
ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΚΡΗΤΙΚΑ

«Βρνέννιος δε φωτός άπολανέτω, δν βκτόπως 
αποτροπιαζόμενοι ημών οι διάφοροι εν ταΐς παρ* 
αντοΐς βιβλιο&ήκαις φρονρονσι τέως ανέκδοτον»

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ πρός Σαμουήλ Οίκουμ. Πατριάρχ. 1

Παλαιόθεν γνωστή ή δράσις και ή αξία ’Ιωσήφ τον Βρνεννίον, έγένετο 
τελευταίως αντικείμενου ευρυτέρας έξετάσεως1 2' ή μορφή καί τα γραπτά του 
φαίνεται δτι θά μελετηθούν ακόμη καί πάσα περί τής ζωής καί τοϋ έργου 
του πληροφορία προστιθέμενη εις τά εγνωσμένα θά βοηθήση εις τήν καλυτε- 
ραν γνώσιν των κατά τούς τελευταίους Παλαιολόγους χρόνων τής επαπειλου- 
μένης πτιοσεως3. Συνείδησις δλως ιδιαιτέρα ό μοναχός καί διδάσκαλος Ιωσήφ, 
συνέδεσε τήν ζωήν καί τό εργον του πρός τάς δυο έλληνικάς μεγαλονήσους, 
τήν Κύπρον καί τήν Κρήτην. Τάς πρός άμφοτέρας σχέσεις του έξητάσαμεν 
ήδη καί εν συνεχεία θά διαφωτίσωμεν διά τής δημοσιεΰσεως σχετικών κειμέ
νων. Σήμερον παρέχεται εις ημάς ή ευκαιρία δημοσιεΰσεως εκ τοϋ πατμιακοΰ 
κώδ. υμ' δυο έργων τοϋ Βρυεννίου, έκ των οποίων τό εν προδήλως έγράφη 
εν Κρήτη, τό δ’ έτερον αφορά εις τήν έκείθεν άπέλασίν του (1401) μετά 
εικοσαετή διδασκαλίαν καί πατριαρχικήν εξαρχίαν.

Περί τής εν Κρήτη διαμονής καί τής εκεΐθεν εξώσεως τοϋ ’Ιωσήφ, 
δΰναται νά ΐδη δ έπιθυμών τοϋτο πλείονα εις δσα επί τούτφ έγράψαμεν 4. 
’Εδώ μόνον υπενθυμίζω δτι έντϋπως έχομεν τον Έξιτήριον λόγον αύτοϋ έκ 
Κρήτης, έκδοθέντα υπό Εύγ. τοϋ Βουλγάρεως5 6, καί επιστολήν πρός Γιανού- 
λην Δε Σπίγαν, έπανεκδοθεΐσαν μετά βελτιώσεων παρ’ ημών". Καί είς μέν

1 Έκκλ. ’Αλήθεια Β' 1 Σεπτεμβρ. 1882, σ. 749α.
2 Ν. Β. Τωμαδάκη, *0 ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, έν 

’Αθήναις 1947, ’Εκεί καί πάσα ή μέχρι τοΰ 1947 βιβλιογραφία.
3 Ό καθηγ. Φ. Κουκούλες, κρίνων τό περί Βρ. βιβλίον μου, έπηύξησε 

τάς έκ τοϋ έργου τοϋ θεολόγου τούτου γνωστάς λαογραφικάς ειδήσεις, περ. «Κρη
τικά Χρονικά», Β', 1948, σσ. 371 - G.

* Ένθ’ άνωτ. 83 έ|. ιδία σ. 106 έξ. δπου εξετάζονται τά περί εξόδου αύτοϋ
έκ Κρήτης.

6 Έν Λειψία 1784, έν Γ' τόμφ τίδν Εύρεθέντων σ. 34 έξ.
6 Ένθ’ άνωτ. σσ. 131 - 132.
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τον λόγον τον εξιτήριον ό Βρ. όμιλεΐ περί αποδημίας εκ Κρήτης, εις δέ την 
επιστολήν περί εξορίας' ώμίλει δ5 εν τή επιστολή άσφαλέστερον ή εν τφ 
λόγφ (ό όποιος θά έτύγχανεν εύρείας κυκλοφορίας)' φοβούμενος την λογοκρι
σίαν τών Ενετών ήδυνάτει νά χαρακτηρίση τά πράγματα, οΰτω δέ την μέν 
Ένετικήν αριστοκρατίαν χείλει επήνει, τούς δέ διεφθαρμένους ιερωμένους 
τής Κρήτης, τούς συνεργήσαντας εις την εξορίαν του καί φθάσαντας μέχρι 
σημείου υποταγής εις τον πάπαν, κατηγορεί' επί πλέον προέτρεπε τούς ορθο
δόξους τής μεγαλονήσου ν’ απέχουν από την κοινωνίαν τών τοιούτων ιερω
μένων.

Τύχη αγαθή έχομεν σήμερον καί άλλο μνημεΐον τής εν Κρήτη δράσεως, 
τής εκείθεν άπελάσεως καί τής μετά ταϋτα εν Κων/λει διαβιώσεως τοΰ Βρυεν
νίου, Λόγον προς τους Κρψας παραμυθητικόν, δν περαιτέρω εκδίδω εκ τοΰ 
κώδ. υμ' τής Πάτμου. Τοΰ έργου πιστόν άπόγραφον άπεστάλη εις εμέ υπό 
τής Ί. Βασιλικής ταύτης Μονής1. Ό Λόγος δ’ούτος ού μόνον είναι μνημεΐον 
άπλότητος καί καλλιεπείας, αλλά καί πλείστας δσας περί τοΰ Βρυεννίου παρέ
χει εις ημάς ειδήσεις, ή δλως νέας ή επικυρούσας ή άναιρούσας τάς γνωστάς.

Καί πρώτον μέν περί πατρίδος1 2 3 καί ηλικίας8. Ρητώς ονομάζει την 
βασιλεύουσαν ως πατρίδα αύτοΰ ό Βρ. «Τό τής πόλεως (—Κων/λεως) εις

1 Καί εντεύθεν εΰχαριστοϋμεν τους κληρικούς τοΰ ίεροϋ καθιδρύματος διά τό 
άπόγραφον τοΰ κωδικός. 'Ο κώδιξ ΥΜ’ τής Πάτμου έγράφη τφ ,ς^κθ’ έτει [1421] 
χειρ! Μιχαήλ ίερέως Καλοφρενά, σύγκειται δ’ έκ φύλλων 180. Πρβλ. ΙΙατμιακή 
Βιβλιοθήκη ύπό Ίωάννου Σακκελίωνος. Άθήνησιν 1890, σ. 199.

2 Πατρίδα παρεδέχθημεν, ’ΈνΟ-’ άνωτ. σσ. 17 -18, νήσον τινα μικρόν, άποκρού- 
σαντες τήν Κωνσταντινούπολιν. Τοϋτο δέν φαίνεται νΰν ορθόν.

3 Ένθ’ άνωτ. σ. 17, έδέχθημεν γεννηθέντα τόν Βρ. περί τύ 1340. Δέν νομίζομεν 
δτι κατόπιν τών νέων μαρτυριών πρέπει νά έπανέλθωμεν εις τό 1350, καί εάν άκόμη 
τό επιχείρημα ημών περί σχέσεων τοϋ Βρ. πρός τόν μητροπ. Θεσσαλονίκης Νικόλαον 
Καβάσιλαν δέν ευσταθή, πρβλ. Revue des Etudes Byzantines VI, 1948, σσ. 
117 -118. "Οτι ό Νικόλαος Καβάσιλας ουδέποτε ύπήρξεν άρχιερεύς Θεσσαλονίκης, 
ήδη ύπεστήριξεν ό πατήρ S. Salaville A.A., Brevis notitia de Nicolao 
Cabasila ej usque liturgico-spirituali doctrina, «Ephemerides Eitourgicse» Ρώμη 
1936, σσ. 384 -401 (δρα καί κρίσιν ύπό A. Raes S.J. OCP 3, 1937, σ. 703) καί 
Nicolas Cabasila s, Explication de la Divine Diturgie, Introduction et 
traduction de S. Salaville, A.A. «Sources Chretiennes», Παρίσιοι 1943.

Ή άντίθετος άποψις, στηριζομένη εις γραφήν τοϋ Minus τοϋ Φραντζή, 
PG 156, στ. 1036 -7, έγένετο άσπαστή ύπό άλλων καί τοϋ L. Petit. "Οντως τό 
Minus φέρει τήν όσιωτάτην Θωμαΐδα ως μεταβάσαν εις Θεσσαλονίκην «Νικολάου» 
τοΰ Καβάσιλα καί άδελφοΰ αυτής άρχιερέως έκεΐσε δντος». Εις τόν τόπον τοΰ 
χωρίου τούτου τό Majus έχει «Καί μετά τινα καιρόν άπήλθεν εις Θεσσαλονίκην 
διά τό έκεΐσε είναι τόν άδελφύν αύτής Καβάσιλαν άρχιερέα», Bon 139, PG 156, 
στ. 751, δπερ ό Ί. Β. ΙΙαπαδόπουλος (Teubner, σ. 142) έξέδωκε «... διά τό έκεΐσε 
είναι τόν ^Νεΐίον~^ Καβάσιλαν καί άδελφόν αύτής άρχιερέα». Επομένως ή εις τό
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132 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

έρημον εξορίζεσθαι βέλτιον η τουναντίον; εκ των νήσων εις την ήπειρον η 
έντεϋι'ίεν εκεΐσε; "Οπου τις εκ πολλοϋ δίψα και προσμένειν εφίεται ή ένθα 
δυσαρεστεΐται καί άπαναίνεταιΕις την πατρίδα εκ της άλλοτρίας η είς 
την αλλοδαπήν εκ της ένεγκαμένης; ΕΙς την πόλεων Πόλιν ή είς χωρίον 
ανώνυμον ;» Άλλοτρία καί αλλοδαπή, ως υπόδουλος εις τους Ενετούς, είναι 
εδώ ή Κρήτη. 'Ως προς την ηλικίαν «Αυτός δ5 ύπερβάς τά πεντήκοντα ετη 
σπουδαΐον ουδέν ουδέ γενναϊον έπιδείξαοΟαι ΐσχυσα»* 1 2. Την έκφρασιν ταΰτην 
συναντώμεν καί είς αλλά έργα τοϋ Βρ. τής αυτής εποχής3 4 5 * * 8.

'Ως προς τον χρόνον διαμονής έν Κρήτη επαναλαμβάνεται ή περί εικο
σαετίας πληροφορία «καί άνελπίστως εΐκοσιν έτη πολιτευόμενος» *.

'Ως προς την διαμονήν έν Κρήτη 6: «τής πόλειος φκουν αυτό τό μεσαί- 
τατον». Πόλις ενταύθα βεβαίως είναι δ Χάνδαξ® (Candia, Κρήτη άλλως)

Minus to Νικόλαος έγράφη αντί τοϋ Νείλος, ή δ Νείλος ουτος έλέγετο Λρό τοϋ ίερω- 
θήναι Νικόλαος. Όπωςδήποτε ή Θωμαίς ήτο μήτηρ «τοϋ σοφωτάτου Καβάσιλα Νικο
λάου» (ούχί άρχιερέως) καί αδελφή τοΰ άρχιερέως Νείλου (πιθανόν κατά κόσμον 
Νικολάου). “Αν ό Νικόλαος, ανεψιός των Καβασιλέων, ουδέποτε άνήλθεν είς τόν 
■θρόνον, ή πρός αυτόν επιστολή τοΰ Βρ., δύναται να έγράφη καί μετά τό 1363, επο
μένως ούδεμίαν αποδεικτικήν αξίαν έχει ώς πρός τήν ήλικίαν τοΰ γράφοντος ’Ιωσήφ 
Βρυεννίου.

Ούδεμίαν έξ άλλου αποδεικτικήν αξίαν έχει ή αύτή επιστολή περί τής ηλικίας 
τοΰ Νικολάου Καβάσιλα, παρά τά άντιθέτως σημειούμενα έν REB VI, 1948, σ. 118.

1 ΙΙαρ. 456-457.
2 ΙΙαρ. 483-484.
8 Τωμαδάκη ς, Ένθ’ άνωτ. σ. 16 - 17.
4 Πόΰεν ήρχετο καί πότε έληγεν ή εικοσαετία άλλο ζήτημα. Παλαιότερον ένο-

μίξετο δτι ή εις Κρήτην υπηρεσία έ'πεται τής είς Κύπρον αποστολής (1407).Άλλ’ είς 
τήν παρ’ ημών δημοσιευθεΐσαν (Ένθ’ άνωτ. σσ. 133-138) έπιστολήν πρός Ίωάννην 
Συριανόν έν Κρήτη διαμένοντα, λέγει ό Βρ. δτι δέν ήτο πρόθυμος νά μεταβή είς 
Κύπρον καί δι’ άλλους λόγους καί διά τοΰτο : «ώστε μή τούς άκούσοντας τοΰτο
Λατίνους ώς έπί τούτφ σκοπφ τήν μακράν έκείνην πορείαν έποιησάμην, ονμβαλ.όνιας 
καί τά έε τβ Κρψχι ιτραχϋένια μοι, έχθρούς ασπόνδους έμαυτοΰ καταστήσαι, γινομέ
νους υπόπτους περί έμοΰ καί είς τό μετέπειτα», Ένθ’ άνωτ. σ. 133.

5 Περί ής μικρόν σημείωμα τοϋ Μενελάου Γ. ΙΙαρλαμα: 'Ο τόπος τής 
έν Κρήτη διαμονής ’Ιωσήφ Βρυεννίου περ. Κρητικά Χρονικά Β', 1948, σσ. 366-368,
δεχομένου δτι ό έν Κρήτη ύποτυπούμενος τόπος ώς περιγράφεται ύπό τοϋ Βρ. είς 
τήν πρός Δε Σπίγαν έπιστολήν του, εύρίσκεται είς τήν επαρχίαν ΙΙεδιάδος παρά τό
χωρίον Σμάρι, οπού έπί υψηλής τοποθεσίας καλουμένης Βουκολιόια ναΐσκος τοΰ 
’Αφέντη Χριστοϋ. Ή αξιόλογος αύτη άποψις τοΰ Παρλαμά αφήνει άνερμήνευτον τό 
έν τή έπιστολή «άντί τής ’Άτρας» καί ίδίρ. τό πώς είς τοιοΰτον έρημητήριον διαμέ
νουν ό Βρ. διφκει έπιτροπικώς τά τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης. “Αν ή σύμπτωσις είναι 
επιτυχής, φαίνεται μάλλον δτι τό Σμάρι τής Πεδιάδος είχε σχέσιν πρός τόν Δε Σπίγαν 
τοΰτον τόν παραλήπτην τής επιστολής, πιθανώς φεουδάρχην τοΰ τόπου, καί δτι έκεΐ 
έφιλοξενεΐτο ή παρεθέριζεν ό Βρ.

