Platonis uenditori, partes tribuit noster Anniceridis Cyrenaei 
qui philosophum redemit; Diog. Laert., Ill 19-20.
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«Μετ’ αντοϋ είμι εν ·&λίψει» και «εγγύς Κύριος πάοι τοΐς επικαλούμενοι ς 
αυτόν εν άλη&εία». περ'ι δε οοΰ γ’ εκ Συρακουσών δ τι γνοίην πάνυ τοι 
άμηχάνως εΐχον. κλονονμένφ δ' όμως ϋπ’ αλλεπαλλήλων οντω πνευμάτων 

25 τών λογισμών και μόνον ου κινδυνεύοντι καταδΰναι, (εξ)αίφνης απροσδο- 
κήτως ό καλός Χορτάτζης έφίαταται μετά του Κυδώνη. ονς ίδών άνένηξα 
και άνέσχον τον τε βυϋοϋ τής τών κακών ϋαλάσσης τών τε κυμάτων και 
τών πνευμάτων εκ μόνης, ώς είπεΐν, θεωρίας, και πριν περί σου πνύλέαϋαι 
τί τε εΐης γεγονώς ή ποϋ τυγχάνεις πρυύφύλακεν δ Κυδώνης άγαϋών άγγε- 

30 λευς και άγγέλλειν πάνυ τοι εϋφνώς εχων, εντεϋ&εν άρξάμενος δτι τε | σεσω- £ 
σμένος εΐης και δτι παρά τή ΰύρα δακτνλοδεικτ'ι μόνον ούχ δρώμενος παρήλ
ιες ημάς, μηδε παρακύψαι καταξιώσας ή προσειπεΐν, καίτοι σου περικειμέ
νους τοσοΰτον και τφ προς σε διαπύρω έρωτι φλεγομένους και πόϋφ. πάν
τως γάρ οϊαϋα, και τουτονι μάρτνς άξιόχρεως δ εν φιλοσόφοις μέγας Γαβριη- 

35 λόπουλος, δπως ονκ αυτόν μόνον αλλά και σε σειραΐς εντολών συν πολλή 
παρακλήσει κατασχεΐν έπειρώμην, μη με παριδεΐν έπανήκοντας, άλλ’ έκνεν- 
σαι μικρόν και προσομιλήσαι, και βραχύ τι προααναπαύαασ&αι. και τάπης 
ήν ύλαυμαστός δν ονκ αγνοείς ήπλωμένος καί προσμένων υμάς, πολλφ τής 
Ξέρξον πολν&ρυλήτον χρυσής εκείνης πλατάνου βελτίων και τιμιότερος, 

40 παρ' δσον ή μεν εκείνα) μόνω τφ Ξέρξη, κενήν ’δηρωμένο) δόξαν, έξαρκεΐν 
εδόκει, τοΐς δε λοιποΐς ουδέ καύσωνι φλεγομένοις έλυαιτέλει- δ δε γε πασι 
τοΐς δρεγομένοις την τέρψιν ικανήν δίδωσιν αφειδώς \ παρεχόμενος, εύκρά- ι

25 εξαίψνης : αίφνης codd., sed in Μ praecedit spatium trium fere littera- 
rum 26 άφίαταται codd. 30 τε om. M 32 - 33 περικαμένους S 40 δόξα M * 29 * * * * * * * 37

21-23 Psalm. 90,15, 144,18.
29 Κυδώνης ; non praeclarns ille Demetrius, qui tunc Constantinopoli τον

μεσάζοντα agebat, nec adhuc Peloponnesum uiderat, ut ipse testatur ep. 33,
30-31.

34 - 35 Γαβριηλόπουλος ·. Georgio Gabrielopulo philosopho inscripta est ep.
130 Demetrii Cydonii, Georgio philosopho (Thessalonicensi ) nonnullae aliae
eiusdem. Anno 1355, die 24 Iulii, Candidae in Creta morabatur Georgius Gabrie-
lopulus Constantinopolitanus. Huic erat nepos ( ex sorore utique ) Demetrius
Cydonius ( alius a scriptore ), qui auunculo compilato Coronen aufugit; v. 
Appendicem nostram. Potuit Gabrielopulus propter Cydoniorum affinitatem 
usurpare cognomen eorum. Itaque non alium a philosopho Gabrielopulo Geor
gio, Georgium ilium Cydonium philosophum puto, cuius exstat epigramma 
in Demetrium Cassandrenum Thessalonicensem, scriptum Myzithrae, paulo 
post 7. IV. 1362 ; Rivista di filologia e d’istruzione classica, 26 ( 1898 ) 394.

37 τάπης : cf. ep. 10,11-12.
39 πλατάνου : Herod. VII 27 ; Schol. in Aristid., t. Ill ( Dindorf ), 147,18-27.
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τον πιπλάμενος άεϊ τοϋ άέρος, τφ εντυχεϊν εύσκιοφύλλων καί νψικόμων 
των επισκιαζόντων και επιρριπιζόντων, ου χρησίμου δηλαδή γε μέρους ου 

45 μικρόν ού μέγα παρήν εκείνη, συ δε ώσπερ από τίνος δυσμενούς ημών δη
λαδή γε άποδιδράσκων σιγή παρήλϋες. τίν’ ονκ αν αΰτη ή αδικία παρέπει- 
σεν άϋ-υμεϊν; εμέ δ’ ου μικρόν ον μέγα λογίσασϋαι το πραχϋέν, άλλ’ ένί 
γέ τφ τούτφ τφ τής σής άπροσδοκήτου σωτηρίας ήρκέαϋην και τφ Σωτήρι 
Θεφ την χάριν άνωμολόγουν και απερ άπωλωλέκεις, την αυτών άντ’ ούδε- 

50 νός ήγησάμην απώλειαν, εί&ισμένος ών εκ πολλον τοιούτων τε και τοσού- 
των και τούτων επέκεινα συνεχώς άπολλνμένων γενναίως φέρειν' και ήν 
εϋ&υμών δτι σέσωσαι. δύλεν ούχ δπως μακρών ήμΐν έδει γραφών, άλλ’ ουδέ 
Λακωνικών ούμενοΰν, καίτοι Δωριενσι συνονσιν. εΐ δέ γε oh γέγραφας, ώς 
ή νυν επιστολή δείκνυσιν, ημείς παρ’ ονδενός | οντ’ έγγράφως οντ’ άγρα φως ι 

