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Kousonlas,

Τα κλασσικά γράμματα καλλιεργούνται καΐ είς τήν Βραζιλίαν, £νθα είδικώτερον
τα Ελληνικά διδάσκονται είς τα Πανεπιστήμια. Ό διευθυντής της Φιλολογικής 'Επι
θεωρήσεως «Ίαπετός» Χρ. Ί ω . Κούσουλας, καθηγητής της Γενικής Βιολογίας είς το
Κολλέγιον Luiz Reid του Macaé, φιλόλογος τήν κατάρτισιν, ασχολείται έκεΐ μετά ζή
λου περί τήν κλασσικήν παιδείαν διδάξας επί μακρόν τά Ελληνικά καΐ Λατινικά καΐ
γενόμενος ίσόβιον μέλος της Classical Association της Μ. Βρεττανίας καΐ της Άκαδημίας τών Γραμμάτων καΐ Τεχνών του Macaé. "Ιδιαιτέρως εντριβής περί τάς αρχαίας
γλώσσας καΐ δή καΐ τήν Σανσκριτική ν καΐ Έτρουσκικήν ασχολείται μετά ζήλου περί
τήν Γραμμικήν Β γραφήν καΐ επεξεργάζεται προς έ*κδοσιν εν σανσκριτκόν χειρόγραφον
του Δημητρίου Γαλανού τοΟ 'Αθηναίου. 'Από του 1961 εκδίδει τον «Ίαπετόν», δίγλωσσον έξαμηνιαΐον περιοδικόν, είς έλληνικήν καί πορτογαλλικήν, είς τύπον πολυγραφικόν.
Τό περιοδικον τούτο αποστέλλεται δωρεάν ή έπ* ανταλλαγή περιοδικών ή β.βλίων είς
650 επιστήμονας καί ιδρύματα 35 διαφόρων χωρών. Μέχρι του 1965 Ιχουν έκ,δοθή πέντε
τεύχη. Το περιεχόμενόν TCU αποτελείται έκ μελετών, Ιδίως γλωσσολογικών, βιβλιοκρι
σιών, ώς καί βιβλιογραφικών καί φιλολογικών είδήσεων. Οοτω ό «Ίαπετός» κρατεί είς
τήν Βραζιλίαν άσβεστον τήν φλόγα τών κλασσικών γραμμάτων καί αποτελεί ε'μπρα*
κτον άπόδειξιν οτι ουδεμία 0co(a υλική καί ουδεμία δυσχέρεια αντικειμενική δύνανται
να αποτρέψουν τόν έμπνευσμένον λάτριν της κλασσικής παιδείας άπό της εκτελέσεως
του προς τήν "Επιστήμην καθήκοντος του να είσφέρη τον πνευματικόν όβολόν του είς
τόν κοινόν κορβαναν της άνθρωπίνης προόδου.
ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
*
E T I E N N E S A R G O L O G O S , La v i e d e S a i n t Cyrille l e P h i l é o t e , m o i n e
Byzantin (iioo)
Subsidia Hagiographica, αριθ. 39, Βρυξέλλαι 1964.