8 «’Εν τφ Χάνδακι» (πόλει) λέγει ό Βρ. Τωμαδάκης, Ένθ’ άνωτ. σ. 132. 
Τό δτι Κρήτη έλέγετο (δημωδώς μάλλον) ό Χάνδαξ, πολλά μαρτύρια.
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όπου ασφαλώς κατιρκει δ Βρ. Επειδή όμως οΰτος πολλαχοϋ όμιλεΐ περί έρη
μου και αγροτών, φαίνεται δτι συχνά παρέμενε καί είς μοναστήρια τής περιοχής. 
Ούτως, εκτός τών ήδη γνωστών πληροφοριών, σημειώ δτι έν Κρήτη κατφκει 
«χωρίον ανώνυμον» * 1 καί τφ ήτο δυσάρεστον «άγρόταις διόλου συνομιλεΐν»2.

Περί τών αιτίων τής έξώσεώς του έκ Κρήτης δμιλεΐ δ ίδιος διά μακρών, 
διευκρινών δτι λόγοι καί ουχί έργα ήσαν τά κινήσαντα τούς κατηγόρους του. 
Καί έδοκίμασαν μέν νά κατηγορήσουν αυτόν επί αίσχρουργία α,λλ’ άποτυχόν- 
τες «επί τό αφανές καί αρχής άπτόμενον (^πολιτικόν) έγκλημα καταφεύγου- 
σιν»8. Κατηγορήθη ως υβριστής τών Ενετών «ήκούσαμεν λόγους αχρείους 
άπόντος εκείνου (τοϋ Βρ.)»4. Οί κατήγοροι ήσαν αφανείς, έσκόπουν τον 
θάνατον ή τήν εξορίαν του, ή κρίσις έγένετο ερήμην αύτοΰ. Έάν ή κατηγο
ρία άπετύγχανεν, δ Βρ. θά καθίστατο πάντως ύποπτος καί θά ήναγκάζετο 
μόνος του νά φύγη εκ Κρήτης. Ή τοιαύτη τακτική τών διαβολών καί ψευ
δών καταγγελιών διήρκεσεν επί δέκα έτη, κατά τά δποΐα καί σύνοδοι συν- 
εκροτήθησανκατ’ αύτοΰ εκκλησιαστικοί, καί πολιτικά συμβούλια συνεκλήθησαν. 
Άλλ5 εκείνος έσιώπα μέν διά τάς κατηγορίας, ήλεγχε δέ τούς διώκτας του 
διά τάς κακάς των πράξεις5. «Πάσαν παρανομίαν διήλεγχον καί πάση συν
ηγορούν δικαιοσύνη»δ. «Καί πολλάκις προύλεγον δτι καν δέη με λιθοβοληθή- 
ναι, τάληθές ου σιγήσω» 1! Οί αντίθετοι ήθελον νά τον εκβάλουν τοϋ μέσου 
«δτι δύσχρηστος ήμΐν έστι καί έναντιοϋται τοΐς έργοις ημών καί ονειδί
ζει ήμΐν παραπτώματα νόμου καί έπιφημίζει ήμΐν αμαρτήματα παιδείας 

. ημών» 9 διότι ήλεγχε, φαίνεται, αυτούς καί ως αγραμμάτους! «Έγένετο ήμΐν 
είς έλεγχον εννοιών ημών. Βαρύς έστιν ήμΐν και βλεπόμενος» 9 / Αιτία ήτο ή 
κακία καί δ φθόνος. «Κάμέ τό χαλεπόν τούτο θηρίον δ φϋόνος τής Κρήτης 
άπέωσε. Μάλλον δέ τουναντίον άπαν εΐπερ συνέβη παράδοξον ήν, φημί δή τό 
μή διωχθήναι με προς τοΰ φθόνου καί ταΰτα τήν Κρήτην οΐκοΰντα» 10! Οί μι- 
σοΰντες αύτόν ήσαν ορθόδοξοι «παρ’ ένίων δέ δμοπίστων ως βδελυκτός μισούμαι 
καί αποτρόπαιος»11. Άλλ’ εκείνος προετίμα καί ύπέμενε τό μίσος χάριν τοϋ 
Χριστού. Ήδύνατο βεβαίως νά συμβιβασθή προς τούς διώκτας του «καί τήν 
πίστιν μεταμεΐψαι ή συνευδοκεΐν τοΐς τά φαύλα πράττουσιν άναιδώς ή καν 
γοϋν σιγάν τάληθή» Τότε δέν θά έξεδιώκετο τής Κρήτης. ’Αλλά δέν έθεώ- 
ρει «άμοιρον μισθού καν απλώς καί ακούσιον ήν εμοί τό διωχθήναι»18. Ό 
βίος του ήτο θεάρεστος, μολονότι ως άνθρωπος δ Βρ. ήτο αμαρτωλός11.

1 Παρ. 457.
* Παρ. 460.
* Παρ. 78 έξ.
1 Παρ. 100 -104. 
6 Παρ. 104 έξ.
« Παρ. 362 -363. 
’ Παρ. 364.

• Παρ. 109 -111.
» Παρ. 112-113.
10 Παρ. 408 - 410.
11 Παρ. 258 - 259.
12 Παρ. 275-276. 
18 Παρ. 361 - 362. 
11 Παρ. 118.
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«πράττων διετέλει τά τφ Θεφ και τή εξουσία: άρέσκοντα» ι. Οί Κρήτες «και 
ζην με παρ’ ύμϊν κα'ι τιμασθαι έβούλεσθε» Άλλ1 * * * 5 ύπερίσχυσεν δ φθόνος 
και έπηκολούθησεν ή εξορία, «Πλήν οΰκ εξορίαν ΰπέστην μόνον ως τισιν 
έδοξεν, αλλά συν ταυ τη καί ύβρεις απείρους καί φρουράν καί νανάγιον καί 
προς τοΰτοις έπτάμηνον κακουχίαν καί άπογΰμνωσιν τών έμών καί θανάτους 
μυρίους»3. Έφυλακίσθη επομένως, άπώλεσε την περιουσίαν του, καί έπεβι- 
βάσθη νΰκτωρ πλοίου. «Κατ’ εκείνην την νύκτα καθ’ ην τής νηός επέβη ανα
γόμενος εκ τής Κρήτης» 4 παρεκάλεσε τον Θεόν να τφ δώση τον θάνατον, 
άλλ5 είς μάτην. Περί τοϋ ναυαγίου δεν έχομεν πληροφορίαν πώς ακριβώς 
ετυχεν. "Οτι δμως οί Ενετοί δεν μετήλθον προσωπικήν βίαν, έκτος τοϋ 
περιορισμού, κατά τοϋ μεγάλην επιρροήν επί τοϋ λαοϋ άσκοΰντος Βρ., φαί
νεται από τό ΐδιόν του παράπονον «αυτός ουδέ ράπισμα ή έμπτυσμα έν υπέρ 
αϋτοϋ (τοϋ Χριστοϋ) υπομείνας επιδεΧξαι δυνήσομαι» 5!

Ποία ϋπήρξεν ή έντΰπωσις έν Κρήτη έκ τής έξώσεως; «'Ότι αδίκως 
τών τής Κρήτης καλών άπεστέρημαι, έλεοϋντές με της τοσαντης ζημίας ούκ 
άπεικότως λυπείσθε» Καί περαιτέρω: «Οιδα τους δδυρμοϋς υμών, καί 
τούς οχετούς τών δακρύων ούτως έπίσταμαι, ως αν ει συμπαρήμην έκάστιρ 
υμών. Άλλ’ άχρι τούτου, μή περαιτέρω. ’Em ταΐς άμαρτίαις υμών μη επ’ 
έμε κλαίετε» 7! Καί αλλαχού «υμών μέν υπερβαλλόντως τό πάθος τής λύπης 
άψάμενον οίμωγών μέχρι καί δακρύων έχώρησε, λογιζομένων, πώς πάντων 
ενπραγονντων8 μόνος δεινά πέπονθα»9. Ή παραγγελία είναι ρητή «τοϊς τάς 
συνεισάκτους έχουσι μή συγκοινωνήτε» ”. Τούτο ήρκει διά νά τιμωρήση δ Βρ. 
τούς εχθρούς του μακρόθεν. ‘Ως προς εαυτόν, πληροφορεΧ τούς Κρήτας, δτι 
«άνέσει καί δόξη τον βίον παρέρχεται»11. ’Εκ τής έν τή μεγαλονήσφ «αδια
φορίας είς τό της Θείας Σοφίας διδαοκαλεΐον ύπέστρεψα. Άπό κοσμικών 
κυμάτων είς δρμον προσωρμίσθην γαλήνιον...» 19. Ή πληροφορία αϋτη είναι 
σημαντική, άφοϋ γνωρίζομεν δτι τά διδακτικά του βιβλία, ένδεκα τον άριθ-

1 Παρ. 128-129.
’ Παρ. 516-517.

9 Παρ. 417-419.
1 Παρ. 498-499.
8 Παρ. 497 -498.
« Παρ. 439- 440.
7 Παρ. 466 - 469.
8 "Ωστε τήν εξωσιν ύπέστη μόνον ό Βρ. χωρίς νά ενοχληθούν οί εντόπιοι ορθό

δοξοι.
9 Παρ. 471-472.
10 Παρ. 525 - 526.—Περί τοϋ ζητήματος τών συνεισάκτων έν Κρήτη, Τ ω μ α δ ά- 

κης, νΕνθ’ άνωτ. σσ. 108-111, οπού αί λοιπαί έκ τών έργων τοϋ Βρ. μαρτυρίαι.
“ Παρ. 492.
19 Παρ.’ 432 - 434.
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μόν, άφήκεν εις την 'Αγίαν Σοφίαν διά τής διαθήκης τουΚαί περαιτέρω 
λέγει, δτι προτιμά «εν τή Μεγάλη Εκκλησία πολυτρόπως δοξάζεσθαι’ σοφοϊς 
συνοικεΐν διά βίου ή άγρόταις διόλου συνομιλεΐν»1 2 *. Καί έρωτα «τό τής 
πόλεως (Κων/λεως) εις έρημον (Κρήτην) έξορίζεσθαι βέλτιον ή τουναντίον; 
έκ τών νήσων εις την ήπειρον ή εντεύθεν εκεΐσε; "Οπου τις έκ πολλοΰ διψά 
καί προσμένειν έφίεται καί άπαναίνεται;»8.

Τό έτερον τών γραπτών τοΰ Βρ. «Έρώτησις τών από Κρήτης τινών 
Ιερέων περί τοΰ παντός παρελεΰσεως» δεικνύει δτι άνέκυπτον εν τή μεγαλο- 
νήσο) καί ζητήματα τοιαϋτα, άπαιτοΰντα λΰσιν. Ό Βρ. δεν προβάλλει ίδια 
επιχειρήματα, άλλ5 * * ως συνήθως πράττουν οί θεολόγοι τής εποχής του, προ
βάλλει την αΰθεντείαν τών Πατέρων τής Εκκλησίας4.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

1 Άθ. Παπαδ. Κεραμέως: Varia Grseca Sacra, Πετρούπολις 1909, σσ. 
295-296. Τωμαδάκης, ’Ένθ·’ άνωτ. σ. 33. Περί.τοΰ Βρ. ώς διδασκάλου όρα καί 
δσα εσημείωσεν δ V. Laurent εις τήν Εισαγωγήν τοΰ Ρ. Tannery, Quadri- 
vium de Georges Pachymere, Rome 1940 (Studi e Testi 94) σσ. XVII-XXIV,

5 Παρ. 460.
• ΙΙαρ. 452-454.
4 Περί τοΰ Βρ. ώς θεολόγου γίνεται πολλαχοΰ λόγος εις τό βιβλίον Ρ. Hil

debrand Beck O.S.B., Vorschung und Vorherbestimmung in theolo-
giscben Literatur der byzantiner, Roma 1928 (Or. Chr. Analecta 144), ίδίφ έν
σσ. 129 -131 κ.ά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:29 EEST - 34.211.113.242



Codex Patmiacus YM' (1421 p.Chr.).

ΙΩΣΗΦ BPYENNIOY
355a Ερώτησις των άπό Κρήτης τινών Ιερέων περί τόϋ παντός παρελεύαεως.

