
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Φιλοσοφική Σχολή 
Τμήμα Φιλολογίας 
Τομέας Βυζαντινών Σπουδών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου: 
«Βίος, πολιτεία και θαύματα του Αγίου Νικολάου» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όνομα: Πετρόπουλος Σταύρος. 
Διπλωματική Εργασία Π.Μ.Σ.   
Διδάσκων: Ι. Βάσσης 
 
        
 
 

Ρέθυμνο, Μάρτιος 2007.    
 

 



 ii 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ          

Ι. Η ζωή και το έργο του Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου    iii 

 

ΙΙ. Η χειρόγραφη παράδοση του Βίου του Αγίου Νικολάου    vi 

 

III. Η δομή του ποιήματος και η χειρόγραφη παράδοση     ix 

 

IV. Μέτρο και εκδοτικές αρχές       xiii 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ         xix 

 

CONSPECTUS SIGLORUM        xxi 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ          1 

 

INDEX NOMINUM         77 

 

INDEX VERBORUM NOTABILIUM      80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ι. Η ζωή και το έργο του Νικηφόρου Κάλλίστου Ξανθοπούλου 

Γεννημένος στην καρδιά των παλαιολόγειων χρόνων και στις ιδιαίτερες 

πνευματικές προϋποθέσεις που αυτή δημιούργησε1, ο Νικηφόρος Κάλλιστος 

Ξανθόπουλος αναδείχτηκε σ’ έναν από τους σπουδαιότερους λόγιους των ημερών του 

και υπήρξε, ίσως, ο σημαντικότερος θρησκευτικός ποιητής αυτής της περιόδου2.  

Ωστόσο, παρά το πνευματικό του μέγεθος, οι πληροφορίες που διαθέτουμε 

σχετικά με τη ζωή και τη σταδιοδρομία του είναι μάλλον ελλιπείς και συγκεχυμένες.  

Όσον αφορά στις χρονολογίες γέννησης και θανάτου του δεν μας παρέχεται 

καμιά συγκεκριμένη πληροφορία και, ως εκ τούτου, είμαστε αναγκασμένοι να 

προβούμε σε εικασίες βασιζόμενοι αποκλειστικά στη χρονολόγηση των έργων του. 

Μία τέτοια διαδικασία βέβαια αποδεικνύεται συχνά δύσκολη και στην προκειμένη 

περίπτωση οι γνώμες των μελετητών δεν ταυτίζονται απόλυτα.  

  Ο Fabricius υπήρξε ο πρώτος, που προβαίνοντας σε μία εικασία αναφορικά με 

τον χρόνο γέννησης του Νικηφόρου υπέδειξε ως κατώτατο χρονικό όριο το έτος 12913.  

Ο συλλογισμός του, που υιοθετήθηκε και από τον Krumbacher4, έμελλε να ανατραπεί 

από τον Ι. Συκουτρή, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι η πρόταση του Fabricius βασίστηκε 

σε μία παρερμηνεία5.  Ο Συκουτρής αποδίδοντας στον Νικηφόρο μία απαντητική 

επιστολή κάποιου Κάλλιστου προς τον Μανουήλ Θεσσαλονίκης, η οποία γράφτηκε 

γύρω στο 1276, και υποστηρίζοντας ότι ο Νικηφόρος βρισκόταν τότε σε ηλικία 20 

ετών, τοποθέτησε την γέννησή του γύρω στο 12566. Την ίδια χρονολογία υπέδειξε ως 

επικρατέστερη και ο M. Jugie ακολουθώντας έναν διαφορετικό αλλά εσφαλμένο, 

όπως αποδείχθηκε7, συλλογισμό. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο Νικηφόρος σε 

                                                 
1 Πρόκειται για τον λεγόμενο δεύτερο βυζαντινό ουμανισμό, γνωστό και ως «ουμανισμό των 
Παλαιολόγων» που  έλαβε χώρα μεταξύ του 13ου και 15ου αιώνα. Πρβλ. Lemerle 1981: 15. 
2 Τρυπάνης 1986: 267. 
3 Bibliotheca Graeca VII 437 
4 Krumbacher 1897: 293 
5 Ο Fabricius παρερμηνεύοντας το παρακάτω χωρίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Νικηφόρου: «νέοι 
γὰρ ὄντες ἡμεῖς καὶ μήπω ἕκτου καὶ τριακοστοῦ τῆς ἡλικίας ἐπιβάντες ἐνιαυτοῦ, ἡνίκα τῇ πραγματείᾳ 
τοὺς ἑαυτοὺς ἐκδεδώκαμεν, τὸ προκείμενον διηνύσαμεν» (PG 145, 620C), κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι ο Νικηφόρος ήταν τριάντα έξι ετών κατά την ολοκλήρωση του έργου, ενώ στην πραγματικότητα 
αυτή την ηλικία είχε, όταν ξεκίνησε τη συγγραφή του έργου του. Αναλυτικότερα πρβλ. Συκουτρής 1930: 
32 
6 Συκουτρής 1930: 28-33 
7 Stiernon 1982: 204 και  Browning 1985: 143 
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ηλικία 30 ετών συνέγραψε τον βίο του Αγίου Ανδρέου του Σαλού8. Ο βίος αυτός 

συμπεριλαμβάνεται σε ένα παρισινό χειρόγραφο (cod. Paris. gr. 1547)  για το οποίο και 

γνωρίζουμε ότι γράφτηκε το 12869. Τέλος, ο Η. Grégoire, σχολιάζοντας την άποψη του 

Συκουτρή10, αποδέχεται τον Νικηφόρο ως συγγραφέα της εν λόγω επιστολής, με τη 

διαφορά όμως ότι ο τελευταίος βρισκόταν στην ηλικία όχι των 20, αλλά των 36 

χρόνων, γεγονός που τοποθετεί τη γέννησή του αντίστοιχα στο 1240. Το κυριότερο 

επιχείρημά του έγκειται στο ότι η επιστολή αντανακλά μία τόσο εμπεριστατωμένη 

γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας, που δύσκολα θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε 

σε έναν εικοσάχρονο νέο. Επιπλέον, το γεγονός ότι σ’ αυτήν συναντάμε αρκετές από 

τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Νικηφόρο κατά τη συγγραφή της 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας του, καθιστούν μάλλον πιθανότερο η επιστολή να 

συντάχθηκε λίγο πριν αυτός αρχίσει τη σύνθεση του μακροσκελούς έργου του.  Η 

ελκυστική αυτή άποψη αργότερα αμφισβητήθηκε, στη βάση ενός όχι και τόσο 

σταθερού κατά τη γνώμη μου, επιχειρήματος,  από τον Stiernon11. Αντίθετα, όσον 

αφορά στο καταληκτήριο έτος της ζωής του Νικηφόρου, οι απόψεις των νεότερων 

τουλάχιστον μελετητών φαίνεται να συμπίπτουν. Μία σειρά δεδομένων μας οδηγεί να 

υποθέσουμε ότι ο θάνατος του Νικηφόρου επήλθε κατά την διάρκεια των πρώτων 

χρόνων της βασιλείας του Ανδρόνικου του Γ΄, δηλαδή μεταξύ 1328 και 1341, με 

πιθανότερη χρονολογία το 133512.  

  Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε και για τη σταδιοδρομία του. 

Σε προχωρημένη ηλικία φέρεται να διετέλεσε ιερέας στο ναό της Αγίας Σοφίας, ίσως 

και χαρτοφύλαξ και, αν εμπιστευτούμε όσα αναφέρονται σχετικά στον Vatic. gr. Reg. 

Suec. 182, f. 1, του 15ου αιώνα,  λίγο πριν από το θάνατό  του ενδύθηκε το μοναχικό 

σχήμα με το όνομα Νείλος13. Από κάποιες έμμεσες πηγές τέλος, μαθαίνουμε ότι είχε 

αποκτήσει φήμη ως ερμηνευτής των γραφών, μέρος των οποίων και μετέγραψε σε 

στίχους14, και γενικότερα ως άνθρωπος βιβλιόφιλος, το όνομα του οποίου είχε 

καταστεί συνώνυμο της μάθησης15.  

                                                 
8 Jugie 1931: 446 
9 Omont 1888: 87-9. 
10 Gregoire 1929-1930: 763 
11 Stiernon 1982: 205 
12 Stiernon 1982: 204 και Jugie 1931: 446. 
13 ΟDB ό.π. και κυρίως Jugie 1931: 446-7 και Stiernon 1982: 205 
14 Stiernon 1982: 207 
15 Browning 1985: 144.   
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Σε αντίθεση με τις πενιχρές πληροφορίες για τη ζωή του, η εικόνα που έχουμε 

για το πληθωρικό ομολογουμένως έργο του είναι σαφώς πιο ολοκληρωμένη16. Δεν θα 

συνιστούσε υπερβολή, πιστεύω, να πούμε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, o 

Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος υπήρξε όχι μόνο ένας άοκνος εργάτης του 

πνεύματος αλλά και ένας πολυτάλαντος λόγιος, γεγονός που αβίαστα συνάγεται τόσο 

από τον όγκο, όσο και από την ποικιλία των ζητημάτων με τα οποία καταπιάστηκε. Η 

συγγραφική του δράση, η οποία καλύπτει πολλά διαφορετικά εκκλησιαστικά είδη, 

αλλά και κάποια της θύραθεν γραμματείας, κατατάχτηκε εύστοχα από τον Μ. Jugie σε 

πέντε κατηγορίες: 1) έργα ιστορικά, 2) έργα λειτουργικά, 3) έργα εξηγητικά, 4) έργα 

ρητορικά και 5) έργα της θύραθεν γραμματείας. Έτσι, εκτός από το, κατά κοινή 

ομολογία, σημαντικότερο έργο του,  την Εκκλησιαστική Ιστορία, η οποία  αποτελείται 

από δεκαοχτώ βιβλία, το συγγραφικό του έργο συνθέτουν συναξάρια, λειτουργικοί 

ύμνοι17, υπομνήματα σε ύμνους και τροπάρια18, μία έμμετρη σύνοψη της Αγίας 

Γραφής, ένα υπόμνημα στον Ιωάννη της Κλίμακος19, προγυμνάσματα για διδακτικούς 

σκοπούς20 και αρκετά άλλα πονήματα.  

Ως λόγιος της εποχής του, ο Ξανθόπουλος υπήρξε άριστος γνώστης και 

επιδέξιος χειριστής των βυζαντινών ποιητικών μέτρων και κυρίως του βυζαντινού 

δωδεκασύλλαβου, στον οποίο και συνέθεσε τα περισσότερα από τα έμμετρα έργα του. 

Μεταξύ αυτών, και συγκεκριμένα στον cod. Bodleianus Auct. E. 5. 14 (Misc. 79), φφ. 

290-342, μας παραδίδεται και ένας, ανέκδοτος μέχρι σήμερα στο σύνολό του, έμμετρος 

βίος, ο οποίος εξιστορεί σε 2700 ιαμβικούς δωδεκασύλλαβους στίχους τη ζωή και 

κάποια από τα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Μέρος του κειμένου αυτού, και 

συγκεκριμένα οι στίχοι 1711-2641 και 2541-2639, παραδίδεται κι από έναν 

ιεροσολυμιτικό κώδικα της μονής του Αγίου Σάββα (Sabb. 261). Για το απόσπασμα 

αυτό, που  φέρει τον τίτλο «Διήγησίς τις ἐν στίχοις ἰαμβείοις | τινῶν θαυμάτων τοῦ 

                                                 
16 Οι πληρέστεροι εργογραφικοί κατάλογοι είναι αυτοί των Jugie (1931: 447-52) και Stiernon (1982: 
205-8). Για πλήρη βιβλιογραφία γύρω από τη ζωή και το έργο του Νικηφόρου Καλλίστου Βλ. PLP s.v. 
Ξανθόπουλος, Νικηφόρος Κάλλιστος (αρ. 20826).     
17 Δέκα σύντομα έμμετρα κείμενα, που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία έχει εκδώσει ο  Μ. Jugie 
(1929/30: 357-390).  
18 Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκει το έργο «Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς Ὀκτωήχου» (έκδ. 
Αθανασιάδης 1862) 
19 Βλ. Πολίτης 1971: 69-84. 
20 Τα προγυμνάσματα του Ξανθόπουλου έχει εκδώσει και μελετήσει ο J. Glettner (1933: 1-12 και 255-
270)  
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θείου Νικολάου | ὧν οὐδαμῶς μέμνηται ὁ Μεταφράστης.», διαθέτουμε κριτική έκδοση 

από τον Παπαδόπουλο-Κεραμέα21.    

 Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι η κριτική έκδοση του κειμένου 

που παραδίδει ο cod. Bodl. Auct. 5. 14 (Misc. 79), λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την 

έκδοση του Παπαδόπουλου-Κεραμέως, καθώς, στην παρούσα φάση, η άμεση 

ανάγνωση του σαββαϊτικού χειρογράφου στάθηκε αδύνατη. 

 

 

 ΙΙ. Η χειρόγραφη παράδοση του Βίου του Αγίου Νικολάου 

 Β = Bodleianus Auct. 5. 14 (Misc. 79). Tο μοναδικό χειρόγραφο, που παραδίδει 

ολόκληρο το ποίημα, είναι o B, την πιο πρόσφατη περιγραφή του οποίου οφείλουμε 

στην Irm. Hutter22. Πρόκειται για περγαμηνό κώδικα διαστάσεων 222 x 165 mm, ο 

οποίος αριθμεί 344 φύλλα, που στην πλειονότητά τους έχουν καλυφθεί από  μία 

στήλη των 26 γραμμών. Εξαίρεση αποτελούν τα φύλλα 207r-208v, τα οποία περιέχουν 

δύο στήλες των 26 γραμμών. Όσον αφορά στη χρονολογία συγγραφής του 

χειρογράφου, η Hutter βασιζόμενη κυρίως στη λίστα των πατριαρχών, η οποία 

περιλαμβάνεται μεταξύ των φύλλων 274v–275v, το μεταχρονολογεί τοποθετώντας το 

στις αρχές του 14ου αιώνα, ανασκευάζοντας την ως τότε επικρατούσα άποψη, που το 

τοποθετούσε στα τέλη του 13ου αιώνα23. Με αρκετά πειστικό τρόπο υποστηρίζει ότι ο 

κώδικας γράφτηκε πιθανότατα κατά την διάρκεια της δεύτερης πατριαρχίας του 

Αθανασίου του Α΄, δηλαδή μεταξύ των ετών 1303 και 1309.  

 Ανεξάρτητα πάντως από τον ακριβή χρόνο δημιουργίας του, ο B θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα, από πολλές απόψεις, προσεγμένο χειρόγραφο. 

Η υψηλή ποιότητα της περγαμηνής, η καθαρότητα της γραφής, η απουσία πολλών 

ορθογραφικών σφαλμάτων καθώς και η ύπαρξη διακόσμησης και καλλιτεχνικών 

αρχιγραμμάτων υποδεικνύουν ότι για τη δημιουργία του εργάστηκαν ένας ή και 

περισσότεροι επαγγελματίες του είδους. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι περιέχει αποκλειστικά έργα του Ξανθόπουλου, τα οποία μάλιστα ως επί το 

πλείστον ανήκουν στο ίδιο γραμματειακό είδος24, μας οδηγούν να υποθέσουμε ότι το 

συγκεκριμένο χειρόγραφο, γραμμένο στα χρόνια της ακμής του Νικηφόρου, 

                                                 
21 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 1898 τ. IV: 357-96.  
22 Hutter 1982 τ. 3.1: 211-213  
23 Coxe 1853 τ. Ι: 662  
24 Το χειρόγραφο περιέχει αποκλειστικά  έργα λειτουργικά και ποιητικά με θεολογικό περιεχόμενο.   
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συντέθηκε με εντολή του ιδίου, με σκοπό να αποτελέσει ένα είδος έκδοσης 

επιλεγμένων λειτουργικών και ποιητικών του έργων.  

Όλα αυτά και κυρίως το γεγονός ότι ο κώδικας δημιουργήθηκε ενόσω ο Νικηφόρος 

βρισκόταν εν ζωή, οδήγησαν την Hutter να υποθέσει ότι ίσως στην περίπτωση του B 

έχουμε να κάνουμε με ένα θεωρημένο χειρόγραφο25. 

 Μία τέτοια υπόθεση φαίνεται αρχικά να ενισχύεται και από ένα επιπλέον 

στοιχείο, που σχετίζεται τουλάχιστον με το κείμενο του έργου που εξετάζουμε. 

Πρόκειται για την ύπαρξη διορθώσεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις 

σημειώνονται από το ίδιο χέρι στο διάστιχο, πάνω από την υπό διόρθωση λέξη. Αν 

υποθέσουμε, λοιπόν, ότι οι διορθώσεις αυτές, προϊόν της θεώρησης του χειρογράφου 

από τον ίδιο το συγγραφέα, έγιναν επί του αντιγραμμένου κειμένου καθ’ υπόδειξή 

του, γεγονός που φαντάζει αρκετά πιθανό, τότε δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να 

αμφισβητήσουμε την υπόθεση της Hutter. Ωστόσο, μία προσεκτικότερη εκτίμηση θα 

μπορούσε να καταδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν ακριβώς έτσι για δύο τουλάχιστον 

λόγους.  

  Ο πρώτος έγκειται στο γεγονός ότι οι διορθώσεις αυτές δεν βελτιώνουν κατ’ 

ανάγκη σε όλες τις περιπτώσεις το κείμενο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

στίχου 1397 (μὴ τοίνυν ἀπείλει με καὶ φόβει πλέον) όπου ο αρχικός τύπος «με» 

διορθώνεται σε «μοι». Αν υιοθετήσουμε την προτεινόμενη διόρθωση, αντικα-

θιστώντας μία βραχεία με μία μακρά συλλαβή, το μέτρο του στίχου διαταράσσεται και 

προκύπτει μία μετρική ανωμαλία εκεί που δεν υπήρχε. Παρόλο, λοιπόν, που, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, ο Ξανθόπουλος δεν τηρεί πάντοτε αυστηρά τους κανόνες της 

προσωδίας, εν τούτοις θεωρώ απίθανο να διαταράσσει μετρικά έναν ορθό στίχο, τη 

στιγμή μάλιστα που η σύνταξη του ρήματος «ἀπειλῶ» με αιτιατική αντί δοτικής δεν 

είναι σπάνια για την εποχή του26. 

 Ακόμα όμως κι αν δεχθούμε το παραπάνω επιχείρημα ως αδύναμο και 

υποθέσουμε ότι οι διορθώσεις αυτές όντως προέρχονται εξ ολοκλήρου από τον 

συγγραφέα, δύσκολα θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι, ενώ επεμβαίνει 

σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εμφανή σφάλματα μόνο και μόνο για να δώσει μία 

καλύτερη γραφή (π.χ. 878, 2616), ή για να διορθώσει λίγο πολύ ασήμαντα 

                                                 
25 Αυτή είναι η μοναδική εύλογη ερμηνεία που, εγώ τουλάχιστον μπορώ να δώσω στο ασαφές κατά τη 
γνώμη μου ύφος της Hutter: “für die Überlieferung des liturgischen und poetischen Oeuvres des 
Nikephoros Kallistos Xanthopulos ist der schöne und vermutlich authentische cod. Auct. E. 5. 14 ein 
überaus wertvoller Zeuge...” (1982 τ. 3.1: 212).   
26 Ενδεικτικά βλ. Ephraem Syr. Theol. Sermo in Ionam Proph. 523, 5. 
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ορθογραφικά λάθη (π.χ. 1764, 2373) , αλλού παραβλέπει εμφανέστατα σφάλματα (π.χ. 

519, 1086, 1227, 1393), ακόμα και στίχους με πλεονάζουσες ή ελλιπείς συλλαβές (π.χ 

150, 513, 1330, 1419, 2116, 2629). Για μένα τουλάχιστον, οι διορθώσεις που 

εμφανίζονται στον κώδικα B ερμηνεύονται καλύτερα αν τις διαχωρίσουμε από τον 

Ξανθόπουλο και τις αποδώσουμε στον γραφέα, ο οποίος κατά τον επανέλεγχο 

επιχείρησε με αυτόν τον τρόπο να εξαλείψει δικά του σφάλματα κατά την αντιγραφή. 

Αν όμως δεχθούμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα, τότε όχι μόνο δεν διαθέτουμε καμία 

κειμενική ένδειξη που να υποστηρίζει την υπόθεση περί θεωρημένου χειρογράφου, 

αλλά επιπλέον θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς, παρόλο που ο Ξανθόπουλος διάβασε το 

κείμενο, δεν έκανε καμία απολύτως διόρθωση ακόμα και σε περιπτώσεις που 

εμφανίζουν βέβαιη φθορά (π.χ. 1930, 2629). 

 

 Η = Hierosolymitanus Sabbaiticus 261. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Η παραδίδει 

μέρος μόνο του κειμένου που εξετάζουμε, και συγκεκριμένα τους στίχους 1711-2641 

και 2541-2639. Περιγραφή του κώδικα αυτού καθώς και άλλων που υπάρχουν στη 

μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα μας δίνει ο Παπαδόπουλος-Κεραμεύς στην 

Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη27. Πρόκειται για κώδικα του τέλους του 14ου αιώνα, ο 

οποίος αρχικά απετελείτο από 283 φύλλα χαρτιού, αλλά σήμερα έχουν εκπέσει τα 

πρώτα 25, καθώς και τα φφ. 205-7. Οι διαστάσεις του είναι 272 x 207 mm, ενώ κάθε 

σελίδα είναι καλυμμένη από μία στήλη, που περιλαμβάνει από 26 έως 28 γραμμές. 

Τέλος, όσον αφορά στα περιεχόμενά του, εκτός από τον έμμετρο βίο του Αγίου 

Νικολάου, ο οποίος καταλαμβάνει τα φφ. 242-247,  περιλαμβάνει κυρίως λόγους 

πανηγυρικούς και εγκώμια διαφόρων συγγραφέων μεταξύ των οποίων ο Ιωάνης 

Χρυσόστομος, ο Θεόδωρος Στουδίτης, ο Ανδρέας Κρήτης κ.ά. 

 Στο σημείο αυτό, και προτού προχωρήσουμε στην εξέταση της σχέσης των δύο 

χειρογράφων, ίσως θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε κάποιες σημαντικές 

παρατηρήσεις σχετικά με τη δομή του ποιήματος.  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 1894 τ. II: 390-3  
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 III. Η δομή του ποιήματος και η χειρόγραφη παράδοση  

 Όπως μας πληροφορεί και η σχετική επιγραφή που υπάρχει αμέσως μετά το 

τέλος του κειμένου, στην αρχή του φ. 342r, το ποίημα αποτελείται από έναν πρόλογο, 

που περιλαμβάνει τους στίχους 1-4, μία εναρκτήρια επιγραφή, που περιλαμβάνει τους 

στίχους 4-9 και επέχει θέση τίτλου, το κυρίως κείμενο, που περιλαμβάνει τους στίχους 

10-2691 και από το «τέλος», που περιλαμβάνει τους στίχους 2692-5.  

 Από αυτά τα μέρη ο «πρόλογος» και η «επιγραφή» αποτελούν πιθανότατα 

προσθήκες του γραφέα, ενώ το κύριο μέρος, ο «λόγος τῶν θαυμάτων» σύμφωνα με 

την επιγραφή τέλους, αποτελεί το ποίημα που συνέθεσε ο Ξανθόπουλος και μας 

εξιστορεί τα παιδικά χρόνια του Αγίου Νικολάου, την ανατροφή του μέχρι την 

ενηλικίωση και 30 θαύματα, που χωρίζονται μεταξύ τους από έμμετρους τίτλους, οι 

οποίοι έχουν προστεθεί από το ίδιο χέρι στα περιθώρια του χειρογράφου και 

συντέθηκαν πιθανότατα από τον γραφέα ή από κάποιον προγενέστερό του 

αναγνώστη. Στην πραγματικότητα, τα θαύματα που παρατίθενται είναι 28, καθώς 

αυτά που αριθμούνται ως 29ο και 30ο δεν αποτελούν παρά, το μεν ένα είδος επιλόγου, 

το δε άλλο την καταληκτήρια αφιέρωση και ταυτόχρονα την προσευχή του ποιητή 

προς τον Άγιο.   

 Πέραν τούτων, το σημαντικότερο στοιχείο που θα μπορούσε να μας οδηγήσει 

σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη σύνθεση και τη διάρθρωση του 

ποιήματος βρίσκεται στο τέλος του φ. 322v. Είναι το σημείο όπου η αφήγηση των 15 

πρώτων θαυμάτων  (10-1710) ολοκληρώνεται. Αμέσως, λοιπόν, μετά το τέλος του 15ου 

θαύματος, η αφήγηση μοιάζει να διακόπτεται και εντελώς αναπάντεχα ο αναγνώστης 

διαβάζει την λέξη «τέλος», που ακολουθείται από την σε πεζό λόγο επιγραφή «ἀρχὴ 

τῶν θαυμάτων ὧν οὐ μέμνηται ὁ Mεταφράστης». Από το σημείο αυτό και εξής θα 

λέγαμε ότι ξεκινάει ένα «διαφορετικό», «καινούριο» ποίημα, μεγάλο μέρος του 

οποίου είναι το ίδιο με αυτό που εκδίδει ο Παπαδόπουλος-Κεραμεύς από τον κώδ. Η.   

  Στο σημείο αυτό δύο είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε με 

ασφάλεια. Αφενός το κείμενο που παραδίδει ο Β δεν συντέθηκε εξαρχής ως ένα 

ολοκληρωμένο ποίημα και αφετέρου, η πηγή του Ξανθόπουλου για το πρώτο μέρος 

που περιλαμβάνει τα 15 πρώτα θαύματα, δεν είναι άλλη από τον βίο του Αγίου 

Νικολάου που συνέθεσε ο Συμεών Μεταφραστής. Πράγματι, και τα δύο αυτά 

συμπεράσματα φαίνεται να επιβεβαιώνονται.  
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  Όσον αφορά στο δεύτερο, τα πράγματα είναι απλά αφού, ευτυχώς, το κείμενο 

του Μεταφραστής όχι μόνο μας σώζεται, αλλά διαθέτουμε και κριτική έκδοση από τον 

G. Anrich28. Στην πραγματικότητα ο Ξανθόπουλος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να 

μεταφέρει σε στίχους, αυτολεξεί όσο είναι δυνατόν, τον Μεταφραστή29. Ενδεικτικά 

μόνο  παραθέτω τις πρώτες γραμμές από την έκδοση Anrich:  

«Σοφόν τι χρῆμα ζωγράφων χεὶρ καὶ δεινὴ μὲν μιμήσασθαι τὴν 

ἀλήθειαν, δεινὴ δὲ τῶν πραγμάτων παραστῆσαι τὰ σύμβολα· 

σοφώτερον δὲ ἄρα λόγος καὶ πολλῷ γραφικῆς ἐναργέστερον....» 

Metaphr. proemium 2-4 (Anrich I. 235)   

και τους αντίστοιχους στίχους από το ποίημα του Ξανθόπουλου: 

«Ἔργον σοφόν τι δεξιὰ χεὶρ ζωγράφων 
  καὶ δεινὸν εἰς μίμησιν ἀψευδῶν τρόπων 
  δεινόν [τ᾿] ἐναργῆ συμβαλεῖν τὰ πρακτέα· 
  σοφώτερον δὲ πρὸς ἀκρίβειαν λόγος 
  καὶ τῆς γραφικῆς ἐναργέστερος πάλιν…» (10-14) 
  

Αντίστοιχα, για την επιβεβαίωση της ορθότητας του πρώτου συμπεράσματος αρκεί μία 

προσεκτική εξέταση της δομής της δεύτερης ενότητας του ποιήματος, που 

περιλαμβάνει τους στίχους 1711-2691.  

 1) Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που τραβάει την προσοχή του αναγνώστη είναι 

το γεγονός ότι η ενότητα αυτή δεν ξεκινάει με το 16ο θαύμα, όπως θα περιμέναμε, 

αλλά με έναν πρόλογο 22 στίχων (1711-1732). Στη συνέχεια ακολουθεί μία σύντομη 

διήγηση σχετικά με την ανέγερση ενός ναού και την κατασκευή της θαυματουργής 

εικόνας του Αγίου από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο (1733-1764). Το 16ο θαύμα δεν 

αρχίζει παρά στον στίχο 1765, αφού δηλαδή πρώτα προηγείται μία εισαγωγική 

ενότητα 54 συνολικά στίχων. Με άλλα λόγια, η ενότητα που ξεκινάει στο στίχο 1711 

θα μπορούσε άνετα να αποτελεί την αρχή ενός αυτόνομου ποιήματος ή, για να το 

πούμε διαφορετικά, διαβάζοντας κανείς την αρχή του κειμένου της έκδοσης 

Κεραμέως δεν έχει κανέναν λόγο να υποθέσει ότι αρχικά υπήρχε κάποιο τμήμα πριν 

τον στίχο 10, το οποίο  έχει εκπέσει από τον κώδ. Η. 

                                                 
28 Anrich 1913 τ. Ι: 234-267   
29 Το πιθανότερο είναι ότι ο Ξανθόπουλος ακολούθησε την ίδια αυτή πρακτική καί για την σύνθεση των, 
μετά θάνατον, θαυμάτων του Αγίου, που περιλαμβάνονται στη δεύτερη ενότητα του κειμένου. Δυστυχώς 
όμως, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερρα από τα θαύματα αυτά μας σόζωνται σε διάδορες 
παραλλαγές (Anrich 1913 vol. I: 340-390) με καμία από αυτές δεν παρατηρείται τόσο στενή σχέση, όσο 
της πρώτης ενότητας με το κείμενο του Μεταφράστη. Υπό αυτή την έννοια, είναι πολύ πιθανόν ο 
ποιητής να χρησιμοποίησε ως πηγή κάποιο πεζό κείμενο άγνωστο σε μάς.      
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 2) Ένα δεύτερο στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε εδώ, σχετίζεται με την 

αρίθμηση των θαυμάτων που περιλαμβάνονται στη δεύτερη αυτή ενότητα του 

ποιήματος. Όπως ήδη αναφέραμε, τα θαύματα στο κείμενο του Β χωρίζονται μεταξύ 

τους από έμμετρους τίτλους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα δεν ανήκουν στον 

ποιητή και στην ουσία λειτουργούν ως αριθμητικοί δείκτες στην αφηγηματική 

ακολουθία. Η αρίθμηση, λοιπόν, των θαυμάτων που εισάγεται με τους εμβόλιμους 

αυτούς στίχους είναι συνεχόμενη από το 2ο εως το 30ο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

μετά την ολοκλήρωση του 15ου θαύματος στο τέλος της πρώτης ενότητας, οι τίτλοι 

αυτοί εξακολουθούν να απαριθμούν κανονικά τα θαύματα ως 15ο, 16ο, 17ο κ.ο.κ., 

υπονοώντας ότι πρόκειται για ένα συνεχόμενο κείμενο. Προχωρώντας όμως κανείς 

στην ανάγνωση του ποιήματος μετά το στίχο 1711, σύντομα αντιλαμβάνεται ότι η 

αρίθμηση των τίτλων δεν συμβαδίζει με την εσωτερική αρίθμηση, που σε πολλά 

σημεία, κυρίως στο τέλος ή στην αρχή των θαυμάτων, εισάγεται από το ίδιο το 

κείμενο. Έτσι, λοιπόν, ενώ σύμφωνα με τον τίτλο διαβάζουμε το 16ο θαύμα, το ίδιο το 

κείμενο μας πληροφορεί ότι πρόκειται για το 1ο:  

«Ἀλλ᾿ ἀκοὰς κλίναντες ἤδη πρὸς λόγους, 

 τὸ πρῶτον εἰσδέξασθε θαῦμα προσφόρως» (1730-1) 

Το ίδιο ισχύει και για τα θαύματα 17 και 18,  που το κείμενο τα αριθμεί ως 2ο και 3ο 

αντίστοιχα (1854-6 και 1902)30.  

 3) Μία ακόμα παρατήρηση, που παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφορά στον αριθμό 

των θαυμάτων που περιλαμβάνει το δεύτερο μέρος του κειμένου του Β σε σχέση με 

αυτό του Η. Ενώ, δηλαδή, από τον στίχο 1711 και εξής ο Η ακολουθεί διαρκώς τον Β, 

ξαφνικά, στο στίχο 2224 το κείμενο του Β διαφοροποιείται, για να συναντήσει εκ νέου 

τον Η στο στίχο 2542. Με άλλα λόγια, από τα 13 θαύματα του δευτέρου μέρους που 

περιλαμβάνει ο Β, μόνο τα 9 περιέχονται και στον Η. Τα θαύματα 24, 25, 26 και 27 

απαντούν μόνο στον Β, και παρεμβάλλονται μεταξύ του 8ου και του 9ου θαύματος του 

Η. Δηλαδή, τα πρώτα 8 θαύματα του Η αντιστοιχούν στα θαύματα 16-23 του Β, ενώ το 

9ο του Η αντιστοιχεί στο 28ο του Β. Ο Η εγκαταλείπει οριστικά τον Β στο στίχο 2639, 

λίγο πριν το τέλος δηλαδή του 29ου ‘θαύματος’. Οι στίχοι επομένως 2608-2639 του Β, 

που αντιστοιχούν στους στίχους 602-633 της έκδοσης Κεραμέως, αποτελούν στην 

ουσία τον επίλογο του ποιήματος που παραδίδει ο Η. 

                                                 
30 Η παρατήρηση αυτή, εκτός των άλλων, ενισχύει ακόμα περισσότερο την θέση ότι οι έμμετροι αυτοί 
τίτλοι, που σημειώνονται στο περιθώριο του χειρογράφου, δεν ανήκουν στον ποιητή.    
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  4) Τέλος, η ύστατη έκπληξη που περιμένει τον αναγνώστη έγκειται στο 

γεγονός ότι το 30ο θαύμα, με το οποίο ολοκληρώνεται το ποίημα, αποτελεί αυτολεξεί 

σχεδόν μεταφορά σε στίχους του επιλόγου του κειμένου του Μεταφραστή31.       

  Οι παρατηρήσεις αυτές είναι αρκετές πιστεύω, για να στηρίξουν την υπόθεση 

ότι, το κείμενο που παραδίδει ο Β, δεν συντέθηκε εξαρχής ως ένα ολοκληρωμένο 

ποίημα. Το πιθανότερο είναι ότι αρχικά ο ποιητής είχε συνθέσει ένα ποίημα, αυτό που 

μας παραδίδει ο Η, το οποίο περιελάμβανε 9 θαύματα που πραγματοποίησε ο Άγιος 

μετά θάνατον. Στη συνέχεια, αφού μετέγραψε σε στίχους τα 15 θαύματα, που 

πραγματοποίησε ο Άγιος εν ζωή, από το κείμενο του Μεταφραστή, τα προσέθεσε ως 

πρώτο μέρος, ενώ ως δεύτερο ενσωμάτωσε το αρχικό του ποίημα εμπλουτίζοντάς το 

παράλληλα με τα θαύματα 24, 25, 26 και 27. Τέλος, ολοκλήρωσε το έργο του, 

τοποθετώντας τον επίλογο του κειμένου του Μεταφραστή όχι μετά το 15ο θαύμα  

άλλα στο τέλος του ποιήματός του. Με τον τρόπο αυτό δημιούργησε ένα νέο, 

εκτενέστερο και πιο ολοκληρωμένο ποίημα προκειμένου να το συμπεριλάβει στην 

έκδοση των λειτουργικών και ποιητικών του έργων.  

 Η εικόνα αυτή φαίνεται πράγματι να επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των 

δύο χειρογράφων. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι ο Η σε 

καμία περίπτωση δεν φαίνεται να αποτελεί απόγραφο του Β, καθώς η ύπαρξη 

διαχωριστικών σφαλμάτων αποκλείει οποιαδήποτε τέτοια πιθανότητα. Ενδεικτικά θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ τις περιπτώσεις των στίχων 1830, 1898, 1901 με 

αποκορύφωμα τον στίχο 2631, ο οποίος παραδίδεται κατά δύο συλλαβές ελλιπέστερος 

από τον Β και τον αποκαθιστούμε με την βοήθεια του Η. Εφόσον, λοιπόν, ο Η δεν 

αντιγράφει από τον Β το πιθανότερο είναι ότι προήλθαν και οι δύο από κάποιον κοινό 

αρχέτυπο. Πράγματι, η ύπαρξη συνδετικών σφαλμάτων, σε δύο τουλάχιστον 

περιπτώσεις, φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την εικασία. Πρόκειται για τους στίχους 

1930 και 2116, οι οποίοι και στα δύο χειρόγραφα παραδίδονται, ο μεν με δύο συλλαβές 

λιγότερες, ο δε με δύο συλλαβές περισσότερες. Το να διαπράξανε και τα δύο 

χειρόγραφα το ίδιο σφάλμα στους ιδίους στίχους ανεξάρτητα το ένα από το άλλο 

φαντάζει κάπως απίθανο και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε παρά να υποθέσουμε ότι η 

φθορά υπήρχε στον κοινό τους πρόγονο. Τέλος, εκτός από τα ιδιότυπα σφάλματα που 

                                                 
31 Πρβλ. Metaphr. 32  (Anrich I. 266) 
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και τα δύο χειρόγραφα παρουσιάζουν32, μπορούμε να εντοπίσουμε ένα πλήθος 

περιπτώσεων, όπου, χωρίς να μιλάμε για σφάλματα, έχουμε διαφορετικές γραφές. 

Ενδεικτικά και πάλι αναφέρω τους στίχους 1731, 1978, 2000, 2214 και 2576. Η ύπαρξη 

των διαφορετικών αυτών γραφών μπορεί κάλλιστα να ερμηνευθεί, αν υποθέσουμε ότι 

ο ποιητής, πριν ενσωματώσει το αρχικό του κείμενο, δηλαδή αυτό του Η, στην 

ολοκληρωμένη έκδοση του ποιήματός του, προέβη σε βελτιωτικές αλλαγές,  

διορθώσεις και προσθήκες. Πράγματι, οι γραφές του Β σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

φαίνονται ορθότερες και σε γενικές γραμμές είτε βελτιώνουν νοηματικά το κείμενο, 

είτε το διορθώνουν, όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις των στίχων 1797 1908 και 

1955, που εξομαλύνουν το μέτρο. Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, το πιθανότερο 

είναι ότι αρχικά υπήρξε ένας αρχέτυπος, από τον οποίο αντέγραψε ο Η. Στη συνέχεια ο 

αρχέτυπος αυτός αυξήθηκε και διορθώθηκε και από το νέο αυτό κείμενο προήλθε ο Β. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά η στεμματικές σχέσεις θα μπορούσαν να παρασταθούν ως 

εξής. 

 

   
 

  IV. Μέτρο και εκδοτικές αρχές. 

 Εξαιτίας και μόνο της έκτασης του ποιήματος μία διεξοδική και εις βάθος 

μελέτη των μετρικών συνηθειών του Ξανθόπουλου θα απαιτούσε τόσο χρόνο, που θα 

υπερέβαινε το πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Εξάλλου, μία τέτοια απόπειρα πιθανόν 

θα έπρεπε να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα έργα, τα οποία ο ποιητής έχει συνθέσει σε 
                                                 
32 Τα περισσότερα σφάλματα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζονται στον Η και σχετίζονται κυρίως με 
παραλείψεις λέξεων ή και ολόκληρων στίχων. Ενδεικτικά αναφέρω τις περιπτώσεις των στίχων 1843 
2098 και 2546. 
   

  ω (amplior 
           et retractatus) 

ω 

 Η 

  B 
1300 μ.Χ 
 
 
 
1350 μ.Χ 
 
 
 
1400 μ.Χ 
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βυζαντινό δωδεκασύλλαβο. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εδώ θα περιοριστούμε σε μία 

παρουσίαση των βασικότερων σημείων και κυρίως, εκείνων που σχετίζονται με 

αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την έκδοση του κειμένου.  

