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POËME ALLÉGORIQUE 

DE MEL1TÉNIOTE, 

P U B L I É D ' A P R È S UN M A N U S C R I T D E LA B I B L I O T H E Q U E I M P E R I A L E 

PAR M. MILLER. 

Le poëme dont je donne ici la première édition provient 

d'un manuscri t grec de la Bibliothèque impériale, lequel, après 

avoir porté le n° 3561 2 dans l'ancien fonds du roi, est aujour-

d'hui inscrit au catalogue impr imé sous le chiffre 1720. 

Ce manuscri t , apporté d'Orient en 1687, est un petit in-folio 

contenant 192 feuillets en papier de coton et très-fort endom-

magé par les vers. A la fin du feuillet 72 verso, on trouve un 

calcul d'années, de mois, de semaines, de jours et d 'heures, 

qui répond à l 'année 1^92 , époque à laquelle le manuscrit 

paraît avoir été écrit. Il est extrêmement incorrect, et l'encre 

est devenue si pâle , que la lecture en est à la fois pénible et 

difficile. En tête est placée une notice détaillée de la main de 

Boivin, laquelle ressemble, à t r è s -peu de chose près, à celle 

du catalogue imprimé. Dans ce dernier , l'article 14° est ainsi 

conçu : « Melitiniotœ versus politici de temperantia, in quibus 

Melitériiote. 1 
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De Psellis, qui sont bien moins importantes. Comme peu de 

personnes ont à leur disposition la nouvelle collection du 

Vatican, je pense qu'il ne sera pas sans intérêt pour le lecteur 

de reproduire ici la notice de Léon Allatius sur Théodore 

Meliténiote. 

« CXXXIII. Theodori Meliteniotae (jrœca Evancjeliorum expo-

sitio extat Romae in bibliotheca vaticana; Gesnerus. Theodorus 

Meliteniotes (jrœce Evangelia interpretatus, extat ms. in bibliotheca 

vaticana ; Possevinus. Ego legi ipsius liarum in Evangelia enarra-

tionum librum quar tum, cujus titulus ita se habebat : Toù 

μεγάλου σακελλαρίον της άγιωτάτης μεγάλης του Θεού έκ-
κλησίας, και διδασκάλου των διδασκάλων, καϊ άργ^ιδιακόνου 
Θεοδώρου του Μελιτηνιώτου των εις τρία δα τριπλήν έζηγή-
σεων του δια τεσσάρων Ευαγγελίου το τέταρτον. « Magni sa-
« cellarii sanctissimas magnœ Dei ecclesise, et magistri magis-

« t rorum, et archidiaconi Theodori Meliteniotae, enarrationum 

« in triplain triadem Evangelii, quod ex quatuor u n u m factum 

«est, liber quartus. » — Ejus introductio liaec est : Θεού τρι-
συποσΊάτου και παντοδυνάμου συναιρομένουπέρας μεν 
δένεται συν τω πρώτω βι€λίω καϊ τω δευτέρω, καϊ το τρίτον 
του παρόντος συντάγματος, έν ω §η συντάγματι σκοπός ούτος 
έμοι τω μεγάλω σακελλαρίω της άγιωτάτης μεγάλης του Θεοΰ 
έκκλησίας, και διδασκάλω των διδασκάλων, και άργ^ιδιακόνω 
θεοδώρω τω Μελιτηνιώτγ, πάσαν κατά μέρος την ιεράν του 
3~είου Αουκα βί§λον ευαγγελικών έρμηνεύσαι καθ' όσον οιόν 
τε, ταύτΐ] τε συν εξηγήσει προσθεΊναι, κατά γε τον τω λόγω 
καιρόν προσήκοντα, και à τοις άλλοις εύαγγελισίαΐς τούτου 
παραλιπόντος εϊρηται, μίαν ώσπερεί συγγραφήν τό δια τεσσά-
ρων άγιον Εύαγγέλιον πεποιηκότι,και την των &είων ευαγγε-
λιστών συμφωνίαν έν άπασιν άποδεδειγβτι, και άμα την πα-
ροΰσαν διελεϊν πραγματείαν εις τριάδα τριπλή ν βιβλίων, και 

ι . 
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τούτων έκασίον πάλιν εις τριάδα τριπλήν διαλέξεων, και το 
σύγγραμμα πάν ούτω πως έπιγράψαι, sis τριάδα τριπλήν έζη-
γησεις του δια τεσσάρων αγίου ευαγγελίου · το τέταρτον δε 
βι§λίον τού παρόντος συντάγματος λαμ§άνον άργ^ην, τα έξης 
των τού ιερού Ματθαίου ρεμάτων εγει προκείμενα κατά την 
πρώτην αυτού διάλεζιν, ούτω διεζιόντa. «Deo, qui est unus in 
« tribus personis, i temque omnipotens, coopérante, finem acci-

«pit cum primo et secundo horum commentariorum tertius 

« liber, in quo propositum est mihi magno sacellario sanctis-

« simae magnye Dei ecclesiœ,et magistro magistrorum, et archi-

« diacono TJieodoro Meliteniotœ, omne secundum partes sacro-

« sanctum clivi Lucse Evangelium ut potero exponere, illique 

« cum exjiositione apponere, tempore secundum rationem ta-

« men opportuno, quœ ab aliis evangelistis dicta sunt , et ipse 

« omiserit; veluti una composilione Evangelio, quod ex quatuor 

«fueri t , facto, et divinorum evangelistarum concordia in om-

« nibus demonstrata. Item in animo est, praesens opus dividere 

« in triadem triplam l ibrorum, rursusque l ibrorum unum-

« quemque in triadem triplam disceptationum, et universo 

« operi t i tulum liunc prœfïgere, in triadem triplam enarratio-

« num sancli Evangelii, quod ex quatuor unum factum est. 

« Quartus vero liber operis incipit ab illis quœ sequuntur 

« Mattbsei verbis in prima sua disceptatione hoc modo. » — Ex 

quatuor itaque Evangeliis unum Meliteniota fecit, et novem 

libris exposuit, quorum singuli novem disceptationibus com-

plebantur . Opus est, quod ipse vidi, doctum, divina doctrina 

refer tum, et d ignum quod lucem videat1. Deus faxit ut reliqui 

octo libri gravi reipublicse christianœ jactura non intercide-

1 « Reapse nos insignes liujus praestantis raîtront ils clans les volumes suivants, dont 

« operis parles aliquantas prelo mox sub- l ' i llustre cardinal avait préparé la publi-

« jiciemus. A. M. » Peut-être ces extraits pa- cation. 
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r i n t l l n eadem bibliotheca haben tu r e j a s άσΊρολογούμενα, as-
trologica. Scoriaci vero in regia, ejusdem εκ τού πρώτου της 
άσίρονομικής βί§λου προοίμιον εις την άστρονομίαν. Ίί έσΊιν 
άσΊρονομία, καΐ παρά τίνων ευρεθείσα. ήλθεν εις Ελληνας. « Εχ 
« primo astronomico libro p roœmium in astronomiam. Quid 

« est astronomia, et a quibus inventa ad Grœcos pervenit? » — 

Ejusdem illic 1 prope est άσΊρονομικής τρι€ί£λου ή πρώτη, η 
ψηφηφοριών εισαγωγής, « astronomicorum tr ium librorum pri-
« mus , sive de calculandi ratione introductio. » Ρ .θεό? ήγείσθω 
παντός έργου τε και λόγου, φησί τις των πάλαι σοφών. Δευ-
τέρα, η ψηφηφοριών ερμηνεία και συμφωνία, « secundus, sive 
« calculandi interpretatio et concordia. » P. Θεοΰ συναιρομέ-
νου τούτο παν εν σοφία πεποιηκότος, τον τε άνθρωπον. Τρίτη, 
η ψηφηφοριών κατά Πέρσας διάταξις, «tertius, sive modi cal-
« culandi secundum Persas descriptio. » P. Ίριάδος της μακα-
ρίας παντοδυνάμου τε και αγίας και ζωαργ^ικής. Argumentum 
horum l ib io ium idem auctor in proœmio libri tertii hune in 

modum prosequitur : Èv μεν τω πρώτω της άσΊρονομικής τρι-
€ί€λου την ψηφηφοριών είσαγωγην διαγράψαντες, έν Sè δευ-
τέρα τ ας της μαθηματικής και μεγάλης συντάξεως ψηφηφορίας 
Si' ακριβείας, ως ενήν, εφοδεύσαντες, άμ αύταΐς και τάς των 
προχείρων Si' υποδειγμάτων έκθέμενοι και την τούτων συμ-
φωνίαν ακριβώς ύποδείξαντες · ενταύθα εν τΐ) τρίτη δηλαδή καϊ 
λοιπή τών υποκειμένων τάς τών Περσικών προγείρων κανό-
νων ψηφηφορίας προήγβημεν άνατάξασθαι, ήSη μεν άλλοις 
έσπουδασμένας, πλείονος Sè όμως δεομένας τής σαφήνειας, 
και μάλισία τω μή κατά την προσκήκουσαν αύταΐς έρμηνείαν 
καθ' Ελληνας εκδεδόσθαι, ας ημείς, ως αν οϊοί τε ώμεν εκθεί-

' Dans le Man. gr. Φ. 1, 5 , fol. 12 ι r. : 
Èx τού tsρώτου r f j s άσΊρονομικήί τριβιβλου 
r) ψηφηφοριών (prius erat ψηφηφοριχον) 

εισαγωγής Θεοδώρου τοϋ ΐιίελιτηνιώτου. 
Voy. mon Calai, des rnss. gr. de l'Escurial, 
p. ι l\i. 
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ναι σαφώς τζειρασόμεθα" και δη και τάς των κανόνων έπιγραφάς 
έπιγράψομεν ακολούθως τ οις ήμετ έροις1. «Cum astronomico-
« rum tr ium librorum in primo calculandi rationis introduc-
« tionem descripserimus; in secundo vero mathematicœ magn;e 

« constructionis calculandi rationes accuratœ, ut potuimus, di-

« gesserimus, una cuin illis, qui ad manum sun tpa ra t i , cano-

« nibus expositis per exempla, et eorum concordia exquisite 

«ostensa; hic in tertio nempe, et qui reliquus est in ista trac-

« tatione, Persicorum facilium canonnm calculationes digerere 

« adducimur, ab aliis etiam olim enucleatas, sed. majore tamen 

« expositione indigentes; eoque potissimum quod non uti de-

« cebat in grsecam linguam translatae sunt , quas nos pro viri-

« bus clare exjDonere conabimur, et etiam canon um descriptio-

«nes, nostros sequentes, perscribemus. ·> 

« Non defuere qui eum et convicio insectarentur, et operi 

maledicerent, quibus respondit quisquis ille fueri t in ipso 

operis prospectu : 0 άνηρ ούτος ο την βαρούσαν βί€λον συγ-
γεγραφώς, δοκεΐ δε χάμοι μηδενι άποδεϊν των έν σοφία περι-
βόητων, κατά γε το μαΟηματικόν είδος της φιλοσοφίας, ει τι 
κ άγω δοκώ δύνασΟαι κρίνειν τΰερί τά τοιαύτα, λπεριμερίμνως 
ουν δέϊγ^ρησΟαι τοις ύπ' αυτού λεγομένοις μηδέν α λόγον τζοιου-
μένους των έπιχ_ειρούντων αυτόν διασύρειν ε'ισι γάρ τίνες ολί-
γοι κομιδη των έπ' έμού λεγομένων, οί δια φαυλότητα γνώμης 
άπηριθρυασμένως- και τούτο τχοιεϊν έτόλμησαν. « \ ir iste, qui 
« librum hunccomposui t ,v ide tur mihi , intereos qui nomen aii-
« quod in sapientia consecuti sunt , in ea parte philosophiae quse 

La préface et le premier chapitre de d'Isaac Vossius, et reproduits dans la Bill. 

cct ouvrage ont été publiés par Ism. Bouil- Gr. de Fabricius, t. X , p. koo et suiv. Sous 

laud, en grec et en la t in , à la suite de le n° 2290 , la Bibliothèque impériale de 

l 'ouvrage de Ptolémée De judicandi facul- Paris possède aussi un manuscrit de celte 

taie et animi principata, Paris, i 663 , in -4° , .p réface et de ce premier chapitre, 

d 'après un manuscri t de la bibliothèque 2 Lisez άπηρνθριοίσιιένως. 



« mathematica tractat nemini esse secundus, si quid ego circa 

« scripta hujusmodi judic ium ferre posse non ineptus existimor. 

« Absque examine itaque dictis illius assentiendum est, illis ne-

« glectis qui in eum dentem exacuunt. Sunt etenim nonnull i , 

« sed pauci admodum, qui mente lœsi, inverecunde hoc ipsum 

«patrare ausi sunt.» — Scribebat anno Christi 13611, sub 

Johanne Palaeologo. Leguntur ejusdem tractatus Περί συνο-
§οπανσεΧϊΐνων [De pleniliiniis), et alia plane innumera in astro-
nomicis. » 

2° Constantin Meliténiote fu t aussi archidiacre de la grande 

église de Constantinople, et vivait à la fin du xiiic siècle; il est 

rangé parmi les λατινόφρονες qui travaillèrent avec tant de 

zèle à la réconciliation et à l 'union des deux Eglises d'Orient 

et d'Occident2. En 12 70, Michel Paléologue, inquiet des pré-

paratifs que saint Louis faisait alors pour la guerre contre les 

Sarrasins, fit par t i r des ambassadeurs; c'étaient le chartophy-

lax Veccus et Constantin Meliténiote3. Ils arrivèrent en Afrique 

la veille de la mor t du saint roi, qui leur fit un très-bon accueil 

et écouta favorablement les lettres de Michel; mais leur am-

bassade resta sans résultat. Plus ta rd , lorsque Jean Veccus fu t 

patriarche de Constantinople, Meliténiote partagea fidèlement 

les opinions et les malheurs de ce dernier, qu'il accompagna 

eu exil avec Théodore Meliténiote et George de Chypre' ' , et il 

fut entièrement privé de ses dignités5. 

On a de Constantin Meliténiote un traité, De unione Latino-

rum et Grœcorum et de processione Spiritus scincti, qui a été publié 

en grec et en latin par Léon Allatius6. 

' Fabric. Bibl. Gr. t. X , p. 4oo, le fait byzantin l'appelle à tort Jean Meliténiote. 

vivre à la fin du x m e siècle, circa a. 1300. Voy. Fabr . Bibl. Gr. t. X , p. 436, vet. ed. 
s Pachym. t. I , p. 5 Pachym. t. I I , p. a i . 
5 Niceph. Gr. p. 1177, ed. Bonn. 6 T. I I , p. 6/^2 et 765-921 de la Grœc. 
4 Niceph. Greg. p. i 3 o . Un historien orthod. Rom. 165g, 2 vol in-4°. Voy. Ban-
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3° Constantin Meliténiote, différent du précédent , était mé-

decin. On ne sait rien de lui , si ce n'est qu'il est auteur d 'une 

composition médicale conservée en manuscri t dans la Biblio-

thèque impériale sous le n° 21 Ce petit traité, t raduit du 

persan , est sans importance et ne contient que quelques feuil-

lets (du fol. 4oo v. au fol. ko h v.). 11 est intitulé : Αύται ai αν-
τίδοτο 1 έμεθερμ,ηνευτίσθησαν1 εκ των Περσών sis την Ελλάδα 
•παρά Κωνσταντίνου Ιατρού τού Μελιτινιώτου2 (leg. Μελί-η?-
νιώτου). Les auteurs du Catalogue impr imé de la Bibliothèque 

de Paris le font vivre à la fin du xme siècle, sans doute parce 

qu'ils l'ont confondu avec le précédent. 

Un autre Meliténiote, appelé Manuel, et frère peut -ê t re 

d 'un des précédents, est mentionné dans un recueil de lettres 

anonymes du commencement du xive siècle3, conservé en ma-

nuscri t dans la bibliothèque royale de Munich'1. Deux lettres 

lui sont adressées avec la suscriplion : Τω άδελφω Μελιτηνιωττι 
(leg. Μελιτηνιώτγ), et Τω Μελιτηνιοτγ (leg. Μελιτηνιώτγ) Μα-
νουηλ και συγγενή (leg. συγγενεΐ). Si nous avions sous les 
yeux le texte de ces lettres, peut-être y trouverions-nous quel-

ques renseignements qui nous permettraient d'établir si Manuel 

occupait un rang dans la société, soit comme homme public, 

soit comme homme littéraire. Mais, dans l'absence de ces do-

cuments , nous sommes forcé de nous en tenir aux deux seuls 

faits qu'il nous soit possible de constater, le nom d'abord du 

personnage en question, et l 'époque où il vivait. 

d in i , Calai bill. Laurent, codd. Gr. t. I , 3 Parmi les correspondants de cet ano-

p. 38/4. nyme on retrouve les noms de plusieurs 
1 Fabricius, qui reproduit ce titre (Bill. personnages auxquels Manuel Pliilé a 

Gr. t. XII, p. 780, vet. éd.), écrit à tort ε με- adressé quelques pièces de vers, ce qui 

θερμηνενΟήσζσαι. Le cod. reg. 2686 cité permet de fixer l 'époque de ce recueil de 
par Fabric ius répond au 2194 actuel. lettres. Voy. l 'addition d e l à fin. 

Fabric. Μελιτηνιώτου. 4 Voy. le Catal. de I la rd t , t. II, p. 28 
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De ces différents membres de la famille des Meliténiotes, en 

est-il un auquel on puisse, avec quelque certitude, attribuer le 

poëme que nous publions ici? Nous ne le pensons pas. Théo-

dore et Constantin l 'archidiacre nous semblent devoir être mis 

hors de cause; les connaissances astronomiques et les travaux 

sérieux du premier, la vie agitée du second, à la suite du 

patriarche Veccus, aux efforts duquel il s'associait avec le plus 

grand zèle, pour établir l 'union des deux Eglises, ne permettent 

pas de supposer qu'ils auraient perdu un temps précieux dans 

une occupation aussi futile. Leur style, d'ailleurs, n'a aucune 

espèce de rapport avec celui de notre poëte. Quant à Constan-

tin le médecin, nous ne pouvons partager l'opinion des auteurs 

du Catalogue impr imé, qui lui at tr ibuent le poëme en ques-

tion; la nature seule de ses études et de ses fonctions suffit 

pour détruire une pareille a t t r ibut ion, qui , du reste, n'est 

peut-être duc qu'à une erreur de la personne chargée de faire 

la table des auteurs , qui , par inadvertance, aura mis sous le 

même nom, Conslantinus Meliteniota, et YAnticlotarium et le poëme 

allégorique. 

Reste donc Manuel Meliténiote, sur lequel nous ne savons 

absolument r ien, si ce n'est qu'il vivait au commencement du 

xivc siècle. Que ceux qui se contentent d'une simple confor-

mité de nom admettent que ce Manuel est l 'auteur de notre 

poëme, je n'ai rien à objecter contre une semblable hypothèse; 

mais je ne vois rien non plus qui puisse lui donner du poids 

et de la consistance. Quoi qu'il en soit, l 'auteur se nomme Me-

liténiote, et il paraît avoir écrit à peu près vers la même 

époque, c'est-à-dire à la fin du xme siècle, ou au commence-

ment du xive. 

Dans la notice donnée par le Catalogue imprimé, et que 

nous avons reproduite plus hau t , les mots amatoriœ (juœdam ne 
Meliténiote. 2 
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sont point justifiés par la lecture du poëme. En parcourant ce 

poëme, l 'auteur de la notice a vu qu'il y était question de Vé-

nus et de l 'Amour, dont, en effet, on trouve une description 

avec des détails sur leurs attributs. Mais, comme le poëte passe 

en revue, de la même manière, tous les personnages de la 

fable , il a dû ne pas omettre les deux divinités en question; 

c'est ce qui a donné lieu à la méprise que nous venons de 

signaler. Quant aux mots maltacjue scita non indigna complec-

tens, ils sont de toute justesse. En effet, ce poëte, peu re-

commandable du reste sous le rapport du goût, du style et de 

la versification, entre parfois dans des détails très-curieux, qui 

touchent à des matières dignes de fixer l 'attention des ant i-

quaires et des philologues. Laissant de côté cette histoire fabu-

leuse de la civilisation, qu'on a composée au moyen âge, sou-

vent sur des erreurs amplifiées par la fiction et dont on trouve 

de nombreuses traces clans Cédrène et dans Jean Malalas, nous 

citerons une galerie mythologique où il décrit , avec leurs attri-

buts physiques ou moraux, tous les dieux de l 'antiquité, une 

galerie biblique consacrée aux personnages de la Bible, une 

liste très-considérable de toutes les pierres précieuses connues 

alors et qui permettent des rapprochements curieux avec Pline, 

Dioscoride, Galien, Psellus, etc., et la description des animaux 

monstrueux qui ont tant occupé la tératologie du moyen âge, 

tels que le Dragon, la Chimère, Pégase, Cerbère, la Gorgone, 

l 'Hydre, etc. On y trouve aussi des détails sur les inventeurs 

des arts et des sciences, sur les artistes et les grands écrivains 

de l 'antiquité, et sur d'autres points qui ne manqueront point 

d'intéresser le lecteur. 

Le manuscrit unique dans lequel ce poëme est conservé 

est, ainsi que nous l'avons dit plus hau t , d 'une incorrection 

déplorable. H y a quelques lacunes et de nombreuses trans-
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positions, un grand nombre de vers faux, des mots oubliés, 
réunis ou coupés maladroi tement; la confusion perpétuelle de 
ε avec ai, de ο avec ω, des voyelles η, ι, υ entre elles et avec 
les diphthongues ει et 01, multiplie à tel point les erreurs , 

qu'il n'y a pas deux vers de suite sans une ou plusieurs fautes. 

Il serait inutile et fastidieux de reproduire toutes ces leçons 

vicieuses; nous citerons seulement les principales. Le vers po-

litique employé par l 'auteur est celui de quinze syllabes, avec 

un repos à l 'hémistiche, c'est-à-dire à la hui t ième; quant à l'ac-

cent, il doit être placé r igoureusement sur la sixième ou sur la 

huit ième syllabe, et, à la fin du vers, sûr la quatorzième. C'est la 

forme de vers employée par Jean Tzetzès dans ses Chiliades. 

Σ Τ Ι Χ Ο Ι T O T Μ Ε Λ Ι Τ Η Μ Ω Τ Ο Υ 1 

Εis tïjv σωφροσύνην. 

Εχονσι δέ και τίνα ερωτικά, άλλα και τινα διηγήματα κατά άναγωγήν νοούμενα, 
ων δ>)2 λ? αλληγορία επιτροχάδην ελέχθη èv αρχή1 της Ιιηγήσεωζ. 

iùMu^fiiw Uj 
S "C ^ · 

Ερωτική διήγησις, άλλα σωφρονεσΊάτη, 
Μέτρφν-ψί καθηδύνουσα τους έρασίάς των λόγων. 

Θαυμάζονται παρά πολλών οι μυθολογογράφοι \ 
Ùs ψευδομυθοπλάτΊουσι ψευδοσυνθέτους λόγους, 

5 Καί Si' αυτών τους λογισμούς 3 -έλγουσι των ανθρώπων, 

1 Ms. Μελιτινιώτου. nuscrit . Tout le titre est à l 'encre rouge. 
a Ms. ών δή άλληγ. 4 Ce mot manque au Thésaurus, au-
3 A la m a r g e , de la main de Boivin : quel on peut ajouter aussi le composé μυ-

« Fort, έλέγχθη εν αρχή, » au lieu de θοπλάσΊημα employé dans le codex Par. 
έλέχθην. Αρχή τήε donné par le ma- 1234 , fol. 67 v. 

2. 
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Σπεύδοντες την άλήθειαν άει παραγαράτΊειν, 
Kai παρισΊάν ως άληθεϊς τοϋ ψεύδους τάς εικόνας1. 
Kai πρώτα, μεν θαυμάζεται παρά τών λογογράφων 
Αίσωπος à μυθοποιός και ψευδολογογράφος, 
Ως συγγραψάμενος πολλούς ψευδεπιπλάσίους μύθους, 
Κα ι ζώων2 συσΊη σάμενος φιλίας προς ανθρώπους, 
Kai μάγας αύθις δι'αυτών3 πολλάς κατασκευάσας, 
Δι' ων εύφραίνει τάς ψυγάς τών άναγινωσκόντων, 
Kai τάς καρδίας και τον νούν τών άκουόντων θέλγει. 
Επειτα τον ψευδώνυμον ύμνούσι Στεφανίτην, 
ύς δολιόφρονά τινα και ξένον και πανούργον, 
Κα; ψευδοκομπορρήμονα, δεινόν απατεώνα. 
Αλλοι φημίζουσι δεινόν είναι μηγανορράφον 
Ύόν Ιγνηλάτην πονηρόν όντα και κακεργάτην, 
Kai ταις τών λύγων έμπλοκαΐς και ταίς άπαταις τούτου 
Ανω κα\ κάτω σΊρέφονται τά πράγματα πανούργως. 
Ετεροι δε θαυμάξουσιν άλλους σοφούς αρχαίους, 
Πολλά ψευδολογήσ αντας ψευδό συνθέτου ς μύθους, 
Kai παραδειγματίσαντας τους τών άνθρώπων βίους, 

25 Ο ποιοι δε πεφύκασι και ποίους δεϊίι τυγχάνειν. 
Η δέ γ ε νύν διήγησις, ήν μέλλω διηγεΤσθαι, 
Ούκ εσΐι λόγος μυθικός, ουδέ ψευδής τις μύθος, 
Ού φαντασία δαίμονος 'J ούδε παραφροσύνης, 
Ού£έ ψευδοκομπόμυθοι λόγοι τών φληναφούντων, 

3ο Ούπ ονειρος ο τους πολλούς έςαπατών ανθρώπους, 
Αλλά λα,απρά διήγησις και παναληθεσΊάτη. 

Εν τω καιρώ τοϋ έαρος, τγ πρώτη τοϋ μα'ί'ου, 
1 Jean Pliiliponus, Contra Psellum de 2 Ms. ζώον. 

mandi œternitate, ed. Aid. p. 6 : Οίχετχι 3 Ms. δ αύτων, ce qui rompt la mesure, 
άρα αύτots καί ή δια τijs sixovos τοϋ s Ms. 8tj. 
ψεύδους τΰιθανότηε. Cicéron, De orat. ad 5 Dans le ms. Sa/μόνων, ce qui rend le 
Herenn. I I I , 17: De imaginibus memoriœ. vers faux. Voy. v. 120 et 14" 
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(Ούτος δε κρείτΊων των μηνών τών δώδεκα, τυγχάνει, 
Ω? ότι κόσμος πέφυκε πάσι τοΤς ύφ' ήλιου 

35 Και τών φυτών και τών ανθών αγλάισμα και κάλλος· 
Ερώτων yàp άνάμεσΊος ούτός έσΊι καϊ πόθων, 
Καί τής μυθώδους πρόξενος &εάς τής Κφροδίτης 
Ύήν γήν μιμεΐσθαι ούρανόν λαμπρώς παρασκευάζει, 
Ανθεσι ταύτην ψηλαφών πολλοίς ποικιλοχρόοις) · 

4ο Εν ταύταις γοϋν, ώς εϊρηται, ταϊς του μηνός ήμέραις, 
Οταν ή γή λαμπρύνεται ταΐς χλοεραΐς βοτάναις, 
Οταν καταφαιδρύνεται2 ποικιλομόρφοις πόαις, 
Καί βοτάνων σΊολίζεται και δένδρων ποικιλίαις, 
Ùs φαίνεσθαι νεόνυμφον3 έσ1ολισμένην κόρην, 

45 ΐίορφυρολευκοκόκκινον4 δεικνύράσα5 την όψιν, 
Κα« χρυσοπρασινίζουσα τή θ"έα τών πλοκάμων 
Οταν τα πλήθη τών πΊηνών πάντων τών π ετ ο μένων 
Αρχονταιe μέγα κελαδεΐν και συχι>οτερετίξεινΊ, 
Καί πάντας τους άκροατάς εις ήδονήν ώθώσι, 

5ο Καί τιτυ^ίζειν εύφυώς τα χελιδόνων γένη' 
Οταν ai κίσσαι τ ας φωνάς μιμώνται τών ανθρώπων, 
Καί φθέγγονται8 γλυκύτερον πάντων τών κελαδούντων · 
Οταν φωνώσι λιγυρόν καϊ σειρηναΐον μέλος 
Ύών άηδόνων οι χοροί καϊ τών λοιπών σΊρουθίων, 

55 Αλλων άδόντων γλαφυρόν, άλλων δε συριτΊόντων, 
Αλλων κραζόντων γοερώς τών πεφιλμένψν ήτΊηί>°, , :· ? I -
Καί Β-ρηνωδούντων ώσανεϊ και μοιρολογουμένων1ΰ. 

' Avec όταν il faudrait λαμπρύνηται et 5 Se rapportant à ή y f j du v. Ai-
les autres verbes au subjonctif. 6 Lis. άρχων rai . 

2 Lisez κατα^αιδρύυ>;ταί, et au vers sui- 7 Ajoutez ce mot au Thésaurus. 
vant σίολίζηται. 8 Lis. φθέγγωνται. 

3 Ms. νεόνυμφην. 9 Peut-être ητΊον. 
4 Ce composé, qui manque aux lexiques, 10 Ms. μνρολογουμένων. Voy. Notices et · . -

se retrouve vers 8 i et 28/12. extr. des mss. t. XIII , p. 244· 

M " 
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Οταν ai γλαύκα ι 1 κάθηντα ι προς άοικητους δόμους, 
Καί τ ας αύγάς κικάξουσι2 και πάσας τ ας έσπέρας· 

6ο Οταν άναπηδίωσι3 πάσα ι πήγα ι και βρύσ aik, 
Κα: διειδες και πότιμον ύδωρ άνα&λυσΊάνεί0, 
Kai -srâs οδίτης θέλγεται τη τούτων εύποσία6, 
ΰθέλησα τερπόμενος όδεύσαι καταμόνας, 
Καί τερ-φαι μεν την ορασιν πρώτον εν ταις βοτάναις, 

65 Εν ταΐς βαφαΐς τών γλυκερών και πορφυρών ανθέων 
Ολων7 ανθέων γέμουσαν και δένδρων περικύκλων 
Év ταΐ? γ^οιαϊς ταΐς τών φυτών, εν τοις τών δένδρων φύλλοις8, 
Ηίύναι μεν την οσφρησιν ταΐς όδμαΐς ταΐς τών ρόδων, 
Év ταΐς Ήνοαΐς τών ευωδών ώκίμων και βαλσάμων, 

70 Kai ταΐς λοιπαΐς άναπνοαΐς τών ήδυπνόων ίων, 
Καί &έλξαι μεν την άκοην τί? τών σΊρουθών πληθύει 
Τών κελαδούντων γλαφυρόν και τών τε^ετιζόντων, 
Καί πετομένων γύρωθεν9 και λιγυροφθογγούντων10· 
Τ;~; γεύσει11 δε γλύκανα ι μου τών όττωρών τω κόρω, 

75 Καί ταΐς βοτάναις ταΐς της γης ταΐς ούσαις εδωδίμοις· 
Καί &εραπεύσαι τη άφΐι τών βοτανών τη ψαύσει 
Καί τών ανθών και τών φυτών τγ 3-ίξει και τών δένδρων. 
Οδεύων ούν, ως εϊρηται, το τότε καταμόνας 

' Peut-êlre γλαυκές. Du reste, γλχΰχχι 5 Peu t -ê t re άνχξλνσ'Ι àvy, et plus loin 
était probablement une forme usitée au &έλγηται. 
moyen âge. 6 Ajoutez au Thésaurus le mot εύποσία 

2 Lisez χιχχάξωσι. Ce verbe est peut-être ainsi que les composés suivants : Βραδυπο-
une forme de κιχχχ§άξω qu 'on trouve dans σία, Theod. Slud. cod. Par. 1197, fol. 8 v. 
Eus ta tbe , p. 229 , 29. Voy. le Thésaurus —ϊωροποσία, cod. Par. 2 4 o 3 , f o l . ιηΐιν-
s. ν. Κίκκαβαΰ. ' Peut-être 6λην. Dans le ms. γέμουσa. 

3 Peu t -ê t r e άνχχηχίωσι. Dans Behker, 8 Ms. toast, δ. φύλοις. Voy. v. 182. 
Anecd. p. 7 , on trouve άνχπηίάωσι. 9 Ms. γύροθεν. Le copiste écrit tantôt 

4 Ms. βρύσσαι. Au moyen âge on di- γυρόθεν et {&χ\ΙοΙ·)>ύρωθεν. La place del 'ac-
sait βρύσι; pour βρύσις. Mais peut-êlre cent décide la forme qui doit être adoptée, 

l 'auteur a - t - i l écrit βρίσεις, comme ail- 10 Ajoutez ce mot aux lexiques, 
leurs. 11 Lisez την γεΟσιν. 
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Εθαύμαζον κατά, πολύ τών βοτανών τάς δέσεις, 
8ο Tàs ποικιλία? τών άνθών, την βαφην των χρωμάτων 

Πορφυρολευκοκόκκινον έν μέρει φαινομένων, 
Κα ι χρυσοπρασινίξουσαν1 και βενετοφοροΰσαν, 
Ευ μέρει δε λευκίζουσαν, πορφυρο§ε€αμμένην, 
Και λευκό μελανίζου σαν ταϊς πολυγ^ρόοις πόαις· 

85 ΕξεπλητΊόμην κατά νουν και τα των δένδρων πλήθη, 
Κα ι τούτων την εύπρέπειαν μάλλον ύπερεπτίμ >ουν2 

Βλέπων την συνηρέφειαν των κλάδων των άπειρων, 
Kai των όρπήκων την πληθύν, και τα των άκρεμόνων, 
Κα* των καρπών την ήδονην των έν τοις κλωναρίοις. 

90 Ô των φυτών δέ θάλαμος και τών άναδενδράδων, 
Καί τών καλάμων το δασύ και το βαλτώδες άλσος 
Πλέον τών άλλων εθελγε την ταπεινην \pu%tjv μου· 
Πλέον δε τούτων τών τερπνών και ξένων θεαμάτων 
Ο τών ορνέων με χορός ηϋφρανε τών έκεϊσε 

g5 Kat φθεγ-γομένων γλυκερόν μέλος καί μελιτώδες. 
Ύαϋτα γοΰν πάντα τα τερπνά της όρωμένης &έας 
Εις αΐνον διη·γείρασι και κεκινηκασί με 
Εις ύμνωδίαν τε τερπνην και 3-εϊκην την δόζαν, 
ΕΙς επαινον άπλήρωτον του πλάσΊου και θ-εοΰ μου. 

ιοο Ωί ούν ύπερεθαύμαζον τάς ζένας όπΊασίας", 
Ίών βοτανών τάς γάριτας, τών δένδρων τάς κοσμήσεις, 
Tas ώραί'σεις τών πΊηνών και τών άνθών τάς &έας, 
Εΐδον έκεϊσε διαυγείς και ζένας λαμπηδόνας, 
ύσπερ τι τάγος άσίραπης σφοδρώς έζεργομένας, 

ιο5 Kat δαδουχούσας τηλαυγώς, και πάλιν κρυπΊομένας-

' Ms. χρυσοπρασινίζονσα καί β ενετό- sauras. Mais peut-être faut-il βενετοχροου-
0ορούσα et partout le nominatif au lieu de σαν, qui manque également aux lexiques, 
l'accusatif. Pour le premier de ces deux 2 Ms. νπερειταΐνονν. 
verbes voy. plus haut v. 4 6 ; q u a n t a βενε- 3 Ms. buroias. V. 102, ms. ανθέων. La 
τοφορέω il ne se trouve point dans le The- mesure exige absolument la contraction. 
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Καθ' εαυτόν ούν έκπλ άγεις την ξένη ν λαμπηδόνα 
Καταλιπών την εχλαμπρον βλέπειν των δένδρων φύσιν, 
Καί των ανθών χα ι βοτανών τάς ξένας ώρα ΐσεις, 
Κα; των πΊηνών την εΰμελον φωνής1 λαμπροφωνίαν, 

no Τον νουν έθέμην εις αύτάς δραμεΐν τάς λαμπηδόνας, 
Οπως την τούτων έχλαμψιν 5εάσωμαι τις εσΊιν, 
Πόθεν εξέρχεται λαμπρά τοιαύτη φρυκτωρία, 
Καί τις ο τούτων πρόξενος, και τί τό φωτοφόρον. 
Ποιούντος δέ μου την όρμήν μάλλον συντομωτέραν, 

ιι5 Εΐδον μακρόθεν μέγισίον ώάτον2 λαμπρόν πάνυ, 
Πέμπον3 τάς ξένας άσΊραπάς εκ τών κεράμων τούτου. 
Κατά πολύ γ ούν εκπλαγείς τό ξένον τής Ιδέαςk 

ΕσΊην καθάπερ έννεός έκ τής όδοιπορίας, 
Πολλούς τους διαλογισμούς φέρων εν τη καρδία, 

ΐ2ο Κα« λέγων «Αρα φάντασμα δαίμονος μισανθρώπου 
Πλάσματα πλάτίει πυραυγή &έλον με χαταχαύσαι; » 
Αρα πολλήν τού λογισμού παραφροσύνην εσγ^ον, 
Μή δαίμων έναέριος φθονήσας με τον τάλαν 
Προς απώλειας βάραθρον σπεύδη χατα§αλεΐν με. 

Περί τη? Σωφροσύνης5. 
Φ 

125 Ταύτα και τούτων πλείονα κατά νούν σΊρέφοντός μου, 
Νεάνις τις πανευπρεπής0 εξαίφνης έξελθούσα 
Ενώπιον μου συνετώς εσΊη μετ' εύλα§είας, 
Κ όσμιον σγβμα φέρουσα καϊ την Ιδέαν ξένη ν, 
Κα; τού προσώπου την μορφήν άγαν εύπρεπεσίάτη, 

' Ms. àtpijs. 
8 Voy. Ducange , ν. Ùxtos. 
3 Ms. πέμπων. 
4 Ms. ε'ώέοιί. Cette confusion revient 

f réquemment . 

5 Ce titre et les suivants sont placés à 
la marge et écrits à l 'encre rouge. 

0 L'adverbe Έταΐ'ευπρεττώΐ, qui manque 
au Thésaurus, est employé dans le Codex 
Par. 25O , fol. 77 r 



ι3ο Ηι> οφθαλμός ανθρώπινος ουκ εΐδεν' εις αιώνας, 
Ού^έ ιδεΧν2 δυνήσεται τοιούτου γαραχτήρος' 
Τ à κάλλη γάρ τών γυναικών ένίκησεν εις κάλλος, 
Kai την εύπρέπειαν πολλήν είχε της εύκοσμίας. 

Ερώτησι* της Σωφροσύνη?. 

Μετά πολλής δε τής αίδούς έφησε τάδε πρός με-
135 « Ι ί ώ = , ξένε, ταύτην3 την όδον την ά§ατον οδεύεις; 

Kai πού τήν κίνησιν ποιείς την τής δδοιπορίας, 
Αβατου ταύτης τής οδού μενούσης τοις άνθρώποις ; 
Κα ι πόθεν παραγέγονας σύ μόνος προς τα τήδε 
Mrj συνιών, ώς εοικε, πόθεν και πού πορεύη ; η 

ι4ο Εγώ δε ταύτην φάντασμα τυγχάνειν προσδοκήσας, 
Εντρομος όλος γέγονα, και προς φυγήν έτράπην11, 
Μηδέ τολμήσας προς αύτήν ποσώς αύτομολήσαι. 
Εκείνη τήν προσούσαν μοί δειλίαν έπιγνούσα, 
Kai τήν φυγήν ιδούσα μ οι σφόδρα συντομωτάτην, 

ι/(5 Αύθις έφώνησε φωνήν5 προς με συνετωτάτην 
« Ανθρωπε, σΊήθι, μή φο§ού ' ου φάντασμα τυγχάνω, 
Ού δαίμων τις παμπόνηρος πλανήσαι σέ σπουδάζων, 
Αλλ' άφθαρτον καθέσΊηκα χρήμα και δώρον μόνου 
Τον πλασΊουργήσαντος Θεοΰ πάλαι τους πρωτοπλάστους. 

15ο Αεΰρο γούν πρός με, άνθρωπε,δεύρο και μή δειλία· 
Μή δέδοικάς(' μου τήν μορφήν, μηδέ συνέγου τρόμω, 
Μηδέ δειλία συσχεθεις πάλαι φυγάς πορεύσγ, 

1 Au lieu d's?§sv, il y a dans le manus-
crit oi, sans doule le commencement du 
mol οιδευ, par confusion avec είδεν. 

5 Ms. είΐεϊν. 
ταύτην ajouté à la marge. 

4 Ms. έτραπον. Voy. v. 169 et 190. 
5 έφώνησε φωνήν, comme plus bas, 

Meiitémolc. 

ν. A58 : σνρίζειν συριγμούς. C'est ainsi que 
le poète Platon (ap. Allien. p. 665) dit 

Αύλούΐ S' έχουσά r is xoρίσκη Kaptxùv 

ΜΕΛΟΣ τι ΜΕΛίΖΕΤ AI τοις σνμπύταις. 
Hiéroth. Philos, ms. gr. 22/19, fol. 6/1 v. 
ΚΚΒΛΤΣΜΑ π η γ ή ς ΕΚΒΑΤΣΑΣ. 

Peut-être δεδοικώς. 

3 
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Kai πάντα γνωης και αυτός τα κατ' έμε προδήλως, 
Οποιου γένους πέφυκα, και ποία δή τυγχάνω, 

155 Καί πόθεν παραγέγονα, και πόθεν παρεισήχθην, 
Καί τις έσΊιν ό φύσας μέ, τις ή γεννήσασά με, 
Καί τίνες μοι συναίμονες, και τις και πώς καλούμαι. 
<όαρσοποιήθητι1 λοιπόν, και πρόσελθέ μοι, ξένε · 
Καί πάλιν παλινόσΊησον και συνομίλησόν μοι, 

16ο Καί τών έμών έπάκουσον επωφελών ρημάτων. » 
ΕσΊην ουν, εσΊην τής φωνής άκουσας του γυναίου, 

Καί προς αυτήν τους οφθαλμούς έρείσας τών ομμάτων'2 

Καλώς τήν όψιν ε§λεπον τής &αυμασίας Κόρης · 
Καί σΊοχασάμενος αυτήν μή φάντασμα τυγχάνειν, 

11)5 ΤΙρός αυτήν ηύτομόλησα τον φό§ον άπορρίψας, 
Καί προσεκύνησα3 χαμαι, « Χαίροις, ειπών, κυρία. » 
Η δέ μετά πραότητος προσυπαντήσασά μοι!ι, 
« Τί, ξένε, τρόμω συσχεθεις, εφησε, και δειλία 
Ούτως άθρόον εις φυγήν έτράπης δειλανδρήσας, 

ι-ο Μή Β-εασάμενός τινας ένοπλους, ξιφηφόρους, 
Ζητοϋντας άναιρήσαι σε, φόνιον άπειλοϋντας, 
Η δράκοντας, ή λέοντας, ή &ήρας πυριπνόους, 
Σπεύδοντας Βτέσθαι σε βοράν έν ταΐς αυτών γασΊέραις5. 
Ανθρωπε, γύναιον οράς· τί δειλανδρεϊς, εϊπέ μοι; 

i-à À πόθου φό§ον άπαντα νυν και πειθάρχ^ησόν μοι, 
Καί πάντα μοι τα κατά σέ σαφήνισον προδήλως. » 

Ύαύτης άκούσας τής φωνής άνέθορα του φό§ου · 
Καί, « Ξένος, εφην, δέσποινα, τυγχάνω πα ροδίτης· 
Ήρετισάμην, ώς όράς οντά μεμονωμένονύ, 

1 Panlaleon in S. Micliael.cod.Par. 5 ο ι , 1 Ms. ττροσχννήσοίσα. 
loi. 129 r • Os καί Q-αρσοποιών αύτδν μή 4 Ms. με au-dessus de μοι. 
κατχπΊήξαι τον §ιώκοι»τα. Γασίέρζιζ dans le grec moderne au 

3 Noter l'expression o't οφθαλμοί τών lieu de γασίράσι ou ·γχσΊήρσι. 
ομμάτων 0 Ms. μεμονομένοί. 
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ι8ο Ε/» τον του έαρος καιρόν όδευσα ι καταμόνας, 
ί2ς εύΘρανθώ τω έαρι και τη τροπή του γ^ρόνου, 
Κα; τών ζέφυρων ταΐς πνοαΐς και τοις τών δένδρων φύλλοις', 
Καί τών ανθών ταΐς καλλοναΐς, και τών πτηνών τοις φθόγ-
Ô και ποιησας εβαινον τερπόμενος και χαίρων, [γοις-

185 Καί τον θεόν ύμνολογών τον ποιητην απάντων. 
Αλλά τηρησας άς όρας έκεΐθεν λαμπηδόνας 
Εξεργ^ομένας δι' αυτών από τίνος ώάτου2, 
Προ? ταύτας εΐχον την όρμην Β-έλων μαθεΐν και ταύτας. 
Την ση ν δε &εα σάμενος άφνω μορφην ένταύθα 

ι go Καταπλαγεί* την ορασιν έτράπην είς δειλίαν 
Επεί δε πάλιν άπ' έμού τον φό§ον άπεσείσω 
Καί της ψυχής έδίωξας τό θορυβούν με3 δέος, 
ΐίού, νυν πάρειμι και σοι τα πάντα σαφηνίξω. 
Αλλά και σύ τα κατά σε σαφηνισόν μοι, Κορ)7, 
Καί δίδαζον à δει μαθεΐν, ως γνώσωμαι!ί τί κρεΐτΊον, 
Καί τών απάντων ποιητην υμνολογήσω πλέον · 
Ετι γαρ τό ψυγίδιον βάλλεται μου τω φό§ω, 
Καί πάλλεται κινούμενον τό περικάρδιόν μου. « 

Ερμηνεία τη s Κόρης. 

Η Κόρη γούν άντέφησε ταύτα μετ' εύλα§είας · 
2οο « ίΐάτον νύν όπερ5 όρας, ώ ξένε, λάμπον μέγα, 

Εμόν έσΤι τό οίκημα, θεού δε τούτο δώρον. 
Εγώ κυρία πέφυκα τούδε τού Βείου δόμου, 
Καί τού συνόντος έπ' αύτω κυκλόθεν6 Παραδείσου, 
Καί πάντων τούτων τών τερπνών και ξένων θεαμάτων 

1 Ms. καί τών δένδρων τofs φύλοΐί. Voy. 3 Ms. S-ορυβοΰίψαι (sic) d-os. 
ν. 67· 4 Ms. γνώσομζι 

2 Ms. ώάτου. Du reste, on voit qu'il faut 6 όπερ ajouté par une main plus 1110-
accentuer ώάτυν, ([ue l 'auteur fait toujours derne . 

neutre. Vov. v. 200. " Ms. κύχλωθεν. 
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2ο5 Εγώ δεσπότις1 πέφυκα, έγώ μόνη κυρία· 
Εμοι καθυποτάσσονται και πάντα τά ίση ρ ία, 
Κ αϊ πάντα τά συρόμενα, και πάν έρπετόν'1 ζώον, 
Κ ai ζώα μυριάριΟμα3, και τών πΊηνών τά πλήθη 
Ιών στρεφομένων ένταυθοί και τών περιπολούν των. 

a ίο Εγώ &εόθεν ελαβον τούδε τού τόπου, ξένε, 
Εξουσιάζειν και κρατέϊν, άργειν και βασιλεύειν. 
Συνήθους δέ προκύψασα τού διειδούς ώάτου, 
Οπως τοις πάσιν ευφρανθώ τοις ούσι κύκλωθέν μου, 
(ίκτείρησά σου την μορφήν, ήλέησα την &έαν 

2ιό λδούσα σε μονώτατον, πλανώμενον άδίτην'*, 

Μ:; συνιέντα πόθεν, πού, και πώς εσΊαι σοι βλάβη, 
Kai τον προκείμενόν σοι νύν θάνατον αγνοούν τα, 
Kat διά τούτο την όρμήν έποίησα ταγείαν 
ΧΙρός σε κατήλθον,ώς οράς, ταύτά σοι φθεγγομένη · 

2 >ο Μάτην οδεύεις την οδόν,ήν έσπευδες άνύειν 
Μάτην τούς κόπους έγεας και τους πολλούς ιδρώτας ' 
À§ατον νόει την όδον ταύτην άνθρώπων γένει, 
Κ ai τοις άγγέλοις άγνωσΊον άνευ έμών ρημάτων. 
Πολλοί γαρ φύλακες εισι και φρούρια μεγάλα, 

22 5 Κ ai φυλακής άσφάλεια μεγίσΊη και μεγάλη. 

11 ερι τών έπΊά φρουρίων τών έν τω Παρχδείσω 
και τω οί'κω της Σωφροσύνηs. 

Το τΰρώτον. 

