
THEODORI STUDITAE EPIGRAMMATA
recensuit

Antonius GARZYA

Praefatio

i. Theodori Studitae epigrammata, sen iambi de variis 
argumentis his, qui sequuntur, libris manu scriptis, mihi quidem 
notis, continentur*.

*A. Lutelia Parisiorum., Bibliotheca Nationalis. Cod. Par. gr. 
1018 (Colbert. 4779), s. X, ff. 3i6r - 319V ; continet epp. 8, 3-21, 1, 
88-94, 15.

*N. Neapolis, Bibliotheca Nationalis « Vittorio Emanuele III ». 
Cod. Neap. gr. II. B. 20 (RIV), a. 1026, ff. 2041· - 2i3v ; epigram
mata exhibet 1-60, 94, 97-101, hi, 103, 95, 128.

*Ma. Venetiae, D. Marci Bibliotheca Nationalis. Cod. Marc. gr. 
CXL,I ( = 487), s. XI, ff. 248V- 259v ; iamborum seriem amplissimam 
complectitur, quippe qui unus praebeat huius editionis numeros 106- 
110, atque ep. 129, vv. 9- 31, qui omnes nunc primum eduntur.

B. Athos, Bibliotheca Mon. Panteleemonos. Cod. Ath. Pant. 5543, 
37, s. XI, ff. 223V - 232r ; epigrammata servat ab 1 usque ad 68, 1, 
aliquibus, ut videtur, exceptis.

*M. Messana, Bibliotheca Universitaria. Cod. Mess. gr. 83 (Set. 
Salvatoris), a. 1105 in Italia meridionali exaratus, ff. 298^ -302r (alias 
299V - 3031); epp. 1 - 24, 95, 128.

D. Athos, Bibliotheca Mon. Dionysii. Cod. Ath. Dion. 3623, 89, 
s. XII ; epp. 1 - 7.

E. Athos, Bibliotheca Mon. Iberorum. Cod. Ath. Ib. 4458, 338, s. 
XII (?); epp. 1-30, exceptis quidem 8, 15, 19, 22-24.

*P. Lutetia Parisiorum, Bibliotheca Nationalis. Cod. Par. gr. 893 
(Reg. 2376), s. XIII; ff. 233V - 250V ; epigrammatum seriem antehac 1

1 Stellula appicta signantur libri quos vel oculis meis vel lucis ope de- 
pictos ititegre contuli, necnon Pn, quem v. d. Justus Monaco, a me rogatus, 
liberalissime inspexit, atque Va, de cuius natura atque indole me certiorem 
fecit Emerentiana Vaccaro, Bibliothecae Vallicellianae moderatrix.
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vulgatam1 in totum tradit, i.e. editionis huiusce nn. r-105, 111- 
129, 8.

F. Athos, Bibliotheca Mon. Chilantarii. Cod. Ath. Chil. 224, 3, 
s. XIII.

G. Athos, Bibliotheca Mon. Raurae. Cod. Laur. 1398. K. hi, s. 
XIV, f. 224r , ep. 2, 1-2.

H. Athos, Bibliotheca Mon. Laurae. Cod. Laur. 631. E. 169, s. 
XV; ff. 295r - 300V ; iamborum seriem per alphabetum descriptam 
continet, adversus iconomachos, de qua v. infra ad cod. T.

*Pn. Panormus, Bibliotheca Comunalis. Cod. Panorm. gr. 2 
Qq-B-123 (5), s. XVI; ff. 49- 58V , 66rv ; epp. 1-60,94,97-101, 
in, 103, 95- 128.

*C. Lutetia Parisiorum, Bibliotheca Nationalis. Cod. Coisl. gr. 
272 (olim 327), s. XVI ; f. 213™ ; epp. 3-5, 7.

*Va. Roma, Bibliotheca Vallicelliana. Cod. Vail. gr. CXLII 
(217), s. XVI(?), N. Allatii, fasciculo 51 (=ff. 388-389) inter alia 
variorum insertum habet ep. 72.

*V. Vaticanus, Bibliotheca Apostolica. Cod. Vat. gr. 700 (olim 
847), s. XVIm (filigr. 7929 Briquet), ff. 234v - 2381 ; epp. 1-60, 94, 
97-101, in, 103, 95, 128.

I. Lutetia Parisiorum, Bibliotheca Nationalis. Cod. Par. gr. 896 
( Baluz. - Reg. 2376, 2 ), s. XVII; ff. 529 - 549 ; epp. 124, ut in P, latina 
versione donata exhibet, ex quodam editoris principis apographo veri 
similiter descripta, manu Joannis B. Cotelier.

L. Athos, Bibliotheca Mon. Esphigmeni. Cod. Ath. Esph. 2112, 
99, s. XVIII.

O. Athos, Bibliotheca Mon. Panteleemonos. Cod. Ath. Pant. 6122, 
615, s. XIX, ff. 561 - 58V.

Q. Athos, Bibliotheca Mon. Panteleemonos. Cod. Ath. Pant. 6161, 
654, s. XIX; ff. 1791 - 182V.

T. Taurinum, Bibliotheca nunc Nationalis. Cod. Taur. gr. 
CCXII. b. III. 23, s. XVI; periit incendio a. 1904; ff. ii6v sqq. con- 
tinebat «jambicos aliquot versus, quos frustra inter jambos de variis 
argumentis quaesiveris, quos protulit Sirmondus» quosque Josephus 
Pasini, Bibliothecae Regiae catalog! confector, graece - latine edidit1 2.

1 Cf. M igne, PG t. XCIX, coll. 1779-1812, qui ex editore principe, de 
quo infra dicetur, totus fere pendet, iambosque exhibet CXXIV.

2 Cf. J. Pasini, Codices Manuscripti Bibliothecae Regii Taurinensis Athe- 
naei, Taurini, I, 1749, pp. 305 sqq.

12 Antonius Garzya

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:44 EEST - 34.211.113.242



Theodori Studitae Epigrammata 13

De duodesexaginta versibus agitur in iconomachos, per duas series 
distinctis, quarum altera per alphabetum, quae eadem in cod. H 
servatur. Longiora sunt carmina quam ut pro epigrammatis proprie 
vereque dictis habeantur ideoque ab antiquo e iamborum collectione 
sunt seiuncta. Hie appendicis more collecta emendataque par denuo 
visum est proferre.

Ad ealeem nostri librorum indicis ut perveniamus, memoriae 
gratia tantum sunt laudandi tres alii, qui Theodori iambos comple- 
ctebantur, codices nunc deperditi, duo quidem Matritenses, in Scoria- 
lensi Bibliotheca olim adservati1, unus Taurinensis, de quo Pasini1 2 
mentionem facit.

Epigrammatum editionem principem (s) a Jacobo Sirmond 
(1559-1652) confectam, ex eius apographis, cum ille obiisset, eden- 
dam curavit Jacobus de Ea Baune, tomo quin to 'operum variorum’ 
viri doctissimi insertam3.

2. Cum in commentatione nostra, quae inscribitur 'La tradizione 
manoscritta degli epigrammi di S. Teodoro Studita’4, cum codicibus 
attente describendis atque recensendis turn affinitatibus necessitudini- 
busque inter eos intercurrentibus accurate examinandis, operam nee 
levem insumpserimus, in hac praefatione exaranda omnia, quae iam dis- 
putavimus, delibare tantum licebit, ne in cassum res iterum referantur.

Epigrammatum memoriam in universum intuenti, earn ad unum 
librum archetypum (a) redire clare planeque liquebit, si hosce errores 
cunctis libris communes perpenderit; 27,9 άλλος pro άλός; 31,1 λαμ- 
βάνομεν pro λαμβάνωμέν; 48, 2 καΰεΐλα pro κα&εΐλε, ibid, παντάπαξ pro

1 De quibus videsis Miller, Catalogue des Manuscrits grecs de la Biblio- 
theque de I’Eseurial, Paris, 1848, pp. 379, 306 ; Fabricius-Har 1 es, Biblio
theca Ch'aeca, X, Hamburgi, 1807, p. 435, r.

2 O.I., p. 382.
3 Jacobi Sirmondi S. J. Presbyter i, Opera Varia, Tom. V. 

Sancti Theodori Studitae Epistolae aliaque scripta dogmatica — Graece el Latine — 
pleraque Sirmondo interprete, Parisiis, e Typographia Regia, MDCXCVI (etiam 
Venetiis, e Typographia Bartholomaei Javarini, MDCCXXVI1I). Iambi occu
pant paginas in Parisina 753-776, in Venetiana 597 - 6r8. Paucos Theodori 
versus est admonendum editorem principem iam ante Sirmondum invenisse 
doctissimum Du Cange qui in Glossario suo mediae et infimae Graecitatis 
( 1688) sub aliquot verbis seu insuetis seu novis, ut, ex. gr., κείλαρίτης, άρι- 
οτητάριος, etc., epigrammata descripsit, e codice quodam, ut ait, Thuaneo, 
verba ilia continentia.

4 Cf. « Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata » n.s. XI (1957 ), 
PP· 139 -156·
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14 Antonius Garzya

παντάναξ, necnon, quamvis minoris videantur esse raomenti, 12, 6 πυράς 
pro πείρας; 17,3 αϊτών pro σίτων, 94,13 δπερ pro ωπερ. De archetypi 
aetate autem hoc conicere licet, eutn paulo post Theodori mortem 
(a. 826 p. Chr. n.), cum quidem cursivae, quae dicuntur, litterae 
nondum erant omnino pervulgatae, nec unciales omnino exoletae, esse 
exaratum, ut ex 14, 3 ubi Vac δουδευτικόν loco δουλευτικόν (A scil. 
pro A) exhibet, elicere par est.

Ex archetypo a tres codicum familiae vel classes discesserunt, 
quarum primam stirpem Messanensem, alteram Neapolitanam, tertiam 
Venetam, cognominare statuimus. Genus Messanense solus liber M 
repraesentat exprimitque, genus Neapolitanum contra codicibus inni- 
titur NPnV (quorum consensus littera x enotabitur), Venetum libris 
AMaBPCVa, quos omnes littera, cum congruantur, y designabimus.

Qua de triplici distinctione nihil esse quod addubitemus, mani- 
festum apparet ex erroribus vel lectionibus, a nobis suo loco collectis, 
quibus unaquaeque stirps a ceteris separatur. Quod ad M attinet, his, 
qui enumerantur, locis praecipuis suus omnino est nec cum alio ullo 
facit: 2, 4 δή ; 5, 2 κλΐνον ; 6, ΙΟ ευτόνως, 6, II Εκ νόμου·, ίο, 5 σκοπόν, 
ίο, 9 V (pro μη2) ; ιι, ΙΟ δικαίως·, 13, 8 τραπέζης, 13, ιι τελεία ; 15, 3 
αγών εν τούτω ου μικρός υμΐν πέλει ; ιό, 8 κυρίου, 16, 12 ποιων ; 21, 8 
προαενχώς ; 22, 2 και μάχας, 22, 6 τοΐς... (pro μεν... δε) ; 24, 3 κρσσνοί, 
24, 5 πορνείας. Familiae x lectiones coniunctivae sunt autem haece: 
1, 3 κάκείνης (cum M contra cett.); 5, 9 οδόν ( cum M) ; 6, 12 αϋξων 
(cum M); 17, 2 τέκνον; 31, 13 om. ; 97, 11 φεύγοντες99, \ τ’ αϋτη ; 
hi, 8 άγαϋών. Stirps y demum hisce singularibus distinguitur varian- 
tibus lectionibus : i, 3 εκείνη ; 4, 7 τόπον καλών τρόπων ( cum Μ) ; 5> 9 
ουδόν ; 6, 12 άξων ; 17, 2 τεκνίον ; 41 tit. είς Ενδυτήν ; 47> 1 Εχων με ■ 
58 tit. Επιγράμματα μονόστιχα εις σταυρούς; 97, H φνγόντες; 99> 4 
ταντη ; m, 8 άνϋ’ ών.

Inter codices stirpis x primas Ν obtinere nemo est quin animad- 
vertat, si paulum modo consideret Pn Neapolitani esse apographum 
ideoque eliminandum, V autem librum compositum ac contaminatum 
qui cum e fonte suo principe, x dico, hausit, turn ex altero qui a 
stirpe Messanensi haud dubie manati.

1 Quo omnia, quae disseruimus, tibi melius ante oculos pateant, en, 
quaeso, singillatim cl. 8, 6 s. ανμπαϋώς, οίκτιρμόνως, βουλευτικώς τε om. ( ho- 
moeot. gr. ) NPn, exh. V ; post 8, 9 repet. 8, 7 NPn tantum; 47, 1 φέρων 
NPn, φόβων V ; 4, η om. NPn, exh. V ; 46, 1 όεον om. NPn, exh. V ; 98, 3 και 
NPn, πως V ; 4, 8 εοη MV ; II, 2 ταξιάρχης MV ; 13, 5 άξιοι MV ; 21, 5 αρα
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Theodori Studitae Epigrammata 15

Ex hypoarchetypi y ramis, nullum ex alio adhuc exstante libro 
pendere licet demonstrate1 omnesque per se ipsi sunt sumendi. Duo 
tamen, A et Ma, eundem antigraphum habuisse, quod z littera nota- 
tur, ex aliquibus coniunctivis patet erroribus, ut, ex. gr., 92 tit. είς 
ράκκος ίστορισμένον AMa : είς ράκος ίστορημένον Ρ.

Cum de libris manu scriptis deque eorum cognatione quae maxime 
videbantur oportere exposuerimus, reliquitur ut de editionis principis 
(s) ratione atque pondere breviter dicamus. Earn postumam in lucem 
protulisse Jacobum de Ea Baune supra commemoravimus. In praefa- 
tione sua vir ille eruditissimus lectorem certiorem facit se apographis 
Jacobi Sirmond, qui codicem Regium 2376, nunc Parisinum 893, seu 
P nostrum, descripserat, usum esse plerumque, nonnullis tamen locis 
exceptis, ubi ipse lectionem inseruit ex 'aliquot Vaticanis exemplari- 
bus’ desumptam, quae Franciscus Card. Barberinus Petri Arcudii 
manu transcribi siverat transscriptaque Eutetiam mitti. Plures igitur 
editioni principi exstiterunt fontes, quorum unus est, ut supra dictum, 
P, alter Vaticanus noster V* 1 2, tertius codex alius ac PV, quem nos 
frustra adhuc recognoscere sumus conati. Istius haud recogniti vel 
deperditi libri manu scripti lectiones praecipuae nobis ex s tantum, 
vel in textum receptae vel in margine appictae, nec aliunde3 notae, 
hae sunt hie reeensitae: st 10, 2 σάλπιγξ \ 15, 11 διδόντος \ ι?,6 σίτων; 
20, I πόνων ; 22, 3 τό ; 23, 9 (bis) 0111. ; 28, ΙΟ άξιος; 30, 5 ταύτην ό 
τοίννν (pro ό τοί. ταυ.) ; 32 tit. (et alibi) άλλο ; 33, ι εν&άδε ; 41, 7 
#£οτόκφ; 48, 2 καΰεΐλε ; 62, \ λϋσαι φϋάνεις (pro inverso ordine) ; 67,

MV; 23, 8 <5έ MV. Alterum codicis V antigraphum non M ipsum sed alium 
eiusdem generis testem fuisse ex hisce elucet locis, ubi V pro se stat exque 
M discedit: 4, 7 τόπον καλών έργων ; 11, ίο οωψρόνως (dittogr. ); 24, 7 μέγα ; 25,2 
φεροταγοϋς ■ 2g, 5 τρέφοντος ; 31, ι λ.αμβάνοντεζ ; 128, I χρυοομαργάρφ.

1 P ex Ma manasse, quae est Veneti vetustas, tecum forsitan coniectes. 
At, ut tibi, rem aliter se habere, persuasum habeas, animadverte, si placet, 
quomodo P a Ma separetur : 6, 10 om.Ma (homoeot.) exh. P; 8, 4 om.Ma 
( horn. ) exh. P ; 10, S τροχόν Ma στοχόν P ; 67, I δακρύων Ma δογμάτων P ; go, 4 
ένδον Ma άνω P. Nec lectorem benignum admoneamus oportet — supervaca- 
neum enim esse videtur — de gravissima, sub textus finem, in P lacuna, codici 
Ma ignota.

2 Cf., sis, slV in 24, 7, 25, 2, 3, 27, 7, 94, 8, 99, 4 (cum N quoque ) 
111,8 (cum N); smV in 31, 3, 98, 3, 128, 1 ; etiam v. aliquot locos ubi s cum 
M facit: 2, 4, g, 2, 7, 9 ( cum N quoque), aliquot ubi cum N : 10, 5, 31 tit., 98, 3.

3 Nonnullae vero harum lectionum Jacobi vel Sirmond vel de la Baune, 
virorum Graeca lingua peritissimorum, divinationi procul dubio sunt tribuen- 
dae : quae autem sint, discernere non est quomodo possimus.
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16 AntoniussGarzya

3 τάς om. ; 80 tit. δαλμάτιον, 80,3 άμπέφηνας; 82,3 ; 84 tit. άγιον ;
85 tit, δοιον ; 86 tit. ναϋν ; 90,4 θεαμάτων \ 92, 3 ίένος; 96, 8 μόνην -, 
102, 4 φέγγος (an cum Ma?); 111,7 εμβλέπων, ιττ,8&εωρί; 115,1 
χορτάσει-, 120, 4 τ° i 121, 8 ενδωϋ-εϊααν; sm 2, 8 πρόσνενσον; 12, 6 
πείρας; 27,9 31· 1 λαμβάνωμεν ; 128,2 πάλει \ 129,8 έσ&λοΐαι.
Cum autem s lectiones quasdam variantes una tradiderit, pro codice, 
contaminate quidem atque interpolate, est habenda, utpote quae tex- 
tus nostri memoriam, pro parte sua, ilia quoque servant.

3. Ne epigrammatum memoria imperfecte adumbretur nec inchoata 
rudisque imago eius relinquatur, perpauca, quippe quae a latere tan- 
tum ad rem attineant, addere necessest de carminibus in variis codici- 
bus excerptis, nec una simplicique ratione, atque collectis. Theodori 
iambi in tria, nobis quidem nota *, corpora videntur esse congregata, 
quae graecis litteris β, γ, δ, notabimus. Collectio β epigrammata tan- 
tum x - 29, eademque de monachorum officiis, amplectebatur inscribe- 
baturque παραγγελίαι έγγραφοι διά στίχων ιάμβων1 2; series γ contra 
iambos continebat a primo usque ad sexagesimum, additis, et hoc 
ordine, numeris huius editionis 94, 97-101, 111, 103, 95, 128; cuius 
seriei testimonium nec ambiguum nobis afferunt libri NPnV necnon 
M, ubi pericopa 95-128 deprehenditur. Amplissima autem, quae prio- 
res ambas incluserit plurimosque alios acceperit iambos, exstat series 
tertia, i.e. δ, e tribus ordinibus minoribus constans: de monachorum 
officiis (1-29), contra iconomachos (30-60), de sanctorum laudatio- 
nibus (61-93), aliis nonnullis de variis argumentis iambis sub finem 
subiunctis (94-128). Hanc seriem integram tradidit Ma unus, maxi- 
mam partem servavit P, per excerpta tantum superstitem in ABVa 
deprehendimus. Earn non poetae ipsi sed monacho cuidam Studii 
monasterii — fortasse etiam Naucratium ilium qui vicarius Theodori 
muneri, post eius mortem, successit — esse tribuendam ex eo facile 
argueris, quod ep. 129 Theodoro dicatur.

