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NOTICES ET E X T R A I T S 
D E S 

MANUSCRITS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉBJALE 

E T A U T R E S B I B L I O T H È Q U E S . 

POËME ALLÉGORIQUE 

DE M E L I T E N I O T E , 

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

P A R M. M I L L E R . 

Le poëme dont je donne ici la première édition provient 
d'un manuscrit grec de la Bibliothèque impériale, lequel, après 
avoir porté le n° 3 5 6 i 2 dans l'ancien fonds du roi, est aujour-
d'hui inscrit au catalogue imprimé sous le chiffre 1 7 2 0 . 

Ce manuscrit, apporté d'Orient en 1 6 8 7 , 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 ^ 9 2 , 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 

TOME x i x , 2E par t ie . 1 
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ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

2 NOTICES 
Boivin, laquelle ressemble, à très-peu de chose près, à celle 
du catalogue imprimé. Dans ce dernier, l'article 14° est ainsi 
conçu : « Melitinioiœ versus politici de temperantia, in quibus 
amatoriae quœdam et variae narrationes reperiuntur. Initium 
Ερωτική διήγησις. 0|)us ineditum, constans versuum tribus 
millibus etamplius, multaque scitu non indigna complectens. » 

Le nom de Meliténtote n'est accompagné d'aucun prénom, 
et cependant celui qui a rédigé la table alphabétique des noms 
d'auteurs1 a placé ce poëme sous le nom de Constcintinus MELI-
TENIOTA, qui aurait composé aussi un autre ouvrage intitulé 
Medicamentoram compositiones, et conservé dans le manuscrit 
n° 219/i. Cette attribution est toute gratuite, et n'est justifiée 
ni par le manuscrit, ni par aucun renseignement littéraire, ni 
par l'ouvrage lui-même. 

La famille des Meliténiotes était célèbre à Constantinople 
vers la fin du xmc siècle et au commencement du xive. Nous 
allons passer en revue les membres que nous connaissons. 

i ° Théodore Meliténiote, né à Constantinople, était grand 
sacellaire, maître des maîtres (διδάσκαλος των οίδοι,ο'κά'λων'*), et 
archidiacre de la grande église de Constantinople2. On trouve 
une notice assez détaillée de ses ouvrages dans la dissertation de 
Léon Allatius, De Theocloi^is et corum scriptis, qui a paru l'année 
dernière dans le tome VI de la Bibliotheca Patrum3 de feu l'illustre 
cardinal Mai, avec deux autres du même genre, De Nicetis et 
De Philonibus. Il est bien regrettable que Harles n'ait pas connu 

' Dans la même lable les deux Melité-
niotes sont placés l'un sous le nom de 
MELITENIOTA ( Conslantinus) et l'autre sous 
celui de TIIEODORUS Meliteniota. On au-
rait dû les placer lous les deux au nom de 
famille avec renvoi aux prénoms. Com-
ment savoir, en effet, s'il existe plusieurs 

écrivains nommés Meliténiote, s'ils ne sont 
point réunis sous ce nom ? 

2 Voy. la fin de son Proœniiuin in astro-
nomiam, Fabric. t. X , p. 407. 

3 Voyez, sur cet! e collection, les arlicles 
que nous avons publiés dans le Journal 
des Savants, 185/* et 1855. 
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ces trois dissertations, pour les insérer dans son édition de la 

Bibliothèque de Fabricius, à côté de celles De Georcjiis et De ALLÉGORIQUE 
• ι de 

Psellis, qui sont bien moins importantes. Comme peu de per- MeHténiote. 

sonnes ont à leur disposition la nouvelle collection du Vatican, je 
pense qu'il ne sera pas sans intérêt pour le lecteur de repro-
duire ici la notice de Léon Allatius sur Théodore Meliténiote. 

« CXXXIII. Theodori Meliteniotae cjrœca Evangeliorum eocpo-
skio extat Romse in bibliotheca vaticana; Gesnerus. Theodorus 
Meliteniotes grœce Evangelia interpretatus, extat ms. in bibliotheca 
vaticana ; Possevinus. Ego legi ipsius harum in Evangelia enarra-
tionum librum quartum, cujus titulus ita se habebat ; Τ ου 
μεγάλου σακελλαρίου της αγιωτάτης μεγάλης του θεού έκ-
κλησίας, και διδασκάλου των διδασκάλων, και άργ^ιδιακόνου 
Θεοδώρου του Μελιτηνιώτου των εις τρίαδα τριπλήν εξηγή-
σεων του δια τεσσάρων Ευαγγελίου το τέταρτον. « Magni sa-
« cellarii sanctissimœ magnae Dei ecclesiae, et magistri magis-
« troruin, et archidiaconi Theodori Meliteniotae, enarrationiim 
« in triplam triadem Evangelii, quod ex quatuor unum factum 
« est, liber quartus. » — Ejus introductio hœc est : θεού τρι-
συποσίάτου και παντοδυνάμου συναιρομένου, πέρας μεν 
δέγ^εται συν τω πρώτω βιξλίω και τω δευτέρω, και το τρίτον 
του παρόντος συντάγματος, εν ω δη συντάγματι σκοπός ούτος 
έμοι τω μεγάλω σακελλαρίω της άγιωτάτης μεγάλης του θεού 
εκκλησίας, και διδασκάλω των διδασκάλων, καϊ άργ^ιδιακόνω 
θεοδώρω τω Μελιτηνιώτγ, πάσαν κατά μέρος την 'ιεράν τού 
3-είου λουκά βί§λον εύαγγελικήν ερμηνεύσαι καθ' όσον οίον 
τε, ταύτη τε συν εξηγήσει προσθέϊναι, κατά γ ε τον τω λόγω 
καιρόν προσήκοντα, και à τοις άλλοις εύαγγελισΊαίς τούτου 
παραλιπόντος εϊρηται, μίαν ώσπερει συγγραφήν το δια. τεσσά-
ρων άγιον Εύαγγέλ ιον πεττοιηκότι,και την των &είων εύαγγε-
λισίών συμφωνίαν εν άπασιν άποδεδειχ^ότι, καί άμα την πα-
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ρούσαν διελεϊν τΰραγματείαν sis τριάδα τρητλην βιβλίων, και 
τούτων 'έκασίον πάλιν εις τριάδα τριπλήν διαλέξεων, kotù το 
σύγγραμμα πάν ούτω πως έπιγράψαι, είζ τριάδα τριπλην έζη-
γησεις του δια τεσσάρων αγίου ευαγγελίου · το τέταρτον δέ 
βιξλίον του παρόντος συντάγματος λαμξάνον àpyjjv, τα έξης 
των του ιερού Ματθαίου ρημάτων εγει προκείμενα κατά την 
πρώτην αυτού διάλεζιν, ούτω διεζιόντα. « Deo, qui est unus in 

tribus personis, itemque omnipotens, coopérante, finem acci-
pit cum primo et secundo liorum commentariorum tertius 
liber, in quo propositum est mihi magno sacellario sanctis-
simae magnae Dei ecclesiae,et magistro magistrorum, et archi-
diacono Theodoro Meliteniotae, omne secundum partes sacro-
sanctuiu divi Lucae Evangelium ut potero exponere, illique 
cum expositione apponere, tempore secundum rationem ta-
men opportuno, quae ab aliis evangelistis dicta sunt, et ipse 
omiserit; veluti una compositione Evangelio, quod ex quatuor 
fuerit, facto, et diyinorum evangelistarum concordia in om-
nibus demonst.rata. Item in animo est, praesens opus dividere 
in triadem triplam librorum, rursusque librorum unum-
quemque in triadem triplam disceptationum, et universo 
operi titulum hune praefigere, in triadem triplam enarratio-
num sancti Eyangeiii, quod ex quatuor unum factum est. 
Quartus vero liber operis incipit ab illis quae sequuntur 
Matthaei 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, diyina doctrina 
refertum, et dignum quod lucem videat'. Deus faxit ut reliqui 

1 « Reâp-se nos insignes iiujus praestantis 
«operis parles aliquantas prelo mox sub-
« jiciemus. A. M. » Peut-êlre ces extraits pa-

raîtront-ils clans les volumes suivants, dont 
l'illustre cardinal avait prépare la publi-
cation. 
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octo libri gravi reipublicae christianae jactura non intercide-
r int l ln eadem bibliolheca habenturejus άσίρολογούμενα, as-
Irologica. Scoriaci vero in regia, ejusdem εκ του πρώτου της 
άσΊρονομικής βίβλου προοίμιον εις την άστρονομίαν. Τί έσΊιν 
άσΊρονομία, και παρά τίνων ευρεθείσα ήλθεν εις Ελληνας. « Εχ 
« primo astronomico libro proœmium in astronomiam. Quid 
« est astronomia, et a quibus inventa ad Graecos pervenit? » — 
Ejusdem illic 1 prope est άσΊρονομιχής τριπλού ή πρώτη, ή 
ψηφηφοριών εισαγωγής, « astronomicorum trium librorum pri-
« mus, sive de calculandi ratione introductio. » Ρ.Θεόί ήγείσΟω 
παντός έργου τε και λόγου, φησί τις των πάλαι σοφών. Δευ-
τέρα, η ψηφηφοριών ερμηνεία και συμφωνία, « secundus, sive 
« calculandi interpretatio et concordia. » P. Θεού συναιρομε-
νου τούτο παν εν σοφία πεποιηχότος, τόν τε ανθρωπον. Τρίτη, 
ή ψηφηφοριών κατά Πέρσας διάταξις, «tertius, sive modi cal-
« culandi secundum Persas descriptio. » P. Τριάδος της μαχα-
ρίας παντοδυνάμου τε χα ι άγιας χα ι ζωα ργ^ικής. Argumentum 
horum librorum idem auctor in proœmio libri tertii hune in 
modum prosequitur : Êv μεν τω πρώτω της άσΊρονομιχής τρι-
βίξλου την ψηφηφοριών είσαγωγην διαγρ άπαντες, εν δε δευ-
τέρα τάς της μαθημα τικής χα ι μεγάλης συντάξεως ψηφηφορίας 
δι' ακριβείας, ως ένήν, έφοδεύσ αντες, άμ αύταΐς χα ι τάς των 
προχείρων δι' υποδειγμάτων έχθέμενοι χα ι την τούτων συμ-
φωνίαν ακριβώς ϋποδείξαντες · ένταϋθα εν τί; τρίτη δηλαδή χαί 
λοιπή των υποκειμένων τάς τών Περσιχών προγείρων χανό-
νων ψηφηφορία5 προήγβημεν άνατάξασθαι, ήδη μεν άλλοις 
έσπουδασμένα$, πλείονος δε όμως δεομένας της σαφήνειας, 
και μάλισία τω μη χατά τήν προσκήκουσαν αύταϊς ερμηνείαν 

1 Dans le Mail. gr. Φ. 1 , 5 , fol. 12 ι r. : 
Εκ τον πρώτον τηζ άσΊρονομικής τρι£ί§λον 
η άηφηφοριών (prius erat ψηφηφοριχον) 

εισαγωγής Θεοδώρου τον Μελιτηνιώτον. 
Voy. mon Catal. des mss yr. de l'Escuriul, 
p. 142. 
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καθ' Ελληνας έκδεδόσθαι, ας ημείς, ώς αν όϊοί τε ώμεν έκθεϊ-
ναι σαφώς τΰειρασόμεθα' και δη και τας τών κανόνων έπιγραφάς 
έπιγράψομεν ακολούθως τοις ήμετέροις1. « Cum astronomico-

rum trium librorum in primo calculandi rationis introduc-
tionem descripserimus; in secundo vero mathematicse magnae 
constructionis calculandi rationes accuratae, ut potuimus, di-
gesserimus, una cum ill is,qui ad manum suntparati , cano-
nibus expositis per exempla, et eorum concordia exquisite 
ostensa; hic in tertio nempe, et qui reliquus est in ista trac-
tatione, Persicorum facilium canonum calculationes digerere 
adducimur, ab aliis etiam olim enucleatas, sed majore tamen 
expositione indigentes; eoque potissimum quod non uti de-
cebat in graecam linguam translatae sunt, quas nos pro viri-
bus clare exponere conabimur, et etiam canonum descriptio-
nes, nostros sequentes, perscribemus. » 

« Non defuere qui eum et conyicio insectarentur, et operi 
maJedicerent, quibus respondit quisquis ille fuerit in ipso 
operis prospectu : Ο άνηρ ούτος ο την τζαρούσαν βί&λον συγ-
γεγραφώς, δοκεϊ δε κάμοι μηδενι άποδεϊν τών εν σοφία περι-
βόητων, κατά γε το μαθηματικόν εϊδος της φιλοσοφίας, ει τι 
κάγώ δοκώ δύνασθαι κρίνειν περί τα τοιαύτα. Απεριμερίμνως 
ούν δεϊγ^ρησθαι τοις υπ' αυτού λεγομένοις μη δ ένα λόγον ποιού-
μενους τών επιχ^ειρούντων αυτόν διασύρειν εισι γάρ τίνες ολί-
γοι κομιδη τών επ' έμού λεγομένων, oî δια φαυλότητα γνώμης 
άπηριθρυασμένως* και τούτο ποιεΧν ετόλμησαν. «Y i r i s te ,qu i 
« librum hune composuit,videtur mihi, inter eos qui nomen ali-

1 La préface et le premier chapitre de 
cet ouvrage ont été publiés par Ism. Bouil-
laud, en grec et en latin, à la suite de 
l'ouvrage de Ptolémée De juclicandi facul-
tate et animi principatu, Paris, 1663 , in-4°, 
d'après un manuscrit de la bibliothèque 

d'Isaac Vossius, et reproduits dans la Bibl. 
gr. de Fabricius, t. X , p. 4oo et suiv. Sous 
le n° 2290, la Bibliothèque impériale de 
Paris possède aussi un manuscrit de celte 
préface et de ce premier chapitre. 

"2 Lisez άπ-ηρυθριασυ-ένως. 
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« quod in sapientia consecuti sunt, in ea parte philosophiœ quae 
« mathematica tractat nemini esse secundus, si quid ego circa 
« scripta hujusmodi judicium ferre posse non ineptus existimor. 
« Absque examine itaque dictis illius assentiendum est, illis ne-
« glectis qui in eum dentem exacuunt. Sunt etenim nonnulli, 
« sed pauci admodum, qui mente laesi, inverecunde hoc ipsum 
« patrare ausi sunt. » — Scribebat annoChristi ι δ β ι 1 , sub Jo-
hanne Palaeologo. Leguntur ejusdem tractatus Περί συνοδοπ<xv-
σεληνων (Depleniliiniis), et alia plane innumera in astronomicis. » 

2° Constantin Meliténiote fut aussi archidiacre de la grande 
église de Constantinople, et vivait à la fin du xiii° 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 1 2 7 0 , Michel Paléologue, inquiet des pré-
paratifs que saint Louis faisait alors pour la guerre contre les 
Sarrasins, fit partir des ambassadeurs; c'étaient le chartophy-
lax Veccus et Constantin Meliténiote 3. Ils arrivèrent en Afrique 
la veille de la mort du saint roi,qui leur fit un très-bon accueil 
et écouta favorablement des lettres de Michel; mais leur am-
bassade resta sans résultat. Plus tard, lorsque Jean Veccus fut 
patriarche de Constantinople, Meliténiote partagea fidèlement 
les opinions et les malheurs de ce dernier, qu'il accompagna 
en exil avec Théodore Meliténiote et George de Chypre'1, et il 
fut entièrement privé de ses dignités '. 

On a de Constantin Meliténiote un traité, De unione Latuio-
rum et Grœcorum et de processione Spiritus sancti, qui a été publié 
en grec et en latin par Léon Allatius6. 

1 Fabric. Bibl. gr. t. X , p. 4oo, le fait 
vivre à la fin du xme siècle, circa a. 1300. 

2 Pachym. t. I , p. 3ηΙ\. 
3 Niceph. Gr. p. ι 177 , ed. Bonn. 
4 Niceph. Greg. p. i3o. Un historien 

byzantin l'appelle à tort Jean Meliléniote. 
Voy. Fabr. Bibl. qr. t. X , p. 436, vet. ed. 

5 Pachym. t. II , p. 2 1 . 
0 T. II , p. 642 et 765-921 de la Grœc. 

orthod. Rom. 1669, 2 vol in-4°. Voy. Ban-

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 



8 NOTICES 
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 manuscrit dans la Biblio-
thèque impériale sous le n° 219/μ Ce petit traité, traduit du 
persan, est sans importance et ne contient que quelques feuil-
lets (du fol. 4oo v. au fol. l\ol\ v.). Il est intitulé : Αύται ai dv-
τίδοτοι έμεθερμηνευτίσθησαν1 έκ των Περσών εις την Ελλάδα 
παρά Κωνσταντίνου ιατρού τού Μελιτινιώτου2 (leg. Μελιτη-
νιώτου) . Les auteurs du Catalogue imprimé 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. 

4° Un autre Meliténiote, appelé Manuel, et frère peut-être 
d'un des précédents, est mentionné dans un recueil de lettres 
anonymes du commencement du xive siècle3, conservé en ma-
nuscrit dans la bibliothèque royale de Munich4. Deux lettres 
lui sont adressées avec la suscription : Τω άδελφω Μελιτηνιωτϊι 
(leg. Μελιτηνιώτϊ}), et Τω Μελιτηνιοττι (leg. Έ,ελιτηνιώτγ) Μα-
νουήλ 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. 

dini, Calai, bibl. Laurent, codd. (jr. t. I , 
p. 384-

1 Fabricius, qui reproduit ce tilre ( Bibl. 
gr. t. XII , p. 780, vet. éd.), écrit à tort έμε-
θερμηνενθησασαι. Le cod. reg. 2686 cité 
par Fabricius répond au 219/i actuel. 

2 Fabric. Μελιτηνιώτου. 

Parmi les correspondants de cet ano-
nyme on retrouve les noms de plusieurs 
personnages auxquels Manuel Philé a 
adressé quelques pièces de vers, ce qui 
permet de fixer l'époque de ce recueil de 
lettres. 

4 Voy.le Catal de Hardi, t. II, p. 287. 
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De ces différents membres de la famille des Meliténiotes, en 

• POÈME 

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

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

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 clans 
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 imprimé, qui lui attribuent le poëme en ques-
tion; la nature seule de ses études et de ses fonctions suffit 
pour détruire une pareille attribution, qui, du reste, n'est 
peut-être due qu'à une erreur de la personne chargée de faire 
la table des auteurs, qui, par inadvertance, aura mis sous le 
même nom, Constantinas Meliteniota, et Y Antidotarium et le poëme 
allégorique. 

Reste donc Manuel Meliténiote, sur lequel nous ne savons 
absolument rien, si ce n'est qu'il vivait au commencement du 
xive siècle. Que ceux qui se contentent d'une simple confor-
mité de nom admettent que ce Manuel est l'auteur de notre 
poëme, j e n'ai rien à objecter contre une semblable hypothèse; 
mais j e 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 xine siècle, ou au commence-
ment du xive. 

Dans la notice donnée par le Catalogue imprimé, et que 
nous avons reproduite plus haut, les mots amatoriœ auœdam ne 

TOME x ix, 2E pa r t i e . *>. 
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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 multacjue 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 anti-
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 dans 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 clans lequel ce poëme est conservé 
est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, d'une incorrection 
déplorable. Il 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 maladroitement; la confusion perpétuelle de ALLÉGORIQUE 

ε avec ai , de ο avec ω, des voyelles η, ι, υ entre elles et avec Meiiténiote. 

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. Levers po-
litique employé par l'auteur est celui de quinze syllabes, avec 
un repos à l'hémistiche, c'est-à-dire à la huitième; quanta l'ac-
cent, il doit être placé rigoureusement sur la sixième ou sur la 
huitième syllabe, et, à la fin du vers, sur la quatorzième. C'est la 
forme de vers employée par Jean Tzetzès dans ses Chiliades. 

ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛ1ΤΗΝΙΩΤΟΥ1 

EfV την σωφροσύνην. 

Εχουσι δέ καί τίνα. ερωτικά, άλλα καί τίνα "διηγήματα κατά άναγωγήν νοούμενα, 
ών Ζή* ή αλληγορία έπιτροχάδην ελέχθη εν άρχί73 Tifs Ιιηγήσεως. 

Ερωτική διήγησις, άλλα σωφρονεσΊάτη, 
Μέτρον τι καθηδύνουσα τους έρασΊάς τών λόγων. 

θαυμάζονται παρά πολλών οι μυθολογογράφοι 
Ως ψευδομυθοπλάτίουσι ψ ευ δο συνθέτου ς λόγους, 

5 Καί δι αυτών τους λογισμούς &έλγουσι τών ανθρώπων, 

1 Ms. Μελιτινιώτου. 
2 Ms. ών δ?) άλληγ. 

A la marge, de la main de Boivin : 
« Fort, ελέγχθη εν άρχτ), » au lieu de 
ελέχθην. Αρχ>) της donné par le ma-

nuscrit. Tout le litre est à l'encre rouge. 
4 Ce mot manque au Thésaurus, au-

quel on peut ajouter aussi le composé μυ-
θοτΐλάσΊημα employé dans le codex Par. 
1 2 3 4 , fol. 67 v. 
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Σπεύδοντες την άλήθειαν αει παραγαράτΊειν, 
Καί παρισΊαν ώς άληθεϊς του ψεύδους τάς εικόνας \ 
Καϊ τ^ρώτα μεν θαυμάζεται παρά των λογογράφων 
Αίσωπος ο μυθοποιός και ψευδολογογράφος, 

ίο συγγραψάμενος πολλούς ψευδεπιπλάσΊους μύθους, 
Και ζώων2 συσΊησάμενος φιλίας προς ανθρώπους, 
Κα ι μάγας αύθις Si' αυτών3 πολλάς κατασκευάσας, 
Δί' ων ευφραίνει τάς ψυγάς των άναγινωσκόντων, 
Κα ι τάς καρδίας και τον νούν των άκουόντων θέλγει. 

ιδ Επειτα τον ψευδώνυμον ύμνούσι Στεφανίτην, 
Ω* δολιόφρονά τινα και ξένον και πανούργον, 
Και ψευδοκομπορρήμονα, δεινόν απατεώνα. 
Αλλοι φημίξουσι δεινόν είναι μηγανορράφον 
Τον Ιγνηλάτην πονηρόν οντά και κακεργάτην, 

20 Και ταϊς τών λόγων έμπλοκαϊς και ταϊς απάταις τούτου 
Ανω και κάτω σΊρέφονται τά πράγματα πανούργως. 
Ετεροι δε θαυμάξουσιν άλλους σοφούς αρχαίους, 
Πολλά ψευδολογήσαντας ψευδοσυνθέτους μύθους, 
Και παραδειγματίσαντας τους τών ανθρώπων βίους, 

2 5 Οποϊοι δε πεφύκασι και ποίους δε~ιΑ τυγγάνειν. 
Η δέ γε νυν διήγησις, ην μέλλω διηγεΤσθαι, 
Ουκ εσΊι λόγος μυθικός, ούδε ψευδής τις μύθος, 
Ού φαντασία δαίμονος5 ούδε παραφροσύνης, 
Ούδε ψευδοκομπόμυθοι λόγοι τών φληναφούντων, 

3ο Ούκ όνειρος à τους πολλούς εξαπατών ανθρώπους, 
Αλλά λαμπρά διήγησις και παναληθεσίάτη. 

Εν τω καιρώ του έαρος, τη πρώτη του μα ίου, 
1 Jean Philiponus, Contra Pselhun de 

mundi œternitate, ed. Aid. p. 6 : Ο'ίχετα.ι 
xpa sLÙTOts και ή δίά τή> εικόνος τ ού 
ψεύδοι/s ττιθανότης. Cicéron, De orat. ad 
Herenn. III, 1 7 : De imaginibus memoriœ. 

2 Ms. ζώον. 
3 Ms. δ'αύτώι», ce qui rompt la mesure. 
4 Ms. hrj. 
5 Dans le ms. δαιμόνων, ce qui rend le 

vers faux. Voy. v. 1 20 et ι/»7· 
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[Ούτος δε κρείτΊων των μηνών τών δώδεκα τυγχάνει, 

άς ότι κόσμος πέφυκε πάσι τοις ύφ' ηλίου ALLÉGORIQUE 
de 

35 Καί τών φυτών και τών άνθών αγλάισμα και κάλλος· Meliténiote. 
Ερώτων γαρ άνάμεσΊος ουτός εσΊι και πόθων, 
Καί της μυθώδους πρόξενος &εας της Αφροδίτης 
Ύήν γήν μιμεΤσθαι ούρανόν λαμπρώς παρασκευάζει, 
Ανθεσι ταύτην ψηλαφών πολλοίς ποικιλοχρόοις) · 

/ίο Εν ταύταις γουν, ως εϊρηται, ταϊς του μηνός ήμέραις, 
Οταν ή γη λαμπρύνεται1 ταϊς γλοεραϊς βοτάναις, 
Οταν καταφαιδρύνεταΓ ποικιλομόρφοις πόαις, 
Και βοτανών σΊολίξεται και δένδρων ποικιλίαις, 
ύς φαίνεσθαι νεόνυμφον3 εσΊολισμένην κόρην, 

45 Πορφυρολευκοκόκκινον^ δεικνύσασα5 την όψιν, 
Κα ι χρυσοπρασινίζουσα τη &έα τών πλοκάμοίν 
Οταν τα πλήθη τών πΊηνών πάντων τών π ετ ο μένων 
Αργρνται6 μέγα κελαδεϊν και συχνοτερετίζειν1, 
Καί πάντας τους άκροατας εις ήδονήν ώθώσι, 

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

55 Αλλω^ άδόντων γλαφυρόν, άλλων δε συριτΙόντων, 
Αλλων κραζόντων γοερώς τών πεφιλμένων ήτΊην", 
Κα ί &ρηνωδούντων ώσανεϊ και μοιρολογου μένων1υ. 

1 Avec όταν il faudrait λαμπρννηται et 
les autres verbes au subjonctif. 

2 Lisez κατακαώ ρύνηται, et au vers sui-
vant σΊολίζηται. 

' Ms. νεόνυμφην. 
4 Ce composé, qui manque aux lexiques, 

se retrouve vers 81 et 28/(2. 

5 Se rapportant à ή yrf du v. 
6 Lis. άρχωνται. 
7 Ajoutez ce mot au Thesdurus. 
8 Lis. φθέγγωνται. 
9 Peut-être ήτΊον. 

10 Ms. μυρολογου μένων. Voy. Notices et 
extr. des mss. t. XIII , p. 'ihk-
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Οταν ai γλαύκα ι 1 κάθηντα ι προς άοικήτους δόμους, 
ΚαI τάς αύγάς κικάξουσι2 κα\ πάσας τάς εσπέρας-

6ο Οταν άναπηδίωσι3 πάσαι πήγα ι και βρύσαιk, 
Καi διειδες και πότιμον ύδωρ άνα&λυσΊάνει5, 
Και πάς οδίτης θέλγεται τη τούτων εύποσίσ/% 
ϊίθέλησα τερπόμενος οδεύσαι καταμόνας, 
Κα ι τερψαί μεν την δρασιν πρώτον εν ταΐς βοτάναις, 

65 Èv ταΐς βαφαΐς των γλυκερών και πορφυρών ανθέων 
Ολων1 ανθέων γέμουσαν και δένδρων περικύκλων 
Èv ταΐς χροιαΐς ταΐς τών φυτών, εν τοις τών δένδρων φύλλοις8, 
Υίδύναι μεν την όσφρησιν ταΐς οδμαΐς ταΐς τών ρόδων, 
Èv ταΐς πνοαΐς τών ευωδών ώκίμων καi βαλσάμων, 

ηο Κα i ταΐς λοιπαΐς άναπνοαΐς τών ήδυπνόων ϊων, 

Κα i &έλξαι μεν την άκοήν τη τών σΊρουθών πληθύει 
Ύών κελαδούντων γλαφυρόν και τών τερετιζόντων, 
Κα ι πετομένων γύρωθεν0 και λιγυροφθογγούντων10 · 
Τ γ γεύσει11 δε γλυκάνα ι μου τών οπωρών τω κόρω, 
Κα i ταΐς βοτάναις ταΐς της γης ταΐς οϋσαις έδωδίμοις· 
Κα* Β-εραπεύσαι τγ άφη τών βοτανών τγ ψαύσει 
Κα* τών άνθών και τών φυτών τη &ίξει και τών δένδρων. 
Οδεύων ούν, ως εϊρηται, το τότε καταμόνας 

1 Peut-être γλαυκές. Du reste, γλαύκα.ι 
est probablement une forme usitée au 
moyen âge. 

2 Lisez κικκάξωσι. Ce verbe est peut-être 
une forme de κικκα^άξω qu'on trouve dans 
Eustathe, p. 229, 29. Voy. le Thésaurus 
s. ν. ΚίκκαβαΟ. 

3 Peut-être άνακηκίωσι. Dans Bekker, 
Anecd. p. 7 , on trouve άνα,τΐηΰάωσι. 

4 Ms. βρύσσαι. Au moyen âge on di-
sait βρύση pour βρύσιε. Mais peut-être 
l'auteur a-t- i l écrit βρίσεις, comme ail-
leurs. 

5 Peut-être άνα^λυσΊάνη, et plus loin 
Q-έλγηται. 

6 Ajoutez au Thésaurus le mot εύποσία 
ainsi que les composés suivants : Βραδυπο-
σ/α, Theod. Stud. cod. Par. 1 1 9 7 , fol. 8 v. 
— Ζωροποσία, cod. Par. 2/to3, fol. 171\ v. 

7 Peut-être όλην. Dans le ms. γέμουσα. 
8 Ms. Taïs τ. δ. φύλοις. Voy. v. 182. 
9 Ms. γύροθεν. Le copiste écrit tantôt 

γυρόθεν et tantôtyiipwflev. La place de l'ac-
cent décide la forme qui doit être adoptée. 

10 Ajoutez te mot aux lexiques. 
11 Lisez την γεϋσιν. 



DES MANUSCRITS. 15 
Εθαύμαξον κατά πολύ τών βοτανών τάς 3-έσεις, 

8ο Τάς ποικιλίας τών άνθών, την βαφην τών αρωμάτων 
Πορφυρολευκοκόκκινον εν μέρει φαινομένην, 
ΚαI χρυσοπρασινίζουσαν1 και βενετοφοροϋσαν, 
Êv μέρει δε λευκίζουσαν, πορφυροίαμμένην, 
Καί λευκόμελανίξουσαν ταϊς πολυχρόοις πόαις-

85 ΕζεπλητΊόμην κατά νουν και τα τών δένδρων πλήθη, 
Καί τούτων την εύπρέπειαν μάλλον ύπερεπήνουν'2 

Βλέπων την συνηρέφειαν τών κλάδων τών άπειρων, 
Κ ai τών ορπήκων την πληθύν, καί τά τών άκρεμόνων, 
Καί τών καρπών την ήδονην τών εν τοις κλωναρίοις. 

()ο 0 τών φυτών δε θάλαμος καί τών άναδενδράδων, 
Καί τών καλάμων το δασύ καί το βαλτώδες άλσος 
Πλέον τών άλλων έθελγε την ταπεινην -^υγιην μου' 
Πλέον δε τούτων τών τερπνών καί ξένων θεαμάτων 
Ô τών ο ρ νέων με χορός ηύφρανε τών έκεΐσε 
Καί φθεγγομένων γλυκερον μέλος καί μελιτώδες. 
Ταύτα γούν πάντα τά τερπνά της ορωμένης &έας 
Εις αΐνον διηγείρασι καί κεκινήκασί με 
Εις ύμνωδίαν τε τερπνήν καί 3-εϊκήν την δόξαν, 
Εις επαινον άπλήρωτον του πλάσΊου καί 3-εού μου. 

ιοο ου ν ύπερεθαύμαζον τάς ζένας όπΊασίας\ 

Τών βοτανών τάς χάριτας, τών δένδρων τάς κοσμήσεις, 
Ύάς ώραίσεις τών πΊηνών καί τών άνθών τάς Β-έας, 
Εΐδον έκεισε διαυγείς καί ξένας λαμπηδόνας, 
ύσπερ τι τάγος άσΊραπής σφοδρώς εζεργομένας, 

ιοο Καί δαδουχούσας τηλαυγώς, καί πάλιν κρυπΊομένας-
1 Ms. χρνσοπρασινίζονσα xal βενετο-

<3ορονσa et partout le nominatif au lieu de 
l'accusatif. Pour le premier de ces deux 
verbes voy. plus haut v. 46 ; quant à βενε-
TO<popé(o il ne se trouve point dans le Thé-

saurus. Mais peut-être faut-il βενετοχροον-
σαν, qui manque également aux lexiques. 

2 Ms. ύπερεπαΐνονν. 
3 Ms. όπτο/as. V. 1 0 2 , ms. ανθέων. La 

mesure exige absolument la contraction. 
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1(3 N O T I C E S 

Κα6>' εαυτόν ούν εκπλαγείς την ξένην λαμπηδόνα 
Καταλιπών την εκλαμπρον βλέπειν τών δένδρων φύσιν, 
Καί τών άνθών και βοτανών τάς ξένας ώραΐσεις, 
Κα ί τών ζΰΊηνών την εύμελον φωνής1 λαμπ ροφών ίαν, 

no Τον νουν έθέμην εις αύτάς δραμεΐν τάς λαμπηδόνας, 
Οπως την τούτων έκλαμψιν &εάσωμαι τις εσΐιν, 
Πόθεν εξέρχεται λαμπρά τοιαύτη φρυκτωρία, 
Καί τις ο τούτων πρόξενος, και τί τό φωτοφόρον. 
Ποιοϋντος δέ μου την ορμήν μάλλον συντομωτέραν, 

115 Εϊδον μακρόθεν μέγισΊον ώατον2 λαμπρόν πάνυ, 
Πέμπον" τάς ξένας ασίραπάς εκ τών κεράμων τούτου. 
Κατά πολύ γούν εκπλαγείς τό ξένον τής ιδέαςk 

ΕσΊην καθάπερ εννεός εκ τής οδοιπορίας, 
Πολλούς τους διαλογισμούς φέρων εν τή καρδία, 

ΐ2ο Καί λέγων «Αρα φάντασμα δαίμονος μισανθρώπου 
Πλάσματα πλάτΊει πυραυγή 3-έλον με κατακαύσαι; » 
Αρα πολλήν του λογισμού παραφροσύνην εσχον, 
Μή δαίμων εναέριος φθονήσας με τον τάλαν 
IIpos απώλειας βάραθρον σπεύδγ κατα£αλεΐν με. 

Περί τής Σωφροσύνης5. 

125 Ταύτα και τούτων πλείονα κατά νουν σΊρέφοντός μου, 
Νεάνις τις πανευπρεπής0 εξαίφνης εξελθούσα 
Ενώπιον μου συνετώς εσΐη μετ' εύλα^είας, 
Κόσμιον σχήμα φέρουσα και τήν ίδέαν ξένην, 
Καί του προσώπου τήν μορφήν άγαν εύπρεπεσΊάτη, 

1 Ms. αφής. 
' Voy. Ducange, ν. ÙOLTÔS. 
i Ms. πέμπων. 
1 Ms. sihéas. Celle confusion revient 

fréquemment. 

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

L'adverbe TSCLνενπρεπώζ, qui manque 
au Thésaurus, est employé dans le Codex 
Par. 25O, fol. 77 r. 
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i3o Hf οφθαλμός ανθρώπινος ουκ εϊδεν1 εις αιώνας, 

1 1 POË.MF. 

Ού£ε ίδεΤν"2 δυνήσεται τοιούτου χαρακτηρος· ALLÉGORIQUE 

Τά κάλλη γάρ τών γυναικών ένίκησεν εις κάλλος, Meliténiote. 
Κα* την εύπρέπειαν πολλην είχε της εύκοσμίας. 

ϊ · 
Ερώτησίζ της Σωφροσύνης. 

Μετά πολλής δε της αίδούς εφησε τάδε πρός με · 
135 « ΙΙώς, ξένε, ταύτην3 την οδόν την άβατον οδεύεις; 

Και πού την κίνησιν ποιείς την της όδοιπορίας, 
Ακάτου ταύτης της οδού μενούσης τοις άνθρώποις ; 
Καϊ πόθεν παραγέγονας συ μόνος προς τά τγδε 
Μη συνιών, ώς εοικε, πόθεν και πού πορεύγ ;» 

14ο Èyco δε ταύτην φάντασμα τυγγάνειν προσδοκήσας, 
Εντρομος όλος γέγονα, και προς φυγην έτράπηνk, 
Μηδέ τολμήσας προς αύτην ποσώς αύτομολησαι. 
Εκείνη την προσούσαν μοι δειλίαν έπιγνούσα, 
Κα ι την φυγην Ιδούσα μοι σφόδρα συντομωτάτην, 

)Α5 Αύθις έφώνησε φωνην5 προς μέ συνετωτάτην ' 

« Ανθρωπε, σΊηθι, μη φο£ού ' ου φάντασμα τυγχάνω, 
Ού δαίμων τις παμπόνηρος πλάνη σαι σε σπουδάζων, 
Αλλ' άφθαρτον καθέσΊηκα χρήμα και δώρον μόνου 
Του πλασΊουργήσαντος Θεού πάλαι τούς πρωτοπλάστους. 

15ο Δευρο γούν προς με, άνθρωπε,δεύρο και μη δειλία' 
Μή δέδοικάς6 μου την μορφην, μηδέ συνέχρυ τρόμω, 

δειλία συσχεθεις πάλαι φυγάς πορεύση, 

1 Au lieu d'efôsr, il y a dans le manus- ν. 458 : συρίξειν συριγμούς. C'est ainsi que 
crit oî, sans doute le commencement du le poëte Platon (ap. Atlien. p. 665) dit: 
mot ofàsv, par confusion avec eldev. Αυλούς S' έχουσα τις κορίσκη Καρικον 

5 Ms. elUtv. ΜΕΛΟΣ τι MEAÎZETAI τοις συμπόταις. 
' ταύτην ajouté à la marge. Hiéroth. Philos, ms. gr. 22/Îg, fol. 64 v.: 
4 Ms. έτραπον. Voy. v. 169 et 190. ΕΚΒΑΤΣΜΑ τίηγης ÈKBAT2A2. 
s έφώνησε φωνήν, comme plus bas, 6 Peut-être ΰεδοικώς. 

TOME xix, 2e partie. 3 



POÈME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

18 JNfOTICES 
Καί πάντα γνωης και αυτός τα κατ' έμε προδήλως, 
όποιου γένους πέφυχ α, χα i ποία δή τυγχάνω, 

155 Καί πόθεν παραγέγονα, χαι πόθεν παρεισήγθην, 
Κα i τις εσΊιν ο φύσας με, τίς ή γεννήσασά με, 
Καί τίνες μοι συναίμονες, χαι τίς χαι πώς χαλοϋμαι. 
θαρσοποιήθητι1 λοιπόν, χαι πρόσελθέ μοι, ξένε' 
Καί πάλιν παλινόσΊησον χαι συνομίλησόν μοι, 

ι6ο Καί τών έμών έπάχουσον επωφελών ρημάτων. » 

ΕσΊην ούν, εσΐην της φωνής άκουσας του γυναίου, 
Καί προς αυτήν τους οφθαλμούς έρείσας τών ομμάτων'2 

Καλώς την όψιν εβλεπον της &αυμασίας Κόρης · 
Καί σΊογασάμενος αυτήν μή φάντασμα τυγγάνειν, 

165 Π ρ ο £ αυτήν ηύτομόλησα τον φό£ον άπορρίψας, 
Καί προσεχύνησα3 γαμαΐ, « Χα ίροις , ειπών, χυρία. » 
Η δε μετά πραότητος προσυπαντήσασά μοι'1, 
« Τί , ξένε, τρόμω συσγεθεις, εφησε, χαι δειλία 
Ούτως άθρόον εις φυγήν έτράπης δειλανδρήσας, 

\ηο Μή 3-εασάμενός τινας ενόπλους, ξιφηφόρους, 
Ζητούντας άναιρήσαι σε, φόνιον άπειλούντας, 
Η δράχοντας, ή λέοντας, ή &ήρας πυριπνόους, 
Σπεύδοντας &έσθαι σε βοράν èv ταίς αυτών γασίέραις5 

Ανθρωπε, γύναιον οράς' τί δειλανδρεΐς, είπε μοι; 
175 Â πόθου φόξον άπαντα νυν χα ι πειθάργτ\σόν μοι, 

Καί πάντα μοι τα χατά σε σαφήνισον προδήλως. » 
Ίαύτης άχούσας της φωνής άνέθορα του φό§ου · 

Καί, « Ξένος, εφην, δέσποινα, τυγγάνω παροδίτης' 
ΐίρετισάμην, ως οράς όντα μεμονωμένον6, 

1 Pantaleon in S. Michael. cod. Par. 5o ι , 
fol. 129 r.: Ôs και &αρσοποιών αυτόν μή 
καταττΐήζαι τον διώκοντα. 

1 Notez l'expression οι οφθαλμοί τών 
ομμάτων. 

3 Ms. ττροσκυνήσασα. 
4 Ms. με au-dessus de μοι. 
* Γασ7épais· dans le grec moderne au 

lieu de γασΊράσι ou γασΊήρσι. 
6 Ms. μεμονομένοδ. 



DES MANUSCRITS. 27 
265 Του ϋψου* του περιφανούς και του δυσθεώρητου, 

Os οΊμαι φύσιν βρότειον νικάν και νουν και φρένας · 
Δευτέραν yap tîs προσειπών τούτον πυργοποάαν 
Ουκ αν άμαρτοι του σκοπού τω σΊογασμώ του λόγου. 
ΐ£ού σοι την διήγησιν εΐπον τών προκειμένων, 

270 ΤσΊερον δε τα κατ' έμε διδάξω σε πώς εγουν. 
T/ γούν, οδΐτα; την οδον ταύτην άνύειν θέλεις 
Κα ι βαίνειν πα λιμπόρευτος και τρέχειν έμπροσθόπους; 
Η βούλει και κυνο£ατεΐν[ και τρέχειν οπισθόπους 
Καί τα λοιπά καταλιπεϊν, τούτων τών λεγομένων; » 

Απόκριση rtpos την Σωφροσύνην. 

275 α ΕΙ μεν αυτή καθέσΊηκας,ώς εφης, συ κυρία 

Καί πέφυκας βασίλισσα τούτων, καθά διδάσκεις, 
Χντιξολώ, και δέομαι, και γόνυ κλίνω κάτω, 
Ινα συν σοι τήν άφιζιν ποιήσας ταχυτάτην, 
Καί πάντα σοι τα φρούρια ραδίως διοδεύσας, 

28ο ϊδω και τον Παράδεισον μετά και τού ώάτου, 
Καί τών έντός λεπτομερώς τήν $έσιν καταμάθω. 
Εi δε προς πόλιν λέλυθα εμήν1, όπερ ουκ οϊμαι, 
Εασον πάλιν ά£λα£ή βαδίξειν εις τούπίσω, 
Κα ί της θανατηφόρου3 με λύτρωσον ταύτης τρίτου. » 

285 Τοί'γουι^ ή Κ όρη ταΐς έμαϊς πεισθέϊσα λιτανείαις, 
Καί ταϊς οίκτραϊς5 δεήσεσι μάλλον δυσωπηθεΐσα 
(Καί γάρ πεφύκασι κινεϊν6 τά δάκρυα προς οϊκτον 
Κάν και1 σιδηροχάλκευτος8 έσΊιν ο ταλανίζων), 

ΡΟΕΜΚ 
ALI.ÉGOUIOUE 

de 
Meiiténiote. 

1 Ce verbe manque au Thésaurus. 
i Ce passage est corrompu. 
:i Vers 55o : θέαν Q-ανατηφόρον. Et vers 

602 : Πρόσωπον χαμαιλέοντοί έχων &ava-
τηφόρον. Ce mot se trouve aussi employé 
dans Nonnus, Dion. XVII, 16e tXLVII l , g3 . 

4 Ms. τ» γοϋν. Voy. v. l\ 12 , ou la même 
faute se retrouve. 

5 Ms. Τ015 OlHTpOÎS. 
6 Ms. xai tnir,au lieu de xivetv. 
7 Ms. xal ajouté au-dessus de xàv. 
3 Voy. v. 766. 



28 NOTICES 
POÈME Τοίαύτα μοι λελάληχε ρήματα γαρμοσύνως · 

allégorique 290 « Επεί καθικετεύεις με καί δυσωπείς, ώ ξένε, 
de 

Meliténiote. Καί βούλει πάντα κατιδείν τα προσυπάρχοντά μοι, 
Μ,αθέϊν δε μου χα ι τοΰνομα χα ι τήν του γένους ρίξ αν, 
Δεϋρο κατόπιν όδευε, καί με νυν άκολούθει, 
Κα ί βλέπε πάντα φανερώς ώνπερ είμι κυρία. » 

295 Τούτων αυτής άχηκοώς τών μελιρρύτων1 λόγων 
ύδευον τρέχων άδεώς τον δρόμον συν τη Κ όρη, 
Εκείνης οδηγούσης με και συνοδοιπορούσης. 
Εθαύμαζον δε καθορών τους άνθηφόρους τόπους, 
Εκαλλυνόμην τα\ς κραυγάϊς τών λιγυρών ορνέων, 

3οο ΙΙγλαϊζόμην τη χαρα τών χρυσαυγών ανθέων · 
Μάλλον δε τούτων εχαιρον τη τής χαράς ελπίδι, 
Τή προσδοκία τών πολλών και ξένων θεαμάτων. 
Πολύν γούν τόπον διελθών επίπεδον και λέϊον 
Εϊδον το πρώτον φρούριον του Β-είου Παραδείσου. 

Πρώτον φρούριον. Ο ποταμός. 

3ο5 Ποταμός γαρ διήρχετο μακρόθεν τών τειχέων 

Εναπ οκλείων^, χα ί φρουρών γυρόθεν, και φυλάτΊων 
Απαντα τον Παράδεισον μετά και του ώάτου, 
Οπως μή ώσι τοις εχβρόις τοις μισοφθονοτρόφοις5 

Εύχείρωτα4 προς πόλεμον και μάχας εναντίων. 
3ίο Ερρεε γούν ο ποταμός μέγας και βαθυδίνης, 

1 Ms μελιρήτων. Vs. : Κάν τού-
τois συνεγράψατο και μελιρρύτους λόγους. 
Vs. 2^89 : T))r μελίρρυτον φωνήν. Notar. 
Epist. ap. Boisson. An. gr. t. V, p. i 3 2 : 
όταν ερεθίζωμέν σου τήν μελίρρυτον γλώτ-
ταν, άπολαύουσι πάντες εύοσμίας του λό-
γου. 

2 D'où le mot έναπόκλεισΤο*, employe 
par Théod. Stud. Epist. p. 270, B, éd. Ven. 
Ce composé manque au Thésaurus. 

3 Ce composé manque aux lexique?. 
4 Vs. /178 : Ούδε ταΐς τούτων ήΐοναϊς 

εύχείρωτοζ όραται. Theodoret. A, 1 9 1 ; 
Chion. Epist. i5. 



D E S M A N U S C R I T S . 

Πλατύς καί δυσπεραίωτος, ταχύς, ρευματοφόρος, 

Καί τοΐς άνθρώποις άπλευσΊος, πόρον1 μή κεκτημένος. 

Αεύτερον φρούριον. Η γέφυρα. 

Εσ71 δε τούτο2 γέφυρα μεγάλη, σιδηρέα, 
y3ο Βα0μ«£οσί&7ρο'σ7ρωτο£, καί τραχεία, 

Κλονιξομένη πάντοθεν, πΊώσιν επαπειλούσα, 
Καί T O U S ένταύθα βαίνοντας ριπίούσα προς το ρεύμα. 
Oôs άφαρπάζων ποταμός ο κάτωθεν προσρέων 
Βάλλει τοις ρεύμασίΐ^ αυτού έν όϊς καταποντίζει 

235 Καί βρώμα δίδωσιν αύτους3 τοις ποταμίοις ζώοις. 

Τρίτον φρούριον. Η πύλη της γέφύρα,ς. 

Ύής δε γεφύρας πάντοθεν ϊσΊατο πύλη, ξένε, 
ΜεγίσΊη, μονοσίδηρος11, σιδήρω κεκλεισμένη, 
Κωλύουσα τήν εισοδον όδεύειν την έκέϊσε, 
Δίά το ταύτης σίερεόν και κατωχυρωμένον. 

Τέταρτον φρούριον. Tà S' Βηρία*. 

•J4O Εκείθεν δε του ποταμού τόπος τυγχάνει λείος, 
Αι§αδιαϊος6 και πολλάς έχων άγέλας ζώων, 
Πολλών ήμέρων, καί Τί^ά τών μή ημερωμένων · 
Àλλ' εχει και τινά φρικτά &ηρία, τερατώδη, 
Σφοδρώς προς τους οδεύοντας έκεϊθεν προπηδώντα, 

21 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

σίείχουσ* BATÔN ΡÔON ύδατι πεξώ. J'ai-
merais mieux ΒΑΘΫΝ fÔON. 

1 Πάρον, locum ubi transiri possit. Dans 
le ms. τΰόρρω μή κεκτημένος, ce qui n'a 
point de sens. Cette correction paraît cer-
taine. 

2 Se rapportant à φρούριον du titre. 
Ms. αύτois. 

1 Ajoutez ce mot au Thésaurus. 
5 On ne comprend pas le chiffre S', car 

l'auteur en cite bien plus de quatre. Voy. 
plus bas v. 428 et sqq. les détails du qua-
trième φρούριον. 

6 Christophor. Patrie. Menol. cod. Par. 
1 5 7 8 , p. 35o : Kai μέσον πάντων μιας 
κοίτης Xiëahialav γήν κι\ χ_λοεράν. 



POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

22 N O T I C E S 

2^5 Kat φθάνων τούτοις τάχισία τοις οζυτάτοις δρόμοις -

Δί' ών ο τόπος άβατος καθέσΊηκε τελείως. 

ΪΙέμπΙον φρούριον. Η τάφρος. 

Εϊτά τις τάφρος πέφυκε βάθισίος και πλατεία, 
Κάκείνη δυσδιόδευτον έχουσα την πορείαν. 
Τελείως άνεπί£ατον την τρίτον εχει ταύτην, 

25ο Δίά το πλάτος το πολύ και τό κρημνώδες βάθος, 
Οπερ άθεα τον εσΊιν όμμασιν άνθρωπίνοις. 

Εκτον φρούριον. Το άλσος. 

