
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ

Α' ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ «ΣΥΝΕΙΣΑΚΤΩΝ»
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ KYIIPQ (ΠΕΡΙ ΤΟ 1400)

Ούδέν Ικπληκτικόν η περίεργον δτι ή περί to 1400 καί μέχρι τής άλώ- 
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως εποχή, την οποίαν περίπου καλύπτει διά τής 
ζωής του (1350 ; -1432 ;) ό εκ των τελευταίων μεγάλων πατέρων τής Εκκλη
σίας ’Ιωσήφ Βρυέννιος1, είναι εποχή εκλύσεως καί καταπτώσεως τών 
ηθών. Άδροτάτην εικόνα τής εν Κωνσταντινουπόλει, Κρήτη καί Κυπρφ 
ηθικής καταπτώσεως τής ελληνικής ( αλλά καί τής φραγκικής) κοινωνίας έδω- 
κεν οΰτος είς διαφόρους του συγγραφάς, μαστιγώνων τούς συγχρόνους του 2 
ώς δεισιδαίμονας, παραβάτας τών ηθικών νόμων καί δή τών περί τήν οικο
γένειαν. Μεταξύ αυτών, φυσικώτατον είναι, ό έλεγχος ν’ απευθύνεται πρω
τίστους προς τούς κληρικούς, εγγάμους τε καί αγάμους.

Τά αίτια τής διαφθοράς οϊαν παρουσιάζει αυτήν ό Βρυέννιος είναι ποι
κίλα. Ώς προς τήν βασιλεύουσαν, δεν πρέπει νά παροράται ή κατάπτωσις 
τοϋ Βυζαντινού κράτους, περιορισθέντος ίδίςι είς αυτήν καί μικράν περί 
αυτήν περιοχήν, ούχί πάντοτε ασφαλή, καί εις τινας νήσους, καί ή συναί- 
σθησις τού εγγύζοντος τέλους. Οί ίδιώται έζων πλέον δι’ αυτούς, το κράτος 
ήτο πτωχόν, τά τείχη κατέρρεον, άλλ’ οί δυνατοί φκοδόμουν τριώροφους 
οικίας. Οί μοναχοί εξησφάλιζον περισσότερα τών δύο «αδελφάτων», διά 
ν’ αυξάνουν τά είσοδήματά των, οί έγγαμοι κληρικοί δεν ήσαν υπόδειγμα 
ζωής. Ή απιστία, ή άσυνειδησία καί ή ελαφρότης δεν ήσαν πράγματα σπά
νια. Ή τουρκική λαΐλαψ Ισάρωνεν ήδη μίαν κατάστασιν ή οποία εΐχεν ώρι-

1 Περί τοΰ άνδρός τοΰ έργου του καί τής εποχής του πρβλ. Νικολάου Β. 
Τωμαδάκη, "Ο ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, Μελέτη φιλολο
γική καί ιστορική, έν Άθήναις 1947, 8°, σσ. 148, δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία. 
Έκ τών νεωτέρων δημοσιευμάτων δρα κυρίως Ν. Β. Τωμαδάκη, ’Ιωσήφ Βρυεν- 
νίου ανέκδοτα έργα κρητικά, ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σσ. 130- 154.

2 Πρβλ. τάς συγγραφάς τοϋ Βρυεννίου : α') Λόγος έξιτήριος πρός τούς Κρή- 
τας Γ', 1784, σσ. 36 έξ., Ιδίςι σσ. 40-46. β') Κεφαλαίων επτάκις επτά τό ΛΘ' Περί 
κρειττόνων ε&ών, "Εργα Γ', 1781, 105- 109. Κεφ. ΜΖ’ Τίνες αΐτίαι των κα&’ ημάς 
λυπηρών, αυτόθι, σσ. 119-123. γ') Λόγος Γ' είς τήν μεγάλην Παρασκευήν, Έργα 
Β', 1768, σσ. 244 -272 καί πολλαχοΰ αλλαχού.
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2 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

μάσει. Πολλο'ι έφευγον εις την Ευρώπην, άποσύροντες και τά αγαθά το)ν, 
διά νά λείψουν από τάς εύθύνας κα'ι τούς κίνδυνους. "Οσοι συνεζήτουν περί 
των μέσων τής άνορθώσεως — άνθρωπισταί νέου τύπου ή καλόγηροι ευσε
βείς τής παλαιάς σχολής—δεν ήδύναντο ούτε νά συμφωνήσουν, ούτε νά 
εύρουν φάρμακον. Αί πωλήσεις, παραχωρήσεις εδαφών εις τούς ξένους, ή 
ύποτέλεια εις τούς Τούρκους, ή οικονομική έξάρτησις από τούς Φράγκους, ή 
επαιτεία από την Δύσιν, ή πτωχεία καί ή αδυναμία δεν ήσαν κλίμα κατάλ
ληλον διά ν’ άνθήση ή αρετή. 'Υπήρχε πάντως ή συναίσθησις τοϋ πταί
σματος.

Εις τάς δύο μεγαλονήσους ή κατάστασις ήτο διάφορος, διότι ή Κύπρος 
ήτο μακράν καί τής Βασιλευούσης καί τής δυνατότητος συνεχών επαναστά
σεων, ενώ ή Κρήτη συνεχώς άντέδρα κατά τών κατακτητών καί εύρίσκετο 
πλησιέστερον προς την Πόλιν παρά την Ένετίαν. Ή εκκλησιαστική κατά- 
στασις ήτο διάφορος επίσης, καθώς ή μέν Κύπρος1 είχεν επισκόπους «ορθο
δόξους», ύποτεταγμένους εις τούς φραγκεπισκόπους της άναγκαστικώς, ενώ 
ή Κρήτη δεν είχε μέν τό παράπαν ορθοδόξους αρχιερείς άλλ’ ή ’Εκκλησία της 
έξηρτάτο ευθύ εκ τοϋ οίκουμ. Πατριαρχείου, άσκοΰντος άμεσον έπ’αυτής επιρ
ροήν. Προκειμένου περί τής Κύπρου εκεί εγίνοντο απλώς δεκτοί οί πατριαρ
χικοί ιερείς. Καί από άπόψεως κοινωνικής συστάσεως τά πράγματα διέφερον, 
διότι εις Κρήτην τό ελληνικόν άρχοντολόγιον ( ορθόδοξον ) ήτο ισχυρόν, πλεΐ- 
στοι δέ δσοι Φράγκοι εΐχον εξορθοδοξισθή (καί εν συνεχείφ έξηλληνίσθη- 
σαν). Πάλιν από άπόψεως χαρακτήρος οί Κύπριοι ήσαν πάντοτε εύεπιφο- 
ρώτεροι προς τάς σαρκικάς αμαρτίας — λόγιρ τοϋ κλίματος καί τής γειτνιά- 
σεως τών ’Αράβων — από τούς Κρήτας, τών οποίων δ αστικός πληθυσμός 
έρρεπε προς τήν αταξίαν άλλ’ δ γεωργικός ήτο φύσει συντηρητικός.

"Ομως κοινή ήτο ή στέρησις τής ελευθερίας καί ή άπαιδευσία. Έν αντι
παραβολή προς άλλα τμήματα τοϋ δουλεύσαντος έθνους αί δύο μεγαλόνησοι 
— προπορευομένης αληθώς τής Κρήτης — έθρεψαν πλήθος λογίων άνδρών 
κατά τούς χρόνους εκείνους καί τά μοναστήριά των εγένοντο φροντιστήρια 
γραμμάτων καί παιδεύσεως, άλλ’ ή παιδεία αϋτη δεν ήτο ασφαλώς λαϊκή καί 
δ μέγας ό'χλος τών βιλλάνων - παροίκων, χωρικών προσκεκολλημένων εις τά 
κτήματα τών αρχόντων (φεουδαρχών), έμενεν αμαθής, δεισιδαίμων καί 
απληροφόρητος. Μέγας αριθμός ιερέων (διά τήν Κρήτην περί τάς 2000!) 
δεν ήδύνατο νά έχη δλος τήν αυτήν γραμματικήν, πνευματικήν καί ήθικήν 
παρασκευήν. Επομένως αντί οδηγού προς τήν αρετήν ήτο υπόδειγμα τών

1 Τά περί Κύπρου κείμενα τοΰ Βρυεννίου είναι κυρίως δυο : α') Μελέτη τής 
τών Κυπρίων πρός τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν μελετηθείσης ένώσεως, Β', 1768, σσ. 
1-25 καί β') ή επιστολή τοΰ Βρ. ’Ιωάννη τφ Συριανφ, ήν τό πρώτον έδημοσίευσα 
ό Ίωσ. Βρ. καί ή Κρήτη, 1947, σσ. 133 - 137.
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κακιών τοϋ πλήθους. Δεν πρέπει νά λησμονώμεν δη ή είσοδος εΐς τον κλή- 
ρον η ή κατάταξις είς μονασχήριον ύψωνε ιόν κληρικόν από τής τάξεως των 
χωρικών εΐς άλλην τινά τάξιν, άπηλλαγμένην στρατεύσεως (αγγαρειών θαλάσ
σης!) και άλλων υποχρεώσεων, και έξησφάλιζεν εΐς αυτόν τα προς τό ζην. 
'Επόμενον λοιπόν δτι έπεδίωκον την τοιαύτην διαφοροποίησιν, οΰχί έκ λόγων 
εύσεβείας άλλ’ εξ υπολογισμού, πλεΐστοι δσοι απαράσκευοι και ανίκανοι νά 
δαμάσουν τα πάθη των. Ούτως αί κακαι έξεις τής εποχής παρηκολουθουν 
αυτούς και ως κληρικούς καί ως μοναχούς. Καί οΐ μεν τοϋ κλήρου (ιερείς, 
διάκονοι, έγγαμοι) εκτός τής νομίμου συζύγου αυτών συνετήρουν παλλακάς, 
άποθνησκούσης τής συζύγου — παρά πάντα ιερόν κανόνα — έλάμβανον δευτέ- 
ραν σύζυγον1 2, προ δέ τής χειροτονίας αυτών διήγον βίον ούχί άνεπίληπτον 
(εγνώριζον την γυναίκα γενικώς ή έγνώριζον προ τού γάμου των την σύζυ
γόν των). Οί δέ χωροεπίσκοποι τής Κύπρου, οΐ ιερομόναχοι καί μονασταί 
τών Νήσων συνετήρουν παλλακίδας υπό τον τύπον τών συνεισάκτων, συνήθη 
άνά τούς αιώνας είς τούς « αγάμους » κληρικούς8, δηλονότι τάς περιποιού
μενος αυτούς γυναίκας, προφάσει μέν άσκήσεως, διά τής κατανικήσεως τοϋ 
πειρασμού, πράγματι δέ διά την άναπλήρωσιν τών έκ τοϋ γάμου ελλείψεων! 
Ύπήρχον παραδείγματα καί τεκνογονίας νόθων έκ τών συνεισάκτων κ.ά. 
σκανδάλων, καθώς μοναστριών συζουσών μετά μοναχών!3 * * * * Ταϋτα πάντα δέν 
εγίνοντο φυσικά αιτία οικοδομής τών απλών ανθρώπων, οΐ όποιοι έβλε-

1 Καί έν Κρήτη, λόγφ τής ένσκηψάσης πανώλους ( 1588) κληρικοί τινες ήλθον 
είς δεύτερον γάμον παρά τούς κανόνας, τούς οποίους συνεχώρησε Μελέτιος ό Πηγας 
δι’ εγκυκλίου του έκ Κωνσταντινουπόλεως ( 1596) δτε επίτροπος ήτο τοϋ οίκουμ. θρό
νου. Πρβλ. Άγαθ. Νινολάκη, Ή προς τούς Κρήτας αλληλογραφία Μελετίου 
τοϋ Πηγά, έν Χανίοις 1908, ίδίρ τό ύπ’ άριθ. 6 κείμενον έν σσ. 30-33.

2 Πρβλ. τόν λόγον Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Πρός τούς έχοντας 
παρθένους συνεισάκτους, Μ i g n e, PG, XLVII, 495 - 514 (Νέα εκδοσις είς τήν 
Collection G. Bude ύπό J. Dumortier, L,es cohabitations suspects..., Paris 
1955, πρβλ. Κυριακήν Μαμών η, ’ Αθήνα ΝΘ', 1955 305-308). Πρβλ. δμοίως 
τοϋ αύτοϋ Χρυσοστόμου, Περί τοϋ τάς κανονικός μή συνοικεΐν άνδράσιν, Μ ΐ- 
gne, ένθ’ άνωτ., 513-532.

3 Πρβλ. Β', σ. 8: < Το δε τους προφανώς διγαμοϋντας χειροτονεΐν και τους μετά
την χειροτονίαν εις οννοικέσιον δεύτερον ερχομένους, και τους παιδοποιοϋντας μετά πορ
νών και συνεισάκτων αναφανδόν παραδέχεσϋαι πάντας και τούτοις συλλειτουργεΐν, ου
τυραννούμενοι πρός τίνος αλλά ϋέλοντες οΐκοΰ’εν πράττουσιν' δϋ'εν ο ύ δ ε ί ς τών ι ε ρ ά-
σ ϋ α ι λαχόντων ε σ τ ί π α ρ' αϋ τ οΐ ς δς και μη παλλακάς έκ τοϋ φανερού κέκτη-
ται και ζώσης αύτφ της νομίμου (!), και ϋανούσης μάλλον, και προ τοϋ συναφύλήναι 
αυτή. Καί οϋτοι πάντες ιερουργοί καί τοΐς έπισκόποις συλλειτουργοί' τό <5έ αίτιον δτι 
καί οι επίσκοποι την αυτήν αύτοΐς ο<5όν διήλϋον, καί τοΐς αύτοΐς ϋπέκυιραν πάΰεσι » ! 
*Εκ του φοβερού τοΰτου χωρίου φαίνεται οτι ή ηθική κατάστασις είς Κρήτην, δια- 
τελούσαν ύπό τήν έμμεσον έποπτείαν τού οίκουμ. θρόνου, ήτο άπείρως καλύτερα, 
διότι εκεί τά κρούσματα ήσαν σποραδικά.
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πον τούς πνευματικούς των ταγούς ού μόνον πωλοϋντας τά μυστήρια (Ιξομο- 
λόγησιν · άφεσιν - μετάληψιν) άλλα και προσηλωμένους προς την σάρκα τής 
οποίας ύπετίθετο ότι είχον χωρισθή διά τοϋ αγγελικού σχήματος1.

Και περί μέν τής Κύπρου δεν θέλω πολυπραγμονήσει. Τό 1412, ό 
Ιωσήφ Βρυέννιος ήναγκάσθη νά έκθέση την εκεί κατάστασιν διά μελανών 
χρωμάτων, διά ν’ άποτρέψη την ενωσιν τής υπό τούς Φράγκους έπηρεαζο- 
μένης Ελληνικής Κυπριακής Εκκλησίας προς την ’Ορθόδοξον, δι’ ήν άνα- 
γνώρισιν καί ενωσιν είχε σταλή τοποτηρητής τοϋ οικουμενικού πατριάρχου 
εκεί κατά τά έτη 1405 -1406 καί είχε προστή προς τούτο συγκληθείσης συνό
δου. Διά γενικωτέρους εθνικούς καί θρησκευτικούς λόγους, άμεσον σχέσιν 
έχοντας προς την εν Κρήτη, Ρόδφ κλπ. νήσοις κατάστασιν, ήρνήθη νά συγ- 
κοινωνήση καί συμφορέση μετά των ύποτεταγμένων χωροεπισκόπων καί τού 
άλλου ελληνικού κλήρου τοϋ ώρκισμένου εις τον πάπαν, επικαλείται δε προς 
τούτοις καί την έπίμεμπτον διαγωγήν αυτών, συντηρούντοιν παλλακίδας, 
διγαμούντων, συζώντων μετά συνεισάκτων, εχόντων νόθα κ.ά. κακά. Ή άνα- 
γνώρισις τής τοιαύτης καταστάσεως τής Κύπρου ήτο δυνατόν νά φέρη παρά- 
λυσιν τής ορθοδόξου εκκλησίας τής Κρήτης (κ.ά. νήσων), διά τοϋ γενικού 
λατινισμού, άναγνωρίσεως δηλαδή υπό τών εκεί ορθοδόξων ιερέων τών 
εκκλησιαστικών αρχών τής Δύσεως αντί τού οίκουμ. πατριάρχου2.

'Ως προς τήν Κρήτην όμως αί σχετικαί προς τήν ακολασίαν τοϋ κλήρου 
ειδήσεις δεν προέρχονται μόνον από τούς έπιτιμητάς αυτού κληρικούς τού 
πατριαρχείου, αλλά καί από τάς ενετικάς άρχάς, αί δποΐαι μάς δίδουν μελα
νήν εικόνα τής καθ’ όλην περίπου τήν ενετοκρατίαν ηθικής καταπτώσεως 
αυτού. Μολονότι είναι ή έκθεσις αυτή μεταγετεστέρα, θά υπενθυμίσω εδώ 
ότι τήν 1711ν ’Απριλίου 1589 είς μίαν Relazione του δ Ενετός προβλεπτής 
Zuane Mocenigo λέγει ότι οί Κρήτες ιερείς « πωλοϋν τήν έξομολόγησιν καί 
τήν θείαν μετάληψιν είς τούς έξομολογουμένους... Πολλοί δέ ιερείς, τών 
δποίων αί σύζυγοι αποθνήσκουν, φανερά διατηρούν παλλακίδας καί διά τής 
ακολάστου αυτών ζωής, χαρτοπαίζοντες, βλασφημοΰντες καί μεθυσκόμενοι 
προκαλοϋν κοινωνικόν σκάνδαλον καί δίδουν τό κακόν παράδειγμα αντί τής 
σεμνής καί χρηστοήθους ζωής » 3.

1 Κανονικώς αί μοναί ήσαν άβατοι είς γυναίκας, ή δέ Νείλου Τυπική 
Διάταξις της Παναγίας τοϋ Μαχαιρά (1210) ουδέ έλεημοσύνας έπέτρεπεν είς τάς γυ
ναίκας : « εί μή τις ιοως ειη γυνή· τανταις γάρ ον μεταδοτέον, ου μιοονντες το συγγε
νές, Άπαγε, αλλα. τήν εκεΐθεν βλάβην νφορώμενοι, ώς μή ουνηθείας κρατούοης, πυκνό - 
τερον τφ πυλωνι παραβάλειν αντάς και κακών αιτίας μάλλον ή αγαθών τοΐς αδελφοϊς 
εΰρίσκεοθαι » (έκδοσις Μενάρδου ), έν Πειραιεΐ 1929, σ. 96 ( § ριη' - ριθ').