 Σε γενικές γραμμές λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην περίπτωση 

του κειμένου μας, ισχύουν όλα όσα γνωρίζουμε για την εξέλιξη και τη διαμόρφωση  

του δωδεκασύλλαβου κατά τους τελευταίους αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας33. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλύσεις μακρών συλλαβών απουσιάζουν ολοκληρωτικά και 

τηρείται αυστηρά ο σταθερός αριθμός τον δώδεκα συλλαβών. Χαρακτηριστικά, σε 

σύνολο 2695 στίχων μονό 13 στίχοι παρουσιάζονται με πλεονάζουσες ή ελλιπείς 

συλλαβές και από αυτούς οι 12 είναι, κατά πάσα πιθανότητα, προϊόν φθοράς του 

κειμένου34. Η χασμωδία επίσης αποφεύγεται. Παύση έχουμε είτε μετά την 5η, είτε μετά 

την 7η συλλαβή, ενώ η παροξύτονη απόληξη του στίχου αποτελεί τον κανόνα. Για την 

ακρίβεια, μη παροξύτονη απόληξη στίχου, και συγκεκριμένα προπαροξύτονη, 

παρατηρούμε μόνο στους στίχους 281, 627, 1272 και 1547. Όσον αφορά τώρα στους 

κανόνες της προσωδίας, όπως τους γνωρίζουμε από την κλασική λογοτεχνία, 

παρατηρούμε ότι ο Ξανθόπουλος είναι ιδιαίτερα ελαστικός και σε ορισμένες 

περιπτώσεις φαίνεται να μην ενοχλείται ακόμα και από βαριά σφάλματα. Ενδεικτικά 

παραθέτω τους στίχους 618 και 2354: 

«ὡς προσῆκον ἦν εὐχαρίστως τὴν χάριν»  (618)   

«ἀποκεῖραι τὲ τὰς τρίχας παρηγγύα»   (2354)  

Κατά πολύ συνηθέστερα είναι μετρικά σφάλματα που προκύπτουν από την 

τοποθέτηση ενός βραχέος σε θέση μακράς συλλαβής χωρίς να πληρούνται οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις: 

«Ἄπιτε λοιπὸν πρὸς ἐκεῖνον αὐτίκα»  (1392) 

«οὗτος ἐπεβράδυνεν ἑσπέρας κρότοις»  (2457)   

Συνηθισμένη επίσης είναι η τοποθέτηση ενός φύσει μακρού σε θέση βραχέος, αλλά και 

η κάλυψη μίας βραχείας συλλαβής από ένα θέσει μακρό: 

«τὰ κατ᾿ αὐτοὺς ἅπαντα μηνῦον τάχος» (1123) 

«Ὃ γοῦν πρῶτον δέδωκε τὴν εὐμοιρίαν» (1332) 

«ναοῖς ἐντρυφῶν ἱεροῖς καθωρᾶτο»  (95) 

                                                 
33  Hunger 2001 τ. Β΄: 484-490 και κυρίως Maas 1903: 278-323. 
34 Εξαίρεση αποτελεί ο στίχος 683 (καὶ Διοκλητιανὸς καὶ Γαλλέριος πάλιν), ο οποίος αν και περιέχει δύο 
πλεονάζουσες συλλαβές, ακουστικά τουλάχιστον δεν γίνονται αντιληπτές, αν προφέρουμε το κύριο 
όνομα «Διοκλητιανός» με τις δύο δυνατές συνιζήσεις.      
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 Τέλος, σχετικά με τα σφάλματα στην προσωδία, αξίζει να σημειωθεί ότι η φυσική 

ποσότητα των διχρόνων δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν, ακόμα και στις 

περιπτώσεις που προδίδεται από τον τόνο: 

«καὶ πικρᾶς ἐξήρπασεν ἐκ καταδίκης»   (1175) 

«ἴσα δὲ τούτῳ καὶ πᾶσα ναυτιλία»  (2090) 

«μᾶλλον δ᾿ ἐν αὐγαῖς ἐκτελῶν καθωρᾶτο» (2401)   

  Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή, θα ήθελα να αναφερθώ σε 

κάποιες αποφάσεις που πήρα κατά την εκδοτική διαδικασία.  

Ένα ζήτημα που προκαλεί ενδιαφέρον, και φαίνεται να σχετίζεται με τη 

μετρική, είναι η θέση των εγκλιτικών λέξεων και μορίων μέσα στο στίχο  και ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους στην παράδοση του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, με εξαίρεση το 

εγκλιτικό «γε» που καταλαμβάνει σε όλες τις περιπτώσεις μετρικά άτονες συλλαβές 

και η έγκλιση γίνεται κανονικά, άλλες παραδοσιακά εγκλιτικές λέξεις, όπως η 

αόριστη αντωνυμία «τις» και ο σύνδεσμος «τε» διατηρούν σε πολλές περιπτώσεις τον 

τόνο τους, ενώ μη εγκλιτικές λέξεις, όπως το μόριο «δὲ» συχνά παθαίνουν έγκλιση 

του τόνου τους. Μέχρι τώρα η διάκριση ενός συνεκτικού, κανονιστικού συστήματος, 

που να ερμηνεύει το φαινόμενο στο σύνολό του, δεν κατέστη,  ομολογουμένως, 

δυνατή και, ως εκ τούτου, η απόφαση σχετικά με το αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε 

το χειρόγραφο ή τους κανόνες της αρχαίας γραμματικής, αποδεικνύεται συχνά 

δύσκολη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη να εξεταστεί το φαινόμενο κατά 

περίπτωση προβάλλει αναγκαία, και παρά την έλλειψη συνέπειας στην παράδοση του 

κειμένου, θα ήταν ίσως χρήσιμο να προβούμε εδώ σε κάποιες πρώτες παρατηρήσεις.  

α) Το μόριο «δὲ», παρατηρούμε κατ’ αρχάς ότι υπάρχει μία ισχυρή τάση να 

αντιμετωπίζεται ως εγκλιτικό. Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι σε στίχους με Π5, όταν 

βρίσκεται στο πρώτο ημιστίχιο και καταλαμβάνει την 3η συλλαβή, υπάρχει η τάση να 

γίνεται έγκλιση του τόνου στις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι μετρικοί τόνοι του 

ημιστιχίου βρίσκονται στην 2η και στην 4η συλλαβή (94, 415, 1212, 1523, 1567, 1842, 

2346, 2427 και 2551). Από τις 14 συνολικά περιπτώσεις, στις οποίες απαντά το 

φαινόμενο, η έγκλιση του τόνου δεν γίνεται σε 5 (927, 1008, 1194, 2202 και 2263). Στις 

περιπτώσεις αυτές η έκδοση ακολουθεί την έγκλιση κατά το πρότυπο της 

πλειονότητας των περιπτώσεων, ένω οι γραφές του κώδικα σημειώνονται στο κριτικό 

υπόμνημα. Η εικόνα αυτή φαίνεται να ανατρέπεται από μία άλλη κατηγορία στίχων 

με Π5, στους οποίους το «δὲ» καταλαμβάνει μεν την 3η μετρική συλλαβή με ισχυρούς 
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τόνους στην 2η και 4η συλλαβή, αλλά βρίσκεται σε έκθλιψη. Στην περίπτωση αυτή η 

έγκλιση αποφεύγεται. Χαρακτηριστικά,  από τους 6 συνολικά στίχους (320, 460, 879, 

1880, 2015, 2622), στους οποίους απαντά το φαινόμενο, έγκλιση γίνεται μόνο σε έναν, 

στον 460, ο οποίος και διορθώνεται σύμφωνα την πλειονότητα.         

Αντίθετα, όταν το «δὲ» καταλαμβάνει την 3η συλλαβή, αλλά οι ισχυροί τόνοι 

του ημιστιχίου βρίσκονται απομακρυσμένοι μεταξύ τους, δηλαδή είτε στην 1η και την 

4η, είτε στην 1η και την 5η, είτε στην 2η και την 5η συλλαβή, παρατηρούμε ότι στη 

συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ο τόνος του «δὲ» διατηρείται (66, 67, 75, 

254, 417, 421, 428, 454, 501, 529, 553 κ.α.). Εξαίρεση εδώ ουσιαστικά αποτελεί η 

περίπτωση του στίχου 1850, η οποία και διορθώνεται. Τέσσερεις περιπτώσεις, τέλος, 

που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία, είναι οι στίχοι  87, 359, 1838, 2415, στους 

οποίους το «δὲ» έχει υποστεί έκθλιψη και καταλαμβάνει την 3η μετρική συλλαβή με 

ισχυρούς τόνους στην 2η και στην 5η. Εδώ, έγκλιση του τόνου γίνεται μόνο στους 

στίχους 87 και 359 και, ως εκ τούτου, διορθώνεται. 

Μία ξεχωριστή κατηγορία θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι στίχοι με Π5 στους 

οποίους το «δὲ» καταλαμβάνει τη 2η μετρική συλλαβή του 1ου ημιστιχίου και βρίσκεται 

σε έκθλιψη. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν στο ημιστίχιο υπάρχουν μόνο δύο τόνοι και 

βρίσκονται στην 1η και την 4η συλλαβή, παρατηρείται η τάση να γίνεται έγκλιση του 

τόνου του «δ’». Σε τρεις συνολικά περιπτώσεις (479, 770, 2473) ο τόνος δεν 

αναβιβάζεται μόνο στον στίχο 770, ο οποίος και διορθώνεται με κάθε επιφύλαξη λόγω 

του μικρού δείγματος που διαθέτουμε. Όταν, όμως, μεταξύ των τόνων της 1ης και 4ης ή 

5ης συλλαβής μεσολαβεί ισχυρός τόνος στη 2η, τότε η έγκλιση του τόνου του «δ’» 

αποφεύγεται (1017, 2392). Εξαίρεση αποτελεί ο στίχος 2391, ο οποίος επίσης 

διορθώνεται με κάθε επιφύλαξη.    

Όταν πάλι το «δὲ» βρίσκεται στο πρώτο ημιστίχιο σε στίχους με Π5, αλλά 

καταλαμβάνει την 5η συλλαβή δεν γίνεται ποτέ έγκλιση όταν υπάρχει ισχυρός τόνος 

στην 2η και κυρίως στην 3η συλλαβή (81, 122, 579, 603, 632, 724, 772, 804, 820 κ.α.). 

Όταν όμως ο ισχυρός τόνος πέφτει στην τέταρτη συλλαβή, οι περιπτώσεις είναι 

μοιρασμένες (1752, 1858, 1999, 2423 κ.α. vs 559, 655, 714, 764 κ.α.). Στις περιπτώσεις 

αυτές η έκδοση ακολουθεί παντού την έγκλιση για να αποφευχθεί ο ταυτόχρονος 

τονισμός της 4ης και της 5ης συλλαβής, καθώς κάτι τέτοιο αποφεύγεται στους 

υπόλοιπους στίχους του κειμένου.  
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 Τέλος, όταν το «δὲ» βρίσκεται στο πρώτο ημιστίχιο στίχων με Π7, αναβιβάζει 

σταθερά τον τόνο του μόνο όταν καταλαμβάνει την 7η συλλαβή πριν από την τομή 

(377, 390, 403, 487, 525, 716, 1771, 1844 και 2640). Εξαίρεση εδώ αποτελούν οι στίχοι 

493, 693 και 897, οι οποίοι και διορθώνονται.  

β) Η αόριστη αντωνυμία «τις» αναβιβάζει τον τόνο τις περισσότερες φορές που 

απαντά σε οποιαδήποτε πτώση, είτε σε στιχους με Π5, είτε σε στίχους με Π7 (2, 739, 

1150, 1176, 1308, 1455, 1560, 1664, 1762 κ.α.). Όταν όμως καταλαμβάνει την 5η 

συλλαβή στο πρώτο ημιστίχιο στίχου με Π5 και προηγείται ισχυρός τόνος στην 3η 

συλλαβή, τότε ο τόνος διατηρείται (422, 2145,). Το ίδιο συμβαίνει και όταν βρίσκεται 

στην αρχή ενός στίχου (539, 897) και στην 8η συλλαβή σε στίχους με Π7 (2527).     

γ) Στην περίπτωση, τέλος, του συνδέσμου «τε», τα πράγματα φαίνονται αρκετά 

πιο μπερδεμένα. Αν εξαιρέσει κανείς τις περιπτώσεις που ο «τε» τοποθετείται είτε 

στην 5η συλλαβη σε στίχους με Π5 και προηγείται ισχυρός τόνος στην 3η συλλαβή, είτε 

στην έβδομη συλλαβή σε στίχους με Π7 και ορθώς διατηρεί τον τόνο του,  σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, στις οποίες η έγκλιση δεν πραγματοποιείται, δεν φαίνεται να 

ακολουθείται μία συγκεκριμένη λογική. Ως εκ τούτου η τήρηση του παραδεδομένου 

κανόνα κρίθηκε προτιμητέα, ενώ παράλληλα οι επεμβάσεις σημειώνονται στο κριτικό 

υπόμνημα, ούτως ώστε η ακριβής εικόνα, που παρουσιάζει το χειρόγραφο, να είναι 

μελλοντικά διαθέσιμη για περαιτέρω έρευνα του φαινομένου.   

Ένα επιπλέον ζήτημα που προέκυψε κατά την διάρκεια της εκδοτικής 

διαδικασίας αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων σύνθετων κυρίως λέξεων, 

καθώς άλλοτε παραδοσιακά μονολεκτικοί τύποι γράφονται ως δύο λέξεις (π.χ. 34, 428, 

1501), και άλλοτε τύποι που παραδοσιακά αποτελούν χωριστές λέξεις γράφονται ως 

μία (π.χ. 396, 889, 1000). Η σχετική έλλειψη, προς το παρόν, εκτεταμένων και εις 

βάθος μελετών των γλωσσικών συνηθειών της εποχής καθιστά την απόφαση για τον 

χειρισμό αυτών των περιπτώσεων κάθε άλλο παρά εύκολη  υπόθεση και, για άλλη μία 

φορά, η τήρηση των παραδεδομένων συνηθειών φαντάζει σίγουρα ως η πιο 

οικονομική, αν και όχι η πιο ορθή απαραίτητα, λύση. Ως εκ τούτου, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε έχει ως εξής. Για όσες περιπτώσεις κατάφερα να εντοπίσω παράλληλα 

σε κείμενα της ίδιας εποχής, που οι εκδότες τους υιοθετούν, αποφάσισα να 

ακολουθήσω το χειρόγραφο. Όπου πάλι κάτι τέτοιο δεν στάθηκε εφικτό, γίνεται 

διόρθωση κατά την παραδεδομένη γλωσσική συνήθεια. Και στις δύο πάντως 

περιπτώσεις οι αλλαγές σημειώνονται στο κριτικό υπόμνημα.   
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Για λόγους που ήδη αναφέραμε παραπάνω, η ορθογραφία του εν λόγω 

χειρογράφου είναι σε γενικές γραμμές άριστη. Τα όποια, ελάχιστα αναλογικά με την 

έκταση του κειμένου, σφάλματα διορθώνονται σιωπηρά υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

διαφοροποιείται κατά κανέναν τρόπο το νόημα του κειμένου. Όπου κάτι τέτοιο 

ισχύει, οι γραφές του χειρογράφου εμφανίζονται στο κριτικό υπόμνημα.   

Τέλος, κάνοντας ένα σύντομο σχόλιο για τη στίξη του χειρογράφου, θα ήθελα 

επισημάνω ότι τα διάφορα σημεία στίξης που εμφανίζονται σ’ αυτό αντιμετωπίζονται 

ισοδύναμα και η μοναδική τους λειτουργία, πέρα από την επισήμανση κάποιων 

ασύνδετων σχημάτων (π.χ. 339), περιορίζεται αποκλειστικά στο να δηλώνει το τέλος 

του στίχου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, την τομή. Ως εκ τούτου, τα σημεία στίξης του 

χειρογράφου αγνοήθηκαν παντελώς και η στίξη του κειμένου έγινε με κύριο γνώμονα 

την διευκόλυνση του νοήματος.    

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xix

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

ΒΖ = Byzantinische Zeitschrift, Λιψία (Μόναχο) 1892 κ.ε. 

Byz = Byzantion, Βρυξέλλες (Παρίσι) (Βοστώνη) 1924 κ.ε. 

PG = J. P. Migne, Patrologiae cursus completes. Series graeca, Παρίσι 1857 κ.ε. 

 

 

Anrich, G. 1913-17. Hagios Nikolaos, der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche, Bd 1-2.    

Leipzig.  

Browning, R. 1985. “A Young Man in a Hurry. Two Unpublished Letters of Nikephoros 

Kallistos Xanthopoulos”,  Byzantina 13: 143-153 [= History, Language and Literacy in 

the Byzantine World, Northampton 1989: Χ]   

Coxe, H. O. 1853. Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae. Oxford.  

Fabricius, J. A. 1705-1728. Bibliotheca Graeca, vol. I-XIV. Hamburg. 

Glettner, J. 1933. “Die Progymnasmata des Nikephoros Kallistos Xanthopoulos”, BZ 33: 

1-12, 255-270. 

Grégoire, H. 1929. “Le Schisme Arseniate et Nicérphore Calliste Xanthopoulos”, Byz 5: 

758-765.  

Hunger, H. 2001. Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η Λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. 

Α΄-Γ΄. Αθήνα.  

Hutter, I. 1982. Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften vol. 1-5.2 [Oxford 

Bodleian Library III]. Stuttgart. 

Jugie, M. 1929/30. “Poésies rythmiques de Nicéphore Calliste Xanthopoulos”, Byz 5: 

357-390. 

————   1931. “Nicéphore Calliste Xanthopoulos”, Dictionnaire de Théologie Catholique 

11, 1: 446-452.  

Krumbacher, K. 1897. Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende 

des oströmischen Reiches, 527-1453. München. 



 xx 

Lemerle, P. 1981. Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμος, μτφρ. Μ. Νυσταζοπούλου- 

Πελεκίδου. Αθήνα. 

Maas, P. 1903. “Der byzantinische Zwölfsilber”, BZ 12: 278-323 

Omont, H. A. 1898. Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, τ. 

1-4. Paris. 

Stiernon, D. 1982. “Nicéphore Kallistos Xanthopoulos”, Dictionnaire de Spiritualité 11: 

203-208.  

The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Alexander P. Kazhdan et al., τ. 1-3, Oxford, New 

York 1991. 

 

Ἀθανασιάδης, Κ. 1862. Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς Ὀκτωήχου παρὰ τοῦ 

Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθαπούλου. Ἰεροσόλυμα. 

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, A. 1898. Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικής Σταχειολογίας, τ. IV.    

Ἁγία Πετρούπολη. [= Βρυξέλλες 1963] 

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, A. 1894. Ἱεροσολυμιτικὴ  Βιβλιοθήκη, τ. II.  Ἁγία Πετρούπολη. 

[= Βρυξέλλες 1963] 

Πολίτης, Λ. 1971. «Ἄγνωστο ἔργο τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου. Ἐξήγησις 

στὸν Ἰωάννη τῆς Κλίμακος.», Κληρονομία 3: 69-84. 

Συκουτρής, Ἰ. 1930. «Περὶ τὸ σχίσμα τῶν Ἀρσενιατῶν», Ἑλληνικά 3: 15-44. 

Τρυπάνης, Κ. Α. 1986. Ελληνική ποίηση. Από τον Όμηρο στο Σεφέρη. Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xxi

 

 

 

SIGLA  

 

Β = Bodleianus Auct. 5. 14 (Misc. 79), ff. 290-242  

Η = Hierosolimitanus Sabbaiticus 261, ff. 242-247    

Pa. = Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 



 1

f. 290r  Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου 
                        μετάφρασίς τις ἐν ἰαμβείοις στίχοις 
                         εἰς τὸν βίον τε καὶ χάριν τῶν θαυμάτων 
                         τοῦ Νικολάου τοῦ προέδρου τῶν Μύρων. 
   
       5 Βίος πολιτεία τε θαυμάτων μέρος 
  τοῦ μυροβρύτου καὶ πατρὸς Νικολάου 
  ἀρχιερατεύσαντος ἐν Μύροις πάλαι 
  τοῖς τῆς Λυκίας προσφυῶς μυριπνόοις· 
  [ὧδ’ ἐξ]αναστὰς εὐλόγει, θυηπόλε. 
 
     10 Ἔργον σοφόν τι δεξιὰ χεὶρ ζωγράφων 
  καὶ δεινὸν εἰς μίμησιν ἀψευδῶν τρόπων 
  δεινόν [τ᾿] ἐναργῆ συμβαλεῖν τὰ πρακτέα· 
  σοφώτερον δὲ πρὸς ἀκρίβειαν λόγος 
  καὶ τῆς γραφικῆς ἐναργέστερος πάλιν, 
     15 ὅτι γε καὶ δείκνυσι τὰ βουλητέα 
  καὶ τὸ πρᾶγμα τίθησιν ὑπ᾿ ὄψιν τά[χα], 
  οἷς καὶ πλέον μίμησιν οἶδεν εἰσρέειν 
  ζήλ[ου] τὸ κέντρον ταῖς ψυχαῖς [ἐνιέναι] 
  καὶ πρὸς τὸ τ[αὐτὸν] διεγείρειν τὸν πόθον. 
     20 Τῶν γοῦν βιωσάντων μὲν ἐν [θεῷ] βίο[ς] 
  εὐθὺς ἐναργῶς ζωγραφούμενος λόγῳ 
  πολλοὺς ἂν ἑλκύσειεν εἰς καλοῦ τ[ύπον] 
  καὶ ζωπυρήσῃ τὴν ψυχὴν καὶ καρδίαν 
290v  ζῆλον πρὸς αὐτὸν ἀρετῆς ὅλως μόνον· 
     25 ὁποῖος ἐστὶ καὶ πατρὸς θείου βίος 
  ὁ πάνυ καλὸς τοῦ σοφοῦ Νικολάου, 
  εἴπέρ τινος μάλιστα τῶν ἄλλων πλέον, 
  ἐν ἀκροάσει χάριν ἡδίστην ἔχων 
  κἀν ταῖς ψυχαῖς ἄρρητον ἐνστάζειν χάριν 
     30 καὶ διανιστᾶν πρὸς καλῶν ἐργασίαν. 
 Τοίνυν τὰ τούτου κατὰ δύναμιν λόγος 
  περιλαβεῖν ἄξιον ἐνθάδε κρίνει, 
  γνώριμα καὶ πρὶν ἀκριβῶς οὐ μετρίοις 
  καὶ μηδεμιᾶς ἐνδεᾶ γραφῆς ὅλως· 
     35 πλὴν ἀναλαβεῖν εἰς ἀνάμνησιν πάλιν 
 
10-37 cf. Vita per Metaphrasten (ed. Anrich), Prooemium  

12 δεινὸν Β 34 μὴ δὲ μιᾶς B  
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  αὐτὰ προσῆκον τῶν φιλαρέτων χάριν 
  ψυχὰς δροσίζειν ἱκανὰ πεφυκότα. 
  Τούτῳ πατρὶς Πάτταρα, Λυκίας πόλις, 
 ἐπιφανὴς τὰ πρῶτα τοῖς ἄνω χρόνοις· 
     40 οἱ δ᾿ αὖ τεκόντες εὐγενεῖς τὰ πρὸς γένος 

μηδὲν περιττὸν πρὸς τροφὴν κεκτημένοι 
δόξης τε πάμπαν κοσμικῆς λελειμμένοι 
τύπον καλοῦ σώζοντες εἰς ἀκτησίαν, 
τὴν κτῆσιν ἁβρὰν ἀρετῶν, τῷ παιδίῳ 

     45 σχολὴν μόνην ἔχοντες ἐκ παντὸς τρόπου 
μεταδιώκειν τοῦ καλοῦ μετουσίαν. 

 Οὗτοι μὲν οὖν ἄριστα ταῖς διεξόδοις 
τῆς εὐσεβείας ψαλμικῶς ἡδρασμένοι 
διδοῦσι καρπὸν κατὰ καιρὸν ἀξίως, 

291r     50 τὸν Νικόλαον, τὴν θεόσδοτον χάριν· 
  ἅμα δὲ καὶ πήρωσιν ἡ μήτηρ φέρει 
  τὰς ὠδῖνας ῥίψασα τουλοιποῦ κύειν 
  τῆς φύσεως ἄντικρυς ἐντράνως ἄγαν 
  τάχα βοώσης μηδαμῶς δυναμένης 
     55 τοιοῦτον ἄλλον ἀγαγεῖν ἐν τῷ βίῳ. 
  Εἰς φῶς τολοιπὸν ἀγαγοῦσα τὸν κλάδον 
  ὕστατον ἡ τέξασα καὶ πρῶτον μόνον, 

ὅμως πολύχουν ἀρετῶν σωρὸν μέγαν, 
σὺν συζύγῳ δέδωκε τὴν εὐκαρπίαν  

     60 εὐπαιδίαν κάλλιστα πεπλουτηκότες, 
τὸν Νικόλαον, τὴν χάριν τῶν θαυμάτων. 
Τούτων προελθὼν δεῖγμα σαφὲς δεικνύει 
πρὸς Ἰωάννην μάλα γνησίως ἔχειν, 
στείρωσιν αὐτὴν τῆς τεκούσης αὐτίκα· 

     65 τεχθεὶς ὁ μέν γὰρ ἐκλύει τὰς ὠδῖνας, 
οὗτος δὲ κλείει τοὔμπαλιν ξενοτρόπως. 
Ἐπεὶ δὲ θηλῆς ὡς χρεὼν κατὰ βρέφος 
ἐνέστη καιρὸς καὶ τροφῆς τῷ παιδίῳ 
καὶ παρακεῖσθαι μητρικοῖς μαζοῖς ἔδει, 

     70 ἐνταῦθα σαφῶς ὁ Κρατῶν παριστάνει 
ὁποῖον ἔσται καὶ τραφὲν τὸ παιδίον 
ἤδη φρονούσης ἡμμένον ἡλικίας· 

   ὅλης γὰρ ἁπλῶς ἑβδομάδος ἡμέρας 
 

38-180 cf. Metaphr. 1- 4      47-50 cf. Ps. 1, 1-3    63-66 cf. Luc. 1, 5 - 20, 57-60 

44 κτήσιν Bpc : κτίσιν Bac         63 γνησίως scripsi : γνησίων B 
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ἐχρῆτο θηλῇ καθάπερ καὶ τὰ βρέφη, 
     75 ὅταν δὲ τετρὰς ἡμερῶν ἕκτη θ᾿ ἅμα 
291v  ἧκον πρὸς ὥραν τοῦ γάλακτος συρμάδας, 
  ἅπαξ μεθεῖλκε τῶν οὐθάτων ἑσπέρας   
  τάχα τιθηνὸν καὶ πρὸ τῆς ἥβης ὅρον 
  τὴν ἐγκράτειαν ἐντιθεὶς προοιμίοις. 
     80 Οὕτω τολοιπὸν εὐσταθῶς ἀνηγμένος 

ἠθῶν τρόπους δὲ τοὺς μὲν ἀπὸ πατέρων 
αὐτῶν ἐπισπῶν, τοὺς δὲ καὶ φύων μόνος 
καὶ καλλιεργῶν ὡς γεωργὸς αὐτόθεν, 
ὡς γῆ καθάπερ ἀγαθή τε καὶ πίων,  

     85 ἡλικίας ἤγγικε μέτρον ὡς τάχος 
καὶ γραμματιστῇ παραδίδοται λόγου. 
Ὀξὺν δ᾿ ἐπαυχῶν ἐμβριθῆ τε τὸν νόα 
πρὸς ἀναλήψεις ἱκανῶς μαθημάτων  

   τὸ δημοτικὸν ἐξαποπτύει μέρος, 
     90 ἑταιρίας δὲ καὶ κακῶν ὁμιλίας 

ἀποδρὰς ὡς τάχιστα καὶ βλέπειν κόραις 
φῦλον γυναικῶν ἀκρατῶς ἀποκλίνας 

   τῇ σωφροσύνῃ καθαρῶς ἐκολλᾶτο· 
εἰπών δε χαίρειν ταῖς κεναῖς διεξόδοις 

     95 ναοῖς ἐντρυφῶν ἱεροῖς καθωρᾶτο   
οἶκον ἑαυτὸν εὐτρεπίζων τῷ λόγῳ  
μᾶλλον πρὸς αὐτοῖς σποδιοῦσθαι προκρίνων 
ἢ διατρίβειν ἐν μεγίσταις οἰκίαις  
τῶν διαφανῶν καὶ περιλάμπρων γένει.   

            100 Ἐπεί δ᾿ ἱκανῶς τῶν γραφῶν καὶ δογμάτων 
ἄριστα παρέλαβε τὴν ἐμπειρίαν  

292r  καὶ μυρίαις ἔστεπτο δόξαις χαρίτων  
καὶ τὴν πρέπουσαν ἀκρίβειαν ἀξίως 
Θεοῦ θύταις ἔσωζεν ἀτεχνῶς βίῳ,  

            105 ἀλλά γε καὶ στάσιμον ἦθος ἦν ἔχων,  
πρὸ τῆς πολιᾶς δεικνύων τὸν πρεσβύτην 
πρεσβυτερίου ψῆφον ἠξίουν νέμειν.  

   Τοίνυν κελεύσει τοῦ προέδρου τῶν Mύρων, 
ὃς θεῖος αὐτῷ πρὸς πατρὸς ἦν, ὡς λόγος, 

            110 τὴν ἀξίαν δέδεκτο τὴν πρεσβυτέρου  
καὶ τῷ Θεῷ πρόσεισι τῷ δεδωκότι 
 

97-99  cf. Ps. 83, 11 

87 ὀξύν Β 89 ἐξ ἀποπτύει Β 
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   ὁ δῶρον εὐχῆς ἐκδοθεὶς τοῖς πατράσιν.  
Ὁ θεῖος οὐκοῦν ἱεράρχης  τῶν Mύρων 
οὐκ ἀστοχεῖν πνεύματος ἠξιωμένος 

            115 τὴν τοῦ νέου θάλλουσαν ἀρεταῖς βλέπων 
ψυχὴν πρὸ παντὸς καὶ κομῶσαν ἐνθέως 
προεῖπε τὴν μέλλουσαν ἐν τούτῳ χάριν 
ὡς σαφὲς ἔσται παραμύθιον λύπης, 
καλῶς δ᾿ ἀπάξει πρὸς νομὰς σωτηρίους  

            120 ποίμνην καθαρῶς ἱερὰν ἐκ τῆς πλάνης, 
σωτήρ δ᾿ ἐσεῖται κινδυνεύουσιν ὅλοις· 
εἰ τῷ χρόνῳ δὲ καὶ πρὸς ἔργον ἐξέβη, 
ἐν τοῖς καθεξῆς ἱστορήσει μοι λόγος. 
Λέγειν τί δε χρὴ καὶ μετὰ χρίσιν χάρις, 

            125 ὅση κατέπτη πρὸς καλῶν ἐργασίαν, 
οἵαις μὲν ἐξέδωκεν αὐτὸν ἐκθύμως 
εὐχαῖς, προσευχαῖς, ἀγρύπνοις ἀσιτίαις, 

292v  θνητοῖς λειψάνοις πρὸς ἀθάνατον φύσιν  
καλῶς ἐρίζων βιοτῆς σαφῶς φθάσαι  

            130 μεγάλα διδοὺς προσδοκᾶν αὐτοῦ πέρι 
ἐν τοῖς καθεξῆς καὶ χρόνοις τοῖς ὑστέροις; 
Ἐπεί δ᾿ ὁ Νικόλαος, ὁ Μύρων θύτης,  
ὃν θεῖον αὐτοῦ προλαβὼν φαίνει λόγος,  
εἰς ἀρετῆς ἥκοντα κατεῖδε τρίβον  

            135 καὶ τηλικούτων ἠξιωμένον τρόπων 
τὴν τοῦ νεὼ πρόνοιαν ἅπασαν νέμει· 
ὃν εἰς μοναστήριον ἔστησε ξένον  
εἰς κλῆσιν αὐτὸς τῆς Σιὼν τῆς ἁγίας  
καὶ συνερίθους εἰς διοίκησιν πάλιν  

            140 τοὺς ἀξίους δίδωσι τούτῳ φροντίδων, 
οὓς συναμίλλους ἀρετῆς ᾔδει μόνους.   

   Καὶ δή ποτε φθάσαντος εἰς Παλαιστίνην 
τοῦ Νικολάου προσκυνῆσαι τὸ ξύλον  
τὸ ζωοποιὸν καὶ τὸν ἄφθαρτον τάφον  

            145 οἱ συνέριθοι τὸν ἐκείνου δὴ τόπον 
   ἄριστ᾿ ἐνήργουν, ὡς παρὼν οὗτος τάχα·  
   ἀλλ᾿ ἐν ὑστέροις ταῦτα τῷ Νικολάῳ.  
   Τῶν δ’ αὖ τεκόντων ἄρτι λιπόντων μόρῳ  
   τὸν βίον αὐτῶν πρὸς καλαῖς ταῖς οὐσίαις  
            150 ὡς φιλοπάτωρ {οὗτος}, ὡς φιλόστοργος γόνος, 
    
150 οὗτος B : m. c. seclusi 
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   ὅσα προσῆκεν, ἀποδοὺς τοῖς πατράσιν 

οὐκ εὐθὺς ἀπέβλεψεν εἰς πλούτου πλάτος,  
οὐδ’ αὖθις αὔξειν ἐννοεῖ τὴν οὐσίαν·  

293r  πάλαι γὰρ εὐπάθειαν ἅπασαν βίου  
            155 λαμπρῶς ἀπεῖπε κοσμικῶν τυρβασμάτων, 

τὰ φροίμια δὲ τῆς ἀπαρχῆς τοῦ βίου 
ἐκ διαγωγῆς, βιοτῆς τε καὶ τρόπων 
ἔσπευδε φαίνειν ἐμφανῆ τοῖς ὑστέροις  
ἀρχῇ δε καὶ σύμφωνον ἐνθεῖναι τέλος·  

            160 καὶ δὴ Θεῷ σύμπαντα προσφέρων ὅλως  
«γνώρισον» ἀνέκραζεν ἀπό καρδίας 
«ἐμοὶ τρίβον, Κύριε, ποῦ βαδιστέον· 
πάλιν δέ μοι δίδαξον εὐθέως, Λόγε,  
πληροῦν τὸ σὸν θέλημα· σὺ γάρ μου κράτος, 

            165 ὅτι περ εἰς σὲ γαστρόθεν ἀπερρίφην 
κἀκ μήτρας αὐτῆς σὲ γινώσκω πατέρα 
καὶ σὲ κτίστην ἔξοιδα καὶ Θεὸν μόνον».  
Ἤκουεν οὐκοῦν καὶ Δαυίδ κεκραγότος  
«εἴπερ ῥέει σοι πλοῦτος ὡς ὕδωρ χύδην, 

            170 τὴν καρδίαν πρόσκεισο τούτῳ μηδόλως»  
καὶ Σολομῶντος τοῦ σοφοῦ ῥῆσιν πάλιν  
«πίστις σὺν οἴκτῳ μηδόλως σε λειπέτω».  
Οὔκουν ἀπεῖχεν οὐδὲ πράττειν εὖ ξένα, 
ἀλλ᾿ ἦν ὅλοις χεὶρ ἐμφανῶς ἐλευθέρα,  

    175 ἄλλος ποταμὸς καὶ θάλασσα πλημμύρα 
πολλῷ ῥέων ῥεύματι, πλὴν ὡς ἠρέμα.  
Ἀλλὰ χρεών γαρ μνημονεῦσαι τῷ λόγῳ 
ἐπὶ μέρους πλὴν καὶ τινῶν δὴ θαυμάτων,  
ὡς ἂν πρὸς ἀκρίβειαν ἐκλάμψῃ πλέον  

293v   180 ὁ πλοῦτος αὐτοῦ καὶ ψυχῆς ἡ χρηστότης.  
 
    180a Τοῦ Νικολάου πρᾶξις ἰδοὺ δευτέρα,  
    180b τρισσουμένη πλὴν ταῖς τρισὶν ἀνδρὸς κόραις.  
 
 Ἀνήρ τις ἦν ἄδοξος ἐκ τῶν ἐντίμων   
  πένης καταστὰς ἀπὸ πλουσίων μάλα.  
  Οὗτος δ᾿ ἐπείπερ ἠπόρητο τοῖς ὅλοις 
 
    
161-2. cf . Ps. 142, 8. 11    168-70 cf. Ps. 61, 11        171-2 cf. Prov. 3, 3 181-358 cf. Metaphr. 5 - 7  

181 τίς B  
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    τῶν συστατικῶν ἐξ ἀνάγκης τοῦ βίου 

   185 αὐτῶν ἁπάντων ἐκλιπόντων ἀθρόον 
  —μέχρι τίνος, φεῦ, ἐνδεὴς οἶδε τρέχειν;— 

   βουλὴν ὑφαίνει τὰς κόρας τὰς φιλτάτας  
  —τρεῖς δ’ ἦσαν αὐτῷ λείψανον μόνον βίου  
  διαφερόντως ἀγαθαὶ τὰς ἰδέας— 
   190 μισθοῦ πρὸς ἀκόλαστον ἐκθεῖναι τρόπον 
  κἀντεῦθεν αὐτῷ πρὸς τροφὴν καὶ ταῖς κόραις 
  τὸ ζῆν ἀμυδρῶς ἐξ ἐράνων συλλέγειν. 
  Συναρμόσαι γὰρ πρὸς γάμους τὰς παρθένους 
  παντάπασιν ἦν ὡς ἀδυνάτως ἔχoν· 
   195 τῆς γὰρ πενίας ἡ βαθύπλουτος χύσις 
  εὐθὺς ἁπάντων τὰς κόρας ἀπηξίου. 
  Τούτοις λογισμοῖς ἐμμένων ὁ τριγέρων, 
  ἤδη πονηρῶς καὶ πρὸς ἔργον ἐκκλίνει 
  καὶ δυστυχῶς τέτραπτο τοῖς παραλόγοις.  
   200 Ἀλλ᾿  ὦ θεϊκὴ συμπαθὴς ἄγαν φύσις,  
  ἀγαθὸς εἶ σὺ καὶ παραίτιος πάλιν 
  πάσης ἀγαθότητος ὑπερουσίως  
  ἐπικλινής τε ταῖς βίαις ταῖς τοῦ βίου.  
  Ὡς οὖν ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος μόνος 
   205 τῷ Νικολάῳ καὶ πρὸς οὖς ἐλθεῖν δίδως  
294r   τὸ πρὸς βίαν, φεῦ, ἐννοούμενον πάθος, 
  καὶ δὴ καλὸν κύβερνον ἐν τρικυμίᾳ 
  αἴφνης θαλαττεύοντι τὴν ψυχὴν νέμεις 
  τῷ δυστυχεῖ πένητι σύμμαχον μέγαν  
   210 ὁμοῦ τε τὴν ἔνδειαν ἱκανὸν λύειν 
  καὶ τῆς πενίας χαλεπωτέρου πάθους 
  ῥύστην ἑτοιμότατον ἐκ κλυδωνίου. 
  Ὅρα δέ μοι φρόνησιν τοῦ μακαρίου· 
  οὐ γὰρ ὑπέστη πρὸς βραχὺ προσιέναι  
   215 τῷ δυστυχοῦντι καὶ λαλῆσαι προσφόρως 
  καὶ τὴν χρυσὸν ῥέουσαν ἐμφῆναι χέρα.  
  Φύσεις ἃ ποιεῖν τὰς μικροψύχους ἔθος,  
  ᾔδει γὰρ ὡς μάλιστα φορτικὰ φύσει  
  ἔνεισι ταῦτα δυστυχήσασι βίον  
   220 κἀκ τῆς τρυφῆς πεσοῦσιν εἰς χρείαν τρύφους,  
  ἅμα μὲν ἐντρέποντα τούτων καρδίας 
  καὶ μνείαν ἐμβάλλοντα τῆς πρὶν ἡμέρας.  
 