55 ές δεύρο τοντ’ έγνωμεν. δ&εν μηδε συ σφόδρα &έλε βάλλειν ημάς ονείδεσι, 
τή τοις αοΐς χείλεαιν έγκαϋημένη πειύέοΐ θαρρών και χαριζόμενος, αλλά σοι 
μελέτω τών ών εις ημάς πεπραχώς έ’φ&ης άδίκως δίκας δπως άποδφς. εμέ 
γάρ ουκ άλλο τι τον γράφειν έπέαχεν ή τούτο, νομίσαντα σε τό καθ’ ημάς 
εν ουδενι λόγω έλέμενον. εί μη γάρ ώδε τοντι σννέβαινεν, άλλα όι’ έτέρας, 

60 ώς ό Γαβριηλόπονλος, την έπάνοδον και αυτός έποιοϋ, και κατέγνως άν 
ημών, εν ΐσϋ’ δτι, τφ μήκει τών γραφομένων, και αδολεσχίας αν έγκλημα 
περιήφας ήμΐν, τή σκήχμει πλατυνομένοις τή τής βασκάνου τύχης ήπερ ένέ- 
τνχες. ουδέ γάρ σύ γε μετά πολλούς παρ’ ήμΐν, άλλ’ εΐ τις σε καί πρό γε 
πάντων είπεΐν έϋέλοι, ούκ αν άμάρτοι. οντω διετέ&ην εγώ προς σε καί διά- 

65 κείμαι, καί σοι χάριν είδώς είμι δτι ώς ούδενί γέ τφ έτέρφ τών φίλων 
έντνχών παρακέκλημαι γράμμασιν οίς έδει συμφέρεσΰαι, καί ζημίαν υπερ- 
βάλλουσαν ήγημαι δτι τοσοϋτον άπών άφ’ υμών είμι. | ού γάρ δρμητήριον f. 
ώς συ φής, άλλά Ποικίλην καί ’Ακαδημίαν καί Μουσών οίκητήριον καί τον 
υμών σύλλογον Πανελλήνιον ήγημαι, υπό δ’ άνάγκης άφίσταμαι. άνάγκη 

70 γάρτοι φασίν ονό’ αυτοί έλεοί μάχονται, δ δη τονϋ·’ ούτως καί ονκ άλλως 
άναμφίλεκτον έχων τή αή προς ήμάς ευσπλάγχνως καί υπέρ ήμών, δποιπερ 
αν διατριβών ε’ΐης, καί γνώμη καί γλώττη χρώ καί τοΐς γράμμασι, πάνν 
τνγχάνων νυν εν άκμαΐς καί μέγα δυνάμενος, καί μή με βα·&εΐ τφ γήρα

43 πιμπλάμενος Μ εύσκιοφύλλων ; pro φύλλων malim nomen arboris, e.g. 
πτελεών ut Theocr. VII 8, aut δρυών ut Horn. Ξ 398. ι 186, quod fortasse repo- 
suissem nisi eadem uerba occurrissent ep. 10,12. 51 καί τούτων om. M
62 - 63 έτέτυχες S 63 και om. Μ πρό γε ; πρόειγε Μ 70 ο : malim ό 71 εχον 
eodd. 73 βαΟεϊαι Μ * 73

69 Simonid. ap. Plat., Prot., 345 d.
73 γήρφ ; cf. ep. 4,9 et 33.
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καταπεπονημένον άπαίτει τοΐς ΐσοις αμείβεοθαι, ώσπερ ονν πάντως ον δ' εν 
75 άγώσι. « Πάλαι ποτέ » γάρ φησιν « ήααν αλκιμα Μιλήσιοι », καί « άμμες 

ποτ’ ^αες, ΰμμες δέ γ’ εστέ»' και τονθ’ ourco δρών, ϊσθι, κάμε καί δυσκί
νητου δντα παρακαλέσεις άντιφ&έγγεσθαι τον ένόντα τρόπον, — δ δη καν 
δρνισιν όρώντες, άκονομεν ώς εν παραθήξει γινόμενον — και μη κατό- 
κνει μηδ'ε κατολιγώρει, άλλα θέλε δραν εκ (...) τοϋτ’ εχων, ει βονλοιο | κάμε ι. 299 

80 φθέγγεσθαι. εγώ δ’ δσον ονκ ήδη παρ’ νμας άφίξομαι, προσκύνησών τον 
άγιον ημών αυθέντην, ει γε τοϋτ’εΐη και τφ Θεω βουλομένω. — ερρωαό μοι 
το προσφιλέστατόν μοι και δμμα και πρόσφέλεγμα, γενναιότατε καί σοφώτατε.

7

'Ο 'Ραουλ τώι μεγάλωι δομεστίκωι

ALEXIO LASCARI METOCHITAE, MAGNO DOMESXICO, THESSAEONICAM

In Pdoponneso, 1366 incipiente 
Audientes Peloponnesii Alexium iterum praefectum esse Thessalonicae 

( quam rexerat antiis 1349-1350) laetantur, tnemoriaque recolunt res ab eo 
praeclare gestas cum regeret Peloponnesum, ante despotam scilicet Emma- 
nuelem Cantacuzenum ( 1349-1380). Collaetatur Emmanuel Raul; plaudunt 
omnes viri sensati quod imperator (Ioannes V Palaeologus ) ad exteros — in 
Pannoniam scilicet — profecturus ( 1365 -1366 ), morem gesserit Thessalonicen- 
sibus Alexium patriae periclitanti denuo praefici postulantibus, quo curante 
rem publicam nihil detrimenti capturam praedicit.

‘Επεί Θεόν διδόντος τής Θεσσαλονικέων επέβης αρχής ονκ εστιν είπειν (f. 330) 

δσον ή φήμη τάς έκασταχον πόλεις περιιονσα ενφραίνειν παρέχει, και τών 
πάλαι γενναίων εκείνων κατορθωμάτων μεμνήαθαι ών εις αντάς έπεδείξω. 
καί γάρ τοΐς Πελοποννησίοις τοντοισί απααιν εις ακοήν ερχόμενον τό σδν

77 καν Μ 79 μηδέ : μη Μ έκ τοΰτ’ : leg. έκ (τοΰ προχείρου) τοϋτ’ ? 80 προσ
κυνήσω S : προσκυνή Μ 81 βουλόμενον codd.

7. S 9, f. 330 - 332ν. Μ 4, f. 145ν - 146ν. Tit. *0 om. S 
2 περιοΰοα Μ 4 τοϋτοισίν S τουτοισίν Μ 75

75 Aristoph., Plut. 1002. 1075.
75 - 76 Plut., Lyc. 21.
82 αϋϋέντην : Ioasaph ex imperatore Cantacuzeno ; v. epp. 1; 2 ; 3,33 ; 5.
7. Tit. : Alexio : v. ep. 8. F. Dolger, Neues zu Alexios Metochites 

und zu Tbeodoros Meliteniotes, Miscellanea Giovanni Mercati, t. Ill ( Studi e 
Testi, 123) Citta del Vaticano, 1946, 238 -245.