2 Καί εάν δέν τό λέγη καθαρά 6 Βρυέννιος, ημείς σήμερον έννοοϋμεν πώς ή 
ΰπόθεσις αυτή ήδύνατο νά όδηγήση είς τον έξιταλισμόν τών νησιωτών, άφοΰ οί ορθό
δοξοι ιερείς ήσαν καί οί διδάσκαλοι καί οί φορείς τής ελληνικής παραδόσεως !

32τεργίου Γ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής 'Ιστορίας, I, 'Ηράκλειον
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« "Οτι μοναστρίαις άνέδην ( = φανερά) συνοικονσιν οι παρθενίαν επαγ- 
γειλάμενοι μονάχοι »1 ύπήρξεν ή κατηγορία την οποίαν άπηύθυνεν δ Βρυέν- 
νιος κατά τινων των συμμοναστών του. Τοΰτο δ’ εγένετο αιτία καταδιώξεώς 
του καί Ιξώσεως εκ Κρήτης. Οί διατηροϋντες τάς συνεισάκτους κατηγγέλθη- 
σαν εις τό οικουμ. πατριαρχειον καί καθηρέθησαν ύπ’ αυτού. Νομοτΰπως αί 
αποφάσεις τοϋ πατριαρχείου δεν ήδυναντο νά έχουν 1ν Κρήτη ίσχύν επίσημον, 
τής ενετικής εξουσίας άναγνωριζοΰσης μόνην την δικαιοδοσίαν τοΰ εν Χάνδακι 
Έλληνος πρωτοπαπά' άλλ’ ουτος δεν ήδΰνατο βεβαίως νά καθαιρή τινα. 
Ήγνόησαν λοιπόν τάς αποφάσεις τών νομίμων προϊσταμένων των εκκλησια
στικών οι πταΐσται, έξηκολούθησαν ίεροπρακτοϋντες καί συμφοροϋντες μετά 
τών ύγιαινόντων. Ό Βρυέννιος καί άναχωρών εκ Κρήτης παρήγγελλεν εις 
τούς τελευταίους « τοΐς τάς συνεισάκτους εχονσι μη συγκοινωνητε » 2, κρο
καλών σχίσμα μεταξύ αυτών καί τών ακολάστων κληρικών. Οΐ καθαιρεθέν- 
τες, τούς οποίους πιθανώτατα δ ίδιος ειχεν αναφέρει εΐς την Κωνσταντινού- 
πολιν, δεν έμειναν αδρανείς. Τον κατήγγειλαν εις τάς ένετικάς άρχάς Κρήτης, 
ώς δρώντα πολιτικώς κατά τής Γαληνοτάτης, έπροκάλεσαν την δίωξίν του, 
έπτάμηνον φυλάκισιν καί κατόπιν εξορίαν3. Οΰτω μετά εικοσαετή βίον — 
αγώνα μάλλον διατηρήσεως καί ενισχύσεως τής ’Ορθοδοξίας καί τοΰ Ελλη
νισμού έν τή μεγαλονήσφ — δ διδάσκαλος ήναγκάσθη νά άπάρη έκεΐθεν κατα- 
λιμπάνων τό έργον εις τό δποϊον έτάχθη. Πριν φυγή συνέταξε καί διένειμε 
τον Ιξιτήριον λόγον του εις τον δποϊον είπε τά πράγματα μόνον εκείνα 
οσα ήδυναντο νά λεχθούν εις την ένετοκρατουμένην Κρήτην, άλλ’ έπιστρέψας 
εις την Βασιλεύουσαν, άναλαβών υπηρεσίαν εις τό διδασκαλεΐον τής αγίας 
τού Θεού Σοφίας4 καί διαμένων πλέον ασφαλής καί τιμώμενος είς την μονήν 
τών Στουδίου, έλυσε τήν γλώσσαν του καί έγραψε τά πράγματα καθαρά είς 
τον παραμυθητικόν του λόγον5. Οί εχθροί του τον διέβαλον κατ’ άρχάς 
«ουκεν τινι πράξει, άλλ’ επί λόγοις μόνον γυμνοις και τοντοις άμαρτνροις 
και πεπλασμένοις». Καί άφού δεν ήδυνήθησαν νά πείσουν τούς άρχοντας δτι

1940, σ. 17. Καί ό Μελέτιος Πηγδς γραφών τό 1599 τοΐς έν τή Ιΐαναγίΐ} τοΰ Γδερνέ
του μοναχοίς παρήγγελλε : « πρώτον... τών τοΰ αγίου μοναατηρίου ιερών περιβόλων τό 
γνναικεΐον φνλον άπειργέοΰ'ω... δεύτερον δε παιδία από τοϋ νυν μή δέχεστε τό οίνο - 
λον... ». Τό κείμενον έδημοσιεύθη ύπ’ έμοΰ « Κρητ. Χρονικά », Ε', 1951, σσ. 270 - 271.

1 Γ' 120.
2 ΕΕΒΣ ΙΘ\ 1949, σ. 154, στ. 525-526.
3 Αυτόθι, σ. 151, στ. 417 -419.
4 Αυτόθι, σ. 151, στ. 432 -433.
5 Καί είς τήν Κωνσταντινούπολή έπανελθών ένεθυμεΐτο συχνά τό πράγμα, ως 

φαίνεται καί έξ επιστολής πρός τόν ιερέα τοϋ Χάνδακος Νικόλαον Κατζαδούρην, 
έπαινούμενον λόγιρ « τής αποχής τών κακών έϋών, οΧς χρώνιαι οί πλεΐστοι τών Κρη- 
τών χακοή&ων ιερέων. Πρβλ. Άθ. Παπαδ. Κερά μ έως, Varia Gr. Sacra, σσ. 
294 -295, Τωμαδάκης, ένθ’ άνωτ., σ. 132.
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6 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

ό Βρ. ήτο υπαίτιος «αΐσχρονργίας» τινός, «έπι τό άφανες και αρχής 
άπτ ό μ εν ον έγκλημα καταφεύγονσιν» /' ’Έγκλημα άπτόμενον αρχής ήτο 
επιβουλή κατά τής ένετικής κυριαρχίας!

Τό σκάνδαλον τών συνεισάκτων είπον ήδη δ'τι ειχεν άχθή προ τοϋ 
οικουμενικού θρόνου, καί ό πατριάρχης « έπληροφορήύλη παρά πολλών τών 
αντόϋεν ερχομένων ». Διά νά καταπαΰση δέ εξαπέλυσεν προς τούς μοναχούς 
κλπ. κληρικούς τής μεγαλονήσου άχρόνιστον — περί τό 1400 — εγκύκλιον γνω
στήν προ πολλοΰ, την οποίαν διά τον συσχετισμόν προς τον Βρυέννιον 1 2 3 ανα
δημοσιεύω περαιτέρω. Διά τής εγκυγκλίου δεν άπηύθυνεν ό οίκουμ. μόνον 
παραινέσεις, αλλά γενικώς κατέστησεν αργούς τούς συζώντας μέ γυναίκας 
κληρικούς, καί, εις περίπτωσιν εμμονής των εις τήν παράνομον συμβίωσιν, 
άφώριζεν αυτούς. Έπεφύλασσε δ’ είς εαυτόν καί μόνον, παρά πάντα ενετι- 
κόν νόμον, το δικαίωμα τής λύσεως τών αμαρτημάτων, ώστε ή άρσις τών 
ποινών αργίας καί άφορισμού νά εξαρταται από τον οικουμενικόν θρόνον-

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ίσως ήτο τότε ’Αντώνιος δ Δ' 
( 1389- 9, 1391 - 7)3 προς τον όποιον εύρίσκετο ό Βρυέννιος εις άμεσωτέραν 
σχέσιν, ως δεικνύει ή ενάτη επιστολή του γραφεΐσα τό 13964. ’Αξίζει ετι 
τής επιστολής αυτής νά μεταφέρω εδώ τούς χαρακτηρισμούς τού Βρυεννίου 
περί τοϋ πατριάρχου τούτου : « Πανταχον διά τε τών λόγων, διά τε τών 
γραμμάτων περιτρέχοντα, τοϊς εγγύς, τοΐς πόρρω, συγκροτούντο, διεγεί- 
ροντα, παρεγγυώντα, μηδένα τώ κλύδονι παρασνρήναι αλλ.’ έσταναι και νή- 
φειν, καν μύρια τούτων έπήει χαλεπότερα κύματα· και ένΐ ίδρυμένον τόπφ, 
πανταχον διά της παραινέσεως ΐπτασϋαι... άρκεΐς καϊ μόνον δρώμενος πολ
λούς όρ&ώοαι τών πιπτόντων, στηρίξαι, άλεΐχραι, σνγκροτήσαι. Οϊδα αυτός 
τον εμόν άριστέα' οϊδα σου τον ζήλον, τήν παρρησίαν, τήν ελευϋερίαν, 
μεϋ·’ ής και μεγάλων κατεξανίστασαι, τον καιρού τούτ’ απαιτούντος' και 
πολλών μέν φευγόντων, άλλων δέ κρνπτομένων, μόνος πολλάκις έπι τής 
παρατάξεως εατηκας, τό μέτωπον αυτής κοσμών, κα'ι τό τής αξίας σου άνομα 
λόγω και έργω δεικνυς και ονδένα άφιείς λιποτάκτην γενέσϋαι, αλλά και 
τους μετά τών εναντίων τεταγμένους τή έμμελεία σου με&ιστών » 5.

1 ΕΕΒΣ, ενθ’ άνωτ., σ. 141, στ. 77 -82.
2 Τόν συσχετισμόν δρα παρά Τωμαδάκη, Ό Ί. Βρ. και ή Κρήτη, 1949, 

σ. 110.
3 Τοϋτο κρίνω έκ τοϋ συλλογισμού οτι ή εγκύκλιος προηγήθη τυχόν κατ’ άνδρα 

καταδίκης, καί ή καταδίκη τών υπαιτίων τής κατά τοϋ Βρυεννίου καταγγελίας καί 
καταδρομής. Χρονικώς λοιπόν θά επρεπε ν’ άπέχη τό έγγραφον ίκανώς τοϋ έτους τής 
εξόδου τού Βρυεννίου.

4 Γ' 146-148. Πρβλ. καί R. - J. Loenertz, Pour la chronologie des 
oeuvres de Joseph Bryennios, RE)B VII, 1949, σσ. 12-32, έν σσ. 19-20.

5 Γ', σσ. 146 - 147. ’Εάν τό έγγραφον είναι μεταγενέστερον τοϋ 1397, τότε έξα- 
πελύθη υπό τοϋ οίκουμ. πατριάρχου Ματθαίου Α' (1397 - 1410).
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'Οποίος και αν ήτο ό πατριάρχης δ άπολύσας τό άναδημοσιευόμενον 
έγγραφον, δεν είχε την τύχην νά επίδραση επί τών διεφθαρμένων Κρητών 
ιερωμένων τών συντηροΰντων τάς «συνεισάκτους». Τοΰτο φαίνεται έκ τοϋ 
εξιτηρίου λόγου τοϋ Βρυεννίου, δπου οΰτος δικαιολογεί εαυτόν έναντι 
τής κατηγορίας δτι κατακρίνει καί διασύρει ιερωμένους. Δεν θέλω νά κατα
κρίνω οΰδένα, θέλω νά συστήσω προς ποιους πρέπει νά πλησιάζετε καί από 
ποιους ν’ απέχετε. Φεβερόν πράγμα ή κατηγορία, αλλ’ δταν γίνεται προς τους 
τυραννουμένους υπό τής αμαρτίας, δχι τους προς τον Θεόν άναισχυντοϋντας 
καί άρνουμένους την εξουσίαν τοϋ οικουμενικού πατριάρχου καί φανερά άντι- 
τιθεμένους προς τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας, Δικαίως, εξακολουθεί δ Βρ., 
θά ωνομάζετο ίεροκατήγορος δ τον παραδεκτόν υπό τής’Εκκλησίας ιερέα άθε- 
τών ή αδίκως άποπλυνων δι’ ύβρεων. Άλλ’ δποιος τον ύπ’ αυτής καθαιρε- 
θέντα Ιξ ίδιων του αναγνωρίζει τίποτε άλλο δεν κάνει παρά νά ύποκαθιστφ 
την ’Εκκλησίαν διά τοϋ έαυτοΰ του, τον δποΐον κρίνει δικαιότερον! « ’Όταν 
δε καί γράμμα εκει&εν άπολυύλέν, εκείνον μεν ήδη αργίαν καταψηφίζεται 
παντελή, τούτω δε, εί τον αργόν συνιατάν έ&ελήσει, άφορισμόν απειλή, πώς 
εσται τοϋ#’ ίερέως κατηγορία ;». ’Απεναντίας, τό νά δικαιώνης τον καθαι- 
ρεθέντα, ν’ άποδοκιμάζης δε την άρμοδίαν ’Εκκλησίαν αυτό είναι ή εσχάτη 
άπόνοια καί άκρα ίεροκατηγορία. ”Αν θέλης νά είσαι ορθόδοξος καί νά καυ- 
χάσαι δι’ αυτό, πρέπει νά υπάκουης εις δλα τά κελεΰσματα τής Εκκλησίας, 
νά στέργης τον στεργόμενον καί ν’ άποστρέφεσαι τον εκκοπτόμενον... ’Εάν δέ 
άλλα μέν αποδέχεσαι άλλα δ’ ου, ομοιάζεις μέ τούς αντιλέγοντας μαθητάς...1. 
«Τό (δε) γυναίκας πολλαχόϋ·εν συναγαγόντας αυτούς, διά βίον συνε'ιναι ταύ- 
ταις άνέδην δσης αποστροφής Θεοΰ σύμβολον; Ταύτησι καί φαμεν μη συγ- 
κοινωνεΐν δλως, τοΐς τάς συνεισάκτους εχουσι μοναχοΐς... τό δε καί κανο- 
νικαΐς (= μοναζουσαις), καί ταϋ$’ ιερέας πνευματικούς, ώς εϋνικόν, ΐνα 
μή λέγω δαιμονικόν, καί κατηργή&η παρά πάντων αυτών (==τών πατέρων 
τής ’Εκκλησίας), καί άφώρισται προφανέστατα» 2.

Έκ τών περικοπών τούτων τοϋ εξιτηρίου φαίνεται δτι οί πταίσαντες 
ιερομόναχοι ήσαν καί πνευματικοί ( = εξομολογηταί)! « Ούτοι καύλαι- 
ρε&έντες συνοδικώς καί έγγράφως, ούδένά λόγον τής Συνόδου ή τών 
γραμμάτων εκείνων πεποίηνται- άλλα βλααφημίαις άρρήτοις καί ϋβρεσιν, 
αυτοί τε καί συν αντοϊς αί σννείσακτοι (!) τόν τε μέγαν αρχιερέα ( = οικου
μενικόν) καί τούς περί αυτόν βάλλοναιν εκτοτε δημοσία, καί άπειϋννσι καί 
καταρώνται, καί ουρανόν γή μιγννονσι, τό τοϋ λόγου' καί τό γε δεινότατον, 
ίεροπραγοΰσι βία καί τυραννίδι »3.’Αλλά τό χειρότερον είναι δτι « ΐνα μόνον

1 Γ', σ. 39.
2 Γ', σ. 40.
3 Γ', σ. 42.
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8 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

τνχωσι τον οκοπον καί των σννειοάκτων ώσιν αχώριστοι », τινές τούτων αν 
μή πάντες, έλατίνισαν « λαβόντες έκεΐ&εν ενχην την λεγομένην της λνοεως 
και λόγοις αμα και εργοις δμολογήσαντες τφ οίκονμενικφ μεν μηκέτι νπεί- 
κειν... νποτάσσεσϋαι δε τον λοιπον τφ, και τούτο ραοτα, καί τ’ Άλλα ονγ- 
καταβαίνοντι» !1 Έκ των ως άνω φαίνεται δτι ή καθαίρεσις εγένετο συνοδι- 
κώς, έπηκολούθησε δε μέγα σκάνδαλον, διά τής προσχωρήσεως των υπαιτίων 
εις τούς Λατίνους. Επομένως τό άναδημοσιευόμενον έγγραφον είναι ή πρώτη 
επι τοΰ προκειμένου ενέργεια τοϋ οικουμενικού θρόνου, γενική και απρόσω
πος. Προεκλήθη δέ πάντως ύπο τού Βρυεννίου. Πόσοι δ’ ήσαν οι πταΐσται 
ακριβώς δεν γνωρίζομεν, άλλ5 ό ίδιος ό Βρ. έγραψεν «ηδη καί προς τρεις ή 
καί δέκα τοιοντους δνοχερανονμεν; » 1 2.