Αλσος δε πέφυχε δασύ, και σύγχυσις μεγάλη, 
Ηυ άνθρωπος ού δύναται φράσαι και καταλέζαι, 
Διά τό ταύτης σύνδενδρον και τό θαμνώδες1 πλήθος-

255 Ητις κυκλούσα γύρωθεν του τείχους2 θεμελίους 
Οϊμαι συγκλείει3 και αυτά τά γένη τών σ1 ρουθίων, 
άς μη διέργεσθαι ποσώς11 ενδοθεν τών τειχέων. 
Τοσούτον έσΎι σύσκιον, δασύ τε και βαλτώδες, 

μηδ' αύτόν τον ήλιον άκτινος ρίπΊειν μέρος. 
26ο Ταύτα μεν πάντα φρούρια δύσβατα και μεγάλα. 

Ε&^ομον φρούριον, τον τείχους5 του λειμώνος. 

Εσΐι δε τείχος πάντοθεν πάμπαν ώχυρωμένον6, 
Εναποκλεΐον εσωθεν τον κηπον και τον δόμον, 

εχω πρός κατοίκησιν και προς πολλην μου τέρψιν • 
Ουπερ τό μήκος, άνθρωπε, και τό πολύ και μέγα 

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

s Ms. του τείχους τους Q-εμελίους. J 'ai 
retranché τούς. 

Ms. συγχλείειν— γένη τά τών. 

4 Ms. tatoaôs. 
5 Peut-être τό τείχος. 
6 Ms. όχυρομένος. On pourrait conserver 

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



DES MANUSCRITS. 23 
265 Του υψου* του περιφανούς και του δυσθεώρητου, 

Os οΐμαι φύσιν βρότειον νικάν και νούν καί φρένας · 
Αευτέραν γάρ τις προσειπών τούτον πυργοποΐίαν 
Ουκ άν άμαρτοι του σκοπού τω σΊογασμώ του λόγου. 
Ιδού σοι τήν διήγησιν εϊπον τών προκειμένων, 

270 ΤσΊερον δε τα κατ' έμε διδάξω σε πώς έχουν. 
Τί γούν, οδΐτα; τήν οδόν ταύτην άνύειν θέλεις 
Καί βαίνειν παλιμπόρευτος καί τρέχειν έμπροσθόπους; 
Η βούλει καί κυνο£ατεϊν[ καί τρέχειν οπισθόπους 
Καί τά λοιπά καταλιπεϊν, τούτων τών λεγομένων; » 

Απόκρισις Ίΰροζ τήν Σωφροσύνην. 

« E/ μεν αυτή καθέσΊηκας, ώς εφης, συ κυρία 
Καί πέφυκας βασίλισσα τούτων, καθά διδά,σκεις, 
Âντιξολώ, και δέομαι, και γόνυ κλίνω κάτω, 
ίνα συν σοι τήν άφιξιν ποιήσας ταχυτάτην, 
Καί πάντα σοι τά φρούρια ραδίως διοδεύσας, 
Ιδω καί τον ΐίαράδεισον μετά καί του ώάτου, 
Καί τών έντός λεπΊομερώς τήν θέσιν καταμάθω. 
Εί δε προς πόλιν λε'λυθα εμήνόπερ ουκ οΐμαι, 
Εα σον πάλιν ά&λαξή βαδίζειν εις τούπίσω, 
Καί της θανατηφόρου3 με λύτρωσον ταύτης τρίτου. » 
Τοίγουν11 ή Κόρη ταΐς έμαις πεισθεΐσα λιτανείαις, 
Καί ταΐς οίκτραϊς5 δεήσεσι μάλλον δυσωπηθεΐσα 
(Καί γάρ πεφύκασι κινεΐν0 τά δάκρυα προς οϊκτον 
Κάν καί1 σιδηροχάλκευτος8 έσΊίν ο ταλανίζων), 

27t> 

2 8 0 

285 

ΡΟΕΜΚ 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

' Ce verbe manque au Thesaui-us. 
1 Ce passage est corrompu. 
:i Vers 55o : θέαν Q-ανατη<pôpov. Et vers 

602 : Πρόσωπον χαμαιλέοντοε έχων 3-αυα-
τηφόρον. Ce mot se trouve aussi employé 
dans Nonnus, Dion. XVII, 16 etXLVIII, g3. 

4 Ms. τί γονν. Voy. v. l\ 12 , ou la même 
faute se retrouve. 

5 M s . τ OIS OÎKTPOÎS. 
6 Ms. x&I iniv,au lieu de XIVSÎV. 
7 Ms. XCLÏ ajouté au-dessus de xàv. 
8 Voy. v. 766. 



24 NOTICES 
"ΡΟΡΜΓ Τοιαύτα μοι λελάληκε ρήματα χαρμοσύνως · 

allégorique 290 « έπεί 7ίαθικετεύεις με και δυσωπεΤς, ώ ξένε, 
de 

Meliténiote. Καί βούλει πάντα κατιδεΤν τα προσυπάρχοντά μοι, 
Μαθείν δε μου και τοϋνομα και τήν του γένους ρίζαν, 
Δεύρο κατόπιν όδευε, και με νυν άκολούθει, 
Κα ί βλέπε πάντα φανερώς ώνπερ είμι κυρία. » 

295 Τούτων αυτής άκηκοώς τών μελιρρύτων1 λόγων 
ύδευον τρέχων άδεώς τον δρόμον συν τη Κ όρη, 
Εκείνης οδηγούσης με και συνοδοιπορούσες. 
Εθαύμαξον δε καθορών τους άνθηφόρους τόπους, 
Εκαλλυνόμην ταΤς κραυγαΐς τών λιγυρών όρνέων, 

3οο Πγλαϊζόμην τη χαρα τών χρυσαυγών ανθέων * 
Μάλλον δε τούτων εχαιρον τη τής χαράς ελπίδι, 
Τή προσδοκία τών πολλών και ξένων θεαμάτων. 
Πολύν γούν τόπον διελθών έπίπεδον και λεΐον 
Εΐδον τό πρώτον φρούριον του 3-είου Παραδείσου. 

Πρώτον φρούριον. Ο ποταμός. 

3ο5 Ποταμός γάρ διήρχετο μακρόθεν τών τειχέων 

Εναποκλείων^, και φρουρών γυρόθεν, και φυλάτίων 
Απαντα τον Παραδείσου μετά και του ώάτου, 
όπως μή ώσι τοις έχθροίς τοις μισοφθονοτρόφοις5 

Εύχείρωταk προς πόλεμον και μάχας έναντίων. 
3ίο Ερρεε γούν ο ποταμός μέγας και βαθυδίνης, 

1 Ms μελιρήτων. Vs. 1^23 : Καν τού-
τοιs συνεγράψατο και μελιρρύτους λόγους. 
Vs. 2/189 : Τήν μελίρρυτον φωνήν. Notar. 
Epist. ap. Boisson. An. gr. t. V, p. i 3 2 : 
Οταν ερεθίζωμέν σου τήν μελίρρυτον γλώτ-
ταν, άπολαύουσι τσάντες εύοσμίας του λό-
γου. 

2 D'où le mot εναπόκλεισΊος, employe 
par Théod. Stud. Epist. p. 270, B, éd.Ven. 
Ce composé manque au Thésaurus. 

3 Ce composé manque aux lexiques. 
4 Vs. ^78 : Ούδε ταΐς τούτων ήΐοναϊς 

εύχείρωτος όραται. Theodoret. U, ι g 1 ; 
Chion. Epist. ι 5 . 



DES MANUSCRITS. 25 
Ρευματοφόρος και πλατύς, γρυσόρρους, μαργαρόβρους1, 
Δεινά επαπειλούμενος τοις ρείθροις &υμωδέσι^ 
Ύόϊς βουλομένοις είσελθεΐν έντός τού Παραδείσου. 
Αλφειος3 δ'ήν ο ποταμός δ κύκλω περιρρέων, 

3x5 Τ ois τών ερώτων βέλεσι πάντοθεν πΊ ερωμένοςk, 
Καί σπεύδων εις συνάφειαν φθάσαι της ερωμένης. 
Κύκλων δε τον ΙΙαράδεισον μετά και τού ώάτου 
Ερωτικώς5 εμίγνυτο τη Αρεθούσγ λίμνη, 
Η τις εγγύς τυγγάνουσα τού &είου Παραδείσου 

32ο Ασμένως προσεδέχετο τον φίλτατον νυμφίον. 
Ην ούν Ιδεϊν τι Βέαμα ξένον και τερατώδες 
Κα ι καταπλήτΊ ον τάς ψυγάς τάς τών έρωτολήπΊων, 
Ύήν λίμνην την Αρέθουσαν ύπΊίαν ήπλωμένην6, 
Καί μειδιώσαν ώσανει και ρείθρα μή κινούσαν1, 

325 Καί δεγομένην τήν ορμήν τού ποταμού γλυκέως, 
Ερωτικήν διάθεσιν φυλάτΊουσαν προς τούτον 
Καί ταΐς συγκράσεσιν αυτού οΐμαι γαληνιώσαν. 

Περι τών δένδρων8. 

Πλήθος δέ δένδρων ΪσΊατο τού ποταμού ταΐς όγθαις 
Καί πλείσΊη συνηρέφεια πυκνοδενδροφυΐας9. 

33ο Ιτε'αί τε 1 0 καί πλάτανοι και λεύκα ι και πΊελέαι, 

P0ËME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

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

2 Ms. S-υμώδε:?. 
5 Ms. άλ£« δ' ήν. 
4 Ms. Φερόμενος. 
5 Anon. cod. Par. 3g, fol. ι 85 ν.: Ερω-

τικών μανέντα, καί παρακινήσαντα τον 
ττροτέρου βίου τα πάθη -srpôs άρετήν έν-
θουσιάσαι. 

tome χ ι χ , 2e pa r t i e . 

β Ms. ΰιΐΐιανυπ'λωμένην. 
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. ΐΰυκνοίενίροφυία. Ajoutez ce com-
posé aux lexiques. 

10 Pour ίτέαι τε le ms. donne αίτε αϊτε. 
Homère ( Od. Κ, 51 ο) joint aussi les ίτέαι 
et les αίγειροι. 

à 



POEMF, 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

2 6 N O T I C E S 

Αίγειροι, κλήθροι, πίτυες, πύξοι τε συν καλάμοις, 
Καί τινα δένδρα, πλείονα τα μή καρποφορούντα, 
Δι' ών σχεδόν αθέατος ο ποταμός ώράτο. 

Περί τΰτηνών. 

ΙΙτηνών δε γένος άπειρον τω ποταμω κατωκει, 
335 Καί κύκνοι μακροτράχηλοι καί λευκοπίεροφόροι, 

Καί πελεκάνες πλείονες καί πλήθος άλκυόνων, 
Καί χήνες ύδατόζωοι, καί νήσσαι ρειθρο^άται, 
Καί πελαργοί μακρόρρινες1 βατραχοσαυροφάγοι, 
Καί τινα φιλοπόταμα καί φίλυδρα σΊρουθία 

3/io Ουκ εύαρίθμητα πολλοίς ουδέ γνωσΊά τοις πάσι. 

Ι Ιερ ί Ερωτοζ. 

Μέσον δε τούτων έπλεε τών ποταμίων ρείθρων 
Ο της Κυθείρας της θεάς γόνος γεγυμνωμένος, 
Βασίάζων τόξον σιδηρούν καί βέλεμνα πυρφόρα, 
Καί φλογοφόρον κήριον, άνάπΊουσαν~ λαμπάδα, 

3/ι5 Μή σ^εννυμένην τω σφοδρώ του ποταμού ροθίω, 
Μηδέ τοις κύμασιν αυτού κατακαλυπΊομένην, 
Μάλλον δ' άνάπΊ ου σαν λαμπρώς καί μάλλον δαδουχούσαν . 
ΰς τοις τού Ερωτος πΊεροΐς συχνώς ριπιζομένην. 
Επαιξε δε τού ποταμού νηχόμενος ταΐς οχθαις, 

35ο Καί πΊερωτός φερόμενος τών ρείθρων υπεράνω, 

Ποτέ μεν τούτοις κολυμ^ών καί προς το βάθος δύων, 
Ποτέ δε τρέχων άνωθεν ώσπερ αίθεροδρόμος, 
Καί πυρακτών τον ποταμόν καί καίων καί φλογίζων 

1 Tzelz. AU. Hom. Prolegom. ν. 668, 
edit. Boiss. : Μακρόρριν, μακροπρόσωπος, 
παμ<Ρρόνιμο5, λευκόθριξ. Et deux vers 
après : Λευκό?, μακρόρριν καί γλαυκός, εύ-

τ ρ ά χ η λ ο ί , εύή\ιζ. Id. ν. 7^5: Εύηλικεί 
εύτράχηλοι, μακρόρρινες σνμμέτρως. 

2 Ms. άνάπΊουσα. 
3 Ms. άνάττΊουσα — δαδουχονσα. 



DES MANUSCRITS. 27 
Kai κατασφάτΊων1 τά πΊηνά τά βέλη του τοξότου. 

355 Éχόρευον ' 2 και χάριτες του ποταμού τοΐς ρείθροις, 
Kai καλλοναι παρέπλεον και βρέφη τών ερώτων, 
Καϊ τρεΤς σειρήνες παίξουσαι του ποταμού τω πλάτει 
Γεγυμνωμένα φέρουσαι τού σώματος τα μέλη ' 
Κα ι τούς μαξούς προκύπτοντας δεικνύουσαι τοις σΊέρνοις, 

36ο Την κόμην χ^ρυσαυγίξουσαν έχουσαι τών πλοκάμων, 
Kat βλέπουσαι τον Ερωτα ταύταις συνομιλούντα, 
Κα ι μειδιώντ α προς αύτάς και θέλοντα χορεύειν · 
Αϊτινες και συμπάίζουσι τοις τών ερώτων βρέφοις, 
ΚαI τραγωδούσαιό λιγυρόν itai λιγυροφθογγούσαι. 

365 Κύθειρανίι δε γινώσκετε πάντως την Αφροδίτην, 
Kai γόνον ταύτης οϊδατε τον Ερωτα τον νέον, 
ΟσΊις ακμάζων πάντοτε ταϊς τών βροτών καρδίαις, 
Αθάνατος, άείζωος, άγηρατος5 τυγχάνει, 
Τοζεύων και την άλογον φύσιν εύσΊοχωτάτως0 · 

370 Τών πετομένων άνωθεν, τών συρομένων κάτω, 
Τών βαδιζόντων επι γης, και τών ύδατοσΊρόφων, 
Τοζεύων καϊ την άψυχον φύσιν τών αναίσθητων 
Την μη γινώσκουσαν ποτε την ερωτομανίαν, 
λίθους φημι και ποταμούς, και δένδρα καρποφόρα1, 

375 Και πάσαν φύσιν άψυχον και κατεψυχωμένην · 
Kai μαρτυρεί μοι ποταμός Αλφειός χρυσορρόας, 

ΡΟΕΜΕ 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

1 Peul-êlre κατα^άπΊων. Ms. τά τίΊνά τό. 
2 Les vers 355-427 sont entièrement 

confondus dans le manuscrit. J 'ai cherché 
a y rétablir l'ordre ; voici celui dans lequel 
ils se trouvent : 3 5 4 . 365-376, 359-364, 
4o2-4o6, 409-427, 3 7 7 , 3 7 8 , 38a , 379, 
3 8 3 , 384, 38o, 3 8 1 , 385-4oi , 4o 7 , 4o8, 
355-358 et 428. 

3 Ms. τραγωΰονσαν e! λιγηροφθογγον-
σαν. 

4 Ms. κιθαρα. [sic). 
5 Ms. άγήρωτοδ. 
6 Ajoutez cet adverbe au Thésaurus, 

ainsi que le composé suivant ύδατόσ7ρο-
Çios. Peut-être faut-il ύδατοτρόφων. 

7 De ce mol Cosmas Vestitor forme le 
composé καρποφορικός, qui manque au 
Thésaurus. Cod. Par. 760, fol. i4 r.: H δε 
γήρα χαταχερσώσεως «αρποβορική μετα-
•ποιηθεϊσα y f f . 



POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

28 NOTICES 
Ô λίμνην τήν λρέθουσαν ποθήσας και φιλήσας, 
Και ταύτη μεν μιγνύμενος, ως γαμέτη φιλτάτη, 
Πρό$ εαυτήν1 εφέλκουσα τω πόθω τής αγάπης 

38ο Καί πείθουσα τον έρασΊήν ταύτη προσκολληθήναι, 
Φαίνουσα2 τήν συνάφειαν δήλην έκ τών πραγμάτων. 
Συμμαρτυρεΐ τοις λόγοις μου χαι λίθος ο μαγνήτης 
Ελχόμενος, συρόμενος τον λίθον3 ως βιαίως, 
Καθάπερ άργυρώνητον δούλόν τινα δεσπότης. 

385 Πλέον δε τούτων χράζουσι χα ι προχηρύτΊουσί μοι 
Κα ί τών φοινίκωνk τών φυτών έρωτιχή φιλία, 
Κα ί προς αλλήλους συμπλοχαι τών χλώνων τών έν τρόποις5· 
Αν γαρ άπέγουσι μαχράν οι φοίνιχες αλλήλων 
Φαίνονται μαραινόμενοι τω πόθω τής αγάπης, 

3go Τοις τής φιλίας βέλεσιν έρωτοτετρωμένοι6, 

Φ υλορροέιν σπουδάζοντες χα ι χαταχλάν τους χλώνας 
Καί χάτω νεύειν προς τήν γήν τάς χορυφάς ορμώντες, 
Ωσπερ προσχύνησιν τινά ποιούντες προς αλλήλους. 
Οϋκουν λανθάνει τό λοιπόν τούτο τον φυτηχόμον1, 

3g5 Αλλά τήν ιασιν αυτών ραδίως έφευρίσχεί' 
λαμβάνει χλάδον φοίνιχος άρρενος ο γηπόνος 
Κα ί τούτον εις τό σΊ έλεγος έμπήξας τής &ηλείας 
Ν όσον8 τήν ερωτό^λητον ίάται τών φοινίκων, 
Ωσπερ τις άλλος ιατρός δόκιμος και τεγνίτης 

/»οο Φάρμακον άκεσώδυνον προσφέρων τοις νοσούσιν 
Καί &εραπεύων δι' αυτού τής νόσου τήν όδύνην. 

1 Ms. Opàs εαυτόν. Il manque ici pro-
bablement un ou plusieurs vers consacrés 
à Aréthuse, à moins qu'on ne les place plus 
haut à la suite du v. 320. 

2 Ms. φαίνουσαν. 
3 Au lieu des mots τόν λίθον, on s'atten-

drait à trouver σίΐηρον. On lirait alors σί-
Ιηρον, (bs βιαίως. 

4 Sur la différence des sexes parmi les 
palmiers, appliquée à l'amour, voy. Achilles 
Tatius, I , xvii, et Eumathe, X , m , p. 366. 
éd. Gaulmin. 

5 Peut-être τόποις. 
6 Ce composé manque aux lexiques. 
7 Ms . τούτω τών @υτιχομένων. 
3 Ms. νόων. 



DES MANUSCRITS. 25 
Ρευματοφόρος και πλατύς, χρυσόρρους, μαργαρόβρους1, 
Δεινά έπαπειλούμένος τοΐς ρείθροις ^τυμωδέσΐ' 
Τόϊς βουλομένοις είσελθεΐν εντός τού Παραδείσου. 
Αλφειός3 δ' ήν ο ποταμός ο κύκλω περιρρέων, 

3x5 Τοις τών έρώτων βέλεσι πάντοθεν πΊερωμένος^, 
Καί σπεύδων εις συνάφειαν φθάσαι τής έρωμένης. 
Κυκλών δε τον Παραδείσου μετά και τού ώάτου 
Ερωτικώς5 εμίγνυτο τή Αρεθούσγ λίμνη, 
Η τις εγγύς τυγγάνουσα τού &είου Παραδείσου 

32ο Ασμένως προσεδέγετο τον φίλτατον νυμφίον. 
Ht» ούν Ιδέιν τι Βέαμα ζένον και τερατώδες 
Και καταπλήτίον τάς ψυγας τάς τών έρωτολήπΊων, 
Ύήν λίμνη ν τήν Αρέθουσαν ύπΊίαν ήπλωμένην6, 
Καί μειδιώσαν ώσανει και ρείθρα μή κινούσαν \ 

3a5 Καί δεγομένην τήν ορμήν τού ποταμού γλυκέως, 
Ερωτικήν διάθεσιν φυλάτΊουσαν προς τούτον 
Κα i ταΐς συγκράσεσι ν αυτού οΐμαι γαληνιώσαν. 

Περι τών δένδρων*. 

Πλήθος δε δένδρων 'ϊσΊατο τού ποταμού ταΐς όγθαις 
Κα i πλείσΐη συνηρέφεια ^υκυοδευδρο^υ'ί'α^9. 

33ο Ιτε'αί τε 1 0 καί πλάτανοι και λεύκα ι και πΊελέαι, 

P0ÉME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

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

2 Ms. Ο-υμώδες. 
3 Ms. άλφι δ' ήν. 
* Ms. πΊερόμενος. 
5 Anon. cod. Par. 39, fol. χ85 ν.: Ερω-

τικώς μανέντα, και παρακίνησαν τα του 
προτέρου βίου τά πάθη πρός άρετήν έν-
θουσιάσαι. 

tome χ ι χ , 2e pa r t i e . 

β Ms. υπίιανυπλωμένην. 
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. πυκνοδενδροβυία. Ajoutez ce com-
posé aux lexiques. 

10 Pour ίτέαι τε le ms. donne αίτε αίτε. 
Homère (Od. K, 5 10) joint aussi les ίτέαι 
et les αίγειροι. 

à 



POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

26 NOTICES 
Αίγειροι, κλήθροι, πίτυες, πύξοι τε συν καλάμοις, 
Κα/ τινα δένδρα πλείονα τα μή καρποφορούντα, 
Δί' ών σχεδόν αθέατος ο ποταμός ώράτο. 

Περί τ5τηνών. 

Μτηνών δέ γένος άπειρον τω ποταμώ κατωκει, 
335 Καί κύκνοι μακροτράχ^λοί καί λευκοπίεροφόροι, 

Κα ί πελεκάνες πλείονες καί πλήθος αλκυόνων, 
Καί χήνες ύδατόζωοι, και νήσσαι ρειθροξάται, 
Καί πελαργοί μακρορρίνε^1 βατραχοσαυροφάγοι, 
Καί τινα φιλοπόταμα καί φίλυδρα σΊρουθία 

34ο Ούκ εύαρίθμητα πολλοίς ούδε γνωσΊά τοις πάσι. 

\ * ΙΙερί Ερωτος. 

Μέσον δε τούτων έπλεε τών ποταμίων ρείθρων 
Ο της Κυθείρας της θεάς γόνος γεγυμνωμένος, 
ΒασΊάζων τόζον σιδηρούν και βέλεμνα πυρφόρα, 
Καί φλογοφόρον κήριον, άνάπΊουσαν2 λαμπάδα, 

345 Μή σ§εννυμένην τώ σφοδρώ τού ποταμού ροθίω, 
Μηδέ τοις κύμασιν αυτού κατακαλυπΊομένην, 
Μάλλον δ' άνάπΊ ου σαν λαμπρώς καί μάλλον δαδουχούσαν7', 
Ω? τοις τού Ερωτος πΊεροΐς συχνώς ριπιζομένην. 
Επαί^ε δε τού ποταμού νηχόμενος ταΐς οχθαις, 

35ο Καί πΊέρωτος φερόμενος τών ρείθρων υπεράνω. 

Ποτέ μεν τούτοις κολυμξών καί προς το βάθος δύων, 
Ποτέ δε τρέχων άνωθεν ώσπερ αίθεροδρόμος, 
Καί πυρακτών τον ποταμόν καί καίων καί φλογίζων 

1 Tzelz. AU. Hom. Prolegom. ν. 668, 
edit. Boiss. : Μακρόρριν, μακροπρόσωπος, 
τταμ(φρόνιμος, λευκόθριζ. Et deux vers 
après : λευκός, μα κρόρριν καί γλαυκός, εύ-

τράχηλος, εύήλιξ. Id. ν. 7^5: Εύηλικί 
εύτράχηλοι, μακρόρρινες συμμέτρως. 

2 Ms. άνάπΊουσα. 
3 Ms. άνάπΊ ουσα — δαδουχοΟσα. 



DES MANUSCRITS. 27 
Kai κατασφάτΊων1 τά πΊηνά τά βέλη του τοζότου. 

355 Εχόρευον'2 και χάριτες του ποταμού τοΐς ρείθροις, 
Kai καλλοναι πα ρέπλεον και βρέφη τών ερώτων, 
Kai τρεϊς σειρήνες παίζουσαι του ποταμού τω πλάτει 
Τεγυμνωμένα φέρουσαι του σώματος τά μέλη · 
Kai τούς μαζούς προκύπΊοντας δεικνύουσαι τοΐς σΊέρνοις, 

36ο Την κόμην χ^ρυσαυγίζουσαν έχουσαι τών πλοκάμων, 
Kai βλέπουσαι τον Ερωτα ταύτα ις συνομιλούν τα, 
Και μειδιώντ α πρός αύτάς και $έλοντα χορεύειν · 
λϊτινες και συμπαίζουσι τοΐς τών ερώτων βρέφοις, 
Kai τραγωδούσαι'0 λιγυρόν και λιγυροφθογγούσαι. 

365 Κύθειραν11 δε γινώσκετε πάντως την Α φροδίτην, 
Kai γόνον ταύτης οϊδατε τον Ερωτα τον νέον, 
ΟσΊις ακμάζων πάντοτε ταΐς τών βροτών καρδίαις, 
Αθάνατος, άείζωος, άγηρατος5 τυγχάνει, 
Τοζεύων και την άλογον φύσιν εύσΊοχωτάτως^ · 

370 Τών πετομένων άνωθεν, τών συρομένων κάτω, 
Ύών βαδιζόντων επι γης, και τών ύδατοσΊρόφων, 
Τοζεύων και την άψυχον φύσιν τών αναίσθητων 
Ύην μη γινώσκουσαν ποτέ την ερωτομανίαν, 
λίθους φημι και ποταμούς, και δένδρα καρποφόρα 

375 Kai πάσαν φύσιν ά-^υχον και κατεψυχωμένην · 
Kai μαρτυρεί μοι ποταμός Αλφειός χ^ρυσορρόας, 

1 Peut-èlre χατα£άπΊων. Ms. τά τίΊυά τό. 
1 Les vers 355-427 sont entièrement 

confondus dans le manuscrit. J 'ai cherché 
a y rétablir l 'ordre; voici celui dans lequel 
ils se trouvent : 3 5 4 , 365-376, 35g-364, 
4o2-4o6, 409-427, 3 7 7 , 378 , 382 , 379, 
3 8 3 , 384, 38o, 3 8 1 , 385-4oi , 4o 7 , 4o8, 
355-358 et 428. 

3 Ms. τραγωδούσαι» el λιγηροφθογγον-

4 Ms. κιθαρα. [sic). 
5 Ms. άγήρωτοδ. 
6 Ajoutez cet adverbe au Thésaurus, 

ainsi que le composé suivant ύδατόσ7ρο-
φος. Peut-être faut-il υΰατοτρόφων. 

7 De ce mol Cosmas Vestitor forme le 
composé χαρποφοριχός, qui manque au 
Thésaurus. Cod. Par. 760, fol. i4 r.: H δέ 
γηρα χαταχερσώσεως xaρποφοριχή μετα-
7τοιηθεισα y f f . 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 
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POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

28 NOTICES 
6 λίμνην τήν Àρέθουσαν ποθήσας και φιλήσας, 
Kai ταύτη μεν μιγνύμένος, ώς γαμέτη φιλτάτη, 
Προς εαυτήν1 εφέλκουσα τω πόθω τής άγάπης 

38ο Καί πείθουσα τόν έρασΊήν ταύτη προσκολληθήναι, 
Φαίνουσα2 τήν συνάφειαν δήλην εκ τών πραγμάτων. 
Συμμαρτυρεΐ τοις λόγοις μου και λίθος ο μαγνήτης 
Ελκόμενος, συρόμενος τόν λίθον3 ώς βιαίως, 
Καθάπερ άργυρώνητον δούλόν τινα δεσπότης. 

385 Πλέον δε τούτων κράξουσι και προκηρύτίουσί μοι 
Κα ί τών φοινίκων4 τών φυτών έρωτική φιλία, 
Κα ί προς αλλήλους συμπλοκαι τών κλώνων τών εν τρόποις5' 
Αν γαρ άπέγουσι μακράν οι φοίνικες άλλήλων 
Φαίνονται μαραινόμενοι τω πόθω τής άγάπης, 

090 Toi? τής φιλίας βέλεσιν έρωτοτετρωμένοι6, 

Φυλορροέϊν σπουδάζοντες και κατακλάν τους κλώνας 
Kai κάτω νεύειν προς τήν γήν τάς κορυφάς ορμώντες, 
Ωσπερ προσκύνησιν τινά ποιούντες προς άλλήλους. 
Ούκουν λανθάνει τό λοιπόν τούτο τόν φυτηκόμον1, 

3g5 Αλλά τήν ϊασιν αυτών ραδίως έφευρίσκεΐ' 
Λα μιάνει κλάδον φοίνικος άρρενος ο γηιτόνος 
Κα ί τούτον εις τό σΐέλεγος έμπήζας τής &ηλείας 
Νόσον8 τήν ερωτόξλητον ιάται τών φοινίκων, 
ύσπερ τις άλλος Ιατρός δόκιμος και τεχνίτης 

/ioo Φάρμακον άκεσώδυνον προσφέρων τοις νοσούσιν 
Κα ί Β-εραπεύων δι' αυτού τής νόσου τήν όδύνην. 

1 Ms. ταρός εαυτόν. Il 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 Aréthuse, à moins qu'on ne les place plus 
haut à la suite du v. 320. 

2 Ms. φαίνουσαν. 
3 Au lieu des mois τόν λίθον, on s'atten-

drait à trouver σβηρον. On lirait alors σί-
Ιηρον, ώς βιαίως. 

Talius, I , xvii, et Eumathe, X , m , p. 366. 
éd. Gaulmin. 

5 Peut-être TÔTτοις. 
5 Ce composé manque aux lexiques. 
7 Ms. τούτω τών φυτικομένων. 
3 Ms. νόων. 
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Εύφήμισον τον Ερωτα μετά τών βρεφυλλίων, 
Πώς τών Απάντων άπΊεται και ξένων αυτοκράτωρ, 
Πώ$ βασιλεύει τών φυτών, τών λίθων και τών ζώων, 

Λο5 Καί τών υδάτων èv τή γήι και πάντων τών ανθρώπων, 
Καί μονοκράτωρ δείκνυται και ξένο ζ αυτοκράτωρ. 
Τοιούτος ήν ο ποταμός ο κύκλω περιρρέων 
ΕΙς φυλακής άσφάλειαν οϊμαι τού Παραδείσου. 
Τοιούτος12 rjv ο ποταμός φρούριον οΐμαι πρώτον, 

4ίο Καί φοβερός πολεμιστής πάντων τών οδευόντων, 
Καί τών μελλόντων εις αυτόν οδεύσαι και περάσαι. 

Φρούριον β'. Η γέφυρα τού Ήοταμού. 

Τοίγουν3 ενταύθα S-ρηνωδών έξόων προς τήν Κόρην · 
« Στήθι, κυρία, σΊήθι νύν,μή βαίνε ^εραίτε'ρω, 
Καί δεϊξον μοι τού ποταμού ραδίαν τήν πορείαν · 

4ι5 Φό€ος γάρ μέγας με δεσμεΐ προς τούτον εισορώντα. » 
ή δε11, «Μέινον, άντέφησεν, ολίγον, πεφιλμένε, 
Κα ί &άτΊον τήν τού ποταμού τρίτον εύθυπορήσεις · 
Πλΐ?ι> ούν διάσΊημα μικρόν βάς τής γεφύρας σΊήθι, 
Κάμού σΊησάσης τους5 αυτής κλόνους και τάς κινήσεις 

ί\ιο Οδεύσεις ύπερθεν αύτής μενούσης ακινήτου. » 
Φθάσας ούν τό άκρότατον ταχέως τής γεφύρας 
Δεύτερον είδον φρούριον τήν &έαν0 τής γεφύρας 
Τηρούσης τον Παράδεισον άβατον τοις άνθρώποις. 

Φρούριον y'. Η τδύλη τής γέφυρας. 

Στοά δε τις έσκεύασΊο μεγάλη και πλατεία 
425 Με'χρί τής όγθης έχουσα βάθρον èv τοΐς έκεΐθεν, 

' Ms. εν γή. 4 Peut-être ή δ'έμμεινον , à cause de 
2 Peut-être ces trois vers 4 o g - 4 n doi- l'accent. Plus loin ms. πεφιλμένη. 

vent-ils être placés ailleurs. 5 Ms. τής αύτη?. 
3 Ms. τί γονν. 8 Peut-être ίθέαν, pour ίθεΐαν. 
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30 NOTICES 
Καί βάθρον άλλο σιδηρούν μέχρι της ενθεν όχθης, 
Kai συνοίγκείας φέρουσα τάς άκρας άμφοτέρας. 

Φρούριον δ'. Τά θηρία1. 

Ύήν τών θηρών δ' έθαύμαξον δυσμορφοτάτην θέαν 
Τοσούτον ώς και προς φυγήν τούς πόδας άναχάξειν'2, 

43ο Μή καθοραν δυνάμενος τούς θήρ&$ τους άγριους-
Αλλων γάρ ζώων ε^λεπον μορφώματα καϊ θέαν, 
Αλλων σωμάτων σύμμιξιν, άλλας ενώσεις'ξένας. 

ΙΙερ; δράκοντοζ. 

Εϊδον γάρ δράκοντα δεινόν συρόμενον εκεϊσε, 
Κατά τά νώτα δαφοινόν, μέγαν τήν ήλικίαν, 

435 Φολίδας φέροντα πολλάς ξένας ποικιλοχρόας, 
Καί πύρ από τού σΊόματος πέμποντα φλογοφόρον, 
Ύούς οφθαλμούς δεικνύοντα πυριλαμπεις μεγάλους, 
Καπ τών μυκτήρων δύσπνοον πνοήν εκφερομένην6, 
Εχοντα κέρας άνωθεν της κεφαλής όσΐώδες 

44ο Καί κάτωθεν τού πώγωνος όφεις άντι γενείων, 
Βοός μεγάλου κεφαλήν όφιοδρακοντώδη11, 
Κα ί μυριόπλεκτον5 ούράν ώς σχοϊνον δεδεμένην, 

1 II est évident que cest ici que com-
mence ie quatrième φρούριον. J'ai ajouté 
le titre qui manquait. 

5 M s. άναγκάζειν. 
3 Ms. εκφερομένη. 
4 Ce mot manque aux lexiques. 
3 Ajoutez ce mol au Thésaurus, ainsi 

que les composés suivants : Μυρίόβλ);το5, 
Anon. cod. Escur. II , T, 10, fol. 420 v. : 
Σφενδόνην μυριό^λητον. — Μυριοενάρετος, 
Theod. Stud. cod. Par. 89 1 , fol. 2 58v . : Καί 
τίς λοιπόν τοσούτον τΰολνκατόρθωτος και 
μυριοενάρετος;—Sur les deux mots Μυρίο-

λογέω et Νυριολόγημα pour Mοιρολογ. Vov. 
M. Berger de Xivrey, Not. des mss. t. XIII , 
p. 244· — ΜυριόπΊωτος, Theodor. Stud. 
93 r. — Μυριοσίΐ, Theodor. Lascar, cod. 
Par. 1 1 9 3 , fol. 86 ν. : Πολύ? γάρ καί τη-
λικούτος δ ταύτης εσΤι Q-ησαυρός μυριοσΊι 
τΰροχεόμένος. — Μ,υριοτάλαντος, Jo . Stau-
rac. codex Coisl. i46 , fol. 5o ν. : Χίθον 
εκείνον σχεδόν τόν μυριοτάλαντον. — Μυ-
ριοφλέ^ες, An. ap. Bolland. Actt. SS. oci. 
t. IV, p. 206 : Σκεύος οϊον μυωπόν καί 
μύρων μυριοφλέ&ες (sed fort, μυρίαι Φλέ-
βες) εκ τών όπών άνεπηγαξον. 
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Kai τρεις όρθιους εχουσαν έλε^αντώδεις κάρας 
Αεινόν βλέπουσας και δριμύ και φόνιον πνέουσας 

44 5 Kai σΊρεφομένας προς αυτήν τήν δρακοντώδη κάραν 
Μικράν δε κίνησιν αυτού ποιούντος εν τω τόπω 
Ως ήχος γήϊνος βροντής άπετελεΐτο μέγας 
Καίων τόν τόπον άπαντα τή τούτου πυρακτώσει. 

Περί Χίμαιρα?. 

Éi> δε και Χίμαιραν Ιδέϊν έκείσε σΊρεφομένην, 
45ο λέοντος εχουσαν μορφήν έμπροσθεν &ηριώδη, 

Εκ τών μυκτήρων πέμπουσαν καπνόν άνθρακοφόρον1, 
Δυσώδες άποπνέουσαν και ζοφερόν και μέλαν · 
Οπισθεν δε τό τής ουράς σχήμα δρακοντοφόρον2, 
Τό σΊόμα φέρον άνωθεν χανδόν àνεωγμένον, 

455 Kai πυριπνόας τάς πνοάς πέμπον και φλογιζούσας, 
Τους οφθαλμούς κοκκο^αφέις έχον αϊματοχρόους6 

Kai τόν αυχένα πυραυγήίι μικρόν λελοξωμένον, 
Συρίζον ξένους συριγμούς και πλείσΊους και μεγάλους. 
Μέσον δε Χίμαιρα προσήν όμοφυής τοις ώμοις 

46ο Αιγός έχουσα μόρφωσιν και κάραν κερατώδη, 

Kai τήν τού σΊόματος πνοήν ωσπερ σπινθηρακώδη. 
θαυμάξων δέ τήν Χίμαιραν κατ' έμαυτόν οποία, 
Πώς λέων έσΊιν έμπροσθεν, όπισθεν δέ τις δράκων, 
Τό τριμερές ενόησα τής ταπεινής ψυχής μου, 

465 Τό 3-υμικόν, λογισΊικόν, έπιθυμητικόν τε5. 
ίΐ γάρ τού λέοντος μορφή τό 3-υμικόν σημαίνει, 

1 Plus bas, ν. 4go, άνθρακοπνρφόρον. 
3 Planud. Ovid. Metam. XLV, 7 3 I : T f j 

δρακοντοφόρω κεφαλή. Voy. Cramer An. 
Gr. t. III, p. 1 8 2 , 24· 

1 Ce mot manque au Thésaurus, qui ne 
donne que la forme αίμόχροος. 

4 Le substantif τϊυραύγεια, qui ne se 

trouve point dans les lexiques, a été em-
ployé par saintGermaindeConstantinople, 
cod. Cgisl. 278 , fol. 26 r. : Ùs του Bpov-
τώ§ου5 ήχήματos ή άσΊραπαία Ήυραΰγεια. 

5 Ecrit en rouge à la marge, et comme 
un titre : θυμικόν και λογικον καί ειτώυμη-
τικόν. 
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32 NOTICES 
Θυμώδες γάρ ζώον εσΊϊν1 ο λέων υπέρ ξτήρας · 
Τό δ' αύ έπιθυμητικόν ή αίζ, αινίτίεταί μοι · 
Μόνη γάρ πέφυκεν ή αϊξ τών ζώων λαγνισΊέρα, 

ίχηο Επιθυμίαν έχουσα πολλην της συναφείας. 
Τό δέ γε δη λογισίικόν ό δράκων προδεικνύει ' 
Σφόδρα γάρ έσΊι πονηρός και φρόνιμος ο όφις. 
Τό τριμερές οϋν της ψυχβς εισι τά τρία ταύτα2 · 
Θυμός, ασέλγεια πολλή και πονηρίας τρόπος. 
Τοϋ τριμερούς ούν της ψυχβς δσΊις κατακρατήσει 
Κα ι κυριεύσει τών τριών τούτων σωφρονεσΊάτως, 
Ούκουν τοις πάθεσι ποτέ δουλούται και δεσμέιται, 
Ούδε ταΐς3 τούτων ήδοναΐς ευχείρωτος οράται, 
Αλλά γε πάντων τών παθών ανώτερος τυγχάνει, 

48ο Π ρ 0 £ την ούράνιον μονην ούρανοδρόμος φθάνει. 
Νόησον δε και τριμερών τά τρία ταύτα μόναk, 
Μακροθυμίαν πρώτισίον, δεύτερον σωφροσύνην, 
Κα ι τρίτον την πραότητα και την άγαθωσύνην. 
Εν ταύταις μόναις ταΐς τρισιν ην ο Βελλεροφόντης 

485 Καθωπλισ μένος, και φονεύς εδείχθη της Χίμαιρας · 
Ταύτας εΐχεν ώς 3-ώρακα, και φάσγανον, και δόρυ, 
Καν και τι ξίφος ταΐς χερσιν ουκ εφερεν ίδιαις. 
E/ μη5 γάρ πρώτον του 3-υμού και της επιθυμίας 
Σωφρόνως κατεκράτησεν ήτΊαν της πονηρίας 

4go Ούκ αν άνήρησε6 ποτέ την Χίμαιραν έκείνην 

1 Ms. γάρ έσΊι ο λέων. J'ai ajouté le 
mot ζώον. 

1 Ecrit en rouge à la marge, et comme 
un titre. 

1 Ms. της τ. ήΰοναΐς. Mais peut-être cons-
truit-il εύχείρωτος avec le génitif, comme 
ήτΊων. Alors on lirait της ηδονής. 

Le v. 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 μόνα pour le compléter ; l'auteur 
dit plus bas v. 484 : Êv ταΰταις μόναις 
ταΐς τρισιν. 

5 Ms. ειμί. 
0 Ms. άνείμερος. J 'ai corrigé άνηρησε. 

V. 5θ4 : à συνετός άνηρησε. 
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Ύήν ζένην, τήν τρικάρηνον, τήν άνθρακοπυρφόρον, 

Συμμάχου ξένου φθάσαντος έχείνου του Ιίηγάσου. 

ΐίερι του Πηγάσου. 

Év ούν ιδεΐν σίρεφόμενον εκεΐσε χαι τι ζώον, 
Καί τούτο χαταπληχτιχόν χαι πάντη τερατώδες, 

(φ ϊππος υπήρχε πΊ έρωτος, άγριος τήν ιδέαν, 
Ιππου μεν εχων μόρφωσιν και πάσαν άλλην πλάσιν, 
Πτερά δε δύο μέγισΊα τοΐς ώμοις άμφοτέροις, 
Καί ποτέ μέν πετάμενος εις ύψος ως σΊρουθίον, 
Ποτέ δε χάτω προς τήν γήν περιπατών ώράτο, 

5οο Os φαίνεσθαι τοΐς βλέπουσι τήν μόρφωσιν τού ζώου 
ϊππον χερσαΐον και πΊηνόν αύθις άεροδρόμον. 
Πήγα σος όνομα προσήν, οϊμαι, τω ζώω τούτω, 
Δι' ούπερ τήν Παταριχήν Χίμαιραν τήν πυρφόρον 
0 συνετός άνήρησε πάλαι Βελλεροφόντης' 

5ο5 Ούτω χαι ούτος τήν μορφήν είχε φρικωδεσΊάτην 

Απαντας χαταπλήτΊουσαν1 τους τούτον χαθορώντας. 

Περί χυνοζ τού Κερ€έρου. 

Περίεπάτεί δε χαι τις έχεΐσε χύων μέγας, 
Αγριος, υλαχόμωρος, ώρυόμενος2 μέγα, 
Ίριχάρχαρος, αιμόφθαλμος3, συός εχων άδοντας 

5ιο Επιχαμπεΐς τήν σύνθεσιν, άγχύλους, κεκλιμένους11, 
Ύήν μίαν εχων κεφαλήν ως κυνός δρακοντώδη, 
Ύήν δ' άλλην φέρων ως βοός μεγίσΊην οφιώδη, 
Κα ί τήν ετέραν ώς συός πυρφόρον φλογοφόρον5. 
Οϊομαι δε τον Κέρ§ερον είναι τον κύνα τούτον, 

1 Ms. κοιτ απλήτΊ οντάς. ν. i g52 . 
' Ms. ύλακόμορος, ο ρυώμενος. * Ms. κεκλιμένους. 
3 Ajoutez ce mot au Thésaurus. Voy. le 5 Ms. φλογοφόρος. 

TOMEXIX, 2E p a r t i e . 5 



POEME 

A.LLÉGOUIQUI 

de 
Meliténiote. 

Περί της Γοργόνης. 

5ao Αλλο τερατωδέσΊερον εϊδον εκεϊσε ζώον, 

Γυναίκα σΊίλ€ουσαν γυμνήν και βοώσαν άγρίως, 
Κα ι πάσαν κράζουσαν φωνήν θηρίων αιμοβόρων, 
liai συρομένων επι γης, και ζώων άνημέρων, 
Καi μάλλον άγριώτερον ώς άνθρωπος βοώσαν, 

525 Απαν το σχήμα φέρουσαν εις άνθρωπίνην θέαν, 
Ûpaiav δε και κάλλισΊον τήν όψιν του προσώπου. 
Πλήν είχε τάς της κεφαλής τρίχας άγρίουβ οφεις, 
(ΐσπερ πλοκάμους τών τριχών όντας συμπεπλεγμένους1, 
Καί κεκλωσμένους κατά γης και κυρτωμένους"2 κάτω, 

53ο Ε ν θ ε ν κάκέιθεν σείοντας τάς κεφαλάς αλλήλων, 
Αλλά δεινόν συρίζοντας και βλοσυρόν ορώντας, 
Καί χαλεπόν εκπνέοντας καπνόν εκ τών μυκτήρων, 
ίΐς ταύτας τρίχας φαίνεσθαι της γυναικός εκείνης 
Τπό τίνος αναπνοής άνέμω κινουμένας · 

535 Αϊτινες καθορώμεναι τή κεφαλή τής Κόρης 
Φρικώδη ταύτην τήν οδόν παρεΐχον3 τοις οδίταις. 
Τοργόνην ταύτην λέγουσιν οι μυθολογογράφοιk 

Εν τοις ά£άτοις όρεσι τής δύσεως φοιτώσαν, 
Καί παρά μόνων5 τών εκεί σοφώς θηρευομένην. 

34 NOTICES 
515 Ôv τάς τού Αδου φάσκουσι πύλας φυλάτΊειν μόνον, 

Ασμένως είσδεχόμενον πάντας τούς είσιόντας, 
Τ ους δ' εζελθέϊν σπουδάζοντας πάντας κατασπαράτΊειν · 
Os και παρείχε μέγισΊον τον φό£ον τοις οδίταις, 
Βάλλων δειλίαν εις αυτούς και φεύγειν άναγκάζων. 

1 Ms. όντα συ μπεπλεγ μένα. 
Ms. κεκλοσμένοι. — κιρτωμένοι. 
Ms. παρείχε. 

1 Voy. le ν. 3. 
5 Ms. τίαραμάγων. Je cloute que l'auteur 

ait écrit zrapà μάγων. 
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Περί TSpcts. 

54ο Αλλο &ηρίον ην ιδεϊν δυσνόητου και ξένον · 
Ουκ είχε γάρ τι σώματος μέρος ωσπερ τα ζώα, 
Ανωθεν έχον κεφαλήν και κάτω φέρον1 πόδας, 
Αλλ' όλον εϊχε 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 προς τάς άλλας κεφαλάς συχνάκις σΊρεφομένην. 
Τοσούτον πολυκέφαλον υπήρχε τό 3-ηρίον, 

55ο Ω? πάντων εχειν κεφαλάς τών εν τω κόσμω ζώων · 
Οϋ και τήν &έαν βλέποντες ούσαν &ανατηφόρον 
Οί τήν οδόν βαδίζοντες τήν ά§ατον εκείνην 
Τόν θάνατον ένόμιζον ζωής προτιμητέον, 
Η βλέπειν πολυκέφαλον και τερατώδες ζώον 

555 Επαπειλούν τόν θάνατον εκ μόνης τής ιδέας, 

Καί καταπληκτικώτατον και ξένον προς τήν &έαν, 
Ο\ον ουκ εϊδεν3 οφθαλμός ανθρώπου γεννηθέντος. 
Τδραν τήν πολυκέφαλον ταύτην δοκώ τυγχάνειν, 
Ηι> Πρακλής έφόνευσεν, ο μέγας εν δυνάμει, 

56ο Τάς πολυμόρφους και πολλάς ταύτης τεμών τάς κάρας 
Τω πυριμόρφω τής αυτού φρονήσεως φασγάνω. 

Περί γρυπόξ. 

Ετερον ην αλλόκοτον Ιδέϊν έκέϊσε &ήρα, 
Ιππου μεν πάντα φέροντα, τήν κεφαλήν δε μόνην 
Ω s αετού παμμέγισΊον4 κάραν άγριωτάτην, 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de* 
Meliténiote. 

Ms. έχων 
Ms. λέων. 

φέρε Ms. olhev. 
Voy. ν. 526. 
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36 NOTICES 
565 Τό ράμφος φέρουσαν αύτης καμπύλον προς το γένειν1, 

Κα i κάτωθεν του πώγωνος άντι γενείων πΊίλα2, 
Ανωθεν δε της κεφαλής ώτα καθάπερ 'ίππου, 
ύσαν δε τούτων ai γγ\λαϊ καμπύλαι κεκλιμέναι0 

Ύάς άκρας τούτων φέρουσαι προς yrjv συννενευκυίας, 

570 3-αύμα ταύτα πρόκεισθαι τοΐς ταύτα καθορώσιν, 
Οk καί κατήσθιε δεινώς άπαντας τούς όδίτας. 
Τρύπα τον &ήρα γράφουσι τούτον ol λογογράφοι, 
Ôs5 βόας και ελέφαντας τοΐς όνυζιν αρπάζων 
Αίθεροδρόμος Μαται και κατεσθίει τούτους. 

ΪΙερι πολυμόρφου. 

