
Ό Πρόδρομος του Μα,ρκια,νοΰ κωδικός XI 22. 

"Οτε κατά το έτος 1897 έλάβομεν άντίγραφον των -πέντε μαγγανειών 
ποιημάτων τών περιεχομένων εν τω Μαρκιανω κώοικι XI 22 , ευρισκόμεθα 
εις πλάνην, καθ' όσον ώρμώμεθα έκ της εσφαλμένης àpyr^c, 'ότι ό ρηθείς 
κώοιζ <κυοίως το πρώτον μέρος αύτοΰ> περίε'/ει ποιήματα ομολογουμένως 
του Θεοδώρου Προδρόμου. Τούτου ένεκα εν ταΐς ουσί πραγματείαις, τάς 
οποίας επί τή βάσει του αντιγράφου έξεδώκαμεν *), ήρκέσθημ,εν να άποδεί-
ξωαεν Οτι τα πέντε μαγγανεία και 6, τι άλλο сг/έσιν προς ταϋτα έχει δεν 
δύνανται κατ ούοένα τρόπον να άποοοθουν εις τον Θεόοωρον Πρόορομον, 
άλλ' εις άλλον συγγραφέα ίσως όμώνυμον. Ή πρώτη όμως γνωριμία με 
τά υ,αγγάνεια παρεκίνησεν ημάς κατόπιν οι ς να μεταβώμεν εις Βενετίαν 
νάριν κυρίως του κωδικός τούτου՛ και κατά πρώτον άντεγράψαμεν πολλά 
τών ποιημάτων, τά κυρίως ιστορικά՛ βραδύτερον έσκέφθ^μεν ότι και τά 
υ,ή ίστοοικά θεωρούμενα ί'σως θά μας έοιοον εϊοησίν τίνα περί τοΰ άγνω
στου ποιητοΰ' τούτου ένεκα ήναγκάσθημεν να φέρωμεν εις Όοησσόν τους 
Παρισηνόυς κώδικας Suppl. Gr. 1219 και 1220 , οί'τινες εινε αντίγραφα του 
Μαρκιανοΰ, γενόμενα ύπό του μακαρίτου E . Miller (πρβ. Oiiiont, Invent. 
I l l p. 407). και ές αυτών να άντιγράψωμεν και τά λοιπά τών ποιημάτων τοΰ 
κωδικοί. Κατ' αυτόν τον τζό~ον λαΒόντες πληοεο άντίνοαοον του κωδικός 

1 i - i l i t i Ί 

κατεληΗαυ,εν περί του ποιητοϋ tic συυ.πεοάσυ.χτα πολύ διάοοοα τών έπι-
κοατούντων και τό VJJZ'M-.IZZ՝.). Οτι ό Μαοκιανό; κώοις ουδέ εν ποίηυ.α 
του Θεοδώοου Ποοδοόαου περιένει2). 
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1) Oi Ilpsòpsust (Β՝ϋζ. Xpsv., τόμ. V. 7ελ. 91—130) και Osctópsu του Πτωχο-ρίορόμιυ 
τχ μαγγανεία, εν Όοηττω 1S9S (.Іѣтошісь ИСТ.-ФІІЛ. Общества при Или. Новор. Уни-
верслтетѣ, томъ 711 виз. отд. 1Υ, стр. 1—48). 

