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О личности Митилинскаго (на о. Лесбосѣ) митрополита Дорооея 
извѣстно только то немногое, что онъ присутствовалъ на Флорентин-
скомъ соборѣ (1438 г.), въ качествѣ сторонника уніи подписался 
подъ его актами: Ό ταπεινός μητροπολίτης Μιτυλήνης και τόν*τόπον 
επέχων του Σίδης, Δωρόθεος, αρκετός υπέγραψαΧ), и составилъ въ латин-
скомъ духѣ «Исторію Флорентинскаго собора», которую Алляцій при-
писывалъ Ѳеодору Ксанѳопулу, но ошибочно: честь отысканія дѣй-
ствительнаго автора Исторіи принадлежитъ Бертраму (1759 г,). 
Кромѣтого, изъ Бандиніева каталога греческихъ рукописей Лаврентіе-
Медичейской библиотеки (во Флоренціи) можно было видѣть, что съ 
именемъ этого Дороѳея связано церковное слово, сказанное по поводу 
нашествія Турокъ на Константинополь, въ XV вѣкѣ2). Это Слово 
издается нынѣ по списку, сдѣланному нами во Флоренціи въ 1902 
году. 

Интересъ его совершенно неожиданный: для XV вѣка, для эпохи 
паденія Византіи, памятникъ менѣе любопытенъ; болѣе интересенъ 
онъ для литературной исторіи Бесѣдъ патр. Фотія, IX вѣка, 

Изъ Слова видно, что оно произнесено Дороѳеемъ во первыхъ въ 
Константинополѣ (ϊηοΰος κατά ταύτης της βασιλίδος των πόλεων) и во 
вторыхъ въ 1451—1453 годахъ: проповѣдникъ говоритъ о смерти 
Амурата, отца Магометова, который умеръ въ Февралѣ 1451 года3). 
Но почти буквальное сходство Διδασκαλίας (отличія отмѣчены разряд-

1) Н ar du i п. Acta Conciliorum, IX. 425: 
2) Bandini. Catalogue, I. 496. 
3) Mur al t. Essai de Chronographie byzantine, p. 870. 
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кою) съ двумя Бесѣдами патріарха Фотія, сказанными въ 860 году по 
поводу нашествія на Константипополь Русскихъ, объясняется, какъ ка
жется, не переписываніемъ Дороѳеемъ Бесѣдъ ad hoc, a тѣмъ, что 'Ομι
λίας какъ прекрасный образецъ церковнаго витійства на данную тему, 
изучались витіями наизусть; ибо трудно допустить, чтобы Дороеей, въ 
виду нашествія Магомета II на столицу, раскрылъ Бесѣды Фотія и 
началъ выборку изъ нихъ для своего слова; трудно допустить, чтобы 
среди такихъ тревожныхъ обстоятельствъ онъ могъ начать выписку 
изъ второй Бесѣды, затѣмъ перейти къ первой и здѣсь нѣсколько Фразъ 
выдернуть не въ порядкѣ изложенія самого Фотія. Кажется, Дороѳей 
зналъ наизусть 'Ομιλίας и извлекъ изъ нихъ по памяти тѣ общія раз-
сужденія, которыя можно было съ равнымъ успѣхомъ отнести къ раз-
нымъ врагамъ имперіи. 

Διδασκαλία митрополита Дороѳея отнынѣ должна занять подобаю
щее ей мѣсто въ ряду очень немногочисленныхъ списковъ 'Ομιλιών 
патріарха Фотія и можетъ оказать извѣстную пользу при изданіи Фо-
тіевыхъ Бесѣдъ, предпринятомъ Императорскою Академіею Наукъ. 
Такъ напр., по изданіямъ акад. Наука и Аристархи, патріархъ Фотій 
будто бы сказалъ: στρατηγόν αυτόν προβαλλόμεθα1),—Дороѳей, повто
ряя эти слова, говоритъ: στρατηγόν αυτήν προβαλλόμεθα. Въ виду 
того, что здѣсь Фотій говоритъ о предстательствѣ Богородицы, мы 
можемъ съ полною увѣренностью заключить, что подлиннымъ чте-
ніемъ Фотія было αυτήν, какъ и сохранено Дороѳеемъ. 