575 Αλλο δε ζώον ην εκεΐ πολύμορφον την &έαν, 
Μετασγτηματιζόμενον εις ζένας φαντασίας, 
Ποτέ μεν φέρον μόρφωσιν κυνός άναιδεσίάτου, 
Ποτέ 8ε σγβμα λέοντος δεικνύον αιμοβόρου, 
Αλλοτε δράκοντος μορφην και κάραν άνθρωπίνην, 

58ο Αλλοτε δε δυσνόητον έμφαΐνον όπΊασίαν, 

Ποτέ μεταποιούμενον εις πολυμόρφους όψεις6, 
Αλλην δεικνύον κεφαλήν, άλλο δε πάν τό σΐόμα, 
Ο τέλεον εκώλυσε την άτραπόν έκείνην, 
Éκ μόνης της οράσεως φονεύον7 τοΐς οδίταις8. 

585 Πολύμορφον δε λέγουσι τούτο τό ζώον πάντες 
ΰς πολυμόρφους τάς μορφάς δεικνύον τοΐς άνθρώποις. 

Περί μυρμηχολέοντοζ. 

Βλοσυρόν άλλο καί δεινόν εσΊρέφετο S-ηρίον · 

1 Forme moderne pour γένειον. 
2 Ms. Έτ7ύλα. 
3 Ms. χεκλημέναι. 
4 Peut-être 6s. 

5 Ms. όν. 
6 Ms. έψεις. 
7 Ms. φονεύειν. 
8 Je lirais TOUS όδίτα?. 
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Mυρμηχολέων τοϋνομα, διφυής1 δε και μέγας, 

λέοντος εγων πρόσωπον, και σπόνδυλον, και ράγιν, 

5go Τό δέ λοιπόν του σώματος μύρμηκος σιτοκλέπΊου' 

Ος τους έκέϊθεν ϋπαντών βαίνοντας άναισγύντως 

ΚατασπαράτΊειν άναιδώς έπιγειρεΐ και βία2, 

Πήί μεν ως λέων προπηδών,πή δ' αύ ως μύρμηζ τρέγων. 

Kai ήν και τούτο κώλυμα μέγά τοις οδοιπόροις. 

Περί όνοκενταύρου. 

5g5 Εν δε και όνοκένταυρος παραπολών3 έχεϊσε, 

Τό μέρος τό11 τής κεφαλής μέχρις αυτού τού σΊήθους 
Εγων5 άνθρωπου μόρφωσιν ζένην, παρηλλαγμένην · 
Από τού σΊηθιδίου δε μέγ^ρις αυτού τού τέλους 
Αγρίου όνου μόρφωσιν μεγάλην κεκτημένος, 

6οο Διφυής ων, θανάσιμος πάσι τοις οδοιπόροις, 

ΰς κατά χόρρης προπηδών και τούτους κατεσθίων. 

Περί γοιροπιθήχου. 

Καί γοιροπίθηκός τις ήν &ηρίον βροτοφθόρον6, 
Πρόσωπον γαμαιλέοντος εγων Savaτηφόρον, 
Αλώπεκος διασκευήν7 τού σώματος πανούργος, 

6ο5 Αγριος δε και σύντομος και σφόδρα ταχυδρόμος, 
Καταδιώκων χαι αύτός πάντας τους οδοιπόρους. 

Περί σατύρου. 

Προσήν δ' αύτοΐς χαι σάτυρος, άνθρωπόμορφον ζώον, 
1 Ms. hitpvrjs. Voy. plus bas vers 600 

et 608. 
2 Ms. επεχείρει κα i βεία. 
3 Ms. παρά πολλών. 
4 Ms. τό fiépos τοΓς τής. 
5 Ms. ήχων. 
6 Ms. βροτοφόρον. Sur les désinences 

(popos et φθόρος, voyez le Journal des Sa-
vants, i 8 5 4 , p· 378 . Quant au mot βροτο-

φθόρος, onle retrouve plus bas, v. 2278. l ia 

été employé aussi par S. Germain de Cons-

tantinople, cod. Coisl. 3 7 8 , fol. 2 i 5 r. 
7 Ms. δε δυσκευεΓν. Après σώματος il 

manque peut-être un vers. 

POÈME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 



38 NOTICES 
ΥΙιθήκου μεν ώς διφυής ενων τήν 7 ) λ ι κ ί α ν , 

POËME , I \ J* / /> / 
ALLÉGORIQUE Ανθρώπου δε τα ζύμπαντα μέλη δύσειδεσίάτου. 

de > 

Meliténiote. 610 Εν τώ μετώπω δε προσήν κέρατα δύο τούτω· 
λίγος δε πόδας έφερεν, φωνήν δ' ανθρώπου τάχα, 
Δεινός και ούτος τοις πολλοίς φαινόμενος εκεϊσε, 
Και τήν οδόν διατηρών, ώσπερ τις οδοσΊάτης, 
Φονεύων πάντας και κρατών1 άδεύειν τών μελλόντων, 

615 Καί τήν εκεϊσε φέρουσαν οδόν απερχομένων. 
Προ? τούτοις δε και έτερα θηρία τερατώδη 
ύσαν εκείνην τήν οδόν ώς φύλακες τηρούν τα, 
Απαντας κατεσθίοντα2 τούς βαίνοντας εκεϊσε. 
Ταύτα τετάρτη φυλακή πάντα τού Παραδείσου. 

Φρούριον ε'. Η T<x(ppos. 

620 Αλλο δε φυλακτήριον ο Παρά^είσο? είχε, 

Ύήν ούσαν τάφρον κάτωθεν έγγύς τών θεμελίων, 
Βαθυδρομούσαν3 προς τήν γήν και κατορωρυγμένην, 

: Ms. φονεύειν — κρα,τεϊν. 
2 Ms. κατεσθίοντας. 
' Ce composé manque aux lexiques, 

ainsi que les suivants, dans lesquels le mot 
δρόμο? entre en composition : Αετοδρόμος, 
Theod. Lascar, cod. Par. 3o48, loi. 3η r. : 
ΜεγαλοΟύμου άετοδρόμου μεγάλου βασι-
λέως Θεοδώρου Αάσκαρι. — Βραχυδρομία, 
Theognostus Monach. C'odd. Gr. Nanian. 
p. i/;5: Trj βραχυδρομία τών ύποδιφρίων 
ίππων.— Δρομαρχέω, Theod. Stud. cod. 
Coisl. g4 , fol. 2 3 1 ν. : Μεσιτεία του κα-
λού άνδρός καί δρομαρχούντος. — Ελευθε-
ροδρομέω, Anon. in Psalm. cod. Par. 3 7 1 , 
A, fol 2 63 ν. ; K«{ άττό τού σκότου έλεν-
θεροδρομών εις τό φώς. — ίθυδρομία, Her-
mès Trismég. De botun. p. 33o. — \ππο-
δρομέω. Theodor. Prodr. ap. Mai Bibl. 

Pair. t. VI, p. 4o5 : IIόσους ίπποδρομήσας 
Απλώτους και μορμύροντας και κυματομα-
χούντας. — Καταδρομεύ?, Constantin Pan-
technès, cod. Esc. II, Τ, ι ο fol 84 ν. : Οί 
γάρ κρεω£όροι καταδρομείς τών σΊρουθών 
τάς τών ονύχων άκμάς ταις σαρζιν αυτών 
ενερείδοντες μεληδόν κατακεραίζουσι. — 
Κυκλοδρόμίου τού όλου ενιαυτού, litre dans 
le cod. Par. 1 2 1 0 , fol. 72 ν .—Νε^ελο-
δρομέω, Theodor. Slud. ap. Mai, Bibl. Pair. 
t. V, p. 4 i , 2e partie: Ο ύκ άεροπόνησα, 
φησϊν, ουκ ενεφελοδρόμησα. — Νε^ελο-
δρόμος άετός, Jo. Damasc. Spicil. Roman. 
t. IX , p. 727. — Οζυδρόμως, Manuel Phiié 
voy. mon édition.— ΙΙαρεισδρομή, S. Cy-
rille ap. Mai, Bibl. Pair. t. III, p. 9 : Καί 
τίς àv νοοϊτο ττάλιν τής τού νόμου ιχαρεισ-
δρομής -η χρεία ; — Σταδιοδρόμιον, S. Ger-
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Ενθεν κάκεϊθεν φέρουσαν τήν κτίσιν Βαυμασίαν 

Από ποικίλων τήν μορφήν λίθων και πολυχρόων, 

6^5 Η τις τών όμηρων τάς ροάς τάς από τού ώάτου 

Ενδεχομένη φανερώς, καθάπερ τις κινσΊέρνα, 

Ταύτας εκεΧθεν έπεμπε τού ποταμού τω βάθει 

\ιά τίνων μηχανικών σωλήνων μολύβδινων, 

Ους ο τεχνίτης ετευξεν, ώς οίμαι, τού ώάτου, 

63ο Ποικίλος ων και φρόνιμος δομήτωρ ο πανούργος · 

Τοσούτον δέ κατώρυξε τό μήκος και τό βάθος, 

Ω* φαίνεσθαι άθέατον δμμασιν άνθρωπίνοις. 

Η τις καϊ τήν1 διόδευτον ραδίως ουκ έδίδου, 

Αλλά και πάνυ δύσκολον και παγχαλεπωτάτην. 

635 Îiv ούν ή πέμπΊη φυλακή τάφρου ζοφώδες χάος, 

ή σ π ε ρ έξήλθον ά§λα£ώς τής Κόρης τη προσΊάξει 

ϊππον τινά πΊερόεντα πρόσφορον παρασχούσης, 

Ούσης εφ' ίππου συν έμοι και τήσδε τής κυρίας. 

Πήγασος δ' ήν, ώς οίομαι1, τήν γενεάν ο ίππος, 

64ο Επείπερ ήρθη έκ τής γής3 αίθεροδρόμος ούτω, 

Kai τό τού λόγου πετασθεις έκεϊθεν έπετάσθη. 

Φρούριον ς'. Το ακανθώδες άλσος. 

Αλλο δέ ξένον φρούριον προσήν τω Παραδείσω · 
Εξωθεν γάρ τού τείχεος πολύς κισσός έκόμα, 
Και φύλ αξ'1 εσΊ εφ εν αυτόν, καϊ βάτος ουκ όλίγος, 

645 Kai πρίνων πλήθος άπειρον, κεντρώδες, ακανθώδες, 

main de Constantinople, codex Coislin. 
278, fol. ι 54 ν. : Κα< τα τής πνευματικής 
σ7αδ«οδρ<ψία προφέρονται. 

1 Peut-être αυτήν. La forme δίόδευτο» 
manque au Thésaurus; plus loin, v. 2904, 
δωδεύτην, au lieu de SiôSsuxov.Cet adjectif 
devrait être épicène comme άδίόδευτο? et 

δυσδίόδευτο?. Mais le poète a employé la 
forme féminine διοδεύτην à cause de la 
place de l'accent dans le vers. 

2 Ms. οίμαι. 
3 J'ai ajouté l'article. 
4 Peut-être σμίλαζ, et plus loin ολίγη 

pour ολίγος. 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 



40 NOTICES 
Κ ai θάμνων συνηρέφεια κα i σύγχυσις καθόλου, 

POEME 1 ^ ~ , VI 
ALLÉGORIQUE Κα* δένδρων άλσος τοΐς πολλοίς έλιξι πεπλεγμένα, 

de Jι _ , \ /η / \ 

Meliténiote. Αμφω περιπλεκομενα και σΊεφοντα το τείχος, 

ίΐς τίνες άλλοι φύλακες2 τούδε τού Παραδείσου · 

65ο ()ύ γάρ τι ζώον f/μερον ούτε τών ανήμερων, 

Είτε ορνέων τών μικρών ά κατοικούν έκεΐσε, 

Αλλ' ούδε λάμπων ήλιος εν ταύταις ταΐς ήμέραις 

Ακτΐνος μέρος ερριψεν εντός τού τόπου τούτου. 

Ύοσαύτη συνηρέφεια τον τοΐχον επεκράτει, 

655 (ΐσΊε σχεδόν μη φαίνεσθαι τά &έμεθλα τού τείχους. 

Κα i ην ποιούν την δ ίο δον δύσ^ατον και βαρεΐαν, 

Κα i τούτο φυλα κτηριον έκτον τού Παραδείσου. 

Ε£δομον'Λ άρτι φρούριον. Το Παραδείσου τείχος. 

Τό δ' έ^δομον τό φρούριον ην ύφεξγρημένον · 
Καί βλέπε ξένην φυλακην τού Παραδείσου τούτου, 

66ο Βλε'πε τεχνίτου φρόνησιν, βλέπε μηχανουργίαν, 
Βλέπε σοφόν τι τέχνασμα θαύματος πεπλησμένον, 
Κατά τό βορειότερον μέρος τό της εώας. 
Ενθα τροπην εαρινην ο χ^ρόνος έναλλάσσει, 
Παράδεισον έποίησε μέγισίον ο τεχνίτης, 

665 Ούτινος την εύπρέπειαν και τά τών δένδρων κάλλη 
ΎσΊερον διηγησομαι και πάντα σαφηνίσω. 
Την δε τού τείχους σύνθεσιν και την πυργοποιίαν, 
Ακουσον ποία πέφυκε και &αύμασον, ώ ξένε. 
Απας μεν ο Παράδεισος 'πτερίκαλλτ^ ύπηρχεν · 

670 Είχε δε τοίχους τέσσαρας τον γύρον κεκτισμένους 
Στάδια τεσσαράκοντα περίμετρον εισφέρων, 
Εξ ήμισυ γινόμενα μίλια σύν τοις τοίχοις, 
Μεγίσΐην εχ^ων κόσμησιν και ξένην την ίδέαν 

1 Ms. εν λιξί. — 2 Voy. ν. 6 Μ · — 1 Pourrait former un vers. 



DES MANUSCRITS. 
Από κρυσΊ άλλων φαεινών, λίθων ύδα τοχρόων 

675 Συγκεκομμένων τετραχώς και τετραγωνισμένων 
Ίών λιθοξόων ταΐς χερσι και ταΐς μηχανουργίαις. 
Ο λίθος γαρ προσήρμοσΊο τω λίθω τω κρυσΊάλλω, 
(ΐσΊε μή φαίνεσθαι ποσώς τήν σύνθεσιν εκείνην, 
Η τήν συνάφειαν αυτών όράσθαι μεμιγμένην. 

68ο ΑρίσΊως γαρ κεκόλληντο1 παρά τών λιθοζόων, 

Ωσ7ε δοκεΐν τους βλέποντας τήν σΰνθεσιν τού τείχους 
Ύδωρ ύπάρχειν πεπηγός εκ σφοδροτάτου κρύους, 
Κα< φαίνεσθαι κρυσΊάλλινον τό τείχος έκ χειμώνος · 
Ου και τό ύψο$ εκατόν όργυιών2 ήν εις μέτρον, 

685 Σοφώς άνωκοδόμητο παρά τών λιθοτόμων 
Εις 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 τυγχάνοντος3 τού τείχους, 

690 Καί παχυτάτου τών μερών τού τείχους τών τειχίων 
Καί φάραγζιν, ως εϊρηται, πολλοίς ύπερρωγυίαις4 

Γυρόθεν τούτου πάντοθεν όντος συγκεκλεισμένου · 
Αυσάλωτον δε φρούριον τούτο τοΐς έναντίοις. 

ΙΙερι τών έπΊά φρουρίων. 

Εγώ γούν τό παράδοζον τής φυλακής σκοπήσας 
6g5 Τον αριθμόν τον εξδομον κατ' εμαυτόν έσκόπουν · 

Πρώτον μεν πώς ο ποταμός à φοβερός εκείνος 
Τού Παραδείσου φυλακήν εποιεΐτο μεγάλην, 
Τηρών και τον Παράδεισον μετά και τού ώάτου, 
Καί τήν αύτού περαίωσιν έχων δυσκολωτάτην. 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

1 Ms. κεκόλυντο. 
2 Ms. ούργίων. 
J Ms. τυγχάνοντα. 

TOME x i x , rie pa r t i e . 

4 Ms. ΰπερρογίαις. Parfait moyen du 
verbe ΰπορρήγνυμι, «in profondum aper-
« tis, dehiscentibus. » 

G 

I 



42 NOTICES 
7oo Δεύτερον γάρ ή γέφυρα τή τών βαθμίδων 3-έσει , 

ALLÉGORIQUE Κ αί τί? κινήσει τη πολλή, και τω πολλω τω τρομω, 

Meliténiote. Τρίτον ή σιδηρότευκτος και μονωτάτη πύλη, 
Κα ι τών μοχλών καί τών κλειδών1 ή σιδηρώδης Βέσις, 
Τέταρτον το δυσάντητον2 τών τσυρίπνόων ζώων, 

7ο5 Καί τών ^υρ/νων όφεων τό σχβμα καϊ το γένος 
λβατον κατεσκεύαζε3 τόν τόπον τόν έκεΐσε. 
ΠέμπΊον T J J S τάφρου τό πλατύ μήκος και τό κρημνώδες, 
Καί τό βαθύτατον αυτής όρυγμα τό πετρώδες 
Δεινήν και δυσπεραίωτον τήν βάσιν έποιούντο. 

7ίο Εκτον δέ τό βαθύσκιον τών δένδρων και τών Βάμνων, 
Κα ί τών ελίκων τό δασύ και τό σκιώδες άλσος, 
Τά ακανθώδη τέ φυτά και τα τών κλωνών πλήθη 
λεινόν παρείχα σι πολλά τόν κλόνον τοις οδίταις. 
Εξδομον δέ τό κάλλισΊον και κρυσΊαλλώδες τείχος, 

715 Οπερ άπομιμούμενον τήν ερυθράν εκείνην 
ΡειθρόκτισΊονk έφαίνετο καινοτομούν τήν φύσιν, 
Υδάτων δίκην γύρωθεν τών τοίχων υψουμένων, 
Καί πολεμίους άπαντας σΊερρώς προσυπαντώντων, 
Ω 5 τή Μωσέως μάσΊιγι φανέντων ρειθροκτίσΊων. 

Περί τού εβδόμου αιώνος. 

-2ο Ταύτην ούν τήν επΊάριθμον5 τής φυλακής αίτίαν, 
Τήν τού εβδόμου προσδοκώ συντέλειαν αίώνος. 
Οταν και γάρ διέλθωσι τόν έξδομον αιώνα 
Οί τά καλά ποιήσαντες καί πράξαντες εν βίω, 

Ms. κλειών. Voy. ν. 7^0. 
" German. Cpol. coclex Coislin. 278, 

fol. 1 27 r. : Σοβαρόν εργάζονται και δνσάυ-
τητον. 

Peut-être κατεσκεΰαζον. 

1 Ce mot, qui se trouve encore un peu 
plus loin, manque au Thésaurus. 

J Ajoutez aux lexiques l'adverbe έιτΊα-
ρίθμως d'après le codex Paris. 2760 A, 
fol. 8 r. 
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Σπεύδουσιν ενδοθεν έλθεΐν τού 3-είου Παραδείσου, 

, 1 POËME 

72Γ) Καί της τρυφης της έν αύτω καλώς έπαναπαύσαι. ALLÉGORIQUE 
' de 

Meliténiote. 
Περί της τΰύλης του Παραδείσου. 

Ε ίτα 2 έξης εκ της χειρός ή Κορτ; λαβουσά με3 

Προ? τοίαν πύλην φοξεραν, μεγάλην, έξαισίαν11, 
"Γψηλοτάτην, σΊερεάν άγει με του τειχίου, 
λδαμαντινοχάλκευτον5, καλώς ήσφαλισμένην · 

73ο Τα κλείθρα τέ και τούς μοχλούς εϊχεν άδαμαντίνους. 

ΓΙερί τού κυνός τού Κερ£ερου του τηρούντος την πύλην 
τού Παραδείσου της Σωφροσύνης. 

Êv δε τη πύλη κύων τις τρίκέ^αλο? υπήρχε, 
Ίώ σώματι μεν φοβερός, τη γνώμη θηριώδης, 
Kai φλόγα6 ροΐξον πέμπουσα εκ τών ομμάτων τούτου, 
Φόνιον βλέπων και συός έχων οδόντων 3-έσιν, 

735 καί κατέφαγε μικρού και κατεσφιγξέ1 με, 
Εί μη συνείχετο σφοδρώς τω φό§ω τω της Κόρης · 
« Στήθι γαρ, έφησεν ευθύς, ώ πυλωρέ συ κύων, 
Καί τον οδίτην έασον άπημαντον της βλάβης. » 
Οθεν à κύων συσίαλεις ήρέμησεν αύτίκα, 

η ko Εμέ δε φό£ος ου μικρός κατε'λαβε και τρόμος, 

1 Je lirai rafs τρυφαΐδ rais. 
2 Ms. Τ i το au lieu de Είτα. 

J'aimerais mieux με λαλούσα. 
4 Cel adjectif est ordinairement épi-

cène. Voy. v. 796 . On pourrait lire έ|α<-
σιον, μεγάλην. 

5 Ce composé manque aux lexiques, aux-
quels on peut ajouter aussi θεοχάλχευτος, 
Greg. Nyss. Vit. S. Ephr. Opp. t. I , p. 12 , 
E. TarasiusCp. cod. Coisl. 146, fol. 282 r. : 
Ίήν λυχνίαν την Βεοχάλχεντον. Basil. Neo-

patr. ap. Mai, Bibl. Patr. t. VI. p. 541 : 
Εγομεν τά όπλα τά &εοχάλχευτα. — Οό-
ρανοχάλχευτος, S. Germain de Constanti-
nople, cod. Coisl. 278, fol. 59 r. : Ούρχνο-
χάλχευτα ξίφη. Id. fol. 24 v. 

.6 Pour φλόζ. Voy. Ducange. 
7 Ms. χατέφιγξε, et au-dessus φα, d'une 

main plus moderne. Sans doute χατέσ-
φιγξέ με. Mais, comme il manque une 
syllabe, je proposerais κατεφάουγζέ με, de 
φαρύγγω pour φαρυγγί£ω. 

6. 



44 N O T I C E S 

Ύήν τού κυνός τρικάρηνον1 βλέποντα2 δυσμορφίαν. 

Οΐμαι τον Κέρ§ερον αυτόν τον πυλωρόν τυγχάνειν, 
POEME 

ALLÉGORIQUE 
de 

Meliténiote. O v εϊδον διερχόμενου έξωθεν του τειχίου 

Ομού συναυλιζόμενον τοις άλλοκότοις ζώοις. 

Περι της φυλατΊούσης ενδοθεν του λειμώνος φλογίνης3 ρομφαίας 
ην άγγελος κατέχει. 

7^5 Κρουσάσης1ί δε τήν φο£εράν πύλην τού Παραδείσου, 
ύσπέρ τις ήχος μέγισΊος βροντής φο^ερωτάτης, 
Αί πύλαι διηνοίχθησαν, ευθύς δε ξιφηφόρος 
Αγγελος έχων πύρινον ρομφαίαν έσπασμένην, 
Προς με ραδίαν τήν ορμήν εποίησε τό τότε, 

7>>ο Κ α ί με κατεφλογίσατο τω πυριφλόγω ξίφει, 
Εί μή και πάλιν έφθασε τής Κόρης ή ταχύτης 
Καί τούτου τήν θρασύτητα κατέπαυσε ταχέως, 
Ειπούσα' « Νώτα δός ήμίν, μηδέν κωλύσης όλως, 
Ύόν ξένον τούτον ά§λα§ή σώσας τής σης ρομφαίας. » 

755 Ύπεϊζεν ούν, και σύν αυτή τών πύλων ήλϋον έσω, 
Και θάτΊον άπεκλείσθησαν πάλιν αϊ θεΐαι πύλαι, 
Εμέ δε φό£ος είληφε και τρόμος υπέρ φό€ον. 

Πάλιν τά εντός τού λειμώνος λέγονται5 κατά τάςιν. 

Η Kopî? δέ με σύντρομον ισΊάμενον ίδούσα 
Εφησε · Χαίρε, ώ βροτέ, μή δέδοικας, μή τρέμε · 

760 Τα γάρ παραίτια τανύν παρέδραμες τού φό£ου, 
Αλλ' ένδον βλέπε, θαύμαζε πσ,ντα καθώς ήτήσω 
Αχρι τον δόμον τον έμόν προς όν και καταμένω, 

1 Voy. plus haut, ν. 488. German. Cp. 
cod. Coisl. 278 , fol. 195 r. : Κντίκρνς yàp 
τέρας λερναΐον τρικάρηνον τή ΚωνσΊαντίνον 
σύ τααρεισέφρησας. S. Justin. Ορρ. ρ. 3. 

Ms. βλέποντος. 
Ms. φλογ 

' Sous entendu τής Κόρης. 
5 Ms. λε (sic). 



DES MANUSCRITS. 45 
Καί τήν κειριένην κλίνην μου, ξένε, μή δή παρόψει. 
Βλέπε καί τον Παράδεισον και τα του Παραδείσου, ALLÉGORIQUE 

y 6 5 Καί τάς κειμένας èv αύτω σΊήλας τών λιθοζόων Meliténiote. 

Ίάς ισΊαμένας άνωθεν γυρόθεν τών τειχίων, 
Ύάς μεν σιδηροχάλκευτον1 έχουσας τήν ίδέαν, 
Ύάς δε χαλκό σφυρήλατον μορφήν ένδεικνυμένας, 
Ύάς δ' έκ χ^ρυσοϋ, τάς δ' έκ τινός αργύρου σκευασθείσας. 

770 Ιδε2 τήν 3-έσιν τήν τερπνήν τούδε τού Παραδείσου, 
Καί τήν κοιλάδα τήν αυτού, και τήν τού τόπου &έσιν, 
Ύήν εύωδίαν τών ανθών τών èv τω Παραδείσω, 
Ύάς ώραΐσεις και βαφάς τών βοτανών τάς ζένας, 
Ύάς πόας άσπερ οφθαλμός ανθρώπινος ούκ είδε, 

77& Καί τήν τών 3-άμνων καλλονήν τήν άρρητον και &είαν, 
Κα ί τών άπειρων τήρησον φυτών τήν εύμορφίαν, 
Καί Β-αύμασον τήν ήδονήν ήν φέρουσιν ένθάδε. 
Θεασα ι τήν ομήγυριν τών άειφύλλων δένδρων, 
Μή δή παρέλθγς άδεώς, μή προς ®εόν3, ω ξένε-

780 Ύάς γάρ èv τούτω έκπλαγής καινοφανείς οπώρας, 
Αλλά μηδέ τάς èv αύτω φυγής άναδενδράδας, 
Κα ί τών βοτρύων τάς μορφάς ϊδγς ούτω'1 τυγχάνων 
Πολλής γάρ αύται φέρουσι τήν τέρψιν τοις ορώσι 
Κα ί τήν χαράν5 άπλήρωτον τοις βλέπουσι προς ταύτα. 

785 Θεασαί και τήν άμπελον, εϊπερ ού κατοκνήσεις' 
Ράγας γάρ ϊδγς èv ταύτω Έ^ολλά^ ποικιλοχ^ρόας, 
ΚρυσΊαλλιζούσας μεν τινάς, άλλας μελανιζούσας, 
Ετέρας φοινικίξουσαν τήν όψιν κεκτημένας, 
Κα ί χαρμονήν πολυειδ ή και ζένην παρεχούσα ς, 

1 Ms. σώηροχάλκευταδ έχουσα τήν εί- 2 Ms. Είδε. 
δέαν. Ajoutez au Thésaurus ce mot employé 3 11 faudrait le génitif Tnpôs Β-εών. L'au-
aussi v. 388 et 1 9 5 1 . Au v. 1 8 1 7 on trouve teur a peut-être écrit πρό$ θεού. 
le composé σιδηροχρυσοχάλκευτοε. Voyez 4 Peut-être ώδί. 
aussi les v. 729 et 17/io. 5 Ms. κάραν. 



POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

46 NOTICES 
790 Τ à γειροήθη τε πΊηνά καϊ τήν μορφή ν ωραία, 

Τά χελαδοϋντα το γλυκύ και τά κυνηγετούντα, 
Kai δσα μάλλον φίλυδρα, μάλλον δ' Ιγθυοφάγα. 
Μή δή παρόψει, σφόδρα γάρ τερφθήσει και γαρήσει1. 
Θέασαι δε και τήν πληθύν τών τετραπόδων ζώων, 

ηφ Κα ί μάλλον βλέπων2 τάςπηγάς καϊ βρύσεις τού λειμώνοί 
Καί τής κινσΊέρνης Βαύμασον τήν εξαισίαν3 κτίσιν, 
Ίήν ξένην καθαρότητα 3-εωρώ?/ τών υδάτων, 
Καί τών Ιγθύων τήν πληθύν ούσαν έν5 τή κινσΊέρνη, 
Kai τάς σειρήνας Βαύμαζε μετά καϊ τών έρώτων, 

8οο Kai τόν γορόν τόν εύκοσμονG καϊ μέγαν τών χαρίτων · 
Τά δένδρα τε τά φίλυδρα τά κύκλω τής κινσΊέρνης, 
ΚαI τά φιλούντα πετεινά τήν φύσιν τών υδάτων, 
Καi τό λουτρόν μου &αύμασον όπερ ωκοδομήθη 
Παρά τεχνίτου νουνεχούς πλησίον τής κινσΊέρνης · 

8ο5 Kai τόν έμόν περιφανή 3-ρόνον μή παραδράμης, 
ΟσΊις εις κάλλος προσδοκών ' και λίθων εύκοσμίαν 
Ενίκησε κατά πολύ τόν 3-ρόνον τόν τού Κύρου, 
Ον ai Τραφαϊ φημίζουσι σφόδρα λαμπρόν τυγχάνειν. 
Ύάς δε προσούσας εν αύτω 3-αύμαξε δύο σΊήλας 

8ιο Kai γνώση πάντως φρόνησιν τεγνίτου σοφωτάτου. 
ί£ε καϊ τόν 3-εότευκτον8 ναόν όν έχω, ξένε, 
Εις όνομα τού λυτρωτού Θεού μου και σωτήρος' 

1 Ms. χ .... αρήσει. 
2 Dépend de S-αύμασον, qui se trouve 

au vers suivant. 
Voy. v. 724. 

" Ms. Q-ιάρων. 
5 J'ai ajouté εν. On pourrait peut-être 

lire τήν ουσαν τή κινσΊέρνγ. 
6 Ms. άκοσμον. 

Ms. προσδοκώ. 
4 German. Cpol. cod. Coisl. 27 8 , fol. 

46 r. : Αλλά τήν Q-εούφαντον σΊολήν τής 
ψυχής και &εότευκτον, ήτις καϊ ένδυμα 
λέγεται γάμου. Tarasius Cpol. cod. Coisl. 
i46, fol. 284 r· : θεότευκτος βίβλος. Orac. 
proœm.p. 3 1 ,TheodStud.p. 776,ed.Sirm. 
Agapet. cod. Par. 2661 , fol. 254 ν. : ϊθι ώ 
ευσε^είας &εότευκτον άγαλμα. Et au-des-
sus, à l'encre rouge, &εοκατασκεύασ1ον. 
Hésychius donne la même glose au mot 
θεότευκτον. 



DES MANUSCRITS. 47 
Καί τό πλησίον τού ναού βλέ-φον κιξώτιόν μου, 

1 ' 1 POËME 

Οπερ έσΊι μοι ζοφερόν μνημεϊον τη ταλα ί νγ . ALLÉGORIQUE 

8 ι 5 ΤσΊερον πάλιν 3-έασον την πύλην την μεγάλην Meliténiote. 

Èv ούτος ο Παραδείσου ώς κεκλεισμένην εγει · 
Kai τούτων πάντων γεγονώς σύ θεατής ενταύθα 
Τε ρ φ θ ή σ ε ι μεν ώς άνθρωπος, θαυμάσεις δε τό πλέον 
Κα ί τού Θεού την δύναμιν την &είαν χα i μεγάλην. 

820 E/ δε' τι γρίφων πρόσεσΊι χα ι δυσνοήτως1 εγει, 
Εγώ σοι τούτων εϊποιμι την γνώσιν άριδήλως, 
Καί την έμην εύγένειαν μάθης έχ τών πραγμάτων. 
Τις ούν, τις άρα βρότειος νούς έξαρκέσει λέγειν; 
Tous δε μαχρόθεν βλέποντας την χτίσιν την τού πύργου 

825 Είδες αν εκθειάζοντας2 τούτον ώς èv èv πλήξει · 
Χιόνα γάρ ένόμιζον βλέπειν συμπεπλεγμένον 
Τών λίθων την λευχότητα και την εύαρμοσΊίαν. 

Περί άνδρώνοε έτερου σίαυροειδούς. 

Ανωθεν δε τού &αυμασΊού πύργου και 3-ε/ου τούτου 

Ανδρώνα κατεσκεύασεν άλλον λαμπρόν, ώραΐον, 

83ο Σταυροείδήί την σύνθεσιν και τούτον κεκτημένον. 

Τών δέ γε κάτωθεν μερών3 έσκεύασεν ώάτα, 

Σφαιροειδη τον όροφον τούτων κατασκευάσας, 

λιοροφώσαςίι διαυγώς ψηφίσι χρυσοχόοις' 

Τούς πάτους δε πολυειδεΐς πεποίηκε και ξένους 

835 Εκ τίνων λίθων φαεινών τούτους κατασκευάσας. 

Περί τών οχτώ χογχίων τού χου^ουχλείου καί τών τεσσάρων 
πάτων αυτού. 

Πλησίον τούτου τί ποιεί; κου^ούκλεία σκευάζει 

1 Le Thésaurus donne cet adverbe, mais 
sans exemple. 

3 Ms. έκθίαζοντες. 

3 II y avait d'abord τών μερών hé γε κά-
τωθεν. 

4 Ms Βιοροφόσ.., sic. 



48 NOTICES 
Οχτώκογχα, π αν ευπρεπή, κα I μέγισΊ α τή 3-ε'α, 

ALLÉGORIQUE Kai πεντακούξουκλα1 λαμπρά τέσσαρα2 παρασίήσας · 
de 

Meliténiote. Τοσούτον κατεκάλλυνε τήν τέχνην ο τεχνίτης, 
84ο Ωσ7ε νομίζεσθαι πολλοίς εξ υφασμάτων έϊναι 

Εκ τε τών λίθων τάς πολλάς χαι πολυμόρφους &έας, 
Καί τών μαργάρων τής λαμπράς χαι γαλακτώδους αίγλης, 
Καί τών χρυσών κα^ τών λοιπών αργύρων τών èv τούτοις. 
Εκατέρωθεν δ' ίδρυσεν τών μερών τών άνδρώνων 

845 Χα μαι προς γήν πανευπρεπέις ανδρών ας πάλιν άλλους 
Εύμήχεις όντας χαι αυτούς χαι πάντας χ^ρυσορόφους3. 

Περί τού μεγάλου χουξουχλείου. 

Ην δε λαμπρόν κουβούκλείον Έττερί^ανε? καί μέγα-
Σοφώς άνωκοδόμησεν ο πάνσοφος τεχνίτης 
Ωραίον καί λαμπροτατον, εζαίσιον εις &έαν, 

85ο EÎS ύψος έναέριον άπειρον έπγρμένον, 

Εχον τό τείχος èx πρισίών λίθων κα i τετραγώνων 
Συνηρμοσμένον τετραχώ^ κα ι χεχα λλωπισμένον, 
Ύαϊς άρμονίαις άργυρον βαλόν προσηλωμένον, 
Καί σιδηρείους ισχυρούς ήλους προσπεπηγμένους, 

855 Δεικνύντας τήν ένέργειαν τήν τού τεχνίτου ζένην, 
Καί τήν τού τείχους ποίησιν πάσαν παρηλλαγμένην. 
Ούτω γάρ τήν άνά£ασιν ειχεν ο-τοίχος άπας, 
Εχων καί πάτους τέσσαρας αύγάζοντας τήν &έαν 
Μετά φαιδρών ήλιαχών χαι ποιχιλοσυνθέτων1ί. 

86ο ΕσΊησε δε χαι κάτωθεν εζωθεν τών τειχίων 

1 Voy. Ducange, ν. Πεντακού§ουκλον. 
1 Ms. τέσσαρα?. 

A la suite de ce vers on lit, à l'encre 
rouge : θαυμασου Β-έαν το Ο μεγάλου κου-

ξουκλείου. On pourrait en faire un vers 
en lisant Μεγάλου Q-έαν &αύμα.σον τούτου 
τού κου£ουκλείου. 

4 Ce mot manque au Thésaurus. 



D E S M A N U S C R I T S . 
Πισσούς1 εύμήκεις ισχυρούς και κεκαλλωπισμένους 
Στήσας τον δόμον γύρωθεν τούτων2 τών Βεμελίων, 
Êv οϊς ο πρώτος εκείτο πάτος τού κου^ουκλείου, 
Εύτάκτως βασίαζόμενος τή τών πισσών πληθύϊ3. 

865 Ύπερθεν τούτων τών πισσών τών χατορυχομένων 
Κίονας εσΊησε πολλούς πορφυραυγέϊς, μεγάλους, 
Κοχκινοπορφυρίξοντας'1 τω χρώματι τω ζένω, 
Καί διειδές δεικνύοντας το χάλλος καί τήν &έαν. 
Εν οΊς ο δεύτερος προσήν πάτος τού χουξουχλείου, 

870 Εντέχνως βασΊαξόμενος και πανεπισίημόνως5. 
Ανωθεν δε τών φαεινών χαι πορφυρών χιονών 
Ετερος Μα το χορός χιόνων πεπλεγμένων, 
Τ ετορνευμένων ΒαυμασΊώς χαι λελατο μη μένων 
ΧερσΙν ανδρών μηχανικών αρχαίων λιθοτόμων, 

875 Εκ σαρδονύχων έσχηκώς τήν Βέσιν μονωτάτην 
Αίθων γνωρίμων τόϊς πολλοίς και πάσιν άριδήλων, 
Φέρον τω χρώματι0 βαφαΐς μελανοχιονώδες1, 
Καί τρίτον άλλον ΒαυμασΊόν8 μέλιτος είδος έχων · 
Οί γάρ σαρδόνυχες άει ταίς τρισι ταύταις χρόαις 

88ο Ω? ζώναί9 συμπλεκόμεναι τρέπουσι10 τούς ορώντας. 
Êv οϊς ο τρίτος ήρμοσΊοη πάτος τού κου^ουκλείου, 
Συντεθειμένος και αυτός άρίσΊως καϊ κοσμίως. 
Ανωθεν δέ τών τριφεγγών12 τ ριχρόων σα ρδονύχων 
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POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

1 Probablement pour πινσούς. Voyez 
Ducange. 

2 Ms. τούτους. 
:t Ms. ταληθ-ήει. 
4 J'ai cité ce vers dans le Thésaurus, 

auquel on peut ajouter un autre composé 
du même genre, κοκκινόχρους, employé 
dans la traduction grecque d'Avicenne De 
urinis, cod. Par. 2256, fol. 52g r. : Kai ή 
τρίτη σΊεφάνη κοκκινόχρους γένοιτο. 

TOME χ ι χ , 2e p a r t i e . 

5 Ajoutez cet adverbe aux lexiques. 
0 Peut-être φέρων τω χρώματι βαφάς με-

λανό χιον ώδε is, ou mieux φερόντων χρώμα 
τι βαφαΐς μελανοχιονώδες. 

7 Ce composé manque aux lexiques. 
8 Peut-être καί τρίτος άλλος Q-αυμασΊός. 
9 Ms. ζώνη συμττλεκομένη. 

10 Probablement τέρπουσι. 
1 1 Ms. εϊρμοσΊο. 
19 Ms. τριφεγκών. 



50 NOTICES 
Πλήθος κιόνων ϊσΊατο σαπ φ ε ί ρ ω ν εξαίσιων 

POEME , \ λ , , 
allégorique 885 Εχόντων χρώμα βένετov και ζωνας χρυσιζούσας, 

de f ~ T ~ , 

Meliténiote. Ας φερει πάντως φυσικώς ή φύσις των σαπφειρων, 
Κα ί κάρας άνωθεν αυτών εκ καθαρού χιρυσίου, 
Εις έλεφάντων κεφαλάς πάσας έγγεγλυμμένας 
Επικαμπεϊς τάς εαυτών φερόντων προβοσκίδας1. 

890 Εν οις ο τέταρτος προσήν πάτος έρνρεισμένος 
Κάτωθεν βασίαξόμενος υπό τών έλεφάντων. 
Év ούν Ιδεΐν πανήγυριν άλλων λαμπρών κιόνων 
Ύών ισΊαμένων άνωθεν τού τεταρταίου πάτου' 
Βένετοι'2 μεν οι κίονες ήσαν κατά το χρώμα, 

8g5 Ααμπρώς ύακινθίζοντες και μέγα δαδουχούντες · 
Πλήν έδόκησαν3 τοις πολλοίς ύδωρ εντός φυλάτΊειν, 
Ω s φαίνεται11 τοις βλέπουσιν τήν ελλαμψιν τών λίθων 
ΚρυσΊαλλοξενετίξουσαν5, λάμπουσαν ύδατώδες, 
Ύάς κεφαλάς κογχοειδεϊς έχοντας έκ σμαράγδων 

9οο Εγγεγλυμμένας τεχνικώς εις δρακοντώδεις κάρας, 
Καμπύλους σχούσας τών αυτών τραχήλων τάς συνθέσεις, 
Κα ι βλοσυρούς τούς οφθαλμούς και τήν μορφήν άγρια ν, 
ΩσΊε δοκεϊν και συρισμούς πέμπειν έκ τών σίομάτων. 

Περι τών c/ΐοών τού κου£ουκλείου. 

Αλλ'δρα μοι το τέχνασμα και πάλιν τού τεχνίτου, 
9«5 Kai το σοφόν έκθείασον τούτου6 και το βαθύνουν. 

Στοάς πολλάς έσκεύασεν έκεινος ο δομήτωρ 
Αυτοφυείς, μονοειδεΐς έκ λίθων γαλακτίτων, 
Ερηρεισμένας τεχνικώς ταϊς τών δρακόντων κάραις 
Ύαΐς ισΊαμέναις άνωθεν τού τεταρταίου πάτου. 

1 Ms. τrpôs βοσκήΐα,ς. 
2 Voy. Ducange ν. Βένετο*. 
3 Ms. εΐόκοσαν. 

4 Peut-être φαίνεσθαι. 
5 Ce mot manque aux lexiques. 
0 Ms. τούτον. 



910 

DES MANUSCRITS. 
λντi δε σπέτλων1 έμ£αλών èv ταύταις ταΐς χαμάραις 
λίθους χρυσΊάλλων διαυγείς, λεπίούς, μεμονωμένους, 
ΔσΊε δοχεΐν τούς βλέποντας èv ταΐς σΊοαΐς έχείναις 
Ύδωρ ύπάρχειν πεπηγός άπό σφοδρού χειμώνος, 
Δί' ων άηρ εισήρχετο φαιδρώς τού χου£ουχλείου '2 · 

915 Èv αϊς τον όροφον λαμπρόν σΊεγάσας ο τεχνίτης 
Πολυείδεί^3 έποίησεν τάς τροπιχάς της σΊέγης, 
Τυρώσας τών ηλιαχών εύχύχλων τάς άψίδας. 

51 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

Περί τών τεσσάρων πάτων ιού χου£ουχλείου. 

Ακουσον ούν οποίος ην χαί δ τοΐς πάτοις χόσμος, 
Καί πάντως έπαινέσειας èx τούτων τον τεχνίτην. 

920 Οί τρεΐς μεν πάτοι τού λαμπρού χα i ξένου χου£ουχλείοι, 
λργυρον είχασιν πολύν άντι πρισΊών μαρμάρων 
Εχχεχ^υμένον χάτωθεν παρά τών χρυσοχόων, 
Μ^δέ μιχράν είσφέροντες χόλλησιν αρμονίας · 
Δί' ων χα i χατ ηυγάζετο τό τού ύδατος χάλλος, 

925 Πέμπον άχτΐνας φεραυγεϊς, μαρμαροχ^ιονώδεις^. 
Ο δ' ύσΊερος xal τέταρτος πάτος τού χου^ουχλείου 
Είχε μεν χάριτας πολλάς, είχε χα ι ποικιλίας · 
Αλλ' εΐχεν εν τι τέχνασμα ξένον άνθρώποις, μέγα, 
Καί χαταπληΊτον χαϊ τον νουν, ώς οΤμαι, τών ορώντων. 

93ο Χρυσός γάρ ην μονώτατος τω πάτω χεχυμένος, 
Φέρων άπό χυμεύσεως5 παντοίων ζώων γένηύ, 
Καί τετραπόδων, χαϊ πΊηνών, χαί τίνων θαλασσίων, 
Κινούμενα φαινόμενα τη τέχνη τού τεχνίτου, 
Καί ώσανει φαινόμενα φυσίζωα τά ζώα. 

1 Voy. Ducange, ν. Σπέκλον. k Ms. μαρμάρων χιονώάεις. 
2 Peut-être το χου£ουχλεϊον. s Peut-être γωνεύσεως. 
5 Ms. TSολυεώας. 0 Ms. γένει. 

7-



52 NOTICES 

POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 

Περί τού οντος λυγνίτου λίθου μέσον του χουξουχλείου1... τού τΰάτου. 

Meliténiote. 9 3 5 Μέσον δε τούτου τού λαμπρού χα i χρυσοτάτου πάτου 
λίθος λυγιητης εκείτο χυχλοφερής χαι μέγας, 
Κυκλοειδής φαινόμενος ώσει2 τροφός αμάξης, 
Συνηρμοσμένος χαι αυτός χαι συγκεκολαμμένος 
Τω χρυσογύτω χαι λαμπρω τού χου£ουκλείου πάτω, 

g4o λίαν τήν ομαλότητα γυρόθεν χεχτημένος, 
Ωσ7ε δοκεΐν αύτοφυεΐν τω λίθω τω χρυσί'ω3. 
Ούτως αυτόν εκόσμησεν ο χάλλισΊος τεχνίτης 
Ω? φαίνεσθαι τοΐς βλέπουσιν τήν μόρφωσιν τού τόπου 
λυγνίτην είναι χαι γ^ρυσόν μονώτατον ο πάτος11, 

945 Η λίθον άλλον φαεινόν γ^ρυσόλιθον λυγ^νίτην. 
Ύίς δε νύν διηγήσεται τάς γάριτας τού λίθου, 
Ύάς λαμπηδόνας τάς αυτού, τάς πυραυγέίς ά7ΐτΐνας, 
Ύάς άνθρακώδεις είσ£ολάς χαι τάς σπινθηριξούσας, 
Ας ο λυγνίτης επεμπεν εντός τού κου^ουκλείου ; 

95ο Εδοκεί γάρ τον όροφον έχεινον έμπυρίζειν 

Καί χαταχαίειν πάντοθεν τους τοίγους χαι φλογίζειν · 
λσΊραπηφόρος γάρ λαμπΊήρ εδείκνυτο καθ' ώραν 
Φλογώδες πύρ ορώμενον άνθρακοσπινθηρίζων5, 
Κα ί μάλλον όταν ελαμπεν ο φαεινός φωσφόρος 

955 Καί πάσαν τήν ύφήλιον ηύγαξεν ούρανόθεν6, 
(ΐσπερ τις άλλος ήλιος ο λίθος καθωράτο 
Ταχθεί? &εόθεν έπι γής διφρηλατέϊν1 και λάμπειν, 
Καί φέρειν τήν άνάπαυσιν ήγουν τήν κατοικίαν 
Εντός τού &είου και φαιδρού τούδε τού κουξουκλείου. 

' Probablement ήγουν τον πάτου. 6 German. Cpol. codex Coisîin. 278, 
2 Ms. ώδ ε'ι. Voy. ν. 1076. fol. 129 ν. : Et' eSsfατο τόν ούρανόθεν κα-
û Lisez χρυσείω ou plutôt τό χρυσίον. τερχόμενον ύετόν τής διδασκαλία?. Corp. 
' Peut-être τόν πάτον. Inscr. η° 5 1 1 , et Atlienagor. p. 702 , Β. 
' Peut-être άνθρακοσπινθηρίζον. 7 Aristobule citépar Strabon, 14, p. 6g5. 
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Περί τής ορθομαρμαρώσεως1 τού κου€ουχλείου. 

ç)6o Τής δ' ορθομαρμαρώσεως το κάλλος τις έξείπτ}'2; 
Ε^ερεν γάρ τήν κόσμησιν έκ λίθων τοπαζίων 
Συνηρμοσμένων καί αυτών άλλήλοις εύαρμόσίως, 
Κα ί τοις τού τοίχου μέλεσιν καλώς προσηλωμένων. 

Περί της οροφής τού κου^ουκλείου ήγουν τής σΊέγης. 

Μάνθανε γούν, άκροατά, καί βλέπε θάμβος άλλο, 
965 Καί τού τεχνίτου θαύμα σον τήν φρόνησιν οποία. 

Ύήν οροφήν ώρόφωσεν πάσαν τού κουξουκλείου 
ύς άρισίος οροφουργος3, ώς ξένος άλλος τέκτων, 
Σφαιροειδή κυκλοφερή11 ταύτην κατασκευάσας, 
Μή τών τετάρτων γωνιών καταδραμών το σχήμα, 

97« Μηδέ τήν σΊέγην5 ύφαπλών μηδέ τετραγωνίζων. 
Τετράγωνος γάρ κάτωθεν έτύγχανεν ο τοίχος 
Καί τετραγώνους άνωθεν είχε τάς άναβάσεις, 
Καί τά 6 τού σΊέγους έξωθεν εϊχεν έκ τετραγώνων, 
Καί πάσιν ώς τετράγωνος έδείκνυτο τοΊς έξω. 

975 Εσωθεν δε κυκλοειδής ή σΐέγη καθωράτο 

Στρογγυλοσφαιροσύνθετος, ούρανοκυκλοδρόμος. 
Οποία δε τή μηχανή ύπήρχεν άκουέ μου · 
Σάπφειρος λίθος έσΊεφεν τον όροφον εκείνον 
Καί κατεκόσμει κύκλωθεν πάσαν τήν άνω σΊέγην, 

980 Φέρων7 άσΊέρας άνωθεν χρυσούς προσΐ]λωμένους 
Τ ή δαδουχία λάμποντας τή τού λυχνίτου λίθου, 
Φέρων και τον Ùpiovα8 και Κρόνον και τον Δία 

ALLEGORIQUE 

de 
VJeiiténiote. 

1 Ce composé manque aux lexiques. 
2 Ms. εζείπει. 
: Ajoutez ce mot au Thésaurus, ainsi 

que les deux composés du v. 976. 
4 Ms. σφαιροείδεϊ κυκλο^ερεΓ. 