3 πάλαι... έπεδείξω : Thessalonicae praefuit Alexius, tunc protosebastus, 
anno 1349, et fortasse iam ante, uerum post annum 1345.
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5 όνομα χάριν τινά κομίζον έρχεται και τάς τών άκουόντων ψυχάς ήδονής 
πάσης και ευφροσύνης πίμπλησιν. δθεν και μακροΐς τοις έπαίνοις και μάλα 
ήδέως τον πάντα άριατον σε περιφέρονοιν, ευεργέτην αυτών άποκαλούντες 
και πλήν τινων, και τούτων ολίγων πάνυ, μόνον ώς άληθώς άρχειν είδότα, 
μεμνημένοι | δήπου της εις αυτούς των καιρών εκείνων ευδαιμονίας ής διά ι. 330ν 

10 σοΰ τό πρόσθεν άπολελαύκασιν, ώσπερ αΰ εις τουναντίον τούτοις τα τών πρα
γμάτων συνέβη, έως δ πάντα λαμπρός δεσπότης έωθεν εις αυτούς άνατείλας 
φαιδρότερον ήλιου προσβολών, ώς άκτΐσι ταΐς ευπραξίαις την άχλύν τών 
λυπούντων εξ αυτών διεσκέδασε, καί τούτοις εντεύθεν βαθείας παρέσχεν 
γαλήνης κατατρυφάν, επεί μετά γε δη σε τότε δή, τότε παντάπασι γενναίων 

15 ώς φασιν ήγεμόνων ήπόρουν. ου μην, αλλά καί τά αά καθ5 έκαστον ώς εϊπείν 
διηγούνται, καί τοΐς παλαιοΐς τροπαίοις εφάμιλλα τίθενται. ποια δή λέγω 
τά πάλαι κατά τών πολεμίων εκείνα περιφανή κατορθώματα, την περί τούς 
άρχομένους κηδεμονίαν, ώς δοκείν είναι σε πατέρα αφίσι κοινόν, καί απλώς 
την περί τά καλά επιμέλειαν; τοιαϋτα γοΰν καί κοινή καί καθ’ ένα καί κατά 

20 φατρίας λέγοντες εν τε ναοις Ιστάμενοι καί επ’ αγοράς ίόντες καν τοΐς βασι- 
λείοις πολλώ μάλλον έκάστοτε συνεληλυθότες καν στρατοπέδοις συναθροιζό
μενοι καί δίκαις \ συνεδριάζοντες καί πάσαις καί παντοίαις τάς συνελεύ- f. 33ΐ 
σεις ποιούμενοι πανηγύρεσιν. έπεθύμουν ώς φασιν αί τήδε πόλεις τής σής 
επιστήμης καί τής περί τά καλά προθυμίας μέχρι (ου) τουτονί τον πάντα 

25 πανθαύμαστον καί λαμπρόν δεσπότην ή του Θεού παντοκρατορική δεξιά 
φιλανθρώπως χρηααμένη τή σοφή προνοία καί προθυμία παρ’ ελπίδα πάσαν 
αϋτοΐς παρέσχε, ρύατην ών τε ύφίαταντο κακών καί χορηγόν ής νΰν άπο- 
λαύουσιν άφθόνως ευδαιμονίας, πλήν άλλ’ εΐ κάξ εκείνου γε καί ές δεΰρο 
βαθείας τής γαλήνης άπολελαύκασιν εις τε τούπιόν χρησταΐς τρέφονται ταΐς 

30 έλπίσι κρειττόνων καί βελτιόνων κατατρυφήσειν τών αγαθών καί περιφα
νούς τής ευδαιμονίας, άλλ’ ου δε τών σών οϋμενουν άγαθών ούδαμώς ούδέ- 
ποτ’ εν λήθη γίνονται, μάλλον δ’ εί καί τισιν ίσως παράδοξον τών άκουόν- 
των είναι τουτί δοκεΐ, φασί τήν περί τε σοΰ καί τών σών άεί μνήμην νεά- 
ζουσαν έχειν. εγώ δε κάκ τούτων εμαυτόν έκβάλλων κάξ άπόπτου στάς,

35 καθάπερ εΐ τίνος υψηλού σκοπιάς | κάντεϋθεν άποσκοπών μανθάνειν τι περί ί. 33ΐν

14 δή σε Μ παντάπασιν Μ 20 et 21 καν Μ 22 πάσαις καί : πάσαις Μ τάς :
ταΐς S otn, Μ 26 ελπίδαν Μ 30 κρειττονως Μ 33 σου Μ 34 κάκ: καί Μ
35 υψηλόν om. Μ * 27

9- 15 μεμνημένοι... ήπόρουν : hinc discitnus Alexium Peloponnesum rexisse 
ante annum 1348 - 1349, quo Emmanuel Cantacuzenus despota regimen susce- 
pit; supra, ep. 2.

11 δεσπότης : Emmanuel Cantacuzenus.
23 τήδε : in Peloponneso. *
27 ρύατην : cf. ep. 2,39.
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aov έφιόμενος, άκούσας τήν ψήφον ήν δ κράτιστος βασιλεύς καί λαμπρότα
τος εργφ κριδε'ισαν εδειξε περί σου μόλλων απόδημος έσεσδαι, επήνεσά τε 
καί επαινώ και τδ πράγμα τής αύτοϋ μεγαλονοίας καί θαυμαστής αγχίνοιας 
και τφ δντι βασιλικής αξιον ήγημαί τε και τίθεμαι, και ούκ εγώ δε μόνος,

40 αλλά καί πας ει τις νουν έχων έστίν αυτό τούτ’ έρεΐ, δτι κατά σκοπόν εύστο
χους ετόξευσε καί τής σής αρετής αξίως περί τής πολυύμνητου καί περιφα
νούς Θεσσαλονικέων μεγάλης ταντησί πόλεως καί των πόριξ ούτω τοι ψηφι- 
σάμενος. ύπεράγαμαι δε καί δτι μάλισδ’ ύπεραινών παρακέκλημαι καί τούς 
την μεγάλην ταΰτην οίκοΰντας πάλιν, οι σε πάλιν επί την αρχήν έξητήσαντο 