Δωροθέου, του ιερωτάτου μητροπολίτου Μιτυληνης, 8t- i89r. 
δασκαλι'α λεχθεΐσα δτε ή ϊγοΒος έγένετο των άθεων 
Άγαρηνών2) κ α τ ά ταύτης 3 ) τ^ς βασιλίδος των πόλεων 

κ α τ ά (Ληναν ιούνιον, ίνδικτιώνος te'4). 

Βλέπετε, πάντες αγαπητοί, τήν έπενεχθεΐσαν ήμ?ν άπειλήν και 
τήν του έθνους άθρόαν επιδρομή ν5)* οίδατε τήν οργήν και τόν θυμόν κυ
ρίου παντοκράτορος έπελθόντα έφ' ήμ?ν; αγαθόν γάρ τό θείον και θυμού 
κρεΐττον καί παντός πάθους, ώσπερ πάσης υλαίας διαθέσεως6) άνυπερ-

1) Codex Vindobonnensis, ed. Α. Nauck, p. 231; Φωτίου λόγοι και όμιλ'.αι, έκδ. 
Άρι στίρχου. Κπολις 1900, II. 56. 

2) Άγαρινων cod. 3) ταύτης cod. 4) Laurent. Plut. X cod. XXXI, s. XV, 
f. 189г — 193г. 5) επιδρομή ν cod. 6) δια θέσεως cod. 
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βλήτφ λόγφ την φύσιν υπεράνω κειμένην. οργίζεται δε και θυμουται έπειδάν 
τι των πεπραγμένων θυμοϋ και οργής κριθέν άξιον και την προσήκουσαν 
δίκην τοΐς δεδρακόσι χ) δίδωσι. καθ' δν δη τρόπον και νυν ήμΤν ή κατά 
τζρόσωπον2) ημών συμφορά ελέγχει γαρ και παριστά των αμαρτιών ημών 
την πληθυν. οργή γαρ θεού δια τας ημετέρας αμαρτίας απήλθε και της 
απειλής υλη τών άμαρτανόντων αί πράξεις τυγχάνουσιν. ούτω ταΤς άνο-
μίαις μαστιζόμεθα και τοΤς πάθεσιν όδυνώμεθα, μυκτηρισμός και χλευ
ασμός τοΐς κυκλφ γενόμενοι, κατά τόν παρελθόντα πέρυσι8) καιρόν4) ή 

189 ν. Τωμαίων φήμη φορητή τοΤς έχθροϊς κατεφαίνετο. j και νυν διά τάς 
αμαρτίας ημών ούτοι κατ' αυτής αυτών τής εξουσίας Οπλα ήραντο5) 
και τάς χείρας άνεκρότησαν έν έλπίδι του λαβείν τήν βασιλίδα πόλιν ώς 
νοσσιάν6) φρυαξάμενοι. τάτε γαρ πέριξ αυτής έληίσαντο7) και τα πρό του 
άστεος έλυμήναντο και τους συλληφθέντας ανθρώπους ώμώς άπεχρήσαντο 
και σον 8) άδεια πάση ταύτη περιεχύθησαν. οοτω δή του βαρβάρου φύλου 
γεγενήμεθα9) παίγνιον δια τάς αμαρτίας ημών και τήν άπειλήν αυτών 
τήν μικράν και τήν κατασκευήν αυτών τήν άνυπόστατον εις μέγα 
τι ηγούμεθα και φόβος ήμας περιέχει, αλλά τί εις τ ε ί χη τοιαύτα 
πλοκός λεπτότατων ξύλων περιφοβεΤ; αί άμαρτίαι δε ημών φο
βερά ταύτα ποιεί (;). Ινθα γάρ οργή θεοϋ, έκεΤ και το τυχόν φοβερόν. ώ 
τής συμπεσούσης ήμΤνθεηλάτου ποινής* έρρύσθημεν,0), κακώς οις πολλά
κις συνεσχέθημεν, και ουκ εύγνομονήσαμεν. θάνατος αΓσχιστος 
επήλθε τφ παρελθόντι Άμυρα 1 1 ) τ φ πατρι του μιαρου, και ήμε-
λήσαμεν, ουκ έμνήσθημεν τάς ευεργεσίας, ούδ' δτι συ<γ>γνώμης έτύχομεν, 