4. Haec omnia de epigrammatum memoria posita uno obtutu 
intueri possumus hocce stemmate expressa.

1 Quarta iamborum quoque series videtur exstitisse ( cf. Vitam infra 
laudatam, p. 28), ad biblicam materiem attinens, e vetere Testamento 
plerumque desumpta. Quae epigrammatum corpori inserta non est, quoniam 
probabiliter ex longioribus constabat carminibus, eiusdem fere generis ac iambi 
contra iconomachos scripti, de quibus supra mentionem fecimus, p. 12 sq.

2 Cf. Michaelis Monachi Vitam Scti. Theodori Studitae ap. S i r- 
mondi, o.l., p. 25 sq. Istius collections «β» vestigium veri similiter exstat 
in libro E.

30 - 6 - 1958
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Theodori Studitae Epigrammata 17

γ

ex

Ad textum, ut dicunt, critice constituendum, hoc schemate codi- 
cum usus poterit adumbrari:

a = Mxy vel M* vel My vel xy (cum tres rami omnes praesto sint); 
a—xy vel Ny (vel, reservatis quidem reservandis, Wy) vel P (B, C, 

Va) x vel zx vel Maa? vel Ax (cum M desit); 
a—My vel Mz vel MP ( B, C, Va), cum x absit; 
a — y vel AP (B, C, Va) vel MaP (B, C, Va) vel zP (B, C, Va), cum 

Mx non sint praesto.

Cum autem M, x, y unusquisque secum faciat, vel cum congruant 
inter se varie commiscentes hypoarchetiporum variorum rami inferio- 
res, archetypi restitutio turn incertam se praebebit iudicioque tan- 
tum philologorum innitatur oportebit.

ΕΠΕΤΗΡίη ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 2
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18 Antonius Garzya

S i g-1 a

A = Par. gr. 1018, s. X
N = Neap. gr. II B. 20, a. 1026
Ma = Marc. gr. CXLI, s. XI
B =Ath. Pant. 5543, 37, s. XI
M = Mess. gr. 83, a. 1105
P = Par. gr. 893, s. XIII
Pn = Panorm. gr. 2 Qq-B-123, s. XVI
C =Coisl. gr. 272, s. XVI
Va = Vallicell. gr. CXEII, s. XVI (?)
V = Vat. gr. 700, s. XVIm 
s = editio princeps, a. 1696

H =Ath. Laur. 631. E. 169, s. XV 
T =Taur. gr. CCXII, s. XVI

a = archetypum 
x = codicum NPnV consensus 
y = codicum AMaBPCVa consensus 
z = AMa consensus

l(iber)c = l(iber) ex correctione 
lac = 1 ante correctionem
Ipc = 1 post correctionem
lm = 1 in margine (It = 1 in textu )
lsi — 1 supra lineam (li = 1 in linea )
Iras = 1 in rasura
lprob = 1 probabiliter

Mi =Migne, PG, t. XCIX, coll. 1779-1812.
Trad = A. Garzya, La tradizione manoscritta degli epigrammi di S. Teodoro 

Studita, < Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», n.s. XI 
( 1957). PP- 139 - IS6·

Conspectus codicum in singulis carminibus praesentium

I - 2 M NPnV MaP 95 M NPnV MaP
3- 5 M NPnV MaPC 96 MaP
6 M NPnV MaP 97 - 101 NPnV MaP
7 M NPnV MaPC 102 MaP
8 - 20 M NPnV A MaP 103 NPnV MaP

21 - 24 M NPnV MaP 104 -105 MaP
25 - 60 NPnV MaP 106 - 110 Ma
61 - 71 MaP III NPnV MaP
72 MaPVa 112 - 127 MaP

00ΓΟt'x MaP 128 M NPnV MaP

C
O

C
O

vO A MaP 129,1- 8 MaP
94 NPnV AMaP 129,9-31 Ma
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Theodori Studitae Epigrammata 19

Theodori Studitae Iambi de variis argumentis

ΘΕΟΔΩΡΟΥ TOY ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ 
ΙΑΜΒΟΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

I.
είς τά λείψανα των άγιων μαρτύρων.

Χάριν βρύονσαν (λείαν εν τοΐς λειψάνοις 
πας τις συλήσει πίατιν αίμόρρου φέρων.
Ψαύων γάρ αυτών, ώς κάκείνη κρασπέδου, 
ρώαειε σώμα, και ψυχήν αγιάσει.

1 βρύω intr. Horn., Jos. ant. 13, 66 Or. Sib. 6, 8 : trans. Him. IX 230 Col. 
2 ονλάω Horn. : hie cf. Paul. 2 Cor. 11, 8 αίμόρρου cf. αίμορροέω Hippocr. : 
Matth. g, 20 ( -oovoa ) 3 κράσπεδου Trag. Xen. LXX: ‘vestis ora’ Theocr. II
S3 Ath. IV I59d ; alit. Deut. 22, 12 : pap. mag. 7, 371 Preis. εξάψας κράσπεδου 
τον ίματίου σου Matth. 9> 20 ήψειτο τον κ. τον ίματίου αντοΰ cf. Luc. 8, 44 Matth. 
14. 36 Marc. 6, 56 4 αγιάζω LXX Phil. leg. all. I, 18: vulg. -ίζω

3 κάκείνη Mx : εκ- y

II.
είς ιήν κέλλαν τοΰ Πατρός -ημών.

Θρηνεί με, κέλλα, αχούσα νωθρόν εργάτην, 
μόνον κάκιστον ώνπερ εσχες κτητόρων.
Ού λαμπρύνω σε των προσευχών τω φάει, 
ον δη πιαίνω τη ροή τών δακρύων,
ονδ’ αύ καύλαίρω της αγνείας τοΐς τρόποις. 5
Άλλ’ συν σύ, Σώτερ, Κτιστά, Φωστηρ τών δλων 
εγειρον, έξύπνισον είς τον σόν φόβον 
πρόσγευσον είς έρωτα τής σής αγάπης, 
πτέρωσον άρϋήναί με τών παύλών ανω, 
εως πάρεστι καιρός είς εύπραξίαν 10
ϊνα προσοίσω δόξαν ευχαριστίαν 
σοι τω δέλοντι πααι την σωτηρίαν.

1 κέλλα Basil. PG 29, 1636c 6 Φωατήρ LXX Gen. ι, 4 Esdr. ι, 8, ηό

4 δή xy : δε Ms 8 πρόσγευσον Xlxy : -νενσον sm

TITVLUS *· τον όσιον πατρός ημών και όμολογητοϋ ίλεοδώρον ηγουμένου τών στον- 
δίον ( τον στ. V τών ατονδίων Ρη ). ίαμβοι ( στίχοι ί. Κ ) είς διαφόρους νπο&έσεις 
MExPMa desunt ACVa
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20 Antonius Garzya

III.
είς άποταααομένους.

*Ανδρες βροτοί, φύγωμεν εν. κόσμου πλάνου,
Χριστός καλεΐ, δράμωμεν ενπλους γάρ βίος,
ζάλης, μερίμνων και στροφών ϋπερπλέων
φροντϊς γάρ αϋτη τφ μοναστή, και μόνον,
τνχεΐν ίκείνου τοΰ γαληνόν λιμενος, 5
εν φ πέπαυται τών λυπηρών πας πόνος.

’Ώ πώς πάνυμνος δ ξένος τούτων βίος.
Και τις φρόνιμος πραγματεντης κερδάνων, 
ος πάντ’ αφείς ελοιτο τον σταυρόν φέρειν ;

7 πάνυμνος απ. λεγ. : idem ac πανύμνητος Method. PG ι8, 352^ / ξένος τίνος
Soph. OR 219 Heliod. X p. 330, 24 Col. Paul. Eph. 2, 12 8 πραγματεντης lat.
'actor’ : Plut. II 525a Nil. ep. PG 79, 2, 269

8 κερδάνων: pro -νών ut vid. παροξυτονήσεως causa ( cf. -νέω Herod. 135, 
-va> fut. Ar. nub. 259 ; infra 108, 7).

IV.
είς ήγούμενον.

ΟΙόν περ ύψος τής προεδρίας βλέπων, 
κατ’ αξίαν πρόσβαινε τφ βαίλμφ τρέμων.
Εΐλ.ον γάρ εργον κινδύνων πολλών γέμον, 
πολλής μερίμνης, ονδε μικρας φροντίδος.
Σκόπει, προμηΰοϋ γρηγόρως οϋς εξάγεις, 5
μή σου σνληύλή θρέμμα πως απειρία, 
σαντόν τεύλεικώς εις τύπον καλών τρόποιν.
Εΐση γάρ είδώς, ώς ϋφέξεις τόν λόγον, 
όταν καδεσβή Χριστός είς πάντων κρίσιν.

tit. ηγούμενος Justin, nov. 7, 1 2 κατ' αξίαν scil. οδόν : cf. Plat. Lys. 203a
επορευόμην την εξω τείχους 7 τέ&εικα PCair. Zen. 324 Strab. I 2, 23 ( προο- ) / 
τύπος τών χαρακτήρων Plut. II 577^ cf. I1*0· Paul I Thess. I, 7 LXX ex. 25, 39 
(40) 8 λόγον ΰπέχειν Xen. mem. IV 4, 9 9 κα&εο&ή (-είς AP IX 644, 5 ) : έν
τφ αννεδρίω κ. Luc. 2, 46·

7. om.N / τεϋεικως Νy : -ηκ- MV / τύπον καλών τρόπων Μy : τόπον καλών 
έργων V καλών έργων τύπον s 8 εΐοη Νy : ε- MV

V.
είς υποτακτικόν.

Δενρ’ έλύλέ, πνκτα, δενρό μοι στή&ι ζέων, 
τους αυχένας σου κλινών ενεπηκόως,
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Theodori Studitae Epigrammata 21

δλος ταπεινός, νεκρός ών εν τώ {λέλειν 
παν ένϋύμημα φανερών τής καρόίας,
ώς αν τελείως έμμένης τφ σταδίφ. 5
Μή σ’ έκφοβεΐτο μήτ έρημος, μή στύλος, 
μήτ1 άλλο τάγμα των {λεοδρόμων βίων.
Προνχεις απάντων, ώς {λεογράφως έχει' 
τον μαρτύρων πρώτον γάρ ουδόν άννεις.

tit. υποτακτικός Marc. erem. PG 651 1093 1 "a deo inflammatus’ :
cf. Paul. Rom. 12, 11 πνεύματι ζέοντος 2 ενεπηκόως : cf. Steph. in Hippocr. I 
173 Dietz 3 όλος τ. : cf. Matth. 13, 33 Rue. 13, 21, 11, 36 ΐοται φωτεινόν όλον 
(sc. τό θωμά οου ) g ; una cum verbo v. ibi 12, 4 4 ενθύμημα ...τής καρδίας : cf.
ένΰυμέομαι εν ταΐς καρδίαις LXX Sap. Sal. 9. 4 6 έρημος ( i.e. ή ε. χώρα) : Herod.
Ill 102 LXX 1 ϋεοδρόμων ; de vocis sententia cf. Paul. Gal. 5, 7 έτρέχετε κα
λώς κτλ. i Cor. 9, 24- 26, al. 8 ΰεογράφως : cf. -ος Philost. PG 65, 513a 9 μαρ
τύρων πρώτον i.e. Stephanus de quo v. 7, 1.

1 ατή&ι xy ; -ει M 2 κλινών xy fere ( -ίνον V ) : κλϊνον Ms 3 όλος codd. : 
an -cos scrib. ? 6 σ’ έκφοβεΐτο NP : σ’ έκφοβήτω Ma σε φοβείτο V οε φοβείτω C οε
φοβήτο Μ 9 ουδόν y : ό- Μ* c. metr.

VI.
εις τον τά δεύτερα φέροντα.

Μωσής μεν αρχών, Ναυΐδης δε συνΊλέων, 
εϋίλυς μετ’ αυτόν, ώς παραστάτης ξένος.
Και ον πρόσωπον δεύτερον στάσει πέλων, 
πώς την αδελφότητα συγκρατεΐς, σκοπεί' 
ήγον, καϋηγοϋ, και σννααπίζου τόνορ, 
εϊρηνικώς τε σνμπα&ώς καί πραέως, 
νόμους φυλάττων εκ Θεόν τούς κείμενους, 
κρίσεις δικαίας εκφέρων άπροακόπως' 
νυν μεν σνναλγών τοΐς κάμνονσιν εκ πά&ους, 
νυν δε προύλυμών τους τρέχοντος έκ πόϋνν 
ϊν’ αξιω’&ής έννόμον δημαρχίας, 
ώς αυτός ανξων τον λεών τον Κυρίου.

1 Μωσής (pro Μωναής 74. 3) Diod. S. XR 3. 3 Or. Sib. LXXci. Bl. - Debr. 
Gramm, ntl. Gr. 19508 § 38 Anh. 53, 1 / Ναυΐδης : filius Navae, Josua 8 άπρο
ακόπως : Pap. Giess. 79 IV, 8 1 ep. Clem. 20, 10 10 τρέχοντος : cf. ad 5, 7
11 έννομος εκκλησία act. Ap. 19, 39 cf. Procl. in Plat. Crat. 93, 5 P. qui εν. 
atque έκνομος oppon. / δημαρχία Dem. 57, 26 Plut. Fab. 9 ('tribunatus’ )

9 πά&ους xP : πό&ου MMa πόίλονς V>» 10 om.Ma / έκ πόϋ·ου xP (et veri
simil. Ma qui homoeot. gr. totum versum om. ) : εντόνως M 11 έννόμον x
fere (iv v. Pn) y : έκ v. M 12 ανξων Mcc fere (-ών N): άξων ys I λεών y: 
).αόν NM ( λεόν V ) c. metr.

10
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29 Antonius Garzya

VII.
είς τόν οίκονόμον.

’Έργον Στεφάνου ^ τον στέφους τών μαρτύρων, 
λαχών, έπάρχειν είς το τάς χρείας νέμειν 
τη Χριοτολέκτω τών αδελφών πληΦνϊ, 
δίδον κόπους σον τώ Θεώ καί)’ ημέραν, 
τηρών έκαστον ώς μέλος σόν έμπάνως' δ
οϋ γάρ σχάσει τόν, τον δε μισεί καί φΦόνω, 
πάντων δ’ ομοίως προβλέπων τδ συμφέρον, 
ώς μη κινεΐαΦαι τόν τινα προς α χρεών 
άλλ’ εξ έαντοΰ τδ προσήκον είσφέροις.
Ώς αν πρεπόντως έκτελών σου τόν δρόμον, 10
άπροσκόπως τε πανσΦενώς Φεοφρόνως, 
τδν μισΦδν εϋροις ηαπερ εΐλω φροντίδος.

1 cf. ad 12, 9 5 μέλος ν. ίο, ιι ; 13, 7 : cf. Paul. Rom. 12, 5 έσμεν...
άλλήλων μέλη ι Cor. 6, 15 / εμπόνως Macar. PG 34» 793b : cf. έμπονος Hippocr. aer. 
12; alit. LXX 3 Macch. 1,28 11 άπροσκόπως; v. ad 6,8 / πανσΦενώς : cf. παν-
αΦενής Cyr. A. PG 70, H52d πανσΦενεί Greg. N. PG37, 408a / Φεοφρόνως Jos. hym- 
nog, 993a 12 εΐλω : cf. ep. gr. 314, 5 K. Paul. 2 Thess. 2, 13, v. 1. in Ath.
XII 546a ( άφ- ) AP IX 56 ( δι-)

7 προβλέπων codd. : προσβ- s 9 έαντοΰ MN : αν- Vi/

VIII.
είς τούς έπιατημονάρχας.

Οί της αδελφότητος έξειληφότες, 
κρίσιν τε κρίνειν και δίκαιον έξάγειν, 
μύ] δη κατ’ δψιν έξάγοιτε τάς φάσεις' 
μη προσπαΦεία μηδέ μήνιδος χάριν,
μη προαφιλεί τε μηδ’ άπεχΦεΐ καρδία, 5
άλλ.’ ηπίως τε συμπαΦώς οίκτιρμόνως,
βουλεντικώς τε μακροΦύμως εύτόνως'
τδν νοΰν ακραιφνώς δξύναντες, ώς βέλος,
κατά σκοπόν βάλλοιτε τούς εύΦεϊς λόγους.
"Οπως τ άληΦές παντι Φηρώντες λόγφ, 10
Θεώ δικαίας προσφέροιτε τάς κρίσεις. 

τΩ γάρ κρινεΐτε, και κριΦήσεσΦε τρόπω.

3 κατ’ δψιν κρίνειν Johann. 7, 24 cf· Lys. XVI 19 ονκ αξιον απ’ οψεως... 
οντε ψιλέ ϊν ούτε μισεί ν ονδένα, άλλ’ έκ ιών έργων σκοπέ ΐν 7 μακροφύμως Act. Αρ. 
26, 3 8 άκραιφνώς Phil. Belop. I ΙΟΟ 12 Matth. 7, I εν φ γάρ κρίματι κρίνετε
κριφήσεσΦε Paul. Rom. 2, 1 Marc. 4, 24 : cf· Sext. sent. 183 Elt. κρίνων ανΦρω- 
πον κρίνεται υπό τον φεοϋ ; Paul. I Cor. 4ι 5
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3 δή om.MV 4 otn.Ma 6 s. ονμπα&ώς „ β. τε om.NPn 9 post hunc v. 
(et ante io) inser. v. 7 NPn 11 προσφέροιτε xy : -ητε M

IX.
εις τούς επιτηρητής.

Τάξει τε&έντες δμμάτων τοϊς σνγγόνοις, 
ορατέ και τηρείτε πάντας εϋοκόπως, 
εν ήμέραις, εν νυξίν, εν μεοημβρίαις, 
μήπου πρόσωπα τών νέων εΐεν δύο,
μήπου γίνωνται φατρίαι, συακηνίαι, 5
παρρησιών όλεθρος, έργα του σκότους,
ατρήνοι, γέλωτες, ύβρεως άταξίαι,
και παν πονηρόν τον Θεόν πόρρω φέρον*
ταντ’ έκλαλοϋντες πυκνά τοΐς πρωτοστάταις,
άπροσπα&εία, τής αλητείας λόγφ, 10
τνχοιτε {λείας άτρεκώς έποψίας,
τήν άντάμειψιν τών καλών έαχηκότες.

tit. επιτηρητής άκ. λεν. 2 εϋοκόπως απ. λεγ. δ φατρία ( att. φρα- ) : L,ib. 
or. XVII 2 τών πονηρών και ακολάστων φατρίαι, 'conspiratio1 Cone. Chalc. can. 
18 ( φατριάρχαι Patriarchae haeretici interdum dicti) 7 οτρήνος, ‘cupiditas’, 
0, Eye. 438 Anast. Sin. PG 89, 753a, 773b : neutr. plerumque LXX NT passim ; 
alit. adj., "acutus”, alio accentu, στρηνός ( = στρηνής), Nicostr. fr. inc. 16 (στρη- 
νόφωνος Call. com. 30) 9 έκλ.αλέω Dem. I 26 Aen. Gaz. ep. 7 p, 6 Massa Posi-
tano act. Ap. 23, 22 10 άπροαπαύεία: cf. απροαπαϋ·ής Hierocl. in carm. aur.
11 p. 438 Mull. 11 άτρεκώς (att. ακριβώς): ‘revera’ ut in ep. gr. 339, 5 K.