45 καί μακαρίους καί εύδαίμονας αυτούς ήγημαι δτι σε τά νϋν προστάτην πλου- 
τοϋντες φαίνονται, καί καλώς γοΰν περί τούτου διενοήδησαν, ώς εμοι δοκεΐ, 
μιμησάμενοι τούς Άδηναίους, νομίζοντες διά σοϋ πολλά καί μεγάλα καί 
κατά ΙΙερικλέα εκείνον \ τον τοσούτοις καμάτοις την Άδηναίων πάλιν εις ί. 332 
την άρχαίαν ευδαιμονίαν μεταγαγόντα. αλλά Περικλής μεν έπειδήπερ εκ τής 

50 υπερορίας αυτόν οί Άδηναΐοι μετεκαλέσαντο ούκ επί τοσοΰτον εύρε την 
πόλιν εις τοϋσχατον απώλειας έληλακυΐαν, ώσπερ ούν επί ξυροϋ τά ϋμέτερα 
ΐστανται. τί αν ούν καί άγαδός κυβερνήτης δράσειε, τής νεώς των καλωδίων 
διαφδαρέντων καί των άλλων ούκ εύμοιρούσης τών συντεινόντων είς σωτη
ρίαν, ή μάλλον είπεΐν ύφάλφ τινί σκώλω περιπεσούσης άπροσδοκήτως καί 

55 πληγείαης άνιάτως, εις βυδόν αύτάνδρου κινδυνευονσης μετά καί τοϋ λοιπού 
φόρτου συγκαταδΰναι; πλήν αλλά, καν εις απαν τούναντίον άντεστράφδαι 
δοκεΐ τή μεγάλη ταύτη πόλει καί εστι καί τοΐς περί αύτήν απασι τά πρά
γματα πράγμααιν, ού μην έγωγε άπαρνοϋμαι σαφής τού μέλλοντος γεγενή- 
σδαι μάντις, καί τό μή φαινόμενον προλόγων εκ τών ήδη γεγενημένων.

60 μαντεύομαι γάρ σύν Θεφ πεποιδώς έπί τφ κράτει τής ισχύος αύτοΰ καί
εύαγγελίζομαι μετ’ αύτού | έπί τό βέλτιον διαδεϊναί σε τήν πόλιν. καί τούτο t. 332ν 
διατείνομαι σφόδρα σαφώς, τή σή περί πάντα ποριμωτάτη φύσει δαρρών, 
έπεί καί τήν Ήρακλέους φύσιν εΐ τις ήδει, προλόγων δτι κατορδώσοι μάν- 
τις αν ήν, έκ τών έκείνφ κατειργασμόνων είς τό προειπεΐν κινούμενος.

41 έτόξενοεν Μ 41-42 περιφανούς των Μ 43 νπεραινεΐν Μ 46 τούτου : 
τοϋ Μ 51 ήμέτερα codd. 64 εκείνων Μ * 44 45

36 βασιλεύς : Ioannes V Palaeologus.
37 απόδημος ·. in Pannoniam, 1365-66; Ο. Halecki, Un empereur de 

Byzance a Rome, Warszawa, 1930, 112 - 113; Lampros-Amantos, Βρ.
Χρ., n° 49 (p. 81 ) 26.

44 πάλιν... εξητήσαντο : extremo anno 1365, peste abrepto Georgio Syna- 
deno Astra, in sui regiminis exordio ; Dem. Cyd., epp. 94 et 98.

45 προστάτην : of. ep. 8,51.
47 διά — περί, hodiernis γιά.
50 υπερορίας : Pericli dat quod de Cimone narrat Plut., Per. 9-10.
51 τ οϋσχατον ; ef. Dem. Cyd., epp. 94,4-5; 98,35.
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8
T & ι κνρώι Άλεξίωι μεγ άλωι δομεστίκωι 

Λάσκαρι τ ώ ι Μετοχίτηι

ALEXIO LASCARI METOCHITAE, MAGNO DOMESTICO, THESSALONICAM

In Peloponneso, 1366 -1369 
Emmanuelem Raul, abusque tempore iam remoto quo valedixit Alexio, 

continuis oppressum aerumnis, amici litterae miro gaudio affecerunt. Viri 
quoque Peloponnesii, coram quibus eas recitavit, animo revolventes res olim 
ab eo gestas ( cum ipsis praesset) multos ei et felices precantur annos. Emma- 
nuelis felicitas omnibus numeris absoluta foret, nisi abesset amicus Raul ille 
doctissimus ( an Metochita ? ) qui apud despotam moratur ( Myzithrae scili
cet, apud Emmanuelem Cantacuzenum ), propter Acovae praefecturam (quam 
aut obtinet aut petit?). Honoribus ille cumulatur a despota et ab imperatore 
( Matthaeo Cantacuzeno ), sed et e regia urbe litterae ei missae sunt imperia- 
les (loannis V aut Ioannis Cantacuzeni, monachi ex imperatore?). Commen- 
datum habeat Alexius Michaelem Zygogreben, filium praefecti olim Cary- 
taenae (qui Thessalonicam petit, deferendo, proculdubio, hanc epistulam ). 
Emmanuel gratulatur Thessalonicensibus, quorum civis factus est, quod ab 
Alexio regantur. Huic Deum propitium, imperatorem benignum optando clau- 
dit epistulam.

Πολλαΐς πρότερον και ποικίλαις περιπεσών και πολυσχιδέσι σνμφο- (f. 827) 
ραις εξ δτονπερ άπερράγην τής οης τερπνής ϋεωρίας και ήδίστης ομιλίας, 
ίΐανμασιώτατε, μεταξύ των καιρών πολλών ημάς περιστάντων τήδε κατά 
συνέχειαν δυσχερών, μόλις ευτυχήαας έφάνην, μίαν τών όλων απαλλαγήν 

5 την αήν γλυκυτάτην ευεργετικήν γραφήν δεξάμενος, τοΰ Άγάλλωνος έπανή- 
κοντος. και πυκνά πυκνώς αυτήν άναπτνσσων και τοϊς έντυγχάνουσιν ένδει- 
κνΰς, και τά εγγεγραμμένα διεξιών εγώ τε τοντοις ένασμενίζων εν&ονς 
ύφ’ ηδονής γίγνομαι και οι άκροώμενοι εν εορτής ου μικρώ μέρει το πρά-

8. S 7, ί. 327 - 329. Μ 12, f. 153 - 155. Μ1, ί. 308 - 308ν.
2 άπεράγην Μ

8. Tit. Alexio : ν. ep. 7,2. Scripta est ep. 8 post ep. 7, praefecto 
Thessalonicae Alexio Metochita iterum, qui anno 1369, mense Iunio, iam 
priuatus, in monasterium Batopedii secessurus erat; Dolger, loc. laud, 
supra, ad ep. 7.

