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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΑΝΙΑΣ 
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ 

(Συμβολή στήν έκδοση των έργων τοΰ Θεοδώρου)

Τοΰ Θεοδώρου, επισκόπου Άλανίας, σώζονται, εξ'- έργα, άπδ τά όποια 
έχουν έκδοθεΐ τά δύο, ό Άλανικδς1 καί ό Λόγος εις τδν Παναγιώτατον πα
τριάρχην Γερμανόν2, ένώ τά τέσσερα άλλα παραμένουν ανέκδοτα3. Σκοπός 
τής παρούσας μελέτης είναι νά έξετάσει τήν editio princeps τοΰ δεύτερου 
αύτοΰ κειμένου πού, δπως διαπίστωσα άπδ μιά πρόχειρη ματιά, έχει έκδο- 
θεΐ κατά τρόπο μή ικανοποιητικό. Επίσης ή μελέτη αύτή αποτελεί καί τδν 
προάγγελο τής έκδοσης ή έπανέκδοσης καί των έξι γνωστών έργων τοΰ Θε
οδώρου, τήν όποια σκοπεύω νά δώσω σύντομα. Γιά τήν επανεξέταση τοΰ 
παρόντος κειμένου σκέφθηκα δτι τδ πρακτικότερο ήταν νά τδ άνατυπώσω 
στο τέλος τής μελέτης μου δπως ακριβώς τδ δίνει ό πρώτος εκδότης καί νά 
ακολουθήσω τήν ’ίδια στιχαρίθμηση. Τδν έλεγχο τοΰ μοναδικοΰ χειρογράφου, 
τοΰ Oxon. Barocc. 131, τδν έκανα άπδ τις τέσσερις φωτογραφίες πού δίνει 
ό Α. Καρπόζηλος στδ τέλος τοΰ άρθρου του.

Τίτλος: Στδ χειρόγραφο δεν διαβάζεται κυρίου άλλά ή συντομογραφία 
κ“ πού μεταγράφω κνροϋ· ο συνήθης τίτλος τών έπισκόπων ήταν στη γε
νική κυρον, βλ. Lampe, Lexicon s. ν. κΰρις, gen, κυροΰ, «form of κύριος 
used as a title of respect, Lord, Sir».

1 Ή φράση ή σκηνή τον μαρτυρίου  μεταφράζεται άπδ τδν Κ. «the 
Arc of the Tabernacle, ένώ στδν στίχο 2 ή σκηνή τοΰ λόγου μεταφράζεται 
«the Tabernacle of the Word». Νομίζω δτι στήν πρώτη περίπτωση έπρεπε 
νά μεταφραστεί «the Tabernacle of the Law» ή «the Arc of the Law».

1. Πρώτη έκδοση στήν PG  140, 388-413" βλ. και Μ. Νυσταζοπούλου, 'Ο Ά λα -  
νικός τοϋ επισκόπου Άλανίας Θεοδώρου καί ή εις τον πατριαρχικόν θρόνον άνάρρησις 
Γερμανού τοϋ Β', Ε Ε Β Σ  33 (1964), σ. 270-278.

2. Πρώτη έκδοση από τον Α. Καρπόζηλο, An unpublished Encomium by Theo
dore Bishop of Alania, B yza n tin a  6 (1974), a. 229-249.

3. Τά αναφέρει ό Κ. στο όέρθρο του, σ. 230, καί περιέχονται στον κώδικα Ottob. 
407 τοϋ 17ου αιώνα: l r  ’Ηθικά εν τμήμααι δέκα· 29ν Λ όγος έπιστολιμαϊος πρόζ τήν 
Κωνσταντινούπολή και τούζ ένόημοϋντας τών επισκόπων  36r Λ όγοζ σχεδιασθεΐζ ε ’ιζ 
τήν ταφήν τοϋ σωτήρος Χρίστου' 3 9ν  Ματθαίος ή λόγος εν τμήμααιν επτά.
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2 τά  νϋν : Τό χειρόγραφο καί εδώ καί στον στίχο 53 δίνει ταννν. 'Ο Κ.
παραλείπει νά σημειώσει στο κριτικό υπόμνημα τά, ελάχιστα, έξ άλλου, 
σφάλματα του χειρογράφου: 33 μετακ ινε ίτο  a. corr. (ο ϊ supra ε ϊ) , 61
δφθαρμονς, 63 (καί 82 καί 137) Μωνσέος άντί Μωϋσέως, 66 καί 138 
‘Ηλιού άντί Ή λιον, 164 μαθητειώντα  άντί μαθητιώντα.

3 Μετά τό ύπηρετούμένος ό Κ. δεν βάζει καμιά στίξη, ένώ τό χειρό
γραφο δίνει άνω τελεία. Έγώ θά έ'βαζα άπλούστερα ενα κόμμα.

5 Πριν άπό τό θεορρήμων δ Κ. παρέλειψε έ'να καί.
6-7 Στο χειρόγραφο υπάρχει κόμμα μετά τό ύψηλότερον. Μέ τό νά 

μή σεβαστεί τη στίξη του χειρογράφου1, ό Κ. δεν κατάλαβε τό νόημα του 
χωρίου καί μεταφράζει λανθασμένα, δχι μόνο αύτή την ένότητα άλλά καί 
όλόκληρη τή φράση: «He envisions fire, b u t2 ou rs c o n t em p la t e s  th e  
h igh era, th e  fo rm le s s  transcending above». Έ τσι δμως άνακύπτουν τέσ
σερα προβλήματα: α) πώς είναι δυνατόν νά συνταχθεΐ μία άντίθεση άνάμε- 
σα στο έκεΐνος θεαματίζετα ι πϋρ  καί στο εκ γάρ  των ήμετέρων τό νψηλό- 
τερον οϋτος νπεράρας τά  τήδε, β) τί εξηγεί τό γάρ ; γ) ή μετάφραση «the 
formless transcending above» προϋποθέτει γραφή ύπεράραν μέ υποκεί
μενο τό άνείδεον καί οχι νπεράρας πού τό υποκείμενό του δεν μπορεί νά εί
ναι άλλο άπό τό οϋτος, δ) τέλος τό σημαντικότατο τά  τήδε εμεινε άμετά- 
φραστο. Όλα αυτά τά ερωτηματικά έξαφανίζονται άν έκδώσουμε τό χωρίο 
ώς έξης: έκεΐνος θεαματίζετα ι πνρ (εκ  γάρ των ήμετέρων τό ύψηλότερον), 
οϋτος φαντάζεται τό άνείδεον νπεράρας τά  τήδε, καί άν μεταφράσουμε 
«(That one envisions fire (it is the higher of our symbols), this one 
transcending this world contemplates the formless».

7-8 Ή φράση φωνής εκείνος ακούει μεταφράζεται λανθασμένα «He 
listens a voice» γιατί τό h e  παραπέμπει στο υποκείμενο των προηγουμέ
νων ρηματικών τύπων φαντάζεται καί ύπεράρας πού είναι τό οϋτος «this 
priest», ένώ τό υποκείμενο του άκούει είναι τό έκεΐνος «That priest», καί 
έτσι έπρεπε νά είχε μεταφράσει ό Κ.

8. Στο χειρόγραφο διαβάζεται ευκρινέστατα λόγος. Ό Κ. έπρεπε νά 
σημειώσει στο κριτικό υπόμνημα τό ένδεχόμενο λάθος τοϋ χειρογράφου.

9 Ή φράση μικρόν έθνος ώς κα ι μεταρρ ιπ τε ϊσθα ι κα ι μετατίθεσθα ι 
μεταφράζεται άπό τον Κ. έσφαλμένα ώς έξης: «... in order to free Israel,

1. Αυτό ό Κ. τό κάνει άρκετά συχνά, δπως θά δοϋμε στή συνέχεια αύτης τής μελέ
της, χωρίς νά άντιληφθεϊ δτι ή στίξη τοϋ χειρογράφου είναι συνήθως άρκετά σωστή καί 
δτι, αν τήν είχε  σεβαστεί, Θά είχε άποφύγει πολλές παρανοήσεις τοϋ κειμένου.

2. Γράφω μέ πλάγια γράμματα δσες λέξεις της μετάφρασης νομίζω δτι άποδίδουν 
λανθασμένα τό κείμενο.

3. Γιά τήν έκφραση εκ των ήμετέρων τό ύψηλότερον, πού εδώ ό Κ. μεταφράζει 
έσφαλμένα, βλ. παρακάτω στ. 34 εκ των ήμετέρων γάρ ή νεφέλη, πού δ Κ. μεταφράζει 
σωστά αύτή τή φορά «The cloud is one of our symbols».
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so that a small nation be overturned and relocated». Έτσι ή ανατρο
πή καί μετεγκατάσταση του ’Ισραήλ, κάτι προφανώς αρνητικό καί εχθρι
κό, παρουσιάζεται άπό τον Κ. ώς υπηρεσία πού του πρόσφερε ό Μωϋσής(!), 
καί αυτό γιατί ο Κ. έξέλαβε την άπαρεμφατική πρόταση ώς τελική, ενώ 
είναι προφανώς συμπερασματική, έξαρτώμενη άπό τό μικρόν «a nation 
small (enough) to be turned upside down and relocated».

9 μετατίθεσθα ι είναι ή πραγματική γραφή τοϋ χειρογράφου καί οχι 
μεταστίθεσθα ι, όπως έσφαλμένα διάβασε ό Κ. Γιά τό σχήμα τοϋ τ πρβλ. 
τή λέξη οϋτος πού άκολουθεΐ.

10 Δεν συμφωνώ μέ τή μετάφραση τοϋ τέως «in the meantime» πού 
εδώ έχει, νομίζω, τή σημασία τοϋ «up to this time», ή τοϋ «to begin with».

12 Δεν δικαιολογείται τό κόμμα πού πρόσθεσε ό Κ. μετά τό έμω Ιερει, 
δοτική οργανική έξαρτώμενη άπό τό καταγγέλλοντα ι πού άκολουθεΐ.

13 διά τό σύντρ ιμμα τής φύσεως μεταφράζεται άπό τον Κ. «for the 
affliction of the human nature», ένώ προφανώς ή διά  αΐτ. εκφράζει 
έδώ τό αναγκαστικό αΐτιο, καί συνεπώς ή φράση πρέπει να μεταφραστεί 
«...proclaim the crucifixion of the Son because of the ruin of the na
ture», άφοΰ τό σύντριμμα τής φύσεως είναι ή αιτία πού προκάλεσε τήν σταύ- 
ρωσιν τοϋ υΐοϋ.

15 μεγάλου μυστηρ ίου  μεταφράζεται άπό τον Κ. «of the great my
stery», ένώ ορθότερα έπρεπε νά μεταφραστεί «of a great mystery».