5 Ms. σΊάγην et plus bas σ7àyovs. Par-
tout le copiste fait la même faute. 

6 Ms. τήν τού σ7. έξωθεν. 
7 Ms. <ρέρον, comme plus bas v. 982. 
3 Ms. ôplova. 



ΡΟΕΛΙΕ 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

54 N O T I C E S 

Καί τόν ΤρισμέγισΊον Ερμήν μετά της Αφροδίτης, 
Καί παρισΊών τον ήλιον ολόκυκλον εν μέρει, 

985 Καί τής σελήνης τήν ορμήν ήμίχυχλον δεικνύει, 
Êv τή μιμήσει, προσδοκώ, τής αληθούς σελήνης, 
Αήγουσαν ωσπερ καϊ αυτήν και συναυζανομένην. 
Τοσούτον γαρ έκάλλυνεν τήν σΐέγην ο τεχνίτης 
Os φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν τόν opo(pov εκείνον 

99° Τόν ούρανόν αυτόν οράν μετά και τού φωσφόρου. 

Περί τών τεσσάρων &υρών τού χουξουχλείου. 

Αλλην ένθύμησιν σοφήν νύν όρα τού τεγνίτου, 
Καί Βαύμαζέ μοι δι' αυτής και πάλιν τόν τεχνίτην. 
Ύέσσαρας Βύρας εσΊησε τώδε τω κουξουκλείω 
λπό σιδήρου καθαρού πάσας κεχαλκευμένας, 

995 Είκονισμένας φαεινώς, καί κατεσΊιλξωμένας, 

Κα ί λαμπηδόφωτας1 αύγάς πάσας άποπεμπούσας, 
Δίκην κατόπΊρων διαυγών άλλων άσίραπηξόλων • 
Êv αϊς και κατωπΊ ρίξοντο πάσα ι Βεραπαινίδες 
Οσα ι περιεσΊρέφοντο τω ζένω κουξουκλείω 

ι οοο Βλέπουσαί 2 τούτων τάς μορφάς εν δοθέν τών κατόπΊρων, 
Κα ί δι' αυτών ώς έοικε τά πρόσωπα κοσμούσαι. 
Τέσσαρας δέ πεποίηκε Βύρας τω κουξουκλείω, 
Ανατολήν μιμούμενος καί δύσιν ο τεχνίτης, 
Κα ί τήν μεγίσΊην και λαμπράν άρκτον καϊ μεσημέρι αν. 

Περί τής κλίμαxos τού χου£ουχλείου. 

ι ο ο 5 Ε ποίησε τήν άνοδον κλίμακα σιδηρείαν 

Βαθμίδας εχουσαν πολλάς πάσας είκονισμένας 

Κα ί τεθειμένας τηλαυγώς και κατεσΊιλ&ωμένας, 

1 Cette forme féminine est très-irrégulière. Les composés ordinairement sont en φω-
TOS, comme άγλαόφωτος, λαμπρόφωτος, e t c . — 2 Ms. βλέπουσα. 



D E S M A N U S C R I T S . 

Ύριακοσίας αριθμώ εξήκοντα και πέντε, 

Kai μίμησιν ώς εοικε τών -ημερών τού χρόνου · 

ιοιο Δι'ών αναβιβάζονται πολλοί πρός εύτυχίαν, 

Του βίου τό άβέβαιον σημαίνων διά ταύτης. 

Τοσούτον δέ κατηύγαζεν1 της κλίμακος την όψιν, 

ΰς άπό της σΐιλπνότητος της ξένης τού σιδήρου 

ΚάτοπΊρα φαίνεσθαι λαμπρά τάς σιδηράς βαθμίδας, 

ιοί5 Èv αίς και κατωπΊρίζοντο πάντες ώς έν κατόπΊρω 

Οσοι την άνοδον αυτών εκείθεν εποιούντο. 

Περί των κεράμων τού κουβουκλε/ου. 

Καί ταύτα μεν της κλίμακος, τών δε κεράμων οία; 
Τις ου θαυμάσει κατά νούν και τις ουκ έκπλαγήσει, 
Καν και σιδήρειος έσΤιν τον νούν και την καρδίαν; 

ιο2ο Χρυσήλεκτρον έκάλυπΊε την άνωτάτω σΐέγην, 
λντ ι κεράμων χοϊκών και καλυπΊών2 πήλινων 
Κεράμων όντων φαεινών και χ^ρυσηλεκτροχύτων6, 
Τούτο πραγματευσάμενος ο κεραμεύς, ώς οΐμαι, 
ίνα χειμώνος èv καιρώ τον όμξρον άπωθήται, 

ιο25 Καί τών ανέμων τάς βολάς έκπέμπειν11 πορρωτάτω · 
Èv τω καιρώ δε τών μηνών τού καυματώδους βέρους 
Αιώκειν πόρρω καϊ μακράν την τού φωσφόρου ^ έρμη ν, 
Κα i τούς .èv τούτω βαίνοντας ανθρώπους καταψύχειν. 
Βλέπε τεχνίτην άρισΊον, δόκιμον κεραμέα5· 

ιοδο Τέσσαρας βάλλει μηχανάς τή τούτου κεραμώσει. 

Πρώτον τούς όμηρους τών πολλών υδάτων απωθείται · 
Δεύτερον άποπέμπεται τό καύμα τού φωσφόρου ' 
Τρίτον φυλάσσει6 τούς έντός οντάς τού κουξουκλείου 

1 Peut-être χατηύγάσεν. 4 Changement de construction. 
1 Peut-être χαΐλυπΊρών. ' Ms. χεραμαίοι. 
3 Ms. χρυσολνχτροχύτων. 6 Ms. φυλάσσειν. 
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Καί τών καυμάτων ά&λαξεΐς και τών βροχών άξρόγου 

ι ο 3 5 Τέταρτον δε τήν κόσμησιν δεικνύων1 τών κεράμων 
Κα ί Toi? éyyùs καί τοί$ μακράν ούσαν άσΊραπηξόλον, 
ίϊσΊε νικάν είς μηχανήν και τέχνης άρμοσίίαν 
Ύήν άδομένην πλάτανον έκείνην τήν τού Ξέρξου"1, 
Ην λέγουσιν όλόχρυσον ύπάρχειν και μεγάλην, 

ιοίχο Δένδρου3 πλατάνης φέρουσαν άκρέμονας και φύλλα, 
Κα ί πάσαν άλλην συσκευήν δενδρίωνk πλατανώδη, 
Κα ί συσκιάζουσ αν αυτόν τόν Ξέρξην τή κοσμήσει 
Κάτωθεν καθεζόμενον ταύτης ως βασιλέα, 
Εκ τε χειμώνος και βρογβς και καύματος ήλιου, 

ιο45 Καί κρυσ7αλλώδου? ύετου5 καί κρυερα? χαλάζης, 
Καί πάσης άλλης έκφοράς ήγμένης ούρανόθεν. 

Περί τών ακροκεράμων6 τού κου^ουκλείου. 

Τό δε 'πταραδοξότερον τών άλλων παραδόξων 
Ούτω προσήν ορώμενον èv τοΐς άκροκεράμοις. 
Πτηνά προσήσαν1 άκρεμή γυρόθεν8 τών κεράμων 

ι ο 5 ο Εκτεταμένα? έχοντα τάς πΊέρυγας είς ύψος 
Καί προς τήν γήν τάς κεφαλάς κάτω προσνενευκυίας 
Δείκνύντα καί τα σΐόματα χανδόν άνεωγμένα9, 
ΰς αν τό κατερχομενον ύδωρ εκ τών κεράμων 
Εν ταΐς κοιλίαις τών πΠηνών δύνον και καταρρέον ιο, 

J O 5 5 Εκείθεν εκ του σΐόματος έζέρχγ\ταιη τών ζώων, 
Καί ούτω καταπέμπηται προς τάς τήςγής χαράδραί, 
Α'ίτινες ήσαν γύρωθεν κάτω τών θεμελίων, 

1 Je lirais δεικνύει. 
2 Sur la Έτλ. χρυσή du roi des Perses 

voy. le Thésaurus, ν. Πλάτανο?. 
Ms. δένδρα ·σλ. φέρουσα. 

4 Ms. δενδρ/ον. 
5 Ms. ύετούς. 

6 Ce mot manque aux lexiques. 
7 Ms. ττροσούσαν. 
8 Ms. γύρωθεν. 
9 Ms. χανδών άνεογμένα. 

10 Ms. δύνων καϊ καταρρέων. 
1 1 Ms. εξέρχεται. 
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T a s ρεύσεις έκδεχόμεναι1 πάσας τάς εκ τών όμηρων. 

Τούτων ή ξένη λαμπηδών τών διαυγών κεράμων 

ιοβο Ηξίωσε μεθ' εαυτήν τών τήδε2 Βεαμάτων. 

Τούτων αιτία γέγονεν και πρόξενος ή αίγλη 

Καί Βυμηδίας χάριτας πολλάς παρέχουσά μοι. 

Περί τών τρούλλων3 τού χου^ουχλείου. 

Αλλο4 δέ ξένον Βέαμα προσήν τω κου£ουκλείω' 
() τρούλλος ισΊατο λαμπρός άνωθεν τών κεράμων, 

ιο65 Μάργαρος τις πολύτιμος, μέγας, λευκό?, σΊρογγύλος, 
Χιονογαλακτόχροος^, σφαιροειδής, ωραίος, 
ΧΙίθω T Î V Î παρόμοιος εις μέγεθος τυγχάνων, 
Κα ί τετρημένος0 τεχνικώς εις μέγα κατ ευθείαν. 
Περόνη δέ σιδήρειος7 τόν μάργαρον εκράτει 

\οηο Προσηλωμένον άνωθεν όρθιον τών κεράμων, 

(ΐς φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν τόν μάργαρον μακρόθεν 
Πίθον ύπάρχειν οινηρόν εν τοις τροπαϊς τών χρόνων, 
Καί τού χειμώνας τω κρυμώ και τή τού Βέρους Βέρμγ 
Μετατραπέντος προς λαμπράν και γαλακτώδη Βέαν. 

1075 Πνίκα δέ τις ζέφυρος8 έπνει τω χουξουχλείω 
ΰσεί τροχός φαινόμενος ο μάργαρος ώράτο 
Υπό ρευμάτων ποταμού δονούμενος ταχέως. 
Εί γάρ μικρόν άνέπνευσέν τις αύρα λεπΊοτάτη, 
Στρεφόμενος ο μάργαρος ώράτο ταχυτάτως9 

ιο8ο Υ π ό λεπΊής αναπνοής κινούμενος οξέως-

Κα ί νηνεμίας ούσης δέ πολλάκις και γαλήνης 

1 Ms. έκΒεχόμενα. 
2 Ms. τοΓδε. 
s Ms. τόν τροϋλον. Voy. Ducange ν. 

τροϋλλχ. 
4 Ms. άλλον hé. 
5 Ce composé manque aux lexiques. 

TOME x ix , 2E p a r t i e . 

6 Ms. τετρυμένος. 
7 Ms. τΰερωνη δέσιΰήριος. La forme épi 

cène σώήρειοδ est justifiée par Theognos 
tus, Canon, p. 56, 1 6 : Σώήρειος λόγχη. 

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

8 



58 NOTICES 
Ô μαργαρίτης τήν αύτοϋ κίνησιν έποιεϊτο, 

POEME I I / I ^ 

ALLÉGORIQUE Οί!*αί δεικνύων δι' αύτη ς τις τών άνεμων πνέει, 
M e l i t é n i o t e . Τις κυριεύσει τών λοιπών έκείνην τήν ήμέραν, 

ι ο 8 5 Προφήτης τις δεικνύμενος τά μέλλοντα σημαίνων. 

Περί τών κιόνων τού χουξουχλείου. 

Γυρόθεν $ε τού θαυμασΊού και θείου κουξουκλείου 
Κίονες κρύσταλλοι πολλοί σΊοιχηδόν ήσαν πλεΐσΊοι, 
Ο'ίτινες ήσαν εύφυώς άπαντες τετρημένοι · 
Τ^ωρ άνέπεμπον πολύ και γλυκά Τον εις ύψος 

1090 Ωί φαίνεσθαι πηγάς τινάς γυρόθεν τών τειχίων. 

Περί τών κοσμητών τού κουξουκλείου. 

Τού κου^ουκλείου δ' εσωθεν άλλο τι ποιέι ξένον 
Κοσμήτας κατεκόσμησεν γυρόθεν έκ χρυσίου · 
Ύπερθεν τούτων έσΊησεν γένος πολλών όρνέων. 
Εν ταϊς γωνίαις αετούς περιηργυρωμένους. 

109α Αντ οφθαλμών1 δ' έκέκτηντο μεγάλους χρυσολίθους, 
Ω? έκφο^εϊν τούς βλέποντας εις τάς αυτών οράσεις. 
ΕΤχον S' αύτοΡ τούς όνυχας έκ λίθων όνυγίτων 
Τετορνευμένους εύφυώς, εύκύκλους και καμπύλους. 
Πλησίον τούτων εσίησε καίό ταώνας μεγίσίους, 

ι ιοο Εκτεταμένας πΊέρύγας έχοντας προς αιθέρα, 
Καί τούτων τήν εύπρέπειαν φέρων4 τοϊς πάσι δήλην. 
Κα ί μέσον τούτων εσίησε πολλών όρνέων γένν, 
Ατινα φέροντα πολλήν εκεί τήν εύκοσμίαν. 
Ούτω μεν είχε το λαμπρόν κου£ούκλειον έκεϊνο, 

ιιο5 ΕκπλήτΊον νούν και άκοήν και λογισμόν ανθρώπων, 
Κα ί τον ναόν ύπερνικών οΊμαι τού Σολομώντος. 

1 Ms. αντ οφθαλμούς. "' Peut-être ταώνας καί μεγ. 
2 Ms. εΐχον h' ούτοι. ' Ms. φέρον, et plus bas εχπλήτΊων. 

ν 
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Περ< της κλίνης ταύτης. 

Την δε κειμένην èv αύτω κλίνην και τις έζείποι; 
Πολλά? είχε 1 τάς γάριτας, πολλάς τάς καλλωπίσεις · 
Αλλ' είχε καί τι λυπηρόν είζ• μνήμην του θανάτου · 
Καί τούτο της φρονήσεως, ώς οΐμαι, τού τεγνίτου, 
ίνα ρ;2 γήινα φρονη της κλίνης ή κυρία, 
Μηδέ καυγαται τη χαρα τού κομποδόζου βίου, 
Αλλά καί την ούράνιον προσ£λέπη3 κατοικίαν, 
E îs ην έπαναπαύονται πάσα ι ψυχαί δικαίων. 

Περί τών εν τη κλίνη ταύτης 'όντων παντοίων λίθων4. 

Είχεν ή κλίνη γύρωθεν πολλάς τάς αρμονίας 
Αια χρυσου διαφανούς πάσας έσκευασμένας • 
Εις εκατόν γάρ άρμογάς ύπηρχεν ήρμοσμένη 
Χρυσοκολλήτους λίθους τε πολλούς και πλείσΊους λίαν, 
Ύοπάξιον, ύάκινθον, άνθρακα και λυγνίτην, 
Σάπφειρον, σαρδονύχιον, σμάραγδον και νυγγ}τηνά, 
Χρυσόλιθον, αδάμαντα, κοράλλιον, άγάτην, 
Πάλλιον6 και μηδίκειον1, μαγνήτην, σιδηρίτην, 
λ.,.υτήν8, περιλεύκιον9, κεγ-χρίτην10, αιματίτην, 
Τα κ τ ώ ρ ι ο ν 1 1 , βηρύλλιον, σάρδιον, γαλακτίτην, 
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1 Peut-être είχε πολλάς. 
2 Ms. ίνα ή γήϊνα. Le mot κομπόδοζο?, 

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

3 Ms. ττροσξλέπων. 
4 A la marge on lit : ώ &ανμα. 
5 II faut peut-être lire σμάραγδον, όνν-

χίτην. 
c Ms. ττάλιον pour όπάλλιον. 
7 Pline, XXXVII , XLII. Ms. gr. de Paris 

253y , fol. 35 ν., μηδικός. 

8 11 faut ici un mot de trois syllabes, 
peut-être γαγάτην, que le poëte ne men-
tionne pas ailleurs. Voy. Diosc. V, CXLV. 

9 Pline, XXXVII , LXVI , perileucos; 
S. Epiphan. t. II , p. 229, Α. τϊαραλεύκιος 
et un peu plus bas τζερίλευκος. 

10 Pline, XXXVII , LXXIII . 
11 Dans un lapidaire inédit : 0 δέ υπο-

χλωρίζων λέγεται σμάραγδος ύακτωρίων (?) 
εάν νπόχλωρος άσπροειδής· έλατΊον τούτον 
λέγεται τακτώριος.Υoy. le vers 2729· 
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60 NOTICES 
1125 Âμέθυσον και κρύσΊαλλον, ίάσπιν και Β-υί'την ι , 

Αμίαντον τον κύπριον2, άργυροδάμαντά τε, 
Αρα§ικόν και άσιον3 ομού καί σεληνίτην, 
Μόρογθον11, Ϊουδαϊκόν5, μεμφίτην τόν εκ Μέμφης, 
ΐΐυρίτην6 μολυ£3οειδή και ξένον οσίρακίτην, 

113ο Σάμιον και άρά&ον, σγισΊόν, άσΊρώτην1 3-έϊον, 
Φρυγίοναν8, άγάτην τε και τόν άρωματίτην, 
λντιπαθήτην9 κράτισίον καί μέγαν άνεγκίτην10, 
Ανθρακίτνν περίφημον, άσίρίτην11, άντιξώην1'2, 
Ασιπιγάτην13, άγήτιιν111 τε και λίθον άφηδνάν7Αΐν1ΐ), 

1135 Εύπλόκαμον Αφροδίτην16, σγόντα τήν 7ΐλήσιν ούτως, 
Καί λίθον άλλον άψυκτον17, άφροδισιακόν τε, 
Ετερον λίθον οφθαλμόν]8 ούτω πως κεκλημένον, 

Diosc. V, cxiv et Galen. t. XII, p. 198. 
2 Voy. Dioscor. V, CLV. 

Lisez άσσιον. 
4 Dioscor. V, CM. 
5 Voy. Galen t. XII , p. 199. 
0 Voy. Pline, X X X V I , xxx, et Dioscor. 

V , C X L I I . 
7 Probablement pour άσΊροίτην. Pline, 

XXXVII , XLIX : «Célébrant et aslroïlen, 
« mirasque laudes ejus in magicis arlibus 
« Zoroastrem cecinisse, qui circa eas dili-
« gentes sunt, produnt. » Ce qui explique 
l'épithète Q-εΐον employée ici. 

8 Je lirais φρνγιον, αιμαχάτην. Pour le 
premier, voy. Galen. t. XI I , p. 2 0 1 ; et, 
pour le second, Pline, XXXVII , LIV. 

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

10 Probablement ¥ananchitis de Pline, 
XXXVII , L X X I I I . L'orthographe άνεγκίτης, 
qu'il faudrait lire άναγκίτης, justifierait 
l'étymologie άπο τής ανάγκης, donnée par 
Turnèbe. 

1 1 L'ordre alphabétique semble exiger un 
mot commençant par un à. Sans quoi on 
penserait à ΥοσΊρίτης du poëme orphique 
33g. Si on prend άσίρίτης pour Yastroïtes 
de Pline dont nous avons parlé plus haut, 
v. 1 1 2 g , on corrigerait Υάσίρώτης de ce 
dernier vers en οσΊρίτης. 

12 Pline, XXXVII , LIV, dans lequel on 
pourrait peut-être lire antizoen au lieu de 
atizoen. L'index donne la variante atizone. 

13 Je corrigerais άσπιλάτην. Voy. Pline, 
X X X V I I , Liv. 

" Il faut lire αύγήτην ou plutôt αύγίτην. 
Voy. Pline, X X X V I I , LIV. 

15 Lisez άφιδνάνην. 
16 Probablement la Veneris gemma, une 

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

17 Ms. άλψυκτον. V. Pline, XXXVII , LIV. 
18 οφθαλμός άμπέλον, gemma, est cité, 

ccmme glose dans le Thésaurus. C'est pro-
bablement la pierre mentionnée ici. Mar-
bod. 4g, ophtalmius. 
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Καί βώλαν], βαλανίτην τε, βάττΊην και βατραγίτην, 
Βίηλον2, βοκάρδιον3 ομού και μέγαν βοτρυί'την11, 
Κα ί βοσΊρυγίτην5 εν ταυτώ βρονταϊον, γεανίδαν 
Γαλλαί'κόν7 καί τράγτηλον γερανού ξένον λίθον, 
Γασυνδανή8, γοργόνιον και γαλαζίαν άλλον, 
Δενδρίτην δήλον, δαφνικον μετά τής γαλσοπέτρας'1, 
Διάδογον και διφυή και δενδραγάτην μέγαν10, 

ι/ι5 Διωνησία ελυθρα11, δροσόλιθον12, δρυιτην, 
Ελαιακόνην13, ένυδρον μετά τού δρακοντίου, 
ΕύόργΥΐν111 και έγκάρσιον15, έξέβαivovu το κρεϊτΊον, 
Εξηκοντάλιθον ομού καλούμενον αΐδόϊον, 
Ερώτηλον11, έρυθαλή18, βακτριανόν εύμήκην10, 

15ο Εύμίθρυν20 τ ε , τον ευσεβή τε λίθον, έπ ιτ άλλον21, 
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Εύρήν22, εύγ/ιτην^3 θαυμασΊόν, ζαμπηλάμπην^, ζανθήτην2', 
1 Ms. (δωλαγβαλανιτ^υ d'un seul mot. 

Voy. Pline, XXXVII , LV. 
2 Probablement le Beli oculus de Pline, 

XXXVII , LV, qui distingue le Bêlas et le 
Beli oculus. Plus loin, X X X V I I , L V I I I , il 
dit que l'eumithre porte, chez les Assy-
riens, le nom de Beli gemma. 

3 Peut-être βονχάρδιον. Pline, l. c. bu-
cardia. 

4 Ms. βντρνίτην. 
J Ms. βροτρνγτ/την. 
6 Lisez yatavtlav. Pline, XXXVII , LXVI : 

«Paeantides, quos quidam gemonidas vo-
it cant. » Dans l'index gœanides, leçon justi-
fiée par notre auteur. 

' Ms. γαλαιχόν. 
8 Pline, X X X V I I , LIX, gasidune. 
9 Lisez γλωσσοπέτρas. Pline, XXXVII , 

ι,ιχ, glossopetra. 
10 Ms. μέγα.. 
11 Je lirais διοννσίαν έρυθράν. Pline, 

XXXVII , L V I I : « Dionysias nigra aC dura 
« mixtis rubentibus maculis. » 

12 Cette pierre m'est inconnue. 
13 Ms. ελεαχύνηνΜοy. le Thesaur.s. h. v. 
14 Lis. ένορχιν. 
15 Lisez εγχάρδιον. 
10 Lisez εζέ§ενον. Ms. τόν χρείτΊον. 
17 Lisez έρώτυλον. Pline, XXXVII , LVI 11. 
18 Peut-être Yeristalis de Pline, l. c. 
19 Ms. βατριανόν άμίχην. Pline, XXXVII, 

L V I I I : « Eumeces in Bactris nascilur. » 
20 Lisez εύμίθρην. Pline, Le. 
21 L'auteur a sans cloute voulu mettre 

εύπέταλον, cité par Pline, X X X V i l , LVIII ; 

mais l'accent, se trouvant sur l'antépénul-
tième, rend le vers faux. On pourrait trans-
poser et lire τον ευσεβή λίθον εύπέταλον τε. 

22 Peut-être l'auteur a-l-il mis εύνήν, ré-
pondant à Yeuneosde Pline, XXXVII , LVIII. 

23 Bien dans Pline qui puisse se rappor-
ter à ce nom. 

24 Pline, X X X V I I , LXX : zpilampis. Dans 
le lapidaire inédit dont j'ai déjà parlé, ζαμ-
πίλαμπις. 

25 Probablement ζανθτήνην. 
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62 NOTICES 
Ζαγάνην1 και καλού μενον άλλον ηλίου'2 λίθον, 
Αλλον ήλιοτρόιτην3 τε έτερον ήπατίτηνk, 
Οηλύρριζον0 καί Βράκιον, ήλικτόνήφαισΊίτην1, 

ι ι 5 5 Καί &ηλυκάρ3ιον8 καλόν και λίθον δσπαλάτην9, 
ÏSaïov δάκτυλον τινά οίον ιερακίτην, 
Καδμίαν και τηρίαν10 τε, ήρίτην11 ίδηκόν τε1 2 , 
Καλλα'ί'^α13, καλλαί'κόν14, καπνίτην, καρκινεϊον15, 
Κα ί καππαδόκιον ομού και λίθον κατοχήτην1ϋ, 

ι ι 6 ο Καί τρίτην17 καpyySoviov και κατοττΊρίτην18 ξένον, 
Κομίτην1 0 και κεράμιον20 καί μέγαν κεραμβην11, 
Κνηκίτην22, κηραγωτην23 τε κίναιάον'1'1 και κισσίαν25, 
Κΐ;ρόν26, κορολαγχίτην21 τε λαμπρόν κηροειδή28 τ ε , 
Κροκ/αν, καρτερίτην29 τε μετά τ^?. κ ο ρ κ α λ ί ^ ? 1 .30 

1 Ce nom m'est inconnu. 
2 Ms. ijXiov. Dans le lapidaire inédit : 

λίθος χρυσόθριξ, à καιτού ηλίου καλούμενος. 
3 Probablement ήλιοτρόπιν pour ήλιο-

τρόπιον. 
4 Ms. ύπατήτην. Pline, X X X V I I , L X X I . 
5 Ms. Β-υλίριξον. D'où j e lirais dans 

Pline , X X X V I I , L X V I I I , thelyrrhizos, au 

lieu de telirrhizos. 
0 Ce nom est probablement corrompu. 
7 Ms. ύφεσΊήτην. 
8 Dans Pline, X X X V I I , LXVIII , j e lirais 

thelycardios au lieu de telicardios. 
9 Peut-être άσπιλα την, Yaspilatis de 

Pline, X X X V I I , LIV. 
10 Dans καϊ τηρίαν, faut-il voir une cor-

ruption d'un mot commençant par un « , 

ou lire και τυρίανϊ 
1 1 Probablement κηρίτην. 
12 Lisez ινΰικόν τε. 
13 Ms. καλαώά. Pl ine, X X X V I I , LVI. 
14 Ms. καλαϊνόν. Pline, l. c. 
15 Ms. καρκιννίον. Pline, X X X V I I , xi. 
16 Lisez κατογίτην. 

17 Les mots καϊ τρίτην cachent peuL-être 

le nom d'une pierre. 
18 Le lapis specularis de Pline, X X X V I , 

X L V . 
19 Ce nom m'est inconnu. 
20 Peut-être κεραύνιον. Pl ine, X X X V I I , 

LI, ceraunia. 
21 J e lirais κεραμίτην. 
22 Peut-être le cepitis de Pline, X X X V I I , 

LVI. Il faudrait lire alors κηπίτην. 
23 L i sezκηραχάτην . P l i n e , X X X V I I , LIV, 

cerachates. 
24 Ms. κίνεδον. 
25 Plin. X X X V I I , L X X I I I , cissitis. 
25 Peut-être κιρκον, qui serait le circos 

de Pl ine, X X X V I I , LVI. 
27 Lisez κοραλλαχάτην. 
23 J e lirais κορσοειδή. Dans le lapidaire 

inédit κορσίτης. 
29 Plin. X X X V I I , LVI , craterites. Les 

deux formes carterites et craterites sont éga-

lement correctes. 
30 Plin. X X X V I I , LVI , crocalUs, d'où il 

faudrait lire κροκαλλίδος. 
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65 Κυρίτην1 κα i λεπιδωτον2 καί λεοντοδερίτην0, 

Αέσ£ιον, λευκαγάτην11 τε, λευκοποικίλον άλλον, 
Α ι§υκόν5 δίχροον ομού κα i τρίχροον ομοίως, 
Αειμωνιάτην6, λύγγουρον, λυγούμερ7, λιπαραΐον8, 
Αιπαρινον9 και μάρμαρον, μελίχροον κα i εφθα10, 

ηο Μεμνόνιον καί μήδιον11, μηκωνιάτηνη άμα, 

Μηθράξιν 1 3 δε και μόρογθον14 καI λίθον μυρθυκιτην 
Κα ί μυρσινίτην16 φαεινον, νασμίτην11, ναρκισσίτην18, 
Νωρίτην19, νίλειον, νορκάν^, νιπάριον21, όρείτην, 
Ομξριον22, ονορμάδιον23, ορμίσκιον2ίί, οσΊρίτην, 
Ετεροι» οδοντοειδή25, τΰαγνίαν, οσΊρακίαν, 
Οψιανόν, παιδέρωτα™, πάγγανον27, παρδαλίτην, 
Πανέρασ^ον2 8, πολύξωνον, πολύτριγον, τζισΊρίτην 

63 

15 

1 1 7 5 

•29 

1 Si le ceritis ne se trouvait déjà men-

tionné au v. 1 1 5 7 , on pourrait lire χη-
ρίτην. 

2 Ms. βλεπώοτόν. 
Ce qui justifie pleinement la leçon or-

phique λεοντοδέρην, au lieu de λεοντοσέ-
ρην, ν. 6 1 3 , que Saumaise voulait défendre. 

4 Ms. λευχάτην. Comme cette leçon fau-

tive donnait au vers une syllabe de moins, 

une main plus moderne a ajouté l'article 

TÏIV devant ce mot.Voy. Pline, X X X V I I , LIV. 
5 Ms. λυ§υϊκόν—τρ. όμως. 
6 Ms. λιμωνιάτην. 
' Ce nom m'est inconnu. 
3 Ms. λιπαρέον. 
9 II est difficile d'admettre que ce mot 

fasse double emploi avec le précédent λι-
παραΐον. Toutefois je ne sais comment 

l'expliquer. 
10 Quel peut être le nom caché sous έφθα? 
1 1 Probablement μήδειον. 
12 Ms. μηχονιάτην. 
' Lisez μιθράζιν. 
' Déjà nommé au v. 1 1 2 8 . 

15 Peut-être μυρμηχίτηνpour μνρμηχίαν. 
16 Ms. συρσινίτην φαινόν. 
17 Ne serait-ce pas la nasamonitis de 

P l i n e , X X X V I I , LXIV. 
18 Ms. άρχισίτην. 
19 Lisez νε^ρίτην. 
20 Lisez όλχάν. Pline, X X X V I I , LXV : 

« Olca barbari nominis. » Les anciennes 

éditions portaient orca. 
21 Encore un nom inconnu. 
22 Ms. ÔGptov. 
23 Lisez ôvoxâphiov. 
24 Peut-être est-ce la véritable leçon au 

lieu àhormision donné par Pline, X X X V I I , 

LX. 
55 Peut-être Yodontolycius de Damige-

ron, 18 . Le mot παγν(as m'est inconnu. 
26 Ms. πεδέρωτα. Voy. Pl ine, X X X V I I , 

X L V I . 
27 Probablement le pangonius de Pline, 

X X X V I I , LXXVI. 
28 Peut-êtreπαιδέρασΊον. Plin. X X X V I L 

LXVI ; paneros et pœderastos dans l'index. 
29 Ce nom n'existe point dans Pline. 
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64 NOTICES 
Πολίόν1, σαγδα, τδοντικόν, ροδοειδη2 και σάνδην3, 
ΙΙυρροΉοικίλον4 κάλλισΊον, σανδάσηρον5, σαρδίτην6, 

ιι8ο Καί σαρδαγάτην κραταιόν ομού και σαρδαμίτην7, 
Σάρκίτην, πανσπανόπολιν8, σκόρττητα9 και σπογγίτην, 
Σιδηροποικίλον ομού σμαραγδογίτην10, τάνην, 
Σύρτιδα και συνόδοντα11 και σΊεατίτην κρεΐτΊονη, 
Καί συριγγίτην και σχισίόν, σοκόνδιον, τριγλίτην, 

J >85 Τηκόλιθον, τριόφθαλμον, ύόφθαλμον, φυκίτην 
Τα ίν ιον και φλογισμόνlk, αίνεμον15, φοινικίτην' 
Χλωρίτην, χαλκό σμάραγ δον, γα λκόφωνον τον μέγαν 
Κα i χαλαξίαν ξταυμασΊόν και χερονίτην18 &ειον, 
Χρυσόπρασον, γρυσήλεκτρον10 καί λίθον γοασπίτην, 

3190 Χρυσοειδη20 τον δυνατόν και μέγαν21 χρυσολάμψιν22 

,13 

, 1 6 

,17 

1 Ms. ττολυον, σαγδαποντικόν. 
2 Pline, X X X V I I , L X X Î I I , rhoditis. 

Encore un nom inconnu. 
4 Ms. ττυροποικίλον. 

Lisez σανδάρησον. 
0 Sans doute la sardu de Pline, XXXVII, 

xxxi, que l'on écrit tantôt σάρδιος et tantôt 
σάρδινος. 

' Nom inconnu. 
8 Au lieu de τΰανσπανόπολιν, je lirais 

καί σπα νόπολιν, et peut-être σποιρτόπολιν, 
qui serait le sparlopolios de Pline, XXXVII, 
L X X Î I I . On trouve cependant une pierre 
nommée σπάνιος dans le lapidaire inédit 
cité plus liaut. 

9 Peut-être σκορπίτην. 
10 Peut-être faut-il lire σμαραγδαχάτην, 

tenant de l'une et de l'autre pierre. Quant 
au mot τάνην, qui suit, c'est probablement 
le tanos que Pline, XXXVII , xix, plaçait au 
nombre des émeraudes; mais peut-être 
faut-il lire ταίτην. Cod. 2 5 3 7 , fol. 45 v. : 
Ύαίτης λίθος ο εύανθής. 

J 1 Ms. συνόδεντα. 

12 Encore ce mot κρεϊτΊον, qui est cer-
tainement fautif. Au lieu de σοκόνδιον, au 
vers suivant, Pline (XXXVII, XLI) écrit sa-
condion. 

13 Ms. φικίτην. 
14 Phloginos, dans Pline, X X X V I I , 

L X V I . 
15 Mot probablement corrompu. 
16 Ms. φοινικήτην. 
17 Ms. μέγα. 
18 Lisez γελωνίτην. 
19 Ms. χρυσήλεκτον. 
20 Serait-ce la chrysites de Pline, XXXV!, 

XLIII ? 
21 Ms. μέγα. 
22 L'accent est irrégulièrement placé. 

Dans les mots composés avec λάμψις l ac 
cent se reporte toujours sur l'antépénul-
tième, comme dans έκλαμψις, σύλλαμψις, 
Ό>αράλαμψις. Du reste, ce mot n'entre ja-
mais en composition avec un autre subs-
tantif. Peut-être l'auteur a-t-il écrit χρνσο-
λάμπιν ou χρυσολάμπην. Pline, XXXVII , 
LVI , ckrysGlampis. 



DES MANUSCRITS. · 65 
Καί fιελανίζοντα·, σφοδρώς τή χρόα δαιμονίτην1, 

Ον φέρων εις δακτύλιον ο Σολομών ο μέγας 

Τάς τών δαιμόνων φάλαγγας υπέταξε θεόθεν 

Κα ί λίθων άλλων διαυγών χα ι ξένων θεωρίας, 

ι j As ακριβώς γινώσχουσιν oi συγγράφεις τών λίθων, 

Os τάς αυτών ποθήσαντες2 διδάξαι θεωρίας, 

Καί τήν ένέργειαν αυτών δεΐξαι φανερωτάτην. 

Περί τών κανονιών τής κλίνης. 

Τα ταύτης δε κανόνια λίθος όφίτης ήσαν, 
Tais τούτων άκραις εγοντα δρακοντομόρφους κάρας 

13οο Καί (Βλοσυρού? τούς οφθαλμούς, δεινά έπαπειλούντα, 
ΩσΊε τοις πάσι φαίνεσθαι ποικιλοχρόεις3 όφεις 
Τον εν τή κλίνγ κείμενον ζητούντας άναιρήσαι. 

Περί τών τ$οδών της κλίνης. 

Οί πόδες δε τής θαυμασΊής και περιφήμου κλίνης 
Τπήρχον άνδρες τέσσαρες, ήσαν ήργυρωμένοιk, 

ι 2ο5 Κ εχρυσωμένοι κα ι αύτοι λυσίτριχοι τήν θέαν, 
Εκτεταμένας φέροντες5 τάς χείρας προς τήν κλίνην, 
Καί ταύτην ύπερθεν αυτών βασΊάζοντες τών ώμων, 
Γυμνόν το είδος έχοντες και κατηφή τήν όψιν, 
Κα ί θρήνων άξιον πολλών δεικνύοντες τό σχήμα, 

ΐ2 χο όσΊε κα ι πέμπειν σΊεναγμόν εί δυνατόν και γόον. 
Σχήματος δε τού πενθικού σύμξολον ην τό ζώδον 
Τούτων εν ω κατ' έμαυτόν6 ετι ποτέ τω χρόνω 
Η κλίνη βασΊαζομένη παρά τίνων τεσσάρων 

1 On lit à la marge et à l'encre rouge : 3 Ms. ττοικιλοχρόοις. 
Αίθος àv εφόρει Σολομών εν τώ δαχτνλιΰίω 4 Ms. άργυρομένοι. 
αυτού. 5 Ms. φέροντας. 

2 Ms. ττοθήσαντας. s Ms. κατ' έμαυτοϋ ότι. 

TOME χ ι χ , IE partie. 

POËME 

ALLÉGORIQUE 

d e 
M e l i t é n i o t e . 
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M e l i t é n i o t e . 

66 NOTICES 
Καί τήν χειμένην άνωθεν δείξει νενεχρωμένην, 

1215 Κομιζομένην παρ' αυτών τω τάφω χαλυφθήναι, 
Καί τήν λιθοχρυσόσΊρωτον1 κα ι μαργαρώδη χλίνην 
Αυσμορφοτάτη δείξεται καί νεκροφοροκλίνη 

Περί τού τΰέπλου τής κλίνης. 

Év δέ καί πέπλον άνωθεν πορφυρο£ε§αμμένον, 
Ρεραντισμένον πάντοθεν καί κεκαλλωπισμένον, 

J220 ΚαλύπΊον πάντα κύκλωθεν3 τά κείμενα τή κλίνη, 
À προς άνάπα υσιν αυτής είχε ν ή θεία Koprj. 
Εθαύμαζον γούν άπαντα τον δόμον τον τής Κόρης · 
Πλέον δ' ύπερεθαύμαζον11 τήν τού τεχνίτου σΐέγην. 
Ανωθεν δ' ούν ιστάμενος τούδε τού θείου δόμου 

1225 Εϊδον καί γύρωθεν αυτού λε ίμώνα δενδροφόρον, 
ΟΤον ουκ ειδον επί γής άλλον πεφυτευμένον. 
Πολλά γάρ ειδον άξια θαυτμάτων εξαίσιων, 
Καί συγγραφών επάξια, καί ξένα, καί μεγάλα, 
Απερ ορών έθαύμαξον τήν τού τεγνίτου γνώσιν, 

ΐ2,3ο Καί τό βαθύνουν'' τού νοός αυτού καί τό ποικίλον, 
Καί τό μηχανικώτατον καί τήν εύαρμοσΊίαν. 
Κυκλόθεν δέ τού θαυμασΊού τούδε τού ΙΙαραδείσου 
Εϊδον καί τεϊγο-ς θαυμασΊόν μάλλον καί τερατώδες, 
Εκ μόνης τής δράσεως καί τής επιφανείας 

1235 Νουν καταπλήτίον βρότειον, ήδύνον καί καρδίαν. 

Ην δέ τό τεϊγοςG κρύσταλλο? λίθος γνωσΊός τοϊς πάσιν, 
Εχων τήν όψιν διαυγή πάνυ καθαρωτάτην · 

1 Ce composé manque aux lexiques. 
Après ce vers, il doit y avoir lacune ou 
transposition. 

2 Peut-être νεκροφόρος κλίνη. 
Ms. κυκλόθε, ce qui rompt la mesure. 

4 Ad. SS. Vit. S. Georçjii, avril, t. III , 

p. xxxv, col. ι : Πρόσεχε πας ol·ν μεθ' ακρι-
βείας τοις λεγομένοις παρακαλώ, όπως καί 
τήν τον παντοδυνάμου καί φιλάνθρωπου 
&εοϋ εύσπλαγχνίαν ύπερθανμάσητε. 

5 Voy. ν. 9θ5. 
" Ms. ό τείχος. 



DES MANUSCRITS. 67 
Ανωθεν δέ τού διειδούς και κρυσία,λλώδους τείχους 
Πολλών σΐοών ην κύ-κλωσις γυρόθεν ισΊαμένη. 

2/»ο Εγώ δέ νύν ισίάμενος καί βλέπων τον λειμώνα 
Ύπερεθαύμαξον αυτό τό κρυσΊαλλώδες τείχος, 
Κα ί τήν πληθύν εθαύμα ξον απάντων τών ξοάνων 
Τών ισΊαμένων άνωθεν τού τείχους τού λειμώνος. 
Ανωθεν γάρ, ώς εϊρηται, τού κρυσΊαλλώδους τείχους 

1245 Πολλών σΊοών ην πύκνωσις γυρόθεν ισΊ αμένη, 
Êv αϊς χαι πολυάριθμος χορός ην ινδαλμάτων, 
Δεικνύοντα1 τήν φρόνησιν τήν τού τεχνίτου ξένην. 

Περί τών. εν τω τοίχω τον λειμώνος. 
Ανδριάντες2 ούν συνίσΐαντό τίνες κεχρυσωμένοί' 
Εικόνες γάρ εσΊήκασιν εχουσαι χαλκουργίας, 

125ο Καί τίνες σΐήλαι σιδηραί καί τίνες εξ αργύρου. 
Αλλάς ελιθοτόμησεν ή χειρ τών λιθοξόων, 
Κα ί κατεσκεύασεν αύτάς ωσπερ άληθεσΊάτας. 
Καί πάντα δε τά ξόανα και τών σΊηλών ή 3-έσις 
Εντός κατεσχημάτισΊο βλέπειν τού Παραδείσου · 

1255 Τοσούτον δέ κεκόσμηντο παρά τών λιθοζόων 
Ωσ7ε καϊ τόν ορώμενον παρά τών' ινδαλμάτων 
Κα ι τόν ορώντα προς αυτά σχεδόν άπολιθούσθαι * 
Απερ άγαλματοποιοι κάλλισΊοι συναχθέντες 
Ομού κατεσκευάκασιν σοφώς και τεχνηέντως. 

Περί τών άγαλματοποιών. 

1260 Ην γούν ο Β ρήξης3 ποιητής πρώτον τών άγαλμάτων, 
Κα ί μετ εκείνον Δίποινος, καϊ Αύσιππος, καϊ Σκύληξk · 
Ô Πραξιγένης5 Κνίδιος καϊ Ήούπαλος ο μέγας, 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

1 Peut-être δεικνυόντων. 
2 11 aura fait trois syllabes de ce mot. 

Probablement Bryaxis. 

4 Je lirais Σκύλλίδ. Pline, X X X V I , iv. 
5 Probablement Πραξιτέλης, sur la pa-

trie duquel on n'est pas d'accord. 

9 · 
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68 NOTICES 
Kai πάς άγαλματοττοιός άγγίνους και τεγνίτης 
Εκείσε παραγέγονεν, ώς ο~ίμαι, προς την Κ ό ρ η ν 

12 65 Οί μεν εκ λίθων τεύγοντες ξόανα τέγνη ξένη, 

Οί δε γαλκεύοντες τινάς σΊήλας εκ χαλκού μόνου, 
Είδωλα δ' άλλα τω χ ρ υ σ ω μόνω συνηρμοσμένα, 
Ινδάλματα τε φοβερά σιδηροσκευασμένα1, 
Από βαναύσων τεχνιτών εσφυρηλατισμένα. 

Περί του πρώτου τείγους τού λειμώνοζ ενθα, οί ποιηται ϊσΊαντο. 

1270 Ανωθεν γούν τού εύκτικού τείχους τού Παραδείσου 
Οί ποιηται παρίσΊαντο και ρήτορες Αρχαίοι, 
Φιλόσοφοι, γραμματικοί, και γόητες, και μάγοι, 
Kai άσΊρονόμοι, και σοφοί μάντεις οίωνοσκόποι, 
Κα i πάς τις άλλος μετελθών ελληνικήν σοφί αν , 

1275 Εκε ί παρην ισΊάμενα2 είκονικώς τω τοίχω. 
ϊσΊατο πρώτος ο Αδάμ όλως γεγυμνωμένος, 
Φύλλα συκης άτιΊό μένος και κρύπΊων την αισχύνην, 
Στυγνόν ορών και κατηφές πρός τά τών δένδρων πλήθη, 
Ύήν εκπΊωσιν ώς εοικεν την της Εδέμ μηνύων, 

1280 Ην έκ της παραβάσεως εϊληφεν ώς παράφρων · 

Ούτος γάρ κλάσμα πέφυκεν πρώτον τού παντεργάτου-
Ούτος γενάργτης γέγονε πάντων βροτών &εόθεν. 

Δεύτερος δ' ην ισΊάμενος ο Σήθ άσΊεροσκόπος0, 
Ος πρώτον την δυσνόητον μαθών άσΊρονομίαν 

1285 Πρώτο? εξεύρε γράμματα βέλτισΊα τών Εβραίων, 
Σοφίαν τε την κάλλισΊονk και ούρανού σημεία, 
ÊVÎαυτών τε τάς τροπάς και μήνας εξαισίως, 

1 Ce composé est inconnu aux lexiques. 
* Sous-entendu ζόανα, αγάλματα. 
* L'auteur a mis en vers le texte de 

l'anonyme publié en tête de Jean Malalas, 
p. 5, éd. Bonn, 

4 La forme féminine devrait être καλ 
λ/σ7ΐ7ν, mais le poëte fait κάλλισΊος épi-
cène. Cette forme se trouve également 
dans la prose des Pères apostoliques qui 
parlaient comme le peuple. 
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Καί εβδομάδας Β-αυμασΊώς, 3 s i s άπα σι τοϊς άσΊροις 

Ονόματα1 συν τοις επΊά πλανήταις τών άσΊέρων, 

29° Ού καί τό γένος ώς καλόν θεόθεν ηύλογήθη. 
Τρίτος ήν ο μισάδελφος αδελφοκτόνος2 Κάί'ν, 

Σείων τήν κάραν τήν αυτού και τρέμων άκρατήτως, 
Οΐμαι θεού τήν άπειλήν και τήν οργήν δεικνύων 
Ούτως γάρ έγαλκούργησε τον Καιν ο τεγνίτης, 

2g5 Θεί? αρμονίας έν αύτω πολλάς και κινουμένας, 
Αι'ών άπό τίνος λεπΊής αύρας κατεκλονεΐτο. 
()ύτο? έφεύρεν άροτρον πρώτον έν τοΤς άνθρώποις. 

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

13οο Καί τούτον πάσι φο^ερόν δεικνύων τοις άνθρώποις, 
Κα ί τών δαιμόνων δι' αυτού κάθειρξιν είκονίζων · 
Αι'ού καί καθυπέταξεν τά πλήθη τών δαιμόνων 
Καν ύσΊερον έζέκλιναν ai παλλακαι τήν τούτου 
Καρδίαν τήν άκλόνητον οπίσω τού Θεού μου, 

13ο5 Καί τοϊς ειδώλοις εθυον ai άλλοτρίαι κόραι · 
Ο δέ Θεός διέρρηζεν τήν τούτου βασιλείαν, 
Και εδωκεν ώς ήθελεν πάλαι τω δούλω τούτου. 

Επί τούτου και Ομηρος ήν σύν τω Ησίό^ω, 
Οί τών Ελλήνων άρραγεΐς σοφώτατοί τε πύργοι · 

3ιο Ού καί τάς βίβλους τάς πολλάς έκείνας τάς άρρήτους 
Ο βασιλεύς κατέκαυσεν ο μέγας Εξεκίας. 

Ορφεύς ό Οραξ ο λυρικός, ό 3-εις θεογονίαν, 
Καί κόσμου κτίσιν έξειπών βροτών τε πλασΊουργίαν * 

POËMK 
ALLÉCORlQUi 

fie 
Meîitëniolf. 

' Ms. ονόματι. 
2 Theodor. Stud. cod. Paris. 1/191, 

fol. 1 1 9 V. :0ύκ ίσγυσεν δ παρελθών χρό-
νος τό τής άδελφοκτονίας άπαλεΐψαι μίσος, 
άλλ'έτι και νύν ψέγεται Κάϊν ώς μή γνωρίσας 
τήν <2>ύσιν,και πρόρριζον μέν άπαν αυτού 

δίά κατακλυσμού τά γένος άπόλωλεν · ή δέ 
μνήμη τής άδελφοκτονίας ούδέ πλήθει το-
σούτων ύδάτων εκπέπλυται · παρά πολύ δέ 
τεκνοκτόνος άδελφοκτόνου βαρύτερον. 

3 Voy. Dom Calnaet, Dict. de la Bible, 
t. IV, p. 56, éd. de Genève, 1730 . 
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70 NOTICES 
Ο Ϊ1ειθημεύςί ο μουσικήν εύρων μελικωτάτην, 

1315 Kai Δευκαλίων ο χλεινός κατακλυσμόν προγνώσας, 
Καi τούτον πάσιν εζειπών άνθρώποις άριδήλως · 
Ο Κέκρωψ ο χαι διφυής ο πρώτον βούν Βαυμάσας2, 
Κα ί Αί'α τόν ψευδόθεον0 Ζήνα προσαγορεύσας, 
Καί παρθενείαν έξασχεΐν γυναίκας Β εις καϊ νόμον. 

132ο Ο Ιπποκράτης ιατρός καϊ Ταληνός ο μέγας, 
Κα ί Π οσειδώνιος ομού και Παύλοι Αιγινήτης, 
Κα ί Αργιγένης, oi σοφοί τών ιατρών καϊ πρώτοι· 
Ηρακλής ο φιλόσοφος ο Τύριος ός εύρε 
Ύήν έκ κογγύλης φαεινήν βαφήν τήν τής πορφύρας, 

ι325 Ος έν τοις χρόνοις ήκμαζε φιλοσοφών άρίσίως 
Τού βασιλέως Φοίνικος τού πρώτου τών Φοινίκων. 
Ο ΐίαλαμήδης ο σοφός ός έφευρών τόν κύ§ον 
Εφεύρε καϊ τά τακτικά και άριθμόν και μάλλον 
Τ à είκοσι και τέσσαρα σίοιγεια τών γραμμάτων. 