3 τρδε : in Peloponneso; ep. 7,8-15 et 23.
5 ΆγάΜωνος : de gente Agallonum ν. Νέος Έλληνομνήμων, 4 ( 1907 ) 303- 

307. Adde Andronicum Ducam Agallonem, cui nupsit Eudocia Lascarina Ca- 
lophera, eorumque filium Ioannem, in testamento Ioannis Lascaris Calopheri 
( 1388. VII. 5) quod edidi in Appendice V ad epistulas Demetrii Cydonii, n° 10.
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γμα τίθενται, δοξάζοντές σε τής αρετής, δτιπερ ουδέ τής ημών αμικρότη- 
10 τος επιλέλησαι' και εις άνάληψιν εντεύθεν οι πλείρυς τών οών καλών τε 

και | αγαδών ήκουαι και τδ τής μνήμης έκαστος φιλοπραγμόνως αναπτύσσει t 
βιβλίον, φιλοτιμούμενοι τις τί τούτων πρότερος προς εμέ τών οών άναμνή- 
σει, αόν είδότες δερμότατον και διάπυρον εραστήν, εγώ δέ τοϋ περί τε σου 
καί τών οών λέγειν τε καί ακούειν ούδέν άλλο τι τών απάντων πραγμάτων 

15 προτιμότερόν ποδ’ ηγούμενος εύδύς χορού μέσος φαίνομαι, καί κορυφαίος 
είναι νομίζων έστιάτωρ αυτοκλήτων προσαγορεύομαι δαιτυμόνων, αυτοσχέ
διον προτιδείς καί παραδείς αϋτοϊς τράπεζαν παντοίων τε καί ήδέων τών 
εδωδίμων γέμουσαν, παρακαλούμενός τε μεγαλορρημόνως αύτοΐς διέξειμι 
παν δπερ αν ή μνήμη τών σών πρότερον έτοίμως παράσχη σπουδαίον ή 

20 πάρεργον οι δ’ άκροώμενοι μεδ' ηδονής άκορέοτως, καν δποΐά ποτ' αν fj 
τα λεγάμενα, μόλις έντρυφήσαντες άπαλλάττονσιν, ουκ ελαχίστην μοι χάριν 
ομολογούντες, καί φωνάς ϊκετηρίους προς Θεόν άναπέμπουσιν, ές δσον μή- 
κιστόν σε βιώναι τον ενγνωμονέστατον καί εύπροσιτώτατον έξαιτούμενοι, τάς 
τών ετών | περιόδους συν ευδυμία τε καί ραστώνη διιόντα καί μεγάλη τή f 

25 δόξη, κατά την σήν βούλησιν. μεδ’ ών καί αυτός αυτά ταϋτα φδέγγομαι, 
πολλήν σοι χάριν είδώς δτι με τής γλυκυτάτης τούτης ουκ άπηξίωσας καί 
έπεράατου γραφής, άνεζωώδην γάρ τινα τρόπον καί άνενεώδην, καί ώς 
είπεΐν εις εκείνον ϋπ’ αυτής επανήκων τον χρόνον καί την ομιλίαν εγενό- 
μην εκείνην, καί άραν δοκώ σε τοις κεχαρισμένοις ήδεσι χρώμενον προσ- 

30 διαλεγόμενόν τε τοΐς παροΰσι καί γελώντα καί βοώντος ακούειν δπερ είώ- 
δεις ποιεΐν, καί χάριν όμολογών είμι τώ πάντων άγαδών δοτήρι Θεώ δτι 
σοι τότε δη τότε τήδ’ έντυχών ώς δησαυρώ παρ' ελπίδα καί δαψιλώς παρα- 
πολαύσας τού χρήματος ουδέ νΰν άπέτυχον τών ελπίδων, εί καί μεταξύ τό 
μήκος πολύ πάρετάδη τών χρόνων, καί, τών πραγμάτων άλλεπαλλήλοις κυμά- 

35 των τής κοσμικής δαλάττης χρησαμένων μεταβολαΐς, την ημών από σοΰ διά- 
στασιν ουκ ειασεν έπ' εύδείας είναι, σοΰ γε ές Θετταλούς μεταπεσόντος εκ 
Βυζαντίων. | ένί γέ τφ τούτφ μόνφ τών πάντων ενδεώς έχειν φαίνομαι f 
δτι μοι ’Ραούλ τον σοφώτατον, τό πάντιμον καί πράγμα καί δνομα, συμπα-

10 πλείως Μ 16 εσθιάτωρ codd. αντοκλήτωρ Μ 17 καί om. Μ τε otn. Μ 
18 διέξειμοι Μ 20 όπαίαποι'Μ 23 ενπροαιώτατον Μ 24 μεγάλους ΜΜ1 27 αγέ
ραστου Μ 28 επανήκον SM1 επανήκοντα Μ 31 είμι om. SM1 τφ : τών codd. 
32 δή τότε om. Μ 32- 33 παραπολαΰααι Μ 35 μειαβολλαΐς Μ 37 ενί γε τφ codd. 32 * * * *

32 τήδε : puta, Thessalonicae ; ν. infra, lin. 48-51.
36 επ' ευθείας... μεταπεσόντος : Thessalonicam sibi commissam petivit Alexius

a. 1366. Sed cur propterea non iam «in recto» distet ab Emmanuele et
Peloponneso non satis perspectum habeo.

38 "Ραούλ : Emmanuel Raul Metochita ? v. ep. 6.

. 827v

. 328

. 328v
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νηγνρίζοντά μοι νυν ουκ ευτυχώ, δεξάμενος τά οά γράμματα, καϋάπερ γάρ 
40 υπήρξε γραμμάτων και λόγων και φιλοσοφίας εραστής ήθέλησέ τι μικρόν 

και πραγμάτων μετασχειν, διά τό μή δοκειν παντάπασιν Αμαθής ή Αδόκι
μος και περ'ι τον τ’ είναι, κΑντενθεν ήν που περί τήν τής ’'Ακρας αποδήμων 
αρχής, ενι δ’ ΰγιαίνων καί ενεκτών παρά τώ λαμπρότάτω δεσπότη, λ.αμπρά 
τιμώμενος, ουκ ελάχιστης απολαύουν καί τής παρά του βασιλ.έως κηδεμονίας, 

45 καί γραμμάτων βασιλικών από τής Πόλεως άξιούμενος. τον δε Ζυγογρέβην 
κΰρον Μιχαήλ οίδ’ ότι σαφώς επίγνωση, μεμνημένος τοΰ τε πατρός αυτόν 
καί τζαοναίου τών τότε αρχηγών Καρυταίνης, καί τοΰ προσήκοντος Αξιώ
σεις επί ξένης επιδημήσαντος. εγώ δ’ είμί πεπολ.ιτογραφημένος Θεασαλονι- 
κενς, ώς αύτόχθων αυτόχρημα εν αυτή τή πολν,υμνήτω πόλει τραφείς καί ι. 