194: ἔχoν  Bpc : ἔχων Bac ut vid.   210 τὲ Β 220 χρεῖαν B 
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   Ὥσπερ δ᾿ ἐρίζων ἐντολῆς βαίνειν ἄνω  
   τῆς μηδ᾿ ὁπωσοῦν συγγινώσκειν τὴν χέρα 

    225 εὐώνυμον δὴ δεξιᾶς τὰ πρακτέα 
   σαφῶς λεγούσης προσταγαῖς ταῖς ἐνθέοις,  
  οὐδ᾿  αὐτὸν ἠθέλησε τὸν πεπονθότα  
  παραλαβεῖν μάρτυρα τῶν πεπραγμένων. 
   Οὕτως ἀπεῖχε δόξαν ἀνθρώπων θέλειν,  
   230 ἐπείπερ αὐτὸς ἀγαθουργῶν ἐνθέως 
  τὸ λανθάνειν ἔσπευδε μᾶλλον ἐμφρόνως  
294v  ἢ δρῶντες ἄλλοι τῶν κακῶν ἐργασίας.  
  Καὶ δῆτα λαβὼν ἁδρότατον χρυσίον 
  ἀωρὶ νυκτῶν εἰς ἀπόδεσμον μέγαν 
   235 πρὸς τοῦ πένητος ἐκτρέχει τὴν οἰκίαν  
  καὶ τοῦτον ἀπό τινος ἔνδον θυρίδος 
  ἠρέμα πάμπαν εὐφυῶς ἀκοντίσας 
  οἴκαδε πάλιν ὡς τάχος ἀνατρέχει  
  ἐρυθριῶν ἄντικρυς ὀφθῆναι μόνον 
   240 τοῖς δυστυχοῦσιν ὡς διδοὺς ὅλως χάριν. 
  Ἕωθεν οὐκοῦν κατιδὼν τὸ χρυσίον  
  ὁ δυστυχὴς ἄνθρωπος ἐκλύσας ῥάκος 
  κατεπλάγη, φεῦ, ἐξαπατᾶσθαι λέγων,  
  ὥσπερ δεδιὼς μὴ καθ᾿ ὕπνου τι βλέπει·  
   245 πόθεν γὰρ ἂν ἤλπισε τοιοῦτον τάχα, 
  τὸ μὴ θελῆσαι προσλαβεῖν συνειδότα  
  τὸν δρῶντα καλῶς, τὸν καλῶς πεπονθότα;  
  Ὅθεν βασάνῳ τοῖς ἄκροις τῶν δακτύλων 
  ἐχρῆτο καλῶς συχνάκις ἐπιτρίβων  
   250 λοξόν θ᾿ ἑώρα καὶ περίεργον λίαν,  
  ὡς οὖν ἀληθῆ τὸν χρυσὸν εἶναι μάθοι, 
  ἔχαιρεν, ἐξίστατο τῷ τεραστίῳ  
  καὶ θερμὸν ἐστάλαζεν ἡδονῆς δάκρυ.  
  Ἐπεὶ δὲ πολλὰ καθ᾿ ἑαυτὸν συστρέφων 
   255 οὐκ εἶχεν ᾧπερ ἀναθήσει τὴν χάριν, 
  ἐπὶ Θεὸν ἔβαινε τὸν παντεργάτην  
  ἐπευχαριστῶν σὺν χαρᾷ θρηνωδίας.  
295r  Εἶτα λύσιν πταίσματος εἰς Θεὸν φόβῳ  
  ὁ δυστυχὴς ἔσπευδεν ἐκ παντὸς λύειν 
 
 224-5 cf. Matth. 6, 3  

244 τί B         246 τὸ scripsi : τῷ  B 
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    260 καὶ τὴν μίαν ζεύγνυσι τῶν θυγατέρων 
  ἀνδρὶ προσηνεῖ καταβαλὼν εὐθέως  
  εἰς προῖκα ταύτῃ τὸν χρυσὸν Νικολάου.  
  Ὃ δῆτα μαθὼν ὁ Νικόλαος πάλιν  

  τὸν ἄνδρ᾿ ἐκεῖνον ὡς καλῶς πεπραχότα 
   265 —τουτί γαρ ἦν ἄντικρυς, ὡς σπουδαστέον 
  τὴν τοῦ κακοῦ πρόφασιν ἐν γάμῳ λύσαι— 
  ἦν εὐπρεπὴς ὅμοια κἀν τῇ δευτέρᾳ  
  τῶν τεκνίων γέροντος εὐστόχως δράσαι. 
  Καὶ δὴ τὸν ἀπόδεσμον αὖθις λαμβάνει  
   270 χρυσοῦ τὸν ἰσόσταθμον ἄλλον αὐτίκα  
  καὶ πᾶσαν ὄψιν ἐκλαθὼν νυκτὸς μέσῳ 
  τῇ θυρίδι δίδωσι τὸν χρυσὸν πάλιν.  
  Ὄρθρου δ᾿ ἀναστὰς τῆς κλίνης ὁ πρεσβύτης 
  καὶ πάλιν εὑρὼν ὡς τὸ πρὶν τὸ χρυσίον 
   275 ἄφωνος ἦν ὡς πρῶτον ἐκπεπληγμένος·  
  τῇ γῇ δ᾿ ἐρείδων τοῦ προσώπου τὴν θέσιν 
  ἔβαλλε σὺν ῥήμασι θερμῶς δακρύων  
  «Θεὸς» λέγων «Κύριος, μόνη χρηστότης, 
  βραβεῦ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς σωτηρίας, 
   280 ὁ πρὶν βροτείαν ὑποδὺς μορφὴν ξένως  
  ἐμῆς χάριν, ἄναρχε, παραβάσεως 
  καὶ νῦν παγίδος σὺν κόραις ἀλλοτρίου 
  ῥυσάμενός με παγκρατεῖ σου δυνάμει, 
295v            αὐτὸς καθυπόδειξον ἐναργῶς, Λόγε, 
   285 τὸν σὸν μιμητὴν καὶ διάκονον  πάλιν  
           ἐμοὶ  τελοῦντα σὴν θέλησιν ἐξόχως,  
                      τίς οὗτος ἐστὶ τοῦ πιέζοντος τρόπου 
                      πενίας ἡμᾶς συμπαθῶς ἀνελκύσας 
                      καὶ τῶν λογισμῶν ἐκλύσας τῶν ἀτόπων.  
   290 Ἰδοὺ γὰρ οἴκτῳ συμπαθεῖ σου, Χριστέ μου, 
                      καὶ δευτέραν δίδωμι τῶν θυγατέρων 
                      ἀνδρὶ νομίμῳ πρὸς γάμον καὶ παστάδα 
                      ἤδη φυγοῦσαν θηραθῆναι τῷ πλάνῳ, 
                      ἐμοί δε κέρδος ὡς βαρύ, φεῦ, προσφέρειν 
   295 τὸ προξενῆσον ζημίαν τὴν ἐσχάτην.»  
              Ταῦτα κεκραγὼς καὶ γάμους τῇ δευτέρᾳ 
     ὡς εὐπρεπεῖς ἐκρότει τῶν θυγατέρων  
   
294-5 cf. ad Phil. 3, 7 

279 an βραβεὺς scribendum?        284 καθ’ ὑπόδειξον Β   
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   ἐν ἐλπίσιν ὢν ταῖς ἄγαν χρηστοτάταις, 
   ὡς ἐνδεῶς οὔκουν γε κἀπὶ τῆς τρίτης 

300 ἕξει τὸ μέλλον εὐτυχῆσαι νυμφίου  
  ταύτην ἀγαπήσαντος εἰς φίλτρον γάμου· 
  τὴν προῖκα {καὶ} γὰρ ᾤετο πρὸς χεῖρας φέρειν  
  θαρρῶν προφανῶς τοῖς πρὸ τοῦ ταύτης πέρι.  
  Tολοιπὸν ἐμμέριμνος ἦν καθ᾿ ἡμέραν   
   305 καὶ δῆτα νύκτας εἷλκεν ἀγρύπνους ὅλας,  
  μὴ καὶ λάθῃ φθὰς ὁ ξένος χρυσορρόας, 
  ἀλλ᾿,  εἴπερ ἀφίκοιτο καὶ πάλιν, ὅπως 
  δράξαιτο χερσὶ καὶ τὸ τίς ὢν ἐκμάθοι,  
  ὅθεν τε χρυσὸς ἀφθόνως ἐπιρρέει.  
296r   310 Οὕτω μὲν οὖν ἄγρυπνος ἦν ὁ πρεσβύτης  
  καραδοκῶν ἄριστα τὴν χρυσῆν βάσιν  
  ἑστῶσιν ὠσὶ διακοῦσαι τὸν ψόφον·  
   ἐφίσταται δὲ κἀκ τρίτου ξενοτρόπως 
  Χριστοῦ θεράπων, ὁ Νικόλαος πάλιν,  
   315 πλὴν ἀψοφητὶ καὶ σκότους ἐν τῷ βάθει·  
  καὶ δὴ παραστὰς ἐν συνήθει τῷ τόπῳ 
  ῥοῖζον χρυσοῦ καὶ πάλιν ἠρέμα χέει  
  διὰ θυρίδος ἶσον εἰσπέμπων μέσον  
  καὶ παρευθὺς ἄνεισιν εἰς τὴν οἰκίαν.  
   320 Πατὴρ δ᾿ ὁ παίδων τὸν ψόφον τοῦ χρυσίου 
  ὡς εἰσπεσόντος ὑψόθεν ᾐσθημένος, 
  τούτῳ δ᾿ ἐπελθεῖν καὶ πάλιν τὸν ἐξ ἔθους 
  κατανοήσας ἐμφανῶς εὐεργέτην 
  εὐθὺς ποδῶν ὡς εἶχε κατόπιν τρέχει  
   325 καὶ καταλαβὼν καὶ τὸν ἄνδρα γνωρίσας  
  —οὐδὲ γὰρ οὐκ ἄσημος ἦν οὗτος γένει 
  ἐξ ἀρετῆς δ᾿ ὡς ἄστρον ἐκλάμπων ξένον— 
  πίπτει πρὸς αὐτοῦ  τοῖς ποσὶ παραυτίκα 
  ῥύστην τὲ καλεῖ καὶ ψυχῶν σωτηρίαν 
   330 πεφθακότων ἔσχατον εἰς ᾌδου βρόχον·  
  «εἰ μή σε καὶ γὰρ διανέστησε ξένως 
  ὁ συμπαθὴς» ἔκραζεν «εἰς οἴκτου τρόπους, 
  ἄθλιος ἂν ὄλωλα, φεῦ, φυτοσπόρος 
  μετὰ θυγατρῶν τῶν τριῶν τρισαθλίως·  
   335 ἀλλὰ διὰ σοῦ νῦν παρ᾿ ἐλπίδα πᾶσαν 
296v  σέσωκεν ἡμᾶς καὶ βάθους ἁμαρτίας 
    
301 ἀγαπήσαντος Β : an ἀγαπήσοντος scribendum?      302 καὶ m. c. seclusi 
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   ἐρρύσατο πτώματος ἀγριωτάτου 

  καὶ ψαλμικῶς ἤγειρεν ἀπὸ κοπρίας  
  πτωχούς, ταπεινούς, δυστυχεῖς, τετηγμένους». 

   340 Ταῦτα μὲν ἐν δάκρυσιν ἡδονῆς γέρων 
   πρὸς τὸν μέγαν ἔκραζε πίστεως πόθῳ 
  καὶ πρὸς ποσὶν ἔκειτο τοῖς μακαρίοις. 
   Ἐπεὶ δ᾿ ὁ Νικόλαος ἔγνω μὴ θέλων 
  γνωσθεὶς πενήτων ἀνδρὶ δυστυχεστάτῳ, 
   345 αὐτίκα τοῦτον ἐξεγείρει τῶν κάτω,  
  ὅρκοις τε πολλοῖς ἀσφαλίζει συντόνως 
  ψυχὴν ἐκείνου μὴ πρὸς ἄλλον ἐκφράσαι 
  τὸ πραχθὲν αὐτῷ παρ᾿ ὅλον τούτου βίον,  
  μηδὲ ξένην δήμευσιν εἰς οἶκτον δράσαι.  
   350 Καλῶν μὲν ἔργων τοῦθ᾿ ἓν ἐκ πολλῶν λόγος  
  τοῦ μακαρίου προσφόρως διαγράφει  
  ὑπερφυές, μέγιστον ἐκ τῶν γνωρίμων· 
  τίς δ᾿ ἂν κατείποι τὴν καθ᾿ ἡμέραν χάριν,  
  τῶν δωρεῶν τὴν χύσιν, ὧν δέοιτό τις, 
   355 καὶ τὸ τρέφειν πένητας ἄρτοις ἀφθόνως 
  καὶ τὸ διοικεῖν ἐν λιμῷ τούτους πάλιν 
  καὶ ψυχὰς ἁπλῶς ἐνδεεῖς τροφῆς ὅλως 
  ἐμπιπλᾶν ἁβρῶς ἀγαθῶν χορηγίας;  
 
 358a Πράξιν τρίτην μάνθανε τὴν Nικολάου. 

 
  Ἐπεὶ δ᾿ ἐραστὴς ἀρετῆς ὁ γεννάδας 
   360 ὡρᾶτο τῆς κρείττονος ἅτε δὴ θέλων  
  ἐπαπολαῦσαι καὶ Θεοῦ μετουσίας, 
297r  ἔρως μὲν αὐτὸν λαμβάνει παραυτίκα 
  τῆς ἡσυχίας ὁ γλυκύτατος λίαν,  
  ἐν νῷ βάλλει δὲ τοῦ πόθου τὴν ὠδῖνα, 
   365 ὡς μηδαμῶς ἐνόντος εὐστόχως τάχα 
  ἄλλως γενέσθαι τοῦ ποθουμένου μέσον·  
  τῇ γὰρ σχολῇ γνώσεσθε, τῆς Γραφῆς λόγος. 
  Ἔγνω τολοιπὸν μακρύνειν, κατὰ λόγον,  
  καὶ τοῖς ἀβάτοις ἐνδιατρίβειν τόποις   
   370 καὶ δόξαν αὐτῷ τὴν Παλαιστίνην φθάσαι,  
  ἐφ ᾧ κατιδεῖν τοὺς τόπους τοὺς ἁγίους, 
    
338-9 cf. Ps. 112, 7        359-420 cf. Metaphr. 8         367 cf. Ps. 45, 9-12   
349 μὴ δὲ B  359 ἐπεί Β 
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   ἐν οἷς ὁ σάρκα προσλαβὼν Θεὸς Λόγος 
   παθὼν δ᾿ ἑκοντὶ τὰς τρίβους εἶχε ξένως, 
  αἰγυπτίαν ναῦν ἀναβαίνουσαν βλέπει· 
    375 ταύτης δ᾿ ἐπιβὰς εἰς Παλαιστίνην φθάνει 
   ὁμοῦ μὲν αἰτῶν τὴν φίλην ἐρημίαν,  
  ἅμα βλέπων δε καὶ τόπους ἐξαισίους.  
  Λόγος μὲν οὖν ἐνθένδε ἀναμεινάτω 
  τούτων πέρι νῦν·  πρὸς βραχύ δε τῷ πλόῳ  
   380 καλῶς διατρίψωμεν αὐχοῦντι χάριν.  
  Ἔπλει μὲν εὐθὺ τοῦ πρὸς Αἴγυπτον δρόμου· 
  μηδέν δ᾿ ὁρώντων τῶν ναυτῶν εἰς τὰ πρόσω 
  οὗτος προσανήγγειλε καὶ τρικυμίας 
  καὶ πνευμάτων σύρρηξιν ἀγριωτέρων, 
   385 σφοδράς τ᾿ ἐφευρεῖν ἐμβολὰς τοὺς ναυτίλους· 
  τὸν γὰρ πονηρὸν τῆς νεὼς τοῖς ἰκρίοις 
  ἔφη κατιδεῖν ἠγριωμένον ἄγαν    
297v  ἱστοῦ τὰ καλώδια καὶ πηδαλίων 

  διατεμόντα τῇ μαχαίρᾳ συντόμως, 
   390 ὅλην περισχόντα δε τὴν ναῦν ἀθρόον 
  καὶ σφόδρα δινήσαντα πολλάκις πέριξ  
  αὔτανδρον, αὐτόσκευον ἐξαίφνης θέλειν 
  ψυχροῖς σκοτεινοῖς  ἐν βυθοῖς καταδύειν. 
  Οὕτως ἀνεῖπε, καὶ παραυτίκα λίαν,  
    395 συνθήματος ἔκ τινος ὥσπερ, σφοδρά τις 
  ἐξ ἀφανοῦς θύελλα τῶν νεφῶν ἄπο 
  τάχος διαπνεύσασα, λαίλαπος δίκην, 
  αἴρει τὸ ῥεῖθρον εἰς κλυδώνιον μέγα.   
  Οἱ δ᾿ αὖ γε συμπλέοντες ἧττον οὐδόλως 
   400 ψυχὰς ἐκυμαίνοντο τῇ τρικυμίᾳ 
  καὶ δὴ πρὸς εὐχὰς ἀνατείναντες νόα   
  παραστάδην ηὔχοντο σὺν Νικολάῳ· 
  ἐλιπάρουν τοῦτον δε κἀκ μέρους πάλιν 
  πικρῶς θαλαττεύουσι θᾶττον ἀμύναι, 
   405 ὡς τοῦ κακοῦ τὴν λύσιν ἀπηλπικόσιν   
    ἐκ τοῦ προειπεῖν προσδοκήσαντες τάχα  
  εἶναι βοηθεῖν ἱκανὸν τοῦτον μόνον.  
  Ὁ δ᾿ αὖ γε θαρρεῖν ἐγκελεύεται πάλιν 
  παρηγγύα τὲ τοῦ κακοῦ λύσιν τάχος 
   410 σαφῶς γενέσθαι τοῦ Θεοῦ παρ᾿ ἐλπίδα.  
      
378 ἐνθένδε scripsi : ἐνθένδεν Β     396 ἐξαφανοῦς Β          409 haud τε scribendum  
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    Καὶ δὴ τὸ λυποῦν ἀδρανὲς ἦν ὀξέως 
  ὡς δραπετεῦον τοῖς λόγοις Νικολάου 
  καὶ ῥοῦς θαλάσσης σπένδεται παραυτίκα 

298r  καὶ πρὸς γαλήνην ἀκριβῆ μεταστρέφει. 
   415 Καὐτοί δε πένθος καὶ λύπην παρεικότες 
    πρὸς εὐθυμίαν ἐτράποντο καὶ χάριν,  
  Θεῷ δὲ καλῶς καὶ θεράποντι πάλιν 
  ζωάγρια θύουσι τῷ  Νικολάῳ   
  διπλῇ τὸν ἄνδρα προσφόρως τεθηπότες 
   420 τῷ τε προειπεῖν καὶ σκεδάσαι τὴν ζάλην.  
     
   420a Σκόπει τετάρτην τοῦ Νικολάου χάριν. 
 

 Οὕτω δὲ τούτων συμβεβηκότων τότε 
τῶν ναυτίλων τὶς ἀναβὰς ἐπὶ μέσης 

  κεραίας αὐτῆς ἀκρότατον ἰκρίον 
  τῶν τῆς νεὼς ὅπλων τι καλῶς ἁρμόσαι,   
   425 ἐκεῖθεν, ὡς ἔμελλε κατελθεῖν πάλιν, 
    ὄλισθον αἰφνίδιον ὑποστὰς ξένον 
  ἄνωθεν εὐθὺς καταπίπτει τοῦ σκάφους, 
  ἄπνους δὲ νεκρός ἐξαπίνης ὡρᾶτο·  
  Νικόλαος δὲ καὶ πρὶν ἢ πάντως φθάσαι 
   430 τοὺς ναύτας αἰτεῖν τοῦ πεσόντος τὴν χάριν, 
    ἕτοιμος εἰς σύναρσιν ὢν εὐκαρδίως 
  τοῦτον προσευχῇ διανίστησι ῥᾷον  
  ἤπερ τὸν ὕπνῳ μαλακῷ δεδμημένον   
  καὶ ζῶντα πάλιν προσνέμει τοῖς ναυτίλοις. 
 
   434a Πέμπτη χάρις σύμμικτος ἰδοὺ θαυμάτων. 
 
       435 Ἔπειτα πάντα τανύσαντες ἱστία 
    λεπτῆς δι᾿ αὔρας καὶ σαφῶς ἡδυτάτης 
  διαδραμόντες τὰς κελεύθους τοῦ πλόου, 
  ὡς ἄρτι κατήχθησαν ἐν τῷ λιμένι, 
  πολλὰς ἰάσεις ἐκ χέρας Νικολάου 
298v   440 ὁ Δεσπότης ἔπραττεν ὑπερουσίως. 
    Τυφλοὶ γὰρ ἀνέβλεψαν εὐθέως φάος   
   
421-434 cf. Metaphr. 9, 1-11 435-465 cf. Metaphr. 9, 11-19    
422  τίς Β haud τις scribendum. 428 ἐξαπίνης scripsi : ἐξ ἀπίνης Β   429 πρὶν ἢ scripsi : πρινὴ Βpc : 

πρηνὴ Βac ut vid. 
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    καὶ μάλα πολλοὶ χαλεπῶς πεπραγότες, 
   ὧν εἶχον, ἐρρύοντο δεινῶν ἀθρόως 
  καὶ συνελόντα προσφυῶς ὅλως φάναι 
    445 οὐδεὶς νοσῶν ἄντικρυς ἢ λύπην ἔχων    
   ὑπῆρχε, Νικόλαον ὃς κεκλημένος 
   οὐκ εὐθὺς εὗρε τοῦ κακοῦντος τὴν λύσιν   
   καὶ πᾶν τὸ λυποῦν ἀπεβάλλετο ξένως.  
  Οὕτως ἀμισθὶ τῆς ἰατρείας ὅλης 
   450 καὶ ῥᾳδίας  μάλιστα προσδεδειγμένης, 
    τίνα κακῶς πάσχοντα μὴ τρέχειν ἔδει, 
  σκοπεῖν λόγος δίδωσιν ὧδε προφθάνων· 
  ἐκ τοῦδε πάλιν τοὺς ἰωμένους πόσους,   
  πόσην δὲ πάλιν πρὸς Θεὸν δόξα φέρειν 
   455 καὶ τῶν ᾀδόντων τὴν πανήγυριν ὅσην;  
    Ἔνθεν δ᾿ ἀπάρας πρὸς τάφον ζωηφόρον 
  καὶ τὸν ποθεινὸν Γολγοθᾶν ἀνατρέχει,  
  ἵναπερ ἤρθη καὶ παγεὶς σταυρὸς μέσον 
  ἡμῶν ὕπερ μάλιστα τῶν πεπτωκότων. 
   460 Ἐπεὶ δ᾿ ἀπῄει καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ ξύλον 
    τὸ ζωοποιὸν ἐν σκότει βαθυτάτῳ,  
  ἐξ αὐτομάτου διανοίγονται πύλαι 
  πρὸς δόξαν αὐτῷ τοῦ νεὼ κεκλεισμέναι·  
  θερμήν δ᾿ ἐνεγκὼν τὴν προσευχὴν εὐθύμως  
   465 πολλήν τε καὶ πνεύματος ἕλκει τὴν χάριν.  
 
   465a Ἕκτον τέρας γνώριζε τοῦ μυροβρύτου. 
 
299r Ἐπεί δ᾿ ἱκανῶς ἐν Παλαιστίνης ὅροις 
                         διατρίβων ἔσχηκε μείζονα χάριν, 
  πρὸς τὴν πατρίδα διαποντίῳ πάλιν 
  χρῆται κελεύθῳ πρὸς Θεοῦ κεκλημένος, 
   470 ὥστε στέρεσθαι μηδαμῶς ἐπὶ πλέον 
    φωνῆς γλυκείας τὴν προβάτων ἀγέλην. 
  Πλοίου δ᾿ ἐπιβὰς καὶ πάλιν θαυμασίως 
  τὴν τῶν πλεόντων ἐμφανίζει κακίαν 
  καὶ τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ πνευματικὴν ἀξίαν 
   475 κρείττω σαφῶς δείκνυσι τοῖς θαυμασίοις. 
    Ὁ μὲν γὰρ ἐμβὰς τῆς νεὼς εὐθὺς μέσον 
   
466-515 cf. Metaphr. 10 

452 προφθάνων scripsi : προφάνων Β 460 ἐπεί Β 
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   ἔμελλεν ἐκπλεῖν πρὸς τὰ Μῦρα καὶ πάλιν 

  σύνθημα δοὺς πρώτιστα τοῦτο ναυτίλοις· 
   οἵ δ᾿ ἀνελόντες ἐκ βυθοῦ τὰς ἀγκύρας 
   480 εὐθυδρομεῖν ἔμελλον ἐν ταῖς οἰκίαις.  
  Ἐκ λιμένος γοῦν ἀπάραντες ὡς τάχος 
  καὶ τῆς νεὼς τὸ φάρος ἀνηρτηκότες, 
  ἐπιφόρου πνέοντος ἔνδον ἀνέμου 
  καὶ μετρίου πνεύματος ὄντος πρυμνόθεν, 
   485 ἀπέπλεον τάχιστα πρὸς τὰς οἰκίας. 
    Ἀλλ᾿ ἡ δίκη γὰρ οὐδαμῶς κατημέλει, 
  παρὰ πόδας φθάνει δε τοὺς τολμητίας· 
  ποθὲν γὰρ ἐκπνεύσασα θύελλα νότου 
                   ἀντιπεριήγαγεν αἴφνης τὸ σκάφος 
   490 καὶ πηδάλια καὶ στροφὰς τῶν οἰάκων 
    ἀντιστρόφως ἤνεγκεν εἰς τοὐναντίον 
299v  καὶ κίνδυνον μὲν ἐκφοβεῖ τούτοις μέγαν, 
  τοῦτον προσορμίζει δε πατρίδι φίλῃ. 
  Τί γοῦν πέπραχε συμπαθὴς ψυχὴ φύσει; 
   495 Οὐχὶ λόγου στύφοντος οὐδὲ πικρίας 
    τινὸς πρὸς αὐτοὺς εἶχεν ἐν χρείας μέρει, 
  μεταβολὴν δ᾿ ὡς εἶδε σὺν μεταμέλῳ 
  πικρῷ λίαν πράσσοντας ἱκέτας ὅλους, 
  τῆς χρηστότητος ἡττᾶτο ξενοτρόπως 
   500 καὶ πάλιν αὐτοὺς ἀνέπεμπεν εὐπλόους. 
    Οὗτος δὲ μάνδρᾳ προσιὼν Σιὼν νέας, 
  ἣν ἐκ θεμέθλων ἀνεγεῖραι φθὰς λόγος 
  τὸν θεῖον αὐτοῦ καθυπογράφει πάλαι, 
  ὤφθη μὲν ἀσπάσιος αὐτοῖς εὐθέως 
   505 καὶ χάριτος πίμπλησι καὶ θυμηδίας 
    καὶ πνευματικαῖς ἑστιᾷ πανδαισίαις. 
  Τὰ δ᾿ αὖ κατ᾿ αὐτὸν ὡς σοφῶς διηκρίβου 
  ἄνωθεν ἡ πρόνοια τῆς ἀπειρίας· 
  τὸ γὰρ μέγα φῶς καὶ μεγάλῃ λυχνίᾳ 
   510 θήσειν καλῶς ἔμελλε προσφυεστάτως 
    καὶ διατοῦτο προσφέρει τῇ πατρίδι  
  αὐτὸν κατάγων πρὸς πόλιν τὴν ἰδίαν, 
  τῆς ἀρετῆς τὸ θεῖον ἐκπονούμενον μέλι 
  σίμβλῳ ψυχῆς ἄριστα ταῖς θεωρίαις 
   
516-627 cf. Metaphr. 11 – 13, 10 

493 haud δὲ scribendum    495 στύφοντος scripsi : στίφοντος B  514 σίμβλῳ scripsi : σύμβλω Β  
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    515 ἐφιζάνοντα καὶ καλῶν ταῖς ἰδέαις. 
 

    515a Ἕβδομον ἔργον ἀρχιθύτου τῶν Μύρων. 
 
 Οὕτω μετιὼν ἀγνοούμενος βίῳ    
  καὶ πᾶσαν ὄψιν λανθάνων ἀνθρωπίνην 
300r  λαμπρῶς ἑαυτὸν φανεροῖ τοῖς πρακτέοις 
  καὶ τῶν ὅλων ἄξιον ἐμφαίνει τρόποις· 
  520 τὸν ἐργάτην γὰρ οὐκ ἔκρυπτεν εὐκόλως 
   τὸ καλὸν αὐτὸ καὶ πλέον ἢ φωσφόρος 
  τοὺς δι᾿ ἐκείνου τὴν τρίβον ποιουμένους. 
  Οἱ δ᾿ αὖ γε καρποὶ τῶν ἐναρέτων πόνων 
  ταχὺ τὸ δένδρον κατεμήνυον πόσον 
   525 καὶ τοῦ συνειδότος δε τὰ κεκρυμμένα 
    Θεοῦ πρὸ πάντων μηδαμῶς  ᾑρημένου 
  ἐπιπλέον πῶς λανθάνειν τὸν οἰκέτην 
  τοιγὰρ τὸν ἄνδρα φανεροῖ και δεικνύει· 
  ὅπως δὲ φαίνει, τῇ γραφῇ προσεκτέον. 
   530 Καιροῖς ἐκείνοις τοῦ προέδρου τῶν Μύρων 
    λιπόντος αἴφνης τὸν βίον καὶ τὸν δρόμον 
  καὶ τῆς πορείας πρὸς Θεὸν ἁψαμένου 
  ἐπισκόπους τὲ καὶ λογάδας εὐθέως 
  τῆς λαμπροτάτης τῶν Μύρων ἐκκλησίας 
   535 εἰσῆλθε θεῖος καὶ διάπυρος πόθος 
   τὸν ἄξιον μάλιστα δοῦναι τῷ θρόνῳ· 
  καὶ δὴ καταστάντων μὲν εἰς ἐκκλησίαν 
  —θεοῦ δὲ διοίκησις ἦν τὰ πρακτέα— 
  τὶς τῶν παρόντων συνεβούλευε ξένως 
   540 εὐχῇ τὰ τοῦ πράγματος ἐπιτρεπτέα. 
    Τούτων δὲ πάντων συνδραμόντων τοῖς λόγοις 
  ὁ πάντα ποιῶν Κύριος προσφόρως ἄγαν  
  θελήματα πλὴν τῶν φοβουμένων πόθῳ 
300v  καὶ τὰς ἐκείνων ἐκτελῶν εὐχὰς τότε 
   545 ἀνακαλύπτει τοῦτον εἰς ἕνα φθάσας, 
    τὸν ποιμανοῦντα τὸν λαὸν καταχρέος. 
  Καὶ δή ποτ᾿  ὄψις θεία τις ἐπιστᾶσα 
   τούτῳ κελεύει πρὸς ναοῦ ταῖς εἰσόδοις 
  
519  τὸν ὅλον Β : m. gr. correxi      526 προπάντων Β             533 haud τε scribendum          539 τίς Β    

540 εὐχῇ scripsi : εὐχὴ Β        ἐπιτρεπτέα scripsi : ἐπιτραπτέα Β 542 κ(ύριο)ς per compendium 

B : an Θεὸς m. gr. scribendum?  546 καταχρέος Β : haud κατὰ χρέος scribendum cf. v. 1426 
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   ἐλθόντι κεῖσθαι καὶ τὸν ἐλθόντα πάλιν 
   550 πρὸς τὸν νεὼν πρώτιστα τῶν ἄλλων μόνον 
   «οὗτος σαφῶς πάρεστιν ἠρεθισμένος 
      πνεύματι τὠμῷ καὶ λαβόντες αὐτίκα 

  —τούτῳ δὲ κλῆσις προσφυὴς Νικολάου— 
  ἐπίσκοπον δείξατε τείναντες χέρας· 
   555 τούτῳ γὰρ αὐτὸ καὶ προώρισται πάλαι». 
   Οὕτω μυηθεὶς ὡς σοφώτατος θύτης 
  τῇ συνόδῳ σύμπαντα καὶ κλήρῳ πάλιν 
  κοινὰ πᾶσι τίθησι καὶ τοῖς ἐκκρίτοις· 
   ἐπιμελῶς δε τῶν ὅλων τετραμμένων 
   560 πρὸς εὐχὰς ἄκρως καὶ δεήσεις εὐτόνως 
    ὁ τὸν μέγαν ἄριστα μυηθεὶς θύτης 
  ἄπεισιν εὐθὺς πρὸς ναοῦ ταῖς εἰσόδοις· 
  περὶ τὸν ὄρθρον δ᾿ ὁ Νικόλαος φθάνει 
  πνεύματι θείῳ πρὸς ναὸν ἀφιγμένος. 
   565 Ἐπεί δε καὶ γένοιτο τάχος πρὸς θύραις 
    ὀμφῆς ἐκείνης ὁ θεῖος μυστηπόλος 
  καὶ τῶν μεγίστων ἄγαν ἠξιωμένος 
  κρατήσας αὐτὸν τῆς χερὸς ἐξαπίνης 
  ἐπιμελῶς ἠρεύνα τὴν κλῆσιν ὅλως. 
301r   570 Ὁ δ᾿ ἀφελῶς μάλιστα καὶ πράως λίαν 
    Νικόλαος ἔφησε «δέσποτα, θέσις 
  πολλαῖς βρίθων μάλιστα ταῖς ἁμαρτίαις· 
  τῆς σῆς δὲ  δοῦλος ἁγιωσύνης, πάτερ.» 
  Τοίνυν ἐκεῖνος ἱερὸς θυηπόλος, 
   575 ἐπείπερ ἀκούσειε ῥημάτων χάριν 
    μετρίαν ἄγαν καὶ ταπείνωσιν βάθους 
  κλῆσιν τε πρῶτα τὴν καλὴν Νικολάου, 
  ἣν ἡ φανεῖσα προγράφει θεωρία, 
  τὸ δεύτερον δὲ καὶ ταπεινῶν ἐκ τρόπων· 
   580 —οὐκ ἠγνόει γὰρ καὶ Θεὸς ἐπὶ τίνα 
    τὴν ὄψιν οἶδεν ἐπιτείνειν εὐθέως, 
  ἀλλ᾿ ἢ πρὸς ἡσύχιον ἄνδρα καὶ πρᾶον— 
  τοῦτον ἐκεῖνον τὸν Θεῷ λελεγμένον 
  εἶναι πρὸ πάντων ἐκμαθὼν ὁ γεννάδας 
   585 εὐθὺς χαρᾶς πέπληστο καὶ θυμηδίας 
   κεκρυμμένῳ δή τινι θησαυρῷ τάχα 
 
581-2 cf. Is. 66, 2        585-7 cf. Matth. 13, 44 

555 αὐτὸ scripsi : αὐτῷ Β      559 δὲ Β 568  ἐξαπίνης scripsi : ἐξ ἀπίνης Β cf. v. 428 
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  περιτυχὼν ἄνθρωπος ἐξ αἰφνιδίου 
  ἕρμαιον ἄλλο τὴν ἀνδρὸς ἐντυχίαν 
   διανοηθεὶς «ἀκολούθει μοι» λέγει 
   590 «τέκνον» πρὸς αὐτὸν «ἐνθέως πεφιλμένον», 
    παραλαβὼν δ᾿ ἤγαγε πρὸς τοὺς συνθύτας. 
  Οἱ δ᾿ αὐτίκα τὸ πρᾶγμα συμβεβληκότες 
  εἰρημένον πρώτιστα τῇ θεωρίᾳ 
  μεστοὶ χαρᾶς ὑπῆρχον ἐκ τῶν πραγμάτων 
   595 ψήφῳ θεϊκῇ συντρέχοντας εὐθέως 
301v    ὁρῶντες ἄρδην καὶ τρόπους Νικολάου. 
  Εἶτα παρευθὺς ὡς εἶχον κατὰ μέσον 
  τὸν ἅγιον ἄγουσι τῆς ἐκκλησίας. 
  Φήμης δ᾿ ἐς ἅπαν ἐκδραμούσης τὸ στίφος 
   600 —φιλεῖ γὰρ αὕτη πράγμασιν ἐξαισίοις 
    χρῆσθαι μάλιστα τῷ πτερῷ ταχυτέρῳ— 
  πλῆθος μὲν εὐθὺς συρρέει μυριάδων· 
  ἐπίσκοποι δὲ σὺν βοῇ τρανῶς μέγα 
  «δέξασθε» φασὶ «τὰ πρόβατα, ποιμένα, 
   605 ὃν πνεύματος ἔχρισεν ὑμῖν ἡ χάρις· 
    ᾧ δὴ κυβερνᾶν τὰς ψυχὰς ἐπιτρέπει 
  ὑμῶν πρὸ πάντων καὶ διοίκησιν βίου· 
  ὃν ψῆφος οὐκ ἤνεγκεν ἀνθρώπων μέσον, 
  ἀλλ᾿ ἡ θεϊκὴ διαδείκνυσι κρίσις. 
   610 Νῦν γοῦν ἀπειλήφαμεν οὗ κλέος μέγα· 
    οὐκ ἀποροῦμεν τοιγαροῦν τῶν ἐλπίδων 
  ὡς ὑπὸ πατρὶ λαμπροτάτῳ τοὺς τρόπους 
  καὶ ποιμένι μάλιστα τοιούτῳ βίον 
  καλῶς καθυπείκοντες ἐν τοῖς πρακτέοις 
   615 λαὸς περιούσιος ὀφθῆναι ξένως 
    ἐπιφανείας προφρόνως ἐν ἡμέρᾳ». 
  Τούτοις προσῆγε τὸ στίφος παρρησίᾳ 
  ὡς προσῆκον ἦν εὐχαρίστως τὴν χάριν 
  καὶ μετὰ χαρᾶς, οὐδὲ ῥᾳδίως φράσαι 
   620 πρὸς τὸν θεὸν ἔκραζον ᾄσματα ξένα. 
    Ἡ σύνοδος γοῦν τῶν ἐπισκόπων ὅλη 
302r   κλήρῳ σὺν αὐτῷ διαθέντες ἀθρόον, 
   εἴ τι νόμος δίδωσιν ἐν τούτοις ἔθος, 
   ἀρχιεράρχην ἀναφαίνουσι χρίσει 
 
628-732 cf. Metaphr. 13, 11 – 14 

595 συντρέχοντας scripsi : συντρέχουσαν Β        615 ξένως scripsi : ξένος Β 
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   625 τὸ πρῶτον ἐκκλίναντα τὴν παρρησίαν 
    καὶ τὰ βάρη φεύγοντα τῆς προεδρίας 
   διὰ δέος μάλιστα τὸ ζηλούμενον. 
 

   6227a Πρᾶξις ὀγδόη τοῦ καλοῦ μυροβλύτου. 
 