190 г. τους πλησίον φκτει|ρήσαμεν, αλλ' έν ω τών έπικρεμασθέντων φόβων και 
κινδύνων άπηλλάγημεν, άγριώτεροι τούτοις κατέστημεν. εύφράνθημεν12), 
έλυπήσαμεν έδοξάσθημεν, ήτιμάσαμεν ίσχύσαμεν, εύθηνήσαμεν, έξυβρί-
σαμεν, ήφρονευσάμεθα13)' έλιπάνθημεν, έπαχύνθημεν, έπλατύνθημεν, και 
ει μή τον θεόν ώς ό πάλαι 'Ιακώβ έγκατελίπομεν. αλλ' ώς ό ήγαπημένος 
πλησθέντες άπελακτίσαμεν και «ώς δάμαλις παροιστρώσα» τών του κυρίου 
προσταγμάτων, παροιστρήσαμεν14) και τών δικαιωμάτων αύτου κατωλιγω-
ρήσαμεν. διά τούτο «φωνή ποσίμου το καθημέραν και συντριβή μεγάλη έν 
τη γή» ημών. διά τούτο θλΐψις15) κατέσχεν ημάς και ώδΐνες ώς τικτούσης. 
μή έκπορεύεσθε εις άγρόν, φησί, καί έν ταΤς όδοΐς μή16) βαδίζετε17), δτι ρομ-

1) δεδροκοσι cod. 2) κατά πρόσωπον cod. 3) περί συ cod. 4) καιρόν cod. 
5) ήραντο cod. 6) νοσιαν cod. 7) έλκίσαντο cod. 8) συν cod. 9) γεενή 