Άξιώ σε, πάτερ, είπε μοι· εν τή συντέλεια των αιώνων μετά την 
κοινήν των ανθρώπων άνάστααιν και την δεντέραν του Χρίστου παρου
σίαν, πάσα ή κτίσις αυτή ή δρώμενη ε'σται πάλιν ή καϋάπαξ οίχήσεται;

5 οΐ γάρ πλείστοι των άν&ρώπων, ώς ουδέ σε τούτο λέληύεν, ινα μη πάν
τε ς εΐπω, άπολέσύέαι πάσαν έλπίζονσι' ήγονν πάντα τον ουρανόν συν πάση 
xfj γη άφανισμφ τελεία) παραδοϋήναι. ’Έχουσί τε συνηγόρους πρός τοϋτο 
πολλούς μεν καί άλλους, μάλιστα δε τον προφήτην Δαυίδ λέγοντα «κατ’ 
άρχάς σύ, Κύριε, τήν γην έϋεμελίωσας καί έργα των χειρών σού είσιν οί 

10 ουρανοί· αυτοί άπολοϋνται... Καί αυτόν τον Σωτήρα Χριστόν άποψη- 
νάμενον, δτι «δ ήλιος σκοτισάήσεται καί ή σελήνη ου δώσει τό φέγγος αύ- 

355β της | καί οί αστέρες πεσοϋνται από τον ουρανού» καί «ό ουρανός καί ή γη 
παρελενσεται οί δε λόγοι μου ου μη παρέλ&ωσιν». ’Εκείνοι μεν ούτω δοξάι- 
ζουσιν εντεϋϋεν, ή ουκ οϊδ’ δίλεν, κινούμενοι· Σοί δέ τί πρός ταϋτα δοκεΐ; 

15 Μάλλον δε τις έστιν ή έν τοντοις άλήϋεια; Δίδαξόν με μαϋεϊν έπειγόμενον. 
ΑΠΟΚΡΙΣ1Σ

Τοϋτο ζήτημά έστιν έν των μεγάλων, αγαπητέ. Διά τοϋτο καί γάρ ή 
πέμπτη των οικουμενικών σνγκεκρότηται σύνοδος καί πάντας τους τά αυτά 
φρονοϋντας έκείνω ανεάεμάτισε. Τοϋτο περιλήρημα Ώριγένονς έστί τοϋ 

20 αδαμαντίνου, δς έφλυάρει προνπαρξιν καί άποκατάατασιν, ον ή ρηΐίεΐσα 
σύνοδος άνειλεμάτισε λέγοντα δτι έν τή συντέλεια των αιώνων πάσα ή κτίσις 

356α αναλύσει | εις τό μη δν καί ώσπερ άρα υπήρχε προ τοϋ γενέσϋαι έν τω Θεω, 
οντω πάλιν άποκαταστήσεται έν αύτφ τφ Θεφ καί μόνος μενει Θεός, τά δε 
πάντα οίχήσεται. αλλά ταϋτα μεν αιρετικών είσιν εμετοί καί ναυτίαι. Τή δέ 

25 τών όρϋοδόξων ’Εκκλησία τουναντίον άπαν δοκεΐ. "Οτι γέγονε μέν εκ τοϋ 
μή δντος άπαντα εις τό είναι διά τόν άνθρωπον διά δέ τοϋ άν&ρώπον

8 Ps. 101,26-27. 11 Math. 24/29. 12 Math. 24,35.

21 λέγοντας cod.
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παράβασιν νπόκεινται πάντα φθορά, άλλα φθορά προσκαίρφ, ονκ απώλεια 
ούδ’ άφανισμφ παντελεΐ. Άλλαγήσεται γάρ πάντα, τοντέστιν άλλοιωθήσεται 
από τον είναι φθαρτά και τρεπτά εις το είναι άφθαρτα, άτρεπτα και άνά- 

30 λωτα, ώσπερ αρα και δ δι’ δν ταντα συνέοτη, δ άνθρωπος. Και τοϋτο και οι 
356β της Παλαιάς προφήται και οι της Νέας 1 Διαθήκης διδάσκαλοι σαφώς διδά- 

σκουαι. Ό μέν γάρ των προφητών φησιν «έ’σται δ ουρανός καινός και ή γη 
καινή». Ό δέ «εστησεν αυτά εις τον αιώνα» τούτέστι κατά τούτον ρέοντα 
και φθειρόμενον «και εις τον αιώνα τον αίώνος» ήτοι κατά τον μέλλοντα 

35 εκείνον και άδιάρρενστον. Εϊτα τό άμετάιπτωτον είναι την τούτων στάσιν δει- 
κνύς, επάγει «πρόσταγμα εθετο και ού παρελεύσεται». Και ταντα μέν οί 
προφηται.

Ταντα δέ τούτοις οί τής Έκκλησίαις φωστήρες δοξάζονσι. Τούτων 
γάρ ό μεν Χρυσόστομος ’Ιωάννης έν ομιλία πεντεκαιδεκάτη τής προς 

40 'Ρωμαίους επιστολής, εξηγούμενος τό τον μακαρίου Παύλου ρητόν τό λέγον 
«Τή γάρ ματαιότητι ή κτίσις νπετάγη ονχ έκονσα αλλά διά τον ύποτάξαντα 

357α ΙτΤ έλπίδι’ δτι και αυτή \ ή κτίσις ελενθερωθήσεται άπό τής δουλείας τής 
φθοράς εις την ελευθερίαν τής δόξης τών τέκνων τον Θεόν». Τοϋτο γονν 
εξηγούμενος, οντω φησί’ «τή ματαιότητι ή κτίσις νπετάγη άντί τον φθαρτή 

45 γέγονε" τίνος ενεκεν και διατί; διά σέ τον άνθρωπον δτι δέ και δ ουρανός 
μετά τής γής παλαιούμενος, προς την άμείνω λήξιν ύστερον μεταστήσεται, 
άκονσον τον προφήτου λέγοντας’ «κατ’ άρχάς, Κύριε, την γην έθεμελίωσας 
καί έργα τών χειρών σού ε’ισιν οί ουρανοί’ αυτοί άπολοννται, σύ δέ διαμέ
νεις· καί πάντες ώς ίμάτιον παλαιωθήσονται καί ώσεί περιβόλαιον έλίξεις 

50 αντονς καί άλλαγήοονται». καί Ήσαίας τά αυτά έμφαίνων ελεγεν «έμβλέ- 
ψατε εις τον ουρανόν άνω καί εις την γην κάτω»’ «δτι ο ουρανός ώς καπνός 

357β έστερεώθη ή δέ γή ώς ίμάτιον παλαιωθήσεται | οί δέ κατοικονντες αυτήν 
ώσπερ ταντα άπολοννται». Είδες πώς έδούλενσε τή ματαιότητι ή κτίσις καί 
πώς ελενθερωθήσεται άπό τής φθοράς; Ό μέν γάρ φησιν «ώς ίμάτιον έλί- 

55 ξεις αυτούς καί άλλαγήοονται»’ δ δέ, «οί κατοικονντες αυτήν ώς ταϋτα άπο- 
λοννται», ού παντελή λέγων άπώλειαν, ουδέ γάρ οί κατοικονντες αυτήν, τού- 
τέστιν οί άνθρωποι, τοιαύτην νποστήσονται, άλλά την πρόσκαιρου’ καί δι’

32 Is. 65,17. 33 Ps. 1Α8,6. 36 Ps. 148,6. 41 Rom. 20-21.
47 Ps. 102,25-27 (=He. 1,10-12). 50 Is. 8,21-22. 51 Is. 51,6
54 Ps. 102. 55 Is. 51,6.

27 απώλεια cod. 32 lauv δ cod. 35 - 36 dstxvs cod. 53 εδήλιασε cod.
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αυτής έπί την αφθαρσίαν μεταατήσονται. "Ωσπερ ουν και ή κτίσις' άπερ 
άπαντα τά διά του είπεϊν, ώς ταϋτα παρεδήλωσε' δπερ ουν και ό Παύλος 

60 λέγει σαφώς «τι λέγεις» φησ'ιν «κακώς έπαϋε διά σε και φϋαρτή γέγονεν ή 
κτίσις; άλλ’ ούδεν ήδίκηται' και γάρ άφϋαρτός έστι διά σε πάλιν». Τούτο γάρ 
έστι τό επ’ έλπίδι.

— Είπε δη ποια έλπίδι.
358α _ "Οτι και | αυτή ή κτίσις έλευϋερωϋήσεται.

65 — Τί έστι «και αυτή».
— Ονχί συ μόνος· αλλά και δσα έστι καταδεέστερα και ον μετέχει λογι

σμού ουδέ αίσϋήσεως και ταντα σοι κοινωνήσει τών άγαϋών έλευϋερω- 
ϋήσεται γάρ φησιν άπό τής δουλείας τής φϋοράς τοντέστι ονκ έτι έσται 
φϋαρτή. άλλ5 άκολονϋήαει τή τον σώματος ευμορφία του σου' ώσπερ γάρ 

70 γενομένον φϋαρτον γέγονε καί έκείνη τοιαύτη, ούτως άφϋάρτον καταστάντος, 
καί αυτή έιρεται πάλιν δπερ ουν καί δεικνυς έπήγαγεν εις την έλευίλεοίαν 
τής δόξης τών τέκνων του Θεόν τοντέστι διά την έλευϋερίαν. Κα.ϋάπεο γάρ 
τιϋηνός παιδίον τρέφονσα βασιλικόν έπί τής αρχής έκείνου γενομένον τής 

74 πατρικής καί αυτή σνναπολαύσει τών άγαϋών, οντω καί ή κτίσις φησί. οντω 
358β | καί πατέρες ποιονσι τον νιον μέλλοντος έπί άξιώμασι φαίνεσϋαι καί τους 

δούλους λαμπροτέραν ένδνονσι στολήν εις την τον παιδός ; δόξαν ώσπερ ουν 
καί ό Θεός τήν κτίσιν αφθαρσίαν περιβαλεΐ εις τήν έλεν&ερίαν τής δόξης 
τών τέκνων».

Καί ταντα μέν κατά λέξιν οντω διηγείται ό τήν γλώτταν χρνσονς· ό δε 
80 ©εύλογος Γρηγόριος έν τω λόγω ου ή αργή «Χ&ες τή λαμπρά τών Φώτων», 

έν λόγφ δεντέρω τής νέας δεκαλόγου, παντί παραινεί δράοδόξω οντω πιστεν- 
ειν. Λέγει' «πίστευε τον σνμπαντα κόσμον, δσος τε ορατός καί δσος αόρατος, 
έξ ονκ δντων παρά Θεοϋ γενόμενον καί προνοία τοϋ ποιήσαντος διοικονμε- 

84 νον, δέξεσϋαι τήν εις τό κρειττον μεταβολήν». "Ο τε Ννσσης ώσαντως σνν- 
359α ώνυμος. Τούτον έν τή «εις τους ψαλμονς \ έξηγήσει» λέγει προς τον θεόν 

«Συ μόνος, ώ Δέσποτα, τό άιδιον έχεις, άτε Θεός ών οι δε ουρανοί εί καί 
μέγα τι καί έξαίρετον νπάρχονσι κτίαμα, άλλ’ δμως καί αυτοί ϋποβληϋ·ή· 
σονται φϋορα, ή δέ φϋορά αϋτη γενήσεται αύτοΐς εις άνακαινισμόν' έλιχάή- 
σονται γάρ εις βέλτιον σχήμα μεταβαλλόμενοι' εί δέ τις προβάληται τό ό 

90 ήλιος σκοτισϋήσεται καί δ ουρανός καί ή γή παρελεύσεται, ονκ αυτόν έκεί- 
νον, όποιος άν εΐη, δεξόμεϋα έξηγητήν, αλλά τούς τής ’Εκκλησίας είσηγη- 
τάς. Τί ουν φασιν έξηγούμενοι ταντα οι Λείοι έξηγηταί, πρόσχες' ό ήλιος 
σκοτισϋήσεται ονκ άφανιζόμένος αλλά νικώμενος τω φωτί τής παρουσίας

59 διά τοϋ εΐπβΐν ώς ταϋτα πα in marg. inf. 
στecov cod. 73 τρίφων cod. 76 ενδύη cod.

60 γέγονε cod. 66 χαιαδιέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:29 EEST - 34.211.113.242



“Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά 139

359β αυτόν καί ό ουρανός και ή γη παρελεύσονται οι δε λόγοι μου ον μη | παρέλ- 
95 θωαι, τοντέστι τά πεπηγότα ταΰτα και ακίνητα ενκολώτερον άφανιαθήναι η 

των λόγων των έμών τι διαπεσεϊν»' ακούεις ;
"Ωστε οντω χοή νοειν τάς γραφάς καί ταντας πιστεύειν ώς οι διδάσκα

λοι βούλονται, οϋχί δε στοιχεϊν τη Ιδία συνέσει καί περισύρεαθαι ταΐς ένίων 
άπάταις καί ματαιότηοιν. ’ Αμετάπτωτος γάρ ή θεία βουλή καί ό θείος προ- 

100 ορισμός άπαράτρεπτος.

232α Τοϋ αύτοϋ προς τούς αύτούς [Κρήτας] παραμυθητικός.

Τοΐς εν Κρήτη εν Θεω πατρί ήγαπημένοις μοι καί εν Κυρία) ’Ιησού 
φίλοις καί έν άγίω πνεύματι άδελφοΐς, ’Ιωσήφ μοναχός ό Βρυέννιος σωτη
ρίαν, ήν ή πανταιτία τριάς τοΐς ταύτη γε πειθαρχοϋσι δωρεΐται.

5 Υγιαίνω ύμΐν καί αυτός καί διάγω, τοϋ Θεόν χορηγοϋντος, ώς άν 
αυτοί ενξοιαθε. Τό γάρ των τον παρόντος βίου κινδύνων άπαλλαγέντα ζην 
εν λόγοις καί προ των λόγων τφ τοϋ Θεόν ζώντι Λόγω διά τής εκείνου ένοϋ- 
σθαι χάριτος, νυν μεν εκείνο) διαλεγόμενον, νϋν δε υπέρ αύτοϋ τοΐς άλλοις, 
εϋδαίμονά μοι καθίστησι τον βίον καί πάσης μεστόν ευφροσύνης' δι’ ό 

10 μέντοι γινώσκω επί τή εμή αναχωρήσει λνπουμένους υμάς καί άσχάλλοντας.
233α ’Αδελφικώς καί <ριλαλήθως λοιπόν δεΐν φήθην περί των συμβάντων \ ώς εν 

τύπο) τινά υμΐν διελϋεΐν, οϊς δήπου προσσχόντες τον νουν καί παρακλη&έν- 
τες, τό πολύ τής ά&νμίας άπόϋεσΟε' επεί καί αυτός έν τούτοις επιεικώς χαίρω 
ώς κατά χρέος. Τοϋτο γάρ θέλημα Θεοϋ πάντα χριστιανόν ύπερ τοϋ καλοϋ 

15 πάσχοντα χαίρειν ον μην λνπεΐσΟαι, καί νπερεύχεϋαι τοΐς επηρεάζονσιν, ούκ 
επαοασΟαί τινι, εί μέλλει μη πάντη τής σωτηρίας διαμαρτεΐν.Έγώ δε εί καί 
δεινά πέπονθα, καί ά ονδείς προσεδόκησεν ίσως καί τών πραττομένων μοι 
τής αντιμισθίας, έκ διαμέτρου αλλά καί προ τοϋ καί μετέπειτα, σφόδρα 
πεπληροφόρημαι ώς πάντες ανέκαθεν οι τοϋ τ’ έ'ργον τιθέμενοι, τό πολλούς 

20 ώφελεΐν, πειρασμοΐς περιέπεσον καί ώς αεί φορτικοί τοΐς μεν άνοήτοις οι 
σώφρονες, τοΐς δ’ άμαρτωλοΐς οι σπουδαίοι καί τοΐς στρεβλοΐς οι ορθοί.