16 νυν «now» έχει μείνει αμετάφραστο.
16 διδοΰσα τον λόγον αυτόν κα ί πρώτον μυστήριον μεταφράζεται έ

σφαλμένα άπό τον Κ. «providing him (this priest) with the Word and 
the first mystery». ’Έτσι τό δίδωμι τό συντάσσει ό Κ. μέ δύο αιτιατικές: 
δίδωμί τινά  (=  αύτόν) τι (=  τον λόγον)  άντί γιά τήν κανονική σύνταξη 
δίδωμί τ ιν ί τ ι. Αυτή ή άνωμαλία τής σύνταξης πού υίοθετοϋσε ό Κ. έπρε
πε νά τον είχε κάνει νά καταλάβει οτι είχε παρανοήσει τό κείμενο. Έξ άλ
λου ο έδώ Ιερεύς δηλώνεται στο κείμενο πάντα μέ τήν άντωνυμία ουτος καί 
δχι μέ τήν άντωνυμία αυτός. Συνεπώς δεν ύπάρχει καμιά συντακτική άνω- 
μαλία καί ή φράση σημαίνει «providing th is  Word and the first mystery».

17 'Η φράση αεί προστιθεμένου τοϋ συνιέναι τά  μυστικά  μεταφράζεται 
άπό τον Κ. «By perpetually adding the mysteries to knowledge». 
’Αλλά τότε ποιό είναι τό υποκείμενο τής μετοχής προστιθεμένου; Μήπως 
δ ενταύθα ιερεύς; ’Αλλά τότε έπρεπε νά δηλώνεται μέσα στο κείμενο. ’Επί 
πλέον ή μετάφραση «to knowledge» προϋποθέτει οτι έπρεπε νά είχαμε τώ  
συνιέναι. Καί τά δυο αύτά. προβλήματα αίρονται αν έννοήσουμε οτι ή κατά 
γενική άπόλυτο μετοχή προστιθεμένου  είναι παθητικής διάθεσης καί οτι 
τά μυστήρ ια  είναι τό κατ’ αιτιατική άμεσο άντικείμενο τοϋ συνιέναι. ’Έτσι 
τό χωρίο πρέπει νά μεταφραστεί «By perpetually adding the under
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standing1 of the mysteries» (κατά λέξη «by the understanding of the 
mysteries being perpetually added»).

21 'Η άνω τελεία μετά τή λέξη δυνατόν είναι, άδικαιολόγητη. Δεν έπρε
πε νά τεθεί καμιά στίξη ανάμεσα στούς δύο κατηγορηματικούς προσδιορι
σμούς έξονδενωμένον κα ί δυνατόν άπό τή μία μεριά και τούς δύο επιρρη
ματικούς προσδιορισμούς το ΐς  άπολλυμένοις καί το ΐς  σωζομένοις άπό τήν 
άλλη, άλλοιώς αναρωτιέται κανείς άπό ποϋ έξαρτώνται αύτές οί δοτικές 
καθώς καί οΐ δύο μετοχές προπέμποντα  καί καταπαύοντα. Έξ άλλου ή με
τάφραση «the former indicative of the damned ..., the latter of the sa
ved...» δέν μέ βρίσκει σύμφωνο: οί δύο δοτικές εκφράζουν τό οργανο ή τό 
μέσο πού κάνει τον αληθή Δαυϊδ νά είναι έξουδενωμένος (τό οργανο είναι 
εδώ ο ί άπολλύμενοι) καί δυνατός (τό οργανο εδώ είναι ο ί σωζόμενοι). Γι’ 
αυτό μεταφράζω «the former (i.e. weak) by the damned..., the latter 
(i.e. strong) by the saved ...».

24 'Η φράση προς τά  πελάγη των θείων τεραστίων ευθύς ναντιώ  με
ταφράζεται άπό τον Κ. «I sail right away to the seas of the divine mar
vels», ένώ τό ρήμα ναντιώ  δέν φαίνεται νά έχει ποτέ τή σημασία «to sail» 
άλλά μόνο «suffer from seasickness or nausea». Πιθανόν ό Κ. τό συγχέει 
μέ τό ρήμα ναυτίλλομα ι «to sail». Έ τσι τό χωρίο πρέπει νά μεταφραστεί 
«Before the seas of the divine marvels I suffer from seasickness».

27 Ό Κ. έπρεπε νά είχε βάλει κόμμα μετά τή λέξη αποκαλύψεων.
27-28 'Η μετάφραση «and consecrate the Word for the people and 

f o r  th e  o th e r s  a n d  th a t  which the present festivity provides» δέν είναι 
σωστή, γιατί το ΐς  τε άλλοις δέν είναι έ'μμεσο άντικείμενο ή δοτική χαριστι
κή στό έγκαίνιζε  όπως τω λαώ  οΰτε συμπλέκεται χάρη στο μόριο τε μέ τω  
λαω  άλλά εϊναι δοτική τής αιτίας, ένώ τά μόρια τε κα ί συμπλέκουν τό άλ- 
λοις μέ τό έννοούμενο έκείνοις, a n t e c e d e n s  τοϋ έξ ών.

29 το ΐς  πολλοϊς τήν διάνοιαν προέρχεται άπό παρανάγνωση τοϋ Κ. γιά 
έκείνη τή γραφή πού πράγματι δίνει τό χειρόγραφο καί πού είναι το ΐς  π α - 
χνλοΐς τήν διάνοιαν. Συνεπώς έπρεπε νά μεταφραστεί, δχι «which the 
Letter kept hidden from the m in d  o f  m a n y  άλλά «from those who 
are thickish in mind».

32 Ή φράση παρθενική δέ ή  βάτος ούσά γε αψαυστος κα ί προβάλλε
τα ι τάς άρετάς μεταφράζεται κακώς άπό τον Κ. «Virginal is the bush, 
u n to u ch e d  an d  p r o j e c t i n g  the virtues», άντί γιά τό ορθό «Virginal is 
the bush, being untouched, and projects the virtues».

34 Ή φράση περί τής νεφέλης παρ' fj μεταφράζεται άνακριβώς άπό τον Κ. 
«about the cloud f r o m  which» άντί γιά «...near which» ή άπλώς «where».

1. αυνίημι σημαίνει «to understand» μάλλον παρά «to know».
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35 Στή φωτογραφία δεν διαβάζεται άφεΐσαν άλλα μόνο άφ ε ϊσ[ ], 
καί ή συνέχεια καλύπτεται άπδ τή στάχωση. Είναι βέβαιο δτι άν κοιτάξει 
κανείς τδ ΐδιο τδ χειρόγραφο θά διαβάσει αύτδ πού ή σύνταξη απαιτεί σ’ 
αύτδ τδ σημείο, δηλαδή άφεΐσα. ’Έπρεπε λοιπδν έδώ ό Κ. νά γράψει άφεϊ- 
σ [α ]. Είναι έξ άλλου χαρακτηριστικό δτι ό ίδιος ό Κ. μεταφράζει σωστά, 
σάν νά υπήρχε άφεΐσα'. «The cloud is one of our symbols, departed 
from ...».

36 κ.έ. et δέ κα ί πλακ ϊ... 40 μνστικώτερον: Ό τρόπος πού έκδίδει, ι
δίως πού στίζει ό Κ. τδ χωρίο αύτδ δεν είναι σωστός. Τδ χωρίο άποτελεΐ- 
ται άπδ μία δευτερεύουσα (εΐ δέ κα ι πλακ ι ό θείος λόγος έγγέγραπτα ι), μία 
παρενθετική έπεξηγηματική {δει γάρ αύτω ... ήδονα ΐς) καί μία κυρία {εχει 
κα ί ή σκηνή... μνστικώ τερον). Συνεπώς πρέπει νά βγάλουμε τδ κόμμα με
τά τδ έγγέγραπτα ι, νά βάλουμε τήν έπεξηγηματική πρόταση μέσα σέ πα
ρενθέσεις καί νά άντικαταστήσουμε μέ κόμμα τήν άνω τελεία μετά τό 
ήδοναΐς. 'Η μετάφραση επίσης περιέχει άνακρίβειες. Πρέπει νά γράψουμε, 
δχι «If the divine Word ..., it was necessary because... pleasures. The 
Tabernacle...», άλλά «If the divine Word... (and that because it must 
...), the Tabernacle...».

38 Ό  Κ. διάβασε εχει κα ι ή σκηνή τό άγιασθα ι ούχ απαν, ένώ στήν 
πραγματικότητα διαβάζεται στή φωτογραφία ...ο ύχ  απα[ ] καί φαίνονται 
τά ίχνη ένδς κάθετου γράμματος, δηλαδή ένδς ξ {ούχ άπαξ άλλά «not sim
ply but»)1. ’Αντίθετα ή φράση ούχ απαν θά ήταν έδώ άκατανόητη καί θά 
μεταφραζόταν «not all the sanctity», ένώ ή μετάφραση «The Tabernacle 
possesses n o t  only sanctity but» δείχνει δτι ό Κ. κατάλαβε τδ νόημα άλ
λά άποκατέστησε ένα κείμενο άντίθετο μέ τδ νόημα αύτό. ’Επί πλέον τδ 
έπίρρημα τέως (στ. 39) έχει μείνει άμετάφραστο, ένώ ή μετάφραση τοΰ μ ν 
στικώ τερον  σάν νά έπρόκειτο γιά ούσιαστικδ (τό μνστικώ τερον «the my
stery») δεν είναι φυσικά άκριβής· τδ μνστικώ τερον  έχει έδώ έπιρρηματική 
σημασία («in a more mystical way»), όπως καί στδν στίχο 50 τελεώτε- 
ρον κα ι μνστικώ τερον («in a more perfect and mystical manner»). Τέ
λος στδν στίχο 39 ή λέξη άγιον  είναι πολύ άμφίβολο άν εϊναι σωστά δια
βασμένη: πρόκειται γιά μία βραχυγραφία άπδ ένα γράμμα δυσδιάκριτο 
πάνω άπδ τδ όποιο υπάρχει ή συντομογραφία ως τών έπιρρημάτων καί αία 
οξεία.