50 Ανατραφείς, καί παιδείας δαης εχων φαίνομαι μετααχών, πολλών ών εντεύ
θεν οφειλέτης αυτή πρεσβειών, καί τοϊς αυτής οίκήτορσι συγχαίρων δια τελώ 
δτι σε κατά γε δή τά παρόντα μετά Θεόν προστάτην πλουτοΰντες φαίνονται, 
καί εΐης γε παρά τφ κρατίστω καί θειοτάτω βασιλεΐ τιμώμενος καί στεργό- 
μενος, τή τον Θεόν παντοδυνάμω δεξιοί περιφρονρονμενος, παντός λνποϋν- 

55 τος Ανώτερος, ώς αν καί ημείς οι σου μόνον κατ’ ακρας ώς Αληθώς έξημ- 
μένοι τών έφετών ώς ένόν Απολανειν εχωμεν.

9

'Ο 'Ραοΰλ τώι Τζακονοπονλωι

TZACONOPU 1,0

In Peloponneso, 1366 - 1369 

Bonorum virorum cultor Tzaconopulus illis se connutnerare fingit Emma- 
nuelem Raul, cuius litteras magno domestico missas ( ep. 7 aut 8 ?) legere

39 δεξάμενος... γράμματα bis M 42 ”Ακρας : leg. Άκοβας 43 ευ έκ τών S 
49 τραφείς καί om. Μ 51 τοϊς ; τής Μ1

9. S 8, {. 329-330. Μ 3, f. 144ν -145. Tit. Ό om. S 42 43 44 45

42 ”Ακρας : non dubito quin ”Ακοβας scripserit noster. Ita librarii Άκωβήν 
in ‘Ακριβήν mutauerunt apud Laon. Cbalcocandylem, t. II, 204,22 (Darko).

43 δεοπότγ] : apud Emmanuelem Cantacuzenum, Myzithrae.
44 βαοιλέως : Matthaeus Cantacuzenus, qui Myzithrae degebat ?
45 βασιλικών : Aut Ioannis V Palaeologi, aut eius filii Andronici IV.
45 Ζυγογρεβην : qui, procul dubio, epistulam detulit.
52 προστάτην : cf. ep. 7,41 -44.
53 βασιλεΐ : Ioannes V Palaeologus.
9. Tit. : Tzaconopulo, amico ex condiscipulo, inscripta est ep. 33 Gregorii 

Acindyni, cuius finem appono : « ...all’ εις τό πλέον μηκύνειν ου τε κατ’ επιστολήν
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cupit. Quamquam blandientis amici verbis minime deceptus, Emmanuel exem- 
plum epistulae mittit Tzaconopulo, quern ob singqlare meritum semper optat 
secum habere.

“Οντως συ τών αγαθών άνδρών κατ’ ακρας έζηρτημένος και τής εκεί- (f. 329) 

νων Μούσης δεύτερα πάντα τιθέμενος, οϋπω κόρον έξειν δοκεΐς επί μαθή- 
ματα και λόγους παρακαλών τούς ανθρώπους. δθεν άρα και τά εμά θαυμά
ζεις ψελλίσματα καί περί τούτων μάκρους αποτείνεις επαίνους, τούτοις εμέ 

5 τοΓς λόγοις νομίζων άποδείξειν βελτίω. εί δε τις σε ήρετο φάακων ούτως· « ώ 
αριστε' προς Θεοΰ καί σοφίας αυτής, τον πάντα κύκλον χαίρειν άφείς | καί f. 329ν 

ταυτηνί την καλήν περί τούς λόγους οικονομίαν, έξαύδα, μή κεϋθε νόω· 
τί αοι περί τών τοΰ ’Ράλη δοκεί ποιημάτων; », πώς οϋκ έμελλες, ώ βέλτι
στε, την αληθή ψήφον παρέξειν; δμως, επειδή:τερ οϋτω φής έρδν τών έμών 

10 πονημάτων, έξεστί σοι καί την προς τον μέγαν δομέατικον όραν επιστολήν, 
ήν δλίγφ πρόαθεν ήξίωσας πέμψαι. εγώ δε σε εβουλόμην την θαυμαστήν 
κεφαλήν άίί παρεΐναι καί τοΐς σοΐς μελιρρύτοις λόγοις εύφραίνειν ημάς, 
ουδέ γάρ έστιν, οϋκ έατιν, οϋ μά τούς λόγους αυτούς, δτε σε τής μνήμης 
εκβάλλω, μάλιστα δέ τδ καθ’ έκάατην έργον έμοί προ πάντων περί 

15 σου διαλέγεαθαι, καί μόνη τή τοιαύτη μνήμη τά μέγιστα ευφραινόμενος, 
ούτως εγώ τής σής αρετής έάλων κατ' ακρας, καί οϋτω σε φιλών αεί καί 
θαυμάζων ου παύομαι, καί μοι δοκώ μή μόνον εμέ περί τά σά μανικώς 
έχειν, αλλά καί πάντας σχεδόν, τις γάρ οϋκ αν έκπλαγείη τήν αήν περί τά 
καλά φύσιν προσβολών σοι το πρώτον; τις δ’ οϋκ αν άγασθείη τδ σδν περί 

20 πάντας επιεικές | καί φιλάνθρωπον; καί μή μοι ταϋτα κολακείαν καλέσης, t. 330 

ώ πάντων αριστε. οϋδέ γάρ είκδς τδ ον αϋτδ κολακείαν νομίζειν, ώσπερ 
οϋδέ κολακείαν εΐποις αν πάντως γ’ εΐ τις ώς άνδρεΐον διηγείται τδν Άχιλ- 
λέα, καί τδν Άριστοτέλην φιλόσοφον καί ρήτορα τδν Δημοοθένην. άλλ’ ώ 
γενναίε, πρδς Θεού καί τής σής αρετής, γράφε ήμιν καί πέμπε, καί πολλήν 

25 σοι περί τούτου γνωσόμεθα χάριν. — ερρωαο.