ΕΙς τά είδικά επιστημονικά περιοδικά, καί τά ελληνικά καί τά ξένα, συνεχώς
έκτυπουνται μελέται, παρουσιάζουσαι αγιογραφικά κείμενα, είτε εντελώς ανέκδοτα καί
άγνωστα είτε ατελώς καί άνευ κριτικής επιστασίας κατά τό παρελθόν εκδοθέντα. Έ ά ν
είς τάς μελετάς ταύτας προσθέσωμεν καί τά αυτοτελώς εκδιδόμενα Ιργα, τά όποια
καί εκείνα παρέχουν παρόμοια κείμενα, τότε θα κατανοήσωμεν πλήρως διατί μετά τό
σης Ικανοποιήσεως έγένετο δεκτή τό 1957 ή τρίτη 2κδοσις της B(ibliotheca) H(agiographica) G(raeca) καί διατί είς πολλούς ήδη είδικούς έρευνητάς γεννάται ή ευχή δπως
έπί τη συμπληρώσει δεκαετίας έκδοθη συμπληρωματικόν τευχίδιον συντεταγμένον καί
αυτό κατά τό σύστημα τοΟ δλου Ιργου. Μεταξύ τών αγιογραφικών κειμένων, τά όποια
άνέμενον τό φώς της δημοσιότητος, δυνάμεθα να καταλέξωμεν καί τόν βίον του
'Αγίου Κυρίλλου τοΟ Φιλεώτου, τόν εκδοθέντα ύπό του Etienne Sargologos είς τήν σει
ράν Subsidia Hagiographica ύπ' αριθ. 39 της εταιρείας τών Βολλανδιστών, της έκδιδούσης καί τό είδικόν περιοδικόν Analecta Bollandiana. Τό ήμέτερον κείμενον—περί·
λαμβανόμενον είς τους κώδικας της μονής Καρακάλλου 'Αγίου "Ορους (αριθμ. 42 του
ε*τους 1341), της μονής Λαύρας Ά ν ί ο υ "Ορους (αριθμ. Η 191 του 18ου αίώνος) καί της
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας του 16ου αίώνος (είς Svia μόνον αποσπάσματα)
(ύπ* αριθμ. II 104)—έγνώριζεν ήδη ό Νικόδημος 'Αγιορείτης, δστις βάσει τοο κωδικός
Λαύρας παρέφρασε αυτό είς άπλήν έλληνικήν (Νέον Έκλόγιον σ. 238—277), ό Κ.
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κωδικός της μονής Καρακάλλου (Vizant. Vrem. 1897, σ. 378—401, Ενθα δημοσιεύονται
καΐ αποσπάσματα) ό Μ. Γεδεών έκ του χειρογράφου της Λαύρας (Έορτολόγιον σ.
306—312 καί ούτος δημοσιεύει αποσπάσματα), ό Leib (Rome, Kiev et Byzance à la fin
du IXe siècle) και άλλοι. 'Αλλ' όμως κατά βάσιν το κείμενον δμενεν εισέτι άνέκδοτον.
Συγγραφεύς του κειμένου εΐναι δ Νικόλαος Κατασκεπηνός [το έπώνυμον έκ της
μονής της Κατασκεπής, της Ιδρυθείσης υπό Μανουήλ του Κομνηνού (1143—1181)], δστις
ήτο φίλος καί θαυμαστής του Αγίου Κυρίλλου, τον οποίον έπεσκέπτετο συχνά καί τον
οποίον περιεποιεΐτο μετά στοργής κατά τήν διάρκειαν της κατακλίσεως του. Του
"Αγίου αποθανόντος το 1110 έφρόντισε δια τήν ταφήν καί Ενδεκα Ετη μετά ταΟτα δια
τήν διακομιδήν του σκηνώματος είς τήν μονήν του Χριστού Σωτήρος. "Απέθανε μετά
το Ιτος 1143 καί πλην του ανωτέρω βίου φέρεται συγγράψας Εργα ύμνογραφικά ώς
καί δύο έπιστολάς, έκ των οποίων τήν μίαν προς ΕΙρήνην Δούκαιναν, σύζυγον "Αλεξίου
Α' Κομνηνού (1081—1118).