44 τ ί  δέ ή στάμνος, τ ί  δέ τό ένδον θνμ ιατήρ ιον ; εκείνη τον εξ ούρανοϋ 
καταβάντα άρτον είσδέχεται, τοντον τον σεραφικόν άνθρακα κα ι δν Ή σα- 
ίας ψω μίζετα ι, χρνσα δέ άμφω διά τό άρρνπον: 'Υπάρχουν έδώ δύο προ
βλήματα: α) στδ χειρόγραφο διαβάζεται καθαρά εϊ δέχεται (δχι είσδέχε-

1. Ό  Θεόδωρος χρησιμοποιεί αυτήν τήν έκφραση καί στδν στίχο 11.
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τα ι) , ένώ φαίνεται οτι ή ακούσια  διόρθωση της γραφής αυτής άπό τον Κ. 
είναι επιτυχής, γιατί τό εΐ δέχεται δεν φαίνεται νά δίνει ικανοποιητικό νό
ημα· β) άν τό τούτον  άναφέρεται πράγματι στο θυμιατήριον, δπως άκρι- 
βώς τό κατανοεί ό Κ. («while the censer receives the seraphic coal 
which nourished Isaiah»), θά πρέπει νά διορθώσουμε τό τοϋτον σε τοϋτο.

47 Δέν δικαιολογείται ή διπλή στιγμή πού εισάγει ό Κ. μετά τό κα- 
τάπαυσιν, ένώ θά άρκοΰσε ένα άπλό κόμμα.

49 'Η φράση έγκαινίζων ημάς διά τής νοητής σκηνής τα  εγκαίνια  με
ταφράζεται άπό τόν Κ. ώς εξής: «consecrating us for the en ca en ia  (sic) 
of the spiritual Tabernacle», δηλαδή έδώ έπαναλαμβάνεται τό λάθος ποΰ 
διαπιστώσαμε στον στίχο 13, οπού 6 Κ. θεωρεί έσφαλμένα οτι ή πρόθεση 
διά — oc.lt·. δείχνει τόν σκοπό καί ο χ ι  τό άναγκαστικό αίτιο, ένώ ή μή μετά
φραση τοϋ εγκα ίν ια  είναι ακατανόητη. Νομίζω πώς ή φράση αύτή θά έπρε
πε νά είχε μεταφρασθεϊ ώς εξής: «consecrating us because of (ή through) 
the consecration of the Tabernacle».

50 τελεώτερόν τε κα ι μνατικώ τερον μεταφράζεται άπό τόν Κ. «in a 
perfect and mystical manner», ένώ θά έπρεπε νά μεταφραστεί «in a m o
r e  perfect and m o re  mystical manner» λόγω τοϋ συγκριτικοΰ βαθμοΰ 
τών δύο έπιρρημάτων. 'Ομοίως ή φράση εργον τό μέγ ιστον  στον στίχο 56 
έπρεπε νά μεταφραστεί «the greatest work» καί δχι «the great work».

51 αυτός κα ι σννιστάνει τό πρώτον αυτήν: Στή φωτογραφία διαβά
ζεται συνιατ[ ] τό πρώτον αυτούς. ’Έτσι ή κατάληξη τοϋ ρήματος καλύ
πτεται άπό τή στάχω ση· πιθανόν ομως νά μην υπάρχει θέση γιά τέσσερα 
γράμματα ( -ά ν ε ι)  εστω καί συντομογραφημένα, άλλά μόνο γιά ένα (συν- 
ισ τα )1. Τέλος διαβάζεται άρκετά εύκρινώς αυτούς δχι αυτήν πού διάβα
σε ό Κ., καί αυτό δημιουργεί πρόβλημα, γιατί τό αυτούς δέν φαίνεται νά 
μπορεί νά συνταχθεΐ ικανοποιητικά.

55 'Η φράση τοϋ θείου σωτηρίου μεγαλε ιότητα  μεταφράζεται άπό τόν 
Κ. λανθασμένα «of the magnificence of the divine salvation» άντί τοϋ 
όρθοΰ «of the magnificence of the salvatory divinity», έφόσον δέν πρό
κειται γιά τή θεία σω τηρ ία  άλλά γιά τό θειον πού είναι σωτήριον.

56 Μετά τό μέγ ιατον  τό χειρόγραφο έ'χει πολύ σωστά έ'να κόμμα πού 
τό παραλείπει ό Κ. Τέλος, τί σημαίνει τό κόμμα μετά τήν έκφραση «It is 
indeed»;

57 Τό χειρόγραφο δίνει τό πρώτερον, πού πρέπει φυσικά νά διορθω
θεί σέ τό πρότερον, καί οχι τό πρώτον πού διάβασε έσφαλμένα ό Κ. Έξ 
άλλου ή μετάφραση «from the beginning» δέν είναι ορθή, γιατί ό Κ. 
έ'πρεπε νά μεταφράσει «in the past».

1. Πρβλ. τόν τύπο μετανιοτψ  στδν στίχο 75.
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61 εις τά  όρη «to the mountains» καί δχι «to the mountain» πού 
μεταφράζει ό Κ.

67 Μετά το σνγγένητα ι ό Κ. επρεπε νά βάλει κόμμα, άφοΰ τό κα ί δέν 
συνδέει τό σνγγένητα ι καί τό α ισθάνετα ι άλλά τό αναχωρεί καί τό αισθάνε
τα ι, δηλαδή τά ρήματα των δύο κυρίων προτάσεων.

68 Μετά τό θεμέλια ό Κ. βάζει κόμμα, ένώ μετά τό έαντόν (στ. 69) 
δέν βάζει κανένα σημείο στίξης. 'Όμως ή φράση τη  π ρακτική  γάρ δίδωσιν 
έαντόν είναι μία παρενθετική έπεξηγηματική πρόταση καί επρεπε νά εΤχβ 
τεθεί μέσα σέ παρενθέσεις χωρίς κόμμα μετά τή λέξη θεμέλια.

71 'Ο Κ. γράφει τρ ίτον  άντί γιά τή σωστή γραφή τοϋ χειρογράφου 
τρίτον, δπως άντί γιά τις σωστές γραφές τοϋ χειρογράφου γράφει (στ. 84) 
ήδει (άντί fjdei), (στ. 146) βεβαπτϊσθα ι (άντί βεβαπτίσθα ι), (στ. 147) 
ήρετίσατο  (άντί ηρετ ίσατο ), (στ. 183) γλώσσας (άντί γλώ σσας), (στ. 184) 
χείρας (άντί χεϊρας), ένώ στον στίχο 139 επαναλαμβάνει τό /.άθος άνιώντι 
τοϋ χειρογράφου άντί γιά τό ορθό άνιόντι.

71 ...θεηγορίας- εΐ κα ί μηκέτ ι περί ταντα ις, Θεός γιγνωσκόμενος γάρ 
ον γ ινώ σκετα ι: Καί ό τρόπος πού ό Κ. στίζει τό κείμενο καί, έπομένως, ό 
τρόπος πού τό μεταφράζει είναι άπαράδεκτοι. Τό γάρ  πρέπει νά είναι ή 
δεύτερη λέξη τής ενότητας στήν οποία άνήκει, συνεπώς τό σημείο στίξης 
πρέπει νά τεθεί πριν άπό τό γιγνωσκόμενος καί δχι πριν άπό τό Θεός. Αυ
τομάτως τό Θεός προσαρτάται στήν προηγούμενη πρόταση εί κα ί μηκέτι 
περ ί ταντα ις  Θεός μέ τήν οποία τελειώνει ή προηγούμενη φράση. 'Η άνω 
τελεία μετά τό θεηγορίας πρέπει νά άντικατασταθεΐ μέ ενα άπλό κόμμα. 
Τέλος άντί γιά τήν πρόθεση περί (τα ν τα ις )  πού στο χειρόγραφο γράφεται 
μέ τή γνωστή βραχυγραφία πέ πρέπει ορθότερα νά μεταγράψουμε παρά, 
όπως μας τό δείχνει ό ΐδιος ο κωδικογράφος πού στον στίχο 74 γράφει χω
ρίς βραχυγραφία παρ’ η. 'Ομοίως στον στίχο 73 τό π& τη  λεπτή αύρα, επρε
πε ό Κ. νά τό είχε μεταγράψει, δχι περί τη λεπτή αύρα άλλά παρά τη  λεπτή  
ανρα. Μετά άπό αύτά τά σφάλματα είναι φυσικό νά πάσχει ή μετάφραση 
τοϋ χωρίου. ’Έτσι ό Κ. μεταφράζει «the fire which is our divinization. 
I f  God is no longer manifested in t h e s e  i t  is  b e ca u s e  God th ro u gh  c o m -  
p r e h e n d a b le  m ea n s  cannot be comprehended and though visible can
not be visioned; and obviously, a rou n d  the fine breeze, the im m a 
ter ia l and formless, he can be known through incomprehensibility 
rather than comprehension», άντί γιά τό ορθό «the fire which is our 
divinization, e v e n  if God is no longer manifested in th ese . F o r  God 
c o m p r e h en d e d  is not comprehended and visioned is not visioned; 
and obviously, (he is visioned) in  the fine im m a te r ia l breeze and the 
f o r m le s s  in c o m p r eh en s ib i l i t y  rather than comprehension)).
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78 κα ί δ ιδασκάλους κα ι ιερούς κα ι αποστόλους Θεοϋ: 'Ο Κ. διάβασε ιε 
ρείς πού μπορεί νά είναι μιά άκούσια έπιτυχής διόρθωση, δέν αποκλείεται 
δμως το ιερούς νά είναι σωστό, άφοϋ είναι γνωστός τίτλος πού δίνεται σέ 
ιερά πρόσο^πα, δπως λ.χ. οί πατέρες τής έκκλησίας, καί σέ άλλους επιφα
νείς ιερωμένους, πρβλ ό ιερός Α υγουστίνος, ό ιερός Ψελλός κλπ.

80 'Η φράση καίπερ δε όντως εχων ό μέγας κα ι αεί έγκωκώς επεσθαι 
Θεω κα ι θείοις νεύμασι κα ι κ ινήμασ ι, τό γε μην παρόν επιεικώς ύποστέλ- 
λετα ι κα ι υποχω ρεί κα ι τήν αποστολήν ευλαβείτα ι μ ετά  Μωϋσέως βρα- 
δύνας κα ί συν 'Ιερεμία δειλιάσας ον φόβος ήν έχει μεταφραστεί έσφαλμέ
να άπό τόν Κ. ώς εξής: «The great and ever determined, neverthe
less, reasonably avoids the present and withdraws to follow God 
and the divine signs and movements and delaying with Moses, he 
reverences the mission becoming frightened along with Jeremiah who 
was himself in awe», άντί γιά τό ορθό: «Being that this great man and 
being ever determined, nevertheless, to follow God and the divine 
signs and movements, reasonably avoids the present (or in the pre
sent) and withdraws and is frightened of the mission delaying it 
with Moses and being afraid along with Jeremiah there where was 
fear». 'Ο Κ. κατάφερε νά μπλέξει τις προτάσεις καί τις λέξεις πού άνήκουν 
σ’ αυτές.