ΕσΊι γούν πρώτος ποταμός μέγας και βαθυρρόας'', 

Ms. δεσπότη?. ριάριΟμα επαγόμενο*. Jean Slauracius , in 
11 faudrait τιϊν ερπετόν te, sans και. S. Demetr. cod. Coisl. 146, fol. y3 r.: Σ7ρα-
V. 5 4 3 : Είχε κεφαλάί, δοκώ, μνρια- τηγιχώτατος δ' ούτοι ην τά πολεμικά, 

ρίΟμουί. V. 2777 : kat τετρημένη γύρωθεν σΐρατον μυριάριθμον συντα7τόμενοί. 
όπαΐί μνριαρίθμοις. Niccpli. Xanlhop. Sy- 4 Ms. ΰδοίτην. 
nux. cod. Par. i 5 2 5 , f o l . ι 4 ν.: Στίφη μν- 5 Nonnus , Dionys. II , 55 : Και βυβίω 
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Πλατύΐ καί δυσπεραίωτος, τ α χ ύ ς , ρευματοφόρος, 
Και τοις άνθρώποις άπλευσΊος, πόρον 1 μή κεκτημένος. 

/ / 1 / Δεύτερον φρούριον. Η ystpvpα. 

Εσ7ί ί έ τοΰτο2 γέφυρα μεγάλη, σιδηρέα, 
•(3ο Βαθ^ί^οσί^ροσ7ρωτο5, δύσβατος και τραχεΓα, 

Κλοΐ'^ομε'ΐη; πάντοθεν, πΊώσιν έπαπειλούσα, 
Κα ι τους ένταϋθα βαίνοντας ριπΊοϋσα προς το ρεύμα. 
Oûs ά£αρπά£ω?' ποταμός ό κάτωθεν προσρέων 
Βάλλεί τοΓ> ρεύμασιν αυτού έν όίς καταποντίζει 

235 Καί βρώμα δίδωσιν αύτουςΑ τοϊς ποταμίοις ζώοις. 

Τρίτον φρουριον. II πύλη τη? γεφύρas. 

Ύής δε γεφύρ ας π άντοθεν ίσίατο πύλη, ξένε, 
ΜεγίσΊη, μονοσίδηρος11, σιδήρω κεκλεισμένη, 
Κωλύουσα τήν εϊσοδον όδεύειν τήν έκείσε, 
Αιά το ταύτης σΊερεόν καί κατωχυρωμένον. 

Τέταρτον φρούριον. Τά S' θηρία,5. 

2ί\ο Εκείθεν δε τοϋ ποταμού τόπος τυγχάνει λείος, 
\ι§αδιαϊος° καί πολλάς έχων άγέλας ζώων, 
ΙΙολλώ?; ήμέρων, καί τινά τών μή ήμερωμένων · 
Αλλ' έχει καί τινά φρικτά θηρία, τερατώδη, 
Σφοδρώς πρός τούς οδεύοντας έκείθεν προπηδώντα, 

σ'είχονσα BATÔN ΡϋΟΝ υδατι πείώ. J'ai-
merais mieux ΒΑΘΫΝ Ι Ό Ο.Y 

1 ΙΙόρου, locum uli transiri possit. Dans 
le ms. πόρρω μή κεκτημένος, ce qui n'a 
point de sens. Celle correction paraît cer-
taine. 

Se rapportant à φρούριον du titre. 
Ms. αύτοΓί. 

4 Ajoutez ce mot au Thésaurus. 
5 On ne comprend pas le chiflre S ' ,qui 

probablement doit être retranché. Voy. 

plus bas v. 4 2 8 et sqq. les détails du qua-

trième φρούριον. 
0 Chrislophor, Patrie. M end. cod. Pai . 

1578 , p. 35o : Kai μέσον πάντων μιας 
κοίτης λι§αδιαί'αυ γήν και χλοεράν. 



2/ι5 Καί φθάνων τούτοις τάχ^ισΊα τοις όξυτάτοις δρόμοις· 
ι\ι' ών ό τόπος άβατος καθέσΊηκε τελείως. 

ΪΙέμπΙον φρούριον. Η τάφρος. 

Εΐτά τις τάφρος πέφυκε βάθισΊος και π λ α τ ε ί α , 
Κάκείνη δυσδιόδευτον εχουσα την πορείαν. 
Τελείως άνεπί§ατον την τρίτον έχει ταύτην, 

25ο Αιά τό πλάτος τό πολύ και τό κρημνώδες βάθος, 
Οπερ άθέατον έσΊιν όμμασιν άνθρωπίνοις. 

Εκτον φρούριον. Το άλσος. 

Αλσος δε πέφυκε δασύ, καί σύγχυσις μεγάλη, 
Ην άνθρωπος ού δύναται φράσαι καί καταλέζαι, 
Δίά τό ταύτης σύνδενδρον και τό Βαμνώδες1 πλήθος· 

255 Htîs κυκλούσα γύρωθεν τον τείχους 3* εμελίους 
Οΐμαι συγκλείεΐ'] και αυτά, τά γένη τών σΊρουθίων, 
Ως μη διέρχεσθαι ποσώς11 ενδοθεν τών τειχέων. 
Τοσούτον έσΊι σύσκιον, δασύ τε και βαλτώδες, 
ίΐς μηδ' αύτόν τον ηλιον άκτΐνος ρίπΊειν μέρος. 

26ο Ταΰτα μεν πάντα φρούρια δύσβατα καί μεγάλα. 

Εβίομον φρούριον, τού τείχους'·' τού λειμωνος. 

ΕσΊι δε τείχος πάντοθεν πάμπαν ώχυρωμέι>ον°, 
Εναποκλεϊον εσωθεν τον κηπον και τον δόμον, 
Ου» εχω προς κατοίκησιν και προς πολλήν μου τέρψιν · 
Ουπερ τό μήκος, άνθρωπε, καί τό πολύ και μέγα 

1 Strab. ρ. 725 et j3g. La forme 
νοεώής pour Ο-αμνώδης est employée dans 
le ms. Par . 2286, fol. 2 r. 

2 Ms. τού τείχους τους Q-εμελίους. J 'ai 
re t ranché τους. 

3 Ms. συγκλείειν—γένη τά τών. 

4 Ms. ττοσός. 
5 Peut-être τά τείχος. 
" Ms. όχνρ ιψένο ΐ .Οη pourrai tconserver 

cette leçon en corrigeant τείχος en τοίχος, 
ce qui justifierait aussi έναποχλείων, donné 
par le ms. 



a65 Του ύψους του περιφανούς και του δυσθεώρητου, 
Ω» οϊμαι φύσιν βρότειον νικάν και νουν καϊ φρένας · 
Δευτέραν γάρ τις προσειπών τούτον πυργοποιΐαν 
Ουκ αν άμαρτοι τού σκοπού τω σΊογασμω τού λόγου. 
Ιδού σοι την διήγησιν εϊπον τών προκειμένων, 

270 ΤσΊερον δε τα κατ' έμε διδάξω σε πώς έχουν. 
Τί γούν, όδΐτα; την όδόν ταύτην άνύειν θέλεις 
Καί βαίνειν παλιμπόρευτος και τρέγειν έμπροσθόπους 
Η βούλει καί~κύνο€ατεϊνι και τρέγειν όπισθόπους 
Καί τα "λοιπά κατ α λιπεΐν, τούτων τών λεγομένων; » 

Απόχρισις izpos την Σωφροσΰνην. 

275 « Εί μεν αύτη καθέσΊηκας, ώς έφης, συ κυρία 
Καί πέφυκας βασίλισσα τούτων, καθά διδάσκεις, 
Αντι§ολώ, και δέομαι, και γόνυ κλίνω κάτω, 
Ινα συν σοι την άφιξιν ποιήσας ταγυτάτην, 
Καί πάντα σοι τα φρούρια ραδίως διοδεύσας, 

28ο ϊδω και τον Παράδεισον μετά και τού ώάτου, 
Καί τών έντός λεπΊομερώς την θέσιν καταμάθω. 
Εί δέ προς πόλιν λέλυθα έμήν2, όπερ ουκ οΐμαι, 
Εασον πάλιν ά€λα§ή βαδίζειν εις τούπίσω, 
Καί τής θανατηφόρου3 με λύτρωσον ταύτης τρί§ου. « 

a85 Τοίγουν11 ή Κόρη ταϊς έμαΤς πεισθεΧσα λιτανείαις, 
Καί ταΐς οίκτραϊς5 δεήσεσι μάλλον δυσωπηθεϊσα 
(Καί γάρ πεφύκασι κινεί'ν6 τα δάκρυα προς οίκτο ν 
Κα?.' και1 σιδηροχάλκευτος8 έσΊιν ο ταλανίζων), 

1 Ce verbe manque au Thésaurus. 
a Ce passage est cor rompu. 

Vers 551 : θέαν &χνχτηφόρον. Et vers 
6o3 : Πρόσωπον χαμχιλέοντος έχων S-ανα-
τηφύρον. Ce mot se trouve aussi employé 
dans Nonnus,Dion.XVII, i 6 e t X L V I I l , 9 3 . 

4 Ms. τί γοϋν. Voy. ν. ίχ 12, ou la η 
faute se retrouve. 

5 Ms. rois oixrpots. 
0 Ms. και vûv.au lieu de xcvsiv. 

' Ms. καί ajouté au-dessus de καν. 
8 Voy. v. 767. 
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Τοίαντα μοί λελάληκε ρήματα γαρμοσύνως · 
290 « Επεί καΟικετεύεις με καϊ δυσωπέις, ώ ξένε, 

Καί ιβούλει πάντα κατιδέϊν τά προσυπάρχοντά μοι, 
Μαθεΐν δε μου και τούνομα και τήν του γένους ρίζαν, 
λεύρο κατόπιν·* όδευε, και με νυν άκολούθει, 
Και βλέπε πάντα φανερώς ώνπερ ειμί κυρία. » 

295 Τούτων αυτής άκηκοώς τών μελιρρύτων1 λόγων 
ίΐδευον τρέχων άδεώς τον δρόμον σύν τή Κόρη, 
Εκείνης όδηγούσης με καί συνοδοιπορούσης. 
Εθαύμαζον δε χαΟορών τούς άνθηφόρους τύπους, 
Εκαλλυνόμην ταϊς κραυγ&ϊς τών λιγυρών όρνέων, 

3οο ΪΙγλαϊζόμην τή χαρά τών χρυσαυγών άνθέων · 
Μάλλον δε τούτων εχαιρον τή τής χαράς έλπίδι, 
Τι) προσδοκία τών πολλών καί ξένων θεαμάτων. 
Πολύν γούν τύπον διελΟών έπίπεδον καί λεϊον 
Εϊδον το πρώτον φρούριον τού &είου Παραδείσου. 

Πρώτον φρούριον. Ο τδοταμόζ. 

'ίο5 Ποταμός γάρ διήρχετο μακρόθεν τών τειχέων 
Εναποκλείων", καί φρουρών γυρόΟεν, καί φυλάτΊων 
Χπαντα τον Παράδεισον μετά καί τού ώάτου, 
Οπως μή ώσι τοις έχΟροΤς τοις μισοφθονοτρόφοις ' 
Εύχείρωτα4 προς πόλεμον καί μάχας εναντίων. 

3ιο Ερρεε γούν ό ποταμός μέγας καί βαΟυδίνης, 

' Ms μελιρήτων. Vs. 14^5 : Καν τού-
τοις συνε·) ράψατο κ ai μελιρρύτουs λύγου s. 
Vs. 2 ^ 9 ' : Tr;v μελίρρυτον φωνήν. Notar. 
Epist. ap. Boisson. An. gr. t. V, p. I32 : 
Οταν έρεθίζωμέν σου τήν μελίρρυτον γλώτ-
ταν, άπολοίύουσι πάντες εύοσμίας του λύ-
γου. 

1 D'où le mot έναπόχλεισΊos, employé 

par Tliéod. Slud. Episl. p. 270, B, éd. Y en 

Ce composé manque au Thésaurus. 
3 Ce composé manque aux lexiques. 
4 Vs. /178 : OCSè ταίί τούτων ήΐονais 

εύχείρωτοί όραται. Theodoret . IV, 191: 
Cliion. Epist. i 5 . 
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Ρεύμα,τοφόρος καί πλατύς, χρυσόρρους, μαργαρόρρους1, 
Αεινά έπ απειλούμενο s τοις ρείθροις Βυμωδέσι2 

Τοις βουλομένοις είσελθεΐν εντός τού Παραδείσου. 
Αλφειός3 δ' ην ό ποταμός ό κύκλω περιρρέων, 

3ι5 Τοις τών έρώτων βέλεσι πάντοθεν πΊερωμένος'', 
Καί σπεύδων είς συνάφειαν φθάσαι της έρωμένης. 
Κυκλών δε τον Παράδεισον μετά και τού ώάτου 
Ερωτικώς5 έμίγνυτο τη Αρεθούση λίμνη, 
Ητις εγγύςτυγγάνουσα τού Βείου Παραδείσου 

3ao Ασμένως προσεδέγετο τον φίλτατον νυμφίον. 
Ην ούν ΐδεΐν τι &έαμα ξένον και τερατώδες 
Καί καταπλητΊον τας ψυχάς τάς τών έρωτοληπΊων, 
Την λίμνην την Αρέθουσαν ύπΊίαν ήπλωμένην6, 
Καί μειδιώσαν ώσανει καί ρείθρα μη κινούσαν1, 
Καί δεγομένην την όρμην τού ποταμού γλυκέως, 
Êpr^na)v διάΟεσιν φυλάτΊουσαν προς τούτον 
Καί ταΐς συγκράσέσιν αύτού οΊμαι γαληνιώσαν. 

Περί τών δένδρων6. 

Πλήθος δε δένδρων ϊσΊατο τού ποταμού ταΐς ογθαις 
Καί πλείσΊη συνηρέφεια πυκνοδενδροφυ'ί'ας 

33ο Ιτέα ι τε10 και πλάτανοι και λεύκαι και πΊελέαι, 

1 Ms. μαρδούρους. Bien qu 'on ne trouve 
point d'exemple du mot μαργαρόρρουί, je 
pense qu'il ne peut y avoir doute sur la 
correction. 

2 Ms. 3-ιιμώδεΐ. 
Ms. άλφι δ' ην. 

" Ms. ττΊερόμενοί. 
5 Anon. cod. Par. 39, fol. i 8 5 v.: Épto-

πκώΐ μανέντΛ, καί -παραχινήσχντα τον 
•αροτέρον βίου τά πάθη ταρό? άρε την έν-
βονσιάσαι. 

Meliténiote. 

6 Ms. ύπΤιαννπλωμένην. 
7 Ms. κινούσα, et les participes qui 

suivent au nominatif au lieu d'être à l 'ac-

cusatif. 
8 Dans le ms. ce titre est placé avant le 

v. 33o . 
9 Ms. ττυχνοδενδροφυια. Ajoutez ce com-

posé aux lexiques. 
10 Pour Ιτέα ι τε le ms. donne aire χίτε. 

Homère (Od. K, 510) joint aussi les Ιτέαι 
et les αίγειροι. 

/i 
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Αίγειροι, κλήθροι, πίτυες, πυξοί τε συν καλάμοις, 
Καί τίνα δένδρα πλείονα τα μη καρποφοροΰντα, 
Αι' ων σγεδον αθέατος ό ποταμός ώράτο. 

ίίερι Ήτηνων. 

ΙΙτηνών δέ γένος άπειρον τω ποταμώ κατώκει, 
Κα< κύκνοι μακροτράγτ/λοι και λευκοπΊεροφόροι, 
Καί πελεκάνεs πλείονες και πλήθος άλκυόνων, 
Καί γήνες ΰδατόξωοι, και νήσσα ι ρειθρο§άται, 
Καί πελαργοί μακρόρρινες] βατραγοσαυροφάγοι, 
Καί τινα φιλοπόταμα και φίλυδρα σΊρουθία 

34ο Ούκ εύαρίθμητα πολλοίς ουδέ γνωσία τοις πάσι. 

! * Περί Ερωτος. 

Μέσον δέ τούτων επλεε τών ποταμίων ρείθρων 
Ο τής Κυθείρας τής θεάς γόνος γεγυμνωμένος, 
ΕασΊάζων τόξον σιδηρούν καϊ βέλεμνα πυρφόρα, 
Κα ί φλογοφόρον κήριον, άνάπΊουσαν2 λαμπάδα, 

345 Μή σ§εννυμένην τω σφοδρώ τού ποταμού ροθίω, 
Μΐ7<5έ τοις κύμασιν αυτού κατακαλυπΊομένην, 
Μάλλον δ' άνάπΊουσαν λαμπρώς και μάλλον δαδουγούσαν3, 

' '' /1 ~ Ο / 

Ως τοις του Ερωτος πΙεροΤς συγνως ριπιζομενην. 
Επαιζε δέ τού ποταμού νηγόμενος ταΐς όχθαις, 

35ο Καί πΊερωτός φερόμενος τών ρείθρων υπεράνω, 
Ποτέ μεν τούτοις κολυμ§ών και προς το βάθος δύων, 
Ποτέ δέ τρέγων άνωθεν ώσπερ αίθεροδρόμος, 
Καί πυρακτών τον ποταμόν και κ α ίων και φλογίζων 

1 Tzelz. AII. ΙΙοηι. Prolegom. ν. 6 6 8 , τράχηλος, εύήλιζ. Ιιΐ. ν. : Ενήλικε*, 
edit. Boiss. : Μακρόρριι», μαχροπρόσωποί, εύτράχηλοι, μακρόρρινεί σνμμέτρω?. 
•ααμφρόνιμος, λευχόθριξ. Et deux vers 2 Ms. άνάπΊονσα. 
après : Λευκό?, μακρόρριν καί γλαυκός, ev- ' Ms. άνάπΊουσα — S a Ι ο ν / ο ί σ α . 
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36ο 

Kat κατασφάτΊων1 τά πΊηνά τ α βέλη τοϋ τοξότου. 
355 Éγόρευον'2 και χάριτες τοϋ ποταμού τοις ρείθροις, 

Κα; καλλονάι παρέπλεον και βρέφη τών έρώτων, 
Καί τρεί$ σειρήνες παίζουσαι τοϋ ποταμού τω πλάτει 
Γεγυμνωμένα φέρουσαι τοϋ σώματος τα μέλη · 
Κα ι τούς μαζούς προκύπΊοντας δεικνύουσαι τοις σΊέρνοις, 
Τήν κόμην χρυσαυγίξουσαν εχουσαι τών πλοκάμων, 
Καί βλέπουσαι τον Ερωτα ταύταις συνομιλοϋντα, 
Καί μειδιώντα προς αύτάς και θέλοντα χορεύειν • 
Αί'τινες και συμπάίζουσι τοις τών έρώτων βρέφοις, 
Κα ί τραγωδοϋσαιΛ λιγυρόν και λιγυροφθογγοϋσαι. 
Κύθειραν11 δε γινώσκετε πάντως τήν Αφροδίτην, 
Καί yôvov ταύτης ο'ίδατε τον Ερωτα τον νέον, 
Οσίις άκμάζων πάντοτε ταϊς τών βροτών καρδίαις, 
Αθάνατος, άείζωος, άγήρατος5 τυγχάνει, 
Τοξεύων και τήν άλογον φύσιν εύσίοχωτάτως6 • 
Τών π ετ ο μένων άνωθεν, τών συρομένων κάτω, 
Τών .βαδιζόντων έπΐ γης, και τών ύδατοσΊρόφων, 
Τοξεύων και τήν άψυχο ν φύσιν τών άνα ισθήτων 
Τήν μή γινώσκουσαν ποτέ τήν έρωτομανίαν, 
λίθους φημι και ποταμούς, και δένδρα καρποφόρα1, 
Καί πάσαν φύσιν άψυχον και κατεψυχωμένην · 
Καί μαρτυρεί" μοι ποταμός Αλφειός χρυσορρόας, 

365 

3 7 Ο 

3 7 5 

Km ·}'ΐ : "«/y fix 

1 Peut-être χατα^άπΊων. Μβ.τά -αΊυάτύ. 
2 Les vers 355-ΖΪ27 sont ent ièrement 

confondus dans le manuscr i t . J 'ai cherché 

à y rétablir l ' o rd re ; voici celui dans lequel 

ils se trouvent : 3 5 4 , 3 6 5 - 3 7 6 , 359*364, 

4o2-4o6, 409-427 , 3 7 7 , 3 7 8 , 3 8 2 , 379, 

3 8 3 , 3 8 4 , 3 8 o , 3 8 1 , 3 8 5 - 4 o i , 4 o 7 , 4o8, 

355-358 et 428 . 

' Ms. τραγωΰοϋσαν et λιγηροφθογγον-

4 Ms. ηιΘ pat (sic). 
5 Ms. άγήρωτos. 
c Ajoutez cet adverbe au Thésaurus, 

ainsi que le composé suivant ύδατόσΊρο-
φοί. Mais peut-être faut-il ϋάατοτρόφων. 

7 De ce mot Cosinas Veslitor forme le 
composé χαρποφοριχός, qui manque au 
Thésaurus. Cod. Par . 760 , fol. i 4 r.: H 3έ 
γήρα χαταχερσώσεως χαρποφοριχή μετι-
ττοιιιθεϊσα. γή. 
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() λίμνην τήν λρέθουσαν ποθήσας και φιλήσας, 
Κα« ταύτη μεν μιγνύμενος, ώς γαμέτη φιλτάτη, 
Προς εαυτήν1 έφέλκουσα τω πάθω τής αγάπης 

38ο Καί πείθουσα τον έρασΊήν ταύτη προσκολληθήναι, 
Φαίνουσα2 τήν συνάφειαν δήλην έχ τών πραγμάτων. 
Συμμαρτυρεΐ τοις λόγοις μου και λίθος ό μαγνήτης 
Éλχόμενος, συρόμενος τον λίθον3 ως βιαίως, 
Κα θάπερ άργυρώνητον δούλο ν τινα δεσπότης. 

385 Πλέον δε τούτων κράζουσι χα ι προχηρύτΊουσί μοι 
Καί τών φοινίκων4 τών φυτών ερωτική φιλία, 
Καί προς άλλι?λου5 συμπλοκαϊτών κλώνων τών έντρόποι?5" 
Χν γάρ άπέγουσι μακράν οι φοίνικες άλλήλων 
Φαίνονται μαραινόμενοι τω πόθω τής αγάπης, 

3go Τοις τής φιλίας βέλεσιν έρωτοτετρωμενοι6, 
Φυλορροεϊν σπουδάζοντες και κατακλάν τους χλώνας 
Καί κάτω νεύειν προς τήν γήν τάς κορυφάς ορμώντες, 
ύσπερ προσχύνησιν τινά ποιούντες προς άλλήλους. 
Ούκουν λανθάνει τό λοιπόν τούτο τον φυτηκόμον', 

3g5 Αλλά τήν ϊασιν αύτών ραδίως έφευρίσκει· 
λαμβάνει κλάδον φοίνικος άρρενος ό γηπόνος 
Καί τούτον εις τό σΊέλεγος έμπήξας τής Q-ηλείας 
Ν όσον8 τήν έρωτόβλητον ίάται τών φοινίκων, 
ίίσπερ τις άλλος Ιατρός δόκιμος και τεχνίτης 

koo Φάρμαχον άκεσώδυνον προσφέρων τοις νοσούσιν 
Καί S-εραπεύων δι' αύτού τής νόσου τήν όδύνην. 

1 Ms. « p ô s εαυτόν. 11 manque ici pro- 4 Sur la différence des sexes parmi les 
bablement un ou plusieurs vers consacrés palmiers, appliquée à l 'amour, voy. Achilles 
à Arélbuse, à moins qu'on ne les place plus Tat ius , Ι , χ ν ι ι , et Eumalhe , X , m , p. 366, 
hau t à la suite du v. 320. éd. Gaulmin. 

2 Ms. φχίνουσα,ν. 5 Peut-être τόποις. 
1 Au lieu des mois τόν λίθον, ons 'at ten- 6 Ce composé manque aux lexiques, 

drait à trouver σίδηρον. On lirait alors σι- 7 Ms. τούτω τών βυτικομένων. 
Sηρον, ûs βιαίως. 8 Ms iMs. νυων. 
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Ε ύφη μισόν τον Ερωτα μετά τών βρεφυλλίων, 
Πω» τών Απάντων άπΊεται καί ξένων αυτοκράτωρ, 
ΓΙώί βασιλεύει τών φυτών, τών λίθων και τών ζώων, 

4ο5 Καί τών υδάτων εν τη γη1 και πάντων τών ανθρώπων, 
Καί μονοκράτωρ δείκνυται και ξένος αυτοκράτωρ. 
Τοίοΰτο^ ην ό ποταμός ό κύκλω περιρρέων 
Εις φυλακής άσφάλειαν οΐμαι τού Παραδείσου. 
Τοιούτος2 ήν ό ποταμός φρούριον οΐμαι πρώτον, 

4ιο Καί φοβερός πολεμισΊή ς πάντων τών όδευόντων, 
Κα ί τών μελλόντων εις αύτόν όδευσα ι και περάσαι. 

Φρούριον β'. Η γέφυρα, τού τΰοταμού. 

Τοίγουν3 ενταύθα Βρηνωδών έ£όων προς την Κόρην · 
« Στήθι, κυρία, σΊηθι νύν,μη βαίνε περαιτέρω, 
Καί δεΐξον μοι τού ποταμού ραδίαν την πορείαν · 

4ι5 φό§ος γαρ μέγας με δεσμεΐ προς τούτον είσορώντα. » 
Η δει>, « Μεΐνον, άντέφησεν, ολίγον, πεφιλμένε, 
Καί ΒάτΊον την τού ποταμού τρίτον εύθυπορησεις · 
Πλην ούν διάσΐημα μικρόν βάς της γεφύρας σΊηθι, 
Κάμού σΊησάσης τούς5 αύτης κλόνους και τάς κινήσεις 

/χ2ο Οδεύσεις ύπερθεν αύτης μενούσης ακινήτου. » 
Φθάσας ούν τό άκρότατον ταχέως της γεφύρας 
Δεύτερον εΐδον φρούριον την &έαν6 της γεφύρας 
Τηρούσης τον Παράδεισον άβατοι' τοις άνθρώποις. 

Φρούριον γ'. Η τ^ύλη της γεφύραί. 

Στοά δε τις έσκεύασΊο μεγάλη και πλατεία 
425 Μέχρι της όχθης έχουσα βάθρον εν τοις εκείθεν, 

1 Ms. εν γι). 1 P e u t - ê t r e r) δ'έμμεινον, à cause de 
2 Peut-être ces trois vers 4og-4 i ι doi- l 'accent. Plus loin ms. -αεφιλμένη. 

vent-ils être placés ailleurs. 5 Ms. TJ/S αύτής. 
3 Ms τί γοϋν. c Peut-être Ιθέαν, pour ίθεϊαν. 
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Rai βάθρον άλλο σιδηρούν μέ·χρι τής ενθεν όχθης, 
Καί συναγκείας φέρουσα, τάς άκρας άμφοτέρας. 

Φρούριον S'. Τ à θηρία1. 

Ύήν τών θηρών δ' έθαύμαξον δυσμορφοτάτην θέαν 
Ίοσούτον ώς και προς φυγήν τους πόδας άναχάξειν'1, 
Μη καθοράν δυνάμενος τους θήρας τους άγριους· 
Αλλων γάρ ζώων έ§λεπον μορφώματα και θέαν, 
Αλλων σωμάτων σύμμιζιν, άλλα? ένώσεις ζένας. 

Περ< δράκοντα?. 

Ε ΐδον γάρ δράκοντα δεινόν συρόμενο ν έκεΐσε, 
Κατά τά νώτα δαφοινόν, μέγαν τήν ήλικίαν, 
Φολίδας φέροντα πολλάς ζένας ποικιλοχρόας, 
Καί πυρ άπό του σΊόματος πέμποντα φλογοφόρον, 
Τ ους οφθαλμούς δεικνύοντα πυριλ αμπεΐς μεγάλους, 
Κάκ τών μυκτήρων δύσπνοον πνοήν έκφερομένην 
Εχοντα κέρας άνωθεν τής κεφαλής όσΐώδες 

44ο Καί κάτωθεν τού πώγωνος οφεις άντι γενείων, 
Boos μεγάλου κεφαλήν όφιοδρακοντώδηk, 
Καί μυριόπλε)ΐτον5 ούράν ώς σχοϊνον δεδεμένην, 

Il est évident que c'est ici que com- λογέωοΐΆνριολόγημα pour MojpoAoy. Yoy. 
mence le quatrième φρούριον. J'ai ajouté M. Berger de Xivrey, Not. des mss. t XIII . 
Je titre qui manquait . p. 244· — Μυριόπ7ωτοί, Theodor. Slud. 

2 Ms. άναγκάξειν. g3 r. — Μνριοσ7ί, Theodor. Lascar, cod. 
3 Ms. έκφερομένη. Par. ι ι g3 , fol. 86 ν. : Πολύί γάρ και τη-
4 Ce mot manque aux lexiques. λιχούτος b ταύτης έσΤι &·ησανpus μυριοσΊι 
5 Ajoutez ce mot au Thésaurus, ainsi τπροχεόμενος.— Μυριοτάλαιτοΐ. Jo . Stau-

que les composés suivants : Μιιριόβλ^τοί, rac. codex Coisl. i 4 6 , fol. 5o ν. : Αίθον 
Anon. cod. Escur. I I , Τ, 10, fol. 420 ν. : εκείνον σχεδόν τόν μυριοτάλαντον.— Μυ-
Σφενδόνην μυριό§λητον.— Μυριοενάρετος, ριοφλέ§ες, An. ap. Bolland. Acll. SS. oct. 
Theod. Stud. cod. Par. 891, fol. 2 58 ν. : Και t. IV, p. 206 : Σκεύος οίον μυωπόν καί 
ris λοιπόν τοσούτον ττολνχατόρθωτος xai μύρων μυριοφλέ§ες (sed l'or!, μυρίαι φλέ-
μυριοενάρετος ;—Sur les deux mots Μυριο- Ses) έκτων όπών άνεπήγαξον. 
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Kat τρεις όρθιου? εχουσαν έλεφαντώδεις κάρας 
Δεινό ν βλέπουσας και δριμύ και φόνιον πνεούσας 

445 Καί σίρεφομένας πρός αύτήν την δρακοντώδη κάραν · 
Μικράν δε κίνησιν αύτοϋ ποιοϋντος έν τω τόπω 
Ω? ήχος γήϊνος βροντής άπετελεΐτο μέγας 
Καίων τον τόπον άπαντα τή τούτου πυρακτώσει. 

Περί Χίμαιρας. 

Flw δε και Χιμαιραν Ιδείν έκεΐσε σίρεφομένην, 
45ο λέοντος εγουσαν μορφήν έμπροσθεν θηριώδη, 

Εκ τών μυκτήρων πέμπουσαν καπνόν άνθρακοφόρον1, 
Δυσώδες άποπνέουσαν και ζοφερον και μέλαν · 
Οπισθεν δε τό τής ούράς σχήμα δρακοντοφόρον'1, 
Τό σΊόμα φέρον άνωθεν χανδόν άνεωγμένον, 

455 Καί πυριπνόας τάς πνοάς πέμπον και φλογιζούσας, 
Τούς οφθαλμούς κοκκο§αφεϊς έχον αίματοχρόους* 
Kai τον αύχένα πυραυγή11 μικρόν λελοζωμένον, 
Συρίζον ξένους συριγμούς καί πλείσίους καί μεγάλους. 
Μέσον δέ Χίμαιρα προσήν όμοφυής τοίς ώμοις 

46ο Αιγός έχουσα μόρφωσιν καί κάραν κερατώδη, 
Καί τήν τοϋ σΊόματος πνοήν ώσπερ σπινθηρακώδη. 
θαυμάξων δέ τήν Χιμαιραν κατ έμαυτόν οποία, 
Πώ$ λέων έσΊίν έμπροσθεν, όπισθεν δέ τις δράκων, 
Τό τριμερές ένόησα τής ταπεινής ψυχής μου, 

465 Τό θυμικό ν, λογισΊικόν, έπιθυμητικό ν τε5. 
Η γάρ τοϋ λέοντος μορφή τό θνμικόν σημαίνει, 

' Plus bas,ν. 4 g ι . άνθρακοπνρφόρον. trouve point dans les lexiques, a été etn-
3 PI anud. Ovid. Metam. XLV, 7*̂ * · T>7 ployé.par saintGermaindeConstant inople, 

δραχοντοφόρω κεφαλή. Voy. Cramer An. cod. Coisl. 2 7 8 , fol, 26 r. : Lis τοϋ βρον-
Gr. t I I I , p. 182, 24. τώΐονς ήχιίμ,ατos ή άσΊραπαία ©υραύγεια. 

Ce mot manque au Thésaurus, qui ne 5 Écrit en rouge à la marge , et comme 
donne que la forme αίμόχροος. un titre : θυμικόν και λογιχύν χαi επιθνμη-

' Le substantif -αυραύγεια, qui ne se τιχόν. 
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Θυμώδες γάρ ζώον έσΊΙν1 ό λέων υπέρ &ήρας ' 
Τό δ' αύ έπιθυμητικόν ή αϊξ αΙνίτΊεταί μοι· 
Μόνη γάρ πέφυκεν ή α'ίξ τών ζώων λαγνισΊέρα, 

470 Επιθυμιών έχουσα πολλήν τής συναφείας. 
Τό δέ γε δ ή λογισΊικόν à δράκων προδεικνύει · 
Σφόδρα γάρ έσΐι πονηρός και φρόνιμος ό όφις. 
Το τριμερές ούν τής ψυχής είσϊ τά τρία ταύτα2 · 
Θυμός, ασέλγεια πολλή και πονηρίας τρόπος. 

475 Τού τριμερούς ούν τής ψυχής όσΊις κατακρατήσει 
Κα'ι κυριεύσει τών τριών τούτων σωφρονεσΊάτως, 
Ούκουν τοις πάΟεσι ποτέ δουλούται και δεσμεΐται, 
Ουδέ ταϊς3 τούτων ήδοναϊς εύχείρωτος όράται, 
Αλλά γε πάντων τών παθών ανώτερος τυγχάνει, 

48ο Προς τήν ούράνιον μονήν ούρανοδρόμος φθάνει. 
Νόησον δε και τριμερών τά τρία ταύτα μόνα'1, 
Μακροθυμίαν πρώτισίον, δεύτερον σωφροσύνην, 
Καί τρίτον τήν πραότητα καί τήν άγαθωσύνην. 
Εν ταύταις μόναις ταΐς τρισιν ην ό Βελλεροφόντης 

485 Καθωπλισμένος, και φονεύς έδείχθη τής Χίμαιρας · 
Ταύτας εΊχεν ώς Q-ώρακα, και φάσγανον, και δόρυ, 
Καν καί τι ξίφος ταΐς χερσιν ούκ εφερεν ιδίαις. 
Ε< μή5 γάρ πρώτον τού 3-υμού και τής έπιθυμίας 
Σωφρόνως κατεκράτησεν ήτΊαν τής πονηρίας 

49° Ουκ αν άνήρησε0 ποτέ τήν Χίμαιραν έκείνην 

Ms. γάρ έσΐι ό λέων. J'ai ajouté le 
mot ζώον. 

2 Ecrit en rouge a la marge, et comme 
un titre. 

Ms. τ f j s t . rfrovaïs. Mais peut-être cons-

truit-il εύχείρωτοί avec le génitif, comme 
ήτΊων. Alors on lirait τήε ηδονής. 

Le ν. 481 est écrit en rouge et comme 

un titre à la marge; mais c'est certainement 
un vers qui est nécessaire à ce qui suit 
J'ai ajouté μόνοι pour le compléter; l 'auteur 
dit plus bas v. 484 : É" ταύταΐΐ μόνχΐί 
ταΓί τρισίν. 

6 Ms. ειμί. 
6 Ms. άνείμερος. J'ai corrigé άνήρησε. 

V. 5o4 : 0 συνετοί άνήρησε. 
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Την ξένην, την τρικάρηνον, την άνθρακοπυρφόρον, 
Συμμάχου ξένου φθάσαντος έχείνου του Πηγάσου. 

ΙΙερί τον Πηγάσου. 

Ην ούν ίδεΐν σΊρεφόμενον εκέϊσε καί τι ζώον, 
Κα ί τούτο καταπληκτικοί' και πάντη τερατώδες. 

/»95 ίππος υπήρχε πΊέρωτος, άγριος την ίδέαν, 
ίππου μεν εχων μόρφωσιν και πάσαν άλλην πλάσιν, 
Πτερά δε δύο μέγισΊα τοις ώμοις άμφοτέροις, 
Καί τζοτε μεν πετάμενος είς ΰψος ως σΊρουΟίον, 
Ποτέ δε κάτω προς την γήν περιπατών ώρατο, 

5οο 12* φαίνεσθαι τοις βλέπουσι την μόρφωσιν του ζώου 
Ιππον χερσαϊον και πΊηνόν αύθις άεροδρόμον. 
Πήγασος όνομα προσήν, οιμαι, τώ ζώω τούτω, 
Λί' ούπερ την Παταριχήν Χίμαιραν την πυρφόροι' 
0 συνετός άνήρησε πάλαι ϋελλεροφόντης· 

5ο 5 Ούτω χα ι ούτος την μορφήν είχε φρικωδεσΊάτην 
λπαντας κατ απλή τΊονσαν] τούς τούτον καθορώντας. 

Περί xvvos τον Κερ§έρον. 

Περιεπάτει δε και τις έκεΐσε κύων μέγας, 
Αγριος, ύλακόμωρος, ώρυόμενος2 μέγα, 
Ύρικάρχαρος, αιμόφθαλμος'*, συός έχων οδόντας 

5ίο Επιχαμπεΐς την σύνθεσιν, άγχύλους, κεκλιμένους1', 
Την μίαν εχων κεφαλήν ως κυνός δρακοντώδη, 
Την δ' άλλην φέρων ως βοός μεγίσΐην όφιώδη, 
Καί την ετέραν ώς σνός πνρφόρον φλογοφόρον5. 
Οϊομαι δε τον Κέρ€ερον είναι τον κύνα τούτον, 

' Ms. χν,ταπΧήτΊ οντάς. ν. 1954. — ' Ms. χεχλημένονί. 
2 Ms. ϋλαχόμορος, b ρνώμενος. 5 Ms. φλογοφύρος. 
' Ajoutez ce mot au Thésaurus. Voy. le 

Meliténiote. 5 



515 Ôv τάς τού Α3ου φάσκουσι πύλας φυλάτΊειν μόνον, 
Ασμένως είσδεχόμενον πάντας τους είσιόντας, 
Τ ους δ' έζελθεΐν σπουδάζοντας πάντας κατασπαράτΊ ειν · 
Os καί παρείχε μέγισΊον τον φό€ον τοις όδίταις, 
Βάλλω?' δειλίαν εις αυτούς και φεύγειν άναγκάζων. 

ΙΊερί τής Τοργόνης. 

520 Αλλο τερατωδέσΊερον εΐδον έκεΐσε ζώον, 
Γυναίκα σΊίλ§ουσαν γυμνή ν και βοώσαν άγρίως, 
Καί πάσαν κράζουσαν φωνήν θηρίων αΙμοβόρων, 
Και συρομένων έπι γης, και ζώων άνημέρων, 
Καί μάλλον άγριώτερον ώς άνθρωπος βοώσαν, 

525 Απαν τό σχήμα φέρουσαν εις άνθρωπίνην θέαν, 
(ΐραίαν δέ και κάλλισΊον την όψιν τού προσώπου. 
Πλήν είχε τάς τής κεφαλής τρίχας άγρίου5 όφεις, 
Ωσπερ πλοκάμους τών τριχιών όντας συμπεπλεγμένους1, 
Κα ι κεκλωσμένους κατά γης και κυρτωμένους2 κάτω, 

5·3υ 

É νθ εν κάκεΐθεν σείοντας τάς κεφαλάς άλλήλων, 
Αλλά δεινόν συρίζοντας και βλοσυρόν ορώντας, 
Καί χαλεπόν έκπνέοντας καπνόν έκ τών μυκτήρων, 
ίίς ταύτας τρίχας φαίνεσθαι τής γυναικός έκείνης 
Ύπό τίνος άναπνοής άνέμω κινουμένας · 

535 Αϊτινες καθορώμεναι τή κεφαλή τής Κόρης 
Φρικώδη ταύτην την όδον παρείχαν' τοις όδίταις. 
Γοργόνην ταύτην λέγουσιν οι μυθολογογράφοι11 

Êv τοις ά^άτοις όρεσι τής δύσεως φοιτώσαν, 
Καί παρά μόνων5 τών έκεϊ σοφώς θηρευομένην. 

' Ms. όντα σνμπεπλεγμένα. 
1 Ms. κεκλοσμένοι. — κιρτωμένοι 

Ms. -παρείχε. 

1 Voy. le ν. 3. 
5 Ms. τϊαραμάγων. Je doute que l 'auteur 

ait écrit β ι ρ ά μάγων. 
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Περ< 'fSpa.s. 

54ο Αλλο θηρίον ην ιδεϊν δυσνόητον και ξένον ' 
Ούκ είχε γάρ τι σώματος μέρος ώσπερ τά ζώα, 
Ανωθεν έχον κεφαλήν και κάτω φέρον1 πόδας, 
Αλλ' όλον είχε κεφαλάς δοκώ μυριαρίθμους, 
Ιχθύων λέγω2 και κτηνών και ζώων άνημέρων 

545 Καί πετεινών και ερπετών τών συρομένων κάτω, 
Καί μέσον έχον κεφαλήν δύσμορφον, άνθρωπίνην, 
Αγρίαν, μελανίζουσαν, φόνιον απειλούσαν, 
Καί πρός τάς άλλας κεφαλάς συχνάκις σίρεφομένην. 
Τοσούτον πολυκέφαλον υπήρχε τό θηρίο ν, 

55ο ίΐς πάντων έχειν κεφαλάς τών έν τω κόσμω ζώων · 
Ου και τήν θέαν βλέποντες ούσαν θανατηφόροι' 
01 τήν όδον βαδίζοντες τήν ά£ατον έκείνην 
Τον θάνατον ένόμιζον ζωής προτιμητέον, 
Η βλέπειν πολυκέφαλον και τερατώδες ζώον 

555 Επαπειλούν τον θάνατον έκ μόνης τής ιδέας, 
Καί καταπληκτικώτατον και ξένον πρός τήν θέαν, 
Οίον ούκ είδεν3 οφθαλμός άνθρωπου γεννηθέντος. 
Ύδραν τήν πολυκέφαλον ταύτην δοκώ τυγχάνειν, 
Η?' Ηρακλής έφόνευσεν, ό μέγας έν δυνάμει, 

56ο Tas πολυμόρφους καί πολλάς ταύτης τεμών τάς κάρας 
Τώ πυριμόρφω τής αύτού φρονήσεως φασγάνω. 

ΙΙερί γρυπόs. 

Ετερον ήν αλλόκοτοι» ίδεΐν έκεΐσε θήρα, 
Ιππου μέν πάντα φέροντα, τήν κεφαλήν δέ μόνην 
0 ς αετού παμμέγισΊον11 κάραν άγριωτάτην, 

: Ms. έχων— φέρειν. ' Ms. oïlev. 

Ms. λέων. 4 Voy. ν. 5a6. 
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565 Τό ράμφος φέρουσαν αυτής χαμπύλον προς τό γένειν1, 
Καί κάτωθεν τ ου πώγωνος άντι γενείων πΊίλα2, 
Ανωθεν δε τής κεφαλής ώτα χαθάπερ ίππου. 
Ησαν δε τούτων ai χνλαι χαμπύλαι χεχλιμέναι ' 
Τά* άκρας τούτων φέρουσαι προς yfjv συννενευκυίας, 

ϊ>7° &αύμα ταύτα πρόχεισθαι τοις ταύτα καθορώσιν, 
Ο'1 και κατήσθιε δεινώς άπαντας τούς όδίτας. 
Γρύπα τον &ήρα γράφουσι τούτον οι λογογράφοι, 
Ο ς5 βόας και ελέφαντας τοις ονυξιν αρπάζων 
Αίθεροδρόμος ϊπΊαται και κατεσθίει τούτους. 

Περί -πολυμόρφου. 

ό7 5 Αλλο δέ ζώον ήν έχει πολύμορφον τήν 3-έαν, 
Μετασχηματιζόμενον εις ξένας φαντασίας, 
ΙΙοτέ μεν φέρον μόρφωσιν κυνός άναιδεσΊάτου, 
Ποτέ δε σγήμα λέοντος δεικνύον αιμοβόρου, 
Αλλοτε δράκοντας μορφήν και κάραν άνθρωπίννν, 

58ο Αλλοτε δέ δυσνόητον έμφαϊνον όπΊασίαν, 
Ποτέ μεταποιούμενον εις πολυμόρφους όψεις0, 
Αλλην δεικνύον κεφαλήν, άλλο δέ πάν τό σΊόμα, 
Ο τέλεον έκώλυσε τήν άτραπόν έκείνην, 
Éκ μόνης τής οράσεως φονεύον ' τοίς όδίταις8. 

585 Πολύμορφον δέ λέγουσι τούτο τό ζώον πάντες 
Î2s πολυμόρφους τάς μορφάς δεικνύον τοις άνθρώποις. 

IIερι μυρμηχολέοντο?. 

Βλοσυρόν άλλο και δεινον έσΊρέφετο &ηρίον · 

Forme moderne pour γένειον. Ms. 6v. 
Ms. -πτ7ύλα. Ms. ëipeti. 
Ms. κεκλημένχι. Ms. φονεύειν. 
Peut-être Ôs. " Je lirais τovs ό8ί 
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Μυρμηκολέων τούνομα, διφυής1 δε καί μέγας, 
Δέοντος έχων πρόσωπον, καί σπόνδυλον, καί ράχιν, 

5 g ο Τό δε λοιπόν του σώματος μύρμηκος σιτ οκλέπΊου· 
Ος τους εκείθεν ύπαντών βαίνοντας άναισχύντως 
ΚατασπαράτΊειν άναιδώς επιχειρεί και βία1, 
Πΐ7 μεν ως λέων προπηδών,πή δ' αύ ώς μύρμηξ τρέχων. 
Καί ην και τοΰτο κώλυμα μέγα τοις όδοιπόροις. 

Περί όνοκενταύρου. 

&95 Πν δε και όνοκένταυρος παραπολών3 εκεϊσε, 
Τ6 μέρος τό4 της κεφαλής μέχρις αυτού τού σΐήθους 
Εχων'0 ανθρώπου μόρφωσιν ζένην, παρηλλαγμένην · 
Από τού σΊηθιδίου δε μέχρις α Οτου τού τέλους 
Αγρίου όνου μόρφωσιν μεγάλην κεκτημένος, 

6οο Διφυής ών,&ανάσιμος πάσι το~ις όδοιπόροις, 
Ω» κατά κόρρης προπηδών καί τούτους κατεσθίων. 

Περί γριροπιθήκον. 

Καί χοιροπίθηκός τις ήν 3-ηρίον βροτοφθόρον 
Πρόσωπον χαμαιλέοντος εχων 3ανατηφόρον, 
Αλώπεκος διασκευήν1 τού σώματος πανούργος, 
Αγριος δε και σύντομος και σφόδρα ταχυδρόμος, 
Καταδιώκων και αυτό» πάντας τούς οδοιπόρους. 

6ο5 

Περί σατύρου. 

Π ροσήν δ' αύ τοις καί σάτυρος, άνθρωπόμορφον ζώον. 
1 Ms. διφυής. Voy. plus bas vers 600 φορος et φθόρος, voyez, le Journal des Su-

et 608. vants, i85/(, p. 3j8. Quant au mot βροτο-
2 \ ls . έττεχείρει και βεία. φθόρος, onle retrouve plus bas, v. 2278 lia 

Ms. ©αρά πολλών. été employé aussi par S. Germain de Cons-
4 Ms. tô μέρος τοις της. tantinople, cod. Coisl. 378, fol. 215 r. 
5 Ms. ήχων. ' Ms. §s δυσκευεΐν. Après σώματος ii 
6 Ms. βροτοφόρον. Sur les désinences manque peut-être un vers. 
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Πιθήκου μεν ώς διφυής εγων τήν ήλικίαν, 
Ανθρωπου δε τά ζύμπαντα μέλη δυσειδεσΊάτου. 
Εν τω μετώπω δέ προσήν κέρατα, δύο τούτω · 
Αιγός δέ πόδας έφερεν, φωνήν δ' ανθρώπου τάχα, 
Λεινός και ούτος τοϊς πολλοίς φαινόμενος έπεισε, 
Και τήν όδον διατηρών, ώσπερ τις όδοσΊάτης, 
Φονεύων πάντας και κρατών1 όδεύειν τών μελλόντων, 
Καί τήν έκεΐσε φέρουσαν όδον απερχομένων. 
ΪΙρός τούτοις δε και έτερα θηρία τερατώδη 
Πσαν έκείνην τήν όδον ώς φύλακες τηρούντα, 
Απαντας κατεσθίοντα'1 τούς βαίνοντας έκεΐσε. 
Ταύτα τετάρτη φυλακή πάντα τού Παραδείσου. 

Φρούριον ε'. Η τάφρο?. 