ι 3 3 ο ΖωρόασΊροςk ο φρόνιμος και πρώτος άσΊρονόμος· 
Ο μέγας Ανδο&άριος καί πρώτισίος έφεύρε 
ΑσΊρονομίαν τήν λαμπράν σύν Ατλαντι τω Βείω · 
Ô τών τυράννων εζαργος Âπόλλωνις'0 ο μάγος · 
Σερούχ ο πρώτος έν βροτοϊς φάνεις ειδωλολάτρης. 

Lisez Έπιμηθεύς ο μονσιχήν εύρών. 
Joli. Malalas, ρ. ηο. L'inventeur de la mu-
sique est Amphion, suivant Suidas, ν. Μου-
σιχν 

' Peut-être Βαμάσας. 
3 Ce mot a été aussi employé par Théo-

dore Prodrome, Notic. des mss. t. VIII, 
p. i 8 5 . 

4 La forme ordinaire est ΖωροάσΊρης. 
On trouve cependant Ζωρόασί pos employé 
par Agathias [Ilist. I I , p. 1 1 7 , 6), Suidas, 
ν. ΑσΊ ρονομία, et Jean Malalas, p. 18. Les 
écrivains ne sont pas d'accord sur les pre-

miers inventeurs de 1 astronomie. Théo-
dore Prodrome attribue cette découverte 
aux Cariens, voy. Notices des mss. t. VI, 
p. 553 . Dans le ms. gr. de'Paris, n° 1 i4o, 
A, fol. 1 1 r . , elle est attribuée à Sala : φα-
σϊν ότι τόν Σαλά εύρηχέναι τήν άσίρονο-
μίαν, γλυφεΐσαν εν πέτρα, ύπό τών έγρηγό-
ρων, τοντέσΐι τών αγγέλων Ην δέ ό 
μεν Σαλά υιός τού Κα ίνα · δ Kaivàv δέ τού 
λρφαξάδ. 

5 L'auteur emploie la forme Απολλώ-
νιε au lieu de Απολλώνιος pour faire son 
vers. 



D E S M A N U S C R I T S . 

1335 OsJ τής Δανάης γέγονεν καί τού Διός τεκνίον, 
Εχδιδαχθείς τού μυσαρού σκύφους πολλάς μαγείας, 
Kai μυσΊιχά χαι δυσσεξη πλανήματα χαι ξένα, 
Ύήν τής Γοργόνης κεφαλήν èv τή χειρί κατέχων, 
Κα i πάντας άρδην άναιρών τή ταύτης συνεργεία, 

134ο Καί μάλλον τους Αυκάονας νικήσας κατακράτος, 
Κτίσας κα ί πόλεις όχυράς και σΐήλην τούτου σΐήσας, 
Οπως τιμάται παρ' αυτών ως βασιλεύς γενναίος. 
Αάμεχ ο δεύτερος*φονεύς, και Σώσανδρος2 ο &εΐος, 
Ôs τήν ιπποϊατρικήν εύρε τών άλλων πρώτος. 

1345 Πυθαγόρα? ο Σάμιος, Ησίοδος ό μέγας, 

Ος ήν ακμάζων ο σοφός έπι τού Σολομώντος · 
ϊώσηπος ο ποιητής αρχαίος χρονογράφος, 
Κα ί Βαλααμ ο κάκισίος μάντις ψευδοπροφήτης, 
Ο Προμηθεύς3 όσΊις και νούς καλείται παρά πάντων 

135ο Τραμματικήν έφεύρατο πρώτος αυτός, ουκ άλλος, 
Δ ι' ής πολλήν τήν αϊνεσιν εύρατο παρά πάντων. 
Ô ποιητής και αυλητής Μαρσύας ο βαθύνους, 
() Τειρεσίας ο κλεινός à συνετός και μέγας, 
Ζηθών ένταύθα καί Ταïvh οι μουσικής οι πρώτοι, 

1355 Ευριπίδης ο τραγωδός, Να χω ρ ο ξένος μάγος, 
Αφρικανός ο ποιητής ο ξένος χρονογράφος, 
Αυκούργος ο περίδοξος καί ξένος νομοθέτης, 
Ôs έκ τής Σπάρτου γέγονε τής περιδόξου χώρας. 
Ο Φοίνιξ άριθμητικήν εύρων τών άλλων πρώτος, 
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1 II y a ici une lacune; Os se rapporte 

au nom Περσεύδ, qui se trouvait dans la 

partie perdue. Voy. Jo . Malal. p. 34-
3 Cedren. t. I , p. 2 i 3 : Ω (ΐπποκράτεί) 

ήν άδελφός Σώσανδρος ονομαζόμενο*, καί 

τήν ίττιτιατρικϊ)ν άμα δε καί πάντων τών 

κτηνών τέχνην μετερχόμενο?. 

3 Ms. Προμυθάν. Voy. Cedren. t. 1. 

ρ. 144 · Au vs. suivant ούτος dans le ms 
4 Peut-ctre Ζ ήθος ενταύθα Αίνος τε τής 

μουσικής οί πρώτοι. Isidore de Séville 

nomme, parmi les inventores nuisicœ « Linus 

« Thebœus Amphionque, » le frère de 

Zéthus. 
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72 NOTICES 
ι 3 6 ο Κ α ί ασωμάτους1 τρεις αρχάς και ξένας άλλοιώσεις 

Τών τε ψυχών και τών φθαρτών σωμάτων τών ανθρώπων. 
Ο τε Ασκληπιόδωρος2 φιλόσοφος ο γέρων, 
Ù Κράμ&ος3, ο Νεκρούα?4 τε χα i Κ άρος τε χα i Κ ύρβος, 
Οί πρώτοι χα ι περίφημοι τών φιλοσόφων κλάδοι · 

ϊ 365 Ο μέγας Αναξίμανδρος ο τάς ισημερίας 
ΰρολόγιόν τε εύρών τη ξένη τούτου γνώσει5. 
0 Πε'λτ??6, ο Σιλουανός1, ο Πελωψ ο ταχύνους, 
Οί πρώτοι και περιφανείς τών φιλοσόφων κλάδοι, 
Καί τάς τροπάς έκθέμενοι και την γεωμετρίαν · 

1370 Ηράκλειτος και Σοφοκλής, Δημόκριτος, Θαλής τε 
Ος πρώτος εύρεν èv σοφοίς φιλοσοφίας όρους · 
Αρχέλαος ο φυσικός φάνεις φυσιολόγος, 
Καί Σκύθης ων έκ γενετής8 Ανάχαρσις ο μέγας, 
0 τής σοφίας έρασΊής και τής φιλοσοφίας, [νην9, 

1375 Κρατών τής γλώσσης τής αυτού, κρύπΊων και την αίσχύ-
Ύήν σωφροσύν7]ν δι' αυτών είκονικώς δεικνύων. 
Ô &εϊος τέ και &αυμασΊός ΐίορφύριος ο μέγας, 
Ô γόης τε και κάκισΊος Μένανδρος ο παράφρων, 
Κα ί (ίριγένης ο πολύς ô μέγας και γενναίος, 

ι 3 8 ο Ô γνούς την άριθμητικήν και την γεωμετρί αν, 
Κα ί φάρμακα θανάσιμα διδάξας τούς ανθρώπους, 

' Ms. ασωμάτου. 
2 Serait-ce le tacticien appelé tantôt As-

clépiodore, tantôt Asclépioçlote (voy. Fabr. 
IV. p. 34 1 ) ?En admettant la confusion de 
ces deux noms, je pense qu'il s'agit plutôt 
ici du philosophe platonicien, disciple de 
Proclus et maître de Damascius. 

Je ne connais point de philosophe de 
ce nom, qui probablement est corrompu. 
Il est bien difficile d'y retrouver les élé-
ments de celui de Crantor de Soles, qui 
avait fait des commentaires sur Platon. 

Les noms suivants ne me sont pas connus 
davantage. 

4 Probablement Νερούα?. Les noms sui 
vants me sont inconnus. 

5 J'ai remis à sa véritable place le vers 
1 366 , qui est évidemment transposé dans 
le manuscrit, où il est placé le 1369e. 

6 Probablement Πέλλ*;?. Mais quel est 
ce Pellès? Voy. Cedren. t. I , p. 278. 

7 Ms. ΣιλβOLVÔS contre la mesure. 
8 Ms. σκνλης ôv εκ γεννητήζ. 
9 Ms. αίσχησην. 
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DES MANUSCRITS. · 73 
Καί δείζας φύσιν βοτάνων ιατρικών μυρίων, 
Καί ζώων αύθις μέθοδον νόσους αποσοβούσαν · 
Ζαμ£ρής ο γόης και κακός ο πονηρός και μάγος · 
Αι^άνιος ό σοφισΊής, 1 άμ§λιχοςλ και Πρόκλος, 
Οί πρώτοι έκδιδάξαντες τήν άλεκτρομαντειαν, 
Κα ί τα είκοσι τέσσαρα γράμματα γνόντες μόνοι. 
Μόνος δ'ό Πρόκλος τό ύγρόν πύρ συσκευάσας ξένον 
Πράγμα φρικτόν είργάσατο πα σι τοις εναντίοις. 
Τούτο τό πύρ τό ενυγρον σκευήν πολλοί καλούσί 
Ηιμπρών και κα Τον άπαντας τούς εχθισΊα φρονούντ ας. 
À ρισΊοτέλης ό γ ρ αφεύς τών εν τή γαία ζώων, 
Πλάτων ό ρήτωρ, Πλούταρχο?, Αιλιανός, Αυκόφρων, 
Σόλων à νόμους Β-έμενος, Ηλιόδωρος Βεΐος, 
λρατος ό περίδοζος τών άσΊρονόμων κλάδος, 
Σωκράτιος à μέγισΊος, Οππιανός ό μέγας 
Ο συγγραφεύς ό κάλλισΊος τών εναλίων ζώων, 
0 Θουκυδίδης ο σοφός, ο Βασαν έζ ΑίγύπΊου, 
Κα i Φ ρόντωρ- à σοφώτατος, Σεκούνδος ο βαθύνους, 

4οο Ερμογένης και Αίσωπος οι μυθολογογράφοι, 
Διοσκορίδης ό κλεινός βοτανοδενδρολόγος, 
Καί Δημοσθένης à πολύς ρήτωρ à λογοθέτης, 
Ô Θάρρος ο μηχανικός, Ηρόδοτος à γέρων, 
Ο μέγας Διονύσιος ο περιηγητής μου' 
Ενώχ ό πρώτος γράμματα μανθάνειν έκδιδάζας, 
ΚαI Φορωνεύς3 κριτήριον και νόμους Βείς άρχήθεν · 
Ομηρος ο παμξόητος και ποιητής ο κρείτΊων, 
Κατά τό σχήμα γέρων ών προ£ε€ηκώς τω χρόνω, 
ύσπερ συνάγων τόν αυτού νούν ως φροντίζουν πάντων, 
Αμφω τάς χείρας τάς αύτού συζεύζας υπό σΊέρνα -

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

ιάιο 

1 Ms. ή ί^ληγος. Vov. Cedren. I , 
p. 548. 

TOME XIX, 2E p a r t i e . 

Probablement Φρόντων. 
Cedren. t. I , p. 138. 

ι Ο 



74 NOTICES 
Ο χΰώγων δε απλούς αυτού καθεϊτο προς τήν Βέαν, 

POËME { ' ^ ^ /
 1 

AELÉcoRiQtiE Η Βρις ο' επι τής κεφαλής έτυγγανεν όμοια, 
Mfiitrniote. Πλήν έν τοϊς εκατέρωθεν τού βρέγματος ολίγον 

λραιουμένη, τό δ' αυτού πρόσωπον εκ τού γήρους 
\ h 15 Τετριγωμένον 1 · ή δερρϊς προς άπαντα μετρία · 

Ομματα συνημμένοιν μεν προσήσαν τοϊν βλεφάροιν 
Ίυφλόν αύτόν έμφαίνοντα καθώς φημίζουσί πως· 
Τρι^ώνιον δ' εμ£έ£λητο βλέπον επί γιτώνι, 
()σον δ' εις βάσιν τήν αυτού χαλκούς Ιμάς ύπήργεν, 

J / » 2 O Καί τοις ποσϊν έπέκειτο τοίς τούτου δέσμημένον. 
Τοιαύτη τούτου ή είκών γαλκοπεποιημένη. 
Ούτος και τήν ήρωίκήν ποίησιν γνούς άρχήθεν 
Βίβλους έςέθετο πολλάς επι τού Σολομώντος · 
Εν γάρ τοίς χρόνοις ήκμαζεν ούτος τού Σολομώντος, 

1^25 Καν τούτοις συνεγρά^ατο και μελιρρύτους λόγους. 
Ην δε καί τις Πελάγιος εγγύς τού γηραλέου, 
ΟσΊις τά Ομηρόκεντρα πρώτος εύρών τών άλλων 
ΙΙατρίκιος ελέγετο παρά παντός ανθρώπου. 
Év και Σίβυλλα τις γυνή βασίλισσα τό σχήμα, 

i/j3o Ην Σαξογάν2 φημίζουσιν οι παίδες τών Ελλήνων 
I Ητις και τόν σοφώτατον Ιδούσα Σολομώντα 

Τά κεκρυμμένα ρήματα τί) ταύτης διανοία 
Τω Σολομώντι βασιλεϊ λέγει πειράζουσά πως 
Ύήν τούτου ζένην φρόνησιν τήν άρρητον καί Βείαν ' 

ι435 Παρ'ού και τα.: δυσνόητα πάντα καταμαθούσα 
Ίήν τού παντάνακτος Βεού δόζαν εκθείαζέ μοι. 
Ην δε καί άλλη πάνσοφος Σι£ύλλα Βαυμασία · 
Ην Μαία μέν παρά τισιν, Σαμαϊα δέ παρ άλλοις 
Ωνομασμένη3 καί αυτή πλήν φρόνιμος εις άκρον. 

Ms. τετ ριγωμένη. 
2 Appelée ordinairement Σαμ&)θη. 

3 Ms όνομαζομένη, ce cpii rend le vers 
trop long d'une syllabe. 
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ϊσίατο δέ κα ι ο καλό? Αβελ ο ταπεινό φοω ν, 1 ΡΟΕΜΚ 

Σγήμα δεικνύων ταπεινόν καί κάραν ήμαγμένην, ALLÉGORIQUE 

Οΐμαι δεικνύων δι αυτής τον φόνον όν ο Κάϊν Meliténiote 

0 πονηρός μισάδελφος προς τούτον έπεπράγει. 
Ούτος ο ταπεινότατος Αβελ ο νεανΐας 

ι445 Πρώτος κατέδειξε ποιεΐν θυσίας τω Κυρίω, 
Ω? δικαιότατος βροτοΐς, ώς ταπεινός, ώς πράος. 

Καί μετ εκείνον Ιωβάλ άνήρ άγαν άγχινους· 
Εδειξε γάρ ψαλτήριον, έσκεύασε κιθάραν, 
Καί φίλος ώφθη τών ψαλτών και τών κιθαριζόντων 

i/j5o Ουχί τώ πάντων ποιητή τω παντεργάτγ τούτοις 
Αλλά θεοφρενο§λα£εϊ~2 καί ξένω και δολίω, 
Ξένας τε ύπενόησε σατανικάς ορέξεις, 
Καί τραγωδίας πονηράς δαιμόνων γορευόντων. 
Τούτοις πλησίον 'ίσΊατο άνήρ Δοβερ έγέφρων, 

ι /»55 Αδελφός ών τού Ιωβαλ, κατέδειξε δέ πρώτος 
Σφυροκοπίαν τού χαλκού καί τούτου3 τού σιδήρου, 
Οπλα μηγανησάμενος εις πόλεμον και ξίφη. 
ίσΊατο δέ και λρφαξάδ ό μέγας άσΊρονόμος· 
Μετά γάρ τον κατακλυσμόν τον φο^ερόν έκεΐνον 

146ο Ούτος ήν συγγραψάμενος πάσαν άσΊρονομίαν 
Του Σήθ εύρων έπίκλησιν και τών αυτού τεκνίων, 
Καί τών άσΊέρων τήν πληθύν έν έργω γεγλυμμένην. 
Καί μετ' έκεΐνον ο δεινός Νεκτανεβώ τήν όψιν, 
Αγριος ώ?4 καί δυσειδής δαίμων σχεδόν και μάγος, 

1465 0 ? τάς μαγείας έκτελών και λεκανομαντείας5, 
Γνώριμος ώς μή ώφειλεν γίνεται τω Φιλίππω, 
Καί τή συξύγω τή αυτού φευ τή Ολυμπιάδι, 

1 Peut-être ύμνους ou οϊμους. 4 Peut-être ών au lieu de ώς. 
2 Peut-être φρενΐ θ-εοολαβεΓ. 6 D'où le mot λεκ>χνομάντευμα, employé 
J Peut-être τύπον. par Tzetzès, cod. Par. 2 644, 3 i 2 v°. 

ι ο . 



76 NOTICES 
Ητινι] συμμιγνύμενος διά τίνος μαγείας 

rv£jiUfj if 9 \ /O 
ALLÉGORIQUE Ετεκε τov Aλε'ξανδρον τον μέγαν βασιλέα. 

de ι* 5 

Meliténiote. ι/170 Ην δε και Ζήνων δ σοφός, Ζήνων δ Ελειάτης, 
Και νυν φημίζεται λαμπρώς* èv πάσι τοις άνθρώποις. 
Κα ι Κόραξ ο λεγόχ^ρωος3 καί πάνσοφός μου ρήτωρ, 
Κόραξ ό Συρακούσιος όσΊις έφεύρε πρώτος 
Ρητορικήν την κάλλισΊον τέχνην την èv τω βίω. 

1475 Καί μετ εκείνον ην ο Αώτ άγαλματοποιός τις, 
Ος άπό ξύλων πλασΊουργών και λίθων &εούς ξένους, 
ΕπέπρατΊεν ό μάταιος τούτους εις πάντα κόσμον 
Και λρισίέας'1 μελισσών καρπόν διδάξας πρώτος, 
Και Ελεάζαρ έπωδαΐς χ^ρώμενος και μαγείαις, 

148ο Εξορκισμούς τε φο&ερόις κατά τών δαιμονίων 
Πίνδαρο? ό σοφώτατος, ο &εΐος Μεμνονίδης, 
Στησίχορος ο φρόνιμος, Αλκαίος δ οξείας5, 
Ερατοσθένης δ Θαίδρό? καί τίνες άλλοι πλεΐσΊοι 
Σοφοί παρήσαν άνωθεν ίσΊάμενοι του τείχους. 

Περί τού δευτέρου τείχους τού λειμώνος. 

1485 Εί? δε τό δεύτερον αύτού τού Παραδείσου τείχος, 
Εις όπερ τό μεσημξρινόν ην μέρος αποβλέπον, 
( ) τών Ελλήνων ήν χορός &εών τών ψευδωνύμων. 
Ο Κρονο? γάρ ήν πρώτισΊος δ νεκροξρεφοφάγος, 
Βρέφος κατέχων λίθινον κατεσπαργανωμένον, 

ι4ΐ)ο Καί κατεσθίων και αύτό° καθώς καί τάλλα βρέφη' 
ίΐράτο δε πνιγόμενος ώσπερ υπό τού βρέφους, 
Καί μή δυνάμενος φαγειν όπερ έκράτει βρέφος. 

1 Ms. ή τίνος. 5 Porphyr. ap. Euseb. Pr. Εν. λ , 2, ou 
" Peut-être λαμπρός. Alcée est nommé τών λοώόρων ιάμβων 

Peut-être λογόχροος. καί επιγραμμάτων ποιητής, ce qui irait 
1 λρισίέθη dans le ms., où ce vers est avec une formation de όζύς. 

placé avant le précédent. Ms. αύτώ. 
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Εθαύμασα γουν κατ' αυτό τό σχήμα τό τ?;? σΊήλης, 

\ \ \ Ι / ÇV < / POEME 

Καί trrpo? ττ?ν έοραμον Tr/v νέαν Σωί̂ ροσύν^ν, allégorique 

1/495 Ζητών εκ ταύτης έκμαθεΐν τίνος έσΊΙν ή σΊήλη, Meliténiote. 

λέγων ' « Τί? ούτος ο κρατών τούτου χειρί το βρέφος 
Καί σπεύδων ούτως άναιδώς Βοίνην αύτω ποιήσαι, 
Καί μέγα συμπνιγόμενον εν τη τού βρέφους βρώσει; » 
« Ούτος ό Κρόνος πέφυκεν, άντέφησεν ή Κ όρη, 

ιοοο Ον ως Βεόν εσέ^οντο τά τών Ελλήνων πλήθη, 
0? καί κατήσθιεν αυτού τά γεννηθέντα βρέφη. 
Οπερ ή Ρέα ή αυτού σύζυγος εκμαθούσα 
λίθον άντεσπαργάνωσεν άντι τού βρέφους ταύτης, 
Καί τούτον άντι τού παιδός τέθεικεν èv τή κλίνη. 

ι5ο5 Οπερ à Κρόνο? ό πατήρ λαβών και φαγείν Βέλων 
Εφάνη συμπνιγόμενος τού λίθου τή δυνάμει. 
Κρόνον γούν εικονίζουσιν τόν χρόνον είναι πάντως. 
Πάντα γάρ τά γεννώμενα βρέφη τω Κρόνω, ξένε, 
ΓΙάλιν ό χρόνος δαπανά, πάλιν ο χρόνος τρώγει · 

ι 5 ι ο Τόν δε Βεόν και πλάσΊην μου λίθον άναφανέντα 
Ουκ ηδυνήθη παρελθέιν ο χρόνος δαπανήσαι, 
Αλλ' άπεπνίγη1 δι' αυτού φάνεις Bavaτωμένος. 
Ούτος γάρ λίθος πέφυκεν ο άκρογωνιαιος2, 
Ούτος ό πλήζας κραταιώς τόν Αδην και σκυλεύσα?, 

1515 Καί άνασΊάς τριήμερος και τούτον Βανατώσας. 
Ύοιαύτην τούτου γίνωσκε τήν ερμηνείαν, ζένε, 
Ίοιαύτην καί τήν σύνθεσιν τής ορωμένης σΊήλης. 
Ην ούν ο Κρόνος έκ φυλής τού Σήμ τού παλαιτάτου, 
Ανθρωπος γιγαντογενής δρώμενος τοις πάσιν · 

Ι52ο O s δυνατό? γενόμενος καί πρώτος βασιλεύσας 
Τών Ασσυρίών γέγονε μέγισίος αυτοκράτωρ, 

1 Ms. αλλ ά τιεπνίγη. — 2 Sur λίθος ακρογωνιαίος, comme désignation du Christ, voy. 
M. Boissonade, An. gr. t. II, p. n 3 . 



78 NOTICES 
Καθυποτάξας καϊ τήν γήν άπασαν τής Περσίδος 

ALLÉGORIQUE Καί πάσαν τήν ύφήλιον σγεδόν τήν τής εώας. 

Yleliténiote. Ô s δε πικρός πολεμισΊής φό£ον πολλοίς παρείγεν 
15a5 Χπαντας άρδην άναιρών τους τούτον μή τιμώντας, 

Κατεσ ίορ ίσθη 1 δε σοφώς άσΊράσι τοις πλανήταις, 
Καί τών Ελλήνων γέγονεν Βεός τών άνοήτων. 

Κα ί μετ' εκείνον ην ο Ζευς καθήμενος εν &ρόνω 
Τυμνά τά άνω φανερών τού σώματος τοις πάσιν, 

153ο Εσκεπασμένα δε δεικνύς τού σώματος τά κάτω, 
ΣκήπΊρον κρατών fiaσιλικόν τη εύωνύμω τούτου 
Καί τρία μήλα τω αυτού σκήπΊρω προσηλωμένα2, 
Τ τ? δεξιά δε άετόν προτείνων και δεικνύων. 
Οπερ3 τήν δύναμιν αυτού μή δυνηθείς νοήσαι 

1535 Πάλίν αυτήν ήρώτησα τήν Κόρην περί τούτου. 
« E/ δέ11 τό μεν καθέζεσθαι τόν Αία, φησϊ, ξένε, 
Τό (/Ιερεόν αίνίτΊεται τής ρώμης καϊ έδραΐον, 
Τ à δέ τού σώματος αυτού τά άνω γυμνή μένα0, 
Οτί περ εσΊϊ φανερός τοις μέρεσι τού κόσμου 

154ο Τ οϊς έπιγείοις άπα σι και τοις έπουρανίοις · 

Τά δέ λοιπά τού σώματος εγειν έσκεπασμένα, 
Τ οΐς γαμα ιζήλοις ο &εός άγνωσΊός έσΊι πα σι ' 
Ύό δέ κατέγειν τη λαια fia σιλικόν τι σκήπΊρον 
Σημαίνει τό fia σιλικόν καϊ τό τής έξουσίας· 

1545 Τό δε προτείνειν άετόν έν τή χειρι τή άλλτ} 
ΔηλοΤ κρατεϊν πασών πνοών καϊ τών άεροπόρων, 
Καθάπερ δή ο άετός πΊηνών τών μεταρσίων. 
Τ à τρ/α δέ σφαιροειδή μήλα τά έν τω σκήπΊρω 
ΚινίτΊονται τών ουρανών δεσπότηνG καί τού κόσμου. 

1 Peut-être κατησΊερίσθη. 
1 Ms. το αίτοϋ —προαιλωμένα. 
3 Peut-être όθεν. 

4 Je lirais : Η δέ, « Τό μέν. 
5 Pour γεγυμνημένα. 
6 Ms. δεσπότης. 
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Τούτον καί τερπικεραυνον Θασϊν Ελλήνων παίδες, 
6σ1ις ποτέ χρυσόν πολύν έν τή χειρι κατέχων 
Εν^οθεν τούτον έρριψεν τού κόλπου τής Δανάης, 
Αηρούντες 1 καί τινα πολλά μυθώδη περι τούτου, 
Ος έσχε τέκνα πάμπολλα υιούς και θυγατέρας 

1555 Τπονοθεύων ευπρεπείς γυναίκας ουκ ολίγας, 
Εκατόν και τριάκοντα χρόνους έν βίω ζήσας, 
Καί βασιλεύων τοις έν γή2 πάσι τοις έν τή δύσει, 
Ποιών φαντάσματα πολλά και βδελυράς μαγείας, 
Καί τάς γυναίκας άπατων ταϊς τούτου φαντασίαις, 

150ο Αϊτινες είχον ώς θεόν τούτον αϊ άφρονούσαι3, 
Ως ύπ αυτού φθειρόμεναι και χαίρουσαι τή μίςει. 
Ούτος έποικος τοις πολλοίς έγένετο, θανών δε 
Εκέλευσε τό λείψανον αυτού τό γελοιώδες 
Èv νήσω τή περιφανέι Κρ^τΐ; κατατεθήναι. 

565 Μ υ θ ο λ θ } / ο ύ σ ί δε πολλά περι τού θεού τούτου. 
0 γάρ σοφώτατος άνήρ και μέγας Εύριπίδης 
Εις ταύρον τούτον έφησε μεταβληθηναι ξένον, 
Καί τήν Εύρώπην τήν λαμπράν ώς εϋμορφον άρπάσαι. 
Ούτος και τέχνην πλευσΊικήν εύρεν άρχήθεν μόνος, 

5;ο Καί τοις μωροΐς ό μάταιος έδόκει θεός είναι. » 
ίσ7ατο δε και Ποσειδών, θεός τών έναλίων, 

Ίρίαιναν έχων τή χειρι σ1ίλ£ουσαν έν τή θέα, 
Φέρων ίγβυοσύνθετονίι τού σώματος τά κάτω, 

' Ms. λνρώντε?. 
1 Ms. έν τή yrj. 

Ms. αϊα φρονονσαι. 
4 Je pense qu'il faut lire ίγβυοσύνθετα, 

ou corriger τό κάτω, si l'on conserve 
θυοσύνθετον. Mais la première correction 
me semble préférable, à cause du vers sui-
vant : Τά δ'άνω μέρη. A la rigueur même, 
ιχβυοσύνθετον pourrait être pris adverbia-

lement pour ιχθνοσννθέτως Ce composé 
peut être ajouté au Thésaurus, ainsi que 
les deux suivants : ίχθνοττρεπώς, Germ. 
Constantinopol. cod. Coisl. 278, fo). 2 23 r. 
Καί άνω βλέπειν και τό άνω ζητειν τ ois έν 
τή &αλάσση τοΰ βίου ΐχθυοττρε-ττώς νηχο-
μένοΐ5 ύτιέθετο. — ίχθυοπρατέω , Tzetz. 
Epist. 57 : Τ;νά δε πάλιν ΐχθνοπρατονντα 
ή ύττωροπρατούντα. 

POEME 
AI.LÉGORIQL'E 

de 
Meliténiote. 
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Τά δ' άνω μέρη μόρφωσιν άνθρωπου κεκτημένα. 

ALLÉGORIQUE 1575 Ούτος Λι^ύην1 εγημε τήν Διός θυγατέρα 
Meliténiote. Εύπρεπεσ7άτί;ν την μορφήν ούσαν και την ίδέαν. 

Ούτος την κυ§ερνητικήν τέγνην εφεύρε πρώτος, 
Καί τοις πολλοίς εγένετο 3-εό? τών εναλίων. 

Κα ί μετ' εκείνον ϊσΊατο &εος [ήν ô Απόλλων 
158ο 0 Θυμ£ραΐος'2 κ α λ ο ύ μ ε ν ο ? ) , τή λαιά φέρων τόξον, 

Κα ί τή γειρι τη δεξιά λιγύφθογγον κιθάραν · 
Ον ήλιον ώνόμαξεν ή Κόρη ζωοτρόφον. 
Μοιρώμενος γάρ τοις πολλοίς άσΊράσιν ό τοιούτοςJ 

Kai τίκτει και ζωογονεί και πάντα θεραπεύει. 
1585 Κιθάραν δε την τού παντός ελεγεν άρμονίαν · 

Τούτο καί γάρ συμ^ολικώ11 ταύτη σημαίνει λόγω. 
Ούτω και τούτου την μορφήν ήρμήνευσεν ή Κόρη. 
Φα σι δε τούτον μουσικόν γλυκύτατον τυγγάνειν · 
Καί πρώτος και την μουσικήν εύρεν εν τοις άνθρώποις, 

1590 Οέλγων απάντων τάς ψυγάς τής μουσικής τω φθόγγω. 
ftv δε και Αδης ώς 3-eôs ισΊάμενος εκεΐσε, 

Τών τεθνεώτων βασιλεύς τυγγάνων, ου τών ζώντων, 
Τήν &έαν εγων άμειδή και κατηφή τήν όψιν. 
Και τού προσώπου τήν μορφήν εγων ζεξοφωμένην. 

15cj5 Τούτω προσήν και Τιτυός και Τάνταλος
J

 καί Χάρων 
Ο νεκροπέρνας γεγονώς τών τεθανατωμένων. 
Ομοίως και Ραδάμανθυς6 και ούτος &εός τούτων, 
Κρίνων εκέίσε τάς ψυγάς, ώ τής παραφροσύνης! 
Ως ψευδομυθοπλάτΊουσιν7 οι πρώτοι τών Ελλήνων. 

1 Ms. \ι€ΰης. manque d'ailleurs deux syllabes à ce vers, 
2 Ms. à êpeos, que je corrigerais ainsi : Τούτω προσήν καί 
3 Ms. ού τοιούτος. Τιτυόί καί Τάνταλος και Χάρων. Voy. les 
4 Ms. συμξολικώς. Mythogr. de M. Westermann. p. 386. 
5 Ms. προσήν Tiôs και Πάΐ'ταλο?. Le pre- 6 Ms. και h'άραμανθής. 

mier de ces noms doit être corrompu; il 7 Voy. plus haut, ν. ί\. 
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iGoo ΪσΊατο καί τις πυραυγής άκτινοφλογοφόρος[, 

Φαέθων δε καλούμενος, του δε Φωσφόρου γόνος, 
Γίγας δρώμενος λαμπρό? και ξένος διφρηλάτης, 
Κα i πάσαν τήν ύφήλιον τρέγων ουρανοδρόμος, 
Κα i κατα υγάζων άνωθεν, και τρέγων υπεράνω, 

ι6ο5 Αρματηλάτης αίθριος φλογώδης και χρυσόθριζ, 
Ον ως Βεόν έτίμησαν οι μή καλώς φρονούντες. 
Κα i μετ' εκείνον ήν Ερμής ο βιξλολογογράφος'2, 
0 περιβόητος Βεός, ός ήν τού Δ ιός τέκνον, 
ΎρισμέγισΊος καλούμενος παρά τών μυθολόγων · 

161 ο Τρεί? γάρ δυνάμεις εφησεν μεγίσΊας είναι μόνας 
Τό τού αρρήτου όνομα Βεού τού παντεπόπΊου, 
Μίαν δε τήν Βεότητα τούτου τοΐς λόγοις ειπεν · 
Δίό ΤρισμέγισΊος Ερμής παρά πολλών εκλήθη. 
Καί γάρ τό μέλλον άγνοεΐν ώμολόγησε ζένως 

ι G15 Τρίάδα ομοούσιον, καν Ελλ*;ν ήν και ούτος. 
Φιλοσοφών δ' ετύγγανεν εν τοΐς τού ΑύσΊρουό γρόνοις, 
λνήρ ΑίγύπΊιός τις ων και μέγας τή σοφία. 
Ελέγετο και Φαύνος τις αύθις παρά τών άλλων · 
Αόγιος μεν και συνετός, καν Ελλήν ήν τό γένος, 

ι6ίο Ούτος έφεύρε τόν χρυσόν πρώτος εν τοΐς άνθρώποις ' 
Νέος δ'ήν και τετράγωνος, μαρσίπιον βασίάζων, 

1ΌΕΜΕ 

.VI.EÉGORIOCE 

de 
Meliténiote. 

1 Ce composé manque au Thésaurus, 
auquel on peut ajouter les suivants : Ακτt-
νο^όλημα, German. Constantinopol. cod. 
Coisl. 278, fol. 1 1 9 r. : Αετοί) δέ μόνου τών 
απάντων ζώων τό έπεντρανίζειν άσκαρδα-
μυκτΐ και δίχα καταμύσεως τοΐδ ήλιακοϊδ 
άκτινο^ολήμασιν. — Ακτινολογέω, Radian-
ter loquor, Anon. in Psalm cod Par. 3 7 1 , A, 
fol. 328 ν. : Ούκούν άκούωμεν αύτού χαρι-
γλωτίοΰντος ( fort. χαριτογλωτΊ ούντος ) 
ή άκτινολογοϋντος. — λκτινοφανής, ό, ή, 

TOME χ ι χ , 2E pa r t i e . 

Radians, S. Maximi Opp. t. II, p. 35. — 
λκτινοφανώδ, Radianter, Anon. cod. Par. 
39 , fol. 96, r. : Κα< τήν μεν άκτινοφανώs 
εκλάμπουσαν τού προσώπου πανόλ€ιον 
αϊγλην. 

2 Ajoutez ce mot aux lexiques. 
3 Hermès Trismégisle vivait du temps 

de Sésoslris, suivant Cédrène t. 1 , p. 36 . 
D'où il faudrait admettre que ΑύσΊρου est 
la corruption d'une forme du nom de Sé-
sostris. 

1 1 
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Kai τ 77 iSéa διαυγήί γανύμενος καϊ χαίρων · 
Ούτίνο^ σαφηνίζουσα τήν σΊήλην ή νεάνις 
Ούτως ήρμήνευσεν αυτού τό σχήμα και τήν όψιν · 

iGa5 «Νέον μεν φάσκουσιν αυτόν διά τό μή γηράσκειν, 
0 Xdyog yàp ούδέιτοτε γηράσκει ταΐς ήμέραις · 
Τετράγωνου λέγουσιν αυτόν οι λογογράφοι 
λιά τε τόν σΊερρότατον τής αληθείας λόγον 
Βασ7άζει δε μαρσίπιον δια τάς έμπορίας · 

ι63ο Ε μ π ο ρ ί κ ό ? yàp ο Ερμής καϊ πορισΊής χρημάτων, 

Kai λόγων νούς απλήρωτος καϊ βρύσις πλημμυρούσα. » 
Ην δε καϊ ο περίδοζος Ωριων Βεός δήθεν, 

Νεβρώ£ ονομαζόμενος, γίγας ούρανομήκης, 
Εκ τής φυλής αρχόμενος τού Χάμ τού πατραλοία' 

1635 Ο ς εκτισε τήν εύκοσμον πόλιν τήν Βαβυλώνα, 
Kai πρώτος ΙΙέρσας εδειςεν τάς μι αράς μαγείας 
Kai ζώων κυνηγέσια καϊ τήν άσΊρονομίαν, 
λσίρολογίαν τε λαμπράν τή ούρανοκινήσει1. 

Ην καί τις σΐήλη σιδηρά, περίδοζος, μεγάλη · 
164ο Αρεοί δ' ήν τό ξόανον άρμασιν ώπλισμενον. 

Ούτος καϊ Br/λ2 ελέγετο καϊ Βάλ, προς δε καϊ θούρος3· 
Μαντε/as δά βροτολοιγούς'1 ώς ερασΊής πολέμων 
Εζέθετο μαντεύεσθαι περϊ μηνών καϊ χρόνων · 
Ούτος ο θούρος πεφυχε κασίγνητος τήν Βέαν, 

1645 0J καϊ Βανόντι πρώτισΊον Âσσύριοι τήν σΊήλην 
1 Ajoutez ce mot au Thésaurus. 
* Voy. Dom Calmet, Dict. de la Bible, 

v. Baal. 
Gédrène, t. 1 , p. 29 : Μετά δέ Νινον 

εΐασίλευσε τών Ασ συρίων θοϋρος à χαι 
Αρης χληθεϊς ώς πολεμιχώτατος. 

1 Dans le ms. μαντείας και βροντολό-
γου. Une seconde main a corrigé βροτο-
λοιγοΰς, qui est lepilhèle donnée à Mars 

par Homère. Le mot corrompu βροντολό-
γου me rappelle le composé βροντοηχέω 
employé par Théodore Lascaris, codex 
Par. 3o48, fol. 16 v. : λόγους αληθείας 
βροντοηγεϊν. Voy. aussi cod. Par. 1 1 9 3 , 
fol. 60 v. Ce dernier mot peut être ajouté 
au Thésaurus, qui ne donne que βρον-
τοηχής. 

Ms. Ô xai. 
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Mηγανικώς άνέσίησαν, θεοποιούντες ταύτην, 

Θεόν πολέμων οι μωροί ταύτην άποκαλούντες. 
ήν1 και Διόνυσος θεός και ούτος άλλος πάλιν, 

Διά τό σείειν τήν ληνόν Σειληνός~ κεκλημένος. 
165ο Ούτος τον οΐνον πρώτισίος έφεύρεν έν άνθρώποις · 

Ωριος3 δέ φημίζεται παρά τών μή φρονούν των, 
Ως!ί δέ τον ληνόν λέγεται εύφρόνως και Αηναΐος. 
() Πολυμήδων5 δ'ο κλεινός πατήρ ύπήργε τούτου, 
Εκ γένους καταγόμενος Διός τού παραδόξου, 

1655 0ς τή Σεμέλη συμμιγεις τή θυγατρι τού Κάδμου, 
0ς τής αμπέλου τήν τροφήν εύρών έν τοις άνθρώποις, 
Καί περι τής άμπελικής εύρών τάς γεωργίας 
Τοϊς πολλοϊ$ έσε^άζετο θεός και ούτος θειος, 
Μαθών καί τινας μυσΊικούς και τερατώδεις0 λόγους, 

166ο Καί φαντασίας έκτελών θαυμάτων εξαίσιων, 

Ύάς συγγενίδας τάς αυτού πάσας μυσΐ αγωγή σας, 
ίίλιακών à δήλεως1 διδάσκων βακγευμάτων, 
Ας Βάκχαι κατωνόμαζον πάντες βροτοϊ τω τότε, 
Καί τούς πολίτας δέ πιεΐν8 ήνάγκαζε πολλάκις, 

665 Αυγών9 τινών ήλιακών τελετάς είναι ξένων. 
Ούτος ούν ό Διόνυσος φυγών άπό Καδμίας 
Μόνος άπήλθεν εις Δελφούς, κάκει πληροί τον β ίο ν · 
Τά δ' όπλα τούτου τά λαμπρά τό ιερόν φυλάτΊει10. 
Τούτον ήν11 δή φημίζουσιν μέσονΠ είναι τού κόσμου, 

ΡΟΕΜΚ 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

1 Ms. Ην δέ καί. 
- Le grand Étyrnol. s. ν. Σειληνός : Σει-

ληνός δέ δ Διόνυσος, παρά τό σείεσθαι εν 
τώ λ>;νω. Voy. les Anecd. gr. de Villoison, 
t. I , p. 1 20 , et le Thésaurus,s. ν. Σιλλαίνω. 

3 Ms. δ Ûpios. Je pense qu'il faut lire 
ilpatos, dont le copiste aura fait ô ώριος. 

* Au lieu de Sis δέ, peut-être faut-il lire 
IIpôs ou Et's δέ. 

5 Ms. ό μπολυμίδων. Voy. Cédrène, t. I 
p. 43. 

6 Ms. τερατώδη. 
7 Peut-être δ^λωσίν 
8 Ms. ποιεΐν. 
u ευχών dans Cédrène, l. c. 

" Ms. φνλλάτΊειν. 
1 1 Peut-être vûv au lieu de ijv. 
12 \ls. Βεσόν είναι του τόπου. 

ι ι , 
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1670 Οίνον αυτόν συμξολιχώς πάντες άποχαλούντες. 

Πλησίον ήν ισΊάμενον άγαλμα χαινόν ξένον, 
ΠφαίσΊου φέρον τήν μορφήν, όσΊις χωλός τυγχάνει1 

Ούτος τό πρώτον εύρατο χαλχευτιχήν τήν τέχνην · 
λμφιγυήεις'2 ούν άνήρ έλέγετο καί ούτος' 

1670 ΠολεμισΊής δε φοβερός, χάν χαί χωλός ύπήρχεν, 
Κα i χρυεράν πυράγραν τε3 &εόθεν έσίαλμένος11, 
Ος έξελθών εις πόλεμον χα i συμπεσών τω ϊππω, 
λυτός χωλεύων έμεινε τούς πόδας άμφοτέρους. 
Ούτος χαι νόμον εθετο πάσας τάς ΑίγυπΊίας 

ι 6 8 ο Kai μονανδρεϊν χαί σωφρονειν χαι συνετώς διάγειν. 
Πρώτον γάρ ούτος εύρατο τον σωφροσύνης νόμον, 
Êx μυσΊιχής τινός εύχβς λαβών τινά ξυλάβων5 

Èx τού άέρος πρός αύτόν εξαίφνης κατά ρώσιν. 
Τίόν δε τίχτει φαεινόν όν Ηλίον χαλούσιν · 

ι <ί85 Ô g ήλεγξεν, ώς φάσχουσιν οι μυθολογογράφοι, 
Πώ? Αφροδίτη τή νυχτι τω Αρη μιγνυμένη. 
Ην καί δ Ερως σύν αύτοις ισΊάμενος εχείσε, 
Κουλεόν φέρων διαυγή βελών πεπληρωμένον, 
Καί τόξον σιδηρότευχτον χαι χήρινον λαμπάδα, 

1690 ΕΤΙ-Ιερωμένος χαϊ αύτός δρώμενος χα ι νέος, 

Τείνων τού τόξου τήν νευράν, κατέχων χαι τό βέλοί 
Ωσπερ σχιιματιζόμενον τον νοητόν0 εχπέμπειν, 
Καί φλέγειν όπου βούλεται χαι βάλλειν όπου &έλει. 

Év δε χαι ίνδαλμα χαλχούν άλλο χεχ^ρυσωμένον, 
169δ Εχον τήν πλάσιν έκ χαλκού πάσαν εσχευασμένην. 

1 M s rvy χάνων. 
5 M s. άμφιγιεχτής. 

Il y avait d'abord ττυράγραν άχμωνα. 
Le dernier mot a été effacé, et on a mis τε 
au-dessus. 

4 Ms. εσΊαλμένα. 

' Au lieu de τινά £υλάβων, lisez τήν 
ύζυλά§ην. Palaephat. 53 : 0 δε αύτο5 ίίφαι-
σΊος άττό μυσΊιχής τινός ευχής ΤΗΝ 
ΟΞΤΛΑΒΗΝ εδέξατο έκ τού άέρος ε'ις τύ 
χατασχευάζειν έκ σιδήρου όπλα. 

" Peut-ê re τόν όϊσΊόν. 



DES MANUSCRITS. · 85 
Χρόνος δε ήν τό ίνδαλμα γέρων κατά τήν &έαν, 

' . „ POËMFI 

Ύήν χάραν φέρων έμπροσθεν τριχών πεπληρωμένην, ALLÉGORIQUE 

Οπισθεν δέ τις φαλαχρός φαινόμενος χαι λείος, Meliténiote. 

Δειχνυς έχ τούτου τήν φοράν τού χρόνου σοφωτάτως1. 
ι ηοο ΪσΊατο τούτων έγγισΊα ζόανον άλλο ζένον 

Υύναιον ήν τό ξοανον, λίθος λευχή Παρία. 
Ην δέ &εός τις χαι αυτό2 τών τότε πολυθέων, 
Ην λφροδίτην λέγουσιν ήγουν έπιϋυμίαν. 
Καλείται δε χαι Κύθειραχαλεΐται χαι Κνιδία, 

ι 7ο5 Γεγυμνωμένην τέλεον τήν αίδοιμίανk ταύτης 
Ύή χειρϊ περισΊέλλουσα δήθεν ως αίδουμένη. 
Éχράτει δε χαϊ χΊένιον, ούσα χαι γενειάτις5, 
Περίγοργος, αναίσχυντος, έφιππος φαινομένη, 
Εκ τής όσφύος άνωθεν ως &ήλυς φερομένη, 

ΐ7ίο Τά δε χατώτερα αυτής ώσπερ ήρρενωμέναΓ). 
Κα; ταύτης ως δυσνόητον τήν ερμηνείαν ουσαν 
Καταλαβέσθαί χαι τόν νούν ταύτης ούχ ήδυνήθην, 
Και πάλιν τήν έρώτησιν ελεζα' τήν συνήθη. 
Η Κόρη δε τοίς ρήμα σι ΒάτΊόν μου πειθαρχούσα, 

ι-ιί> « Ακουσον πώς τό χτένιον φέρει, φησϊν, ώ ξένε, » 
Καί κατ' αυτόνs εννόησα τήν ταύτην ερμηνείαν * 
« Ύάς τών Ρωμαίων λέγουσι γυναΐχας τάς αρχαίας 
Από τίνος νοσήματος λοιμώδους άρρωσΊήσαι, 
Κα ί ζυρομένων άπασών αυτών τάς τούτων χάρας 

1720 Γενέσθαί χαι τά χτένια ταΐς γυναιξιν αχρεία. 

1 Cette forme adverbiale peut être ajou-
tée au Thésaurus, qui ne donne que le 
comparatif σοφωτέρως. Actt. Andreœ, 
p. 1 1 0 , ed. Tiscbendorf : El σοφωτέρω* 
άκούση, συνδοκψάσειε. 

1 Ms. τι «ai αύτώ. 
3 Ms. Κίθαιρα. 

4 L'auteur, probablement, a écrit την 
αιδώ μόνην, d'après Cédrène (t. I , p. 564), 
qu'il semble avoir copié. 

5 Ms. γενιήτης. 
6 Ms. ώs περηνομένα. 
7 M s. έλεγξα. 
* Peut-être κατ'αύτό, statirn. 
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86 NOTICES 
Ίής ψευδωνύμου δε θεάς ταύτης έπευζαμένης 
Αύθις τάς τούτων κεφαλάς έζανατριχωθήναι, 
Κάκ τούτου κτένιον αυτήν έτίμησαν κατέχειν. 
Γένειον δέ τίνες αυτήν1 εχειν καθισίορούσιν, 

1725 Οτι θηλείας όργανον και άρρενος αιτείται 
Εγειν ή κάκισΊος θεά και ρερυπαρωμένη^ · 
Εμφορον γάρ φημίξουσιν ταύτην παντός γενέσθαι 
Καί νεκροθήλυνον3 τινά καϊ λάγνον άνοσίavk. 
Εφιππον δέ τετίμηκεν ο παις αυτής Αινείας · 

ιηοο Μέχρι και γάρ τής δύσεως έφιππος ούτος πλεύσας 
Εσίησε ταύτην εφιππον, ώς βλέπων τήν εικόνα 
Ύιμήσας ταύτην τήν θεάν εφιππον καθοράσθαι. 
Αύτη νυκτός δέ τω Αργ5 νυκτογαμοκλοπεΐσα6 

Ελέχθη7 παρά τού λαμπρού και διαυγούς ηλίου. » 
17^5 Ην ΙσΊαμένη και Παλλάς Αινδία8 καλουμένη , 

Αθηνά δέ τό όνομα, θεός και αύτη ούσα, 
Εχουσα κράνος τή χειρι καί τό γόργειον τέρας, 
Καί όφεις εις τον τράχηλον πολλούς έμπεπλεγμένους, 
Τοΐς ώμοις φέρουσα λαμπράν χρυσήλατον ασπίδα, 

* η ko Καί προς τήν κάραν κόρυθα σιδηροχαλκευμένην, 
Κρατούσα σκάρφος τή χειρι σμικρότατον έλαίας, 
Καί φαινομένη διειδής καί συνετή τήν θέαν. 

κτώμενος τήν άγνοιαν ήρώτησα τήν Κόρην · 
« Δίδαξον ούν, Κυρία μου, » φήσας, « τις έσΊιν αύτη, 

' Ms. rivas αυτή. 
2 Ms. ρερρυπαρωμένη. La forme ρυπα-

ροϋμαι n'est pas connue, mais elle est con-

forme à l'analogie. L e Thésaurus donne, 

mais sans exemple, le mot ρυπαρύομαι, 

d'après Schneider, qui le regarde comme 

suspect. 
3 Ce composé manque aux lexiques. 
4 Peu compréhensible. 

5 Ms. τώ Èâprj au lieu de δέ τώ Αρη. .le 

croie la correction certaine. 
6 Ce composé manque aux lexiques; 

mais on connaît le mot γαμοκλοπέω, em-

ployé par Phocylide. 
7 Peut-être ήλέγχθη. 
8 Sur la Minerve Lindienne, voy. Apol -

lodore, I I , i , 4 , et surtout Cédrène, Hist. 
Ι. I , p. 564. 