84 Ή γραφή τοϋ χειρογράφου είναι τόν Μωϋσέα καί οχι τόν Μωϋσε πού 
διαβάζει καί έκδίδει 6 Κ.

86 'Ο Κ. εκδίδει κα ί πρότερον δέ κόλασαν τα , άλλά στή φωτογραφία 
διαβάζεται καί. [ ].ε κολάσαντα· τό πρότερον άποτελεΐ λοιπόν άπλή ει
κασία τοϋ Κ., δπως καί τό δέ, άντί γιά τό όποιο θά πρότεινα γε.

90 κ.έ. 'Ο Κ. έπρεπε νά βάλει ένα κόμμα μετά τό Θεω (στ. 91) γιά νά 
χωρίσει τή λέξη ναόν άπό τήν παράθεσή της, τή λέξη σύμβολον, καί ένα 
κόμμα μετά τό Ίησοΰ, πριν άπό τήν άναφορική πρόταση, ένώ δέν έπρεπε 
νά βάλει κόμμα μετά τό συγκαθέλκεται, άλλά μετά τό τώ  λαώ, άφοϋ ή δο
τική τώ  λαώ  έξαρταται άπό τό συγκαθέλκεται, καί οχι άπό τό γενναται. 
Τέλος έπρεπε νά γράψει παρά  (άπό τό π έ)1 το ις  αίχμαλώτοις. Συνεπώς δέν 
έπρεπε νά μεταφράσει «who is not dragged down to Babylon but is 
born f o r  th e  sak e o f  th e  p e o p le ,  f o r  u s the captives» άλλά «who is not 
dragged down to Babylon t o g e th e r  w ith  th e  p e o p le ,  (but) is born 
a m on g  u s the captives». ’Ίσως θά έπρεπε νά προστεθεί ό σύνδεσμος 6έ 
μετά τό γενναται γιά νά δηλωθεί καλύτερα ή άντίθεση ανάμεσα στο ούκ... 
συγκαθέλκετα ι καί τό γενναται. Τέλος ή φράση κα ί συνάγει έαυτω προς Θε

1. ’Αναρωτιέται κανείς τ ί θά μπορούσε νά σημαίνει έδώ περί το ις αίχμαλώτοις, 
δχι φυσικά «for us the captives» πού μεταφράζει ό Κ.
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όν δέν σημαίνει «gathering us a rou n d  h im  before God» άλλά «gathering 
us w ith  h im s e l f  before God».

94 κ.έ. Ό Κ . έπρεπε νά βάλει κόμμα μετά τό διδάσκαλοι, ενώ θά έπρε
πε νά δηλώσει δτι τό χειρόγραφο δίνει Θεω στον στίχο 95 καί οχι Θεοϋ.

96 Στο χειρόγραφο διαβάζεται τ ί  δέ δ τελώνης εμπορευόμενος ευθύς 
τον λόγον τον καλέσαντ[α  ], καί δχι τ ί  δέ ό τελώνης εμπορευόμενος ευθύς 
τον λόγον αύτδν τον καλέσαντα, πού διάβασε ό Κ.

96 κ.έ. 'Ο Κ. μεταφράζει κατά τρόπο παράλογο τό χωρίο αύτό ώς 
έξης: «What about the zealot w ho is w ith o u t  fu l l  k n ow led g e  and has 
his eyes covered by the Letter and b e co m e s  b lin d  a n ew  w h en  th e  c o 
v er s  a r e  r e m o v e d  th r o u gh  th e  l i g h t? » ,  άντί γιά τό ορθό «What about 
the zealot, not aware of his situation, who has his eyes covered by 
the Letter and whose covers are removed through the light but be
comes blind anew?».

103 Πρέπει νά προστεθεί ένα κόμμα μετά τή λέξη αύτό.
109 Πρέπει νά διατηρηθεί ή άνω τελεία πού δίνει τό χειρόγραφο μετά 

τή λέξη καπνού άντί γιά τό κόμμα πού βάζει αύθαίρετα ό Κ. Επίσης πρέ
πει νά μπει άνω τελεία μετά τό τ ίθετα ι (στ. 111) καί μετά τό άβυσσος 
(στ. 112)1 άντί γιά τά κόμματα πού βάζει ό Κ.

113 Τό χειρόγραφο δίνει καθαρά έπιδημοΰν, μετοχή ένεστώτος, γένους 
ουδετέρου, τοϋ ρήματος έπιδημέω /&, πού άντιτίθεται χρονικά στήν άνά- 
λογη μετοχή άορίστου έπ ιδημήσαν  (στ. 112). Γράφοντας έπιδημειεν ό Κ. 
δέν κάνει άπλώς μία παρανάγνωση, άλλά επίσης εισάγει στο κείμενο ένα 
βαρβαρισμό πού είναι έξ άλλου άδύνατο νά συνταχΟεΐ

115 'Η φράση έπει δέ τήν κλήσιν εδει ν ικήσα ι μεταφράστηκε άπό τον 
Κ. «but because he had to win his call». 'Η μετάφραση αύτή είναι άκα
τανόητη, ένώ τό χωρίο σημαίνει άπλούστατα «but because the call had 
to win».

118 ’Έπρεπε νά μπει κόμμα μετά τό ζυγόν, πριν άπό τήν τελική πρότα
ση Ιν άροτρια.

119 'Η φράση πρακτικός γάρ ήν εκείνος ό νόμος, οϋτος δέ κα ι θεωρίαν 
χαρ ίζετα ι μεταφράζεται άπό τον Κ. ώς έξης: «For th e  Law was practi
cal but this one offers t h e  contemplation», άντί τοϋ ακριβέστερου «For 
th a t  Law was practical, but this one offers e v e n  th e  contemplation».

120-128 Άπό τό χωρίο αύτό ό Κ. δέν κατάλαβε πολλά πράγματα. ’Έ
τσι έπρεπε νά βάλει ένα κόμμα μετά τό φέρε2, πριν άπό τήν ύποθετική πρό
ταση έι μ ή  συναναβαίνειν ημάς δυνατόν, επίσης ένα κόμμα μετά τό δυνα
τόν. ’Έπρεπε νά μή βάλει κόμμα μετά τό ήμ ϊν  έστώσιν, γιατί ή δοτική αύ-

1. Στήν περίπτωση αύτή καί τό χειρόγραφο έχει δνω τελεία.
2. Τό φέρε αύτό είναι φυσικά έπιτατικό τής προστακτικής είπέ (στ. 121).
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τή είναι, τό εμμεσο άντικείμενο τοϋ είπε. ’Έπρεπε νά βάλει κόμμα άντί γιά 
άνω τελεία μετά τό πρόσωπον, άφοΰ ε ϊ  τ ις  σημαίνει έδώ εκείνον δστις, δη
λαδή ή υποθετική πρόταση έπεξηγεϊ τή λέξη πρόσωπον καί δέν έχει τίποτε 
νά κάνει μέ τήν άνεξάρτητη πρόταση πού άκολουθεϊ μηδ ’ εν παραπετάσμά
τ ι ... κα ι προκαλύμματι. Τό ρήμα αυτής τής άνεξάρτητης πρότασης λαλήσ^ς 
δίνεται ορθά άπό τό χειρόγραφο καί ό Κ. είχε άδικο νά τό διορθώσει σέ λα- 
λήσει (!), άφοΰ πρόκειται γιά υποτακτική προτρεπτική (ή άποτρεπτική) πού 
συνδέεται μέ τις προστακτικές είπε (στ. 121), μεταδίδον (στ. 122 ) ,λά λε ι (στ. 
122) καί γνώρισαν (στ. 123). Έπρεπε έπίσης δ Κ. μετά άπό τή λέξη προ- 
καλνμματι (στ. 124) νά βάλει μέσα σέ παρενθέσεις τήν παρενθετική πρόταση 
’Ισραήλ γάρ ... παραπετάσματι. Οί λέξεις γονν (στ. 121) καί εκείνος (στ. 125) 
έ'χουν μείνει άμετάφραστες. Ή μετάφραση ολόκληρου αύτοΰ τοϋ χωρίου πού δί
νει ό Κ. καί πού δέν έχει φυσικά νά κάνει πολύ μέ τό πραγματικό κείμενο 
είναι ή έξης: «Since thou hast thus risen up to the mountain of God and  
it is not possible for us to ascend together w ith  th e  p r e s b y t e r s ,  come 
now and tell us, as we are standing, about the th eo r ia  and share with 
us the good. A lso speak to us about the fruits of this mystery and make 
known to us th e  g l o r y  a n d  how the visage has been glorified. I f  s o m e o n e  
sh o u ld  sp eak  to God, h e sh a ll n o t  a n y  lo n g e r  speak to  H im  through a 
c o u r ta in  (sic) or veil. For I s ra e l  was not able to see the glory but only 
through a curtain, a w a it in g  u n t il th e  t im e  c o m e s  when the day sh a ll 
b e d is p e r s ed  and the shadows sh a ll b e r e m o v e d  a n d  the Word sh a ll 
be without shade w h en  w e sh a ll s e e  face to face». Μιά ορθότερη με
τάφραση θά ήταν ή έξης: «Since thou hast thus risen up to the moun
tain of God, if it is not possible for us to ascend together (with you), 
at least come now and tell us, as we are standing with the presbyters, 
about the contemplation and share with us the good. Speak to us to 
begin with about the fruits of the mystery and make known to 
us about the glory, how the visage has been glorified of that one who 
speaks to God, and do not speak through a curtain and veil (for that 
old Israel was not able to see the glory but only through a curtain), 
as when the day is dispersed and the shadows are removed, the Word 
is without shade and the visage is seen face to face».

129 Ό Κ. έπρεπε νά βάλει ένα έρωτηματικό μετά τό πώς, γιατί ή φρά
ση γενήσετα ι τοντο πώς εϊναι ευθεία ερωτηματική, δπως καί στον στίχο
17 (έγκα ιν ίζετα ι δε πώ ς;), στον στίχο 18 (τ ίν α  μ  οι τα ν τα ;) , στον στίχο 
42 ( τ ί  δε ή στάμνος, τ ί  δε τό ένδον θυμ ια τήρ ιον ;), στόν στίχο 45 (τ ί δε ή 
λυχνία μ ετά  τον χρνσοϋ κα ι τό έπτάφωτον εχονσα ;), στόν στίχο 89 (πώς 
...φ ε ίδεσθα ι;), στόν στίχο 93 ( τ ί  δέ ο ί άλιε ϊς ;) κλπ.
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130 'Ο Κ. έπρεπε νά βάλει άνω τελεία μετά τό γνησιώτερον καί πριν 
άπό τό δει γάρ, όπως έξ άλλου τήν δίνει καί τό χειρόγραφο.