Αλλο δέ φυλακτήριον ό Παράδεισος είχε, 
Την ούσαν τάφρον κάτωθεν έγγύς τών θεμελίων, 
ΙΙαθυδρομούσαν" προς τήν γήν και κατορωρυγμένην, 

Ms. φονεύειν — κρατείν. 
Ms. χατεσθίοντας. 
Ce composé manque aux lexiques, 

ainsi que les suivants, dans lesquels le mol 
δρόμοί entre en coxnposilion : Αετοδρόμος, 
Theod. Lascar, cod. Par. 3 o 4 8 , fol. 37 r . : 
Μεγαλούύμου άετοδρόμου μεγάλου βασι-
λεω» Θεοδώρου Λάσκαρι. — ϋραχυδρομία, 
Theognostus Monacb. Codd. Gr. Nanian. 
p. ι4>"': Τ?; βραχυδρομία τών ύποδιφρίων 
ίππων.— Δρομαρχέω, Theod. Stud. cod. 
Coisl. cj4, fol. 231 ν. : Μεσιτεία τοϋ κα-
λού άνδρόί xai δρομαρχοϋντοϊ. — Ελευ#ε-
ροδροριέω, Anon. in Psalm. cod. Par. 3 7 ι , 
A, fol 2 63 ν. : Kai από τοϋ σχότου έλεν-
θεροδρομών ε'ιι το φώς. — [θυδρομία, Her-
mès Trismég. De botun. p. 3 3 o . — ϊ π π ο -
δρομέω. Theodor. Prodr . ap. Mai Bibl. 

Patr. t. VI, p. 4o5 : Πόσου» ϊπποδρομησχς 
Απλωτούς xai μορμύροντχς xai κνματομα-
γούντας. — Καταδρο^εύ», Constantin Pan-
technès, cod. Esc. I I , T, 10 fol 84 ν. : Οi 
γάρ χρεω§όρoc καταδρομείς τών σΊρουθών 
τάΐ τών ονύχων άχμάί ταts σαρζιν αυτών 
ένερείδοντεί μελγ/δόν κατακεραΐζουσι. — 
Κυχλοδρόμιον τοϋ όλου ενιαυτοϋ, titre dans 
le cod. Par. 1210 , fol. 72 ν .—Νει^ελο-
δρομέω, Theodor. Slud. ap. Mai, Bibl. Pair. 
t. V, p. 4 i , 2e pa r t i e : Ούκ άεροπόνησα, 
φησίν, ούχ ένεφελοδρόμησα. — Χειφελ.ο-
δρόμοι άετόί. Jo. Damasc. Spicil. Roman. 
t. IX, p. 727. — ύξυδρόμως, ManuelPhi lé ; 
vov. mon éd i t ion .— ΙΙαρεισδρομή, S. Cy-
rille ap. Mai, Bibl. Pair. t. III, p. 9 : Kai 
r /s ài> νοοίτο πάλιν της τον νόμου ©αρεισ-
δρομί)ς ή χοεία ; — Σταδιοδρόμιον. S. Ger-
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Ενθεν κάκείθεν φέρουσαν την χτίσιν θαυμασίαν 
Από ποικίλων την μορφήν λίθων και πολυχρόων, 

6a5 \\τΐζ τών ομ€ρων τάς ροάς τάς από του ώάτου 
Ενδεχομένη φανερώς, καθάπερ τις κινσΊέρνα, 
Ίαύτας εκείθεν έπεμπε του ποταμού τω βάθει 
Αιά τίνων μηχανικών σωλήνων μολύβδινων, 
Ους ό τεχνίτης ετευ'ζεν, ώς οϊμαι, του ώάτου, 

63ο Ποικίλος ών και φρόνιμος δομήτωρ ό πανούργος ' 
Τοσούτον δέ κατώρυζε το μήκος και τό βάθος, 
Ω s φαίνεσθαι άθέατον ομμασιν άνθρωπίνοις. 
Htîs και τήν] διόδευτον ραδίως ουκ έδίδου, 
Αλλά καϊ πάνυ δύσκολον και παγχαλεπωτάτην. 

635 Η?- ούν ή πέμπΊη φυλακή τάφρου ζοφώδες χάος, 
ύσπερ έζήλθον ά€λα§ώς τής Κόρης τη προσΊάζει 
ίππον τινά πΊερόεντα πρόσφορον παρασχούσης, 
Ούσης έφ'ίππου συν έμοι και τήσδε τής κυρίας. 
ΧΙήγασος δ' ήν, ώς οϊομαι', την γ εν εάν ό 'ίππος, 

64ο Επείπερ ήρθη έκ τής γής3 αιθεροδρόμος ούτω, 
Καί το τού λόγου πετασθεις έκείθεν έπετάσθη. 

Φρούριον ς'. Τό ακανθώδες άλσος. 

Αλλο δέ ξένον φρούριον προσήν τω Παραδείσω · 
Εξωθ εν γάρ τού τείχεος πολύς κισσός έκόμα, 
Καί φύλας1ί εσΊεφεν αύτόν, και βάτος ούκ ολίγος, 

645 Καί πρίνων πλήθος άπειρον, κεντρώδες, άκανθώδες, 

main de Constantinople, codex Coislin. 
2 7 8 , fol. ι 5 4 ν. : Και τά tt)s πνευματικής 
σ7αδίοδρόμία -προφέρονται. 

' Peul-être αυτήν. La forme διόδευτο» 
manque au Thésaurus ; plus loin, v. 2901, 
le 1115. donne διοδεύτι?)», au lieu de διόδευ-
τον. Cel adjectif doit être épicène comme 

άδίόδειιτοί et διισδιόδειιτοί, et la place de 
l'accent exige διόδευτοί". 

2 Ms. οϊμαι. 
3 J'ai ajouté l 'article, sans lequel le vers 

est faux. 
4 Peut-être σμίλαξ, et plus loin ολίγη 

pour ολίγος. 
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Καί θάμνων συνηρέφεια καί σύγχυσις καθόλου, 
Κα ί δένδρων άλσος τοις πολλοίς ελιξι] π εκλεγμένα, 
Αμφω περιπλεκόμενα και σΊέφοντα τό τείχος, 
12» τίνες άλλοι φύλακες2 τούδε τού Παραδείσου · 

65ο 0 0 γάρ τι ζώον ήμερον ούτε τών άννμέρων, 
Είτε όρνέων τών μικρών ά κατοικούν έκεϊσε, 
Αλλ' ούδέ λάμπων ήλιος εν ταύταις ταΐς ήμέραις 
Ακτΐνος μέρος ερριψεν έντός τού τόπου τούτου. 
Τοσαύτη συνηρέφεια τον τοΐχον έπεκράτει, 

655 Ωσ1ε σχεδόν μη φαίνεσθαι τά &έμεθλα τού τείχους. 
Καί ήν ποιούν την δίοδο ν δύσβα τον καί βαρεΐαν, 
Καί τούτο φυλακτήριον έκτον τού Παραδείσου. 

Εξδομον3 άρτι φρούριον. Το Παραδείσου τεΐ/os. 

Τό δ' έβδομο ν τό φρούριον ήν ύφεξγρημένον · 
Καί βλέπε ξένην φυλακήν τού Παραδείσου τούτου, 

66ο Βλέπε τεχνίτου φρόνησιν, βλέπε μηχανουργίαν, 
Βλέπε σοφόν τι τέχνασμα θαύματος πεπλησμένον, 
Κατά τό βορειότερον μέρος τό τής έώας. 
Ενθα τροπήν έαρινήν ό χρόνος εναλλάσσει, 
Παράδεισον έποίησε μέγισΊον ό τεχνίτης, 

665 Ούτινος τήν εύπρέπειαν και τά τών δένδρων κάλλη 
ΎσΊερον διηγήσομαι και πάντα σαφηνίσω. 
Τ57?' δε τού τείχους σύνθεσιν και τήν πυργοποάαν, 
Ακουσον ποία πέφυκε και Β-αύμασον, ω ξένε. 
Απας μεν ό Παράδεισος περικαλλής ύπήρχεν ' 

<ηο Είχε δέ τοίχους τέσσαρας τον γύρον κεκτισμένους 
Στάδια τεσσαράκοντα περίμετρον είσφέρων. 
Εξ ήμισυ γινόμενα μίλια συν τοις τοίχοις, 
ΜεγίσΊην έχων κόσμησιν και ξένην τήν ιδέαν 

1 Ms. ίν λιζί. — 2 Voy. ν. 6/ι/ι. — 1 Pourrait former un vers. 
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Από κρυσΊάλλων φαεινών, λίθων ύδατοχρόων 
6y5 Συγκεκομμένων τετραχώς και τετραγωνισμένων 

Ίων λιθοξόων ταίς χερσι και τοις μηχανουργίαι». 
Ô λίθο s γαρ προσήρμοσΊο τω λίθω τω κρυσΊάλλω, 
ύσΊε μή φαίνεσθαι ποσώς την σύνθεσιν έκείνην, 
Η την συνάφειαν αυτών οράσθαι μεμιγμένην. 

'38ο ΑρίσΊως γαρ κεκόλληντο1 παρά τών λιθοζόων, 
ύσΊε δοκεΤν τους βλέποντας την σύνθεσιν τού τείχους 
Ύδωρ ύπάρχειν πεπηγός έκ σφοδροτάτου κρύους, 
Καί φαίνεσθαι κρυσΊάλλινον τό τείχος εκ χειμώνος ' 
Ου και τό νψος εκατόν όργυιών'2 ήν εις μέτρον, 

685 Σοφώς άνωκοδόμητο παρά τών λιθοτόμων 
Eîs φυλακήν, ως εοικε, τών εν τω Παραδείσω. 
Καί ήν και τούτο φρούριον έβδομο ν τό τειχίον, 
Φυλάσσον άδιόδευτον τήν γήν τού Παραδείσου, 
Ατε τού ύψους αφανούς τυγχάνοντας'' τού τείχους, 

6c)o Καί παχυτάτου τών μερών τού τείχους τών τειχίων 
Καί φάραγζιν, ώς εϊρηται, πολλαΐς ύπερρωγυίαιςu 

Γυρόθεν τούτου πάντοθεν οντος συγκεκλεισμένου · 
λυσάλωτον δε φρούριον τούτο τοις έναντίοις. 

Περί τών έτίΐά φρουρίων. 

Εγώ γούν τό παράδοξον της φυλακής σκοπήσας 
6g5 Τον αριθμόν τον έβδομο ν κατ' έμαυτόν εσκόπουν · 

Πρώτον μεν πώς ό ποταμός ό φοβερός εκείνος 
Του Παραδείσου φυλακήν εποιείτο μεγάλην, 
Τ>?ρών και τον Παράδεισον μετά και τού ώάτου, 
Καί τήν αύτού περαίωσιν εχων δυσκολωτάτην. 

' Ms. κεκόλνντο. 
2 Ms. ούργίων. 
' Ms. τυγχάνοντα 

Meliténiote. 

4 Ms. ύπερρογίαιζ. Partait moyen du 
verbe ύπορρήγνυμι, «in profondum aper-
« lis , dehiscentibus. » 

6 
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700 Δεύτερον γάρ ή γέφυρα τή τών βαθμίδων θέσει, 
Κα ί τ?~; κινήσει τή πολλή, καί τω πολλώ τω τρόμω, 
Τρίτον ή σιδηρότευκτος και μονωτάτη πύλη, 
Καί τών μοχλών και τών κλειδών1 ή σιδηρώδης θέσις, 
Τέταρτον το δυσάντητον2 τών πυριπνόων ζώων, 

7"π Καί τών πύρινων ό'φεων το σχήμα και το γένος 
\€ατον κατεσκεύαζε3 τον τόπον τον έκεΐσε. 
ΠέμπΊον τής τάφρου τό πλατύ μήκος >cai το κρημνώδες, 
Καί το βαθύτατον αύτής όρυγμα τό πετρώδες 
λεινήν και δυσπεραίωτον τήν βάσιν έποιούντο. 

71 ο Εκτον δέ τό βαθύσκιον τών δένδρων και τών θάμνων, 
Καί τών ελίκων τό δασύ καϊ τό σκιώδες άλσος, 
Τά άκανθώδη τέ φυτά και τά τών κλωνών πλήθη 
Αε ιν ον παρείχα σι πολλά τον κλόνον τοις όδίταις. 
1 ϊ&δομον δέ τό κάλλισΊον και κρυσΊαλλώδες τείχος, 

71!> Οπερ άπομιμούμενον τήν έρυθράν έκείνην 
ΡειθρόκτισΊον'1 έφαίνετο καινοτομούν τήν φύσιν, 
Υδάτων δίκη ν γύρωθεν τών τοίχων υψουμένων, 
Καί πολεμίους άπαντας σΊερρώς προσυπαντώντων, 
Ω? τ ή Μωσέως μάσΐιγι φ ανέντων ρειθροκτίσΊων. 

IIερι τού έ§δόμου αιώνος. 

•7 20 Ταύτην οϋν τήν έπΊάριθμον5 τής φυλακής αίτίαν, 
Τήν τού εβδόμου προσδοκώ συντέλειαν αιώνος. 
Οταν και γάρ διέλθωσι τον έβδομον αιώνα 
Οι τά καλά ποιήσαντες και πράζαντες έν βίω, 

Ms. χλειών. Voy. ν. ηοο. 1 Ce mot, qui se Irouve encore un peu 
2 German. Cpol. codex Coislin. 278 , plus loin, m a n q u e au Thésaurus 

Col, 127 r. : Σοβαροί» έργάξονται «ai δυσάυ- 5 Ajoutez aux lexiques l 'adverbe έπ7α-
τητον. ρίθμως d'après le codex Paris. 2790 A, 

' Peul-èlre χατεσχενχξον. fol. 8 r. 
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Σπενδονσιν ενδοθεν έλθείν τού θείου ΙΙαρα<§είσου, 
7^5 Καί της τρνφής τής1 έν αύτώ καλώ? έπαναπαύσα ι. 

Περί της τχύληs του Παραδείσου. 

Είτα'2 έξης εκ τής χειρός ή Κόρη λαβονσά μεΛ 

Πρός τοίαν πύλην φοβεράν, μεγάλην, έζαισίαν'', 
Τψηλοτάτην, σΊερεάν άγει με τοϋ τειχίον, 
Χδαμαντινοχάλκεντον5, καλώΐ ήσφαλισ μένη ν ' 

7·3ο Τά κλείθρα τε καί τους μοχ/,ούς εΐχεν άδαμαΐ'τίνους. 

Περί του κυνοs του Κερξέρου του τηροϋντο? τήν Ίΰύλνν 
τού Παραδείσου τήζ Σωφροσύνης. 

Εν δέ τή πύλη κύων τις τρικέφαλοι ύπήρχε, 
Ύώ σώματι μέν φοβερός, τγ γνώμη θηριώδης, 
Καί φλόγα6 ροί£οι> πέμπουσα έκ τών ομμάτων τούτου, 
Φόνιον βλέπων καί συός έχων οδόντων θέσιν, 

7-35 Ω» καί κατέφαγε μικρού καί κατεσφιγςέ ' με, 
Εί μή συνείχετο σφοδρώς τω φόβω τω τής Κόρης · 
« Στήθι γαρ, έφησεν εύθυς, ώ πυλωρέ συ κύων, 
Καί τον όδίτην έασον άπήμαντον τής βλάβης. » 
Οθεν ό κύων συσΊαλείς ήρέμησεν αύτίκα, 

74ο Εμέ δέ φόβος ού μικρός κατέλαβε καί τρόμος, 

1 Je lirai τats τρυφαϊε ταis. 
2 Ms. Τι το au lieu de Είτα. 
! J 'aimerais mieux με λαβοΰσα. 
4 Cet adjectif est ordinairement épi-

cène. Voy. v. 796 . On pourrait lire έζαί-
σιον, μεγάλην. 

5 Ce composé manque aux lexiques, aux-
quels on peut ajouter aussi θεοχάλχειιτοί, 
Greg. Nyss. Vit. S. Ephr. Opp. t. I, p. 12, 
E. Tarasius Cp. cod.Coisl. 146, fol. 282 1·. : 
T>;r λυχνίαν τήν &εοχάλχεντον. Basil. Neo 

pair. ap. Mai, Jiibl. Patr. t. VI, p. 541 
Εχομεν τά όπλα τά Q-εοχάλχεντα. — Ού-
ρανοχάλχευτοί, S. Germain de Constanli-
nople, cod. Coisl. 278, fol. 5ç) r. : Ούρανο-
χάλχευτα ζίφη. Id. fol. 24 v. 

6 Pour φλύζ. Voy. Ducange. 
' Ms. χατέφιγζε. el au-dessus φα, d 'une 

main plus moderne. Sans doute χατέσ-
φιγζέ με. Mais, comme il manque une 
syllabe , je proposerais χατεφάρυγζέ με. de 
φαρύγγω pour φαρυγγίξω. 

0. 



τού χυνός τριχάρηνον1 βλέποντα1 δυσμορφίαν. 
Οΐμαι τον Κέρβερον αύτόν τον πυλωρόν τυγγάνειν, 
Ον εϊδον διεργόμενον έξωθεν τού τειχίου 
Ομού συναυλιζόμενον τοις άλλοχότοις ζώοις. 

IIερί τνς φυλαϊΐούσης ενδοθεν τού λειμώνος φλογίννς* ρομΖχία 
ήν άγγελος κατέχει. 

745 Κρουσάσης'' δε τήν φοβεράν πύλην τού Παραδείσου, 
ίίσπέρ τις ήγος μέγισΊος βροντής φοβερωτάτης, 
Α ι πύλαι διηνοίγβνσ αν, εύθύς δε ξιφνφόρος 
Αγγελος εχων πύρινον ρομφαίαν έσπασμένην, 
Προς με ραδίαν τήν όρμήν έποίνσε το τότε, 

75ο Καί με χατεφλογίσατο τω πυριφλόγω ξίφει, 
Et' μή χα ι πάλιν έφθασε τής Kdp)j» ή ταγύτνς 
Καί τούτου τήν θρασύτητα χατέπαυσε ταχέως, 
Ειπούσα· « Νώτα δός ήμϊν, μηδέν χωλύσης όλως, 
Ύόν ξένον τούτον αβλαβή σώσας τής σής ρομφαίας. » 

755 Τπεϊξεν ούν, καί συν αύτή τών πύλων ήλθον έσω, 
Καί 3-άτΊον άπεχλείσθησαν πάλιν ai 3εΓα« πύλαι, 
Εμέ δε φόβος ε'ίλνφε χα'ι τρόμος ύπέρ φόβον. 

IIάλιν τά εντός τού λειμώνος λέγονται5 κατά τάξιν. 

II Κόρ)/ δε με σύντρομον ισΊάμενον Ιδούσα 
Εφνσε · ΧαΓρε, ώ βροτέ, μή δέδοιχας, μή τρέμε · 

7<ίο 'Γα γάρ παραίτια τανύν παρέδραμες τού φόβου, 
Αλλ' ένδον βλέπε, Βαύμαζε πάντα χαθώς ήτήσω 
Α γρι τον δόμον τον έμόν προς όν χα ι χαταμένω, 

1 Voy. plus l iaul , ν. 488. Gernian. Cp. 
cod. Coisl. 278 , loi. 1 f)5 r. : λντίχρυς γάρ 
τέρας λερναϊον τριχάρηνον τη ΚωνσΊχντίνου 
σύ πχρεισέφρησχς. S. .Iustin. O/tp. p. 3. 

1 Ms. βλέποντος. 
Ms. φλογ 

' Sous entendu της Kôc/rçs 
5 Ms. λ ! . . . sic). 
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Καί τήν κειμένην κλίνη ν μου, ζ εν ε, μη δή παρόψει. 
Βλέπε και τον Παράδεισοι» και τά τού Παραδείσου, 

765 Καί τάς κειμένας έν αύτω σΐήλας τών λιθοξόων 
Ύάς ισΊαμένας άνωθεν γυρόθεν τών τειγίων, 
Ύάς μεν σιδηρογάλκευτον1 έγούσας τήν Ιδέαν, 
Ύάς δέ γαλκοσφυρήλατον fxop^r;^ ένδεικνυμένας, 
Ύάς δ' έκ χρυσού, τάς δ' εκ τινός αργύρου σκευασθείσας. 

77° Ι ί έ 2 τήν &έσιν τήν τερπνήν τούδε τού Παραδείσου, 
Καί τήν κοιλάδα την αυτου, και την του τοπου ~εσιν, 
Ύήν εύωδίαν τών ανθών τών έν τω Παραδείσω, 
Ύάς ώραίσεις και βαφάς τών βοτανών τάς ξένας, 
Ύάς πόας άσπερ οφθαλμός άνθρώπινος ούκ είδε, 

77& Καί τήν τών Β-άμνων καλλονήν τήν άρρητον καί Βτείαν, 
Καί τών άπειρων τήρησον φυτών τήν εύμορφίαν, 
Καί Βταύμασον τήν ήδονήν ήν φέρουσιν ενθάδε. 
Θε'ασαι τήν όμήγυριν τών άειφύλλων δένδρων, 
Μή δή παρέλθγς άδεώς, μη προς (3εόν], ώ ξένε · 

7^ο Τά ί γάρ έν τούτω έκπλαγής καινοφανείς όπώρας, 
Αλλά μηδέ τάς έν αύτω φυγής άναδενδράδας, 
Καί τών βοτρύων τάς μορφάς 'ίδγς ούτω'Α τυγγάνων 
Πολλήν γάρ αύται φέρουσι τήν τέρψιν τοις όρώσι 
Καί τήν γαράν5 άπλήρωτον τοις βλέπουσι προς ταύτα. 

785 Θε'ασαί καί τήν άμπελον,εϊπερ ού κατοκνήσεις · 
Ράγας γάρ ϊδης έν ταύτώ πολλάς ποικιλογρύας, 
Κρυσίαλλιξούσας μεν τινάς, άλλας μελανιζούσας, 
Ετέρας φοινικίζουσαν τήν όψιν κεκτημένας, 
Καί γαρμονήν πολυειδή καί ξένην παρεγούσας, 

' Ms. σ ιδηροχ ίλχευ τας έχουσα τήν εί- Ms. Είδε. 
δέαν. Ajoutez au Thésaurus ce mot employé 3 II faudrait le génitif vspos Q-εών. L'au-
aussi y. 388 et ι g 5 i . Au v. 1817 on trouve leur a peut-être écrit -crpôs θβοϋ. 
le composé σιδηροχρυσοχάλκευτοί. Voyez 4 Peut-être ώδι. 
aussi les v. 72g et 17/io. 5 Ms. κάραν. 
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79° Τά χειροήθη τε πΊηνά καί τήν μορφήν ώραϊα, 
Τ à κελαδούντα τό γλυκύ καϊ τα κυνηγετούντα, 
Καί οσα μάλλον φίλυδρα, μάλλον δ' ίχθυοφάγα. 
Μ?; δή παρόψει, σφόδρα γάρ τερφθήσει καί y α ρήσει1. 
Οέασαι δέ και τήν πληθύν τών τετραπόδων ζώων, 

79·Γ> Καί μάλλον βλέπων2 τάς πηγάς καί βρύσεις τού λειμώνος, 
Καί τής κινσΊέρνης θαύμα σον τήν έξαισίαν3 κτίσιν, 
Ύήν ξένην καθαρότητα θεωρών11 τών υδάτων, 
Καί τών ιχθύων τήν πληθύν ούσαν έν5 τή κινσΊέρνγ, 
Καί τάς σειρήνας θαύμαζε μετά και τών ερώτων, 

8οο Καί τον χρρόν τον εϋκοσμον6 και μέγαν τών χαρίτων · 
Τά δένδρα τε τά φίλυδρα τά κύκλω τής κινσΊέρνης, 
Καί τά φιλούντα πετεινά τήν φύσιν τών υδάτων, 
Καί τό λουτρόν μου θαύμα σον όπερ ωκοδομήθη 
Παρά τεχνίτου νουνεχούς πλησίον τής κινσΊέρνης · 

8ο5 Καί τον έμόν περιφανή θρόνον μή παραδράμης, 
ΟσΊις εις κάλλος προσδοκών ' και λίθων εύκοσμίαν 
Ε νίκησε κατά πολύ τον θρόνον τον τού Κύρου, 
Ον ai Γραφαί φημίζουσι σφόδρα λαμπρόν τυγχάνειν. 
Ύάς δέ προσούσας έν αύτω θαύμαζε δύο σΊήλας 

8ιο Καί γνώση πάντως φρόνησιν τεχνίτου σοφωτάτου. 
ΐ^έ και τον θεότευκτον* ναόν όν έχω, ξένε, 
Ε/Ϊ όνομα τού λυτρωτού Θεοΰ μου καί σωτήρος· 

' Ms. κ .... αρήσει. 
Dépend de S-αύμασον, qui se trouve 

au vers suivant. 
3 Voy. ν. 72Z1. 
' Ms. Ο-ιάρων. 
s J 'ai ajouté έν. On pourrait peut-être 

lire τήν ουσαν τή χινσΊ έρνη. 
6 Ms. άκοσμον. 
7 Ms. ®ροσδοκώ. 
3 German. Cpol. cod. Coisl. 278 , loi. 

46 r. : Λλλά τήν Β-εούφαντον σ7ολήν τι)ς 
ψυχής καί Νεότευκτοι', ήτις καί ένδυμα 
λέγεται γάμου. Tarasius Cpol. cod. Coisl. 
146, fol. 284 r. : θεότευχτος βίβλος. Orai . 
piocrm. p. 3 i , T h e o d . Stud. p. 7 7 6 , ed. 
Sirm. Agapet. cod. Par. 2661, fol. 254 v. 
Wi ω εύσεβεία» Q-εότευχτον άγαλμα. Et au-
dessus, à l 'encre rouge , Q-εοχατασχεύα-
σΊον. Hésycliius donne la même glose au 

mot θεύτευχτον. 
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Καί τό πλησίον τού ναού βλεψον κιβώτιόν μου, 
Οπερ έσΊί μοι ζοφερόν μνημείον τη ταλαίνΐ). 

81 Γ> ΤσΊερον πάλιν θέασον τήν πύλην τήν μεγάλην 
II?' ούτος ό ΙΙαράδεισος ώς κεκλεισμένην έχ^ει· 
Καί τούτων πάντων γεγονώς σύ θεατής ένταύθα 
Τερφθήσε ι μεν ώς άνθρωπος, θαυμάσεις δε τό πλέον 
Καi τοϋ Θεοΰ τήν δύναμιν τήν θείαν και μεγάλην. 

8ao Εί §έ τι γρίφων πρόσεσΊι και δυσνοήτως1 έχει, 
Εγώ σοι τούτων εΐποιμι τήν γνώσιν άριδήλως, 
Καί τήν έμήν εύγένειαν μάθης εκ τών πραγμάτων. 
Τις ούν, τις άρα βρότειος νοϋς έζαρκέσει λέγειν; 
Ύούς δέ μακρόθεν βλέποντας τήν κτίσιν τήν τού πύργου 

825 Είδε» αν έκθειάζοντας1 τούτον ώς έν έκπλήξει· 
\ιόνα γάρ ένόμιξον βλέπειν συμπεπλεγμένον 
Ύών λίθων τήν λευκότητα καί τήν εύαρμοσΊίαν. 

Μερί άνδρώνοζ ετέρου σΊαυροειδοϋ$. 

Ανωθεν δέ τού θαύμασΐού πύργου καί θείου τούτου 
λνδρώνα κατεσκεύασεν άλλον λαμπρόν, ώραίον, 

83ο Σταυροείοτ; τήν σύνθεσιν καί τούτον κεκτημένοι>. 
Ύών δέ γε κάτωθεν μερών3 έσκεύασεν ώάτα, 
Σφαιροειδή τον οροφον τούτων κατασκευάσας, 
Αιοροφώσας'1 διαυγώς ψηφίσι χρυσοχόοις· 
Ύούς πάτους δέ πολυειδείς πεποίηκε καί ζένους 

835 Εκ τίνων λίθων φαεινών τούτους κατασκευάσας. 

Περί τών όκτω κογγίων τοϋ κου§ουκλείου καί τών τεσσάρων 
-βάτων αυτού. 

Πλησίον τούτου τί ποιεί; κου€ούκλεια σκευάζει 
1 Le Thésaurus donne cet adverbe, niais 3 J1 y avait d 'abord τών μερών δέ y ε κά-

sans exemple. τωΟεν. 
' Ms. έκΟίαζοντες. * Ms Ιιοροφόσ... sic. 
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Οκτώκογχα, πανευπρεπή, και μέγισΊα τή &έα, 
Καί πενταχούβουχλα1 λαμπρά τέσσαρα 2 ΐσαρασ7>7σας · 
Τοσούτον κατεκάλλυνε τήν τέχνην ο τεχνίτη?, 

84ο ίϊσΐε νομίξεσθαι πολλοί? έξ υφασμάτων είν<χι 
Εκ τε τών λίθων τά? πολλά? και πολυμόρφου? 
Καί τών μαργάρων τή? λαμπρά? και γαλακτώδου? αίγλη?, 
Καί τών χρυσών και τών λοιπών αργύρων τών έν τούτοι?. 
Εκατέρωθεν δ' ϊδρυσεν τών μερών τών άνδρώνων 

845 Χαμαι προ? γήν πανευπρεπεί? άνδρώνα? πάλιν άλλου? 
Εύμήκει? όντα? και αύτού? και πάντα? γ^υσορύφου?''. 

Περί του μεγάλου κου^ουκλείου. 

Η?' δε λαμπρόν κουβούκλειον περιφανέ? και μέγα · 
Σοφώ? άνωχοδόμησεν ό πάνσοφο? τεχνίτη? 
ίΐραΐον και λαμπρότατον, έξαίσιον εΐ? Βτέαν, 

85ο FJ? ύψο? έναέριον άπειρον έπηρμένον, 
Εχον τό τέϊχο? έκ πρισίών λίθων και τετραγώνων 
Συνηρμοσμένον τετραχώ? και χεχαλλωπισμένον, 
Ύαί? άρμονίαι? άργυρον βαλόν προσηλωμένον, 
Καί σιδηρείου? ισχυρού? ήλου? προσπεπηγμένου?, 

855 Δεικνύντα? τήν ένέργειαν τήν τού τεχνίτου ξένην, 
Καί τήν τού τείχου? ποίησιν πάσαν παρηλλαγμένην. 
Ούτω γάρ τήν άνάβασιν εΐχεν ό τοίχο? άπα?, 
Εχων και πάτου? τέσσαρα? αύγάζοντα? τήν &έαν 
Μετά φαιδρών ήλιαχών καί ποιχιλοσυνθέτων11. 

86ο Εσίησε δέ και κάτωθεν έξωθεν τών τειγίων 

1 Voy. Ducange, ν. 1\ενταχού§ουχλον. 
! Ms. τέσσαρα^. 
3 A la suite de ce vers on li t , à l 'encre 

rouge : θαύμασον Q-έαν τον μεγάλου χου-

βουκλείου. On pourrai t en faire un ver> 
en lisant Μεγάλου Q-έαν Q-αύμασον τούτου 
τού κου§ουκλείου. 

' Ce mot m a n q u e au Thésaurus. 
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Π ισσούς1 εύμήκεις ισχυρούς κα ί χεχα λλωπισμένους 
Στήσας τον δόμον γύρωθεν τούτων2 τών θεμελίων, 
Èv oïs ό πρώτος εκείτο πάτος τοϋ χουβουχλείου, 
Εύτάχτως βασίαζόμενος τΐ} τών πισσώιν πληθύϊ3. 

865 Τ π ε ρ θ ε ν τούτων τών πισσών τών χατορυχομένων 
Κίονας έσΊησε πολλούς πορφυραυγεΐς, μεγάλους, 
Κοκχινοττορφυρίξονταςk τω χρώματι τω ξένω, 
Και διειδες δεικνύοντας το κάλλος και την θέαν. 
Εν οις ό δεύτερος προσήν πάτος τοϋ χουβουκλείου, 

870 Εντέχνως βασΊαζόμενος και πανεπισΊημόνως5. 
Ανωθεν δέ τών φαεινών καί πορφυρών κιόνων 
Ετερος ϊσΊατο χορός κιόνων πεπλεγμένων, 
Τετορνευμένων θαυμασΊώς καί λελατομημένων 
Χ,ερσίν ανδρών μηχανικών άρχαίων λιθοτόμων, 

875 Εκ σαρδονύγων έσχηκώς τήν θέσιν μονωτάτην 
Αίθων γνωρίμων τοις πολλοίς καί πάσιν άριδήλων, 
Φέρον τω χρώματιύ βαφαίς μελανοχιονώδες1, 
Και τρίτον άλλον θαυμασίόν8 μέλιτος είδος έχων · 
Οι γάρ σαρδόνυχες άεί ταίς τρισί ταύταις χβόαις 

88ο Ωΐ ζώναι0 συμιτλεκόμεναι τρέιτουσί10 τούς ορώντας. 
Εν οϊς ό τρίτος ήρμοσ/ο]1 πάτος τοϋ κουβουκλείου, 
Συντεθειμένος καί αύτός άρίσΊως καί κοσμίως. 
Ανωθεν δέ τών τριφεγγών12 τριχρόων σαρδονύχων 

1 Probablement pour -πινσούς. Voyez 
Ducange. 

! Ms. τούτους. 
* Ms. τχληθήει. 
4 J 'ai cité ce vers dans le Thésaurus, 

auquel on peut ajouter un autre composé 

du même g e n r e , κοχχινόχρους, employé 
dans la t raduct ion grecque d'Avicenne De 
urinis, cod. Pa r . 2 2 5 6 , fol. 529 r. : Κα< ή 
τρίτη σίεφάνη κοχχινόχρους γένοιτο. 

Meliténiote. 

5 Ajoutez cet adverbe aux lexiques. 

" Peut-être φέρων τω χρώματι βαφάς με-
λανοχιονώδεις, ou mieux φερόντων χρώμα 
τι βαφαΐς μελανοχιονώΒες. 

7 Ce composé manque aux lexiques. 
8 Peut-être xal τρίτος άλλος &αυμασΊός. 
9 Ms. ζώνη συμπλεχομένη. 

10 Probablement τέρπουσι. 
" Ms. εϊρμοσίο. 
12 Ms. τριφεγχών. 
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Ι1λΐ/θθ5 κιόνων 'ίσΊατο σαπφείρων εξαίσιων 
885 Εχόντων χρώμα βένετον και ζώνας χρυσιζούσας, 

Ας φέρει πάντως φυσικώς ή φύσις τών σα πφείρων, 
Καί κάρας άνωθεν αύτών έκ καθαρού χρυσίου, 
Ε<» έλεφάντων κεφαλάς πάσας έγγεγλυμμένας 
Επιχαμπεΐς τ ας εαυτών φερόντων προβοσκίδας1. 

890 Év οϊς ό τέταρτος προσήν πάτος έρνρεισμένος 
Κάτωθεν βασΊαζόμενος ύπό τών έλεφάντων. 
Ην ούν ίδεΐν πανήγυριν άλλων λαμπρών κιόνων 
Τών ισΊ αμένων άνωθεν τού τέταρτα ίου πάτου · 
Βενετοί" μεν οι κίονες -ήσαν κατά τό χρώμα, 

8g5 λαμπρώς ύακινθίζοντες και μέγα δαδουχούντες · 
Πλ)/ν έδόκησαν3 τοις πολλοίς ύδωρ έντός φυλάτΊειν, 
Ω$ φαίνεταιu τοις βλέπουσιν τήν ελλαμψιν τών λίθων 
ΚρυσΊαλλοβενετίζουσαν5, λάμπουσαν ύδατώδες, 
Ύάς κεφαλάς κογχοειδεΐς έχοντας έκ σμαράγδων 

9°° Εγγεγλυμμένας τεχνικώς εις δρακοντώδεις κάρας, 
Καμπύλους σχούσας τών αύτών τραχήλων τάς συνθέσεις, 
Και βλοσυρούς τούς οφθαλμούς και τήν μορφήν άγρίαν, 
ίίσΊε δοκεΐν και συρισμούς πέμπειν έκ τών σΊομάτων. 

Π ερί τών σΐοών τ ου χου£ουχλείου. 

Αλλ' όρα μοι τό τέχνασμα καί πάλιν τού τεχνίτου, 
9^5 Καί τό σοφόν έκθείασον τούτου1" καί τό βαθύνουν. 

Στοάς πολλάς έσχεύασεν έχεΤνος ό δομήτωρ 
Αυτοφυείς, μονοειδεΤς έχ λίθων γαλαχτίτων, 
Ερηρεισμένας τεχνιχώς ταΐς τών δραχόντων χάραις 
Tais ίσΊαμέναις άνωθεν τού τεταρταίου πάτου. 

' Ms. -apos βοσχήδas. 
! Voy. Ducange ν. Τΐένετοί. 
3 Ms. έΰόκοσαν. 

1 Peut-être φαίνεσθαι. 
5 Ce mot m a n q u e aux lexiques. 
6 Ms. τούτου. 



9ΐο Αντί δε σπέτλων] έμ§αλών έν ταύτα,ις ταίς καμάραις 
λίθους κρυσΊάλλων διαυγείς, λεπΊούς, μεμονωμένους, 
ίϊσΊε δοκεϊν τους βλέποντας έν ταϊ$ σΊοαϊς έκείναις 
Ύδωρ ύιτάρχειν πεπηγός άπό σφοδρού χειμώνος, 
Α ί' ων άήρ είσήργετο φαιδρώς τού κουβουκλείου 2 · 

gi5 Èv αίς τον όροφον λαμπροί' σΊεγάσας ό τεχνίτης 
Πολυεί^εί»3 έποίησεν τάς τροπικάς της σΐέγης, 
Γυρώσας τών ηλιακών εύκύκλων τάς αψίδας. 

ΙΙερι των τεσσάρων τ$άτων τού κου§ουκλείου. 

Ακουσον ούν όποιος ην και ό τοις πάτοις κόσμος, 
Και πάντως έπαινέσειας έκ τούτων τον τεχνίτην. 

92ο Οί τρεις μέν πάτοι τού λαμπρού και ξένου κουβουκλείου 
Αργυρον εϊχ^ασιν πολύν άντί πρισίών μαρμάρων 
Εκκεχυμένον κάτωθεν παρά τών χρυσοχόων, 
Μηδέ μικράν είσφέροντες κόλλησιν άρμονίας · 
Α ι' ων καί κα τηυγάζετο τό τού ύδατος κάλλος, 

925 Τίέμπον άκτίνας φεραυγείς, μαρμαροχιονώδεις11. 
6 δ' ύσΊερος καϊ τέταρτος πάτος τού κου§ουκλείου 
Είχε μέν χάριτας πολλάς, είχε καί ποικιλίας · 
Αλλ' έιχεν έν τι τέχνασμα ξένον άνθρώποις, μέγα, 
Καί καταπλήΊτον καϊ τον νούν, ώς οϊμαι, τών όρώντων. 

g3o Χρυσός γάρ ην μονώτατος τω πάτω κεχ^υμένος, 
Φε'ρων άπό χυμεύσεως5 παντοίων ζώων γένη0, 
Κα« τετραπόδων, καϊ πΊηνών, καί τίνων θαλασσίων, 
Κινούμενα φαινόμενα τή τέχνη τού τεχνίτου, 
Καί ώσανεϊ φαινόμενα φυσίξωα τά ζώα. 

' Voy. Ducange , ν. Σπέχλον. 
3 Peut-être τό χυν€ονχλεϊον. 
3 Ms. ·ΰτολυειδϊί. 

" Ms. μαρμάρων χιοΐ'ώδει». 
5 Peut-être χωνεύσεως 
' Ms. γένει. 
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IIερι τού 6ντθ5 λυχνίτου λίθου μέσον του κου§ουκλείουι... του ©άτου. 

g35 Μέσον δέ τούτου τού λαμπρού χαι χρυσοτάτου πάτου 
λίθος λυχνίτης εκείτο κυκλοφερής και μέγας, 
Κυκλοειδής φαινόμενος ώσεΓ' τροχός άμάζης, 
Συνηρμοσμένος και αύτός χα ι συγχεχολαμμένος 
Τώ χρυσοχύ τω χα ι λαμπρω τού κουβουκλείου πάτω, 

94ο λίαν τήν ομαλότητα γυρόθεν χεχτημένος, 
ίΐσΐε δοκεΐν αύτοφυείν τω λίθω τω χρυσίωΛ. 
Ούτως αύτόν έχόσμησεν ό κάλλισίος τεχνίτης 
(ΐς φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν τήν μόρφωσιν τού τόπου 
λυχνίτην είναι καί γ^ρυσόν μονώτατον ό πάτος11, . 

945 Η λίθον άλλον φαεινόν χρυσόλιθον λυχνίτην. 
Ύίς δέ νύν διηγήσεται τάς χάριτας τού λίθου, 
Tàs λαμπηδόνας τάς αύτού, τάς πυραυγείς άκτίνας, 
Ύάς άνθρακώδεις είσβολάς και τάς σπινθηριζούσας, 
As ό λυχνίτης έπεμπεν έντός τού κουβουκλείου ; 

95ο Éδόκει γάρ τον οροφον έκείνον έμπυρίζειν 
Καί κατακαίειν πάντοθεν τούς τοίχους και φλογίζειν · 
Κ,σίραπηφόρος γάρ λαμπΊήρ έδείχνυτο καθ' ώραν 
Φλογώδες πύρ όρώμενον άνθρακοσπινθηρίξων5, 
Καί μάλλον όταν έλαμπεν ό φαεινός φωσφόρος 

955 Καί πάσαν τήν ύφήλιον ηύγαζεν ούρανόθεν0, 
Ωσπερ τις άλλος ήλιος ό λίθος καθωράτο 
Ταχθείς Β-εόθεν έπι γής διφρηλατεϊν1 και λάμπειν, 
Kat φέρειν τήν άνάπαυσιν ήγουν τήν κατοικίαν 
Εντός τού 3-είου και φαιδρού τούδε τού κουβουκλείου. 

' Probablement ήγουν του πάτου. 6 German. -Cjiol. codex Coislin. 2 7 8 , 
5 Ms. ώς ει. Voy. ν. 1076. fol. 129 ν. : Ει έδέζατο τόν ούρανόθεν χα-

Lisez χρυσε/ω ou plutôt τόχρυσίον. τερχόμενον ύετύν της διδασκαλίας. Corp. 
4 Peut-être τόν πάτον. Inscr. η° 5 1 1 , et Athenagor. p. 702 , Β . 
5 Peut-être άνθρακοσπινθηρίξον. 7 Aristobule cité par Strabon, 1 4, p· 695. 
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Περί τής όρθομαρμαρώσεως1 τού κουβουκλείου. 

960 Τής δ' όρθομαρμαρώσεως τό κάλλος τις έξείπη'2 ; 
Ε φερεν γάρ τήν κόσμησιν έκ λίθων τοπ αξίων 
Συναρμοσμένων και αύτών άλλήλοις εύαρμόσΊως, 
Καί τοις τού τοίχου μέλεσιν καλώς προσηλωμένων. 

Περί τής οροφή? τού κουβουκλεί'ου ήγουν τής σΊέγης. 

Μάνθανε γ ούν, άκρο ατά, και βλέπε &άμ§ο ς άλλο, 
9^5 Καί τού τεχνίτου Β-αύμασον τήν φρόνή'σιν οποία. 

Τήν οροφή ν ώρόφωσεν πάσαν τού κουβουκλείου 
ΰς άρισΊος όροφουργός\ ώς ξένος άλλος τέκτων, 
Σφαιροειδή κυκλοφερή" ταύτην κατασκευάσας, 
Μή τών τετάρτων γωνιών καταδραμών τό σχήμα, 

97ο Μηδέ τήν σΊέγην5 ύφαπλών μηδέ τετραγωνίζων. 
Τετράγωνος γάρ κάτωθεν έτύγχανεν ό τοίχος 
Καί τετραγώνους άνωθεν έιχε τάς άναβάσεις, 
Καί τά° τού σΊέγους έξωθεν εΐχεν έκ τετραγώνων, 
Καί πάσιν ώς τετράγωνος έδείκνυτο τοις έξω. 

9?5 Εσωθεν δε κυκλοειδής ή σΊέγη καθωράτο 
Στρογγυλοσφαιροσύνθετος, ούρανοκυκλοδρόμος. 
Οποία δέ τή μηχανή ύπήρχεν άκουέ μου · 
Σάπφειρος λίθος έσίεφεν τον οροφον έκέϊνον 
Καί κατεκόσμει κύκλωθεν πάσαν τήν άνω σΊέγην, 

980 Φέρων' άσΊέρας άνωθεν χρυσούς προσηλωμένους 
Τ?} δαδουχία λάμποντας τή τού λυχνίτου λίθου, 
Φέρων καί τον Ωρ«'ονα8καί Κρονον καί τον Δία 

1 Ce composé manque aux lexiques. 5 Ms. σΐάγην el plus bas σΤά-yovs. Par-
" Ms. έζείπει. tout le copiste fait la même faute. 

Ajoutez ce mot au Thésaurus, ainsi 6 Ms. τήν τοΟ σΊ. έζωΟεν. 
que les deux composés du v. 976. 7 Ms. φέρον, comme plus bas v. 982. 

4 Ms. σφαιροεώει χυκλοβερεΓ. 5 Ms. ύρίονα. 
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Καί τον ΎρισμέγισΊον Ερμήν μετά τής Αφροδίτης, 
Καί τχαρισΊών τον ήλιον όλόκυκλον έν μέρει, 

985 Καί τής σελήνης τήν όρμήν ήμίχυκλον δεικνύει, 
Èv τή μιμήσει, προσδοκώ, τής αληθούς σελήνης, 
Αήγουσαν ώσπερ και αυτήν καϊ συναυζανομένην. 
Τοσούτον γαρ έκάλλυνεν τήν σΐέγην à τεχνίτης 
Os φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν τον οροφον έκεϊνον 

99° Τον ούρανον αύτον όράν μετά καϊ τού φωσφόρου. 

ΙΙερί τών τεσσάρων θυρών του κουβουκλείου. 

Αλλην ένθύμησιν σοφήν νύν ορα τού τεχνίτου, 
Καί θαύμαξέ μοι δι' αύτής καϊ πάλιν τον τεχνίτην. 
Τέσσαρα» θυ ρας έσίησε τώδε τω κου§ουκλείω 
Από σιδήρου καθαρού πάσας κεχαλκευμένας, 

995 Είκονισμένας φαεινώς, καϊ κατεσΊιλ€ωμένας, 
Καί λαμπηδόφωτας1 αύγάς πάσας άποπεμπούσας, 
Αίκην κατόπΊρων διαυγών άλλων άσΊραπη€όλων · 
Εν α ίς και κατωπΊρίζοντο πάσα ι θεραπα ινίδες 
Οσα ι περιεσΊρέφοντο τω ζένω κουξουκλείω 

ι ο ο ο Βλέπουσαί2 τούτων τάς μορφάς ένδοθεν τών κατόπτρων, 
Καί δι' αύτών ώς έοικε τά πρόσωπα κοσμούσαι. 
Ίέσσαρας δέ πεποίηκε θύρας τω κου§ουκλείω, 
Ανατολήν μιμούμενος και δύσιν ό τεχιήτης, 
Καί τήν μεγίσΊην και λαμπράν άρκτον καϊ μεσημέρι αν. 

Περί τη? κλίμακοζ τοΰ κου§ουκλείου. 

ιοο5 Επο/)]σε τήν άνοδον κλίμακα σιδηρείαν 
Βαθμίδας εχουσαν πολλάς πάσας εικονισμένας 
Καί τεθειμένας τηλαυγώς και κατεσΊιλ§ωμένας, 

1 Cette forme féminine est très-irrégulière. Les composés ord ina i rement sont en 0ω-
TOÎ, comme άγλαόφωτοε, λαμπρόφωτοε, etc. — 2 Ms. βλέπουσα. 
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Τρίακοσί'α? αριθμώ έζ,ήκοντα καί πέντε, 
Κα ί μίμησιν ώς έοιχε τών ημερών τού χρόνου· 

ιοιο Α ι'ών αναβιβάζονται πολλοί πρός εύτυχίαν, 
Τοϋ βίου τό άβέβαιον σημαίνων διά ταύτης. 
Τοσούτον δέ κατηύγαζεν1 τής χλίμαχος τήν όψιν, 
Ω? από τής σΊιλπνότητος τής ξένης τοϋ σιδήρου 
ΚάτοπΊρα φαίνεσθαι λαμπρά τάς σιδηράς βαθμίδας, 

ι οι 5 Êv αϊς καί κατωπΊρίζοντο πάντες ώς έν κατόπΊρω 
Οσοι τήν άνοδον αύτών έκέϊθεν έποιοϋντο. 

Περί τών κεράμων τοϋ κουβουκλείου. 