1 όμμάτων τοΐς xy : -ατόντων Μ 5 γίνωνται Masz : γέ- Ρ 7 ατρηνοι Ρ ; ατρί- 
MVz στρίνιοι Ν ατρηνοι s fort, reete 9 ταντ‘ εκλαλονντες xy ( εκλοΰ- V ) : ταντα
λα- Μ c. metr.

X.
εις τον κανονάρχην.

’Αρχηγός έστώς τής λύρας τών ασμάτων, 
ψάλτιγξ φάνη&ι τή μελουργία ξένη.
Σάλπιζε καιρφ τό ξύλον, καϋώς δέοι, 
κίνει δέ σου την γλώτταν ώς πλήκτρον φέρων, 
αεί πρεπόντως τον στίχον συνειαάγων, 5
άσνγχντον, κάλληχον, οργάνου δίκην, 
τό τής άδελφότητος ευρυέλμών στόμα.
Τάσσοις άπαντα πααιν άξιοχρέαις, 
μή προς χάριν, μή μήνιν, ή λύπης δόσιν, 
αλλ’ εν δικαίω τφ λόγφ, και τώ τρόπφ.
Πάντες γάρ είσι τον Θεόν καί σου μέλη.
Οντως φρονών γοϋν έκ Θεόν λήψη στέφος.

10
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24 Antonius Garzya

2 ψάληγξ· κιθάρα Hesych. Lex. Suda ( ψάλτης Ath. VIII 348 f LXX I Es. 
5, 42 cf. κιϋ-αριοτής η ψ. SIG 578, 15 [ Teos IIa ] ) 3 ξύλον seu σήμαντρον : Johann.
M. PG 87, 2860c 2961a Theod. St. PG 99, 17133b i704d; cf. ep. 20, 7 5 οτίχον
scil. Psalterii seu 9 od. : Theod. St. PG 99, 1703d / συνεισάγω "subintroduco’ 
Greg. N. PG 38, 92a 6 άσύγχυτος Phil. I 6, 434 Arr. Epict. IV 11, 8 Basil.
PG 31, 216b / κάλληχον απ. λεγ. 11 cf. ad 7, 5

2 ψάλτιγξ ego : ψάλτη ξ Mx (oa- V ) y αάλπιγξ s ; an ψάλτης scrib.? 5 στίχον 
s : -v- NPn σκοπόν Μ ατοχόν APV τροχόν Ma 9 μψ xy : η M

XI.
είς τόν ταξιάρχην.

Τον ταξιαρχεΐν τόν λόγον δεδεγμένος, 
ώς ταξίαρχος τον λεώ τοΰ Κυρίου, 
τάξιν φύλαττε παντί καιρφ και τόπψ, 
εν είαόδοις δμοϋ τε και διεξόδοις,
εν ταΐς νπανταΐς όψεων των έξοχων, 5
εν τοΐς άβροισμοΐς τον ναόν τοΰ Δεσπότου.
Χοροστατούν απαντας είρμφ και λόγφ, 
τηρών έκαστον την τεταγμένην βάσιν, 
στολήν άπαιτών καί βάδισμα τό πρέπον.
Εί ταντα ποιείς εμφρόνως καί συντόνως 10
&εοπρεπώς τε πραέως κεκριμένως, 
έξεις χάριν, καί μισέλόν εκ Θεοϋ μέγαν.

2 ταξίαρχος vulgatior quam ταξιάρχης tit. Ar. fr. 182, 1 5 νπανταΐς : cf.
νπάντη, είς νπάντην lat. 'obviam* gloss, lat ; festum quoque appellabatur νπαντή, 
purificationis B. Mariae et ’occursus’ (Symeonis at Annae viduae ) 11 Δεο-
πρεπώς Diod. S. IV 2 Clem Al. PG 9, 404b / κεκριμένως Plut. II 1142c

2 ταξίαρχος Ny : -άρχης Μ, V fere / τον λείο y~V : τφ λαφ MN fere 10 ποιείς 
MrMaP : -ης AVsl / συντόνως Ny : δικαίως Μ οωφρόνως V 11 κεκριμένως MxP : 
-μμ- z ( metr. gr. ) fort, recte

XII.
είς τον κελλαρίτην.

Τις ώς σύ, τέκνον, εργάτης Θεοϋ πέλει;
*Έχεις γάρ έργον σφόδρα τών άλλων πλέον, 
τών τής αδελφότητος αρχών βρωμάτων.
”Ολος πρόσελβε πανσύενώς τή φροντίδι, 
διδούς έκάστφ τό προαήκον έν κρίσει. 5
Πείρας δέχοιο τής πολυζητησίας, 
εκείνον όντως, άλλον άλλοι ως φάρων, 
πράως γαληνως σνμπαβ&ς οίκτιρμόνως.
Οντως γάρ έξεις ουν Στεφάνω τό στέφος.
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tit. κελλαρίτης rarior quam κελλάριος ·. papyr. ; apophth. P. PG 65, I48d 
4 πανσ&ενώς v. ad 7, II 6 πολυζψησία art. λεγ. 9 cf. 7, I

6 πείρας sm : πυράς codd.

XIII.
εις τον άριστητάριον.

Άριστοποιών τοις άδελφοΐς σου, τέκος, 
ευ μοι ατίβαζε των τραπεζών τάς {λέσεις, 
σταέλμω τον άρτον, εΐ τι ό’ αν βρωτόν τύχη, 
ίσως μερίζων, τοΐς δε μείζοσι πλέον
διπλής τιμής γάρ άξιοϋν τούτους λόγος. 5
Φείδου δ’ ομοίως και τον ϋστεροστάτην' 
άπας γάρ έστι σδν μέλος καν ούκ ίσως.
Καί μήν παρεατώς ώς τραπέζη Δεσπότου, 
άποστόλοις νόμιζε δουλείαν φέρειν.
Στρέψου, ϋεώρει, νηρόν αλλοπερ νέμων, 10
tV ευ γένηται καί χάρις σοί πλούσια.

tit. αριστητάριος απ. λεγ. : cf. το άριατητήριον BCH ϊ$, 184 Const. Porph. de 
cer. 529, 6 2 ατίβαζε ( Du Cange s. v. '-00' accommodare άρμόζεσϋαι’ ): cf.
ατιβάζω ap. Hertn. Mand. 11 necnon στοιβάζω LXX Lev. 6, 12 Josu. 2, 6 Reg. 
3, 18, 33 Cant. 2, 5, στυβάδιον ατοιβή στυβή ap. Dimitraku, Μ. Αεξ., Atkenis, 1950, 
s. vv. 7 μέλος cf. ad 7, 5.

tit. άριατητάριον xy'.-ατάρ- M 2 ατίβαζε ego : ατν- codd. 5 άξιονν Ny : -01 
MV 8 τραπέζι xy : -ης M 11 πλούσια xy : τελεία M C. metr.

XIV.
εις τόν όψοποιόν.

Τον δψοποιον τίς σε, τέκνον, ού στέφει, 
πολυν φέροντα τόν κόπον κα#’ ημέραν ;
Δουλευτικόν σοι χρήμα, μιαϋός δ’ ονν μέγας,
χρήσις ρυπώδης, αλλά πλυτρίς πταισμάτων
φλέγει σε νϋν πϋρ, ού τό μέλλον δε κρίνει. 5
Προσβάς στα&ηρός λοιπόν είς την εψίαν,
εωΊλεν εύϋ·ύς κλών δαλούς, χύτρας κλύε,
βρώσεις προσεψών, ώς Θεοϋ, τά των τέκνων
εϋχαΐς άλίζοις ταϋτα ώσπερ αρτύσεις,
tV ενλογηϋής ώς Ιακώβ τφ πάλαι, 10
καί χαΐρε τούτοις εκτελών σου τόν δρόμον.

4 πλυτρίς απ. λεγ. : id. ac πλυντρίς 6 σταΟηρδς (cf. στ. βάδισμα Phil. II 
267, 26 ) pro σταΰε- primum occurrit ap. Phil. I 244 Iambi, comm. math. 34 /
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λοιπόν adv. : Polyb. I 15, 11 cf. ep. 15, 9 / έχρια "coquendi’ seu ‘coquinae’ vi 
hie tantum usurp. 7 κλών δαλοΰς Horn. / κλνω pro κλνζω hie tantum occurrit 
8 προσεψών air. λεγ. : cf. εχράω Olymp. in Mete. 315, 8 έχρέω Hipp. ac. ( Sp. ) 
63 ( v. 1. ) προσέχρω Orib. fr. 93 9 άλίζοις metaph. : cf. πυρ'ι άλίζεοδαι Marc. 9,
49 εν αυτφ (sc. Χριοτφ ) ά. Ign. Magn. 10, 2 / αρτύσεις metaph. : cf. λόγος αλατι 
ήρτυμένος Paul. Col. 4, 6 10 cf. Gen. 25, 29 ss. 11 δρόμος de vitae cursu
dictum : δ. τελείv act. Ap. 20, 24 πληρούν 13, 25 ; de martyrum virtute 1 Clem. 6, 2

2 πολύν MscP ; -λλ- z 5 κρίνει pro κρίνει παροξυτονήσεως gr. 6 προοβάς 
ys : προβ- Maj 7 κλύε xy : κλίει Μ κλ.ύζε fort, scrib. 10 τφ metr. gr. ut vid.: 
an τό scrib. ?

XV.
εις τούς ραφεΐς, ήτοι βεστιαρίους.

'Υμείς έπαρχοι, καί διαιτηταί μάλα 
των τής αδελφότητος αμφιαομάτων, 
άγων υμΐν ον μικρός εν τοντφ πέλει, 
φροντίς δε πολλή, καί μέριμνα, καί κόπος, 
ράπτειν, νεονργείν, έκκα&αίοειν, καί πλννειν, 5
νέμειν έκάατφ τό προσαρμόζον λόγω, 
ίσως μεν οϋκ, ίσως δε φίλτρφ καί πόί)φ' 
άλλον γάρ άλ.λος αξιότερος πόνφ.
Σκοπείτε λοιπόν ταντα ποιείν σωφρόνως,
όπως αμοιβών άντιλήψεσέλε χρέος, 10
προς τον Θεόν διδονντος αξίας δόσεις.

tit. ραφεΐς Poll. J, 42 / βεατιαρίους (lat. 'vestiarius’ ) : cf. βεοτίον PLond. 
5, 1654 ( IVP ) βέοτον βέιτον ( = ίμάτιον ) Et. Μ. 195. 45 1 διαιτηταί "arbitra-
tores’ PI. leg. 956c 2 αμφιαομάτων Dion. Η. I 568, 15 ( v. 1. ) : cf. άμφιάζω
Alciphr. Ill 6, 3 LXX passim ; v. Anec. Ox. Cram. II 338 to μεν αμφιέζω Soil ; 
κοινώς, τό δε άμφιάζω δωρικόν 9 λοιπόν cf. ad 14, 6 11 δεοΰ δόαις Jos. ant. I l8l

3 άγων εν τ. ον μικρός ν. πέλει Μ c. metr. 10 αμοιβών ΝVi/ : -ει- ΜΡη / 
άντιλήψεαϋε xy : -αι Μ 11 διδοϋντος codd. : -όν- s

XVI.
εις τούς άφυπνιατάς.

Προς πασιν αλλοις ουδ’ νμϊν μικρός κόπος 
διεξανισταν τούς νπνώδεις συγγόνους, 
συνειαελαννειν τους γνρευτάς εις μέσον.
Τοίννν έπειδάν σαλπίση τις τό ξύλον,
ώς άγγελοι παρευϋ·υ δεδραμηκότες 5
εις πάντα κοιτωνίσκον, εις κρυπτόν τόπον, 
εγείρετε προς ύμνον άχράντων λόγων, 
αυνεισφέροντες εις νεότν τοϋ δεσπότου,
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έν ήμέραις, έν ννξίν, εν μεσημβρίαις, 
έκαστον αυτών προσκαλονντες εν&έτως, 
δπως νμϊν τον μισθόν άξιον νέμη 
ό πάντα μετρών καί νέμων κατ’ αξίαν.

10

tit. άφυπνιατάς απ. λεγ. : cf. αφυπνισμός Eust. 1297, 31 2 διεξανιαταν 'exsu-
scitare’ απ. λεγ. 3 σννεισελαύνω Plut. II 8i4d / γυρευτας 'circulantes’ : Johann. 
Clim. PG 88, ni2d Antioch, mon. PG 89, 1516b 4 σαλπίσρ ·. cf. LXX Jo. 6, 13
Ath. IV 130b (έσάλπιγξα class. ) / ξύλον cf. ad xo, 3 6 κοιτωνίακον Procop. aed.
I 3 Artemid. 357 : cf. κοιτών "cubiculum’ Diod. S. XI 69, 2 LXX Jos. VI 382 
(damnat Phryn. p. 252 E. ) 8 συνεισφέρω ‘colligo’: hoc sensu hie tantum
usurp.

8 δεσπότου xy cf. 13, 8 : κυρίου M 12 μετρών xy \ ποιων M

tit. νοσοκόμος Poll. 3, 12 Just. nov. 7, 1 2 πΰκτευσον cf. 5, I 3 έκτελεΐν...
δρόμον v. ad 14, II 4 κλινήρεις ; Phil. II 317 Gal. I 297 7 σοφός έν διακρίοει
λόγων ι Clem. 48, 5 8 μέλος cf. ad 7, 5 / πάρεργου cf. 18, 7 10 φως απρόσι
τον Paul, i Tit. 6, 16

2 τεκνίον Mj/ : -vov x 4 βλέποις xy : -εις M 6 εΐτ’ χ : εΐ- y, M inc. / προσ-
φέροις xy : -εις Μ / σίτων s: σίτων Mxy 7 λόγου NVsl y : -ων M fort, recte
-ον VI

XVII.
εις τον νοαοκόμον.

Το χρήμα ϋιΐον ασθενών βάρη φερειν.
Τοντο λαχών, πΰκτευσον, ώ μοι τεκνίον, 
ΰερμώς προϋ·ύμως, εκτελεΐν σου τον δρόμον 
εωΦεν εύϋνς τούς κλινήρεις σου βλέποις, 
άλλου προ παντός φαρμακεύων τοΐς λόγοις' 
εΐτ’ αυ πρεπόντως προσφέροις σίτων δόσεις, 
ώς χρή δ’ έκάστφ, συν διακρίοει λόγον 
μέλος γάρ εστι, μή παρέρχον τον πέλας. 
Ούτως νπηρετονντι μισ&ός αοι μέγας, 
φώς απρόσιτον, ουρανών ευκληρία. 10

5

XVIII.
εις τούς νοσοϋντας.

Το τής νόσου μοι δώρον ευ, τέκνον, δέχου' 
επισκοπή γάρ εστι $είας φροντίδος.
Φέροις άνεκτώς τής καμίνου την φλόγα, 
έν τφ δροσισμω τής άπευχαριστίας.
Ίώβ γένοιο, τούς εκείνου φών λόγους, 
έφ’ οΐς άμαρτεΐν ουκ ανήκε καν λόγφ.

5
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Καν δ’ αν παρέλ&η τις σε, μη βλέψας, αίγα, 
εν πασιν αίνων τη κατά χρείαν δύσει, 
ϊν’ εν πα&ήσης σώματι προς καρδίαν.

2 επισκοπή 'visitatio’ : LXX Gen. 50, 24 s. Ex. 3, 16 ; i Clem. 50, 3 al. cf. 
W. Bauer, Worterbfi s. v. 3 ανεκτώς sine neg. Philod. π. δέων 3, fr. 2 : cf. 
2 Clem. 10, 5 / καμίνου ·. de inferis ap. Matth. 13, 42, 50 de via gloss, lat.
4 δροσισμός 'humiditati expositio’ Olymp. Alch. p. 87 B, Ps. - Ath. PG 28, 748c : 
cf. δροσίζω δρόσος metaph. ap. Ignat. Magn. 14 LXX sent. 32, 2 prov. 19, 12
5 de Job patientia Jacob, ep. 5, 11 ; 1 Clem. 17, 3, II, 6, 8 7 παρέλδη cf. 17, 8

7 τις xy ; τi M

XIX.
εις τούς σκυτεΐς.

Πεδιλοποιίαν ώς αριστος ή τέχνη.
’Αποστόλου γάρ έστι Παύλον, τ ον πάνν.
Ζηλονντες αϋτοΰ τονς ιδρώτας των κόπων,
δέξασϋε θερμώς τονς πόνονς καϋ·’ ήμέραν,
ώς εργάται Χριστοϊο, τήσδε φροντίδος. 5
δέρρεις τε βύρσας. ώς δέον, τετμηκότες,
παλαιά καινονργονντες, είτα και νέα.
μη νω&ρότητι, προς παράχρησιν λόγου,
ριπτονντες, εΐ τι τών ριφης ούκ άξιων,
η iijv τομήν φέροντες έλλιπως νπερ. 10

"Απαντα γάρ ποιονντες άξιοχρέως, 
τών μαρτνρονντων έξαννσετε δρόμον.