 Μόλις δ᾿ ἀναβὰς εἰς προεδρίας θρόνον 
  προκαθίσας τε τοῦ λαοῦ τῶν Μυρέων 
   630 ὡς ἀναλαβὼν τῶν ὅλων προστασίαν 
    λόγους ἀληθεῖς διασῴζων ἐλλόγως 
  καὶ δόγματα δὲ τῆς ἀληθείας πάλιν 

  ὡς ὑγιῶς στέργων τε καὶ διαπύρως 
  βάσκανον ὄμμα Σατανᾶς τούτῳ κλίνει. 
   635 Οὐκ εἶχε καὶ γὰρ καθορᾶν ἡδρασμένην 
    τὴν εὐσέβειαν ὑπὸ τούτῳ ποιμένι, 
  ἀλλ᾿ ὀξὺς εἰσδὺς τοὺς κρατοῦντας αὐτίκα  
  σφοδρὸν διωγμὸν ἐξεγείρει καὶ μέγαν 
  καὶ διεφοίτα πανταχοῦ τῆς γῆς ὅλης 
   640 τὰ βασιλικὰ διατάγματα τάχος 
    εἰς ἀθεΐαν ἐκβαλούμενα φόβῳ 
  τῆς εὐσεβείας τοὺς φίλους κακοφρόνως. 
  Εἰ δ᾿ οὖν ἀπήντα καὶ βασάνων σφοδρότης 
  φρουραί, ξίφη, πῦρ καὶ τροχοὶ καὶ στρεβλώσεις· 
   645 τέλος δὲ καὶ θέριστρα πικρὰ θανάτου 
    τοὺς ἀθετοῦντας ἐξεπόρθουν αὐτίκα. 
  Τὴν Μυρέων καὶ ταῦτα συντόμως φθάνει 
302v  πτηνοῖς ἐρασταῖς τῶν κακῶν ὑπηρέταις 
  κεχρημένα σύμπασαν εἰς κακουργίαν.  

   650 Ἐπεὶ δ᾿ ὁ Nικόλαος ἦν Μύροις μέγας 
    τὰ χριστιανῶν εὐσταθῶς τιμῶν ὅλως 
  τὴν εὐσέβειαν ἐκβοῶν ἐλευθέρως, 
  ἁρπάζεται, φεῦ, ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει 
  πρῶτα φερόντων ταῖς τιμαῖς ταῖς ἀξίαις· 
   655 κατακριθείς δε καὶ ξίφη καὶ βασάνους 
    καὶ μυρίαν κάκωσιν ἄλλην ἀκρίτως, 
  εἶτα φυλακῇ παραδίδοται ξένῃ 
  σὺν χριστιανοῖς οὐκ ὀλίγοις εὐθέως, 
  ἐν ᾗ περιέμεινεν οὐ βραχὺν χρόνον 
   660 χρηστοῦ μετασχὼν οὐδενὸς κατακράτος· 
     
655 δὲ Β             659 περιέμεινεν m. c. scripsi : περιέμενεν Β           660 οὐδ’ ἑνὸς Β  
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   φρουρᾶς δὲ πικρὰ συντόνως ὑποστέγων 
  οὕτω σθεναρῶς, ἀνδρικῶς εὐκαρδίως 
   ὡς εἴ τις ἀνάσχοιτο καὶ τῶν ἡδέων 
  καὶ προσφιλῶν μάλιστα καὶ τῶν ἐκκρίτων. 
  665 Πλὴν ἐν σκοτειναῖς φυλακαῖς ἐρριμμένος 
    οὐκ ἠρεμῶν ἦν οὐδὲ προσμένων ὅλως 
  μὴ καὶ λόγων νάμασιν ἄρδειν καὶ ψύχειν 
  τῆς εὐσεβείας τοὺς ἐκεῖ κατακρίτους 
  καὶ πίστεως ζώπυρον αἴρειν εἰς μέγα 
   670 ἐν ἀρραγεῖ τε τῇ βάσει καθιστάνειν 
  τῆς πίστεως τῇ πέτρα καθηδρασμένους 
  ὡς ἀνδρικούς τε καὶ νεανικωτέρους 
  τῆς εὐσεβείας δεικνύων παραστάτας. 
303r  Ἀλλ᾿ εὐθὺς ἐξέλαμψεν ὡς μετὰ νέφος 
   675 λαμπρός, διαυγὴς καὶ χρυσοῦς τις φωσφόρος, 
    μετὰ ζάλην δὲ καὶ ῥύμην καταιγίδος 
  λεπτή τις αὔρα πανταχοῦ διατρέχει 
  καὶ συμπαθῶς ἄνωθεν ἐμβλέπει πάλιν 
  Χριστός, ἡ θεία καὶ φιλάνθρωπος φύσις, 
   680 πρὸς κλῆρον αὐτοῦ καὶ λαοῦ πάσχον μέρος 
    καὶ σκῆπτρα μὲν ἅπαντα τῆς δυσπιστίας 
  ἐκ τοῦ μέσου τίθησι καθαιρῶν ὅλα· 
  Μαξιμιανὸς Ἑρκούλιος ἦν τάδε 
  καὶ Διοκλητιανὸς καὶ Γαλλέριος πάλιν 
   685 καὶ Μαξιμῖνος, τῶν κακῶν ὁ κακίων, 
    πικροὶ κολασταί, δυσμενεῖς ὁδοστάται, 
  τέθριππον ἅρμα τοῦ Σατᾶν πεφιλμένον, 
  καὶ συντρέχοντες ἄλλο μυρίον στίφος 
  τούτοις πρὸ πάντων τὴν κακῶν ἐργασίαν 
   690 καὶ τῶν θυσιῶν εὐλαβεῖς πρωτοστάται. 
    Κέρας δὲ σωτήριον ἀνιστᾶν τάχος 
  λαῷ προσηνεῖ προσφυῶς χριστωνύμῳ 
  σταυροῦ δι᾿ ἀστέρων δε τῷ ξένῳ τύπῳ, 
  τὸν Κώνσταντος γόνον τε καὶ τῆς Ἑλένης, 
   695 μετακαλεῖται Κωνσταντῖνον τὸν Μέγαν 
    καὶ σκῆπτρον αὐτῷ τοῦ κράτους τῶν Αὐσόνων 
   πρὸς τὰς χέρας τίθησιν εὐχερῶς ἄγαν. 
  Ἔμφρων δ᾿ ὑπάρχων τολοιπὸν Κωνσταντῖνος 
   
686 cf. Pisides Hex. 814  691 cf. 2 Regn. 22, 3; Ps. 17, 3; Od. 9, 69 = Luc. 1, 69  

670 τὲ Β                677 λεπτή τις scripsi : λεπτὴ τίς Β           693 δὲ Β 
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   καὶ τὸν καλοῦντα ταῖς γραφαῖς τῶν ἀστέρων 
303v   700 καλῶς σκοπήσας ὅστις ἐστὶ τὴν φύσιν 
    καὶ θάρρος εὑρὼν ἔνθεν ἢ συμμαχίαν 
  σφάττει, θερίζει καὶ πατεῖ καὶ συντρίβει 
   ἐξαφανίζει, συμπνίγει καὶ συνθλίβει 
  ἀπρὶξ ἅπαν στράτευμα τῶν ἐναντίων 
   705 καὶ θερμὸς ἀπρόσμαχος ὤφθη προστάτης 
    τῆς εὐσεβείας προστατῶν ὑπὲρ λόγον   
  καὶ τοῖς βασιλεύσασιν ἐν πρώτοις ὅλοις 
  παροιμιακὴν ᾖδε παλινῳδίαν. 
  Ψήφισμα καὶ γὰρ ἐγράφη παραυτίκα 
   710 εἰδωλικοὺς ξύμπαντας ἀνασπᾶν δόμους 
    καὶ κατασείειν πάμπαν ἀπὸ κρηπίδων, 
  ἐκ τῶν φυλακῶν δ᾿ ἀπολύειν ὡς τάχος 
  τοὺς ἐν Χριστῷ κάθειρξιν ἀνειρημένους, 
  χριστιανῶν δε τοὺς νεὼς ἱστᾶν πάλιν 
   715 καὶ τὸν κατ᾿ ἀρχὰς κόσμον ἀναλαμβάνειν. 
    Τοῦ δόγματος τούτου δε πᾶσαν εἰς χθόνα 
  τὴν ὑπὸ χεῖρα διαδραμόντος τάχος 
  οἱ τοῦ Χριστοῦ κήρυκες εἰς τὰς πατρίδας 
  ἕκαστος ἀπήγοντο σὺν εὐθυμίᾳ· 
   720 καὶ Νικόλαον ἀμέλει τῶν Μυρέων 
    τὸν ποιμενάρχην ὁ θρόνος προσλαμβάνει 
  προαιρέσει μάλιστα καὶ στεφανίτην 
  ἐξ αἱμάτων οὔκουν γε καὶ τοῦ θανάτου. 
  Νικόλαος δὲ χαρίτων πεπλησμένος 
   725 λαμπρῶν θεϊκῶν, εὐτυχῶν σωτηρίων, 
304r    πάθη τε πάντα καὶ νόσους παμμυρίας 
  ἰᾶτο σαφῶς ὑπὲρ ἅπασαν χάριν· 

[Ἐ]ντεῦθεν οὐκ ἄδοξος ἦν πιστοῖς μόνον, 
  ἀλλ᾿ ἐν βραχεῖ σύμπαντες ἐκρότουν μέγα 
   730 πιστῶν ἀπίστων δυσσεβῶν στίφη πλέον 
    καὶ θαῦμα καινὸν ταῖς ψυχαῖς ταῖς καρδίαις 
  ἔκειτο πάντων ὡς τεράστιον λόγου. 
 
    732a Τὴν ἐνάτην μάνθανε πρᾶξιν ἐνθάδε. 
 
 Ὁρῶν δ᾿ ἐναργῶς τῶν ναῶν οὐ μετρίους 
   
702-8 cf. Prov. 20, 26  733-786 cf. Metaphr. 14 – 15 

714 δὲ Β           726 παμμυρίας coll. v. 1622 scripsi : πανμυρίας Β  
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   τῶν δαιμονικῶν ἐμμένοντας εἰσέτι 
   735 καὶ φῦλον οὐκ ἔλαττον ἔνδον δαιμόνων 
    ἐγγωνιάζον καὶ κακουργοῦν τὴν πόλιν 
  τῶν Μυρέων μάλιστα ταῖς φαντασίαις 
  ζήλῳ ψυχὴν ἔμπυρος ὀφθεὶς εὐθέως 
  ὡς ἀνδρικός τις διανίσταται τάχος 
   740 καὶ τὴν ἐκεῖσε διιὼν πᾶσαν χθόνα, 
    εἴ που περιτύχοιε τούτων τῳ δόμῳ 
  βωμῷ τε τινὶ καὶ νεῳ κακουργίας    
  καὶ μέχρις αὐτῶν ἐσχάτων τῶν κρηπίδων 
  τούτους ἀνέσπα λεπτύνων ὥσπερ κόνιν. 
   745 Οὕτω δὲ πράσσων ἐκποδὼν ἐχθρῶν στίφη 
    τῶν δαιμόνων ἄριστα τίθησιν ὅλα, 
  τῷ ποιμνίῳ δὲ καὶ πόλει τῇ τῶν Μύρων 
  λαμπρᾶς παρεῖχεν ἀπολαύειν εὐδίας. 
  Τοιάδε τῷ μάκαρι κατὰ πνευμάτων 
   750 καὶ τῶν πονηρῶν ἡ καλὴ στρατηγία. 
    Ἔμπνευσις οὐκοῦν γίνεται θεία πάλιν 
304v  τούτῳ κατ᾿ εὐχὴν μὴ παριδεῖν καὶ τόδε, 
  τὸν βωμὸν Ἀρτέμιδος ἀκλινῆ μένειν, 
  τούτῳ δὲ μᾶλλον προσβαλεῖν εὐθυβόλως 
   755 καὶ τὸ προσῆκον εὐφυῶς τούτῳ δράσαι· 
    τούτῳ γὰρ ἦν τὸ κάλλος ἐν ἐξαισίοις 
  ὑπερφέρον τὲ καὶ διαπρέπον ὅλως 
  ἐν πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς ναοῖς τῶν δαιμόνων, 
  ὅπουπερ εἶχον διατρίβειν ἡδέως 
   760 ὡς κνίσσαν εὑρίσκοντες ἀξιοχρέως. 
    Ὁρμῆς τολοιπὸν ἔμπλεως πλείστης ὅσης 
  διαδραμούσης τὴν ψυχὴν τοῦ γεννάδα 
  πρὸς τὸν ναὸν κάτεισιν ἀπτέρῳ τάχει, 
  νεανικῶς δὲ προσβαλὼν, θυμοῦ πνέων 
   765 καὶ πρὸς δικαίαν ἐκπυρούμενος μάχην 
    τὸν βωμὸν εὐθὺς ἐν ῥιπῇ καταστρέφει 
  πρόρριζον ἐκ γῆς ἀνασύρων τὴν βάσιν, 
  καὶ τὰ μὲν ἄνω καὶ πρὸς ἀέρα μέρη 
  τῇ κρηπίδι δίδωσιν, ὕψος καὶ στέγος, 
   770 τά δ᾿ ὑποκάτω καὶ μυχαίτατα πάλιν 
    ἀνεῖλκεν εὐθὺς ἐκπτύων πρὸς ἀέρα. 
  Οἱ δαίμονες δὲ μηδ᾿ ὅπως ἀντιβλέπειν 
    
757 haud τε scribendum       764 θυμοῦ Β : an θυμὸν scribendum?           770 τὰ Β      ὑπὸ κάτω Β  
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   ἦσαν δυνατοὶ πρὸς Νικόλαον ὅλως 
  εἰς παράταξιν ἐμβαλόντα καὶ μάχην, 
   775 ἀλλ᾿ ἀθρόον φεύγοντες ὡς βδελυγμίαι 
    γρύζοντες ἐκραύγαζον εἰς τὸν ἀέρα 
  πάσχειν ἀδικώτατα πρὸς Νικολάου 
305r  καὶ τῶν ἰδίων ἀπανίστασθαι τόπων 
  ἄκοντες αἴφνης διετείνοντο ξένον. 
   780 Τῷ μὲν ἁγίῳ ταῦτα κατὰ δαιμόνων  
    ἐδρᾶτο σαφῶς, καὶ καλὸν αὐτῷ πέρας 
  κατὰ σκότους εἴληφεν ἡ στρατηγία· 
  ἀλλὰ μεμνῆσθαι καὶ πάλιν λόγος θέλει 
  ἄλλων ἐναργῶν καὶ καλῶν θαυμασίων 
   785 καὶ μὴ προπέμπειν τοῖς βυθοῖς ἀγνωσίας 
    μνήμης τὰ χρεὼν καὶ λόγων ἐπαξίων. 
 
   786a Πράξις δεκάτη δογμάτων Νικολάου. 
 
 Ἤδη γὰρ ὡς λέλεκτο τοῦ Κωνσταντίνου 
  πρώτου βασιλεύσαντος ἐν χριστωνύμοις 
  τὴν πίστιν ἡμῶν εὐσεβεῖν ᾑρημένου 
   790 καὶ διέποντος ἀνδρικώτατα λίαν 
    τὴν βασιλείαν εὐτόνως τῶν Αὐσόνων 
  καὶ τοῦ μεγάλου καὶ πατρὸς Νικολάου 
  τὸ ποίμνιον ἄγοντος ὀρθοῖς ἐν λόγοις 
  καὶ δογμάτων τρέφοντος ἐν λειμωνίαις, 
   795 εἴ τι προσῆν δε σπέρμα φυλῆς ἐκ νόθου 
    πρόρριζον ἀνέλκοντος εὐχερῶς ἅπαν, 
  ἀθροίζεται μὲν κατὰ Νίκαιαν τότε 
  ἅπαν κράτος φέριστον ὀρθοδοξίας, 
  ἐφ’ ᾧ πρεπόντως διαθήσει τοὺς ὅρους 
   800 τῆς πίστεως μάλιστα καὶ τῶν δογμάτων, 
    τὴν δ᾿ αὖ Ἀρείου δύσθεον βλασφημίαν 
  ἀπορραπίσει καὶ μακρὰν διαπτύσει 
  καὶ τὴν γαλήνην ἐμπαρέξει τῇ κτίσει, 
305v  ἐκκλησίαις δὲ τοῦ Θεοῦ ταῖς ἁγίαις 
   805 ἐπιβραβεύσει τὴν στάσιν ἀταράχως, 
    δογματίσαντες δ᾿ εὐσεβῶς ἀραρότως 
  ταυτὸν τὸν Υἱὸν τῷ Πατρὶ κατ᾿ οὐσίαν 
  καὶ πρὸς τὸ ταὐτὸν τὰ διεστῶτα μέρη 
    
787-820 cf. Metaphr. 16, 1-13 
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   ἄριστα συνάψαντες ὀρθοδοξίᾳ. 
   810 Οὐκοῦν μέρος μέγιστον ἦν τῆς συνόδου 
    καὶ Νικόλαος, ὁ πρόεδρος τῶν Μύρων, 
  ὃς ἀνδρικῶς ἵστατο κατὰ δογμάτων 
  καὶ φλυαριῶν δυσσεβῶν τῶν Ἀρείου.  

   Καὶ δῆτα πάντα διαλύσας εὐτόνως 
   815 ὡς ἀδρανῆ νήματα τῶν ἀραχνίων 
    καὶ κανόνα σύμπασι πίστεως μέγαν 
  ὀρθὸν πρὸ πάντων ἀκριβῆ θεὶς ἐν μέσῳ, 
  ἄρας ἀναζεύγνυσιν εἰς τὴν πατρίδα 
  καὶ πρὸς φίλην ποίμνην τε τὴν Mύρων πόλιν· 

820 τῶν θαυμάτων δὲ καὶ πάλιν ἐφαπτέον. 
 

  820a Πρᾶξις δεκάτη σὺν μιᾷ Νικολάου. 
 

 Λιμοῦ περιέχοντος ἅπασαν χθόνα, 
  μᾶλλον δ᾿ ἐπιτρέχοντος αὐτὴν Λυκίαν 
  σπάνιν ἁπάντων καὶ πόλις ἡ τῶν Μύρων 
  καὶ τὴν τροφῶν ἔνδειαν ἐπλούτει πλέον· 
   825 ὁ γοῦν θεράπων τοῦ Θεοῦ τε καὶ θύτης, 
    ὁ Νικόλαος ἐμφανίζεται ξένως 
  τῶν τινι ναυτῶν ἐν ἀωρίᾳ μέσῃ 
  τὴν ἐμπορίαν ἐκ σίτου κεχρημένῳ 
  καὶ χρυσίνους τρεῖς ἐμβαλὼν ταῖς παλάμαις 
306r   830 εἰς ἀρραβῶνα δῆθεν ἐν τῇ Μυρέων 
    τὸν πλοῦν κατάραι τοῖς λόγοις παρηγγύα 
  ἐπαποδόσθαι τοῖς ἐκεῖ δε τὸν σίτον. 
  Ὁ ναυτίλος γοῦν ἐκτινάξας ὀμμάτων 
  τὸν ὕπνον αὐτὸν καὶ χρυσοῦ τὴν τριάδα 
   835 χερσὶν ἐφευρὼν καὶ συνεὶς τὸ πρακτέον 
    καὶ καταπλαγεὶς ἐμφανεῖ τεραστίῳ 
  κατάγεται πρόθυμος ὡς πρὸς τὰ Μῦρα 
  καὶ τὸν σίτον μὲν ἐμπορεύει τῇ πόλει. 
  Οἱ δὲ παραμύθιον ἐν λιμῷ μέγα 
   840 εὑρόντες αἴφνης, ἡ πόλις τῶν Μυρέων, 
    Θεῷ τὸ σύμπαν καὶ πατρὶ Νικολάῳ, 
  ὥσπερ ἐν ἄλλοις καὶ καλοῖς καὶ καιρίοις, 
  ἐπέγραφον κάλλιστα τῆς σωτηρίας. 
 
815 Ps. 38, 11 821-843 cf. Metaphr. 16, 14 – fine    844-1018 cf. Metaphr. 17-20 

819 τὲ Β           825 τὲ Β     832 an ἐκεῖσε scribendum?  
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   843a Τὴν δω[δεκάτην] [πρ]ᾶξιν [ἐν]θάδε σκ[όπει]. 
 
 Ἀνάπτεται δὲ καὶ στάσις οὐ μετρία 
 845 ἐν τῇ μεγάλῃ τῶν Φρυγῶν ἐπαρχίᾳ 
    τῶν Ταϊφάλων ἐξ ἀμύνης τὴν μάχην 
  ὡς πυρκαϊὰν ἐμβαλόντων εὐθέως. 
  Ἣν δῆτα μαθὼν βασιλεὺς Κωνσταντῖνος 
  καὶ σκέμμα κοινὸν πεπραχὼς παραυτίκα 
   850 στρατηλάτας τρεῖς παραπέμπει τοῖς Φρύγαις 
    ἐκ τοῦ παραυτὰ τὴν στάσιν κατευνάσαι 
  μεταγαγεῖν τε τῆς μάχης ἀταξίαν. 
  Νεπωτιανὸς Oὖρσος καὶ Ἑρπυλίων 
  ἡ κλῆσις ὠνόμαστο τοῖς στρατηλάταις. 
   855 Οἱ δ᾿ αὖ γε πολλῷ καὶ ταχυτάτῳ τάχει 
306v  ἀφέντες ὡς μάλιστα τὴν Κωνσταντίνου 
  ἔν τινι καλῷ λιμένι τῆς Λυκίας 
  ἐπιφόρως ἤχθησαν ἔνδον τῶν Μύρων· 
  ἡ κλῆσις αὐτῷ προσφυὴς Ἀνδρειάκης. 
   860 Πλεῦσιν τολοιπὸν τοῦ πελάγους ἐν μέσῳ 
    μὴ τοῦ χρόνου δίδοντος ἐκ τρικυμίας 
  πρὸς βραχὺ διέτριβον ἐν τῷ λιμένι. 
  Καί τινες αὐτῶν τῆς νεὼς ὑπηρέται 
  ὑπεκδραμόντες εἰσίασιν τὴν πόλιν 
   865 ὧν χρείαν εἶχον ἀγοράσοντες τάχα.  
    Οἷα δὲ φιλεῖ ναυτικὴ στραταρχία 
  τῶν ἀλλοτρίων ἁρπαγῇ τε καὶ βίᾳ 
  χαίρειν τὰ πολλὰ καὶ σκυλεύειν ἡμέρως, 
  κἀνταῦθα τούτοις ὁ στρατὸς διεχρᾶτο 
   870 τὰ τῶν προσοίκων οὐ καλῶς ἡρπακότες.  
    Τὸ πρᾶγμα λοιπὸν μετὰ μικρὸν εἰς στάσιν 
  εὐθὺς ἀνήφθη καὶ προβαῖνον εἰς μέγα 
  ὥρμησεν αἴφνης καὶ πρὸς αἱμάτων χύσεις· 
  ἤγερτο δ᾿ ἡ κίνησις ἐν καλουμένῳ 
   875 Πλακώματι νῦν τοπικῶς ἐγχωρίως. 
    Γνωσθὲν τολοιπὸν τοῦτο τῷ Νικολάῳ, 
   ὁ δὲ βραδύνας μηδόλως ὁ γεννάδας 
 
846 ταϊφαλων cum Vita Metaphr. 17 (Anrich p. 252, 5) scripsi : ταϋφάλων Β 859 ἀνδριάκης cum 

Vita Metaphr. 17 (Anrich p. 252, 11) scripsi : ἀνδρειάκης B      
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  ἧκε δρομαῖος πρὸς ἐπίνειον μόνος·       
  ἐπεὶ δ᾿ ὀλίγοις ἐμφανὴς καθωράθη 
   880 ἐφοίτα πᾶσι τῷ πτερῷ τῷ τοῦ λόγου. 
  Παραυτὰ δ᾿ αἴφνης συνδραμόντες ἡ πόλις 
307r  ὡς εἶχον ἧκον συνάμα στρατηλάταις, 
  ὥσπερ συνήθως προσκυνήσοντες πόθῳ. 
  Ἐρωτᾷ λοιπὸν παριὼν ὁ γεννάδας, 
   885 ἐφ᾿ ᾧ πόθεν δ᾿ ἥκοντο τοὺς στρατηλάτας· 
  παρὰ κρατοῦντος εἶπον οἱ στρατηλάται 
  πρὸς τὴν Φρυγίαν ἀποπεμφθῆναι τάχος, 
  ἐφ᾿ ᾧ διαθήσουσι καλῶς τὰς στάσεις 
  ἀναφλεγείσας τοῖς ἐκεῖ παρ’ ἐλπίδα. 
   890 Νικόλαος δὲ παραλαβὼν εὐθέως 
    αὐτοὺς ξενίζει φιλοτίμως ὡς λίαν· 
  οἱ δ᾿ αὖ στρατηγοὶ τῶν θορύβων τὴν μάχην 
  ἄριστα κοιμίσαντες ἐντράνοις λόγοις 
  καὶ παρ᾿ ἐκείνου ταῖς χερσὶ θεσπεσίως 
   895 τῆς εὐλογίας ἄγαν ἠξιωμένοι 
    ᾖσαν πρὸς αὐτῇ τῇ καλῇ διεξόδῳ.  
  Τινὲς προσιόντες δε τῷ Νικολάῳ 
  τῶν τῆς πόλεως ἄνδρες ἠδικημένοι 
  καὶ προσπεσόντες τοῖς ποσὶ τοῦ μεγάλου, 
   900 ᾔτουν ἀμύνειν σὺν δεήσει δακρύων 
    καὶ τῶν παρόντων τὴν λύσιν κατηξίουν 
  λέγοντες «Εὐστάθιος ὁ στρατηγέτης» 
  σὺν δάκρυσι πλὴν καὶ βοαῖς στεναγμάτων 
  «διαφθαρεὶς χρήμασι τὴν ψυχὴν ὅλος 
   905 ὑπὸ φθόνου τε καὶ δόλου καὶ κακίας 
    τρεῖς ἄνδρας ἀδικοῦντας οὐδὲν οὐδόλως 
  ἐν τῇ πόλει νῦν ζημιοῖ τῷ θανάτῳ. 
307v  Ὑπὲρ δὲ τούτων καὶ λαὸς τῶν Μυρέων 
  πενθεῖ διαπρύσιον, κόπτεται μέγα 
   910 καὶ τῇ παρούσῃ δυστυχεστάτῃ λύπῃ 
    παρουσίαν σὴν ἐκκαλεῖται προφρόνως· 
  εἰ γὰρ παρῇς, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, τρέχων, 
  οὐκ ἄν ποτ᾿ εἶδε παρὰ τούτοις φωσφόρος 
  τοιοῦτον ἄγος ἐν βίῳ πεπραγμένον». 
 
878  δρομαῖος primum scripsit Β et postea ΄(ως) superscripsit       889 παρελπίδα Β    897 δὲ Β        
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   915 Τούτων ἀκούσας συμπαθῶς τῶν ῥημάτων 
    ὁ συμπαθὴς ἄνθρωπος, ἡ Θεοῦ χάρις, 
  καὶ τοὺς ἐκείνου συμπαθεῖς ζηλῶν τρόπους 
  σφύζει πρὸς αὐτὰ τὴν ψυχὴν καὶ καρδίαν 
  καὶ ζῆλον ἐνδὺς ἀνδρικὸν παρρησίας 
   920 τάχος διανίστατο πρὸς συμμαχίαν. 
    Καὶ δῆτα λαβὼν τοὺς στρατηλάτας μόνους 
  διίπτατο ξένος τις ἀστραπηβόλος. 
  Ἔν τινι λοιπὸν ἐμπεσὼν χωρυδρίῳ, 
  οὗ κλῆσις ἦν ἄνωθεν ἐκ χρόνων Λέων, 
   925 ἠρώτα σαφῶς τοὺς παριόντας, ὅπου 
    τοὺς κατακρίτους ἀπολίποιεν νέους· 
  μαθών δε τούτους ἐν Διοσκούρων τόποις  
  πρὸς τῇ πλατείᾳ διατρίβειν εἰσέτι 
  καὶ μαρτυρίου διελθὼν τῶν ἁγίων, 
   930 Διοσκουρίδου καὶ τοῦ Κρίσκεντος λέγω, 
    ἐπεὶ πάλιν πύθοιτο τούτους τὴν πύλην 
  βαίνοντας ἄρτι τὸν Βηρᾶν παραφθάνειν, 
  —τόπος δ᾿ ἐπὶ θάνατον οὗτος ἐκρίθη 
308r  ἀνδρῶν κακούργων καὶ πάνυ κατακρίτων— 
   935 ἐντείνας ἄρδην καὶ ταχύνας τὸν δρόμον 
    τῷ διαπύρῳ καὶ ζέοντι καρδίας 
  τὸ τῆς πολιᾶς ἐνδεὲς πληρῶν τάχα 
  πρὸς τὸν τόπον πέφθακε τὸν ὡρισμένον 
  καὶ πολὺν ὄχλον καθορᾷ περιστάδην 
   940 ἑστῶτα καὶ βλέποντα τὰ πεπραγμένα· 
    τοὺς δ᾿ ἄνδρας ἐξόπισθεν ἠγκωνισμένους 
  ἐσφιγμένους τε τὰς χέρας κατακράτος 
  καὶ τὰς κόρας κρυβέντας ἐξ ὑφασμάτων 
  ἤδη τε πρὸς γῆν ἐμφανῶς κεκλιμένους 
   945 γυμνῷ τραχήλῳ καὶ λίαν τεταμένῳ 
    τὴν ἐκτομὴν μένοντας— ὢ φεῦ τοῦ πάθους— 
  θέαμα πάντων οἰκτρότατον ἐν βίῳ 
  καὶ μὴ δυνατὸν μηδὲ τὰς ὄψεις ἔχειν 
  μάρτυρα πιστὸν τοῦ τοσούτου δὴ πάθους, 
   950 αὐτόν τε τὸν δήμιον ἀνεσπασμένον 
    κώπης ἀπ᾿ αὐτῆς τὸ ξίφος τεθηγμένον 
  καὶ μανικὸν βλέποντα καὶ πλῆρες φόνου 
 
927 δὲ Β            930 an Διοσκοριδου cum Vita Metaphr. 19 (Anrich p. 253, 19-20) m. gr. scribendum? 
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  ψιλῇ τῇ θέᾳ ζωγραφοῦντα τὸν μόρον. 
  Ὡς εἶδε ταῦτα καὶ τὰς ὄψεις εἰσφέρει 
   955 σκυθρωπότητος τῇ πλέᾳ θεωρίᾳ, 
    κεράσας εὐθὺς τὸ θυμῶδες τῷ πράῳ 
  οὔτε θρασύ τι καὶ παράφορον λέγει 
  ἀλλ᾿ οὐδ᾿ ἀγεννῶς, μαλακῶς ὑφειμένως 
  προσῆλθε Νικόλαος ἐν πλήθει μέσῳ, 
308v   960 ἀλλ᾿ ὥσπερ εἶχε παριὼν ἐκ τοῦ δρόμου 
    δρομαῖος εὐθὺς προσιὼν τῷ δημίῳ 
  τὸ ξίφος αἴρει τῶν χερῶν παραυτίκα 
  μηδὲν πτοηθεὶς μηδ᾿ ὑποτρέσας ὅλως 
  καὶ τοῦτο ῥίπτει κατὰ γῆς ὁ γεννάδας· 
   965 τοὺς δ᾿ ἄνδρας ἀφίησιν ἐπ᾿ οἴκου τρέχειν 
    σύμπαντα δεσμὰ διαλύσας ἀθρόον. 
  Ταῦτα τελοῦντα τὸν μέγαν εὐκαρδίως 
  μετὰ τοσαύτης καὶ λαμπρᾶς ἐξουσίας 
  ὁ κωλύων ἦν οὐδαμῶς οὐδεὶς ὅλως, 
   970 θυμοῦ τὸ θερμὸν καὶ τὸν ἔνδικον τόνον 
    τεθηπότες ἄριστα καὶ ζήλου κράτος 
  τῆς ἀρετῆς ἄλλωστε τὴν παρρησίαν 
  αἰδούμενοι τρέμοντες, ὑπεσταλμένοι. 
  Τοῖς μὲν τολοιπὸν θανάτου κατακρίτοις 
   975 σωθεῖσιν αἰφνίδιον ὑπὲρ ἐλπίδα 
    ὑφεῖρπε καὶ δάκρυον ἡ χαρὰ ζέον, 
  καὶ καινὸν οἷον καὶ γέμον θυμηδίας 
  μεταβολῇ προσῆκον ᾖδον ἀθρόον· 
  ἅπας δ᾿ ὁ χῶρος ἔβλεπε ξενοτρόπως 
   980 εὐφημίαις στέφοντες ὅλαις τὸν μέγαν 
    ῥηγνύμενοί τε τῇ βοῇ θαυμασίως 
  πρὸς τὴν θέαν βλέποντες, ὧν πράσσει ξένως. 
  Ὁ δ᾿ Εὐστάθιος ἡγεμὼν μετὰ δέους 
  ἐνταῦθά που πρόσεισι τῷ Νικολάῳ· 
   985 περιορᾷ δε καὶ προσιόντα μόλις 
309r    τοῦτον κατ᾿ εἰκὸς καὶ διώκει μακρόθεν 
  καὶ τοῖς ποσὶ σπεύδοντα προσπεσεῖν ὅλως 
  πάμπαν ἀπείργει σωφρονίζων ὡς θέμις. 
  Δεδίττεται δὲ καὶ συμπνίγει τῷ φόβῳ 
   990 αὐτοῦ κατειπεῖν πρὸς βασιλέα τάχος 
   καὶ πρὸς Θεοῦ ζήτησιν αὐτῷ πρακτέων, 
 
956 τὸ θυμῶδες scripsi : τῷ θυμῶδες Β 985 δὲ Β 
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  καὶ συνόλως, φεῦ, τῶν κακῶν τοῖς ἐσχάτοις 
  περιβαλεῖν τὸν ἄνδρα συντόμως λέγει 
  οὕτως ἀδικεῖν ἀκρίτως ᾑρημένον 
   995 κἀν ταῖς μεγίσταις ἐμπρέποντα κακίαις. 
    Ὁ δ᾿ ἡγεμὼν τέτρωτο τῷ μεταμέλῳ 
  καὶ συνεχῶς πέπληκτο τοῖς κέντροις λόγων 
  σφόδρα τε πάνυ τῷ ψυχῆς συνειδότι 
  ἐδάκνετο ξύμπασαν ὄντως καρδίαν 
 1000 καὶ διὰ ταῦτα δακρύοις ἐθηρᾶτο 
  τὸν οἶκτον αἰτῶν ἱκέτης δεδειγμένος 
  κἀπὸ ψυχῆς ἐδεῖτο συνόλως ὅλης 
  τὰ πρὸς τὸν ἄκρως συμπαθῆ Νικόλαον 
  διαλλαγῆναι καὶ λυθῆναι συντόνως. 
 1005 Εἶτα τὸ πᾶν αἴτιον εἰς Σιμωνίδην 
  καὶ πρὸς τὸν Εὐδόξιον ἦγεν εὐθέως, 
  πρωτοστάτας μένοντας ἐν δίκαις Μύρων. 
  Ψευδῆ δε ῥάπτων τόνδε λανθάνειν ὅλως 
  οὐκ εἶχεν εὐθὺς τὸν Νικόλαον λόγοις· 
 1010 ᾔδει γὰρ ὡς μάλιστα βαρεῖ χρυσίῳ 
  διαφθαρεὶς ἄνθρωπος ἐκ κακουργίας 
309v  τῶν ἐνδίκων θάνατον ἀδίκως κρίνει. 
  Οἱ δὴ πρὸς αὐτὸν εὐχαριστίας λόγους 
  ἔπεμπον εὐθὺς ἐμφανῶς κεκραγότες 
 1015 καὶ Νικόλαος, ὁ Χριστοῦ θυηπόλος, 
  ἥδετο πᾶσιν ὑπὸ τούτων ἐν λόγοις· 
  τὸ δ᾿ ἔργον οὔκουν ἢ μόνου Νικολάου 
  ἅπαντες ἐκραύγαζον ἐν παρρησίᾳ. 
 
 1013a Τριῶν στρατηγῶν σὺν δέκα τρίτον τέρας. 
 
 Οἱ δ᾿ αὖ γε τριττοὶ τῶν Φρυγῶν στρατηλάται  
 1020 ἐπιτυχόντες τῶν λόγων Νικολάου 
  εὐχαῖς τ᾿ ἀρίσταις ἐξιόντες ἀθρόον 
  πρὸς τὴν Φρυγίαν ἀφίκοντο συντόμως 
  καὶ πάντα καλῶς καὶ προσηκόντως λίαν, 
  ὅσα προσῆκεν, εἰς στάσιν πεπραχότες, 
  1025 ὅσα τε παρήγγελτο πρὸς βασιλέως 
 
1019-1437 cf. Metaphr. 20 – 27 
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 29

  
  καλῶς διατάξαντες ἐν γνώσει λόγου 
  πρὸς τὴν Βύζαντος ἐκτρέχουσι καὶ πάλιν. 
  Πολυτελής δε καὶ πεφιλμένη χάρις 
  τούτοις κατεσκεύαστο πρὸς βασιλέως 
 1030 καὶ τῶν ἐν ὕψει καὶ τιμῇ τῶν ἐν τέλει 
  καὶ πρὸς τὰ βασίλεια διῆγον πάλιν 
  περιφανεῖς μάλιστα κἀν ταῖς ἀξίαις 
  κἀν ταῖς μεγίσταις προσδοκώμενοι τύχαις. 
  Ταῦτα πράως ἔμελλεν οὐδόλως φθόνος 
 1035 οἴσειν πρὸ παντὸς οὐδὲ βασκάνων κόραις 
  στερρὰ γενέσθαι καρτεροῦντα τὴν βίαν. 
  Ὅθεν τινὲς τάχιστα δραμόντες τότε 
310r  καὶ τὴν ἔπαρχον ὑποδύντες ἀξίαν 
  ἅτε πρὸς αὐτῶν ὄντες ἐγκεκρυμμένοι 
 1040 ταῖς μαρμαρυγαῖς ταῖς καλαῖς τῶν πρακτέων 
  δεινὴν κατ᾿ αὐτῶν —ὢ φθόνου καὶ κακίας— 
  καὶ ῥᾳδίαν πλέκουσι συκοφαντίαν 
  λέγοντες οὐ δίκαια τοὺς στρατηλάτας 
  καὶ χρηστὰ σαφῶς ἐννοεῖσθαι τῷ κράτει, 
 1045 οὐδ᾿ εἰς ἀγαθὸν καὶ προσῆκον εἰς τέλος 
  ὁρμὰς ἐκείνων ἐμφανῶς ἐλθεῖν τάχα· 
  «ὅσα γὰρ ἧκεν ἀκοὰς ἡμῶν ὅλως 
  νεωτέροις πράγμασι βάλλουσι χέρας 
  καὶ τῷ κρατοῦντι δυσμεναίνουσι λίαν». 
 1050 Εἰπόντες οὕτω κατὰ τῶν ἀνευθύνων 
  πολλῷ τε χρυσῷ τὴν ἔπαρχον ἀξίαν 
  φθείραντες ἢ τρώσαντες ἢ πεπρακότες 
  τὰς ἀκοὰς φθείρουσι τοῦ βασιλέως 
  ὡς δι᾿ ἐκείνου τοὺς λόγους ἀνηγμένοι. 
 1055 Εὐθὺς γὰρ αὐτὸς τῷ βασιλεῖ πρὸς λόγους 
  ἐλθὼν ἅπαντα κρύφα καὶ μετὰ δόλου 
  καταλέγει τὸ τάχος ἠνωτισμένα 
  πείθει τ᾿ ἐρήμην καὶ κενὴν καταδίκην 
  εὐθὺς ἁλῶναι δυστυχεῖς οὐκ ἐνδίκως, 
 1060 τέως δὲ τανῦν φυλακῇ καθειργνύναι, 
  «μὴ» φησὶ «καὶ δράσωσιν ἐν λήθης δόλῳ, 
  ἅπερ μυχοῖς κρύπτουσι τοῖς τῆς καρδίας». 
 