233β Ταύτη τοι καί τών γε\νομένων εις πάντας, ώς πέφυκε, προϊόντων καί 
επ’ εμέ, ζηλονντά πως εκείνους. Ον χρή έν τούτο) ταράττεσθαι τούς έχέ- 
φρονας. ’Ως γάρ αισχρόν έστι τω αθλητή ξενίζεσθαι εί άνθίσταται δ άντί- 

25 παλος, τφ ίατρω εί πεπύρεχεν οϋτος, καί τω κυβερνήτη εί άντίπνοια γέγο-

10 ini τή ίμ(ή άναχιορήαει) supplevi, codice corrupto. 20-21 φορ(τικοι, ol 

ad)φρονε;) supplevi.
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140 Νικολάου Β. Τωμαδάπη

νεν, οϋτω καί τώ χριστιανώ εί πειρασμός έπέλθοι θαυμάζειν άδιανόητον. 
Ουκ έστι γάρ δτε ον παρυφεστήκασι τοϊς άγαϋοϊς οι πονηροί, και ώς έναν- 
τίοις αύτοΐς αντιμάχονται. Είτα, δ μεν Θεός αθάνατος ών οϋ δυσχεραίνει 
εν τοσούτοις αίώσι τοσούτων και τοιούτων κακοποιών ανεχόμενος' προσέτι 

30 δέ και προνοεΐται τούτων παντοίως' ημείς <5= όσον οϋπω τελευτάν μέλλοντες 
άπαγορεύσομεν ήδη και προς τρεις ή καί δέκα τοιούτονς δνσχερανονμεν; 
καί ταντα των αυτών έν πολλοΐς ον δεύτεροι; ούδαμώς, άλλά τάς μεν έκεί- 

234α νων \ ύβρεις έπαίνοις συχνοΐς, τάς δέ γε κατάρας άμειψόμεθα ταις προς τό 
θειον εύχαϊς. Εί γάρ καί αχαριστία τάς ευεργεσίας ήμείψαντο, τής μή 

35 άποδοϋναι «κακόν αντί κακού» εντολής καί προ ταύτης τής «εϋχεσϋαι υπέρ 
τών έπηρεαζόντων υμάς καί διωκόντων» καλόν κάνταΰθα μνησθήναι. Τί δέ 
καί ξένον γέγονεν εί φαύλοι πεπράχασι τά τών φίλων ημείς ούδέν πλέον 
όφείλομεν καί σπεύδομεν τής προς ομογενείς ανθρώπους ευεργεσίας' καί 
τούτο ον δι5 αντάμειιριν άλλά χάοιτι μόνη, μάλλον δέ οφειλή. Καί γάρ 

40 ονδ’ οφθαλμός τοις ποσίν αμοιβήν απαιτεί, ότι βλέπει' ον δ’ οι πόδες τούτο), 
ότι βαδίζονσιν' ονδ’ δγε λύχνος τισίν, ώς οικοθεν την οικίαν απαααν έπι- 

234β λάμπουν τώ προς ό δέ πέφυκεν έργου έκαστον τούτων άρκείται καί μόνου. | Εί 
δέ χρή τι ερεΐν καί σαφέστερον ενχαριστεΐν δει καί μικρού χάριτας υμολο- 
γεϊν τοίς επηρεάζουσιν. Έπεί περ ουτοί είσιν οι τούς μισθούς προξενούντες 

45 τοις ύπομένουσιν, ώς λέγει ό άγιος Ζωσιμάς «τις προεξένησε τοΐς άγίοις 
μάρτνσι τούς στεφάνους εί μή οι έτάσαντες αυτούς;» άλλως τε δει τον νου
νεχή μή άνεσιν άλλά πειρασμόν προσδοκάν καί έτάζεσθαι προς ενχάριστον 
υπομονήν άνδρικώ τατα. "Ως φησί τις τών αγίων «έ'ξεστι παν τί χριστιανό) τώ 
όρθώς πιστεύοντι εις Θεόν μή άμεριμνεΐν άλλά πάντοτε προσδοκάν καί έκδέ- 

50 χεσθαι πειρασμόν, ΐνα, όταν έλθη, μή ξενίζηται μηδέ ταράττηται, άλλ’ ευχα
ρίστως νπομένη τον κόπον θλίψεους καί εύλογή ψάλλουν συν τώ προφήτη 
λέγοντι «δοκίμασόν με καί πείρασόν με»' καί πάλιν ότι «ή παιδεία σου κατέ- 

235α οτρεψέ με, άλλ’ άνώρθωσέ με εις τέλος». Καί ό Χρυσόστομος «ενταύθα μέν 
θλϊψιν έξετε, είπε, εκεί δέ άνεσιν. Τί συγχέομεν τούς καιρούς; τί τά άνω 

55 κάτω ποιούμεν; άγιόν έστιν ό παρών καιρός' ούκοΰν τού πιστεύειν χρεία. 
Πόλεμος εστί καί μάχη' όύδείς έν πολέμα) ζητεί άνεσιν, ούδείς. Κυβερνήτην 
μέν γάρ ό χειμών' καί άθλητήν τό στάδιο ν' τον στρατηγόν ή παράτ αξις· τον 
μεγαλόψυχον ή συμφορά' τον δέ χριστιανόν πειρασμός δοκιμάζει' καί αι

35 I Th. 5,15. 35 Math. 5,44- 52 Ps. 25,2. 52 Ps. 17,36.

51 νπομένβιν cod. correxi iv(Xoyfj) supplevi. 52 leyei cod. correxi. και 
(πάλιν) SUpplevi. 54 Μΐψιν ehis cod. 55 ποιώμιν cod.
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θλίψεις την ψυχήν ώς έν καμίνω χρυσόν άπελέγχουσι». Καί ταϋτα μέν οι 
60 άγιοι.

Ύμεϊς δε πώς εν όντως όλίγω χρόνω των πολλάκις ρηθέντων νμϊν 
παρ’ εμοϋ έπελάθεσθε; ου μέμνησθε εν ταΐς των πολλών έξομολογήαεσι και 
εν πολλαΐς δμιλίαις, ώς ελεγον παρρησία, ότι «μέγαν φθόνον τρέφουσιν οι 

235β δαίμονες είς ε\μέ ; δρώντες γάρ τους όσους είχόν ποτέ πεπλανημένους εκεΐ- 
65 νοι νΰν επιοτρέφοντας επί τον Θεόν, μνρία τεχνάσονται κατ’ εμοϋ. Και ΐστε" 

οϋτε προφήτης είμί, οϋτε προφήτου υιός. Τό μέντοι έν τούτω μέλλον επί- 
οταμαι· ότι ή αισχύνην δι’ επήρειας, ή εξορίαν, ή θάνατον ποτέ μοι ακαιω- 
ρήσονσιν άδικον' άλλ’ ου δέδοικα διά ταϋτα' ουδέ σιγήσω τά δεόντα. Χρι
στός έστι μετ’ εμοϋ, τί ποιήσει μοι άνθρωπος; "Λπαν δεινόν εΐ έπέλθοι, 

70 υπέρ τής αλήθειας ϋπομενώ και μακαρισμοϋ γενήσομαι άξιος. Μόνον υμείς 
εργάζεστε τό καλόν». Ού ταϋτ’ ελεγον μεγάλη φωνή καί τά τούτων ώς 
είκός παραπλήσια; Και πώς λοιπόν άποβάντων είς έργα των λόγων μου ώς 
μη άκούσαντες οντω διάκεισθε ; Πάντως καθ’ α προϋλεγον άπέβη τά κατ’ 

236α Ιμέ· δι’ ο γάρ έβονλόμην είς τό έξης βελτίω και τελειότερα των | προρρη- 
75 έλέντων ήμϊν εκτίϋεσϋαι προς τή τοϋ τών πάντων ώφελεία έπιβουλεύοντος 

ένεποδίσϋην λοιπόν. ΓΙλήν ευχαριστώ τω Χριστώ μου ότι ουκ έν τινι πράξει 
διεβλή&ην άτόπω άλλ’ έπϊ λόγοις μόνον γυμνοΐς και τούτοις άμαρτυρήτοις 
καί πεπλασμένοις' καί όρα περίεργον καί δεινήν σκαιωρίαν. Ώς γάρ επ’ 
αίσχρουργία πολλά κατειπεΐν δοκιμάσαντες λαβήν έκεΐ&εν ούκ έσχον τοϊς 

80 δικασταϊς παρασχεΐν οι κατήγοροι άποτνχόντες τής φανερας και δοκούσης 
ολίγα βλάπτειν αιτίας, επί τό αφανές καί αρχής άπτόμενον έγκλημα καταφεν- 
γονσιν. Ήκούσαμεν, λέγοντες, λ.όγους αχρείους είπόντος εκείνον, καί τό δει
νότερου, έστωσάν φασι καί οί κατήγοροι άδηλοι καί τό έγκλημα αφανές καί ή 

84 κρίσις έρημη καί άλλο μέν τό ακονόμενον, άλλο δέ τό γραφόμενου· ώς αν 
236β ούκ αυτό όπερ ήν μικρόν καί ούδέν, αλλά | μέγα τι καί τών ασύγγνωστων τό 

πρώτιστον τοϊς τούτο άκούουσιν ή φήμη παρέχεται. ”Ε0ος γάρ τω κοινφ τοϋ 
γένους έχϋρω τοιαύταις φήμαις τους έραστάς τών καλών περί βάλλει ν, ΐνα 
τών μιμούμενων τούτους επ’ αρετή καί μελλόντων έπεσϋαι τούτοις, τό πρό
θυμον διακόψη, είς απιστίας αυτούς έμβαλών. Τοϋτο δέ προύβάλοντο ουχ 

90 ώς άν τις φαί η άπερισκέπτως, άλλ’ εί μέν έπιτύχωσι τον βουλεύματος 
ϋανάτώ ή εξορία παραπεμφϋήναί με' εί 4’ άστοχήσωσι τον σκοποϋ καί οντω 
Κρήτην άπασαν καί Άκυληΐαν κινήσαι κατ’ εμοϋ μηκέτι πιστόν αλλά δόλιον 
ϋποπτεύειν με καί πάντας λοιπόν ένί τεχνάσματι άποστήναί μου άμα, τους 

94 μέν τών κρατουντών φόβω διειργομένους, τούς δέ τάς ψυχάς τοϊς προεκτε- 
237α θείοι κατασεισθέντας καί αίδονμένονς τοϋ λοιπού καν δφθήναί μοι' \ ώς δ’

’Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά 141

79 λαβεΐν cod. 90 άποτύχωαι cod. 92 άκνλίαν cod. 94 κρατουντών Slipplevi. 
διβιργομέν(ους) SUpplevi.
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142 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

ϋποτρέσαντά με τή αίδοΐ καί τώ δέει εντεύθεν νποχωρήσαι και άκοντα. Και 
ταΰτα ουχ άπαξ και δίς σννέρραψαν μόνον. Αλλά προ δέκα ενιαυτών άχρι τής 
δενρο ονκ έπανσαντο προδιδόντες με και κατηγορονντες συν άλλοις μυρίοις, 
αυτά δή ταΰτα απερ και νυν κατεψεύσαντο. Κα'ι μαρτυρεί μου τώ λόγιο 

100 Κρήτη πάσα σχεδόν και οί ταύτης άρξαντες έκτοτε. Π δοκεϊτε δτι νυν με 
ύβρισαν πρώτον ή διέβαλον ή έπεβούλευσαν τή ζωή μου; ”Ω πάσας συν
όδους, συνόδους κατ’ έμοϋ κροτηθείσας είδον εγώ ! πάσας ένέδρας θανατη
φόρους, πόσα πραχθέντα συμβούλια· απερ τής των πολλών ειρήνης φροντί- 

104 ζων, σιγή μόνον έφερον ώς μη δ ενός καινόν γιγνομένου' κα'ι γάρ οϋκ έπαυ- 
237β σάμην ενκαίρως, άκαίρως επιτι\μών αυτούς, ελέγχων, παρακαλών έπ'ι τά 

καλά. Ώδίνησαν αδικίαν λοιπόν κατ’ έμοϋ· συνέλαβον πόνον και έτεκον ανο
μίαν κα'ι δεύτε, εϊπον, την γλώσσαν ημών μεγαλυνοϋ μεν, τά χείλη ημών 
παρ’ ήμϊν εστι, τις ημών κύριός έστιν. ’Άρωμεν αυτόν την μνήμην από τής 
γης, δτι δύσχρηστος ήμϊν έστι και έναντιονται τοϊς έργοις ημών και όνει- 

110 δίζει ήμΐν παραπτώματα νόμου και έπιφημίζει ήμϊν αμαρτήματα παιδείας 
ήμών. Έγένετο ήμϊν εις έλεγχον εννοιών ημών. Βαρύς έστιν ήμΐν και 
βλεπόμ ενός.

Και ταϊτα μέν έκεΐνοι κατ’ έμοϋ έβουλεύσαντο, ώς και το τέλος άπέδει- 
ξεν άπετύφλωσε γάρ όντως αυτούς ή κακία. Εις ου δεν δ'ε ών κατηγόρησάν 

115 μου, Κύριος οϊδεν, ένοχος πέφνκα, άλλ’ από πάντων, ώς έμαυτω σύνοιδα, \ 
238α καθαρός κα'ι τοσοϋτον, δτι ουδέ συγκαταθέσθαί ποτέ μέμνημαι τούτοις τον 

νοϋν μη τι γε άποτρόπαιόν τι τολμήσαι τό σύνολον. Καί ταΰτα λέγω ον 
τοϋ χοροΰ τών αμαρτωλών έμαυτόν ύπεξαιρών, ών πρώτος είμι, άλλά μυρί
οις μέν καί μεγίστοις άλώναι κακοϊς, ώς ούδείς άλλος, καί πάνυ ομολογώ, 

120 τούτον δέ πάντη είναι άνεύθυνος. Εί δέ ψεύδομαι τοϊς λόγοις ή άλλως παρα
λογίζομαι τάληθές εϊ’τι τοιοϋτον πραξαι ήθέλησα, έξαλειφθείην έκ βίβλον 
τών σωζομένων καί τοϊς άπολλυμένοις τοϋ λοιπού σννταττοίμην, ώ γή, καί 
ήλιε, καί θεία δίκη· οϋτω καί γάρ άντικρυς τών κατηγορηθέντων απέχω. 