D E S M A N U S C R I T S . 

1745 Kai τήν τής σΊήλης ποίησον δήλην διδασκαλιών. » 
n Ακουσον οϋν και1 ταύτης σύ τής σΊήλην ερμηνείαν, 
Kai Βαύμασον τού ποιητού τήν φρόνησιν έν ταύτγ. 
Ασπίδα φέρει ταϊς χερσϊ και κράνος καθά βλέπεις, 
Τό σΊαθηρόν σημαίνουσα ταύτης και το γενναϊον · 

ΐ7·5ο Επιξουλήν γάρ άπασαν ή γνώσις απωθείται. 

Ύαύτην καλούσι φρόνησιν, καλούσι και σοφίαν. 
Φορείτε ταύτης τή κάργ'2 και περικεφαλαίαν, 
Διά το άθεώρητον και νέον τής σοφίας. 
Ελα/αν δέ τεκμήριον είναι καθαρωτάτην. 

1755 ή γάρ έλαια, γίνωσκε, φωτός όλου τυγχάνει 
Τήν τού νοος ταχύτητα τοις πάσι προδηλούσα°. 
Αύτη γούν τήν ύφαντικήν ε^εύρατο πρωτίσίωςk · 
Φρόνησις δέ παρά πολλών ώς συνετή καλείται, 
Από τού πάλιν5 καϊ κινειν το δόρυ καϊ κραδαίνειν. 

1760 Πολεμική γάρ ή &εός και πανσυνετωτέραG 

Απέκτεινε καϊ Πάλλαντα γίγαντα ξένον άνδρα, 
Διό και έλαβε τιμήν ώς &εός προκυνεϊσθαι. » 

ϊσίατο καϊ Σεμίραμις ή καλουμένη Ρέα · 
Θεαν και ταύτην νόησον, σύζυγον δέ τού Κρόνου. 

1765 Ην δέ πρεσ^ύτις τήν μορφήν, τό σχήμα γ^ραλε'α, 
Ύήν ήλικίαν τε μακρά7 καθάπερ έκ γιγάντων. 

Ην δέ καϊ ίσις ή &εός Δήμητρα κα λουμένη. 
Τήν ταύτην φάσκουσι πολλοί γύναιον πυργοφόρον, 

87 

J'ai ajouté les mots ουν καί. 
" La mesure n'y est pas, si l'on accen-

tue régulièrement κάρ>j, au lieu de καρή, 
que donne le manuscrit. 11 faudrait ad-
mettre que la faute d'accentuation provient 
de l'auteur, ce qui n'est pas probable. Il 
pouvait se tromper sur la nature, mais non 
sur la place de l'accent. V. 2 iG3 : Φέρων 
τή τούτου xetpaAf) και τϋερικεφαλαίαν. 

POÈME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote, 

3 Ms. τΰροίηλονσαν. 
4 Ms. τίρώτισΊος. 
5 Corrigez -σάλλε»». Euripide , Androm. 

6 9 7 -
6 Ms. ιΰάν συνετωτέρα. Le composéπαν 

σύνετos, qui manque au Thésaurus, a 
aussi été employé par Théodore Studite, 
Epist. p. 327, E. 

7 Ms. μακράν. 
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88 NOTICES 
Βασ7ά£ον τύμπανον ομού και σΐάγυν προδεικνύον · 

177° Περί ης1 ταύτην έρωτάν ηθέλησα τήν Κόρη ν, 
λέγων, « Καί ταύτης έζειπέ τάς δυσνοήτους &έας, 
Κα i ποίησον èv γνώσει με και τής εικόνος ταύτης. » 
λύτη τον σϊτον, εφησε, και τήν κριθήν εφεύρε · 
Πλάτ7εταί δε τω σχήματι2 καί πυργοφόρος είναι, 

ΐ775 Επείδή πάσης πόλεως έδρα καί βάθρον εσΊιν * 
Η yr; yàp εσ7ίν σΊήριγμα βασΊάξουσα τάς πόλεις. 
Κατέγει δε και τύμπανον ώς βλέπεις ήρτισμένον · 
Συγκλείει γάρ ύφ'έαυτήν0 ή γή και τούς ανέμους. 
Ύαύτην ώς &εάν οι πολλοί καλούσι τών αφρόνων * 

1780 θεάν και ταύτην λέγουσιν άπό παραφροσύνης 
ύς γεωργήσας'1 εμφορον και δήθεν ζωοδότην. 

Κα ί μετ αυτήν ή Αρτεμις ϊσΊατο ζιφηφόρος, 
Κα ι τρέχουσα τω σχήμα τι5 σπαθήρης, τοκοφόρος 
Θεά και ταύτη6 διειδής, κυνηγετικωτάτη, 

1785 Ην Εφεσείας1 λέγουσι τοΐς όρεσι φοιτώσαν, 

Καί ταύτην8 διατρί^ουσαν ώς κυνηγεϊν ζητούσαν. 
ΪσΊατο δε και άγαλμα τής Ηρα? έκ χρυσίου, 

Χαλκήν ψαλίδα τή γειρι τή δεζια κατέγον, 
Καί ταύτην πάσι τοις βροτόΐς δεικνύον άριδήλως. 

179° Καί ταύτην δε δυσνόητον τήν έμφρασιν νομίσας, 
Συνήθως « Ταύτην,» εφησα τή Kopr;, και &αρρούντως, 
« Δίδαξον και τήν δύναμιν τήσδέ μου9 τής εικόνος, 
Κα ι τήν αυτής άνάγγειλον δύσκολον ερμηνείαν. » 
Η δε και πάλιν συνετώς ήρμήνευσε και τάδε · 
« Ίήν Ηραν ταύτην νόησον σημαίνειν 10 τον άέρα, 1 79^ 

1 Ms. περιής. 
! Ms. το σχήμα τ ι. 

Ms. άφ' έαυτήν. 
4 J e lirais γεωργίας. 

Ms. τό σχήμα τι. Voy. ν. 177^· 

β Je lirais xai αύτη. 
7 Ms. Έφεσία,ς. 
8 Lisez ταύτη, adverbialement. 
" J'aimerais mieux με. 
,0 Ms. σημαίνει. 



DES MANUSCRITS. · 89 
Επε: καθαιρεί ο άήρ Θεού πάντως 1 προνοία. 1 1 1 ' POEME 
Από γάρ της μεταφοράς της2 τής ψαλίδος, ξένε, allégorique 
Κ είρει τάς τ ρίγας ώσανει και κόπΊει τγ ψαλίδι, Meliténiote. 

Kai καθαρά.τά σώματα δεικνύει τών ανθρώπων. 
ι δ ο ο Αύτη &εός έλέγετο παρά τίνων αρχαίων 

Αέγεται γάρ τόν σΊολισμόν ταύτην έξευρηκέναι, 
Kai διά τούτο και πολλοίς ώς &εός τιμηθήναι. 

Ολυμπιάδος ϊσΊατο Σελήνης άλλη σΊήλη, 
Συνεξευγμένους έχουσα βόας μεγάλους δύο, 

'8ο5 Δεικνύοντας τοις κέρασι τό τής σελήνης σχήμα · 
Êv οίς ύπήρχεν άνωθεν ή κόρη διφρηλάτης\ 
Αευκόπεπλος\ όλόκυκλος, λευκολαμπαδηφόρος0 

(1ώ δέ ταύτην έλεγον οι τών Αργείων παίδες), 
Γύναιον ούσα και αυτή και &εά κα λουμένη · 

ι8ιο Η?> καϊ ποτέ τόν ΑσπαρονG εκείθεν διασΊήσας 
Εις βούν τινά φημίζουσι ταύτην μεταξληθήναι, 
άς τις τής ΪΙρας σύμξουλον ' πρώτη ζηλοτυπούσα. 

ΎσΊέρα πάντων ϊσίατο σΊήλη παρηλλαγμένη · 
Ε<> τό μεν άνωθεν χρυσός άχρις αυτού τού σΊήθους, 

1815 Τό κάτωθεν δέ σίδηρος μέλας ζεζοφωμένος. 
Εγώ δ'ήπόρουν καθ' αυτόν ταύτην ορών τήν σΊήλην 
Σιδηροχρυσοχάλκευτον8 ούσαν εξ ήμισείας, 
Kai τήν εξ ύλης διφυούς έθαύμαξον εικόνα, 
Πώς ούχϊ πάσαν έκ χρυσού τέτευχεν ο τεχνίτης, 

1 Lisez πάντως θεοΰ. 5 Ajoutez ce mot aux lexiques. 
1 Ms. τή τής. M. Boissonade, Anecdola b Je lirais : τον Βόσπορον εκείθεν hia-

gr. t. II, p. 2g5. Syvai, et ensuite μετα&ληθεϊσαν. 
3 Peut-être ΰιφρηλάτις. 7 Probablement pour τό συμβουλών, 
4 Employé aussi par Constantin Pan- employé par les auteurs byzantins dans le 

teclmès, cod. Esc. II , T, 10 , fol. 84 r. : sens de τον νουν. 
Ησαν έτι «ai οΐς έώκει πάχνη τΰεριτεθεϊ- 8 Ms. σώηροχάλκευτον, mot au-dessus 
σθαι, καί όσοις μάλλον τό από του χρόνου duquel on a ajouté χρυσό. Ce mot manque 
ιζεριήνθει λευκόπεπλον. aux lexiques. Voyez v. 767. 

TOME x i x , 2r part ie . . 1 1 
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90 NOTICES 
1820 H πάλιν πώς ου σιδηράν εσκεύασε καθόλου, 

Αλλ' εκ σιδήρου και χρυσού ταύτην ήν χαλκού py ή σας · 
Κα i πάλιν επερώτησα μαθείν και περί τούτου, 
« Ύίς ή παρούσα ι, προσειπών, ή διφυής τή Βέα, 
Η γηραλέαν τήν μορφήν έχουσα2 τού προσώπου, 

18ν.5 Τυ0λού? δε ταύτης φέρουσα τούς οφθαλμούς ένταύθα, 
Κα i κεκτημένη και πΊερά τοις ώμοις, σάφησόν μοι, 
Èv τοις ποσι δέ μόλυ^δον ταύτης εζηρτισμένον, 
Βαρυνομένην 3 ώσανει τό τών μολύβδων βάρος. » 
« Αυτί; Βεά τις πέφυκεν Ελλήνων μή φρονούντων · 

183ο Ύύχην δε ταύτην φάσκουσιν οι ψευδό μυθοπλάσΊαιh, 
Τυφλήν δε ταύτην φάσκουσιν και πάνυ γηραλέαν, 
Τοϊς ώμοις φέρουσαν5 πΊερά και τοις ποσι μολύ^διν, 
ΪΙρέσ^ειραν ούσαν τή μορφή και ρερυτιδωμένην, 
Οτι τοις μέλλουσιν πλουτεϊν συντόμως èv τω βίω 

1835 ΕπΊερωμένη φαίνεται και ταχυτάτω6 φθάνει · 

Τότε γάρ χρήται7 τοις πΊεροίς ώσπερ αίθεροδρόμος, 
Κα i π ετ ο μένη δείκνυται και κατεπΊερωμένη · 
Ου^ε γάρ χρήται τοις ποσιν ούδε βαδίξειν Βέλει, 
Αλλ' ώσπερ εναέριον πίΐηνόν ϊπΊαται μόνη. 

184ο Toi? δέ γε τό βραδυπλουτεϊν8 άποκεκληρωμένοις 
Μολυ&δοποδοδέσμητος9 φαίνεται και βραδεία, 
Χαλώσα ταύτη10 τά τΰΊερά καί τοις ποσι χρωμένη, 
Κα i φαίνεται βαδίζουσα μόλις και μετά βίας, 
Ω? του μολύβδου ταίς βολαΐς μέγα βαρυνομένη · 

1845 Toi? γάρ τΰλουτούσιν τάχιον έπΊερωμένως11 έχει, 

1 Ms. τίς υπαροΰσα. 
2 M s. έχονσαν. 

Peut-être βαρυνομένη. 
4 Ms. ψευΰομυθοπλάτίαι. Voy. ν. 4· 
5 Ms. φέρουσα. 
ύ Peut-être ταχυτάτω?. 

' Ms. χραται, comme plus bas, ν. 1838. 
8 Ce verbe manque aux lexiques. Vov. 

plus bas le ν. 1846. 
0 Composé inconnu aux lexicographes. 

10 C'est-à-dire βραδέως. 
1 1 Ms. επί ερωμένους. 



DES MANUSCRITS. · 91 
ΟΊς δέ γε τό βραχυπλουτεϊν1 π άσιν~ άπεχληρώθη 

Περιπατεί γαλήνιον και ράθυμος δράται. ALLÉGORIQUE. 

Ύοιχύτην, ξένε, νόησον και τήν παρούσαν σΊήλην, Meliténiote. 

Καί καταγέλασΊον ήγού ταύτης τήν ερμηνείαν, 

ι85ο Πώς ταύτην έσε^άσθησαν οϊ τών Ελλήνων παίδες, 

Καί ώς θεόν έτίμησαν άγαν άττρεπεσΊάτως, 

Μή συνιέντες τού θεού τήν πρόνοιαν τήν άνω. » 

Καί ταύτα μεν τά ξόανα τά τού δευτέρου τείχους. 

Ησαν δέ χαί τίνες πολλαι σΊήλαι σοφών ανθρώπων, 

1855 0υ5 ώς θεούς έσέξοντο τινές τών παλαιτάτων 

Χρή δέ λοιπόν ήμΐν ειπείν περι τού τρίτου τείχους 

Καί τών ανδρείο») τών ποτέ τάς ισΊαμένας σΐήλας, 

Ω^ μνήμην εχειν καθ' αυτόν τούτων έν τή ψυγν σου. 

Περι τού τρίτου τείχους. 

ϊσΊατο πρώτος à Μωσής έκεϊνος δ θεόπΊης, 
186ο θάλασσαν σχών τήν Éρυθράν τή θειοτάτγ3 ρά§δω 

Καί χρούων πέτραν μετ' αυτής, άφ' ή ς έξήλθεν ύδωρ, 
Κτείνωνk χα ι τον ΑίγύπΊιον χα ι χρύπΊων έν τή άμμω. 
Ούτος δ' έχεϊνος δ Μωσής δ τού Θεού θεράπων, 
Ος πρώτος παραδέδωχεν γράμματα τοις Ε^ραίοις, 

ι865 λπερ δ θείος Αβραάμ άπό Χαλδαίων ήγε, 

Καί προσεπήγαγε πληγάς δέχα τάς θεηλάτους 
Κατά τήν ΑϊγυπΊον ποτέ χάριν τών Ιουδαίων 
Ημέρας τεσσαράχοντα ταύτην βασανιζούσας. 
Εκ γένους δέ τού Α&ραάμ Μωσής τού πατριάρχου. 

1870 Τά γούν οσΊά τού Ιωσήφ λα£ών εκ τής ΑιγύπΊου 
Ταύτα προς γήν άνήγαγεν τήν τής επαγγελίας ' 
Ούτος πολλά τεράσΊια και θαύμαΊα ποιήσας 

1 Ms. τοις δέ ye βρχδυπλουτεΓν. 3 Ms. &ειοτάτω. 
' J'aimerais mieux ττάλιν. 4 Ms. κταίνον. 
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92 NOTICES 
λ,νδραγαθίας τ ε λαμπρά? καί τρόπαία μεγάλα, 
θείας άκήκοε φωνής οΰτως αύτω λεγούσης · 

1870 « Εις όρος άνελθε Σινά, κάκεΐ, Μωσήί, τελεύτα 

Μετά τό πλείσΊους βασιλείς τροπώσασθαι γενναίως, 
Τον Αμαλήκ 1 καί τον Σηών'2 φημι τών Αμορραίων, 
Καί ίΐγ3 τον άρχοντα Βασάν καί" τινας άλλους πλείσΊους. 

ΪσΊατο δε καί σύνεγγυς τής τού Μωσέως σΊήλης 
ι88ο Σαμψών ό περιβόητος τού Μανωέ4 τό τέκνον, 

Ύή μεν χειρι τή δεξιά τον λέοντα κατέχων, 
Ύή δε λαια κρατών σΊερρώς τής όνου σιαγόνος '% 

Δ ί ής χίλιους εκτεινεν άνδρας μαχιμωτάτους, 
Ιούς όντας èv Φίλίσ7ίείμ και τούς προκάτοικούντας. 

1885 Ούτος èv χρόνοις είκοσι κρίνας τούς Ιουδαίους, 

Καί χρόνους τεσσαράκοντα 8-λίψα? τούς αλλοφύλου?, 
Τ φ' ών κλασθεις και πόλεως εντός τών Αγαζαίων6, 
Ταύτ^? άράμενος σΊερρώς τάς σιδηρέας πύλας 
Σύναμα κλείθροις και μοχλοΐς και ταϊς φλιαϊς και σΊάθμοις 

18;)ο Εί? όρος ύψΐ?λότατον άνήγαγεν ευθέως, 

Κα ι πλεΤσΊα δράσας τρόπαια δυνάμει 8-εοσδότω 
Στήλης και μετά θάνατον ετυχεν ώς ανδρείος. 

Είτα Δα§ιδ à βασιλεύς ΪσΊατο λαμπροφόρος, 
0 3-εοπάτωρ, ό κλεινός, ό μέγας èv συνέσει 

i8çp Ωραίο? ήν εις όρασιν πάσι τοις ενορώσι, 
Διάδημα βασιλικόν φορών κεχρυσωμένον, 
Κα ί βύσσαν πορφυρόχ^ροον έκ λίθων και μαργάρων, 
Καί σΊέμμα πρός τήν κεφαλήν βασιλικόν εισφέρων. 
Μίκρό? μεν καθορώμενος κατά τήν ήλικίαν, 

Exod. XVII, 8. 
Ν amer, χχι, 11. 
Ms. καιός. Voy. Numer. χχι , 33 . 
Judic. xi i i , 2 et sqq. 

' Ms. σ1 ερώς τοις όνου σιαγώνος. 
G Ms. Àγαξέων. Le nom ^riaque de la 

ville de Gaza était Αξα. Voy. Etienne de 
Byzance, ν. Γάξα. 
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POËME 

ALLÉGORIQUE 

d e 

M e l i t é n i o t e . 

Τό πονηρόν δαιμόνιον ευθέως άνεχώρει. 
Ούτος ούν à θεσπέσιος Δαβίδ. ο νεανίας, 

1915 Γενναίος προς μεν τήν ίσχύν υπάρχων κα ί τήν ρώμην, 
Ανδρείος τέ καί τολμηρός ομού καί γενναιόβρων, 
Kai προς τό σθένος κραταιός, σΊερρότατος οπλίτης, 
Επάταξε καί τόν Μοχλόν3 τόν Σύρον βασιλέα11, 
Δεινότατον πολεμισΊήν όντα καί ρωμαλέον, 

1920 Kai τήν ίσγυν άήτίητον έν μάχαις έναντίων, 
Kai συν αύτω συν έτριψε πάσαν τήν Ιδουμ αίαν. 
Εσγε δέ άνδρας μετ' αυτού πολεμισΊάς ανδρείους, 
Ύόν αριθμόν τριάκοντα σύν τοϊς επΊά γένναίοις. 
Τοιούτους άνδρας έσχηκεν ώσΊε μικρόν τόν τούτων 

1925 ΙΙοιειν προς άνδρας εκατόν ίφθίμους, Βαρσαλέους · 
Τόν μέγαν δέ καί πρώτκϊΊον τούτων τών μονομάγων 
Αχρί χιλίων σθεναρών άνδρών ποιειν προς μάχην · 
ΕΊχε δέ καί πολεμισΊάς άνδρας ετέρους αύθις, 

1 Peut-être ε'ισαεί. 3 Lisez Μολχόμ. Reg. I I , χ ι ι , 3ο. 
2 Ce verbe manque aux lexiques. 4 Ms. Βίσαλί'α. 

D E S M A N U S C R I T S . 
1900 ΜεγίσΊην δέ τή δεξιά χειρί σφενδόνην φέρων, 

Καί Γολιάθ τροπούμενος τόν βάρξαρον εκείνον, 
Α ι'ής νεκρούται Γολιάθ ο νοητός Βελί'α ρ, 
0 Σατανάς ο πονηρός ô ψυχο^ροτολέτης, 
Éκείνος ο διάβολος ο πριν τραχηλιάσας 

1905 Kai κρημνισθείς εξ ουρανού μόνη κελεύσει &εία. 
Πρό τών ποδών δέ τού Δαβίδ εκείτο τις κινύρα, 
Α ί' ή ς ποτέ τά ποίμνια ποιμ αίνων τά πατρώα 
Νόμιον έκιθάριζε μέλος ο 3-εοπάτωρ · 
ΈσύσΊερον δέ τού Σαούλ εδίωκε τό πνεύμα, 

ΐ9ίο Πνεύμα τό πονηρότατον τό τόν Σαούλ πιέζον, 

Αγχον τε τούτον ώς αεί1 καί πνϊγον καί βαφίζον2 * 
Ησυγαξούσης προς μικρόν τής τού Δαβίδ κινύρας, 



94 NOTICES 
Âριθμουμένους χαί αύτου? μόνους εις μυριάδας 

allégorique ι g3o Δί? εκατόν τριάχοντα σφόδρα μαχιμωτάτους, 
de 

Meliténiote. Καί μυριάδας τέσσαρας πάλιν ά λ λ α ? χα i χρεϊτΊον 
Ανδρών γενναίων εύσθενών τών έπιλεχτοτέρων 
λιαφερόντως φάλαγγας πολλών ανδρών ήτΊώντων. 
Πάσί;? δε της δυνάμεως τών σΊρατοπέδων τούτων 

i Ο ρωμαλέος Ιωάβ ήρχεν ώς άρχειν δέον ι. 
Ούτος ούν ό θεσπέσιος Δαβίδ ο &εοπάτωρ, 
0 ψ α λ μ ω δ ό ? , ό |3ασίλεύ? ô μέγας εν προφήταις, 

Ο της φρονήσεως λαμπΊήρ, ο μέγας υμνογράφος, 
θανών ώς άνθρωπος θνητός χαι σώμα χεχτημένος 

194ο Εί? πόλιν τήν Ιερουσαλήμ2 ετάφη τήν μεγίσΊην, 
Ε/? όπερ χατεσχεύασεν ο Σολομών μνημείον, 
Αντρώδες χαι βαθύτατον, εύρύγωρον χαι μέγα, 
Καί τεχνικώς χυχλούμενον χαι μεμηχανημένον. 
Οπως τό λείψανον Δαβίδ δυσεύρετον ύπάργοι. 

19̂ >Γ) Γνώθι τήν ύπερβάλλουσαν τού Σολομώντος γνώσιν, 
Καί σγέσιν άνυπέρβλητον πρός τον αυτού πατέρα, 
Πώς ούχ εφείσατο χρυσού χαι μετά πότμον τούτου, 
Αλλά συνέχωσεν αύτω χρημάτων μυριάδας, 
Καθά φησιν ϊώσηπος ô &εΐος χρονογράφος. 

ΐ9^ο Τούτου πλησίον ΪσΊατο τού Γολιάθ ή σΊήλη, 
Ξένη, σιδηροχάλχευτος3, πάσα παρηλλαγμένη * 
Εδοκεί δε φαινόμενος μέγας τήν ήλιχίαν, 
Ηύ? τε χαι βουγάϊος χαι σχοτεινός τήν 3-έαν, 
Και πλέον άγριώτατος χαι βλοσυρόφθαλμός11 τις, 

19&5 Πηχών τεσσάρων καί μιας σπιθαμής έχων δέμας, 
Και φοβερός ορώμενος τήν ό'ψίν καί τό σχήμα, 

1 Ms. άρχην δέων. Reg. II , χ ιν , ι . tifiée par ίρουσόλυμα. Voy. le Thésaurus. 
* Avec Ιερουσαλήμ le vers a une syllabe Voy. le v. 1817. 

de trop. Je lirais Ιρουσαλήμ , forme jus- 4 Ce mot manque au Thésaurus. 



D E S M A N U S C R I T S . 
Κ ai δυσειδής είς πρόσωπον, και φοβερός τήν &έαν, 
Κα i ζοφερός, και σκοτεινός, και μεμελα νωμένος, 
Ετών πέλων τριάκοντα και τριών ήλικία, 
Φέρων επι τής κεφαλής τήν περικεφαλαίαν, 
Από χαλκού διαφανούς εύ κατεσκευασμένην ι, 
Κα i Βώρακα σιδήρειον, φολιδω τόν, ποικίλον, 
ΚάλλισΊον, άλυσιδωτόν, εύάρμοσΊον èv κρίκοις, 
Χιλιάδων ποσότητα πέντε σίκλους ισΊώντα 

ιg65 (ÊσΊι δ' ο σίκλος ο§ολών είκοσι σΊαθμός μέτρον), 
Κνημίδας τε χαλκολαμπάς'2 φορών έπι τά σκέλη, 
Καί ξύλον άντι δόρατος èv τή χειρι κατέχων, 
ύσπερ άντίον σΊι§αρόν ανθρώπων ύφαινόντων. 
Η δ' έπ' αύτω τω δόρατι προσηλωμένη λόγχη 

97° Εξακοσίων ήν σΊαθμών σίκλου σιδήρου μέτρον 

Χαλκή δ'άσπϊςήν έκκρεμής μέσον3 τών ώμων τούτου. 
Ούτος ήν μέγας και πολύς4 ο Γολιάθ τή &έα. 
0υτοςΓ° ήν ανυπέρβλητος κατά τήν ήλικίαν, 
Κα ί τήν ισχύ ν υπέρτατος, και τήν Ιδέαν ξένος, 

97& Κατάφρακτος έκ κεφαλής μέχρι ποδών σιδήροις, 
Ολοσιδήριος χρείαν6 τή τέχνη τού χαλκέος· 
Εϊποις αν τούτον και αυτόν κινήματα κινείσθαι, 
Κα ί τόν Δα GIS έπείγεσθα ι τω ξίφει Βανατώδει. 
Τοιούτον έχαλκούργησεν τόν Γολιάβ τή τέχνη, 

1980 Ω? φαίνεσθαι κινούμενον και σείοντα τό ξίφος, 

Καί φόνιον προς τόν Δα§ιδ βλέποντα και Βυμώδες · 
Εκείθεν δ' αύθις τόν Δα§ιδ μικρόν κατά τό δέμας, 

95 

ΡΟΕΜΕ 
ALLÉG0HIQUE 

de 
Meliténiote. 

Ms. εύκατασχευασμένην. 
Probablement χαλχολαμπεϊς. 
Ms. εχηρεμής μέσων. 
Ms. πολλής. 
Ms. ούτως. 
Il y avait d'abord τήν χρειάν. Si l'on 

conservait l'article, il faudrait lire όλοσι-
au lieu de ολοσιδήριος, forme in-

connue aux lexiques. Ce vers est faux,cai 
l'accent est χρείαν et non χρειάν. Je lirais 
ολοσιδήριος χερών ou χειρών. Peut-être 
aussi faudrait-il lire χαλχέως. 



96 NOTICES 
Καί σφενδονούντα τολμηρούς, μάλλον λιθολευσΊοϋντα 1 

ALLÉGORIQUE Ύον Τολιάθ τον άναιδή, τον πάντολμον οπλίτην, 

Meliténiote. 1985 Καί προιτηδώντα κατ' αύ τ ού και τρέχοντα ταχέως, 
Καί σττεύδοντα τον άναιδή τούτον έν λίθοις κτεϊναι. 
Καν πα ί μικρόν έτύγχανεν κατά ττ;ν ήλικίαν, 
Καν καί νεάξων2 έφερε του σώματος το σθένος, 
Ομως κατετροττώσαΊο τον Τολιάθ ευκόλως, 

199° Καί τούτον άπενέκρωσεν τή θεϊκή δυνάμει 
Οπλον άράμενος σΊερρόν τούς τρεις έκείνους λίθους 
Εις όνομα τής παντουργού Τριάδος τής αγίας, 
Δί' ης τον άλλον Γολίάθ τον νοητόν έκεΐνον, 
Ύον βροτοκτόνον δράκοντα, Σατάν τον ψυχοφθόρον 

ι gg5 Ραδίως κατεπάτησεν ώς σκεύη κεραμέως. 
Μετά δέ τούτον 'ίσΊατο ζόανον έζ αργύρου, 

Ô 3 τήν ίσχύν τού Σε^ουχά δηλούν καί τήν ίδέαν. * 
Η σώφρων κα θηρμήνευσεν Κ όρη τό σχήμα τούτου ' 
Ούτος τον Σέφ'1 έπάταξεν τον μέγαν έν δυνάμει, 

2οοο Τον τού Ραφάν άπόγονον, τον άπό τών γιγάντων. 
ίσΊατο δέ καϊ έτεροι άνήρ θωρακοφόρος, 

Ελεενός5 καλούμενος, άνδρεϊος και γενναίος, 
0 ? άνελών τον δυνατόν Χετ7αΐον έν δυνάμει 
Ως ύφαινόντων και αυτός άντίον είχε δόρυ. 

2οο5 Πλησίον τούτου τις χαλκούς άνήρ 'ίσΊατο μέγας, 
Ιωνάθαν καλούμενοι, δόρυ κρατών και ούτος, 
Καί σείων τούτο κραταιώς τή τέχνη τού τεγνίτου. 
Ούτοςύ άπ έκτεινε ποτέ γενναιότατον άνδρα 
Ανά εξ έχοντα πλατεΐς δακτύλους και μεγάλους 

1 D'où le substantif λιθολενσΊησις, em- τον pour compléter le vers, auquel il 
ployé par S. Germain de Constantinople, manque une syllabe, 
cod. Coisl. 278, fol. 1 1 2 r. 4 I Paralip. xx , k-

• Je lirais νεάξον. 5 I Paralip. xx, 5. 
3 Peut-être Τό τήν ίσχνν. J 'ai ajouté 6 I Paralip. xx, 6. 
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Èv τοις ποσι και τοις χερσι τούτους περιλειμμένους, 

Ως είκοσι και τέσσαρα? πάντας άπαριθμεΐσθαι. 
ή ν κάκεΤ άλλο 'ίνδαλμα, κα κείνο σπαθηφόρον 

ίεσαβά 1 τήν μόρφωσιν σημαίνον τού γενναίου · 
ΟσΊις αύτού σπασάμενος τήν μάχαιραν ανδρείως 
Επί τινας περιφανείς άνδρας τριακοσίους, 
Τού? πάντας ετραυμάτισεν εν ενι καιρώ μάχης, 
Πλήξας τω ζίφει κραταιώς άγαν τούς ξιφηφόρους. 

Ην δε και σΊήλη τού Μαρά'2 ανδρός άνδρικωτάτου, 
Ω? συν^ραμόντων προς αυτόν ποτέ τών αλλοφύλων 
Κα ί βουλομένων τόν άγρόν τούτου συλήσαι τάχα 
Οσπρίον έχοντα φακήν, και τού λαού φυγόντος 
Μ όνος σΊαθεις έδιωξε πάντας έκ τής μερίδος, 
Κα ί τόν άγρόν έφύλαξεν έξ: αρπαγής βιαίως. 

Ταύτη τή σΊήλη τού Μαρά συνίσΊατό τις σΊήλη 
Ελεαξάρου3 τού κλεινού, περί ου κραΊεΐ φήμη ' 
Ô? τήν μερίδα τής κριθής τούτου ποτε τω χρόνω 
Τών αλλοφύλων άναιδώς άρπάσαι συνελθόντων, 
Μόνο? 'Σττροσεκαρτέρ^σε τών σύν αύτω φυγόντων 
Καί πάντας μεν έδίωζεν ομού τούς αλλοφύλους, 
Ω? και τή σπάθη4 τήν αύτού συγκολληθήναι χ ε ί ρ α 5 , 

Οί γ ούν6 άνάνδρως φεύγοντες, ευθύς ύποσΊραφέντας 
Τού? αλλοφύλου? ' μόνος γούν έσκύλευσαν άφό&ως. 

ftv και Βανέαν8 κατ' αυτόν ίσΊάμενος9 έκεΐσε, 
Ô? πολλά μεν εποίησεν έργα και άρισΊείας 

ΡΟΕΜΕ 
AT.I.ÉGORXQÛE 

de 
-Meliténiote. 

1 I Parahp. χ ι , 1 1 . 
2 II Reg. xxm, 11. 

I Parahp. χ ι , 13 . 
1 Ms. τήν στΐάθην τήν αύτού συγκωλυ-

θήναι χείρα. Vs. 2536 , le copiste a aussi 
écrit συγκεκω λυμένων au lieu de συγκε-
κολλη μένων. 

TOME XIX, 2E p a r t i e . 

5 II Reg. xxni , 10. 
6 Ms. ήγουν — ύποσΊραφέντα. 

Postérieurement on a corrigé ce vers, 
qui se lisait d'abord : Ίων αλλοφύλων εσκύ-
λευσεν άφό^ως. 

s I Paralip. χ ι , 22 , Βαναία. 
0 Ms. ισίάμενον. 

1 3 
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3O35 l i a i Μωαβίτιδι άριήλ 1 κατέσφαζε τ ο ΰ $ 

Kai έν ημέρα καταβάς χιόνος εις τόν λάκκον 
λέοντα Βήρα φοβερόν έφόνευσε γενναίως · 
Α^είλε δε και άνθρωπον ΑιγύπΊιον άνδρέϊον, 
ΕπΊάπηχυν2 εις μέγεθος όντα τήν ήλικίαν, 

•>.οΐ\ο Εχοντα δόρυ φοβερόν ώς ζύλον δια βάθρας · 

Ου και συντόμως έζ αυτού καϊ ραον έζαρπάσας 
Εκτεινε τούτον έν αύτω χειρί παναλκεσΊάττ). 

Εγγύς δ' αύτού παρίσΊατό τις ζιφηφόρος άλλος 
Αβεσά0 μεν καλούμενος, ώς ο τής Κόρης λόγος, 

2Ο45 Αδελφός δ' ων τού ϊωάβ, γενναίος υ π έ ρ πάντας-
ΟσΊις άνεϊλε κραταιώς άνδρας έξακοσίους'\ 
Ανεϊλε δέ και Ρισεβάν5 άνδρα τών επισήμων, 
θέλοντα κτειναι τόν Ααβϊδ τόν άνακτα τόν μέγαν( 

() ϊεσβάν ήν έγγονος Ραφάν τού γιγαντώδους, 
2Ο5Ο Λ ο ρ υ βασΊάζων εις σΊαθμούς σίκλων τριακοσίων * 

Ε τ ρ ε χ ε δέ ο Αβεσά ωσπερ δορκάς έν. όρει, 
Τοιούτος ών οζύτατος, ταχύπους καί γενναίος, 
Ω? πάντα άνθρωπον νικών τή τών ποδών κινήσει, 

ϊσίατο ' δέ καί Ηρακλής ο μέγας, ο γεννάδας, 
2ο55 Ο ήρως, ο περίφημος, ο μέγας έν δυνάμει, 

Ον λέγουσι τριέσπερον οι τών Ελλήνων παίδες, 
Ο φθείρας τάς πεντήκοντα ΘεσΊίου θυγατέρας, 
Kai τήν Αύγέου8 περιτίήν κόπρον άποκαθάρας, 

1 L'auteur semblerait faire άριήλ de 
deux syllabes. 

' Ms. έτΐΊάπηyov. Peut-être faut-il lire 
ττεντάπηχνν, comme dans la Bible, άνδρα 
ορατον Ήεντάπηχυν. 

3 I Paralip. χι , 20. 
4 La Bible écrit τριακοσίους au lieu de 

έξακοσίονς. 
5 II Reg. xxi , 1 6 , où on lit ίεσβ<. Il 

faut sans doute corriger ici καί Ιεσβάν, d'a-
près levers 20/19 , où le nom est ainsi écrit. 

6 Ms. μέγα. 
1 Peut-être y a-t- i l ici transposition. 

Cette description et les suivantes étaienl 
sans doute placées avant les personnages 
de la Bible, c'est-à-dire à la fin du δεύτε-
ρον τείχος. 

8 Ms. ώγέου. 
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Κτείνας τον Èρυμάνθειον χάπρον 1 αυτού τω σΊένει, 

2Ο6Ο Καί Β-ανατώσας χραταιώς χαι τήν Αερναίαν ΰδραν. 
Ούτος υιός ήν τού Διός άμα χα ι τής Αλκμήνης, 
Αιδάζας τό φιλοσοφείν πρώΊος εν εσπερίοις· 
Ον χαι άποθεώσαντες οί δυτιχοι2 χαχίσΊως6 

Φορούντα λέοντος δοράν αυτόν καθισΊορούσι, 
2Ο65 Καί ρο'παλον χατέχοντα και τρία μήλα ζένα, 

Απερ αυτός άφείλατο τον δράκοντα φονεύσας, 
Και τω ροπάλω τήν αυτού κάρα?; σΊερρώς συντρίψας, 
Ηγουν νιχήσας δράχοντα τον τής επιθυμίας 
\ιά ροπάλου τής αυτού σΊερράς φιλοσοφίας, 

ÎO-JO Βασιλιχού φρονήματος ισγύν ένδεδυμένος · 
Ούτινος λέοντος δοράν 3-ηρός άρχιχωτάτου 
Και ούτως άφελόμενος ταύτα τα τρία μήλα, 
Ηγουν τάς τρεις περιφανείς άρετάς χαι μεγάλας, 
Το μή οργίζεσθαι χα παρίι πατά τίνος εύχόλως, 

207Γ) Το μή ποσώς φιλαργυρειν εν άχορέσΊω γνώμη, 
Κα ι τό μή πάνυ ταΐς τρυφαΐς φιληδονεΐν τού βίου * 
Αία γάρ τής χαρτεριχής ψυγης ώς έν ροπάλω, 
Και άρχιχού φρονήματος ώς èv δορά λέοντος, 
Ενίχησε τον γήϊνον χαϊ τον ρευσΊόν αγώνα 

2Ο8Ο Τής φαύλης χαϊ της πονηράς ούτος έπιθυμίας, 
Φιλοσοφήσας χάλλισΊα μέχρις αυτού θανάτου. 
Ούτος επί τών ημερών Σαμψών τού πανευφήμου 
Αλλος Σαμψών παρ' Ελλησιν άνδρεΐος χαθωράτο. 
Ούτος άνεΐλε τούς λγσΊάς τούς èv Εύξείνω Πόντω · 

2Ο85 (Καχόζεινος δε πρότερον ο ΠόνΊος έχαλεΐτο 
Αία τούς φόνους τούς πολλούς τούς τότε γενομένους · 

POEME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote 

1 Ms. κοπρον. 
2 Ms. δυσικοί. 

Ajoutez cet adverbe au Thésaurus 

* Ce mot monstrueux paraît provenir 
d'une variante de «ατά, qui suit. Il faut 
probablement φημί. 

ι 3 . 
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]()() NOTICES 
Αφ' ού δέ τούτους ο σΊερρός Ηρακλής ήν φονεύσας 
Εύξεινος Πόντος ο ποτέ κακόζεινος εκλήθη, 
λιά τό βαίνειν έν αύτω τούς ξένους έπ άδειας.) 

2090 Ούτος κατηγωνίσατο 1 και τούς κακούς κενταύρους 
Καί τήν χρυσόκερων2 χερσιν έλαφον επί̂έρεί, 

Ελάσας και τάς όρνιθας έκείνας τάς λιμναίας 
Ύή3 έπινοία τή αυτού τάς έκ τής Στυμφαλίδος, 
Καί τον έκ Κρήτης μέγισΊον ταύρον τής Πασιφάης 

2095 (ΐσπερ μικρόν ζω'ύφιον άγάγων θαρσαλέως. 
Ον οι θεοί φιλήσαντες ώς ίσχυρόν οπλίτην 
Ετίμησαν έν δωρεαις παντοδαπάϊς πλουσίαις · 
Φάσκουσι γάρ τήν Αθηνάν πέπλον αύτω παρέξαι, 
Και θώρακα τον ΗφαισΊον και ρόπαλον ωσαύτως, 

aioo Καί τα χυτάτους και θρασεΐς ίππους τον Ποσειδώνα, 

Καί ζίφει11 τέμνον τούς έχθρούς Ερμήν τον πλουτοδότην, 
Καί τόζον τον Απόλλωνα, προς δε και τήν τοζείαν, 
Καί άλλον

3

 άλλο τών θεών δώρον άντιμισθώσαι. 
Ούτος κατετροπώσατο και πλήθη τών γιγάντων, 
Και τοις θεοΐς έγένετο σύμμαχος έν πολέμοις, 
Ίοζεύσας και τον άετόν τω βέλει τού τοζότου, 
Ποιήσας καί τινά πολλά ξένα και τερατώδη. 

'ίσΊατο δέ και Αχιλλεύς à τού Πηλέος γόνος, 
Ο τον άκαταγώνισΊον Εκτορα θανατώσας, 
Καί τού Πριάμου τον σΊρατόν τον Τρωϊκόν ολέσας 
Ίή τής χειρός σΊερρότητι και τή τής σπάθης ρύμη. 

Év δε και ΝέσΊωρ δ Νηρεύς6 ισΊάμενος έκεΐσε, 
Ο Πύλί05 λεγόμενος γέρων κατά τό σχήμα, 

2 1 ο5 

2 1 Ι Ο 

1 Ms. κατηνονήσατο. 
2 Ms. χρυσόκερκον. Voy. Pind. Olymp. 

III, 02 , et Tzetz. Chil. II, 205. 
' Il y a ici une transposition dans le 

manuscrit, qui place le vers 209/1 a v a n t 

précédent. Il est évident qu'il laut placer 
ces vers dans l'ordre que j'ai suivi. 

1 Lisez και fi<pos. 
' Ms. άλλο?, et plus loin άντιμισθώσαν. 
6 Lisez Nr/λεύ?. 
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DES MANUSCRITS. · 101 
Ύή δέ δυνάμει κραταιός ως πάλαι καϊ γενναίος, 

Βέλο? κατέχων και αυτός και φάσγανον εν μέρει, 

Κα ι πνέων1 άπειλητικόν κατά τών εναντίων. 
Ην και ο μέγας ο πολύς Οδυσσεύς έν φρονήσει, 

0 εξ Ιθάκης τήν αυτού γέννησιν κεκτημένος, 
Ô παραπλεύσας Χάρυβδιν και σΐίφη ΑαισΊρυγόνων2, 
Καί 8-εασάμενος λωτόν μετά και τών Κυκλώπων 
Καί τών Σειρήνωνu τών μελών άκούσας τών καλλίσΊων · 
Οσίις φυγών τά φάρμακα τής Καλυψώ και Κίρκης 
Αιέβη και τήν άμπωτιν τή φυσική φρονήσει, 
Κα ί τούς νυμφίους εκτεινεν αίφνης τής Πηνελόπης, 
Ποιήσας και πολλά 5 τίνα τρόπαια και μεγάλα. 

ΠαρίσΊατό βουγάϊος και τις άνήρ έκεϊσε 
Αίας όνομαζόμενος, παις δέ τού Ύελαμώνος, 
Ος είχε δέ6 μετάρσιον ασπίδα και μεγάλην, 
Κα ι πανταχόθεν άτρωτος ύπήρχεν έν π ολέμοις. 

ήν καϊ Ύυδείδης ο σίερρός ισΊάμενος έκεϊσε, 
Ô Αιτωλός, ο δυνατός, ό παις τού Αιομήδους · 

7 

Kai Ùp8 ο μέγας βασιλεύς, ο τής Βασάν άνάσσων 
Στερρότατος γενόμενος και δυνατός έν βίω. 

Ην δε καϊ άλλο φοβερόν ίνδαλμα τήν ίδέαν, 
ΜέγισΊον καθορώμενον κατά τήν ήλικίαν. 
Σαμέγαρ ήν τό εϊδωλον, όσΊις πατάξας πάλαι 
Εζακοσίους δυνατούς μετά ποδός αρότρου9, 
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Ms. τινέον. 
Ms. σΐιφολαι τρυγόνων. 
Ms. μετά και τόν κυκλόιτουν. 
Ms. συρίνων. 
Πολλά placé au-dessus de τινά. 
Ms. δε au-dessus. 
Il y a ici une transposition, et proba-

blement une lacune. Les vers 2 128-21 '6l\ 
devraient être placés plus haut, à la suite 
des personnages de la Bible, c'est-à-dire 
avant le vers 2θ54· 

8 Lisez Ôy au lieu de Ωρ. Deuteron. 
cap. m , 1. 

9 Jud. m , 3 i . Cedren. I , p. g5. 
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102 NOTICES 
Θέαμα πάσιν έδειξε ·τούτους π εφ ον ευ μένους. 

Καί μετ αυτόν ισΊάμενος ύπήρχεν ώπλισμένος 
21 ho Ô 3"έα γιγαντογενής Καύκασος ô γεννάδας, 

0 τήν ίσγύν άήτΊητ ος εν πα σι τοΐς άνδρείοις. 

Ην ούν ίδεΐν και Βαλευθείς τής άματώνος σΊήλην1,. 
Νέαν τυγχάνουσαν φαιδράν και παλαμναίαν κόρην, 
ΠαρισΊαμένην και αύΊήν έκεΐσε σπαθηφόρον, 

45 Àσπιδηφόρον εν ταύτω και τεθωρακισμένην, 

\1ρός συμπλοκάς είς πόλεμον ούσαν ήτοιμασμένην. 
Αλλο δε εϊδωλον αυτής πλησίον παρεισΊήκει, 
Τ όζον κατέχον τή λα ιά καί κουλεόν είς ώμους, 
Καί τά νευρά~ τή δεξιά τεΐνον μετά τού βέλους. 

a i 5 ο Ην3 δέ τό εϊδωλον άνδρός άγαν μαχιμωτάτου, 
Τού Μωσομάχου τού δεινού φαρετρο^ελοφόρου 
Ος Ιουδαίος εύσΊοχος τοξότης ών καί πρώτος, 
Εν τοΐς πολέμοις5 έπλητΊε πολλούς ύπεναντίους. 

Ην συνισΊάμενος αύτω καί τίς άνήρ γενναίος · 
2 ΐ 5 5 Ο Κάδμος ήν ό βασιλεύς, ή δόξα τών èv Ρώμη^, 

Ρωμαλέος καί κραταιός ήν ο κλεινός καί μέγας, 
Διάδημα βασιλικόν καί σΊέφος ένημμένος, 
Καί σκήπΊρον φέρων τή χειρί καί δίσΊομόν τι ξίφος. 

Εκτορος δε τό ξόανον πλησίον ειδον τούτου, 
216ο Φάσγανον φέρον τή χειρί λαμπρόν έσΊιλζωμένον, 

Kai τεθειμένον τηλαυγώς τού χαλκουργού τή τέχνη. 
Ην δε τό εϊδωλον πολύ ' κατά τήν ήλικίαν, 
Φέρον τή τούτου κεφαλή καί περικεφαλαίαν, 
Καί ταύτη μέγα σΊίλ§ουσαν καί μέγα δαδουχούσανδ. 

1 Je lirais ίδεΐν ΘαλήσΊpihos τής λμαξό-
l'os σΊήλην, sans καί. 

Ms. τή νεύρα. 
Les vers 2 1 5 ο - 2 1 5 3 appartiennent 

encore aux personnages bibliques. 

Ce composé manque aux lexiques. 
Ms. ττολέμοι. 
Lisez ρώμη, ou plutôt θ^β^. 
Ms. τΰολλήν. 
Ms. σΊηλ§ονσα et δαδουχοϋσα. 
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65 Τοσούτος δε τήν φρόνησιν ήν ô τεχνίτης άρα, 

Καί τόσον εβιάσατο τήν τέχνη ν και τήν ύλην, 

ύσΐε δοκεϊν τοις βλέπουσιν αυτόν εκείνον είναι 

Τον Εκτορα τον κραταιόν πρός μάχην προπηδώντα, 

Καί τον άγχίνουν Πάτροκλον τω ζίφει &ανατούντα. 

Ούτο? πολλούς περιφανείς Ελληνας άποκτείνας 

Μεγάλην δόζαν εύρατο παρά παντός άνθρωπου, 

Καν ύσίερον άπέκτεινεν αυτόν εν τω πολέμω 

Ο μαχιμώτατος άνήρ, ο δυνατός Πηλείδης. 

Πλησίον τούτων ΪσΊατο χρυσούς άνδριάς' μέγας, 

2175 Βασιλικήν μεν τήν σΊολήν φορών και τήν έσθητα, 

Ασπίδα δέ και ούτοσι και δόρυ φέρων μέγα, 

Μακρόν καί δολιχόσκιον, και φόβον επισείων. 

0 Αγαμέμνων ήν αύτός ο τών Ελλήνων άναξ , 

Ον εκτεινεν ή μοιχαλις'2 ύσίερον ΚλυταιμνήσΊρα. 

218ο Ούτος κρατήσας άνδρικώς άπάσης τής Ελλάδος, 

Âνηγορεύθη βασιλεύς απάντων τών Ελλήνων, 

Ποιήσας και τον πόλεμον τον Τρωί'κόν έκεΐνον, 

ΓΙροφάσει νύμφης τής αυτού τής εύειδούς Ελένης· 

Κα ί γάρ ό ταύτης σύνευνος Μενέλαος À τρείδης, 

2 ΐ 8 5 Ω ? λόγος, Αγαμέμνονος κασίγνητος ύπνρχεν. 

Αλλα ι δέ σΊήλαι σύνεγγυς ϊσΊαντο τούτου δύο, 

Αλεξάνδρου τε3 πρός &εούς άγαν άσεβεσΊάτου, 

Καί Αηϊφόβου τού κλεινού, τών τού Πριάμου παίδων, 

Οί τήν ίσχύν άκράτητοι πρός πόλεμον καί μαχας · 

2190 Καί Τεύκρος τούτων εγγισΊα και Πάνδαρος ό μέγας, 

Τόξα και βέλη φέροντες και σύν αύτοϊςk φαρέτρας, 

(ΐς αγαθοί τήν τοξικήν, ώς άρισΊοι τοζόται. 
1 Ms. χρυσό? ανδρείας. qu'il est question de Paris. Voy. Cedren. 
" Ms. ήμιχαλής. 1 , p. 228. La mesure demanderait plutôt 
1 Ms. Αλλ' ήν καί ου τα [sic), et à la fin καί Αλεξάνδρου. 

lu vers άσε^εσΊ άτους. La suite prouve 1 Ms. φέροντας καί σύν αυτής. 
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104 NOTICES 
Ϊ σ 7 α τ ο δέ και Φινεές à σΊρατηγός εκείνος, 

Os έζιλάσατο ποτ ε ταΐς προσευχαΐς τώ &είω, 
219& Οτε συνεζεκέντησε] τώ τούτου σειρομάσΊγ 

Αισγράν Μαδιανίτιδι λάγνον Ισραηλιτών, 
Κα ι θραύσιν εδειζεν αύτοΐς κοπάσασαν μεγίσΊην. 