1 πεδιλοποιός id. ac οκυτεύς (Ar. av. 491)1 “π· λεχ. 6 δέρρις ( cf. δέρα δέρος 
δέρας) LXX Zech. 13, 4 AP XII 33 7 καινουργέω Alciphr. Ill 3 8 νωδράτης
(i. e. νωδεία) : Hipp. prorrh. I 13, 70 LXX Macch. 4, 5 / παράχρησις 'abusio’ 
anon. ap. Lex. Sud. s. v. Ωριγένης 9 ριψή (sc. ρϊμμα ρΐψις): Lycophr. Al. 
235, 1326 10 έλλιπώς : cf. Pbilostr. VS I IX 12 δρόμον cf. ad 14, 11

tit. σκυτεΐς BP : οκοιτεΐς AV κοιτεϊς MNMa 8 λόγον xy : -ον M

XX.
εις το κοιμητήριον.

'Ο δονς τον νπνον πασιν, εις λύτρον κόπων, 
ώνπερ παρέσχεν ή διαυγής ημέρα, 
κάμοι παράσχου, Χριστέ μου, Θεοϋ Λόγε, 
κονφον τον νπνον, ήδν και ταχυδρόμον, 
φαντασμάτων μεν τών κακών έξωσμένον, 5
όνειρά των δε τών καλών πεπ λησμένον.
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καί μ’ έξέγειρον, κρουσματούντος τού ξύλου,
άνέκλητον, ατα&ηρόν ειτ&νμως αδειν,
ιστών πόδας μ ον καρτερώς εν αϊνέσει,
φρουρών νόας μου δαιμόνων πανουργίας, 10
γλώσσαν τρανών μου προς το μέλπειν εύτόνως,
εις δόξαν αίνων του μεγίστου σου κράτους'
δπως τέλειος νυκτερεύσας, δρϋρίσας,
τό φώς ΐδω τών εντολών πρωΐ&εν.

tit. κοιμητήριον IG VII 2351 43 (Oropus IVa ) Ath. IV 143c 4 ταχυδρόμος
Nonn. Dion. XXIX 365 Orph. hymn. 27, 3 Athan. PG 26, 889c 7 x. ξύλου ·.
cf. ad IO, 3, 17, 6 / κρονσματοϋντος an. λεγ. : cf. κρούσμα κρούω κρονοματιομός 
8 άνέκλητος (i. e. ανέγκλητος Paul I Cor. 1, 8): GDI 1723, 1729 ( adv. ) / σταϋη- 
ρόν : cf. ad 14, 6 10 νόας acc. ap. Jambl. myst. I 15 11 τρανόιο “perspicuum
reddo1 : Phil. I 30 13 δρΰρίσας (Sc. -εύσας) : cf. LXX gen. 19, 27 NT Euc. 21, 38
14 πρωΐύΐεν ·. cf. LXX ex. 18, 13 (από ) Reg. 18, 26 ( εκ ) v. Herod, gr. I 144

1 κόπων codd. : πόνων s 4 ήδύ codd. : pro adv. est liabend. an -vv scrib. ? 
8 άνέκλητον dubit. scripsi : -υτον codd. άνέκκλ,ητον Tomadakis 13 τέλ.ειος xy : -ίως 
M fort, recte

XXI.
είς πλουσίους και πένητας.

’’lath τις ών, και τι σοι μένει, 
δπη παροικείς, καί μετασταίειν εχεις, 
δλος γίνοιο πρός τ’ άνω τjj φροντίδι.
Πλήρές γ’ εκεί φώς, αλλά καί κρίσις αληξ.
Τφ τϊ)δ’ δ τ’ εΐποις, αύρα, ρους, καί νυκτόναρ, 5
χρυσός χοοϋται, δόξ’ άπανϋεΐ, τάλλα ρεϊ, 
πολύστονα, ΰρηνηρά πάντα τάν&άδε' 
έχε προσεκτώς μή σε κυλίστ) χρόνος, 
δ μη πάλιν άγρετόν η παικτόν πέλει.

2 μετασταίειν : <1π. λεγ. 4 αληξ ( ά-λήγω ) : an. λεγ. 5 νυκτόναρ : fin. λεγ. 
6 χοοϋται : an. λεγ. 8 κυλίω (cf. κνλίνδω ; Kiihn. - Blass II 453) : Paul· 1 Cor. 
Τ4> 33 Jos· ant· VI 121 9 παικτός J. Chrys. I 237c

2 δπη codd. / έχεις Μ* : -οις x 4 αληξ xy : ~λλ- M 5 αύρα : άρα MV 8 προ
σεκτώς N Vy : προαευκτώς Pn προαευχώς M 9 5 ego : οΰ codd. / άγρετόν scripsi : 
αγραιτον codd.

XXII.
είς κοσμικούς.

Χριστού μαϋ·ηταί, τού καλού καί πραέος, 
μηνιν ψέροντες είς εαυτούς καί μάχας, 
πώς είς τον αυτού βαίνετε ψρικτόν δόμον;
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Αώρων πανάγνων πώς μεϋέξετε ξένως ;
Καί μην ’Ιούδας δ προσελ&ών εν δόλω, 5
φιλών μεν εξω, μηνιών δε τοΐς έσω, 
ώφύη μαΊΑητης πεπρακώς τον Δεσπότην.
Μηδε'ις πάρειτω λοιπόν εχ&ρωδώς έχων, 
ξίφος κατ’ αυτόν πηγνύων τη καρδία,
αιώνιον πΰρ άντίδωρον λαμβάνων. 10
Γνόντες τά τήδε, προσφιλής σχώμεν πάνυ.

tit. κοσμικούς ·. \saeculares’ ορρ. Tegulares’ Just. nov. 123, 1, 2 aliter Paul. 
Tit. 2, 12 2 Clem. 17, 3 3 φρικτόν : cf. CallilU. fr. 75, 6 Pf. Δεής ΐδες ιερά φρι-
κιής Philod. π. ϋεών I 17 4 πανάγνων ( cf. παναγής πανάγιος ) : sch. Aesch. I 10
Amphil. PG 39, 37a Sophron. PG 87, 3364c 5 - 7 Matth. 10, 4, 26, 14, 25, 47,
27, 3, al. 6 μηνιάω ( SC. -vim cf. μηνιάζω Ut. Gud. S. V. ενεκότουν) LXXEcde- 
siastic. 10, 6 Dion. H. Rh. 9, 16 Ael. NA 6, 17 8 έχϋρωδώς εχειν τινί Dio C.
XRIII IO 9 δόρυ εν κραδίη επεπήγει II. XIII 442 ( ξίφος ) πέπηγεν εν γή Soph. 
Ai. 819 10 αιώνιον πυρ Matth. 18, 8, 25, 41 Iud. ep. 7 H προοφαλώς ήμΐν
εχειν Xen. Hell. II 37 44

2 και μάχας Μ : ταΐς μάχαις xy 4 δώρων πανάγνων xy : -ον -ον Μ 6 μεν... 
δε xy : τοΐς... Μ 11 γνόντες Μχ : γνώ- y

XXIII.
εις όδίτην.

Έλϋών κα&έζου πας τις ύβρεως δίχα'
Θεόν γάρ έστιν οίκος εν&απερ, φίλε.
Κρονσας δε, λέξον αιτίαν, κα·&’ ην πάρει, 
προς μικρόν άντε μακρο&υμών την φάσιν.
Εΐσω δε βαίνων συν φόβω τε και πόϋφ, 5
τφ Δεσπότη σου τάς προσευχάς σον δίδον.
Μηδέν δε φάσκε των ματαίων τον βίου,
σνντνγχάνων γε τοΐς φυγοναι τον βίον
άλλ’ εΐ τι σεμνόν, εΐ τι τερπνόν εν λόγοις,
αποκρίίλητι, φράζε προς παν δ πρέπει, 10
ΐν’ ευαγώς ένίλένδε, καί σωτηρίως,
πάλιν οτροφήσης εις τά οικεία τρέχων.

7 μάταια λαλεϊν Ign. Philadelph. I, I cf. ματαιότης ματαιοτήτων LXXEccles. I 2

6 σου δίδου My : εκδ· x 
τεϋ&εν Μ

8 γε Nt/ : δε MV

XXIV.

10 om.s

εις τούς παριόντας.

Πώς σου πορενη την οδόν, φίλε, σκοπεί' 
τήν πρακτικήν δε λεκτέον καί γνωστέον.

11 ενθένδε xy : εν-
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Κρημνοί, λόχοι, ϋήρατρα πολλά τον πλάνου, 
τά δε φϋόνοι, γέλωτες, ύβρεως κόροι,
πορνεία, δόξα, χρημάτων έ'ρως, φόνοι 5
μέάη, κλοπή, μοιχεία, και παν άλλο τι, 
μή προσπαρής πον, μη πέσης πτώμα ξένον.
Καν σνμβέβηκεν, εξανάστα τφ τάχει' 
έπει πυρδς δίκη σε παμφάγου μένει.

2 δέ xy : τε Μ 3 κρημνοί xy : κρωνοί Μ 5 πορνεία xy : -as Μ fort, recte 
7 προοπαρής xy : -fj Μ / ξένον MNsl ysm ( -τον Ν1 ) : μέγα Vs

XXV.
έπίγραμμα εις τήν μονήν,

Προανλιον πέφηνα ποίμνης αίσιας — 
τοΰ προταγονς γάρ είμι φωτοπροδρόμον — 
λείας λογικών θρεμμάτων πεπληαμένης, 
ών βίος άζυξ, ών πόλις νιρους πόλος,
ών πας έκαστος καί καιΤ εις άπας πό&φ, 5
ών οντινός τι τοΰ δε πάντων κτημάτων.
Κλήρος γάρ αντοΐς ή Θεοΰ σχέσις μόνη, 
ώς ασφαλής, ώς εσϋ'λδς ήνυσται δρόμος, 
τών κοινοβικώς πανταχώς εζηκότων.

tit. μονή 'monasterium’ Just, πον- 133» 1 1 προαύλιον i. e. αυλή : Poll.
I 77 Lex. Sud. s. V. 2 πρότάγος ’dux’ Theoph. Sim. p. 256, 3 Bekk. / φωτοπρο
δρόμου : απ. λεγ. 7 σχέοις "affectio” : cf. σχετικως Greg. Pont. II ep. I ad Leon. 
Isau. σχετική a. (de affectiva imaginum adoratione) Du Cange Gloss, s. v. ; cf. 
epp. 7, 6, 106, 8 8 δρόμος cf. ad 14, 11 9 κοινοβικώς ( metr. gr.) pro -ιακώς :
άπ. λεγ.

2 προταγονς Νy: φεροταγοϋς Vs 3 λείας Νι/ : λίας Vs (λία pro λεία ap. Ba
sil. Sel. de mirac. Set. Theclae XVII i πόλις "Vy : πόλος N 5 πόϋφ Vy : 
πόλος N 6 δε xy : j’« M

XXVI.
εις τον πυλωρόν.

*Έσω παρεστώς ένίλαπερ, τέκνον, φόβω· 
πύλη γάρ εστι {λείας είσοδεξόδον.
Δίδου, δέχοιο τάς φάσεις έν συγκρίαει, 
άγγελλε ταΰτα τών δσα πρέπον φάναι,
αίγα δ5 εκείνα τών δσα βλάβην φέρει, 5
τοΐς ένδον, έξω, καν άδελφοΐς, καν ξένοις,
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κλείων, άνοίγων προς δε καιρόν, οίς πρέπει.
Πτωχφ τε χρείαν νείμον εί δε μή, λόγον.
Οντως γάρ έξεις μισθόν έν παραστάσει.

2 είσοδέξοδος : Const. Porph. cer. 96, 1 9 παραοτάοει ·. metaph. dictum e
publico Imperatoris consessu (sc. αιλέντιον) ap. Curopal. 12, 20, 33, 4 (Bonn.)

XXVII.
εις άπερχόμενον άδελφόν είς διακονίαν.

Πριν έκπορεύση την πύλην ταύτην, τέκος, 
σφραγίδα προσθείς είς άπαν μέλους τόπον, 
ΐθι προς άσπερ έξεπέμφθης φροντίδας, 
κάτω νενευκώς εξωθούμενος βλάβας,
■ψαλμόν, προσευχήν, ταΐν δυοϊν εν προσλέγων, 5
τάς άστικώδεις εξωθούμενος βλάβας.
Φεύγοις γυναιξ'ι σνστραφήναι, καν τύχη, 
στραφείς τάχει δε τής μονής εισω μένε, 
μή ώσπερ ιχθύς άλός έξωθεν θάνης,

tit. διακονία ’ministerium publicum’ act. Ap. 6, 1

7 σνοτραφήναι Vs : -ντρα- Ny 8 τάχει δε ego ( cf. 32, 9 ) inv. ord. codd.
9 άλός sm : άλλος codd. ( m. gr. ?)

XXVIII.
είς ύποστρέφοντα άδελφόν άπό διακονίας.

Πάλιν ατροφήσας, τέκνον, εκ τής φροντίδος, 
ούστρεψον ευθύς σαρκ'ι και νουν σου πλάνον, 
είκαίον οϋδεν ένδον έξωθεν φέρων,
άλλ’ εΐ τι σεμνόν, και τό τοΐς πρωτοστάταις. 5
Λόγον γάρ ον φής τής ματαιοκοαμίας 
« ΕΙδον, βέβρωκα' καί τό, καί τό, τυγχάνει», 
καί γοΰν δτις καί τίαδε φωνεί αοι τάδε.
’Ανατροπήν γάρ τοίσδε κιρνών τφ πέλας, 
άράς προφήτου χρηματίζεις άξιος. 10

tit. διακονίας cf. ad 27 tit. 2 πλάνον: cf. π. φέγγη (de planetis ) Maneth. 
IV 3, φροντίδος πλάνοι Soph.'O/ί 67 6 ματαιοκοομία ( cf. ματαιοκοπία -εργία -κηρνξία
-λόγια -πονία -πραγία): απ. λεγ. 10 άρας προφήτου : cf. ex gr. LXX pr. 108 
(Dav. ) / ...χρηματίζεις... : cf. τιμής και πιο τέως χ. άξιοι ( "digni habentur’) Αρ- 
pian. BC II in

9 τφ y : τό χ 10 άξιος s : -ίως xy (an άράς... άξίως [ « sibi comparat... » ] 
scrib. ?)

1-7-1958
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XXIX.
εις το ξενοδοχεΐον.

Προβατε, δεύτε, zfj ξενιζούση οτέγι],
άνδρες πορενταί, τοΐς πόνοις κεκμηκότες,
μετεκλάβοιτε ιών εμών ξενισμάτων,
άρτου πούλητου, τοϋ τρέφοντος καρδίαν,
ποιον γλυκείου, τοΰ ρέοντας άφϋόνως, 5
σκεπασμάτων τε των ψύχους άλλοτρίων.
“Α μοι παρέσχε τφ έλεογνώστω, φίλοι, 
εκ των πανόλβων δωρεών αύτοϋ χάριν, 
δ Δεσπότης μου Χριστός, δ πλοντοβρύτης.
Έπευλογοϋντες αυτόν, ώς κοσμοτρόφον, 10
καμο'ι προσευχήν άντιποιοΰντες μόνον, 
όπως εκεΐ&εν τω φιλοξένψ τρόποι, 
τους Αβραάμ τύχοιμι κόλπους είσδύναι,

tit. ξενοδοχεΐον Justin, ηον. 120, I 7 ΰεογνώστφ gloss. Heph. astrol. I I 
Engelbr. 9 πλοντοβρύτης απ. λεγ. : cf. ad x, I 10 έπενλογέω Tzetz. hist. IX 
206 / κοομοτρόφος de Aegypto Maneth. I 2 de Roma IG XIV no8c 19 13 cf.
Johann. 13, 23 εν τοΐς κόλποις αυιοϋ (cf. τ. ‘Αβραάμ) Sammelb. gr. Urk. Aegypt. 
2034, II ( Preisigke) έν κόλποις ’Αβραάμ και Ίοάκ και ’Ιακώβ I,uc. 16, 23 απενε- 
χϋηναι εις τον κόλπον ’Αβραάμ cf. Theocr. II 120 Bl. - Debrunn. Gramm.8 § 141, 5 / 
.. ,είοδύναι : cf. Orph. fr. 32c 8 δέσποινας ύπό κόλπον εδυν Antig. Carist. 172

3 μετεκλάβοιτε Ny : μεταβλά- V μετεπλ.άγ- Pn 5 ρέοντας Pny : -ως N τρέφοντος 
V 8 πανόλβων Pny: -κων NVs 13 ννχοιμι Yy: τνχοι μοι N fort, recte

XXX.
εις άγιας εικόνας.

"Ηνπερ βλέπεις εΙκόνα Χριστού τυγχάνει,
Χριστόν δέ καυτήν λέξον, άλλ’ δμωνύμως' 
κλήαει γάρ έατι ταντότης, αλλ’ ου φύσει.
’Αμφοΐν δέ προσκύνησις ααχίατως μία'
δ τοίνυν ταύτην προσκυνών Χριστόν αέβει· 5
μη προσκυνών γάρ έχ&ρός αύτοϋ καί πάνυ, 
ώς την άναγραφεισαν ενααρκον ϋέαν 
τούτον, μεμηνώς, μη σεβαο&ήναι έλέλων.

2 όμωνύμως ‘ambigue’ : Arist ΕΝ 1129a 3° de An. 412b 14 3 ταύτάτης :
Arist. ΕΝ Ii6lb 31 Gal. VI 643 7 ενααρκος, -ον Porph. abst. I 1 8 σεβαο&ή-
vai : Paul. Rom. 1, 25

δ <5 τοίνυν ταΰτην xy : ταύτ. ό rot. s

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros ΚΗ' 3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:44 EEST - 34.211.113.242



34 Antonius Garzya

XXXI.
Άλλο.

El σώμα Χρίστου λαμβάνωμεν εσθίειν, 
τούτον πίνοντες αίμα το ζωηφόρον, 
πώς ούκ αν αυτόν δείξωμεν γεγραμμένον 
ον και τό σώμα σχηματόγραπτον πέλει ;

Ώς μέν γάρ άπλοΰς, ον περιγραφήν έχ,εΐ' 5
Θεός γάρ έστι, παντός έξωθεν τόπου.

Ώς ένδυθείς δε'τήν καθ’ ημάς ουσίαν, 
άνθρωπός έστι, συνθέσει γεγραμμένος, 
έχων αφνρτως θάτερον κατ’ ουσίαν,
ύποστάσει μια τε συντεθειμένος. 10
Ό τον Λόγον τοιώσδε δοξάζων μάλα 
πιστόν πέφηνε θρέμμα τής εκκλησίας.

’Άλλως φρονών γάρ τον Θεοΰ πόρρω θέει.

2 ζωηφόρον : Themist. or. 19, 228d 4 σχηματόγραπτον ( cf. σχηματογραφία)
Nicom. 118, -ία) : άπ. λεγ. 6 παντός έξωθεν τόπου: cf. 33> 4 7 cf. Arist. de
An. I 3, 407b 23 -ψυχήν... ένδνεσ&αι σώμα 9 αφνρτως Nic. Dam. p. 144 D. 
10 νπόστααις Paul. Hebr. I 3, al. 11 Λόγον... δοξάζων: cf. mart. Polyc. 20, 1 
τόν κύριον δ. Herm. vis. 3, 4, 2 / τοιώσδε Adam. pbys. vent. 37, 39 Forst.

tit. άλλο N : -a P om. VPnMa 1 λαμβάνωμεν sm : -ομ- NVmy -οντες V1 13 
om. x

XXXII.
άλλο.

Έκ μορφοποιοϋ χειρός ώραϊσμένην, 
βλέποντες άνδρες έγγραφεΐααν ενθάδε, 
δρέψασθε καρπόν ώφελείας άξίως, 
τόν νουν αραντες εις τάς αυτών αιτίας.

’Ίσον λόγου γάρ ή γραφή βοά μέγα, 5
ώς «Ή τιμή μου, δόξα τής αυτοψίας, 
δι’ ήν παρήχθην εις ύπόμνησιν μόνον, 
φρουρούσα, φωτίζουσα τούς έμούς φίλους, 
τούς προσκννειν δε μή θέλοντάς με σχέσει, 
άλλοτριοναα τής άνω κληρουχίας ».

1 μορφοποιοϋ (cf. μορφοποιέω Herm. ap. Stob. I 11) : Ps.-Dion. PG III 
328a / ώραϊσμένην: LAX Ecclesiastic. 25, 1 6 αυτοψία de dei visione Jamblic.
myst. 76, 14 M. Psell. PG 122, Ii36d 9 σχίσει : cf. ad 25, 7 10 κληρουχία
’hereditas’ : LXX Nehem. 11, 20

tit. άλλο s : -a P om.aoMa 5 s. μέγα ως· fort, scrib.
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XXXIII.
Άλλο.