Καί ταύτα μέν τής κλίμαχος, τών δε κεράμων οία; 
Τις ού θαυμάσει κατά νοϋν καί τις ούκ έκπλαγήσει, 
Κ.ά,ν καί σιδήρειος έσΊίν τον νοϋν καί τήν χαρδίαν; 

ιο2ο Χρυσί/λεκτρον έκάλυπΊε τήν άνωτάτω σΊέγην, 
Χντί κεράμων χοϊχών καί καλυπΊών2 πήλινων 
Κεράμων όντων φαεινών καί χρυσηλεκτροχύτωΐ'Λ, 
Τούτο πραγματευσάμενος ό κεραμεύς, ώς οϊμαι, 
Ινα χειμώνος έν καιρώ τον ομβρον άπωθήται, 

ι ο 2 5 Καί τών ανέμων τάς βολάς έκπέμπειι/4 πορρωτάτω * 
Èv τω καιρώ δέ τών μηνών τοϋ καυματώδους θέρους 
λιώκειν πόρρω καί μακράν τήν τοϋ φωσφόρου θέρμην, 
Καί τους έν τούτω βαίνοντας άνθρώπους καταψύχει]'. 
Βλέπε τεχνίτην άρισΊον, δόκιμον κεραμέα5· 

ί ο 3 ο Τέσσαρα? βάλλει μηχανάς τή τούτου κεραμώσεί. 
Πρώτον τους ομβρους τών πολλών υδάτων άπωθείται · 
Δεύτερον Αποπέμπεται τό καύμα τοϋ φωσφόρου • 
Τρίτον φυλάσσει0 τους έντός όντας τοϋ κουβουκλείου 

Peut-être κατηύγασεν. 
2 Peut-ê t re καΧυττΊρών. 

Ms. χρνσολυχτροχΰτων. 

4 Changement de construction. 
s Ms. κεραμαία. 
' Ms. φυλάσσειν. 
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Καί τών καυμάτων ά§λα€εΐς και τών βροχών άβρόχους · 
ιο35 Τέταρτον δε την κόσμησιν δεικνύων1 τών κεράμων 

Καί τοις έγγύς και τοις μακράν οϋσαν άσΊραπη€όλον, 
ύσΊε νικάν είς μηχανήν καί τέχνης άρμοσΊίαν 
Τήν άδομένην πλάτανον έκείνην τήν τού Ξέρξου 
Ht' λέγουσιν όλόχρυσον ύπάργειν καί μεγάλην, 

ι"4ο Δένδρου3 πλατάνης φέρουσαν άκρέμονας καί φύλλα, 
Καί πάσαν άλλην συσκευήν δενδρίων11 πλατανώδη, 
Καί συσκιάζουσ αν αυτόν τον Ξέρξη ν τή κοσμήσει 
Κάτωθεν καθεξόμενον ταύτης ώς βασιλέα, 
Εκ τε χειμώνος καί βροχής καί καύματος ήλιου, 

ι οΛΓ» Καί κρυσΊαλλώδους ύετού5 καί κρυεράς χαλάξης, 
Καί πάσης άλλης εκφοράς ήγμένης ούρανόθεν. 

Περί τών ακροκεράμων6 τού κου^ουκλειου. 

Τό δε παραδοξότερον τών άλλων παραδόξων 
Ούτω προσήν όρώμενον έν τοις άκροκεράμοις. 
Πτηνά προσήσαν' άκρεμή γυρόθεν8 τών κεράμων 

ιο5ο Εκτεταμένας έχοντα τάς πΊέρυγας είς ύψος 
Καί προς τνν γήν τάς κεφαλάς κάτω προσνενευκυίας, 
Δεικνύντα καί τά σΊόματα χανδόν άνεωγμένα9, 
Ω» αν τό κατερχόμενον ύδωρ έκ τών κεράμων 
Εν ταΐς κοιλίαις τών τάΊηνών δύνον καί καταρρέον ι0, 

ιο55 Εκείθεν έκ τού σΊόματος έξέρχηται11 τών ζώων, 
Καί ούτω καταπέμπηται προς τάς τής γης χαράδρας, 
Α'ΐτινες ήσαν γύρωθεν κάτω τών Βεμελίων, 

Je lirais δεικνύει. 
' Sur la -κλ. χρυσή du roi des Perses 

voy. le Thésaurus, ν. ΙΙλάταυοϊ. 
3 Ms. δένδρα tjrA. φέρουσα. 
4 Ms. δενδρίον. 
5 Ms. ίετούε. 

6 Ce mot m a n q u e aux lexiques 
7 Ms. ταροσούσαν. 
8 Ms. γύρωθεν. 
° Ms. χανδών άνεογμένα. 

10 Ms. δύνων καί καταρρέων. 
11 Ms. έξέρχεται. 
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Tàs ρεύσεις έκδεχόμεναι1 πάσας τάς έκ τών όμ&ρων. 
Τούτων ή ξένη λαμπηδών τών διαυγών κεράμων 

ι ο β ο Ηξί'ωσε μεΟ' έαυτήν τών τήδε2 3-εαμάτων. 
Τούτων αιτία γέγονεν καί πρόξενος ή αίγλη 
Καί Βτυμηδίας χάριτας πολλάς πα ρέχουσά μ οι. 

Περί τών τρούλλων3 του κου^ουκλείου. 

Αλλο4 δέ ξένον &έαμα προσήν τω κουβουκλείω· 
0 τρούλλος ίσίατο λαμπρός άνωθεν τών κεράμων, 

ιο65 Μάργαρος τις πολύτιμος, μέγας, λευκός, σΊρογγύλος, 
Χιονογαλακτόχροος5, σφαιροειδής, ώραΐος, 
Πίθω τινί παρόμοιος εις μέγεθος τυγχάνων, 
Καί τετρημένος6 τεχνικώς εις μέγα κατ εύθείαν. 
Περόνη δέ σιδήρειος ' τόν μάργαρον έκράτει 

\οηο Προσηλωμένον άνωθεν όρθιον τών κεράμων, 
0ς φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν τον μάργαρον μακρόθεν 
Πίθον ύπάρχειν οίνηρόν έν ταίς τροπαΐς τών χρόνων, 
Καί τού χειμώνος τώ κρυμώ καί τή τού βέρους 
Μετατραπέντος προς λαμπράν καί γαλακτ ύδη Β-έαν. 

ιο7& Πνίκα δέ τις ζέφυρος8 επνει τω κουβουκλείω 
ύσεί τροχός φαινόμενος ό μάργαρος ώρα το 
Ύπό ρευμάτων ποταμού δονούμενος ταχέως. 
Εί γάρ μικρόν άνέπνευσέν τις αύρα λεπΊοτάτη, 
Στρεφόμενος ô μάργαρος ώράτο ταχυτάτως9 

ι ο 8 ο Ϋπό λεπΊής άναπνοής κινούμενος όξέως· 
Καί νηνεμίας ούσης δέ πολλάκις καί γαλήνης 

1 Ms. έτώεχόμενα. 
2 Ms. τοίδε. 
3 Ms. τόν τρονλον. Voy. Ducange ν. 

τρο ΰλλα. 
4 Ms. άλλον δέ. 
5 Ce composé manque aux lexiques. 

Meliténiote. 

6 Ms. τετριιμένοε. 
1 Ms. ταερώνη SèaiStjpios. La forme épi 

cène σώήρειοε est justifiée par Theognos 
tus, Canon, p. 56, ι 6 : Σιδήρειος λόγχη. 

8 Ms. ζέφηpos. 
lJ Dans le Thésaurus, mais sans exemple 

8 
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Ο μαργαρίτης τήν αύτοϋ κίνησιν έποιείτο, 
Οίμαι δεικνύων δι' αύτής τις τών ανέμων πνέει, 
Τις κυριεύσει τών λοιπών έκείνην τήν ήμέραν, 

ιο«5 Προφήτης τις δεικνύμενος τα μέλλοντα σημαίνων. 

Περί τών κιόνων τοϋ κουβουχλείου. 

Γυρόθεν δέ τοϋ θαυμασΊοϋ και θείου κουβουκλείου 
Κίονες κρύσΊαλλοι πολλοί σίοιχηδόν ήσαν πλείσΊοι, 
Ο'ίτινες ήσαν εύφυώς άπαντες τετρημένοι · 
Υδωρ άνέπεμπον πολύ και γλυκαΐον εις ύψος 

1090 ί2ς φαίνεσθαι πηγάς τινάς γυρύθεν τών τειχίων. 

Ιίερί τών κοσμητών τοϋ χου§ουχλείου. 

Τού κουβουχλείου δ' έσωθεν άλλο τι ποιεί ζένον 
Κοσμήτας κατεχόσμησεν γυρόθεν έχ χρυσίου · 
Υπερθεν τούτων εσΊησεν γένος πολλών όρνέων, 
Êv ταίς γωνίαις αετούς περιηργυρωμένους. 

109Γ) Χντ οφθαλμών 1 δ' έκέκτηντο μεγάλους χρυσολίθους, 
Ω? έκφοβείν τούς βλέποντας είς τάς αυτών οράσεις. 
Εί/pv δ' αύτοΓ τούς όνυχας έκ λίθων όνυχίτων 
Τετορνευμένους εύφυώς, εύκύκλους και καμπύλους. 
Πλησίον τούτων έσΊησε καί3 ταώνας μεγίσΊους, 

ιιοο Εκτεταμένας πΐέρυγας έχοντας προς αιθέρα, 
Καί τούτων τήν εύπρέπειαν φέρωνk τοις πάσι δήλνν. 
Καί μέσον τούτων έσΊησε πολλών όρνέων γένη, 
Ατινα φέροντα πολλήν έκεί τήν εύκοσμίαν. 
Ούτω μεν εϊχε τό λαμπρόν κουβούκλειον έκέϊνο, 

ιιο5 ΕκπλήτΊον νοϋν και άκοήν καί λογισμόν Ανθρώπων, 
Καί τον ναόν ύπερνικών οίμαι τού Σολομώντος. 

. s 

Ms. άντ' οφθαλμούς. 3 l 'eut-être ταώνας και μεγ. 
' Ms. εϊχρν ,Ι' ούτοι. " Ms. φέρον, et plus ba# έχττλήτΊων. 
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Περί τvs κλίνη? ταύτη?. 

Ίήν δέ κειμένην έν αύτώ κλίνην καϊ τις έξείποι; 
Πολλά? είχε1 τάς χάριτας, πολλάς τάς καλλωπίσεις-
Αλλ' εϊγε καί τι λυπηρον είς μνήμην τού θανάτου · 

ιι ίο Καί τούτο τής φρονήσεως, ώς οϊμαι, τού τεχνίτου, 
Ινα μή2 γήινα φρονή τής κλίνης ή κυρία, 
Μι?(5έ καυχάται τή χαρά τού κομποδόζου βίου, 
Αλλά καί τήν ούράνιον προσ§λέπη3 κατοικίαν, 
Εί» ήν έπαναπαύονται πάσα ι ψυχαί δικαίων. 

Περί τών έν τή κλίνη ταύτης όντων παντοίων λίθων''. 

1115 Ειχεν ή κλίνη γύρωθεν πολλάς τάς αρμονίας 
Αιά -χρυσού διαφανούς πάσας έσκευασμένας · 
EÎS εκατόν γάρ άρμογάς ύπηρχεν ήρμοσμένη 
Χρυσοκολλήτους λίθους τε πολλούς καϊ πλείσΊους λίαν, 
Τοπάζιον, ύάκινθον, άνθρακα και λυχνίτην, 

ιΐ2ο Σάπφειρον, σαρ^ονύχίον, σμάραγδον και νυχήτην 
Χρυσόλιθον, άδάμαντα, κοράλλιον, άχάτην, 
Πάλλίον0 καί μηδίκειον', μαγνήτην, σιδηρίτην, 
Χ.. .υτήν8, π εριλεύκιον9, κεγχ^ρίτ ην10, αιματίτην, 
Τακτώριον1 1 , βηρύλλιον, σάρδιον, γαλακτίτην, 

Peut-être είχε κολλάς. 
! Ms. ίνα >; γήινα. Le mot χομττόδοξοί, 

qui manque aux lexiques, est aussi em-
ployé par Man. Philé, Carm. t . I , ρ 458 ,8 . 

Ms. usροσ§λέπων. 
Λ la marge on lit : ώ Q-αύμα. 
11 faut peut-êti e lire σμάραγδον, όνυ-

χίτην. 
" Ms. τιά/ ιον pour όπάλλιον. 

Pline, XXXVII , χι.ιι. Ms. gT. de Paris 
2037 , fol. 35 ν . , μ^δικόΐ. 

6 11 faut ici un mot de trois syllabes, 
peut-être γαγάτην, que le poète 11e men-

tionne pas ailleurs. Voy. Diosc. V, C X L V . 

' Pl ine, XXXVII, ι . χν ι , [lerileucos, 
S. Epiphan. t. II, p. 229, A, τααραλεύχιοί 
et un peu plus bas τκερίλευχο*. 

"J Pline, XXXVII, L X X I I I . 
11 Dans un lapidaire inédit : Ô Sè inro-

χλωρίζων λέγεται σμάραγΒος ύαχτωρίων Ι :J 

εάν ύττόχλωρος ασ-προεάής· έλατΊοντούτον 
λέγεται ταχτώριος. Voy. le vers 2729 · 

8. 
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iia5 Àμέθυσον καί κρύσίαλλον, ίάσπιν καί &υΐτην \ 
λμίαντον τόν κύπριον2, άργυροδάμαντά τε, 
Αραβιχόν καί άσιον3 όμού και σεληνίτην, 
Μόρογβον'1, Ϊουδαϊχόν5, μεμφίτην τόν έχ Μ,έμφης, 
ΙΙυρίτην0 μολυβδοεώή και ξένον όσίρακίτην, 

> ι 3 ο Σάμιον και άράβιον, σχισΊόν, άσΊρώτην' &εΐον, 
Φpvyiovav8, άγάτην τε καί τόν άρωματίτην, 
Αντιπαθήτην^ χράτισΊον καί μέγαν άνεγκίτην10, 
Ανθρακίτην περίφημον, άσΊρίτην11, άντιξώην1'2, 
Ασπηγάτην13, ά-γήτην14 τε καί λίθον άφηδνάννν15, 

1135 Εύπλόκαμον Àφροδίτην1 6, σγόντα τήν κλήσιν ούτως, 
Καί λίθον άλλον άψυκτον17, άφροδισιακόν τε, 
Ετερον λίθον όφθαλμόν18 ούτω πως κεκλημένον, 

' Diosc. V, cxiv et Galen. t. XII, p. 198. 
2 Voy. Dioscor. V, CLV. 

Lisez άσσιον. 
4 Dioscor. V, CLI. 
s Voy. Galen. t. XII , p. 199. 
6 Voy. Pl ine, XXXVI, xxx, et Dioscor. 

V , CXLII. 
7 Probablement pour άσΊροίτην. P l ine , 

XXXVII, XLIX : «Célébrant et aslroïien, 

« mirasque laudes ejus in magicis artibus 

« Zoroastrem cecinisse, qui circa eas dili-

« gentes sun t , produnt . » Ce qui explique 

l 'épithète B-eïov employée ici. 
8 Je lirais φρύγιον, αίμαγάτην. Pour le 

premier , voy. Galen. t. XI I , p. 201 ; et . 
pour le second, Pl ine, XXXVII, ι,ιν. 

9 La forme ordinaire est αντιπαθής. 
Voy. Diosc. V, cxxxix. 

10 Probablement l'ananchitis de Pl ine , 
XXXVII , LXXIII . L 'orthographe άνεγχίτης, 
qu'il faudrait lire άναγχίτης, justifierait 
l 'étymologie άπυ τής άνάγχης, donnée par 

Turnèbe. 

11 L 'ordre a lphabét iquesembleexigerun 

mot commençant par un ά. Sans quoi on 
penserait à ΥοσΊρίτης du poëme orphique 
33g. Si on prend ασΊρίτης pour Yastroïtes 

de Pline dont nous avons parlé plus haut , 

v. 112g, on corrigerait Υάσίρώτης de ce 
dernier vers en υσίρίτης. 

12 Pl ine , XXXVII , LIV, dans lequel on 
pourrait peu t -ê t re lire antizoen au lieu de 

alizoen. L ' index donne la variante alizone. 
13 Je corrigerais άσπιλάτην. Voy. Pline, 

XXXVII, Liv. 
14 II faut lire αύγήτην ou plutôt αύγίτην. 

Voy. Pline, XXXVII , LIV. 
15 Lisez άφιδνάνην. 
10 Probablement la Venons gemma, une 

des variétés de l 'améthyste mentionnées 
par Pline, XXXVII , XL. 

17 Ms. άλψυκτον. V. P l ine , XXXVII , LIV. 
18 οφθαλμός αμπέλου, gemma, est cité 

comme glose dans le Thésaurus. C'est pro-
bablement la pierre ment ionnée ici. Mar-
bod. 4 g , ophthalmius. 
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Καί βώλαν1, βαλανίτην τε, βάπΐην καί βατραγίτην, 
Βήλον2, βοκάρδιον3 όμού καί μέγαν βοτρυϊτην'1, 

ιι4ο Καί βοσίρυχίτην5 εν ταυτώ βρονταϊον, γεανίδαν6, 
Γαλλαϊκόν7 καί τράχηλου y εράνου ξένον λίθον, 
Γασυνδανη8, yopyôviov καί γαλαξίαν άλλον, 
Δενδρίτην δηλον, δαφνικόν μετά τήζ γαλσοπέτρα?9, 
Διάδογον καί διφυή και δενδραχάτην μέγαν10, 

1145 Διωνησία ελυθρα11, δροσόλιθον12, δρυ'ίτην, 
Ελαιακόνην13, ενυδρον μετά του δρακοντίου, 
Εύόργγ\νιίι και έγκάρσιον15, έξέ€αινον10 τό κρεϊτΊον, 
É ξηκοντάλιθον όμοΰ καλούμενον αιδοϊον, 
Éρώτηλον11, έρυθαλί/18, βακτριανόν εύμηκην19, 
Εύμίθρυν20 τε, τον εύσεβή τε λίθον, έπιτάλλον21, 
Εύρήν22, εύχητην23 ΒαυμασΊόν, ζαμπηλάμπην2>ι, ζανθητην'2 

15ο 

' Ms. βωλαγ§αλανίτην d 'un seul mot, 
Voy. Pl ine , XXXVII , LV. 

2 Probablement le Beli oculus de Pline, 
XXXVII, LV, qu i distingue le Bêlas et le 

Beli oculus. Plus lo in , XXXVII, L T I I I . Ï I 

dit que l ' eumi thre porte , chez les Assy-

r iens, le nom de Beli gemma. 
3 Peut-être βουχάρΒιον. Pl ine, l. c. bu-

cardia. 
4 Ms. βυτρυίτην. 
5 Ms. βροτρυχτίτην. 
" Lisez yaiavfàav. Pline, XXXVII, LXVI : 

« Pieantides, quos qu idam genionidas vo-

« cant. » Dans l'index, gœamdes, leçon justi-

fiée par noire au teur . 

Ms. γαλαιχόν. 
* Pl ine , XXXVII , LIX, gasidane. 
" Lisez γλωσσοπέτρχί. Pl ine, XXXVII, 

LIX, glossopetra. 
10 Ms. μέγα. 
" Je lirais διονυσίαν έρυθράν. P l ine , 

XXXVII , L V I I : « Dionysias nigra ac dura 
« mixtis rubent ibus maculis. » 

12 Cette pierre m'est inconnue. 
' Ms. έλεaxόvηv.\,oy. le Thesaur.s. h. v. 
" Lis.ivop^ii'. 
15 Lisez έγχάρδιον. 
16 Lisez έζέ§ενον. Ms. τόν χρείτίον. 
17 LisezspwTuAor.Pline, XXXVII, L T I I I . 

" Peut-êlre l'eristalis de Pl ine , l. c. 

" Ms. βατριανόνάμίχην. Pline, XXXVII, 
L V I I I : « Eumeces in Bactris nascitur. » 

20 Lisez ενμίθρην. Pl ine, l.c. 
21 L 'auteur a sans doute voulu met t re 

εύπέταλον, cité par Pl ine, XXXVII, LVIII ; 

mais l 'accent, se trouvant sur l 'antépénul-

tième, rend le vers faux. On pourrait trans-

poser et lire τον εύσεζή λίθον εύπέταλύν τε. 
22 Peut-être l 'auteur a-l-il mis εννήν, ré-

pondant à Yeuneosde Pl ine, XXXVII, L V I I I . 
23 Rien dans Pline qui puisse se rappor-

ter à ce nom. 
24 Pline, XXXVII , LXX : zpilampis. Dans 

le lapidaire inédit dont j 'a i déjà parlé, ζαμ-
πίλαμπις. 

3S Probablement ζανθήνην. 
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ΊΑ1 7 S ον 

Ζαγάνην1 και καλούμενου άλλον ήλιου2 λίθον, 
Αλλον ήλιοτρόττην3 τε έτερον ήπατίτην11, 
θηλύ^ριξον5 και 3-ράκιον, ήλικτόν6, ήφαισΊίτην1, 
Καί θηλυκάρδιον8 καλόν και λίθον όσπαλάτην0, 
Ιδαίον δάκτυλον τινά οίον ιερακίτην, 
Καδμίαν και τηρίαν10 τε, ήρίτην11 ίδηκόν τε12, 

,15 

rot ù\ γ ι ι 6 ο 

Κ.αλλα'ίδα]3, καλλαϊκόν1'1, καπνιτην, καρκινειον 
Καί χαππαδόκιον όμοϋ και λίθον κατογιίτην16, 
Καί τρίτη ν11 κα ργτ]δόνιον και κατ οττΊρίτην18 ξένον, 
Κομίτην10 και κεράμων20 και μέγαν κεραμίδην21, 
Κνηκίτην22, κηραγώτνν23 τε κίναιδον211 και κισσίαϊ'25, 
Κηρόν26, κορολαγγίτην21 τε λαμττρόν κηροειδή28 τε, 
Κροκίαν, καρτερίτην23 τε μετά της κορκαλίδης30, 

' Ce nom m'est inconnu. 
Ms. ήλιον. Dans le lapidaire inédit : 

Χιθοςχρυσόθριζ, ό χαίτοΰ ήλιου καλούμενος. 
Probablement ήλιοτρόπιν pour ήλιο-

τρόπιον. 
Ms. ΰπατήτην. Pl ine, XXXVII, LXXI . 

Ms. Q-υλίριξον. D'où je lirais dans 

Pline , XXXVII, L X V I I I , ihelyrrhizos, au 

lieu de telirrhizos. 

Ce nom est probablement corrompu 

Ms. ύφεσΊήτην. 
8 Dans Pline, XXXVII, L X V I I I , je lirais 

llielycardios au lieu de telicardios. 
5 P e u t - ê t r e άσττιλάτην, Yaspilalis de 

Pline, XXXVII, LIV. 
10 Dans χα ι τηρίαν, faut-il voir une cor-

ruption d 'un mot commençant par un χ , 
ou lire xai τυρίαν? 

" Probablement χηρίτην. 
12 Lis' ζ ίνδιχόν τε. 
13 Ms. χαλαίδά. Pl ine, XXXVII, LVI. 
"' Ms. χαλαϊνύν. Pl ine, /. c. 
15 Ms. χαρχιννίον. Pline, XXXVII, xi. 
16 Lisez χατοχίτην. 

1 ' Les mots χαι τρίτην cachent peut-être 

le nom d 'une pierre . 
18 Le lapis speculuris de Pl ine, XXXVI, 

XI.V. 

19 Ce nom m'est inconnu. 
20 Peut-être χεραύνιον. Pl ine, XXXVII . 

LI, ceraunia. 
21 Je lirais χεραμίτην. 
22 Peut-être le cepitis de Pline, XXXVII, 

LVI. Il faudrait lire alors χηπίτην. 
23 L isezχηραχάτην . P l ine ,XXXVII , LIV, 

cerachates. 
24 Ms. χίνεδον. 
25 Plin. XXXVII , L X X I I I , cissitis. 
2 j Peut-être χιρχόν, qui serait le circos 

de Pl ine , XXXVII , LVI. 
s ' Lisez χοραλλαχάτην. 
28 Je lirais χορσοειδή. Dans le lapidaire 

inédit χορσίτης. 
29 Plin. XXXVII , I.VI, cralcrites. Les 

deux formes carterites et cruleriles sont éga-

lement correctes. 
30 Plin. XXXVII , LVI, crocallis, d'où il 

faudrait lire χοοχαλλίδος. 



1165 ΚυρΙτην1 καί λεπιδωτον^ και λεοντοδερίτην', 
Αέσ^ιον, λευκαγάτην11 τε, λευκοποικίλον άλλον, 
AiSvxov5 àlyjpoov όμοΰ χαi τρίχροον ομοίως, 
Αειμωνιάτην6, λΰγγουρον, λυγοϋμερ ', λιπαραϊον8, 
Αιπα ρινόν9 χα i μάρμαρον, μελίχροον και ë(pOaU), 

1170 Μεμνόνιον χα ι μήδιον11, μηκωνιάτ ην1'2 άμα, 
Μηθράξιvu δέ καί μόρογθον111 και λίΟον μυρΟνκίτηνί:\ 
Καί μυρσινίτην10 φα,εινόν, νασμίτην1', ναρχισσίτην'*, 
Νωρίτην10, νίλειον, νορκάν'20, νιπάριον~ι, όρείτην, 
Ομ§ριον^, όνορμάδιον'23, όρμίσκιονη, όσΊρίτην, 

1175 Ετερον οδοντοειδή*25, παγνίαν, όσΊρακίαν, 
Οψιανόν, παιδέρωτα'6, τχάγγανον'2 ', τχαρδαλίτην, 
Πανέρασίον'28, τΰολύξωνον, ζζολύτριγον, τζισϊρίτην'2'1. 

' Si le cerilis ne se trouvait déjà men-
t ionné au v. 1 1 5 7 , on pourrai t lire χη-
ρίτην. 

2 Ms. βλεπιδοτόν. 
'' Ce qui just i f ie p le inement la leçon or-

ph ique Xeovrohépyjv, au lieu de λεοντοσέ-
ρην, ν. (j 13, que Saumaise voulait défendre . 

4 Ms. λευχάτην. Comme cette leçon fau-
tive donna i t au vers u n e syllabe de moins, 
une ma in plus m o d e r n e a ajouté l'article 
την devant ce mot .Voy. Pline, XXXVII, MV. 

5 Ms. Xvëvixôv— r ρ. όμως. 
" Ms. λιμωνιάτην. 
' Ce n o m m'es t inconnu. 
* Ms. λιπαρέον. 
,J 11 est dillicile d ' admet t re que ce mot 

fasse doub le emploi avec le précédent λι-
ιταραΐον. Toutefois j e ne sais comment 
l 'expliquer . 

10 Q u e l p e u t ê t r e l e n o m c a c h é s o u s έφθα.'? 
" P r o b a b l e m e n t μήδειον. 
12 Ms. μηχονιάτην. 
' ' Lisez μιθράζιν. 
11 Déjà n o m m é au ν. 1128. 

' Peut-être μυρμηχίτηνγοιχτ μνρμηχί&ν. 
"' Ms. σνρσινίτην φαινόν. 
" Ne sera i t -ce pas la tiusamonitis de 

P l ine , XXXVII , i.xiv. 
" Ms. άρχισίτην. 
" Lisez veSphrjv, 
2J Lisez όλχάν. l ' l iue, XXXVII , i.xv : 

« Olca barba ri nominis . » Les anciennes 
éditions portaient orca. 

31 Encore un nom inconnu. 
22 Ms. Ôëpiov. 

Lisez ôvoxâphiov. 
24 Peut-être est-ce la véritable leçon au 

lieu d'hormision d o n n é par Pline, XXXVI! , 

LX. 

25 P e u t - ê t r e Yodonlolycius de Damige-

r o n , 18. Le mot τααχιΊας m'est inconnu. 
21 Ms. πεΒέρωτα. Voy. P l ine , XXXVII . 

XL VI. 
27 Probablement le pangonius de Pline, 

XXXVII , LXXVI. 
25 Peu t -ê t re t sa t iépat / lov . Plin. XXXVIl, 

I.XVI; paneros et pœderustos dans l ' index. 
29 Ce nom n'existe point dans Pline. 
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Πολίον1, σ/χ-ySà, τζοντικόν, ροδοειδή2 καί σάνδην3, 
Πυρροποιχίλον11 κάλλισίον, σανδάσηρον5, σαρδίτην0, 

ιι8ο Καί σαρδαγάτην κραταιόν όμοϋ καί σαρδαμίτην1, 
Σ α ρ κ ί τ η ν , τζανσττανόττολιν8, σκόρπητα0 καί σπογγίτην, 
Σιδηροποικίλον όμοΰ σμαραγδογίτην10, τάνην, 
Σύρτιδα καί συνόδοντα11 καί σΊεατίτην κρέϊτίον12, 
Καί συριγγιτην καί σγισϊόν, σοκόνδιον, τριγλίτην, 

1185 Τηκόλιθον, τριόφθαλμον, υόφθαλμον, φυκιτην]Λ, 
Ύαίνιον και φλογισμόν]ΐ1, αϊνεμον15, φοινικίτην16, 
Χλωρίτην, γαλκοσμάραγδον, γαλκόφωνον τόν μέγαν1', 
Καί γαλαζίαν ΒταυμασΊόν καϊ γερονίτην18 ΒτεΤον, 
Χρυσόπρασον, γιρυσηλεκτρον19 καί λίθον γοασπίτην, 

1190 Χρυσοειδή20 τόν δυνατόν και μεγαν21 γρυσολάμψιν22. 
1 Ms. -αολυον, σαγδαποντιχόν. 
' Pl ine, XXXVII, L X X I I I , rhoditis. 

Encore un nom inconnu. 
4 Ms. πυροποικίλον. 

Lisez σανδάρησον. 
Sans tloule la sarda de Pline, XXXVII, 

xxxi, que l 'on écrit tantôt σάρδιos et tantôt 
σάρΐινος. 

Nom inconnu. 
I Au lieu de ταανσ-παν&αολιν, je lirais 

καί σπανόπολιν, et peut-être σπαρτόπολιν, 
qui serait le sparlopolios de Pline,XXXVII, 
L X X I I I . On trouve cependant une pierre 
nommée σπάνιος dans le lapidaire inédit 

cité plus haut . 
9 Peut-être σχορπίτην. 
10 Peut-être faut-il lire σμαραγίαχάτην, 

tenant de l 'une eL de l 'autre pierre. Quant 
au mot τάνην, qui suit , c'est probablement 
le tanos que Pl ine ,XXXVII , xix, plaçait au 

nombre des émeraudes ; mais peut-être 

faut-il lire ταίτην. Cod. 2537 , fol. l\5 v. : 
Tahrjs λίθος b εύανθής. 

II Ms. συι>όδεντα. 

12 Encore ce mot χρειτίον, qui est cer-
tainement fautif. Au lieu de σοκόνδιον, au 
vers suivant, Pl ine (XXXVII, XLI) éc r i t j a -
condion. 

" Ms. φιχίτην. 
14 Phloginos, dans P l ine , XXXVII. 

L X V I . 
15 Mot probablement cor rompu. 
16 Ms. βοινιχήτην. 
" Ms. μέγα. 
18 Lisez χελωνίτην. 
19 Ms. χρνσήλεκτον. 
20 Serait-ce la chrysites de Pline, XXXVI, 

XLIIL ? 
21 Ms. μέγα. 
22 L 'accent est i r régul ièrement placé. 

Dans les mots composés avec λάμ-^ις l'ac-
cent se repor te toujours sur l 'antépénul-

t ième, comme dans έχλαμψις, σύλλαμψις, 
•ααράλαμψις. Du reste, ce mot n 'en t re ja-
mais en composition avec u n autre subs-
tantif. Peut-être l 'auteur a-t il écrit χρυσο-
λάμπιν ou χρνσολάμπηv. P l ine , XXXVII, 
LVI , chrysolampis. 
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Καί μελανίξοντα σφοδρώς τή χρόα δα ιμον ί την \ 
Ον φέρων εις δακτύλιον ό Σολομών ό μέγας 
Ίάς τών δαιμόνων φάλαγγας υπέταξε Βεόθεν 
Καί λίθων άλλων διαυγών καί ξένων θεωρίας, 

1195 As άκρι§ώς γινώσκουσιν οί συγγραφείς τών λίθων, 
ύς τάς αύτών ποθήσαντες2 διδάξαι Βεωρίας, 
Καί τήν ένέργειαν αύτών δεΐξαι φανερωτάτην. 

Περί τών κανονιών της κλίνης. 

Τα ταύτης δε κανόνια λίθος οφίτης ήσαν, 
Ύαϊς τούτων άκραις έχοντα δρακοντομόρφους κάρας 

ΐ2οο Καί βλοσυρούς τούς οφθαλμούς, δεινά έπαπειλούντα, 
ύσΊε τοις πάσι φαίνεσθαι ποικιλοχρόεις3 όφεις 
Ύόν έν τή κλίνη κείμενον ζητούντας άναιρήσαι. 

Περί τών ποδών της κλίνης. 

Οί πόδες δε τής ΒαυμασΊής καί περίφημου κλίνης 
Τπήρχον άνδρες τέσσαρες, ήσαν δ' ήργυρωμένοι'1, 

ι 2ο5 Κεχρυσωμένοι και αύτοϊ λυσίτριχοι τήν Βέαν, 
Εκτεταμένας φέροντες5 τάς χείρας προς τήν κλίνη ν, 
Καί ταύτην ύπερθεν αύτών βασΊάζοντες τών ώμων, 
Γυμνόν τό είδος εγοντες καί κατηφή τήν όψιν, 
Καί Βρήνων άξιον πολλών δεικνύοντες τό σχήμα, 

ΐ2ΐο ύσΊε καί πέμπειν σΊεναγμόν εΐ δυνατόν καί γόον. 
Σχήματος δε τού πενθικού σύμβολον ήν τό ζώδον 
Τούτων εν ω κατ' έμαυτόν έτι6 ποτέ τω χρόνω 
Η κλίνη βασΊαζομένη παρά τίνων τεσσάρων 

' On lit a la marge et à 1 encre rouge : 3 Ms. ττοιχιλοχρόοις. 
λίθος Ôv έφόρει Σολομών έν τώ δακτυλιάίω * Ms. άργυρομένοι. 
αύτοΰ. s Ms. φέροντας. 

' Ms. Ίζοθήσαντχς. 5 Ms. κατ' έμαυτοΰ ότι. 

Meliténiote. 



Καί τήν κειμένην άνωθεν δείξει νενεκρωμένην, 
1215 Κομιζομένην παρ' αυτών τω τάφω καλνφθήναι, 

Καί τήν λιθογρνσόσίρωτον ' καί μαργαρώδη κλίνην 
Ανσμορφοτάτη δείξεται και νεκροφοροκλίνη'2. 

ΓΙερί τοϋ -τΰέπλου τήζ κλίνηs. 

Πι» δε και πέπλο ν άνωθεν πορφυροβεβαμμένον, 
Ρεραντισμένον πάντοθεν και κεκαλλωπισμένον, 

1220 ΚαλΰπΊον πάντα κύκλωθεντά κείμενα τη κλίνη, 
Α προς άνάπαυσιν αυτής είγεν ή θεία Κ όρη. 
Εθαύμαζον γοϋν άπαντα τον δόμον τον τής Κόρης · 
Πλέο?; δ' ϋπερεθαύμαζον11 τήν του τεγνίτου σΊέγην. 
Ανωθεν δ' ούν ιστάμενος τοϋδε του θείον δόμου 

1225 Et δον καί γύρωθεν αύτοϋ λειμώνα δενδροφόρον, 
Οίοι» ούκ είδον έπι γής άλλον πεφντενμένον. 
Πολλά γάρ είδον άξια θαυμάτων έξαισίων, 
Καί συγγραφών έπάξια, και ξένα, και μεγάλα, 
Απ ε ρ ορών έθαύμα ζον τήν του τεγνίτου γνώσιν, 

ΐ2.3ο Καί τό βαθύνουν5 τού νοός αύτοϋ και τό ποικίλον, 
Καί τό μηγανικώτατον και τήν εύαρμοσΊίαν. 
Κυκλόθεν δέ τού θαυμασΊοϋ τοϋδε τοϋ Παραδείσου 
Είδον και τείγος θαυμασΊόν μάλλον καί τερατώδες, 
Εκ μόνης τής δράσεως καί τής έπιφανείας 

12.35 Νούν καταπλήτΙον βρότειον, ήδϋνον καί καρδίαν. 
Ην δέ τό τείγος0 κρύσΊαλλος λίθος γνωσίός τοις πάσιν, 
Εγων τήν όψιν διαυγή πάνν καθαρωτάτην · 

1 Ce composé manque aux lexiques. 

Après ce vers, il doit y avoir lacune ou 

transposition. 
2 Peut-être vexpofiipos κλίνη. 

Ms. κνκλόθε, ce qui rompt la mesure. 
' A et. SS. Vit. S. Georgii, avril, t. I I I , 

p. xxxv, col. ι : Πρόσεχε πάς olv μετ àxpi-
βειαί τοις λεγομένοις παρακαλώ, όπως και 
τήν τον παντοδυνάμου και φιλάνθρωπου 
θ-εοϋ εύσπλαγχνίχν ΰπερθαυμάσητε. 

5 Voy. ν. go5 . 
6 Ms. ό τείχος. 
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Ανωθεν δε τού διειδούς καί χρυσίαλλώδους τείγου? 
Πολλών σΊοών ήν κύοιλωσις γυρόθεν ισΊαμένη. 

ΐ2^ο Εγώ δε νυν ισΊάμενος καί βλέπων τον λειμώνα, 
Ύπερεθαύμαξον αυτό τό κρυσΊαλλώδες τείχος, 
Καί τήν πληθύν έθαύμαζον Απάντων τών ξόανων 
Τών ισΊαμένων άνωθεν του τείχους του λειμώνος. 
Ανωθεν γάρ, ώς εΐρηται, του κρυσΊαλλώδους τείχους 

ΐ 2 Π ο λ λ ώ ν σΊοών ήν πύκνωσις γυρόθεν ισΊαμένη, 
Év αίς καί πολυάριθμος χορός ήν Ινδαλμάτων, 
Δεικνύοντα1 τήν φρόνησιν τήν του τεχνίτου ξένην. 

Περί τών έν τώ τοίχω του λειμώνας. 
Ανδριάντες1 ούν συνίσίαντό τίνες κεχρυσωμένοι· 
Εικόνες γάρ έσΊήκασιν εχουσαι χαλκουργίας, 

12Ô0 Και τίνες σΊήλαι σιδηραϊ καί τίνες εξ αργύρου. 
Αλλάς έλιθοτόμησεν ή χειρ τών λιθοξόων, 
Καί κατεσκεύασεν αύτάς ώσπερ άληθεσΊάτας. 
Καί πάντα δε τά ξόανα και τών σΊηλών ή Βέσις 
Εντός κατεσχημάτισΊο βλέπειν τού Παραδείσου · 

1255 Τοσούτον δέ κεκόσμηντο παρά τών λιθοξόων 
ύσΊε και τον όρώμενον παρά τών ινδαλμάτων 
Καί τον όρώντα προς αυτά σχεδόν άπολιθούσθαι -
Απερ άγαλματοποιοι κάλλισΊοι συναχθέντες 
Ομού κατεσκευάκασιν σοφώς και τεχνηέντως. 

Περί τών άγαλματοποιών. 
îaiio Ην γ ούν ό ^ρήξης3 ποιητής πρώτον τών Αγαλμάτων, 

Καί μετ έκεϊνον Αίποινος, και Αύσιππος, και Σκύληξ1* · 
Ô Πραξιγένης5 Κνίδιος και Βούπαλος ό μέγας, 

Peut-être δεικνυόντων. 4 Je lirais Σκύλλίί. P l ine , XXXVI, ιν. 
2 II aura fait trois syllabes de ce mot. 5 Probablement Πραξιτέλης, sur la pa-
3 Probablement Bryaxis. trie duquel on n'est pas d'accord. 

9 . 
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Καί πάς άγαλματ οποίος άγχίνους και τεχνίτης 
Εκεΐσε παραγέγονεν, ώς οϊμαι, προς τήν Κόρην 

1265 Οί μέν έκ λίθων τεύχοντες ζόανα τέχνη ζένη, 
Οί δέ χαλκεύοντες τ ίνας σΊήλας έκ χαλκού μόνου, 
Είδωλα δ' άλλα τω χρυσώ μόνω συνηρμοσμένα, 
ίνδάλματά τε φοβερά σιδηροσκευασμένα1, 
Από βάναυσων τεχνιτών έσφυρηλατισμένα. 

IIερι τον πρώτου τείχους τοϋ λειμώνος ενθα οί Ήοιηται ϊσΊαντο. 

1270 Ανωθεν γούν τ ου εύκτικοΰ τείχους τοϋ Παρα δείσου 
Οί ποιηται παρίσίαντο και ρήτορες άρχαίοι, 
Φίλόσο^οί, γραμματικοί, και γόητες, και μάγοι, 
Καί άσίρονόμοι, και σοφοί μάντεις οίωνοσκόττοι, 
Καί πάς τις άλλος μετελθών έλληνικήν σοφίαν, 

1275 Εκείπαρήν ισΊάμενα2 είκονικώς τω τοίχω. 
ϊσίατο πρώτος ό Αδάμ όλως γεγυμνωμένος, 
Φύλλα συκής άπΐόμενος και κρύττΊων τήν αίσχύνην, 
Στυγνόν ορών και κατηφές προς τά τών δένδρων πλήθη, 
Τήν εκπίωσιν ώς έοικεν τήν τής Εδέμ μηνύων, 

128ο Ην έκ τής παραβάσεως ειληφεν ώς παράφρων · 
Ούτος γάρ πλάσμα πέφυκεν πρώτον τοϋ παντεργάτου · 
Ούτος γενάρχες γέγονε πάντων βροτών θεόθεν. 

λεύτερος δ' ήν ισίάμενος ό Σήθ άσΊεροσκόπος6, 
Ô? πρώτον τήν δυσνόητον μαθών άσίρονομίαν 

1285 Πρώτο? έξεϋρε γράμματα βέλτισία τών Εβραίων, 
Σοφίαν τε τήν κάλλισίον11 και ούρανοϋ σημεία, 
Ενιαυτών τε τάς τροττάς και μήνας έζαισίως, 

' Ce composé est inconnu aux lexiques. '' La forme féminine devrait être καλ 
! Sous-entendu ζόανα, αγάλματα. λίσΐην, mais le poëte fait κάλλισΊos épi-
J L 'auteur a mis en vers le texte de cène. Cette forme se trouve également 

l 'anonyme publié en tête de Jean Malalas, dans la prose des Pères apostoliques qui 

p. 5. éd. Bonn. parlaient comme le peuple. 
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Καί έβδομάδας θαύμα σΊώς, θείς άπα σι τοίς άσΊροις 
Ονόματα1 συν τοις επί à πλανήτα ις τών άσΊέρων, 

1290 Ου χα ί τό γένος ώς χαλόν θεόθεν ηύλογήθη. 
Ύρίτος ήν δ μισάδελφος αδελφοκτόνος2 Κάϊν, 

Σείων τήν χάραν τήν αύτοΰ χα ι τρέμων άχρατήτως, 
Οίμαι θεού τήν απειλή ν χα ι τήν όργήν δεικνύων 
Ούτως γάρ έγαλχούργησε τον 'Κάϊν ό τεγνίτης, 

1295 Θεί$ άρμονίας έν αύτώ πολλάς και κινουμένας, 
Δι' ων άπό τίνος λεπΊής αύρας κατεκλονέϊτο. 
Ούτο? έφεύρεν άροτρον πρώτον έν τοις άνθρώποις. 

Καί μετ' έκεΐνον Σολομών ό μέγας έν φρονήσει, 
Φέρων φρικτόν δακτύλιον3 έν τω δακτύλω τούτου, 

ι3οο Καί τούτον πάσι φοβερό ν δεικνύων τοις άνΟρώποις, 
Καί τών δαιμόνων δι' αύτοΰ κάθειρζιν είκονίζων · 
Δι'ου καί καΟυπέταζεν τά πλήθη τών δαιμόνων 
Κάν ύσΊερον έζέκλιναν ai παλλακαί τήν τούτου 
Καρδίαν τήν άκλόνητον οπίσω τού θεοΰ μου, 

ι3ο5 Καί τοις είδώλοις εθυον ai άλλοτρίαι κόραι · 
0 δέ Θεός διέρρηζεν τήν τούτου βασιλείαν, 
Καί έδωκεν ώς ήθελεν πάλαι τώ δούλω τούτου. ' I ! 

Επί τούτου καί Ομηρος ην σύν τω Ησιόδω, 
Οί τών Ελλήνων άρραγείς σοφώτατοί τε πύργοι · 

ι3ιο Ο υ καί τάς βίβλους τάς πολλάς έκείνας τάς άρρήτους 
0 βασιλεύς κατέκαυσεν à μέγας Εξεκίας. 

Ορφεύς δ θράξ δ λυρικός, ό θείς θεογονίαν, 
Καί κόσμου κτίσιν έζειπών βροτών τε πλασΊουργίαν · 

1 Ms. ονόματι. 
2 Theodor . Stud. cod. Paris, ι 4Q Ι , 

fol. 1 19 ν. :Ού« ίσχυσεν ό παρελθών χρό-
νο; τά τής άδελφοκτονίας άπαλείψαι μίσος, 
άλλ'έτι καί νϋν ψέγεται Κάιν ώς μή γνωρίσας 
τήν φύσιν, και πρόρριζον μεν άπαν αύτοϋ 

δια κατακλυσμού το γένος άπόλωλεν · ή be 
μνήμη τής άδελφοκτονίας ουδέ πλήθει το-
σούτων υδάτων έκπέπλυται · παρά πολύ δε 
τεκνοκτόνος άδελφοκτόνου βαρύτερον. 

3 Voy. Dom Calmet, Die t. de la Bil/le, 
t. IV, p. 5 6 , éd. de Genève, 1730. 
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Ο Πειθημεύς] ό μουσικήν εύρων μελιχωτάτην, 
3ι.) Καί Δευκαλίων ό κλεινός κατακλυσμόν προγνώσας, 

Καί -τούτον πάσιν έξειπών άνθρώποις άριδήλως · 
Ô Κέκρωψ ό και διφυής ό πρώτον βούν Βαυμάσας2, 
Καί Δί'α τον ψευδόθεον3 Ζήνα προσαγορεύσας, 
Καί παρθενείαν έξασκεΐν γυναίκας 3-εις καί νόμον. 

3ao 6 Ιπποκράτης ιατρός και Γαληνός ό μέγας, 
Καί Ποσειδώνιος όμού και Παύλοι Αιγινήτης, 
Καί Αργιγένης, οί ο'οφοί τών ιατρών καί πρώτοι· 
Ηρακλής ό φιλόσοφος ό Τύριος ός εύρε 
Τήν εκ κογγύλης φαεινήν βαφήν τήν τής πορφύρας, 
Ος εν τοις χρόνοις ήκμαζε φιλοσοφών άρίσΊως 
Τού βασιλέως Φοίνικος τού πρώτου τών Φοινίκων. 
6 Παλαμήδης ό σοφός ός έφευρών τον κύ€ον 
Εφεύρε καί τα τακτικά καί αριθμόν καί μάλλον 
Τά εϊκοσι καί τέσσαρα σίοιχεϊα τών γραμμάτων. 

33ο ΖωρόασΊρος11 ό φρόνιμος καί πρώτος άσΊρονόμος· 
Ο μέγας Ανδο^άριος καί πρώτισΊος έφεύρε 
ΑσΊρονομίαν τήν λαμπράν σύν Ατλαντι τω &είω · 
0 τών τυράννων έξαρχος Απόλλωνις0 ό μάγος· 
Σερούχ ό πρώτος έν βροτοΐς φανείς ειδωλολάτρης. 

13 2 5 

1 Lisez ίίπιμηθεύς ό μουσικήν εύρων. 
Joli. Malalas, p. 70. L' inventeur de la m u -
sique est Amphion , suivant Suidas, v. Μου-
σική. 

Peut-être δαμάσας. 
Ce mot a été aussi employé par Théo-

dore P rodrome , Notices des mss. t. VIII, 
p. i85. 

' La forme ordinaire est ΖωροάσΊρης. 
On trouve cependant Υ.ωρόασίpos employé 
par Agathias (Ilist. I I , p. 117, 6) , Suidas, 
ν. Χσ1 ρονομία, et Jean Malalas, p. 18. Les 
écrivains ne sont pas d'accord sur les pre-

miers inventeurs de l 'astronomie. Théo-
dore Prodrome a t t r ibue cette découverte 
aux Carions, voy. Notices des mss. t. VI, 
p. 553. Dans lu ms. gr. de Paris, n° 1 i/io. 
A, fol. 11 r . , elle est at tr ibuée à Sala : φα-
σ'ιν ότι τόν Σαλά εύρηχέναι τήν άσίρονο-
μιαν, γλυφεϊσαι> έν -πέτρα ύττό τών έγρητό-
ρων, τουτέσΐι τών αγγέλων Ην οέ ό 
μέν Σαλα υιό s τού Καινά · ό Καίναν §έ τον 
λρφαξαδ. 

'* L 'auteur emploie la forme Aπολλώ-
vis au lieu de Απολλώνιος pour faire son 
vers. 



1335 Ôs1 τής Δανάης γέγονεν και τοϋ Διός τεκνίον, 
Εκδιδαχβείς τοϋ μυσαρού σκύφους πολλάς μαγείας, 
Καί μυσΊικά και δυσσε§ή πλανήματα και ξένα, 
Ύήν τής Γοργόνης κεφαλήν έν τή χειρί κατέχων, 
Και πάντας άρδην άναιρών τή ταύτης συνεργεία, 

134ο Καί μάλλον τους Αυκάονας νικήσας κατακράτος, 
Κτίσας καϊ πόλεις όχυράς και σΐήλην τούτου σΊήσας, 
Οπως τιμάται παρ' αυτών ώς βασιλεύς γενναίος. 
Αάμεχ^ ό δεύτερος φονεύς, και Σώσανδρος2 ό θειος, 
Ôs τήν ιπποϊατρικήν εύρε τών άλλων πρώτος. 