124 δτι καί καρδία καί λόγοις καί πράγμασιν εΐ τι τώ κοινώ συντελούν, εΐ τι 
238β συμφέρον καί τίμιον καί σωτηριώδες, έσπούδαζον αεί \ έν τφ φανερφ καί 

έφ’ ύμΐν μάρτυσι πείθεαθαι τή αρχή έν παντί άγαθώ, κοινή καί ιδία, συν- 
εβούλενον άπασι. Καί ώσπερ τις οφειλέτης ή δούλος έπ’ αυτό τούτο κείμενος 
καθ’ δ καί έχρήν, οϋτω καί λέγων καί πράττων διετέλουν τά τφ Θεώ καί τή 
εξουσία άρέσκοντα. Καί ΐνα πάντα τάμα τοϊς πάσιν ή πρόδηλα, τής πόλεως 

130 ώκουν αυτό τό μεσαίτατον. ’/σασί καί αυτοί οι φωραθέντες κατήγοροι την 
έμήν αναστροφήν ώς θεάρεστος' εί καί τυφλόν ό φθόνος καί τό συμφέρον 
δλως ούκ οίδε προτιμάν. Άλλα καίπερ ούτως ζών παρ’ ύμΐν καί άνεπιλή-

97 συνέρραψε cod. 104 καί supplevi. 107 καί δεΰιε... μεγαλννοϋμεν in 
marg. infer. 118 ύπεξαίρων cod, 120 τονιο cod.
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πτως εΐκοσιν έτη πολιτευόμενος έφ’ οϊς τοσούτοις της έμής διαγωγής άξίοις 
239a μάρτυοιν έπεποίβειτε τη των αρχόντων έννοια, και του λαόν πρός με χρη\στή 
135 διαΰέσει πάνυ θαρρών και οντω το άποβησόμενόν μοι πάλιν εν τούτοις πρό

δηλον άπασιν εποιονμην, ώς έφβην ειπών προαπολογούμένος, ώσπερ και 
τους άγιους των λεγομένων και δσον οϋπω συμβησομένων μοι μάρτυρας 
επαγόμενός αψευδείς λέγοντας εν πνεύματι και καβολικώς άποφαινομένονς 
τοΐς αίρουμένοις σωβήναι και ταϋτα μετά πολλών : ΕΙ προσέρχη δονλεύειν 

140 Κυρίφ τώ Θεώ, έτοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμούς και ευϋννον την 
καρδίαν σου και καρτέρει και μη σπεύσης εν καιρω επαγωγής· και καρτέρει 
τάς βλέψεις, εν αυταΐς γάρ αι άρεταί. Καβάπερ εν άκάνβαις ρόδα φύονται τε 
και αύξονται' και : επαρον προς πειρασμούς και ονκ εστι οριζόμενος. Και : <5 

239β φενγων πειρασμόν επωφελή, φεύγει ζωήν αιώνιον | και : ώσπερ χειμών 
145 γέννα το έαρ εν τοΐς ένιαυτόϊς, ούτως ή κατά Θεόν ϋλϊψις έν τή ψυχή τάς 

άρετάς. καί ώσπερ ημείς εν τούτο.) εύφραι νόμεβα, οντω και εν έκείναις 
Θεός επιτέρπεται' και : ον δίδωσι Θεός χάρισμα μέγα χωρίς μεγάλου πει
ρασμόν' κατά γάρ τους πειρασμούς και τά χαρίσματα ώρίσβη υπό τον Θεόν 
κατά την σοφίαν αυτόν' και : ώς αδύνατόν έστιν αθλητήν οτεφανωβήναι μη 

150 παλαίσαντα, όντως ονκ εστι γενέσβαι χριστιανόν άνεν αγώνων και : τούτο 
εργόν μοναχού, τό προσδοκήσαι πειρασμόν εως έσχάτης αναπνοής' καί : πας 
παιδαγωγός καί διδάσκαλος καί ιατρός καί νομοβέτης καί δικαστής εις τούτο 
κεϊνται, εις τό μισεΐσβαι παρά τών οϊς έτάχβησαν ώφελεϊν, καί βαρείς καί 

240α φορτικοί καί αηδείς φαίνεσβαι· τό δε αίτιον ότι ον δι’ ών τρόπων | ώφε- 
155 λονσιν αλλά δι’ ών λυπονσιν.

’Αλλά ταϋτα μεν καί τοιαύτα, ών καί έπιλαβέσβαι δοκεΐτέ μοι, διά ζώσης 
φωνής πολλάκις εΐρηται πρός υμάς' νυν δέ πάλιν τοΐς τότε ταντά διά γραμ
μάτων άκονσαντες, σύνετε καί γνώτε ώς οϋκ ενι σωβήναι χωρίς πειρασμών 
καί ώς ονδέν δεινόν πέπονβα άλλα τό κατα&ύμιόν μοι πεπλήρωται' καί λοι- 

160 πόν, ει βούλεσβε, συγχάρητέ μοι, δτι κάγώ συγχαίρω τοΐς άξιουμένοις 
μακαρισμού' καί ακούσατε διά ποιων αυτοί τούτου μέτοχοι γίνονται. Αντίκα 
γούν ό άδελφό&εος ’Ιάκωβος πασι τοΐς πιστοΐς παραινεί λέγων «πάσαν χαράν 
ήγήσασβε, αδελφοί μου, όταν πειρααμοΐς περιπέσητε ποικίλοις' δτι τό δοκί- 

240β μιον υμών τής πίστεως κατεργάζεται υπομονήν' | ή δε υπομονή εργον τέλειον 
165 έχέτω ΐνα ήτε τέλειοι καί ολόκληροι έν μηδενί λειπόμενοι». Καί πάλιν

’Ιωσήφ Βρυεννίου ένέκδοτσ. έργα Κρητικά 143

162-165 Jac. 1,2-4.

133 τοαούτ(οις) τής.... (άξίοις) μάρτυοιν έκεποίά(ειτε) supplevi. 135 &αρρεΐν 
Cod. 143 αϋξονζαι supplevi. (πρός) πειρασμούς supplevi. εοτι supplevi. 
154 δι’ ών τρόποις cod.
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144 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

«μακάριος άνθρωπος δς υπομένει πειρασμόν δτι δόκιμος γενόμενος λήψεται 
τον στέφανον της ζωής δν επηγγείλατο ό Κύριος τοΐς άγαπώσιν αυτόν». 
Άνήρ άπείραστος αδόκιμος. Και ετι υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί μου, τής 
κακοπαθείας και τής μακροθνμίας τους προφήτας, οΐ έλάλησαν τω όνομα τι 

170 Κυρίου. «Ιδού μακαρίζομεν τούς νπομένοντας». Τοντω σννφδά και ό κορυ
φαίος των αποστόλων υποτίθεται Πέτρος και φησίν «εί δέον έστι λυπηϋέντες 
εν ποικίλοις πειρασμούς, ινα τδ δοκίμιον υμών τής πίστεως πολυτιμότερον 
χρυσίου τοϋ άπολλυμένου διά πνρός δέ δοκιμαζόμενου ευρεθή εις έπαινον 

241α καΙ \ τιμήν και δόξαν εν τη άποκαλύψει ’Ιησού Χριστού». Και αϋθις «.τούτο 
175 χάρις, εί διά συνείδησιν Θεού, υποφέρει τις λύπας πάσχων αδίκως' ποιον 

γάρ κλέος εί άμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι ϋπομενειτε. άλλ’ εί αγαθοποι
ού ντες καί πάσχοντες ϋπομενειτε, τούτο χάρις παρά Θεφ' εις τούτο γάρ 
έκλήθητε' δτι και Χριστός επαθεν υπέρ ημών ήμϊν ϋπόλιμπάνων υπογραμ
μόν, ΐνα επακολουϋήσητε τοΐς ΐχνεσιν αυτού' δς αμαρτίαν ούκ έποίησεν t 

180 ουδέ εύρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού· δς λοιδορούμενος ούκ άντελοιδόρει, 
πάσχων ούκ ήπείλει' παρεδίδου δέ τω κρίνοντι δικαίως». Συν τούτοις καί το 
τοΰ Χριστού στόμα ό Παύλος φησίν δτι «δικαιωθέντες εκ πίστεως ειρήνην 

241β εχωμεν προς τον Θεόν' ού μόνον δέ αλλά καί καυχώμεθα εν ταΐς [ θλίψεσιν, 
είδότες δτι ή θλΐφις υπομονήν κατεργάζεται ή δέ υπομονή δοκιμήν, ή δέ 

185 δοκιμή ελπίδα' ή δέ ελπίς ού καταισχύνει». Καί πάλιν «το γάρ παραυτίκα 
έλαφρόν τής θλίφεως αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται, μή σκοπούν των 
ημών τά βλεπόμενα, αλλά τά μή βλεπόμενα». Ού γάρ αξία τά παθήματα τού 
νύν καιρού προς την μέλλουσαν δόξαν άποκαλύπτεσθαι εις ή μας. Πιστός δέ 
ό θεός, δς ούκ έάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ δ δύνασθε, αλλά ποιήσει σύν 

190 τω πειρασμω καί την έκβασιν τού δύνασθαι υμάς ϋπενεγκεϊν. Καί αϋθις 
«Οϋπω μέχρις αίματος άντικατέστητε προς τήν αμαρτίαν άνταγωνιζόμενοι 
καί έκλέλησθε τής παρακλήσεως ήτις ήμΐν ώς υίοϊς διαλέγεται· υιέ μου, μή 

242α δλιγώρει \ παιδείας Κυρίου μηδέ εκλύου νπ’ αύτού ελεγχόμενος' δν γάρ 
αγαπά Κύριος παιδεύει' μαστιγοΐ δέ πάντα υιόν δν παραδέχεται. Εί παιδείαν 

195 υπομένετε, ώς υιούς ϋμΐν προσφέρεται δ Θεός. Τις γάρ έστιν υιός δν ού 
παιδεύει πατήρ; εί δέ χωρίς έστε παιδείας, ής μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα 
νόθοι έστέ καί ούχ υιοί». Όράτε τίσι συντάττει τους μή ενταύθα παιδευομέ- 
νους τό σκεύος τής εκλογής; Καί μάλα εικότως φαίην αν έ'γωγε. Εί γάρ δυο

166-167 Jac.1,12. 171 -174 / Pe. 1,6-7. 174-181 I Pe. 2,19-23. 
182 -185 Ro. 51,3-5. 185 -187 I Cor. 4,17-18. 191 -196 He. 12,4-8.

176 el deest cod. 192 vis, cod.
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’Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά 145

τιν'ι παΐδες ώσιν, tV επί παραδείγματος ίδωμεν το λεγόμενον, δ μεν εκ γνη- 
200 αίας γαμέτης, δ δ' εξ ερώτων εταιρικών, άμφότεροι δε άτακτοι εν' ποτέρου 

άρα τώ πατρ'ι μελήσει τής διορθώσεως ; ονχ'ι τον μεν παντοίως μετελεύσεται, 
242β καν δέη μαστίγων και πληγών μή τι παράπαν γειρόμενος; τον δε ήττω 

θήσεται λόγον; παντί που δήλον. Οντως οι πειρασμοί και αϊ θλίψεις πολλοϋ 
παρά τώ Θεώ ήξίωνται λόγον και σύντροφοι εξ αρχής τη καθ’ ημάς ενσεβεία 

205 γεγόνασιν. Έξ αυτής γάρ τής εις γήν καταβολής τον κηρύγματος, κάκείνη 
και ανται σννανεφύησαν' και τί λέγω τον κηρύγματος; Αυτός γάρ δ ήμέτε- 
ρος Σωτήρ, ή νίκα τό τής ήμετέρας (ρύσεως φύραμα εΐλετο ύποδϋναι, εξ αυτής 
αύτίκα τής εις τον βίον προόδου συνεπλάκη τοΐς πειρασμοΐς. "Οτε γάρ <05 
τής Ίουδαίας τη νικάν τα κρατών προς φόνον αύτοϋ καθωπλίζετο και εις Αΐγυ- 

210 πτον μεν μετά τής μητρός έδραπέτευσεν, έξ Αίγύπτον δε πάλιν εις Ίονδαίαν, 
243a κάκεΐθεν εις Ναζαρέτ τους φονώντας άποφεύγων \ άρά γε τών πειρασμών 

οντω κατ’ εκείνου πνεόντων, εκείνος προς ανεσιν δλως ή περιφάνειαν έώρα 
τά έξωθεν ; ον μενουν, άλλ’ έξ αύτοϋ τον τόκον μέχρι τής τελευτής του κατ’ 
άνθρωπον βίου πενία και λιτότητι χαίροντα μετά πολλής εϋρίσκομεν τής περι- 

215 ουσίας. Τί γάρ σπηλαίου ταπεινότερον; τί δέ του μή που κλίναι έχειν την 
κεφαλήν εις λόγον πενίας υπέρτερου; Και τό τέλος δέ τής ενταύθα ζωής 
όποιον; ώς λίαν περιώδυνον και ατιμίας μεστόν. Έπι διαβολή γάρ ανταρ
σίας δ ουράνιος βασιλεύς τεθνηκέναι κατεψηφίζετο και τέλος μετά τάς 

219 ανυπερβλήτους ύβρεις έκείνας την πορφύραν χλαϊναν, τους χλευασμούς, τους 
253β κολαφισμούς, τά ραπίσματα, τάς μάστιγας, τώ σταυρώ δΤ εμέ γυμνός κατα

δικαστείς, κακούργου δίκην, Σωτήρ μου, έκρέμασο. Και ονχι μέν<^ή^ζ>κατά τό 
ανθρώπινον ζωή τώ Σωτήρι οντω διήννσται, έτέρως δέ είχον οι λόγοι· άλλ’ 
έν πάσιν οίς τά πρακτέα διδάσκει ν έβούλετο ου δεν έτερον ότι μή τό εαυτών 
άφειδεΐν έν ταϊς θλίψεσιν δρώμεν διδάσκοντα. ΙΙοτέ μέν λέγοντα «στενή ή 