134 τοΰ  πατρός  μεταφράστηκε «of God» άντί γιά τό ορθό «of the Fa
ther».

137 'Ο Κ. έπρεπε νά βάλει ένα κόμμα μετά τό άρχιερενς, παράθεση στό 
Ό  μεν.

138 Στή μετάφραση τής φράσης τω  λόγω μυστολεκτει ή λέξη λόγω  
παρα λείφθηκε.

139 Τό χειρόγραφο δίνει συνανίτω  (άπό τό σύν-)-άνά-(-εΙμι) καί οχι αυν
ανιστώ  (τί προστακτική είναι αύτή;) πού διάβασε ό Κ. καί ή φράση πρέ
πει νά μεταφραστεί, οχι «if someone becomes disciple of Jesus, l e t  h im  
c o m e  an d  r i s e  to  c o n t em p la t io n », άλλά «if someone becomes disciple 
of Jesus, let him rise to contemplation together with Jesus when He 
rises to it».

139 κ.έ. Τή φράση πού άκολουθεΐ πλειόνων δέ κλπ. ό Κ. τήν έχει έκδώ- 
σει, στίξει καί μεταφράσει έτσι πού φαίνεται καθαρά δτι δέν κατάλαβε ου
δέ γρυ. Ά ς  δοϋμε δμως πρώτα τό κείμενο. Στον στίχο 139 ή φράση πλει- 
όνων δέ τής μαθητείας δντων δέν σημαίνει φυσικά «And those who are 
more than disciples» άλλά «And if there are more than one disciple», 
οί όποιοι χωρίζονται στούς οι μέν καί στούς οι δέ. Συνεπώς τό έπονται στον 
στίχο 140 πρέπει νά διορθωθεί στήν προτρεπτική υποτακτική επωνται. 'Η 
γραφή τοϋ χειρογράφου πάνδημα, σύστοιχο άντικείμενο τοΰ διδάσκοντες, 
δέν χρειάζεται νά διορθωθεί σέ πανδημει δπως προτείνει ό Κ. Στον στίχο 
141 τό χειρόγραφο δίνει υπερφυών καί οχι υπέρ φύσιν πού διάβασε ό Κ. 
Στον στίχο 142 έπρεπε νά τεθεί ένα ερωτηματικό μετά τό έθροήθη (εύθεία 
έρώτηση), ένώ έπρεπε νά μή μπει ερωτηματικό μετά τό έξέφυγεν. Ή αντω
νυμία ουτος ανήκει στή φράση θροηθεις δέ άλλά τον Ίησοϋν ούκ έξέφυγεν 
καί είναι τό υποκείμενο τών δύο ρηματικών τύπων θροηθεις καί έξέφυγεν, 
συνεπώς έπρεπε νά μπει άνω τελεία μετά τό ουτος. Στον στίχο 144 τφ  Ίησοϋ  
είναι τό έμμεσο αντικείμενο τοΰ εϊπε, συνεπώς ή άνω τελεία έπρεπε νά μπει 
μετά άπό αύτές τις λέξεις, ή καί μετά τό γνήσιος. ’Έπρεπε έπίσης νά προστε
θεί ή λέξη αΙωνίας μετά τό ζωής πού παραλείπει τό χειρόγραφο. Στον στίχο 
145 τό κόμμα πρέπει νά φύγει μετά τό στήτω  καί νά μπει μετά τό Πέτρου 
καί πριν άπό τό πυνθανομένου δέ. Στον στίχο 146 τό χειρόγραφο δίνει τ ις  
καί δχι δστις  πού διάβασε ό Κ. Έπρεπε νά μπει κόμμα μετά τό π ιε ϊν  καί 
πριν άπό τό βεβαπτ ίσθα ι, όπως έπρεπε νά μπει κόμμα καί μετά τό ήρετί- 
σατο, άφοΰ αύτό είναι τό ρήμα τής δευτερεύουσας, ένώ στήτω  μετά  Ι α 
κώβου κα ι Ίωάννου είναι ή κυρία. ’Έπρεπε νά μπει άνω τελεία μετά τό 
Ίωάννου καί κόμμα μετά τό λόγω. 'Η ένότητα αύτή μεταφράζεται ώς έξης 
άπό τον Κ .: «And th o s e  w h o  a re m o r e  than  d is c ip le s ,  let th em  g o  tea
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ching openly to the crowds or let th em  depart turning away ‘ from the 
multitudes. Who has ever heard supernatural words and has not been 
terrified, and  a lth o u gh  t e r r i f i e d  ha s e s c a p e d  Jesus? T his m an  sa id , - 
w h ile  s o m e  n o t  u n d e r s ta n d in g  the Word a r e  e v e n  r e t r e a t in g  fr o m  H im , 
- «where shall I go, you have words of life». Thence s ta n d  genuine to 
Jesus, the teacher, learning from the Word with Peter about the cup 
and the baptism, who chose to drink from the first and with the other 
to be baptized. Stand with James and John, for if we become 
such disciples, we shall rise together through the Word to another 
greater contemplation, we shall jointly enter the darkness, we shall 
be wrapped in the illuminous cloud». 'Η μετάφραση αύτή τοϋ Κ. είναι 
απλώς ακατανόητη καί χωρίς πολλή άντιστοιχία ουτε καν μέ τό κείμενο πού 
εκδίδει.. Λ.χ. στον στίχο 142 ούκ έξέψνγεν ό Κ. τό μεταφράζει «has esca
ped», ένώ σημαίνει άκριβώς τό άντίθετο, «has not escaped»- στον στίχο 
143 καίπερ άναχωρούντων δέν σημαίνει φυσικά «are even retreating from 
Him» άλλά «even though they are retreating» (from the world)’ στούς 
στίχους 145 καί 147 τό στήτω  είναι γ' πρόσωπο τής προστακτικής καί θά 
επρεπε συνεπώς νά μεταφραστεί «let him stand» καί οχι «stand» πού θά 
άπέδιδε ό τύπος τοϋ β' προσώπου οτήβι' ή παραβολή στούς στίχους 145- 
147 γιά τό ποτήριον καί τό βάπ,τισμα  δέν έχει νά κάνει μέ τόν Πέτρο1 άλλά 
μέ τόν ’Ιάκωβο καί τόν Ιωάννη2’ στον στίχο 147 ό Κ. παρέλειψε νά μεταφρά
σει τώ  λόγω ' στούς στίχους 148 καί 149 τά τρία ρήματα είναι στην προτρε
πτική υποτακτική («let us...») καί οχι στον μέλλοντα («we shall...»). 
’Ακολουθώντας καί έδώ τή μετάφραση τοϋ Κ. τή διορθώνουμε ώς έξης: 
«And if the disciples are more than one, let part of them follow (Him) 
teaching openly to the crowds, part of them depart (from the world) 
and turn away from the multitudes. Who has ever heard supernatural 
words and has not been terrified? But even terrified, this man has not 
escaped Jesus. Whereas some although they are retreating (from the 
world) do not understand the Word, he said'where shall I go, you have 
words of eternal life’. Thence let him stand genuine to Jesus the 
teacher with Peter, and when the question is put forward about the 
cup and the baptism, in order to learn who chose to drink from the first, 
and with the other to be baptized, let him stand with James and John. 
If we become such disciples of the Word, let us rise together with Him 
(the Word) to another greater contemplation, let us jointly enter the 
darkness, let us jointly be wrapped in the illuminous cloud».

1. ’Αντίθετα ό Πέτρος είναι εκείνος πού προφέρει τά λόγια πρόζ τίνα ... εχειζ (βλ. 
Ίωάνν. VI 68).

2. Βλ. Μάρκ. X 38 sq.
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149-162 'Η συνέχεια τοϋ κειμένου, δπως έκδίδεται καί μεταφράζεται άπό 
τόν Κ., είναι έ ξ ’ίσου άκατανόητη. Άλλά πρώτα ας δοϋμε τό κείμενο. Στόν 
στίχο 150 πρέπει άντί γιά κόμμα νά μπει ένα ερωτηματικό μετά τό λόγος, 
ένώ ή φράση των πεζαιτέρων1 γάρ ή άνάβασις  πού είναι παρενθετική επε
ξηγηματική πρέπει νά μπει μέσα σέ παρενθέσεις. Στόν στίχο 152 τό χει
ρόγραφο έ'χει, δχι γενόμενος πού διαβάζει ό Κ. άλλά γενώμενος πού πρέ
πει νά διορθωθεί σέ γεννώμενος. Μετά τό γεννώμενος έπρεπε νά τεθεί άνω 
τελεία, ένώ μετά τό από γνώσεως μεν 6 Κ. παρέλειψε τή λέξη ονν πού πρέ
πει νά άποκατασταθεΐ στο κείμενο. Στόν στίχο 152 τό άνακινεΐν έ'χει, νομί
ζω, διορθωθεί στο χειρόγραφο σέ άνακινών πού είναι άκριβώς ό τύπος πού 
απαιτεί έδώ ή σύνταξη. Στόν στίχο 153 επρεπε ό Κ. νά βάλει κόμμα άντί 
γιά άνω τελεία μετά τό ατελούς, δπως άκριβώς τό δίνει τό χειρόγραφο, ένώ 
πρέπει νά άντικαταστήσουμε τήν παρανάγνωση τοϋ Κ. τήν άνάβασιν μέ 
τήν πραγματική γραφή τοϋ χειρογράφου πού είναι το ΐς  άναβάσι. Στούς στί
χους 154 καί 155 πρέπει νά άντικαταστήσουμε τις παραναγνώσεις του Κ. 
ον καί ύπάρχον μέ τις πραγματικές γραφές του χειρογράφου πού είναι ών 
καί υπάρχων. Στόν στίχο 157 επρεπε νά προστεθεί μιά τελεία μετά τό συμ
βολικήν καί πριν άπό τό κα ι γάρ, δπως έχει καί τό χειρόγραφο. Στόν στίχο 
158 έπρεπε νά προστεθεί ένα κόμμα μετά τό εϊ, καί στόν στίχο 159 μιά άνω 
τελεία άντί γιά κόμμα μετά τό θρασύνον. Στόν στίχο 160 έπρεπε νά μπει 
κόμμα μετά τό Ιω άννης , δπως καί στο χειρόγραφο. Στόν ’ίδιο στίχο ό Κ. 
συμπληρώνει 8<λον> άλλά στη  φωτογραφία φαίνεται αρκετά καθαρά ολό
κληρη ή λέξη, έπρεπε λοιπόν νά έκδώσει ολον χωρίς άγκύλες. ’Αντίθετα, τό 
άρθρο <τήν> πού προσθέτει ό Κ. είναι έντελώς περιττό. Στόν στίχο 161 
πρέπει νά διορθώσουμε τό άγνεία  τοϋ χειρογράφου σέ άγνοια  καί στόν στίχο 
162 πρέπει νά άντικαταστήσουμε τήν παρανάγνωση τοϋ Κ. τή  άοράτω  μέ 
τήν πραγματική γραφή τοϋ χειρογράφου πού είναι τή  άορασία. Ό Κ. με
ταφράζει ώς έξης: «Why ever? The Word, indeed, a s c e n d s  b e ca u s e  th e  
a s c e n t  o f  th e  fo o t g u a r d s1, urges the followers to rise up. For the Word 
does not want to remain perpetually among th e  h u m b le ; y e t  H e b e
c o m e s  o n e  o f  th em , in order that He may extol! (sic) these, bringing 
forth from a l e s s  p e r f e c t  knowledge a  more perfect one. Thus being 
transformed, H e p r o v id e s  th e  a s c e n t  offering in a spiritual vision not 
something w h ich  w as n o t  ex is t in g  o r s o m e th in g  th a t r e c e n t l y  ca m e  
in to  b e in g , but that w h ich  had  p e r p e tu a l l y  ex is ted  an d  had  thu s  pro