1 Γ\ σ. 43.
2 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σ. 140, στ. 31.
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DCXXXIV. Sine anno (Circa 1400)
Exhortatio ad clerum insulae Cretae1

f ΟΙ κατά την περιώνυμον και εύνομωτάτην νήσον τής Κρήτης ευρι
σκόμενοι ιερομόναχοι και μοναχοί καί πνευματικοί άνδρες καί άπλώς ιερω
μένοι, τέκνα έν Κυρίφ αγαπητά τής ημών μετριότητος' χάρις άπασιν εΐη από 
Θεοϋ καί ειρήνη·

5 ή μετριότης ήμών έγνώρισε καί έπληροφορήθη παρά πολλών τών 
αυτόθεν ερχομένων τό παρά τούς θείους νόμους τε καί κανόνας τών 
θείων πατέρων καί τάς άγιας διατάξεις τών άγιων αποστόλων άνέδην 
αυτόθι καί άπηρυθριασμένως τολμώμενον, όπως οι ιερομόναχοι, οΐ κόσμφ 
καί τοΐς έν κόσμω πάσιν άποταξάμενοι πράγμααι καί σταυρώσαντες εαυτούς 

10 καί νεκρώσαντες τά μέλη τά επί τής γής καί φώς καί οδηγία προς σωτηρίαν 
ταχθέντες είναι τών λαϊκών, υμείς πρόσκομμα σκανδάλου καί αίτιοι κατα
στροφής καί απώλειας γίνεσθε, συνοικοΰντες παραλόγως καί παρά τούς 
θείους καί ιερούς κανόνας καί νόμους μετά μοναζουσών, δπερ οι θείοι καί 

14 ιεροί πατέρες παντελώς άπηγόρευσαν, ώς σκανδάλου μέν πρόξενον τοΐς άλ· 
478 λοις, απώλειας δ’ αίτιον καί γεέννης \ καί κολάσεως αιωνίου τοΐς τολμώαι 

γινόμενον' τις γάρ κοινωνία μοναχφ προς μονάζουσαν; καί ώσπερ τό πϋρ 
φρυγάνων δραξάμενον μεγάλην εξάπτει την φλόγα, όντως μοναχός γυναικί 
πλησιάζων μεγάλην μέν τή εαυτού ψυχή την τής επιθυμίας καί τών παθών 
εξάπτει πυρκαϊάν καί παίγνιον γίνεται τών δαιμόνων καί ου μόνον υπέρ 

20 τής ιδίας απώλειας αθανάτους ν<ψέξει κολάσεις καί τιμωρίας, αλλά καί ένεκα 
τού σκανδάλου τών άλλων, δαοι βλέποντες αυτούς μετιόντας τοιαΰτα εσκαν- 
δαλίζοντο· τις γάρ όρών ιερομόναχον γυναικί συνοικοΰντα ου σκανδαλισθή- 
σεται, την φυσικήν ανάγκην καί βίαν λογιζόμενος καί τον τού διαβόλου απαυ- 
στόν τε καί αδιάλλακτον καθ’ ήμών πόλεμον, καί δπως έπιβουλεύει ήμΐν 

25 φανερώς τε καί άφανώς, νύκτα τε καί ημέραν; εί γάρ εν τοΐς ερήμοις, ένθα 
ούτε φωνή γυναικός, ούθ’ δλως δψις ή ομιλία αυτής, δμως πολλούς δι’ επι
θυμίας κατέσπασεν δ πολέμιος προς τον έσχατον τής κακίας πυθμένα, πώς 
εφέξεται τών γυναιξί συνοικούν των, ή τίσιν δπλοις ή μηχαναΐς ούτοι τον 
τοιούτον καταλύσαι δυνήαονται πόλεμον; ποια τέχνη κρατήσουαι καί νική- 

30 σουσι τάς άεί πολεμούαας ήμΐν άρχάς τε καί εξουσίας καί τούς κοσμοκράτο
ρας τού σκότους τού αίώνος τούτου καί τά πνευματικά πάθη τής πονηριάς ; 
διά ταύτα καί οι θεοφόροι πατέρες ήμών ού μόνον τήν τών άλλων γυναικών

1 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata II, 1862, σσ. 477 - 481.
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ομιλίαν καί δψιν κατεστρέφοντο, άλλα καί των μητέρων αυτών πολλοί διά 
τον φόβον τον τοιούτου πολέμου κατεφρόνουν δ γάρ μακάριος όντως άνθρω- 

35 πος τον Θεοϋ, δ άβάς Ποιμήν, την ιδίαν μητέρα, προς αυτόν έλθοϋσαν καί 
μετά δακρύων πικρών έξωθεν τής κέλλης ίσταμένην καί ίδεΐν αυτόν άξιοϋ- 
σαν, ον κατεδέξατο, άλλ’ ένδοθεν, μήτηρ, έφη, ώδε υμάς θέαν θεάσασθαι ή 
εν τω μέλλοντι αίώνι; ή δέ μήτηρ τοντοις πειαθεΐσα ύπέστρεψε, μη ίδονοα 
δλως αυτόν" έτερος δέ τις στ άχνας θερίζων, συλλεγούσης όπισθεν αν τω τής 

40 μητρδς στάχυας, έπεί βαρβάρων έφοδος αύτοϊς έμηνύθη, έφευγε μεν εκεί
νος, συνέφυγε δέ καί ή μήτηρ αύτώ, εις γέφυραν ουν περαιούμενοι κινου- 
μένην καί ύπότρομον, τής γραιός μή ίσχυονσης μόνης περαιωθήναι διά τό 
κλονεΐσθαι την γέφυραν, τον υιόν παρεκάλει κρατήοαι αυτήν τής χειρός καί 
ούτω διαβιβάσαι την γέφυραν δ μέγας τοίνυν εκείνος καί βιαστής όντως 

45 τής τών ουρανών βασιλείας μήτε τό περιδεΐν μητρδς δάκρυα ευσεβές νομί- 
ζων, πάλιν δέ τήν φναιν ενθυμούμενος, δτι ήν καί γυνή, εΐ καί μήτηρ, τί 

47 9 ποιεί; τό δρέπανον έγχειρίσας άπό τοϋ ξύ\λου τή μητρί καί τό ϋέριστρον τω 
ίδίω περίτυλίξας μανδύα καί ούτω κρατών αυτό, τήν μητέρα τούτφ τω τρόπω 
διεβίβασε τής γέφυρας, ώστε μηδ’ δλως χειρί μητρική πλησιάσαι, ον καί 

50 δ μέγας τής μοναχικής πολιτείας νομοθέτης τε καί διδάσκαλος, ’Ιωάννης, δ 
τήν κλίμακα τών πνευματικών αναβάσεων συγγραφόμενος, μέμνηται, μέ· 
μνησο, λέγων, τοϋ συμπλέξαντος τή χειρί τό θέριατρον καί... επί φυσικών τε 
καί ου φυσικών, καί δ τής ησυχίας δέ φωστήρ, δ μέγας ’Αρσένιος, δ επί 
γής άγγελος, εν τή κατ’ Αίγυπτον έρήμφ τον ήσυχων διανύων βίον, έπεσπά- 

55 σατο μετά τών άλλων τή μεγάλη φήμη αυτού καί μίαν γυναίκα τών εύγενών 
άπό 'Ρώμης, ήτις πολλών εξόδων καταφρονήσασα τήν ° Αλεξάνδρειαν κατέ
λαβε καί τή έρήμφ έαντήν κατακρύψασα εν τω λεληθότι παριόντι εν αυτή 
τω μεγάλφ τοΐς εκείνου ποσίν έαυτήν καταβάλλει, ευλογίαν ζητούσα παρ’ αυ
τού· δ δέ τω άθρόω τής δψεως διαταραχθείς, τί θέλει, ταύτην ήρώτα' ή δέ 

60 ευχήν ήτει καί ευλογίαν, καί δς, εξαλείφει κύριος δ Θεός, είπε τό μνημό- 
συνόν σου εκ τής καρδίας μου, καί ούτως άπέατη, ούδέν πλέον είρηκώς πρός 
αυτήν, ούτως έποίουν οι άγιοι, αί βίαιοι διά Χριστόν ψυχαί καί φιλόνεικοΐ' 
υμείς δέ γνναιξί μηδέν προσηκούααις καθ’ αίμα συνοικείν άναισχύντως 
ούτως ού φρίττετε, ουδέ τον άπαραλόγιστον οφθαλμόν τοϋ Θεοϋ φοβεΐοθε, 

65 άλλα καταφρονείτε καί τό άσβεστον πϋρ καί τον άθάνατον σκώληκα καί τον 
βρυγμόν τών όδόντων κατά τών ύμετέρων ψυχών εϋτρεπίζετε, καί τύπτοντες 
τήν συνείδηαιν τών άδελφών είς Χριστόν αμαρτάνετε, κατά τον άπόστολον, 
καί ου φρίττετε, ούτε επαισχύνεσθε, αλλά καί εξαγορευτάς εαυτούς έπιφη- 
μίζετε καί τά τών άλλων αμαρτήματα λύοντες, καί τούτο παρανόμως καί χω- 

70 ρίς πατριαρχικού εντάλματος, τήν γάρ εξουσίαν τοϋ λύειν καί δεσμείν οί 
Χριστού άπόστολοι τοΐς έπιακόποις ένεχείρισαν και οις κάκεΐνοι τοΰτ’ ένε- 
χείριααν, οί δέ χωρίς εντάλματος τής ήμών μετριότητος τούτο αυτόθι μετά-
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χειριζόμενοι την έσχάτην ϋφέξουαι δίκην, διά ταϋτα άλγεΐ και δδυνάται η 
μετριότης ήμών, καί την ύμετέραν απώλειαν πατρικώς και περιπαθώς θερα- 

75 πεύειν πειράται. δτι γάρ παντελώς απηγόρενται μοναχαΐς η γυναιξίν δλως 
αυνοικεΐν τους ίερομονάχονς και μοναχούς, ακούε των τοϊς άγίοις πεπονη- 
μένων πατράσι. φημι γάρ ή δεύτερα διάταξις τον πρώτον τίτλου των νεα
ρών ού μένουσι δε άμα μοναχοί και μονάοτριαι, άλλ’ οι ανδρες εις ετέρους 

480 μεθίστανται τόπους και \ διαιρούνται κατά πάσαν ανάγκην, και δ μζ' δε κα- 
80 νών τής άγιας καί οικουμενικής Τ’ συνόδου φησίν' μήτε δε εν άνδρείω 

μοναστηρίφ γυνή, μήτε εν γνναικείφ άνήρ καθευδέτω. παντός γάρ προσκόμ
ματος καί σκανδάλου έξω είναι δει τους πιστούς και προς τό εύσχημον και 
εϋπρόαδεκτον τώ κυρίω τον εαυτών εύθετίζειν βίον εί δε τις τοϋτο πράξει, 
είτε κληρικός είτε λαϊκός, άφοριζέσθω. και δ κ' δε κανών τής άγιας και 

85 οικουμενικής ζ' συνόδου φησίν μη διαιτάσθωσαν εν ένι μοναστηρίφ μοναχαι 
καί μοναχοί· μοιχεία γάρ μεσολαβεί την ουνδιαίτησιν. μη έχέτω μοναχός 
παρρησίαν προς μονάστριαν ή μονάστρια προς μοναχόν ιδία προσομιλεΐν, μη 
κοιταζέσθω μοναχός εν γνναικείφ μοναστηρίφ, μηδέ συνεαθιέτω μοναστρία 
κατά μάνας, και δτε τα αναγκαία τοϋ βίου παρά τον ανδρείου μέρους προς 

90 τάς κανονικός αποκομίζονται, έξωθεν τής πύλης ταντα λαμβανέτω ή ήγον- 
μένη τον γυναικείου μοναστηριού μετά γραιός τίνος μοναστρίας· εί δε σνμβή 
και συγγενή τινα θεάαασθαι δ μοναχός, επί παρουσία τής ήγονμένης ταύτη 
προσομιλείτω διά μικρών καί βραχέων λόγων, καί σνντόμως άπ’ αυτής έπα- 
ναχωρείτω· ταντα δέ όντως ώρίσαντο διά την τοϋ Σωτήρος άπόφασιν, την, 

95 ό βλέψας, λέγονσαν, γυναικϊ εις τό έπιθυμήσαι αυτής ήδη έμοίχευσεν αυτήν 
εν τή καρδία αυτόν, εάν οϋν ή περίεργος θέα μοιχείας αιτία γίνεται, κατά 
τον τοϋ Σωτήρος λόγον, δ γυναικϊ συνοικών καί ουνεσέλίων καί αεί συνανα- 
στρεφόμενος πώς τής μοιχείας άπαλλαγήαεται; διά τοϋτο πολλοί εν νμΐν 
άσίλενεΐς καί άρρωστοι καί κοιμώνται ικανοί, διά ταϋτα έρχεται ή οργή τοϋ 

100 Θεοϋ επί τούς υιούς τής απείθειας, διά ταϋτα παρεδό&ημεν εις αίσχίστην 
δουλείαν, καί επί παν έϋ·νος καί γήν διεσπάρημεν, καί ώλιγώ&ημεν από 
ίλλίψεως κακών καί οδύνης, καί προς γέλωτα καί χλεύην τής ήμών πολιτείας 
ίφελκόμε&α τους δρώντας, καί βλααφημεΐσϋαι τό τοϋ Θεοϋ παρασκευάζομεν 
άγιον άνομα.

105 παραινώ τοίννν πάσιν νμΐν καί άξιώ καί συμβουλεύω πατρικώς, δια- 
στήναι τούς τε ιερομονάχους καί τους μοναχούς τής παρανόμου καί παρά 
κανόνας τών μοναζοναών σννοικήσεως· εί δέ τινες μετά την παρούσαν γρα
φήν καταδέξονται τήν μετά μοναζουσών ή δλως γυναικών συνοίκησιν, ακό
λουθα τοϊς ρηθεΐσι θείοις κανόσι τών θεοφόρων πατέρων ιμηφιζομένη ή 

110 μετριότης ήμών, γυμνούς καί άλλοτρίους πόσης ίερωσύνης έχει αυτούς, εί

99 κοιμούνται ; (αποθνήσκουν)
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12 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

δε πάλιν ου διορ&οΐντο, υπό βαρΰτατον εχει και φρικώδη άφορισμόν, μέχρις 
481 αν | αποχήν παντελή των γυναικών ποιήσονται. άλλ’ ουδέ έξομολόγησιν αν

θρώπων πας Ιερομόναχος άναδέξεται, εΐ μή οίς δι’ εντάλματος άνέθηκεν 
αντφ ή μετριότης ημών, τα δε παρά άλλων επισκόπων γεγονότα τισιν έντάλ- 

115 ματα αργά καί άκυρα εχει ή μετριότης ημών, διότι ουδέ άδειαν εΐχον' 
...ποιήσατε ουν εις πάντα, δσα γράψομεν, την προσήκονσαν διόρθωσιν, ΐνα 
και ή τοΰ Θεοϋ χάρις εΐη μετά πάντων ημών f 

[δ Κων/πόλεως..... ].
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Β' ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Καθώς γνωρίζομεν, αί κυριώτεραι προσωπικότητες τών γραμμάτων τοϋ 
δ'-ε' αί. π.Χ. καί τοϋ δ'-ε' μ.Χ. είναι γνωσταί καί ως προς τον ακριβή 
χρόνον τής ζωής καί τοϋ θανάτου αυτών. Δυστυχώς σπανιώτατα γνωρίζομεν 
τοϋτο προκειμένου περί άνδρών τών ιδ'-ιε' αί., μολονότι οΰτοι είναι χίλια 
καί πλέον έτη εγγύτερον προς ημάς. Ούτως είναι άγνωστον πότε εγεννήθη- 
σαν καί άπέθανον τρεις κορυφαίοι άνδρες τοϋ ιδ' αί., ό Δημήτριος Κυ· 
δώνης, ό Νικόλαος Καβάσιλας καί ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος. ’Όχι 
μόνον δέ δι’ αυτήν ταύτην τήν Ιξακρίβωσιν τών Ιν λόγφ χρονολογιών άλλα 
καί διά τάς επιπτώσεις τάς οποίας δύνανται να έχουν Ιπί τον χρονισμόν τής 
δράσεως καί τών έργων αυτών, ε’ίμεθα υποχρεωμένοι διά διαφόρων συνδυα
σμών νά προσδιορίζωμεν περίπου (circa) τάς χρονολογίας ταύτας.

Εΐδικώτερον οί τρεις προαναφερθέντες άνδρες, εξ ών δύο ορθόδοξοι 
θεολόγοι, δ εις μυστικός, καί εις πολιτικός άνήρ αιρετικός, συνδέονται μεταξύ 
των, δπως δεικνύει ή αλληλογραφία τοϋ τρίτου Ιξ αυτών. ’Εάν εΐμεθα ασφα
λείς περί τά βιογραφικά τοϋ Νικ. Καβάσιλα, θά ε’ίμεθα ασφαλέστεροι καί 
περί τά τών άλλων. ’Αλλά τοϋτο νομίζω δεν συμβαίνει.

Άναθεωρών εσχάτως τήν προ 13 δλων ετών συγγραφεΐσαν ύπ’ έμοϋ 
μονογραφίαν περί τοϋ πατρός τής ’Εκκλησίας ’Ιωσήφ Βρυεννίου 
(1350 ; -1432 ;)1 άπησχολήθην, ως ήτο φυσικόν, μέ τό έτος τής γεννήσεώς 
του, τά έτη τής διαμονής του έν Κρήτη, τής αλληλογραφίας του, τον χρονι
σμόν καί τοϋ άλλου του έργου. Θά ήτο άσκοπον ίσως νά μεταφέρω δλα τά 
νέα πορίσματα εις τήν μικράν αυτήν πραγματείαν. Θά συζητήσω όμως μερι
κός απόψεις αί δποΐαι ελπίζω νά είναι γενικώς χρήσιμοι.

"Οταν δεν έχωμεν βιογραφίαν ενός προσώπου, περιοριζόμεθα συνήθως 
ν’ άλιεύσωμεν τάς πληροφορίας τάς όποιας τό ίδιον δίδει περί εαυτοϋ. Καί 
προκειμένου περί Βρυεννίου δεν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως.

1. Ή άρχαιοτέρα μαρτυρία τοϋ Βρυεννίου περί εαυτοϋ άναφέρεται περί 
τό 1379. Εις τον τρίτον λόγον Είς τήν Σωτήριον Σταύρωσιν2,

1 Νικολάου Β. Χωμαδάκη, Ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά 
τό 1400, μελέτη φιλολογική καί Ιστορική, έν Άθήναις 1947 , 8°, σσ. 148.