καθ α сой, 10) ερρυσθημεν cod. 11) αμυρά cod. 12) εύφάνθημεν cod. 13) ήφο-
νευσάμεθα cod. 14) παριστρήσαμεν cod. 15) θλίψις cod. 16) μη cod. 
17) βαδίζητε cod. 
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φαιά παροικεί κύκλωθεν. «τι μαρτυρήσω σοι1) ή τί ομοιώσω σοι» *) 'Ιερε
μίας συν έμοί3) κράζεται σήμερον, πόλις βασιλίς; «τίς σώσει σε και παρα
καλέσει σε, δτι έμεγαλύνθησαν αί άνομίαι σου4); τις ιάσεταί σε»; νυν κλαί-
ετε; νυν όδύρεσθε; δακρυω γαρ κάγώ σύν υμϊν, αλλά πολλών5) ταλαιπω-
ρουμένων παρείδομεν δάκρυα, δακρυω κάγώ συν ύμϊν, ει'πέρ έστι | δα- 190 ν. 
κρύων καιρός ό παρών καιρός, ου νυν έδει κλαίειν, αγαπητοί, αλλά την 
άμαρτίαν μισεΐν άπ'άρχής6). ου νυν πενθεΐν, άλλα τάς δι' ων ήμιν το πέν
θος έξέφυ πάλαι φεύγειν ήδονάς. ου νυν έχρην όλοφύρεσθαι, αλλά δια βίου 
σωφρονεΐν. ου νυν τον πΚουτον σκορπίζειν, δτε μηδ'7) αυτός οιδας, ει τού-
του κύριος ετι καταστήση, άλλα πάλαι των αλλότριων άπέσχεσθαι, δτε ή 
παρούσα θραϋσις οοπω έστήρικτο καθ' ημών. ου νυν παννυχίζειν και λι-
ταΤς προστρέχειν και στήθη τυπτειν και βαθύ στενάζειν και χείρας έπαι-
ρειν και γόνατα κάμπτειν και γοερά δακρύειν και στυγνόν προβλέπειν, δτε 
του θανάτου τά κέντρα ήκονημένα ή<κει>8) καθ' ημών. αλλά τί νυν πεν
θών ου πρότερον έξίστασο γελώτων 9) μεν άκρατιών, ασμάτων δε πορνι-
κών και αθυρμάτων θυμελικών; τί δε σκυθρωπάζων νυνί τάς οφρυς10) συν-
ηγες και τάς παρειάς εξάρες, τό πρόσωπον δλον τυραννίδος δεικνύων με-
στόν; τί δ' ελεών τους ήδικημένους και συμπαθεΤν σεμνυνόμενος λοιμός 
αυτός τοϊς παρατυχουσιν Π) ενέπιπτες απροσδόκητος και λόγψ ένί; και πέ
νης προ12) πυλών λιμώττων13) διέρριπτο βδέλυγμα, | οί δε προς γέλωτα 191 г. 
ευδοκιμουντες της σης έμπιπλώντο14) τραπέζης, αλλά τί πάθω ό τάλας; 
οιδε γαρ οιδε κοινή συμφορά και προσδοκώμενη μετανάστασις 
έπί γνώμονας τών ελαττωμάτων εαυτών γίνεσθαι και βελτίους 
ταϊς πράξεσηάπεργάζεσθαι. αλλ' ω πόλις βασιλίς, οίων σε κακών πε-
ρικέχυται15) όχλος, ω πολλών έλπίς αγαθή, δση χαλεπών απειλή16) και 
δειμάτων πλήθος περικλυσαν τά17) κυκλφ τήν σήν περιβόητον βούλονται 
ταπεινώσαι δόξαν. ω βασιλίς πόλεων βασιλίδων, πολλάς μεν συμμαχίας 
έξαρπάσασα κινδύνων, πολλας б' έπί γόνυ κλιθείσας άνορθώσασα τοΐς δπ-
λοις. ω θυσιαστήριον και χωρός άβατος και σεπτός18), δπως πολεμίων πό
δες βεβηλώσωσιν (;) άπειλουσιν, ω19) σέβας και πίστις άχραντος και λατρεία 
καθαρά, δπως δυσσεβούντων καθ' ημών και φρυαττομένων πλατύνεται 
στόμα, αλλά μέχρι τίνος ό θρήνος, μέχρι τίνος τό πένθος, μέχρι τίνος <ό> 
όλολυγμός20); τίς είσακούσεται, και πώς ή θραϋσις κοπιάσει21); τίς εξιλά-

I) σι cod. 2) σι cod. 3) εμοι cod. 4) άνομ'ιαισσου cod. 5) πολλώ cod. 
6) απαρχής cod. 7) μη δ' cod. 8) ή cod. 9) γελάτων cod. 10) όφρύς cod. 
II) παρατυχουσιν cod. 12) προ cod. 18) λιμοττων cod. ι 14) έμπιπλόντο cod. 
15) περί κε'χυται cod. 16) άπειλη cod. 17) τα cod. 18) σίπτος cod. 19) ω cod. 
20) όλολυγμος cod. 21) κοπάσει cod. 
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σεται; τις βοήσεται υπέρ ημών; δύνασθε1), εάν βούλησθε2), ελεήμων 
εστίν ό παρ9 ημών3) θεός σεβόμενος4), οίκτιρμων και συμπαθής. 