4 ψελίσματα Μ 6 κύκλων Μ 8-10 πώς... πονημάτων om. Μ 14 σε : σοϋ 
codd. 18 γάρ αν ουκ άν Μ 22 γ’ om. Μ * 7

και ό θαυμάσιος ήμιν αδελφός 'Ατονέμης γόμων άπάσης σοφίας καί νοΰ καί φρονήσεως 
υπέρ τήν ηλικίαν... πάντα σοι διαοαφήσει τά κατ’ αυτούς ( Palamitas ) ακριβέστατα, 
άκούων δε καί Μακρηνόν αδελφόν σοι αυνεΐναι... τοΐς αύτοϊς τούτοις αυτόν γράμμασι 
δεξιοΰσϋαι. ου γάρ ήν άπεικός τούς τοΐς αύτοΐς κεκοσμημένους τρόποις καί άλλήλοις αυμ- 
πνέοντας καί τοΐς αϋιοΐς παρ’ ήμΐν γράμμασι προσηγορεναϋαι ». Cod. Venet. Marc, 
gr. 155, f. 64 - 65.

7 Horn. A 363.
10 δομέατικον ·. Alexius Theod. f. Metocbita, ad quern epp. 7 et 8.
10 επιστολήν : ep. 7 aut 8 ?
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10
Tώ ι τον ’Ορεινόν

ABBATI MONASTERII ORINI

Scripta in Peloponneso
Venia carere pronuntiat Emmanuel Raul quod abbas Orini cum primori- 

bus sui monasterii domum revertens a sede despotae ( Myzitbra scilicet), per 
sua vix non transiens vestibula, non declinaverit ad salutandum amicos seque 
cum suis refocillandum, post noctem actam sub divo.

Nvv εγνων έναργώς ώς άληΰώς, ώ ϋεσπέοιε, ώς παρ’ ούδέν έστι τι&έ- ι 

μενον τούμόν παρά οοί, δτι παρήλιες ημάς διιών πληοίον, σχεδόν άπό των 

προύίύρων, μηδ'ε παρακύψαι καταξιώσας, καίτοι μετά τών λογάδων της κατά 

σέ ταύτης σεβάσμιας μονής την πορείαν ποιούμενος, δ δη και διαψερόντως 

5 εμελλεν ημάς εύφρανεϊν, άλλως τε καί δη άπό τον πάντα λαμπροτάτον ήμών 

δεσπότου, εν&α και γνησίων εαμεν φίλων εύτυχηκύτες, έτυγχάνετε ποιούμε

νοι την επάνοδον, συ δέ και τής πριν αξίας εΐης [ κατεχόμενος] έπειλημμέ- 

νος, ον μέρος οϋκ ελάχιστον ήμεν καί ήμεΐς ϊμειρόμενοι. τίνα ονν ούκ άν 

τοντο άκούοντα προς κατηγορίαν σήν ήγειρεν; εγώ μέν ονν οίμαι πολλ.ούς, 

10 καί μάλιστα τους ημάς εϊδότας επί φιλίμ σεμνυνομένους. τις καύσων υμάς 

ουνήλαννεν; δαπερ εί καί παρών ετύγχανεν ήν παρ’ ήμΐν δν ούκ αγνοείς τά- 
πης θαυμαστός ήπλωμένος προς άναψνχήν, εύσκιοφύλλων ευτυχών καί | ύψι- ι. 

κόμων τών έπισκιαζόντων, ενκράτοις αϋραις ύπορριπίζων τους εντνγχάνον- 

τας. ψύχος δέ ποιον, πάντως δ’ ουδέ μία ανάγκη, ούκ δμβρος ού χιών, ούκ 

15 απευκταία τις φήμη δέος εμποιούσα τοΐς δδοιπόροις. τό δέ τής ώρας ήν 

δειλή πρωία, δεομένη καί τίνος παρακλήσεως, μάλιστα τοΐς εν νπαί&ρφ 

καϋάπερ δη καί νμΐν διανυκτερεύαασιν. ήδίκησας ονν ημάς, εύ ΐοϋι, τά 

μέγιστα· καί φρόντίσον δπως δίκας άποδως τής ολιγωρίας. — ερρωαο.

10. S 5, ί. 326 - 326ν. Μ 7, ί. 149 - 149ν.
1 εγνων om. Μ 2 πλησίον om. Μ 6 εαμεν : ήμών Μ 7 κατεχόμένος om. Μ 

11 δαπερ : δπερ codd. 10

326

326ν

10. 6 δεσπότου : Emmanuel Cantacuzenus ; ep. 2,2. 
11-12 τάπης : cf. ep. 6,37.
12 εύσκιοφύλλων : cf. ep. 6,43.

5 - 11 - 1956
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11
Τώι τοΰ ’Ορεινόν ήγονμένωι

ABBAXI MONASTERII ORINI

Scripta in Peloponneso
A malis praedecessorum exemplis laudabiliter recedens abbas Orini 

semper oboedivit praeceptis patronorum monasterii, Plato sanctimonialem, 
viduam Plateos, respieientibus. Platys ille ( unus ex patronis ) nonnula sta- 
tuit, quae effectum haberent si Plato visum amitteret. Quod cum factum sit, 
abbas, defensor et procurator Platus, procul dubio suum adimplebit officium, 
nec est cur Emmanuel Raul amplius de boc scribat.

Οΰκ έδει πάντως ήμΐν, ώ ΰεσπέσιε, πρός γε σε γραμμάτων ονδέ λόγον (f. asev) 
τίνος προς άνάμνησιν ών παρ’ άλλων ήδίκηται πρότερον ή παρά σοί νΰν ονσα 
μονάχη μήτηρ ημών η Πλατώ, σε προστάτην πλοντήσασα, δτι των ειδότων 
εϊ τά αυτής, τυγχάνων θρέμμα και παίδενμα τής κατά σέ δη ταντης πανσε- 

5 βάστης μονής, ης δή παρά τον Θεόν και την προστασίαν ένεχειρίοέλης, και 
οιι, των προ σου ά&ετούντων τά πρός αυτήν των κτητόρων κεκυρωμένα, τον 
προσήκοντα συ παρών δι’ ελέγχων έπεδείκννσο ζήλον υπέρ τοΰ δικαίου άγω- 
νιζόμενος, J οίμαι, τον λέγοντος μεμνημένος « ζηλώ γάρ υμάς Θεόν ζηλώ » f. S3? 
και « ζήλων έζήλωκα τω Κυρίω παντοκράτορι » και « δ ζήλος τον οίκον σου 