2 Β', σσ. 244 - 272 ( Αι παραπομπαί κατά τόμους είς τήν έκδοσιν υπό Ευγενίου 
Βουλγάρειος έν Λιψίρ. A', Β' 1768 ( Τά Εύρεθέντα ), Γ' 1784 (Τά Παραλειπόμενα).
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14 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

χρονολογούμενου ασφαλώς to 1419, δ Βρυέννιος λέγει: « εγώ προ τεσσαρά
κοντα χρόνων, ορών τάς ημετέρας πόλεις ερημω&είσας δεινώς και τέλεον 
τάς χώρας αφανισέλείσας, πυρίκαυστους τάς εκκλησίας ( — τούς ναούς) γενο- 
μένας, και τάς σεβάσμιας τραπέζας κατεστραμμένος, βεβηλωάέντα τά άγια 
και των ιερών σκευών και επίπλων τά μεν τοΐς κυσί τά δε τοΐς ΐπποις τών 
ασεβών... και παν το ήμέτερον γένος δουλεία παραδιδόμενον καί μαχαίρα.... » 1 
εΰρεν ως αιτίαν τής συμφοράς δτι οι πνευματικοί πωλοΰν τό μυστήριον τής 
θείας ευχαριστίας, αγοράζουν δέ τούτο οί Χριστιανοί! Ό τρίτος οΰτος λόγος 
έξεφωνήθη, ως δηλοΐ ή επιγραφή του, εν τφ αυτω παλατίφ τής Κωνσταντι
νουπόλεως, δπου καί προηγούμενοι τινες λόγοι, επομένως ή ύπόμνησις δτι 
περί τών αυτών ώμίλησε προ τεσσαράκοντα χρόνων 2 αφόρα εις ομιλίαν γενο- 
μένην πάλιν έν Κωνσταντινουπόλει. Τό συμπέρασμα είναι διπλοΰν: Πρώτον : 
τό 1379 δ Βρυέννιος ήτο ακόμη έν Κωνσταντινουπόλει και δεν είχε μεταβή 
ακόμη είς Κρήτην, καί Δεύτερον: τό 1379 δ Βρυέννιος έκήρυττεν έν Κων- 
σταντινουπόλει, ειχεν επομένως καί κύρος καί ήλικίαν, ώστε ν’ ακούεται δ 
λόγος του καί δη δ έλεγχος τών συγχρόνων του χριστοκαπήλων.

'Ως προς τούς υπαινιγμούς τού ως άνω χωρίου, υπενθυμίζω τά κατά τό 
1379 πρόσφατα διά τον Βρυέννιον γεγονότα: 1365 οί Τούρκοι έγκαθιστούν 
την πρωτεΰουσάν των είς την Άδριανούπολιν' 1371 μάχη τού "Εβρου' 1373 
δ 'Ιωάννης Ε' γίνεται υποτελής τού Σουλτάνου- 1376 έξέγερσις ’Ανδρονί
κου Ζ'- 1379 έπανέρχεται είς τον θρόνον ’Ιωάννης ό Ε'. Είναι φανερόν δτι 
οί υπαινιγμοί άναφέρονται είς τούς ante portas τής Κωνσταντινουπόλεως 
Τούρκους, οί όποιοι μόλις προ εικοσαετίας (1359 ) ειχον καταλάβει την Καλ- 
λίπολιν- Πάντα τά γεγονότα ταΰτα καί τάς ταραχάς τής ’Εκκλησίας καί τής 
Πολιτείας είχε ζήσει κατά την νεότητά του δ ιερός πατήρ. "Ωστε ή πριν τό 
1350 γέννησίς του νά φαίνεται άσφαλεστέρα (τής τού 1340 ή 1360 υπό τών 
μελετητών γινομένης δεκτής). ’Εάν έγεννατο τό 1340 θά ήτο δύσκολον νά 
έπιζήση μέχρι τού 1432. ’Εάν τό 1360 θά ήτο δύσκολον νά κηρύττη τό 1379 
είς ήλικίαν 19 ετών καί νά έλέγχη τούς πνευματικούς τής Κωνσταντινουπό
λεως. Τό 1350 συμφωνεί καί μέ τάς ιδίας του μαρτυρίας περί γήρατος. Είς 
τον προς τούς Κρήτας παραμυθητικόν( 1402 ;) λέγει « αυτός δ’ υπερβάς 
τά πεντήκοντα έτη σπουδαϊον ούδέν ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ϊσχυσα»8.

ι Β', σ. 270.
2 Είναι δυνατόν τοϋτο νά σημαίνη καί πρό 42 καί προ 38 ! Ό Βρ. στρογγυλεύει, 

ώς πράττομεν δλοι, τάς χρονολογίας, δεν κυριολεκτεί.
3 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σ. 153, στ. 483 - 484. Σημειωτέου δτι καί είς τήν «περί μελ- 

λούσης κρίσεως » ομιλίαν του (ή οποία θά άνεγνώσθη περί τήν αυτήν εποχήν) λέγει : 
« αλλά πώς τούς πολλούς νουθετούσα, ψυχή μου, σεαυτήν αγνοείς ; έλθέ λοιπόν είς 
συναίσθησιν μνήσθητι ήμέρας θανάτου... αυτή δ’ ύπερβάσα τά πεντήκοντα έτη, σπου- 
δαΐον ούδέν, ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ΐσχυσας... », Β', σσ. 381 -382.
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Εις δέ τον Ζ' περί Αγίας Τριάδος λόγον, έκφωνηθέντα το 6929 (1420- 
1421)1 λέγει: « μετάθεσιν πίστεως πράξαι ημείς άνεξόμεθα; ...νϋν εν τη 
συντελείφ τοϋ κόσμου καί τφ βα.'&εϊ τοντφ γήρα,, δτε ήμΐν ουδέν άλλο προσ- 
δοκάται η τούς τής εύσεβείας καί καρτερίας δσον ούπω στεφάνους άπολα- 
βεΐν ;» Βαθύ γήρας κρίνεται ή περί τά 70 ήλικία, δταν περί τών 50 ήδη 
όμιλοΰμεν περ'ι γήρατος. “Οπως εις την περί τό 1399 γραφεΐσαν « Α' διάλε- 
ξιν μετά τοϋ λατινόφρονος Μαξίμου», ερωτώμενος δ Βρ. υπό τοϋ συνομιλη- 
τοϋ του πώς έχει, άπαντα: Γήρει τήκομαι2. Δεν πρέπει να λησμονώμεν δτι 
πρόκειται περί μοναχού, ταλαιπωρημένου δέ από νηστείας, κόπους και πολύν 
μόχθον, δ δποΐος ήδη κατά τό πεντηκοστόν έπαρουσίαζε τά σημεία τοϋ γήρατος.

2. "Οσα έγραψα άλλοτε συσχετίζων τό έτος τής γεννήσεως τοϋ Βρυεν
νίου προς την δήθεν άρχιερατείαν τοϋ Νικολάου Καβάσιλα, τοποθετουμένην 
υπό τοϋ R. Petit άλλοτε μεταξύ 1361-1363, δεν εύσταθοϋν3. ’Ήδη άπε- 
δείχθη υπό άλλων δτι ούτε άρχιερεύς υπήρξε ποτέ δ Νικόλαος οΰτος, ούτε 
άπέθανε τό 1363. Επομένως ή προς αυτόν επιστολή τοϋ Βρυεννίου, ή δποία 
θά έπρεπε νά είχε γραφή τουλάχιστον μέχρι τοϋ 13634, δΰναται νά έχη 
γραφή και πολλφ ύστερον, πάντως ουδέν σημαίνει διά τον προσδιορισμόν 
τής γεννήσεως τοϋ έν λόγφ πατρός τής ’Εκκλησίας. ’Αλλά τοϋ Καβάσιλα τού
του άγνοοΰμεν και τό έτος τής γεννήσεως και τό έτος τοϋ θανάτου 5. Κατά τον 
R.-J. Roenertz «Pour evaluer—tres approximativement — l’age de 
Nicolas Cabasilas nous avons un autre moyen : la date de naissance de 
son contemporain et concitoyen, Demetrius Cydones. Res deux ecri- 
vains se lierent dans leur jeunesse d’une amitie franche et solide,

1 A', o. 129. Περί τής χρονολογίας Τωμαδάκης, *0 Ίωσ. Βρ. και ή 
Κρήτη, σ. 56.

2 Α', σ. 407.
3 Τωμαδάκης, ένθ’ άνωτ , σ. 17. Έκ των κυριωτέρων μεταβολών εις τό 

βιβλίον μοο είναι καί αί εξής : Ή έν σσ. 102 - 106 διαπραγμάτευσις σχέσεων ’Ιωσήφ 
Βρ. και Μ. Καλέκα είναι πεπλανημένη. Ή εκεί επιστολή έγράφη ούχί ύπό τοϋ Κα- 
λέκα άλλ’ ύπό Δη μ. Σκαράνου καί είναι άσχετος προς τόν Βρ. Πρβλ. R. - J. 
Loenertz, Correspondance de Μ. Calecas, 1950, σ. 339. Επομένως πάντα τά 
βιογραφικά τοϋ Βρ. τά στηριχθέντα επ’ αυτής άθετοΰνται. Πρβλ. καί Ν. Β. Τωμα- 
δάκη, ’Ιωσήφ Βρυεννίου έργα Κρητικά, ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σσ. 130- 154. ’Εκ τοϋ 
έκεΐ δημοσιευόμενου παραμυθητικού πρός Κρήτας λόγου τοϋ Βρ. άπεδείχθη 
δτι οΰτος ήτο Κωνσταντινουπολίτης καί δχι νησιώτης.

* ’Οπότε ό Βρυέννιος θά έπρεπε νά εΐχεν ύπερβή τό 204 ν !
5 Τόσον, ώστε ό Β. Λαοΰρδας, Νικολάου Καβάσιλα, προσφώνημα καί επι

γράμματα είς άγιον Δημήτριον, ΕΕΒΣ ΚΒ', 1952, σσ. 97 -109, έν σ. 108 θέλει μετα- 
βάντα τόν Νικόλαον τούτον τό 1310 δι’ άνωτέρας σπουδάς έκ Θεσσαλονίκης είς Κων- 
σταντινοΰπολιν, τό δέ 1312 συγγράφοντα, 6 δέ πατήρ Loenertz πιθανώς άλληλογρα- 
φοΰντα μετά 84 ετη, τό 1396 !
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16 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

capable des resister aux desaccords politiques et religieux, qui les op- 
poserent sans les rendres ennemis. Le ton sur lequel il s’6crivent ne 
permet pas de supposer entre aux une grande difference d’age»1. 
Επειδή δέ γενικώς υποτίθεται δτι 6 Κυδώνης έγεννήθη μεταξύ 1320 καί 
1325, επεται δτι περί τήν αυτήν χρονολογίαν είδε τό φώς και δ Νικόλαος 
Καβάσιλας2. ’Ανεξαρτήτως τής πιθανότητος τής κοινής ηλικίας, νομίζω δτι 
τοιουτου είδους επιχειρήματα είναι παρακεκινδυνευμένα. Πολλάκις οί Βυζαν
τινοί εγραφον προς άλλήλους χωρίς τον τυπικόν εκείνον σεβασμόν ό όποιος 
διακρίνει σήμερον τήν αλληλογραφίαν τοΰ νεωτέρου προς τον πρεσβύτερον, 
καί θά ήτο παρακεκινδυνευμένον να έξάγωνται συμπεράσματα εκ μόνου τοΰ 
οικείου τόνου των επιστολών.

Ή επανεκδιδόμενη περαιτέρω έκτη επιστολή τοΰ Βρυεννίου προς τον 
Καβάσιλαν τούτον έχρονίσθη υπό τοΰ Loenertz μεταξύ 1390 καί 1396, 
θεωρείται δηλονότι γραφεΐσα εν Κρήτη. Ίδωμεν τάς εξ αυτής πληροφορίας 
περί τών σχέσεων τών δύο άνδρών 3. Ό γραφών προσφωνεί τον παραλήπτην 
φίλον άκρον αρετής καί πίστεως, ομολογεί δέ δτι έκ τής προηγηθείσης συνα
ναστροφής του ωφελήθη : « ώσπερ παρών σοι μέγα τι και αφατον είς ευ
φροσύνην ώνάμην », έπαινε! τα προτερήματα του, τήν σύνεσιν τών λόγων 
του, τήν προθυμίαν του δπως επωφελώνται τούτων οι άλλοι, επαινεί τούς 
τρόπους (φιλόκαλον η μάλλον φιλόϋεον) καί δικαιολογεί τήν σύμπτωσιν 
εις τό πρόσωπόν του τοΰ σοφού καί τού εύδαίμονος. Είς τό πρώτον αυτό 
μέρος ομολογεί ό Βρ. τα ίδιά του αισθήματα: « Διά τοι τούτο καί αυτός 
διά στοργής δ τι πλείατης άγω πάντα τά σά καί διακαή προς την σην 
σοφίαν τρέφω τά φίλτρα... ». Ή στοργή καί τό φίλτρον είναι εκφράσεις 
πατρός προς υιόν, δικαιολογούνται δ’ δμως έκ τής Ιδιότητος τοΰ Βρ. τού 
ίερομονάχου.

Έν συνεχείςι ό Βρ. επαινεί μεν τήν άπαραχάρακτον πίστιν τού Ν.

1 Cbronologie de Nicolas Cabasilas 1345 - 1354, OCP XXI, 1955, a. 205.
2 Τήν άποψιν τοΰ Loenertz έδέχθη καί ό S. Salaville, Quelques pre

cisions pour la biographie de Nicolas Cabasilas, Πεπραγμένα Θ' ΔιεΟν. Βυζαντι- 
νολ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης Γ', 1958, σσ. 215-226, σ. 216. ’Εάν λάβωμεν ΰπ’ δψιν 
δτι τό 1354 τόν Ν. Καβάσιλαν « οντα ε τ ι Ιδιώτην » περιέλαβον είς τό τρίψηφον τής 
εκλογής οίκουμ. πατριάρχου (Salaville, αυτόθι, σ. 220), θά ήτο περίεργον διά 
τόν ιδ' αί. ό Καβάσιλας νά ήγε τότε ηλικίαν 30-35 έτών ! ’Εκείνο δέ τό ετ ι τοΰ 
Καντακουζηνοΰ ξενίζει τουλάχιστον εμέ.

3 Μικράν περίληψιν δ Salaville, ένθ’ άνωτ., 221 -222, ακολουθών κατά 
πόδας τόν Loenertz, RE)B VII, 1949, σ. 12, τόσον ώστε νά δέχεται (σ. 221, 
σημ. 4) δτι τάς έπιστολάς τοΰ Βρυεννίου τό πρώτον εξέδωκεν ούχί δ Ευγένιος Βούλ- 
γαρις αλλά δήθεν ό τυπογράφος Θωμάς Μανδακάσης ! Απλή φυλλομέτρησις τοΰ Γ' 
τόμου, άνάγνωσις τόσον τών προλεγομένων δσον καί τών σχολίων τών έκδιδομένων 
κειμένων, πείθει δτι οΰδεμίαν άνάμειξιν, πέραν τής διορθώσεως, έσχεν ό Μανδακάσης.

25 - 8 - 1959
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Χρονολογικά προβλήματα Ιωσήφ Βρυεννίου 17

Καβάσιλα, « τοΰ νοθευμένου δε καί κίβδηλου μέρους (καθάπερ) άπήλ- 
λαξαι » λέγων, επαινεί δ’ αυτόν περαιτέρω «πρώτον μεν διά την ευδαι
μονίας ακρότητα, εΐπερ ευδαίμων έστίν ό τ φ μεν ο ώ ματ ι υγιής, τήν 
δέ ψυχήν εύπορος, τήν δέ φύοιν εϋπαίδευτος' τό (δε) δεύτερον, διά τήν 
τον τρόπου χρηστότητα... και τρίτον, διά τήν εν πίστει ορθότητα...» 
Δικαιολογεί δέ τον κομπασμόν διά τα προσόντα ταύτα τοΰ Καβάσιλα, 
λέγων δτι αυτο'ι (δ Βρ. και οί Βυζαντινοί)1 μάλλον έπρεπε να θρηνούν και 
να σκεπάζουν τό πρόσωπον « ώς ούκ δντος ήμίν σοφοϋ και ενδαίμονος άρ- 
χοντος. άλλ’ φχετο πάντη τά καθ’ ημάς και άπόλωλεν» ! Ό υπαινιγμός 
ούτος δύναται να στρέφεται η κατά τού πολιτικού η κατά τού εκκλησιαστικού 
άρχοντοςτού Βυζαντίου. Και δ Μανουήλ Β' (από τού 1391 βασιλεύων, προ 
πολλοΰ εστεμμένος συμβασιλεύς!) ήτο πιθανώς ούχ'ι ευδαίμων, άλλ’ αναντίρ
ρητους σοφός. Τούς κατά τών αντιθέτων κα'ι υπέρ τής πίστεως αγώνας Αν
τωνίου Δ' εκτιμά δ Βρ. Διά ποιον λοιπόν λέγει ταΰτα; “Οχι διά πρόσωπα 
τού 1390- 1396. Τούτο φαίνεται από τήν προς τον Καβάσιλαν παρακέλευ- 
σιν, δι’ ής προχωρεί προς τό τέλος ή επιστολή: «έλεγχε τους βλασφημείν 
άρέακειν ηγούμενος τή αλήθεια... τοΐς τφ Πνεύματι μαχομένοις άντί- 
ατηθι· ποίησον τους μύθους εκ μέσον... ». Ή προτροπή αύτη τής συγ
γραφής κατά τών λατινοφρονούντων θ’ άναφέρεται εις περίοδον συζητή
σεων κα'ι αντιθέσεων, ή δποία δέν μοΰ φαίνεται δτι είναι δυνατόν νά είναι 
ή ώς άνω προταθεΐσα 1390-1396, καλυπτομένη ώς επί τό πολύ από τήν 
δράσιν τού Βαγιαζήτ και τήν ύπ’ αυτού πολιορκίαν τής Πόλεως2.

‘Η επιστολή τελευτά μέ τήν ευχήν « έπει... τον καλόν τούτον χρή
ματος, τοΰ κατά τήν σήν οίκείωσιν, έπιτυχειν μοι τελεϊν έξεγένετο, και ήδο- 
μαι σφόδρα τφ άτυχήματι, και διά βίου σνμπαραμένειν μοι εύχομαι». 
Μολονότι ή ευχή είναι τοΰ άπραγματοποιήτου, άφ’ ενός δεικνύει τήν γνωρι
μίαν τών δύο άνδρών και εξ άλλου δτι ειχεν ακόμη ό Καβάσιλας περιθώριον 
διά τήν φιλικήν ταύτην προσωπικήν σχέσιν· ’Άλλως τε έν τή επιστολή φέρε
ται υγιής, ενώ δπωσδήποτε τό 1390-1396 και πολύ γέρων, άν έζη, κα'ι κάθε 
άλλο παρά υγιής θά ήτο.