1051 τὲ Β 1052 πεπρακότες B : an πεπραχότες scribendum? 1071 κατὰ κρατοῦντος scripsi : 
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310v  Πέπρακτο ταῦτα κατὰ νοῦν Ἀβλαβίῳ. 
  Καὶ φρουρὰν εὐθὺς ὑποδύντες καὶ ζόφον 
 1065 ἔκειντο μηδὲν μηδόλως ἐξειδότες  
  οὐδ᾿ αὐτὸ τοῦτο μηδαμῶς, ὅτου χάριν 
  οἰκεῖν φυλακῆν κατεκρίθησαν τάχα· 
  τοσοῦτον ἦσαν πάμπαν ἀπῳκισμένοι 
  νεανικόν τι συγκροτῆσαι πρὸς μάχην 
 1070 καὶ ῥᾷδιόν τι καὶ πλέων ἀπιστίας 
  κατὰ κρατοῦντος ἐργάσασθαι προφρόνως.  
  Συχνὸς μεταξὺ παρελήλυθε χρόνος· 
  τοῖς φθάσασι δὲ καὶ πάλιν πονηρία 
  οὐκ ἀρκετὸν δοκοῦσα τὸν φθόνον τρέφειν 
 1075 πληροῖ τὸ λεῖπον εἰσπεσοῦσα τῇ ρύμῃ. 
  Οὕτω διῆγον ἄνδρες οὐδὲν εἰδότες 
  ἐν τῇ φυλακῇ δυστυχῆ ζῶντες βίον. 
  Πρoσαγγελεῖς δε καὶ κακούργων τὸ στίφος 
  ὑπορρέοντα καθορῶντες τὸν χρόνον 
 1080 δείσαντες, ὥσπερ μὴ φανέν τι τῷ μέσῳ 
  τῶν ἀδοκήτων ἀπελέγξῃ τὸ δράμα 
  καὶ διαλύσῃ σκηνικὴν τραγῳδίαν, 
  περιτραπῇ δε κατ᾿ ἐκείνων ὁ τρόπος, 
  πρὸς τὸν ἔπαρχον καὶ πάλιν ἀφιγμένοι 
 1085 παρακινοῦσιν ἐκτελέσαι τὴν δίκην 
  ἀλλ᾿ ἀξίαν, πλὴν τὸν χρόνον δὲ μὴ τρίβειν. 
  Ἐκεῖνος οὐκοῦν πεφρικὼς τοῦ χρυσίου 
  μήπως ἀποστῇ, μὴ πέρας εἰληφότων 
311r  τῶν συνθεσιῶν ἐν λόγοις κατακρίτων, 
 1090 τῷ βασιλεῖ πρόσεισι ἐμπόνως πάλιν 
  καὶ τῷ κατηφεῖ τοῦ προσώπου προσφόρως 
  καὶ συννεφεῖ μάλιστα τῷ τῶν ὀφρύων 
  κακῶν δοκῶν σύμβαμμα τὶ προμηνύειν 
  καὶ δῆλος ἅμα τοῖς ὅλοις εἶναι θέλων, 
 1095 ζωῆς ἐκείνου καὶ συστάσεως βίου 
  μόνος φροντίζων ὑπὲρ ἅπαντας ὅλους 
  καὶ πίστιν αὐχῶν εὐνοϊκῷ τῷ τρόπῳ, 
  τολοιπὸν αὐτὸν ποικίλως ὑποτρέχει 
  καὶ ῥήμασι, φεῦ, ὑποκάθηται τρόπων· 
 1100 «οἱ τὰ πονηρὰ καὶ θράσους πλήρη» λέγων 
 
1071 κατὰ κρατοῦντος scripsi : κατακρατοῦντος Β           1075 τὸ λοιπὸν Β  1078 δὲ Β 1083 

δὲ Β  1092 συννεφεῖ Β         1093 τί Β; haud σύμβαμμά τι scribendum 



 31

  «τῷ σῷ, βασιλεῦ, ῥαδιουργοῦντες κράτει, 
  ἀνθ᾿ ὧν παραπήλαυσαν ἀγαθεργίας, 
  οὐδ᾿ ἐν φυλακῆς προσκαθήμενοι τρίβῳ 
  ἴσην ἀπορρίπτουσι τὴν κακουργίαν, 
 1105 οὐδὲ μεταμέλεια τούτους εἰσδύνει, 
  ἀλλ᾿ αὖθις ἐμμένουσι ταῖς σκευωρίαις 
  κακοτρόπως ῥάπτοντες ἐξόχους δόλους 
  καὶ τῶν ὁμοίων οὐκ ἀφίστανται τρόπων. 
  Νῦν οὖν σκοπεῖν ἄξιον ὡς κατ᾿ ἀξίαν 
 1110 αὐτοὺς τιμωρήσωμεν ὡς κακεργάτας, 
  εἰ δ᾿ οὖν πάλιν σύναγε, μὴ πεφθακότες 
  οὗτοι κακῶς πράξωσιν ἡμᾶς ἀθρόως». 
  Ταῦτα θορυβεῖ τὸν κρατοῦντα σὺν τρόμῳ 
  πρὸς ὑπονοίας εἰσάγοντα μυρίας. 
311v 1115 Λῦσαι τολοιπὸν τοὺς λογισμοὺς φροντίδων 
  καὶ μὴ τρέμειν ἔπειτα καὶ δεδοικέναι 
  θέλων πρὸ πάντων ἀκρίτως κατακρίνει 
  μηδὲν δρασάντων ἀδικώτατον μόρον. 
  Ὥριστο τοίνυν τὸ θανεῖν ἐκ πρωίας 
 1120 —ψῆφος γὰρ ἐξήνυστο τῷ πρὸς ἑσπέραν—. 
  Φρουρᾶς δὲ τῷ φύλακι δυστυχὲς φθάνει 
  ψήφισμα παγκάκιστον ἐκ τῆς ἑσπέρας 
  τὰ κατ᾿ αὐτοὺς ἅπαντα μηνῦον τάχος. 
  Ὁ δὲ πρὸς αὑτὸν ἀρκετῶς ἐκδακρύσας 
 1125 τὴν ἀγγελεῖσαν συμφορὰν αἰφνιδίως 
  —ἦν γὰρ πολὺ μάλιστα φιλανθρωπίᾳ 
  χαίρων ἐπάρχου, τοῦ θεράποντος δόλου, 
  ἄλλως τε συστὰς εἰς ἑταιρίας τρόπους 
  καὶ μᾶλλον ὀφθεὶς καὶ συνήθης καὶ φίλος— 
 1130 εἶτα δακρύων τὰς κόρας πεπλησμένος 
  τῆς φυλακῆς εἴσεισιν ἐν προσωτέρῳ 
  καὶ ταῦτα πενθῶν προσβοᾷ τοῖς ἀνδράσι 
  κράζων διαπρύσιον ἀπὸ καρδίας· 
  «εἴθε, ξένοι, μὴδ᾿ ἦλθον ὑμῖν εἰς λόγους, 
 1135 μὴδ᾿ εἰς τοσοῦτον διετρίψατε χρόνον 
  ἐμοὶ παρ᾿ οἶκον τόνδε δεσμωτηρίου, 
  μηδὲ τραπέζης μηδ᾿ ἁλῶν ὑμῖν ὅλως 
  κοινωνὸς ὤφθην καὶ μάλα συνημμένος. 
 
1137-8 cf. Eccles. 6, 10 
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  Ῥᾷον γὰρ ἂν ἤνεγκα συμφορᾶς βάρος, 
 1140 ἤλγησα δ᾿ ἧττον τὴν διάζευξιν βίου, 
312r  οὐκ ἂν τὸ πάθος τῆς ψυχῆς ἥψατό μου 
  οὕτως ἀκράτως καὶ μέσης τῆς καρδίας· 
  ἐς αὔριον γὰρ διαλυθῶμεν ξένως 
  τὴν πικράν, οἴμοι, καὶ τελευταίαν λύσιν· 
 1145 οὐκ ὄψομαι, φεῦ, τὴν ποθεινήν μοι θέαν 
  ὑμᾶς τῷ βίῳ προσλαλοῦντας εἰσέτι, 
  οὐ κοινὸν ἄρτον παραθήσομαι πάλιν· 
  ψήφισμα καὶ γὰρ ὁ κρατῶν ὑπεξάγει 
  ἀναιρεθῆναι καὶ θανεῖν ὑμᾶς ξένως. 
 1150 Ἀλλ᾿, εἴ τις ὑμῖν καὶ λόγος τῆς οὐσίας 
  καὶ διαθεῖναι τοῖς βίοις βούλεσθέ μοι, 
  ἰδοὺ πρέπων πάρεστιν οὑτωσὶ χρόνος, 
  μὴ καὶ φθάσῃ βούλησιν ἐκτεμὼν μόρος». 
  Θρηνῶν ὁ μὲν εἴρηκε ταῦτα τοῖς φίλοις 
 1155 πικρῶς ἐκείνων τὸν μόρον διαγράφων. 
  Οἱ δέσμιοι δὲ μὴ συνειδότες ὅλως 
  ἐπάξιόν τι θανάτου πεπραχότες 
  σύμπαν περιέσχιζον ἐκ λύπης πέπλον 
  καὶ τὰς τρίχας ἔτιλλον ἀθλιωτάτως 
 1160 «δαίμων τίς ἡμῖν» ἐμφανῶς κεκραγότες 
  «ζωῆς ἀμυδρᾶς ἀπεβάσκηνε βίον; 
  Ἵνα τί δ᾿ ἡμεῖς τῶν κακούργων τὸν μόρον 
  κακῶς ὑποσταίημεν ἐκ βασκανίας; 
  Τί καὶ θανάτου πρὸς λόγον εἰργασμένοι;» 
 1165 Τοὺς συγγενεῖς σύμπαντας ἔκραζον λόγοις 
  καὶ τοὺς συνήθεις αὖθις ἐξ ἑκατέρου 
312v  Θεόν τ᾿ ἐμαρτύροντο τοῖς πεπραγμένοις, 
  ἐσκιαγράφουν τὸν μόρον ἐν καρδίαις. 
  Οὕτως ὀδυρμῶν καρδίας πληρουμένων 
 1170 περιπαθῶς τε συμφορᾶς τόσον βάρος 
  διακαῶς φέροντες ἐν θρηνῳδίαις 
  Νεπωτιανός, τῶν τριῶν εἷς δεσμίων, 
  μιμνῄσκεται δὴ τοῦ καλοῦ Νικολάου, 
  ὅπως προέστη τῶν τριῶν ἐν τοῖς Μύροις 
 1175 καὶ πικρᾶς ἐξήρπασεν ἐκ καταδίκης 
  σωτήρ τις αὐτοῖς χρηματίσας εὐθέως 
  καὶ προστάτης ἄριστος ἐν περιστάσει 
  ταῦτα πρὸς αὐτοὺς ἁμιλληθεὶς τῷ τέως· 
  ἡ γὰρ ἀνάγκη καὶ πρὸς εὕρεσιν τρέχει 
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 1180 καὶ τὴν ψυχὴν μάλιστα κινεῖ καὶ τρέπει 
  πρὸς ἱστορίας καὶ λόγους καὶ πρακτέα 
  καὶ μυρίον πέλαγος ἐννοιῶν φέρει. 
  Αὐτίκα Νικόλαος τούτοις μεσίτης 
  τὰ πρὸς Θεὸν εἴληπτο σὺν θρηνῳδίᾳ·   
 1185 καὶ «Κύριε» κράζοντες «ὁ Νικολάου, 
  ὁ πρὶν θανάτου καὶ πικρᾶς καταδίκης 
  τοὺς τρεῖς ἐκείνους ἐν πόλει τῶν Μυρέων 
  ῥυσάμενος κάλλιστα καὶ ξενοτρόπως  
  ἔπιδε καὶ νῦν ὧδε πρὸς σοὺς οἰκέτας· 
 1190 ὁ γὰρ βοηθῶν ἐν βροτοῖς οὐδεὶς ὅλως·  
  ἰδοὺ γὰρ ἡμῖν συστολὴν ἡ καρδία 

   πάσχει πρὸ πάντων τῆσδε λύπης τὸ βάρος· 
313r  εἰς πλῆθος ἐρρύησαν ἐξ αἰφνιδίου, 
  οὐδείς δε πείρας ἐκφέρειν ὅλως ἔχει· 
 1195 ἤδη γὰρ ὡς ἔνεστιν ἐκ τῶν πραγμάτων 
  πρὸ τῆς ψυχῆς λέλοιπεν ἡμᾶς τὸ πνέειν, 
  καὶ τῷ πυρὶ μάλιστα τῷ τῆς καρδίας 
  ξηραίνεται καὶ γλῶσσα δαπανωμένη 
  καὶ δύναμις πάρεστιν οὐδόλως ἔτι 
 1200 προσαγαγεῖν δέησιν ἐκ βάθους, Λόγε· 
  ἀλλὰ ταχύ, Κύριε, σῆς παρ᾿ ἐλπίδα 
  τῆς συμπαθείας τὸ βάθος, ἡ χρηστότης 
  προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς εὐθέως. 
  Μὴ παρίδῃς, δίκαιε, τὴν ἀδικίαν· 
 1205 τὸν ἄδικον θάνατον εὐχερῶς βλέπεις· 
   ἐκ χειρὸς ἡμῶν τὴν ψυχήν, παντεργάτα, 
  ἔκβαλλε μακρὰν τῶν ὅλως ἠπειγμένων 
  ζητεῖν θανατοῦν καὶ διασπᾶν ἀκρίτως, 
  καὶ σπεῦσον εἰς σύναρσιν ἡμῶν ἀρτίως· 
 1210 τὴν αὔριον γὰρ προσπελάσει τὸ ξίφος 
  καὶ συμφύτους ῥήξειε τῆς ζωῆς τόνους.» 
  Προσσχών δε τούτοις ὁ Κρατῶν ὅλων μόνος,  
  ὁ τοὺς φόβους κρύπτοντας ἐν ταῖς καρδίαις 
  ὡς τέκνα πατὴρ συμπαθῶν πληρῶν τρόπων 
  1215 ἐξ ἁγίου πέπομφε τούτοις τὴν χάριν, 
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  τὸν δοῦλον αὐτοῦ τὸν Νικόλαον λέγω. 
  Καὶ δὴ πρὸς ὕπνους νυκτὸς ἐν μεσαιτάτῳ 
  ὄναρ ἐπιστὰς οὗτος τῷ Κωνσταντίνῳ 
313v  ἔφη «βασιλεῦ, ἐξυπνίσας ὡς τάχος, 
 1220 οὓς ἐν φυλακῇ κατέχεις στρατηλάτας 
  τριττοὺς ἀριθμὸν ἀπόλυσον εὐθέως· 
  μάτην γὰρ ἐβλήθησαν ἐκ βασκανίας.» 
  Εἶτ᾿ ἐτραγῴδει καὶ τὸν ἄδικον τρόπον 
  σὺν ἀκριβείᾳ πάντα καιρίῳ λόγῳ 
 1225 τὰ τοῦ δράματος ἐμφανῶς καταλέγων. 
  Εἰ δ᾿ οὖν κινήσειν ὡς ἀπρόσμαχον κράτος 
  πράξειν τε κακῶς καὶ διαφθεῖραι πάλιν 
  καὶ τὰ πασῶν ἔσχατα δράσειν αὐτίκα 
  πρὸς αὐτὸν ἠπείλησεν ἐμβριθῶς ἄγαν. 
 1230 Ὁ γοῦν βασιλεὺς καταπλαγεὶς ἀθρόον 
  τὴν τοῦ μεγάλου σὺν φόβῳ παρρησίαν 
  τὴν σύμπασαν μὲν καὶ μάλισθ᾿,  ὅτι ξένως 
  ἀωρὶ νυκτῶν τῶν βασιλείων ἔσω 
  εἰσῆλθεν ἀπτώς, ἀτρέμας θαρραλέος·                                 
 1235 «σὺ δ᾿ ἀλλὰ τίς» εἴρηκεν «εἰπὲ καὶ πόθεν 
  ὁ διασείων καὶ φοβῶν τοὐμὸν κράτος 
  καὶ ταῦτα νυκτὸς τῶν ἀνακτόρων ἔσω;» 
  Ὁ δ᾿ αὖθις ἀντέφησεν εὐτόνῳ ῥύμῃ· 
  «ὁ Νικόλαος, ὁ πρόεδρος τῶν Μύρων.» 
 1240 Καὶ τηνικαῦτα Κωνσταντῖνος ὁ κράτωρ 
  διαταραχθεὶς τῷ σφοδρῷ τῶν ῥημάτων, 
  τὸν ὕπνον ἀφεὶς διανίσταται τάχος. 
  Ὁ δ᾿ αὖ γε Νικόλαος ἀπτέρῳ τάχει 
  καὶ πρὸς τὸν Ἀβλάβιον εὐθέως φθάνει, 
314r 1245 ἔπαρχον, ὃν ἔδειξεν ἔμπροσθε<ν> λόγος. 
  Ὀπτάνεται δὲ καὶ πρὸς αὐτὸν ἐξ ἴσης, 
  ἐντέλλεται δὲ ταὐτὰ τῶν ἀνδρῶν πέρι. 
  Ἀβλαβίῳ δὲ καὶ πάλιν εἰρηκότι 
  ὅστίς ποτ᾿ ἐστὶν ὁ σφοδρῶς οὕτω λέγων, 
 1250 «Νικόλαος» ἔκραξεν ὁ Χριστοῦ θύτης. 
  Ἀβλάβιος δὲ συσταλεὶς παρρησίᾳ 
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   καὶ διυπνισθεὶς ἐν ὀνείρασι ξένοις 
  καὶ διαναστὰς ἐστροβεῖτο τῇ θέᾳ 
  ἀναπολῶν μάλιστα τῷ νῷ καὶ στρέφων 
 1255 καὶ τί ποτ᾿ ἄρα τὸ φανὲν διεσκόπει, 
  ὅ τι τε δηλοῦν κἀκ τίνος τε καὶ πόθεν. 
  Καὶ δῆτα τὶς πρόσεισιν ἐκ βασιλέως 
  ἅπερ κατεῖδε μηνύων Κωνσταντῖνος· 
  ὁ δ᾿ Ἀβλάβιος αὖθις ἀντιμηνύει 
 1260 τὴν ὄψιν αὐτὴν καὶ φανέντα κατ᾿ ὄναρ. 
  Καταπλαγέντες τοιγαροῦν πρὸς τὸ ξένον 
  ἐκεῖνο σαφῶς τῆς θέας ἐνυπνίων 
  ἔπαρχος Ἀβλάβιος σὺν Κωνσταντίνῳ, 
  ὅπως τε συνθήματος ὡς ἐκ συμφώνου 

1265 ὄψις ὁμοία τοῖς δυσὶ καθωράθη, 
  ἐπεὶ τὸ φάσμα συμμαχεῖν οὐκ εὐπόρουν, 
  μετακαλεῖται τοὺς στρατηλάτας τότε 
  ἐκ τῆς φυλακῆς ὁ κρατῶν ἐκ πρωίας. 
  Καὶ δῆτα πάντων συνδραμόντων εὐθέως 
 1270 «τίσι μαγείαις» φησὶν ὁ Κωνσταντῖνος 
314v  «χρησάμενοι νῦν τοὺς ὀνείρους ἀγρίους 
  ἡμῖν ἐπιπέμψαντες οὐ δεδοίκατε 
  σφοδρὰς ἐπισείοντας ἀκαίρως μάχας 
  καὶ δεινὰ πράξειν ἡμᾶς ὑπισχνουμένους;» 
 1275 Οἱ δ᾿ αὖ ἐν αὐτοῖς μηδόλως συνειδότες 
  τοιοῦτον ἔργον οὐδαμῶς πεπραχέναι 
  τὴν ὄψιν ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις μόνοις 
  καὶ παράδοξον καὶ λίαν πεπληγμένον 
  ὁρῶντες αἰφνίδιον ἀπὸ νευμάτων, 
 1280 εἴ τι συνεῖδε θάτερος τούτων ὅλως, 
  ἤροντο τοῖς σχήμασι συντετριμμένοι. 
  Ὁ γοῦν βασιλεὺς κατιδὼν ἐκ σχημάτων 
  τοὺς ἄνδρας οὕτως ἀθλίως ἐσταλμένους 
  τὴν ὄψιν αὐτοῖς ἡμεροῖ παραυτίκα. 
 1285 Καὶ δῆτα προσσχὼν ἐγκελεύεται πάλιν 
  πρὸς ταῦτα δοῦναι τὴν ἀπόκρισιν λόγων. 
  Οἱ δ᾿ αὖ κόρας πλήσαντες αἴφνης δακρύων 
  καὶ βύθιον πέμψαντες ἐκ τῶν ἐγκάτων 
  «ἡμεῖς» ἀνεκραύγασαν «ἔνθεον κράτος, 
 
1256 ὅ,τι τὲ Β       τίνος τὲ Β 1257 τίς Β 1264 τὲ Β 
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 1290 οὔκουν μαγείαν, τί ποτ᾿ ἐστὶ τὴν φύσιν, 
  σαφῶς ἐπεγνώκειμεν ἐν βίου δρόμοις, 
  ἀλλ᾿ οὐδὲ τῷ σῷ τῆς βασιλείας κράτει 
  ὅλως προσεκρούσαμεν ἐκ κακουργίας· 
  μάρτυς ὁ πάντα καθορῶν Θεὸς μόνος. 
 1295 Εἰ δ᾿ οὐχὶ ταῦτα πρὸς ἀλήθειαν λόγος 
  ἡμῶν διετράνωσεν, ἄναξ, ἐνθάδε· 
315r  ἀλλὰ πονηρῶν κατὰ σοῦ τῶν σκεμμάτων 
  ἡμῖν ὅλως πέπρακτο κἂν βουλαῖς νόου, 
  μηδεὶς κρατείτω συμπαθὴς ἡμῖν τρόπος, 
 1300 μὴ πρὸς Τριάδος τῆς ὅλης μακαρίας, 
  μὴ τοῦ γένους φείσειας ἡμῶν μηδόλως. 
  Ἀλλ᾿, εἴ τι καὶ πάρεστιν ἄλλο θανάτου 
  βαρύτερον μάλιστα καὶ λύπην φέρον, 
  πρᾶξον καθ᾿ ἡμῶν ὡς προσῆκον ἀξίως. 
 1305 Ἡμῖν, βασιλεῦ, κλῆρος ἐκ τῶν πατέρων 
  ὑπῆρξεν οὗτος βασιλεῦσι δὴ νέμειν 
  πᾶσαν τιμὴν, εὔνοιαν, ἀγάπην, σχέσιν· 
  ἢν δέ τις αὐτὰ παραβαίνῃ τοῖς τρόποις, 
  ἐν τοῖς μεγίστοις ζημιοῦν αὐτὸν πρέπον, 
 1310 χρῆσθαι δὲ τούτῳ τὰ πρὸς ἔχθραν εἰσέτι. 
  Ὥστ᾿ ἀμελοῦντες ἰδίας εὐπραγίας 
  τὴν σήν, βασιλεῦ, ἐμπόνως σωτηρίαν 
  ἐπεσκοποῦμεν φυλακὰς κεκτημένοι 
  ἐξ ὧν ἀμοιβὰς καὶ μάλιστα πλουσίας 
 1315 ἠλπίζομεν, κράτιστε, δεξιᾶς ἄπο· 
  ἐπεὶ δὲ καὶ χεὶρ ὑπερήφανος λίαν 
  κατὰ κράτους ὥρμητο τοῦ σοῦ πρὸς μάχην, 
  ἀνδρῶν δ᾿ ὁ καιρὸς ἀρετὴν ἐξαισίων 
  ἔχρῃζεν οἵαν ὡς τάχος κατασβέσαι 
 1320 συγχύσεως ἄναψιν ὑπερηρμένην 
  παραδραμὼν ἅπαντας ἡμᾶς προκρίνεις 
  —ὡς εἴθε μηδ᾿ ἔκρινας ἡμᾶς ἀξίους—     

315v  καὶ φροντίδα σύμπασαν ἐκείνων μάχης 
  ἡμῖν ἀναρτᾷς εὐφυῶς διακρίναι. 
 1325 Εἴξαμεν ἔνθεν τῇ κελεύσει σου τότε 
  ὅλην πνέοντες ἐν ψυχῇ προθυμίαν 
  καὶ τὰ πρὸς ἔχθραν ἀνδρικῶς ἐσχηκότες 
  τὴν ἔνδον οὖσαν ἀρετὴν εὐβουλίας 
 
1305 ὑμῖν Β           1308 παραβαίνοι Β 
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  καλῶς παρεστήκαμεν ἐκ τῶν πραγμάτων 
 1330 —ὃ δῆτα [— x] σὺν Θεῷ δ᾿ ἡμῖν λόγος  
  ἄριστα συμφήσουσιν, εἰ μηδεὶς φθόνος—. 
  Ὃ γοῦν πρῶτον δέδωκε τὴν εὐμοιρίαν 
  τανῦν καθ᾿ ἡμῶν εὐμεταστρόφως ἄγαν 
  ὥπλισεν αἰφνίδιον ἐντείνας φθόνος 
 1335 καὶ τῆς δίκης, φεῦ, ὡς ὁρᾷς ἐν τῷ μέσῳ 
  ἱστάμενοι δὴ προσδοκῶμεν ἐσχάτως 
  πάνδεινα παθεῖν καὶ πέρα τοῦ μετρίου. 
  Τοίνυν περιέστηκεν ἡμῖν, αὐτάναξ, 
  ἡ τῆς καθαρᾶς ἀπόδειξις ἀγάπης 
  1340 πρὸς κράτος ἀπρόσμαχον ὕψους ἐνθέου 
  ἔλεγχος εἶναι μείζονος τιμωρίας 
  δόξης τ᾿ ἀμοιβῶν καὶ τιμῶν οὐ μετρίων 
  ἄλλων τε πάντων, ὧν ἂν ἐλπίσειέ τις, 
  φόβος θανάτου καὶ πικρᾶς καταδίκης 
 1345 ἡμᾶς κατέσχε καὶ ταῦτα πρὸς ὑστέρῳ 
  καὶ δυστυχεῖ μάλιστα τῶν πεπραγμένων. 
  Πῶς ταῦθ᾿ ὁρᾷς, ἥλιε, φῶς τῆς ἡμέρας; 
  Πῶς ταῦτα, δίκης ὁ ζυγός, φέρεις βλέπειν;»  
316r   Τούτοις ὁ κρατῶν ὑποθελχθεὶς τὰς φρένας 
 1350 μετάμελος δέδεικτο σὺν προθυμίᾳ· 
  τὰ γὰρ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ τρέμων 
  καὶ τὴν ἁλουργὸν βασιλικὴν χλαμύδα 
  ᾐδεῖτο μᾶλλον, μὴ δικάζων ἀδίκως 
  εὐθύνας αὐτὸς ἐκτίσῃ πρὸς τῇ κρίσει, 
 1355 ἣν πᾶς τις ἀδέκαστον οἶδεν ὑστέρως. 
  Ὁρᾷ τολοιπὸν πρὸς αὐτοὺς ὅλως πρᾶον 
  καὶ τὴν ἐπιείκειαν ἐμφαίνει λόγοις, 
  τὰς ψυχὰς οἱ δὲ διανίστανται τάχος. 
  Ἐπεὶ δ᾿ ἀνηγόρευτο καὶ παρρησίᾳ 
 1360 πρὸς βασιλέως τοῦ λαλεῖν ἀνενδότως, 
  ἔκρυπτον οὔκουν οὐδαμῶς τὸν προστάτην, 
  ἀλλ᾿ ἐξέφαινον ἐν πᾶσι τὴν ἐλπίδα, 
  «Ὦ Κύριε» κράζοντες «ὁ Νικολάου, 
   ὁ πρὶν ἀδίκου καταδίκης ἐκ μόρου 
 
1322 μὴ δ’ Β ἀξίους : ἀξίως primum scripsit Β et postea  ἀξίους superscripsit   1330 post 
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 1365 τρεῖς ἄνδρας οἰκτροὺς παρὰ δόξαν ἁρπάσας 
  ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ καὶ τανῦν ὑπεξάγοις 
  τοῦ κινδύνου, φεῦ, ὑπερῃωρημένου». 
  Ὁ γοῦν βασιλεὺς τὸν λόγον διαρπάσας 
  «τίς οὗτος ἐστὶν ὁ Νικόλαος;» λέγει 
 1370 «τίνας τ᾿ ἔσωσεν ἄνδρας εἴπατε ξένως, 
  ὅπως, πόθεν τὲ καὶ τίσιν ἐπ᾿ αἰτίαις;» 
  Αὐτίκα τοίνυν εὐφυῶς διαγράφων 
  Νεπωτιανὸς ἱστόρει κατὰ μέρος. 
  Κωνσταντῖνος δὲ τῇ τιμῇ τοῦ δεσπότου 
316v 1375 καὶ πρὸς ἐκείνου τοὺς θύτας διαπρέπων 
  καὶ μάλα χαίρων τὴν ψυχὴν τοῖς πρακτέοις, 
  οἰκείας οὔκουν ἀρετῆς κατημέλει, 
  οὐδ᾿ ἐν βυθοῖς ἔκρυπτε καὶ λήθης σκότῳ.  
  Ἅμα δ᾿ ἀκούσοιτ’ ἀνδρὶ τὰ πεπραγμένα 
 1380 ἐδεῖτο πολλῶν οὐδαμῶς ὅλως λόγων, 
  ἀλλὰ τάχος πέφθακεν εἰς νοῦν ἡ θέα· 
  ἐπὶ πλέον δὲ συμβαλὼν ταύτην ὅλως  
  καὶ γνοὺς τολοιπὸν τῆς ἄγαν παρρησίας 
  καὶ ζῆλον ὄντως τὸν μέγιστον θαυμάσας 
 1385 ὑπὲρ παθόντων ἀδίκως ἀπὸ φθόνου 
  τοὺς ἄνδρας εὐθὺς ἀξιοῖ τῶν εἰκότων· 
  «Πλὴν οὐκ ἐγὼ δίδωμι τοῦ ζῆν τὴν χάριν, 
  ἀλλ᾿ ὅνπερ ὑμεῖς εἰς βοήθειαν» λέγει 
  «τρέχειν ἐβιάζεσθε σὺν προθυμίᾳ,  
 1390 ὃς οὐ καθεύδειν ἡμᾶς εἴα καθάπαξ 
  θερμῶς προμαχῶν ὑπὲρ ὑμῶν ἐνδίκως. 
  Ἄπιτε λοιπὸν πρὸς ἐκεῖνον αὐτίκα 
  καὶ τὰς κόμας κείραντες ὡς ἔθος πάλαι 
  ζωάγρια θύσατε καὶ σῶστρα βίου. 
 1395 Ὡς ἐξ ἐμοῦ δε ταῦτ᾿ ἀπαγγέλλειν λέγω· 
  τὸ σοὶ κελευσθὲν ἐκπερατώσας ἔχω, 
  μὴ τοίνυν ἀπείλει με καὶ φόβει πλέον.»    

  Ταῦτ᾿ εἶπεν ὁ κράτιστος εὐσεβοκράτωρ 
  καὶ χρύσεον δίδωσι τούτοις βιβλίον, 
 1400 εὐαγγέλιον εὐφυῶς ἠσκημένον 
 
 
1366 διαυτοῦ Β          1371 haud τε scribendum  1393 κόμας Βpc : κόρας Βac                  1397 με 
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317r  καὶ σκεῦος ἄλλο χρυσίῳ κεκασμένον, 
   συγκείμενον δὲ κἀκ λίθων καὶ μαργάρων· 
  καὶ δύο χρυσοῦς δίδωσι τοὺς κηριόλους 
  προστάξας αὐτοῖς ἀναθεῖναι προφρόνως      
 1405 τῇ διαφανεῖ τῶν Μύρων ἐκκλησίᾳ. 
  Οὕτω τυχόντες δυστυχεῖς στρατηλάται 
  σωτηρίας μάλιστα καὶ παρ᾿ ἐλπίδα 
  πρὸς τὸν μέγαν ἥκουσι σὺν εὐθυμίᾳ 
  εἶδον τε τοῦτον ἀσμενέστατα λίαν· 
 1410 καταφανεῖς <γὰρ> ἦσαν ἐκ τῶν πραγμάτων 
  ὑφ᾿ ἡδονῆς θέλοντες ἀκράτου τάχα 
  αὐτὴν προέσθαι τὴν χαρισθεῖσαν πάλιν 
  ζωὴν πρὸ παντὸς ἀξιόχρεων χάριν 
  τῷ λαμπρὰ καὶ κράτιστα χαρισαμένῳ, 
 1415 ὥστ᾿ ἀποδοῦναι τὴν δόσιν κατ᾿ ἀξίαν. 
  Εἶτα διδοῦσι καὶ τὰ δῶρα συντόμως, 
   ἃ βασιλεὺς πέπομφεν ὁ Κωνσταντῖνος, 
  φωναῖς ὑπεξᾴδοντες ἡσύχως λίαν·  
  «Κύριε, τίς ὅμοιoς ὄντως ἐστί σοι 
 1420 λυτρούμενος πένητα καὶ τεθλιμμένον 
  ἐκ χειρὸς αὐτοῦ τοῦ δυνάστου τὸν τρόπον;» 
  καὶ μήδ᾿ ἀφέντες τοὺς πένητας ἀξίως 
  χαρᾶς ἀγεύστους, τῆς ἔσω τῆς ἰδίας, 
  ὡς εἶχε δ᾿ ἡ χεὶρ, ἐκχρυσώσαντες χέρας 
 1425 πολλοῖς τὸ βιοῦν σωφρονοῦσι χρυσίῳ. 
  Ταύτῃ τολοιπὸν τοῦ Θεοῦ καταχρέος 
317v  ἐπὶ τέρασι τὸν θεράποντα ξένοις 
  σαφῶς μεγαλύνοντος ὑπερουσίως 
  φήμη πολυθρύλλητος ἐξ αἰφνιδίου 
 1430 πτερὰ λαβοῦσα πανταχοῦ διεκτρέχει· 
  ἔβαινεν εἰς πέλαγος, ἤχει πρὸς κῦμα 
  κατὰ θαλάσσης ἐξανύουσα τρίβους·   
  ἀνήκοον τόπον γὰρ εἶχεν οὐδένα 
  τῶν τοῦ μεγάλου χαρίτων ἡ πλημμύρα. 
 1435 Νῆσοι διεγίνωσκον αὐτὸν εὐθέως 
 
 
1403 an καὶ m. gr. secludendum?          1409 τε Β         1410  γὰρ ex. gr. supplevi : post καταφανεῖς 
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  Ῥώμη, Βαβυλὼν καὶ Σιὼν ἅπας τόπος, 
  ἀνατολὴ δύσις τε, βορρᾶς καὶ νότος. 
 
 1437a Πρὸς τοῖς δέκα τέταρτον ἄθρει μοι τέρας. 
 
 Καὶ δή ποτε κλύδωνι χαλεπωτάτῳ 
  ναῦται περιπίπτουσιν ἀγρίᾳ ζάλῃ, 
 1440 οἳ τῆς ἐν ἔργοις ἀπογνόντες ἐλπίδος 
  οὐ τῶν χερῶν βλέψαντες εἰς σωτηρίαν. 
  Ἐπείπερ ἤδη τὴν Νικολάου χάριν 
  ὀξὺν βοηθὸν τοῖς παρ᾿ ἐλπίδα μένειν 
  φήμη διετράνωσεν ἐνθέοις λόγοις 
 1445 ὅλῃ πρὸς αὐτοὺς ἐκκαλοῦνται τῇ ζέσει 
  καὶ κατὰ τοῦ κλύδωνος αὐτὸν εὐθέως 
  φωναῖς μεγίσταις ἐκάλουν σὺν δακρύοις 
  καὶ τὰς χέρας ἔτεινον αὐτῷ καὶ μόνῳ 
  μόνης τε σύμπαν, ὡς φάναι, προστασίας 
 1450 καὶ τῆς παρ᾿ αὐτοῦ τεχνικῆς ναυτιλίας 
     ἀπεκρέμαντο πάμπαν ἀπειρηκότες 
  πᾶσαν νεὼς ὅπλισιν ἐκπαρεικότες. 
318r  Ὁ δὲ βραδύνας οὐ βραχὺ πρὸς τοὺς λόγους 
  ἐφίπταται τάχιστα τῇ νηὶ μέσῃ, 
 1455 καθαπερεί τις ναυτικὸς ἔνδον τρέχων· 
  καὶ δῆτα φανεὶς ἐμφανῶς πάντων κόραις 
  «ἰδοὺ» λέγει «πάρειμι προσκεκλημένος 
  καὶ συμπονήσω καὶ βοηθείας χάριν 
  δώσω παραυτά· τὴν δὲ δειλίαν τάχος 
 1460 βάλλεσθε μακράν, μήδ᾿ ὁ τῆς λύπης κλύδων 
  ὑμῶν ἐναργῶς τὰς φρένας βυθιζέτω.» 
                             Εἰπὼν τὸ πηδάλιον ἐν χερσὶ μέσαις 
  τίθησιν εὐθὺς καὶ μετὰ χεῖρας ἔχων 
  πάντων ὑπ᾿ ὄψιν τὸ σκάφος διιθύνειν 
 1465 ἄριστ᾿ ἐῴκει· τῇ θαλάσσῃ δ᾿ εὐθέως 
  ἐπιτιμήσας τὴν σιγὴν παρηγγύα 
   καὶ χαλινοῦ φίμωτρον αὐτὴν λαμβάνει· 
  ἔνθεν στροβίλων ῥαπίσας τρικυμίας 
 
   
1438-1503 cf. Metaphr. 28 
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  καὶ κυμάτων κύρτωσιν  ὑπερηρμένην 
 1470 ὄχθους τε καὶ σπήλυγγας ὡς βαθυτάτους 
  καὶ πάντα τ’ ἄλλα τὰ κακὰ τῶν πνευμάτων 
  κοιμίσας εὐθὺς καὶ πρὸς ἀφρὸν ἐκλύσας, 
  ὥσπερ Ἰησοῦς ὁ Χριστός μου τῷ πάλαι, 
  ἄκραν γαλήνης εὐδίαν ἐπιφέρει. 
 1475 Οὕτω τε τὸν πλοῦν εὐγάληνον δεικνύει 
  πνεῦμα δὲ καὶ μέτριον αἴφνης πρυμνόθεν 
  κυρτοῦν τὸ λαῖφος καὶ μάλιστ᾿ ἐφιζάνον 
  ἐνσπείρας ἐξόπισθεν ἥμερον πλόον 
318v  ὅλως χορηγεῖ πρὸς κέλευθα πατρίδος. 
 1480 Ὡς οὖν πράῳ πνεύματι συγκινουμένους 
  ἡ χέρσος αὐτοὺς ἀβλαβεῖς προσλαμβάνει, 
  φθάνειν κατηπείγοντο τὸν σεσωκότα 
  αὐτοὺς προφανοῦς κινδύνου θαλαττίου· 
  εἶτα μαθόντες πρὸς νεὼν ἀφιγμένον 
 1485 παρ᾿ αὐτὸν ἐκτρέχουσι σὺν προθυμίᾳ. 
  Νικόλαος οὖν ὑποδὺς κλήρου μέρος 
  χορὸν κατ᾿ αὐτὸν ἵστατο ψάλλων μέγα· 
  οἱ δ᾿ ἐμβαλόντες τὴν θέαν παραυτίκα 
  μήπω τὰ πρῶτα κατιδόντες τὸν μέγαν 
 1490 ἐκ γοῦν πελάγους ἀναφανείσης θέας 
  πρὸς αὐτὸν ἀνέπεμπον ἐκ τεκμηρίων 
  καὶ προσδραμόντες καὶ πεσόντες ἀθρόον 
  πρὸς τοῖς ποσὶ μάλιστα τοῦ μακαρίου 
  τὰς γλῶσσας εἶχον ἠρέμα κινουμένας 
 1495 πρὸς εὐχαριστήριον ἔντρανον μέλος· 
  ταύταις δὲ συνέκραζε καὶ ψυχῆς τόνος 
  μεμνημένης ἅπαντα τὰ πεπραγμένα, 
  ὅπως ἐλυτρώθησαν ἐκ τρικυμίας 
   πόσα τε πάσχειν ἦσαν ἐσκευασμένοι 
 1500 μάρτυρας ὥσπερ ἀτρεκεῖς δεδειγμένοι, 
  τὰς ἐκρεούσας πλημμύρας τῶν ὀμμάτων. 
  Εἶτα διηγόρευον ἅπασι ξένως 
  κατὰ μέρος σύμπαντα τὰ πεπραγμένα. 
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 1503a Διδασκαλία τοῦ σοφοῦ Νικολάου. 
 