a i
1. πεζοτέρων στο χειρόγραφο. Ό  Κ. διαβάζει πεζαιτέρων χωρίς νά σημειώσει 

δτι ή γραφή in textu είναι πεζοτέρων, ένώ τό at είναι corr. s. lineam. ΈπΙ πλέον, χωρίς 
νά προσέξει δτι δέν πρόκειται γιά τούς πεζεταίρουζ, τούς πεζούς έταίρουζ τής Μακεδονι
κής φάλαγγας (βλ. LSJ οί πεζέταιροι «footguards in the Macedonian army»), μετα
φράζει «the ascent of the foot-guards» (!). Δέν υπάρχει φυσικά καμιά πληροφορία 
δτι οί πεζέταιροι είχαν μυστικέζ  άνατάσεις, καί, φυσικά, δέν υπήρχαν πιά μετά Χριστόν.



22 Μανόλης Παπαθωμόπουλος

ceeded ... and indeed, the ex c e l l e n c e  of those r i s in g  up  together w as 
great... If you are the more perfect, John, conceal the s p e c t a c l e .  The 
more genuine you are, so g r e a t e r  is the th eo r ia  God becomes known 
through p u r i t y ; bu t  it is through the in v is ib le  p u r i t y  th a t H e has b e 
c o m e  m a n ife s ted » .  Νομίζω δτι ορθότερα τό κείμενο πρέπει ν’ άποδοθεΐ 
ώς έξης: «Why ever? Is the Word ascending? For the ascent is more 
the proper of the foot-journeys, but it urges the followers to rise up. 
For the Word does not want to remain perpetually among the hum
ble realities, being born among them in order that He may extol these; 
moving from an imperfect knowledge to a more perfect one, thus 
He is found by those who rose up even in state of transformation of
fering in a spiritual vision not something He has not recently been, 
but that which He was existing and had thus departed...and indeed 
great is the advantage of those who rose up ... If you are the more 
perfect John, conceal completely your face. The more genuine you are, 
the more unbearable is contemplation. God becomes known through 
ignorance, He has been seen through invisibility». Βέβαια παραμένουν 
άκόμη σκοτεινά ορισμένα σημεία πού μόνο ή σύγκρισή τους μέ παράλλη
λα χωρία θά έπιτρέψει νά έξιχνιαστοΰν (ό Κ. δίνει έλάχιστες παραπομπές).

166-188 Στον στίχο 166 τό ερμηνεύει πού εκδίδει ό Κ. πρέπει νά διορ
θωθεί σέ ερμηνεύει, στον στίχο 169 πρέπει νά σβηστεΐ τό κόμμα μετά τό 
νεφέλη, στούς στίχους 173 καί 176 έπρεπε νά μπει άνω τελεία άντί γιά κόμ
μα μετά τό αποκάλυπτε  καί τό γενώμεθα, στον στίχο 181 ή φράση κα ι ημείς  
άλλοχόθεν άλλος δέν μεταφράζεται «ourselves we are coming from ano
ther place» άλλά «we are coming part of us from this place, part of 
us from another place».

Είχα τήν ευκαιρία νά γράψω άλλοϋ, κι αύτό προκάλεσε τότε ειρωνικά 
σχόλια, δτι ή σωστή άντιβολή τών χειρογράφων (πολύ περισσότερο άν πρό
κειται γιά ενα μοναδικό χειρόγραφο, δπως έδώ), καί, συνεπώς, ή σωστή 
έκδοση ένός κειμένου δέν απαιτεί ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα: άρκεΐ 
μιά κάποια ικανότητα αύτοσυγκέντρωσης, μιά κάποια γνώση τής σχολικής 
γραμματικής, μιά κάποια αίσθηση τοϋ έλληνικοΰ λόγου, καί αύτά φοβού
μαι πώς έλειψαν καίρια άπό τον πρώτο έκδοτη τοΰ εις Πατριάρχην Γερμα
νόν Λόγου τοΰ Θεοδώρου. Είναι όμως πράγματα άπλά, πού, κι αν δέν υπάρ
χουν, άποκτώνται κάποτε μέ λίγη καλή θέληση καί μέ κάπως λιγότερο βια
στική αύτοπεποίθηση. 'Ένα κείμενο, ιδίως άνέκδοτο, είναι σπαρμένο μέ 
χίλιες δυο μικροπαγίδες, άλλά άλλες τόσες είναι οί άθώες χαρές πού προ
σφέρει δταν τις άνακαλύπτουμε. Καί βέβαια ή άνακάλυψη τοΰ Περού είναι
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άπείρως σημαντικότερη. "Ενοος δμως έκδοτης δέν είναι κανένας φιλόδοξος 
conquistador, άλλά απλώς ένας ταπεινός χειρώνακτας της φιλολογίας, 
ένας μικκός, καί είναι ικανοποιημένος άπό αύτές τις μικροχαρές, άφοΰ 

α ίε ΐ το ις  μ ικκο ϊς  μ ικ κ ά  διδονσι θεοί.

(Καλλίμ., άπ. 475 P f.)
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Τό κείμενο τής πρώτης έκδοσης

Τοϋ Άλανίας εκείνου κυρίου Θεοδοόρου λόγος εις τόν παναγιώτα- 
τον πατριάρχην Γερμανόν ότε πρώτως τοϋ πατριαρχικού έπέβη θρόνου.

f. 185Γ Έγκαινίζεται μέν ή σκηνή τοϋ μαρτυρίου πάλαι συμβολικώς, έγ- 
καινίζεται δέ τά νϋν καί ή σκηνή τοϋ λόγου πνευματικώς· καί ό έγκαι- 
νίζων έκεϊ τυπικός ιερεύς καί τη σκια τοϋ νόμου υπηρετούμενος καί ό 
έγκαινίζων ένταϋθα θεοειδής ιερεύς καί μεταγωγών τήν αλήθειαν, έ- 

5 κεϊ Μωϋσης έν δρει μετανάστης Αίγυπτου θεορρήμων άνήρ, ένταϋθα 
μετανάστης των κάτω' εκείνος θεαματίζεται πϋρ, έκ γάρ τώνήμετέρων 
τό ύψηλότερον ούτος φαντάζεται τό άνείδεον ύπεράρας τά τηδε- φωνής 
έκεϊνος άκούει, τόν πρώτον λόγον ούτος ένήχηται" ίνα τόν ’Ισραήλ έκεϊ- 
νος έλευθερώση, μικρόν έθνος ώς καί μεταρρνπτεϊσθαι καί μετατίθεσθαΓ

10 καί ούτος ινα τοις άνω τούς κάτω συρόμενους ένώσειε. τέως αί πλάκες 
τώ Μωϋσεΐ καί ούχ άπας άλλά καί συντριβόμεναι τό-πρώτον καί συν
τηρούμενα'. πάλιν τό δεύτερον καί τά ευαγγελικά πυκτία τώ έμώ ίερεΐ, 
τήν διά τό σύντριμμα τής φύσεως σταύρωσιν τοϋ υίοϋ καί έκ δυνάμεως 
Θεοϋ άνάστασιν καταγγέλλονται, καί ή σκηνή παρ’ έκείνω τυπογραφεΐ- 

15 ται καί έγκαινίζεται μεγάλου μυστηρίου φέρουσα σύμβολα' καί ή πρω
τότυπος σκηνή παρά τούτο) νϋν έγκαινίζεται, διδοϋσα τόν λόγον αυτόν 
καί πρώτον μυστήριον έγκαινίζεται δέ πώς; άεί προστιθεμένου τοϋ συν
ιέναι τά μυστικά, τίνα μοι ταϋτα; μικροϋ μετά τοϋ Δαυΐδ προ της άληθινής 
κιβωτοϋ ένθουσιώ καί σκιρτώ προς Οείαν λήξιν αναγόμενης' μικροϋ 

ί.185ν φαντάζομαι τάύπέρ κατάληψιν καί όρώ|τον άληθή Δαυΐδ τόν έξουδενω- 
μένον καί δυνατόν τό μέν τοις άπολλυμένοις καί μή χωροϋσι τοϋ μυστη
ρίου τήν δύναμιν, τό δέ τοις σωζομένοις καί άνωθεν έλλαμπομένοις τά 
τελεώτερα, προπέμποντα μέν ουν τήν τεραστίαν ταύτην κιβωτόν καί 
παρ’ έαυτώ καταπαύοντα. ούτως έγώ προς τά πελάγη τών θείων τερα-

25 στίων εύθύς ναυτιώ’ εχε μέν ουν σύ περί ταϋτα ό της έκκλησίας κυβερ
νήτης, ό μέγας άρχιερεύς, ό μύστης άμα καί μ,υσταγωγός τών θείων 
αποκαλύψεων καί τώ λαώ τόν λόγον έγκαίνιζε, τοις τε άλλοις καί έξ 
ών ή παροϋσα πανήγυρις δίδωσι" δίδωσι δέ κρυφίως δσα τό γράμμα ύ-

9 μεταστίθεσθαι cod. || 13 2 Cor. 13,4 ;; 21 2 Cor. 2,15.
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πέκρυπτε μέν τοΐς πολλοΐς τήν διάνοιαν, τοΐς δέ Μωσαϊκοΐς καί ε£- 
30 τις Άαρών τε καί Ίησοΰς ένέφαινε τυπικώς. περί τής βάτου πρώτον εί