ίσΊατο δέ και ζόανον χρυσούν τού Μακεδόνος, 
Του αετού καί κραταίού καί πάντων ύπερτέρου. 

2 2οο Αλέζανδρόν μοι νόησον εκείνον τον Φιλίππου, 
Ύον τών Περσών τον άνακτα Λαρεΐον καθελόντα, 
Κα ι πάσαν τήν ύφήλιον δόρατι κατασχόντα, 
Κα ι τρόπαια σΊη σάμενον' άπειρα και μεγάλα, 
Κανδάκης0 τε βασίλεια τής τών Περσών κυρίας 

2 2 ο 5 ΑνισΊορήσαντα καλώς τή τούτου παρουσία, 

Ύής συνετούς έν πινάκι πριν τούτου γραψαμένης. 
Ούτος κατετροπώσατο, φημί, τάς Αμαζόνας' 
Ούτος Ινδών άπέκτεινε τον βασιλέα Πώρον, 
Κα ι προς Βραχμάνας άπελθών φρονιμωτάτους άνδρας, 

2 21 ο Εμαθεν ώς ουδέν έσΊιν ο τού παρόντος βίος11· 
Ού καί το κλέος μέχρι νυν άδετα ι παρά πάντων. 

Τού δε ζοάνου τού χρυσού τούτου τού Μακεδόνος 
Σύνεγγυς ίσΊατο χαλκή σΊήλη τού Παλαμήδους, 
Τού καί γραμμάτων σύνταξιν5 και αριθμούς και μέτρα 

2 2x5 Καί σΊάθμια τό πρώτισΊον ώς λόγος εύραμένου 6, 
Και κατά χείρα κραταιώς φανέντος έν πολέμοις · 
Ού καί τό κλέος μέγισΊον ώφθη παρά τοις πάλαι. 

' S. Germain cle Constantinople, cod. 
Coisl. 278, fol. 2 1 6 ν.: Συνεκκέντησον τή 
ycno'lριμαργία τήν πορνείαν ώς άλλους 
Ισραηλιτών και Μαδιανΐτιν. Et un peu 
après : KOCÎ τον Ισραηλίτην πρώτον βαλών, 
είτα τήν ΰπεσΐραμμένην Μαδ<ανΓ·πν συνεκ-
κεντνσας. Voy. aussi Grœc. Orthod. ed. 

Quirini, t. I , p. 1 7 0 , outre le chap. xxn 
des Juges. 

2 Ms. σΊησάμενος. 
Voy. le Thésaurus, ν. Κανδάκη 

4 Ms. βίου. Ou, το του παρόντος βίου. 
' Ms. συντάξεις. 
" Ms. εϋραμένος. 
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117 NOTICES 
Καί τήν αίχμην κραδαίνουσα 1 και πόλεμον ζητούσα * 
ΗσΊινος μάλλον έκπλαγείς το κάλλος καί Βαυμασας 
Είπον τή Κôprj μειδιών ήρεμα, « Αίδαςόν με 
Τά$ περί ταύτης τής λαμπράς σΐήλης καί ξιφηφόρου, 

2245 Ύής σπουδαζούσης πολεμειν ώσπερ καί προπηδώσνς 
« Ούτος Ρωμαίος τις έσΐίν άνήρ, » ειπεν ή Κ όρη, 
« Ύών άλλων δοκιμώτατος ιππέων στρατηλάτης, 
Οσίις καί &εασάμενος έν τω καιρώ τής μάχης 
Τούς Ιουδαίους τούς κακούς, τούς μυσαρούς ανθρώπους 

225ο Ομού κατά τής φάλαγγος ατάκτως ώθουμένους, 
Ελαύνει μέν τόν αετού τεχνικώτατον ϊππον, 
Φθάνει δέ τούτον3 τρέχοντα τόν ϊουδαΐον11 άνδρα. 
Άνδρα γενναϊον, ένοπλον, ξιφοροτολμητίαν0 · 
Ετί δέ δρόμω πΊ ερωτώ τω ϊππω φερομένω 

2255 ΪΙροσεπικλίνεται μικρόν καί νεύει[) προς γήν κάτω, 
Καί τών σφυρών δραζάμενος τού φεύγοντος γενναίως 
Αλκή χειρός τής δεζιάς αρπάζει Βαυμασίως 
Τόν ϊουδαΐον τόν σΊερρόν καί τεθωρακισμένοι», 
Καί λάφυρον λαμπρότατον τω Καίσαρι προσάγει. 

2260 Ωσ1ε 3-αυμάσειν ' ζύμπαντας τής δεξιάς τόν τόνον, 
Καί τήν άλκήν τού σώματος, τήν ζένην όπΊασίαν, 
Καί τό σίρατηγικώτατον καί τό τής ευτυχίας. 
Ô Τϊτος δ' ο περίφημος Καίσαρ τιμήσας τούτον 
Os τή ίσχύϊ ΒαυμασΊόν, ώς άρισΊον ιππότην, 

2265 Αώροις αυτόν βασιλικούς αμείβεται πρεπόντως, 

Τόν δέ ληφθέντα παρ' αυτού προσΊάσσει φονευθήναι. 
Ω» γούν ανδρείος καί αυτός ώδε κατεσΊηλώθη. » 

Ms. κραδα/νοντα. 
Ms. Ώροπηδώσαν. 
Ms. τούτον au-dessus. 
Ms. ϊουδαιών. 

5 Je lirais ξιφηρητολμητίζν. Ce composé 
manque aux lexiques. 

6 Ms. νεύσει. 
Peut-être &<χυμάζ$ιν. 
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Αδεραφάς1 καλούμενος άνήρ γιγαντιαίος 

Θωρακοφόρος ΪσΊατο σύνεγγυς και ξιφήρης, 

•V220 Ασπίδα φέρων συν αυτή και τόζον και φαρέτραν^. 

Τούτου τήν κλίνην σιδηράν είναι τινές ληρούσι 

Τό μήκος εννεάπηγυ, τετράπηγυ0 το πλάτος. 

Τούτου τό μέγεθος τινές οΐμαι καταπλαγέντες 

Στήλαις λαμπραΐς εσύσΊερον έτίμησαν άφρόνως, 

2225 Είτα νομίσαντες Βεόν τόν έγθισΊak Βανόντα. 

Περί Ιησού τού Ναυί). 

Τού5 Ιησού γάρ τού Ναυί? τήν σΊήλην τίς έξείποι; 
Ού μόνον γάρ τό μέγεθος εΐχεν υπέρ τάς άλλας, 
Αλλά και πλάτος, και γλυφήν έντέγνως εζαισίαν. 
Ε^όκεί γάρ τριάκοντα και δύο δεσμεΐν σγοίνων6, 

223ο Δΐ ής τούς άνδρας ίσγυρούς, μεγέθει ' τούς μεγίσΊους, 
Και κατασφάτΊειν άναιδώς πάντας τούς εναντίους, 
Καί τουτονι τόν ήλιον επιτιμάν τόν γίγαν, 
Απεγγυώμενος8 αυτόν άμα σύν τή σελήνη 
Στήναι τού δρόμου παντελώς και μή προξαίνειν πλέον, 

2 2.35 Ως αν τροπώσηται καλώς αυτού τούς πολεμίους. 

Τής σΊήλης ταύτης σύνεγγυς ΪσΊατο αύθις άλλη 
Κα θ ω π λ ι σ μ έ ν η σΊερεώς όπλοις ποικιλοχρόοις, 
Φόνιον μάλλον βλέπουσα προς πάντας και Βυμώδες, 
Και τούς προς ταύτην βλέποντας ώσπερ έπαπειλούσα, 

224ο Éζ,ηρτισμένην φέρουσα ^ χρυσότευκτον ασπίδα, 

POEMLI 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

1 Ce 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 haut, Deuter. m , i l . Cette descrip-
tion et ce qui suit appartient encore à la 
galerie biblique. 

2 Ms. φαρέτρα. 

TOME x i x , 2e partie. 

Ms. εννεα-κήχει, τετραπήχει. 
Peut-être αϊσχισΊα. 
Il ν avait d'abord Τοϋ δέ Ιησού γάρ. 
Ms. σχοίνω. 
Ms. μεγέθη. 
Ms. άπαγγυόμενος. 
Ms. έξηρτιμένην φέρουσα ν. 

ιίι 
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Ισ7ατο καί τινός ανδρός ωραίου νέου σΊήλη 

1 1 POËME 

Ούπω τον ΐουλον καλώ? έχοντος ηύξημένον ALLÉGORIQUE 
, de 

2270 Εδόκεί δέ φαινόμενος άοπλος όλως είναι, Meliténiote 
Kar σφαϊραν μόνην τη χειρι κατέχων μολύβδινη ν, 
Κα ί τι γλυκύ και γάριεν και προσηνές π ροσβλέπων · 
&ελλεροφόντην οΐομαι τον νεανίαν είναι, 
Ίόν και τήν Χίμαιραν ποτέ τήν ούσαν φλογοφόρον 

J 27ο Ανγρηκότα κραταιώς τή τού Πηγάσου πΊήσει. 
Ούτω 1 δέ συναρίθμιος ~ και τις άνήρ ύπήργεν, 

Πελώριος, βουγάϊος, μέγας, άγριος, γίγας, 
Ενα και μόνον οφθαλμόν εγων εν τω μετώπω, 
Κα ί τών οδόντων τών αυτού τήν &έσιν καμπυλώδης\ 

228ο Ίόν Κύκλωπα μοι νόησον τούτον τον βροτοφθόρον, 
Τον κατεσθίοντα βροτούς δίκην &ηρός αγρίου · 
Ον Οδυσσεύ? έτύφλωσεν κοιμώμενον èv μέθη, 
Καί τούτον ειασε τυφλόν τή νόσω παραμένειν^. 

Ησαν δέ και τινές πολλαι σΊήλαι τών Αμαζόνων, 
2285 Καί τών γιγάντων πλείονες, άς μή &ελήσας βλέπειν 

Εκάθισα γαμαι πρός γήν ώς δήθεν ραθυμήσας. 
Η Κ όρη δέ με βλέψασα3 ναρκήσαντα συντόμως, 
Κα ί τών ξοάνων τήν πληθύν μή 3-έλοντ α προσβλέπειν, 
« Ορα?6, ώ ξένε, τήν γαλκήν σΊήλην τήν ισΊαμένην, 

2290 Ητί? έσθίει τούς βροτούς, έφησε, τούς πλησίον, 
Ενα δέ μόνον αβλαβή τής κεφαλής κατέγει. 
Ύήν Σκύλλαν ταύτην νόησον τήν ούσαν èv Χαρύβδει, 
Τού Οδυσσεω? τρώγουσαν ' τούς όλους συμπλωτήρας, 

1 Je lirais Τούτω. donne que la forme χαμπυλοειδ-ής. Voy. 
2 Jo. Stauracius in S. Demetrium, cod. plus loin, v. 2695. 

Coisl. I46, fol. 81 r. : Ω προφητών, ώ 4 Ms. παραμαίνειν. 
άποσΊόλων, ώ μαρτύρων, ώ διδασκάλων 5 Ms. βλέψαντα. 
σνναρίθμιε καί σνμπράκτορ. 6 Περί της σκύλα? à la marge. 

3 Ms. καμπνλώδες. Le Thésaurus ne Ms. τρόγονσα et τηρήσασα. 

M -
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108 NOTICES 
Αίτημα ντον τηρήσασαν μόνον τον Οδυσσέα, 

2295 Ως έν δυνάμει κραταιόν, ώς έν φρονήσει μέγαν. » 
Καί ταύτα μεν τά ξόανα τά προς τού τρίτου τείχους. 

Στραφείς δέ προς τό τέταρτον τείχος τού παραδείσου 
Ίάς ϊσΊαμένας έν αύτω σΊήλας έσκόπουν αύθις. 
Εϊδον ούν πρώτον άγαλμα τό τής Ευγνωμοσύνης 

οο ΣκήπΊρον κατέχον τή χειρι τή δεξιά χρυσίον, 
Βι€λέον δέ λαμπρότερον φέρον έν ταις ώλέναις -
Ε δήλου δέ συμξολικώς τοις βλέπουσιν, ώς οϊμαι, 
Ύών σκήπΊρων τήν άγχίνοιαν άνάμνησιν ή βίβλος, 
Ην γίνεσθαι διδάσχουσιν σοφοί διά βιβλίων. 

Κα ί δεύτερον τό ξόανον εΊδον τής Αγρυπνίας'1, 
Πελιδνού^ έχον οφθαλμούς ώσττερ κα ι μεμυχόΊας, 
Κα ί σχήμα βλέπον προς τήν γήν ύττνω βεβαρημένη 

Καί τρίτον τής Φρονήσεως1 1 'ίνδαλμα πάλιν εΊδον, 
Σχβμα μέν έχον ταπεινόν καί χόσμιον και πράον, 
Τώ δε δαχτύλω τής χειρός τό μέτωπον κα τ έχον 
Συμ£ολικώς διδάσχουσα'° μή μέγα φρονέϊν, ξένε, 
Καί προτιμαν τά γήϊνα τών μή φθαρτών άφρόνως, 
Αλλά φροντίξειν εσαεί μενόντων άϊδίων. 

Ην δε καί ή Ταπείνωσις6 τάς χείρας δεδεμένας 
2315 Σταυροειδών δεικνύουσα τή τού τεχνίτου τέχνη. 

Καί7 μετ αυτήν παρ ίσΊατο τών άρετών ή δόξα, 
Η τού θανάτου τού πιχρού πολλούς έχλυτ ρου μένη, 
Τάλαντα πλέϊσΊα φέρουσα καί πένησι δίδουσα, 
Καί τοις πίΊωχοϊς παρέχουσα πάντα τον ταύτης πλούτον. 

232ο Ταύτην προδήλως έννοώ τήν Ελεημοσύνην, 

2 3 1 ο 

1 Ευγνωμοσύνη à la marge. 
2 λγριπνία à la marge. 
3 Probablement βε§αρημένον, à moins 

qu'on ne rapporte βεβαρημένη à Α.γρυπνία. 

4 Φρόνισις à la marge. 
J Διδάσκουσα se rapporte a Φρόνησι? 
" A la marge Ταπείνωσις. 

A la marge Ελεημοσύνη. 
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Τήν Βυγατέρα τού 3·εού, τών άρετών τήν πρώτην. 

Σύν τούτοις ή πανεύφημος ϊσίατο Σωφροσύνη 1, 
Η πάντων τούτων τών τερπνών κυρία και δεσποίνη · 
Kai σύνεγγυς Εγκράτεια2 μετά τής Αληθείας. 
Είτα προς τούτοις ή κλεινή μετά Φιλαδελφίας3, 
ΝησΊεία τε καϊ Προσευχή σύν τή Δικαιοσύνη. 
Μέσον δε τούτων ϊσίατο τών άρετών ή πρώτη, 
Η πάντιμος, ή Βαυμασίή και βασιλις Αγάπη · 
Καί καθεζής Υποταγή μετά τής Ησυχίας, 

a33o Υπομονή τε κραταιά μετά και τής Ανδρείας, 

Καί τών λοιπών τών άρετών, άπλώς ειπείν, ai σΊήλαι 
Ανωθεν παρεισΊήκεισαν τού προρρηθένΊος τείχους. 

Ύήν άρετήν δεικνύουσα μεγίσΊηνk τού τεχνίτου 
Τοιαύτη τις ετύγχανεν ή Βέσις τών ζοάνων · 
Τί δ' άν τις εΐποι συνελθών καϊ τά τού παραδείσου 
Η τούτοις πάσι προφανώς άπαράμιλλον εϊναι; 
Τυρόθεν γάρ εισίήκεισαν πλησίον τού τειχίου 
Ακαρπα δένδρα σΊοιχτιδον ωσπερ χορός τις πρώτος · 
Είτα 5 χορός τις δεύτερος τών άειφύλλων6 δένδρων 
ΙσΊάμενος ετύγχανεν έσωθεν τών ακάρπων · 
Καί τρίτος ϊσίατο χορός τών καρποφόρων δένδρων, 
Εχόντων πάντων7 sis τήν γήν τούς κλώνας κεκλιμένους 
Καί κάτω πάντας νεύοντας τών όπωρών τω βάρει. 
Ειπέ τις τήν συνέχειαν τούτων τών δένδρων βλέπων 
Ορος οράν δασύτερον ένΊός τού παραδείσου. 

2335 

2 34ο 

2345 
1 A la marge Σωφροσύνη. 
5 A la marge Εγκράτεια et Αλήθεια. 
3 D'où le verbe φιλαΰελφέω, dans Germ. 

Constantinopol. cod. Coisl. 278, fol. 227 V.: 
ΝησΊεύοντες, άγρυπνούντε*, φιλαΰελφούν-
τεδ καϊ τά αλλήλων βάρη βασΊάζοντες. 

4 Ms. μεγίσΐη. 
5 Ms. είτε. 

6 Ms. άειφύλων. On peut ajouter aux 
lexiques les composés suivants : Αε/βλυ-
σΐos, S. Maxim. Opp. t. II, p. 47 — 
Αειπόθητοδ, Theod. Stud. Epist. p. 0 1 3 , 
E , ed. Venet. 1728. — Àειρρόωε, Tzetz. 
Epist. 7, ex cod. 2 644-

7 Peut-être τΰάντας. Voy. vs. ι?>ηΙι. 
s Ms. κεκλημένους. 

POEME 

ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 



110 NOTICES 
Κατά δε τό άκρότατον του παραδείσου τούτου 

POEME ~ ' 

ArxÉGORiQUF. Ησαν χαι Βάμνων άπειρα τούτων πεφυτευμένα, 
Meliténiote. Ûpaïa πάντ η τήν μορφή ν όντα χαι τήν ίδέαν, 

Καί τόν παράδεισον λαμπρόν δεικνύοντα τής Kopîjg. 
235ο Η?; ούν ίδεϊν παράδοζον τών δένδρων τήν φυτείαν · 

Η τών άχάρπων γάρ πληθύς και τών καρπίμων δένδρων 
Καί τών όρνέων τάς φωνάς τών όντων εν ταϊς Βάμναις 
Χορό ν έζεικονίζουσι γυναίων γορευτρίων2, 
Φωνούντων άσμα λιγυρόν εν τή χορεύσει τούτων. 

?.355 Ούτως τά δένδρα σΊοιχηδόν επηζεν ο τεχνίτης · 
Ούτως τόν τούτου Βάλαμον εσΊησε κατ ευθείαν, 
ύς άπό τής οράσεως μόνης εύφραίνειν πάντας. 
Ίου κυκλικού δέ σχήματος τών δένδρων ούτω πάντων 
IIέδον υπήρχε μέγισΊον, πλήρες υπάρχον δένδρων 

2 36ο Καί βοτανών παντοδαπών, άνθέων τε ποικίλων, 
ΰραϊζόντων ένταυθοϊ ταϊς πολυμόρφοις γ^ρόαις-
Κ άρον δέ πλέϊσΊον ώσανεί τοις μύροις έποιούντο. 
Κατά δέ τό μεσαίτατον τής πεδιάδος ταύτης 
Ανωθεν ήσαν ευώδεις ξένα ι ζενοπρασίαι3, 

2365 Φέρουσαί μεν ήδύπνοον πνοήν εν τοις μυκτήρσι, 
Ίέρπουσαι δέ καί τήν ψυχήν τή ξένη Βυμηδία. 
Τις δέ, τήν συνηρέφειαν πάντων τών δένδρων βλέπων, 
Ύών φύλλων τήν εναλλαγήν, τών όπωρών τόν τύπον, 
Ίών Βάμνων τήν συνέγειαν καί τών άναδενδράδων, 

2οηο Ίών βοτανών τήν σΰνθεσιν, τήν πήζιν τών καλάμων, 

1 Peut-être &άμνοις. Le mot θάμνος 
est toujours du masculin. On lit cependant 
dar:sle Thésaurus : « θάμνος, ή, cod. Mediol. 
ap. Themist. Or. II, p. i 5 o , C. Sed τούς 
S-άμνους, 22 , p. 272 , C. » 

2 Ms. χωρεντρίων. 11 γ avait d'abord 
φωνευτρίων. 

3 Ajoutez ce mot au Thésaurus ainsi que 
les suivants : Ξενογαμία, cod. Par. 25o6, 
fol. li ν. — Ξενοθανασ/α, Ibid. fol. 45 v. 
— Ξενόπίερος κολοώς, cod. Par. 2750 A , 
fol. 22 ν. — Ξενοτρόπως, Melet. Pig. Epist. 
p. 109. — Ξενώννμος.Tzetz. ap Cram.^/i. 
Ox. t. III, p. 307 . 32. 
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Καί τών άνθών την καλλονήν, καί τών βαφών το χρώμα. 
Ού κατεπλάγη παρευθύς, ει μή πως ήν λιθώδης; ^LÉGOBIQUE 

ΊοσαϋΊαι δ'ή σαν• εκκρεμείς1 οπώραι πρός τούς κ λ ά δ ο υ ? , Weliteniote. 

Ω? τω φορτίω κλίνεσθαι πάντας τούς κλώνας2 κάτω. 
2375 Εχαιρον γούν εις τούς καρπούς βλέπων και τάς οπώρας, 

Ίάς μέν φερούσας έξωθεν τήν γεύσιν γλυκυτάτην, 
Ύάς δέ τήν γεύσιν ενδοθεν ήδίσΊην φυλατΊ ούσας. 

* ib 
Κατά δέ τό μεσαίτατον τών προσεχόντων0 δένδρων 

ία και κρίνα, δένδρα τε βάλσαμα σύν ώκίμοις, 
238ο Μετά ρόδων εφύοντο ομού èv τω λειμώνι, 

Αττερ &έαν ού τήν μικράν τοΐς Β-εαταΐς παρεΐχεν. 

Ούτω γούν ούτος ό λειμών είχε τήν τέρψιν ξένην. 

ΓΙερί τών υδάτων τού λειμώνος. 

Είχε δέ καί τινάς πηγάς καί βρύσεις ουκ ολίγας 
Εξερχομένας έκ τής γη s, κύκλω ^εριρρεούσα?, 

2385 ψυχρότερα? περί πολύ χιόνος λελυμένης, 
Εις μίαν ι ση ν άγωγήν πάσας συνενωμένας, 
Οθεν κατεποτίξετο πάς ο λειμών έκεΐνος, 
Εχων πλησμίαν έξ αύΊών τήν άρδευσιν καθόλου. 

Περί της κινσΊέρνης τού λειμώνος. 

Κατά δέ τό μεσαίτα τον τού παραδείσου τούτου 
2390 ΚινσΊέρνα τις έτύγχανεν ευρύχωροςu τό πλάτος, 

Ολίγον βάθος έχουσα κάτω πρός τον πυθμένα. 
Είχε δέ κτίσιν άρρητον άπό κρυσΊ άλλων λίθων 
Εχόντων τήν λευκότητα πάνυ καθαρωτάτην. 
Τών δέ χειλέων ύπερθεν τής &αυμασΊής κινσΊέρνης 

23g5 Ορνε'ω?; ΪσΊατο χορός καί ζώων ουκ ολίγων, 

' κλάδοι εκκρεμεί*, Hippiatr. ρ. 18 1 . ' Probablement προεχόντων 
'2 Ms. κλώνους. 4 Ms. εύρνχορος 

% 
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Απο κρυστάλλων και αυτά λίθων έγγεγλυμμένα. 

ALLÉGORIQUE Τών ζώων δέ τά στόματα τούτων καί τών όρνέων 
de \ -r » / 

Meliténiote. Τέχνϊ7 T Î V Î μηγανική ήσαν άνεωγμενα · 
Ατινα ΐίτροσδεχόμενα τά ρείθρα τών υδάτων 

24οο Év τοίν 'πτοσί τοίν εαυτών δίά τίνών σωλήνων 
Πάλίν αυτά κ α τ έ χ ε ο ν ενδοθεν της κινσΊέρνης, 
Εκ τών σίομάτων εαυτών κρουνηδόν κεγυμένα. 
Ταύτα Φαρείχον τοις πολλοίς όίμετρον θυμηδίαν · 
Τοσούτον y à p τ?ν καθαρόν και διαυγές το ύδωρ, 

2̂ Ο5 Ων καί τον πάτον τηλαυγώς φαίνεσθαι τής κινσΊέρνης, 
Οθεν έδόκει κάτοπΊρον αυτή τού παραδείσου. 
Απαντα γαρ τα άκαρπα και καρποφόρα δένδρα, 
Το πλήθος τε τών όπωρών, καί τών φυτών και θάμνων. 
Αϊ τε βοτάναι και χροιαι τών ευωδών άνθέων, 

2/iio Ai πόαι καί τά ορνεα καί τά τών ζώων γένη, 
Καί tffav άλλο φυόμενον έντός τού παραδείσου, 
Ταύτην έντόν έφαίνοντο τής θαυμασΊής κινσΊέρνης. 
Καί rçv καί τούτο θέαμα φρικτόν τοις καθορώσιν. 
Αν δέ τις ίσων1 άνεμος άνέπνευσε πολλάκις, 

2.415 0?δαν αν λειοκύμονα'2 θάλλουσαν τήν κινσΊέρναν, 
Κυματουμένην γαληνώς τω πλήθει τών υδάτων, 
Καί τούς ιγθύας άνωθεν ταύτης άναγομένους, 
Καί κυκωμένους τή μικρά κινήσει τών υδάτων * 
Πολλοί γάρ έννηγόμενοι3 τοις ύδασιν όρώντο · 

Ms. ε Ισως. 
- Le Thésaurus ne cite qu'un seul 

exemple du verbe λειοκυμονέω,ύτ& de Sui-
das. En voici d'autres : German. Constan-
tinopolitanus, cod. Coisl. 278, fol. 1 7 1 v.: 
όταν τ>)ν μνσίικήν άρονραν ταύτην ληίοις 
κομώσαν εμψύχοις κατόψομαι τω ζεφύρω 
λειοκυμονούσι τού ζωοποιού πνεύματος.— 

Mich. Psellus, cod. Par. 1 1 8 2 , fol. g4 r. 
H τε S-άλασσα εζνπΊιάζει λειοκυμονούσα 
καϊ ήμέροις επιφρίτΊουσα κύμα σι. On peut 
ajouter aux lexiques le mot λειοπροσω-
7τος employé par Théodore Studite, cod. 
Par. 89 1 , fol. (3o r. A la place de οΓδα? il 
faut probablement είδε?. 

3 Ms. ένήχούμενοι (sic). 
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Περί τών èv τή xivafiépvy ίγβύων. 

2420 Εχϊνοι', τρίγλαι, καί σαργοί, καί βάτραχοι, και βάτοι, 
Κα ί μέγισΊοι πολύποδες, τρυγόνες τε καί μύλλοι, 
Καρκίνοι, νάρκοι2, σκάροι τε και γένος τών οσΊρέων, 
Σηπίαι, σπάροι, βλέννοι3 τε, σκορπιοί και μαινίδες, 
Κωβίοι, λάβρακες ομού, κάραβεςk και καρίδες, 

2/Ι25 Ειφίαι'0 και συάκια 0 σύν φιλομήλαις ' ϊσκαις, 

Φά γ ρ ο ι , καϊ ψήσσαι8, σκηνοί9 τε καί γαλεοί 1" άλύεςη, 
Μορμύρων πλήθος, όρκυνοι καϊ γόμφοι καϊ πανθίαι12, 
Κα ί τινα γε'υί? πλείονα νηκτών13 έσθιομένων, 
Οίμαι προς βρώσιν καϊ τροφήν τής Βαυμασίας Κόρης. 

Περί τής άμπέλου τού λειμώνοζ. 

243ο Εΐδον έκεϊ καϊ άμπελον κυκλόθεν τής κινσΊέρνης 
Ράγας πολλάς πολυειδεις φέρουσαν και μεγίσΊας, 
Ύάς μεν έχρύσας τήν χροιάν ώσπερ λυχνίτου λίθου, 
Ύάς δέ τό χρώμα μέλανας, τάς δέ χρυσΊαλλιξούσας · 
Ων και τό μήκος καθορών τόν νούν κατεπλητΊόμην. 

Περί της εν τω λειμώνι άναδενδράδοζ. 

2435 Εσκεπε δέ τήν άσκεπή κινσΊέρναν παραδόξως 
Αναδενδράς παμμέγιστος 14 εις ύψος τεταμένη, 
Και τοις όρώσι τι ζένοννΛ δοκώ εκ Βέας μόνης' 

J'ai cité ies vers 2420-2449 dans le 8 Ms. φάγροι, ψησία. 
Journal des Savants, sept. i85o , p. 57 1 . 0 Peut-être σκύμνοι 

2 Probablement νάρκαι. 10 Ms. γαλαιοί. 
'' Ms. βλύνοι. 1 1 Peut-être και μύες. 
4 La forme usitée serait κάραβο* 12 Au lieu de tsaνθία,ι je lirais άνθια.t. 
s Ms. ξιφοία. 13 Ms. νηχών. 
a Ms. σιάκια. Probablement une autre 14 Peut-être τταμμέγισΊον. Cependant, 

forme de σύαιναι. plus bas, ήΙισΊος au féminin. 
7 Peut-être φιλομήλοις. 15 Je lirais ζένον τi, à cause de l'accent. 

TOME xix. 2E partie. 1 5 
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Τό 1 τών βοτρύων ή πληθύς καί τών ραγών το μήκος 

ALLÉGORIQC" Χαμαί πρός γη ν ήνάγκαζον συγκλίνεσθαι τό κλήμα. 
de τ 

Meliténiote. 244 ο Ùv κα ί τήν γεύσιν ακριβώς τις παραστήσει λόγος; 

Ύίς άναγγέλγ ρήματα τοις όλως άγνοούσιν; 

Ούτω τερψίθυμός2 τις ήν ή τών βοτρύων ψαύσις · 

Ούτως ή γεύσις ήδισΊος% ούτω και γλυκυτάτη-

Ούτω προσήν Β-υμιτερπήςk, ούτω μελιτοφόρος1'. 

2445 Οΐμαι και τήν βασίλισσαν χαίρεσθαι τε και 3-άλλειν 

Ύή τών βοτρύων καλλονή και τών ραγών τω πλήθει * 

Αί τών κλημάτων γαρ πλοκαί καί τών άν&δενδράδων, 

Καί τών ελίκων τό πολύ καί τό βοτρυοφόρον 

Οροφον ώσπερ φαεινόν άλλον εν τω λειμώνι0. 

IIερι τού κάλλους τού λειμώνος. 

245ο Ην ούν ίδεϊν τι &έαμα ξένον εν πάσι τούτοις * 
Εκόμα γάρ ή τών φυτών πανήγυρις έκείνη 
Α ι τών άκάρπων ai Β·αλαί7 δένδρων πληθύς άρρήτως, 
0 τών εύκάρπων εφ υ εν εκείθεν χορός άλλος 
Τών άειφύλλων ξύλων τέ και τών φιλύδρων αύθις, 

2455 Καί τών πετάλων ο εσμός καί τών κλαδών τό πλήθος, 
Τών άκρεμόνων σύν αύτοϊς καί τών όρπήκων πάντων, 
Καί τών καρπών ή σύνθεσις, καί τών δένδρωι· τό δάσος, 
Οικίας άνακτορικής οροφον εμιμούντο. 
Ούτως έσΊέγασεν αύΊόν à ζταυμασΊός τεχνίτης · 

246ο Ούτως αυτόν ώρόφωσε τον Β-αυμασΊόν λειμώνα, 

1 Au lieu de τό je lirais κα<. ' J'aimerais mieux ά-υμοτερπής. 
2 D'où le substantif τερψιθυμία, em- 5 Ce mot manque au Thésaurus. Il se 

ployé par Théod. Lasearis, cod. Par. ι ig3 , trouve dans le dictionnaire de MM. Planche 
fol. 24 ν. : Ύερψιθυμίαν τή ψυχή αυτών et Pillon avec un point d'interrogation. 
έμποιεί. 6 II manque un verbe ici. 

3 II fait ήΙισΊος féminin, à cause de la 7 Peut-être Κα i τών άκάρπων οι θ-αλ-
place de l'accent. Voy. vs. 2432. λοι. 
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Ως μηδ' αυτόν τόν ήλιον ένδοθεν τούτου βαίνειν 

Εί μήπω μόνον èv καιρώ και ζάλης τού λειμώνος, 

Οταν τών δένδρων τά πολλά κοινώς φυλλορροώσιν1 

Κα: τούτων άπορρίπΊωσιν'1 πάσαν την εύκοσμίαν. 

2465 Καί ούτω μεν τά τών φυτών και τών άναδενδράδων. 

Περί πρασιών ευωδών. 

Α ί πρασιαι δέ τών άνθών τών ευωδών έκείνων, 

Α ί πλήρεις ήσαν και φυτών όντων τών μυριπνόων, 

Αρα λεχθήσονται τινι ραδίως; ούκουν οιμαι. 

Ίίς γάρ αύτών τήν σύνθεσιν, τήν τάζιν και τό κάλλοςy 

Ληο Καί τήν πολλήν ισότητα τω λόγω διαγράψει; 

Εδόκει γάρ ό τεχνικός έκείνων φυτοκόμος3 

Εν πάσι τούτοις χρήσασθαι σπαρτίοις ίσομέτροις. 

Αί μέν γάρ ρόδα εφυον, αϊ δέ μυρρίνας ήνθουν · 

Αί δέ νάρκισσον ία τ ε και κρίνα σύν βα λσάμοις, 

2/475 Αλλα δ' αύ άλλαί πρασιαι και κόκκον καϊ αλλά τιk 

Οσα μεν πέφυκεν ή γή ευώδες5 άναφέρειν. 

Περί χροιών τών ευωδών βοτανών 

Πα μποίκιλον ώρα το δέ το χ^ρώμα τών άνθέων * 
Ίών μέν γάρ ρόδων ή πληθύς ΪσΊατο πορφυρόχρους, 
Τά δέ τών μύρτων τάς μορφάς ειχον σμαραγδιζούσας, 

248ο 0 νάρκισσος λευκόχ^ρυσος έφαίνετο μακρόθεν, 
Ίών ιών δέ κοκιανόνύ ως Βαλασσόχρουν ' άρα, 
Εί που τινός άπήλαυσεν αύρας και τής τυχούσης, 
Σκιρτώμενον8 καταμικρόν δίκην τινών κυμάτων, 

1 Ms. 0ιιλλοροούσα. 6 Ce mot est évidemment corrompu. 
2 Ms. άπορρίπίουσιν Anon. de lapidib. cod. Par. 2424, 
5 Et mieux φυτηκόμος fol. ι go v. : Br/puAAos ό διαυγή? και λαμ-
k Peut-être άλλάτία. irpàs, ό 3-αλασσόχρους. 
5 Peut-être ευώδης, ou plutôt ευώδη s Ms σκιρτούμενον. 

ι 5 . 
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1 1 6 N O T I C E S 

ύσΐε και βλέπειν τούς πολλούς1 τών πόρρωθεν βλεπόντων 
2^85 Γαληνιώσαν θάλασσαν ένδον τού παραδείσου. 

Τών κρίνων δε τών καθαρών εκείνων ή λευκότης, 
Ύών δε βαλσάμων ή λαμπρά και πρασινόχρους2 θέα 
Τοΐς θεωμένοις ποταμός έδόκει σίαλατίώδης, 
Σμάραγδος έλογίξετο λίθος τοις όδοιπόροις. 

Περί τών έν τώ λειμώνι όρνέων. 

24yo Ύάς τών όρνέων δέ φωνάς τών έν τω κήπω όντων, 
Καί τήν μελίρρυτον φωνήν τούτων τών κελαδούντων, 
Ύίς άρα διηγήσεται, τις παραδώη λόγος, 
Καν μυριόγλωσσος'' έσΊιν, καν άμετρα καυχάται; 
Τα μέν καθήμενα προς γήν και συγνοκελαδούντα 

24g5 Τά δέ περιπετόμενα και λιγυροφθογγούντα, 
Αλλα συνεφιξάνοντα5 τοις όρπηξι τών κλάδων, 
Κα ί μουσικόν έξάδοντα φθόγγον ώς έν κιθάρα. 

Περί τών εν τώ λειμώνι άνέμων. 

ΥΙρός τούτοις είγεν à λειμών καί τινα τέρψιν άλλνν · 
Επνει γάρ πνεύμα γαληνόν διά παντός έν τούτω, 

2 5οο Σεϊον0 ή ρέμα τά φυτά και τάς βοτάνας πάσας, 
Καί τον εσμόν τών οπωρών κινούν και καταγέον · 
Εϊπες αν τούτο ζέφυρον είναι τού παραδείσου. 
Επνει προς αύξην τών έκεϊ και βλάσΊην άνειμένων 
Κα ί πέμπειν7 άρρητον χαράν και ζένην εύωδίαν. 

2 5ο5 Ίοιαύτ^ν τήν εύπρέπειαν γίνωσκε τού λειμώνος, 

1 Ms. πολλά. 
2 Ce mot manque aux lexiques, ainsi 

que le suivant σ7αλατ7ώδ>/». 
1 A non. cod. Esc. II, Τ, ι o, fol. l\ ι 7 v. : 

Eî δέ 6λα Περσών έθνη καί μυριόγλωτίον 
•γλώτίαν άλλόΦνλον το έννάλιον άλαλά 

ζούσαν τοϊιτό σοι τό βασίλειον ëy/_os έπη-
ΰησε (επέδωσε?) και συνέθραυσε. 

" Ajoutez ce mot aux lexiques. 
5 Ms. άλλα συνεφιζάνοντο. 
0 Ms. σείων — καταχέων. 

Je lirais πέαπον. 
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Ύοιαύτην τήν καλλώπισιν, τοιαύτην τήν ίδέαν 
Εύ 0 ρ αίνου σαν ώς οϊομαι σχεδόν καϊ τούς αγγέλους. 
Ίων γάρ ζεφύρων ai πνοαϊ τών έν τω παραδείσω, 
Ο ήχος τέ τών τερψυχών

 1

 καί τών κοινών δενδρίων, 
•j5io Ο κτύπος δέ τών οπωρών καϊ τών γλυκοκαλάμων, 

Καί τών υδάτων ή πνοή, καί κρότος ο τών Βάμνων, 
Ύών ανθηρών τε βοτανών ή ποικιλόχρους Béa, 
Κα ί τών ανθών τών ευωδών πάντων ή ευωδιά, 
Ο τε άήρ ο ΒαυμασΊός ο φοβερός έκεϊνος, 

251 δ Καί τών σΊρουθίων αί φωναί τών λιγυροφθογγούντων, 
Ύών άηδόνων ai φθογγαί, και χελιδόνων μέλη, 
Ύών ψιτΊακών τά άσματα, τών σπίνων μελωδία ι, 
Καί τών τετΊίγων ai ωδαί μέγα τερετιζόντων, 
È φερον ξένη ν ήδονήν παντί τω παραδείσω · 

2&2ο Οθεν καϊ καθηδύνετο τής κόρης ή καρδία, 
(Ην γάρ άνεμος ήδονής έκει πεπληρωμένος,) 
Καί όδμής γέμουσα πολλής καϊ ξένης ευφροσύνης. 
Καί ούΊω γάρ περίδοξος ή &έα τού λειμώνος 
Καί 8-αυμασίή και χαρίεις2 πάσι τοις καθορώσιν. 

Περί του λοετρού. 

2525 Προς δέ τό δυτικώτερον μέρος τού παραδείσου 
ΧουΊρόν άνωκοδόμητο λαμποότερονύ καϊ μέγα, 
Μετά σΊιλβόντων τηλαυγώς και πολυτίμου λίθων * 
Ύαϊς άρμονίαις δέ προσήν άργυρος κεχυμένος, 
Εχων τούς ήλους συνεχείς έκ καθαρού χρυσίου · 

253ο Αί δέ τών ήλων κεφαλαϊ λεόντων ήσαν κάραι, 

Καί τών αρμών ώς έκ τινών προκύπΊουσαι &αλάμων, 

' Peut-être τερψυγρών. Bien qu'on ne 
connaisse point d'exemple de ce mot, il est 
de bonne formation. 

2 Dans le ms. χαριής. Je lirais χαρίεσσα 
καί &ανμασ1ή. 

3 Peut-être λαμπρότατοι'. 
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ύσΊε δοκεϊν τούς· βλέποντας τας κεφαλάς έκείνας 

POËML , Ν ( , RV ^ , 

ALLÉGOBiQDK Αγρίων εϊναι τό λουτρόν είρκτήν δεινών λεόντων. 
Vleliténiote. 

Περί τού πάτου του λοετρού. 

Εσωθεν δέ γε τό λουτρόν είχεν ώραϊον πάτον, 
3535 Απο πολλών πολυειδών λίθων κεκοσμημένον 

Συντεθειμένων τεχνικώς καί συγκεκολλη μένων 
ίΐς φαίνεσθαι πολύχροον και πάντερπνον τον πάτον 
Εκ της τών λίθων συμπλοκής καί της συνηρεφείας. 

Περί τού τείχους τού λοετρού. 

Ο τοίχος δέ τού λοετρού ένδον φαιδρός ύπήρχεν 
254ο Είχε καί ζώνας διαυγείς έκ λίθων σαρδονύχων, 

É τέρας έκ σμα ράγδων τε, καί πλείους έκ κρυσΊ άλλων, 
Εκ τών σαπφείρων άλλας δέ, καί υακίνθων άλλας, 
Κάκ τίνων λίθων διαυγών άλλας ετέρας ζώνας, 
ίΐς φαίνεσθαι τό λοετρόν πάσι τοις λελουμένοις 

2545 λιεξωσμένον τεχνικώς ζώναις ποικιλοχοόαις. 
Ούτως εκατεκάλλυνε1 τό τείχος ô τεχνίτης, 
ΰς τους λουθήναι θέλοντας πρός αν τούτου τρέχειν 
Τού λούσματος'1 προκρίναιντο τού λοετρού το κάλλος. 

ΓΙ ερι τών λεκανών τού λοετρού. 

λεκαναι δ'ήσαν τέσσαρες ϊσΊάμενα ι μεγάλα r 
255ο Ùv η μεν μία σμάραγδος υπήρχε μονωτάτη, 

Η δ' άλλη λίθος κρύσΊάλλος χιόνος λευκότερα, 
Η τρίτη δ' ήν υάκινθος πολύτιμος ώραία, 
Η δέ τετάρτη φαεινός λυχνίτης άνθρακώδης, 
Ûv άνωθεν εισΊήκεισαν κάραι χρυσαί λεόντων, 

1 Ce double augment se rencontre quel- Notre poëte l'emploie pour la mesure, 
quefois dans les écrivains du moyen âge. 2 Ajoutez ce mot au Thésaurus. 

A 
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2555 Το σΊόμα τούτων εχουσαι χαν$6ν άνεωγμένον 

Καί τό Βερμόν έκπέμπουσαι προς την λεκάνην ύδωρ. AU,ÉGOBIQUE 
.( de 

Αλλαι δε πάλιν τό ψυχρόν έκ τών σίομάτων ύδωρ Meliténiote. 

λίκην σωλήνος προς αυτά? έκχεουσαί πλησμένως'2, 
Καί ήν ή κράσις τών ψυχρών κα ι τών Β-ερμών υδάτων 

2ο6ο Συ^κεκραμε'νων3 μάλισΊα τοί? εν τώ βαλανείω. 

Περί τί/s οροφής τού λοετρού. 

Η ο οροφή τού λοετρού λίθος ήν όνυχίτης, 

Χρυσού? προσφέρων άνωθεν ήλους άκτινοξόλους, 

Ω? φαίνεσθαι τόν ούρανόν μετά και τών άσΊέρων 

Ανωθεν είναι τού λουτρού και σΊάγης πληρούν τόπον. 

2 565 Τοίούτον ήν τό λοετρόν, τοιαύτην είχε κτίσιν. 

Ύοιαύτην τήν οίκοδομήν, τοιαύτην καί τήν Β-έσιν, 

Εί? τέρψιν πάντως καί αυτό τής 8-αυμασί'α? Kopr??. 

ΓΙερί τού Βρόνου τής Σωφροσύνης. 

Μέσον δ' εκείνου τού λαμπρού καί Βείου παραδείσου 
Θρόνο? τί? εκείτο χρυσού? , έργον σοφού τεχνιτου, 

2570 Εκμαξος11 όλος έκ χρυσού χυτός καθαρωτάτου. 
Φέρων από χυμεύσεω? παντοίων ζώων γένη, 
Ω διαυγείς ετύγχανον λίθοι κεκοσμημένοι, 
Συντεθειμένοι τεχνικώς παρά τού χρυσοχόου. 
Ησαν δέ πρώτον σΊοιχηδόν άνωθεν οί λυχνϊται \ 

2575 Ωσπερ φλογώδεις πέμποντες ακτίνας τοις ορώσιν. 

Και πυραυγεϊς6 δεικνύοντες τόν Βρόνον τόν της Kopr??' 
Καί κάτωθεν υάκινθοι πολύτιμ,οι, μεγάλοι, 
Εχοντες χρώμα διαυγές κρυσ7αλλο£ενετί£ον, 

1 Ms. άνεωγμένα. 4 Ce mot manque aux lexiques. 
2 Pour τχεπλησμένως. 5 Ms. λνχνίτες 
3 Ms. συκεκοχσμένχ. 0 Peut-être TZ'jpctvy-η. 
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Καί μετά τούτους σμάραγδος γλοιώδης, ύάατώδης, 

ΡΟΕΜΚ f / \ ~ r>\ / \ ' 

ALLÉGORIQUE 258ο φέροντες τέρψιν ού μικράν τοις ρλέπουσι τον θρονον. 
Meliténiote, Κατά δέ τό άκρότατον τής κεφαλής τού θρόνου 

ΙσΊαντο μάργαροι πολλοί γρυσώ προσηλωμένοι, 
ίΐσει καρύου 1 ποντιχού μέγεθος χεχτημένοι. 
Τοσούτον κατεκόσμησεν τον θρόνον ο τεχνίτης, 

2585 Ων θαύμα πάσι πρόχεισθαι τοις έπι γης άνθρώποις. 
Ύοιαύτην ούν τήν σύνθεσιν ειγεν ο θρόνος άπας, 
Ίοιαύτην τήν εύπρέπειαν, τοιούτον χα ι τό σγήμα · 
Αλλ' είχε καί τί ποίημα τών προρρηθέντων χρείτΊον, 
Ίο φρόνιμον, ώς εοιχε, έμφαϊνον τού τεγνίτου. 

IIερι τών τεσσάρων Ήοάών τού θρόνου και τών τεσσάρων αρετών. 

2590 Ύεσσαρας πόδας είχε γάρ ίσους χρυσοχυμεύτους, 
Εις ανδριάντας γυναικών καλώς τετορνευμένας'1, 
Ων αϊ μορφαι τών αρετών είκόνιξον τάς πρώτας, 
Τήν θαυμασίαν τετρακτύν τών ευ καλών κρηπίδων, 
Ων εΐναι τον μεν ένα πούν Φρονήσεως τον ένα, 
Τον δ' άλλον τής αρρενωπής και τολμηράς Ανδρείας, 
Τον έτερον τής άψευδούς και θείας Αληθείας, 
Κ ai τον σύν τούτοις τέταρτον σΐήλην Δικαιοσύνης. 

Ο πρώτος τ$ούς τού θρόνου ν Φρόνησις. 

ίσ7ατο γούν ή Φρόνησις εύσχήμων και κοσμία, 
Τήν δεξιάν μέν άνωθεν έχουσα τεταμένην, 

2Οοο Καί προς αύτό τό μέτωπον τον δάκτυλον κολλώσα, 
Τήν δέ λαιάν επικλινή φέρουσα προς τό σΊήθος, 
Καί μόνον ού διδάσκουσα διά τού σχήματος με, 
Οτι τον θέλοντα σοφόν αίσθήσεως τω θρόνω 
Ενιδρυθήναι και καλήν ανάπαυσιν εύρήσαι, 

Ms. χαρίου. — 2 Probablement τετορνευ μένους. 
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2605 Χρή κεφαλήν τήν εαυτού τιμάν ανυπερθέτως, 

Ητις έσΐιν ô ποιητής, ο συνοχεύς τών όλων, 

Κα ι φιλήδονους λογισμούς έλα ύνειν έκ καρδίας. 

Τούτο γαρ οίμαι τήν λαιάν σαφώς συμπαρεμφαίνειν 1, 

Μέρος τό περικάρδιον συνθλίβουσαν τού σΊήθους. 

2 6 ί ο Τοιούτον μέν Φρονήσεως έτύγχανε τό σχήμα, 

Ενός ποδός άποπληρούν, ώς έφην, ύπουργίαν. 

Ο δεύτερος τΰούς τού Βρόνου ή Ανδρεία. 

Τό τής Ανδρείας δ'ϊσίατο συνήθως ώπλισμένον, 
Τό κράνος έν2 τή κεφαλή, τή δεξιά τήν σπάθην, 
Καί τήν ασπίδα τή λαιά, και σιδηρούν χιτώνα 

2615 Μέχρις3 οσφύος κάτωθεν, όν Βώρακα καλούσι. 

Πρός τούτοις μίτραν, κουλεόν, φαρέτραν, τόζον, βέλη, 
Κα ί τάλλα τά προσήκοντα τοις σίρατηλάταις όπλα, 
ϊν'^εχοιεν οι βλέπονΊες ύπόδειγμα κυρίως 
Οτι τόν φέρειν μέλλοντα τινών τάς ασθενείας 

2620 Ανδρέϊον είναι και σΊερρόν πάντα καθωπλισμένον, 
Καί κτείνειν μεν τούς άφανεϊς έχθρούς και πολεμίους, 
Φέρειν δέ και τά τών έχθρών γένναιοφρόνως5 βέλη 
Τω ποικιλόφρονι νοϊ πάντοθεν πεφραγμένον6. 
ΐ£έ7 και Βήλυ τήν μορφήν τό τής Ανδρείας σχήμα, 

2625 Αλλ' όμως οϊδεν άρρενος άπογενναν άνδρείαν. 

0 τρίτος Ίΰούς τού Βρόνου ή Αλήθεια. 