10 καταφάγεταί με», ννν ουν ήγγελταί μοι ώς, ών ενεκεν <5 Πλατύς εκείνος 
δεδοικώς ώς προνονατερος την πρόνοιαν εποιήσατο τής τον σιτηρεσίου τότε 
διακονίας αυτής έκ των προσόντων αντφ, και αυτή δή ννν περιπεσοϋσα φαί
νεται τη άορασία, ήν είτε λνπαι είτε δή τό γήρας αυτό είτε και τό χάννον 
τοΰ ύήλεος αυτή τω χρόνο) καμόν προύξένησε' και δεΐται πολλής υπό πολ

λά λής τής ανάγκης τής προμηϋείας και βοηέλείας. και ένι γε σου μόνον, τοΰ 
και δυναμένου και την των αυτών εχοντος πραγμάτων καί προστασίαν καί 
εξουσίαν, έκ τών ένόντων καί δυνατών ώς εφικτόν έξιάοϋαι τό συμβάν αυτό 
δή ταντη τής άορασίας δυσχερέστατον πάϋ·ος, μηδέν έτερον δρώντα ή τό 
πρός αυτήν εκείνο μόνον δ φαίνεται κνρωϋέν παρά τών κτητόρων εκείνων.

20 εγώ δέ σε μόνον δπερ | αυτή καί ανιός έποφείλω, μετά τοΰ συνήθους καί ι. 337ν

11. S 12, f. 336ν - 337ν. Μ 8, f. 149ν-150.
6' et 19 κτιτόρων codd. 11 προνονατερος : προυνέοτερος codd. ; cf. Soph., Aj. 

119. 12 αύτφ : ανιών Μ 14 αυτί] τε τφ Μ 15 προμηϋείας ·. προϋνμίας Μ
20 αυτή Μ προσ. χ. συν. Μ, et S primurn, sed suprascriptis β' et a' debitus 
ordo signatur. 11

11. 8 2 Cor. XI 2; 3 Reg. XIX 10; Psalm. 68,10.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΙ' Η
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προσήκοντος γράφων θάρρους, υπομιμνήσκω, καί αοι πλείατην δτι γνώσο- 

μαι χάριν, ευ ΐοέλι, δικαίως εκπληρουμένου τον τοιοντον δικαίου. — έ'ρρωαό 

μοι, και κατά τον διπλοϋν αν&ρωπον ερρωσο, όσιώτατε πάτερ.

12
Τώ ι Γασ τρ έ αι

GASTREAE PICXORI

Script a in Peloponneso

Dormitionem Beatae Mariae Virginis a Gastrea potius quam ab alio 
pictori sibi depingi desiderat Emmanuel Raul, quod eum viderit, viginti sex 
annis ante, superiore Tabia, summa similitudine exprimentem praeclarum 
exemplar ibi servatum.

Εί σοφόν τι χρήμα ζωγράφων χειρ, καί δεινή μιμήσασϋαι την άλή-(ί.32βν) 

{λείαν, τής τής σής σοφίας χρήζω κάγώ χειρος διά την τής ύπεράγνου μη- 

τρδς τον Σωτήρος Χρίστου σεβάσμιον καί πανένδοξον κοίμησιν, μεμνημένος 

μάλιστα καί τής σής ονκ ελάχιστης περί τούτο σπουδής, χρόνοις πρότερον 

5 ουχ ήττον είκοσι προς τοϊς εξ, δτε ταυ την εν ακρίβεια ζητών ες την ανω

τέρω Ταβίαν πολλάκις εω&εν έφοίτας τους αρχετύπους εκμιμούμενος πίνα

κας. δϋεν καί άξιώ του ζητούμενου τνχεΐν παρά σου μετά τον προ\σήκοντος. ί. 327 

πέπομφα δέ σοι διαγραφέν δπερ ήμεν πρότερον κεκτημένοι, καί μέλλω πολ- 

λήν σοι την χάριν, εν ιαΟι, γνώαεαϋαι. τα πλείω δέ αοι φωνή ζώση ό νιος 

10 ημών Νικηφόρος άναγγελεΐ. — έρρωσό μοι τό προσφιλέστατόν μοι καί δμμα 

καί πρόσφ&εγμα, γενναιότατε καί σοφώτατε.

12. S 6, f. 326ν - 327. Μ 9, f. 150 - 150ν. Edita, Byzantinische Zeitschrift, 7 
( 1898 ) 310.

5 προς : προ Μ 6 εκμιμούμενος Μ : εκαιμονμενος aut εχαμουμενος S 12

12. 6 Ταβίαν : ν. Byz. Zeitsch., 7 ( 1898 ) 307 - 315.
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Appendix

Ex actis Ioann is Gerardo, publici no tar it

VENEZIA, ARCHIVIO DI SXATO, NOTAI DI CANDIA, GIOVANNI GERARDO

Candidae in Creta, 1355. VII. 24 

Die uigesimoquarto coinmittens commiUo ego Georgius Gabrielo- 
pulo de Constantinopoli, nunc morans Candide, tibi prouido ac discreto 
uiro Nichiforo Vlasto, notario et scribe Coroni, ut amodo in antea, pro 
me et meo nomine, plenam uirtutem et potestatem habeas comparendi 

δ coram magnifico domino, domino Andrea Mauroceno, honorabili 
castellano Coroni et Mothoni, et alio ubicumque fuerit opus, ad petten- 
dum et accipiendum totam peccuniam et unum indumentum, que iussu 
ipsius domini castellani fuerunt ablata Dimitrio Chgdoni nepoti meo, 
qui de domu mea, in qua morabatur mecum Candide, modo indebito 

10 et inonesto accepit mihi ducatos auri Venetos guadraginta quinque et 
recessit occulte uenitque Coronum, ubi partem eorum dissipauit et resi
duum eorum ob relalionem factam dicto domino castelano fuit acce- 
ptum sibi et depositum in camera, de quibus quidem ducatis et dictum 
indumentum sibi fieri fecit, et si contingeret, placitandum et deffen- 

15 dam iura mea contra quascumque personas tarn in pettendo quarn in 
respondendo, cartam quoque securitatis et quicquid alius opus fuerit 
generaliter et specialiter circa dictum negotium faciendum et complen- 
dum, et si expedierit in anima mea iurare, sicut egomet presens facere 
possem et deberem, promittens firmum habere quicquid inde feceris. 

20 Si igitur etc■ penam auri libras quinque, contractu firmo. — Tfes)t(es). 
M. Bogodiono. Ge. Habramo. Complerc et dare. Sibi dedi.

8 Dimitrio Chydoni; non prseclarus ille scriptor, qui tunc in aula Constan- 
tinopolitana τον μεσάζοντα ayebat, sed fortasse Cydonius ille de quo in ep. 6,29.
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