3. ’Από τήν διατύπωσιν τής Ιπιστολής δέν φαίνεται ποια έργα τού Νι
κολάου έγνώριζεν δ Βρ., επομένως δέν δυνάμεθα νά πορισθώμεν ώφέλειαν 
χρονολογικήν, έστω και έμμεσον. ’Από τήν υπογραφήν πάλιν «’Ιωσήφ τού 
Βρυεννίου» λείπει τό μονάχου, καθώς λείπει κα'ι από τήν επιστολήν προς 
τον Κυδώνην. Κατ’ αρχήν θά ύπέθετέ τις, δτι κα'ι αΐ δύο έγράφησαν προ τής 
είσόδου του ε’ις τήν μονήν τών Στουδίου, επομένως κάπου εκεί περί τό 1370,

1 Καί δχι, φυσικά, οι έν Κρήτη ‘Ενετοί.
2 Ή πρώτη διάλεξις τοΰ Βρυεννίου διεξήχθη καί έγράφη έν Χάνδακι Κρήτης.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©' 2
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18 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

αν περί τό εικοστόν εκάρη ό Βρ. μοναχός. Θά μοΰ επιτροπή νά Ιξετάσω καί 
αυτήν την άποψιν.

’Ιδού πρώτον πώς υπογράφει τάς έπιστολάς του ό Βρ.1 2.

Α': Τον εν μοναχοΐς ελάχιστου, ον ή φήμη εκ νέου Βρυέννιον ’Ιωσήφ 
εγνώρισεν (Γ', 128). 1382 - Σεπτ. 1397.
Είναι φανερόν δτι ή επιστολή δεν έγράφη τοΰ Βρ. ό'ντος νέου, κα'ι δτι 

ούτος εκάρη πολύ νέος μοναχός, ώστε νά μή γνωρίζεται με τό κοσμικόν του 
δνομα.
Β' : Τοΰ εν μοναχοΐς ελάχιστου ’Ιωσήφ, ον την επίκλησιν ή φήμη Βρυέν- 

νίον οϊδε καλεΐν (Γ', 131). 1382-1402.
Γ' : Τοΰ πάντα και φιλοΰντος τά σά και ϋαυμάζοντος ’Ιωσήφ μονάχον τον

Βρνεννίον (Τ', 133). 1389-1399.
Δ': Τον ον φιλεΐς διαφερόντως ’Ιωσήφ Βρνεννίον, πιστότατου σοι φίλον, 

και κατά Θεόν άγαπώντός σε ( Γ', 135 ). 1390 -1391 ή 1396 -1397.
Ε': Τοΰ έν μοναχοΐς οίκτροτάτον και αχρείου δούλου τής αής άγιότητος3 4, 

’Ιωσήφ Βρνεννίον (Γ', 138). 1382- 1383. 1401 - 1403.
I": Τον των σών λόγων διαπύρως έξηρτημένου, ’Ιωσήφ τοΰ Βρνεννίον ( Γ’

141). 1390-1396;
Ζ': Ό πάντα τά σά3 καί φιλών και ϋαυμάζων έξόχως, μοναχός ’Ιωσήφ, 

ον διά τό γνώριμον οί πολλοί Βρυέννιον γράφουσιν (Γ', 143). 1390- 
1396 ;

Η’: Τοΰ κατά πνεύμα υιού καί φίλον γνησίου και δούλου πιστόν τής σής 
άγιότητος*, μονάχου ’Ιωσήφ, ού Βρνέννιος ή έπίκλησις ( Γ', 145). 
1390 -1396;

Θ': Τοΰ τής σής άγιότητος5 κα'ι υίοϋ κα'ι οικείου δούλου, ’Ιωσήφ μοναχού 
τον Βρυενίου (Γ', 148). Φθινόπωρον 1396.

I': ’Ιωσήφ μοναχού τού Βρνεννίον (Γ', 155 ) 6. 1397.
ΙΑ’ : Βρνεννίον μοναχού ’Ιωσήφ ( Γ', 157 )7. 1406- 1407.

1 ’Εντός παρενθ-έσεως έτέβη ό τόμος καί αί σελίδες δπου απαντούν αί υπόγρα
φα! των επιστολών. Διά τού Γ' νοείται ό τρίτος τόμος τών Εύρε&έντων τών έκδο- 
■9·έντων υπό τοΰ Εΰγ. Βουλγάρεως 1784, ώς Παραλειπόμενα. Μετά τήν ένδει- 
|ιν ταΰτην έτέ{|·η ό χρονισμός (διά τάς επιστολάς π.χ. 1382 - 1383) κατά Loenertz, 
πρός τόν όποιον δέν είμαι πάντοτε σύμφωνος.

2 Τφ ‘Ιεροσολύμων Δωροίίέο).
8 Τφ ήγουμένφ τών Στουδίου Εύδ-υμάο.
4 Τφ ’Αλεξάνδρειάς Μάρκφ.
5 Τφ οίκουμενικφ.
6 Μαξίμιρ Χρυσοβέργη.
7 Μακάριοι Άμμοχώστου, χωρεπισκόπφ ύποτεταγμένα) τοΐς Λατίνοις.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:27:37 EEST - 3.236.241.27



Χρονολογικά προβλήματα ’Ιωσήφ Βρυεννίου 19

ΙΒ': Τον των σών δούλων δούλου καί τής βασιλείας1 2 ευχέτου, μοναχού 
’Ιωσήφ τού Βρνεννίου (Γ', 159), 1407 ;

ΙΓ' : Ό πάντα τά σά 8 και αγαπών καί επαίνων καί ϋαυμάζων, ’Ιωσήφ μο
ναχός δ Βρυέννιος (Γ', 160). 1407 ;

ΙΔ' : Τον των σών3 επαινετόν καί γνησίου φίλον, μοναχού 'Ιωσήφ, ω 
Βρυέννιος τό έπώνυμον (Γ', 162). 1407 ;

ΙΕ': ‘Ο κατά πάντα τής σής άγιότητος4 ’Ιωσήφ ό Βρυέννιος (Γ', 167). 
1407-1410;

17": ’Ιωσήφ μοναχού τού Βρνεννίου... ( Γ', 170 )5- 1409- 1410.
ΚΔ': Ό πάντα τά σά6 καί φιλών καί ϋανμάζων Ιωσήφ δ Βρυέννιος 

(Γ', 180).

Αί επιστολαί ΙΖ'-ΚΓ' και ΚΕ' δεν υπογράφονται εις την ύπάρχουσαν 
έκδοσιν, καθώς καί ή υπό Ά. Παπαδ. Κεραμέως εκδοθεΐσα αλληλογραφία, 
δπου μόνον ή διαθήκη επιγράφεται «Διάταξις ’Ιωσήφ μοναχού Βρυεν- 
νίου»7. Όμοίως δεν υπογράφεται και ό παραμυθητικός λόγος προς τούς 
Κρήτας (1402;) ό έπιγραφόμενος δμως « τοϊς έν Κρήτη εν Θεω πατρί ήγα- 
πημένοις μοι... ’Ιωσήφ μοναχός δ Βρυέννιος... » 8 ( 1402;). Ή Ιπιστολή 
Ιωάννη τφ Συριανφ ( 1407 ;)9 δεν υπογράφεται μέν εν τφ πατμιακφ κώ- 
δικι, πλήν Ιν τφ Vallicell. Gr. Β 128, p. 170 φέρει την εξής υπογραφήν : 
« Ταύτα ή τού τήν επωνυμίαν Βρνεννίου μοναχού ’Ιωσήφ δεξιά σοι εγχα- 
ράξασα δείκνυσι».

Επομένως υπάρχουν τέσσαρα παραδείγματα περιπτώσεων καθ’ ας δ 
Βρυέννιος παρέλειψε τό μοναχός εις τήν αλληλογραφίαν του (Ιπ'ι 19 περι
πτώσεων). Καί εις μέν τάς τρεις δεν εΐμεθα ασφαλείς περί τοΰ χρόνου τής 
συγγραφής τών έν λόγ<ρ κειμένων, ενώ περί τοΰ τετάρτου, τής προς ’Αλέξιον 
τον Άπόκαυχον επιστολής, δεν προκύπτει καμμία αμφιβολία δτι έγράφη μετά 
τήν Ιπανεγκατάστασιν τοΰ Βρ. Ιν Κωνσταντινουπόλει ( 1403 ;). Επομένως

1 Τφ βασιλεΐ Μανουήλ Β’.
2 Μανουήλ τφ Πόθφ έν Λακεδαιμονία.
3 Μανουήλ τφ Όλοβόλφ, έν Θεσσαλονίκη. Ό Loenertz, RE3 VI, 1948, 

σ. 119 έγραψεν άλλοτε, δτι τό θέρος τοΰ 1403 ό Όλόβολος οΐτος έξελέγη μητροπο
λίτης Γοτθίας, αλλά πώς τότε τό 1407 ευρίσκεται έν Θεσσαλονίκη καί δή μή ιερω
μένος ;

4 ‘Ηράκλειας Άντωνίφ.
5 Κίεβου Φωτίφ έκ Μονεμβασίας “Ελληνι.
e Άλεξίφ Άποκαυχφ ζωγράφφ καί οίκείφ τοΰ Βρ.
7 Varia Graeca Sacra, Άγια Πετρούπολις 1909, σ. 295-296. Τά άλλα τρία 

κείμενα αυτόθι 292 - 295.
* ΕΕΒΧ ΙΘ', 1949, σ. 139.
9 Ό Ιωσήφ Βρ. καί ή Κρήτη, σσ. 133 - 137.
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20 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

και μοναχός ών δ Βρ· ήδύνατο να παραλείψη την ενδειξιν ταύτην εκ τής 
υπογραφής του.

Συνοψίζων δεν δέχομαι δτι ή προς Νικ. Καβάσιλαν Ιπιστολή Ιγράφη 
τό 1390-1936 έν Κρήτη, αλλά δεν δύναμαι και νά προσδιορίσω άκριβέστερον 
τον χρόνον τής πολύ προ τής ήμερομηνίας ταυτης συγγραφής. Νομίζω δ’ δτι 
ex argumento incerto δεν πρέπει νά στηρίζεται ή χρονολόγησις τοϋ Καβά- 
σιλα και νά παρατείνεται δ χρόνος τής ζωής αύτοΰ μέχρι κα'ι τοϋ 1396. 
’Άλλα στοιχεία ασφαλέστερα θά δείξουν ίσως, εις τό μέλλον, πότε έξήλθε τής 
σκηνής τοϋ ματαίου βίου δ μυστικός καί λειτουργικός άνήρ.

4. 'Ως προς την προς Κυδώνην επιστολήν, τά πράγματα εύκολυνονται.Ή 
επιγραφή έχει και τόπον προορισμοϋ : « Έν Βενετία », Ό πατήρ Loenertz 
προτείνει δύο χρονολογίας: 1390-1391 καί 1396- 1397, δεδομένου δτι κατά 
τά δύο ταΰτα έτη εύρίσκετο δ Δημ. Κυδώνης έν Βενετίφ. Άλλ’ εις τήν Ένε- 
τίαν εύρίσκομεν τον σοφόν σύμβουλον Ίωάννου τοϋ Ε' καί κατά τό 1371, 
μετά τήν έπίσκεψιν τής Ρώμης καί τήν άνάγνωσιν τής « δμολογίας πίστεως » 
τοϋ αύτοκράτορος προς τον πάπαν1. Θά συζητήσωμεν καί τάς τρεις περιπτώ
σεις. Άλλ’ ίδωμεν πρώτον τό περιεχόμενον τής επιστολής.

Ό Βρ. γράφει άπαντών προς τον Κυδ., θεωρών τήν επιστολήν του 
ενδειξιν αγάπης, ή δποία « εκ τοαοντον πνεναασα διαστήματος » ( Ένετίας 
εις Κωνσταντινούπολή ή Ένετίας εις Κρήτην ) καί εύροϋσα αυτόν « εν τρι
κυμία λογισμών κα&εατώτα » 2 ηϋφρανε καί έπέδρασεν ώστε νά λησμονήση

1 Περί τοϋ ταξιδιού τούτου Ίωάννου τοϋ Ε' δρα κυρίως A. A. Vasilie ν, 
II viaggio dell’imp. biz. Giovanni V Paleologo in Italia ( 1369-1371 ) e l’unione 
di Roma del 1369, SBN III, 1931, σσ. 153 - 193 καί R.-J. Loenertz, Jean 
V Paleologue a Venise ( 1370 - 1371 ), RliB XVI, 1958, σσ. 217 - 232 ( έν σσ. 217 - 
220: Le temoignage de D. Cydones et celui de Jean V). ’Εσχάτως ό Ί. Μ α- 
μαλάκης, Ή έπίδρασι τών συγχρόνων γεγονότων στις Ιδέες τοϋ Γεμιστού, Πεπρ. 
Θ' Βυζ. Συνεδρ. Θεσσαλ. Β', 1955, σ. 501 ύπεστήριξεν δτι « τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1367 
συναντάται ό πατριάρχης μέ τόν πάπα στή Ρώμη καί στις 18 Όκτ. 1369 υπογράφε
ται ή ένωση άπό τόν "Ιωάννη V ( sic ), πού είχεν έλθει γι’ αυτό μέ τό Δ. Κυδώνη ». 
Ούτως ό Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος Κόκκινος, 6 βιογράφος τοϋ Γρηγ. ΙΙαλαμά 
καί καταδικάσας τόν Πρόχορον Κυδώνην, φέρεται ως ύπογράψας άνυπόστατον ένω- 
σιν μετά τών Λατίνων I Πράγματι άνεγνώσθη απλώς « ομολογία πίστεως » έν Santo 
Spirito di Sassio τής Ρώμης, παρόντος τοϋ Λατίνου πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως, ής ομολογίας τήν μετάφρασιν έφιλοτέχνησεν ό Κυδώνης. Πρβλ. R. - J. Loe
nertz, Demetrius Cydones Correspondance I, 1956 ( Studi e Testi 186), άρ. 
129, σσ. 164 - 166, τό δέ κείμενον παρά G. Μ e r ca t i, Notizie di Procoro e Dem. 
Cidone... 1931 (Studi e Testi 56), σσ. 293 -296, καί αυτόθι 146- 148.

2 Τήν αιτίαν τής τρικυμίας δέν λέγει, προφανές δμως είναι δτι ταράσσει τόν 
νέον θεολόγον τό δλον εκκλησιαστικόν - πολιτικόν πρόβλημα τής διαμάχης ’Ανατολής 
καί Δύσεως, συνδεδεμένον μέ τήν ενότητα τής πίστεως, τήν τήρησιν τής παραδόσεως 
καί τήν διατήρησιν τοϋ κράτους.
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τά οϊκεΐα κακά, ποια άγνοοϋμεν. Ή φιλία τών δύο άνδρών περιγράφεται 
κατόπιν μέ την πληροφορίαν δτι ό Κυδ. έχαιρεν επί ταΐς χαραϊς τοϋ Βρ. και 
ελυπεΐτο επί ταΐς λύπαις του, Ιπήνει αυτόν έπιτυγχάνοντα και εκέντριζε ρςιθυ- 
μοΰντα. Τούτο άνεγνώριζεν εις τον Κυδ. δ Βρ. καί ώμολόγει «τοΐς συνοΰσι» 
( συμμονασταΐς εν Κωνσταντινουπόλει η Κρήτη), εύχεται δε να μάθη δτι δ 
Κυδ. ταχέως επανήλθεν εις Κωνσταντινούπολή, εις τά βασίλεια, δηλαδή έχων 
την βασιλικήν εύνοιαν κα'ι αξίωμα παρά τφ άνάσσοντι.

Μετά τάς εύχάς ταύτας, δ Βρ. ενθυμείται τήν αποστασίαν και άποκλαίει 
τό ελληνικόν γένος, τό άποβαλόν άνδρα δυνάμενον νά υπεράσπιση τά δόγματά 
του κα'ι νά είναι καύχημα κα'ι δόξα του. « Νν ν δέ, δν αν χρείαν είχε γλώτ- 
της άποπληρονντα, ή δπλου ίσχυροτάτον ή καϋ·’ ημάς [’Ορθόδοξος] Εκ
κλησία, τούτου αυτής άποσκιρτώντος », ώστε νά φαίνεται εις τούς αντιθέ
τους, χωρίς εις τήν πραγματικότητα νά είναι, δτι δύναται ευκόλως ή Άνατ. 
Εκκλησία νά καταβληθή, ως στερουμένη ύπερασπιστοϋ. Άλλ’ αύτη δεν έχασε 
μόνον τόν Κυδώνην, αλλά τον έχει «Ιχθρόν κα'ι πολέμιον», ποιον ; αυτόν 
πού Ιγέννησε καί εξέθρεψεν. Καί παραβλέπων οΰτος δτι αμείβεται μέν δ 
τιμών, τιμωρείται δ’ δ άτιμάζων τούς γεννήτορας, ατιμάζει τά στήθη τής 
μητρός. Πιθανόν ή Μήτηρ ’Εκκλησία νά ύστέρησεν εις κάτι, έπρεπε ν’ άπο- 
κρύψη καί όχι νά διαπομπεύση τό αίσχος, δπως θά έπραττε διά τήν κατά 
σάρκα μητέρα του.’Έπρεπε, φοβούμενος τόν θειον νόμον, νά περιστείλη τήν 
γυμνότητα δχι νά τήν έκκαλύψη. "Ομως ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία « ον μόνον 
αΰτη εν ούδενϊ επιλήψιμος, αλλά μόνη όρϋή καί άληύλής και εξαίρετος».