1345 ΧΙυθαγόρας ό Σάμιος, Ησίοδος ό μέγας, 
Ος ήν άκμάζων à σοφός έπι τοϋ Σολομώντος · 
ϊώσηπος ό ποιητής άρχαϊος χρονογράφος, 
Καί Βαλαάμ ό κάκισΊος μάντις ψευδοπροφήτης, 
Ô Προμηθεύς3 όσΊις και νοϋς καλείται παρά πάντων 

135ο Τραμματικήν έφεύρατο πρώτος αύτός, ούκ άλλος, 
Δι' ής πολλήν τήν αϊνεσιν εύρατο παρά πάντων. 
0 ποιητής και αύλητής Μαρσύας à βαθύνους, 
Ο Τειρεσίας ό κλεινός ό συνετός και μέγας, 
Ζηθών ένταύθα και Τα»;1 οί μουσικής οι πρώτοι, 

1355 Εύριπίδης ό τραγωδός, ΝΑχώρ ό ξένος μάγος, 
Αφρικανός ό ποιητής ο ξένος χρονογράφος, 
Αυκούργος ό περίδοξος καί ξένος νομοθέτης, 
Ο'ς έκ τής Σπάρτου γέγονε τής περιδόξου χώρας. 
Ο Φοίνιξ άριθμητικήν εύρων τών άλλων πρώτος, 

1 II y a ici u n e lacune; Ôs se rapporte 
au nom Περσεύς, qui se trouvait dans la 
partie perdue . Voy. Jo. Malal. p. 34-

a Cedren. t. I , p. 2 i 3 : Ω ( Ι π π ο χ ρ ά τ ε ή 
ήν αδελφός Σώσανδρος ονομαζόμενος, καί 
•τήν ίτπτιατριχήν άμα δέ καί πάντων τών 
κτηνών τέχνην μετερχόμενος. 

3 Ms. Προμυθάν. Voy. Cedren t. I. 
p. ι 44· Au vs. suivant ούτος dans le ms 

* Peut-être Χήdos ενταύθα Kivos τε τής 
μουσικής οί πρώτοι. Isidore de Séville 

nomme, parmi les irivcntores rnusicœ « Linus 

« Thebaeus Ampliionque, » le frère de 

Zélhus. 
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ι 3 6 ο Καί ασωμάτους1 τρεις άρχάς και ξένας αλλοιώσεις 
Ύών τε ψυχών και τών φθαρτών σωμάτων τών άνθρώπων. 
Ο τε Àσκληπιόδωρος2 φιλόσοφος ό γέρων, 
() Κράμβος3, ô Νεκρούας11 τε και Κάρος τε και Κύρβος, 
Οί πρώτοι και περίφημοι τών φιλοσόφων κλάδοι · 

1365 6 μέγας Αναξίμανδρος ό τάς Ισημερίας 
Ωρολόγιόν τε εύρων τη ξένη τούτου γνώσει5. 
Ο Πέλης0, à Σιλουανός1, ό Πε'λωψ ό ταχύνους, 
Οί πρώτοι καί περιφανείς τών φιλοσόφων κλάδοι, 
Καί τάς τροττάς έκθέμενοι καί τήν γεωμετρίαν · 

1370 Ηράκλείτο» καί Σοφοκλής, Δημόκριτος, Θαλής τε 
Ôs πρώτος εύρεν έν σοφοϊς φιλοσοφίας όρους · 
Αρχέλαος ό φυσικός φανείς φυσιολόγος, 
Καί Σκύθης ων εκ γενετής8 Ανάχαρσις ό μέγας, 
Ο τής σοφίας έρασίής καί τής φιλοσοφίας, [νην°, 

>375 Κρατών τής γλώσσης τής αύτού, κρύπΊων καί τήν αίσχύ-
Τήν σωφροσύνην δι' αυτών είκονικώς δεικνύων. 
Ο 3-εΐος τέ καί ΒταυμασΊός Πορφύριος ό μέγας, 
Ο γόης τε καί κάκισΊος Μένανδρος ό παράφρων, 
Καί ύριγένης ό πολύς ό μέγας και γενναίος, 

138ο 0 γνούς τήν άριθμητικήν καί τήν γεωμετρί αν, 
Καί φάρμακα θανάσιμα διδάξας τους άνθρώπους, 

Ms. ασωμάτου. Les noms suivants ne me sont pas connus 
1 Serait-ce le tacticien appelé tantôt As· davantage, 

clépiodore, tantôt Asclépiodote (voy. Fabr . 4 Probablement Νερούαε. Les noms sui-
IV, p . 3 4 i ) ? E n admettant la confusion de vants me sont inconnus, 
ces deux n o m s , je pense qu'i l s'agit plutôt s J'ai remis à sa véritable place le vers 

ici du philosophe platonicien, disciple de 1366, qui est évidemment transposé dans 

Proclus et maître de Damascius. le manuscr i t , où il est placé le i 36g ' . 

Je ne connais point de philosophe de " Probablement Πέλλ>?5. Mais quel est 
ce n o m , qui probablement est corrompu. ce Pellès? Voy. Cedren. t. I , p. 278. 

Il est bien dillicile d'y re t rouver les élé- ' Ms.f ZiXëavôs contre la mesure , 

ments de celui de Crantor de Soles, qui s Ms. σκύλης Ôv εκ γεννητής. 
avait fait des commentaires sur Platon. * Ms. αίσχησην. 



Καί δείξας φύσιν βοτάνων ιατρικών μυρίων, 
Καί ζώων αύθις μέθοδον νόσους αποσοβούσαν · 
Ζαμβρής ό γόης καί κακός ό πονηρός καί μάγος· 

1385 Λιβάνιος ό σοφισΊής, ϊάμβλιχος1 καί Πρόκλος, 
Οί πρώτοι έκδιδάξαντες τήν άλεκτρομαντείαν, 
Καί τά ε'ίκοσι τέσσαρα γράμματα γνόντες μόνοι. 
Μ όνος δ'δ Π ρόκλος τό ύγρόν πύρ συσκευάσας ξένον 
Πράγμα φρικτόν είργάσατο πάσι τοις έναντίοις. 

iSyo Ύούτο τό πύρ τό ένυγρον σκευήν πολλοί καλούσι 
Πιμπρών καί καϊον άπαντας τούς έχθισΊα φρονούντας. 
ΑρισΊοτέλης ό γραφεύς τών έν τη γαία ζώων, 
Πλάτων ό ρήτωρ, Πλούταρχος, Αιλιανός, Αυκόφρων, 
Σόλων δ νόμους θέμενος, IIλιόδωρος θείος, 

13g5 Αρατος ό περίδοζος τών άσΊρονόμων κλάδος, 
Σωκράτιος δ μέγισΊος, Οππιανός δ μέγας 
0 συγγραφεύς δ κάλλισΊος τών έναλίων ζώων, 
Ο Θουκυδίδης ό σοφός, δ Βάσαν έζ ΑιγύπΊου, 
Καί Φρόντωρ'2 ό σοφώτατος, Σεκούνδος δ βαθύνους, 

ι4οο Ερμογένης καί Αίσωπος οί μυθολογογράφοι, 
Διοσκορίδης δ κλεινός βοτανοδενδρολόγος, 
Καί Δημοσθένης ό πολύς ρήτωρ δ λογοθέτης, 
Ο Θάρρος ό μηχανικός, Ηρόδοτος δ γέρων, 
0 μέγας Διονύσιος δ περιηγητής μου· 

ι4ο5 Ενώχ δ πρώτος γράμματα μανθάνειν έκδιδάζας, 
Καί Φορωνεύς3 κριτήριον καί νόμους θείς άρχήθεν • 
Ομηρος ό παμβόητος καί ποιητής ό κρείτΊων, 
Κατά το σχήμα γέρων ων προβεβηκώς τω χρόνω, 
ΰσπερ συνάγων τον αύτοϋ νοϋν ώς φροντίζων πάντων, 

ι4ιο Αμφω τάς χείρας τάς αύτοϋ συξεύζας ύπό σΐέρνα · 

1 Ms. ή άβλί/χοί. Voyez Cedren. t. I , * Probablement Φρόντων. 
μ. 548. 3 Cedren. t. I , p. 138. 

Meliténiote, ι ο 



() πώγων δέ άπλούς χυτού καθείτο προς τήν Βτέαν, 
Η 3·ριζ δ' έπι τής κεφαλή? έτύγχανεν όμοια, 
Ελήν έν τοις εκατέρωθεν τού βρέγματοs ολίγον 
Αραιουμένη, τό δ' αύτού πρόσωπον έκ τού γήρου? 

1415 Ύετριχωμένον ] · ή δερρϊς προς άπαντα μετρία · 
Ομματα συνημμένοιν μεν προσήσαν τοϊν βλεφάροιν 
Ύυφλόν αύτόν έμφαίνοντα καθώς φημίξουσί πως-
Τριβώνιον δ' έμβέβλητο βλέπον έπι χιτώνι, 
Οσον δ' ει? βάσιν τήν αύτού χαλκούς ίμάς ύπήρχεν, 

]/42ο Καί τοις ποσϊν έπέκειτο τοις τούτου δέσμη μένον. 
Τοιαύτη τούτου ή είκών χαλκοπεποιημένη. 
Ούτος καϊ τήν ήρωϊκήν ποίησιν γνούς άρχήθεν 
Βίβλους έζέθετο πολλάς έπι τού Σολομώντος· 
Êv γάρ τοΤς χρόνοις ήκμαξεν ούτος τού Σολομώντος, 

ι/425 Κάν τούτοις συνεγράψατο καί μελιρρύτους λόγους. 
Ην δε καί τις ΧΙελάγιος έγγύς τού γηραλέου, 
ΟσΊις τά Ομηρόκεντρα πρώτος εύρων τών άλλων 
Πατρίκιος έλέγετο παρά παντός άνθρωπου. 
Ην καί Σίβυλλα τις γυνή βασίλισσα τό σχήμα, 

143ο Ην Σαβοχάν'2 φημίζουσιν οί παίδες τών Ελλήνων 
Ητί» καί τόν σοφώτατον ιδού σα Σολομώντα 
Τά κεκρυμμένα ρήματα τή ταύτης διανοία 
Τώ Σολομώντι βασιλέί λέγει πειράζουσά πως 
Τήν τούτου ξένην φρόνησιν τήν άρρητον κ.αί Βτείαν · 

1435 Παρ'ου καί τά δυσνόητα πάντα καταμαθούσα 
Ύήν τού παντάνακτος 3εοΰ δόζαν έκθείαζέ μοι. 
Ην δέ καί άλλη πάνσοφος Σίβυλλα ^αυμασία • 
Ην Μαί'α μέν παρά τισίν, Σαμαία δέ παρ' άλλοις 
Ονομασμένη'' καί αύτη πλην φρόνιμος εις άκρον. 

1 Ms. τετριχ^ωμένη. 
2 Appelée ordinairement Χιμξήθιι. 

' Ms όνομαξομένη, ce qui rend Je vers 
trop long d 'une syllabe. 
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144ο ΐσίατο δε καί ό καλός λ€ελ ό ταπεινόφρων, 
Σγήμα δεικνύων ταπεινόν και κάραν ήμαγμένην, 
Οΐμαι δεικνύων δι' αύτης τον φόνον όν ό Κάϊν 
Ο πονηρός μισάδελφος προς τούτον έπεπράγει. 
Ούτος ό ταπεινότατος Αβελ ό νεανΐας 

14Α5 Πρώτος κατέδειξε ποιέϊν Βυσίας τω Κυρίω, 
Ôs δικαιότατος βροτοΐς, ώς ταπεινός, ώς πράος. 

Καί μετ' έκεϊνον ΐωβαλ άνήρ άγαν ày γίνου ς · 
Εδειξε yàp ψαλτήριον, έσκεύασε κιθάραν, 
Καί φίλος ώφθη τών ψαλτών και τών κιθαριξόντων 

145ο Ούχί τω πάντων ποιητή τω παντεργάτη τούτοις1, 
Αλλά &εοφρενο§λα§εί'2 καί ξένω καί δολίω, 
Ξ ένας τε ύπενόησε σατανικάς όρέξεις, 
Κα« τραγωδίας πονηράς δαιμόνων γορευόντων. 
Τούτοις πλησίον ϊσΊατο άνήρ Δοβερ εγεφρων, 

1455 Αδελφός ων τού Ιωβαλ, κατέδειξε δε πρώτος 
Σφυροκοπίαν τού γαλκού και τούτου ' τού σιδήρου, 
Οπλα μηγανησάμενος εις πόλεμον καί ξίφη. 
ΪσΊατο δέ καί Αρφαξάδ ό μέγας άσΊρονόμος· 
Μετά yàp τον κατακλυσμόν τον φοβερόν έκεϊνον 

146ο Ούτος ήν συγγραψάμενος πάσαν άσΊρονομίαν 
Του Σήθ εύρών έπίκλησιν καί τών αύτού τεκνίων, 
Καί τών άσΐέρων τήν πληθύν έν έργω γεγλυμμένην. 
Καί μετ' έκεϊνον ό δεινός Νεκτανε€ώ τήν όψιν, 
Αγριος ώς11 καί δυσειδής δαίμων σγεδόν καί μάγος, 

ι 4 6 5 Os Tàs μαγείας έκτελών καί λεκανομαντείας5, 
Γνώριμος ώς μή ώφειλεν γίνεται τω Φίλίππω, 
Καί τή συζύγω τή αύτού φεύ τή Ολυμπ ιάδ ι , 

Peut-êlre ύμνους ou οίμονς 4 Peut-être ών au lieu de ώς. 
s Peut-être φρενι ©-εοβλαβεΓ. D'où le mot λεκανομάντευμα, employé 

Peut-être τύπον. par Tzetzès, cod. Par . 2644 , 3 i 2 v°. 

1 ο . 
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.j/ Ητινι1 συμμιγνύμει>ος διά τίνος μαγείας 
Ετεκε τον Αλέξανδρον τον μέγαν βασιλέα. 

1/170 Ην δέ καί Ζ,ήνων ό σοφός, 7,ήνων ό Ελειάτης, 
Και νυν φημίζεται λαμπρώς'1 έν πάσι τοις άνθρώποις. 
Κα ί Κόραζ ό λεγόχρωος:! και πάνσοφός μου ρήτωρ, 
Κόραζ ό Συρακούσιος όσΊις έφεύρε πρώτος 

7WV Ρητορικήν τήν κάλλισΊον τέχνη ν τήν έν τω βίω. 
ι Κ α ί μετ έκεϊνον ήν ό Αώτ άγαλματοποιός τις, 

Ο» άπό ξύλων πλαστουργών και λίθων θεούς ξένους, 
ΕπέπρατΊεν ό μάταιος τούτους εις πάντα κόσμον 
Καί ΑρισΊέας11 μελισσών καρπόν διδάξας πρώτος, 
Καί Ελεάζαρ έπωδαίς γ^ρώμενος καί μαγείαις, 

148ο Εξορκισμοϊς τε φο§εροίς κατά τών δαιμονίων ' 
ΐΐίνδαρος ό σοφώτατος, ό θείος Μεμνονίδης, 
Στησίχορος ό φρόνιμος, Αλκαίος ό οξείας5, 
Ερατοσθένης ό φαιδρός καί τίνες άλλοι πλείσΊοι 
Σοφοί παρήσαν άνωθεν ισΊάμενοι τοϋ τείχους. 

Περί τού δευτέρου τείχους τού λειμώνος. 

1485 EÎS δέ τό δεύτερον αύτού τοϋ Παραδείσου τείχος, 
Εί» οττερ τό μεσημ§ρινόν ήν μέρος άπο€λέπον, 
< ) τών Ελλήνων ήν χορός θεών τών ψευδωνύμων. 
Ο Κρόνος γάρ ήν πρώτισίος ό νεκρο&ρεφοφάγος, 
Βρέφος κατέχων λίθινον κατεσπαργανωμένον, 

ι4ΐ)ο Καί κατεσθίων καί αύτόϋ καθώς καί τάλλα βρέφη · 
ύράτο δέ πνιγόμενος ώσπερ ύπό τού βρέφους, 
Καί μ ή δυνάμενος φαγείν όπερ έκράτει βρέφος. 

ou Ms. ήτινος. s Porphyr . ap. Eusel). l'r. Ευ. X , a 
" Peut-être λαμπρός. Alcée est n o m m é τών λοιΒύρων ιάμβων 

Peut-être λογόχροος. χ ai έπιγραμμάτων -αοιητης. ce qui irait 
' λρισίέθη dans le ms., ou ce vers est avec une formation de όζύς. 

placé, avant le précédent. 6 Ms. αντώ. 



Εθαύμασα γοϋν κατ' αύτό τό σχήμα το T>;S σΊήλης, 
Και πρός τήν Κόρην έδραμον τήν νέα.ν Σωφροσύνην, 

ι Ζητών έκ ταύτης έκμαθείν τίνος έσΤιν ή σΊήλη, 
λέγων • « Ύίς ούτος δ κρατών τούτου χειρί τό βρέφος 
Και σπεύδων ούτως άναιδώς θοίνην αύτω ποιήσαι, 
Και μέγα συμπνιγόμενον έν τή τοϋ βρέφους βρώσει; » 
« Ούτος δ Κρόνος πέφυκεν, άντέφησεν ή Κόρη, 

15οο Or ώς θεόν έσέβοντο τα τών Ελλήνων πλήθη, 
Ος και κατήσθιεν αύτοϋ τα γεννηθέντα βρέφη. 
Οπερ ή Ρέα ή αύτοϋ σύζυγος έκμαθοϋσα 
λίθον άντεσπαργάνωσεν άντι τοϋ βρέφους ταύτης, 
Καί τούτον άντι τοϋ παιδός τέθεικεν έν τη κλίνη. 

ι 5 ο 5 Οπερ δ Κρόνος ό πατήρ λαβών και φαγεΐν θέλων 
Εφάνη συμπνιγόμενος τοϋ λίθου τη δυνάμει. 
Κρόνον γούν είκονίζουσιν τον yjpôvov είναι πάντως. 
Πάντα γάρ τά γεννώμενα βρέφη τω Κρόνω, ξένε, 
Πάλιν ό χρόνος δαπανά, πάλιν ό χρόνος τρώγει 

ι ΐ ί ι ο Τό)> δέ θεόν καί πλάσΊην μου λίθον άναφανέντα 
Ούκ ήδυνήθη παρελθείν ό χρόνος δαπανήσαι. 
Αλλ' άπεπνίγη1 δι αύτοϋ φάνεις θανατωμένος. 
Ούτος γάρ λίθος πέφυκεν ό άκρογωνιαΐος ', 
Ούτος ό πλήξας κραταιώς τον Αδην και σκυλεύσας, 

ι δι 5 Καί άνασΊάς τριήμερος και τούτον θανατώσας. 
Τοίαύτ:;?» τούτου γίνωσκε τήν έρμηνείαν, ξένε. 
Ύοιαύτην καί τήν σύνθεσιν τής όρωμένης σΐήλης. 
Ht» ούν δ Κρόνος έκ φυλής τοϋ Σήμ τού παλαιτάτου. 
Ανθρωπος γιγαντογενής δρώμενος τοίς πάσιν · 

' Γ>2ο Ος δυνατός γενόμενος καί πρώτος βασιλεύσας 
Ύών Ασσυρίων γέγονε μέγισίος αύτοκράτωρ, 

Ms. άλλ'ά -me πνίγη. — 2 Sur λίθος ακρογωνιαίος, comme désignation du Christ, vov 
M. Boissonade, An. rjr. t. I l , p. 113. 



Καθυποτάξας και την γην άπασαν τής Περσίδος 
Καί πάσαν τήν ύφήλιον σχεδόν τήν τής εώας. 
Ως δε πικρός πολεμισΊής φό€ον πολλοίς παρεΐχεν 

ι:>25 Χπαντας άρδην άναιρών τους τούτον μή τιμώντας, 
Κατεσίορίσθη1 δε σοφώς άσΊράσι τοϊς πλανήταις, 
Κα ι τών Ελλήνων γέγονεν &εός τών άνοήτων. 

Καί μετ' έκεϊνον ήν ο Ζευς καθήμενος έν Βρόνω 
Γυμνά τά άνω φανερών τού σώματος τοις πάσιν, 

153ο Εσκεπασμένα δε δεικνύς τού σώματος τά κάτω, 
ΣκήπΊρον κρατών βασιλικόν τή εύωνύμω τούτου 
Καί τρία μήλα τω αύτού σκήπΊρω προσηλωμένα', 
Τή δεξιά δε άετόν προτείνων και δεικνύων. 
Οπερ3 τήν δύναμιν αύτού μή δυνηθείς νοήσαι 

1535 Πάλιν αυτήν ήρώτησα τήν Κόρην περί τούτου. 
« Εί δε'1 το μεν καθέζεσθαι τον Αία, φησί, ξένε, 
Τό σΊερεόν αινίτΊεται τής ρώμης καί έδραΐον, 
Τά δε τού σώματος αύτού τά άνω γυμνημένα5, 
Οτι περ έσΊί φανερός τοϊς μέρεσι τού κόσμου 

154ο Τοις έπιγείοις άπα σι καί τοις έπουρανίοις · 
Τά δε λοιπά τού σώματος εχειν έσκε π ασμένα, 
Τοις χαμαιξήλοις ό &εός άγνωσΊός έσΙι πάσι * 
Τό δε κατέχειν τή λαια βασιλικόν τι σκήπΊρον 
Σημαίνει τό βασιλικόν καί τό τής έξουσίας· 

1545 Τό δε προτείνειν άετόν έν τή χειρί τή άλλη 
Αϊΐλοϊ κρατεϊν πασών πνοών καί τών άεροπόρων, 
Καθάπερ δή ό άετός πΊηνών τών μεταρσίων. 
Τά τρία δε σφαιροειδή μήλα τά έν τω σκήπΊρω 
ΑϊνίτΊονται τών ούρανών δεσπότην0 καί τού κόσμου. 

1 Peut-être κατησίερίσθη. 
1 Ms. το αύτού — -αροαιλωμένα. 
3 Peut-être όθεν. 

4 Je lirais : Η δέ, « Το μέν 
5 Pour γεγυμνημένα. 
6 Ms. δ ε σ π ό τ η . 
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i 55ο Τούτον και τερπικέραυνον φασιν Ελλήνων παίδες, 
ΟσΊις ποτέ χρυσόν πολύν έν τή χειρΐ κατέχων 
ΕνδοΟεν τούτον ερριψεν τού κόλπου τής Δανάη?, 
Αηρούντες1 καί τινα πολλά μυθώδη περί τούτου, 
0ς εσχε τέκνα πάμπολλα υΙούς και θυγατέρα? 

1555 Τπονοθεύων εύπρεπεΤς γυναίκαs ούκ ολίγας, 
Εκατόν και τριάκοντα χρόνουs έν βίω ζήσας, 
Κα ί βασιλεύων τ οϊς έν γή'1 πάσι τοίς έν τή -δύσει, 
Ποιών φαντάσματα πολλά καϊ βδελυράs μαγείαζ, 
Kat τάς γυναίκας άπατων ταΐς τούτου φαντασίαις, 

156ο Αϊτινες εϊχον ώς 3·εον τούτον α'ι άφρονοϋσαι3, 
Ωςύπ'αύτού φθειρόμεναι και χαίρουσαι τή μίξει. 
Ούτος έποικος τοις πολλοίς έγένετο, θανών δε 
Ε κέλευσε το λείψανου α ύτού τό γελοιώδες 
Εν νήσω τή περιφανεϊ Κρήτη κατατεθήναι. 

1565 Μυθολογούσι δέ πολλά περί τού θεού τούτου. 
Ο γάρ σοφώτατος άνήρ και μέγας Ευριπίδης 
ΕΙς ταύρον τούτον εφησε μετα§ληθηναι ξένον, 
Καί τήν Εύρώπην τήν λαμπράν ώς εύμορφον άρπάσαι. 
Ούτος και τέχνην πλευσΊικήν εύρεν άρχήθεν μόνος, 

1570 Καί τοις μωροις ό μάταιος έδόκει θεός είναι. » 
ΙσΊατο δέ και Ποσειδών, θεός τών έναλίων, 

Ύρίαιναν έχων τή χειρι σϊίλ§ουσαν έν τή θέα. 
Φέρων ίχβυοσύνθετον11 τοϋ σώματος τά κάτω. 

' Ms. λυρώΐ'τεϊ. lement pour ίχθυοσυνθέτως. (.e composé 
= Ms. έν τή γή. peut être ajouté au Thésaurus, ainsi que 
J Ms. αί'α φρονοΟσαι. les deux suivants : Ιγβυοπρεπώς. Germ. 
4 Je pense qu'il faut lire ίχΟυοσύνθετ*, Constantinopol. cod. Coisl. 278. fol. 220 r. : 

ou corriger τό κάτω, si l'on conserve ϊχ- Και άνω βλέπειν καί τό άνω ζητείν τοί; εν 
θυοσύνΟετον. Mais la première correction τή Β-χλάσση τού βίου ίχθυοπρεπώς νηχο-
me semble préférable , à cause du vers sui- μένοΐί ύπέθετο. — Ϊχύυοπρχτεω , Tzetz. 
vant : Τ ά δ ' ά ν ω μέρη. A la r igueur même , Epist. 57 : Τινά δέ ·αάλι·.> ίχθυοποζτούντα 
ίχθυοσύνΟετον pourrait être pris adverbia- ή ύπωροπρατοϋντοι. 
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Τα δ' άνω μέρη μόρφωσιν άνθρωπου κεκτημένα. 
ιδγδ Ούτος Αιβύην1 έγημε τήν Διός θυγατέρα 

ΕύπρεπεσΊάτην τήν μορφήν ούσαν καί τήν ίδέαν. 
Ούτος τήν κυβερνητικήν τέχνη ν έφεύρε πρώτος, 
Κα ι τοις πολλοίς έγένετο &εός τών εναλίων. 

Καί μετ' έκέϊνον ϊσΊατο &εός [ήν ό Απόλλων 
ι 5 8 ο Ο θυμβραίος'2 καλούμενος), τή λα là φέρων τόξον, 

Κα ι τή χειρί τή δεξιά λιγύφθογγον κιθάραν · 
Or ήλιον ώνόμαξεν ή Κόρη ζωοτρόφου. 
Μοιρώμενος γαρ τοίς πολλοίς άσΊράσιν ό τοιούτος0 

Καί τίκτει και ζωογονεί και πάντα θεραπεύει. 
1585 Κιθάραν δέ τήν τού παντός έλεγεν άρμονίαν 

Τούτο και γάρ συμβολικώ11 ταύτγ σημαίνει λόγω. 
Ούτω και τούτου τήν μορφήν ήρμήνευσεν ή Κόρη. 
Φα σι δέ τούτον μουσικόν γλυκύτατον τυγχάνειν • 
Και πρώτος και τήν μουσικήν εύρεν έν τοις άνθρώποις, 

i 5 g o Οέλγων απάντων τάς ψυχάς τής μουσικής τω φθόγγω. 
Ην δέ και Αδης εός ισΊάμενος έκείσε, 

Τών τεθνεώτων βασιλεύς τυγχάνων, ού τών ζώντων, 
Τήν &έαν έχων άμειδή και κατηφή τήν όψιν, 
Καί τού προσώπου τήν μορφήν έχων ζεξοφωμένην. 

15g5 Τούτω προσήν και Τιτυός και Τάνταλος5 και Χάρων 
Ο νεκροπέρνας γεγονώς τών τεθανατωμένων. 
Ομοίως και Ραδάμανθυς6 καί ούτος Β εός τούτων, 
Κρίνων έκείσε τάς ψυχάς, ώ τής παραφροσύνης! 
Ως ψευδομυθοπλάτίουσιν 1 οί πρώτοι τών Ελλήνων. 

! Ms. Λιβύ>/s. 
! Ms. ό £γ' ύμ§ρεος. 

Ms. ού τοιούτοs. 
1 Ms. σιιμβολικώΐ. 
5 Ms. προσήν Τtos καί Πάνταλοΐ. Le pre-

mier de ces noms doit être corrompu ; il 

manque d'ailleurs deux syllabes a ce vers 

que je corrigerais ainsi : Τούτω προσήν και 
Τίτυόί και Τάνταλοί καί Χάρων. Voy. les 
Myihoqr. de M. Westermann, p. 386. 

6 Ms. και S' άραμανθήί. 
' Vov. plus h a u t , v. à . 



ι6οο ΙσΊατο καί τ ις πυρ αυγής άκτινοφλογοφόρος1, 
Φαέθων δέ καλούμενος, τού δέ Φωσφόρου γόνος, 
Γίγας όρώμενος λαμπρός και ξένος διφρηλάτης, 
Καί πάσαν την ύφήλιον τρέχων ούρανοδρόμος, 
Καί καταυγάζων άνωθεν, και τρέχων υπεράνω, 

ι6ο5 Αρματηλάτης αίθριος φλογώδης καί χρυσόθριξ, 
Ον ώς &εόν έτίμησαν οι μη καλώς φρονούντες. 
Καί μετ' έκεϊνον ήν Ερμής ό βι§λολογογράφος 
Ο περιβόητος Βεός, ός ήν τού Διός τέκνον, 
ΊρισμέγισΊος καλούμενος παρά τών μυθολόγων · 

• Βίο Ύρεϊς γάρ δυνάμεις έφησεν μεγίσΊας είναι μόνας 
Το τού άρρήτου όνομα Βεού τού παντεπόπΊου, 
Μίαν δέ τήν Βεότητα τούτου τοϊς λόγοις εΐπεν · 
Διό ΊρισμέγισΊος Ερμής παρά πολλών εκλήθη. 
Καί γάρ τό μέλλον άγνοεΐν ώμολόγησε ξένως 

1615 Τριάδα όμοούσιον, κάν Ελλην ήν καί ούτος. 
Φιλοσοφών δ' έτύγχανεν εν τοϊς τού ΑύσΊρουΛ χρόνοις, 
Ανήρ ΑίγύπΊιός τις ων καί μέγας τή σοφία. 
Ελέγετο καί Φαύνος τις αύθις παρά τών άλλων · 
λόγιος μέν καί συνετός, κάν Ελλήν ήν τό γένος, 

ιθϊο Ούτος έφεύρε τον χρυσόν πρώτος εν τοις άνθρώποις ' 
Νέο s δ' ήν καί τετράγωνος, μαρσίπιον βασΊάζων, 

' Ce composé manque au Thésaurus, 
auquel on peut ajouter les suivants : Ακτι-
νοβόλησα, German . Constantinopol. cod. 
Coisl. 2 7 8 , fol. 1 1 g 1. : Αετού hè μόνου τών 
απάντων ζώων τύ έπεντρανίζειν άσχαρ3α-
μυχτί και διχα καταμύσεως τοις ήλιαχοΪΘ 
άχτινο^ολήμασιν. — Αχτινολογέω, Radian-
ter loquor, Anon. in Psalm. cod Par. 371, A, 
fol. 3 a 8 v. : Ούχούν άχούωμεν αύτού χαρι-
γλωτΊούντοί ( fort, χαρίτογλωτΊούντος ) 
ή άχτινολογούντοί. — Ακτινοφανή;, ό, ή , 

Meliténiote. 

Radians, S. Maximi Opp. t. I l , p. 35. — 
Αχτινοφανώί, Radianter, Anon. cod. Par. 
3 g , fol. g 6 , r. : Καί τήν μεν άχτινοφχνώϊ 
έχλάμπουσαν τού προσώπου ττχνόλ§ιον 
αίγλη ν. 

2 Ajoutez ce mot aux lexiques. 
3 Hermès Trismégiste vivait du temps 

de Sésostris, suivant Cédrène t. 1, p. 36 . 

D'où il faudrait admettre que ΑύσΊρου est 
la corruption d 'une forme du nom de Sé-
sostris. 

11 
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Καί τή iSéa δια,υγηζ γανύ μένος καί χαίρων · 
Ούτινος σαφηνίζουσα τήν σΊήλην ή νεάνις 
Ούτως ήρμήνευσεν αύτού τό σχήμα και τήν όψιν 

i6a5 « Νέοι» μεν φάσκουσιν αύτόν Six τό μή γηράσκειν, 
(') λόγος γάρ ού3έποτε γηράσκει ταίς ήμεραις · 
Τετράγωνον Sè λέγουσιν αύτόν oi λογογράφοι 
λιά τε τον σΊερρότατον τής αληθείας λόγον 
Βασ7άζει Sè μαρσίπιον Stà τάς έμπορίας · 

163ο Εμπορικός γαρ ό Ερμής και πορισΊής χρημάτων, 
Καί λόγων νούς απλήρωτος και βρύσις πλημμυρούσα. « 

Hr Sè και ό περϊδοξος (ΐρίων θεός δήθεν, 
Νεβρώί ονομαζόμενος, γίγας ούρανομήκης, 
Εκ τής φυλής άρχόμενος τού Χάμ τού πατραλοία · 

1635 ()? έκτισε τήν εύκοσμον πόλιν τήν Βαβυλώνα, 
Καί πρώτος Πέρσα? έSειξεv τάς μιαράς μαγείας 
Καί ζώων κυνηγέσια και τήν άσΊρονομίαν, 
ΧσΊρολογίαν τέ λαμπράν τή ούρανοκινήσει\ 

Ht» καί τις σΊήλη σώηρά, περίδοζος, μεγάλη · 
164ο Χρέος S' ην τό ζόανον άρμασιν ώπλισμένον. 

Ούτος και Br/λ2 έλέγετο και Βάλ, πρός Sè και Οούροςό· 
Μαντείας Sè βροτολοιγούς11 ώς έρασίής πολέμων 
Εζέθετο μαντεύεσθαι περί μηνών καί χρόνων · 
Ούτος ό Οούρος πέφυκε κασίγνητος τήν θέαν, 

16/»5 0 e' καί θανόντι πρώτισΊον Χσσύριοι τήν σΊήλην 

' Ajoutez ce mot au Thésaurus. par Homère. Le mot corrompu βρυντυλο-
' Voy. Dom Calmel , Dict. de la Bible, y ου me rappelle le composé βροντοηχέω 

v. Baal. employé par Théodore Lascaris, codex 
3 Cédrène, t. I , p. 29 : Μετά δέ Νίνου Par. 3 o 4 8 , fol. 16 v. : Ûs λόγους αληθείας 

έξχσίλευσε τών Ασσυρίων θοϋρος b και βροντοηχείν. Voy. aussi cod Par. 1193, 
Ap>7» κληθείς ώς -αολεμικώτατος. fol. 60 ν. Ce dern ier mot peut être ajouté 

' Dans le ms. μαντείας καί βροντολό- au Thésaurus, qui ne donne que βρον-
γυυ. Une seconde main a corrigé βροτο- τοηχής. 
λοιγούς, qui est l 'épilhète donnée à Mars 5 Ms. Ô καί. 
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Μηχανικώς άνέσΊησαν, &εοποιούντες ταύτην, 
Θεόν πολέμων οι μωροί τ αύτη ν άποκαλούντες. 

Η?»1 καί Διόνυσος 3~εός και ούτος άλλος πάλιν, 
Διά τό σείειν την ληνόν Σειληνός2 κεκλιμένος. 

1 6 5 ο O ' J T O S τόν οΐνον πρώτισΊος έφεύρεν έν άνθρώποις · 
Ωριος3 δέ φημίζεται παρά τών μή φρονούντων, 
Ως4 Se τόν ληνόν λέγεται εύφρόνως και Αηναίος. 
Ο Πολυμήδων5 δ'ό κλεινός πατήρ ύπήργε τούτου, 
Εκ γένους καταγόμενος Διός τού παραδόξου, 

1655 ()ς τή Σεμέλη συμμιγείς τή Β-υγατρί τού Κάδμου, 
Os τής άμπέλου τήν τροφή ν εύρών έν τοις άνθρώποις, 
Και περί τής άμπελικής εύρών τάς γεωργίας 
Γ ois πολλοί$ έσεβάζετο 3eos και ούτος 3είο$, 
ΜαΟών καί τινας μυσΊικούς καί τερατώδειςύ λόγους, 

166ο Καί φαντασίας έκτελών Βαυμάτων εξαίσιων, 
Tàs συγγενίδας τάς αύτού πάσας μυσΊ αγωγή σας, 
ΥΙλιακών ό δήλεως1 διδάσκων βακγευμάτων, 
As Βάκγας κατωνόμαζον πάντες βροτοί τω τότε, 
Καί τούς πολίτας δέ πιέίν8 ήνάγκαζε πολλάκις, 

1665 λύγων 0 τινών ηλιακών τελετάς είναι ξένων. 
Ούτος ούν à Διόνυσος φυγών από Καδμίας 
Μ όνος άπήλθεν είς Δελφούς, κάκεΐ πληροί τον β ίο ν • 
Τα δ' όπλα τούτου τά λαμπρά τό ιερόν φυλάτΊει1,1. 
Τούτον ην11 δή φημίζουσιν μέσον12 είναι τού κόσμου, 

1 Ms. Ην δέ καί. 5 Ms. ο μπολυμίδων. Voy. Cédrène , t. i . 

" Le g rand Etymol . s. ν. Σειληνός : Σει- p. 43 . 
ληνό; δέ ό ΔΙόνυσος, -ααρά τό σείεσθαι έν 4 Ms. τερατώδη, 
τω ληνώ. Voy. les A necd. gr. de Villoison, 7 Peut-être δήλωσιν 
t. I , p. 1 2 0 , et le Thésaurus,s. ν. Σιλλαίνω. \ Ms. ποιεϊν. 

s Ms. ô Ùpios. J e pense qu'i l faut lire " ευχών dans Cédrène , l. c. 

Llpaîos, don t le copiste aura fait ό ώριος. 11 Ms. φυλ/.άτίειν. 
' Au lieu de 0 ί δέ, peut-être faut-il lire " Peut-être v€v au lieu de ήν. 

l lpôî ou Ei's δέ. Ms. Β εσον είναι του τ όπου 
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1670 Οϊνον αυτόν συμ§ολικώ? πάντες άποκαλούντες. 
Πλησίον δ' ήν ισΊάμενον άγαλμα καινόν ξένον, 

ΠφαίσΊου φέρον τήν μορφήν, όσΊις γωλός τυγγάνει1. 
Ούτος τό πρώτον εύρατο γαλκευτικήν τήν τέγνην · 
λμφιγυήεις'2 ούν άνήρ έλέγετο και ούτος' 

1675 ΠολεμισΊής δέ φοβερός, κάν καϊ γωλός ύπήργεν, 
Κα« κρυεράν πυράγραν τε'1 θεόθεν έσΊαλμένος11, 
Ος έξελθών εις πόλεμον και συμπεσών τω ϊππω, 
Αυτός γωλεύων έμεινε τούς πόδας άμφοτέρους. 
Ούτος καί νόμον έθετο πάσας τάς ΑίγυπΊίας 

ι 6 8 ο Κ α ί μονανδρείν καί σωφρονέϊν καί συνετώς διάγειν. 
Πρώτον γάρ ούτος εύρατο τον σωφροσύνης νόμον, 
Εκ μυσΊικής τινός εύγής λαβών τινά ξυλάβων5 

Εκ τού άέρος προς αυτόν έξαίφνης κατά ρώσιν. 
Τίόν δέ τίκτει φαεινόν όν Η λ ί ο ν καλούσιν · 

1685 ()? ήλεγξεν, ώς φάσκουσιν οί μυθολογογράφοι, 
ΤΙώ» Αφροδίτη τή νυκτί τω Αρη μιγνυμένη. 
Ην καί ό Ερως συν αύτοίς ϊσΊάμενος έκεϊσε, 
Κουλεόν φέρων διαυγή βελών πεπληρωμένον, 
Καί τόξον σιδηρότευκτον καί κήρινον λαμπάδα, 

i6ç)o Ετγ7ερωμένος καί αύτός όρώμενος >ιαί νέος, 
Τείνων τού τόξου τήν νευράν, κατέγων καί τό βέλος 
Ωσπερ σχηματιζόμενοι' τον νοητόν6 έκπέμπειν, 
Καί φλέγειν όπου βούλεται καί βάλλειι έλει. 

Ην δέ καί ίνδαλμα γαλκούν άλλο κεγ^ρυσωμένον, 
<6c)5 Ε χ ο ν τήν πλάσιν έκ γαλκού πάσαν έσκευασμένην. 

1 M s τυγ χάνων. 
* Ms. άμφιγιεκτής. 

Il y avait d 'abord πυράγραν άκμωνα. 
Le dernier mot a été effacé, et on a mis τε 
au-dessus. 

4 Ms. έσίαλμένα. 

5 Au lieu de τινά ζυλά§ων, lisez την 
όζυλά§ην. Palaepliat. 53 : 0 δε αύτos Ηφαι-
σΊ os άπό μυσΊικής τι vos ευχής ΤΗΝ 
0ΞΤΛΑΒΗΝ έδέξατο έκ τοϋ αέρος εις το 
κατασκευάζειν έκ σιδήρου όπλα. 

* Peut-être τον οϊσΊόν. 
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Χρόνο ς δέ ήν το ίνδαλμα γέρων κατά την Βέαν, 
Ύήν κάραν φέρων έμπροσθεν τριχών πεπληρωμένην, 
Οπισθεν δέ τis φαλακρός φαινόμενος και λείος, 
άεικνυς έκ τούτου τήν φοράν τού χρόνου σοφωτάτως1. 

ι ~οο ίσΊατο τούτων έγγισΊα ξόανον άλλο ξένον 
Τύναιον ήν τό ξόανον, λίθος λευκή Παρία. 
Η?' δέ 8·εο5 τις και αύτό'- τών τότε πολυθέων, 
Ην Àφροδίτην λέγουσιν ήγουν έπιθυμίαν. 
Καλείται δέ καί Κύθειρα^, καλείται και Κ ν ιδία, 

)7°& Γεγυμνωμένην τέλεον τήν αίδοιμίαν'1 ταύτης 
Τί? χειρί περισΊέλλουσα δήθεν ώς αίδουμένη. 
Εκράτει δέ καί κΊένιον, ούσα και γενειάτις5, 
Περίγοργος, άναίσχυντος, έφιππος φαινόμενη, 
Εκ τής όσφύος άνωθεν ώς &ήλυς φερομένη, 

\η\ο Τα δέ κατώτερα αύτής ώσπερ ήρρενωμένα''. 
Καί ταύτης ώ> δυσνόητον τήν έρμηνείαν ούσαν 
Καταλα§έσθαι καί τον νούν ταύτης ούκ ήδυνήθην, 
Καί πάλιν τήν έρώτησιν έλεξα ' τήν συνήθη. 
Η Κόρη δέ τοις ρήμασι ΒάτΊόν μου πειθαρχούσα, 

1715 « Ακουσον πώς τό κτένιον φέρει, φησίν, ώ ξένε, » 
Καί κ α τ ' αύτόν8 έννόησα τήν ταύτην έρμηνείαν · 
« Ύάς τών Ρωμαίων λέγουσι γυναίκας τάς αρχαίας 
Από τίνος νοσήματος λοιμώδους άρρωσΊήσαι, 
Καί ξυρομένων άπασών αύτών τάς τούτων κάρας 

1720 Γενέσθαι καί τά κτένια ταΐς γυναιξίν αχρεία. 

' Cette forme adverbiale peut être ajou- L 'auteur , probablement , a écrit T»? 

tée au Thésaurus, qui ne donne que le αι'3ώ μόνην, d 'après Cédrene (t. 1, p. 564 ; 

comparatif σοφωτέρως. Actt. · Andreœ, qu'il semble avoir copié, 

p. 110, ed. Tischendorf : Eï σοφυτέρωί 5 Ms. γενι-ήτης. 
άκονση, συνδοχιμάσεΐί. Ms. ώί τπερηνομένα. 

2 Ms. τι και αύτώ. 7 Ms. έλεγξα. 
; Ms. Κ,Ιθαιρα. ® Peut-êlre κατ' αύτό, statirn. 
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Τ ής ψευδωνύμου δέ θεάς -ταύτη? έπευζαμένης 
Αύθις τάς τούτων κεφαλάς έζανατριχωθήναι, 
Κάχ τούτου χτένιον αύτη ν έτίμησαν χατέχειν. 
Γένειον δέ τίνες αυτήν1 έχειν χαθισΊοροϋσιν, 
Οτι θηλείας όργανον χαί άρρενος αιτείται 
Εγειν ή κάκισΊος θεά χαί ρερυπαρωμένη~· 
Εμφορον γάρ φημίξουσιν ταύτην παντός γενέσθαι 
Καί νεκροθήλυνον3 τινά χαί λάγνον άνοσιαν4. 

Χ, ' 5 Ô ! Jι ^J 

Εφιππον δέ τετίμηχεν ό παις αυτής Αινείας · 
ι ~'Λο Μέχρι χαί γάρ τής δύσεως έφιππος ούτος πλεύσας 

ΈσΊησε ταύτην έφιππο ν, ώς βλέπων τήν είχόνα 
Ύιμήσας ταύτην τήν θεάν έφιππον χαθοράσθαι. 
Αύτη νυχτός δέ τώ Αρη5 νυχτογαμοχλοπείσα1' 
Ελέχθη1 παρά τοϋ λαμπρού καί διαυγούς ήλιου. » 

1735 Η?; ίσΊαμένη και ί ίαλλά? Αινδια8 χαλουμένη , 
Αθηνά δέ τό όνομα, θεός χαί αύτη ούσα, 
Εχουσα κράνος τη χειρί καί τό γόργειον τέρας, 
Καί όφεις εις τον τράχηλον πολλούς έμπεπλεγ μένους, 
Τοίς ώμοις φέρουσα λαμπράν χρυσήλατον ασπίδα, 

ijâo Καί πρός τήν κάραν κόρυθα σιδηροχαλκευμένην, 
Κρατούσα σχάρφος τη χειρί σμικρότατον έλαια?, 
Καί φαινομένη διειδής καί συνετή τήν θέαν. 
H? κτώμενος τήν άγνοιαν ήρώτησα τήν Κόρην · 

Δίδαζον ούν, Κυρία μου, » φήσας, « τις έσΐιν αύτη, 
Ms. rivas Λύτη. Ms. τώ Èàpt; au lieu de δέ τώ Ap>;. .le 
Ms. ρερρνπαρωμένη. La lorme pmz- crois la correction certaine. 

ρούμαι n'est pas connue , mais elle est con- " Ce composé manque aux lexiques; 
forme à l 'analogie. Le Thésaurus donne, mais on connaît le mot γα,μοχλοπέω. em-
mais sans exemple, le mot ρυπαρύομαι, ployé par Pliocylide. 

d 'après Schneider, qui le regarde comme 7 Peut-être ήλέγχθη. 
suspect. Sur la Minerve Lindienne , vov. Apol-

Ce composé manque aux lexiques. lodore. Il i . 4 . et surtout Cédrène , Hist. 

' Pou compréhensible. t. I , p. 564-

) c 
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1745 Καί τήν τής σΊήλης ποίησον δήλην διδασκαλιών. 
« Ακουσον ούν καί! ταύτης συ τής σ1ήλη$ έρμηνείαν, 
Καί Βταύμασον τού ποιητού τήν φρόνησιν έν ταύτη. 
Ασπίδα φέρει ταίς χερσί και κράνος καΟά βλέπεις, 
Τό σΊαΟηρόν σημαίνουσα ταύτης και τό γενναίο ν • 

17 Επιβουλήν γάρ άπασαν ή γνώσις άπωθείται. 
Ύαύτην καλούσι φρόνησιν, καλούσι και σοφίαν. 
Φορείτε ταύτης τή κάργ~ και περικεφαλαίαν, 
Λιά τό άΟεώρητον και νέον τής σοφίας. 
Ελαίαν δέ τεκμήριον είναι καθαρωτάτην. 

1755 Η γάρ έλαια, γίνωσκε, φωτός όλου τυγχάνει 
Ύήν τού νοός ταχύτητα τοίς πάσι προδηλούσα\ 
Αύτη γούν τήν ύφαντικήν έφεύρατο πρωτίσίως11 · 
Φρόνησις δέ παρά πολλών ώς συνετή καλείται, 
Από τού πάλιν5 καί κινείν τό δόρυ και κραδαίνειν. 

1760 IIολεμική γάρ ή 3-εός καί πανσυνετωτέρα^ 
Απέκτεινε καί Πάλλαντα γίγαντα ζένον άνδρα. 
Διό καί έλαβε τιμήν ώς Βεός προσκυνείσΟαι. » 

\σ1ατο καί Σεμίραμις ή καλουμένη Ρέα · 
Θεάι> και ταύτην νόησον, σύζυγον δέ τού Κρόνου. 