Ό "Αγιος Κύριλλος—κατά κόσμον Κυριάκος —έγεννήθη το 1015 είς Φιλέαν, τοποθεσίαν κειμένην παρά τήν όμώνυμον λίμνην έν τη επαρχία τής "Ανατολικής Θράκης
Δέρκων, καί χ€ΐροτονηθ=Ις αναγνώστης προηλείφετο δι' έκκλησιαστικον αξίωμα. "Ο νέος
όμως θεωρών εαυτόν άνάξιον τής Ιερωσύνης νυμφεύεται είς ήλικίαν είκοσι ετών, δη
μιουργεί οίκογένειαν καί προτιθέμενος να άφιερωθή εις τον θεόν άσκεΐ εαυτόν κατά
τήν τριετή αυτού θητείαν ώς ναύτου äv τινι πλοίω είς τήν ταπεινοφροσύνη ν καί τήν
ΰπακοήν. Επανερχόμενος καί τής συζύγου μή συναινούσης, ό Κύριλλος διάγει ζωήν
άσκητικήν έν τφ κόσμω, γνωρίζεται μετά τής "Αννης Δαλασσηνής, τής μητρός 'Αλε
ξίου Α', επιχειρεί ευλαβή ταξίδια είς Χωνάς τής Φρυγίας καί είς Ρώμην. Μετά ταύτα
εγκαθίσταται οριστικώς ώς μοναχός εις μονήν Ιδρυθεΐσαν υπό το0 άδελφοΟ αύτου,
έ*νθα ζή μέχοι του τέλους τής ζωής αύτου (1110) Ή ασκητική αύτου ζωή καί ή ακτι
νοβολία τής άγνότητός του, al συνεταί καί πλήρεις σοφίας διδασκαλίαι ελκύουν προς
αυτόν πολλά καί σπουδαία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων τους αξιωματούχους του
Βυζαντινού κράτους Κωνστανάνον Χοιροσφάκτην καί Εύμάθιον Φιλοκάλην καί αυτόν
τούτον τον αυτοκράτορα "Αλέξιον καί το άμεσον περιβάλλον αύτου.
Ό βίος ούτος ενέχει μεγάλην σπουδαιότητα καί σημασίαν, διότι παρά τους κοι
νούς τόπους, τους σχεδόν ομοίους εις πάσας τάς βιογραφίας 'Αγίων, περιέχει στοιχεία
διαφωτίζοντα έν πολλοίς τήν σύγχρονον ζωήν κάί του μοναχικού βίου άλλα καί του
Βυζαντινού κράτους έν γένει.
"Ο έκδοτης Εχων τούτο ύπ' δψιν μετά μικράν είσαγωγήν εκδίδει κριτικώς τό κεί
μενον, δημοσιεύει δέ μετά ταύτα μετάφρασιν μετά σχολίων πραγματικών. Έ ν τέλει
μετά τον πίνακα τών άξιωσημειώτων δρων καί λέξεων καί τών κυρίων ονομάτων πα
ρατίθεται καί πίναξ τών ύποδηλουμένων ή όητώς αναφερομένων χωρίων τής 'Αγίας
Γραφής καί τών Πατέρων
Πρέπει να όμολογήσωμεν χάριτας είς τον έκδότην, διότι επεχείρησε Ιργον ούχ*
εύκολον καί Εφερε τούτο εις πέρας λίαν επιτυχώς
Βεβαίως θα ήδύναιντο να γίνουν ώρισμέναι παρατηρήσεις καί δια τό κείμενον
τό έλληνικόν καί δια τήν γενομένην μετάφρασιν καί δια τάς μαρτυρίας (testimonia),
ώς καί δια τα σχόλια καί τάς εισάγω νικάς αυτού σημειώσεις. "Ιδού μεταξύ άλλων
Sviai είς τίνα κεφάλαια έκ του δλου έργου :
Κ ε ί μ ε ν ο ν . Π. χ. έν κεφαλαίφ 28 παρ. 1 «δ πάλαι τη Σαμαρίτιδι είπε» γρα·
πτέον «δς π ά λ α ι . . . »' έν κεφαλαίω 40 παρ Γ <έν γαστρί γαρ πεπληρωμένη γνώσις
μυστηρίων θεού ούκ έστιν» γραπτέον «έν γαστρί γαρ πεπληρωμένη . . . »* έν κεφαλαίφ
40 παρ. 1 «δ τι δάν τή ψυχή» γραπτέον «δ τι 5 * α ν . . . >* έν κεφαλαίφ 19 παρ. 2 «με
ριμνάς» γραπτέον <μεριμν$ς>· έν κεφαλαίφ 21 παρ. 2 «δευτέρα δέ καί τρίτη, ή τών
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παθών κσί της αγνοίας» γραπτέον « . . . καΐ ή της αγνοίας»' έν κεφαλαίω 21 παρ. 2
€διότι το κατά βίαν γινόμενον où λογικών, ουδέ αρετή» γραπτέον e . . . où λογικον...»