Μετά τήν συμβουλήν ταύτην, ή οποία έφθασεν εις τήν επιτίμησιν, δ Βρ. 
επάγεται: « ‘Αλλά περί μέν τής εις τήν Μητέρα επανόδου αυτός βουλεύση 
σαφώς καί εύφρανεΐς αυτήν τοΐς ϋστέροις, ώς τοΐς προτέροις έλύπησας», 
προφανώς άναμένων, δτι ή προς τήν ορθοδοξίαν άντίθεσις υπήρξε παροδική 
καί δτι δ Κυδώνης θά επιστρέψη Ικεΐθεν δθεν έξέκλινεν. Μετά ταϋτα δ έπι- 
στέλλων δικαιολογείται διά τήν αργοπορίαν τής άπαντήσεως ή τήν έλλειψιν 
αλληλογραφίας, επικαλούμενος λόγους ύγιείας, μεθ’ δ πλέκει τό έγκώμιον τοϋ 
Κυδώνη ώς ανθρώπου καί λογίου, γνώστου τής Λατινικής, ακριβολόγου Έλ- 
ληνιστοϋ κλπ. Κατακλείει δέ τήν Ιπιστολήν ευχόμενος δπως δ Κυδ. « έλάττον 
έπανελέλοις εις τήν Πατρίδα1 καί τής σοφίας ευροις τό τέλος επάξιον», 
υπογράφεται δέ ώς υπό τού Κυδ. « ψιλού μένος διαφερόντως καί πιστότατος 
φίλος »/

1 Χαρακτηριστική είναι ή σΰμπτωσις τών ορών Μήτηρ (’Εκκλησία) καί Πατρίς 
(Βυζάντιον)! Εις τήν σκέψιν τοϋ Βρυεννίου δέν ήτο δυνατόν νά είναι "Ελλην ό λα- 
τινίσας. Πρβλ. καί τήν δεκάτην επιστολήν τοϋ Βρ. « Τφ από Γραικών ( =’Ελλήνων, 
Ρωμαίων) Ίταλφ, άδελφφ Μαξίμφ...* (Χρυσοβέργη ) (Γ’, σ. 148), ό όποιος, 
κατά Βρ., εγινεν ’Ιταλός επειδή ήσπάσάη τόν καθολικισμόν !
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’Έρχομαι τώρα εις την έξέτασιν τοϋ χρονισμού. Και πρώτον ήτο δυνα
τόν ή επιστολή νά έγράφη τό 1396 - 1397 ; Εις τούτο συνηγορεί εις λόγος. 
Εις την Ιπιστολήν γίνεται λόγος περί άσθενείας τού Βρ., ως ήδη ειπον: 
«αλλά τό καταπιέζον και τρνχον η μας άλγος οΐα&α, ϋφ’ ου καί τών έγ
γιστα φίλων και ημών αυτών επιλελήσϋαι βιάζομαι. Πλήν καίπερ οντω την 
κεφαλήν πάαχων, σου τής φίλης κεφαλής ούδαμώς επιλέλησμαι ». "Οτι περί 
τό τέλος τής παραμονής τού Βρ. ( 1402 ;) κατεΐχεν αυτόν ή έν λόγφ κεφαλαλ
γία φαίνεται εκ τού εξιτηρίου προς τούς Κρήτας λόγου : « αν τό τής κεφαλής 
άλγος μη ταύτας μοι προδω τάς ελπίδας»1. Άφήκε δ’ αυτόν, ή συνήθης 
εις εγκρατείς μοναστάς καί υγρά κλίματα ένόχλησις αύτη, έπανελθόντα εις τά 
Στουδίου, δθεν γράφει προς τον συμμοναστήν του κωδικογράφον Ίωάννην 
« δ πόνος τής κεφαλής άφήκε με» 2, καί προς τον οϊκεΐον του ζωγράφον 
’Αλέξιον Άπόκαυχον « Γίνωσκε δτι σωματικώς μεν καλώς εχω, ψυχικώς δέ 
ασθενώ»3. Έάν μη ήτο χρόνιον ή περιοδικόν τό πάθος τής κεφαλαλγίας, 
τότε ή προς Κυδώνην επιστολή θά ήτο έγγυτέρα προς τήν έξοδον τού Βρ. έκ 
Κρήτης. Εις τούτο θά συνηγορούν καί αί εύχαί του, ό'πως 6 Κυδ. επανέλθη 
εις τήν ’Ορθοδοξίαν καί τήν Πατρίδα.

Άλλ’ υπάρχει πάντοτε ή απορία: Ήτο δυνατόν τό 1396-1397 δ Βρ. 
νά εφιλεΐτο διαφερόντως καί νά ήτο πιστότατος φίλος τού Κυδώνη ; Ήτο 
επίσης δυνατόν ν’ άναμένη κάν μεταστροφήν τού Κυδώνη από τριακον
ταετίας προσχωρήσαντος προς τον πάπαν; Πώς δέ θά έξηγηθή τό νύν... 
άποσκιρτώντος τών στ. 14-16; Τούτο, νομίζω, βοφ, δτι πρόσφατος 
ήτο ή αποστασία τού Κυδώνη, ή πικρία έκ τής καταδίκης τού Προχόρου 
καί τού θανάτου του, γεγονότα τά όποια ειχον προκαλέσει ( 1368 - 1369 ) τήν 
έπίθεσιν τού Κυδώνη κατά τού πατριάρχου Φιλοθέου, κατά τής Μητρός ’Εκ
κλησίας επομένως. Κατά ταύτα απορρίπτω τήν ύπόθεσιν δτι ήτο δυνατόν ή 
επιστολή νά έγράφη τό 1396- 1397, δτε δ Κυδώνης (μετά τού Χρυσολωρά) 
ήλθεν εις ’Ιταλίαν, μετέφραζε δέ τήν Ordo missae τών δομηνικανών, ατενώς 
συνεργαζόμενος μετά τού Μανουήλ Καλέκα καί τού Μαξίμου Χρυσοβέργη 4.

Διά τούς αυτούς περίπου λόγους δέν είναι δυνατόν νά έγράφη ή έπι- 
στολή ουδέ κατά τό 1390- 1391®, δταν μάλιστα τήν 20ύν ’Ιανουάριου τού

ι Γ, α. 38.
2 Γ', σ. 178, επιστολή ΚΓ'.
3 Γ', σ. 179.
4 R. - J. Loenertz, Les recueils de lettres de Demetrius Cydones, 1947 

(Studi e Testi 131), a. 122 ( έν σσ. 108 - 122: Essai de Chronologie πληρέστε- 
ρον άλλα καί διάφορον τού παρά G. Mercati, Notizie..., σσ. 519-521: Alcune 
date provate o probabili della vita di Demetrio Cidone ).

5 Loenertz, Les recueils de lettres de D.C., 1947, σ. 120, άμφιβάλλων 
σημειώνει : « aucune lettre de Cydones n’est datable de son sejour a Venise ».
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έτους εκείνου (καθ’ ήμάς 1391) ό Κυδώνης Ιδέχθη την ένετικήν υπηκοό
τητα, γενόμενος civis Venetiarum1. ’Απεναντίας τα πάντα συνηγορούν υπέρ 
τού χρονισμού τής αποστολής κατά τό έτος 1370-1371, δτε εκ Ρώμης μέσφ 
Νεαπόλεως εύρέθη εις Ένετίαν ό Κυδώνης και έκεΐθεν ενεθυμήθη τον πι
στόν του φίλον Βρ., μη έχοντα προφανώς εκδηλωθή κατά την δίκην τού 
Προχόρου, δυνάμενον νά ελπίζη ακόμη εις ένα συμβιβασμόν, μίαν επιστρο
φήν εις τά βασίλεια2 3, και τού έγραψεν. 'Ο Βρ. έπροθυμοποιήθη ν’ απάν
τηση, σιγών από μακρού καί προφασιζόμενος την κεφαλαλγίαν, τίποτε δηλαδή 
τό παραμόνιμον, δυνάμενον νά εμποδίση τινά από τού νά γράψη μίαν επι
στολήν ! Μολονότι δε δαπανάται εις εγκωμιασμόν τού παλαιού του φίλου, 
διαχωρίζει πλέον σαφώς τήν θέσιν του, άποδοκιμάζει τήν αποστασίαν (καί 
αν αΰτη είχε πολιτικήν σκοπιμότητα), ελέγχει, προτρέπει εις επάνοδον. ’Από 
τής στιγμής εκείνης ή παλαιά φιλία πρέπει νά διελύθη. 'Ο Βρ. θ’ άναλάβη 
άργότερον αποστολήν άλλην, νά πολεμήση τον Λατινισμόν εις αυτήν τήν έπι- 
κράτειάν του, ένισχύων τούς δοκιμασθέντας εκ τής Κρητικής αποστασίας 
1361-1364 ορθοδόξους Κρήτας, καί οί δρόμοι τών δύο λογιών είναι χωρι
στοί. Νομίζω μάλιστα, δτι είναι εμφανής ή άντίθεσις: Τού ενός ως μιας 
πολιτικής συνειδήσεως, προσπαθούσης νά διασώση, κατά τό εφικτόν, τά πρά
γματα διά συμβιβασμών (δογματικών υποχωρήσεων, συνθηκών, πωλήσεων, 
δανείων, πρεσβειών κ.ά. συνήθων καί τότε καί τώρα διπλωματικών ενερ
γειών). Καί τού ετέρου, τού Βρυεννίου, εντόνου εθνικής συνειδήσεως, θέ- 
τοντος ύπεράνω πάντων τήν διατήρησιν τής εύσεβείας (τής παραδόσεως τού 
’Έθνους), δηλονότι άποκλείοντος πάντα συμβιβασμόν είς τον χώρον τής πί- 
στεως, δι’ ής διεχωρίζετο τό δμόδοξον από τό αλλοεθνές.

Ποία άντίθεσις μεταξύ τών δύο επιστολών, τής προς Κυδοόνην καί προς 
Καβάσιλαν! Διά τής προς τό μυστικόν επιστολής του δ Βρ. ήθέλησε νά δείξη 
τήν άντίθεσιν τού ευσεβούς δρθοδόξου προς τήν τού πραγματευτού τής πίστεως 
διπλωμάτου, δ δποϊος κατά βάθος ήδιαφόρει διά τον παραδοσιακόν χριστια
νισμόν, τήν ευσέβειαν τού Βρ. Μή λησμονώμεν δέ δτι ή συναγωγή τών επι
στολών τού Βρ.8 ειχεν επιδεικτικόν καί διδακτικόν σκοπόν.Επιδεικτικόν μέν 
διά νά δείξη τάς σχέσεις τάς δποίας ειχεν εκείνος προς υπέροχους άνδρας, 
βασιλέα, πατριάρχας, συγγραφείς, λογίους, άξιωματούχους τής ’Εκκλησίας 
καί τής Πολιτείας. ’Αλλά πάντως ιδία διδακτικόν σκοπόν, διότι υπήρξε συνα-

1 Προχείρως Loenertz, αυτόθι,
2 "Οντως, άναχωρήσας τον Μάρτιον 1371 εύρέθη είς Κωνσταντινούπολην τόν 

Μάϊον τού αύτοΰ έτους ό Κυδώνης (Mercati, Notizie, σ. 520) καί μόλις τό 
1376 εγκαταλείπει τό αύλικόν αξίωμα (Mercati, αυτόθι, σ. 521 ) διά νά έπανέλθη 
είς ’Ιταλίαν. (Σχετικώς πρβλ. καί Loenertz, Les recueils, σσ. 112-114, δίδοντα 
άλλην σειράν είς τά γεγονότα, παρεμβαλλόμενης της παραμονής τοϋ Κυδ. είς Λέσβον).

3 "Οχι τό σύνολον τής αλληλογραφίας. Βλ. περαιτέρω.
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γωγή διά μαθητάς ορθοδόξους. Νομίζω μάλιστα δτι πλησιέστερον προς την 
επιστολήν προς Κυδώνην πρέπει νά τοποθετηθή χρονικώς και ή προς Καβά- 
σιλαν, παρά προς τό τέλος τής παραμονής τοΰ Βρυεννίου εν Κρήτη.

5. Έδώ νομίζω δτι πρέπει νά έκφράσω την διαφωνίαν μου προς τον 
αγαπητόν μου πατέρα R.-J. Loenertz, εις τον οποίον δφείλομεν λαμπράν 
μελέτην περί τής χρονολογίας (και δή τών 16 πρώτων επιστολών) των έργων 
τοΰ’Ιωσήφ Βρυεννίου, είς τήν οποίαν πολλάκις ήδη άνεφέρθημεν.'Ο L. εκκι
νεί από τήν άντίί,ηψιν δτι αί έπιστολαι αποτελούν δυο σειράς (1-16 και 17 -
25), έκ τών οποίων ή πρώτη περιέχει έπιστολάς (1-10) γραφείσας εν Κρήτη 
(1382-1402), καί άλλας (11-16) γραφείσας μετά τήν έκ Κρήτης εις Κων
σταντινούπολή επάνοδον. Τάς τής δευτέρας σειράς προς οικεία πρόσωπα ευρί
σκει διαφόρου ύφους και συνθέσεως ό L. Εΐς τήν πραγματικότητα ή μελέτη 
τού θέματος πρέπει νά γίνη επί τη βάσει τών χειρογράφων δι’ ών αϊ έπι- 
στολαί έχουν παραδοθή, καί μέ τήν σειράν τήν οποίαν παραδίδονται εκεί. 
Πάντως, ώς έδημοσιεύθησαν υπό τού Βουλγάρεως, ούδεμίαν σειράν παρου
σιάζουν, νομίζω δ’ δτι δ ύπ’ εμού χρονισμός τής προς Κυδώνην ανατρέπει 
ήδη τήν άντίληψιν δτι καί εκείνη έγράφη έκ Κρήτης.

Τό δλον θέμα μένει νά έξετασθή κατά τήν ύπ’ έμοΰ προσεχή δημοσίευ- 
σιν ολοκλήρου τής αλληλογραφίας. ’Εκεί θά γίνη διάκρισις τών φιλολο
γικών επιστολών τού Βρυεννίου καί τής συνήθους αλληλογραφίας 
αυτού (ή οποία δεν παύει νά έχη λογοτεχνικόν ύφος), από τής ποιμαν
τικής αυτού αλληλογραφίας (έξιτήριοι, παραμυθητικοί, έγκύκλιοι). Διότι 
πάσαι αί σωθεΐσαι έπιστολαι τού Βρ. ούτε έγράφησαν ούτε έδημοσιευθησαν 
ώς διδακτικά κείμενα, πρότυπα διά τούς μαθητάς του ή τούς ύπό τών φίλων 
του διδασκομένους.

Μίαν τελευταίαν παρατήρησιν θέλω νά κάμω. Ούδεις έπρόσεξεν δσον 
έπρεπε τούς στίχους 25 - 30 τής προς Νικ. Καβάσιλαν έπιστολής τού Βρ., 
δπου γίνεται λόγος περί ταλαντεύσεως τούτου καί έγκαιρου δογματικής 
προσαρμογής προς τήν ’Ορθοδοξίαν, αφού άπηλλάγη τών κακών έπιρροών 
( προφανώς τού Κυδώνη ) : « Τής άκιβδήλου και γνήσιας μοίρας τελείς εν 
Χριστιανοΐς ( = Όρθοδόξοις)' τον νενο&ευμένου δέ καί κιβδήλον μέρους 
κ αϋ·ά παξ άπήλλαξαι... τήν συναγωγήν εκείνων άπειρηκώς»! Ταύτα 
δεν ήτο δυνατόν νά γίνουν κατά τό γήρας, αλλά κατά τήν νεότητα τού Καβά- 
σιλα, άναφέρονται δ’ είς άγνωστα γεγονότα τής ζωής του. ’Εξηγούνται δμως 
νομίζω έπαρκώς έκ τής προς τον Κυδώνην σχέσεως κοινής καταγωγής, φιλίας 
καί σπουδών. 6

6. Σημαντικόν ζήτημα είς τον βίον τού Βρυεννίου είναι 6 καθορισμός 
τού χρόνου τής διαμονής αυτού εν Κρήτη, περί τοΰ οποίου έγραψα καί άλ-
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λοτε1. Παλαιότερον δ Ph. Meyer, ετοποθέτει την έναρξιν τής αποστολής εις 
τό έτος 1375, άλλ’ ήδη δ Palmieri ( ακολουθών τον Ρώσον ’Αρσένιον ) εγρα- 
ψεν: « Le patriarche Nil (1380-1388) l’envoya a Crete en 1381 »2 και 
δ M. Jugie : « circa dimidium saeculi XIV, anno 1381 insulam missus 
est»3. Τους τρεις τοΰτους ως ασφαλέστερους ήκολουθησα καί εγώ. ’Εννοεί
ται, δτι αν έγνωρίζομεν ασφαλώς τδ έτος τής εξόδου τοϋ Βρ. εκ Κρήτης θά 
ΰπελογίζομεν ασφαλώς και τό τής εισόδου, και τάνάπαλιν, πλήν ουδέν τού
των είναι απολύτως Ιξηκριβωμένον.

’Ήδη δ έμός Loenertz, γράψας περί τοϋ Βρ. άρθρον Ιν τή άλληλογρα- 
φίφ τοϋ Μ. Καλέκα έκδιδομένη4, παρουσιάζει νέαν άποψιν, υποστήριζαν: 
« ‘Ο ’Ιωσήφ Βρ. διήλθεν εικοσάδα Ιτών έν Κρήτη. Εύρίσκετο Ικεΐ ακόμη τό 
1397, δταν έγραφεν Ιν τή ερήμφ την ΰπ’ άριθ. 10 επιστολήν είς τον Μάξι- 
μον Χρυσοβέργην. Έπέστρεψεν εις Κωνσταντινουπολιν τό 1404, χρονολογία 
καθ’ ήν — κατά τήν ιδίαν του μαρτυρίαν — άπήγγειλεν εν τφ βασιλική) κοι- 
τώνι τον λόγον «περί τής ημών πίστεως». Μεταξύ 1397 και 1404 τίθεται τό 
τέλος τής υπό τών Τούρκων πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ληξάσης 
συνεπείς τής ήττης τοϋ Βαγιαζήτ Α' υπό τοϋ Ταμερλάνου εις τήν ’Άγκυραν 
(28 ’Ιουλίου 1402). Ήτο πράγματι άπίθανον νά εισέλθη δ Βρ. εντός τής 
ακόμη πολιορκουμένης πόλεως...5. ’Εάν αί παρατηρήσεις αΰται είναι δρθαί, 
δ λόγος 'περί τής ημών πίστεως’ χρονολογείται 1402-1403, και δ Βρ., 
άνελθών είς Κωνσταντινουπολιν ολίγον μετά τήν μάχην τής Άγκυρας, θά
έφθανεν είς Κρήτην τό 1382-1383». Καί περαιτέρω : «Έξ άλλου δταν απήγ
γειλε τον ως άνω λόγον ύπήρχον άντιζηλίαι μεταξύ τών ασεβών ( μουσουλ
μάνων, Τούρκων, Μογγόλων) άλλ’ ή Κωνσταντινούπολή ήτο πάντοτε υπό 
τάς εχθρικός άπειλάς »6. Έπεκαλέσθη δέ τά χωρία « Θαυματουργεί καί εν 
άπίατοις, έθνη άδοκήτως κατ’ εθνών έπεγείρων » ( Β' 35 - 36 ) και « τής ορθο
δόξου βασιλείας σμικρυνθείσης τοσοϋτον, ώστε μιας πόλεως, τής βασιλίδος, 
άρχειν, καί ταύτης πάντοθεν προς πάντων άει πολιορκουμένης» ( Β' 35 )7.