1765 Ht» δέ πρεσβύτις τήν μορφήν, τό σχήμα γηραλέα. 
Ύήν ήλικίαν τε μακρά7 καθάπερ έκ γιγάντων. 

Η?' δέ καί ίσις ή Βτεός Δήμητρα καλουμένη. 
ταύτην φάσκουσι πολλοί γύναιον πυργοφόρον, 

1 J 'ai a jouté les mots ουν xat. 3 Ms. -αρουηλοϋσαν. 
' La mesure n'y est pas, si l'on accen- 4 Ms. ταρώτισΊos. 

tue régul iè rement χάρη, au lieu de xxprj, s Corrigez -πτάλλειν. Euripide . Androm. 
que donne le manuscri t . Il faudrait ad- 697. 
mettre que la faute d'accentuation provient 6 Ms. πάν συνετωτέρα. Le compose roai> 
de l 'auteur , ce qui n'est pas probable. Il σύνετos, qui manque au Thésaurus, a 
pouvait se t romper sur la na ture , mais non aussi été employé par Théodore Studite 
sur la place de l'accent. V. 2163 : Φέρων Epist. p. 327, E. 
τή τούτου κεφαλή χαi ττεριχεφαλαίαν. Ms. μακράν 
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Βασ7άζον τύμπανον ομού καί σΊάχυν προδεικνύον 
>77° Περί ής] ταύτην έρωτάν ηθέλησα τήν Κόρην, 

λέγων, « Καί ταύτης έζειπέ τάς δυσνοήτους θέας, 
Κα ί ποίησαν έν γνώσει με και τής εικόνος ταύτης. 
« λύτη τον σίτον, έφησε, και τήν κριθήν έφεύρε ' 
ΠλάτΊεται δέ τω σχήματι'1 και πυργοφόρος είναι, 
Επειδή πάσης πόλεως έδρα και βάθρον έσΊιν · 
U γη γάρ έσΊιν σΊήριγμα βασΊάζουσα τάς πόλεις. 
Κατέχει δέ καϊ τύμπανον ώς βλέπεις ήρτισμένον · 
Συγκλείει γάρ ύφ'έαυτήν0 ή γή καί τούς Ανέμους. 
Ταύτην ώς θ εάν οί πολλοί καλούσι τών αφρόνων · 
θεάν καί ταύτην λέγουσιν άπό παραφροσύνης 

,. ίΐς γεωργήσas4 έμφορον καί δήθεν ζωοδότην. » 
ι- ' ' ' 1 ' Α " 1 'C rx ' 

•775 

780 

Καί μετ αυτήν ή Αρτεμις ίσΊατο ςιφηφόρος, 
Καί τρέχουσα τω σχήμα τ ί5 σπαθήρης, τοζοφόρος 
Θεά καί ταύτί?0 διειδής, κυνηγετικωτάτη, 

1785 Hr Ε^εσεία? ' λέγουσι τοις όρεσι φοιτώσαν, 
Καί ταύτην8 διατρίβουσαν ώς κυνηγείν ζητούσαν. 

ΙσΊατο δέ καί άγαλμα τής Ηρας έκ χ^ρυσίου, 
Χαλκήν ψαλίδα τή χειρί τή δεξιά κα τ έχον, 
Καί ταύτην πάσι τοις βροτοίς δεικνύον άριδήλως. 

179° Καί ταύτην δέ δυσνόητον τήν έμφρασιν νομίσας, 
Συνήθως « Ύαύτην, » εφησα τή Κ όρη, καί θαρρούντως, 
« λίδαζον καί τήν δύναμιν τήσδέ μου 9 τής εικόνος, 
Καί τήν αύτής άνάγγειλον δύσκολον έρμηνείαν. » 
Η δέ καί πάλιν συνετώς ήρμήνευσε καί τάδε · 

ι 79γ> 11 Ηραν ταύτην νόησον ση μα ίνειν 10 τόν'άέρα, 

' Ms. περί)75. " Je lirais καί αυτ>;. 
' Ms. τό σχήμα τι. 7 Ms. Εφεσίας. 

Ms. άφ' έαυτήν. 8 Lisez ταύτη, adverbialement. 
t f i i Je lirais γεωργίας. * J 'aimerais mieux με. 

Ms. τό σχήμα τι. Voy. ν. ιηηίι- 10 Ms. σημαίνει. 
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Επεί καθαιρεί ό άήρ Θεού πάντως1 προνοία. 
λπο γάρ της μεταφοράς τής2 τής ψαλίδος, ξένε, 
Κ είρει τάς τ ρίγας ώσανεϊ και κόπΊει τή ψαλίδι, 
Και καθαρά τά σώματα δεικνύει τών άνθρώπων. 

ι 8 ο ο λύτη &εος έλέγετο παρά τίνων άργαίων 
λέγεται γάρ τον σΊολισμον ταύτην έξευρηκέναι, 
Καί διά τούτο και πολλοίς ώς Βεός τιμηθήναι. 

Ολυμπιάδος ϊσΊατο Σελήνης άλλη σΊήλη, 
Συνεζευγμένους έγουσα βόας μεγάλους δύο, 

ι8ο5 Δεικνύοντας τοις κέρασι τό τής σελήνης σγήμα · 
Εν οϊς ύπήργεν άνωθεν ή κόρη διφρηλάτης3, 
λευκόπεπλος1', όλόκυκλος, λευκολαμπαδηφορος ~ 
(ίώ δέ ταύτην ελεγον οι τών Αργείων παίδες), 
Γύναιον ούσα και αύτή και &εά καλουμένη ' 

ι8ιο Ην και ποτέ τον λσπαρον° εκείθεν διασΊήσας 
Ε/ΐ β ούν τινά φημίζουσι ταύτην μετα§ληθή ναι, 
Ως τις τής Ηρας σύμ§ουλον ' πρώτη ζηλοτυπούσα. 

Ύσΐέρα πάντων ΪσΊατο σΊήλη παρηλλαγμένη · 
Εί» το μέν άνωθεν γ_ρυσός άγ^ρις αύτού τού σΊήθους, 

ι8ι5 Τό κάτωθεν δέ σίδηρος μέλας ζεζοφωμένος. 
Εγώ δ' ήπόρουν καθ' αυτόν ταύτην ορών τήν σΊήλη ν 
Σιδηρογ^ρυσογάλχευτον8 ούσαν ές ημισείας, 
Και τήν έζ ύλης διφυούς έθαύμαζον εικόνα, 
Ηώ? ούγι πάσαν έκ γ^ρυσού τ έτ ευ γεν ό τεγνίτης, 

Lisez πάντως Θεού. 5 Ajoutez ce mol aux lexiques 
Ms. τή τής. M. Boissonade, Anecdota c Je lirais : τον Βόσπορου εκείθεν hia-

qr. t. I I . p. 295. ^ήναι, et ensuite μετα§ληθείσαν. 
Peut-être διφρηλάτιs. 7 Probablement pour τό συμβουλίου, 

1 Employé aussi par Constantin Pan- employé par les auteurs byzantins dans le 

technès, cod. Esc. II , T, 10, fol. 84 r. sens de τον νούν. 
Ιΐσαυ έτι xai ois έωχει πάχνη περιτεθεί- ' Ms. σιδηροχάλ.χευτον, mot au-dessus 
σθαι, χα ι όσοις μάλλον το ά-πό τού χρόνου duquel on a a jouté χρυσό. Ce mol manque 
•περιήνθει λευχοπεπλον aux lexiques. Voyez v. 767. 

Meliténiote, 12 
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18ao Η πάλιν πώς ου σιδηράν εσκεύασε καθόλου, 
Αλλ' έκ σιδήρου και χρυσού ταύτην ην χαλκουργήσας ' 
Καί πάλιν έπερώτησα μαθείν καί περί τούτου, 
« Τ ί s ή παρούσα προσειπών, ή διφυής τή θέα, 
Η γηραλέαν τήν μορφήν έχουσα'1 τοϋ προσώπου, 

ι8ι5 Τυφλού? <5έ ταύτης φέρουσα τούς οφθαλμούς ένταύθα, 
Καί κεκτημένη και πΊερά τοις ώμοις, σάφησόν μοι, 
ÉÎ> τοις ποσί δέ μόλυβδον ταύτης έξηρτισμένον, 
Βαρυνομένην3 ώσανεί τό τών μολύβδων βάρος. > 
« Χύτη θεά τις πέφυκεν Ελλήνων μή φρονούντων 

183ο Τύγην δέ ταύτην φάσκουσιν οι ψευδομυθοπλάσΐaiu, 
Ύυφλήν δέ ταύτην φάσκουσιν και πάνυ γηραλέαν, 
Τοις ώμοις φέρουσαν1' πΊερά καί τοις ποσί μολύβδιν, 
Πρεσβειραν ούσαν τη μορφή καί ρερυτιδωμένην, 
Οτι τοις μέλλουσιν πλουτέϊν συντόμως έν τω βίω 

1835 ΕπΊερωμένη φαίνεται καί ταχυτάτω0 φθάνει -
Τότε γάρ χρήται1 τοις πίίεροίς ώσπερ αίθεροδρόμος, 
Κα ί πετομένη δείκνυται καί κατεπΊερωμένη • 
Ούδέ γάρ χρήται τοις ποσίν ούδέ βαδίζειν θέλει, 
Αλλ' ώσπερ έναέριον π^Ιηνόν ϊπΊαται μόνη. 

ι84ο Τοις δέ γε τό βραδυπλουτεϊν* άποκεκληρωμένοις 
Μολυ&δοποδοδέσμητος'3 φαίνεται καί βραδεία, 
Χαλώσα ταύτη "' τά πίΊερά καί τοις ποσί χρωμένη, 
Καί φαίνεται βαδίζουσα μόλις καί μετά βίας, 
Ω* τοϋ μολύβδου ταίς βολαίς μέγα βαρυνομένη 

1845 Toi ς γάρ πλουτοϋσιν τάχιον έπΊερωμένως11 έχει, 

Ms. τι'ΐ ύπαροϋσα. 7 Ms. χράται, comme plus bas, ν. 1838. 
2 Ms. έχουσα)'. * Ce verbe m a n q u e aux lexiques. Vov 

Peut-être βαρυνομένη. plus bas le v. i 8 4 6 . 
' Ms. ψευδομυΰοπλάτΤαι. Voy. v. 4· 9 Composé inconnu aux lexicographes. 
" Ms. φέρουσα. 10 C'est-à-dire βραδέως. 
' Peut-être ταχυτάτως. " Ms. έ-πΊ ερωμένους 
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Gis δέ γε το βραγυπλουτεϊν1 πάσιν'2 άπεκληρώθη 
Περιπατεί γαλήνιον καί ράθυμος όράται. 
Τοιαύτην, ξένε, νόησον και τήν παροϋσαν σίήλην, 
Καί καταγέλα σΊον ήγού ταύτης τήν έρμηνεί αν, 

ι8Γ>ο Ηώς ταύτην έσεβάσθησαν οι τών Ελλήνων παίδες, 
Καί ώς 3-εον έτίμησαν àyav άπρεπεσίάτως, 
Μη συνιέντες τού θεού τήν πρόνοιαν τήν άνω. » 

Καί ταύτα μεν τά ξόανα τά τού δευτέρου τείχους. 
Ησαν δέ καί τίνες πολλαί σΐήλαι σοφών άνΟρώττων, 

1855 O0? ώς 3-εούς έσέβοντο τινές τών παλαιτάτων 
Χ. ρ ή δέ λοιπόν ήμΐν ειπείν περί τού τρίτου τείχους 
Καί τών άνδρείων τών ποτέ τάς ίσϊαμένας σΐήλας, 

μνήμην εχειν καθ' αύτόν τούτων έν τή ψυχή σου. 

Περί του τρίτου τείχους. 

[σ/ατο πρώτος ό Μωσής έκείνος ο 3εοττ Ιη ς, 
• 86ο Θάλασσαν σχών τήν Ερυθράν τή 3είοτάτί73 ράβδω 

Καί κρούων πέτραν μετ' αύτής, άφ' ής έξήλθεν ύδωρ, 
Κτείνων11 καί τόν Αίγύπΐιον καί κρύπίων έν τή άμμω. 
Ούτος δ' έκείνος ό ΜωσΓ/s ό τού θεού 3-εράπων, 
Ος πρώτος παραδέδωκεν γράμματα τοις Εβραίοις, 

1865 Απερ ό 3cios Αβραάμ από Χαλδαίων ήγε, 
Καί -σροσεπ)?^α}-'ε πληγάς δέκα τάς Βτεηλάτους 
Κατά τήν ΑΐγυπΊον ποτέ χάριν τών Ιουδαίων 
Ημέρας τεσσαράκοντα ταύτην βασανιξούσας. 
Εκ γένους δέ τού Αβραάμ Μωσής τού πατριάρχου. 

1870 Τα γούν οσΊά τού Ιωσήφ λαβών έκ τής ΑίγύπΊου 
Ταύτα προς γήν άνήγαγεν τήν τής έπαγγελίας 
Ούτος πολλά τεράσΊια καί Β-αύμαΊα ποιήσας 

Ms. zoÎs δέ γε (ΪραδυπλουτεΓυ. 3 Ms. Q-ειοτάτω. 
1 J 'aimerais mieux πάλιν 1 Ms. κταίνον 

ι 3 
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Χνδραγαθίας τε λαμπράς καί τροπαία μεγάλα, 
θείας άκήκοε φωνής ούτως αύτώ λεγούσης ' 

187·· « Είς όρος άνελΟε Σινά, κάκεϊ, Μωσή, τελεύτα 
Μετά το πλείσΊους βασιλείς τροπώσασθαι γενναίως, 
Τον Αμαλήκ ' καί τον Σηών'2 φημί τών Αμορ ραίων, 
Κα ι ίΐγ" τον άρχοντα Βασάν καί τινας άλλους πλείσΊους· 

ΙσΊατο δέ καί σύνεγγυς τής τού Μωσέως σΊήλης 
188ο Σαμψών ο περιβόητος τού Μανωέ '* τό τέκνον, 

Τ ή μέν χειρί τή δεξιά τον λέοντα κατέχων, 
Τή δέ λαιά κρατών σΊερρώς τής όνου σιαγόνας 
Δι' ης χίλιους έκτεινεν άνδρας μαχιμωτάτους, 
Τούς όντας έν ΦιλισΊιείμ καί τούς προκατοικούντας. 

1885 Ούτος έν χρόναις είκοσι κρίνας τούς Ιουδαίους, 
Κα ι χρόνους τεσσαράκοντα θλίψας τούς άλλοφύλους, 
Τ φ' ων κλασθείς καί πόλεως έντός τών Α.γαζαίων'% 
Ταύτης άράμενος σΊερρώς τάς σιδηρέας πύλας 
Σύναμα κλείθροις καί μοχλοϊς καί ταις φλιαις και σΊάθμοις 

1890 Είς όρος ύψηλότατον άνήγαγεν εύθέως, 
Και πλεϊσΊα δράσας τρόπαια δυνάμει θεοσδότω 
Στήλης και μετά θάνατον έτυχεν ώς άνδρεΐας. 

Είτα Δαβίδ ό βασιλεύς ϊσΊατο λαμπροφόρος, 
Ο θεοπάτωρ, ο κλεινός, ό μέγας έν συνέσει 

18(,~> Ωρα/os ήν εις όρασιν πάσι τοις ένορώσι, 
Διάδημα βασιλικόν φορών κεχ^ρυσωμένον, 
Καί βύσσαν πορφυρόχροον έκ λίθων καί μαργάρων, 
Καί σΊέμμα προς τήν κεφαλήν βασιλικόν είσφέρων. 
Μικρός μέν καθορώμενος κατά τήν ήλικίαν, 

'' Exod. X V I I , 8. Ms. σ'ίΐοωϊ rots ύνου σιαγώνο* 
' Numer. χ χ ι , 2 ΐ . Ms. λγαξέων. Le nom syria<|ue de la 

Ms. «aios. Voy. Numer. χ χ ι , 33. ville de Gaza était Αζα. Voy. Et ienne de 
' Judic. x i i i , 2 et s<jq. Byzanre, ν. Γά|α. 
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ι goo Μεγίσΐην δέ τή δεξίά γειρί σφενδόνην φέρων, 
Καί Γολιάθ τροττούμενο? τον βάρ§αρον έκεϊνον, 
Δι'ν s νεκρού ται Γολιάθ ο νοητό? Βελί'α ρ, 
Ο Σατανά? ο πονηρό? ό ψυχοβροτολέτη? , 
Εκείνο? ό §ιά§ο"λο? ό πριν τραχηλιάσα? 

ι goB Καί κρημνισθεϊ? έζ ουρανού μόνη κελεύσει &εία. 
[Ιρό τών ποδών δέ τού Δα§ίδ εκείτο τι? κινύρα, 
Δι' ν? ποτέ τά ποίμνια ποιμαίνων τά πατρώα 
Νόμιον έκιθάριζε μέλο? ό Βεοπάτωρ · 
ΕσύσΊερον δέ τού Σαούλ έδίωκε τό πνεύμα, 

1910 ΤΙνεύμα τό πονηρότατον τό τον Σαούλ πιέζον, 
kyyov τε τούτον ώ? άει1 καί π vïyov και β αφ ίζον ~ 
Ησυχαζούση? προ? μικρόν τή? τού Δαβίδ κινύρα?, 
Τό πονηρόν δαιμόνιον εύΟέω? άνεχωρει. 
Ουτο? ούν ό S-εσπέσιο? Δα§ιδ ό νεανία?, 

19'δ Γενναίο? προ? μεν τήν ίσχύν ύπάρχων και τήν ρώμην, 
Ανδρείο? τέ και τολμηρό? ομού και γενναιόφρων, 
Καί πρό? τό σθένος κραταιό?, σΊερρότατο? όττλίτη?, 
Εττάταξε και τον Μοχλόν ' τον Σύρον βασιλέα ', 
Δεινότατον πολεμισίήν όντα και ρωμαλέον, 

1920 Καί τήν ίσχύν άήτΊητον έν μάχαι? έναντίων, 
Καί σύν αύτώ συνέτριψε πάσαν τήν Ιδουμαίαν. 
Εσχε δέ άνδρα? μετ' αύτού πολεμισΊά? ανδρείου?, 
Τό?' άριθμόν τριάκοντα σύν τοϊ? έττΊά γενναίοι?. 
Τοιούτου? άνδρα? εσχΥ)κεν ώσΊε μικρόν τον τούτων 

>925 Ποίείΐ' προ? άνδρα? εκατόν Ιφθίμου?, Βαρσαλέου? 
Τον μέγαν δέ και πρώτισΊον τούτων τών μονομάχων 
Αχρι χιλίων σθεναρών άνδρών ποιείν προ? μάχην · 
ΕΓχε δέ και πολεμισΊά? άνδρα? ετέρου? αύθι?, 

' Peut-être είσαεί. Lisez Μολχόμ. Rey. II χ ι ι , . ι ο . 
J Ce verbe manque aux lexiques. Ms. Βίσαλί'α. 
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Λριθμουμένους καί αύτούς μόνους είς μυριάδας 
93ο Δις εκατόν τριάκοντα σφόδρα μαχιμωτάτους, 

Κα ι μυριάδας τέσσαρας πάλιν άλλα? καί κρείτΊον 
Ανδρών γενναίων ευσθενών τών έπιλεκτοτέρων 
Διαφερόντως φάλαγγας πολλών ανδρών ήτΐώντων. 
Πάσης δέ της δυνάμεως τών σΊρατοπέδων τούτων 

y35 Ο ρωμαλέος \ωάβ ήρχεν ώς άργειν δέον '. 
Ούτος οϋν ό θεσπέσιος Δαβίδ ό θεοπάτωρ, 
Ο ψαλμωδός, ό βασιλεύς ό μέγας έν προφήταις, 
Ο τής φρονήσεως λαμπΊήρ, ό μέγας ύμνογράφος, 
θανών ώς άνθρωπος θνητός καί σώμα κεκτημένος 

94ο Et'? πόλιν τήν Ιερουσαλήμ2 έτάφη τήν μεγίσΊην, 
Εις όπερ κατεσκεύασεν ό Σολομών μνημείον, 
Αντρώδες καί βαθύτατου, εύρύγωρον και μέγα, 
Καί τεγνικώς κυκλούμενον καί μεμηγανημένον. 
Οπως τό λείψανον Δαβίδ δυσεύρετου ύπαρχοι. 

945 Γνώθι τήν ύπερβάλλουσαν τού Σολομώντος γυώσιυ, 
Καί σχέσιν άνυπέρβλητον προς τον αύτοϋ πατέρα, 
\\ώς ούκ έφείσατο γ^ρυσού καί μετά πότμον τούτου, 
Αλλά συνέγωσεν αύτω χρημάτων μυριάδας, 
ΚαΟά φησίν Ιώσηπος Ο ^ είος χρονογράφος. 

95ο Τούτου πλησίον ίσΊατο τοϋ Γολιάθ ή σΊήλη, 
Ξένη, σιδηροχάλκευτος3, πάσα παρηλλαγμένη 
Éδόκει δέ φαινόμενος μέγας τήν ήλικίαν, 
Ηΰ? τε καί βουγάΐος καί σκοτεινός τήν θέαν, 
Καί πλέον άγριώτατος καί βλοσυρόφθαλμός11 τις, 

955 Πηχών τεσσάρων καί μιας σπιθαμής έχων δέμας, 
Καί φοβερός δρώμενος τήν όψιν καί το σχήμα, 

' Ms. αρχήν δέων. Iiey. I I , χ ι ν . ι . tifiée par Ιρουσόλνμa. Voy. le Thésaurus 
• Avec Ιερουσαλήμ le vers a une syllabe 3 V oy. le v. 1817. 

le trop. .le lirais 1ρουσαλ»7μ forme jus- 4 Ce mot manque au Thésaurus. 



Και δυσειδής sis πρόσωπον, και φοβερός την &εαν, 
Κα ι ζοφερός, και σκοτεινός, καί μεμελανωμένος, 
Ετών πέλων τριάκοντα καί τριών ηλικία, 

960 Φέρων έπι τής κεφαλής τήν περικεφαλαίαν, 
Από χαλκού διαφανούς εύ κατεσκευασμένην ', 
Καί θώρακα σιδήρειον, φολιδωτόν, ποικίλον, 
ΚάλλισΊον, άλυσιδωτόν, εύάρμοσΊον έν κρίκοις, 
Χιλιάδων ποσότητα πέντε σίκλους ίσΊώντα 

9^5 ( ΕσΊι δ'ό σίκλος όβολών είκοσι σΊαθμός μέτρον), 
Κνημΐδας τέ χαλκολαμπάς2 φορών έπι τά σκέλη, 
Καί ξύλον άντί δόρατος έν τή χειρί κατέχων, 
Ωσπερ άντίον σΊιβαρόν άνΟρώπων ύφαινόντων. 
Η δ' έπ' αύτω τω δόρατι προσιιλωμένη λόγχη 

97° Εξακοσίων ήν σίαθμών σίκλου σιδήρου μέτρον 
Χαλκή δ'άσπίςήν έκκρεμής μέσον3 τών ώμων τούτου. 
Ούτος ήν μέγας καί πολύςh ο Γολιάθ τή Βτέα. 
Ούτος5 ήν άνυπέρβλητος κατά τήν ήλικίαν, 
Καί τήν ίσχύν ύπέρβατος, καί τήν ίδέαν ξένος, 

975 Κατάφρακτος έκ κεφαλής μέχ^ρι ποδών σιδήροις, 
Ολοσιδήριος χρείαν(' τή τέχνη τού χαλκέος· 
Είποις άν τούτον καί αύτόν κινήματα κινείσθαι, 
Καί τόν Δαβίδ έπείγεσθαι τω ξίφει Βτανατώδεί. 
Τοιούτον εχαλκούργησεν τόν Γολιάθ τή τέχνη, 

980 i is φαίνεσθαι κινούμενον καί σείοντα το ξίφος, 
Καί φόνιον προς τόν Δαβίδ βλέποντα καί Χυμώδες ' 
Εκείθεν δ' αύθις τόν Δαβίδ μικρόν κατά τό δέμας. 

' Ms. εύχχτχσχενχσμένην. 
' Probablement χζλχολχμπεις 

Ms. έχηρεμής μέσων. 
" Ms. πολλής. 
5 Ms. ούτως. 

Il y avait d 'abord ττην χρειίν. Si l'on 

conservait l 'article, il faudrait lire όλυσ/ 
δ>/ροΐ au lieu de ολοσιδήριος. forme in-
connue aux lexiques. Ce vers est faux, ta i 
l 'accent est χρείαν et non χρείαν. Je lirait 
ολοσιΰήριος χερών ou χειρών. Peut -ê t re 

aussi faudrait-il lire χχλκέως 
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Καί σφενδονοϋντα τολμηρώς, μάλλον λιθολευσΊοϋντα 
Ίον Τολιάθ τον άναιδή, τον πάντολμον όπλίτην, 

1 Κ α ί προπηδώντα κ α τ ' α ύ τ ο ύ καί τρέχοντα ταχέως, 
Καί σπεύδοντα τον αναιδή τούτον έν λίΟοις κτεϊναι. 
Κάν και μικρός έτύγχανεν κατά τήν ήλικίαν, 
Καν καϊ νεάξων2 έφερε του σώματος το σθένος, 
Ομως κατετροπώσαΊο τον Γολιάθ ευκόλως, 

11)9ο Καί τούτον άπενέκρωσεν τή θεϊκή δυνάμει 
Οπλον άράμενος σΊερρόν τούς τρεις έκείνους λίθους 
ΕΙς ονομα, τής παντουργοϋ Τριάδος τής άγιας, 
Λί' ής τον άλλον Τολιάθ τον νοητόν έκείνον, 
Τον βροτοκτόνον δράκοντα, Σατάν τον ψυχοφθόροι' 

1995 Ραδίως κατεπάτησεν ώς σκεύη κεραμέως. 
Μετά δέ τούτον ϊσΊατο ξόανον έξ άργύρου, 

ί)3 τήν ίσχύν τοϋ Σεβουχά δηλοϋν και τήν Ιδέαν. 
Η σώφρων καθηρμήνευσεν Κόρη το σχήμα τούτου · 
Ούτος τον Σέφίι έπάταξεν τον μέγαν έν δυνάμει, 

•2000 Τον τοϋ Ρα φαν άπόγονον, τον άπό τών γιγάντων. 
ΙσΊατο δέ και έτερος άνήρ θωρακοφόρος, 

Ελεε?'όί5 καλούμενος, Ανδρείος και γενναίος, 
Ος άνελών τον δυνατόν ΧετΊαΐον έν δυνάμει 
Ως νφαινόντων καί αυτός Αντίον είχε δόρυ. 

2οο5 Πλησίον τούτου τις χαλκούς άνήρ ισΊατο μέγας. 
Ιωνάθαν καλούμενος, δόρυ κρατών καί ούτος, 
Καί σείων τούτο κραταιώς τή τέχνη τού τεχνίτου. 
Ούτος6 άπέκτεινε ποτέ γενναιότατον άνδρα 
Ανά εξ έχοντα πλατεϊς δακτύλους καί μεγάλους 

' D'où le substantif λιθολεύσίησιε, em- τοϋ pour compléter le vers, auquel il 
ployé par S. Germain de Constantinople, manque une syllabe, 
cod. Coisl. 278 , fol. 1 1 2 r. 4 1 Paralip. xx, Z|. 

Je lirais νεάζον. 5 1 l'arcdip. xx, 5 
3 Peu t -ê t re Τό τήν ίσχύν. J'ai ajouté 6 I Paralip. xx , 6 
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solo Év τοις ποσι και ταίς χερσί τούτους περιλειμμένους, 
Ως είκοσι χαί τέσσαρας πάντας άπαριθμείσθαι. 

Hr κάχεί άλλο ίνδαλμα, κάκεΐνο σπαθηφόρον 
Ιεσαβά 1 τήν μόρφωσιν σημαίνον τοϋ γενναίου · 
Οσΐι* αύτοϋ σπασάμενος τήν μάχαιραν ανδρείως 

2οιδ Επί τινάς περιφανείς άνδρας τριακοσίους, 
Ιούς πάντας έτραυμάτισεν έν ένί καιρώ μάγης, 
Πλήξας τω ζίφει χραταιώς άγαν τούς ξιφηφόρους. 

Η?' δέ και σΊήλη τοϋ Μαρά2 ανδρός άνδρικωτάτου, 
Ω? συνδραμόντων προς αύτόν ποτέ τών άλλοφύλων 

2ο2ο Κα: βουλομένων τον άγρόν τούτου συλήσαι τάχα 
Οσπριον έχοντα φακήν, και τοϋ λαού φυγόντος 
Μόνος σΊαθεις έδιωξε πάντας έκ τής μερίδος, 
Κα ι τον άγρόν έφύλαξεν έξ άρπαγής βιαίως. 

Ύαύτη τη σΊήλη τοϋ Μαρά συνίσΊατό τις σΊήλη 
2025 Ελεα^άρου3 τοϋ κλεινού, περί ού κράΊεΐ φήμη ' 

Ος τήν μερίδα τής κριθής τούτου ποτέ τω γ^ρόνω 
Ίών άλλοφύλων άναιδώς άρπάσαι συνελθόντων, 
Μόνος προσεκαρτέρησε τών σύν αύτω φυγόντων 
Καί πάντας μέν έδίωξεν ομού τούς άλλοφύλους, 

2Ο3Ο Ω? καί τη σπάθηk τήν αύτοϋ συγκολληθήναι χ ε ίρα 5 · 
Οϊ γοϋν6 άνάνδρως φεύγοντες, εύθύς ύποσΊραφέντας 
Τού? άλλοφύλους7 μόνος γοϋν έσχύλευσεν άφό§ως. 

Éi> χαί Βανέαν8 κατ' αύτόν ισΊάμενος9 έκεΐσε, 
Ô? πολλά μέν έποίησεν έργα καί άρισΊείας 

1 I Parahp. χι, 11. 
2 II Reg. χ χ π ι , 11. 
3 I Parahp. χι, 13. 
" Ms. τήν σπάθην τήν αύτοϋ συγχωλυ-

θήναι χείρα. Vs. 2 536 , le copiste a aussi 
écrit συγχεκω λυμένων au lieu de συγκε-
κολ.λη μένων. 

Meiiténiote. 

5 II Reg. xxiii , 10. 
6 Ms. ήγουν — ύποσίραφέντα. 
7 Postérieurement on a corrigé ce vers, 

qui se lisait d'abord :Τώι> αλλοφύλων έσκύ 
λευσεν άφό^ως. 

8 I Paralip. χ ι , 22 , Βαυαία 
5 Ms. ΐσ7άμενον. 

ι3 
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2ο35 Κα ι Μωα βί'τίδί άριήλ 1 κατ έσφαξε τους παίδας, 
Καί έν ν μέρα καταβάς χιόνος εις τον λάχκον 
λέοντα Βήρα φοβερόν έφόνευσε γενναίως · 
λνέίλε δέ χαί άνθρωπον ΑίγύπΊιον άνδρείον, 
ΕπΊάπηχυν" εις μέγεθος όντα τήν ήλικίαν, 

iofio Εχοντα δόρυ φοβερόν ώς ξύλον δια βάθρας · 
Ου και συντόμως έζ αύτοΰ χα ι ράον έξαρπάσας 
Εκτεινε τούτον έν αύτω χειρί πανα^λκεσΊά,τη. 

Εγγύς δ' αύτού παρίσΊατό τις ξιφηφόρος άλλο? 
Αβεσά3 μέν καλούμενος, ώς ό τής Κόρης λόγος, 

2Ο45 Αδελφός δ' ών τού ίωάβ, γενναίος υπέρ πάντας • 
ΟσΊις άνεϊλε κραταιώς άνδρας εξακοσίουςu. 
λνεΐλε δέ καί Ρισεβάν5 άνδρα τών έπισήμων, 
Θέλοντα κτεΐναι τον Δαβίδ τον άνακτα τον μέγαν 
Ο ϊεσβάν ήν εγγονος Ραφά,ν τού γιγαντώδους, 

•io5o Δορυ βασίάζων εις σΊαθμούς σίκλων τριακοσίων • 
Ετρεχε δέ ό λβεσά ώσπερ δορκάς έν ορει, 
Τοιούτος ών οξύτατος, ταχύπους καί γενναίος, 
Ως πάντα άνθρωπον νικών τή τών ποδών κινήσει. 

\σΊα το 1 δέ καί Ηρακλή s ό μέγας, ό γεννάδας, 
2Ο55 Ο ήρως, ό περίφημος, ό μέγας έν δυνάμει, 

Ο ν λέγουσι τριέσπερον οί τών Ελλήνων παίδες, 
Ο φθείρας τάς πεντήκοντα θεσίίου θυγατέρας, 
Καί τήν λύγέου8 περιτΊήν κόπρον άποκαθάρας, 

L'auteur semblerait faire άριηλ de faut sans doute corriger ici καί ίεσβά?·, d :i-
deux syllabes. près le vers 2 o 4 q , ou le nom est ainsi écrit. 

1 Ms. έπΐάπηχον. Peut-être faut-il lire 6 Ms. μέγα. 
•αενταπηχνν, comme dans la Bible, άνδρα 7 Peut-être y a - t - i l ici transposition. 

όρατύν -αεντάπηχυν. Cette description et les suivantes étaient 
1 Paralip. x i , 20. sans doute placées avant les personnages 
La Bible écrit τρίαχοσίους au lieu de de la Bible, c'est-à-dire à la fin du δεύτε 

έςακοσίου-s. ρον τείχος. 
5 II Reg. xxi, 16, où on lit ϊεσ€ί. Il " Ms. ώγέον. 
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Κτεινας τόν Èρυμάνθειον κάπρον 1 αυτού τω σΊένει, 
Κα« ,^ανατώσας κραταίώδ και τήν Αερναίαν ύδραν. 
Ούτος υιός ήν τού Διός άμα και τής Αλκμήνης, 
Διδάζας τό φιλοσοφείν πρώΊος έν έσπερίοις-
Or καί άποθεώσαντες οί δυτικοί2 κακίσΊως ! 

Φοροΰί'τα λέοντος δοράν αύτόν καΟισΊορόύσι, 
ο65 Καί ρόπαλον κατέχοντα καϊ τρία μήλα ξένα, 

Απερ αύτός άφείλατο τόν δράκοντα φονεύσας, 
Καί τώ ροπά,λω τήν αύτού κάραν σΊερρώς συντρίψας, 
Ηγουν νικήσας δράκοντα τόν τής έπιθυμίας 
Δια ροπάλου τής αύτού σίερράς φιλοσοφίας, 

•o-jo Βασιλικού φρονήματος ίσγύν ένδεδυμένος · 
Ούτινος λέοντος δοράν .Βηρός άρχικωτάτου 
Καί ούτως άφελόμενος ταύτα τα τρία μήλα, 
Ηγουν τάς τρεις περιφανείς άρετάς και μεγάλας, 
Τό μή όργίζεσθαι καπάρ11 κατά τίνος εύκόλως, τ®»] >·. 

!θ7& Τό μή ποσώς φιλαργυρείν έν άκορέσΐω γνώμη, 
Καί το μή πάνυ ταΐς τρυφαΐς φιληδονεΐν τού βίου 
Δια γάρ τής καρτερικής ψυχής ώς έν ροπάλω, 
Και άρχικού φρονήματος ώς έν δορά λέοντος, 
Ενίκησε τόν γήϊνον καί τόν ρευσίόν άγώνα 

!Ο8Ο Τνς φαύλης και της πονηράς ούτος έπιθυμίας, 
Φιλοσοφήσας κάλλισία μέχ^ρις αύτού θανάτου. 
Ούτος έπι τών ημερών Σαμψών τού πανευφήμου 
Αλλος Σαμψών παρ' Ελλησιν άνδρεΐος καθωράτο. 
Ούτος άνεΐλε τούς λησίάς τούς έν Εύξείνω Ηόντω · 

2Ο85 (Κακόζεινος δέ πρότερον ό ΠόνΊος έκαλεΐτο 
Δια τούς φόνους τους πολλούς τούς τότε γενομένους · 

' Ms. κοπροι- " Ce mot monst rueux paraît provenir 
2 Ms. δυσικοί d 'une variante de κατά, qui suit II faut 

Ajoutez cet adverbe au Thésaurus probablement φημί. 
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À φ'ού Sè τούτους ο σΊερρός Ηρακλής ήν φονεύσας 
Εύξεινος Πόντος ό ποτέ κακόξεινος έκλήθη, 
λιά το βαίνειν έν αύτω τούς ξένους έπ' άδειας.) 

2090 Ούτος κατηγωνίσατο ' κα,ϊ τούς κακούς κενταύρους 
Κα ι τήν χρυσόκερων ~ χέρσίν έλαφον έπιφέρει, 
Ελάσας και τάς όρνιθας έκείνας τάς λιμναίας 
Ύή έπινοια τή αύτοϋ τάς έκ τής Στυμφαλίδος, 
Καί τον έκ Κρήτης μέγισΊον ταϋρον τής Πασιφάνς 

χ ο g Γ) ΰσπερ μικρόν ζωύφιον άγάγων θαρσαλέως. 
Ον οί θεοί φιλήσαντες ώς ίσχυρόν όιτλίτην 
Ετιμησαν έν δωρεαΐς παντοδαπαΐς πλουσίαις • 
Φ άσκουσι γάρ τήν Αθηνάν πέπλο ν αύτω παρέξαι, 
Καί θώρακα τον ΗφαισΊον καί ρόπαλον ώσαύτως, 

21οο Και τ α γ υ τ ά τ ο υ ς καί θρασείς ίππους τον Ποσειδώνα, 
Καί ξίφειk τέμνον τούς έχθρούς Ε ρ μην τον πλουτοδό την, 
Καί τόξον τον Απόλλωνα, πρός δέ καί τήν τοξείαν, 
Καί άλλον5 άλλο τών θεών δώρον άντιμισθώσαι. 
Ούτος κατετροπώσατο καί πλήθη τών γιγάντων, 

21 ο5 Καί τοίς θεοίς έγένετο σύμμαχος έν πολέμοις, 
Ύοξεύσας καί τον άετόν τω βέλει τοϋ τοξότου, 
Ποιήσας καί τινά πολλά ξένα καί τερατώδη. 

ίσΊατο δέ καί Αχιλλεύς ό τού Πηλέος γόνος, 
Ο τον άκαταγώνισΊον Εκτορα θανατώσας, 

2ΐ ίο Καί τού Πριάμου τον σΊρατόν τον Τρωϊκόν όλέσας 
Ίή τής χειρός σΊερρότητι καί τή τής σπάθης ρύμη. 

Hr> Sè καί Νέσίωρ ό Νηρεύς6 ίσΊάμενος έκεΐσε. 
Ο Πύλίο? λεγόμενος γέρων κατά τό σχήμα, 

Ms. χατηνονήσΆΤο. précédent. 11 est évident qu'i l faut placer 
Ms. χρνσόχερχον. Voy. Pind. Olymp. ces vers dans l 'ordre que j 'ai suivi. 

III , 52 , et Tzelz. Chil. II, 265. 4 Lisez και ξίφος. 
Il y a ici une transposition dans le 5 Ms. άλλοί , et plus loin άντιμισθώσαν 

manuscri t , qui place le vers 2og/i avant le 8 Lisez Νηλείις. 



Ύή δέ δυνάμει κραταιός ώς πάλαι και -γενναίος, 
15 Βέλθ5 κατέχων και αυτός καί φάσγανον έν μέρει, 

Κα« πνέων 1 άπειλητικόν κατά τών έναντίων. 
Ùv και ό μέγας ό πολύς όδυσσεύς έν φρονήσει 

Ο έξ Ιθάκης τήν α ύτού γέννησιν κεκτημένος, 
Ο παραπλεύσας Χάρυβδιν καί σΊίφη Λα ισΊρυγόνων '. 

2ο Καί θεασάμενος λωτόν μετά καί τών Κυκλώπων0, 
Και τών Σειρήνων4 τών μελών άκούσας τών καλλίσΊων 
ΟσΊις φυγών τά φάρμακα τής Καλυψώ καί Κίρκης 
Αιέ§η καί τήν άμπωτιν τή φυσική φρονήσει, 
Καί τούς νυμφίους έκτεινεν αίφνης τής Πηνελόπης. 

25 Ποιήσας και πολλά 5 τινά τρόπαια καί μεγάλα. 
ΠαρίσΊατο βουγάϊος καί τις άνήρ έκείσε 

Αίας ονομαζόμενος, παις δέ τοϋ Τελαμώνος, 
Os είχε δέ6 μετάρσιον άσπίδα καί μεγάλην, 
Καί πανταχόθεν άτρωτος ύπήρχεν έν πολέμοις. 

3ο Ην καί Τυ£εί'£>75 ό σίερρός ίσΊάμενος έκείσε, 
0 Αιτωλός, ό δυνατός, ό παις τοϋ Αιομήδους · 

Και Ωρs ό μέγας βασιλεύς, ό τής Βασάν άνάσσων 
Στερρότατος γενόμενος και δυνατός έν βίω. 

Ht» δέ καί άλλο φοβερόν ίνδαλμα τήν Ιδέαν, 
35 ΜέγισΊον καθορώμενον κατά τήν ήλικίαν. 

Σαμέγαρ ήν τό είδωλον, όσΊις πατάξας πάλαι 
Εζακοσίους δυνατούς μετά ποδός άροτρου9, 

1 Ms. πνέον. 
2 Ms. σΤιφολαϊ τρυγόνων. 

Ms. μετά καί τον κυκλόπουν. 
4 Ms. συρίνων. 
5 Πολλά placé au-dessus de τινά. 
6 Ms. δέ au-dessus. 
' 11 y a ici une transposition, et proba-

blement une lacune. Les vers 2128 213/i 
devraient être placés plus hau t . à la suite 

des personnages de la Bible c'est-à-dire 

avant le vers 2o54· 
8 Lisez ύ γ au lieu de Ωρ. Deiiievon. 

cap. n i , 1. 
' Jud. m , 3 i . Cedren. 1. p. 90. 
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βέαμ,α πάσιν έδειξε τούτους π εφ ον ευ μένους. 
Κα ι μετ' αύτόν ϊσΊάμενος ύπήρχεν ώπλισμένος 

u4o Ο ίζτέα γιγαντογενής Καύκασος ό γεννάδας, 
Ο τήν ισχύν αήττητος έν πάσι τοις άνδρείοις. 

Ην ούν ιδείν και 3αλευθείς τής άματώνος σΊήλην , 
Νέαν τυγχάνουσαν φαιδράν και παλαμναίαν κόρην. 
Παρισίαμένην και αύΊήν έκείσε σπαθνφόρον, 

ϋΐ/»Γ> Κσπιδ-ηφόρον έν ταύτω και τεθωρακισμένην, 
Προς συμπλοκάς εις πόλεμον ούσαν ήτοιμασμένην. 
Αλλο δέ εϊδωλον αύτής πλησίον παρεισΊήκει, 
Ύόςον κατ έχον τή λα ιά καί κουλεόν εις ώμους, 
Καί τά νεύρα2 τή δεξιά τέϊνον μετά τού βέλους. 

2ΐ5<> Ôv3 δέ τό εϊδωλον ανδρός άγαν μαχιμωτάτου, 
Τ ού Μωσομάχου τού δεινού φαρετροβελοφόρου \ 
<)« Ιουδαίος εύσίοχος τοξότης ων καί πρώτος, 
Εν τοϊς πολέμοις5 έπλητίε πολλούς ύπεναντίους. 

Ην συνισΊάμενος αύτω καί τις άνήρ γενναίος · 
2 ΐ 5 5 ( ) Κάδμος ήν ό βασιλεύς, ή δόξα τών έν ρώμη6, 

Ρωμαλέος καί κραταιός ήν ό κλεινός και μέγας, 
Διάδημα β α σιλικόν καί σΊέφος ένημμένος, 
Καί σκήιτΊρον φέρων τή χειρί καί δίσίομόν τι ξίφος. 

Εκτορος δέ τό ξόανον πλησίον εΐδον τούτου, 
2ΐ6η φάσγανον φέρον τή χειρί λαμπρό ν έσΊ ιλ§ωμένον, 

Καί τεθειμένον τηλαυγώς τού χαλκουργού τή τέχνη. 
Ην δέ τό εϊδωλον πολύ ' κατά τήν ήλικίαν, 
Φέρον τή τούτου κεφαλή καί περικεφαλαίαν, 
Καί ταύτη μέγα σΐίλβουσαν και μέγα δαδουχούσαν 

' Je lirais l'SeîV θαλήσΊpihos τής Αμαζό- 1 Ce composé manque aux lexiques. 
i'os σΐηλην, sans και. 5 Ms. πολέμοι. 

2 Ms. τή νευρά. 6 Peut-être 
3 Les vers 2 i 5 o - 2 i 5 3 appartiennent 7 Ms. πολλήν. 

encore aux personnages bibliques. 8 Ms. σ ^ λ β ο ΰ σ α et §α8ονχοΰσα. 
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2 i 6 5 Τοσούτος δε την φρόνησιν ήν ό τεχνίτης άρα, 
Kat τόσον έβιάσατο τήν τέγνην καί τήν ύλην, 
ύσΊε δοκεΐν τοϊς βλέπουσιν αύτόν έκεϊνον είναι 
Τον Εκτορα τον κραταιόν προς μάγτην προπηδώντα, 
Καί τον άγχίνουν Πάτροκλον τω ξίφει Βανατούντα. 

7\ηο Ούτος πολλούς περιφανείς Ε,λληνας άποκτείνας 
Μεγάλην δόξαν εύρατο παρά παντός άνθρωπου. 
Κάν ύσΊερον άπέκτεινεν αύτόν έν τω πολέμω 
Ô μαγιμώτατος άνήρ, ό δυνατός Πτ/λειδί??. 

Πλησίον τούτων ίσΊατο χρυσούς άνδριάς' αεγας, 
2175 Βασιλικήν μέν τήν σΊολήν φορών καί τήν έσθητα. 

Ασπίδα δέ καί ούτοσί καί δόρυ φέρων μέγα, 
Μακρόν καί δολιγόσκιον, καί φόβον έπισείων. 
Ô Αγαμέμνων ήν αύτός ό τών Ελλήνων άναξ, 
Ο ν εκτεινεν ή μοιγαλίς2 ύσΊερον ΚλυταιμνήσΊοα. 

218ο Ούτο? κρατήσας άνδρικώς άπάσης τής Ελλάδος, 
Ανηγορεύθη βασιλεύς απάντων τών Ελλήνων, 
Ποιήσας καί τον πόλεμον τον Τρώίκόν έκεϊνον, 
Προφάσει νύμφης της αύτού τής εύειδούς Ελένη? · 
Καί γάρ ό ταύτης σύνευνος Μενέλαο? Ατρείο>)7?, 

2185 Ω? λόγος, Αγαμέμνονος κασίγνητος ύπήργεν. 
Αλλαι δέ σΊήλαι σύνεγγυς ισΊαντο τούτου δυο. 

Αλεξάνδρου τέ3 προς Βεούς άγαν άσε§εσΊάτου, 
Και Δηϊφό€ου τού κλεινού, τών τού Πριάμου παίδων, 
Οί τήν ίσγύν άκράτητοι προς πόλεμον καί μάχας • 

2190 Καί Τεΰκρο? τούτων εγγισΊα καί Πάνδαρο? ό μέγας. 
Τόξα καί βέλη φέροντες καί σύν αυτοί?4 φαρέτρας. 
Ω? άγαθοι τήν τοξικήν, ώς άρισΊοι τοξόται. 

Ms. χρυσό? ανδρείας qu'il est question de Paris. Voy. Cedren 
2 Ms. ήμιχαλής. 1, p. 228. La mesure demanderait plutôt 
! Ms. Αλλ'ήν >cai ού τα (sic), et a la fin καί Αλεξάνδρου 

du vers άσεβεσ7άτους. La suite prouve ' Vis. 0éoovras xai συν αύτής 



ΙσΊατο δέ και Φινεες ό σΊρατϊίγος εκείνος, 
Os έξιλάσατο ποτέ τοις προσευχαίς τω θείω, 

2iç)5 Οτε συνεζεκέντησε1 τω τούτου σειρομάσΊη 
Αίσγ_ραν Μαδιανίτιδι λάγνον ίσραηλίτην, 
Καί θραύσιν έδει'ξεν αύτοϊς κοπάσασαν μεγίσΊην. 

ΙσΊατο δέ και ξόανον χρυσοϋν τοϋ Μακεδόνος, 
Τοϋ άετοϋ και κραταιού και πάντων ύπερτέρου. 

2 2οο Αλέςανδρόν μοι νότησον έκεϊνον τον Φιλίππου, 
Ίον τών Περσών τον άνακτα Δαρείου καθελόντα, 
Καί πάσαν τήν ύφήλιον δόρατι κατασχόντα, 
Κα,' τρόπαία σΊησάμενον"2 άπειρα και μεγάλα, 
Κανδάχης3 τέ βασίλεια τής τών Περσών κυρίας 

22οί) ΑνισΊορήσαντα καλώς τή τούτου παρουσία, 
Τΐ?5 συνετούς έν πινάκι πριν τούτου γραψαμένης. 
Ούτος κατετροπώσατο, φνμΐ, τάς Αμαζόνας· 
Ούτος Ινδών άπέκτεινε τον βασιλέα Πώρον, 
Κα ί προς Βραχ^μάνας άπελθών φρονιμωτ άτους άνδρας, 

22ίο Εμαθεν ώς ούδέν έσΊιν ό τοϋ παρόντος βίος11· 
Ου και τό κλέος μέχρι νϋν άδετα ι παρά. πάντων. 