225 πύλη και τεθλιμμένη ή δδός ή άπάγουσα εις τήν ζωήν», και «έν τώ κόσμια 
θλϊψιν έξετε», και «κλαύσετε και θρηνήσετε υμείς, δ δέ κόσμος χαρήσεται»' 
ποτέ δέ παραινοϋντα «έν τή υπομονή υμών κτήσασθε τάς τρυγάς υμών», 
και «δ ϋπομείνας εις τέλος οντος σωθήσεται». Καί ονχι τούς πλούτφ 

229 βρίθοντας και χαίροντας και τρυφή προσκειμένους, αλλά τους πτωχούς τώ 
244α πνεύματι, τούς κλαίοντας, | τούς μισονμένους, τούς υβριζομένους, τούς διω-

224 Math. 7,74. 225 Ino. 10,33. 226 Ino. 16,30 227 Lu.
31,19. 228 Math. 24,13.

199 παράδειγμα cod. 200 ποιέρων cod. 209 <<57> addidi 210 εξ Αϊ... 
πάλιν in niarg. inf. 211 άρα δε cod. 211-212 (άποφεύγων) ...ολ(ως) supplevi. 
218 τεδνήοκειν cod. forsitail τε&νήξειν.
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146 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

κομένονς, τούτους μακαρίους και ζηλωτονς αποτείνεται. Και της εις τά 
δεινά καρτερίας έπαθλον την εν ονρανοΐς βασιλείαν χαρίζεται. Τούτου άρα 
κατ ίχνος οι {λείοι απόστολοι, και μετά τους αποστόλους οι μάρτυρες πορευό- 
μενοι, τους μυρίονς εκείνους άθλους διήνεγκαν, καθ' έκάστην έλαυνόμενοι 

235 την ημέραν, εις διάφορα κατακλειόμενοι δεσμωτήρια, μαστιζόμενοι, προσπα- 
λαίοντες κρύει, λιμώ και δίψη συνεχώς πιεζόμενοι, καί πολυτρόποις θανά- 
τοις<[καίεπαγωγοί ς άπαλλαττόμενοι [καί] τοϋ ζην. Καί ταϋτα εν άρχαίς του 
κηρύγματος, δτε μάλιστα ήμϊν έδει τής εκείνων ζωής καί τής άνωθεν αυτούς 

244β έχρήν άπολαύειν ροπής, ώστε μή \ την τον κηρύγματος έπίδοσιν εΐργεσθαι. 
240 Άλλ’ όμως ούκ ένήν άλλως αυτούς μιμήσασθαι τον διδάσκαλον. Τούτων καί υ 

των ασκητών {λείος όμιλός τούς μαρτυρικούς άθλου; ζηλώσας, τδ κατά προαί- 
ρεσιν καί ουτος μαρτυριον ήνεγκε, ταϋίΤ έκουσίως ύπερχόμενοι πάντως άπερ 
έκείνοις άκουσίως συνέπιπτον. Έπεί γάρ μή ένήν υφ’ ότουοϋν διώκτου τηνι- 
καντα βασάνοις έκδίδοσθαι, αυτουργοί, οίον είπείν, αυτοί έαυτοΐς τών βασά- 

245 νων γινόμενοι, ταΐς τής άσκήσεως μάστιξι τά σώματα κατατείνοντες καί τή 
άπονεκρώσει τής σαρκός, τρόπον έτερον εαυτούς θανατοϋντες, τον τής ζωής 
αυτών άπαντα διετέλεσαν χρόνον. Συνήκατε τινι τρόπω καί πόθεν ή σωτη- 

245α ρία τοΐς αίρουμένοις προσγίνεται; 'Ωστε μάλλον κεχ\ορισμένοι Χριστώ οι 
πειρασμοΐς καί ϋλίψεσι προσπαλαίοντες, ών τής μερίδος γενοίμην. Αυτή 

250 γάρ έστιν ή τεθλιμμένη τρίβος ή προς ζωήν τούς τούτην δδενοντας άγουσα, 
έπεί άθλήσεως άνευ ούδείς άξιοϋται στεφάνων, ώς είρηται.

’Αλλά τι ταϋτα, ίσως φήσειεν άν τις, προς σέ; ου γάρ υπέρ Χρίστου 
καί σοί τδ παϋεΐν ώς έκείνοις. Κάλλιστα μέν, ουδέ τής τοιαύτης έρημος 
έλπίδος έγώ, λέγω δή τον παϋεΐν πολλ.ά υπέρ τοϋ Χριστού. Υπέρ γάρ τής 

255 εις αντδν ευαεβείας καί τοϋ καί}’ ημάς όρϋοϋ δόγματος έξ απαλών ονύχων 
άχρι καί τήμερον λογισμοΐς προσπαλαίω. 'Ηδονάς παραιτούμαι, ανθίσταμαι 
πάϋεσι καί δαίμοσι μάχομαι καί χωρίς τών παρεκτδς παρά πάντων τών 

245β ασεβών | ώς δυσσεβής, παρ’ ένίων δέ όμοπίστων ώς βδελνκτδς μισούμαι καί 
αποτρόπαιος. Αήλον δέ κάκεΐϋεν ώς ονκ άμισθος ή έμή έξορία παρά Θεώ. 

260 'Ο γάρ ένδν ατάραχος μένειν, εί σιγώην μόνον τδ αληθές, καί πάσης προ 
πάντων τιμής άπολαύειν, τούτων μέν ώς μηδαμινών ύπερφρονήσας, είπών 
αίρέτω πάσα ανθρώπινη τιμή καί δόξα, ή με τής σωτηρίου έλπίδος άπογυμνοΐ' 
έμοί καί τιμή καί δόξα ή διά Χριστόν καί τούς έκείνου νόμους μισεΐσθαι 
καί έλαννεσίλαι καί μυρίαν υπομένειν τήν δυσπραγίαν, καν καί αυτήν οίκτρό- 

265 τα τα τή ν ζωήν άφαιροϋμαι, ΰτε καί τώ δντι μακάριος έσομαι, έλόμενος δέ 
νβριν καί έξορίαν καί θάνατον, πώς άμισθος έαται ή πρόθεσίς μου καί ή 

246α τοσαύτη υπομονή; οντω \ γάρ άν καί πάντα; άγιους άποστερήααιμεν τών

247 ανιόν cod. 247 -248 {σωτηρία) supplevi. 256 (ήόον)άς supplevi. 
263 εμη cod.
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άκηράτων εκείνων μισθών, ώς άνταλλαξαμένους το υπέρ της αλήθειας καί 
μάχεσθαι και θανεΐν ζωής καί ειρήνης καί πάσης άνέσεως. Υπέρ γάρ τον 

270 μη σιγάν την αλήθειαν μόνον Χρυσόστομος καί Γρηγόριος, Αθανάσιος δ 
πολύτλας, ΙΙανλος δ ομολογητής καί Μαρτίνος δ θείος, μακράν που των 
οικείων άπηλάθησαν θρόνων Μάξιμος άφηρέθη την φιλόσοφον γλώτταν' 
δ Δαμασκηνός την δεξιάν άπεκόπη' καί προ τούτων δ Πρόδρομος άπετμήθη 
την κεφαλήν καί πας δ των άγιων κύκλος άπαν ϋπέστη δεινόν, °Οτι δε 

275 αυτός εΐπερ ήθελον καί την πίστιν μεταμεΐψαι ή συνευδοκείν τοΐς τά φαύλα 
πράττονσιν άναιδώς ή καν γονν σιγάν τάληθή μόνον, ουκ αν τής Κρήτης 

246β έ\διωκόμην καί τυφλώ δήλον. Άλλα μη γένοιτό μοι ποτέ τοιαύτη άνοια 
περιπεαεΐν, καν μυριάκις δέη με την ζωήν άπορρήξαι, ώστε φόβφ δεινών 
ή κολακεία t/δέων σιγάν την τού Χριστού μου αλήθειαν. Κρεϊττον γάρ άνα- 

280 τέλλειν τον ήλιον καί τους άμβλυωποΰντας λνπεϊσθαι, ή καθολικήν σκοτίαν 
είναι καί τά καλά των κακών αδιάκριτα, ή καί τήν τής πίστεως σιγητέον 
δμολογίαν αίδοϊ των άπιστων, δ καί τής φόβφ θανάτου άπάρξασθαι παροι
μίας έργφ άνοητότερον. Τοιαύταις γάρ σοφών ϋποθήκαις στοιχοϋμεν ημείς· 
«εάν διδάσκοντος σου τον λόγον τής αρετής», φησί, «διεγείρη τινάς δ μισόκα- 

285 λος προς τό θλίβεσθαι, μή δειλιάσης μηδέ διά τον φόβον σιγάς τήν αλήθειαν' 
217α φοβερόν γάρ ού τούτο άλλά τό έμπεσείν εις χεΐρας \ Θεού ζώντος. Το δε 

σιγάν τήν αλήθειαν χρυσίον έστί θάπτειν». Καί πάλιν' «Οί άνιστάμενοι 
προϊόντι σοι κατά τον ορθόν λόγον ώσπερ από τής υγιούς πράξεως άποτρέ- 
ψαι σε ού δυνήαονται, μηδέ τής προς αυτούς άγάπης έκκρουέτωσαν άλλά 

290 φύλαττε σεαυτόν έπ' άμφοτέρων ομοίως. Μή μόνον επί τής ασταθούς κοί- 
σεως καί πράξεως, άλλά καί επί τής προς τούς κωλύειν επιχειρούν τας ή 
άλλως δυσχεραίνοντας πραότητος καί στοργής. Καί γάρ τούτο άαθενές τό 
χαλεπαίνειν αντοΐς, ώσπερ τό άποστήναι τής πράξεως καί ένδούναι καταπλα- 
γέντά' άμφότεροι γάρ επίσης λιποτάκται δ μεν ύποτρέσας, δ δέ αλλοτριωθείς 

295 προς τον φόντα συγγενή καί φίλον». Καί έν τή άμφιέσει δέ τού μοναχικού 
247β σχήματος έ\ρωτηθείς τό εί δύνασαι ύπομεϊναι πάσαν θλΐψιν καί στενοχώ

ριαν διά τήν βασιλείαν των ουρανών, θεού ενώπιον καί αγγέλων έπηγγει- 
λάμην ταϋθ’ ύπομεϊναι προθνμως άχρι καί τέλους ζωής, καί έγγύας άπαρα- 
γράπτονς δέδωκα τφ Κύριοι, άς άπεγράψαντο άγγελοι καί έν ούρανοϊς 

300 φυλλάττονται έως τής φοβεράς ημέρας τής Κρίσεως.
Πλήν θώμεν, καί μή τής αλήθειας χάριν, ώς ταύτης ύπερμαχούντα,

Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκδοτα έργα Κρητικά 147

284 He. 10,31.

285 ϋ/.ί(βετ0αι)... (διά τΙον... (άλήδειαν) supplevi. 290 φυλαιιέ οε... όμοιων 
Cod. 291 (ά)ν.ά και ε.ιί της πιο; τούς in marg. inf. 295 φύ(ντα) supplevi.
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148 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

έξορισθήναί με. Ονδ’ οντω μοι τδ παθεΐν εις σωτηρίαν ασυντελές άλλα των 
εϋπραγούντων πολύ κατά τδ μέλλον υπερκεισόμενον. Και δρα ’Ιώβ εν περι- 
στάσεσιν άκονσίαις άνακηρνττόμενον. Και τδν εν τι] παραβολή Λάζαρον τής 

305 ακουσίου πτωχίας τους άβραμιαίους κόλπους άπολαμβάνοντα' Τδν πλούσιον 
248α δέ χή κατά τδν βίον \ τρυφή άντίρροπον την έκεΐσε κλήρουμενον κόλασιν 

και μηδέ δακτύλου δροσίζοντος εις παραμυθίαν του φλογμοΰ άξιούμενον. 
Και τδ αίτιον, δτι συ μέν φησιν άπέλαυες τά αγαθά σου έν τή ζωή σου και 
Λάζαρος ομοίως τά κακά. Νυν δε οντος μεν ωδε παρακαλεΐται, συ δε δδυ- 

310 νάσαι. Οί γάρ την ένήδονον ζωήν ενταύθα προελόμενοι, των έκεΐσε ουτοι 
τερπνών άμεθεξίαν παντελή καταψηφισθήσονται. "Οσοις δε συμφορών δ 
τήδε βίος ώφθη κλυδώνιον, και θλίψεσι δειναΐς προσεπάλαισαν συν υπομονή 
καί ευχαριστία, ουτοι τών εντεύθεν άπαίροντες εις τδν άκύμαντον εκείνον 

314 λιμένα τής άναπαύσεως προσορμίζονται. ‘Ως Έφραίμ καί ’Ισαάκ τοΐς σύροις 
248β συν δέ τώ χρυσορρήμονι ’Ιωάννη δοκεΐ. Τώ μέν [ οϋτωσί άποφαινομένω 

«δσοι βούλονται τελείως έξειλήσαι τής αιωνίου γεέννης τής τιμωρούσης τούς 
αμαρτωλούς, καί τής αιωνίου βασιλείας επιτύχειν, τάς θλίψεις τής γεέννης 
εντεύθεν διά τών πειρασμών τών υπό τού πονηρού έπαγόμενων ϋπενεγκά- 
τωσάν αεί. Καί εάν νπομείνωσιν έως τέλους τδ έλεος τού Κυρίου άπεκδεχό- 

320 μενοι έν πίστει, καί τών πειρασμών καί τών θλίψεων διά τής χάριτος 
λυτρούνται, καί τής κοινωνίας τού άγιου Πνεύματος ένδοθεν καταξιούνται, 
καί τής αιωνίου γεέννης έκεΐθεν έξειλούσι, καί την αιώνιον βασιλείαν κληρο
νόμου σι». Τψ δέ παραινοϋντι «Πάντα άνθρωπον ωφελεί ό πειρασμός. ’Εάν 

324 γάρ τδν Παύλον ώφελεΐ, παν στόμα φραγήσεται καί υπόδικος γενέσθω ο 
249α κόσμος τώ Θεώ. Οί άγωνισταί πειράζονται, ΐνα προ\σθήσωσι τώ πλούτο.) 