Διά ν’ άρχίσωμεν εκ τών κάτω, δ μεν άφορισμός τοϋ Βρ. περί θαυ-

1 Τωμαδάκης, 'Ο Ίωσ. Βρ. καί ή Κρήτη, 1947, σσ.
2 DTC II, 1910, στ. 1157.
8 Theologia Dogmatica I, 1926, σ. 451.
4 Correspondance de Manuel Calecas publiee par Raymond -J. Loe

nertz, O.P., Citta del Vaticano 1950 ( Studi e Testi 152), σσ. 95-105.
5 *0 Loenertz υπενθυμίζει ότι ή συνθήκη μεταξύ τοΰ ( υίοϋ τοΰ Βαγιατζίτ) 

Σουλείμάν καί Ίωάννου Ζ' Παλαιολόγου συνήφθη πρό τής 9ή5 ’Ιουνίου 1403, οτε 
έπανήλθεν έκ τοϋ έξωτερικοΰ ό Μανουήλ Β'.

6 Ένθ’ άνωτ., σσ. 98 -99.
7 Ό Loenertz υπενθυμίζει δτι ό Ρ h. Meyer, ΒΖ 5, 1896, σ. 85, παρά τήν 

μαρτυρίαν τοΰ συγγραφέως του, έτοποθέτησε τόν λόγον είς τό 1425 !
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ματουργίας τοϋ Θεοϋ είναι φυσικόν ν’ άναφέρεται εις τάς μεταξύ Τούρκων 
και Μογγόλων συγκρούσεις, άλλ’ ή διαπίστωσις ότι περ'ι τό 1400 τό Βυζάν
τιον ε’ιχε μίαν μόνον πόλιν κα'ι ταύτην συνεχώς παρά πάντων πολιορκουμέ- 
νην, είναι σχήμα υπερβολής! Τοιαΰτα σχήματα υπερβολής είναι συγκεχωρη- 
μένα είς ρήτορα και μάλιστα πιστεύοντα ότι ή συντέλεια τοϋ κόσμου είναι 
εγγύς, ως ό Βρ.

“Ομως ό ισχυρισμός τοϋ π. Leonertz καθ’ ο «ΐΐ est tout a fait im
probable que Br. soit rentre dans la capitate encore assiegee» μοϋ 
φαίνεται επίσης σχήμα υπερβολής ! Θά έπρεπε νά γνωρίζη τις πώς εγίνοντο 
αί πολιορκίαι τόσον κατά την κλασσικήν και ρωμαϊκήν αρχαιότητα, όσον και 
κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, πόλεων μεγάλων, αλλά και πολύ μικρότε
ρων τής Κωνσταντινουπόλεως εις πληθυσμόν, έκτασιν και απρόσβλητον θα
λάσσιον τείχος, διά νά υποστήριξή ότι ή εισοδοέξοδος έξ αυτών ήτο αδύνατος 
καί μάλιστα επί μίαν περίπου δεκαετίαν, όσον σχεδόν διαρκεϊ ή περιπέτεια 
τής Κωνσταντινουπόλεως, περ'ι ής όμιλοϋμεν! ’Όχι μόνον οί λιμένες τής κυ
ρίως Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και τοϋ Γαλατά ήσαν προσιτοί, όταν μάλι
στα λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι ό Βρ. θά έπεβιβάσθη ένετικοΰ σκάφους διά 
ν’ άναχωρήση έκ Χάνδακος. Δεν θέλω νά ύπομνήσω εδώ πόσον συχνή ήτο ή 
ναυτική επικοινωνία Ένετίας- Άδριατικής- Έπτανήσου - Κρήτης - Κωνσταν
τινουπόλεως κατά τούς χρόνους εκείνους ουδέ ν’ άρνηθώ τάς κατά θάλασσαν 
δυσχερείας τοϋ εμπορίου και τής συγκοινωνίας κα'ι τά μέτρα τά όποια ή 
Ένετία έλάμβανε προς έξασφάλισιν εαυτής κα'ι τών συμφερόντων της1. Θά 
μοϋ έπιτραπή όμως ν’ αναφέρω χαρακτηριστικός περιπτώσεις ενεργειών τοϋ 
πατριαρχείου κατ’ αυτό τό 1400όν έτος, εκ τών οποίων φαίνεται ότι ούδεμία 
δραστηριότης αύτοϋ ήμποδίσθη εκ τής πολιορκίας:

α') Τον ’Ιανουάριον 1400 ό οικουμενικός γράφων προς τον Θεσσαλο
νίκης λέγει: «από τινων τών αύτόθεν είς ημάς ερχομένων ήκούσαμεν»1 2.

β') Κατά Φεβρουάριον 1400 είς πατριαρχ. γράμμα γίνεται λόγος περί 
αναφοράς εξ Άγχιάλου3.

γ') Έκ πατριαρχικοϋ γράμματος Μαΐου 1400 φαίνεται ότι ό ’Ιωάννης 
Σοφιανός απέρχεται είς Ρωσίαν4.

δ') Τον αυτόν Μάϊον 1400 ό πατριάρχης Ματθαίος επιφορτίζει ως 
Σουγδαίας καί Φούλλων, όνομάζων αυτόν πρόεδρον τον μητροπ. Πέργης 
’Αττάλειας κλπ. Θεοφύλακτον, ά π ό λ ι δ α όντα, όπως « άπελϋών έκεΐσε και

1 ΙΙρβλ. F. Τ h i r i e t, Regestes des deliberations du Senat de Venise 
concernant la Romanie, I, Paris 1958, Nos 917, 949, 952 κ.ά.

* F r. Miklosich-Jos. Muller, Acta et Diplomata, II, 1862, a. 334.
3 Αυτόθι, σ. 345.
4 Αυτόθι, σ. 385.
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προσδεχϋεις καί της μητροπόλεως ταντης εγκρατής γενόμενος, πάντα τα 
άνήκοντα καί τφ γνησίω άρχιερεΐ διενεργείν άκωλντως » !*.

ε') Κατά Δεκέμβριον 1400 έντέλλεται υπό τοϋ οίκουμ. ό Ήρακλείας 
έξαρχικώς εις έπίσκεψιν των χηρευουσών εκκλησιών έντε Θράκη κα'ι Μακε
δονία πάση !8.

Τέλος διατί νά παραβλέψωμεν, ότι δ οικουμενικός, γραφών προς τούς 
Κρήτας περί συνεισάκτων3, λέγει δτι έχει τάς πληροφορίας του «παρά 
πολλών των αντόΊλεν (Κρήτης!) ερχόμενων »; 4.

Δεν είναι λοιπόν επιχείρημα δτι ήμποδίσθη δ Βρ. νά εισέλθη εις την 
Κωνσταντινουπολιν λόγιρ τής πολιορκίας αυτής. Ουδέ δυνάμεθα εξ αύτοΰ και 
μόνου νά χρονολογήσωμεν τον λόγον « περί τής ημών πίστεως», τον πρώτον 
πράγματι έκφωνηθέντα μετά την επιστροφήν του εις Κωνσταντινουπολιν και 
άνάληψιν νέων καθηκόντων. Διότι δ λόγος αυτός δεν εξεφωνήθη αμέσως. 
Γνωρίζομεν ασφαλώς, δτι ό Βρ. επανελθών συνέταξε πρώτον τον ύπ’ εμού 
δημοσιευθέντα 5 παραμυθητικόν προς τούς Κρήτας, δπου περί ούδενός 
πολεμικού γεγονότος δμιλεΐ. Γνωρίζομεν ακόμη δτι περιέγραψε τάς εντυπώ
σεις του προς τούς συμμοναστάς καί φίλους του περί τής έν τή τών Στουδίου 
μονή έγκαταστάσεώς του, δπου περί τοϋ τοπίου καί τών καλλονών ακόμη τής 
βασιλευούσης δμιλεΐ6, περί τής πνευματικής υπεροχής τοϋ περιβάλλοντος 
έναντι τοϋ τής Κρήτης, κά. πολλών 7, πλήν περί υπηρεσίας παρά τφ βασιλεΐ 
(Μανουήλ Β') δεν δμιλεΐ, ουδέ ήδυνατο νά δμιλήση τότε, αυτού άπου- 
σιάζοντος8.

Αλλά θά εϊπη τις" τί συζητοϋμεν, αφού δ ίδιος δ Βρ. λέγει έν τφ λόγο) 
«προ χρόνων διακοσίων τών εξ ’Ιταλίας κρατησάντων τής Κωνσταντί
νον»9, επομένως δμιλεΐ 200 έτη μετά τό 1204, άρα τό 1404; Τούτο θά ήτο 1

1 Αυτόθι, σ. 390.
2 Αυτόθι, σ. 451.
3 Βλ. πρόσθεν, σ. 13 έξ.
4 Acta et Dipl. II, 477, πρόσθεν σ. 13.
5 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σσ. 139 - 154.
6 ΚΓ' επιστολή ’Ιωάννη (κωδικογράφψ, Γ", σσ. 178- 179, Ό Ίωσ. Βρ. καί 

ή Κρήτη, 1947, σσ. 124 - 125 ). Μεταγενέστερα είναι ή επιστολή ΚΔ' Άλεξίφ 
( Άποκαύχφ, Γ', σσ. 179 - 180, ‘Ο Ίωσ. Βρ. καί ή Κρήτη, σσ. 129- 130 ) γραφεϊσα 
μετά τήν είρήνευσιν. Καί όμως καί έν αυτή) ό Βρ. λέγει ότι μένει « εν τοΐς Στου
δίου > ( σ. 129 ).

7 Εις τάς χεΐρας τοϋ κΰρ Γιαννούλη Δέ Σπίγα, Varia Graeca Sacra, σσ. 293- 
294, Ό Ιωσήφ Βρ. καί ή Κρήτη, σσ. 131 - 132.

8 Τό πρώτον όμιλών περί τής έπισήμου ιδιότητάς του ώς ίεροκήρυκος τής αυλής 
είς τόν Γ' λόγον είς τήν Σταΰρωσιν, Β' 244 (ό Loenertz έχρόνισεν αυτόν 14 Άπρ. 
1419).

9 Β', σ. 35.
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συμπτωματικώς μόνον ασφαλές, δεδομένου δ'τι στρογγυλεύομεν συνήθως τάς 
χρονολογίας και προ χρόνων διακοσίων είναι δυνατόν να σημάνη και προ 198 
καί 203! Τό πρόβλημα τοΰ οριστικού χρονισμού των κειμένων τής εν λόγφ 
εποχής συνδέεται με τό ζήτημα τής αύτοεπαναλήψεως τοΰ Βρυεννίου, ό όποιος 
συνηθίζει εις λόγον του ή πραγματείαν ή επιστολήν να Ιπαναλαμβάνη αυτού
σια μέρη ή φράσεις εξ άλλου του κειμένου. Ή προτεραιότης δύναται ίσως 
νά έξακριβωθή φιλολογικούς. ’Εδώ π.χ. εις τον «περί τής ημών πίστεως» 
λόγον συμπίπτουν δσα λέγονται μέ τα έν τοΐς κεφ. ΚΒ', ΚΓ', ΚΤ', ΛΕ', 
Μ', MB', ΜΓ', ΜΕ' κλπ. εκ τών «Κεφαλαίων επτάκις επτά» τού Βρ. (τό
μος Γ'). Τών δε επιστολών προς ‘Ολόβολον καί τής ΚΔ' Άλεξίφ Άπο- 
καύχφ τό περιεχόμενον είναι παρεμφερές, τουλάχιστον ως προς τάς διαπι
στώσεις περί ήσυχου καί άδιαταράκτου ειρήνης.

Θά έπεθύμουν νά τελειώσω την μικράν ταΰτην άλλ’ ούχί άγονον διαπρα
γμάτευσή διά τής παρατηρήσεως, δτι ή εν Ιπιμέτρψ τρίτη εκδιδομένη επι
στολή (γνωστή εκ δημοσιεΰσεως τού Ά. Π. Κεραμέως) προς τον Βρυέννιον 
συγχρονίζεται προς τήν επιστροφήν αυτού εις τήν Κωνσταντινούπολή ( μονήν 
τών Στουδίου) εκ Κύπρου, τής οποίας δεν γνωρίζομεν τήν χρονολογίαν. Δε
δομένου δτι γίνεται εκεί λόγος περί τού αγίου μητροπολίτου Ρωσίας, καί δτι 
ό Φώτιος, οικείος τοΰ Βρυεννίου, Ιχειροτονήθη τήν Ιυν Σεπτ. 1408 (ή 
1407 ;), ό δε άποστολεύς άσχολεΐται μέ τον τρυγητόν τών σταφυλών ( Σεπτέμ
βριος!), ό Βρ. πρέπει νά επανήλθε περί τήν χρονολογίαν ταΰτην έκ τοΰ 
Ιξωτερικού « ΰγιώς και άκινδννως », καθώς λέγει ό επιστολογράφος. Τούτο 
θά εβεβαιοΰτο αν έγνωρίζομεν δτι ό τότε ηγούμενος τών Στουδίου έλέγετο 
πράγματι Μακάριος καί διά ποιον σκοπόν άπεδήμει1.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

1 Έν έπιμέτριρ εκδίδω τάς τρεις συζητουμένας έπιστολάς εις βελτιωμένον κεί
μενον. Της τελευταίας ό κώδιξ λανθάνει ποϋ εΰρίσκεται νϋν. Τών δύο πρώτων διά 
τήν έκδοσιν έχρησιμοποίησα τούς κώδ. 440 τής Πάτμου, γραφέντα υπό τοΰ Κρητός 
Μ. Καλοφρενά, γνωρίσαντος προσωπικώς τόν Βρ. (περί ού έγραψα έν ΕΕΒΣ 
ΚΑ', 1951, σα. 111-117) καί τόν μεταγενέστερος (ιζ' αί. ) έξ αύτοϋ άντιγραφέντα 
442 ομοίως τής Πάτμου. 'Ο κώδιξ 440 είναι ή πλησιεστέρα πρός τόν Βρ. μορφή 
τοΰ έπιστολαρίου του, καί ή βάσις τής όριστικωτέρας έκδόσεως τών 16 πρώτων επι
στολών. Τέλος άντέβαλα τάς δύο έπιστολάς πρός τό χει/φον Vallicell. Gr. Β 128, 
σα. 155 - 161, τοΰ όποιου μικροταινίαν φιλικώτατα παρέσχε μοι ό έν Ρώμη μαθητής 
μου κ. Π. Γ. Νικολόπουλος.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

1. ’Επιστολή Δ' (Γ\ σσ. 133-135)

Τφ σοφωτάζω άνδρών Δημητρίω τφ Κυδώνη. Έν Βενετίρι.
Διάτορόν τι μέγα και διαπρύσιον τής θερμής σον καί γνήσιας αγάπης 

ή σάλπιγξ, έκ τοσούτου πνεύσασα διαστήματος, καί μέχρις ημών ήχησε καί, 
εν τρικυμίρ. με λογισμών καθεστώτα, διανέστησέ τε άμα καί ηνφρανε, καί 

5 εις λήθην παντός άφικέαθαι δεινού παρεακεύααε. Τοιοντος συ φίλος αεί, καί 
τοιαύτά σοι τα πρός με συνήθη· χαίρων οπότε τι κέκτημαι τών καλών, καί 
άχθόμενος εν τφ κακώς με πράττειν σπονδαϊον όντα επαινών, καί ναρ- 
κώντα επεγείρων. Άμέλει σοι καί χάριτας οίδα καί τοΐς σννοϋσι ταύτας 
ομολογώ, καί γε εύχομαι τής βασιλίδος εις βασίλεια επανελϋόντα σε όσον 

10 οϋπω πυθέσθαι. Καί γάρ έμοί την σήν αποστασίαν ένθυμουμένω, τό ταλαί- 
πωρον ημών γένος ταλανίζειν επεισι καί άποδύρεσθαι τής ζημίας, ανδρα 
τοιοντον άποβαλόν, δς τά μέγιστα μεν αν εις κόσμον αύτφ σννετέλει καί 
καύχημα, μέγιστον δ’ αν είχε δ’ αυτού τό κράτος εν δόγμασι, κράτιστά τε 
αύ τους άντιθέτους κατηγωνίζετο. Νυν δέ, δν αν χρείαν είχε γλώττης άπο- 

15 πληρονντα, ή όπλου όχνρωτάτου ή καϋ·’ ημάς ’Εκκλησία, τούτον αυτής άπο- 
σκιρτώντος, καν μη ενκαταγώνιστος τοΐς πολεμοϋσι καθίσταται, άλλα γε 
είναι δοκεΐ. Καί είθε την εκείνου επααχε μόνον αποβολήν· νϋν (5έ τούτο λίαν 
ελεεινότερον, ότι πρός τφ τής έκεΐθεν έκπεαεΐν σνμμαχίας, καί εχθρόν αυτόν 
κέκτηται καί πολέμιον. Τίνα τούτον; δν αυτή φεύ ! έγείνατό τε καί έθρεψε. 

20 Καί τιμής μέν ένεκεν τής πρός τούς γεννήτορας μεγίστης έπαγγελλομένης 
αμοιβής, ονχ ήττονος δε τής επί τή παροινία ποινής έπισειομένης, ουκ 
οϊδα τί παθών αυτός καί άμφοΐν αλογών, τή εις φώς ένεγκούση τό νοητόν, 
ραγδαίως συρρήγνυσαι καί μαζούς ατιμάζεις, ώς ακούω, τους θρέψαντας' 
δέον εϊ καί έπιληψίμως έν τισιν είχε τά κατ’ αυτήν, άποκρύπτειν πείράαθαι 

25 τό αίσχος, ου μέντοι γε έκπομπεύειν. Ουδέ γάρ την πατρικήν επιτωθάσας 
γύμνωσιν Χάμ, τήν αξίαν δίκην διέδρα, άλλ’ οίσθα πάντως ά πέπονθεν.