Ι^έ8 και τό Βαυμάσιον τής Αληθείας σχήμα 
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1 Ms. έμπαρεμβαίνειν, et το σΊήθος. 
1 Dans le ms. ω pour εν. 
3 Ms. μέχρι xai οσφνοζ. 
4 Ms. rjv έχοιεν. 
5 Cet adverbe, qui manque au Thésau-

rus, a aussi été employé par Théodore 

TOME xix, 2 E partie. 

Studite, cod. Par. 8 g i , fol 109 r. Voy. 
également le cod. Par. 24o3, fol. 49, et 

^Fatal. codd. g r. Nan. p. 145. 
6 Ms. πειραγμένος. 
7 Ms. εί Se. 
8 Ms. τί δέ. 

1 6 

ι 
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poemf Tfj δεζια φερούσης μεν λαμπάδα φλογοφόρον, 
ALLÉGOJUQÛE rfpjj ^ τού σΊόματος ψαυούσης τών χειλέων, 
Meliténiote. ή πάντως ότι '(̂ co? έσ7ίν καί (pcos φλογίζον αύθις 

26.3ο Λαμπρύνουσα τού$ αληθείς και φλέγουσα τούς ψευδείς 
οιδε φλέγειν τον κηρόν το πυρ και κατακαίειν · 

Τό δε κρατείν τού σΊόματος κρατεϊν έσΊι τού ψεύδους. 
Εί δέ κηρός ύλη φωτός και μέλίτο£ δοχεϊον, 
Γνοίης και τούτο προφανώς ώς από τών συμβόλων, 

2635 Οτί γλυκα,ίνειν δύναται και τρέφειν και φωτίξειν 
lias λόγος προερχόμενος έξ αληθών χειλέων, 
Καί πλέον οΐδε τού φωτός ο αληθής1 έκλάμπειν, 
Καί συσΊηρίζει τον λαμπρό?; Spôvov τής Σωφροσύνης. 

0 τέταρτος τζούς τού θρόνου η Δικαιοσύνη. 

Τό μέντοι 3-αυμασΊότερον Δικαιοσύνης σχήμα 
264ο Èv τή λαιά μέν πλάσΊιγγα χειρι τό φώς~ κατεϊχεν, 

tσόρροπον τα σΊάθμια κατ άμφω κεκτημένην 
Ύήν δεξιαν δέ τείνουσα πρός ουρανού τό ύψος, 
Kai τούτο πρός τον Β-εατήν άνευ φωνής βοώσης, 
Οτι τήν πλάσΊιγγα Θεού βλέπων τήν άνωτάτην 

•2645 Ορθώς εις πάντας δίκαζε τάς άδεκάσΊους κρίσεις, 
Κ,δωροδόκητος κριτής ών εν τοις κρινομένοις · 
Ορα τεχνίτου μηχανήν, όρα τεχνίτου φρένα4. 
Οίμαί γάρ ούτω συνετώς ούτω κατασκευάσαι 
Πρ05 πλείονα καταρτισμόν τού 3-ρόνου τής κυρίας 

265ο Ως συνεχώς προσβλέπουσα τάς άρετάς èv τούτω, 
Mr; κατεπαίρειν τε πολλά μηδέ κομπάζειν μέγα, 
Αλλά φρονεΐν μέν ταπεινά τήν φρόνησιν ορώσα. 

Φ 
1 Ms. ό άληθής λόγος έκλάμπειν. J'ai re- ' Peut-être σοφάς. 

tranché λόγος, qui se trouve déjà au vers 3 Ms. κεκτημένη. 
précédent et qui rend celui-ci trop long. * Ms. φρέναν. 
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^Ανδρίζεται δέ συνετώς βλέπουσα την άνδρείαν, 

Φιλεΐ δέ τήν άλήθειαν τήν σΊήλην αίδουμένη, 

2 655 Καί πάσαν πράξιν και βουλήν ζυγόν εύθυδικαίας 1 

Τώ κριτικώ τού λογισμού πάντοτε ταλαντεύειν * 

Εγγύς τήν σΊήλην έχουσα τήν τής Δικαιοσύνης 

Καί τών τεσσάρων αδελφών φαίνεται διφρηλάτης'2. 

Ούτως κατωχυρώσατο τήν τέχνην ο τεχνίτης, 

2 6 6 0 Mr? ποτε ταύτην ή πληθύς τών εύφρανών κινήση " 

Καί γαυνωθή ταίς ήδοναΐς ίσως καϊ παρεκκλίν}}. 

θέλων δεk μή τών άρε τών και μόνον τή μιμήσει, 

Αλλά γ ε και τών λυπηρών εκδειματούν5 τω φό§ω, 

Ακουσον τί σοφίζεται καϊ τί κατασκευάζει. 

Περί τών ίσΊαμένων δύο σΊηλών εις τον Β-ρόνον αύτης, 
ήγουν ζωής καί Βανάτου. 

α665 Ενθεν κάκέίθεν εσΊησε τού Βρόνου σΊήλας δύο -
Ων ή μέν μία γύναιον έτύγχανεν ώραίον, 
Κεγαλκευμένον τεχνικώς έκ καθαρού χρυσίου, 
Χαροποιόν τό πρόσωπον δεικνύον και τήν Βέαν, 
Κυματουμένους τών τριχών προσφέρονβ τούς πλοκάμους, 

2670 Καί τήν μορφι)ν άσύγκριτον και ξένον χαρακτήρα, 
Εν άμφοτέραις ταΐς χερσιν λαμπράν φιάλην ' έχον 
ΜεγίσΊην, γ^ρυσογάλκευτον, έσφυρηλατισμένην, 
Èv ή προσήσavs τά τερπνά πάντα τού βίου τούτου, 

1 Lisez ευθυδικίας. Théodore Lascaris, 
cod. Par. 3o48, fol. 78 r. : Πόσ>?ν δ'έ-
χειν και τήν εύθυδιχίαν, πόσον τό χριτι-
χόν, πόσον τό μεγαλοπρεπές χαι μεγαλο-
φυές. 

' Mieux διφρηλάτις. 
3 Ms χινήσει et les verbes suivants a 

l'indicatif. 
J'ai ajouté δέ 

5 Du verbe έχδειματόω, qui manque au 
Thésaurus, vient le substantif έχδειμάτωμα 
employé par German.Constantinopol. cod. 
Coisl. 278, fol. 5 ν. : ΪΙορεύσονται εύσΊοχοι 
βολίδες άσΊραπής, ταύτα τά έζ αιθέρος έχ-
δειμ ατώματα. 

6 Ms. προσφέρειν 
7 Ms. φυ έχων. Au-dessus άλην 
3 Ms. προσούσαν 

ι Ο . 
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Màpyapoi, λίθοι και χρυσός, άργυρος και βοτάναι, 

allégorique 2β75 Λε'ν^ρα καί κτήνη 1 και νηκτά καί πετεινά καί ζώα, 
Meliténiote. Τά μεν προς γήν συρόμενα, τα δέ περίπατουντα, 

Κ ai πέπλων είδη διαυγών καί πάν είδος ώραϊον. 
Εις τήν φιάλην εφερεν τό γύναιον έκέϊνο 
Kai προς τήν Κ όρην ετεινεν τάς χειρ ας άμφοτέρας, 

•i68o Ωσπερ δίδουσα'2 προς αυτήν έκείνην τήν φιάλην. 
Ούτω μεν ούν φαινόμενον τό σχήμα τού γυναίου 
ΕύΊέχνως παρισΊάμενον τού Βρόνου δεξιόθεν 
Προς δέ τό μέρος τό λα ιόν τέτευχε τουναντίον, 
Ανδρα χαλκούν καί δυσειδή καί μέγαν και ζοφώδη, 

2685 Μελάγχρουν, άγριώτατον καί βδελυκτόν τή Βέα, 
Κόρας ύφαίμους έχοντα καί λεοντώδη χείλη, 
Καί τρίχας άνω τήν ορμήν χοιροειδώς3 έχούσας, 
Φόνιον δέ που βλέποντα δεινώς προς τούς ορώντας, 
Ύή μέν παλάμη τής χειρός ποτήριον κρατούντα, 

2690 Ύών απευκταίων τοίις βροτοΐς φαρμάκων έμπλησμένον 
Ύή δεξιά δέ φάσγανον μακρόν και καμπυλώδες, 
ΕσΊιλβωμένον, σιδηρούν, δίσΊομον, τεθηγμένον 
Ôg προς τήν Κόρην μανικώς οράν σφοδρώς έδόκει, 
Οία πιγκέρνης αναιδής διδούς αυτή τό πόμα 5, 

i6q5 Καί τή χειρί τήν άπειλήν σημαίνων τού φασγάνου. 
Ύαύτας τάς σΊήλας έγωγε βλέπων έξεθαμξήθην, 
Και καθ' αυτόν έθαύμαζον φροντίζων τίνος χάριν. 
Εκ δεξιών μέν έσΊησεν Κόρην ο καλλιτέχνης, 
Και πάντες τήν άπόφασιν εύραμεν τού Βανάτου 

2700 Παρά τού πάνΊων ποιητού τού ζώντος εις αιώνας, 

1 Ms. κτείνει. 5 Peut-être πώμα. Jo. Cinnani. lil). 11. 
2 Ms. διδοΰσav. n° 8 : Χνήρ παρά ΪΙέρσαις επιφανής, Ôs 
3 Ms. χειροεώώς. δειπνοϋντι τω σουλτάν ενετίθει το έκπωμα 
4 Ce qui confirme la glose d'Hésychius : ταΐν χερσίν · IIιγκέρνην τούτον Ρωμαίοι κα-

Εμπλησμένην, πεπλησμένην. λούσι. Voy. Ducange, ν. Πιγκέρνης. 
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POÈME 
ALLÉGORIQUE 

de 
Meliténiote. 

Ού yukcL ρέοντας ρευσΊόν, αλλά τούς θείους λόγους, 
Δίων αρδεύονται ψνχαι πάντων τών φιλοθέων, 

?.η\ο Αίών καταφωΊίζονται και σώζονται κυρίως. 
Ίρέις μέν τάς Μ ούσας λέγουσι τάς γαλακτοτροφούσας 
Και τιθηνούσας τούς σοφούς έκείνους τών Ελλήνων, 
Ας και πολλάς] φημίζουσι παρόχους είναι λόγων, 
Σαπφώ, Κλείώ και Ερατώ ταύταις έπωνυμίαις. 

^7Ι5 Εμάς5 δέ μούσας νόησον τάς θεολόγους βίβλους, 
Ύάς θεϊκάς και συν αύτω3 τάς ήθικάς έκείνας-
Αόγους γάρ αύται γάλακτος βλυσΊάνουσι πλουσίως, 
Καί τάς άνίκμους τών ψυχών και κατεζηραμένας 
Εις γνώσιν έμ£ι£άζουσιν τής ουρανίου δρόσου. 

2720 Ταύταν τάς μούσας νόησον έμάς θεραπαινίδας, 

Από σπαργάνων τάς αυτών θηλάς μοι παρέχουσας. 
Ενταύθα δέ προσΊέταγμαι και κατοικείν καϊ μένειν 
Περί τούς δόμους θαυμασΊούς κρείτΊονας τούτουςξένε, 
Αι δύο προς άνάπαυσιν εχουσιν άδελφαί μου, 

2725 Ùvk και τό κάλλος ού μικρόν ο βλέπεις διαφέρει, 
Ενθα και συναυλίζονται τή τού πατρός κελεύσει. 
Ούτως ειπούσα παρευθύς εις τον ναόν έχώρει, 
Εμού κατόπιν βαίνοντος και συνακολουθούντος. 

DES MANUSCRITS. · 
Ôv πάντα τά δρώμενα παραγαγών τω λόγω, 
Απάντων εσΐι ^ασίλεύν τών άνω και τών κάτω. 
Ούτός έσΊιν έμός πατήρ, ούτος αυτός, ούκ άλλος-
Μητέρα δέ μου νόησον τήν άκαταληψ ίαν, 

2705 Αγάπην και ταπείνωσιν είναι τάς άδελφάς μου· 
Τήν αληθή νησΊείαν δέ γίνωσκε τιθηνόν μου, 
Év τούς μαζούς έθήλασα βρεφόθεν άκορέσΊως, 

1 Peut-être πολλών. Sapho ne faisait 
point partie des neuf muses. Voy. Apollod. 
Bibl. I , 3 , 1. Ms. Αρετώ. 

3 Ms. έμούζ. 
3 Peut-être σύν αύτats. 
4 Ms. Ôv. 
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POËME Περί τού VOL ού. 
VLLEGORIQOE 

Meliténiote. Ειχεν δ' έκέϊνος ô ναός κατασκευήν ποικίλην 
273ο Εκ τίνων λίθων διαυγών πρασίνων τακτωρίων', 

Οϊτινες και χλοάζουσιν έλατΊον τών σμαράγδων, 
Οτι και σμαραγδίξουσιν και ήτΊονε5 ορώνται, 
Εκ γένους όντες και αυτοί σμαράγδων χλοιαξόντων2. 
Ού το κάλλος άμήχανον ήν ίδείν έν άνθρώποις · 

2735 Τόν Σολομώντειον ναόν σχεδόν και γάρ ένίκα. 
Ουκ ήν έν τούτοις τις χαλκός, ού σίδηρος, ού ζύλον, 
Ού λίθων διακόσμησις τραχέων καϊ συνήθων, 
Ού πλίνθων5 πλάσΐς, ού πηλός, ού σύγχυσις άσβέσΊου, 
Ουκ άλλο τι τών υλικών τών ωκοδομημένων · 

•2-jâo Αλλ' όλος ήν άπό χρυσού καϊ λίθων πολυτίμων, 
Από μαρμάρων φαεινών, έκ καθαρών αργύρων, 
Εις όνομα τού πλάσΊου μου Θεού τού φιλανθρώπου, 
Kai τού Υιού, και Πνεύματος, Τριάδος τής αγίας-
Efc όν συχνώς εσχόλαζεν νύκτωρ καϊ καθ' ήμέραν, 

2745 Πρός όν είχε τήν εμφασιν πάσαν αδιαλείπτως 
Κορεννυμένη τής τρυφής τού &είου παραδείσου · 
Εις όν άγάλλονται χοροί ποθούσι τών δικαίων, 
Kai τών γήινων και φθαρτών πάντων καταφρονούσα 

Περί τού τάφου της Κόρης. 

Κατά δέ τό προαύλιον ταύτης τής έκκλησίας 
2 7»ο Μνημείον είδον φοβερόν, καϊ &άμ£ει συνεσχέθην 

Αν δέδοικε τον θάνατον σκοπόν ή σωφροσύνη, 
Αν άρετάς καλύπΊουσιν ώς τούς νεκρούς οι τάφοι. 
Καί τί το μέγα &έαμα, και τι τού τάφου χρεία, 

Ms. ταχτορίων. Voy. ν. 1 1 τ ω ν , comme plus haut, 2 7 3 1 , γλοάζουσιν. 
° Peut-être l'auteur a-t-il écrit χλοζξόν- 3 Ms. πληθών. 
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. Ελογιζόμην καθ' αυτόν, πολλάς έννοιας σΊρέφων. 

2755 Η δε προγνούσα μου καλώς ταύτας τάς ένθυμήσεις 
Πάσαν τήν άμφισξήτησιν έλυσε Βαυμασίως, 
« Ού &νήσκουσιν αί άρεταί, λέγουσα, νεανία · 
Ου γαρ Βνηταί πεφύκασιν, ούδέ φθαρταί τήν φύσιν * 
Αί τού άφθαρτου γάρ πατρός άφθαρτοι Βυγατέρες. 

2760 Πλήν τοις ποθούσιν άρε τάς μνήμη 3-α νάτου 'χρεία 

Κα ί σΊεναγμών καί κωκυτών καί Βρήνων και δακρύων · 
Τούτου γάρ χάριν έσΊησεν τόν τάφον τούτον ώδε. » 
Καί ήν δακρύων πρόξενος ως αληθώς ο τάφος * 
Οί'αν γάρ τήν κατασκευήν είχε παρηλλαγμένην, 

2765 Εκ λίθων μέν ήν λαξευθείς εύτέχνως αιματίτου, 
Ύήν όψιν μελανίξουσαν έχοντος καί ζοφώδη, 
Δηλούντος τού λαξεύσαντος συμ§ολικώς τόν τάφον 
Τό τού 3-ανάτου ζοφερόν έκ τής χροιάς τού λίθου · 
Ους γάρ οι τάφοι κρύπΊουσι τούτους καλύπΊει ζόφος. 

2770 Ανωθεν δέ τού μνήματος τού λελατομημένου 
Στοά τις ήν περικαλλής, είς ήμικύκλου σχήμα 
Éγηγερμένον τεχνικώς παρά σοφού τεχνίτου, 
Μονοειδής εκ καθαρού καί τηλαυγούς χρυσίου, 
Τά ένδον κούφη, καί πολλών ελίκων πεπλησμένη \ 

2775 Καί τετρημένη γύρωθεν οπαίς μυριαρίθμοις, 
Αφ' ων εισδύνων άνεμος ένδοθεν τών ελίκων 
Στρο£ούμενος, είλούμένος άρρήτω τινι τέχνη 
ΙΙοτέ μέν έπεμπεν κλαυθμούς 3-ρηνωδουσών γυναίων 
Επερχομένων είς νεκρόν καί μοιρολογ ου μένων2, 

2780 Οταν πραέία τίς φωνή προσέπνει δηλονότι · 

Ποτέ δέ πλήθους συμμιγούς γοεράν τραγωδίαν, 
Ω? ογλων πλείσίων υπ' ανδρών βαρβάρων συσχεθέντων, 
Οτε πολλάκις άνεμος σφοδρότερος είσήλθεν. 

1 Ms. τηεπλνσυ.ένον. — 2 Ms. μυρολ. 
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Ούτως εύτέχνως τάς όπάς έτευζεν ό τεχνίτης-

allégorique 2785 Ούτως τόν τάφον γοερόν έποίησε τής Κόρης, 

Meliténiote. Οπάς μεγάλας τετευχώς άλλας μικράς, μεγάλας', 

Καί τινας άλλας πλείονας και μόλις φαινομένας, 

Καί προς αύτάς τάς σύριγγας ένδον χατασχευάσας, 

ΩσΊε τού πνεύματος αυτών μέσον εισερχομένου 

279° Εναρθρον πέμπουσαι σχεδόν θρήνον έχ τής χαμάρας 

Ύον έν τω τάφω χείμενον ώσπερ μοιρολογούνται2. 

Καί ήν τό μέλος τών οπών λύπης πεπληρωμένον, 

ίίς χα ί τούς όντας μήχοθεν χινέϊν προς θρηνωδίαν 

Και πείθειν τρέχειν άπαντας άχοντας προς τον τάφον * 

2795 Οθεν ίσΐάμην έννεός ούχ έχων τί προκρίναι. 

ΕξεπλητΊόμην γάρ ορών τό μέγεθος τού δόμου, · 

Καί τών εντός χα ι τών έκτος και τών3 μεσΊών χαρίτων. 

Ύής κλίνης τήν κατασκευήν, και τό τής ταύτης πέπλον 

Εθαύμαζον, και τών φυτών τών κρυσΊαλλίνων ύψος, 

2800 Ύών ινδαλμάτων τήν πληθύν, τήν τέρψιν τού λειμώνος, 

Ύήν τής κινσΐέρνης σύνθεσιν και τών έν τή κινσΊέρνη, 

Καί τών ορνίθων τάς φωνάς τών λιγυροφθογγούντων, 

Καί τού λουτρού k τάς χάριτας και τό τού θρόνου κάλλος. 

ΕΓ πως έπήνουν τον ναόν και τον τού τάφου λίθον, 

a8o5 Καί τής σΐοάς τήν μηχανήν τήν άνωθεν τού τάφου· 

λιαπαντός εύφήμουν δέ τήν τέχνην του τεχνίτου -

Ηνίκα δέ τό πρόσωπον έ£λεπον τής δεσποίνης, 

Ύών φαινομένων έκφαντών5 άπάντων άμνημόνουν, 

Κα ί πάντας έπειθον0 αύΊής 3-α υμάξειν τήν ιδέ αν. 

Peut-être άλλα?, μικράε μέν αλλα?. 5 Cet exemple prouverait qu'il faut 
Ms. μνρολογοΰντα. écrire èxfiavrôs, et non έκφαντos. Henri 
Peut-être όντων. Estienne est d'un avis contraire. 
Ms. λοετροϋ, contre la mesure. 6 Ms. έπειθεν. 
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2 8 1 5 

Περί τον κάλλους αυτής. 

2810 Ακουσον δέ και της μορφής τήν έκφρασιν έκείνης, 

Κα ι τέρφθητι καϊ χάρηθιλ τή ταύτης διηγήσει, 

Και Βαύμασον καθ' εαυτόν τής αρετής τό κάλλος. 

Πάσι γάρ ήν άμήχανος, άσύγκριτος, ροδόχρους, 

Εύοφρυς2, εύσΊολος, λαμπρά, ^ραεία, λεπΊοτάτη, 

λευκή καθάπερ ή χιών, χαρίεσσα, κοσμία, 

Εύρινος3, εύχρους, εύειδής, ύπόξανθος, ούλόθριξ'% 

Ίήν ήλικίαν ευπρεπής, εύμετρος5 κατά πάντα, 

Τό σχήμα πάνυ όρθιος ώς άτριβής τις κ ίων, 

Και τήν κυπάρισσον αύτήν νικώσα τή συγκρίσει, 

Ποτιζομένη ταϊς ροαϊς, ώς οίμαι, τών χαρίτων. 

Ίαύτης τό βάδισμα γλυκύ, τέρπον τούς καθορώντας · 

Δίκην γάρ αύτη ποταμού τήν κίνησιν ποιούσα, 

ΪΙοταμοπεριπάτητος6 έδείκνυτο τοις πάσι, 

Βαδίζουσα γαλήνιον και βαίνουσα ταχέως. 

Ύήν κεφαλήν χρυσοειδή τής κόμης ζανθιζούσης 

ΪΙτΙον1 ενταύθα τις ίδών μακρόθεν ισΊ αμένη ν, 

είναι χρυσοπλόκαμον τήν κόρην και χρυσόχρουν, 

Χρυσοχυτοζανθότριχον σΐίλβουσαν ώς χ^ρυσίον. 

Είχε και μέτωπον λευκόν χιονογαλακτώδες, 

83ο Καί λεπΊοτάτας τάς όφρύς, πλήν ου ζανθάς τήν τρίχα, 

Αλλά τι χρώμα κυανόν εύχρουν ενδεικνυμένας, 

ί82 

J825 
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M e l i t é n i o t e 

1 Ms. χάρη t. 
3 Ms. ευοφρος.Tzetz. Anteh. 1 1 5 : H γάρ 

έην λευκή,τερενόχροος, εύοβρυς,εύριν. Hé-
phaest. Theban. cod. Par. 2/ii5, fol. 9 v. : 
Εύοφρυς, μέσος τό μέγεθος και λεττΊός. 

3 Hephgest. Theban. cod. Par. 2^17 , 
fol. 46 r. : Mικροκέφαλος, εύρινος. On disait 
également ενριν, voy. la note précédente. 

TOME \ i x . 2e p a r t i e . 

4 Ms. όλόθριξ. 
5 Ms. άμετρος. 

Ajoutez ce composé au Thésaurus, ainsi 
que les mots ποταμοφορία, cod. Par, 2661 . 
fol. 272 v., et ποταμόρειθρος, De Mirac. 
S. Deinetrii, Bollancl. Oct. t. IV, p. 162 : Δά-
κρυα ποταμό ρείθρα, έκχεόμενα. 

' Probablement 11η verbe corrompu. 

1 7 
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130 NOTICES 
Ω? φαίνεσθαι τοις βλέπουσιν τήν Βέσιν τών οφρύων · 

M.LEGORiQDE Αψίδας είχε κυανάς, εύκύκλους, ήμικύκλους · 
Meliténiote . Τ0 βλέμμα ταύτης ένυγρον, χαρίτων πεπλησμένον · 

2835 Η ρις τήν Βέσιν εύπλασΊος, ανάλογος, ευθεία, 
Ύήν τού προσώπου τήν μορφήν κάλλος συντεθειμένη. 
ΑΊ παρειαι δέ τρίχροον επέφαινον το χρώμα, 
λευκόν ομού και κόκκινον καί περιπορφυρίξον ' , 
Ω? τοις δρώσι φαίνεσθαι τάς παρειάς εκείνας 

284ο Πορφυρολευκοκόκκινον έχειν χρωματουργίαν. 
Τά χείλη §έ κοκκο§αφή'2 φαινόμενα τήν &έαν, 
Παρομοιούντα προφανώς τοΐς μυριπνόοις ρόδοις 
Εκ τών καλύκων νυμφικώς άρτι προερχομένοις % 
Ούτω? ώρώντο φαεινά κοκκινο£ε§αμμέναk, 

28.45 Ωσΐε δοκεϊν τοις βλέπουσιν τά χείλη τά τής κόρης 
Εχειν βαφήν ροδοξαφή 3 καί ρόδων είναι φύλλα. 
Ο πώγων δέ λευκότατος κρυσΊαλλογαλακτόχρους6. 
Ούτω? ή κόρη τήν μορφήν πάσαν ύπερενίκα. 
Εμπνουν εδόκουν γούν οράν τω τότε τήν σελήνην, 

285ο Η και τόν ήλιον αυτόν επί τής γής βαδίζειν 
Ω? είς άνθρώπου σχήμα τι ' ούτω μεταπλασθέντα, 
Και πείθειν εΐχον εαυτόν ώς άύλον ή Kopr? 
Σχήμα τι φέρουσα μορφήν όλη συγκεκραμένη \ 
Τό προσημάντηρον μαθών άπαν άπλανεσΊέρως, 

2855 Ο μόλις 'ίσχυσα μαθεΐν ύσΊερον έκ τής Κόρτ??. 
Καί τίς εκείνης τής μορφής συγγράψαιτο τό κάλλος; 

1 Ce mot manque aux lexiques. σ7άλλωσις, employé par Jean Stauracius 
2 Voy. plus haut, vers 456. in S. Demetrium, cod. Coisl. 1/46, fol. 28v.: 
3 Ms. προερχόμενα. Κα i τής έμφυτου τών πολιτών δυνάμεως 
s Ajoutez ce mot aux lexiques. τελεία κρυσΊάλλωσις. 

Ms. ροδοβαφην. ' Ms. σχήματα 
fi Ce composé manque au Thésaurus, s 11 y avait όλην συγχεχραμενην, mais 

auquel on peut ajouter aussi le mot κρυ- on a gratté les v. 
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Τις παραδώη τή μορφή, καϊ τις διαμορφώσει 

Γίοικιλοχρόοις χρώμασι ζωγράφων τήνπαρθένον; allégoriqui· 
ΠοΓο$ δε λόγος ποιητών εύγλώτΊων παρασΊήσει; Meliténiote. 

2 8 6 0 Πάντων ορών τάς χάριτας του κάλλους μειδιώσας ι, 

Καί της σοφίας τό πολύ, και τό γλυκύ τού λόγου, 

Ομηρος ô σοφώτατος έγραψεν αν τήν Κόρην. 

ϊσΊαται μέσον τών μουσών καϊ μέσον τών χαρίτων, 

Η καϊ παράδεισον τερπνόν είναι τών νηρηίδων 

2865 Ανθών παντοίων ευωδών καϊ δένδρων πεπλησμένον2. 

Ούδέν δ' Ισάζιον αυτής απείρων &αυμασιών · 

Οθεν τών πάσιν ίμερτών εύφορηθεϊς3 εις κόρον 

Τ μνον εύχα ρισΊήριον άνέπεμπον τή Κ όρη, 

Ω* τής τοσαύτης ηδονής καϊ τής χαράς προζένω 

2 8 7 0 Η δέ λαβούσα τής χειρός ήγαγε πρός τήν πύλην, 

Καϊ λόγοις πρός με συμπαθώς έχρήσατο τοιούτοις · 

«Ανθρωπε, λέγουσα, φθαρτέ, φίλε τής αφθαρσίας, 

0 ίκτείρω σε τής πρός ή μας α ύτόμολος 5 ελθόντα, 

Καί βούλομαι διδάζαι σε τήν γνώσιν τών ενθάδε, 

287.") Τών έξωθεν καϊ τών έντός φημϊ τού παραδείσου, 

Οπως διδάσκαλος φανής6 πολλοίς τών οψιγόνων 

Πρός άρετήν τό φρόνημα τών νέων διεγείρων. 

Καϊ δή μοι πρόσχες ακριβώς, καϊ τά βελτίω γνοιης. 

Η μέν οδός ήν ώδευες εκείνην καταμόνας, 

2 8 8 0 Η τών ανθέων τών φθαρτών καϊ δένδρων πεπλησμένη, 

Χάρυβδιν μέσον έχουσα κρυβδήν όρωρυγμένην, 

Οδός ύπήρχεν άντικρυς τούδε τού πλάνου βίου, 

Τ έρπουσα μέν ταΐς ήδοναϊς, πέμπουσα ' δέ προς χάος 

Ms. μιΐιώσα. 3 Peut-être: Οίκτείρω σέ τον προς ημάς 
Ms. πεπλησμένων. αύτόμολον ελθόντα. 
Lisez εμφορηθείs. '' Ms φανείς. 
Ms. προξένου Τ έρποντα et πέμποντα dans le nian 
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Τ ούς τερπομένους ήδοναΐς 1 αίφνης τής αμαρτίας. 

ALLÉGORIQUE 2 8 8 5 Χάρυ£δις γαρ ώς αληθώς έσΊίν ή αμαρτία, 
Meliténiote. Hp^s ήν φιλήδοναι'2 ψυχα ί πίτΐΊουσιν άπροόπΊως, 

Ων τοις γηίνοις καί φθαρτοΐς οϋσαι προσηλωμέναι, 
Και τάς αισθήσεις συνετώς ού χαλιναγωγούσαν 
Α ι τών παθών γάρ ήδοναί κα ι τά τερπνά τού κόσμου 

2 8 9 0 Δένδροισι παρ εικάζονται, φυτοίς τ ε και βοτάναις-
Αμάρα ντον 3 γλυκύτητα και τέρψιν κεκτημένα · 
Πλ)?ν εϊ τις βλέπεινk προς αύτά διαπαντός ού θέλει, 
Αλλ' ώσπερ κτήνος προς τήν γήν Si όλου κατανεύει 
Κ ai γοεραΐς τών νοερών έπισκοτεΐ φροντίσιν, 

2895 Αλλ'ών κυρίως άνθρωπος άθρεϊν άνω τήν ώπα, 
Εύθέως έλλαμφθήσεται ταΐς ζέναις λαμπηδόσιν 
Ύών οικημάτων τών έμών, μισήσει δέ τά κάτω, 
Κα ί προς τήν λάμψιν τού φωτός δρ αμεΐν επιζητήσει, 
Ού μέντοι μόνος και χωρίς έμού τής σωφροσύνης 

2900 Ύής τών φρουρίων τών επΊά λυούσης τάς δυνάμεις 
Και πάσαν άδιόδευτον τούτου μηχανουργίαν 
Α ιοδεύτην0 τοις πρόσφυξιν πάσι παρεχομένης*'. 
0 γάρ οικείοις χ^ρώμενος θελήμασιν ή εΐση 
Καί έκζητών παρά Θεού βοήθειαν εύφρόνως, 

2905 Μηδ'οδηγόν προς τά καλά τήν Σωφροσύννν έχων, 
Είρχθήσεται μέν τάχισΊα τω πρώτω τών φρουρίων, 
Π ικράν δέ τήν άπώλειαν και κόλασιν εύρήσει, 
Διπλήν ζημίαν πεπονθώς έζ ύπερηφανίας. 

Ερμηνεία τών επΊά φρουρίων. 

Ο7 τών επΊά γάρ άριθμός φρουρίων δυσαλώτων 
1 Ms. ijhovfjs. ' Dans le ms. βλέπει. 
' Lisez φιλήδονοι. J Lisez διόδεντον. Voy. vers 633. 

Dans le ms. άμαράντων. Le copiste a ,J Ms. παρεχομένη. 
sans doute omis quelques vers. J'ai ajouté l'article ο 
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2910 ΧίνίτΊεταί σοι τό πολύ τών νοητών παγίδων 

' POË.ML 

Καί1 κωλυούσιν εύμαρώς προς άρετήν βαδίσαι ALLÉGORIQUE 

Καί τών αιώνων τών έπΊά τάς δυσχερείς διόδους · Meliténiote. 

A s επί λύμη τών ψυχών καϊ τών καλών κωλύμη'1 

Είς γενεάς καί γενεάς εις τούς έπΊά αίώνας 

2915 ΕσΊησεν ώσπερ φρούρια κλόνου3 καί μετά τρόμου, 

Ωί τής κακίας ερασΊής, πατήρ τής πονηρίας, 

Τα πάθη λέγω τής σαρκός, καί τούς πικρούς πολέμους, 

Καί πάσαν άλλην κάκωσιν ως ποταμούς καί Βήρας, 

Βόθρους καί τείχη11 μέγισΊα, γεφύρας σΊενωτάτας, 

2920 Καί τάλλα πάλιν τών έπΊά πολυειδών φρουρίων 

Ίών επί Βήκαις5 ταΐς έμαΐς · ο διελθών τάς Βύρας, 

Ύήν πύλην τήν δυσάνοικτον, ήν Κέρβερος μέν έξω, 

Ενδοθεν Βεΐος άγγελος καθώς οράς φυλάτΊει, 

Φάσγανον φέρων ταΐς χερσίν καί βέλος φλογοφόρον, 

2925 Âφό§ως εισελεύσεται καί μετά παρρησίας 

Ύόν τών άφθαρτων εννοιών Βεάσασθαι λειμώνα, 

Καί τοΐς èv τούτω ΒαυμασΊοΐς τόν νούν ένασχολεΐσθαι, 

Ού£όλω$ μνείαν τών ρευσΊών ποιούμενος ένθάδε. 

Ύίς γάρ ορών τών έκπαλαι σοφών ανδρών τήν σΊήλην, 

2930 Καί τών ανδρείων σύν αύταΐς0 κριτών καί βασιλέων, 

Καί τών έν άλλοις πολλαχώς φανέντων ευδόκιμων 

Καί άγαθοΐς καί πονηροΐς καί φαύλοις καί μή φαύλοις, 

Εί τούτων τό διάφορον ήκριξωμένον μάθοι1, 

Καί πώς οι μέν εύρίσκουσιν άφθαρτον βασιλείαν, 

2g35 Οί δέ γε φαύλοι κόλασιν φρικτήν είς τούς αίώνας, 

Ού τών κακών έκφεύζεται8 καί τών καλών ζητήσει; 

Peut-être ai. Κολυοϋσιν dans le ms Ms. έπιθνκεs. 
Ms. καλλών κωλήμην. * Sous-entendu σΐήλαι?. 
Ms. κλόνον. Ms. μάθει. 
Ms. τειχοι. ' Ms. έκ<3εύζ·ηται. 
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134 NOTICES 
Τίς δέ χαι τούτου τού ναού χαταμαθών τήν χάριν, 
Τ ού την άπάθειαν σαφώς χαθυπογράφοντός 1 σοι, 
Ού και προς τό προπύλαιον συμβολιχώς μνημεΐον 

29/40 ληλούν ώς τήν άπάθειαν μνήμη χωρίς θανάτου 
Ουδείς χατώρθωσέ ποτε τών γηγενών έν βίω. 
Και γάρ ώς οίκος τίμιος Τριάδος της αγίας 
Η πάναγνος απάθεια, τών άρετών τό κράτος, 
Ηΐ' τού θανάτου μνήμην δέ μόνην μελέτην έξει 

2945 (ϊς δι' αυτής ελεύσειεν πρός ύψος άπαθείας' 
Εναργή μνήμην τήρησον θανάτου σή καρδία'1, 
Κ αϊ πρός τήν έξοδον σαφώς έτοίμασον τά έργα, 
Τούτο δή ένθυμούμενος ήκριβωμένως ότι 
Ούδεϊς διήλθεν άνθρωπος τήν πύλην τής εισόδου, 

29Γ10 0? ού παρήλθεν ώς θνητός τήν πύλην τής έζόδου. 
Ε χ γης παρήχθης γάρ θνητός καϊ γή πάλιν όφθήση, 
Καθάπερ πάντες οι &νητοϊ σάρκα λαβόντες ταύτην. 
Πύλην δέ νόησον τήν γήν, άφ'ής γυμνός εξήλθες, 
Καί πάλιν πάντων γυμνωθείς πρός ταύτην άπελεύσει, 

2955 Καί πάλιν μετά &σ,νατον φριχτώς έξανασίήσει, 
Οτε τά γένη τών βροτών πάντων τών άπ αιώνων 
Αίφνης έξανασΊήσονται σάλπιγγος χρουομένης, 
Ως λόγον άποδώσοντες τών πεπλημμελημένων, 
Καί χύψονται χαϊ χλαύσονται πάντες οι χαχεργάται, 

2960 Καί πρός τό πύρ ριφήσονται εχεΐνο τής γεέννης. 
Οί δέ βιώσαντες χαλώς, μή πράξαντες δέ φαύλα, 
Χαρήσονται3, τερφθήσονται, σχιρτήσουσι μεγάλως, 
Κα ί συναριθμηθήσονται χοροΐς τοΐς τών αγγέλων, 
Ααβόντες τον Παράδεισον, ώσπερ άντιμισθίαν. 

2965 Εκεί χαρά διηνεχής χαϊ τέρψις τών αγγέλων * 
Εκεί χοροϊ τών νοητών αγγέλων, αρχαγγέλων, 

1 Ms. καθ'ύπογράφοιν τόσσοι.— 2 Ms. σήν καρίίαν. — 3 Ms. χαρίσονται. 
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Ο î τόν παντάνακτα Οεόν ύανούσιν άσΐΎήτως. ' ' POEME 

Ε κ ε ί εσΊιν τ έ ρ ψ ί * πολλή καϊ Βυμηδία ξένη, ALLÉGORIQUE 

Καί γήθος άνεκλάλητον, αιώνιος ζωή τε vieiiténiote. 

2970 Μή πληρουμένη πώποτε, τω χρόνω παρεκτούσα \ 

Εχει πληθύς τών προφητών χαι πάντων τών μαρτύρων 

Αγάλλεται2 τα μέγισία, βλέπουσα γαρμοσύνας 

Kai τών δικαίων έν ταυτώ και τών άγιων όλων. 

Ομού συναγελάζονται τερπόμενοι τή &έα 

297& Τού Παραδείσου τά φυτά τά Βεοφυτευθέντα3. 

Εκεί δοξάζει Χερουβιμ τόν πάντων βασιλέα, 

Ως ποιητήν καϊ χύριον καί κΊίσΊην τών απάντων. 

Ε κ ε ί γ ε ρ α ί ' ρ ε ί Σεραφϊμ ΧρισΊόν τόν ζωοδότην, 

Ως μόνον παντοκράτορα και μόνον ποιητήν τε. 

2980 Ε κ ε ί δυνάμεις ουρανών καϊ πάσα ι έξουσίαι, 

Αρχαϊ καϊ κυριότητες καϊ S-ρόνοι λειτουργούσιν, 

Πάντων έν φόβω τω Θεώ'1 3-ρόνω παρεσΊώτα. 

Ε κ ε ί λοιπόν άνάπαυσις πάντων τών άπ αιώνων 

Τών βιωσάντων έπϊ γης καλώς καί ΒεαρέσΊως. 

2985 Ε κ ε ί βεβαία χαρμονή πέρας ού κεκτημένη, 

Κα ί δόξα πλήρης ήδονής καϊ πάσης εύφρασίας. 

Ε κ ε ί δικαίων ή ζωή λήγος5 μηδέπω σγούσα · 

Ε κ ε ί ζωή περιχαρής άείζωος διόλου, 

Η του Βανάτου τήν ορμή ν μηδέπω φοβουμένη. 

2990 Ε κ ε ί 0 και Ύάρταρος έσΊιν και ζόφος Αδου ξένος, 

Καί τών οδόντων ο βρυγμός ο φοβερός και μέγας. 

Èκει προσρέει ποταμός ο πύρινος καϊ ζέων, 

Καί φλέγων τούς άμαρτωλούς, ει και μή καταφλέγων. 
1 Peut-être τού χρόνου παρέζ ουσα, ou 4 Probablement θεού . . . παρεσΊώτων. 

χρόνω -παρεκταθεΐσα. 5 Cette forme inusitée, τό λήγος, vient 
2 A la marge kyaXXiaσις en rouge. probablement de λήγω. 
3 Ajoutez ce mot au Thésaurus, qui ne 6 A la marge et à l'encre rouge, Τάο-

donne que θεοφύτευτος et Θεόφντos. τapos. 
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136 NOTICES 
Εκεί σκότος εξώτερος, ενδότερος à ζόφος, 

2(j9& Ονπερ άνθρωπου λογισμός ού δύναται λαλήσαι. 
Εκεί σκώληξ άκοίμητος, ο τρώγων άεννάως 
Koti κατεσθίων αφειδώς και κόρον μή λαμβάνων, 
Απαντας περιμένουσι τούς μή καλών φρονούντας 
Μηδέ τοις παραγγέλμασι τοις θείοις πειθαρχούντας 

3οοο Μηδέ μή ώς1 άγνοήσασιν εν τω παρόντι βίω, 

Αλλά ποθούσι ταϊς τρυφαΐς θέλγεσθαι ταΐς τού βίου , 
Καί καθ' εκάσΐην άμέίρα παρανομεΐν ήμέραν, 
Κα ί άσελγα ίνειν άκρατώς, και κλέπΊειν, και φονεύειν. 
Ιούς δε μετανοήσαντας και κλαύσαντας ενταύθα 

3οο5 Καί πλύνουσι2 τά πΊαίσματα τούτων μετά δακρύων, 
Καί προσευχή διηνεκεΐ3, και κόπω, και νησΊεία, 
Και τών δακρύων ταΐς ροαΐς, και μάλλον αγρυπνία, 
0 τού Θεού Παράδεισος δέξεται κληρονόμους. 
Εκεί κλαυθμός και κωκυτός ούκ έσΊιν ουδέ θρήνος, 

3 ο ι ο Ού σΊεναγμός, ούδ' όδυρμόςk, ού λύπη και πικρία. 

Αοιπόν ψυχή5 τί μέλλεις, τί βραδύνεις; 
Αύριον γάρ ο θάνατος άνέτοιμον εύρών σε 
Αρπάζει καϊ θερίσει σε τή τμητική δρεπάνη, 
Καί προς κολάσεις πέμψει σε τάς μή φερούσας τέλος, 

3ο15 Ων τής μερίδος, ξένε μοι, Κύρίον ρύσαιτό σε, 
Καί βασιλείας δείξει σε τής άνω κληρονόμον. 

Με'γαν6 ει, έϊπον, ^ασίλεύ , Κύρίε, παντοκράτωρ, 
Καί θαυμασΊά τά έργα σου, και ξένα, καϊ μεγάλα, 
Και λόγος βρότειος ούδείς προς ύμνον έξαρκέσει, 

3ο2ο Τών θαυμασίων σου πολλών όντων καί παραδόξων. 

1 Les mots μηδέ μή ώ$ sont corrompus 
Peut-être μηδέν πως (τών έν τώ βίω). 

2 Peut-être πλννοντα?-
Ms. διηνεκή. 

Ms. ό §' όΰυρμό?. 
5 H manque quatre syllabes. 
0 A la marge et à l'encre rouge : Ω 

^aûfia 
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Σύ γάρ κελεύσει και βουλή παραγαγών τά πάντα, 
Καί σύ προνοία διοικείς τόν κόσμον και Βελήσει, 
Σύ συναρμόσας πάν κΊισΊόν σΊοιχείων1 εκ τεσσάρων 
Êv μόνοις τέτρασι καιροΐς εσΊεφάνωσας όλον 

3ο 2 5 Τό?» κύκλον τού λυκά§αντος τού δωδεκαμηναίου. 
Σε τ ρέμουσιν ai νοεραϊ πάσα ι δυνάμεις μόνον, 
Σε νύν υμνεί φωτοφανώς ήλιος και σελήνη, 
Καί δόζαν άναπέμπουσαι δοζολογούσι μέγα'2. 
Εν σοι τυγχάνει τά πολλά τού Βείου πόλου τούτου 

3ο3ο ΑσΊρα φανέντος ουρανού σύν το\ς έπΊά πλανήταις. 
Σ ο υ 3 δ'υπακούει και τό φως ως όντος φωτοδότου. 
Σέ φρίτΊουσιν ως παντούργόν άξυσσοι τών υδάτων. 
Σοι' 1 και πήγα ί δουλεύουσιν, ως πηγή ν ζωής εχων*' 
Σύ 1 ' καθάπερ δέρριν ετεινας τόν ούρανόν προβάτου. 

3ο35 Σ ύ 7 έσίερέωσας τήν γήν επι τών Βεμελίων, 

Βάθρον μηδόλως σΊερεον εχουσαν8, άλλα ύδωρ. 
Σύ δέ περιετείχισας τήν Βάλασσαν εν ψάμμω. 
Σύ τούτον τόν λεπΊότατον αέρα, παντεργέ μου, 
Εγχεας* προς αναπνοάς πάντων τών ζώων τούτων, 

3ο4ο Τών δρωμένων έπι γής και τών αιθεροδρόμων, 

Βροτών φημι και πετεινών καϊ ζώων τετραπόδων. 
Σέ λειτουργούσιν ώ*1 0 αεί δυνάμεις τών αγγέλων, 
Καί προσυμνούσι και χοροί τών Βείων αρχαγγέλων · 
Σύ γάρ ων άπερίγραπΊος Θεός, άνέκφρασΊός τε, 

3ο45 Αναρχος11 τέ και ποιητής πάντων καϊ παντοκράτωρ, 
Επι γής ήλθες δουλικήν λα£ών μορφήν εθέλων. 

1 Ms. σίοιχεΐον. 
^ Il faut sans doute transposer ces deux 

vers, et mettre le 3o28 avant le précédent. 
3 Ms. σύ δ'. 
4 Ms. σύ καί. 
5 II faudrait έχοντι. 

TOME xix, 2 E partie. 

Peut-être Σύ δ'ώσπερ δέρριν. 
Peut-être Σύ §'εσ7ερέωσας. 
Ms. έχουσα. 
Probablement έχεας. 
Peut-être ε'ισαεί. 
Ms. Αναρχο? και ποιητής. 

ι 8 

ΡΟΕΜΕ 
AI.I.ÉGOR1QUK 

de 
Mel i téniote . 
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138 NOTICES 
Ού γαρ έφερες, δέσποτα, Si' οίκτιρμών σου σπλάγχνα 

Οραν το γένος τών βροτών τυραννούμενον βία 

ίπό του δαίμονος αυτού του ψυχο&ροτολέτου. 

3ο5ο Ομολογούμε ν σου, Χρισίέ, την χάριν την μεγάλην, 

ΚηρύτΊομεν τον ελεον όν είs ημάς είργάσω · 

Συ γάρ όφθεις έπί τής1 γης à Θεό? ημών πάντων, 

Καί τοις άνθρωποις ώς Θεός Β~έλων συνανασΊήσεις. 

Δέομαι νυν, παμ§ασίλεύ τής σης φιλανθρωπίας 

3ο55 Μη ξένον με του νοητού γενέσθαι Ώ.apaSείσoυ * 

Αλλ' όνιτερ3 νυν τον αίσθητόν εϊδον λειμώνα τούτον 

Κα< τών αύτού γαρμονικώς άπήλαυσα χαρίτων, 

Ούτως κάκεΐνον ίδοιμι τον νοητον λειμώνα 

Καί τούτου πάντων τών τερπνών χαρίτων άπολαύσω. 

3ο6ο Οτί'1 πρέπει σοι δόξα, βασιλεύ, πάντων εις τούς αιώνας, 

Ω τρισυπόσίατε5 Tptàs, ούσία μονουμένη. 

λόξα σοι, τρισίφωτε6, τη δούση τέλος1. 
1 J'ai ajouté τής. 
- Ms. τααμξασιλεύς. 
1 Ms. αλλ' όπερ. 
4 Ce vers a deux syllabes de trop; je 

retrancherais ότι. Encore βασιλεύς dans 
le manuscrit. 

5 D'où l'adverbe τρισυποσίάτως, em-
ployé par S. Germain de Constantinople, 
cod. Coisl. 278, fol 123 ν. : Καί Ôv τρόπον 
έπιποθει ή έλα<ρος έπι τάς -πηγάς τών ύδά-
των, ούτως έπιποθεΐ ή ψιιχι; μου τζρός τόν 
S εάν τόν ισχνρόν, τον ζώντα, τόν έν I ορ-
hivij τρισυποσίάτως φανερωθέντχ. 

6 Je lirais τρισσόφωτε. Ce mot manque 

au Thésaurus, ainsi que les suivants : Τρισ-
σοχλεής, Tliéod. Lascar, cod. Par. 1 1 g 3 , 
fol. 68 r. — Τρίσσολαμπεω,Ουίπηί, OJjic. 
orlhod. t. I , p. 8; cod. Par. Suppl. 287, 
fol. 18 ν. — Ίρισσόμορφος, Calai. Bandini. 
t. III, p. δδγ, qui écrit à tort τρισίμορφος. 
— Τρισσοφανής, Spicil. Rom. t. II , p. 6, à 
moins qu'on ne lise τρισσοφαής. — Τρισ-
σώνυμος, cod. Par. 1277, fol. 180 r. 

7 Les deux derniers vers sont écrits a 
l'encre rouge. Le dernier a trois syllabes 
de moins. Peut-être Κα( δό£α σοι, τρισσό-
φωτε, ou bien Δόξα σοι, ώ τρισσόφωτε ,τή 
άούστ) μοι το τέλος. 

A la notice sur les membres de la famille des Meliténiotes (p. 1 et suiv.) il en faut ajouter un 
cinquième nommé Jean, auquel Michel Cabras a adressé une lettre. Cette lettre est la î ioidu 
recueil conservé dans le manuscrit grec de Venise n" 446. C'est sans doute à l'un de ces person-
nages, et peut-être à notre poète, qu'il faut attribuer les 'ers publiés par Ducange (Glossar. med. 
<jr. s. ν. Χαiveiv) d'après le manuscrit grec de Paris i 3 i o , fol. 65 v", et qui portent en tête Τον 
Μελιτινιώτου. Voyez M. Boissonade, Anecd. gr. t. III, p. 477. 