αυτών' οί χαύνοι, ΐνα έκ τών βλεπόντων φυλάξωνται εαυτούς· οι ύπνώττον- 
τες, ΐνα εις έξυπνισμόν εύτρεπισθώσι' καί οί μακράν δντες, ΐνα προσεγγί- 
σωσι τώ θεώ' οί δέ οικείοι, ΐνα έν παρρησία είσοικισθώσι». Καί πάλιν' 
«ίΐάιση άνέσει έπεται ταλαιπωρία· καί πάση διά Θεόν ταλαιπωρία άνεσις 

330 ακολουθεί. Ό παιδενόμενος ενταύθα διά την ιδίαν αισχύνην, έκ τής ιδίας 
γεέννης έσθίει. Τώδε ώδέ πως διδάσκοντι βρύλει άνεαιν εύρεΐν εκεί; θλί- 
βηθι ένταΰθα διά τδν Χριστόν άλλ’ ούκ έστι διωγμός' στήθι πρδς δόξαν, 
στήθι πρδς θυμού μάχην, στήθι πρδς επιθυμίας βάσανον, καί ταύτα στίγματα 

334 καί αυται βάσανον καί εάν αμαρτίας έχης, αφανίζονται καί κατακαίονται 
249β νπδ τής θλίψεως' αν δέ αρετήν έχης, λαμπρύνη | καί φαιδρύνη ύπ’ αυτής. 

Καί μή εϊπης δτι «ονδέν ήδίκησα». Τί γάρ Παύλος ήδίκησεν, ΐνα λιθασθή; 
Βασιλείαν κατήγγελλε· πλάνην άπήγε' τώ Θεώ προαήγε. Ταύτα στεφάνων 
άξια' ταύτα ανακηρύξεων ταύτα μυρίων αγαθών, ού λίθων. Άλλ’ δμως

318-319 υειε,'ίγεωααν cod. 327 ξυπνιομδν cod. 337 κατήγγειλε cod.
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τοϋναντία ε'πασχε». Καί πάλιν' «’Ώσπερ γάρ έπί των άμαρτανόντων οι 
340 μηδέν παθόντες ενταύθα κακόν, μείζονα ϋφίστανται τιμωρίαν εκεί, όντως 

επί των κατορθούντων οι πολλά παθόντες ενταύθα δεινά, πολλής άπολαύ- 
σονται εκεί τής τιμής. Καί καϋάπερ αμαρτωλών δντων δύο, αν δ μεν 
ενταύθα κολασθή, μακαριώτερος δ κολασθείς του μή κολασθέντος έστίν, 

344 οϋτω δή καί δικαίων δντων ενταύθα δύο, αν δ μεν πλείονς δ δε έλάτ- 
250 α τους νπομείνη τάς θλίψεις, μακαριώτερος \ δ τάς πλείονς νπομένων εοτίν. 

"Ωστε τδ δυσπραγεΐν, εΐ καί μή τής εύσεβείας έπεστι χάριν ουδέ εκού
σιον, άλλ’ ου πάντη καί όντως αλυσιτελές καί προς τάς έκεϊθεν ελπίδας 
άνόνητον. Προνοίας ονν εστί καί τούτο Θεόν καί τής προς ημάς στοργής 
ενδειξις διά των ενταύθα θλίψεων την εκειθεν ήμΐν προμνηστευομένον άνά- 

350 πανσιν, δταν ΐδη προς τους αυθαιρέτους πόνους τής αρετής δλιγώρως έχον
τας ή καί προς τά χείρονα έπιρρεπώς καί έπιμελώς, αναβαλλόμενους δε την 
μεταβολήν, συμφορών ήμΐν καί θλίψεων τον βίον έμπίπλησι, τιμωρία πρόσ
καιρου κολάσεως έξαρπάζων τής αιωνίου. Καί τί θαυμαστόν, εί τους άμαρ- 

250β τάνοντας ή μας φιλανθρώπως δ Θεός οϋτω μέτεισιν δπον καί ] τους είλικρι- 
355 νώς αύτψ καί γνησίως δουλεύοντας. Καί οΐς ό βίος άκίβδηλος, τφ χωνευτη

ρίου δοκιμάζει τών πειρασμών, ΐνα τό των αρετών άποστίλβον λαμπρότερον 
εν τούτο) άναψανή. «Έπύρωσε γάρ», ψησίν, «αυτούς καί ευρεν αυτούς άξιους 
εαυτού. ’Ως χρυσόν έν χωνευτηρίφ εδοκίμααεν αυτούς καί ώς δλοκάρπωμα 
{θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Καί έν καιρφ επισκοπής αυτών άναλάμψουσι. 

360 Καί χάρις τφ πολύτρόπως ήμΐν πραγματευομένω την σωτηρίαν».
Ον τοίνυν αμοιρον μισθού καν απλώς καί ακούσιον ήν έμοί τό 

διωχθήναι' δπον δε υπέρ τών τού Θεού νόμων, δτι πάσαν παρανομίαν διή- 
λεγχον καί πάση συνηγορούν δικαιοσύνη, πώς ονχ εκούσιον; ώς καί πολλά- 

251« κις προϋλεγον δτι καν δέ\η με λιθοβοληθήναι, τά λήθες ον σιγήσω, πώς 
365 ούκ εις λόγον αμοιβής άποκείσεταί μοι τούτο παρά Θεφ ; Εί γάρ παρά 

ανθρώπων άδικονμεθα καί εν τοΐς σωματικούς δνσπραγούμεν, άλλ’ έν οΐς 
ή προς τον Θεόν ήμΐν οϊκείωσις τών εις σωτηρίαν (γερόντων οϋχ νοτερού- 
μέθα. Καί τό υπέρ τής αλήθειας ενσννειδήτως πάσχειν μύγα καθέστηκεν εις 
ψυχαγωγίαν ημών. Καί ονδέν ήδύτερον τούτον χριστιανική ψυχή γένοιτ’ αν. 

370 "Οτι ταυτόν υπέρ τε τού ονόματος τού Χριστού καί υπέρ τής τού νόμον αυτού 
έκδικήσεως παθεΐν τι καί ονκ άλλο παρ’ έμοί γε καί πάσι τοΐς ψιλοχρίστοις 
καί κρίνεται καί έστίν. ’Ως καί δ λόγος απέδειξε καί οί άγιοι λέγονσιν, δτι 

251β ον μόνον οί διά την εις Χριστόν πίστιν δεξάμενοι τον θάνατον | μάρτυρες 
εισιν, αλλά καί οί διά την τών εντολών αυτού τήρησιν άποθνήσκοντες.

375 Καί ταντα λέγω ούκ έμαυτοΰ επαίνους δεξιών, ούτε μήν ένίων κατ-

346 επειαι cod. 357 τούιοις cod. 363 (πώς ονχ) supplevi. 369 ονδε cod, 
373 (άγιοι) supplevi.
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επαιρόμενος, α/Χ ΐνα γνόντες εκ τούτων ώς ονδεν δεινόν άλλ’ εΐ τι ψυχω
φελές και σωτήριον πέπονθα μηκέτι λυπεί σθε περί έμον. Ούδ'ε γάρ ατεφα- 
νουμένου τίνος οι τούτω προσήκοντες άθυμούσιν, ούδ’ άπολαμβάνοντος αγα
θών δνσχεραίνονσιν. Ώς ουδέ σωζομένου θλίβεσθαι δίκαιοι εΐεν αν. "Οτι 

380 «πολλαί αί θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρύεται αυτούς δ 
Κύριος». Και «Κύριε, εν θλίψει εμνήαθημέν αον εν θλίψει μικρά ή παι
δεία σου ήμϊν». Προφητικάί φωναί. «Πάντες οι θέλοντες ζην εύσεβώς εν 

252α Χριστώ Ίησον διωχϋήσονται πανταχοϋ». Και «διά πολλών \ θλίψεων δει 
ή μας είσελθεΐν εις την βασιλείαν τών ουρανών». Παύλον προς τούτο σννη- 

385 γορίαι. «Μακάριοι οι δεδιωγμένοι εν εκ εν δικαιοσύνης». Και «εί εμέ έδιω
ξαν και υμάς διώξουσι». Και «δταν διώκωσιν υμάς από τής πόλεως ταντης 
φεύγετε εις την άλλην». Διδασκαλίαι Χριστού.

’Έγνωτε πόσων αγαθών αίτιόν μοι γέγονε τό διωχθήναι και τίσι συν- 
αριθμεΐσθαι πεποίηκε και επί ποίαις έλπίσι βιονν ; ’Ώστε καθ’ ά καί προ 

390 είπον: πας δ βονλόμενος αγαθόν τι πραξαι εν τωδε τφ βίω, προς τό μέγε- 
θος τούτον οφείλει έκδέχεσθαι καί πειρασμόν επερχόμενον. Καί παν μύγα 
κατόρθωμα πολλοϊς καί ποικίλοις σννέζενκται πειρασμοΐς. Καί μαρτυροϋσι 

252β βασιλείς καί στρατηγοί καί κυβερνήται καί γεωργοί καί έμποροι· μετά | 
μυρίων κατορθοΰνται πειρασμών τονθ’ δπερ λέγονται. Μάλιστα δε πάντων 

395 τάδε σννίστησιν δ φύσει διδάσκαλος ’Ιησούς Χριστός, μετά τό πάσαν πλη- 
ρώσαι δικαιοσύνην, τεσσαράκοντα ημέρας καί νύκτας τοσαύτας πειραζόμενος 
άπαντα πειρασμόν εν τή πανερήμφ, ήμϊν νπολιμπάνων υπογραμμόν, ώς 
προείρηται. Ονδεν ονν ξένον ούδ'ε νεώτερον γέγονεν επ’ εμοί, αλλά τό σύν- 
ηθες καί δ τών γινομένων ή φύσις άπαραβάτως γίνεσθαι απαιτεί. Πατρί γάρ 

400 υιός επανίσταται καί μαθητής διδασκάλ,ω επιβονλενει καί ευεργέτην δ ευερ
γετηθείς κατορνξαι επείγεται. Καί δ δημώδης δέ λόγος σννήδει ώς φτινι 
ποιήσεις καλόν, κακόν εκδεξαι παρ’ αυτού εις άντάμειψιν. Εί γάρ ονδεν 

253α άλλο αμάρτημα εν τφ \ ονρανφ γέγονεν εί μή φθόνος, καί άεί επί τά καλά 
φθόνος, πώς κάμοί μόνω σπεύδοντι μιμήσασθαι τους καλούς ή τά καλά κτή- 

405 σασθαι τον φθόνον οίόν τε ήν διαδράναι ; Εί δε καί δ Καιν τον 'Άβελ εφό- 
νευσε καί ’Ιακώβ Πσαν ενεκότει, καί τον πάγκαλον οί αδελφοί άπέδοντο 
καί άοιδός άοιδφ φθονεί καί τέκτονα τέκτων ζηλότυποι, καινόν ονδεν εί 
κάμε τό χαλεπόν τούτο θηρίον, δ φθόνος, τής Κρήτης άπέωσε. Μάλλον δε

381 -382 Is. 26,16. 382 II Τι. 3,12. 383-384 Ada ΙΑ,22,
385 Mat, 5,10. 385-386 Ino. 15,20. 407 Hesiod. Op. vs 25.

402 ποιήαει(ς) (καλόν).., av(tov) supplevi.
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τουναντίον απαν, εϊ'περ συνέβη, παράδοξον ήν, φημί δη τδ μη δια)χθήναί με 
410 προ τον φθόνου και ταϋτα την Κρήτην οίκοϋντα. "Ογε μην θέλων είναι 

καλός ή κτάσθαί τι των καλών και τίμιων, άνευ δε ζήλου και φθόνου εχειν 
253β τούτο βουλόμενος, όμοιος έστιν άνθρώπω πλούτον και κάλλλος, ίσχνν \ καί 

φρόνησιν εχειν εύφήμω, μηδέν δε περίβλεπτον εαυτόν διά ταϋτα μηδε ζηλω
τήν είναι θέλοντι, τούτο δε των ονκ ενδεχομένων έοτίν. 'Ώςπερ γάρ τω 

415 οώματι επεται ή σκιά δι’ άκτινος βαδίζοντι, οΰτω καί τω διά δόξης πορευο- 
μένρο φθόνος άδιαστάτως ακολουθεί.