πε έν fj τό θειον πυρ καί γίνεται καί όπτάνεται' παρθενική δέ ή βάτος 
οδσά γε άψαυστος καί προβάλλεται τάς άρετάς ώς κέντρα ϊνα μή τω έπιβου- 
λεύοντι μετακινοϊτο τής οικείας στάσεως καί ίδρύσεως. εΕπέ περί τής 
νεφέλης παρ’ ή τω Μωϋσεΐ Θεός όμιλεΐ’ έκ τών ήμετέρων γάρ ή νεφέ-

35 λη καί τήν κάτω συρομένην ΰλην άφεΐσαν λεπτή τις άναβαίνει καί καθα
ρά καί τοΐς άνω συγγίνεται, παρθενικόν καί τοϋτο μυστήριον, εΐ δέκαί 
πλακϊ ό θείος λόγος έγγέγραπται, δει γάρ αύτώ στερρας ψυχής μη δ’ άπα- 
λυνομένης ταΐς ήδοναΐς’ εχει καί ή σκηνή τό άγιασθαι ούχ άπαν άλλά 
καί τήν αύλήν του σώματος τέως καί τό άγιον τής ψυχής καί τό τοϋ νοός 

40 μυστικώτερον. πάντα παρθενικά καί άρρύπαρατή σκηνή παρ’ ή τοΰ Θεοϋ 
ή δόξα φανήσεται" καί ή κιβωτός μυστηριάζουσα τά μεγάλα χρυσίω πάν- 
τοθεν συγκαλύπτεται καί ό χρυσός καθαρός, τοΰ γάρ ΐοΰ ανεπίδεκτος, τίδέ 
ή στάμνος, τί δέ τό ένδον θυμιατήριον; εκείνη τον έξ ούρανοΰ καταβάντα 
άρτον εΐσδέχεται, τοΰτον τον σεραφικόν άνθρακα καί δν Ήσαίας ψωμί-

45 ζεται, χρυσά δέ άμφω διά τό άρρυπον τί δέ ή λυχνία μετά τοΰ χρυσοΰ 
καί τό έπτάφωτον έχουσα; τόν γάρ έπτά τιμώσιν αριθμόν Εβραίων παΐδες 
διά τήν θείαν κατάπαυσιν: καταπαύει δέ Θεός ένθα καθαρότης ή κάθαρσις.

"Εχε μέν οδν περί ταΰτα σύ δ μέγας ίερεύς καί τοΐς λαοΐς έγκαίνι- 
ζε τήν πανήγυριν, έγκαινίζων ήμάς διά τής νοητής σκηνής τά έγκαίνια.

50 άρτι γάρ έγκαινίζει ταύτην τελεώτερόν τε καί μυστικώτερον δ αληθινός και 
πρώτος άρχιερεύς, αύτός καί συνιστάνει τό πρώτον αυτήν ώς δομήτωρ 
καί αγιάζει τω πνεύματι, αύτός καί χρίεται παρ’ αύτή καί τήν ίεράν 
σωματικήν στολήν περιβάλλεται, τά νϋν δέ καί τή άνω 'Ιερουσαλήμ έγ- 
καινίζει ταύτην άπορρητότερον. σύ μέν ούν οδτως, έγώ δέ τοΐςπαροϋσι 

55 τήν ίερατείαν έγκαινίσω τήν σήν καί λαλήσω τοΰ θείου σωτηρίου μεγαλειό
τητα. έ'στι γάρ τό τής θείας προνοίας έργον τό μέγιστον άγαθω ποιμένιπι- 
στεϋσαι λαόν περιούσιον, ουτος οδν, ώ παρόντες, καλώς τό πρώτον έκλεξά- 
μενος παραρριπτεΐσθαι έν τω οΐκω τώ τοΰ Θεοϋ ή οΐκεΐν έν σκηνώμασι κό
σμου τοΐς εύθύς μεθισταμένοις μηδέ τό πάγιον έχουσι, μικρόν επί μικρώ άν- 

60 αστάς καί άναβάσεις πνευματικάς έν τή καρδία αύτοΰ διαθέμενος, αϊρει τούς 
δφθαλμούς εις τά δρη δθεν φωτίζει θαυμαστώς δ φωτίζων άπό δρέων αίωνί-

30 Ex. 3,2 || 33 Ex. 13,21 j j  46 Hebr. 4,4-5 j| 58 Ps. 83,11 |[ 60 Ps. 83,6 jj 61 
Ps. 122,1.
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ων Θεός καί εις έν άναβαίνει των μεγάλων καί υψηλών, είτε μετά ’Αβραάμ 
βληθείς ίνα θύη τά τοϋ νοός γεννήματα τώ Θεώ, είτε μετά Μωϋσέως νομο
θετούμενος καί νομοθετών ή μετά Παύλου μάλλον ύπεραιρόμενος γνησιώ- 

65 τερον καί εις ουρανόν διδασκαλικόν άναβαίνων τέως τον δεύτερον, εν
τεύθεν μετά Ήλιου άναχωρεΐ πρός ορος έρημίας Χωρήβ, ϊνα Θεφ ξενω- 
θείς της ΰλης συγγένηται καί τοϋ βιαίου αισθάνεται πνεύματος του κρα- 
ταιοϋ καί διαλύοντος ό'ρη τά της κακίας θεμέλια, τη πρακτική γάρ δίδωσιν 
εαυτόν καί τοϋ συσσεισμοϋ μετ’ εκείνο τής φυσικής θεωρίας καί τήν παγι- 

70 ωθεΐσαν άλογίαν υπό τής έξεως σαλευούσης καί μεθιστώσης καί του πυρός 
τό τρίτον της έκ τών καθ’ ήμας θεηγορίας · εΐ καί μηκέτι περί ταύταις, Θε
ός γιγνωσκόμενος γάρ ού γινώσκεται καί δρώμενος ούχ έώραται καί δή- 
λον ο τι περί τη λεπτή αύρα τη άΰλω καί άνειδέφ άκαταληψίαι μάλλον ή 
καταλήψει. ό μέν ουν τής λεπτής αΰρας γίνεται παρ’ ή καί Θεός, δ δέ 

75 καίπερ όπτανθείς οδτω μετανιστα εαυτόν έκεϊθεν καί στέλλει ούχ £να χρί- 
ση τόν Έλισσαΐον προφήτην άνθ’ έαυτοΰ, ίνα δέ χρισθείς πρότερον τω 
μύρωτώνοητφ πολλούς τό έντεϋθεν χρίση καί προφήτας καί διδασκάλους 
καί ιερείς καί αποστόλους Θεοϋ. άντιτείνειν μέν ουν Θεώ καλοϋντι καί 
όδηγοϋντι ετέρου μάλλον άν ήν ή τοϋ δεδωκότος εαυτόν έκ παίδωνΘεώ· 

80 καίπερ δέ ούτως έχων ό μέγας καί άεί έγνωκώς έπεσθαι Θεώ καί θείοις 
νεύμασι καί κινήμασι, τό γε μην παρόν επιεικώς ύποστέλλεται καί υπο
χωρεί καί τήν άποστολήν ευλαβείται μετά Μωϋσέως βραδύνας καί σύν 
'Ιερεμία δειλιάσας ού φόβος ή ν  φοβείται δέ ούκ άγνοήσας τοϋ καλοϋν- 
τος τήν δύναμιν. πώς γάρ ε’ίπερ ή δει τόν Μωϋσέ ίσχνόφωνον καί μή δεδυ-

85 νημένον άντιβλέψαι τώ Φαραώ καί ολην μετά μικρόν σκυλεύοντα Αί'γυ- 
πτον καί πρότερον δέ κολάσαντα καί Δαυΐδ νεανίαν κατά τοϋ Γολιάθ 
άριστεύοντα τέως καί χεΐρας Σαούλ έκφεύγοντα ύστερον καί νικητήν 
πολλω τώ περιόντι τόν φεύγοντα καί τήν νίκην ύπερνικώντα υπό τοΰ 
φείδεσθαι; Δανιήλ δέ καί πνεϋμα σοφίας λαμβάνει καί κριτής πρεσβυ- 

90 τέρων προκάθηται καί Ζοροβάβελ πείθει Δαρεΐον καί άνάγει τόν ’Ισ
ραήλ καί ναόν καινίζει Θεω σύμβολον τοϋτο τοϋ έμοϋ Ίησοϋ δς ούκ είς 
Βαβυλώνα μέν συγκαθέλκεται, τω λαω γενναται περί τοΐς αίχμαλώτοις 
ήμΐν καί τής αιχμαλωσίας έξαίρει καί συνάγει έαυτώ πρός Θεόν. τί

67 δλης cod.} 3 Beg. 19, 11-12 j| 76 χριστείς cod.
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δέ οί άλιεϊς, οί τής πρώτης σοφίας διδάσκαλοι καί ό έκ Ζεβεδαίου υίός
95 της βροντής^ λαλήσας -^λώσση Θεοϋ; τί δέ ό τελώνης εμπορευόμενος 

ί.186Γ εύθύς τον λόγον αυτόν τόν καλέσαντα; ( τί δέ ό ζηλωτής μέν άλλ’ ού^ .τ’ 
έπίγνωσιν, ό τούς οφθαλμούς τώ γράμματι καλυπτόμενος καί ΰπό τοϋ 
φωτός άφαιρούμενος τά καλύμματα καί τυφλώττων πάλιν καινότερον; τοι- 
οΰτον γάρ τό θειον φως καί δίδωσι όραν καί τό βλέπειν, εκείνο περί τόν 

100 λόγον, τοϋ το περί τήν δλην · ούτως ακούεις οτι Κύριος σοφίζει τυφλούς" ού 
τοίνυν άγνοεϊτοϋ καλοϋντοςτήν δύναμιν, άλλ* επειδή προς έτερον εκαλείτο 
μεϊζον όρος ώς νόμον λαβεϊν, τόπϋρ ευλαβείται τό έν Σινα, καν άκούη κα- 
πνιζόμενον αυτό δείλια, κάν υπό βροντών περιηχεϊται, συστέλλεται, τόν 
γνόφον περισκοπεί καί τούτον ένδύσασθαι πέφρικε, κάν δέ φωνή Κυρίου 

105 συσσείη όρη, περί τήν θείαν όψιν άμηχανεϊ. σύμβολα δέ άρα, ώ παρόντες, 
έκεϊνα ήν τοϋ μεγάλου τούτου καί μυστικοϋ χαρίσματος- όρος ένταϋθα 
ό τόπος ό άγιος, ώς τό δεϋτε άναβώμεν εις τό δρος Κυρίου καί είς τόν 
οίκον τοϋ Θεοϋ ’Ιακώβ, καί κανονίζεται άπας λεπτοϊς διανοιών κινήμασι 
καί νοήμασι προς Θεόν άνυψουμένοις ώς στελέχη καπνοϋ, βρονταί τά

110 θεία κηρύγματα, γνόφος τό θειον σκότος οπερ Θεός άποκρυβήν έαυτοϋ 
τίθεται, κάν γάρ άναβάλληται φώς ο)ς ίμάτιον, άλλά καί περιβόλαιον 
αύτοϋ τής ύστατης άγνοιας ή άβυσσος, πϋρ τό έπιδημήσαν πνεύμα τοις 
άποστόλοις καί μέχρι καί νϋν τοις άποστελλομένοις έπιδημεϊεν. πρός 
ταϋτα τίς ού τεθρόηται, πρός ταϋτα τίς ού τετάρακται; διά ταϋτα μέν ό ίε- 

115 ρεύς ΰπεστέλλετο, έπεί δέτήν κλήσιν έδει νικήσαι, τή στερρα τής πίστε- 
ως έδράζεται πέτρα καί προβοηθεΐται χειρί Θεοϋ έκεϊθεν περιζωννύμενος 
δύναμιν καί λαμβάνει τόν νόμον ούκ έν χερσί, φέρει δέ τό εύαγγέλιον ώς 
ζυγόν W άροτρια καρδίας καί κατασπείρη τόν >Γόγον · πρακτικός γάρ 
ήν έκεϊνος ό νόμος, ούτος δέ καί θεωρίαν χαρίζεται.