[να διορθωθή καΐ ή μετάφρασις.]
Μετάφραοις. Ό έκδοτης ενίοτε προσθέτει λέξεις, πολλάκις δέ μεταφράζει κατά
τοιούτον τρόπον, ώστε απομακρύνεται έν μέρει τοΟ ελληνικού κειμένου. Π.χ. κεφάλ. 20
παρ. 5 «άλλ" εΐ θέλεις, άλειψόν με άπα της φωταγωγού της άγιας του Χρίστου μου εΙκόνος» (=mais si tu veux, enduis moi avec l'huile bénite de la veilleuse d e la
s a i n t e e t r a y o n n a n t e icône du Chirist.), €καί εντός ολίγων ήμερων τη
του θεού χάριτι δυναμωθείς, εϊχοντο της όδου αυτών» (Au bout de quelques jours, le
saint s e n t i t s e s f o r c e s r e v e n i r par la grâce de Dieu et tous deux reprirent leur route), κεφάλαιον 21 παράγραφος 1 «ηΟς τη του θεού συνεργία. . . μοναστήριον συνεστήσατο καΐ αδελφούς έπεκτήσατο» (=Avec le concours de Dieu . . . il
fonda un monastère q u i b i e n t ô t c o m p t a d e s f r è r e s ) , «καί συντόμως
είπεΐν έκ του* μή δντος είς τα είναι καΐ εδ είναι αυτήν άπειργάσατο» (=En un mot, il
transforma cette église d é l a b r é e et la remit en état et même en très bon état),
<ol μέν Syioi της μοναχικής φιλοσοφίας κορυφαίοι καΐ ηγεμόνες . . . » {=les saints,
chefs et guides de la p h i l o s p h i e m o n a s t i q u e ) [ μ ο ν α χ ι κ ή φ ί λ ο ·
σ ο φ ί α=θεωρητικός βίος τών μοναχών, ώς ήδη παρά 'Ιωάννη Χρυσοστόμω άναγράφοντι «τ ή ν τ ώ ν μ ο ν α χ ώ ν φ ι λ ο σ ο φ ί α ν» καί ουχί ώς ό έκδοτης μετα
φράζει], παρ. 1 καί 2 αϊ λέξεις «ά π ο τ α y ή» καί « υ π ο τ α γ ή » είς στίχους μή
απέχοντας σχεδόν αλλήλων διαφοροτρόπως μεταφράζονται. Οδτω : ά π ο τ α γ ή ^ r e 
noncement, abnegation), υ π ο τ α γ ή (=sujétion, renoncement), κεφάλαιον 28, παρ.