191 ν. ποθείτε | μαθείν όπως; δέδοικα τον κλαυθμον υμών, δτι πρόσκαιρος" την 
έλεημοσύνην υμών, οτι προς βραχύ* την σωφροσύνην5), οτι εφήμερος· την 
φιλαδελφίαν, ότι μέχρις αν το δυσμενές τών κύκλψ εχθρών άτε6) δη κοι-
νόν υπάρχον κακόν7) εις όμόνοιαν υμάς συνωθεί 8). τάς λιτάς και τάς παν-
νύχους9) στάσεις και την νηστείαν και τους στεναγμούς, οτι μέχρ^ αν ό 
δια10) ξίφους έπισταται θάνατοςΠ). ταϋτά με ταράττει και θορυβεί πολύ 
τών οπλών τών βαρβαρικών ταϋτα δέδοικα ραδίως νυνί και παρά πάντων 
άμα ορών συντελούμενα, ει δε παρελθούσης12) της νυν ήμας κατεχουσης 
συμφοράς την αυτήν κοσμιότητα και τάξιν και κατάστασιν έφυλάττετε, 
τζοΚΚους αν αγίους όσιους μάρτυρας έξιλεουσθαι υπέρ ημών τόν δεσπό-
την προεβάλλεσθαι. και τί λέγω ά*γίους και μάρτυρας και οσίους; αυτόν 
τόν κοινόν δεσπότην ημών τε κάκείνων, πρόμαχον ημών και προασπιστήν 
άπεργάζεσθε13), τόν έπαγαγόντατόν έχθρόν14)διάτας αμαρτίας ημών θραύ
οντα τών15) εχθρών την ισχύν, τόν παιδεύοντα και ίώμενον, τόν όργιζόμε-
νον και φιλανθρωπευόμενον. μεγάλη γαρ ή ελεημοσύνη τοο θεοϋ ημών και 

192 г. εξιλασμός | αύτοϋ τοις έπιστρέφουσιν16) έπ* αυτόν όσίως. βοα γαρ δια Ιερε
μίου17), βελτίους ποιήσατε τάς όδους υμών18) και τα έργα υμών και ακού
σατε της φωνής κυρίου, και παύσεται κύριος τών κακών ών έλάλησεν εφ' 
υμάς19), λοιπόν στήσατε τόν κλαυθμον, παύσασθε20) βοώντες αν άπερ 
έ π η γ γ ε ί λ α σ θ ε , τούτων ασφαλείς φυλακές γένησθε, τολμώ και λέγω εγώ 
της σωτηρίας υμών21) εγγυητής. ταΤς έπαγγελίαις υμών θαρρών τουτό 
φημι, ου ταίς πράξεσι ταίς έμαΐς, ταΐς υμών υποσχέσεσιν, αλλ' ου ταΐς 
έμαίς δεήσεσι22), τα ί ς υμών2 3) συνθήκαις 2 4) , αλλ ' ου τα ίς έμαίς φω-
ναίς. έγώ υμίν έγγυώμαι25) τήν σωτηρίαν, αν αυτοί βεβαίως συντηρήσητε 
τάς ομολογίας* έγώ τήν τών δυσχερών άπαλλα;ήν, αν υμείς πάγιον τήν 
επιστροφή ν έγώ τήν υποχώρησιν τών έχθρων, αν τήν άναχώρησιν υμείς 
τών παθών, μάλλον δε ουδέ έγώ τούτων εγγυητής, άλλα και υπέρ έμαυ-
του και υπέρ υμών, αν άρα τών συνθηκών υμών άπροφάσιστοι γένησθε 
πληρωταί, υμάς26) αυτούς προβάλλομαι έγγυητάς· υμάς άποφαίνω πρεσ-
βευτάς, και γε κύριος φιλάνθρωπος ών μετανοών έπι κακίαις ανθρώπων, 
έρεί προς υμάς* «ιδού, απαλείφω ώς νεφέλην τάς ανομίας σου και ώς γνό-

1) δύνασθαι cod. 2) βούλησθαι cod. 3) ημών cod. 4) σευόμενος cod. 
5) σοφροσύνην cod. 6) άτε cod. 7) καχών cod. 8) συνωθη cod. 9) πανύ-

χους cod. 10) δια cod. 11) θάνατον cod. 12) παρελθούσης cod. 13) απειργάζε-
σθαι cod. 14) έχρον cod. 15) τον cod. 16) έπιστρέφουσιν cod. 17) Ιερεμίου cod. 