Του δέ ζοάνου τοϋ χρυσού τούτου τοϋ Μα κεδόνος 
Σύνεγγυς 'ισΊατο χαλκή σΊήλη τοϋ Παλαμήδους, 
Τοϋ και γραμμάτων σύνταξιν5 και άριθμούς καί μέτρα 

22if) Καί σΊάΟμια τό πρώτισΊον ώς λόγος εύραμένου 
Καί κατά χείρα κραταιώς φανέντος έν πολέμοις · 
Ου καί τό κλέος μέγισΊον ώφθν παρά τοις πάλαι. 

S. Germain de Constantinople, cod. 
Coisl. 2 7 8 . fol. 216 ν. : Συνεκκέντησον τή 
γασίριμαργία. τήν πορνείαν ώς άλλους 
ίσραηλίτην και Μαδιανίτιν. Et un peu 
après : Καί τον ίσραηλίτην πρώτον βαλών, 
είτα τήν ΰπεσΊ ραμμένην ΜαδιανΓτιυ συνεκ-
κεντήσας. Voy. aussi Gnec. Orthod. ed. 

Quirini , t. I , p. 170 , outre le cliap. xxi 
des Juges. 

2 Ms. σίησάμενος. 
3 Voy. le Thésaurus, ν. Καυδακ?? 
4 Ms. β ίου. O u . τά τοϋ παρόντος βίου 
5 Ms. συντάξεις. 
6 Ms. εΰραμένος 
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Α,δεραφάς ' καλούμενος άνήρ γιγαντιαίος 
θωρακοφόρος 'ίσΊατο σύνεγγυς και ξιφήρης, 

u22o Ασπίδα φέρων σύν αύτη και τόζον και φαρέτραν '2. 
Τούτου τήν κλίνην σιδηραν είναι τινές ληρούσι 
Τό μήκος έννεάπηγυ, τετράπηγυ3 το πλάτος. 
Τούτου τό μέγεθος τινές οίμαι καταπλαγέντες 
Στήλαις λαμπραίς έσύσΐερον έτίμησαν άφρόνως, 

2225 Είτα νομίσ αντες θεό ν τον εγθισΊ ak θανόντα. 

Περί ίησοϋ τοϋ Ναυλ). 

Τοϋ 5 1)?σοϋ γάρ τού Ναυή τήν σΊήλην τις έζείποι, 
Ού μόνον γάρ τό μέγεθος εΐγεν ύπέρ τάς άλλας, 
Αλλά και πλάτος, και γλυφήν έντέγνως έζαισίαν. 
Éδόκει γάρ τριάκοντα και δύο δεσμείν σχοίνων6, 

223ο Λ ι ής τούς άνδρας Ισγυρούς, μεγέθει7 τούς μεγίσΊους, 
Κ ai κατασφάτΊειν άναιδώς πάντας τούς έναντίους, 
Καί τουτονί τον ήλιον έπιτιμάν τον γίγαν, 
Απεγγυώμενος* αύτόν άμα σύν τή σελήνη 
Στήναι τοϋ δρόμου παντελώς και μή προβαίνειν πλέον, 

2 235 £}ς άν τροπώσηται καλώς αύτοϋ τούς πολεμίους. 
Τής σΊήλης ταύτης σύνεγγυς 'ίσΊατο αύθις άλλη 

Καθωπλισμένη σΊερεώς όπλοις ποικιλογ^ρόοις, 
Φόνιον μάλλον βλέπουσα πρός πάντας καί θυμώδες, 
Καί τούς πρός ταύτην βλέποντας ώσπερ έπαπειλοϋσα, 

224ο Εζηρτιάμένην φέρουσα9 γ^ρυσότευκτον άσπίδα, 

(je nom est inconnu. Les détails con-
cernant le lit de fer de ce personnage se 
rapportent au roi Og , dont il a été question 
plus h a u t , Deuter. m , 11. Cette descrip-
tion et ce qui suit appartient encore à la 
galerie biblique 

3 Ms. φαρέτρα. 

Meliténiote 

3 Ms. έννεαπήχει, τετραπηχει. 
4 Peut-être αίσχισΊα. 
5 II y avait d 'abord Τού §έ Ιησού γάρ. 
' Ms. σχοινιά. 
7 Ms. μεγέθη. 
8 Ms. άπαγγυόμενος. 
9 Ms. έζηρτιμένην φέρουσαν 

ι4 
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Κα< την αί'χμήν κραδαινούσα 1 και πόλεμον ζητούσα • 
ΗσΊινος μάλλον έκπλαγεις τό κάλλος και Β-αυμάσας 
Ε ίπον τή Κ όρη μειδιών ήρέμα, « Δίδαξόν με 
Τάς περί ταύτης τής λαμπράς σΊήλης και ξιφηφόρου, 

•22/(5 Tr?s σπουδαζούσης πολεμείν ώσπερ και προπηδώσης'2. » 
« Ούτος Ρωμαίος τις έσϊιν άνήρ, » είπεν ή Κόρη, 

Τών άλλων δοκιμώτατος ιππέων σΊρατηλάτης. 
Οσίις καί Βτεασάμενος έν τω καιρώ τής μάχης 
Τους Ιουδαίους τούς κακούς, τούς μυσαρούς ανθρώπους, 

225ο Ομού κατά τής φάλαγγος άτάκτως ώθουμένους, 
Ελαύνει μέν τόν άετού τεχνικώτατον ιππον, 
Φθάνει δέ τούτον3 τρέχοντα τόν Ιουδαίον!ί άνδρα. 
Δνδρα γενναίον, ένοπλον, ξιφοροτολμητίαν '· 
Ε τι δέ δρόμω πΊερωτώ τω ίππω φερομένω 

2255 IIροσεπικλίνεται μικρόν και νεύει0 προς γήν κάτω. 
Και τών σφυρών δραξάμενος τού φεύγοντος -γενναίως 
Àλκή χειρός τής δεξιάς αρπάζει Βταυμασίως 
Τόν Ιουδαίον τόν σΊε^ρόν και τεθωρακισμένον, 
Κα« λάφυρον λαμπρότα τον τω Καίσαρ ι προσάγει. 

226ο ύσΐε 3-αυμάσειν ' ξύμπαντας τής δεξιάς τόν τόνον, 
Κα; τήν άλκήν τού σώματος, τήν ξένην όπΊασιαν. 
Καί τό σΊρατηγικώτατον και το τής εύτυχίχς. 
Ο Τίτος δ'ό περίφημος Καίσαρ τιμήσας τούτον 
Ω» τή ισγύϊ ΒταυμασΊόν, ώς άρισΊον ιππότη ν, 

2 265 Δώροις αύτόν βασιλικοίς αμείβεται πρεπόντως, 
Τόν δέ ληφθέντα παρ' αύτού προσΊάσσει φονευθήναι. 
Ω» γούν ανδρείος και αύτός ώδε κατεσΊηλώθν. » 

Ms. χραδαινοντα. Je lirais ζιφηρητολμ-ητίαν. Ce composé 
Ms. προττηδώσav. manque aux lexi(|ues. 
Ms. τούτον au-dessus. ' Ms. νευσει. 
Ms. ιουδαίων. Peut-être ξτανααξ,ειν 



— 107 — 

ίσ/ατο και -τινός άνδρας ωραίου νέου σΊήλη 
Ούιτω τόν ιουλον καλώς έχοντος ηύζημένον · 

227° Εδόκει Se φαινόμενος άοπλος όλως είναι, 
Και σφαίραν μόνην τή χειρί κατέχων μολυβδίνην, 
Κα< τι γλυκύ και χαριέν και προσηνές προσβλέπων · 
1)ελλεροφόντην ο'ίομαι τόν νεανίαν είναι, 
'Γόν και τήν Χίμαιραν ποτέ τήν.ουσαν φλογοφόρον 

22-ό Χνηρηκότα κραταιώς τή του Πηγάσου πΊήσει. 
Ου τ ω 1 δέ συνα ρίΟμιος2 και τις άνήρ ύπήρχεν, 

Πελώριος, βουγάϊος, μέγας, άγριος, γίγας, 
Ενα και μόνον όφθαλμόν έχων έν τω μετώπω, 
Καί τών οδόντων τών αύτού τήν Β-έσιν καμπυλώδηςΖ 

228ο Ίόν Κύκλωπά μοι νόησον τούτον τόν βροτοφθόρον, 
Ύόν κατεσθίοντα βροτούς δίκην Βηρός αγρίου -
Ον Οδυσσεύς έτύφλωσεν κοιμώμενον έν μέθη, 
Καί τούτον εϊασε τυφλόν τή νόσω παραμένειν1'. 

Ησαν δέ και τινές πολλαι σΊήλαι τών Αμαζόνων, 
2285 Καί τών γιγάντων πλείονες, άς μή Βελήσας βλέπειν 

Εκάθισα χαμαι προς γήν ώς δήθεν ραθυμήσας. 
[I Κόρη δέ με βλέψασα5 ναρκήσαντα συντόμως, 
Καί τών ζοάνων τήν πληθύν μή Βέλοντα προσβλέπειν, 
« Οράς'', ώ ξέρε, τήν χαλκήν σΊήλην τήν ίσΊαμένην, 

2290 H T Î S έσθίει τους βροτούς, έφησε, τούς πλησίον. 
Ενα δέ μόνον ά€λα£ή τής κεφαλής κατέχει. 
Ύήν Σκύλλαν ταύτην νόησον τήν ούσαν έν ΧΑρύβδει, 
Τού Οδυσσέως τρώγουσαν1 τούς όλους συμπλωτήρας, 

1 Je lirais Τούτω. 
2 Jo. Stauracius in S. Demet r ium, cod. 

Coisl. 146, fol. 81 r. : Ω προφητών, ω 
άποσΤύλων, ώ μαρτύρων, ώ διδασκάλων 
συναρίΟμιε καί συμπράχτορ. 

3 Ms. χαμπυλώδες. Le Thésaurus ne 

donne que la forme χαμπυλοειδής Voy. 
plus loin, v. 2695. 

4 Ms. παραμαίνειν. 
6 Ms. βλέψαντα. 
6 Περί τή? σκύλαs à la marge. 
7 Ms. τρόγονσα et τηρήσασα. 

ι II · 
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À7τήμαντον τηρήσασαν μόνον τον Οδυσσέα, 
2295 Ω? έν δυνάμει κραταιόν, ώς έν φρονήσει μέγαν. » 

Καί ταύτα μέν τά ξόανα τα προς τού τρίτου τείχους. 
Στραφείς δέ προς τό τέταρτον τείχος τοϋ παραδείσου 
Ύάς ίσΊαμένας έν αύτώ σΊήλας έσκόπουν αύθις. 
ΕΊδον ούν πρώτον άγαλμα τό της Ευγνωμοσύνης1, 

23οο ΣκήπΊρον κατ έχον τή χειρί τή δεξιά χ^ρυσίον, 
Βιβλίον δέ λαμπρότερον φέρον έν ταΐς ώλέναις · 
Εδήλου δέ συμβολικώς τοις βλέπουσιν, ώς οϊμαι, 
Τών σκήπΊρων τήν άγχίνοιαν άνάμνησιν ή βίβλος, 
Η?> γίνεσθαι διδάσκουσιν σοφοί διά βιβλίων. 

2 3ο 5 Καί δεύτερον τό ξόανο ν εϊδον τής Αγρυπνίας-, 
Πελί^ούί έχον οφθαλμούς ώσπερ καί μεμυκόΊας, 
Καί σχήμα βλέπον προς τήν γήν ύπνω βεβαρημένη '. 

Καί τρίτον τής Φρονήσεως^ ίνδαλμα πάλιν εϊδον, 
Σχβμα μέν έχον ταπεινόν καί κόσμιον καί πράον, 

23ίο Τω δέ δακτύλω τής χειρός τό μέτωπον κατέχων 
Συμβολικώς διδάσκουσα'' μή μέγα φρονέίν, ξένε, 
Κα ί προτιμάν τά γήινα τών μή φθαρτών άφρόνως, 
Αλλά φροντίζειν εσαεί μενόντων άϊδίων. 

Η?.' δέ καί ή Ταπείνωσις6 τάς χείρας δεδεμένας 
2315 Σταυροειδώς δεικνύουσα τή τοϋ τεχνίτου τέχνη. 

Καί7 μετ αυτήν παρίσΊατο τών άρετών ή δόξα, 
Η τοϋ θανάτου τού πικρού πολλούς έκλυτρουμένη, 
Τάλαντα πλείσία φέρουσα καί πένησι διδοϋσα, 
Καί τοις πΊωχοίς παρέχουσα πάντα τον ταύτης πλούτον. 

2320 Ταύτην προδήλως έννοώ τήν Ελεημοσύνην, 

1 Ευγνωμοσύνη à la marge. 
5 Κγριπνία a la marge. 
3 Probablement βε§αρημένον, à moins 

qu 'on ne rapporte βεβαρημένη à Αγρυπνία. 

4 Φρόνισις à la marge. 
5 Διδάσκουσα se rapporte à Φρόνησα. 
6 A la marge Ταπείνωσα. 
7 A la marge Ελεημοσύνη. 
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Τήν θυγατέρα τού θεού, τών άρε τών τήν πρώτη ν. 
Σύν τούτοις ή πανεύφημος 'ίσΊατο Σωφροσύνη1, 

Η πάντων τούτων τών τερπνών κυρία και δε.σποίνη 1 

Καί σύνεγγυς Εγκράτεια2 μετά τής Αληθείας. 
Είτα προς τούτοις ή κλεινή μετά. Φιλα§ελφίας3, 
ΝησΊεία τε και Προσευχή σύν τή Δικαιοσύνη. 
Μέσον Sè τούτων 'ίσΊατο τών άρε τών ή πρώτη, 
Η πάντιμος, ή θαυμασΊή και βασιλις Αγάπη · 
Καί καθεξής Υποταγή μετά τής Ησυχίας, 
Υπομονή τε κραταιά μετά και τής Αν8ρείας, 
Κα ί τών λοιπών τών αρετών, άπλώς ειπείν, ai σΊήλαι 
Ανωθεν παρεισΊήκεισαν τοϋ προρρηθένΊος τείχους. 

TÎ?Î> άρε τήν Sεικvύoυσa μεγίσΊην11 τοϋ τεχνίτου 
Τοιαύτη τις έτύγχανεν ή θέσις τών ζοάνων * 

a335 Τι S' άν τις εϊποι συνελθών και τά τοϋ πapaSείσoυ 
Η τούτοις πάσι προφανώς απαράμιλλοι' εϊναι; 
Τυρόθεν γάρ ε'ισΊήκεισαν πλνσίον τοϋ τειχίου 
Ακαρπα SévSpa σΊοιχ^όν ώσπερ χορός τις πρώτος · 
Είτα5 χορός τις Sεύτεpoς τών άειφύλλων6 Sévδρων 

2 34ο !σΊάμενος έτύγχανεν έσωθεν τών άκάρπων · 
Καί τρίτος 'ίσΊατο χορός τών καρποφόρων SέvSpωv, 
Εχόντων πάντων1 εις τήν γήν τούς κλώνας κεκλιμένουςs, 
Κα ί κάτω πάντας νεύοντας τών όπωρών τω βάρει. 
Εϊπέ τις τήν συνέχειαν τούτων τών SέvSpωv βλέπων 

2345 Ορος όράν Saσύτερον ένΊός τού πapaSείσoυ. 
A la marge Σωφροσύνη. Ms. άειφύλων. On peut ajouter aux 

2 A la marge Εγκράτεια, et Αλήθεια. lexiques les composés suivants : ÀsiêXv-
3 D'où le verbe φιλαδελφέω, dans Germ. σ7 os. S. Maxim. Opp. t. I l , p. 4 7 - — 

Constantinopol. cod. Coisl. 278, fol. 227 V.: Κειποθητοί, Theod. S tud . Epist. p. 3 i 3 , 
ΝησΊεύοντες, άγρυπνοϋντες, φιλαδελφοϋν- Ε , ed. Venet. 1728. — Α,ειρρόωs. T/,etz 
TES και τά αλλήλων βάρη βασΊάξοντες. Epis t. η. 

4 Ms. μεγίσΐη. 7 Peut-être πάντας. Voy. vs. 237/1. 
5 Ms. είτε 3 Ms. κεκλημένονς. 
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Κατά δε τό άκρότατον του παραδείσου τούτου 
Ησαν και Βάμνων άπειρα τούτων πεφυτευμένα, 
Ωραία πάντη την μορφήν όντα και τήν ίδέαν, 
Καί τον παράδεισον λαμπρόν δεικνύοντα τής Κόρης. 

a 35ο Η?; ούν ίδεΐν παρ άδοξο ν τών δένδρων τήν φυτείαν · 
Η τών άκάρπων γάρ πληθύς και τών καρπίμων δένδρων 
Καί τών όρνέων τάς φωνάς τών όντων έν ταϊς Βτάμναις ' 
Χορόν έξεικονίζουσι γυναίων ;χορευτριών 2, 
Φωνούντων άσμα λιγυρόν έν τή χορεύσει τούτων. 

2355 Ούτως τά δένδρα σΊοιχηδόν επηξεν ό τεχνίτης · 
Ούτως τον τούτου Β-άλαμον εσΊησε κατ' εύθείαν, 
Ω» από τής οράσεως μόνης εύφραίνειν πάντας. 
Του κυκλικού δέ σχήματος τών δένδρων ούτω πάντων 
Ηέδον υπήρχε μέγισίον, πλήρες υπάρχον δένδρων 

236ο Καί βοτανών παντοδαπών, ανθέων τε ποικίλων, 
Ωραϊζόντων ένταυθοί ταίς πολυμόρφοις χ^ρόαις * 
Κ άρον δέ πλείσίον ώσανεϊ τοίς μύροις έποιούντο. 
Κατά δέ το μεσαίτατον τής πεδιάδος ταύτης 
Ανωθεν ήσαν εύωδείς ξένα ι ξενοπρασίαι3, 

2365 Φέρουσαί μεν ήδύπνοον πνοήν έν τοίς μυκτήρσι, 
Ύέρπουσαι δέ και τήν ψυχή ν τή ξένη Βτυμηδία. 
Τί» δέ, τήν συνηρέφειαν πάντων τών δένδρων βλέπων, 
Τών φύλλων τήν έναλλαγήν, τών όπωρών τον τύπον, 
Τών Β-άμνων την συνέχειαν και τών άναδενδράδων, 

2'άηο Τών βοτανών την σύνθεσιν, τήν πήξιν τών καλάμων, 

' Peut-être Ο-άμνοις Le mot &άμνος 
est toujours du masculin. On lit cependant 
dans le Thésaurus : « Θάμνος, ή, cod. Mediol. 
ap. Themist . Or. I I . p. i 5 o . C . Sed TOUS 

Q-άμνους, 22 , p. 272 , C. « 
2 Ms. χωρεντρίων. II v avait d 'abord 

φωνεντρίων 

Ajoutez ce mot au Thésaurus ainsi que 
les suivants : Ξενογαμία, cod. Par. 25o6 , 
fol. lx ν. — Ξενοθανασία, Iliid. fol. 4 5 v. 
— Ξενύττίερος κολοιύς, cod. Par . 2750 A , 
fol. 22 ν. — Ξενοτρόπως, Melet. Pig. Epist. 
p. 109. — Ζενώνυμοςap. Cram. An. 
Ox. t. III, p. 307 , 32. 
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Καί τών άνθών την καλλονήν , και τών βαφών το χρώμα, 
Ού κατεπλάγη παρευθύς, ει μή πως ήν λιθώδης; 
ΤοσαύΊαι S'ήσαν έκκρεμείς* όπώραι προς τούς κλάδους, 
Ω» τω φορτίω κλίνεσθαι πάντας τούς κλώνας'1 κάτω. 

a375 Εχαιρο?; y ούν είς τούς καρπομς βλέπων καί τάς όπώρας, 
Ύάς μέν φερούσας έξωθεν τήν γεύσιν γλυκυτάτην, 
Τάς δέ τήν γεύσιν ενδοθεν ήδίσΊην φυλατΊούσας. 
Κατά δέ το μεσαίτατον τών προσεχόντων7' δένδρων 
\α και κρίνα, δένδρα τ ε βάλσαμα σύν ώκίμοις, 

238ο Μετά ρόδων εφύοντο ομού έν τώ λειμώνι, 
λπερ &έαν ού τήν μικράν τοις Βεαταΐς παρείχεν. 
Ούτω γούν ούτος ό λειμών είχε τήν τέρψιν ξένη ν. 

Περί τών ύδάτων τού λειμώνας. 

Εΐχε δέ καί τινά ς πηγάς καί βρύσεις ουκ ολίγας 
Εξερχομενας έκ τής γης, κύκλω -ζσερίρρεούσα», 

2385 Ψυχροτε 'ρας περί πολύ χιόνος λελυμενης, 
Εις μίαν ϊσην άγωγήν πάσας συνενωμένας, 
Οθεν κατεποτίζετο πάς ό λειμών έκείνος, 
Εχων πλησμίαν έζ αύΊών τήν άρδευσιν καθόλου. 

Π ερί tyis κιντίέρνης τού λειμώναs. 

Κατά δέ το μεσαίτα τον τού παραδείσου τούτου 
23qo ΚινσΊέρνα τις έτύγχανεν ευρύχωροςh τό πλάτος, 

Ολίγον βάθος έχουσα κάτω προς τόν πυθμένα 
ΕΤχε δέ κτίσιν άρρητον άπό κρυσΊάλλων λίθων 
Εχόντων τήν λευκότητα πάνυ καθαρωτάτην. 
Τών δέ χειλέων ύπερθεν τής ΒαυμασΊής κινσΊέρνης 

23g5 Ορνέων ίσΊατο χορός καί ζώων ούκ ολίγων, 

κλάδοι έχχρεμείς, Hippioti- p. ι 8 ι . ; P robab lement tsροεχοντων. 
1 Ms. κλίουούϊ ' Ms. εύρύχοροs. 

\ 
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Από χρυσΊάλλων καί αύτά λίθων έγγεγλυμμένα. 
Ίων ζώων δέ τά σιόματα τούτων καί τών όρνέων 
Τέχνη τινί μηγανική ήσαν άνεωγμένα · 
Ατινα προσδεγόμενα τά ρείθρα τών υδάτων 

•λ/ιΟΟ Ê v τοί<; ποσί τοις έαυτών διά τινών σωλήνων 
Πάλιν αύτά χατέ'/εον ένδοθεν της κινσΊέρνης, 
Εκ τών σΊομάτων έαυτών χρουνηδον κεγυμένα. 
Ταύτα παρείγον τοις πολλοίς άμετρον θυμηδίαν -
Τοσούτον γάρ ην χαθαρόν χαί διαυγές τό ύδωρ, 

24Ο5 ÙS καί τον πάτον τηλαυγώς φαίνεσθαι τής κινσΊέρνης, 
Οθεν έδόχει κάτοπΊρον αύτή τοϋ παραδείσου. 
Απαντα γάρ τά άκαρπα καί καρποφόρα δένδρα, 
Τό πλήθος τε τών όπωρών, καί τών φυτών καί θάμνων. 
Αϊ τε βοτάναι και χροιαί τών ευωδών άνθέων, 

24ιο Αί πόα ι χαί τά όρνεα καί τά τών ζώων γένη, 
Καί πάν άλλο φυόμενον έντός τοϋ παραδείσου, 
Ταύτης έντος έφαίνοντο τής θαυμασΊής κινσΊέρνης. 
Καί ήν και τούτο θέαμα φριχτό ν τοις κα θορώσιν. 
Αν δέ τις ϊσωςχ άνεμος άνέπνευσε πολλάκις, 

a/n 5 Οίδας αν λειοκύμον α'2 θ άλλου σ αν τήν κινσΊέρναν, 
Κυματουμένην γαληνώς τω πλήθει τών ύδάτων, 
Καί τούς ίγθύας άνωθεν ταύτης άναγομένους, 
Καί κυκωμένους τη μικρά κινήσει τών ύδάτων · 
Πολλοί γάρ έννηγόμενοι3 τοις ύδασιν όρώντο · 

' Ms. είσωί 
8 Le Thésaurus ne cite qu 'un seul 

exemple du verbe λειοχυμονέω, tiré de Sui-
das. En voici d 'autres : German. Constan-
tinopolitanus, cod. Coisl. 278, fol. 171 v.: 
Οταν τήν μυσΊιχήν âpovpav ταύτην ληίοις 
χομώσαν έρψύχοΐΐ χατόψομαι τω ζεβύρω 
λειοχυμονοϋσι τοϋ ζωοποιού πνεύματος.— 

Mich. Psellus, cod. Par. 1182 , fol. 9 4 r 
H τε S-άλασσα έζυπΊιάζει λειοχυμονούσα 
χαί ήμεροιs έπιφρίτίουσα χύμασι. On peut 
ajouter aux lexiques le mot λειοπρόσω-
πος employé par Théodore Studi te , cod. 
Par. 891, fol. i 3 o r. A la place de oi5as il 
faut probablement είδε?. 

3 Ms. ένήχούμενοι (sic). 
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Περί τών εν τή κινσΊέρνη ιχθύων. 

2/420 Éχ ίνο ι 1 , τρίγλαι, καί σαργοί, καί βάτραχοι, καί βάτοι, 
Καί μέγισΊοι πολύποδε?, τρυγάνεs τε καί μύλλοι, 
Καρκίνοι, νάρκοι'2, σκάροι τε καί γένος τών όσΊρέων, 
Σηπίαι, σπάροι, βλέννοι3 τε, σκορπιοί καί μαινίδες, 
Κωβίοι, λάβρακες ομού, κάραβες11 καί καρίδεζ, 

2425 Ζιφίαι5 καί συάκια6 σύν φιλομήλαις ' ισκαις, 
Φάγροι, καί ψήσσαι8, σκηνοί9 τε καί γαλέοι10 άλύε?η, 
Μ ο ρ μύρων πλήθος, ορκυνοι καί γόμφοι καί πανθίαιη, 
Κα< τινα γένη πλείονα νηκτών 13 έσθιομένων, 
Οϊμαι προς βρώσιν καί τροφήν τής θαυμασίας Κόρης. 

Περί τήζ άμπέλον του λειμώνος. 

243ο Εϊδον έκεϊ καί άμπελον κυκλόθεν τής κινσΊέρνης 
Ράγας πολλάς πολυειδεϊς φέρουσαν καί μεγίσΊας, 
Ύάς μέν έχούσας τήν χ^ροιάν ώσπερ λυχνίτου λίθου, 
Ύάς δέ τό χ^ρώμα μέλανας, τάς δέ χρυσΊαλλιξούσας^ 
Ùv καί τό μήκος καθορών τον νουν κατεπλητΊόμην. '*Ç' -

Περ< της εν τω λειμώνι άναδενδράδοζ. 

2435 Εσκεπε δέ τήν άσκεπή κινσΊέρναν παραδόξως 
Κναδενδράς παμμέγισΊος11* εις ύψος τεταμένη, 
Καί τοις όρώσι τί ξένον15 δοκώ έκ θέας μόνης ' 

1 J 'ai cité les vers 2420-2449 dans le 8 Ms. βάγροι, ψ>;σία. 
Journal des Savants, sept. i 8 5 o , p. 571. 9 l 'eut-être σκύμνοι 

2 Probablement νάρκαι. 10 Ms. γαλαιοί. 
3 Ms. βλύνοι. 11 Peut-être «αϊ μύες-
4 La forme usitée serait «άραSot 12 Au lieu de tsavQiat je lirais άνθίιι 
s Ms. ξιφοία. " Ms. νηκών. 
6 Ms. σιάκια. Probablement une autre )4 Peut-être παμμέγισίον. Cependant 

forme de σύιινα,ι. plus bas, ήΙισΊοί au féminin. 
; Peut-être φιλομ-ήλοις • 15 Je lirais ζένον r i , à cause de l 'accent. ) 

Meliténiote 15 



Τό 1 τών ιβοτρύων ή πληθύς και τών ραγών το μήκος 
ΧΑμαϊ προς γήν ήνάγκαζον συγκλίνεσθαι το κλήμα. 

•44ο Ων και τήν γεύσιν ακριβώς τις παραστήσει λόγος; 
Τις άναγγέλγ ρήματα τοις όλως άγνοούσιν; 
Ούτω τερψίθυμός" τις ήν ή τών βοτρύων ψαύσις-
Ούτως ή γεύσις ήδισΊος'', ούτω και γλυκυτάτη• 
Ούτω προσήν 3-υμιτερπής1 1, ούτω μελιτοφόρος1'. 

2445 Οΐμαι και τήν βασΐλισσαν χαίρεσθαι τε και 3-άλλειν 
Τή τών βοτρύων καλλονή και τών ραγών τω πλήθει · 
Χι τών κλημάτων γάρ πλοκαι και τών άναδενδράδων, 
Καί τών ελίκων τό πολύ και τό βοτρυοφόρον 
Οροφον ώσπερ φαεινόν άλλον εν τω λειμώνι '. 

ΓΙ ερί τού κάλλους τού λειμώνας. 

245ο Ην ούν ίδεΐν τι Βέαμα ξένον έν πάσι τούτοις · 
Εκόμα γάρ ή τών φυτών πανήγυρις έκείνη 
Χί τών άκάρπων ai Βαλαι ' δένδρων πληθύς άρρήτως, 
0 τών εύκάρπων έφυεν έκεϊθεν χορός άλλος 
Τών άειφύλλων ξύλων τέ και τών φίλύδρων αύθις, 

2455 Κα; τών πετάλων ό εσμός και τών κλάδων τό πλήθος, 
Τών άκρεμόνων σύν αύτοΐς και τών όρπήκων πάντων, 
Καί τών καρπών ή σύνθεσις, καί τών δένδρω:· το δάσος, 
Οικίας άνακτορικής οροφον έμιμούντο. 
Ούτως έσΊέγασεν αύΊόν ό Βαυμασίος τεχνίτης · 

246ο Ούτως αύτόν ώρόφωσε τόν Βαυμασίόν λειμώνα, 

1 Au lieu de τό j e lirais καί. 
- D'où le substantif τερψιθυμία, em-

ployé par Théod. Lascaris, cod. Par. ι i g3 , 
fol. 24 ν. : Τερψιθνμίαν τή ψυχή αύτών 
εμποιεϊ. 

3 11 fait rflialos féminin , à cause de la 
place de l'accent. Voy. vs. 2432. 

" J 'aimerais mieux Q-υμοτεριrrçs. 
5 Ce mot. manque au Thésaurus. Il se 

trouve dans le dict ionnaire de MM. Planche 

et Pillon avec un point d ' interrogat ion. 

° Il manque un verbe ici 
7 Peu t -ê t re Καί τών άκαρπων οι θ-αλ-
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Ω? μηδ' αύτόν τόν ήλιον ενδοθεν τούτου βαίνειν 
Ει μήπω μόνον έν καιρώ και ζάλης τού λειμώνος, 
Οταν τών δένδρων τά πολλά κοινώς φυλλοβροώσιν1 

Καί τούτων άττορρίπΊωσιν' πάσαν τήν εύκοσμίαν. 
2465 Καί ούτω μεν τά τών φυτών και τών άναδενδράδων. 

Περί πρασιών ευωδών. 

Αι πρασιαί δέ τών άνθών τών εύωδών έκείνων, 
Α'ί πλήρεις ήσαν καί φυτών όντων τών μυριπνόων, 
Αρα λεχθήσονται τινί ραδίως; ούκουν οϊμαι. 
Ίίς γάρ αύτών τήν σύνθεσιν, τήν τάζιν καί τό κάλλος, 
Καί τήν πολλήν Ισότητα τω λόγω διαγράψει ; 
Εδόκει γάρ ό τεχνικός έκείνων φυτοκόμος3 

Εν πάσι τούτοις χ^ρήσασθαι σιταρτίοις Ισομέτροις. 
Ai μέν γάρ ρόδα έφυον, ai δέ μυρρίνας ήνθουν · 
Ai δέ νάρκισσον ία τε καί κρίνα σύν βαλσάμοις, 

2/475 Αλλα δ' αύ άλλα ι πρασιαί καί κόκκον καί άλλα τι '' 
Οσα μέν πέφυκεν ή γη εύώδες5 άναφέρειν. 

Περί χροιών τών εύωδών βοτανών. 

Παμττοίκιλον ώράτο δέ τό χρώμα τών άνθέων · 
Ίών μέν γάρ ρόδων ή πληθύς 'ίσίατο πορφυρόχρους, 
Τά δέ τών μύρτων τάς μορφάς εΐχον σμαραγδιζούσας, 

248ο 0 νάρκισσος λευκόχρυσος έφαίνετο μακρόθεν, 
Ίών 'ίων δέ κοκιανόν6 ώς 3 - α λ α σ σ ό χ ρ ο υ ν ' άρα, y 
Εί' που τινός άπήλαυσεν αύρας καί τής τυχούσης, 
Σκιρτώμενον8 καταμικρόν δίκην τινών κυμάτων, 

' Ms. φυλλοροοϋσα. ' Ce mot est évidemment corrompu. 
2 Ms. άπορρίπίουσιν. 7 A non. de lapidib. cod. Par. 2/124. 
3 E t mieux φυτηχομος fol. i g o ν. : Β>;ρυλλθ5 ό διαυγής xat λαμ-
4 Peut-être άλλάτία. προς, b S-αλασσόχρους. 
' Peut-être ευώδης, ou plutôt ευώδη * Ms. σχιρτούμενον. 

15. 
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ΩσΊε καιβλέπειν τούς πολλούς1 τών πόρρωθενβλεπόντων 
2485 Γαληνιώσαν θάλασσαν ένδον τού παραδείσου. 

Ίών κρίνων δέ τών καθαρών έκείνων ή λευκότης, 
Τών δέ βαλσάμων ή λ α μ π ρ ά και πρασινόχρους'2 θέα 

α-κ Γ Α Γ / - Τ ois θεωμένοις ποταμός έδόκει σΊαλατΊώδης, 
Σμάραγδος έλογίζετο λίθος τοις όδοιπύροις. 

Περί τών έν τώ λειμώνι όρνέων. 

2490 Ίάς τών όρνέων δέ φωνάς τών έν τω κήπω όντων, 
Καί τήν μελίρρυτον φωνήν τούτων τών κελαδούντων, 
Ίίς άρα διηγήσεται, τις παραδώη λόγος, 
Κάν μυριόγλωσσος''' έσΊιν, κάν άμετρα καυχάται; 
Τά μεν καθήμενα προς γήν και συγνοκελαδούντα11, 

24g5 Τά δέ περιπετόμενα καί λιγυροφθογγούντα, 
Αλλα συνεφιζάνοντα5 τοις όρπηξι τών κλάδων, 
Καί μουσικόν έζάδοντα φθόγγον ώς έν κιθάρα. 

ΙΙερί τών έν τώ λειμώνι άνεμων. 

Προς τούτοις είγεν ό λειμών καί τινα τέρψιν άλλνν · 
Επνεί γάρ πνεύμα γαληνόν διά παντός έν τούτω, 

25οο Σείον6 ήρέμα τά φυτά καί τάς βοτάνας πά,σας, 
Καί τον έσμόν τών όπωρών κινούν καί καταγέον · 
Είπες αν τούτο ζέφυρον είναι τού παραδείσου. 
Επνει προς αύζην τών έκει καί βλάσΊην άνειμένων 
Καί πέμπειν1 άρρητον γαράν καί ζένην εύωδίαν. 

2 5ο5 Ύοιαύτην τήν εύπρέπειαν γίνωσκε τού λειμώνος, 

' Ms. πολλά. ζουσαν τοΟτό σοι τό βασίλειον έγχος έπη-
2 Ce mot m a n q u e aux lexiques, ainsi h-ησε (έπέδησε?) και συνέθραυσε. 

que le suivant σ7αλατ7ώδ?/ί· 1 Ajoutez ce mot aux lexiques. 
' Anon. cod. Esc. I l , T, 10, loi. 417 V.: 5 Ms. άλλα συνεφιξάνοντο. 

Εί δε όλα Περσών έθνη καί μυριόγλωτΤον 6 Ms. σε ίων — καταχέων 
γλώτ'αν αλλόφυλοι* τό ένυάλιον άλαλα 7 Je lirais πέμπον 

* 
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Ίοίχύτην την καλλωπίσω, τοιαύτην τήν ίδέαν 
Εύ φ ρ αίνου σαν ώς οΐομαι σχεδόν κ/xi τούς αγγέλους. 
Ύών γαρ ζεφύρων ai πνοα'ι τών έν τώ παραδείσω, 
Ο ήχρς τέ τών τερψυχών ' και τών κοινών δενδρίων, 

a Γ» ίο Ο κτύπος δέ τών όπωρών και τών γλυκοκ αλάμων, 
Και τών ύδάτων ή πνοή, και κρότος ό τών θάμνων, 
Τών άνθηρών τε βοτανών ή ποικιλόχρους θέα, 
Καί τών ανθών τών ευωδών πάντων ή εύωδία, 
Ο τε άήρ ό θαυμασΊός ό φοβερός έκέινος, 

2 Γ) 15 Και τών σίρουθίων α'ι φωναι τών λιγυροφΟογγούντων, 
Ύών άηδόνων α'ι φθογγαί, και χελιδόνων μέλη, 
Ύών ·ψιτΊακών τ ά άσματα, τών σπίνων μελωδία ι, 
Κα ί τών τετΊίγων ai ωδαι μέγα τερετ ιζόντων, 
Εφερον ξένην ήδονήν παντϊ τώ παραδείσω · 

202ο Οθεν και καθηδύνετο τής Κόρης ή καρδία, 
( ή ν γάρ άνεμος ηδονής έκεί πεπληρωμένος,) 
Και όδμής γέμουσα πολλής και ξένης εύφροσύνης. 
Και ούΊω γάρ περίδοξος ή θέα τού λειμώνος 
Και θαυμασΊή και χαρίεις2 πάσι τοις καθορώσιν. 

Περί του λοετρού. 

2525 Πρός δέ τό δυτικώτερον μέρος τού παραδείσου 
ΑουΊρόν άνωκοδόμητο λαμπρότερουJ και μέγα, 
Μετά σΐιλβόντων τηλαυγώς και πολυτίμων λίθων · 
Ύαίς άρμονίαις δέ προσήν άργυρος κεχυμένος, 
Εχων τούς ήλους συνεχείς έκ καθαρού χρυσίου * 

253ο Αί δέ τών ήλων κεφαλαι λεόντων ήσαν κάραι, 
Καί τών άρμών ώς έκ τινών προκύπΊουσαι θαλάμων, 

' Peut-être τερψυγρών. Bien qu'on ne 2 Dans le ms. χαpirjs. Je lirais χαρίδσσα 
connaisse point d 'exemple de ce mo t , il est καί θ-αυ μα&Ίή. 
de bonne formation. 3 Peut-être λαμπρότατοι· 

\ 
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ύσΊε δοχείν τούε βλέποντας τάς κεφαλάς έχείνας 
Αγρίων είναι το λουτρόν εϊρκτήν δεινών λεόντων. 

Περ< τού πάτου του λοετροΰ. 

ΕσωΟεν δέ y ε τό λουτρόν εΐχεν ώραϊον πάτον, 
2 535 Από πολλών πολυειδών λίθων κεκοσμημένον 

Συντεθειμένων τεχνικώς χαϊ συγκεκολλημένων · 
Ω? φαίνεσθαι πολύχροον χάι πάντερπνον τόν πάτον 
Εκ της τών λίθων συμπλοκής χάι τής συνηρεφείας. 

ΓΙερί του τείχους του λοετροΰ. 

Ο τοίχος δέ του λοετροΰ ένδον φαιδρός ύπήρχεν · 
254ο Είχε χάι ζώνας διαυγείς έχ λίθων σαρδονύχων, 

Ετέρας έχ σμαράγδων τέ, χάι πλείους έχ χρυσΊάλλων, 
Εκ τών σα πφείρων άλλας δέ, χάι υακίνθων άλλας, 
Κ αχ τίνων λίθων διαυγών άλλας ετέρας ζώνας, 
Ώς φαίνεσθαι τό λοετρόν πάσι τοις λελουμένοις 

2545 Αιεζωσμένον τεχνικώς ζώναις ποικιλοχ^ρόαις. 
Ούτως έκατεκάλλυνε] τό τείχος ό τεχνίτης, 
Ω,ς τούς λουθήναι Βέλοντας προς &έαν τούτου τρέχειν 
Τού λούσματος2 προκρίναιντό τού λοετρού τό κάλλος. 

Περί τών λεκανών τού λοετρου. 

Χεκάναι δ'ήσαν τέσσαρες ισΊάμεναι μεγάλα γ 
2 55ο ΩΓ ή μέν μία σμάραγδος ύπήρχε μονωτάτη, 

Η δ'άλλη λίθος κρύσΊαλλος χιόνος λευκοτέρα, 
Η τρίτη δ'ήν ύάκινθος πολύτιμος ωραία, 
Η δέ τετάρτη φαεινός λυχνίτης άνθρακώδης, 
Ùv άνωθεν ε'ισΊήκεισαν χάραι χρυσάί λεόντων, 

] Ce double augment se rencontre quel- Notre poète l 'emploie pour la mesure 

quefois dans les écrivains du moyen âge. 2 Ajoutez ce mot au Thésaurus. 
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2555 Το σΐόμα τούτων έχουσαι γανδόν άνεωγμένον '. 
Και τό Βτερμόν έκπέμπαυσαι προς τνν λεκάνην ύδωρ. 
Αλλαί δέ πάλιν τό ψυχρόν έχ τών σΊομάτων ύδωρ 
Αίκην σωλήνας πρός αύτάς έκχέουσαι πλησμένως', 
Καί ήν ή χράσις τών ψυχρών καί τών &ερμών ύδάτωι 

256ο Συγκεκριμένων3 μάλισΊα τοίς έν τω βαλανειω. 

Περί της όροφνs του λοετρού. 

Η «5' οροφή τού λοετρού λίθος ήν ονυχίτης, 
Χρυσούς προσφέρων άνωθεν ήλους άκτιναβόλους, 
Ω5 φαίνεσθαι τόν ούρανόν μετά καί τών άσΊέρων 
Ανωθεν είναι τού λουτρού και σΐάγης πληρούν τόπον. 

2565 Τοίοϋτον ήν τα λοετρόν, τοιαύτην είχε κτίσιν, 
Τθίαύτ?7ΐ> τήν οίκοδομήν, τοιαύτην καί τήν &έσιν, 
Εις τέρψιν πάντως και αύτό τής Βταυμασίας Κόρης. 

Περί του Βρόνου ~rjs Σωφροσύνης. 

Μέσον δ' έκείνου τού λαμπρού και ^ είου παραδείσου 
Θρόνος τις εκείτο χρυσούς, έργον σοφού τεχνιτου. 

2570 Εκμαζοςίί όλος έκ χρυσού χυτός καθαρωτάτου. 
Φέρων άπα χυμεύσεως παντοίων ζώων γένη. 
Ω διαυγείς έτύγγαναν λίθοι κεκοσμημένοι, 
Συντεθειμένοι τεχνικώς παρά τού χρυσοχόου. 
Ησαν δέ πρώτον σΊοιχηδόν άνωθεν οί λυχνίται''. 

2575 Ωσπερ φλογώδεις πέμποντες άχτίνας τοις ορώσιν, 
Καί πυραυγείς6 δεικνύοντες τόν Β-ρόνον τον τής Κopr?ç 
Καί κάτωθεν υάκινθοι πολύτιμοι, μεγάλοι, 
Εχοντες χρώμα διαυγές χρυσΊαλλα€ενετίζον, 

1 Ms. άνεω-γμενα. 
2 Pour τϊεπλησμένως 
3 Ms. συχεχοασαένι 

' Ce mot manque aux lexique* 
' Ms. λυχνιτεί. 

Peut-être vtvoavyw· 
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Καί μετά τούτους σμάραγδος γλοιώδης, ύδατώδης, 
•j58o Φέροντες τέρψιν ού μικράν τοις βλέπουσι τον θρόνον. 

Κατά δέ το άκρότατον τής κεφαλής τοϋ θρόνου 
ίσΊαντο μάργαροι πολλοί γρυσώ προσηλωμένοι, 
Ωσεί καρύου ' ποντικού μέγεθος κεκτημένοι. 
Τοσούτον κατεκόσμησεν τον θρόνον ό τεγνίτης, 

2585 Ως θαύμα πάσι πρόκεισθαι τοις έπί γης άνθρώποις. 
Τοιαύτην ούν τήν σύνθεσιν εϊγεν ο θρόνος άπας, 
Τοιαύτην τήν εύπρέπειαν, τοιούτον καί τό σγήμα · 
Αλλ' ειγε καί τι ποίημα τών προρρηθέντων κρεΐτΊον, 
Τό φρόνιμον, ώς έοικε, έμφαίνον τοϋ τεγνίτου. 

Περί τών τεσσάρων ιχοδων τοϋ θρόνου καί τών τεσσάρων αρετών. 

2 5go Τέσσαρας πόδας έΐγε γάρ ίσους γρυσογυμεύτους, 
Εις άνδριάντας γυναικών καλώς τετορνευμένας2, 
Ων ai μορφάι τών αρετών είκόνιξον τάς πρώτας, 
Τήν θαυμασίαν τετρακτύν τών εύ καλών κρηπίδων, 
Î2s είναι τον μέν ένα ποϋν Φρονήσεως τον ένα, 

25g5 Τον δ' άλλον τής άρρενωπής καί τολμηρχς Ανδρείας, 
Toi» έτερον τής άψευδοϋς καί θείας Αληθείας, 
Καί τον σύν τούτοις τέταρτον σΊήλη ν Δικαιοσύνης. 

Ο πρώτος τχοϋ? τοϋ θρόνου ή Φρόνησι$. 

ίσΊατο γοϋν ή Φρόνησις εύσγήμων καί κοσμία, 
Τήν δεζιάν -μεν άνωθεν έγουσα τεταμένην, 

2600 Καί πρός αύτό το μέτωπον τον δάκτυλον κολλώσα, 
Τήν δέ λαιάν έπικλινή φέρουσα πρός τό σΊήθος, 
Καί μόνον ού διδάσκουσα διά τού σγήματός με, 
Οτι τον θέλοντα σοφόν αίσθήσεως τω θρόνω 
Ενιδρυθήναι καί καλήν άνάπαυσιν εύρήσαι, 

1 Ms. χαρίον. — 2 Probablement τετορνευμένουε. 



— 121 — 

2ΰο5 Χρή κεφαλήν τήν εαυτού τιμάν ανυπερθέτως, 
H T Î S έσΊιν ό ποιητής, ό συνοχεύς τών όλων, 
Καί φιληδόνους λογισμούς έλαύνειν έκ καρδίας. 
Τούτο γαρ οΐμαι την λαιάν σαφώς συμπαρεμφαίνειν ', 
Μέρος το περικάρδιον συνθλίβουσαν του σΐήθους. 

2610 Τοίουτον μέν Φρονήσεως έτύγχανε τό σχτ}μα, 
Ενός ποδός άποπληρούν, ώς έφην, ύπουργίαν. 

Ο δεύτερος πού ς του S-ρόνου ν Ανδρεία. 

Τό τής Ανδρείας δ'ίσΊατο συνήθως ώπλισμένον, 
Τό κράνος έν2 τή κεφαλή, τή δεζιά τήν σπάθην, 
Καί τήν άσπίδα τή λαιά, και σιδηρούν χιτώνα 

2615 Μέχ^ρις3 όσφύος κάτωθεν, όν Βώρακα καλούσι. 
Προς τούτοις μίτραν, κουλεόν, φαρέτραν, τόζον, βέλη, 
Καί τάλλα τά προσήκοντα τοις σΊρατηλάταις όπλα, 
ίν'Λ εχοιεν οι βλέπονΊες ύπόδειγμα κυρίως 
Οτι τόν φέρειν μέλλοντα τινών τάς άσθενείας 

2«2ο Ανδρείο»' είναι και σίεβρόν πάντα καθωπλισμένον, 
Καί κτείνειν μέν τούς άφανεΐζ εχθρούς και πολεμίους, 
Φέρειν δέ και τά τών έχβρών γένναιοφρόνως5 βέλν 
Ίω ποικιλόφρονι νοί πάντοθεν πεφραγμένον6. 
ίδέ1 και 3-ήλυ τήν μορφήν τό τής Ανδρείας σχήμα, 

2625 Αλλ' όμως οΐδεν άρρενος άπογεννάν άνδρείαν. 

Ο τρίτος πούς τού &ρόνου ή Αλήθεια. 

ίδέ8 καί τό 3-αυμάσιον τής Αληθείας σχήμα 

1 Ms. έμπαρεμφαίνειν, et το σΐήθος. 
5 Dans le ms ω pour έν. 
3 Ms. μέχρι καί όσφύος. 
" Ms. yv έχοιεν. 
5 Cet adverbe, qui manque au Thésau-

rus, a aussi été employé par Théodore 

Meliténiote. 