120 Έπεί δέ οδτως άναβέβηκας είς δρος Θεοϋ, φέρε εί μη συναναβαί- 
νειν ήμας δυνατόν μετά γοϋν τών πρεσβυτέρων ήμϊν έστώσιν, είπέ τήν 
θεωρίαν καί μεταδίδου τοϋ άγαθοϋ- καί τέως λάλει τοϋ μυστηρίου τά 
έκφορα, γνώρισον ήμϊν περί τής δόξης δπως δεδόξασται τόπρόσωπον. 
εΐ τις όμιλοίη Θεφ, μηδ’ έν παραπετάσματι λαλήσει καίπροκαλύμματι, 

125 ’Ισραήλ,γάρ έκεϊνος ούκ ΐσχυεν ΐδεϊν τήν δόξαν εΐ μή έν παραπετάσμα-

100 Ps. 145,8 II 107 Mich. 4,2 |j 110 Τε. 17,12 j| 124 λαλήσης cod.
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τι, ώς έπάν διαπνεύση ήμερα καί κινηθώσιν αί σκιαί, άσκιος ό λόγος καί 
πρόσωπον όραται προς πρόσωπον, άφαιρουμένου τοΰ νομικού τειχίου 
οδπερ όπίσω ή άσματίζουσα τον νυμφίον ?Λγον όρα, ιδού ουτος όπίσω 
λέγουσα τοΰ τοίχου ήμών. γενήσεται τοΰτο πώς, εΐ προς έτερον ορος

130 έλθης οΐκειότερόν τε καί γνησιώτερον, δει γάρ άεί προκόπτειν άπό δό- 
ξης εις δόξαν καί άπό θείων υψωμάτων εις ύψηλότερον. τό Σιναΐον βρος 
έδίδου τά τυπικά, τό Θαβώριον δρος δίδωσι τήν αλήθειαν- έκεϊ ώπτά- 
νετο πΰρ, ενταύθα Θεός, έκεϊ βροντή φρικώδης σαλπίζουσα, ένταΰθα 
φωνή τοϋ πατρός, έκεϊ δουλικόν έδοξάζετο πρόσωπον, ένταΰθα δεσπο-

135 τικώτερον δεδοξασμένον μόνον έκφαίνεται- έδει γάρ έκείνφ τοΰ δοξα- 
σθήναι, τφδε τής έκφάνσεως.

Ό  μέν οδν, ώ παρόντες, δ μέγας άρχιερεύς ήδη μετά Μωϋσέως 
καί Ήλιου τω λόγω μυστολεκτεΐ, ήμών δέ εΐ τις μαθητεύει τω Ίησοϋ 
άνιώντι τούτω συνανίστω προς θεωρίαν, πλειόνων δέ τής μαθητείας

140 οντων, οί μέν έπονται διδάσκοντες πανδημεί, οί δέ καί άναχωροϋντες 
καί τούς οχλους έκκλίνο»τες. τις ρημάτων ύπέρ φύσιν άκούσας ούκ έ- 
θροήθη, θροηθεις δέ άλλά τον Ίησοΰν ούκ έξέφυγεν; ούτος, τινών τον 
λόγον μή χωρούντων καίπερ άναχωρούντων, προς τίνα άπελεύσομαι 
είπε, ρήματα ζωής έχεις- τω Ίησοϋ γνήσιος εντεύθεν τω διδασκάλω 

145 στήτω, μετά τοΰ Πέτρου πυνθανομένου δέ τοΰ λόγου περί τοΰ πο
τηριού καί τοϋ βαπτίσματος, δστ'.ς τό μέν πιεΐν βεβαπτΐσθαι δέ τό Ιτερον 
ήρετίσατο ‘ στήτω μετά Ιακώβου καί Ίωάννου, εΐ οΰτω μαθητεύομεν τω 
λόγ<«) συναναβώμεν αύτω προς θεωρίαν έτέραν μείζονα, συνεισέλθωμεν 
τόνγνόφον, τήν φωτεινήν νεφέλην συνενδυσώμεθα. τί δή ποτέ; άρ’ οδν ά- 

150 ναβαίνει ό λόγος, τών πεζαιτέρων γάρ ή άνάβασις, άλλά τούς επομένους 
κινεί προς άνάβασιν. ού γάρ άεί παραμένειν θέλει τοΐς ταπεινοΐς, έν τού- 
τοις tv’ ύψώση ταϋτα γενόμενος άπό γνώσεως μέν εις γνώσιν άνακινεΐν 
τελεωτέραν έξ άτελοΰς- οΰτω τήν άνάβασιν καί μεταμορφούμενος εδρη- 
ται, διδούς όραν νοερώς ούχδπερ μή ον άρτι γέγονεν, άλλ’ δπερ ύπάρ- 

155 χον οδτω κεχώρητο. άστράπτει δέ τω προσώπω καί τοΐς ίματίοις έκ- 
λάμπειδιά τήν υψηλήν θεηγορίαν καί τήν προβλημάτώδη γνώοιν καί £τι 
συμβολικήν καί’γάρ καί τών συναναβάντων πολύ τό διάφορον, εί Πέτρος 
εΐ θαρρούντως έπεντράνισον τω θεάματι, θάρσει τήν οψιν- εί δ’ Ιάκω
βος ε ΐ μαθητής άλλος, μή τά πολλά περί τήν αίγλην θρασύνου, αίθριος ό 

160 λόγος εισβάλλει' εί δτελεώτερος Ιωάννης καί τό δ<λον> <τήν> 6'ψιν άπό-

140 πάνδημα cod, (j 143 Job, 6,68.



κρυπτέ, οσον γνησιώτερος εϊ, τοσοϋτον τό της θεωρίας άφόρητον- τη α
γνεία Θεός γινώσκεται, τη άοράτω έώραται. μέγα εί μετά’Ιωάννου παρ- 
θενεύεις τόν νοΰν, μηδέν έκ της ΰλης περί τήν θείαν γνώσιν άναματτό- 
μενος, γυμνόν δέ νοΰν καί άσυνδύαστον τοΐς κάτω Θεω μαθητιώντα 

165 διδούς. εΐ τούτων τις εϊ, μετά Ίησοϋ καί αν ’ Ηλίαν οψει καί Μωϋσην' 
τόν γάρ πρώτον καί μόνον λόγον ερμηνεύει νόμου τε καί προφητείας τό 
πλήρωμα καί παρ’ αύτοΐς τοΰτον έωρασθαι τών σπουδαιότατων τό κρά- 
τιστον. ταϋτα μέν ουν έτι τής έκφάνσεως δι’ 6 καί όρώσιν οί επόμενοι- ε£ 
δέ κρυφιοΰται, επισκιάζει γάρ ή νεφέλη, δ δή φοβερόν έσιι, καί έκ τής 

170 κρυφιότητος μαρτυρία δτι ό λόγος έκ τής θείας κρυφιότητος πρόεισιν. 
δσον έκφαίνεται καί έστιν, εις αυτήν ταϋτα ένθεαστικώς ήμΐν είπέ καί 
άξίως τοϋ έν σοί πνεύματος, Άνθρωπε τοΰ Θεοΰ, ταϋτα κρυφίως ήμΐν ά- 
ποκάλυπτε, ίσως σοί τόν γνόφον συνενδυσόμεθα. χθές έθεολόγεις ήμΐν 
τά μεγάλα έκεΐνα καί ύψηλά, σήμερον τά τής οικονομίας ίερολόγησον- 

175 χθές περί τοϋ πνεύματος έβρόντας τώ πνεύματι έμπνεόμενος, σήμερον 
περί τοϋ υΐοϋ θεηγόρησον, ίνα δι’ αύτοϋ προς τόν πατέρα γενώμεθα, έ
χεις γάρ τόν λόγον έκκαλύπτοντά σοι τά κρύφια- ούτος είδε τόν πατέρα, τό 
πνεϋμα τά βάθη τοΰ Θεοΰ έρευνα, τέως πανηγύριζε τή παρθένω τήν 

ί.186ν πρόοδον, έστι γάρ καί αδτη τής οικονομίας μέρος ού τό έλάχιστον, | μετά 
180 τοϋ σκεύους τής εκκλησίας ταύτη τούς δμνους εΐπέ ολος έξεστηκώς καί 

συνεξιστάμενός τω προπέμποντι. ιδού καί ήμεΐς άλλαχόθεν άλλος, εΐ 
καί μή μεταρσιωθέντες, άλλ’ ουν ένδημοϋμεν ΐσως τοΐς σοϊς νοήμασι 
μεταρσιωθείημεν. κόπτε τή μαχαίρα τοϋ πνεύματος βλασφήμους γλώσ
σας, λόγους αναιδείς έπαιρομένους εις υψος Θεοΰ- τέμνε χείρας έκτει- 

185 νομένας κατά σώματος καθαρού καί παρΟενικοΰ, έργα τήν άγνήν εκ
κλησίαν ΰβρίζοντα, 'ίνα Θεός έν ήμΐν δοξασθείη άντιδοξασθείημεν αύτω 
ποιμένες άμα καί ποιμαινόμενοι, έν αύτω Χριστώ τώ Θεω ήμών, ώ ή 
δόξα είς τόν αιώνα, αμήν.

Θεοδώρου Λόγος είς Πατριάρχην Γερμανόν 2 ί
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