Ιίλήν ούκ εξορίαν ϋπέστην μόνον ώς τιοιν έ’δοξεν, άλλά συν ταντη καί 
ύβρεις απείρους καί φρουράν καί ναυάγιον καί προς τούτοις έπτάμηνον 
κακουχίαν καί άπογύμνωσιν των έμών καί θανάτους μνρίους, α τη τον 

420 Κυρίου χάριτι πάντα μετά χαράς καί προθυμίας ευχαρίστως ύπέμεινα ονδένα 
λοιδορήσας, ουδέ γογγύσας πρός τι συμβάν, οϋδενός κατενξάμενος. Καί νυν 
ή εξορία αυτή γέγονέ μοι επάνοδος' ή φρουρά άντέατραπταί μοι εις πλατύ - 

254a αμάν' at ύβρεις | εις δόξαν κατέληξαν' τό ναυάγιον εις άκυμαντον γαλήνην 
μετεποιήθη' ή κακουχία εις άνάπαυσιν μετεβλήθη· εις πλουτισμόν ή άπο- 

425 γύμνωσις ήδη μετέπεσε' καί εις ζοοήν οι θάνατοι μετηλλάγησαν. Καί διά 
ταϋτα λοιπόν πάντες οί διά Θεόν άγαπώντές με υπέρ εμοϋ καί εϋφράνθητε 
καί άγάλλεσθε. Καθώς γάρ εστί λντρωθήναι κινδύνων επί δεινότερα κολά
σει καί μείζονι, όντως εστίν εμπεσεΐν πειρασμοΐς επ' ώφελεία μελλοναη καί 
ήμέραις άγαθαΐς. Καί άλλως δέ επ' εμοί δίκαιοι αν εΐητε χαίρειν, τοϋτο 

430 μέν ότι εκ των τής γης αβύσσων ρνσθείς τον αυτόν πάλιν ϋμΐν εξ ύπαρχής 
πνέω αέρα, τον αυτόν βλέπω ήλιον καί την αυτήν διόλου ακολουθίαν συμ- 

254β ιράλλω πάσιν ϋμΐν. Τοϋτο δέ ότι εξ αδιαφορίας εις τό | τής Θείας Σοφίας 
διδασκαλείου ύπέστρεψα. ’Από κοσμικών κυμάτων εις όρμον προσωρμίσθην 
γαλήνιου καί εκ λειποταξίου εις την άρίστην άφΐγμαι στρατολογίαν καί 

435 πρό γε τούτων ότι εν τοΐς διωγμοΐς χάρητε καί σκιρτήαατε' «ή λύπη υμών 
εις χαράν γενήσεται», φησίν 6 Κύριος, καί «θαρσεΐτε, εγώ νενίκηκα τον 
κόσμον». Ακούετε τί φησιν δ δεσπότης; «Θεός ό δικαιών, τις δ κατακρί- 
νων; Κύριος δ έπιτάττων καί τις προθύμως ονχ ϋπακούσεται;»

Άλλ’ ίσως, ότι αδίκως τών τής Κρήτης καλών άπεστέρημαι, έλεοϋντές 
440 με τής τοααύτης ζημίας οϋκ άπεικότως λυπεΐσθαι, φαίητε αν. Πρός ταϋτα 

γοΰν, εΐ τις ϋμΐν δύναμις, άποκρίνασθέ μοι πυνθανομένω. Πρώτον τί έστί

411 Mat. 10,23. 435 Ino. 16,20. 436 Ino. 16,33.

411 (καί φθόνον) supplevi. 418 απείροις cod. 427 ίπιδεινοτέρα cod. 
428 ονιως cod. 429 ημέρας αγαθός cod. 435 χάρητε, φησίν ό Κύριος, cod. quod 
ego postscripsi.
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τοντο τδ αδίκως δ λέγετε. 'Υπέρ το τής λύπης αφόρηταν άρα σννίετε τούτο ή 
255α βού\λεσθε καί τον θ’ ϋμΐν τδ αδίκως έομηνευθήναι ; Σύνετε τοίννν ώς άδί- 

κως έστί κατακριθήναι τον μή σφαλέντα, δικαίως έστί καταδικασ 0 ή να ι τον 
445 έπταικότα. Ποιον ονν των δύο τούτων επ’ έμοί κρίνομένοα συμβήναι βούλε- 

σθε ; Ώς έγωγε οΐμαι, τδ πρώτον δτι καί πάντες οι άγιοι αδίκως πεπόνθασι. 
Καθ’ δ φαοι καί Σωκράτην αδίκως θανεΐν άπαγόμενον, Ξανθίππης τής 
γνναικδς κλαιούσης καί λεγονσης «ώ Σώκρατες, πώς αδίκως αποθνήσκεις», 
έπιστραφέντα φάναι «συ δε έβούλαν με δικαίως άποθανεϊν;» Ονκονν τούτο 

450 κάμοί μέγα πρδς σωτηρίαν δικαίωμα τδ αδίκως παθεΐν καί νμίν προς τδ 
μή λυπεϊοϋαι. Η πει τδ πάσχειν δικαίως πάσι κακούργοις επόμενον έπειτα 

255β τδ τής πόλεως εις έρημον έξορίζεοθαι βέλτιον ή τουναντίον; Έκ τών νήσων 
εις την ήπειρον ή εντεύθεν έκεΐσε; "Οπου τις έκ πολλοϋ δίψα καί προσμε
ν ειν έφίεται ή ένθα δνσαρεστεΐται καί άπαναίνεται; Εις τους μισούντας καί 

455 φονώντας ή τους φιλοϋντας καί περί πλείστου την ζωήν αυτού τιθέμενους; 
Εις την πατρίδα έκ τής άλλοτρίας ή εις αλλοδαπήν έκ τής ένεγκαμένης; Εις 
τήν πόλεων ΙΙόλιν ή εις χωρίον ανώνυμον; Πρόδηλος καί παιδίοις μή τι γε 
άνδράσιν ή αϊρετέα έν τοντοις μερίς, εί μή τις εκστατικός ή καί σφόδρα 
τέως φιλόνικος. Πάλιν έν τη Μεγάλη ’Εκκλησία πολύτρόπως δοζάζεσθαι, 

460 σοφοΐς συνοικείν διά βίου, ή άγρόταις διόλου συνομιλεΐν βέλτιον, κηρύττοντα 
τήν αλήθειαν; Τόπον άπαζ έκ τόπου άμείψασθαι ή ταύτην σιγώντα έφ’ ένί 

256α τόπφ σήπεσθαι ; | Ύπερ Χριστού άτιμάζεσθαι καί φέρειν ασμένως πρδς 
τήν αμαρτίαν μέχρις αίματος άνθιστάμενον, ή ταΐς τών πολλών δρέξεσιν ϋπο- 
κύιραντα έπαινεισθαι ψεκτώς καί είκή ; τούτων αυτός γοϋν τα μείζω καί 

465 κρείττονα, οΐς λόγοις οίδε τδ θειον ευρών, χαίρω επιεικώς. Ταύτη τοι καί 
ϋμΐν συμβουλεύω μηκέτι λυπεΐσθαι. ΟΙδα τούς όδυρμούς υμών, καί τούς 
οχετούς τών δακρύων ούτως έπίσταμαι, ώς άν εί αυμπαρήμην έκάστω υμών. 
Άλλ’ άχρι τούτου, μή περαιτέρω. ’Επί ταΐς άμαρτίαις υμών, μή έπ’ έμε 
κλαίετε.

470 Άλλ’ υμών μεν υπερβαλλόντως τδ πάθος τής λύπης άψάμενον οιμωγών 
μέχρι καί δακρύων έχώρησε, λογιζομένων πώς πάντων εύπραγούντων μόνος 

256β δεινά πέπονθα. ’Εμού δε μέσης | καρδίας καί μυελών καί άρμών έτερον απτέ- 
ται πάθος, τήν όσονούπω φθάνουσαν ημέραν τήςκρίσεως μεμνημένου καί τούς 
έν αυτή παρρησιασθησομένους άγιους ένθυμουμένου. Πώς, οϊ μέν καί τών

447 - 449 Diogen. Laert. II, 34. 468 Lu. 23,28.

451 κακούργ(οις)...(τό τής) πόλεως supple VI. 463 άν&ισταμίνην cod. 481 (κό) -
ραι... δέκα(ιον) Supplevi.
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475 αυχένων τομάς, οι δέ τάς των μελών αφαιρέσεις, οι δε τάς μαστιγώσεις τοϋ 
σώματος, οΐ δε και των οικείων αιμάτων εκχύσεις, οΐ δε τους αίσχίστονς και 
βίαιους θανάτους' και πάνθ' δσα διά Θεόν έκαρτέρησαν εις ίδιον έπαινον και 
στεφάνων αμοιβήν έπιδείξονται. ’Εγώ δ’ ό ράθυμος πάντη, ον δεν μεν έχω 
τοιοντον ένδείξασθαι, ά δέ παροξύνων τον απαθή είργασάμην, μύρια. Οΐμοι 

480 πόση έσται κατηγορία μοι τότε. Πόση αισχύνη, πόση κατάκρισις, ή νίκα τρυφε- 
257α ρευόμεναι κόραι καί ούπω τον δέκατον χρόνον άμείψαααι, τω Χριστώ | παοα- 

στήσονται μετά φαιδρών τών λαμπάδων' δτι υπέρ τον ονόματος αύτοϋ άνδρι- 
κώτατα μέχρις αίματος έστησαν. Αυτός δ’ νπερβάς τά πεντήκοντα έτη, σπον- 
δαΐον ονδεν ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ΐσχνσα. Μωνσής δ θεόπτης έλιθά- 

485 σθη προς τών Έβραίων.'Ο r Hr αίας ξυλίνω πριόνι πέπρισται. 'Ο 'Ιερεμίας 
εν λάκκο) βορβόρου άπέρριπται. Ό κορυφαίος τών αποστόλων κατά κεφαλής 
εσταυρώθη. "Ο τε πρωτόκλητος αυτών άντιστρόφως εσταύρωται. 'Ο της οικου
μένης διδάσκαλος Παύλος την κεφαλήν άπετμήθη. Βαρθολομαίος ό θείος 
το δέρμα άπαν άφήρηται. Καί άλλος άγιος άλλω τινι τρόπω τον ζην άπηλ- 

490 λάγη. Και πάντες οι άγιοι οι μυρίων κόσμων αντάξιοι καί μαρτυρικόν βίον 
257β εζησαν καί άθλητικώς | τον βίον κατέλυσαν. ’Εγώ δέ μυρίονς οφειλών θανά

τους, εν άνέσει καί δόξη τον βίον παρέρχομαι. ΙΙόθεν ουν σχώ μικράν παρ
ρησίαν ; πόθεν έσται μοι έλεος; Τί, μη λέγω τι μεΐζον, τί γένωμαι όταν ό 
γλυκύτατος ’Ιησούς καί θεός μου, οΐα κριτής φοβερός, επί μετεώρου τον 

495 θρόνου καθήμενος, την ιδίαν πλευράν ώρνγμένην τη λόγχη καί τάς εαυτόν 
ημαγμένας παλάμας έπιδείξει έκεϊθεν, ας δι’ εμέ εν σταυρω καί την έμην 
αμαρτίαν- καθήμαξεν ; Αυτός δέ μηδέ ράπισμα η έμπτυσμα εν υπέρ αυτόν 
νπομείνας έπιδεΐξαι δννήσομαι.”Ωφελον ουν κατ’ εκείνην την νύκτα, καθ’ ην 

499 της νηός επέβην αναγόμενος έκ της Κρήτης, τφ βυθω τής θαλάσσης προ τών 
258α διωξάντων παρεδιδόμην. Είθε δηλητηρίω προς αυτών ή ξίφει τό \ ζην άφη- 

ρούμην. Ον τω γάρ αν ενθνς τω του Θεόν πρόσωπα) εμφανιζόμενος [ον τω], 
μικρού ελέους έτύγχανον. "Ος, τό γε νυν έχον, τών μεγίστων άατοχήσας 
ελπίδων, οδυνηρόν έλκω βίον καί αχαριν. ’Ώ προ πόσων ενιαυτών τή 
μελέτη ταντη ένησχολονμην, ποαάκις υπέρ τούτον τό θειον ήνώχλησα, 

505 «Κύριε» λέγων «καί Θεέ τής ζωής μου, ώς οϊδας προξένησόν μοι τό ζην 
εν σοί, καί ώς δύνασαι δυνάμωσόν με άποθανείν υπέρ σου. Ή δ’ ουν λάβε 
απ' έμοϋ την ψυχήν μου, δτι ονκ είμί ζωής άξιος». "Ω μακαρίων εννοιών, 
άςπερ κατά την νύκτα εκείνην εν έμαντω έστρεφον, προαδόκιμον έχων τον 

509 θάνατον. ’Ώ, χαράς άνεκφράστον καί χρηστών ενθυμήσεων ! Αϋριον γάρ

483-484 σπονδαΐον ονδεν ούδε ita codex; forsitan, απουδαΐον ουδόν, ονδεν 
quod alibi Vulgaris Eug. edidit. 48δ προ cod. 490 (ο! αγι)οι... (άν)τάξιοι καί 
μαρτυρικόν βίον) supplevi. 493 τις γίνομαι cod. 500 παρεδιδοίμην cod. 506 εί 
δ’ ουν cod. 508 έιρεξον cod.
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258β ελεγον τώ Χριστώ παραστήοομαι. Αϋριον όψομαι | το αθέατοι· κάλλος. ’Ήδη, 
νυν όσονούπω, σωθήσομαι. Νυν έρώ τω Κυρίω «’Ιδού διά τον σδν νόμον 
θανάτου και αυτός πείραν έλαβον». ’Αλλά, κρίμασιν άρρήτοις, τον τνχεΐν 
μεν του τοιοντον τέλους άπέτυχον, τοϋ Χρίστον δέ τή χάριτι, του της προαι- 
ρέσεως μισθού ούδαμώς. ΙΙανταχοϋ γάρ και ή γνώμη, ώς τοϊς άγίοις δοκεϊ, 

515 όταν άπηρτισμένη f, ολόκληρον λαμβάνει τον στέφανον.
'Ορατέ δσον άπεΐχον και έ’τι διέστηκα της υμών διαθέσεως. 'Υμείς μεν 

γάρ και ζην με παρ’ ϋμΐν και τιμάσθαι έβούλεσθε. Αυτός δ’ ώς της ουρα
νίου βασιλείας έκπεσών, τό μη φθάσαι τότε θανειν ηγημαι, καί είσέτι, 

519 τονδε χάριν διαμένω περίλυπος. Εί δέ διά την εκ των λόγων προσγενομένην 
259α ωφέλειαν, πρόσωπον \ προς πρόσωπον άλλήλόυς ένορώμεν καί κ.αταμανθάνο- 

μεν τά πρώην κεκρυμμένα, παρασκευάζεστε γοΰν, ώς η δη παρήγγειλα, ΐνα 
καί ζώντες ενταύθα καί μεταστάντες εντεύθεν καί άναστάντες έν Χρίσει, 
άλλήλων ώμεν αχώριστοι καί Θεοΰ. "ίοτασθε στερροί έν τη πίπτει. Φοβεΐπθε 
τον Κύριον. Τής ελεημοσύνης έπιμελεισθε. ’Έργεο άλλήλόυς εις αγαθόν άγα- 

525 πάτε καί μνημονεύοντες τής έμής ψυχής έν ταίς προσευχαΐς. Τοις τάς σνν- 
εισάκτους εχουσι μη συγκοινωνείτε· ότι δει καί θεοστνγοϋς ζωής ούτως άπέ- 
χεσθαι, ώς θεαρέστου βίου έπιμελεισθαι. Μή λάθωμεν έαυτοϊς περιπί- 
πτοντες. Ού τω γάρ ποιούν τες, τής αιωνίου ζωής έπιτύχοιτε. Ύγιαίνοιτε έν 
πνεύματι. ’Έρρωσ&ε έν Χριατφ.

530 Μνησϋείη τής
αγάπης υμών 

δ Θεός.

520 (πρόσωπον) προς Supplevi.
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