’Άσαρκος ών πρϊν Χριστός, ουκ ήν εν ϋέα. 
Θεόν γάρ ονδείς, φησίν, ανθρώπων ΐδεν. 

ΈπεΙ δε σαρκός ένδιδνσκεται πάχος, 
ό παντός έξω και χρόνου τε και τόπου, 
απτός, παϋητός γίνεται τή συνδέσει. 
Βρέφος κυη&εις έκ κόρης, σποράς άνευ, 
αϋξει, διψεΐ, πεινεϊ τε και σόμπαν φέρει, 
των εν έλέσει τε και γραφή δεδειγμένων. 
Πώς οΰν συ λοιπόν, ώ παράφρον, ώ τάλα, 
ου σαρκι σεπτώς Χριστόν εμπεριγράφεις, 
κατ’ είδος αύτοΰ την δλην παρουσίαν ; 

Άλλ’ η μεταγνους πιστός εκ πλάνης γίνου, 
ή τής Θεοΰ πόρρωϋ·εν αυλής εκφέρου.

10

5

3 οαρκδς πάχος Eur. Cycl. 38° πάχος ορρ. λεπτότης Plat. R S23c» al. / ένδι- 
δύοκομαι 'induendi’ vi ap. geop. 16, 21, 9 B. LXX 2 Reg. 1, 24 4 cf. 31, 6
5 παϋητός ( cf. 18, 9, Bl. - Debrunn. 65, 3): ορρ. απαθής corp. Herm. 6, 2ab 
10, 17 (Scott) 7 διψεΐ ion. : Arch. fr. 69 D.3 / πεινέω (ion ) Hesych. s. v. 
12 πλάνης ( cf. 36, 4): in malem partem ut est ap. LXX prov. 14, 8 NT Matth. 27, 64

tit. άλλο N : -a P om.VMa 1 εν θέφ xy: ενθάδε s 2 ονδείς φηοιν ccMa : 
inv. ord. P 7 αϋξει Vy ·. -y N / διψεΐ Vy : -Lip- N (δίηιος Paul. 2 Cor. 11, 27) / 
πεινεϊ y: πίνει x ; an διψη... πεινη seribendum inc. 13 εκφέρου Vy : -ων N

4 φανταοματωδώς art. λεγ. / οωματοϋοθαι : ψυχή... σωματοθεΐοα Plot. I 6, 5 

tit. άλλο N : -a Pom.VPnMa

XXXV.
εις τήν άγίαν Θεοτόκον.

XXXIV.
άλλο.

Ό Χριστός έατι τή γραφή δεδειγμένος, 
επει βροτός πέφηνεν, ών Θεός φύσει.

'Ο μη γάρ ούτως προσβλέπειν αυτόν ϋ·έλων 
φανταοματωδώς σωματοϋσ&αι προσλέγει.

Έν είκόνι βλέπων σε, μήτερ Κυρίου, 
φόβφ πρόσειμι προσκυνεΐν σε, καί πόϋω· 
χάρις γάρ όντως τηλικαύτη αοι πέλει, 
ώς τή σκιά σου ϋανματουργίας βρύειν.

4 βρύειν : cf. ad ι, ι
tit. τήν om.Ma 1 κυρίου Vy : -a N
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XXXVI.
άλλο.

’Επ’ ώλένης μου μητρόμοιόν μοι βρέφος, 
τον Παντάνακτα Χριστόν έγγράφως φέρω, 
τό φως απαστ ράπτοντα τής αφθαρσίας, 
και κόσμον εξαίροντα δαιμόνων πλάνης.

1 μητρόμοιος Joh. Dam. PG 96, 692b 2 Πανιάνακτα : cf. ad 48, 2 3 ana-
στράπτοντα : abs. Arat. 430 Opp. cyn. I 220 Procl. hymn. 7, 31 φάος a. / άφϋαρ- 
ala Epic. Men. 123, 4 p. 7 Dia. LXX sap. Sal. 2, 23 Paul. Rom. 2, 7 4 πλά
νης cf. ad 33, 12

tit. άλλο N : -a P om.VMa 4 εξαίροντα Xy : -at N / πλ,άνης xP : -ην Ma

XXXVII.
Άλλο.

Συ τον Θεόν τεκοΰσα, προυχεις αγγέλων.
"Ον ον δύνανται και γάρ αυτοί προσβλέπειν, 
ώς Υιόν αυτή χερσϊν άχράντοις φέρεις.

tit. άλλο Ν : -α Ρ om.VMa 2 avioi Vy : -οϊς Ν

XXXVIII.
Άλλο.

Μητροπρεπώς τον Υιόν εγγραπτον φέροι, 
ώς άν φανείη γνήσιον μητρός τέκος, 
ό πατρομοίως τής γραφής έπηρμένος, 
έπεί πέρ έστι διττός άπρίξ την φνσιν.

1 μητροπρεπώς Joh. Dam. PG 96, 689a 3 πατρομοίως : απ. λεγ.

tit. άλλο Ν : -α om.VMa

XXXIX.
εις τήν εΙκόνα τοϋ Χρίστου.

Έξεικόνιομαι καν Θεός πέλω φύσει, 
έπεί πέρ είμι και βροτός κατ’ ουσίαν 
Και τή σκιά μου προσκννοϋμαι παντί που,
Μήπω μερισμόν τοϋ κλέους προσλαμβάνων.

1 έξεικονίζω eodem sensu ap. LXX ex. 21, 22 s.

tit. την om.Ma 1 καν xP ·. και Ma / ante φύοει ins. τη N 4 μήπω N 
MaPpc : -ως pacprob ,0v V
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XL.
είς τόν ναόν της Θεοτόκον.

Τής Παρθένου τον οίκον ό βλέπων, νοεί' 
ναός γάρ αν τη τον Θεοί> δεδειγμένος, 
ναούς έαυτής πανταχον γαίης έχει.

tit. τον om.Ma 3 έαυτής Ny: -fj V

XLI.
εις ένδντην.

Τον κοσμοποίόν σωματούμενον βλέπων, 
οϋν τή τεκούση, τή γραφή των εικόνων, 
καταπλάγηέλι, πως Θεός βρέφος πέλει, 
απαντά τε δρα προς βροτών σωτηρίαν,
ΐν’ εις εαυτόν την φ&οράν κατακρίνας, 5
τό πλάσμα σώση έλεότητος τφ κράτει.
Τό δη φρονούσα τ,ή Θεητόκω φέρει,
Προς λντρον αυτής τ’ άνδρός, άχραντον δόμα.

tit. ένδύτης ( cf. επενδυτής): Aquila in ι Reg. 17, 38 Field 1 οωματούμε- 
νον : cf. ad 34* 4 7 Θεητόκφ pro Θεο- : cf. ύλεημάχος Procl. hymn. 7, 8 έλεηπο-
λέω Lex. Sud. Phot, ϋεηγενής Orph. Arg. 1374 Quint. Sm. VI 9 ϋεηγόρος Olymp. 
alch. p. 83 B. (-γορέω 84 B. ) ϋεηδόχος Nonn. Dion. XIII 96 ϋεηκόλος Paus. V 
15, 10 et sim. 8 λύτρα της ψυχής LXX ex. 30, 12 cf. NT Matth. 20, 28 Marc. 
10, 45

tit. εις ένδντην y fere : άλλο N oru.V 7 &εητόκη> xy ( Ma inc. ) : ϋεο- s 35, 
40 tit. collato

XLII.
είς τό κιβούριον τοϋ Προδρόμου.

Θείας τραπέζης συγκαλΰπτραν με βλέπων, 
χερονβικήν νόμιζε ταξιαρχίαν 
Χριστόν γάρ ένδον μυσταγωγεϊσϋαι νόει, 
τον των άνω τε Δεσπότην και τών κάτω.

tit. κιβούριον (pro vulg. κιβώριον): Chron. Pasch. 713· n Joh. Malal. 490,3 
1 συγκαλύπτρα ( cf. -υμμα -νψις ) "operculum’ : απ. λεγ. 3 μυοταγωγεΐοόαι Paus. 
Damasc. 156 D

tit. τό om.Ma
XLIII.

είς τό τέμπλον.

Θείαν τράπεζαν προ προσώπου σου βλέπων, 
αΐδον τό σεπτόν, και δλως στή&ι φόβφ.
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tit. rίμπλον (alias id. ac ναός): pars aedis sacrae inter βήμα et templi 
corpus ap. Theod. St. PG 99, 1796 Typic. in PG 127, 59, al.

tit. to onu / τέμπλον ego: -βλ- codd.

XLIV.
εις τό άγιον ϋ-υσιαστήριον.

Φρικτόν το βήμα τούτο, και πλήρες φόβον, 
ναός Θεοϋ φωτεινός, άγνοΐς άπτέος.
Πρόσελ&ε ύείως, καί μεάέξεις άξίως- 
πυρ γάρ το δώρον τους αναξίους φλέγον.

tit. όυοιαοιήριον RXX ex. 27, ι NT Matth. 23, 18 1 βήμα “tribunalis’ vi
usurp. Isocr. ep. 8, 7 Matth. 27, 19: cf. Or. Sib. 2, 218 Paul. 2 Cor. 5, 10

tit. to om.Ma 1 βήμα Ny : κνμα V / φόβου NVsl y : ·φ V1

XLV.
εις τούς πυλώνας τοϋ νάρϋ-ηκος.

Πύλας διάρας τοϋ ναόν των ένϋάδε,
Ι'ϋι προαοίσων πνεύμα συντετριμμένου- 
και τούτο ϋ-ΰμα δεκτόν εστι Κνρίω.

tit. νάρ&ηκος: cf. Et. Μ. 597> 48 1 τό στόμα διαίρειν Dem. XIX 112, 207 
2 cf. τήν καρδίαν ουντρίβειν LXX pS. 146 ( 147 ) 3 > infra 94> 9

tit. τους om.Ma
XLVI.

εις τήν πρώτην είσοδον τοϋ ναοϋ.

Οίκου Θεοϋ μέλλοντες είσβαίνειν πύλην, 
έξω γένοισϋε τής μέϋης των φροντίδων 
ΐν’ εύμενώς ενροιτε τον κριτήν έοω, 
λύσεις νμΐν διδονντα των όφλημάτων.

tit. τήν om.Ma 1 Θεοϋ om.N 2 om.Pn 4 νμΐν Νy: ή- V

XLVII.
εις ναοϋ είσοδον εις τόν σταυρόν.

' ’Έχων με φρουρόν, μή πτοοϋ κτύπους φέρων 
καυστήρ γάρ εϊμι φρικτοειδής δαιμόνων’.

1 κτύπος: de ostio pulsando Aen. tact. 20, 4 2 κανοτήρ Hipp. haem. 6:
metaph. cf. καυστηριάζω ap. Paul. 1 Tit. 4, 2 (v. sch. Gucian. 137, 11 Rabe) / 
φρικτοειδής : άπ. λεγ.

tit. om.Ma / τον om.X 1 έχων με Pny: -ω μεν Ν -ομεν V / φέρων ΝΡη: 
φόβων. Vy
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XLVIII.
έπίγραμμα εις σταυρούς.

Έφ’ φ τύπον μαι, χώραν ον Σατάν εχει' 
καϋεϊλε γάρ το κράτος αυτόν ΙΙαντάναξ.

2 Παντάναξ (cf. 36, 2, 52, 1)'· Joh. Damasc. PG 96, 821c 

2 κα&εΐλ,ε s '■ -a xy / παντάναξ Pn ( cf. 52, 1 ) : -άπαξ NVt/

XLIX.
άλλο.

Σοϋ τή {λέα πόρρω&εν 6 δράκων τρέχει, 
τύπον σε δέρκων τον ύλεοπλόκου ξύλου.

2 ϋεοπλόκου : cf. Nicet. Paphl. PG 105, 4od ( σαγήνη ) / ξύλον seu ”crux’ 
LXX gen. 40, al.

tit. άλλο N“ : -a P om.VMa

L.
άλλο.

τΩ σταυρέ, φως μου, λάμπε μοι παντι χρόνω, 
πόρρω διώκων της ψυχής μου το σκότος.

tit. άλλο Ν : -α Ρ otn.VMa 1 μου Xy : μοι Ν

LI.
άλλο.

Ούτος πεπηγώς εν τόπφ του Γολγούλα, 
ήν&ησε κόσμφ ζωτικήν ευκαρπίαν.

2 ήνϋηοε transit, ap. Theodoret. PG 80, 85a / πνεύμα ζωτικόν LXX sap. Sal.
IS. 11

tit. άλλο NP : om.VMa

LII.
άλλο.

Έν τφδε χεΐρας έξαπλοΰς δ ΙΙαντάναξ, 
ήγειρε κόσμον ίκ βαράύλρου πταισμάτων.

1 τήν χεΐρα έξαπλ.ονν Sext. Emp. math. II 7 / ΙΙαντάναξ ; cf. ad 48, 2 2 βά·
ραΰρον : metaph. Eucian. am. 5

tit. άλ.λ.ο NP : om.VMa 2 βαρά&ρον Xy· -to ν N
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LIII.
Άλλο.

Χαίροις, τρόπαιον τής άνω παντευχίας' 
εν σοι τέτραπται πάσα δαιμόνων φάλαγξ.

1 πανιεντνχία (ν. 1. cum πανοπλία in LXX \ Macch. 3ι 12 ) : Eur. Heracl. 787 

tit. Άλλο ΝΡ : om.VMa 2 ~ πάσα 54> 2 πέπανται om.V

LIV.
Άλλο.

Χαίροις τρισευλόγητον, άχραντον ξνλον 
εν σοί πέπανται τής άρας ή Ίλνητότης.

2 άρας : cf. ad 28, ΙΟ / ϋνητότης: Diog. Oen. 36 

tit. άλλο ΝΡ : otn.Ma

LV.
άλλο.

Χαίροις, μοναστών παντέλαφρον φορτίον 
εν σοι γάρ αντοΐς κονφος ό Χρίστου δρόμος.

1 πανιέλ.αφρον : άπ. λεγ. 2 δρόμος', cf. ad 14, II

tit. άλλο Ν: om.V?/ 2 inter ό et Χρίστου ras. sex litterarum P

LVI.
άλλο.

Χαίροις, φυλακτήρ ον παρεδρεύεις τόπον 
σκέποις άσινώς τούς μένοντας εν&άδε.

1 φνλαχτήρ Plom. 2 άσινώς: Hippocr. epid. ι, ι Arist. HA 617a 3 

tit. άλλο N : Vy
LVII.
άλλο.

Τνπών μέ τις καί μόνον εμ πον δακτνλφ, 
εν&νς τον έχβραίνοντα δαίμονα στρέφει.

tit. άλλο Ρη : om.NVj/ 1 εμπον codd.

LVIH.
έπιγράμματα μονόστιχα εις σταυρούς μοναστών.

Σταυρός βλεπόντων άστραπηφόρον σέλας.
*

Σταυρός μοναστών εύδρομος σωτηρία.
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*

Σταυρός φιλούν των έν&έως π ορνοκτόνος.
*

Σταυρός κλαόντων εξαλείπτωρ πταισμάτων.
*

Σταυρός φιλάγνων ασφαλέστατος φύλαξ. 5

1 αστραπηφόρον πυρ Bur. Bacch. 3 2 εΰδρομος: metaph. ap. Max. Tyr. 16
3 ένΰέως Jambl. VP 32, 216 / πορνοκτόνος : απ. λεγ. 4 εξαλείπτωρ ( cf. -ειπτικός 
-λειψις): απ. λεγ. cf. τάς αμαρτίας εξαλείφειν act. Ap. 3t 19 5 φιλάγνων ( cf. φιλα-
γέννψος Greg. Naz. PG 36, 88c ): απ. λεγ.

tit. επιγράμματα μονόστιχα εις σταυρούς μοναστών y ( μοναστών om.M ) - έπ. εις 
στ. μοναατ. χ 4 κλαόντων Vy : -αίο- Ν

LIX.
Άλλο.

ΓΙας ό γράφων με καί γράφειν Χριστόν έλέλε, 
έπείπερ αυτός συμπέπλεκταί μοι πάίλει.
Έμοϋ γάρ εχέλρός και καέλαιρέτης πέλει 
δ μη γράφων εκείνον, εΐ καί με γράφει.

tit, άλλο Ν om.Vy

LX.
μονόστιχον,

Βροτους δαδουχώ και σκοταρχοϋντας φλέγω. 

1 σκοταρχοϋντας: απ. λεγ.

tit. om.Ma 1 φλέγω om.V

LXI.
εις τδν Πρόδρομον,

Είκών υπάρχω τοϋ σεβαστού Προδρόμου, 
και τούς πό&φ με προσκυνοϋντας άξίως, 
ώς εις εκείνον την τιμήν ποιουμένους, 
σώους φυλάττω αίρετιζόντων πλάνης.

4 acc. pi. σώους LXX 3 Macch. 2, 7

tit. τον om.Ma 4 φυλάττω Ma : φύλαττε Ps

LXII.
είς τον άγιον Ίωάννην τον Θεολόγον.

Βροντής τον υιόν, αστραπήν την τοϋ λόγου, 
όρων σε γραπτόν φωτιοϋμαι τούς νόας.
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Συ γάρ προοάψας πνοοόν αφ&άρτων λόγων 
λνσαι φθάνεις τον κόσμον εκ σκότους πλάνης.

3 αψαι πυροόν ύμνων Pitid. 7 4 (3) 43 ( cf. ΑΡ 5 praef. ); πυρσόν άναπτε κακών 
IG XII ( 5), 229, 14

tit. τόν om.Ma 3 άφϋάρτων s : -at- y 4 λνσαι φ&άνεις $ m.gr. : inv. ord. y

lxiii.
είς τόν άγιον Παύλον τόν άπόατολον.

Χαίροις, δοχεΐον γνώσεως θεόν μέγα, 
εξ ου τά δει α πάντες άντλονσι σφόδρα.
Έκ γάρ πλάνης συ κόσμον εκσπάσας δλον, 
εις νψος ήλάες, ουρανόν τρίτον φάάσας.

1 δοχεΐον : Gal, II 374 G·

tit. τόν om.Ma 4 ουρανόν Ρ : -ών Ma

LXIV.
είς τόν άγιον Ζαχαρίαν.

Συ τών προφητών τόν μέγιστον ανγάαας,
Θεοϋ προφήτης χρηματίζεις και ϋύτης· 
καρπόν δε δείον προσφέρων τω Δεσπότη, 
ϋ·ΰη μαχαίρα προ τραπέζης Κυρίου.

tit. αγ. Ζαχαρίαν ·. BHG2 ι88ο 2 χρηματίζεις ·. cf. ad 28, 10 

tit. τόν om.Ma 3 καρπόν Ρ : -ών Ma

LXV.
είς τόν άγιον Διονύσιον.

Πολύς τά δεΐα χρηματίζων, τρισμάκαρ, 
τους αγγέλους σΰ μυατικώς διαγράφεις, 
και συμπεραίνουν πάσαν ιεραρχίαν, 
τόν κόσμον έν&εν δογμάτων πληροίς πλάτει.

tit. αγ. Διονύσιον ·. BHG 544 SS.

tit. ιόν om.Ma 1 τρισμάκαρ codd. παροξυτονήσεως gr. cf. ad 70, 2

LXV I.
εις τόν άγιον Βασίλειον.