18 ημών cod. 19) ήμας cod. 20) παυσασθαι cod. 21) ημών cod. 22) δεδη-
σεσι cod. 23) ημών cod. 24) συνθήκες cod. 25) έγγυώμαι cod. 26) υμάς cod. 
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оюѵ1) τάς αμαρτίας σου. έπιστράφηθι2) έπ' έμέ, καί | λυτρώσομαί σε», καί 192 ν. 
«έπιστράφητε8) προς με, καί έπιστραφήσομαι4) προς υμάς», καί «πέρας λα
λήσω έπί έθνος ή επί βάσιλε'αν του έξαραι5) αυτούς καί άπολλύειν6). καί 
έαν έπιστραφή το έθνος έκεΤνο από των κακών αυτών, μετανοήσω κάγώ 
περί πάντων τών κακών ων καί έλογισάμην του ποιήσαι αυτοΤς. Λοιπόν, 
αγαπητοί, προς την μητέρα του λόγου, τήν μόνην ημών ελπίδα καί κατα-
φυγήν7), καιρός8) έφέστηκε προσδραμείν ηλικία πάσα, άνδρες τε καί γυ
ναίκες, νέοι καί πρεσβϋται9)' οίς γάρ κοινός ό όλεθρος, ούτοι κοινόν τόν 
υμνον έξοσιοϋν10) καί προσάγειν θεφ καί τη τούτου μητρί κεχρεωστήκα-
σιν είπωμεν τη μητρί του λόγου, γνώμης εύθύτητι καί ψυχής καθαρό-
τητί11). «ημείς την προς σέπίστιν καί τόν πόθον άδιστάκτως φυλάττωμεν. 
αύτη12) τήν σήν πόλιν18), ώς οιδας, ώς βούλει, περισωσον. δπλα σε καί 
τείχος και θυρεούς καί στρατηγόν αυτήν προβαλλόμεθα' αυτή του λάου σου 
ύπερμάχησον. ήμεϊς σοι τάς καρδίας καθαράς, οση δύναμις, ρύπου καί πα
θών εαυτούς έΗαρπάσαντες, παραστήσαι14) σπουδάσομεν* αύτήτας βούλας 
τών καθ'ημών έξωφρυωμένων15) διασκέδασον16). αν γάρ τι καί παρασφαλώ-
μεν τών έπηγγελμένων | ήμΤν, σον έστι τό διορθώσασθαι, σόν έστι το χείρα 1 9 3 Γ« 
τοΐς έπί γόνυ κλιθεΐσι παρασχεΤν καί άναστησαι17) του πτώματος», είπωμεν 
ταύτα τη παρθένφ καί μή ψευσώμεθα, ίνα της καλής ημών ελπίδος μή δια-
ψευσθώμεν, ίνα της προσδοκίας18) μή παρασφαλώμεν19), ίνα σάλου καί κυ
μάτων καί ζάλης τών εν τφ βίφ κακών ύπερανασχόντες της σωτηρίας ημών 
τφ λιμένι20) έγκαθορμισθώμεν. ταύτη έξ όλης ψυχής βοήσωμεν ποτνιώμενοι* 
σώσον πόλιν σήν, ώς οιδας, ώ δέσποινα, καί ρϋσαι ταύτην από λοιμού, λιμού, 
επιδρομής21) καί στόματος αλλοφύλων καί ίλεως γενοϋ.πασιν ήμΤν καί ρυ
σαι ήμας της παρούσης οργής, ρυσθώμεν δε και της μελλούσης καί ατε
λεύτητου κατακρίσεως. Έν Χριστώ Ίησου τφ κυρίφ ημών, ф πρέπει δόξα 
καί ευχαριστία καί προσκύνησις άμα τφ πατρι, τφ άγιφ πνεύματι νυν καί 
αεί καί εις τους αιώνας τών αιώνων, αμήν. 

Χρ, Лопаревъ. 

1) γνώφον cod. 2) έπιστράφητι cod. 3) έπι στράφητε cod. 4) έπι στραφήσο-
μαι cod. 5) έξάραι cod. 6) απολυειν cod. 7) κατά φυγήν cod. 8) καιρός 
cod. 9) πρεσβύται cod. 10) έξουσιουν cod. 11) καθότητι cod. 12) αύτη cod. 

13) συπολιν cod. 14) παραστησαι cod. 15) έξωφρυομε'νων cod. 16) Sta σκεδα-
σον cod. 17) άναστησαι cod. 18) προσ δοκίας cod, 19) παρά σφαλωμεν cod. 

20) λιμενι cod. 21) έπι δρομης cod. 