26 Gen. 9,22.

Β = editio princeps, Eug. Bulgaris.
K = Cod. Patm. Gr. 440 anno 1421, Michaelo Kalofrena Cretensi exaratus. 
P = Cod. Patm. Gr. 442 saec. XVII exaratus.
V = Cod. Vallicellanus B 128, pp. 145-161.
I. In margine codd. άνακλητική 4 διανέοτηοε αμα Β 5 φίλτατος Ρ 

22 τό είς φως ΚΡ
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30 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

ΕΙ γάρ σοι δι’ έξωρον ηλικίαν ή μήτηρ άμβλυτέραν είχε την αΐσθησιν καί τι 
του καθήκοντος διημάρτανεν, εμυκτήρισας αν; άλλ’ ουκ &ν υπαίτιος ής και 
Θεφ καί άνθρώποις τούτο γε όρων; Παντί που σαφές. ’Ή αγνοείς, δσον 

30 μεν τώ άοράτφ Πατρϊ τδ γονείς τιμάν ήξίωται λόγου, οϊα δε δίκη τοϊς πατρα- 
λοίαις επήρτηται ; Πολλω ουν μάλλον την πνευματικώς ώδινήσασαν και 
μαζω των θείων λόγων εκθρέψασαν καί εις τάδε σε ηλικίας προαγαγοϋσαν 
έδει τιμάν, καί σύνοιδάς τι των ϋπεναντίων αυτή. ΕΙ γάρ άτεχνώς αυτή 
τοιόνδε τι συνήδεις, περιστέλλειν έχρήν, άλλ’ού πάντως άπογυμνοΰν. ΟΙσθα 

35 ^άρ καί των παίδων τοϊς του Νώε την γύμνωαιν συγκαλύψασιν οϊα χάρις 
άντεμετρήθη παρά του φύσαντος. Αλλά χάρις τω υπέρ ταύτης τδ ίδιον αίμα 
εκχέαντι· δτι ου μόνον αϋιη εν ούδενί επιλήψιμος, άλλ’ δτι μόνη ορθή καί 
αληθής καί εξαίρετος.

’Αλλά περί μεν τής εις τήν Μητέρα επανόδου αυτός βουλεύση σοφώς· 
40 καί εύφρανεΐς αυτήν τοϊς ύστέροις, ώς τοϊς προτέροις έλύπηαας. 'Ημείς δε 

περί τής φθασάσης σιγής έκεΐνό οοι καθάπαξ άπολογούμεθα, ώς ου γνώμης 
διαστροφή ούδ’ άμελεία περί τά καλά καί των τοιούτων φίλων λήθη (έάλω- 
μεν) αλλά τδ καταπιέζον καί τρύχον ημάς άλγος οίσθα, υφ’ ου καί των 
έγγιστα φίλων καί ημών αυτών έπιλελήσθαι βιάζομαι. Πλήν, καίπερ οϋτω 

45 τήν κεφαλήν πάσχων, σοϋ τής φίλης κεφαλής ουδαμώς έπιλέλησμαι. Τδ γάρ 
γνήσιον τής πρδς εμέ σου άφάτου στοργής διηνεκή μ οι τήν σήν μνήμην 
έντίθησι. Καί σου τήν δψιν αεί φαντάζεσθαι πείθει, καί μηδ’ άναπνεϊν 
σχεδόν, άνευ του τά σά διιέναι τοϊς φίλοις άφίησι. Τάδ’ έστι τδ τής σοφίας 
ύψος, ή περί λόγους ευφυΐα, ή διαρκής περί τάς αναλογίας σπουδή, τδ 

50 τάχος τής διανοίας, τδ πλήθος τών μαθημάτων, ή περί τήν ερμηνείαν τής 
Ρωμαίων φωνής προς τήν "Ελληνα γλώτταν ακρίβεια, τδ τής σωφροσύνης 
χρήμα, τδ ταπεινόν σχήμα, τδ μέτριον φρόνημα, τδ ρεΰμα τής γλώττης καί 
τδ τής φωνής κάλλος, ουκ εμέ δή μόνον αλλά καί πάντας άγον εις έκπλη- 
ξιν. Τούτων εν τις λαβών, πόσους αν διεξέλθοι λόγους; ή πόσους αν είπών, 

55 Ικανώς είπών νομισθείη καί άποχρώντως τω πράγματι ;
Ούτως ημείς μέν πρδς σέ, θαυμάσιε, διακείμεθα· αυτός δέ θάττον έπα- 

νέλθοις εις τήν Πατρίδα καί τής σής σοφίας εϋροις καί τέλος επάξιον. Ή 
χάρις τοϋ Θεοϋ αχρις ήλιων πολλών περιόδους ειη σε περιέπονσα. Του δν 
φιλεις διαφερόντως ’Ιωσήφ Βρυεννίου, πιστοτάτου σου φίλου, καί κατά 

60 Θεόν αγαπώντός σε.

35 Gen. 9,23.

28 · 29 καί Θεφ deest PV 33 καί εΐ αΰν. τι τών υπαιτίων amfj VB 42 τον 
τοιοϋτον τών φίλων V 42 -43 εάλωμεν addidit Β 45 φίλης deest Ρ 49 ευφυΐας 
ΚΡ ή περί τους λ. εΰφ. Β 57 καί τής ο. ενροις το τ. έ. Β καί τής οοφ. Ρ καί τής 
οής a. KV 58 ήλιου πολλών περιόδων Β
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2. Επιστολή <Γ (Γ\ σσ. 138-141)

Τφ σοφωτάτω άνδρί, Αρετής τε &κρω φίλφ καί πίστεως 
κυρω Νικολάφ τφ Καβάβιλα. Έν Κωναταντινουπόλει.

Άλλ’ οΰ μόνος εγώ τής οής άγαπητικής έπιλήσμων δια&έσεως έσομαι* 
ονδ’ όντως απειρόκαλος όφέλήσομαι καί αβέλτερος, ώς ου πάντες έρώσι δια- 

5 καώς μόνος γε αυτός κατολιγωρεΐν, καν μικρφ τινι τίϋεσϋαι. Άλλ’ ώσπερ 
παρών αοι μέγα τι καί αφατον εις ευφροσύνην ώνάμην, οΰτω καί απών σοϋ 
τής μνήμης παραπολαύσομαι· καί μοι γράμμα τό άψυχον τής ψυχικής γεννή- 
σεται διαύλέαεως σύμβολον.Άεί γάρ τό ήττον τφ κρείττονι, καϋ'* δαον ήττον 
έστί, κατά τοσοΰτον χρή παρακολουύεΐν. Καίτοι, ει καί πολλών τινων έδέη- 

10 σεν άναλωμάτων είς τό τνχεΐν πλούτου τοιούδε, ονκ αν έφεισάμην, οΰτω δε 
προίκά μοι προκειμένφ ολιγωρήσω τής έπιτεύξεως; Μάλλον δ’, ί'ν’ εΐπω 
τ’ άλη&ές, και έτνχον τον καλού τούτον και δ χρυσός αυτόματός μοι ερρύη, 
οϊον είπεΐν. Οΰτω γάρ αοι τό πεφυκός προς απαντας επιρρεπέστατα εχει 
δι’ ήϋονς χρηστότητα, ώς μηδένα είναι των απάντων, ει οϊον τ’ ήν, ος ονκ 

15 αν διακορής ώφύλη μάλα καλών. 'Ήν γάρ έχρήν τους άλλους τιέλέναι 
σπονδήν, ώστε τών καλών εν απολαύσει σου γίνεσ&αι, αυτός τό άνάπαλιν 
ταύτην ποιή, ώς άν είς κοινήν άπόλανσιν έκάστοις ταντα προκέοιτο, καί ρεΐ 
εκ τών σών φρενών επί τους δμιλούντας σύνεσις, ώσπερ από τών χααμω- 
μένων επί τους δρώντας ΰπνος. Διά τοι τούτο καί αυτός διά στοργής δτι 

20 πλείστης άγω πάντα τά σά, καί διακαή προς την σήν σοφίαν τρέφω τά φίλτρα 
καί εκϋυμότατα τά χρηστά σοι έπεύχομαι. ’Έπειαί τε χάριν δμολογείν, χάριν 
σήν, τφ Θεώ, ούχ δπως έφ’ φ ευτυχέστατα εαχηκας' τί γάρ μειζον είς ευτύ
χημα, τού τον αυτόν καί σοφόν καί ευδαίμονα είναι σε; αλλα καί διά τού 
τρόπου τό λίαν φιλόκαλον ή μάλλον φιλόίλεον καί ου διά τούτο μόνον, 

25 άλλ’ δ πολλώ χαριέστερον, δτι καί τής άκιβδήλον καί γνήσιας μοίρας τελείς 
έν Χριστιανούς· τού νενο&ενμένου δέ καί κιβδήλου μέρους καϋάπαξ άπήλ- 
λαξαι, καί την εκ πατέρων ευσέβειαν άπαραποίητον φυλάττων, ούδαμώς τοϊς 
παραχαράξασι ταύτην προσέσχηκας. Άλλ’ οια δή τινων λελυμασμένων άτε- 
χνώς θρεμμάτων επαυλιν, την συναγωγήν έκείνων άπειρηκώς τή ΰγιαινούση 

30 ποίμνη σνντετάχ&αι δεΐν έκρινας. Μακαριστέος άρα, ώ ϋαυμάσιε σύ, πρώ
τον μεν διά τήν έν ευδαιμονία ακρότητα, ειπερ ευδαίμων έστίν δ τώ μεν 
σώματι υγιής, τήν δέ ψυχήν εύπορος, τήν δε φύσιν εΰπαίδευτος. Τό δεύ
τερον, διά τήν τού τρόπον χρηστότητα ειπερ απλώς, άγα&όν μέν έστιν ου

II. In margine διεγερτική codd. 3 αγαπητικής deest Β 11 προίκα 
πρ. Ρ 14-15 δς ονκ ar τών δ. ώφδη μαλα (μάλα om.B ) καλών VB 21 εκϋν-
μως Ρ χάριν μοι Ρ 23 αλλά deest Ρ 25 τελείας μ. Β 26 καύάπερ Β 31 ευ
δαιμονίας Β 32 Τό (δε) δ. Β
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32 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

πάντα έφίεται' το δε τον ανθρώπου αγαθόν, ώς δη ανθρώπου, ψυχής εστιν 
35 Ενέργεια, κατ’ αρετήν την άρίστην και τελειοτάτην εν βίω τελείω, ής δη 

αυτός κατέλαβες την ακρώρειαν. Και τρίτον, διά την εν τη πίοτει ορθό
τητα, εΐπερ πίοτις έοτ'ιν έλπιζα μένουν ϋπόοτασις, πραγμάτων Ελεγχος ον βλε- 
πομένων. "Ο καί των προ αντοϋ πολλφ σφόδρα διαφορώτερον καί ώς 
κορωνίς τις διάχρνσος ή καί στέφανος τοΐς αλλοις σου των πλεονεκτημάτων 

40 έπίκειται. Ουκ εστιν ουν μέγα επί σοί κομπάζειν τοΐς καθ’ ημών καί μεγά- 
λην αϊρειν όφρύν, ήμάς δε έγκαλύπτεσθαι, μάλλον δ'ε θρηνεΐν καί όδύρε- 
σθαι, ώς ουκ όντος ήμΐν σοφοϋ καί ευδαίμονος αρχοντος’ αλλ’ ωχετο πάντη 
τά καθ’ ημάς καί άπόλωλεν.

’Άγε τοίνυν, ώ βέλτιστε, χρώ τη γλώττη καί επιλαβόμενος παρρησίας 
45 ελεγχε τους τφ βλασφημέϊν άρέσκειν ηγουμένους τη αλήθεια' μετά τον Πνεύ

ματος τοΐς τφ Πνεύματι μαχομένοις άντίστηθι· ποίησον τους μύθους εκ 
μέσον σνμμάχει Χριστφ, τφ δυνατφ μέν έπαρκεΐν αυτφ τη αυτόν, ώς φησί 
τό λόγιον, δεξιά, παρ’ ημών δέ βοηθεΐσθαι άξιοϋντι τών ϋπ’ εκείνου καί 
γενομένων καί σεσωσμένων, ώς άν είσενεγκεΐν τι δοκοΐμεν καί αυτοί ϋπερ 

50 ον δικαίως αν τής εκείνου κοινωνίας τύχοιμεν.
Άλλ’ ελαθον έμαντόν, τό του λόγον, ίππον τρέχειν διδάσκων, δελφΐνα 

νήχεσθαι καί αετόν πέτεσθαι, όντως υπό τοϋ λόγου παρασνρείς. "Ινα δε 
έπανέλθω προς την ευθείαν, τις τοιοΰτον όντα σε, ουκ άν άγασθείη ; Τις ουκ 
αν ερασθείη, μεθ’ όσον τον περιιόντος, σου ; Ώς εμοιγε καί παντί νουν 

55 εχοντι καί μη άλογία συνεζευγμένω δοκεΐ, ουκ εστιν δστις Ιδών σε μη ευθνς 
άλώ ναι σου τών καλών τοΐς ίμέροις.Έρώμεν ουν σου καί ημείς διά ταντα, 
έρα δέ σου προ ημών δ Θεός, τής φίλης αύτφ ψυχής, καί ώς οϊόν τε μιμη
τικής αντοϋ κατά τό φιλάνθρωπον,

Έπεί τοιγαρονν, ώς γε εφθην είπών, τοϋ καλοϋ τούτον χρήματος, τοϋ 
60 κατά την σήν οίκείωσιν, επιτύχειν μοι τελείν έξεγένετο, καί ήδομαι σφόδρα 

τφ εντνχήματι, καί διά βίου συμπαραμένειν μοι εύχομαι. Ταϋτ αρα καί τό 
παραστατικόν τοϋ πεφνκότος γράμμα τυπώαας άφίημι, προς την ΐσην σε 
φροντίδα καί αυτόν εκκαλούμενος, ώς άν τοϋτ εϊη ήμΐν τής μνήμης τε, διά 
βίου παντός, καί τοϋ φίλτρου εμπύρευμα.

65 Έρβωμένος εΐης καί εύεκτών ψυχή τε καί σώματι καί εις πολλάς ετών 
περιόδους παντός ανιαρού υπέρτερος διακείμενος, τοϋ τών οών λόγων δια- 
πύρως έξηρτημένου, 5Ιωσήφ τοϋ Βρυεννίου.

37 Hebr. 11,1.

38 ο KPV on Β 46 άνχίατητι KPV άντίστη&ι Β 56 άλώ Β έρώμεν αου τοίνυν Ρ 
57 ημών Θ. Ρ 60 επιτύχει Β 63 τούτου Ρ 67 ‘I. Βρ. V

28 - 8 - 1959

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:27:37 EEST - 3.236.241.27



Χρονολογικά προβλήματα ’Ιωσήφ Βρυεννίου 33

(’Ανωνύμου πρός Βρυέννιον)1.
Τιμιώτατε εν μοναχούς, εν άγίφ πνεύματι αγαπητέ αδελφέ της ημών 

ταπεινότητος κυρ Ιωσήφ, του Θεοϋ δέομαι ϋγιαίνειν την άγιωσύνην σου καί 
σωματικώς και επί πάσι καλώς έχειν τή τον παντοδυνάμου Θεόν βοήθεια καί 

5 χάριτι· ου τώ ελεεί καί ημείς δι’ ευχών σου άγιων σωματικώς νγιαίνομεν.
’Ημείς πολλά έπεθυμούμεν καί ηνχόμεϋα διά παντός, ϊνα ενοδώση δ 

θεός την σήν δσιότητα καί επιστρέψης εις το μοναατήριον ύγιώς καί άκιν- 
δύνως καί έχωμέν σε είς βοή (λείαν πολλών καί παραμυθίαν ήμών διόπερ 
ευχαριστώ τώ Θεω καί κνρίω ήμών Ίησοϋ Χριστώ καί τή πανάγνφ αυτού 

10 μητρί καί Θεοτόκω Μαρία, δτι διεφύλαξάν σε καί ήγαγον είς τό μοναστή- 
ριον, δέομαι δε τής τούτον φιλανθρωπίας καί άγαθότητος, ϊνα καί τον άγιον 
πατέρα ήμών καί καθηγούμενον, τον τιμιώτατον εν ίερομονάχοις καί πνευ
ματικούς κυρ Μακάριον, βοηθήσαι ψυχικώς καί σωματικώς καί κατευοδώ- 

291 οαι αυτόν τά διαβήματα καί άξιώσαι ήμας πάλιν ίδεΐν αϋ\τόν διά τάχους 
15 είς την Κωνσταντινούπολή, καθώς δ Θεός θέλει καί αποδέχεται, δμως δ 

Θεός από τον ελέους αύτοϋ παρεμυθήσατο την λύπην ήμών επί τή αποδη
μία εκείνου διά τής παρουσίας (τής οής). επεί ούν ήλθες κατά τάς ήμετέ- 
ρας ενχάς, μηδέν δκνήσης ϊνα μας γράψης τίποτε ολίγα περί (τε) του άγιου 
τοϋ μητροπολίτου ’Ρωσίας (καί εί) έχεις λόγον τινά εκείνον προς ήμας' 

20 ε’ίπερ ουδέ έχεις, τούτο ενκολον είπε τό χρήζεις προς τον τιμιώτατον εν 
ίερομονάχοις κϋρ Βησσαρίωνα καί αυτός θέλει γράψειν προς ήμας' εγώ γάρ 
κατά τον παρόντα καιρόν ου δύναμαι έλθεΐν αυτόθι, εί μή που νά παρέλθη 
δ καιρός τον τρύγους, καί θαρρώ έως τότε ή δ καλόγερός μας νά έλθη μετά 
τών κατέργων, ή νά μάθωμεν άκριβέστερον περί αυτού καί τότε (Θεού θέ- 

25 λοντος) μέλλω έπιδημήαειν καί αυτός, τέως δε παρακαλώ την σήν άγιότητα, 
γράψον μοι τίποτε νά ήξεύρω. τον δεσπότην καί πατέρα μου, τον τιμιώτα- 
τον εν ίερομονάχοις κΰρ Νεόφυτον, ποιώ μετάνοιαν, πάσαν τήν εν Χριστώ 
άγίαν ήμών αυνοδίαν χαιρετώ καί προοφθέγγομαί' ή τού Θεού χάρις καί 
(τό) έλεος εΐη μεθ’ υμών. αμήν.

6 Κεραμεύς επιϋυμοΰμεν - ενχόμεϋα

1 Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Varia Graeca Sacra, *Αγ. Πετρού- 
πολις 1909, σσ. 296 - 297 : επιστολή ’Ανωνύμου πρός Βρυέννιον" έκ κώδικος Εύστ. 
Βουλισμα.
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