’Ηστραψας αίγλη τον φαεινόν αον βίου, 
και φαιδρύνεις τόν κόσμον έργοις καί λόγοις.
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Λαβών δε τάς κλεϊς καυτός ώς Πέτρος νέος, 
φνλαξ υπάρχεις της πάοης Εκκλησίας.

tit. a.y. Βασίλειον : BHG 244 SS. 1 ηστραψας: cf. ad 36, 3 / αίγλη Horn.

tit. tor orn.Ma
LXVII.

εις τον άγιον Γρηγόριον τον Θεολόγον.

Βροντών τά ϋεΐα τη βοή των δογμάτων, 
ήχησας όντως την ύπ ουρανόν, μάκαρ.
Και πάσας άπριξ μωράνας τάς αιρέσεις, 
τον κόσμον έατήριξας εν τοΤς σοΐς λόγοις.

3 μωράνας trans. : vulgo in media forma usurp. LXX Reg. 2, 24, 6, al. 

tit. τον om.Ma 1 δογμάτων P : δακρύων Ma

LXVIII.
είς τόν Άγιον Γρηγόριον τον Θαυματουργόν.

Ώς ήλιος τις εν βίψ λάμψας μέγας, 
διασκεδάζεις νύκτα της μοχάηρίας.
Και θαυματουργών τών προσευχών τώ φάει, 
άπεκδιώκεις δαιμόνων σμήνη, Πάτερ.

tit. αγ. Γρηγόριον τ. Θαυματουργόν : BHG 715 ( Neocesarensis ) 2 διασκεδά
ζεις (-έδαοίς -εδαομός) : LXX ps. 32 (33 )ι ΙΟ

tit. τόν om.Ma 1 τις Ρ : της Ma 4 άπεκδιώκεις Ρ : άποδιό- Ma

LXIX.
είς τόν Άγιον Έπιφάνιον.

'Εωσφόρον σε πράξεως ή λαμπρό της 
εδειξεν ύχμει τών μεγίστων θαυμάτων.
’Εξ ής τά ρείθρα πλημμυρών τών δογμάτων, 
πάντων θρίαμβος αιρετιζόντων πέλεις.

tit. αγ. Έπιφάνιον : BHG 596 ss. 4 εωσφόρος de Rucifero saepe dictum : 
Orig. PG 14, 45c, al. cf. 75, 3 4 θρίαμβος : id. quod Roman, ’triumphus’ Po-
lyb. IV 66, 8

tit. τόν om.Ma

LXX.
είς τόν Άγιον Ιγνάτιον τόν Θεοφόρον.

”Εχων έρωτα Χριστόν εν afj καρδία, 
αποστόλων σύσκηνος ώφθης, τρισμάκαρ'
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” Αίλλοις δε ΰερμοΐς έκφλογίζων την πλάνην, 
έπιοτολάϊς σου Παύλος άλλος τις πέλεις.

tit. αγ. ’Ιγνάτιον τ. Θ. : BHG 813, SS. 3 πλάνην : cf. ad 33» 12

tit. τον om.Ma 2 τριομάκαρ : cf. ad 65, ι τρις μάκαρ fort, scrib. cf. ε 306 
τρις μάχαρες και τετράκις

LXXI.
εις τόν Άγιον Άϋ'ανάαιον.

Τις τους αγώνας τών πόνων των σών φράσοι, 
ώ πενταΊλλητά, τών διδασκάλων κλέος;
Ύπερ Θεοϋ γάρ ώς γίγας δραμών μέγας, 
στεφηφορών καέλέΐλες έχϋρούς παγκάκους.

tit. αγ. Ά&ανάοιον ; BHG 181-82 an 183-86? 2 πενταϋλ.ητά ( cf. -λέω -λία
-λος -λ.ον, etc.) απ. λεγ. : metaph. πένιαϋλος (άνήρ) Plat. amat. 138ε Diod. Sic. 
IX 37 ( **’ ψιλοσοφίτ} ) 4 οιεφηφορών (sc. οτεφανηφ. ) : Dion. Hal. I 466

tit. τόν om.Ma

LXXII.
είς τόν Χρυσόστομον.

Πηγην αληκτον παγχρνσων λόγων βλύσας, 
δλην κατάρδεις την νφήλιον, μάκαρ’ 
ί'λύρας δ5 άνοίγων τοΐς βροτοΐς σωτηρίας, 
είς ουρανούς τόν κόσμον εκπέμπεις δλον.

1 αληκτον (ά-λήγω) : Phil. I 381 IG XIV 2126, 6 / βλύζετν από τών πηγών τής 
αβύσσου Theoph. PG 8, 19

2 κατάρδεις Ma : -οις Ps

LXXIH.
είς τόν άγιον Κύριλλον.

Θησαυρίσας τα ϋεΐα ποικιλοτρόπως, 
έπλούτισας τόν κόσμον εν&έοις λόγοις· 
και τάς βέβηλους αιρέσεις κατασπάσας, 
κήρυξ πέφηνας ορθοδόξων δογμάτων.

tit. αγ. Κύριλλον ·. BHG 467 1 ποικιλοτρόπως : απ. λεγ.

LXXIV.
είς τόν άγιον Γρηγόριον τόν Νύαοης.

Βρύων άβυσσον παγγλύκων λόγων, μάκαρ, 
πάσαν νοητώς έξετίναξας πλάνην.
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Καί χρηματίζων Μωϋσής άλλος μέγας,
Άγεις Άριστα τον λεών τον Κυρίου.

1 βρύων : cf. ad J, I / παγγλνκων ( cf. παγγλυκερός Ar. Cys. 170 ) : απ. λεγ. 
2 πλάνην : cf. ad 33, 12 3 χρηματίζων : cf. ad 28, 10 / Μωνοής : aliter 6, 1, 8r, 4

tit. νύααης s ■ νναης y 1 άβυσσον Ma '■ -ναόν P

LXXV.
είς τον Άγιον Θεόδωρον τον Σικεώτην.

Θεοϋ ον δώρον τοϊς βροτοΐς δοθείς μέγα, 
απ αν κα&εϊλες δαιμόνων στίφος, πάτερ. 
Λάμψας γάρ ευΆυς ώς έφος φώσφορος, 
ίσάγγελος πέφηνας ϋψει τον βίου.

tit. ίίγ. Θεόδωρον τ. Σ. : BHG 1748 S. 3 έφος φώσφορος : cf. 77» 2> 7®ι 4 
ίσάγγελος Ivuc. 20, 36 Clem. Al. PG 8, 293b

tit. τον om.Ma
LXXVI.

είς τόν Άγιον ’Αντώνιον.

Στύλος πυράς πέφηνας αίγλη τον βίου, 
κόσμον ποδηγών είς τρίβον σωτηρίας.
Των δαιμόνων δε τάς φάλαγγας πτερνίσας, 
έρημον φκεις ώς Έδέμ τις αγγέλων.

4

tit. αγ. ’Αντώνιον : BHG 140 s. 3 πτερνίσας : Hippiatr. 40 Od. - Hopp., Eex. 
Sad. s.v.

tit. τόν om.Ma
IyXXVII.

εις τόν Άγιον ’Ιλαρίωνα.

Tfj λαμπρότητι τον φαεινού σου βίου, 
εωσφόρος τό πρωί λάμπων συ πέλεις' 
και έλανμάτων ακτισι κόσμον φαιδρννων, 
ζόφον διώκεις βλαπτικόν των δαιμόνων.

tit. ίίγ. ’Ιλαρίωνα: BHG 7.S2 SS. 2 εωσφόρος: cf. ad 69, 1 / τό πρωί: LXX
gen. 44, 3. 21» 14-

tit. τόν om.Ma 3 φαιδρννων Ma : καιαφ- Ρ

LXXVIII.
είς τόν Άγιον Εύϋ·ύμιον.

Συ την έρημον είργάσω Θεού πόλιν 
πυκνοΐς γάρ αυτήν πλήβεσι Χριστοφρόνων,
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βολαις απαστράψας δε ταίς των θαυμάτων, 
τον πάντα κόσμον φαιδρύνεις ώς φώσφορος.

tit. αγ. Ευθύμιον: BHG 647 ss. 2 πυκνοΐς : cf. Arist. mete. 364b 24 νέψεοι 
π. τον ουρανόν ( de ventibus ) / Χριοτοφρόνων : άη. λεγ. cf. 851 2 3 απαστράψας:
cf. ad 36, 3 4 φωαφόρος de Eucina diet. ap. Dion. Hal. II cf. 75, 3

tit. τόν om.Ma
LXXIX.

εις τόν Άγιον Σάββαν.

’Ήρωαας όντως την έρημον τοις πόνοις, 
ωραιότατα ποικίλων έργων βρίθων, 
πλήσας δέ ταντην των νοητών αστέρων, 
ώς ήλιος τις εν μέσφ τούτων θέεις.

tit. ay- Σάββαν : BHG 1608 ss. 2 βρίϋο,ν Horn.

tit. rov om.Ma / Σάββαν P : -άβα- Ma 1 ηρωοας codd. metr. gr. pro ηρο-

ixxx.
εις τόν Άγιον Δαλμάτον.

Έξ ήλιου τις αύγάαας αατήρ μέγας, 
λάμπεις συν αϋτφ παμφαεΐς ευπραξίας, 
έρεισμα δ’ άμπέφηνας ορθοδοξίας, 
μανδραρχαΐζεις των μοναστών πατρόθεν.

tit. αγ. Δαλμάτον : BHG 481 - 83 de nomine cf. Vitam ab A. Bandnri, Impel·. 
Orient. II, Parisiis 1711, 697-710, in lucem prolatam, ubi Δαλματίας, aliam de 
qua act.SS Aug. I 215, 217, 221 (3. ed. 216, 218, 222) ubi Δαλμάτος 2 λάμπεις 
trans : Cf. Eur. Hel. 1131 4 μανδραρχαΐζεις ( μάνδρα — μονή Epiph. PG 41, is6d,
al. sed cf. 125, 2): απ. λεγ.

tit. τόν om.Ma / δαλμάτον P : -άτων Ma -άτιον s 3 άμπέφηνας Mi: άν ψνναν- 
τες ys uv πέφηνας Tomadakis

LXXXI.
είς τόν Άγιον Παχόμιον.

Τόν ’Αβραάμ πως εκμιμουμένος, μάκαρ, 
πολλών πατήρ γέγονας, ών χρνσοϋν γένος.
Έξ αγγέλου δε μυσταγωγίας φέρων, 
τφ σώ λεώ τέθεικας, ώς Μωσής, νόμους.

tit. αγ. Παχόμιον : BHG 1396 ss· 4 Μωσής : cf. ad 6, 1 aliter 74, 3 

tit. τόν om.Ma
LXXXII.

είς τόν Άγιον ’Αρσένιον.

Τών δακρύων σου την ψυχήν αρδων χύσει,
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καρπούς άνεβλάστησας άφϋάρτονς μάλα' 
ευχαΐς δε λαμπραις προσλαλών Θεφ σφόόρα, 
των ήονχαοτών Άγγελος πέλεις μέγας.

tit. αγ. 'Αρσένιον : BHG ι68 s. cf. Theod. Stud, laudat. Ars. Monach. PG 
99, 849-81 4 ησυχαστής: Pallad. vit. Chrys. 29ε Justin, nov. 5, 3

tit. τον otn.Ma 3 δε y : δή s

LXXXIII.
εις τον άγιον Θεοδόσιον.

‘Ως ουρανόν υψηλόν έκτείνας βίον, 
κατάστερος πέφηνας εν πλήΐ?ει τέκνων.
Τάς άοτραπάς δέ πλη&ύνων των θαυμάτων, 
έσκόρπισας παντοΐα δαιμόνων νέφη.

tit. de Theodosio monacho prope Hierosolyma (t 529) an de Theodosio 
asceta in Cilicia, s. V, agaturne incertum ; cf. BHG 1776-79 2 κατάστερος :
Greg. Naz. PG 36, 60b 4 σκορπίζω'. LXX Reg. 2, 22, 15 ( damnat Phryn. 218)

tit. τον om.Ma

LXXXIV.
είς τόν δαιον Δ Ιον.

Ταΐς λαμπρόιηοι των άεανγών σου τρόπων, 
έκ τής έφας φαιδρός άατήρ έκ&έεις' 
καί φωτίσας Άριστα την Βυζαντίδα, 
πρώτος μοναστών ποιμνιαρχεΐς άξίως.

tit. αγ. Δΐον: cf. Synax. eccl. Const. Iul. XIX n. 2 (829 s. Delehaye) 
1 ΰεανγών: Nicet. Paphlag. PG 105, 41c 2 τής έφας (de Asia Orientali) : Ju
lian. 392c Sp., al. cf. Athan. PG 25, 3l2d of τής έορας (sc. επίσκοποι) 4 ποι- 
μνιαρχεΐς: an. λεγ. cf. ποιμνιάρχης (i.e. 6 ποιμνίου αρχών) Theod. St. PG 99, 8l6bc

tit. τον otn.Ma / oaiov y: άγιον s 4 ποιμνιαρχεΐς ego: -ηαρ- y / άξίως Ma : 
P

IyXXXV.
εις τόν άγιον Χριστοφόρον.

ΟΙκειον αϊμα τω Θεω δονς, αντέχει 
δ Χριστόμαρτυς Χριστάφρων Χριατοφόρος 
κρήνην χέουσαν άαυματουργίας ρναιν.

"Ηνπερ πίνοντες οΐ νοσούντες βηχίον, 
καταψνχονσι τον πάάονς, δίψης δίκην, 
μάλισέΡ δταν φοιτώσι πιστώς ένϋάδε.

tit. αγ. Χριστοφόρον : BHG 309 ss. 2 Χριστόμαρτυς : Theod. St. PG gg, 1228a /
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Χριατόφρων: cf. ad 78, 2 4 βηχίον (βήξ) 'tussis’ : Diosc. eupor. II 31 p. 243
5 καταψύχουοι: LXX gen. 18, 4

tit. τόν om.Ma / άγιον y: δσιον s
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LXXXVI.
είς ναόν τοΰ άγιου Αποστόλου Πέτρου.

Qπερ δέόωκας, Χριστέ, τάς κλεΐς των άνω, 
έδειμα τούτφ τόνδε τον δόμον κάτω.

tit. ναόν y: ravv s
IyXXXVII.

είς τόν άγιον Άνδρέαν τόν Απόστολον.

ΨΩ πρωτόκλητε, των αποστόλων κλέος, 
ό παμμέγιστος των Πατρών φαεαφόρος, 
τόν σόν λεών φύλαττε συν τφ ποιμένι.

1 πρωτόκλητε: cf. Act. cum laud, context, ed. Bonnet, «Anal. Boll. » XIII, 
3H-32, inc. τόν πρωτόκ/.ητον τής άποοτολικής δυοδεκάδος Άνδρέαν χτλ. Epiphan. 
Vit. ρ. 82 Dressel ( = PG 120, 260 ) έτελειώϋη δε ό άγιος και πρωτόκλητος κτλ. 
ν. BHG 93" ιο8 2 παμμέγιστος: Ael. VA X 2

3 λεών Ma : λαόν Ps
LXXXVIII.

είς τόν ναόν τοϋ Χρυσοστόμου.

Τοϊς τόν σόν οίκον παμπόϋ·ως εγερκόσι 
πρεσβευτικήν πρόσνειμε δωρεάν, Πάτερ.

1 ναόν εγείρειν (i.e. 'erigere’): Joh. 2, xg cf. Eucian. Alex. 10 

1 εγερκόσι z sed cf. 90, 7 : y- Ps

LXXXIX.
είς τόν ναόν τής Πανευφήμου.

Τους εκ πό&ον σου τόν ναόν δειμαμένονς, 
μάρτυς, φύλαττε πημονής έλεν&έρονς.

tit. Πανευφήμου : BHG 619 - 624

XC.
είς τό τετρακάμαρον.

Θαυμαστόν ωφϋης έργον ώραΐον πάνν, 
ώς έμψύχω δε προαλέλειγμαί σοι νέως. 
Φέρεις γάρ ένδον εικόνων έλεωρίαν, 
άρρητον δψιν τών άνω ϋεαμάτων.

3 - 7 -1958
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Αυτόν όέχοιο, τών αποστόλων κλέος, 5
εύαγγελιστά παμμάκαρ Θεολόγε'
καί τοϊς πόΰφ σοι τούτον εξηγερκόσι,
χάριν παράσχον, και λύσιν τών πταισμάτων.

tit. τετρακάμαρον ( aedes quattuor fornicum) : cf. Heron. Jun. 172 Hul. 
6 πάμμακαρ: hymn. Orph. 19, 3 7 εξηγερκόσι perfecti forma aliunde ignota : cf.
ad 88, 1

4 άνω AP : ένδον Ma c. metr. / ϋεαμάιων y : -αμ- s 6 παμμάκαρ codd. an 
πάμμακαρ scrib. ?

XCI.
είς τόν ναόν τής άγιας Θεοτόκου, εις τόν Τρίτωνα.

Ή πάσιν εγγύς είς βοήθειαν τάχους, 
τόν πλοϋν διευ&έτησον ών θερμώς έχεις, 
προσκειμένων σοι ταΐς λιταΐς σου, Παρ&ένε.

2 διεν&έτηοον: Genes, ρ. 87, ι8 (Bonn.)

tit. τον1 om.A / τόν2 om.Ma / Τρίτωνα MaP : -ο- A

XCII.
είς ράκος ίατορημένον.

Φρικτόν τό ϋ·αΰμα, Χριστόν εν γραφή βλέπειν, 
δράσαντα πάντα προς βροτων σωτηρίαν 
εν τοΐς καϋ’ ημάς αυτός ώφ&η γάρ ξένως, 
άσαρκος ελϋών, καί βροτός βαίνων άνω.
Μνήμης χάριν δε προσφέρει δώρον τάδε, 5
δ κλεινός όντως Συμεών τφ Δεσπότη.

1 φρικτόν \ cf. ad 22, 3

tit. ράκος ίστορημένον Ρ : ράκκος ίστοριομένον ζ 3 ξένως y: -ος s

XCIII.
είς τήν εικόνα τοϋ Χρίστου.

'Ο Χριστός είμι τή γραφή δεδειγμένος 
καί τόν πεποι&ώς είκονουργήσαντά με, 
ώς αΐρεσιν μισοϋντα τών εναντίων,
Λέοντα Πατρίκιον, εν πάσι σκέπω.

2 είκονουργήσαντα (cf. είκονοποιέω Justin, ap. χ, ig): απ. λεγ. cf. είκονονρ- 
γία Phot. PG ιοί, g48d 4 Λέοντα Π. de Leone isto Patricio ergaque mona- 
cbos munifico, necnon monasticarum aedium conditore, cf. epp. 111, 112, 114; 
de eodem qui monacbus fit sitnul cum uxore 119, 120; etiam v. Theodori Vi- 
tam passim ; app. no, 3, 125.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος KH' 4.
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XCIV.
εις ε'γκλειοτον.