 Τοίνυν ὁ Νικόλαος εἰδὼς τὸ πλέον 
319r 1505 οὐχ ἧττον ἄρδην τοῦ ψυχικοῦ κινδύνου 
  σῴζειν πρὸ πάντων καὶ ῥύεσθαι σὺν τάχει, 
  ὃ καὶ μερίμνης πλείονος κατηξίου, 
  ἐπείπερ ἤδη καθεώρα λιγέως 
  προβλεπτικαῖς πνεύματος ὀξυδορκίαις 
 1510 μοχθηρίαν ἄχρηστον ὑπ᾿ αὐτοῖς ὅλοις 
  καθημένην, φεῦ, τὴν κυκῶσαν ἐξόχως 
  καὶ τοῦ Θεοῦ βάλλουσαν ὡς πορρωτάτω 
  καὶ τῶν ἐκείνου προσφιλῶν διδαγμάτων 
  τοιάδε φησὶν ἱλαρῶς ἐν τῷ μέσῳ· 
 1515 «καθικετεύω τοιγαροῦν, ὦ τεκνία, 
  ἕκαστος ὑμῶν τὴν ψυχὴν γνωρισάτω 
  τὰς καρδίας τὲ καὶ κινήματα νόου 
  καὶ διανοίας τὰ νοήματα πάλιν, 
  ἀπευθυνέσθω πρὸς Θεοῦ λειτουργίαν· 
 1520 κἂν γὰρ κρυφίως καὶ λίαν λεληθότως 
  πράττωμεν αἰσχρὰ καὶ δοκῶμεν τοῖς πέλας 
  ἀγαθοεργεῖν καὶ μισεῖν κακουργίας, 
  αὐτήν δε πάντως τὴν πανόμματον κόρην 
  οὐδὲν διαπέφευγε τῶν πεπραγμένων. 
 1525 Βροτὸς γὰρ εἰς πρόσωπον, ἡ γραφὴ λέγει, 
  εἰς καρδίαν δὲ τοῦ Θεοῦ φύσις βλέπει. 
  Καὶ τοῦτο γραφῆς ἐστιν ἔνθεος λόγος· 
  ποιεῖτε κακὰ μηδαμῶς παρὰ φύσιν 
  καὶ κακὸν οὐ μὴ πρὸς ὑμᾶς ἐπιδράμῃ· 
 1530 ποιεῖν δὲ καλὸν μᾶλλον ὑμᾶς ἀρκτέον 
319v   καὶ τὴν κάθαρσιν τοῦ γεώδους σαρκίου 
  μεταδιώκειν ἐκ προθυμίας δέον· 
   ναὸς γὰρ ὑμεῖς καὶ θεοῦ κατοικία. 
  Ὃς δ᾿ ἔστιν ἄφρων καὶ Θεοῦ φθείρει δόμον 
 1535 τοῦτον φθερεῖ μάλιστα καὶ Θεὸς πάλιν, 
   ὥς φησι Παῦλος, ἡ θεόφθογγος λύρα. 
  Ποιεῖτε ταῦτα καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ βίου 
   βοηθὸν ἀπρόσμαχον εὕρητε ξένον 
   
1504-1604 cf. Metaphr. 29-30       1525-6 cf. 1 Regn.  16, 7      1528-9 cf. Tob. 12, 7       1533 cf. 1 Cor. 3, 1 
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  τὸν Χριστὸν αὐτόν, τῶν καλῶν χορηγέτην». 
 1540 Ἤρκει τολοιπὸν πάντα τὰ γεγραμμένα  
  ὡς ἱκανῶς μοι παραδεῖξαι τὸν ἄνδρα, 
  ἣν οὗτος ἐπλούτησεν ἐκ θεοῦ χάριν 
  καὶ πρὸς τὰ καλὰ τὴν ῥοπὴν οὐ μετρίαν· 
  ἀλλ᾿ αὖθις οὐ κάτοιδα πῶς μνήμης πόθος 
 1545 αὐτῆς τὸν εἱρμὸν οὐδόλως στῆσαι θέλει 
  ἀλλ᾿, εἰ καὶ τὰ λείποντα μὴ περιδράμῃ, 
  ζημίαν ὄντως ἐσχάτην λογίζεται. 
  Λόγος γὰρ ἥκει τῷ χρόνῳ περιτρέχων 
  φοιτήσας ἁπλῶς καὶ πρὸς ἡμᾶς πατρόθεν 
 1550 τοιόνδέ τινα τυγχάνειν τὴν ἰδέαν 
  τὸν μακάριον Νικόλαον καὶ τρόπους 
  πρεσβυτικὸν μὲν τὰ πρὸς ἦθος ἐξόχως, 
  πρὸς ἀγγέλους δὲ τὴν θέαν ἀναφέρειν 
  θείας δὲ καὶ χάριτας ἁγιωσύνης 
 1555 πνέοντα πᾶσιν ὑπογράφουσι λόγοι 
  καὶ ταῦτα καλῶς προστίθησι τὸ γράφειν. 
320r  Τούτου γε χάριν, εἴ τις αὐτῷ προστύχοι, 
  τούτῳ μεγάλη καὶ καλὴ τὶς αὐτίκα 
  καὶ τῆς ἐκείνου κἀκ μόνης θεωρίας 
 1560 μεταβολή τις πρὸς τὸ βέλτιον ὅλως 
  ἐπίδοσις ἦν εὐχερῶς ὑψουμένη· 
  καὶ τῶν ὅλων ἕκαστος, εἴ τινι πάθει 
  λύπῃ τε βαρὺς τὴν ψυχὴν καθωρᾶτο, 
  εἴπερ βαλὼν ἔτυχε τούτῳ τὰς κόρας, 
 1565 εὕρισκεν εὐθὺς ἱκανὴν εὐθυμίαν 
  ὡς τοῦ λυποῦντος δραπετεύοντος τάχος. 
  Φωτός δε χύσις ὥς τις ἀστραπηφόρος 
  ἐκ τῆς ἐκείνου χαριεστάτης θέας 
  στίλβουσα διίπτατο χαριεστέρως 
 1570 καὶ τὸ πρόσωπον κατέλαμπεν ἀξίως 
  ὑπὲρ Μωσέως τοῦ πάλαι θρυλλουμένου. 
  Εἴ που τολοιπὸν συνέβη παρ᾿ ἐλπίδα 
  τοὺς ἀλλοδόξους καθ᾿ ὁδὸν εὑρηκέναι 
  καί τινας αὐτῷ συνδραμεῖν τὰ πρὸς λόγους, 
 1575 εἰ τῆς ἐκείνου γλυκυτάτης λαλίδος 
  μόνον παραπήλαυσαν ἐξ ὁμιλίας, 
   
1570-1 cf. Ex. 34, 29-30 
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   ἀπῄεσαν ἄριστα τὴν ἀπὸ βρέφους 
  αὐτοῖς συνακμάσασαν αἵρεσιν ὅλην 
  διαπτύοντες καὶ πᾶσαν αἰσχρουργίαν, 
 1580 τὸν δ᾿ αὖ διαυγῆ τῆς ἀληθείας λόγον 
  ὅλῃ ψυχῇ στέργοντες ἀπό καρδίας. 
 Οὕτως ὁ Νικόλαος ὁ Μύρων θύτης 
320v  διαβιώσας καὶ διανύσας δρόμον 
  κατ᾿ ἀρετῆς τε διαπρέψας τὸν λόγον 
 1585 λαμπρῶς ἀρίστως, ἐμφανῶς ἡγνισμένως 
  καὶ μῦρον ὥσπερ χαρίτων πεπλησμένον 
  καὶ διαφανὲς ἐν μέσῃ τῇ Μυρέων 
  τοῖς τῶν χαρίτων ἄνθεσιν ἐκμυρίσας 
  καὶ λιπαρόν τε καὶ βαθὺ προσγηράσας 
 1590 πλήρης τὲ πολλῶν ἡμερῶν φανεὶς ὅλως 
   θείων ἁπασῶν πρὸς δὲ τῶν ἀνθρωπίνων, 
  ἐπείπερ ὄντα καὶ βροτὸν κατὰ γένος 
   ἔδει τὸ κοινὸν ἀποδοῦναι τῇ φύσει, 
  νόσῳ βραχείᾳ συσχεθεὶς πίπτει τάχος· 
 1595 καὶ δὴ πρὸς εὐχάριστον ὕμνον δεσπότου 
  καὶ τὴν προπεμπτήριον ἱκετηρίαν 
  ὁ σύμπας ἀνάλωτο τῷ μέσῳ χρόνος 
  καὶ διετίθει τοῦτον ἐν χαρᾷ ξένῃ 
  ἐλπὶς ἀρίστη τῆς καλῆς ἐκδημίας· 
 1600 ὃ γὰρ ἔνεστι τῇ φύσει σπουδαστέον 
  παρακρατεῖσθαι καὶ παραμένειν θέλειν 
  καὶ διατρίβειν ταῖς βίου μοχθηρίαις, 
  ἐκεῖνο τούτῳ καὶ λίαν ζητητέον, 
  διαζυγῆναι σαρκικῆς συμφυΐας. 
 
  1604a Τὸ πεντεκαιδέκατον ἐνθαδὶ τέρας.  
 
 1605 Οὕτω μὲν οὗτος τὸν βραχύτατον χρόνον 
  καταλιπὼν ἔζησε τὸν μακρὸν βίον 
  καὶ διαβαίνειν πρὸς μονὰς ἀκηράτους 
  συνὼν στρατιαῖς ἀγγέλων οὐρανίων 
321r  καὶ συγχορεύων καὶ τραναῖς ὁρῶν κόραις 
 1610 τὸ τῆς Τριάδος ὑπερούσιον φάος 
  λαμπρῶς ἐναργῶς, καθαρώτερον λίαν. 
 
1605-1710 cf. Metaphr. 31 

1604a πεντεκαιδέκατον sic B  
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  Σῶμα δὲ τούτου τὸ πλέων χαρισμάτων 
  καὶ τίμιον μάλιστα καὶ φρίκης γέμον 
  χερσὶν ὁσίαις ἱερῶν ἐπισκόπων 
 1615 κλήρου τε παντὸς ταῖς τιμαῖς ταῖς ἐνθέοις 
  τιμώμενον μάλιστα σὺν δᾳδουχίαις 
  ἐν τῷ ναῷ τέθαπται τῷ τῶν Μυρέων 
  μῦρον βλυστᾶνον ἐσαεὶ ξενοτρόπως, 
  ἴαμα πάντων ψυχικῶν νοσημάτων 
 1620 καὶ σωματικῆς ἰατήριον λύπης. 
  Τῶν συρρεόντων τοιγαροῦν πανταχόθεν 
  τῆς γῆς ἐκεῖσε πρὸς χύσιν παμμυρίαν 
  καὶ λαμβανόντων τὰς χάριτας ἀφθόνους 
  τῆς τῶν Λυκίων καὶ Μύρων ἐπαρχίας 
 1625 πόρρω τινὰς μάλιστα διῳκισμένους 
   ὁδόν τε πολλῶν ἡμερῶν ἀπωσμένους 
   δεινὸς πόθος τέτρωκε τούτων καρδίας 
   καταλαβεῖν πρὸς μνῆμα τοῦ Νικολάου 
  καὶ τῷ μύρου χρίσματι καθαγιάσαι 
 1630 τὸ σῶμα καὶ νοῦν καὶ ψυχὴν καὶ καρδίαν 
  ὅλαις κοτύλαις πάμπαν ἀρυσαμένους. 
  Καὶ δῆτα νηὸς εὐτυχήσαντες πλόον 
  ἐπισιτισμὸν τ’ ἀρκετὸν βεβληκότες 
  πρὸς τὴν Λυκίαν ηὐτρεπίζοντο πλέειν. 
321v 1635 Ὁ βάσκανος δὲ καὶ πονηρίας γέμων 
  δαίμων ὁ πάλαι πρὸς σοφοῦ Νικολάου 
  βωμοῦ τῆς Ἀρτέμιδος ἀπεωσμένος 
  τοῦ προσκατασείσαντος εἰς χθόνα μέσην 
  τὸν βωμὸν αὐτὸν κρηπίδων ἀπ᾿ ἐσχάτων 
 1640 τὸν πλοῦν ἐκεῖνον κατιδὼν ἠρτυμένον 
  καὶ τοῦτο μὲν πρὸς μῖσος τῷ Νικολάῳ 
  καταστροφῆς τε τοῦ νεὼ τῆς ἐσχάτης 
  καὶ τῆς ἑαυτοῦ τῶν ἐκεῖθεν ἐξόδου 
  σπεύδων κατ᾿ ἰσχὺν ἀμυνεῖσθαι τὸν μέγαν, 
 1645 ἔτι δ᾿ ἀπεῖρξαι τοὺς βροτοὺς ᾑρημένος 
   τῶν ἁγιασμῶν καὶ τὸ τοῦ πόθου ζέον 
  ὡς ψυχρὸν ὕδωρ ἀπελέγξαι καὶ σβέσαι, 
  τὴν γραὸς εὐθὺς ὑποδὺς μορφὴν ὅλως 
  καὶ πρὸς γυναικὸς εὐφυῶς πλασθεὶς θέσιν 
 
1615 τὲ     1630 καθαγιᾶσαι Β 1640 κατ’ ἰδὼν Β             
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 1650 ἄγγος τὶ μεστὸν ἐξ ἐλαίου προσφέρειν  
  ὡρᾶτο σαφῶς καὶ προθυμεῖσθαι θέλειν 
  ἔφραζε τάφῳ προσφέρειν Νικολάου 
  δεδοικέναι δὲ τὴν θάλασσαν καὶ τρέμειν· 
  «ἀδύνατον γάρ» φησι «γυνὴ πρὸς τόσον 
 1655 πέλαγος ἁβρὸν ἀποθαρσῆσαι τάχα· 
  λιτάζομαι γοῦν τὴν ὑμῶν ξυναυλίαν 
  ἄγγος τοδὶ λαβόντας ἀνὰ τὸν τάφον 
  εὐθὺς κομίσαι τοῦ σοφοῦ μυροβλύτου 
  καὶ τοῦτο βαλεῖν ἠρέμα τῇ λυχνίᾳ.» 
 1660 Ταῦτα πονήρως καὶ λίαν κακοτρόπως 
322r  εἰπὼν ὁ παμπόνηρος ἠξίου τάχα 
  ταῖς χερσὶν αὐτῶν παραθεὶς τὴν ὑδρίαν 
  —τούτῳ δ᾿ ὑπῆν ἔνδοθεν ἄρα τὶς δόλος 
  καί τις πονηρὰ δυστυχὴς κακουργία 
 1665 πλὴν ἁρμοδία τῷ κακῶς δεδωκότι—. 
  Πείθει τολοιπὸν ἱκετεύσας πλειστάκις· 
  καὶ δὴ λαβόντες ἀκάκως οἱ τοῦ πλόου, 
  ἐπείπερ ἐξήνυστο σὺν προθυμίᾳ 
  τῆς ἡμέρας πλοῦς τῆς μιᾶς αὐτοῖς μάλα 
 1670 — σὸν ἔργον, ὦ κράτιστε, τοῦ Θεοῦ νίκη 
  Θεοῦ θεράπον, πιστότατε καὶ θύτα 
  καὶ δεξιὸν στήριγμα καὶ παραστάτα 
  τῶν ἐν ζάλῃ τὲ καὶ βίου τρικυμίαις 
  καὶ τοῦτο δὴ μάλιστα νῦν πεπραγμένον. 
 1675 Ἐπιφανεὶς γὰρ τῶν τινι ναυτιλίας 
  νύκτωρ κελεύεις κατὰ βυθοῦ συντόμως 
  ῥίπτειν τὸ ληκύθιον ὡς πορρωτάτω. 
  Οἵ δ᾿ αὐτίκα πρὸς ὄρθρον αὐγάζοντά πως 
  οὕτως ἐποίουν ὡς ὑπέγραφες λέγων 
 1680 καὶ δῆτ᾿ ἀκοντίζουσιν αὐτὸ σὺν τάχει 
   κατὰ πελάγους ὡς πάνυ πορρωτέρω· 
  εὐθὺς δὲ καὶ φλὸξ ἦρτο πρὸς τὸν ἀέρα 
   ἐπὶ πολὺ φθάνουσα καὶ καπνὸς ζέων 
  ὀδμαί τ᾿ ἐκεῖθεν ὡς δυσώδεις ἐκτόπως 
 1685 ἀνεκροτοῦντο συνθλίβουσαι τὰς ῥίνας. 
  Διέσχε μέντοι καὶ τὸ σύνεγγυς ὕδωρ 
322v  αἴφνης τε τῶν κάτωθεν ἀνακαχλάσαν 
   
1658 κομῖσαι Β 1669-70 narratio interrumpitur cf. Vita Metaphr.  31, 2           1673 haud τε 

scribendum  1684 ὀδμαὶ τ’ Β 
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   ὡς βρασματώδεις ἀπετόξευε ψόφους 
  σπινθῆρας ὥσπερ σταγόνας ἀποπτύον. 
 1690 Ἡ ναῦς δ᾿ ἐν ἀκμῇ κινδύνου παραστᾶσα 
  ἤδη τὸ σύμπαν κατεδύετο ξένως· 
  τοῦ κινδύνου δὲ τῷ λίαν παραλόγῳ 
  καταπλαγέντες ἐλλόγως οἱ ναυτίλοι 
  ἄγριον οἷον ὥσπερ ἀπεγνωσμένον 
 1695 ἕκαστος ἠτένιζον εἰς ἄλλον τρέμων, 
  ὅλως δὲ πάμπαν ἦσαν ἐν ἀμηχάνῳ. 
  Ἀλλ᾿ ὁ προμηθεὺς τῆς ἐκείνων ἐλπίδος, 
  ὁ κατὰ βυθοῦ διαφεῖναι συντόμως 
  προστάξας ἄγγος τὸ πλέων κακουργίας 
 1700 —ἔλαιον ἂν εἴρηκε προσφυεστάτως 
  Δαυὶδ προτυπῶν ἁμαρτωλοῦ κυρίως— 
   οὗτος παραστὰς καὶ πάλιν τῷ κινδύνῳ 
  τοῦ χαλεποῦ κλύδωνος ἐξαίρει τάχος, 
  ὁμοῦ τε γὰρ πρόεισιν ὡς βραχὺ λίαν 
 1705 ἡ ναῦς ἐκεῖθεν καὶ μετέβη τοῦ τόπου. 
  Καί τις περιέπνευσε τούτους εὐθέως 
  αὔρα προσηνὴς καὶ μυρίπνοος χύσις· 
  ἥσθησαν οὖν σύμπαντες ὀδμῇ τῇ ξένῃ 
  καὶ τὰς ψυχὰς ἥδιστα σὺν εὐθυμίᾳ 
 1710 ἄρδην μετετράπησαν ἐξ ἐναντίων.  
    Τέλος 
 
 Ἀρχὴ τῶν θαυμάτων ὧν οὐ μέμνηται ὁ Mεταφράστης 
 

323r Ἀλλὰ θαλασσῶν δυσδιέξοδον χύσιν 
  ἐπιρροάς τε κυμάτων ἀπειρίτων, 
  ψάμμους ἁπάσας, τῶν ὀρῶν τὰς φυλλάδας, 
  πλήθη βοτανῶν, ἀστέρων ποικιλίαν 
 1715 καὶ σταγόνων ῥοῦν, νιφετῶν πανσπερμίαν 
  εἴ τῳ κατ᾿ ἰσχὺν ἐξαριθμῆσαι τάχα, 
  καὶ θαυμάτων πέλαγος ὑπερηρμένον 
   ἴσως διαπλεύσειε τοῦ Νικολάου. 
  Ἐπεὶ δ᾿ ἐκεῖνα τῶν βροτῶν τὰς δυνάμεις 
 
1700-1 cf. Ps. 140, 5 

codd. : (1711-2641 H) B 
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 1720 ἐν δευτέρῳ τίθησιν ἐξ ἀπειρίας, 
  τὰ Νικολάου καὶ πλέον διαδράμῃ 
  πηλικότητι καὶ ποσῷ μὴ μετρίῳ 
  ἐν βασιλικῷ τῆς παροιμίας μέτρῳ· 
  πλὴν ἀλλ᾿ ἱκανὰ τῶν ἐκείνου θαυμάτων 
 1725 ὑμῖν παραθῶ τοῖς καλοῖς δαιτυμόσιν, 
  ὡς ἐξ ὀνύχων κατίδητε προσφόρως 
  τὸν θῆρα τὸν μέγιστον, ἐκ δὲ κρασπέδου 
  τὸ φάρος αὐτό, γεύματος δ᾿ αὖθις πίθον 
  κἀκ τῆς ὀπώρας τὴν χάριν τοῦ δενδρίου. 
 1730 Ἀλλ᾿ ἀκοὰς κλίναντες ἤδη πρὸς λόγους, 
  τὸ πρῶτον εἰσδέξασθε θαῦμα προσφόρως· 
   ἐκ τοῦ σύνεγγυς δ᾿ ἀρκτέον τῶν θαυμάτων. 
 Μετὰ τελευτὴν τοῦ σοφοῦ Νικολάου 
  τῆς εὐσεβείας ὁ στύλος Κωνσταντῖνος, 
 1735 βασιλέων μέγιστον ἔντρανον κλέος, 
  τὴν χάριν εἰδὼς αὐτόθεν τοῦ μεγάλου   
323v  ἐν τῇ παρ᾿ αὐτοῦ συσταθείσῃ κοσμίως 
  πόλει πρὸ πασῶν εὐστόχως ἐπωνύμῳ 
  νεὼν ἀνιστᾷ τῷ μεγάλῳ σὺν πόθῳ 
 1740 ἀνάλογον μήκει τε καὶ πλάτους βάθει 
  καὶ πᾶσιν ἄλλοις εὐφυῶς ἠσκημένον· 
  ἄγχιστα δ᾿ οὗτος τοῦ νεὼ τῆς Σοφίας 
   πρὸς τοῖς Ἑῴοις Ἐμβόλοις ἡδρασμένος 
  ἐστὶν ἐς ἡμᾶς εἰσέτι παραμένων. 
 1745 Tῆς Βασιλίδος κλῆσιν ἐμφέρει δόμος 
  ἐκ τοῦ σύνεγγυς στρογγύλου ναϊδίου, 
  ἐν ᾧ λόγος ῥεῖ καὶ πρὸς ἡμᾶς πλημμύρων 
  τὸν κατὰ καιροὺς τὰ κράτη τῶν Αὐσόνων 
   κρατοῦντα καλῶς ἐξ ἀνακτόρων βάδην 
 1750 πρὸς τὸν μέγιστον εἰσελαύνοντα δόμον 
   ἐκεῖσε ῥιπτεῖν τὴν στολὴν ἐνδυμάτων, 
  βασιλικῶς δε ταινιούμενον ὅλως 
  σὺν πορφύρᾳ βύσσῳ τε τῆς ἁλουργίδος 
 
 
1726-29 cf. Corpus paroem graec. II, 162, 165, 753 

1721 διαδράμῃ B : διαδράμοι H 1723 om. H 1725 δαιτυμόσιν Bpc : δαιτυμώσιν Βac               1728 

φάρος BH : φᾶρος Pa.  post 1732 unum v. praeb. H:   

   Θαῦμα πρῶτον ἄκουε τοῦ Νικολάου  

1731 προσφόρως Β : προφρόνως H cf. 1802 1744 εἰσέτι Bpc : εἰς ἔτι Βac ut vid.  
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  περιφανῶς μάλιστα καὶ παρρησίᾳ 
 1755 δι᾿ ἱεροῦ φρέατος ἐκ τετραπύλου 
  πρὸς τὸν περιθρύλλητον οἶκον Σοφίας 
  βαίνειν ἀρίστως σὺν κρότοις εὐφημίας. 
  Ὁ Κωνσταντῖνος τοιγαροῦν ἐκ χρωμάτων 
  τοῦ Νικολάου τοὺς τύπους ἐν εἰκόσιν 
 1760 ἐκεῖσε διέγραψεν εὐρύθμως ἄγαν 
  χερσὶν ἀκριβῶς ἱστορεῖν εἰθισμέναις. 
  Ἣ δή τις εἰκὼν ὡς παράδοξον τέρας 
324r  ἐν τοῖς ἄνω πέπραχεν εὐθέως χρόνοις, 
  ὃ καὶ πρὸς ὑμᾶς ἄρτι διηγητέον. 
 

1764a Δέκατον ἕκτον θαῦμα τοῦ μυροβρύτου. 
 
    1765 Ἀνήρ τις Νικόλαος ὠνομασμένος 
   πένης ἀκριβῶς, δυστυχὴς τετηγμένος 
  πρὸς τῇ πενίᾳ καὶ κακὴν συνοικίαν 
  πλουτεῖ διαρκῶς στρατιάν, φεῦ, δαιμόνων, 
  ἥτις ἐπεισφρήσασα τούτῳ σὺν κρότοις 
 1770 οἴκημα ταύτῃ προσφυὲς καθιστάνει· 
  ἐν ἡμίσει χρόνου δε τοῦτον ἀθλίως 
  πυρκαϊαῖς φλέγουσα πυρετῶν ξένων 
  τὰς ἁρμονίας τῶν μελῶν καθειργνύει 
  καὶ πάμπαν ἀκίνητον εὐθὺς δεικνύει 
 1775 (μόλις δὲ πολλοῖς ἐν χρόνοις τοῖς ὑστέροις 
  ὅλον τὸ σῶμα τῶν μελῶν λύσιν φέρει· 
  μόνον ποδῶν ἔκτοσθεν ἐκ γλουτῶν μέσων 
  -ἦσαν γὰρ ἐξόπισθεν ἀντεστραμμένοι- 
  ἐτώσιόν τις ἄχθος εἶπεν εὐστόχως) 
 1780 λίθος καθάπερ ὡς ἀκίνητος φύσει. 
  Oὐκοῦν ἀπειπὼν διατρίβειν πρὸς θύρας 
  τὰς τῶν ἰατρῶν μηδὲν ὡς δυναμένας 
  ἀμηχανῶν ἔκειτο πάσχων ἀκράτως. 
 
 
 
1765-1856 cf. Anrich, Th. de Nicolao claudo (Th. Singula IV), 349-352 1779 cf. Il. Σ 104   
1764 ὑμᾶς : ἡμᾶς primum scripsit et postea ὑμᾶς superscripsit B 1767 κακὴν Bpc : κακῶν Βac  ut 

vid.         1772 πυρκαϊαῖς Β : πυρκαϊᾶς H : πυρκαϊὰ Pa. 
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  Τῆς οὖν μεγίστης ἐνστάσης Νικολάου 
 1785 λαμπρᾶς ἑορτῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει 
  καὶ τῶν ἁπάντων συντρεχόντων ἐκθύμως 
   τῶν ἁγιασμῶν ἀπολαῦσαι πλησμίως 
  ἠρέμα πάμπαν ἑρπύσας οὗτος πένης 
324v  σὺν ταῖς καλίσι ταῖς δυσὶν ἡδρασμένος, 
 1790 αἷς δὴ τὸν ὁλκὸν εἷλκε, φεῦ, τοῦ σαρκίου 
  βραχύ τι λαμπάδιον ὠνεῖται τάχος, 
  ἐπείγεται δὲ καταλαβεῖν αὐτίκα 
  πρὸς τῶν Ἰβήρων τὴν μονὴν εὐκαρδίως, 
  ὅπου πόλις σύμπασα τοῦ Κωνσταντίνου 
 1795 πανηγυρίζειν εἶχον ἐξ ἔθους πάλαι 
  λαμπρὰν ἑορτὴν τῷ σοφῷ μυροβλύτῃ. 
  Ἠπειγμένον γοῦν τὴν πανήγυριν φθάσαι 
  τὸν δυστυχῆ πένητα σὺν προθυμίᾳ 
   ὄπισθεν εὐθὺς τοῦ νεὼ τῆς Σοφίας 
 1800 τούτῳ συναντᾷ τῶν Μύρων ἀρχιθύτης, 
  ὁ Νικόλαος, προφθάσας τὸν ἱκέτην. 
  Ἐρωτᾷ δ᾿ εὐθὺς τὸν πένητα προφρόνως 
  τίς καὶ πόθεν, ποῦ, διὰ τί τε καὶ πόσον, 
  οὗτος δ᾿ εἰς ἀκρίβειαν ἅπαν ἠκρίβου. 
 1805 Ὡς οὖν ἅπαν ἔγνωκε δῆθεν αὐτίκα 
  «ἀλλ᾿ οὐχὶ τεύξῃ» φησὶν ὁ μυροβλύτης 
  «ἔνθα βαδίζεις τὴν λύσιν ποθουμένου· 
  εἰ γοῦν ὑγείαν καθαρὰν ἰδεῖν θέλεις, 
  ὡς τάχος ὑπόστρεψον ἔνθεν αὐτίκα 
 1810 καὶ καταλαβὼν τὸν νεὼν βασιλίδος 
  ἐκεῖθεν εὕρῃς τοῦ κακοῦντος τὴν λύσιν· 
  εἰ δ᾿ οὐ κάτοισθα τόνδε τὸν νεὼν ἴσως, 
  ἐγὼ ποδηγήσω σε σὺν προθυμίᾳ· 
  ἀλλ᾿ ἀκολούθει, μὴ δὲ βραδύνειν θέλε.» 
325r 1815 Ἡγεῖτο λοιπὸν ἀναδιδάσκων ὅλως 
   εὔχαριν εἶναι γεννικῶς δ᾿ ὑποστέγειν 
  τὴν τοῦ Θεοῦ μάστιγα πρὸς σωτηρίαν. 
  Οὐκοῦν ἀγαγὼν πρὸς ναοῦ ταῖς εἰσόδοις 
   τῆς βασιλίδος ἀφανὴς ὤφθη τάχος. 
 
1784 μεγίστης Βpc : μεγίστo Bac  ut vid.      1786 ἐκθύμως H : εὐθύμως Β     1789 καλίσι H : 

σκαλίσι Β  1797  γοῦν Β : οὖν Η 1802 προφρόνως Β : προσφόρως Η      1803 διὰ τί Β      1804 εἰς Β : 

an ἐς m. gr. scribendum? 1811 εὕρῃς Β : εὕροις H              
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 1820 Λιτῆς τολοιπὸν ἐξ ἔθους τελουμένης 
  ἐκεῖθεν αἴφνης συγχυθεὶς ὅλως πένης 
  ἕλκων τὸ σῶμα, τὰ σφυρὰ παρασύρων 
  μετὰ λιτῆς ἔβαινε σὺν εὐθυμίᾳ, 
   ἕως καθυπέστρεψεν αὖθις ἐν δόμῳ 
 1825 τῷ βασιλίδος τοῦ καλοῦ Νικολάου.  

   Ἐκεῖσε δ᾿ ἐλθὼν καὶ κατιδὼν εὐθέως 
  ὅνπερ ποδηγήσειε τοῦτον ἐνθάδε 
  κατ᾿ ἀκρίβειαν πᾶσαν εἰκονισμένον 
  ἐν ταῖς σανίσιν ὡς διαγράφειν ἔθος 
 1830 ῥυσσὸν πολιόν, φαλακρῶς ἐσταλμένον, 
  φέροντα κουρᾶς ἐν ὑπήνῃ σισόην 
  πρόσεισιν ἕρπων τῷ τύπῳ Νικολάου· 
  ἀπρίξ τε χερσὶ προσρυεὶς τῇ σανίδι 
  ὥς τι χρεῶν μέγιστον ᾔτει τὴν χάριν, 
 1835 ὥσπερ δανειστὴς ἀπαραίτητος τάχα. 
   Σοβῶν δὲ πολλὰ καὶ μανικὸν ἐμπνέων 
  πρὸς γῆν ἀράσσει τῷ πόθῳ τὴν εἰκόνα· 
  προσφὺς δ᾿ ἐν αὐτῇ καὶ πεσὼν ὅλως ὅλῃ 
  τῶν σταυρίων ἓν προσδακὼν καταπίνει, 
 1840 ἅπερ παρῆσαν τοῖς τύποις ἡρμοσμένα 
325v  πρὸς κάλλος ἐξαίσιον ἐκ χρυσαργύρου· 
  σταυροῦ δε βρῶσις ἐξεμεῖ παραυτίκα 
  τῶν δαιμονίων τὸ στίφος τῶν ἐγκάτων. 
  Στάσης κατὰ χώραν δε πάλιν εἰκόνος 
 1845 αὖθις ὁ χωλὸς ἐκλαθὼν πᾶσαν θέαν 
  δράσσει τὰ κάτω προσδραμὼν τῆς εἰκόνος 
  τὴν χάριν αἰτῶν, ὡς ὑπόσχεσις πάλαι. 
  Ἐκεῖσε λοιπὸν τετακὼς ἅπαν μέλος 
  καὶ τῶν ποδῶν εὕρηκεν εὐθὺς τὴν λύσιν, 
 1850 μέσον δὲ πηδῶν τοῦ λαοῦ τε καὶ τρέχων 
  Θεῷ τὸν αἶνον καὶ σοφῷ Νικολάῳ 
  σὺν παντὶ πλήθει τῶν ἐκεῖ χριστωνύμων 
  ἔμελπεν, ἀνέπεμπε σὺν μελῳδίᾳ.  
  Καὶ τοῦτο δ᾿ ἔργον τοῦ σοφοῦ Νικολάου 
  1855 τῆς βασιλίδος πρὸς δόμον πεπραγμένον 
   ὠδὶ σαφῶς τίθημι κἀν τοῖς δευτέροις. 
 
 1827 ὅνπερ H : ὅσπερ Β       1830 φαλακρῶς ἐσταλμένον Β : φαλακρὸν τὰ πρὸς τρίχας Η        1843 

ἐγκάτων Β : ἀσμάτων H : ἀσθμάτων Pa.             1850  δε Β         τοῦ λαοῦ τε καὶ τρέχων Β : καὶ 

τρέχων τοῦ λαοῦ τε H           1855 δόμον Η : λόγον Β  
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 1856a Πρὸς ἑβδόμῳ δέκατον ἐνθαδὶ τέρας.    
 
 Ἀνήρ τις οἰκῶν ἐν μέσῳ τῶν Ἐμβόλων, 
  ἀγχιθυρῶν δε τῷ νεῲ Νικολάου 
  ἔθιμον εἶχεν, ἀπαραίτητον χρέος 
 1860 τελεῖν ἑορτὴν ἱερὰν ἐτησίως 
   τῷ Νικολάῳ κατὰ δύναμιν πάλαι. 
  Οἷα δὲ πολλὰ τοῦ παλιμβόλου βίου 
  εἰς βάθος ἐλθὼν ἐσχάτου δυστυχίας 
  οὐκ εἶχεν ὥσπερ ἐξ ἔθους ἀπαρτίσαι 
 1865 τὰ τῷ μεγάλῳ κατ᾿ ἰσχὺν εἰργασμένα. 
  Τῆς οὖν ἑορτῆς ἐνστάσης ἐτησίως 
326r  ἤσχαλλεν ἐσφάδαζεν, ἐκρότει μέγα 
  καὶ τοῖς λογισμοῖς τὴν ψυχὴν ἐδαπάνα, 
  εἰ τὴν ἑορτὴν ἀκλεῶς παραδράμῃ. 
 1870 Τούτοις λογισμοῖς ἐσθίων τὸ σαρκίον 
  μόλις πρὸς ὕπνον ἐκτραπεὶς παραυτίκα 
  ὁρᾷ τινὰ γέροντα σὺν πολλῷ τάχει 
  ἐλθόντα σαφῶς ἱερῶς ἐσταλμένον 
  καὶ χρύσεον νόμισμα παλάμαις μέσαις 
 1875 ἐπεμβαλόντα καὶ πάλιν πεφευγότα, 
  εἰπόντα «δέξαι τὸν στατῆρα χρυσίου 
  καὶ πάλιν ἐκπλήρωσον, ὡς ἔθος ἔχεις· 
  μήδ᾿ ἄγαν οὕτω τῷ βάρει τῆς ἀνίας, 
  θανάτα σαυτὸν τῆς λύπης τῷ φορτίῳ.» 
 1880 Εὐθὺς δ᾿ ἐκεῖνος χαρμοναῖς τῆς ἐλπίδος 
  τὸν ὕπνον ἄρδην ἐκτινάξας ὀμμάτων 
  καὶ διαναστὰς ἐν μέσαις ἀωρίαις 
  χρυσὸν διαυγῆ, καθαρώτατον λίαν 
  ἐν ταῖς παλάμαις εὗρεν εἰκονισμένον· 
 1885 ὃν δῆτα λαβὼν ἀνακηρύττει μέγα 
   τὸ θαῦμα πᾶσιν ἐμβοῶν ἐκ καρδίας· 
  ἡ δ᾿ αὖ γε φήμη τοῖς πτεροῖς χρησαμένη  
 
 
1857-1902 cf. Anrich, Th. de numismate uno (Th. Singula XI), 362-64    
  1856a om. sed loco eius unum v. praebet H:  

    δεύτερον θαῦμα τοῦ σοφοῦ Νικολάου                       

1862 παλιμβόλου H : παλινβόλου Β        1867 ἤσχαλλεν Pa. : ἤσχαλεν ΒΗ   ἐκρότει μέγα Β : ἐν κρότει 

χεῖρας sic HPa. 
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  καὶ τὸν κρατοῦντα συντομώτατα φθάνει. 
  Λαβὼν τολοιπὸν τὸν χρυσὸν Νικολάου 
 1890 ὥς τινα πλοῦτον ὁ κρατῶν τῶν Αὐσόνων 
  τέτταρας αὖθις ἀντιπέμπει χρυσίνους 
  συνάμα διπλῇ τῇ δεκάδι τῷ τότε, 
326v  πρὸς ὃν τὸ θαῦμα δεικνύει μυροβλύτης· 
  οὓς καὶ λαβὼν ἄριστα χερσὶν ὑπτίαις 
  1895 λαμπρὰν ἑορτὴν ἐκτελεῖ τῷ μεγάλῳ 
   πληρῶν ψυχὴν κάλλιστα τῆς εὐθυμίας 
  ἰσορρόπου πλὴν τῆς πάλαι δυσθυμίας. 
  Λόγος γε μὴν ἔνεστιν εἰς ἡμᾶς φθάνων 
  τὸ χρύσεον νόμισμα τοῦ Νικολάου 
 1900 ταῖς βασιλικαῖς οἰκίαις παραμένειν, 
  θησαυρός, ἀνάθημα καὶ ξένον τέρας. 
  Πρὸς τὸ τρίτον δὲ θαῦμα νῦν βαδιστέον. 
 