Studi te , cod. Par. 891, fol 109 r. Voy. 
également le cod. Par. 2 4 o 3 , fol. 4 9 , et 
Catal. codcl. gr. Nan. p. i 4 5 

8 Ms. ττεφραγμένο? 
' Ms. ei hé. 
» Ms τ / hé 

16 
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Ύή δεξιά φερούσιjs μεν λαμπάδα φλογοφόρον, 
Τή δε λαιά τοϋ σΊόματος ψαυούσης τών χειλέων, 
Η πάντως ότι φως έσΊιν καί φως φλογίζον αύθις 

a63o λαμπρύνουσα τούς άληθείς και φλέγουσα τούς ψεύδεις, 
Ως οιδε φλέγειν τον κηρόν τό πϋρ και κατακαίειν 
Τό δέ κρατεϊν τοϋ σΊόματος κρατεϊν έσΊι τοϋ -ψεύδους. 
Εί δέ κηρός ύλη φωτός και μέλιτος δοχεϊον, 
Γνοίης και τούτο προφανώς ώς άπό τών συμβόλων. 

2 63") Οτι γλυκάίνειν δύναται και τρέφειν και φωτίζειν 
l ias λόγος προερχόμενος έξ άληθών χειλέων, 
Καί πλέον οΐδε τού φωτός ό αληθής1 έκλάμπειν. 
Καί συσΊηρίξει τον λαμπρόν θρόνον τής Σωφροσύνης. 

Ο τέταρτος -αούς τοϋ θρόνου ή Δικαιοσύνη. 

Τό μέντοι θαυμασΊότερον Δικαιοσύνης σχήμα 
264ο Év τή λα ιά μέν πλάσΊιγγα χειρι τό φώς'2 κατείχεν, 

ϊσόρροπον τά σΊάθμια κατ άμφω κεκτημένην", 
Ύήν δεξιάν δέ τείνουσα πρός ούρανού τό ύψος, 
Καί τούτο προς τον θεατήν άνευ φωνής βοώσης, 
Οτι τήν πλάσΊιγγα Θεού βλέπων τήν άνωτάτην 

2645 Ορθώς εις πάντας δίκαζε τάς άδεκάσΊους κρίσεις, 
λδωροδόκητος κριτής ών έν τοις κρινομένοις · 
0ρα τεχιπτου μηχανή ν, όρα τεχνίτου φρένα'1. 
Οϊμαι γάρ ούτω συνετώς ούτω κατασκευάσαι 
ilpôs πλείονα καταρτισμόν τοϋ θρόνου της κυρίας 

265ο ΰς συνεχώς προσβλέπουσα τάς άρετά* έν τούτω, 
Μή κατεπαίρειν τε πολλά μηδέ κομπάζειν μέγα, 
Αλλά φρονεϊν μέν ταπεινά τήν φρόνησιν όρώσα. 

' Ms. ό αληθής λόγος έκλάμπειν. .l'ai re- 2 Peut-être σοφώς. 
t ranché λόγος, qui se trouve déjà au vers 3 Ms. κεκτημένη. 
précédent et qui rend celui-ci trop long. 1 Ms. φρέναν. 
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ΑνδοΙζεται δε συνετώς βλέπουσα την άνδρείαν, 
Φιλεί δέ την άλήθειαν τήν σΊήλην αΐδουμένη, 

-«655 Καί πάσαν πράξιν και βουλήν ζυγόν εύθυδικαίας ' 
Τώ κριτικώ του λογισμού πάντοτε ταλαντεύειν · 
Εγγύς τήν σΊήλην έχουσα τήν τής Δικαιοσύνης 
Καί τών τεσσάρων αδελφών φαίνεται διφρηλάτης'2. 
Ούτως κατωχυρώσατο τήν τέχνην ο τεχνίτης, 

a 6 6 o Μ ν ποτε ταύτην ή πληθύς τών εύφρανών κίνησηΛ 

Καί χαυνωθή ταίς ήδοναίς ίσως και παρεκκλίνη. 
Οέλων δέ11 μή τών άρετών και μόνον τή μιμήσει, 
Αλλά γε και τών λυπηρών έκδειματούν6 τω φόβω, 
Ακουσον τί σοφίζεται και τί κατασκευάζει. 

Περί τών ισταμένων δύο σΐηλών sis τόν Β-ρόνον αύτη?, 
ήγουν ζωή? xcù Βανάτου. 

a 6 6 5 Ενθεν κάκείθεν έσΊησε τού θρόνου σΊήλας δύο • 
Ùv ή μέν μία γύναιον έτύγχανεν ώραίον, 
Κεχαλκευμένον τεχνικώς έκ καθαρού χρυσίου, 
Χαροποιόν τό πρόσωπον δεικνύον και τήν &έαν, 
Κυματουμένους τών τριχών προσφέρον6 τούς πλοκάμους, 

•2670 Καί τήν μορφήν άσύγκριτον και ξένον χαρακτήρα, 
Εν άμφοτέραις ταίς χερσιν λαμπράν φιάλην ' έχον 
ΜεγίσΊην, χ^ρυσοχάλκευτον, έσφυρηλατισμένην, 
Εν ή προσήσαν8 τά τερπνά πάντα τού βίου τούτου, 

1 Lisez ευθυδικίας. Théodore Lascaris, 
cod. Par. 3 o 4 8 , fol. 78 r. : Μόσην V é-
χειν καί τήν εύθυδιχίαν, πόσον τό κριτι-
κόν, πόσον τό μεγαλοπρεπές χαΓμεγαλο-
φυές. 

a Mieux διφρηλάτις. 
3 Ms.. κινήσει et les verbes suivants à 

l'indicatif. 
4 J'ai ajouté δέ. 

5 Du verbe έχδειματόω, qui manque au 
Thésaurus, vient le substantif έκδειμάτωμα 
employé par German.Constantinopol. cod. 
Coisl. 278 , fol. 5 ν. : Πορεύσονται εΰσΊoyot 
βολίδες άσίραπής, ταύτα τά έζ αιθέρος έκ 
δειματώματα. 

6 Ms. προσφέρειν. 
' Ms. φυ έχων. Au-dessus άλην. 
' Ms. προσοϋσαν. 

ib . 
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Μάργαροι, λίθοι και χ^ρυσος, άργυρος και βοτάναι, 
2675 Αένδρα και κτήνη 1 καί νηκτά και πετεινά και ζώα, 

Τά μέν πρός γήν συρόμενα, τά δέ περιπατούντα, 
Καί πέπλων είδη διαυγών και πάν είδος ώραίον. 
Εί'ί τήν φιάλην έφερεν το γύναιον έκείνο 
Καί πρός τήν Κ όρη ν ετεινεν τάς χείρας άμφοτερας, 

^68ο ίίσπερ δίδουσα'2 πρός αυτήν έκείνην τήν φιάλην. 
Ούτω μέν οϋν φαινόμενον το σχήμα τοϋ γυναίου 
ΕύΊέγνως παρισΊάμενον τού θρόνου δεξιόθεν 
Προς δέ το μέρος τό λαιον τέτευχε τουναντίον, 
Ανδρα χαλκούν καί δυσειδή και μέγαν καί ζοφώδη, 

a685 Μελάγχρουν, άγριώτατον και βδελυκτόν τη «vcoc , 

Κόρας ύφαίμους έχοντα και λεοντώδη χείλη, 
Καί τρίχας άνω τήν όρμήν χοιροειδώς3 έχούσας, 
Φόνιον δέ που βλέποντα δεινώς προς τούς ορώντας, 
Τη μέν παλάμη τής χειρός ποτήριον κρατούντα, 

2690 Τών απευκταίων τοις βροτοίς φαρμάκων έμπλησμένον u, 
Τη δεξιά δέ φάσγανον μακρόν και καμπυλώδες, 
Éσΐιλβωμένον, σιδηρούν, δίσΊομον, τεθηγμένον 
Ος πρός τήν Κόρην μανικώς όράν σφοδρώς έδόκει, 
Οία πιγκέρνης άναιδής διδούς αυτή τό πόμα % 

ϊ695 Καί τη χειρί τήν άπειλήν σημαίνων τού φασγάνου. 
Ταύτας τάς σΊήλας έγωγε βλέπων έξεθαμβήθην, 
Καί καθ' αύτόν έθαύμαζον φροντίζων τίνος χάριν. 
É κ δεξιών μέν έσΊησεν Κόρην ό καλλιτέχνης, 
Και πάντες τήν άπόφασιν εύραμεν τοϋ θανάτου 

2700 Παρά τοϋ πάνΊων ποιητοϋ τοϋ ζώντος εις αιώνας, 

' Ms. «τείνει. Peut-être -σώμα. Jo. Cinnam lib. 11, 
2 Ms. διδούσαν. η" 8 Αν>?ρ ©αρά ΙΙέρσαι» έπ ιφζνής ,ό ς 
3 Ms. χειροειδώΐ. δεπτνούντι τω σουλτάν ένετίΟει τύ έκπωμα 
' Ce qui cont inue la glose d 'Hésychius ταίν χερσίν · Πιγκέρνην τούτον Ρωμαίοι κα-

Εμπλ^σμέν^ν , -πεπλι/σμένην. /οϊισι Voy. Ducange , ν. Π ιγχέρνη* 
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Os πάντα τά όρώμενα παραγα·)ών τώ λόγω, 
Απάντων έσΊι βασιλεύς τών άνω και τών κάτω. 
Ούτός έσΊιν έμός πατήρ, ούτος αύτός, ούκ άλλος-
Μητέρα δέ μου νόησον τήν άκαταληψίαν, 

2-ο5 Αγάπη ν και τα πείνωσιν είναι τάς άδελφάς μου· 
Ύήν άληθή νησΊείαν δέ γίνωσκε τιθηνόν μου, 
(ïs τούς μαξούς έθήλασα βρεφόθεν άκορέσΊως, 
Ού γάλα ρέοντας ρευσΊον, άλλά τούς θείους λόγους, 
Αι ων άρδεύονται ψυχαί πάντων τών φιλόθεων, 

2710 Αι'ών καταφωΊίζονται καί σώζονται κυρίως. 
Ύρείς μέν τάς Μούσα? λέγουσι τάς γαλακτοτροφούσας 
Καί τιθηνούσας τούς σοφούς έκείνους τών Ελλήνων, 
Ας και πολλάς* φημίζουσι παρό'/ους είναι λόγων, 
Σαπφώ, Κλείώ καί Ερατώ ταύταις έπωνυμίαις. 

27ΐ5 Εμάς " δέ μούσας νόησον τάς θεολόγους βίβλους, 
Tas θεϊκάς και σύν αύτώ3 Tas ήθικάς έκείνας· 
Αόγους γάρ αύται γάλακτος βλυσΊάνουσι πλουσίως, 
Kai xàs άνίκμους τών ψυγών και κατεζηραμένας 
EÎS γνώσιν έμβιβάζουσιν τής ού ρ αν ίου δρόσου. 

2720 Ταύτας τάς μούσας νόησον έμάς θεραπαινίδας, 
Από σπαργάνων τάς αυτών θηλάς μοι παρεγούσας. 
Ενταύθα δέ προσΊέταγμαι καί κατοικείν καί μένειν 
Περί τούς δόμους θαυμασΊούς κρείτΊονας τούτους, ξένε. 
Ai δύο προς άνάπαυσιν έγουσιν άδελφαί μου, 

2725 Ω?»4 καί τό κάλλος ού μικρόν ο βλέπεις διαφέρει, 
Ενθα καί συναυλίζονται τή τού πατρός κελεύσει. 
Ούτως ειπούσα παρευθύς εις τον ναόν έγωρει, 
Εμού κατόπιν βαίνοντος καί συνακολουθούντος. 

1 P e u t - ê t r e πολλών. Sapho ne faisait 1 Ms. éuoiis 

point partie des neuf muses. Voy. Apollod 3 Peut-être συν ιύτζιε 
Dibl 1 , 3 , ι Ms. Αρετώ. ' Ms. 6v 
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Il ερί τού να οΰ. 

Είχεν δ' έκείνος ό ναός κατασκευήν ποικίλην 
•273ο Εκ τίνων λίθων διαυγών πρασίνων τακτωρίων1, 

Οίτινες και χλοάξουσιν ελατΊον τών σμαράγδων, 
Οτι καί σμαραγδίξουσιν καί ήτΊονεδ όρώνται, 
Εκ γένους όντες καί αυτοί σμαράγδων χλοιαζόντων'2. 
Ού τό κάλλος άμήχανον ήν Ιδείν έν άνθρώποις· 

2735 Τόν Σολομώντειον ναόν σχεδόν καί γάρ ένίχα. 
Ουκ ήν έν τούτοις τις χαλκός, ού σίδηρος, ού ζύλον, 
Ού λίθων διακόσμησις τραχέων καί συνήθων, 
Ού πλίνθων3 πλάσις, ού πηλός, ού σύγχυσις άσβέσΊου, 
Ούκ άλλο τι τών υλικών τών οικοδομημένων · 

.' ηίχο Αλλ' όλος ήν άπό χρυσού καί λίθων πολυτίμων, 
Από μαρμάρων φαεινών, έκ καθαρών άργύρων, 
Εις όνομα τού πλάσΊου μου Θεού τού φιλάνθρωπου, 
Καί τού Υιού, καί Πνεύματος, Τριάδος τής άγιας· 
E/s όν συχνώς έσχόλαζεν νύκτωρ καί καθ' ήμέραν, 

27 i5 Προ? όν είχε τήν εμφασιν πάσαν άδιαλείπΊως 
Κορεννυμέ7>η τής τρυφής τού Βείου παραδείσου · 
Εις όν άγάλλονται χοροί ποΌούσι τών δικαίων, 
Καί τών γήινων καί φθαρτών πάντων καταφρονούσι. 

Ιίερί τού τάφου της Κόρης. 

Κατά δέ τό προαύλιον ταύτης τής έκκλησίας 
275ο Μνημείον εϊδον φοβερόν, καί Βάμβει συνεσχέθην 

Αν δέδοικε τόν Βάνα τον σκοπόν ή σωφροσύνη, 
Αν άρετάς καλύπΊουσιν ώς τούς νεκρούς οί τάφοι. 
Καί τί τό μέγα Βέαμα, καί τί τού τάφου χρεία, 

' Ms. τακτορίων. Voy. ν. ι ι 21\. των, comme plus h a u t , 2731, χλοάξουσιν 
' Peut-être l 'auteur a-t-il écrit χλοζξόν- 3 Ms. ττλήθων 
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Ελογιζόμην αυτόν, πολλάς έννοια; σΊρέφων. 
2?55 Η δέ προγνοϋσα μου καλώς ταύτας τάς ένθυμήσεις 

Πάσα?' τήν άμφισβήτησιν έλυσε θαυμασίως, 
ι Ού θνήσκουσιν ai άρεται, λέγουσα, νεανια· 
Ού γάρ θνηταί πεφύκασιν, ούδέ φθαρται τήν φύσιν · 
Αί τοϋ άφθάρτου γάρ πατρός άφθαρτοι θυγατέρες. 
ΠλίΗ' τοις ποθούσιν άρετάς μνήμη θανάτου χηρεία 
Καί σΊεναγμών και κωκυτών και θρήνων καί δακρύων 
Τούτου γάρ χάριν έσΊησεν τον τάφον τούτον ώδε. » 
Καί ή ν δακρύων πρόξενος ώς άληθώς ό τάφος · 
Οϊαν γάρ τήν κατασκευήν είχε παρηλλαγμένην, 

2765 Εκ λίθων μέν ήν λαξευθείς εύτέχνως αίματίτου, 
Τήν όψιν μελανίζουσαν έχοντος καί ζοφώδη, 
Αηλοϋντος τοϋ λαξεύσαντος συμβολικώς τον τάφον 
Το τού θανάτου ζοφερόν έκ τής χροιάς τού λίθου · 
Ους γάρ οί τάφοι κρυπΊουσι τούτους καλύττΊει ζόφος. 

2770 Ανωθεν δέ τού μνήματος τού λελατομημένου 
Στοά τις ήν περικαλλής, εις ήμικύκλου σχήμα 
Εγηγερμένον τεχνικώς παρά σοφού τεχνίτου, 
Μονοειδής έκ καθαρού καί τηλαυγοϋς χρυσίου, 
Τά ένδον κούφη, καί πολλών έλίκων πειτλησμένη 

2775 Καί τετρημένη γύρωθεν όπαίς μυριαρίθμοις, 
Αφ' ών είσδύνων άνεμος ένδοθεν τών έλίκων 
Στροβούμένος , είλούμένος άρρήτω τινι τέχνη 
Ποτέ μέν έπεμπεν κλαυθμούς θρηνωδουσών γυναίων 
Επερχομένων εις νεκρόν καί μοιρολογουμένων'2, 

2780 ( )ταν πραεία τις φωνή προσέπνει δηλονότι 
Ποτέ δέ πλήθους συμμιγοϋς γοεράν τραγωδίαν, 
Ûs όχλων πλείσΊων υπ' ανδρών βαρβάρων συσχεθέντων, 
Οτε πολλάκις άνεμος σφοδρότερος είσήλθεν. 

• Ms. τζεπλησυ-έι>ον. — 2 Ms. μυοολ. 
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Ούτως εύτέχνως τάς όπάς έτευζεν ό τεχνίτης-
2785 Ούτως τον τάφον γοερόν έποίησε τής Κόρης, 

()πά? μεγάλας τετευχως άλλα? μικράς, μεγάλας 
Kat τίνα? άλλα? πλείονας και μόλις φαινομένας, 
Καί πρός αύτά? τά? σύριγγας ένδον κατασκευάσας, 
ίϊσΐε τοϋ πνεύματος αύτών μέσον εισερχομένου 

279° Εναρθρον πέμπουσαι σχεδόν θρήνον έκ τής καμάρας 
Τον έν τω τάφω κείμενον ώσπερ μοιρολογούνται2. 
Κα ί ήν το μέλος τών οπών λύπης πεπληρωμένον, 
Ω? καί τούς οντάς μήκοθεν κινέίν πρός θρηνωδίαν 
Κα ί πείθειν τρέχειν άπαντα? άκοντα? πρός τον τάφον · 

2795 Οθεν ίσΊάμην έννεός ούκ έχων τι προκρίναι. 
ΕςεπλητΊόμην γάρ ορών τό μέγεθος τοϋ δόμου, 
Κα ί τών έντός και τών έκτος και τών3 μεσΊών χαρίτων. 
Τής κλίνης τήν κατασκευήν, και τό τής ταύτης πέπλον 
Εθαύμα'ζον, και τών φυτών τών κρυσΊαλλίνων ύψος, 

2800 Τών ινδαλμάτων τήν πληθύν, τήν τέρψιν τοϋ λειμώνος, 
Τήν τής κινσΊέρνης σύνθεσιν και τών έν τη κινσΊέρνη, 
Κα ί τών ορνίθων τά? φωνάς τών λιγυροφθογγούντων, 
Καί τού λουτρού 4 τά? χάριτας και τό τοϋ θρόνου κάλλος. 
Εί πως έπήνουν τον ναόν και τον τοϋ τάφου λίθον, 

28ο5 Καί τής σΊοάς τήν μηχανήν τήν άνωθεν τοϋ τάφου-
Λίαπαντά? εύφήμουν δέ τήν τέχνην τού τεχνίτου • 
Ηνί'κα δέ τό πρόσωπον έβλεπον τής δεσποίνης, 
Τών φαινομένων έκφαντών5 απάντων άμνημόνουν, 
Κα ί πάντας έπειθον6 αύΊής θα υμάξειν τήν ιδέ αν. 

Peut-être άλλα?, μιχράς μέν άλλα? s Cet exemple prouverai t qu'il faut 
Ms μνρολογοϋντα. écrire έχφαντόί, et non έχφχντος. Henri 
Peut-être όντων. Estienne est d ' un avis contraire. 
Ms. λοετρού, contre la mesure. ' Ms. έπειθεν. 
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Περί τού κάλλους αύτης. 

281 ο Ακουσον δέ και της μορφής τήν έκφρασιν έκεινης, 
Καί τέρφθητι και χάρηθι1 τή ταύτης διηγήσει, 
Καί Βταύμασον καθ' εαυτόν τής αρετής το κάλλος. 
Πάσι yàp ήν αμήχανος, ασύγκριτος, ροδόχ^ρους, 
Εύοφρυς1, εύσΊολος, λαμπρά, πραεϊα, λεπΊοτάτη, 

2815 Αευκή καθάπερ ή χιών, χαρίεσσα, κοσμία, 
Εύρινος3, εύχρους, εύειδής, ύπόςανθος, ούλόθριξ', 
Τήν ήλικίαν εύπρεπής, εύμετρος5 κατά πάντα, 
Το σχήμα πάνυ όρθιος ώς άτριβής τις κίων, 
Καί τήν κυπάρισσον αύτήν νικώσα τή συγκρίσει, 

2830 Ποτ ιξο μένη ταίς ροαΓί, ώς οΐμαι, τών χαρίτων. 
Ταύτης το βάδισμα γλυκύ, τέρπον τούς καθορώντας * 
λίκην γάρ αύτη ποταμού τήν κίνησιν ποιούσα, 
Ποταμοπεριπάτητος0 έδείκνυτο τοίς πάσι, 
Βαδίζουσα γαλήνιον καί βαίνουσα ταχέως. 

2825 Tî?r κεφαλήν χρυσοειδη τής κόμης ξανθιζούσης 
ΗτΊον ένταύθα τις ίδών μακρόθεν ϊσΊαμένην, 
Os είναι χρυσοπλόκαμον τήν κόρην και χρυσόχρουν, 
Χρυσοχυτοζανθότριχον σΐίλβουσαν ώς χρυσίον. 
Είχε και μέτωπον λευκόν χιονογαλακτώδες, 

ϊ83ο Καί λεπΊοτάτας τάς όφρύς, πλήν ού ζανθάς τήν τρίχα, 
Αλλά τι χρώμα κυανόν εύχρουν ένδεικνυμένας, 

Ms. χαριτι. 
! Ms. eioi^pos.Tzetz. Anteh. 115 : H yàp 

έην λευκή,τερενόχροος ,εύοφρυς,εύριν. Hé-

pbœst. Theban. cod. Par. 2/115, fol. 9 v. 

Εύοφρυς, μέσος το μέγεθος καί λειχΊός. 
Heplia-st. Tbeban. cod. Par. 2^17, 

fol. lx6 r. : Μικροκέ^αλοί, εύριΐ'ος. On disait 
également εΰριν. vov. la note précédente 

Meliténiote. 

4 Μί.όλόθριξ 
5 Ms. άμετρος. 
0 Ajoutez ce composé au Thésaurus, ainsi 

que les mots ττοταμοφορίχ, cod. Par. 2661 , 
fol. 272 v., et ποταμόρειθρος, De Mirac. 
S. Demetrii, Dolland. Oct. t. IV, p. 162 : Δά-
κρυα ταοταμόρειθρα έκχεόμενα. 

7 Probablement un verbe corrompu 

•7 
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Ôs φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν την Βέσιν τών οφρύων · 
Αψίδας είχε χυανάς, εύχύχλους, ήμιχύχλους · 
Τό βλέμμα ταύτης ένυγρον, χαρίτων πεπλησμένον · 

2835 Η pis τήν Βέσιν εύπλασΊος, ανάλογος, εύθεΐα, 
Τήν τού προσώπου τήν μορφήν χάλλος συντεθειμένν. 
Μ παρειάι δέ τρίχροον έπέφαινον το χ^ρώμα, 
Χευχόν ομού χάι χόχχινον χα ι περιπορφυρίζον 
Ω» τοίζ όρώσι φαίνεσθαι τάς παρειάς έχείνας 

284" Πορφυρολευχοχόχχινον έχειν χρωματουργίαν. 
Τά χείλη δέ χοχχοβαφή '2 φαινόμενα τήν Βέαν, 
Παρομοιούντα προφανώς τοις μυριπνόοις ρόδοις 
Εκ τών χαλύχων νυμφιχώς άρτι προερχομένοις , 
Ούτως ώρώντο φαεινά χοχκινο€ε§αμμένα11, 

2845 ύσΊε δοχείν τοις βλέπουσιν τά χείλη τά τής Κόρνς 
Εχειν βαφήν ροδοβαφή 5 χαι ρόδων είναι φύλλα. 
Ο πώγων δέ λευχότατος χρυσΊαλλογαλαχτόχρους1'. 
Ούτως ή Κόρη τήν μορφήν πάσαν ΰπερενίχα. 
Εμπνουν έδόχουν γούν όράν τω τότε τήν σελήνην, 

285ο Η χάι τόν ήλιον αύτόν επί τής γης βαδίξειν 
(ΐς εις ανθρώπου σχήμα τι1 ούτω μεταπλασθέντα, 
Και πείθειν εΐχον εαυτόν ώς άϋλον ή Κόρη 
Σχήματι φέρουσα μορφήν όλη συγχεχραμένη \ 
Τό προσημάντηρον μαθών άπαν άπλανεσΊέρως, 

2855 Ο μόλις ίσχυσα μαθεΐν ύσΊερον έχ τής Κόρης. 
Και τις έχείνης τής μορφής συγγράψαιτο τό χάλλος; 

1 Ce mol manque aux lexiques σΊάλλωσις, employé par Jean Stauracius 
1 Voy. plus h a u t , vers 456 . in S. Demetrium, cod. Coisl. 1/46. fol. 28v. 
3 Ms. -προερχόμενα. Kai τής έμφυτου τών πολιτών δυνάμεωs 
' Ajoute/, ce mot aux lexiques. τελεία χρυσΊάλλωσις. 
5 Ms. poSoëapijv. 1 Ms. σχήματι. 
Cl Ce composé manque au Thésaurus, 8 II y avait 0λ>/ν συγκεχραμένην. mais 

auquel on peut ajouter aussi le mot χρυ- on a gratté les v. 



— 131 — 

TÎS παραδώη τη μορφή, και τις διαμορφώσει 
Ποικιλοχρόοις χρώμασι ζωγράφων την παρθένον; 
Ποίος δέ λόγος ποιητών εύγλώτΊων παρασΊήσει; 

286ο ΙΙάντων ορών τάς χάριτας του κάλλους μειδιώσας 
Καί τής σοφίας τό πολύ, και τό γλυκύ τού λόγου, 
Ομηρος ό σοφώτατος έγραψεν αν τήν Κόρην. 
Ισίαται μέσον τών μουσών και μέσον τών -χαρίτων, 
Η καί παράδεισον τερπνόν είναι τών νηρηΐδων 

2865 Ανθών παντοίων ευωδών και δένδρων πεπλησμένον 1 

Ούδεν δ' ίσάξιον αύτής άπειρων θαυμασίων 
όθεν τών πάσιν ίμερτών εύφορηθεϊς3 εις κόρον 
Ύμνον εύχαρισΊήριον άνέπεμπον τη Κόρη, 
Ûs τής τοσαύτης ήδονής καί τής χαράς προξένω \ 

2870 Η δέ λαβοϋσα τής χειρός ήγαγε πρός τήν πύλην, 
Καί λόγοις πρός με συμπαθώς έχρρήσατο τοιούτοις · 
« Ανθρωπε, λέγουσα, φθαρτέ, φίλε τής άφθαρσίας, 
Οίκτείρω σε τής πρός ημάς αύτόμολος 5 έλθόντα, 
Καί βούλομαι διδάζαι σε τήν γνώσιν τών ένθάδε, 

287Γ1 Ύών έξωθεν και τών έντός φημι τοϋ παραδείσου, 
Οπως διδάσκαλος φανης0 πολλοίς τών όψιγόνων 
Πρός άρετήν τό φρόνημα τών νέων διεγείρων. 
Καί δη μοι πρόσχες άκριβώς, και τά βελτίω γνοιης. 
ΙΪ μέν οδός ήν ώδευες έκείνην καταμόνας, 

288ο Η τών άνθέων τών φθαρτών και δένδρων πεπλησμένη, 
Χάρυ§διν μέσον έχουσα κρυβδήν όρωρυγμένην, 
Οδός ύπήρχεν άντικρυς τοϋδε τού πλάνου βίου, 
Τ έρπουσα μέν ταϊς ήδονα~ις, πέμπουσα ' δέ πρός χάος 

Ms, μιδιώσα. 
2 Ms. πεπλησμένων 
3 Lisez έμ<2ορΐ]θει$ 
4 Ms. -nrροζένου 

Peut-être : Οίκτείρω σε τον πρύϊ -ημάς 
αύτόμολον έλθόντα. 

6 Ms φανείς. 
Τέμνοντα et πέμποντα dans le man. 
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Τού? τερ^πομένους ήδοναίς 1 αίφνης τής αμαρτίας. 
2885 Χάρυβδις γάρ ώς αληθώς εσΊΙν ή αμαρτία, 

Προς ήν φιλήδοναι'2 ψυχαι πίπίουσιν άπροόπΊως, 
(ΐς τοίς γηίνοις και φθαρτοίς ούσαι προσηλωμέναι, 
Καί τάς αισθήσεις συνετώς ού χαλιναγωγούσαν 
Ai τών παθών γαρ ήδοναι καί τά τερπνά τού κόσμου 

2890 Δένδροισι παρ εικάζονται, φυτοίς τε καί βοτάναις-
Αμάραντον3 γλυκύτητα και τέρψιν κεκτημένα-
Πλ)?ν εϊ τις βλέπειν1* προς αύτά διαπαντός ού &έλει, 
Αλλ' ώσπερ κτήνος προς τήν γήν §ΐ όλου κατανεύει 
Καί γοεραίς τών νοερών έπισκοτεί φροντίσιν, 

2895 Αλλ'ώ? κυρίως άνθρωπος άθρείν άνω τήν ώπα, 
Ευθέως έλλαμφθήσεται ταίς ξέναις λαμπηδόσιν 
Ίών οικημάτων τών έμών, μισήσει δέ τά κάτω, 
Καί προς τήν λάμψιν τού φωτός δραμεΐν έπιζητήσει, 
Ού μέντοι μόνος και χωρίς έμού τής σωφροσύνης 

2900 Ίής τών φρουρίων τών έπΊά λυούσης τάς δυνάμεις 
Καί πάσαν άδιόδευτον τούτου μηχανουργίαν 
Ιιοδεύτην5 τοίς πρόσφυξιν πάσι παρεχομένης . 
Ô γάρ οίκείοις χ^ρώμενος &ελήμασιν ή εΐση 
Καί έκζητών παρά Θεού βοήθειαν εύφρόνως, 

29°5 Μηδ'οδηγόν προς τά καλά τήν Σωφροσύνην έχων, 
Είρχθήσεται μέν τάχισία τω πρώτω τών φρουρίων, 
IIικράν δέ τήν άπώλειαν και κόλασιν εύρήσει, 
Αιπλήν ζημίαν πεπονθώς έζ ύπερηφανίας. 

Ερμηνεία, τών έπΊά φρουρίων. 

Ο ' τών έπΊά γάρ άριθμός φρουρίων δυσαλώτων 
1 Ms. ηδονής. ' Dans le ms. βλέπει 
2 Lisez φιλήδονοι. 5 Lisez διόδευτον. Voy. vers 633. 
3 Dans le ms. άμαράντων. Le copiste a 4 Ms. παρεχομένη. 

sans cloute omis quelques vers. ' J'ai ajouté l 'article ô. 
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291<J ΑΙνίτΊεταί σοι το πολύ τών νοητών παγίδων 
Καί1 κωλύουσιν εύμαρώς προς άρετήν βαδίσαι 
Κα ί τών αιώνων τών έττΊά τάς δυσχερείς διόδους · 
As έιτϊ λύμη τών ψυχών και τών καλών κωλύμη'1 

EÎS γενεάς και γενεάς εις τούς έττΊά αιώνας 
2915 ΕσΊησεν ώσιτερ φρούρια κλόνου3 καί μετά τρόμου, 

Os τής κακίας έρασίής, πατήρ τής πονηρίας, 
Τά πάθη λέγω τής σαρκός, καί τούς πικρούς πολέμους, 
Καί πάσαν άλλην κάκωσιν ώς ποταμούς καί θήρας. 
Βόθρους καί τείχγ\'1 μέγισΊα, γεφύρας σΊενωτάτας, 

2920 Καί τάλλα πάλιν τών έπΐά πολυειδών φρουρίων 
Ύών επί θήκαις5 ταίς έμαΐς · ό διελθών τάς θύρας, 
Τήν πύλην τήν δυσάνοικτον, ήν Κέρβερος μέν έξω, 
Ëνδοθεν θείος άγγελος καθώς οράς φυλάτίει, 
Φάσγανον φέρων ταίς χερσίν καί βέλος φλογοφό'ρον, 

2926 Âφόβως είσελεύσεται καί μετά παρρησίας 
Τον τών άφθάρτων έννοιών θεάσασθαι λειμώνα. 
Καί τοις έν τούτω θαύμασΐοίς τον νουν ένασχολείσθαι, 
Ουδόλως μνείαν τών ρευσΊών ποιούμενος ένθάδε. 
Τις γάρ ορών τών έκπαλα ι σοφών άνδρών τήν σΊήλην, 

2g3o Καί τών άνδρείων σύν αυταίςύ κριτών καί βασιλέων, 
Καί τών έν άλλοις πολλαγώς φανέντων ευδόκιμων 
Καί άγαθοίς καί πονηροΐς καί φαύλοις καί μή φαύλοις, 
Εί τούτων τό διάφορον ήκριβωμένον μάθοι1, 
Κα ί πώς οί μέν εύρίσκουσιν άφθαρτον βασιλείαν, 

2g35 Οί δέ γε φαύλοι κόλασιν φρικτήν εις τούς αιώνας, 
Ού τών κακών έκφεύξεται9, καί τών καλών ζητήσει: — Ttxzjrt 

A»t" 7t xx û's' Λ CÇt ~Ç l/i Xi Te 
' Peut-être at. Κολνονσιν dans le 111s 5 Ms. έπιθήχεε. _ 
2 Ms. καλλών χωλήμην. 6 Sous-entendu σΊτήλικ. 
3 Ms. χλόνον. 7 Ms. μάθει. 
4 Ms. τε ίχο ι . 8 Ms έκφεύζηται. 
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Τις δε και τούτου τού ναού καταμαθων την χάριν, 
Τ ού τήν άπάθειαν σαφώς καθυπογράφοντός 1 σοι, 
Ού χα ι προς τό προπύλαιον συμβολιχώς μνημεΐον 

2<:iào Αηλούν ώς τήν άπάθειαν μνήμη χωρίς Βανάτου 
Ουδείς χατώρΟωσέ ποτέ τών γηγενών έν βίω. 
Καί γάρ ώς οΐχος τίμιος Τριάδος τής άγιας 
Η πάναγνος άπάθεια, τών άρετών τό κράτος, 
Ηΐ' τού Βανάτου μνήμην δέ μόνην μελέτην εξει 
Ω» δί αύτής έλεύσειεν προς ύψος άπαθείας-
Εναργή μνήμην τήρησον Βανάτου σή καρδία2, 
Καί προς τήν έξοδον σαφώς έτοίμασον τά έργα, 
Τούτο δή ένθυμούμενος ήκρι€ωμένως ότι 
Ούδείς διήλθεν άνθρωπος τήν πύλην τής εισόδου, 

29&ο ()ς ού παρήλθεν ώς Βνητός τήν πύλην τής εξόδου. 
Εκ γής παρήχθης γάρ Βνητός καί γή πάλιν όφθήση, 
Καθάπερ πάντες οι Βνητοί σάρκα λαβόντες ταύτην. 

δέ νόησον τήν γήν, άφ'ής γυμνός έζήλθες, 
Καί πάλιν πάντων γυμνωθείς προς ταύτην άπελεύσει, 

29&5 Καί πάλιν μετά Βάνα τον φρικτώς έξανασίήσει, 
Ο τ ε τά γένη τών βροτών πάντων τών άπ' αιώνων 
Αίφνης έξανασΊήσονται σάλπιγγος κρουομένης, 
Ω s λόγον άποδώσοντες τών πεπλημμελημένων, 
Κα ί χύψονται καί κλαύσονται πάντες οι κακεργάτα ι, 

2960 Καί προς τό πύρ ριφήσονται έκεϊνο τής γεέννης. 
Οί δέ βιώσαντες καλώς, μή πράξαντες δέ φαύλα, 
Χαρήσονται3, τερφθήσονται, σχιρτήσουσι μεγάλως, 
Καί συναριθμηθήσονται χοροίς τοις τών άγγέλων, 
Χαβόντες τόν Παράδεισον, ώσπερ άντιμισθίαν. 

296fl Εκεί χαρά διηνεκής καί τέρψις τών άγγέλων · 
Εκεί χοροί τών νοητών άγγέλων, άρχαγγέλων, 

Ms. χιθ'ΰπογράφοιν τόσσοι.— 2 Ms. σήν καρΒίχν. — 3 Ms. χαρίσονται 
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0« τον παντάνακτα Θεόν ύμνούσιν άσιγήτως. 
Εκεί έσΎιν τέρψις πολλή καί θυμηδία ξένη , 
Καί γήθος άνεκλάλητον, α Ιώνιος ζωή τε 

297° Mj? πληρουμένη πώποτε, τώ χρόνω παρεκτούσα . 
Εκεί πληθύς τών προφητών και πάντων τών μαρτύρων 
Χγάλλεται '2 τά μέγισία, βλέπουσα γαρμοσύνας 
Καί τών δικαίων έν ταυτώ καί τών αγίων όλων. 
Ομού συναγελάζονται τεριτόμενοι τη θέα 

297& Τού Παραδείσου τά φυτά τά θεοφυτευθέντα1'. 
Εκεί δοξάζει Χερουβίμ τον πάντων βασιλέα, 
Ωδ ποιητήν καί κύριον καί κΊίσΊην τών άπάντων. 
Εκεί γεραίρει Σεραφίμ ΧρισΊόν τον ζωοδότην, 
Ω» μόνον παντοκράτορα καί μόνον ποιητήν τε. 

2980 ΕκεΓ δυνάμεις ούρανών καί πάσα ι έξουσίαι, 
Αρχαί καί κυρίότ?7τεί καί θρόνοι λειτουργούσης 
Πάντων έν φόβω τώ Θεώ4 θρόνω παρεσίώτα. 
Εκεί λοιπόν άνάπαυσις πάντων τών άπ' αιώνων 
Ίών βιωσάντων έπί γης καλώς καί θεαρέσΊως. 

2g85 Εκεί βεβαία γαρμονή πέρας ού κεκτημένη, 
Καί δόξα πλήρης ήδονής καί πάσης εύφρασίας. 
Εκεί δικαίων ή ζωή λήγοςά μηδέπω σγούσα· 
Εκεί ζωή περιχαρής άείζωος διόλου, 
Η τού θανάτου τήν όρμήν μηδέπω φοβουμένη. 

2990 Εκεί0 καί Ύάρταρος έσΊίν καί ζόφος Αδου ξένος, 
Καί τών οδόντων ό βρυγμός ό φοβερός και μέγας. 
É κει προσρέει ποταμός ο πύρινος καί ζέων, 
Καί φλέγων τούς άμαρτωλούς, εί καί μή κατα@λέγων. 

' Peut-êl re τού χρόνου τταρεξ ούσα, ou ' Probablement WJOÙ .. . τζαρεσ'ωτων. 
χρόνω -maρεχταθείσα. 5 Cette forme inusitée, το λή-yos. vient 

2 A la marge Αγαλλίασα en rouge. probablement de λήγω. 
1 Ajoutez ce mot au Thésaurus, qui ne 6 A la marge et a 1 encre ronge . Ύάρ-

donne que θεοφύτευτος et Θεόφυτοί. ταροί 
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Εκεί σκότος έξώτερος, ενδότερος ό ζόφος, 
•2995 Ονπερ ανθρώπου λογισμός ού δύναται λαλήσαι. 

Εκεί σκώληξ ακοίμητος, ό τρώγων άεννάως 
Καί κατεσθίων αφειδώς και κόρον μή λαμβάνων, 
Απαντας περιμένουσι τούς μή καλώς φρονούντας 
Μηδέ τοίς παραγγέλμασι τοίς &είοις πειθαρχούντας 

3 ο ο ο Μ;?δέ μή ώς] άγνοήσασιν έν τω παρόντι βίω, 
Αλλά ποθούσι ταίς τρυφαίς Βέλγεσθαι ταίς τού βίου, 
Καί καθ' έκάσΊην άμεΊρα παρανομείν ήμέραν, 
Καί άσελγαίνειν άκρατώς, και κλέπίειν, και φονεύειν. 
Τ ους δέ μετανοήσαντας και κλαύσαντας ένταύθα 

ÎOOF) Καί πλύνουσι2 τά πΊαίσματα τούτων μετά δακρύων, 
Καί προσευγ^ή διηνεκεί7', καί κόπω, και νησΊεία, 
Καί τών δακρύων ταίς ροαίς, καί μάλλον άγρυπνία, 
Ο τού Θεού Παράδεισος δέξεται κληρονόμους. 
Επεί κλαυθμός καί κωκυτός ούκ έσΊιν ούδέ 3-ρήνος, 

3 ο ί ο Ού σίεναγμός, ούδ' οδυρμός h, ού λύπη καί πικρία. 
λοιπόν \1υχή:';' τί μέλλεις, τί βραδύνεις; 
λύριον γάρ ό θάνατος άνέτοιμον εύρών σε 
Αρπάζει και θερίσει σε τή τμητική δρεπάνη, 
Καί προς κολάσεις πέμψει σε τάς μή φερούσας τέλος, 

3ο15 τής μερίδος, ξένε μοι, Κύριος ρύσαιτό σε, 
Καί βασιλείας δείξει σε τής άνω κληρονόμον. 

Μέγας6 ει, είπον, βασιλεύ, Κύρίε, παντοκράτωρ, 
Καί ΒταυμασΊά τά έργα σου, καί ξένα, καί μεγάλα, 
Καί λόγος βρότειος ούδείς προς ύμνον έξαρκέσει, 

3ο'2ο Ιών Βταυμασίων σου πολλών όντων καί παραδόξων. 

1 Les mots μηδε μη ώ$ sont corrompus. 
Peut-être μηδέν zsws (τών έν τώ βίω). 

2 Peut-être ταλύνονras 
Ms. διηνεκή. 

" Ms. ό δ' όδνρμόί 
5 II m a n q u e qua t re syllabes. 
" A la m a r g e et à l ' encre rouge : Î2 

•9-aùua 
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Σύ γάρ κελεύσει xcli βουλή παραγαγων τά πάντα, 
Και συ προνοία διοικεί? τον κόσμον και θελήσει, 
Σύ συναρμόσας πάν κΊισΊόν σΊοιχείων 1 εκ τεσσάρων 
Èv μόνοιs τέτρασι καιροίs έσΊεφάνωσας όλον 

3 o a 5 Τον κύκλον τοϋ λυκάβαντος τού δώδεκα μηναίου. 
Σε τρέμουσιν ai νοεραί πάσαι δυνάμει? μόνον, 
Σέ νύν υμνεί φωτοφανώς ήλιο? και σελήνη, 
Κα« δόςαν άναπέμπουσαι δοζολογοϋσι μέγα2. 
Éi> σοι τυγχάνει τά πολλά τοϋ θείου πόλου τούτου 

3 ο 3 ο Â σ ί ρ α φανέντος ουρανού σύν τοίs έπΊά πλανήται$. 
Σού3 δ' υπακούει και τό φώς ώς όντος φωτοδότου. 
Σε φρίτΊουσιν ώς παντουργόν άβυσσοι τών υδάτων. 
Σοι4 και πηγαί δουλεύουσιν, ώςπηγήν ζωής έχων5' \ /,·ο ν > 
"V ^ i/^fl/VTTc*/-] Srrinm c.T&nifvt? ΤΑ*ι Λ«ι - m n r i ^ T n i j Σ ύ ° καβάπερ δέρριν ετεινας τον ούρανόν προβάτου. 

.ΤΙ, ν * V , -, , r V * 7 i 1 / * > Λ V / Λ' ί ί ! -Λ Υ • / ι ft· .· W T t C f H A T« l / 

3 ο Σ υ εσιερεωσας τνν γην έπι των θεμελίων, 
Βάθρον μηδόλως σίερεόν έχουσαν8, αλλά ύδωρ. 
Σύ δε περιετείχισας τήν θάλασσαν έν ψάμμω. 
Συ τούτον τον λεπΊότατον άέρα, παντεργέ μου, 
Έ,γχεας0 προς άναπνοάς πάντων τών ζώων τούτων, 

3ο4ο Τών όρωμένων έπι γής καί τών αίθεροδρόμων, 
Βροτών φημί καί πετεινών καί ζώων τετραπόδων. 
Σε λειτουργούσιν ώςΚ) άεί δυνάμεις τών Αγγέλων, 
Καί προσυμνούσι καί χοροί τών θείων άρχαγγέλων • 
Συ γάρ ων άπερίγραπΊος Θεός, άνέκφρασΊός τε, 

3ο45 Αναρχος11 τέ καί ποιητής πάντων καί παντοκράτωρ, f( r ν, ·x ; - ··/' 
Επί γής ήλθες δουλικήν λαβών μορφήν έθέλων. 

Ms. σίοιχεΐον. " Peut-être Σύ δ 'ώσπερ bépptv 

* II faut sans doute transposer ces deux 7 Peut-être ΣΟ δ'έσ7ερέωσας 
vers, et met t re le 3 o 2 8 avant le précédent 8 Ms. έχουσα. 

; Ms. συ δ' . 9 P robablement έχεας. 
" Ms. συ και 10 Peut-ê t re είσαει. 
5 II faudrait έχον ri " Ms. Αναρχος xai ποιητής. 

Meliténiote 18 
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Ού γάρ έφερε?, δέσποτα, δι' οίκτιρμών σον σπλάγχνα 
Οράν τό γένος των βροτών τυραννούμενον βία 
Τπό του δαίμονος αυτού τού ψυχο§ροτολέτου. 

3ο5ο όμολογούμεν σού, ΧρισΊέ, την χάριν τήν μεγάλην, 
ΚηρύτΊομεν τόν ελεον όν εις ήμάς είργάσω * 
Σύ γάρ όφθείς έπι τής1 γης ό θεός ημών πάντων, 
Κα! τοις άνθρώποις ώς Θεά? Βέλων συνανασΊήσεις. 
λέομαι νυν, παμ§ασιλεύ '2, τής σής φιλανθρωπίας 

3ο5Γ> Μή ξένον με τού νοητού γενέσθαι ΐίαραδείσου · 
Αλλ' όνπερ3 νύν τόν αίσθητόν είδον λειμώνα τούτον 
Καί τών αύτού χαρμονικώς άπήλαυσα χαρίτων, 
Ούτως κάκεΐνον ϊδοιμι τόν νοητόν λειμώνα 
Καί τούτου πάντων τών τερπνών χαρίτων απολαύσω. 

3ο6ο Ο τ ί 4 πρέπει σοι δόξα, βασιλεύ, πάντων εις τούς αιώνας, 
0 τρισυπόσΊατε3 Ίριάς, ούσία μονού μέν η. 
λόξα σοι, τρισίφωτε6, τή δούση τέλος'. 

au Thésaurus, ainsi que les suivants : Τρισ-
σοκλεής, Tliéod. Lascar, cod. Par. ι ι , 
fol. 68 r . — Ύ ρ ι σ σ ο λ α μ π έ ω , Qui r in i . OJJic. 
orlhod. t. I , p . 8 ; cod. Par. Suppl . 287, 
fol. 18 ν. — Ύρισσόμορφος, Catal. Bandin i . 
t. III , p. 357, qui écrit à tort τρισίμορφος. 
— Ύρισσοφανής, Spicil. Rom. t. II, p. 6 , à 
inoins qu'on ne lise τρισσοφαης. — Τρισ-
σώνυμος, cod. Par. 1277, fol. 180 r. 

7 Les deux, derniers vers sont écrits a 

l 'encre rouge. Le dern ier a trois syllabes 

de moins. Peut-être Καί δόξα σοι, τρισσό-
φωτε , ou bien Δόξα σοι, ώ τρισσόφωτε, τή 
δούσι7 μοι τά τέλος. 

' J'ai ajouté της. 
' M s. τιζμξχσιλεϋς. 
3 Ms. αλλ' όπερ. 
' Ce vers a deux syllabes de t rop; je 

retrancherais ότι. Encore βασιλεύς dans 
le manuscri t . 

5 D'où Γadverbe τρισυποσΊάτως, em-
ployé par S. Germain de Constantinople, 
cod. Coisl. 2 7 8 , fol 122 ν. : Καί Ôv τρόπον 
έπιποθεϊ ή έλαφος έπι τάς πηγάς τών ίιδά-
των, ούτως έπιποθεϊ ή ψυχτ} μου πρός τόν 
θεόν τον ίσχυρόν, τον ζώντα, τόν έν Ιορ-
δάνη τρισυποσίάτως φανερωθέντα. 

6 Je lirais τρισσόφωτε. Ce mot manque 

FIN. 



ADDITION. 

A ia notice sur les membres de ta famille des Melitemotes (p. 2 et suiv.) 
il en faut ajouter un cinquième nommé Jean , auquel Michel Gabras a 
adressé une lettre. Cette lettre est la i4oe du recueil conservé dans te ma-
nuscrit grec de Venise n° /1/16. C'est sans doute à l'un de ces personnages, 
et peut-être à notre poëte, qu'il faut attribuer les vers publiés par Ducange 
(Glossar. med. gr. s. ν. Χαόνε ιν ) d'après le manuscrit grec de Paris i 3 i o . 
fol. 65 v°, et qui portent en tête Tôt/ Μελπινιήτου. Voy. M. Boissonade, 
Anecd. gr. t. I I I , p. U77. 