’Έγκλειστός έστιν δς παάών εξω μενών 
δλην κα&εϊρξε προς Θεόν την καρδίαν 
κλείων λογισμούς τους γυρεντάς τής πλάνης, 
νοϋν αύτε πέμπων ταϊς άνω άεωρίαις, 
έχων προσευχήν καυστικήν τών δαιμόνων, 5
φέρων σιωπήν μυσταγωγούσαν βάϋ·η, 
ι/ιυχήν άάλιπτον εν χαρά τών ελπίδων, 
άργον τε χειρών, καί κόπον λαιμού τόνω, 
ωδήν άπαυστον, πνεύμα συντετριμμένον.
Ούτως ανοίγων άγγελοπρεπεΐ άέα, 10
ακτινολαμπεί τους όρώντας ένάέως-
λόγων μεν ονδεν τών άχρηστων εις γέλως,
άλλ’ φπερ εστιν ώφελεϊαί'λαι τον ξένον,
και ταϋτα φενγων μακρορημεϊν εις κόρον.
"Αν ουν δύνη προς ταϋτα, σωστικώς τρέχεις' 15
εί μή δέ, φεύγοις εις βίον ζώντων άμα, 
έν φ πλειόνως τούς αγώνας λαμπρύνεις.

7 αθλιπτυς (id. ac άύλιβής) Gal. IX 373: nietaph. PSI 1 65, 4 (VlP) 
9 de clausula cf. ad 45, 2 10 ανοίγων 'conspicans nitens’ ut vid. : hoc sensu
hie tantum occurrit 11 άκτινολαμπεϊ (id. atque ακτινοβολεί): άπ. λεγ. 14 μα- 
κρορημεTv : απ. λεγ.

'8 έργον xy : -ων S / κόπον xy : -ον S 13 φπερ s ■ δ- xy 14 μακρορημεϊν χζ : 
-ρημονεΐν Ρ 15 τρέχεις ®MaP : -fff A

xcv.
εις ευ βιοΰντα.

Σώφρων κράτιστος δς Θεοϋ βίοι φόβω.
Ψυχής κάάαρσις κρεΐσσον ή πλούτος ρέων.

2 κρεΐαοον MxMa : -ων Ρ

XCVI.
είς μοναχούς, δακτυλικός καί έλεγεΐος.

,^ρρ· -\Χαίρετε, άνδρες άριστέες, τοΰ Άχιλήος ϋπερϋεν' 
κτείναι μεν ’Έκτορα ούτος κρατερόν ξιψέρη, 

οί δέ, μοναζόντων ϋωρηξάμενοι πολιτείαν, 
χεΐρε λαβόντες άορ εϋπει&οΰς τής όσιας. 

Σφάξατε τον Βελίαρ, σκότεος μεγαλαύχεα νονα' 5
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ένϋεν άπήρκατε είς ουρανόν άύλοφόρως,
Δερματίδα προααφέντες τάνϋάδε την νέκραν μόνον.

5 αορ Horn. 6 Βελίαρ Paul. Cor. 2, 6, 15 I μεγαλαλαύχεα (vulg. μεγάλαν-
χος): Orph. hymn. 63, 3 Maneth. Ill 34 8 δερματίδα: απ. λεγ.

6 άπήρκατε Ρ : -είρ- Ma / άδλοφόρως Ρ : -ος Ma 7 μόνον y : -ην s fort, recte

XCVII.
έπίγραμμα εις έαυτόν.

Ψυχή ταπεινή, δεϋρό μοι, δέξαι λόγον' 
δ καιρός δξυς ώς δρομευς δια τρέχων' 
εγγύς τό τέρμα, καί παρελ&εΐν ούκ ένι.
Μή δή κάμοιμεν ταΐς ματαίαις φροντίσιν,
άντλοϋντες όντως είς πί&ον τετριμμένον, 5
ξαίνοντες εις πυρ, ώς γελοιωδώς έχει.
Άλλ’ ει τι έλειον, εΐ τι σωστικόν πέλει, 
ταντα σκοποΰντες καί διώκοντες πόϋω, 
ώς αν παρασταίημεν εν παρρησία
τω των άπάντων καί Κριτή καί Δεσπότη, 10
τό πυρ φυγόντες τής γεέννης, ώς γράφει, 
καί προατρέχοντες τφ παναρρήτφ φάει.

6 γελοιωδώς: schol. Ar. Plut. 681

5 τετριμμένον icMa : -ημέ- Ρ 10 κριτή... δεσπότη Vx '■ -ήν... -ην Ν 11 φυγόν
τες y metr. gr. : -ενγ- x

XCVIII.
έπίγραμμα έν τή φυλακή τής Χαλκίτον.

Ξένος Θεοΰ πέφηνεν οστις ου ξένα 
έχει τά τήδε πάντα των άνω σχέσει.
Οϋτω γάρ ώφίλη Δεσπότης πως των κάτω.

de Theodoro in exsilium nec semel misso atque in carcerem coniecto cf. 
Vitarn 22, 48, 8r, 83 s., 87 ss. ( PG 91, 139, 159, 187, 189, 193 ss.), epp. 99- 
101, 105a 1 ξένος Θεόν: cf. ad 3, 7 2 οχέοει: cf. ad 25, 7

tit. Χαλκίτον s : -ή- xy fere 3 ante hunc versum quaedam excidisse vid. / 
πως Xy : και Ns

XCIX.
έν τή αύτή φυλακή.

’Έοχες με, κέλλα, τον ξένον παρ’ ελπίδα' 
ευρον δ’ εγώ σε φιλτάτην παροικίαν.
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Βυζαντις ή πόλις με βάλλει κάνϋάδε, 
λαέλοναά τ’ αυτή προσπα&είας εξάγει.

cf. ad 98 tit.

tit. om.v 1 με Yy : μεν N 4 τ' αντη χ : ταντη y· an -τη scrib. ?

c.
έν τή αύτή φρουρά.

ΈμοΙ τό οώμα φρουρά και μόνον πέλει' 
τόπος δε πας τις εξ ίσον δεδωμένος.
ΙΙάμπαν Θεόν γάρ ου πάροικος τυγχάνω.

cf. ad 98 tit. 3 πάροικος: LXX gen. 23, 4, al. ; de Christiano in terra ver- 
sante Diognet. PG II 1173b

2 δεδωμένος metr. gr. a;MaPr: -on- P

Cl.
έν tfj αύτfj ειρκτή.

"Ωραν καϋ' ώραν του βίου τέλος οκόπει, 
και μακράν εκ σου την ακηδίαν βλέποις.
Των δαιμόνων γάρ τό λέγειν « "Εως πότε·» ; 
και μη τό δόξαι τε&νάναι καΰ·’ ημέραν.

cf. ad 98 tit. 2 ακηδίαν : LXX ps. 118, 28, al. cf. Euagr. Sc. PG 40, 1273a 
ο της ακηδίας δαίμων Nil. PG 79, 1157c ακηδία εοτίν ατονία ψυχής Cassian. PL 49, 
359c : « sextum nobis certamen est quod Graeci ακηδίαν vocant, quam nos tae- 
dium, sive anxietatem cordis, possumus nuncupare »

2 βλέποις Yy: -εις N 4 w Yy: τον N

CII.
• έπίγραμμα είς τάς φάνας.

Αοχεϊόν είμι τής ακοίμητου φάνης, 
ΰπερφαεΐς τάς αυγάς έν ψυχαΐς φέρον.
*Ω λαμπαδουχε τοΰ τριλαμποϋς ήλιου,
αστραψον ήμΐν φέγγος αστραπής πλέον,
φωτός με τενξας, ό προσοίσας δ’ ενχάδε' 5
εϋροις μ’ έκεΐϋεν λάμψιν άρρητον φάους.

1 δοχεΐον: cf. ad 63, I 3 λαμπαδουχε : Eur. ΙΑ 1506 4 αστραψον : cf. ad
36, 3 3 aor. inf. οϊσαι Phil. I 611 (dub. Herod. I 157) / ενχάδε : απ. λεγ. cf.
Horn, οΐκάδε shn. 6 λάμψιν: Phil. I 72, al.

tit. φανάς fort, scrib. (Hes. fr. 47 Eur. Ion 550) cf. 1 1 φάνης παροξυ-
χονήσεως fort. gr. 4 φέγγος MaProb : φό- P
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cm.
πρός τό έπιμελώς άναγινώακειν ιά έν τοΐς τοίχοις.

Γνώϋι παριών τών άναγράπτων μέρος'
Θειον γάρ ούδεν ρήμα σοι παροπτέον.

tit. om.V
CIV.

έπίγραμμα εις οϊκον γυναικών φιλοξένων.

Σπλάγχνοις ξενισμών ευρυχωροϋσαι λίαν, 
ώσπερ τις άλλος 5Αβραάμ πατροκράτωρ, 
αϊ δεαποτονσαι τήσδε τής παροικίας 
πλή&ος μοναστών δεξιοννται συν πόϋω. 
Μισοξενονντων τό οτενόψυχον πάϋος 
καταισχύνονσαι τή πολνσπλάγχνφ αχέαει, 
καί την ανωΰεν κτώμεναι σκηπτουχίαν.

5

2 πατροκράτωρ : άπ. λεγ. 3 δεαποτονσαι ( cf. δεσπόζω ) \ άπ. λεγ. 5 μισο'ξε-
νία LXX sap. Sal. 191 13 / οτενόψυχον απ. λεγ. 6 πολνσπλάγχνφ : Jacob, ep. 5> 11

2 πατροκράτωρ Pc ; -κάτ- Ma 6 πολνσπλάγχνφ Ρ : ·άχν~ Ma

cv.
έπίγραμμα εις ξένους.

Χριστόν ξενίζει πας διατρέφων ξένους' 
διό προ&ύμως τήδε τους ξενονμένονς 
μάλα τρέφοιτε, καί τραφήσεσέλε ξένως.

(105a) ειργειν δοκονσα την εμήν γλώσσαν σφάλειν.
Ού γάρ Θεόν δεσμεΐν τις ισχύει λόγον, 5
δι’ δν με φρουρείς τήδε, Βυζαντίς, πάλαι.

5 δεαμεΐν ( att. -εύω ) : Euc. 8, 29 Heliod. VIII 9 ρ. 263 Col. ( damnat 
Moeris ρ. 122 Piers). 6 cf. ad 98 tit.

2 ξενονμένονς ego: -ομ- Ma 4 ss. de alii carminis frustulo veri simil. agi- 
tur praecedenti perperam conglutinato 4 οφάλειν Ma παροξυτονήσεως gr. cf. 
1. 8, 14, s

CVI.
έπίγραμμα εις τινα τόπον τερπνόν.

'Ωραίος εϊ'δει καί καλός τή συν&έσει, 
δ τήδε χώρος τέρψιν έμποιεΐν έχων.
“Ομως γε τερπνός ονδέν εις απαν πέλει, 
όταν κρίνοιτο πρός Θεοϋ θεωρίαν.
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Αυτός γάρ έστιν ή πανώραιος #εα, 5
ή παμφαής τε και διαρκής τερπνός τε.
Ονπερ το φίλτρον εϊ τις έκλάβοι ζέον, 
σβένννσι πάσαν την έπίχ&ονον οχέσιν, 
και πυρπολήσεις ένέλέως την καρδίαν
έκε'ι ποϋοίη προσφϋάσαι και προσβαίνειν 10
όπου έλεαυγεΐ τό τρισήλιον κράτος, 
ενϋ·α τρυφώσι των δικαίων τα στίφη.

5 πανώραιος'. απ. λεγ. 6 διαρκής χώρα Thuc. I 15 7 ζέον: cf. ad 5, I
8 έπίχ&ονον metr. gr. / σχέαιν : cf. ad 25, 7 9 πυρπολέω Horn. 11 &εαυγεΐ; cf. 
ad 84, I / τρισήλιον: Eust. Al. PG 86, I, 427 (&εότης) ps. - Ath. PG 28, γ6(ψώς)

CVII.
εις Ιάμβους συγγραφή.

Των τεττάρων γνους γνώμας αϋ τε καί φράσεις 
ησέλην αληθώς τοϋ κ.ατευγλωττιαμενού, 
ώς τετραήχους οργάνου μελουργίας, 
εις πατρικόν πως ύμνον εξηρτισμένου.

2 ενγλ.ωτιίζω Philostr. VA 6, 36 3 τετραήχονς: απ. λεγ.

2 ήο&ην ego: ί- Ma

CVIII.
έπίγραμμα είς τάφους.

'Ο χώρος ουτος μνημάτων ερκος πέλων 
πότμου γενέσάω μνηματισμός σοι, φίλε. 
Καί γε στενάξας έννοήϋητι τρόμω, 
ώς μικρός ήδη καί παρέρχη τοϋ βίου. 
Έκεϊ πορευτείς ου μενεις αιωνίως, 
ίκεΐ καταστάς εν&α των έργων κρίσις. 
"Αν ταΰτα δέξη, κερδανεϊς ψυχαΐς φάος.

δ

4 παρέρχρ: cf. 17» 8 5 αιωνίως : cf. ad 22, 10 7 κερδανεϊς: cf. ad 3, 8

4 ήδε κ. fort, scrib. 7 ψυχαΐς an ψυχής inc.

CIX.
είς τήν άδελφήν.

Ουτος τάφος σου καί δρόμου παντός πέρας, 
ενΰεν με είς τον Χριστόν νπαντα φόβος.
Φευ, πώς, αδελφή, προνλαβες κενών μένος; 
Ποϋ μέν παρφκεις, που δε ϋάπτη, πώς δέ τοι;
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Οϋπω φοβή {τα) τήδε κατ’ ενυπνίων' 5
νύξ έατιν ου γάρ, ημέρας δ’ έκεΐ κρίοις.
Μή μοι λάϋοιο προς Θεόν <3 εΐ σοι λόγος,
Χριοτφ παρελ&εΐν τον πολύστροφον βίον.

1 δρόμον : cf. ad 14, II
1 σου an σον Mac exhibeat inc. 5 τά inserui 8 χρηατω Ma

cx.
έπττάφιος είς [κοσμικούς].

τΩ πικρέ τύμβε, συμπέρας τά τον βίου, 
σύν ευφροσύνη και Μαρίαν νυν έχεις, 
νύμφην μεν ουααν τήσδε της Πατρικίας, 
τιμωμέναν δέ των μεγίστων, αξίαν
τον την απάέλην επ’ ώμον εν πρώτοις φέρειν, 5
εσύλλην γυναίκα τ’ άνδρί προσφιλεστάτην,
οικονρον αν τε καί φιλάστολον πάνν,
ηϋει καλλίστην, εύκλεεατάτην γένει,
νεωατί τον παρόντα λιπονσαν βίον,
προς είκοσι τρεις εν τρισί ζωής χρόνοις. 10

1 cf. 115, I / αυμπέρας: απ. λεγ. 3 Πατρικίας : dene Eeonis ( cf. ad 93, 4 ) 
uxore agitur ?

tit. ad aliud idetnque excisum carmen spectare videtur 6 προαφιλεατάτην 
ego : προ- Ma 7 οικονρον Ma / πάνν ego : -η Ma 9 λιπονααν ego : λειπονοαν 
Ma metr. gr.

CXI.
είς μοναστήριον άνδρών.

Θεόν πόλιν τις εί καλοίη τον τόπον, 
οϋκ αν διαπτάσειε τής &εωρίας.

Όρ&ς γάρ αυτόν, κνκλικώς διαβλέπων 
ναούς φαεινούς, ώραϊσμένονς αγαν,
Οίκους επ’ οίκους καλλισυνύλέτους λίαν, 5
Κήπους φυτείας, ώς Έδέμ, κεκασμένους,
Παν εΐ τι τούτοις τερπνοειδώς εμπρέπον.
’Ανϋ’ ών ύλεώρει, δόξασον ύεοφρόνως,
Μεμνημένος Δέοντος άξιοχρέως,
Τοϋ κτισματουργον συν Θεφ των ενϋάδε. 10

4 ώραϊσμένην ·. cf. ad 32, I 5 καλλισννύέτους: απ. λεγ. 6 καίννμαι Horn. 
9 Λέοντος: cf. ad 93ι 4 10 κτισματουργον: απ. λεγ.

7 εμπρέπον y fere: -ο IV X εμβί.έπων s 8 άνδ’ ών y: άγαϋών χ / -Άεώρει ego: 
-έ xy -i s 10 κτισματουργον xMa : -ονν Ρ
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CXII.
είς zb δοχεΐον της αυτής μονής.

Μονής άγαοιής, τής καλούμενης νέας, 
δοχεΐον είμι και προαύλιον ξένον, 
πολλούς ξενίζον εις αμειψιν αιοίαν 
Λέοντος έσύλλοϋ, δεσπότου των έν&άδε.

tit. δοχεΐον: cf. ad 63, I 4 Λέοντος: cf. ad 93, 4

tit. το om.Ma 2 ξένων fort, scrib. 3 ξενίζον Ma : -tov P

CXIII. 
είς zb αυτό.

*Ωδε ξενιστείς δεξιά προμήθεια., 
άντίξενον φέροιμι δώρον ό ξένος, 
ών ενποροίην τό κράτιοτον εύ μάλα, 
όμοϋ συν ευχαΐς τούοδε τέτταρας στίχους.

2 αντιξενίζειν Philod. π. κακιών ρ. 30 Jens. cf. Bust. 1961, 37

CXIV.
είς τάφους.

To τερπνόν είδώς και σκιώδες τοϋ βίου,
Λέων ε'γωγε τής μονής ό ουστάτης, 
καλόν τέτευχα τοΐς φιληλίοις τέγος, 
τό τήδε δώμα τέρματος μνήμην φέρον.
° Απας γάρ εοΦλός θανάτου μεμνημ ένος, 
φώς είσδέχοιτο, και παρέρχεται σκότους.

2 Λέων: cf. ad 93. 4 6 παρέρχεται: cf. ad 17, 8

6 παρέρχεται Ρ : παρέχ- Ma

CXV.
Άλλο.

,Ω τύμβε πικρέ, τών βίου γλυκασμάτων 
πάντας κατασπών, ούκ έπαρκεΐ χορτάααι 
μικρούς μεγίστους, ολβίους ανέστιους, 
σοφούς άμύστους, δυσπροσώπους ευθέτους, 
όλους αλήίλων τέφραν ΐσχεις έξ ίσου, 
μηδέν φέροντας ή μόνον τα πρακτέα, 
απερ παραστή τώ θεόν κριτηρίφ·
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Ei μεν κράτιστα, δόξα τφ κεκτημένφ, 
ει δ’ αν κάκιστα, ψεϋ τε τψ φαυλοπράττη.