 1902a Δέκα πρὸς ὀκτὼ θαυμάτων Μύρων θύτου  
 
 Δημήτριός τις ἐν Κωνσταντινουπόλει 
  οἶκον κατοικῶν ἐν τοῖς Ἐλευθερίου, 
 1905 πολὺν δ᾿ ἐπαυχῶν πρὸς Νικόλαον πόθον 
  τὰ πρὸς ἑορτὴν ἀθρόον συσκευάσας 
  ἄρας διαπόντιος ἐκ Βυζαντίδος 
  πρὸς τὸν Ἀθύραν ἐκπλέων κατατρέχει· 
  ἐκεῖσε καὶ γὰρ εἶχεν ἐξ ἔθους ἄγειν 
 1910 λαμπρὰν ἑορτὴν τῷ μεγάλῳ σὺν κρότοις. 
  Πλέων τολοιπὸν νυκτὸς ἐν μεσαιτάτῳ, 
  αἴφνης ποθὲν θύελλα σὺν καταιγίδι 
  ἐπεισπεσοῦσα συνταράσσει τὸ σκάφος· 
  εἶτα πρὸς αὐτὴν ἀναστρέψασα πρύμναν 
 1915 κατὰ βυθοῦ σύμπαντα ῥίπτει σὺν τάχει. 
   Μεθ᾿ ὧν ὁ Δημήτριος εἰπὼν αὐτίκα 
    
 
1903-1968 cf. Anrich, Th. de Demetrio (Th. Tria 2-4), 183-199  

1869 παραδράμῃ Β : παραδράμοι H            1897 ἰσορρόου Β : ἰσορρόπως H  1898 λόγος γε μὴν 

ἔνεστιν εἰς ἡμᾶς φθάνων B : λόγος δ’ ἔνεστιν εἰς ἡμᾶς καὶ νῦν φθάνει H               1901 ἀνάθημα Β : 

ἀκένωτος H  post 1901 unum v. praebet H: 

   ἀνάθημα μέγιστον τοῦ μυροβλύτου 

1902a sic B : τρίτον πάλιν ἄκουε θαῦμα προθύμως H         1908 τὸν Ἀθύραν Β : τὴν Ἀθύραν H          1913 

ἐπεισπεσοῦσα scripsi : ἐπισπεσοῦσα B : ἐπιπεσοῦσα H cf. vv. 2086-7 
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   «Νικόλαε πρόφθασον ἐν μέσῃ βίᾳ» 
   καὶ τηνικαῦτα τῆς χάριτος τῆς τόσης 
327r  μεταρσιωθείς, ὡς Ἀμβακοὺμ τῷ πάλαι, 
 1920 χερσὶν ἀναφῶς μηδαμῶς ὁρωμέναις 
  πρὸς οἶκον ἔνδον τῶν θυρῶν κεκλεισμένων 
  εἰσῆλθεν αἰφνίδιον ἐν Bυζαντίδι 
  κράζων διαπρύσιον, ἐκβοῶν μέγα· 
  «Νικόλαε, πρόφθασον ἐν περιστάσει». 
 1925 Οἱ γείτονες δ᾿ οὖν ἐν ἀωρίᾳ μέσῃ 
  βοῆς τὸ δωμάτιον ὡς ᾐσθημένοι 
  πλῆρες καταστὰν ἐξανίστανται τάχος. 
  Διαποροῦντες τοιγαροῦν τοῖς πρακτέοις, 
   εἰ χθὲς πρὸς αὐτὸν διαπλεύσας Ἀθύραν, 
 1930 πῶς ἔνδο<θε>ν νῦν οἰκίας κράζει μέγα 
  τὸν Νικόλαον καὶ μάλα καθειργμένος· 
  ὅμως δὲ πάσχειν ἐκ κακούργων ἀδίκως 
   πρὸς νοῦν βαλόντες ἀνερωτῶσι τάχος· 
  «Tί τοῦτο Δημήτριε; χθὲς πρὸς Ἀθύραν 
 1935 ἔβης προθύμως· καὶ πόθεν πάλιν πάρει 
  αἰφνηδὸν οὕτω νυκτὸς ἐν μεσαιτάτῳ 
  κεκλεισμένης ἔξωθεν αὐτῆς σου θύρας 
  καὶ πῶς δὲ Νικόλαον ἐκβοᾷς μέγα;»   
  Ἔνθους δ᾿ ὁ Δημήτριος ὀφθεὶς εὐθέως 
 1940 ἀπόκρισιν δέδωκεν ὥσπερ ἐξ ᾌδου· 
  «ὑμεῖς δὲ τίνες; ποῦ δ᾿ ἐγὼ πάλιν μένω;» 
  Οἱ γείτονες κράζουσιν «ἐν ταῖς οἰκίαις»· 
  πάλιν δὲ Δημήτριος ἔνδοθεν λέγει 
  «ὅτι μὲν ἐξώλισθον ἀπὸ τοῦ σκάφους 
327v 1945 σφοδρᾶς θυέλλης τῷ πελάγει πνευσάσης 
  τοδὶ σαφῶς κάτοιδα· πῶς δὲ βυθόθεν 
  παρῆλθον ὦδε καὶ λαλῶ τε καὶ πνέω 
  ἄγνωστον ἐστὶ παντελῶς τὸ πρακτέον.» 
   Οἱ γείτονες δ᾿ οὖν τὸ ξενάκουστον τέρας 
 1950 ὠσὶ διακούσαντες, αἴφνης λαμπάδας   
    χερσὶ λαβόντες εἰστρέχουσιν ἀθρόον· 
   ὁρῶσι δ᾿ εὐθὺς τὸν Δημήτριον ὅλως 
 
1919 cf. Bel et Dr. 34-36 
 1919 τῷ πάλαι Β : τὸ πάλαι H 1929 αὐτὸν Β : αὐτὴν H         1930 νῦν ἔνδον οἰκίας κράζει μέγα Β : πῶς 

ἔνδον οἰκίας κράζει μέγα H : πῶς ἔνδον οἰκίας [οὕτω] κράζει μέγα Pa.       1933 βαλόντες H : 

βαλλόντες Β   1935 πάρει Β : τάχει H 
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   ἅλμην ἀποπτύοντα πᾶσαν ἐκ βάθους 
  βεβρεγμένον σύμπασι τοῖς ἱματίοις, 
 1955 ὡς καὶ σταλάζειν ἁλμυρὸν ξένως ὕδωρ 
  καὶ πλημμυρεῖν τοὔδαφος ἐκ τῶν ῥανίδων. 
  Οἱ συμπαρόντες τοιγαροῦν πίστιν λόγων 
  ἔργων ἀπ᾿ αὐτῶν ἐκλαβόντες αὐτίκα, 
  Θεῷ τιμὴν ἔπαινον, εὔφημον κλέος 
 1960 καὶ δόξαν ἀνέπεμπον ὡς παντεργάτῃ 
  σὺν Νικολάῳ τῷ σοφῷ μυροβλύτῃ. 
   Οἱ δ᾿ αὖ γε συμπλέοντες οὐδὲν εἰδότες 
  τῶν κατὰ Δημήτριον, ἐς Κωνσταντίνου 
       ὡς αὖθις ἀνέπλευσαν, ἠκουτισμένοι 
 1965 τὰ παρὰ δόξαν ἱερῶς πεπραγμένα 
  ὑπερφυῶς ἥδοντο τῷ τεραστίῳ, 
  ὡς μᾶλλον αὐτοὶ προστυχόντες τῷ σκάφει 
  κατανοοῦντες τὴν βοήθειαν ὅση. 
 
 1968a Ἔνατον ἰδοὺ πρὸς δέκα τεραστίων. 
 
 Τίς δ᾿ ἂν παριδὼν καὶ τοδὶ τῶν θαυμάτων 
 1970 οὐ ζημιώσει τὴν ὑμῶν ξυναυλίαν; 
328r  ὅθεν κατ᾿ ἰσχὺν τοῖς παροῦσιν ἁρμόσω. 
  Ἐκ παραλίας τῶν Μύρων ἐπαρχίας 
  ἀνὴρ ἀγροῖκος εὐτελῆ ζῶν τὸν βίον 
  πανηγυρίζων τῷ μεγάλῳ κατ᾿ ἔτος 
 1975 εἱστία λαμπρῶς τοὺς ἐκεῖ συνηγμένους. 
  Τῆς οὖν ἑορτῆς ὡς ἔθος τελουμένης 
  αὐτὸς μὲν οἴκοι διατρίβων ἑσπέρας 
  τὰ πρὸς τροφὴν ἔπραττε τῶν δαιτυμόνων, 
  Βασίλειον δὲ τὸν μόνον φίλον γόνον 
 1980 πρὸς τὸν νεὼν πέπομφε τῶν ὕμνων χάριν. 
  Αἴφνης δ᾿ ἐπιστὰν Ἀγαρηνῶν τὸ στίφος 
  τοὺς τοῦ νεὼ σύμπαντας ἐσκυλευκότες 
  εὐθὺ καταπλέουσι τῆς Κρήτης τάχος· 
  μεθ᾿ ὧν ὁ Βασίλειος ἀγροίκου γόνος, 
 
1969-2076 cf. Anrich, Th. de Basilio (Th. tria 6-19), 183-198  
1955 ξένως Β : ξένον H 1968 κατανοοῦντες Β : κατὰ κριβοῦντες H : κατακριβοῦντες Pa.        1968a 

om. sed loco eius unum v. praebet H: 

    ἕτερον θαῦμα του σοφοῦ Νικολάου H          

 1969 δ’ ἂν Β : δὲ H  1978  τροφὴν Β : τρυφὴν H 
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 1985 ὃν ὡς ἀπαρχὴν καὶ χάριν τῶν λαφύρων 
  πρὸς τὸν ἀμηρᾶν εἰσάγουσιν εὐθέως. 
  Ὁ δ᾿ αὖ κατιδὼν τῆς θέας εὐφυΐαν 
  —ἦν γὰρ πρὸς ὄψιν εὐφυὲς τὸ παιδίον 
  καὶ πᾶσιν ἄλλοις ἱκανῶς διαπρέπoν— 
 1990 τοῖς γνησίοις ἄριστα τῶν κατ᾿ οἰκίαν 
   τάττει παρευθὺ καὶ τὰ πρὸς πόσιν ὅλα 
  δίδωσι τούτῳ ταῖς τροφαῖς κεραννύειν. 
  Οἱ γοῦν τεκόντες ἐκμαθόντες ὑστέρως 
  τὸ συμβὰν ἁπλῶς τῷ νέῳ Βασιλείῳ 
 1995 ἅπαν παρέντες χαρμονῆς εὐθὺς μέλος 
  πρὸς πένθος ἐτράποντο καὶ θρηνῳδίαν· 
328v  Ἦν οὖν κατιδεῖν, ὡς Ἡσαΐας γράφει, 
  στραφεῖσαν αἴφνης τὴν ἑορτὴν εἰς γόους 
  καὶ τὴν χαράν δε πρὸς λύπην ἀφιγμένην,  
 2000 ἄρδην τε συγκέχυτο πάντα τῷ πένθει 
   τῶν γειτονούντων εἰσρεόντων αὐτίκα. 
  Τί γουν ὁ Νικόλαος, ὁ Μύρων θύτης; 
  οὐκ εὐθὺς εἰς σύναρσιν ὁρμᾷ τοῦ νέου 
  ἀλλὰ παρῆκεν ἐκδραμεῖν κύκλον χρόνου, 
 2005 ὅπως μέγα δόξειε τὸ πραχθὲν τάχα. 
  Ῥέων τολοιπὸν κατὰ κύκλον ὁ χρόνος 
  τὴν τοῦ φεραυγοῦς ἡμέραν Νικολάου 
  πάλιν ἐπάγει τῷ προσήκοντι χρόνῳ. 
  Πάντων τρεχόντων τοιγαροῦν ὁλοψύχως 
 2010 πρὸς τὴν ἑορτὴν σὺν χαρᾷ τε καὶ κρότοις 
  μόνος ἀπαντᾶν ὁ πατὴρ Βασιλείου 
  ἀπῆν γυναικὸς ἀναπεισθεὶς τοῖς λόγοις 
  ῥήματα πικρὰ καὶ πλέα βλασφημίας 
  σαφῶς λεγούσης πρὸς χάριν Νικολάου· 
 2015 δυσὶ δ᾿ ἀγροῖκος συγκρατούμενος πόθοις, 
  τῷ Νικολάου καὶ πάλιν τῷ συζύγου, 
  τὸ τῆς γυναικὸς δυστυχὲς κατευνάσας 
  λόγοις ἁπαλοῖς καὶ πάνυ πραϋτάτοις 
  πείθει παραυτὰ τὴν χάριν Νικολάου 
  2020 διεξιὼν ἄριστα τοῖς κατὰ μέρος  
  καὶ τὴν ἑορτὴν ἐκτελοῦσιν αὐτίκα. 
 
1997-8 cf. Am.  8, 10   

1995 μέλος H : τέλος Β        2000 πένθει Β : πάθει Η         2001 εἰς ῥεόντων Β          2020 διεξιὼν Η : 

δεξιὼν Β         
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  Πρὸς ἑσπέραν δὲ καὶ πάλιν κεκλημένων 
329r  εἰς ἑστίασιν ὡς σύνηθες τῶν φίλων 
  καὶ δεξιῶς μάλιστα καὶ φιλοφρόνως 
 2025 ψυχὰς ἁπάντων ταῖς τροφαῖς γαννυμένων 
  μνείαν τὶς αὐτῶν τοῦ νέου Βασιλείου 
  ἄγει παρευθὺς ἐν μέσῳ δαιτυμόνων· 
  οἵ δ᾿ αὖ τὰ πάντα τῷ νέῳ πεπραγμένα 
  ἤθους τε ῥυθμὸν καὶ προσώπου τὴν θέσιν 
 2030 εἰς νοῦν ἀνῆγον, τοὺς τεκόντας ἐν μέσῳ 
  ἀναψύχειν θέλοντας ἐξ ἀθυμίας. 
  Ταῦτα λεγόντων τῶν φίλων δαιτυμόνων 
   κυνῶν ὑλακὴ ταῖς προαυλίαις θύραις 
  πυκνὴ μεγάλως ἐκτρέχει πρὸς ἀέρα, 
 2035 ὥσπερ ἀγρίως ἐνδακεῖν ἠπειγμένων. 
   Τῶν ἐσθιόντων τοιγαροῦν δεδοικότων, 
  μὴ καὶ πάλιν ἔφθασεν ἐξ Ἄγαρ στίφος, 
  καὶ λαμπάδων φῶς ἐκσβεσάντων ἀθρόον 
   ὁ τὴν ἑορτὴν ἐκτελῶν ὡς ἠρέμα 

 2040 προκύψας ἐκτὸς οὐδένα μὲν προσβλέπει, 
  μόνον δὲ παῖδα τὸν Βασίλειον μέσον 
  στολῇ τὸ σῶμα περσικῇ κεκασμένον 
  καὶ δεξιᾷ φέροντα κύπελλον μέγα 
  κεκραμμένον ἄριστα, προσφιλὲς λίαν. 
 2045 Ὁ γοῦν ἀγροῖκος τῷ ξένῳ θεωρίας 
  καταπλαγεὶς μάλιστα φάσμα τι βλέπειν 
  σαφῶς ἐῴκει νυκτὸς ὡς πρὸς ἑσπέραν· 
  μόλις δ᾿ ἀναγνοὺς τῆς ἀληθείας φάος 
329v  προσφύεται, πρόσεισιν ἐκ πόθου τάχος, 
 2050 πυνθάνεται τάχιστα, τοῖς ἔσω φέρει, 
  τὸ παράδοξον ἐκβιάζεται λέγειν 
  καὶ μηδὲν ἁπλῶς συγκαλύπτειν αὐτίκα. 
  Βασίλειος δὲ τοῖς λόγοις περιτράνως 
  ἅπαν τὸ πραχθὲν συντόμως διαγράφει· 
 2055 «Κρήτης ἀμηρᾷ προσδοθεὶς ἐγὼ μόνος 
   ἐν τοῖς κατ᾿ οἶκον γνησίοις ἐκρινόμην 
  καὶ πρὸς πόσιν τάττει με τούτου καὶ μόνου. 
  Νῦν γοῦν παρεστὼς καὶ πόμα κεκραμμένον 
   ἄγων πρὸς αὐτὸν ἡρπάγην αἰφνιδίως 
 
 2023 οὓς εἱστία μάλιστα καὶ φιλοφρόνως H      2024 om. H       2026 τίς B       2033 προαυλίαις ΒΗ : an 

προαυλίοις scribendum?            2044 προσφιλὲς scipsi : πρὸς χειλὲς Β : πρὸς φυλές  H : προσφυὲς Pa. 
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 2060 ἐκ θείας, οἶμαι, καὶ μεγίστης ἰσχύος, 
  οὐκ οἶδ᾿ ὁποίας, καὶ φθάνω δι᾿ ἀέρος· 
  ὅταν δὲ σύ με κατιδὼν ἐπεφθάκεις, 
  τότε πρὸς αὐτὴν καταβαίνω τὴν χθόνα· 
  μόνον δὲ Νικόλαον τὸν μυροβλύτην 
 2065 παραστατεῖν μ᾿ ἔδοξα σὺν προθυμίᾳ 
  καὶ συμμαχεῖν μοι καὶ πτεροῦν τὴν καρδίαν.» 
  Ὁ τῶν φίλων δ᾿ ὅμιλος εἰσδεδεγμένος 
  τοῖς ὠσὶν αὐτῶν τὰ ξένως πεπραγμένα 
  τῷ παμμεγίστῳ καὶ πατρὶ Νικολάῳ 
 2070 ὑπερφυῶς ἥσθησαν ὡς ὑπὲρ λόγον· 
   ἐς αὔριον δὲ πανταχοῦ τῆς Λυκίας 
  διαδραμόντος τοῦ ξένου τεραστίου 
  στίφος μυριάριθμον ἐκτρέχει τάχος 
  καὶ κατιδόντες τὴν ξένην προστασίαν 
330r 2075 τοῦ Νικολάου, πρὸς Θεὸν τετραμμένοι 
  τὴν δόξαν ἀνέπεμψαν εὐχαριστίας. 
 
 2076a Eἰκοστὸν ἄθρει θαῦμα τοῦ μυροβλύτου. 
 
 Ἀνὴρ Συμεὼν ἡγιασμένος μέγας 
  ἔχων μαθητὴν συντρέχοντα τὸν βίον 
  καὶ Νικολάου τῇ θέσει κεκλημένον 
 2080 πρός τινα Kατάβολον οὑτωσὶ τόπον 
  πέμπει κατελθεῖν διαπόντιον πάλαι. 
  Ὁ γοῦν μαθητὴς ὑποδὺς εὐθὺς σκάφος 
  γαληνιώσης τῆς θαλάσσης ἠρέμα 
  ἔθει καθ᾿ ὑγρῶν εὐθυμῶν ἐξαισίως· 
 2085 ἐπεὶ δὲ τοῦ Τρίτωνος εἰς ῥοῦν ἐξέβη 
  αἴφνης ποθὲν θύελλα σὺν καταιγίδι 
  ἐπεισπεσοῦσα συνταράσσει τὸ σκάφος. 
  Ὁ γοῦν κυβερνῶν τῆς νεὼς τὰς ἡνίας 
   
2077-2115 cf. Anrich, Th. de Nikolao monacho (Th. Tria 21-22), 183-198 
2070 ἥσθησαν Β : ἥσθησεν H  2072 διαδραμόντος Β : διαδραμὸν H       2076a om. sed loco eius 

unum  v. praebet H: 

   ἕτερον θαῦμα πάλιν τοῦ μυροβλύτου H                 

ante 2077 duo vv. praeb. H:  

  σύ δ’ ἀκροατὰ ἄθρει καὶ πάλιν ξένον 

  καὶ φρικτὸν τεράστιον τοῦ Νικολάου 

2084 ὑγρῶν H : ὑγρὸν Β   2092 χερῶν Β : χειρῶν Η 
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   ὅλας παρῆκε τῶν χερῶν ἀπελπίσας, 
  2090 ἴσα δὲ τούτῳ καὶ πᾶσα ναυτιλία 

   πράσσουσιν εὐθὺς τῆς νεὼς σύμπαν ὅπλον 
  ἐκ τῶν χερῶν ῥίψαντες ἀπεγνωσμένοι· 
  μόνη δὲ κλῆσις ἡ καλὴ Νικολάου 
  ἀνὰ στόμα σύμπασιν ᾔδετο ξένως 
 2095 τάχος ἐπελθεῖν τοῦτον ἐν τρικυμίαις. 
  Ἐν νῷ δ᾿ ὑπάρχων καθεώρα σὺν τάχει 
  ὁ τὸν μοναστὴν ὑπιὼν ὅλως βίον, 
  τὸν Νικόλαον, τὸν πρόεδρον τῶν Μύρων 
  κατὰ κυμάτων, ὡς ὁ Πέτρος τῷ πάλαι, 
 2100 τρέχοντα, πεζεύοντα σὺν προθυμίᾳ, 
330v  φθάσαντα δ᾿ ἐγγὺς ἀναβῆναι τὸ σκάφος 
  καὶ προσλαβέσθαι τῆς νεὼς τὰς ἡνίας 
  θάρσος τε πάμπαν ἐμβαλεῖν τοῖς ναυτίλοις, 
  παρεγγυᾶν δε μηδόλως δεδοικέναι· 
 2105 «ὃν γὰρ ἐπικέκλησθε τῶν Μύρων θύτην   

   ἰδοὺ τανῦν πάρειμι σύμμαχος μέγας· 
  ἕκαστος ἔργου τοῦ προσήκοντος γίνου». 
   Ταῦτα λαλοῦντος τοῦ σοφοῦ Νικολάου 

  εὐθὺς γαλήνη καὶ πάλιν ἐπιτρέχει 
 2110 καὶ πᾶν θλίβον τάχιστα συναπερρύη· 
  ἀντιστρόφως δὲ τὴν χαρὰν ἐσχηκότες 
  εὐθυβόλως βαίνουσιν ἐν Kαταβόλῳ, 
  ὅπου σκοπιμώτατον εἶχον ἐκπλέειν, 
  τὸν εὐχαριστήριον ᾄδοντες λόγον 
 2115 Θεῷ πρὸ πάντων καὶ σοφῷ Νικολάῳ. 
 
  2115a Εἰκοστόπρωτον θαῦμα τοῦ Νικολάου. 
 
 Ἡ Σικελία {νῆσος} ὡς ὑπέρλαμπρος λίαν. 
   Ταύτην προσοικῶν εὐγενὴς ἀνὴρ πάλαι 
 
2099 cf. Matth. 14, 28 2116-2144 cf. Anrich, Th. de presbyt. Sicil. (Th. Singula II) 343-5   

2098 τὸν Νικόλαον Β : τὸν om. H     2103 τε Β : δὲ H        2104 δὲ Β 2107 γίνου Β : γένου H                  

2110 θλίβον Β : θλῖβον H  post 2115 duo vv. praeb. H: 

  ἐγὼ δὲ καὶ νῦν ἄλλο καὶ πάλιν θαῦμα  

  λέξων σαφῶς ἔρχομαι τοῦ παμμεγίστου             

2115a om sed loco eius unum v. praebet H:  

   ἄθρει καὶ πάλιν θαῦμα τοῦ μυροβλύτου       

2116 νῆσος ΒΗ : m. c. seclusi     ὡς ὑπέρλαμπρος λίαν B : καὶ πάνυ λαμπροτάτη H 
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  καὶ διαφανὴς ἐν τιμαῖς πρεσβυτέρων 
  στολὴν ὑπενδὺς ἱερὰν καταχρέος 
 2120 Θεῷ τελεῖν ἔμελλεν ἱερουργίαν. 
  Καὶ δὴ καταρχὴν εἰσβαλόντος, ὡς ἔθος, 
  ἐξ Ἀφρικῆς στράτευμα τῆς Ἄγαρ φθάσαν 
  σὺν τοῖς ἐκεῖσε τὴν ταχίστην ἐκφέρει· 
  βραχὺ δ᾿ ἀποστὰν τὴν λαφυραγωγίαν 
 2125 ἔργον μαχαίρας ἐσκόπουν παραυτίκα 

  πρᾶξαι σὺν αὐτῷ τῷ καλῷ πρεσβυτέρῳ. 
331r  Ὥριστο λοιπὸν ἡ σφαγὴ πρὸς ἑσπέραν. 
  Τῶν γοῦν ἁπάντων πρὸς σφαγὴν ἑστηκότων 
  καὶ δακρυόντων συμφορᾶς τὸ φορτίον 
 2130 τῷ πρεσβύτῃ μάλιστα τοῦ μόρου τάχα 
  ἥκιστα μέλλον οὐδαμῶς ἦν ἐς τόσον, 
  ὅτι γε μὴ πέφθακε πρᾶξαι μηδόλως 
  μνήμην ἑορτῆς τοῦ σοφοῦ Νικολάου, 
  ἀγχιθυρούσης ἐν τρισὶ ταῖς ἡμέραις 
 2135 —τούτῳ πρὸ παντὸς εἶχε καὶ κρεῖττον μόρου—. 
   Οὕτω τολοιπὸν δυσθυμῶν ὁ πρεσβύτης 
   βοαῖς ἐκάλει τὸν Νικόλαον φθάσαι· 
   αἴφνης δ᾿ ἐπιστὰς ἐμφανῶς ὁ προστάτης 
  παρεγγυᾶται μὴ φοβεῖσθαι, μὴ τρέμειν. 
 2140 Mετάρσιον δ᾿ οὖν τῶν τριχῶν ἀφαρπάσας 
  ἐν ἀκαρεὶ τίθησιν εἰς τὴν οἰκίαν 
  εἰπὼν πρὸς αὐτὸν «τὴν βοήθειαν βλέπεις· 
  τὴν γοῦν ἑορτὴν ὡς ἔθος πλήρου τάχος.» 
  Ταῦτα κατειπὼν ἀφανὴς ὑπεκτρέχει. 
   
  
 
 
2145-2182 cf. Anrich, Th. Catanense (Th. Singula III), 345-8   
2119 ὑπενδὺς ἱερὰν B : ἱερὰν ὑπενδὺς H καταχρέος Β : haud κατὰ χρέος scribendum cf.           2121 

καταρχὴν Β : κατάρχην H        2135 μόρου H : μόρον Bpc ut vid.          2140 ἐν ἀκαρεὶ coll. v. 2582 scripsi 

: ἐνακαρεὶ Β 141 εἰς Β : πρὸς H             post 2144 duo vv. praeb. H:  

  καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον ὑπάρχει ξένον  

  εἰς ἕτερον δὲ ὁ λόγος ἤδη ἥκει          

2144b om. sed loco eius duo vv. praebet H:  

   καὶ πάλιν ἄλλο θαῦμα τοῦ μυροβλύτη  

   φρικτὸν τερατούργημα τοῦ Νικολάου   

 



 61

2144a Καὶ δεύτερον δὴ πρὸς τοῖς εἴκοσι τέρας. 
 
               2145 Νεανίας τὶς ἐκ Θρᾴκης ὡρμημένος 
   δόξης περηφάνειαν αὐχῶν πλουσίαν 
   διαπρεπὴς τὴν ὄψιν, ὡραῖος ἄγαν, 
  πλούτῳ τε βρίθων ὡς λίαν βαθυτάτῳ 
  ἐξ ἐμπορίας τὸν βίον κεκτημένος 
 2150 πρὸς τὴν Κατάνην, νησίον Σικελίας, 
  χρείας καλούσης εὐδρομῶν καταπλέει. 
  Ἐκεῖσε λοιπὸν ἱκαναῖς ἐφ᾿ ἡμέραις 
331v  περιβραδύνας ἐκπερᾶναι τὸ χρέος 
  μιᾷ πρὸς ὄρθρον διανίσταται τάχος 
 2155 τῆς ἑβδομάδος ἡμέρᾳ τῇ κυρίᾳ 
  καὶ τῷ νεῲ πρόσεισιν ἐκ πόθου τρέχων, 
  ὅπου παρῆν μάλιστα Κατάνης στίφος. 
   Πρὸς δ᾿ ὄρθρον αὐγάζοντα λῃσταὶ ποντόθεν 
  ἐπεισπεσόντες, τὸν λαὸν κατακράτος 
 2160 σφάττουσι καὶ κτείνουσιν ἀπηνεστάτως. 
  Ὁ πλούσιος γοῦν ἐκ Θρᾴκης νεανίας 
  τοὺς μὲν βλέπων σκαίροντας, ἐσκυλευμένους 
  ἄλλους πρὸς αἷμα καὶ σφαγὴν νενευκότας 
   καὶ πάντα δεινὰ καὶ τραγῳδίας πέρα, 
  2165 ἀμηχανῶν ἵστατο προσμένων ξίφος· 
  τόπῳ δ᾿ ἐφεστὼς τοῦ νεὼ τῷ πλαγίῳ 
   ὁρᾷ πρὸς ἐμφέρειαν εἰκονισμένον 

   τὸν Νικόλαον εἰς πρόσωπον αὐτίκα. 
  Καὶ δῆτα προσφὺς τῇ θέᾳ τυπωμάτων  

 2170 ἐδεῖτο πάμπαν ἐκφυγεῖν καιρὸν βίας 
  εἰς μνείαν ἄγων θαυμάτων ἀπειρίτων 
  αὐτόν θ᾿ ἑαυτοῦ καὶ τεκόντων τὸν πόθον, 
  ὅνπερ πρὸς αὐτὸν εἶχον ἐντεθραμμένον. 
  Πάλιν ἀνεμίμνῃσκε τοῦτον εὐθέως 
 2175 τῆς ἡλικίας καὶ τὸ τοῦ γόνου μόνον 
  καὶ πάντα τἆλλα τὴν βίαν ὑπεκκλῖναι. 
  Οὕτω τολοιπὸν ἐν μέσοις τοῖς βαρβάροις 
  ἐξημμένος μάλιστα τοῦ Νικολάου 
332r  διέδρα τὸν κίνδυνον ἀρρητοτρόπως 
 
2145 τίς Β : haud τις scribendum           2150  κατάνην scripsi : κατάννην Β       νησίον Β : νησίου H 

2158 ποντόθεν Β : παντόθεν H            2162 σκαίροντας Β : σκέροντας H : σπαίροντας Pa.              2172 

αὐτὸν Β : αὔτοῦ H 
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  2180 ὁρώμενος τε καὶ βλέπων ὅλως ὅλους· 
  ἀλλ᾿ ἡ χάρις ἤμβλυνε τούτων τὰς κόρας 
  πρὸς τὴν σχέσιν βλέπουσα τοῦ νεανίου. 
 
 

  2182a Σὺν εἴκοσι δὴ καὶ τεράστιον τρίτον. 
 
 Πόλις, τὸ Βυζάντιον, ἡ Κωνσταντίνου 
  περιφανὴς ἔνεστιν εἰς πᾶσαν χθόνα. 
 2185 Ἀνὴρ τολοιπὸν εὐλαβής, Ἰωάννης, 
  ταύτῃ παροικῶν εἰκόνα τῷ μεγάλῳ 
  περιφανῆ τέτευχεν ἐκ χρυσαργύρου· 
  ἀπὸ βρέφους πλὴν τὸν πόθον εἶχε ξένον 
  πρὸς αὐτὸν εὐθὺς καὶ πάσῃ περιστάσει 
 2190 τούτῳ προσεῖχε δεξιῷ παραστάτῃ. 
  Δεῆσαν οὐκοῦν καὶ πρὸς Ἀδρίαν πλέειν 
    —οὗτος δὲ κόλπον παρ᾿ Ἰόνιον ῥέει— 
  σφοδρᾶς ταραχῆς προσβαλούσης τῷ σκάφει 
  καὶ διελᾶσαι καὶ διαρρῆξαι μέσον 
 2195 ἐκ τῆς ἀνάγκης καὶ βίας τῶν κυμάτων 

   σαφῶς θελούσης ὁ ξένος νεανίας  

   σὺν ἑπτὰ προσπλέουσιν ἄλλοις εὐθέως 
  ἐμβὰς πρὸς ἀκάτιον ὀξέως λίαν 

   τὸν αἰγιαλὸν κατεπείγονται φθάσαι· 
  2200 ἐγγὺς γὰρ ἡ ναῦς ἦρτο τῷ μεταρσίῳ 
  μήτε πρόσω βαίνουσα, μήτ᾿ ὀπισθίως. 
  Σφοδρόν δε κῦμα τῶν κάτωθεν καχλάσαν 
  καὶ βρασθὲν αἰφνίδιον, ἀφρόν τ᾿ ἐκπτύσαν 
  κλύζει τὸ λεμβάδιον αὔτανδρον τάχος 
332v 2205 καὶ τῷ βυθῷ δίδωσι τῷ κατωτέρῳ. 
  Ὁ δ᾿ Ἰωάννης τῷ τάχει τοῦ κινδύνου 
  «Νικόλαε πρόφθασον» ἐκ ψυχῆς λέγει· 
  μόνον δὲ τοῦτο καταλέξαι συμφθάσας 
   
2182a om. sed loco eius unum v. praebet H:  

   ὅρα καὶ νῦν ἕτερον φρικτὸν καὶ ξένον   

ante 2183 duo vv. praeb. H: 

  ἕτερον οὐκοῦν καὶ πάλιν βλέπε θαῦμα  

  τοῦ παμμεγίστου καὶ θείου Νικολάου 
2193 κόλπον Β : κόλπος Η            2202 δὲ Β     
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         καὶ τοῦ βυθοῦ πατήσας ἁπλῶς τὰ βάθη 

      2210 τὸν Νικόλαον καθορᾷ παραυτίκα· 
  ὃς δῆτα τοῦτον ἐκ χερὸς ἀνελκύει 
  καὶ πρὸς τὸ πλάτος τῆς θαλάσσης ἐκφέρει· 
  ἐξυποδύς δε τὸν φελώνην εὐθέως 
  κατὰ θαλάσσης  ὑφαπλοῖ τῷ δυστήνῳ· 
 2215 τούτῳ δ᾿ ἐπειπὼν ἀναβαίνειν εἰς φάρος 
  ὡρᾶτο σαφῶς ἐν μέσῃ τρικυμίᾳ 
  κατὰ κυμάτων, ὥσπερ εἰς γῆν, ἐκτρέχων 
  τῆς χάριτος πνεύματι τοῦ Νικολάου, 
  λαμπρῶς ἀκλύστως κυβερνώμενος λίαν. 
 2220 Οὕτω δ᾿ ἐπιστὰς ἀβλαβὴς πρὸς τὴν χθόνα 
  ἔπεμπεν δόξαν, αἶνον εὐχαριστίας 
  Θεῷ τὰ πρῶτα, δεύτερον Νικολάῳ 
  πρὸς τὴν πατρίδα καὶ πάλιν σεσωσμένος. 
 
 2223a Σὺν εἴκοσι τέτταρα θαυμάτων ἄθρει. 
 
 Πρεσβύτερός τις Λέσβον αὐχῶν πατρίδα 
 2225 πολὺν πρὸς Νικόλαον εἶχε τὸν πόθον 
  ζέοντα πάμπαν, ὡς τρέχειν κατὰ χρόνον 
  πρὸς τὴν ἑορτὴν ἐν Μύροις τοῦ μεγάλου, 
  σορῷ δ᾿ ἐκεῖσε παρακεῖσθαι μετρίως 
  καὶ τοῖς μύροις σύμπασαν τὴν πλάσιν χρίειν· 
 2230 μιᾷ δ᾿ ἐπιβὰς ἐν σκάφει ταχυδρόμῳ 
333r  ἔπλει κατευθὺ τῶν Μύρων ὡς ἐξ ἔθους. 
  Αἴφνης δ᾿ ἐπεισφρήσαντες Ἀρράβων στίφος 
  πρόπαν τὸ πλῆθος τῆς φερούσης ὁλκάδος 
   πορθῆσαν ἄγει Σικελῶν πρὸς τὴν πόλιν. 
 2235 Ἐκεῖσε λοιπὸν διελόντες εἰς τρία 
  τὸ πλῆθος ἅπαν τοῦ λαοῦ τῆς ὁλκάδος 
  δουλείαν, εἰς ὄνησιν, εἰς τομὴν ξίφους, 
  τὸν ἀπὸ Λέσβου τὸν φίλον Νικολάου 
  τρίτη μερὶς ἔλαχεν, ἡ τομὴ ξίφους. 
 2240 Ἐγγίζον οὐκοῦν καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ξίφος 
  ὁρῶν ἐναργῶς τοῖς ὅλοις ἀπελπίσας 
  πρὸς Νικόλαον ἀφορᾷ τῇ καρδίᾳ, 
 
codd. (2224-2543 om. H) B  
2213 δὲ Β              2214 τῷ δυστήνῳ H : τῷ κινδύνῳ Β            2215 φάρος Β : φᾶρος Η  post 2236 

πορθῆσαν ἄγει Σικελῶν πρὸς τὴν πόλιν (=2234) sed postea del. B 
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  ὡς ἂν βοηθὸν ἐν τελευταίᾳ κρίσει 
  εὕρῃ πρὸ πάντων καὶ μεσίτην ὑστέρως 
  2245 —τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀποδράσαι τὸ ξίφος 
  παντάπασιν ἦν ὡς ἀμηχάνως ἔχον—. 
  Ταῦτ᾿ ἐννοήσας καθορᾷ παρ᾿ ἐλπίδας 
      τὸν Νικόλαον εἰς πρόσωπον ἀθρόον 

  ὡς οἱ γραφεῖς γράφουσιν εἰκονισμένον 
 2250 ἑστῶτα καὶ λέγοντα μὴ πεφρικέναι 
  μηδέ τι μικρόψυχον ἐκ δέους ἔχειν· 
  ἥκει μεθ᾿ ὥραν καὶ τομεὺς δριμὺ βλέπων 
  καὶ τὴν κεφαλὴν ἐγκελεύεται κλίνειν, 
  ὡς τὴν τομὴν δέξαιτο καιρίαν μέσην· 
 2255 αὖθις δὲ τείνων πρὸς Νικόλαον κόρας 
333v  ὁ πρεσβύτης ἔνευε τὴν προστασίαν· 
  πάλιν δ᾿ ὁ Νικόλαος ἐννεύων ὅλως 
  παρηγγύα μάλιστα μηδόλως τρέμειν. 
  Ὁ δήμιος δὲ μηδαμῶς ἐπιβλέπων 
 2260 τὸν Νικόλαον ἐμφανῶς ἑστηκότα 
  τὸ ξίφος αἴρει τοῦ τεμεῖν τὸν πρεσβύτην· 
  εὐθύς δε τοῦτο χειρὸς ἐξ ὑπερτέρας 

  ἐσφενδονᾶτο τῶν χερῶν ἀπωτέρω 
  τοῦ δημίου δὶς καὶ πάλιν καὶ πολλάκις· 
 2265 ἀπαγορεύσας δ᾿ ὁ σφαγεὺς πρὸς τὸ ξίφος 
  μόλις ἐρωτᾷ τὸν κατάδικον ξένον 
  εἰς φαρμακείαν ἐκλαβὼν τὸ πρακτέον· 
  ὅ δ᾿ ἐξ ὑπαρχῆς ἱστορῶν διαγράφει 
  τὰ κατὰ Νικόλαον ἅπαντα φθάσας 
  2270 τὰ πρῶτα τούτῳ καὶ τανῦν πεπραγμένα. 
  Ὁ δήμιος δὲ τὴν Νικολάου χάριν 
  ἔχων ἐν ὠσὶ τοῖς ἀνωτέροις χρόνοις 
  καὶ νῦν ἀκούσας εἰς ἀκρίβειαν ὅλα 
  καὶ πιστὰ λαβὼν τὰ λόγοις λελεγμένα, 
 2275 ἐλευθεροῖ μὲν αὐτίκα τὸν πρεσβύτην 
  τέσσαρσιν ἅμα σὺν ἄλλοις κατακρίτοις, 
  πρὸς πατρίδας τὲ παραπέμπει τὰς φίλας 
  εἰπὼν «ὁ Νικόλαος ὑμῖν ἀρτίως 
  τὸ ζῆν ἐχαρίσατο σήμερον μόνοις· 
 2280 ζωάγρια θύσαντες ἄπιτε ξένα». 
 
2262 δὲ Β 2277 haud τε scribendum 
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  2280a Εἰκοστὸν ἄθρει καὶ τὸ πέμπτον θαυμάτων. 
 