1, τό έπίθετον «θ ε όσ ο φ ο ς» σημαίνει τον περί τα θεία σοφόν ή τον Ιχοντα θείαν
σοφίαν καί ουχί « i n s p i r é d e D i e u», «Γνωστόν Ιστω σοΙ δτι τοΟτο άνθρωπος'
δταν πίστιν καί άρετήν μετίη» (=Sache que c e q u i f a i t u n h o m m e , c'est
de poursuivre la foi et la vertu), «τών άτοπων παθών κρατείν» (=dominer les passions
m a u v a i s e s ) , «δ τάς ασθενείας ημών αϊρων έλεύσεται» (=celui qui enlève nos
faiblesses n' pas est venu e n n o u s ) , «ερχόμενος δέ αυτός» (=En venant e n
n o u s , «τόν άναφή πάντη» (=celui qui est p a r t o u t intangible), κεφ. 29, 2 «χά
ριν ευχής» (=pour p r i e r ) . Παρομοίως είς πολλά χωρία γίνεται ή μετάφρασις του
ελληνικού κειμένου
Σχόλια καί Εισαγωγή. Ευχής δργον θα ήτο ή βάσει τών πληροφοριών της
βιογραφίας τοΟ 'Αγίου περιγραφή έν συνόψει της μοναχικής ζωής τόν ένδέκατον αΙώνα
καί τών διαφόρων στοιχείων του Ιδιωτικού καί δημοσίου βίου τών Βυζαντινών (ναυτι
κού, οίκογενειακοΰ βίου, ταξιδίων—καί μάλιστα ταξιδίων προς τήν άπομεμακρυσμένην τότε Ρώμην δια ξηράς—κλπ.) ώς καί τών σχέσεων τών επισήμων ανδρών προς τόν
"Αγιον (του βασιλέως Αλεξίου Α' καί του περιβάλλοντος του, τοΟ Εύμαθίου Φιλοκάλου, Κωνσταντίνου Χοιροσφάκτου κ.ά.).
Τό πλέον άξιοερεύνητον δι' 1ν κείμενον είναι τό πότε έγράφη τοΟτο, καί δυστυ
χώς ό έκδοτης δέν άνα/ράφει ρητώς πότε ό Νικόλαος Κατασκεπηνός έ*γραψε τόν βίον
του 'Αγίου. Καθ* ήμδς οδτος έγράφη μετάτό δτος 1121, άλλ'δμως ουχί πολλά έ"τη μετά
ταύτα, διότι τό κείμενον δεικνύει δτι ό συγγραφεύς τούτου ε*χει έν τη μνήμη αύτοΟ
ζωηράς είσέτι τάς έντυπώπεις καί τάς αναμνήσεις έκ τοΟ βίου του 'Αγίου.
ΜαρτυρΙαι (testimonia). Ό έκδοτης πολύ έκοπίασε, διότι τό κείμενον κατά
τό μέγιστον αύτοΟ τμήμα αποτελείται έκ χωρίων άνωνύμως ή επωνύμως αναγραφομέ
νων. 'Εν τούτοις διέφυγον αυτόν ώρισμένα χωρία, δι* άλλα δέ παραπέμπει ουχί τε
λείως ορθώς. Ιδού παραδείγματα τινά. Κεφάλαιον 40 παρ. 2 «ού γάρ έστιν ή βασιλεία
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του θεοο βρώσις κοί πόσις, άλλα δικαιοσύνη καΐ ειρήνη καΐ χαρά έν πνεύματι άγίω'
σαρξ δέ καΐ αίμα oò κληρονομήσουσι αυτήν». Ό έκδοτης έν τέλει του χωρίου τούτου
γράφει : Cf. Gal. 5, 21 (τ. g. παράβαλλε) έν φ οφείλε να παραπέμψη δια το πρώτον
τμήμα είς Rm 14, 17, δια δέ το δεύτερον είς 1. Cor. 15, 50' κεφάλαιον 40, παρ. 3 «έγέ·
νου άλας μωρον» άνευ παραπομπής, έν φ έπρεπε Cf. Mat 5, 13, κεφάλαιον 40, παρ. 4
«ουκ έστι δόλος έν τω στόματι αοτών> ό έκδοτης παραπέμπει Cf. 1 Petr 2,22 έν φ ή
μνεία Cf πρέπει νά έξοβελισθή' κεφάλαιον 41, παρ. 3 €μή έκκακειτε οδν έκτεινόμε
ναι προς Κοριον έν όσιότητι καΐ δικαιοσύνη» άνευ παραπομπής, έν φ δέον Cf. Gal. 6, 9.
Πίνακες. ΚαΙ άλλαι τινές λέξεις θα έπρεπε νά περιληφθούν, οϋτω μεταξύ άλ
λων, «βουκίον* (κεφ. 40 παρ. 6, κεφ. 51 παρ. 1), λέξις προερχομένη έκ των παπύρων
ώς καΐ ή λέξις «Έλληνες» (κεφ. 38 παρ. 1), ή οποία ενέχει ακόμη τήν έννοιαν «εΐ
δωλολάτρης» [καίτοι τό χωρίον, έν τφ δποίω ή λέξις, ανήκει είς άρχαιότερον
συγγραφέα].