’Άνθρωπε, λοιπόν πρόσχις οϊόν αοι μένει. 10

1 cf. HO, I / γλυκααμάτων ·. LXX prov. if), 24 9 φαυλοπράττη: «π. λεγ.
10 λοιπόν ·. cf. ad 14, 6

tit. άλλο s: -a P otn.Ma 2 χορτάοαι y: -am s 4 δνοπροσώπους Ma : δόνα- P 
7 παρααxfj MaacPPc: ·εΐ MaPcPac 10 μένει P : -g Ma

CXVI.
έπίγραμμα εις Στέφανον.

τΩδε Στέφανος έγκατέκλεισεν δέμας, 
είκοστόπεμπτον έν βίω ζήσας χρόνον 
ράδαμνος, ενΰύς, άμφικαλλής διττά&εν, 
εξ ενγενούς μεν αίματος διαπρέπων,
ελών δε ράβδον έξ ανακτόρων κλέους. 5
Πασι ποθητός χρηστότητι των τρόπων,
γυναίκα μη γνούς, αλλά παρ&ένος μένφν.
δνπερ προμηέλώς, εξ άκαν&ών ώς ρόδον,
τον τήδε κόσμου Χριστός εξάρας τάχει,
έχει συν άλλοις δεξιά χειρί στέφων. 10

3 άμφικαλλης: όίπ. λεγ.

1 εγκατέκ).ειαεν Ma : -1 Ρ c. tnetr. / δέμας MaP1: ψυχή Psl 3 εν&νς Ρ : -ής Ma

CXVII.
είς οικίαν.

Οϊκος δέδειγμαι τερπνοειδής ευ μάλα 
άνδρός κρατίστου και πανευφήμον λίαν, 
δς και νεονργεί την δλην μονήν πόίλφ,
Θεφ προσοίσας λντρον άνϋ·’ άμαρτάδων.

2 πανευφήμον. Amel. ap. Porph. VP 67, 4 4 προσοίσας j cf. ad 102, 5

CXVIII.
είς κοιμη&έντα.

Ώδε προελϋών έντέ&απται τφ τάφο)
Θεοφύλακτος 6 τρισόλβιος μέροψ' 
ευνούχος μέν ών, άλλα δεξιού γένους, 
ενοπτος ήλιξ, ευσεβής γε και μάλα.
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'Ος πρωτοβα&ρεΐ εν Σπαθαρίων ατάσει, ο
εν μακρότησιν ημερών ανακτόρων.
Τον τήδε ναόν και μονήν παναιοίαν 
ήγειρε τερπνώς τφ Θεφ και Δεοπότη, 
εις λντρον αυτού πταισμάτων των εν βίφ.

2 μέροψ Horn. 5 πρωτοβα&ρεI: LXXEs. 3, I / οπαάαρίων ·. Eyd. mens. 4, 28

CXIX.
είς "Ιγνας τήν μονήν.

Λέων ό κλεινός και κράτιστος άνδράσιν, 
τμηάεις σννεύνου Χριοτοσνμπλόκφ πόϋφ, 
είλε μονήρους τον τρισόλβιον βίον, 
ώς προξενούντα τήν άνω κληρουχίαν
δλην προσάξας τώ Θεφ τήν οικίαν, 5
μονήν γυναικών χρηματίζειν αίσίαν.
Καί τερματισμό) τον Θεοκλεούς δρόμου, 
ώδε τέ&απται, προσμένων τήν ημέραν, 
έν ήπερ ήξει Χριστός είς πάντων κρίσιν-

1 Λέων: cf. ad 93, 4 2 Χριοτοονμπλόκφ: έίπ. λεγ. cf. ονμπλοχος Νοηη.
Dion. XII 339! supra 49> 2 4 cf. ad 32, 10 7 τερματίζιυ Sext. Emp. math.
X 102 / δρόμον, cf. ad 14, II

6 χρηματίζειν ys : οχηματίζειν Mi

cxx.
είς τήν αύτοϋ σύμβιον.

’Άννης τό σήμα συμφυώς ώδε βλέπεις, 
ώς τφ συνεύνω συμφρονησάαης ίσα, 
παέλείν χωρισμόν εϊνεκα Χριστού μάλα, 
και τον μονήρους άσπάσασϋαι συν τέκνοις 
βίον φαεινόν ουρανοκτήτου κλέους. 5
"Οάεν γε καυτή προσμένει τήν έλπίδα 
προς Χριστόν αυτόν ούρανοδραμείν τότε, 
όταν περ ήξη τού κριναι βροτους δλους.

tit. ανμβιος 'uxor’ tituli pap. Diod. Sic. IV 46 7 ούρανοδραμείν : cf. ονρα-
νοδρόμος Tab. Defin. Ad. 41 B 5

tit. τήν om.Ma 1 βλέπεις Ma : -οις P
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CXXI.
είς χοιμηΰ'εΐσαν.

Έσίλλή γυναικών εν τε πίστει και βίφ, 
η τήδε {λεΐσα τό κλεώδες σαρκίον, 
και πνεύμα δοΰσα τω Θεφ και Δεσπότη. 

"Ος εύδόκησεν Ευδοκίαν εικότως 
ταύτην καλεΐσέλαι τφ φερωννμω τρόπφ, 
ώς εύδοκηϋ'εΐοάν γε παγκάλοις τρόποις, 
συν άνδρι κλείνω σεμνόν έξοΐσαι βίον, 
καν τφ τελευτάν εύοδωέλεϊσαν κλΐναι, 
προς πίστιν ορϋην τον φύσαντα πατέρα.

7 έξοΐσαι ·. cf. ad 102, 5

8 εΰοδωϋεΐσαν y : ενδ- s

CXXII.
είς χοιμηΰ'εΐσαν.

Εϋχρηστον όντως σκεύος ηγιασμένου, 
ισοστατοϋν γε χρυσοκολλήτω στέφει, 
ραντοϊς καλοΐσι μαργάροις ηνγασμένφ, 
ή τη δε §ε ίσα τό τρισόλβιον δέμας.
Νέου γάρ άνδρός έκτομην ύποστάσα, 
ηρωος άλλου τω σέλένει και τω κλέει, 
προς ’Αρμενίας τοΐν δυοΐν ώρμημένων, 
αριστον ηδε τοϋτο κέκρικεν μάλα, 
τα πάντα δούναι τφ Θεφ και Δεσπότη, 
ρακοστολεΐν δε τφ μοναστικφ τρόπφ. 
’Ίοι κράτιστα τοιγαροΰν εν τφ βίφ, 
κόσμον φέρουσαν την ταπεινήν καρδίαν, 
ίσοσμάραγδον τήν ροήν των δακρύων, 
άγρυπνου όμμα και προσευχήν ώς φάος' 
ταύτη τελειοΐ καί γε έλείως τον δρόμον, 
απροσπέλαστου αίρετιζόντων πλάνη. 
Διπλοΰν δέ δώρον τφ Θεφ προσηγμένη, 
εχει τό χαίρειν συν δικαίοις είς απαν.

Theodori Studitae Epigrammata 59

5

10

15

2 ίσοσιατέω ( id. ac ίαοσταϋμέω) : Eiban. decl. 43> 2 3 μάργαρος et -ον ( id.
ac μαργαρίτης): Anacreont. 22, 14 10 ρακοστολεΐν ( cf. ράκος, στολίζω) : απ. λεγ.
13 ίσοσμάραγδον : απ. λεγ. 15 δρόμον : cf. ad 14. 11 16 απροσπέλαστου : Strab.
I 2, 9 / πλάνη: cf. ad 33, 12 4

4 δέμας MaP* : σώμα psl 7 ώρμημένων P : όρ- Ma
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CXXIII.
τ V αυτή.

'Ο χώρος έσθλός—καί γάρ Ειρήνη τάφος — 
είρηνοποιδν προς Θεόν σχούαης βίον.

1 ειρήνη Ma : -ης Ρ

CXXIV.
είς Διονύσιον.

Τάφος πέφηνα Διονυσίου μάλα, 
ξένου μοναστοΰ πυκτικοϋ κατηκόου, 
πολλούς δραμόντος ορθοδοξίας δρόμους 
καί μαρτύραϋλον έξαποίσαντος τέλος.

2 πυκτικοϋ: cf. g, 1 3 cf. ad 14, II 4 μαρτύραϋλον: απ. λεγ. / έξαποίσαν-
τος: cf. ad 102, 5

cxxv.
είς είσοδον μοναστηριού.

’Άννης απαρχή τώ Θεφ καί Δεσπότη, 
ή τήδε μάνδρα καί μονή σεβάσμια, 
έπωνυμοϋσα τής πανάγνου Παρθένου, 
καί παρθένους φέρονσα νυμφιοκλέως
άσκητικώς ζην ένθέως διαπρέπειν. 5
’Υπέρ τε λύτρον των όλων άμαρτάδων, 
αυτής γε ταΰτης καί Δέοντος συζύγου, 
μεθ’ ών Ίωάννου τε, φιλτάιου τέκνου.

1, 7 ’Άννης... Δέοντος : cf. ad 93, 4 2 μάνδρα: cf. ad 8ο, 4 4 νυμφιοκλέως:
απ. λεγ.

CXXVI.
είς Θεόφιλον διάκονον.

Πολλ.ή πρόσεστιν ή σεβαστή σοι χάρις,
δτι προς ημών ούδέν έσγηκυίά τι,
εί μή προσευχών τών αμαρτωλών γέρας'
ούπω πέπαυται προσφέρειν ήμίν δόσεις,
άσπερ λαβόντες καί πάλιν φιλοφρόνως, 5
προσοίσομέν σοι τώ φίλω τα τών φίλων.

1 προσοίσομέν Ma : -ωμεν Ps
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CXXVII.
εις Πάμφιλον τόν τριμαλέϋΌντα.

Ψυχοφ&όρος ΰήρ Πάμφιλος δειχτείς νέος, 
έξωστρακίσέλη της μονής τοϋ Προδρόμου.

tit. τριμαλέ&οντα (sc. τρίμμα άλήϋοντα'ί) cognomen iocose diet, ut vid.
1 ψυχοφϋόρος: Orpti. hymn. 68, 6 2 μονής τον Προδρόμου : cf. 129, 7

CXXVIII.
έπιοτολή είς γραμματικόν.

Tfj τριστίχφ οου χρυσομαργάρω φράοει,
Σμαραγδότιμον αντεπεξάγω χρέος.
Αυτός δ’ αδοις μοι μουοικοπρεπώς πάλιν.

1 χρυοομαργάρφ: Georg. Chart. Call. 4> 11 Gig. cf. ad 122, 3

1 χρυοομαργάρφ MNy: -μάρφ Vsm 2 χρέος y: -ως MiC 3 πάλιν Mxy: 
πάλει sm

[CXXIX],
έπίγραμμα είς τόν όβιον Πατέρα ήμών Θεόδωρον.

Αωρον άειζώοιο Θεοϋ, μεγάλοιο άνακτος,
ίμερόεν περίπυοτον έπ3 εύλαβέη βιότοιο,
οϋνομα Θειόδωρος, ποίμνης ήγεύμενος ήκα,
νωλεμέοτς νυχίησι λιτής ίδέ τάξεσιν αλλαις,
ύμνοπόλων έλεότευκτον άγήνορα ώροεν άοιδήν, 5
Στουδίον ήν κληΐζουοιν άριπρεπέ’ όλβιον οίκον,
ίρόν Ίωάννοιο Χρίστου Προδρόμοιο οοφοιο.
όν κεν επ’ εσ&λαισι πλήσεν πλείστης χαρίτεσαι,
στερρής σωφροσύνησι καί άγνείης φαέεσσι·
άλκινόεντ’ απέλεέλρα παρέσχετο ήϋ·εα πάντα, 10
νυκτινόμων παϋέων αίσχους άπάνευϋεν ιόντα,
αγλαΐης φαέων δε άνάπλεα πάμπαν άγητά.
Τοισι μνησκομένοις διδάγματι έλειόει κέλευ&α, 
όκριόεντα f ωπερσας f άερσιπότητα <Γ είχεν.
Λευγαλέου καμάτοιο βαρυζύγεο δ’ εχετε αχ&ους, 15
ΐέλματ’ εχειν πτερόεντα προς ουρανόν αστερόεντα, 
ώς αρα Χριστός έλεξε, βροτών πολύολβος αρωγός, 
ιστίον ξύμπορον περιδέξιον ίίλματι λαμπρφ, 
τον ό’ απο άλλο εηκεν Άνατόλιός τις άμύμων.

ΎΩι ένι ναιετάεσκεν άγαυόν ϋεΐον αημα, 20
Ικόμενος Αυδίψ% μετ’ άλλους ήγεμονήας
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οντος άριφραδέως δέμας ήραρε νώ ύεολαμπεϊ, 
μαοτενων Χριστοΐο φαάντα ΐχνια φαιδρά.
Οϊα Θεοιο λάτρις πήξει βιότητι τ’ αρίατη, 
πάσιν επ’ ευλαβές διαπρύσιος οΐος δ πρώτος 25
άτρεκείην κραδίη φνσιν αγνείη φορέεακεν, 
τριασοφαονς ϋεότητος έών πολναινος εραστής, 

ρωμαλέως τελείων περ άγακλέα πάσαν έφετμήν, 
ΐχνια παντοδαπών χαρίτων άεοείδεος όλβον, 
δώρον έχων αρετής περικαλλέα εΐματα λαμπρά, 30
Ισοφαή φύτλης ϋεοείδεος ονρανίοιο.

3 ϋειόδωρος ys: -εο- Mi quid scriptor voluerit inc. / ποίμνες ego: -αις Ma 
-ης Ps I ήκα s: ή- y 4 ίδε P cf. Horn. A 147: Ma inc. 6 άριπρεπέ’ Ma : -« P 8 
έοϋ-λαΐοι Ma fere : -οΐς Ps1 -οιαι «m 18 ξύμπορον ego : ξνπό- Ma 21 άλλους ego: 
αλονς Ma 24 πήξεν fort, scrib. 26 φνσιν ego: φιονν Ma 27 ίρααιής ego: α’ιρ- Ma

tit. τον om.Ma

Appendix

(130 )
Iambi adversus Iconomachos.

Χριστός πεφηνώς εξ ίσον βροτοΐς πό&ω, 
ρενσαντας ημάς εκνόμως ώς παγκρότως 
ΐστησι άείως είδος εγγραπτον μάλα, 
στήλας φορήσας τοις άλονσι εν σκότει.
Τφ γάρ καταργεί τάς λαοπλάνονς φρένας 5
ον κοσμολατρών και μόνον προς μωρίαν, 
νπερτέρως δε τών απλώς κατ’ εικόνων.
Θεός βροτω&εις έγχαράττεται έλέα' 
έκνονς γάρ όστις ον ράον τούτο φράσοι.
Ον πάσιν, είπε, την ΐσην εϊλε φνσιν, 10
δέσμας φορήσας και αννεισβάς έν&άδε ;

*Ω Χριατόμηνι, πώς τεχνάζεις ώς όφις;
’Ρΐφον τό τνφλόν, γνονς ότι Χριστός φέρει 
ώς πάς τις είδος ών σ&ένος Πατρός λόγος.

* * *
Οι μη ϋέλοντες Χριστόν εν γραφή βλέπειν, 15
άρνησίχριστοι, καν λέγωσι μή πέλειν.

130. TITVLUS ίαμβοι ϋεοδώρου ηγουμένου ατουδίτου Τ 2 παρκράτως codd. παγ
κρότως Tomadakis 6 μωρίαν ego: -α ex Τ Pa(sini) 8 βρωτω&είς Pa
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’Ev τη γραφή γάρ ό γράφεις κατά σχέαιν 
και προαβλέποιτο και γεραίροιτο μάλα. 
ον Ιστοροΰντες οι κράτιστοί δεσπόται
διαπτνουσι την ϋεοστυγη πλάνην. 20

”Ακούε, πας τις {Καοος Χριστωννμων 
Θεός φανείς οάρξ είκονίζεται &έα 
μενών νοητώς άγραφος κατ' ουσίαν 
διπλούς γάρ εστι καί φέρει διττώς δλα, 
δσα πρόαεστι ύλειότητι τη φύσει 25
καί τη καύ’ ημάς σνγγενώς άν&ρωπεία' 
άμφοΐν τέλειος τοίς κατ’ άμφω γνωρίμοις 
τα {λεϊά τε δρών καί τά σαρκός έμπρέπων 
ού φυρμδν άμφοΐν ον τροπήν δεδεγμένος.
'Ο γοϋν άναιρών την ϋεόγραπτον &έαν, 30
άν&ρωπον αυτόν ούδαμώς φάναι λέγοί' 
καν δνατροπενη καί τό « ναι » φάσκη μόνον 
Θεόν δε γυμνόν ού Βαλεντινοφρόνως 
ώσπερ φύγοι μέν την μαχόχριστον πλάνην.

20 ΰεοστυγή Pa 33 Υαλεντινοφρώνως Pa

(131.)
Alphabetus adversus Iconomachos.

’Άνέάρωπος ών δ Χριστός έγγραπτος πέλει.
Βοά γράφεσ&αι Χριστόν ευσεβής άπας,
Γυμνόν γράφειν ον σάρκα δ’ δντα τον Λόγον.
Διπλούς δ Σωτηρ γραπτός αυ γάρ και δίχα- 
’Εν εϊκόνι Χριστοΐο τον Χριστόν βλέπεις. 5
Ζώον γράφοιτο Χριστός ώς ζήσας βίφ.

*Ην είδος εν Σωτήρι τοντ’ έν εϊκόνι.
Θεός φανείς οάρξ καί γράφοιτο οάρξ άρα.

’Ίνδαλμα πατρός Χριστός ώς μητρός φέρει.
Κυρών δ Σωτήρ, ώς γράφει, κήνσον δίδοις- 10
Λαοπλάνος πας Χριστόν ού γράφειν λέγων.
Μάρτνς γ’ άν είκών ώς Θεός βρότός φάνη.
Νους αίρετίζών Χριστόν ού (λέλει γράφειν.

131. T1TVULUS toy αύτοϋ κατ’ είκονομάχων άλφάβητος διά ιαμβικών μέτρων δτι 
γραπτός δ Χριστός ΗΤ 6 ζωός fort, scrib. / ζήσας ego : ρ- Pa 7 εν εϊκόνι ego : 
είκών ενι Pa 10 κήνσον ego ( cf. κήνσον διδόναι Matth. 22, 17 ): κήνσον Pa
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Ξεσϋεις χαρακτήρ Χριστόν εΐλεν εκ μέσον.
Ό Χριστός έστι τη γραφή δεδειγμένος· 15
Πας δρέλοδοξών Χριστόν ον γραπτόν φέρει.
'Ράδαμνος άγνής Χριστός, δν γραπτόν φέρει.
Σή, Χριστέ, μορφή φρονδον ειδωλον πλάνης'
Τό χρήμα σεπτόν Χριστόν έν γραφή βλέπειν.
Ύλογραφεΐται Χριστός ώς σαρξ καν λόγος. 20
Φευ τω γράφεσέλαι Χριστόν εΐργοντι πλάνω.
Χριστός γράφοιτο μή Θεός δ’, άλλ’ ώς μέροψ 
Ψιλός παρ’ ονδεν Χριστός εγγεγραμμένος. 
β πώς πλανήτης Χριστόν δς μή φή γράφειν.

ANTONIUS GARZYA 4

4 - 7 -1958
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