 Σχολάριος μέγιστος ἀνήρ τις πάλαι 
334r  στρατιωτικαῖς ἀξίαις διαπρέπων 
  πολλοῖς ἑάλω κινδύνοις θανασίμοις, 
   ἐν οἷς πιεσθεὶς τὴν ψυχὴν καὶ σαρκίον 
 2285 ἐπὶ μάρτυρι τῷ σοφῷ μυροβλύτῃ 
  τὰ τῶν μοναχῶν ὑποδύσασθαι γράφει 
  ὅρκους προτιθεὶς εἰς βεβαίωσιν λόγων, 
  ἀλλὰ κατημέλησε τῶν ὅρκων πάλιν 
  τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐξητασμένος. 
 2290 Καὶ δῆτα πεμφθεὶς εἰς Ἀσσυρίων χθόνα 
  σὺν βαρυτάτῃ παμμιγεῖ στρατηγίᾳ 
  ἥλω σὺν ἄλλοις καὶ καλοῖς οὐ μετρίοις 
  καὶ πρὸς Σαμαρᾶν, ἄστυ Συρίας μέγα, 
  φρουρᾷ σκοτεινῇ προσριφεὶς ἐσφιγμένος 
 2295 κλοιοῖς σιδηροῖς ἀπλέτοις φθείρων κέαρ 
  ἔκειτο πάσης ἐνδεὴς θυμηδίας. 
  Ἐλθὼν τολοιπὸν εἰς ἑαυτὸν ὑστέρως 
  τὸν Νικόλαον ἐκκαλεῖται ταῖς βίαις 
  ὑφειμένως πλὴν καὶ τρέμων κατὰ λόγον, 
 2300 ὅτι πρὸς ὅρκους ἀκριβὴς οὐχ εὑρέθη, 
  ἀλλὰ προσευχαῖς, ἀγρύπνοις ἀσιτίαις 
  πρὸς οἶκτον ἕλκει καὶ πάλιν τὸν γεννάδαν· 
  καὶ δῆτ᾿ ἐπιστὰς ἐμφανῶς τῷ δεσμίῳ 
  λέγει πρὸς αὐτὸν ἠρέμα «πεφιλμένε, 
 2305 ἐγὼ παραυτὰ τοῖς λόγοις σου προστρέχω 
  πρὸς τὸν Θεόν μου τοῦ βραβεῦσαι σοι λύσιν· 
  ἥκιστα σοί δε συμπαθεῖς τείνει κόρας· 
334v  δεῖσθαι τολοιπὸν μηδαμῶς παύσῃς ὅλως 
  καὶ συμπαθὴς ὢν οἶδα σοὶ δώσει λύσιν.» 
 2310 Σχολάριος δὲ τοῖς ἴσοις ἐπιμένων, 
  τὸν Νικόλαον καὶ πάλιν καταφέρει 
  ταὐτὰ πρὸς αὐτὸν αὖθις ἐγκεκραγότα 
  καὶ πρὸς τὸν ἱκέσιον ἐκφέρειν μέσον 
  τῆς ὑπαπαντῆς Συμεὼν τὸν πρεσβύτην 
 2315 πρὸς τὸν Θεὸν ἔχοντα τὴν παρρησίαν 
  μετὰ πανάγνου Μαριὰμ καὶ Προδρόμου. 
  Ὁ δέσμιος δὲ διακούσας τὸν λόγον 
  τείνει τὸν ἱκέσιον ὡς ἐπὶ πλέον· 
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  ἐφίσταται δὲ κἀκ τρίτου ξενοτρόπως 
 2320 πρὸς τὴν φυλακὴν ὁ Νικόλαος ἅμα 
  τῷ Συμεῶνι τῷ χρόνῳ κεκυφότι 
  φέροντι ῥάβδον χρυσέαν βακτηρίαν, 
  στήριγμα δῆθεν τῆς ῥοῆς τοῦ σαρκίου. 
  Ὁ γοῦν Συμεὼν ἀναλαβὼν τὸν λόγον 
 2325 «σύ» φησι «σχολάριε τυγχάνεις ἄρα, 
  ὃς τὸν ἀδελφὸν οὐκ ἐᾷς ἐμὸν μένειν 
  τὸν Νικόλαον, τῶν Μύρων τὸν προστάτην,  
  ἀλλὰ δι᾿ ὄχλου τὸ καθημέραν γίνῃ; 
  Ἂν γοῦν λέγῃς σύμπασι χαίρειν αὐτίκα 
 2330 καὶ τὰ μοναχῶν, ὡς ὑπόσχεσις, δίδως, 
  φρονεῖν, παραυτὰ τὴν φυλακὴν ἐκφύγῃς». 
  Τοῦ δὲ κατανεύσαντος ἐκ ψυχῆς μέσης 
  καὶ μὴ πρὸς οἴκους εὐθέως ἀναστρέφειν 
335r  εἰπόντος αὐτοῦ πρὸς δὲ τὴν Ῥώμην τρέχειν 
 2335 καὶ τὸν μοναστὴν ὑποδύσασθαι βίον 
  μονῇ διαυγεῖ τοῦ κορυφαίου Πέτρου 
  ὁ Συμεὼν τὴν ῥάβδον ἐμβαλὼν ξένως 
  λύει τὰ δεσμὰ καὶ τριχῶν ἄμφω τάχος 
  λαβόντες ἐξάγουσιν ὡς πορρωτάτω, 
 2340 κἀκεῖ Συμεὼν ἐκλιπὼν τούτους μόνους 
  πρὸς οὐρανοὺς βέβηκεν ἀπτέρῳ τάχει. 
  Νικόλαος δὲ τὸν σχολάριον πάλιν 
  παραλαβὼν ἤγαγε πρὸς Ῥώμην πόλιν 
  τούτῳ συνὼν μάλιστα καὶ παραμένων 
 2345 ἐν πᾶσιν ἁπλῶς καὶ λόγοις καὶ πρακτέοις. 
  Ἀφείς δε τοῦτον πρὸς τὸν Ἀππίου φόρον 
  πρόσεισι νυκτὸς τῷ πάπᾳ κοιμωμένῳ 
  μετὰ χέρας δὲ καὶ σχολάριον φέρων 
  καὶ τὰ κατ᾿ αὐτὸν ἐκδιηγεῖται ξένα 
 2350 δεικνὺς τὸν ἄνδρα, τὰς ἐνόρκους ἐγγύας, 
  τὴν πρὸς Σαμαρᾶν φυλακήν, ὑποσχέσεις, 
  καὶ πάντα τἆλλα τὰ γραφέντα προσλέγει. 
  Eἶτα παρατίθησιν αὐτὸν εἰς χέρας 
  ἀποκεῖραι τὲ τὰς τρίχας παρηγγύα 
 2355 κατὰ μοναχοὺς ἐν μονῇ τῇ τοῦ Πέτρου. 
  Ὁ πάπας οὐκοῦν ἐκπλαγεὶς παραυτίκα 
  —ἀθροίσιμος δ᾿ ἦν Κυριακῆς ἡμέρα— 
  πρὸς τὸν νεὼν ἔβαινε σὺν εὐθυμίᾳ. 
  Ἐπεί δε διέλαμψεν ἡμέρας χάρις 
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335v 2360 ὁ σχολάριος ἐκτρέχει πρὸς τὴν πόλιν 
  καὶ τῷ ναῷ πρόσεισιν ἔνθα καὶ πάπας. 
  Μέσῳ τολοιπὸν ἐν ἀπειρίτῳ στίφει 
  τοῦτον κατιδὼν ὁ πρόεδρος τῆς Ῥώμης 
  εὐθὺς ἐς ὄψιν ἔρχεται φαντασμάτων· 
 2365 καὶ δὴ προσιὼν ἐν μέσῳ παρρησίᾳ 
  «σύ» φησιν «ἄρα Πέτρος ἐκ σχολαρίων, 
  ὁ φίλος ὄντως τοῦ σοφοῦ μυροβλύτου, 
  ὃν ἐκ Σαμαρᾶ τῆς φυλακῆς ἁρπάσας 
  πρὸς τὴν μονὴν ἤγαγε τήνδε τοῦ Πέτρου;» 
 2370 Ὁ δὲ ψεκασμοὺς δακρύων ἀποβλύσας· 
  «ὦ δέσποτα, κράτιστε τῆς Ῥώμης» λέγει  
  «ὁ δυστυχὴς ἔγωγε Πέτρος τυγχάνω. 
  Τοίνυν πόθεν κάτοιδας ἱστορεῖν δέον;»  
  Ὁ πάπας οὐκοῦν ἀναλαβὼν τὸν λόγον  
 2375 ἅπαντα διέξεισιν ἀληθεστάτως· 
  καὶ δῆτα λαβὼν ἀποκείρει σὺν τάχει 
  μονὴν πρὸς αὐτὴν τοῦ κορυφαίου Πέτρου· 
  ἔνθα μονάσας καὶ διαπρέψας βίῳ 
  Πέτρος ὁ πανάριστος ἐκ σχολαρίων 
 2380 δῶρον Θεῷ μέγιστον ἤχθη συντόμως 
  ταῖς Νικολάου τοῦ σοφοῦ προστασίαις. 
 
 2381a Eἰκοστὸν ἕκτον θαυμάτων μυροβλύτου. 
 
 Τὸ Μίλιον, τόπος τις ἐν Βυζαντίῳ 
  Σοφίας ἐγγὺς τῆς περιθρυλλουμένης 
   Αὐγουστεῶνος ἱππότου μεταρσίου 
 2385 ἔγγιστα μᾶλλον πρὸς πόδας τούτου στύλου. 
336r  Ἀνὴρ τολοιπὸν ἐνθαδὶ διατρίβων, 
  πένης διαρκῶς πλοῦτον αὐχῶν πενίας, 
  ἔργοις δ᾿ ἀγαθοῖς εὐαρεστῶν Κυρίῳ 
  κρύφα πρὸς αὐτῷ τῷ νοῒ καὶ καρδίᾳ   
 2390 ἔργοις ἀσήμοις ἠράνιζε τὸν βίον· 
  τὰ δ᾿ ἦσαν ἔργα παιγνίων γαμηλίων, 
  τὸ δ᾿ ἔνθεν ἁπλῶς εἰς χάριν συνηγμένον 
  πένησιν ἀνήλισκεν ἠπορημένοις. 
  Δεῆσαν οὐκοῦν εἰς γάμους ἀπιέναι, 
  
2371 λέγει : γρ(άφεται) θύτα superscripsit B                2373 κάτοιδας Βpc : κάτιδας  Bac     2382 τίς Β 

2390 τά Β 
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  2395 εἰ διαβαίνειν ἐν μέσῳ τῶν Ἐμβόλων 
   παρεῖχε καιρός, πρὸς θύρας τετραμμένος 
  τοῦ Νικολάου τοῦ νεὼ βασιλίδος 
  ἓν τῶν στιχηρῶν ἐμμελῶς ἀνεκρότει, 
   ἃ πλῆθος ἀνδρῶν εὐλαβῶν καὶ κοσμίων 
 2400 πρὸς ὕμνον ἐξέδωκαν αὐτῷ σὺν μέλει· 
  —μᾶλλον δ᾿ ἐν αὐγαῖς ἐκτελῶν καθωρᾶτο 
  πρὸς ὀρθρινὰς μάλιστα τὰς ἐξυπνίσεις 
  τοῦτο πρὸ παντὸς ὁ ξένος μελεργάτης—· 
  ἐν ὑστέρῳ δὲ κατ᾿ ἔθος τῶν παιγνίων 
 2405 ᾔτει τὸ δῶρον, ἀπαραίτητον χρέος· 
  εἰδὼς τὸ φιλότιμον τοῦ Νικολάου, 
  μηδὲν δὲ χερσὶν οὐδόλως προσλαμβάνων 
  χαμαὶ κλίνων γόνατα καὶ τὴν καρδίαν 
  πάλιν ἀπῄει πρὸς τεταγμένον δρόμον. 
 2410 Μιᾷ τολοιπὸν παριὼν σὺν τεκνίῳ, 
  ὃ παρομαρτοῦν συνέμελπε τοὺς κρότους, 
336v  τὸ κατ᾿ ἔθος πέπραχε καὶ πάλιν θύραις 
  τοῦ Νικολάου τῷ μέσῳ τῶν Ἐμβόλων. 
  Ὄρθρος δ᾿ ἐπεῖχε τῷ σκότει μεμιγμένος, 
 2415 μικρὸν δ᾿ ἀνιὼν συμποδίζεται ξένως· 
  τὸ πρὸς πόδας δ᾿ ἦν εὐφυῶς ἐρραμένον 
   βαλλάντιον σκύτινον ἔνδον χρυσίον 
  πάνυ καθαρὸν συνέχον τε καὶ γέμον, 
  ὃ πολλάκις μάλιστα προσκροῦσαν πόδας 
  2420 καὶ ῥοῖζον οἷον ἐκβαλὸν πεπνιγμένον 
  κύψας βραχύ τι πρὸς τάχος συλλαμβάνει 
  κόλπῳ τε τοῦτο συντόμως καθειργνύει· 
  ὡς νουνεχής δε συννοήσας τὴν χάριν 
  καὶ γνοὺς τὸ φιλότιμον ὡς Νικολάου 
 2425 βραχύ τι συσχὼν παραμύθιον βίου 
  τὸ λεῖπον ἅπαν πρὸς πένητας ἐκχέει· 
  αὐτός δε τέχνην παιγνίων διαπτύσας 
  τῆς Βασιλίδος τῷ νεῲ παραμένει 
  ἐς τέρμα βίου καὶ πνοῆς ἄχρι τέλους 
 2430 θῦμα καθαρὸν ἀνιὼν πρὸς δεσπότην 
  ταῖς Νικολάου τοῦ σοφοῦ προστασίαις. 
 
 
2418 τὲ Β 2422 τὲ Β           
 



 69

 2431a Πρὸς εἴκοσιν ἕβδομον ἄθρει μοι τέρας. 
 
 Καὶ τοῦτο σαφῶς τῷ νεῲ Βασιλίδος 
  πραχθὲν παρ᾿ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ Νικολάου 
  οὔκουν παρήσω συγκαλύψαι τὸν χρόνον. 
 2435 Ἄλλος πάλιν ἄνθρωπος ἐξ ἔθους ἔχων 
  ἄγειν ἑορτὴν κατ᾿ ἔτος Νικολάῳ, 
337r  ἐπείπερ ἠπόρητο τοῖς ὅλοις χρόνῳ, 
  θύραις πρὸς αὐταῖς τῆς ἑορτῆς ἐνστάσης 
  πρὸς ἑσπερινὰς ἠμέλει ψαλμῳδίας 
 2440 ἐλθεῖν καθάπερ δυσθυμῶν πρὸς τὸν μέγαν, 
  εἰ τοῦτον αὐχῶν προστάτην ἀπὸ βρέφους, 
  οὕτως ἐδυστύχησεν αἴφνης τὸν βίον, 
  ὡς μηδ᾿ ἑορτῆς εὐπορεῖν τελεῖν ἔθος. 
  Γυνὴ δὲ τοῦτον εὐσεβὴς οὖσα τρόπους 
 2445 ὠθεῖ προσελθεῖν τῇ συνάξει τῷ τότε 
  τοῦ Νικολάου τῷ νεῲ Βασιλίδος· 
  εἰποῦσα πείθει καὶ μόλις μετὰ σκότους 
  ἠρέμα βαίνει πρὸς νεὼν Νικολάου· 
  ἀλλ᾿ ἀπιόντα τοῦτον ὡς τάχος φθάνει 
 2450 ὁ Νικόλαος ἐν μέσῳ τετραπύλῳ 
   —ἐκτός δε τοῦτο τοῦ νεὼ Νικολάου, 
   ὅπου Σαμαρείτιδος ἐστὶ τὸ φρέαρ— 
  τρίχα πολιός, φαλακρὸς μὲν τὴν κάραν 
   εἰς ἱεράρχην δ᾿ ἀκριβῶς ἐσταλμένος· 
 2455 καὶ δὴ προσειπὼν τοῦτον εἰς κλῆσιν λόγοις 
  ἠρώτα σύμπαν ἐκ τίνος τῆς αἰτίας 
  οὗτος ἐπεβράδυνεν ἑσπέρας κρότοις 
  τοῦ Νικολάου τοῦ πάνυ φιλουμένου. 
  Ὁ δὲ προσειπὼν ἐν βραχεῖ τὰς αἰτίας 
 2460 τὸν Νικόλαον ἐκκαλεῖται τῷ πάθει· 
  ὁ δ᾿ αὖ παρηγγύησε μακρὰν τὴν λύπην 
  βάλλειν ψυχῆς μάλιστα καὶ τῆς καρδίας 
337v  καὶ Νικολάου τῆς ξένης προστασίας 
  τὸ σύμπαν ἀρτᾶν τοῦ βίου καθημέραν. 
 2465 Εἰπὼν κελεύει τὸ φάρος ἀνακλίνειν 
  ἐκ κρασπέδων μάλιστα τῶν κατωτάτων· 
  οὕτω δ᾿ ἐνεργήσαντος, ὡς ἔφη, τάχος 
  πλῆθος κολύβων κολπόθεν καταχέειν 
 
2432 νεῷ Β 
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  πάμπαν ἐῴκει κατὰ βάθος κρασπέδου· 
 2470 ἐπεὶ δ᾿ ἱκανῶς ἀναπίμπλησιν ὅλον 
  ταῦτα καὶ πάλιν προσφόρως καταλέγει· 
  «ὁ μὲν νεὼς κέκλειστο τοῦ Νικολάου, 
  σύ δ᾿ ἀναχώρει καὶ πάλιν πρὸς οἰκίαν· 
  τὸ σόν γαρ ἤδη συντελεῖς Νικολάῳ· 
 2475 ταῦτα δὲ τὰ κόλυβα τοῦ Νικολάου 
  οὔκουν προσάψει μὴ γυνή, μὴ τεκνίον, 
  πρὸς εἰκόνων δὲ τὴν στάσιν παραυτίκα  
  παράθες οὕτως ἀμέσως κεχυμένα. 
  Σύ δε προσιὼν ἐν παννυχίδος στάσει 
 2480 ὅλην ἀποπλήρωσον ἐκεῖ τὴν χάριν 
  τῷ Νικολάῳ συντρίβων τὴν καρδίαν 
  ἐς αὐτὸ τέρμα τῆς ὅλης λειτουργίας· 
  ἐπιστραφείς δε πρὸς οἶκον πάλιν τότε 
  τὴν δόξαν ὄψει τοῦ Θεοῦ παραυτίκα 
 2485 καὶ Νικολάου τὴν χάριν καὶ τὸ κλέος.» 
  Ἔπραξεν, ὡς εἴρηκεν ὁ χρυσοβρύτης· 
  καὶ δὴ πρὸς οἶκον ἀνιὼν διὰ τάχους 
  ὅλας ὑπανοίγουσιν ἑστίας πύλας 
338r  τοῦ προσκυνῆσαι τοὺς τύπους τῶν εἰκόνων, 
  2490 ἔθιμον ὡς ἦν, καὶ μετασχεῖν βρωμά[τω]ν. 
  Καὶ τηνικαῦτα τοῦ ξένου τεραστίου, 
  βαβαὶ χαρίτων πνεύματος μυροβλύτου, 
  τὸ τῶν κολύβων μυριάριθμον στίφος 
  ὁρᾷ διαυγῶς μαρμαρωθὲν αὐτίκα, 
 2495 [ὡς] γάλα πηκτὸν, ὀστρακωθὲν ἀθρόον 
  λευκῷ διαυγεῖ, τῷ ποσῷ τῷ πηλίκῳ 
  νικῶν ἐναργῶς τὴν φύσιν τῶν μαργάρων. 
  Τολοιπὸν ἐν νῷ συλλαβὼν δεδωκότα 
  καὶ γνοὺς τὸ παράδοξον ὡς Νικολάου 
 2500 καὶ τὰ κατ᾿ αὐτόν, ὡς προσῆκε, ῥυθμίσας 
  πᾶσιν ἀνεκραύγαζε τὴν προστασίαν, 
  τοῦ Νικολάου τὸ ξενάκουστον τέρας 
  ἐπευχαριστῶν τῶν ὅλων τῷ δεσπότῃ 
  διδοὺς τὰ πρὸς δύναμιν ἠπορημένοις 
 2505 ἐκ τῶν ἐνόντων δωρεᾶς Νικολάου. 
 
2478 κεκχυμένα B 2495 ὡς scripsi : legi nequit B cf. Steph. Alch. De magna et sacra arte 2, 204, 8 

et  Sch. in Dion.  Per. (vet.) 745, 1  
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  2505a     Σὺν εἴκοσιν ὄγδοον [ἐν]θάδ[ε] τ[έ]ρ[ας] 

[Περὶ] τοῦ ὑμνογράφου Ἰωσὴφ, [ὅ]πως δέδωκεν [αὐτῷ] ὁ μέγας τῆς   

                     μελουργίας τὸ χρίσμα. 

 
 Τὰ δ᾿ εἰς Ἰωσὴφ τὸν μέγαν ὑμνογράφον 
  πραχθέντα σαφῶς τῷ Μύρων ἀρχιθύτῃ 
   ὡδὶ συνάψω πρὸς λόγον τοῖς ὑστέροις, 
  ὥσπερ σφραγῖδα καὶ χρυσῆν κορωνίδα. 
 2510 Τούτῳ πολύς τις καὶ διάπυρος πόθος 
  πρὸς Νικόλαον καὶ ζέον ἀπὸ βρέφους· 
  οὗτος τολοιπὸν τὴν Κωνσταντίνου πόλιν 
  σὺν Γρηγορίῳ φίλῳ Δεκαπολίτῃ 
  ἐν τοῖς Ὀρμίσδου τῇ μονῇ τοῦ Σεργίου 
338v 2515 οἰκῶν προφανῶς ἐν βίῳ φιλησύχῳ,  
  ὅτε κρατῶν ἦν τὰ κράτη τῶν Αὐσόνων 
  ὁ θηριώδης ἐξ Ἀρμενίας Λέων, 
  δράκων ὁ δεινός, σαῦρα καὶ φρῆνος, ὄφις, 
  μάχην ἀνιστῶν κατὰ σεπτῶν εἰκόνων 
 2520 πρὸς τῶν ἀληθῶς εὐσεβούντων τὸν βίον, 
   Ῥώμης προέδρῳ στέλλεται πρεσβυτέρας 
  εἰς συμμαχίαν εὐσεβῶν ὀρθοφρόνων 
  καὶ δυσσεβούντων ἐν μάχαις τῶν εἰκόνων 
  καταστροφὴν μάλιστα καὶ δίκης μάχην. 
 2525 Ἐμβὰς τολοιπὸν ἐν τριήρει σὺν τάχει 
  ἔπλει καθ᾿ ὑγρῶν εὐσεβῶν στῆσαι μάχην· 
  αἴφνης δ᾿ ἐπεισφρήσασα τὶς ναυαρχία 
  ἐκ λῃστρικῆς σπείρας δε συνειλεγμένη 
  ζωγροῦσιν εὐθὺς σὺν τριήρει τὸν μέγαν 
 2530 τὸν Ἰωσήφ, τὸ θαῦμα τῆς μελῳδίας. 
  Κρήτῃ δ᾿ ἐν αὐτῇ κατιόντες ἀθρόον 
  φρουραῖς ἀφύκτοις ἐμπεδοῦσι τοὺς πόδας 
  κλοιοῖς τε τὸν τράχηλον ἅμα καὶ χέρας 
  βαρυταλάντοις ἐκπιέζουσιν ὅλως 
 2535 λιμῷ τε δίψῃ καὶ πάσῃ κακουχίᾳ 
  καὶ ζῶντα δεικνύουσιν ὡσπερεὶ νέκυν. 
  Χρόνος παρῆλθεν οὐ βραχὺς τῷ γεννάδᾳ 
 
2527 τίς Β : haud ἐπεισφρήσασά τις scribendum   
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  ἐν τῇ φυλακῇ προσταλαιπωρουμένῳ, 
  ἀλλ᾿ ὁ Κρατῶν ἄνωθεν ἵλεων βλέπει, 
 2540 ἐξαίσιον δὲ καὶ πάλιν φαίνει τέρας 
339r  τῷ Νικολάῳ τὴν τιμὴν πᾶσαν νέμων· 
  ὅπως δὲ συνέδραμεν, ἀκούειν πρέπον. 
  Παρῆν ἑορτὴ τῶν Χριστοῦ γενεθλίων· 
  ὁ γοῦν Ἰωσὴφ παννύχιον τὴν στάσιν 
 2545 καίπερ κεκυφὼς τοῖς σιδηροῖς πρὸς χθόνα 
   τῷ δημιουργῷ προσφόρως ἀνεκρότει, 
  ᾠδὴ μελῶν δὲ πρὸς τὰς ἀλεκτρυόνων 
  ᾠδὰς παρῆκτο καὶ βραχὺ προσωτέρω· 
  αἴφνης δ᾿ ὑπὲρ ἥλιον ἔνδοθεν φάος 
 2550 πίμπλησιν ἅπαν φυλακῆς τὸ χωρίον 
  καί τις γεραρὸς ἱερῶς ἐσταλμένος, 
  ἡδὺς πολιός, φαλακρὸς τὰ πρὸς τρίχας, 
  τούτῳ προσιὼν συγκεκυφότι λίαν 
  «ἐμὲ» κράζει μέγιστον αἴφνης «ἐκ Μύρων 
 2555 ὁ συγκρατῶν ἅπαντα πανσθενὴς Λόγος 
  σοὶ προστάτην πέπομφεν ἐνθαδὶ μέγαν 
  ἀναγγελοῦντα καὶ χαρᾶς θυμηδίαν 
  καὶ χάριτος πλήσοντα μουσουργημάτων, 
  δι᾿ ὧν κροτήσεις ἐμμελῶς ἅπαν κλέος 
 2560 πάντων ἁγίων καὶ Κόρης σὺν ἀγγέλοις. 
  Ἴσθι τολοιπόν, ὡς ὁ θὴρ σαφῶς Λέων 
  λιπὼν τὸ βιοῦν παρεπέμφθη τῇ κρίσει· 
  ἐκκλησίᾳ δὲ καὶ πάλιν ὁ δεσπότης 
  δώσει γαλήνην καὶ τιμὴν τῶν εἰκόνων 
 2565 ὑπὲρ τὸ πρῶτον ἀδιάσειστον στάσιν.» 
  Ταῦτα κατειπὼν κόμμα βραχὺ βιβλίου 
339v  τούτῳ φαγεῖν δίδωσιν ἐκ χειρὸς φέρων· 
  τούτοις δ᾿ ὑπῆρχεν ἡ γραφὴ τοῦ βιβλίου· 
  «Ὁ συμπαθὴς τάχυνον οἰκτίρμον, Λόγε, 
 2570 ὡς οἶκτον αὐχῶν σπεῦσον ἱκέτας ῥῦσαι, 
  ὅτι τὸ σύμπαν δυνατῶς ὑπεξάγεις.» 
   Ὁ δ᾿ Ἰωσὴφ ἤσθιε τὰ γεγραμμένα 
  ὑπὲρ μέλι δοκοῦντα σὺν τῷ κηρίῳ 
  λάρυγγι τούτου καὶ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ. 
 
codd. (2541-2639 Η) B  

2544    v. om. Η    2561 τολοιπὸν Β : τὸ λοιπὸν Η 2574 λάρυγγι Β : πάρυγγι Η : φάρυγγι Pa. 
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 2575 Τούτων τελουμένων δε τῶν τεραστίων 
  ἅπαν σιδηροῦν ἐκ μελῶν ὅλων βάρος 
  ἔπιπτεν αὐτόματον ἐκφέρων ψόφον· 
  τούτων δ᾿ ἁπάντων εἰς τέλος ἀφιγμένων 
  θείᾳ δυνάμει τοῦτον ἁρπάσας ὅλως 
 2580 ἐκ τῶν θόλων ἤνεγκε μακρὰν αὐτίκα· 
  μετάρσιον δὲ πρὸς τὸν ἀέρα φέρων 
  ἐν ἀκαρεὶ δίδωσι τῇ Κωνσταντίνου, 
  ἐν τοῖς Ὀρμίσδου, παντελῶς ὑπὲρ λόγον· 
  ἔνθα φανεὶς ἤγειρε δόξαν ἀθρόον 
 2585 τῷ Νικολάῳ, τῷ σοφῷ μυροβλύτῃ. 
  Ἐντεῦθεν αὐτὸν κατὰ τὴν Πέμπτην λόγος 
  Χριστοῦ σὺν ἅμα τοῖς σοφοῖς ἀποστόλοις 
  ἔταξε μέλπειν Ἰωσὴφ ὁ γεννάδας, 
  ἐκκλησίας πλήρωμα τῶν χριστωνύμων· 
 2590 κἂν καὶ φανὲν πρὸς βάρος τοῖς θύταις τότε, 
  εἰ Νικόλαος τὴν προτίμησιν ἔχει 
  τῶν ἱεραρχῶν, ἡσυχαστῶν, μαρτύρων, 
340r  ἔφη τὸ σύμπαν τῆς σοφῆς μουσουργίας, 
  τοὺς ἱεροὺς ἅπαντας αὐτοῦ κανόνας 
  2595 φθερεῖν παραυτὰ καὶ πυρὶ δοῦναι φλόγα, 
  εἰ μὴ καὶ Νικόλαος σὺν ἀποστόλοις 
  Πέμπτῃ πρὸς αὐτῇ καταταχθείη τάχος. 
  Ἵνα τολοιπὸν μὴ λάβῃ πέρας λόγος, 
  ἅπας δὲ κόσμος ἐκ μέσου τῶν κανόνων 
 2600 ἀρθῇ προφανῶς Ἰωσὴφ μελουργίας, 
  Χριστοῦ δ᾿ ἀκοσμήσειε τὴν ἐκκλησίαν, 
  παρεῖτο τοῖς σύμπασι τὰ πεπραγμένα. 
  Kαὶ Νικόλαος ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου 
  καθ᾿ ἑβδομάδα ταῖς ὅλαις ἐκκλησίαις 
 2605 συνευλογεῖσθαι τοῖς σοφοῖς ἀποστόλοις 
  ἐξ Ἰωσὴφ εἴληφε καὶ Θεοῦ γέρας 
  τῆς χάριτος μάλιστα καὶ τῶν θαυμάτων. 
 
  2607a Eἰκοστὸν ὡς ἔνατον ἔστω σοι τόδε. 
 
 Ταῦτα μὲν οὕτως ἐνθαδὶ διαγράφω 
 
2575 δὲ Β 2597 καταταχθείη τάχος Β :  κατὰ χθείη τάχος H : καταχθείη τὸ τάχος Pa.  2601 

δ’ ἀκοσμήσειε Β : διακοσμήσῃ H 2605 συνευλογεῖσθαι H : σὺν εὐλογεῖσθαι Β         2606 ἐξ Ἰωσὴφ Β : 

ὁ δ’ Ἰωσὴφ H 
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  ἐκ τῆς θαλάσσης ὑποδείξας σταγόνα 
 2610 —ἐκ γεύματος τὸν πίθον, ἡ παροιμία—· 
  πρὸς γὰρ τὸ σύμπαν τῶν ἀπείρων θαυμάτων 
  τοῦ Νικολάου, τοῦ σοφοῦ μυροβλύτου, 
  ἴσως ἐπιλείψει με καὶ χρόνος γράφειν, 
  ὅπου γε καὶ νῦν μετρίων λελεγμένων 
 2615 ὁρῶ τὰ κέντρα τῶν κακῶν μωμοσκόπων 
  φρίσσοντα καὶ πλήττοντα, πλὴν οὐ καιρίαν,    
  ἅπερ σεσιώπηται τῷ πάλαι χρόνῳ, 
  πρὸς εὐγενῆ τε φράσιν ἠττικισμένην 
340v  ἐλθόντα μήπω τοῖς σοφοῖς τὰ πρὸς λόγον 
 2620 νῦν εἰσφέρουσι πᾶσιν ἐν παρρησίᾳ, 
   καὶ ταῦτα μέτρῳ γραφικῆς εὐρυθμίας. 
  Ἐγὼ δ᾿ ἐροίμην τοῖς λέγουσι μετρίως· 
   εἰ ταῦτ᾿ ἀληθῆ μηδαμῶς τῶν θαυμάτων 
  ὡς μὴ τυχόντα φράσεως τῆς ποικίλης, 
  2625 πῶς θαυματουργὸς ὁ Νικόλαος, φράσον· 
  εἰ δ᾿ ἡ θέσις ἔνεστιν ἀληθεστάτη 
  πάντως ταδὶ πάρεισι πράγματα λόγου· 
  ὡς γὰρ χελιδὼν οὐκ ἔαρ μία φέρει 
  καὶ πρᾶξις οὕτως οὐ μία καὶ δευτέρα 
 2630 τὸν θαυματουργὸν ἀκριβῶς παριστάνει 
  ἢ σύ γ᾿ ἂν ἅπαν ἀκριβῶς πεφρασμένον 
  ἐκ τοῦ μέσου ῥίψειας, ὡς ῥίζαν ἔχον, 
  ἐκ τῶν χθαμαλῶν καὶ χαμαιζήλων λόγων. 
  Ὅτι δὲ μὴ πέφρασται τοῖς παλαιτέροις, 
 2635 τὸ καινὸν οὐδέν· εἰ γὰρ ἅπαν ἐγγράφειν 
  ἔδει τεράτων καὶ μᾶλλον Νικολάου 
  οὐδ᾿ αὐτὸν οἶμαι, τὸ φρικῶδες εἰ δέον 
  ὧδε γράφειν πάρεστιν, ὡς τολμητέον 
  κόσμον βαστάσαι τῆς γραφῆς τὰ βιβλία  
 2640 ἢ καὶ μόνος βίος δε τούτου καὶ μόνου 
 
 
2610 cf. vv. 1726-29  2628 cf. Arist. Eth. Nic. 1098a 18 et LSJ s.v. χελιδών        
codd. (2639 seq. om. Η) B           

 2614 μετρίων Β : μετρίως H 2615 ὁρῶ Β : ὁρᾷς H  2616 καιρίαν : καιρίως primum scripsit 

et postea καιρίαν superscripsit Β        2622 ἐροίμην Βpc Η : ἐρήμην Βac ut vid.        2629 οὕτως Η : 

om. B         2630-32 sic B : τὸν θαυματουργὸν ἀκριβῶς πεφρασμένον / σὺ δ’ εἰ ’κ μέσου ῥίψειας ὡς 

ῥίζαν ἔχον Η      2634 τοῖς παλαιτέροις : τῷ παλαιτέρῳ primum scripsit et postea τ(οῖς) παλαιτέρ(οις) 

superscripsit Β  2635 ἐγγράφειν B : ἐγράφη Η   
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  ἤρκει καθάπαξ εἰς ἀνάγνωσιν χρόνου. 
  Τοῖς δ᾿ αὖ γε μέτροις οἶδα προσχρησαμένους 
  πολλοὺς ἀληθῶς καὶ τῶν ἐκκρίτων ἄγαν 
  ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ λόγοις τῶν ἁγίων· 
341r 2645 πλὴν ἀλλὰ μώμου τὸ κέντρον ὑπεκκλῖναι 
  τῶν ἀδυνάτων ἔστιν ἐν πᾶσι λόγοις. 
  Σοί, μυροβλύτα, τάδε παρέστω μόνῳ 
  δεκτὰ προσηνῶς εὐάρεστα καὶ φίλα, 
  ὅπως ἀνεγράφησαν, εἰδότι λίαν, 
  2650 ὅσου μετὰ ζέοντος ἐκ ψυχῆς πόθου 
  καὶ σωφρονοῦσιν ἐν λόγοις κατὰ λόγον 
  ὡς σχοῦσι πεῖραν τὰ καλὰ διακρίνειν· 
  ἄλλων δ ᾿ ἐμοὶ πάρεστιν, ὡς βραχὺς λόγος· 
  «ὁ γὰρ κακὸς» γράφει τις ἐν τραγῳδίαις, 
 2655 «οὐδὲν ἴσως πάρεστιν ἄλλο τῷ βίῳ 
   ἢ κακὸς ἀεὶ κἀν καλοῖς κἀν μετρίοις». 
 

  2656a Καὶ τριακοστὸν τοὺς ἐπιλόγους δέχου. 
 
  Ἀλλὰ σφραγίσω τοῖς καλοῖς ἐπιλόγοις 
  τοῦ Νικολάου τὸν λόγον μυροβλύτου 
  ὡς ἐκταθέντα τοῖς λόγοις τῶν θαυμάτων. 
 2660 Σοὶ ταῦτα, Νικόλαε, πρὸς θεοῦ γέρα 
  τούτοις ἀμοιβαὶ τῶν πόνων καὶ τῶν κόπων, 
  ἔπαθλα ταῦτα τῶν ἀγώνων σου, μάκαρ, 
  ἀσκητικῶν μάλιστα τῶν ὑπὲρ φύσιν  
  πρὸς τὸν παρόντα καὶ βραχὺν φημὶ βίον· 
 2665 τὰ γὰρ ἐκεῖσε τὰ τοῦ μέλλοντος χρόνου 
  ἐκεῖνα πάντως εἰσὶν εὐστοχωτάτως, 
  τὰ μήτ᾿ ἐφικτὰ καὶ θεατὰ ταῖς κόραις 
  μήτε πρὸς ὠσὶν ἐμφανῶς ἀκουστέα 
  καὶ καρδίας ἥκιστα ληπτὰ πρὸς φύσιν, 
 2670 ἅπερ μεμαθήκαμεν ἐκ γραφῆς Παύλου 
341v  τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν ἑτοιμάσαι. 
  Οὔκουν δ᾿ ἐγώ σε παρίδω νῦν καλέσαι 
  καὶ μάρτυρα κάλλιστον ἢ στεφανίτην 
  καὶ μᾶλλον ἀναίμακτον ἀθλητὴν ὅλως, 
 2675 ὅσα γε τείνειν πρὸς προαίρεσιν τάχα 
 
2654-6 cf. fontem non inveni 2660-2691 cf. Metaphr. 32          2667-71 cf. 1 Cor. 2, 9 

2647 παρέστω scripsi : πάρεστω B         2654 τίς Β   2663 ὑπερφύσιν Β 
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  γινώσκομεν μάλιστα καὶ προθυμίαν 
  μόνῃ προσευχῇ τὸ κράτος τῆς κακίας 
  καταβαλόντα καὶ σκεδάσαντα ξένως 
  καὶ πάνυ καλῶς ἀνακληθέντα πάλιν 
 2680 τῆς ἐξορίας τῷ λαῷ χριστωνύμων 
  μετὰ τροπαίων ἱερῶν παγκοσμίως 
  τιμήν τε τὴν πρώτιστα κἀν τῇ δευτέρᾳ    

  δεξάμενον κάλλιστα σὺν εὐφημίαις, 
  ἡμῶν ἐν αὐτῷ τῷ Θεῷ καὶ δεσπότῃ, 
 2685 Χριστῷ Ἰησοῦ τῶν ὅλων τῷ Κυρίῳ, 
  μεθ᾿ οὗ Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύματι πάλιν 
  τῷ παναγίῳ καὶ παναγάθῳ μόνῳ 
  καὶ ζωοποιῷ καὶ τελείῳ τὴν φύσιν 
  σὺν προσκυνήσει δόξα τιμὴ καὶ κράτος 
 2690 ἀεί τε καὶ νῦν εἰς ἀπειρίαν χρόνων 
  αἰῶνας εἰς σύμπαντας αἰώνων πρέπει. 
         ἀμήν. 
 
  Τῶν εἰς τὸν Νικόλαον ἰάμβων στίχων 
  τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου 
  ἄριστον ὧδε καὶ καλὸν ἰδοὺ τέλος· 
 342r 2695 Θεῷ τολοιπὸν δόξαν ἐγκαίρως ᾄδω. 
   
   
Ὁμοῦ στίχοι τοῦ τε προλόγου, τῆς ἐπιγραφῆς, τοῦ λόγου τῶν θαυμάτων 
                  καὶ τοῦ τέλους δισχίλιοι ἑπτακόσιοι.  
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