Δια τήν άναζήτησιν τής εννοίας λέξεων Ô συγγραφεύς θά ήδύνατο νά χρησιμο
ποίηση και άλλα λεξικά πλην των έν τφ πίνακι αναφερομένων, ώς π. χ. τοΟ Λεξικού
τής Πατρολογίας (Όξφόρδη) καΐ του Λεξικού της 'Ακαδημίας "Αθηνών, έστω καΐ έάν
είναι ημιτελή.
ΚαΙ μία παρατήρησις : έν κεφαλαίω 40, παραγράφω 6 ό Ν Κατασκεπηνός γράφει
«ουκ ήκουσας είς τό Πατερικόν», δ έκδοτης μεταφράζει <n' as tu pas entendu dans les
vies des pères du désert» καΐ ύποσημειοΐ (σημ 111) «le Paterikon, Cf. Petit, Notre
Dame de Pitié, p. 23». θά ήδύνατο δμως κάλλιστα καΐ έν τη μεταφράσει αύτοΟ και έν
τη υποσημειώσει νά δηλώση δτι πρόκειται περί βιβλίου έν χρήσει παρά τοις μοναχοΐς
[ή σελίς 415, έν η" ή ύποσημείωσις φέρει έπίτιτλον Chapitre 41 αντί τοΟ όρθου 40].
Παρά τάς μικρός ταύτας παρατηρήσεις καΐ άτελείας όφείλομεν νά ομολογήσω
μεν δτι ή εργασία, τήν οποίαν έπετέλεσεν δ έκδοτης, είναι τα μάλα αξιέπαινος καΐ νά
εύχαριστήσωμεν αυτόν, διότι έδημοσίευσε κείμενον, το όποιον είναι σημαντικόν bià
τήν Ιστορίαν καΐ τον πολιτισμον του μεσαιωνικού πολιτισμού.
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ δ φ.

*
* *
Κ. Γ. ΜΠΟΝΗ, ò «γιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ίππωνος. Βίος κ α ι συγγράμ
ματα, 'Αθήναι 1964, σσ. 105 (=άνάτυπον έκτης 'Επιστημονικής Έπετηρίδος τής
θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόμος ΙΕ').
Ό καθηγητής τής θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών Κ Γ. Μπόνης
έξέδωκεν έμπεριστατωμένην μελέτην άφορώσαν είς τον βίον καΐ είς τα συγγράμματα
τοο ΙεροΟ Αυγουστίνου.
Ή μελέτη αοτη διαιρείται είς δύο, οοτως είπεΐν, τμήματα: Πρώτον είς τό άνα
φερόμενον περί του βίου του ανδρός σ. 5 (τό όποιον καΐ περιλαμβάνει τα έξης μέρη :
1) Γέννησις, Νεανικά έτη. Μόρφωσις σ. 6.-2) Ό Αυγουστίνος υπό τήν έπίδρασιν του
Μανιχαϊσμου σ. 13.—3) Έν Μεδιολάνοις. Τελεία άπομάκρυνσις του Αυγουστίνου άπό
του Μανιχαϊσμου σ. 18—4) Παραίτησις τοο Αυγουστίνου άπό του δημοσίου διδακτικού
έργου.—Προετοιμασία δια τό βάπτισμα έν Κασσισιακφ. Βάπτισις ΙεροΟ Αυγουστίνου,
θάνατος Μοννίκης σ. 29.-5) Έν 'Ρώμη σ. 39.-6) Επιστροφή είς Άφρικήν σ. 40.—7)
Ο Αυγουστίνος ώς Πρεσβύτερος (391) σ. 43.-8) Ό Ιερός Αυγουστίνος Επίσκοπος σ.