2) Τήν γνίόμην ταιιτην εςηνέγκαμεν ήοη κατά την s/.òcsiv της -ραγματείας: Ооъ 
авторѣ дидактііческаго стнхотворенія Σ-ανε'ας, Одесса 1900. σελ. 3 εν u-oc. (Лѣтопись 
ІІст.-Фил. Общ. YIII виз. отд. Y. 1900). Пр[Ь. και Byz. Zeitschr. τόμ. XI, 1902, σελ. 459. 
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Ό περί ου ό λόγος Μαρκιανος κώδιξ είνε ό Νανιανος CCLXXXI, τον 
ό-οΐον πεοιγοάοει και αναλύει ό I. Mingarelli εν σελ. 462—477 του κα
ταλόγου αύτοΰ (Graeci codices manu scripti apud Nanios patricios Ve-
netos asservati, Bononiae 1784). σύγκειται δε κυρίως ειπείν έκ δύο αέ
ρων, ών το πρώτον (fol. 1—87Τ) περιέχει διάφορα ποιήματα, το δε δεύ
τερον (κατά Mingarelli σελ. 472) alia nianu scriptum, περιέχει διαφόρους 
πεζάς ποαγματείας. Ήμας κυρίως ενταύθα ενδιαφέρει τα πρώτον ρ-έρος, 
καθ' 'όσον τα έν αύτώ περιεχόμενα ποιήματα άπεδίοοντο μέχρι τούδε είς 
τον Θεόδωοον Ποοδοομον, δπεο είνε ομολογουμένως πλάνη, καθώς θά 
οανή εκ των επομένων. Επομένως πάντες Οσοι μέχρι τούδε ές"έδωκαν ποι
ήματα έκτου κωδικός τούτου, έΟεώοουν ταύτα έογα τουΘεοΰωοουΏρούζό-
μου, και ώς έκ ι:ούζοΌ πολλά περιστατικά του βίου του ποιητου, έκ του 
κωδικός τούτου άρυόμενα, απεδόθησαν αδίκως είς τον Θεόδωρον Πρόδρομον 
και μόνον κατά τα τελευταία έτη τη εΐσηγήσει του С Neumann προέκυ-
ΊΙΊ αμφιβολία, ήτις όμως πάλιν πεοιωοί^ετο είς τίνα μόνον ποιήματα του 
ν.ώ?ΛΥ.ος τούτου, 

Της επικρατούσης πλάνης ουχί άπηλλαγμέναι είνε αί έςής πραγμα
τεία ι και οσαι άλλαι έπ' αυτών τυχόν στηρίζονται. 

G. M. Tliomas, Über Ptoclioprodronms. Eine Miscelle der griech. 
Litt. d. XII Jahrli. (Gelehrte Anzeigen d. k. bayer. Ak. d. Wiss. 3G, 
p. 535 — 544) 1853. 

E. Mil ler , Poèmes historiques de Theodore Prodrome (Revue 
Archeol. Nouv. Ser. t. XXY p. 251—255, 344—348, 415 — 419, 

. t. XXVI p. 23—24, 153—157) 1873. 
E. Mil ler , Recueil d. Hist. d. Croisades. Historiens Grecs t. II 

1881, Οπου δημοσιεύονται ή άφθονα αποσπάσματα έκ του κώοικος ή καΐ 
ολόκληρα ποιήματα, ιδίως έν τέλει του βιβλίου σελ. 741—774. 

Ε. Mil ler , Poésies médites de Théodore Prodrome (Annuaire de 
l'association pour l'encouragement des études Grecqnes, 17 année, 
JSS3, p. 18—G4). 

С Caste l lani , Epitalamio di Teodoro Prodromo per le nozze di 
Teodora Comnena e Giovanni Contostefano. Yenet. 1888. 

Carl Neumann, Griech. Geschiclitschreiber und Geschichtsqnellen 
im XII Jahrb.. Leipzig 1888. 

С. Cas te l lan i , Epitalamio di Teodoro Prodromo per le nozze di 
Giovanni Conmeno e Taronita. Venet. 1890. 

Γ. Χατ^ιδάκι, Πέοί των Ποοδοόυ,ων Θεοοώοου και Ίλαοίωνος (Βυ£. 
.՝ípo՝j. IV σελ. 100—127) 1897. 
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К. Krnmbacher ή βιογραφία του Προδρόμου έν Gesch. d. Byz. 
Litt. 2, München, 1897. 

Rai αί άνω μνημονευθείσα՛- δυο ήυ,έτεοαι διατοιβαί (οί Πρόδρομοι και 
τά Μαγγανεία). 

Της αλάνης ταύτης δημιουργός αδίκως θά εθεωρείτο ό Mingarelli, 
οίοτι ούτος εν τω καταλόγω αύτοΰ (σελ. 462) εΰσυνειδήτως παρουσιάζει 
τό πράγμα ώς άπλήν ύπόθεσιν σημείων έν άρχη: incipiunt poemata, ver-
sibus politicis scripta, auctor estne Domnus Theodorus Prodromus? . . . 
Ioannes Italus fuitne etiam poeta? Οί μετά ταύτα όμως όλίγην -οοσο. 
ν; ή ν παράσχοντες είς τα υπό Mingarelli γραφόμενα την ύπόθεσιν αύτοΰ 
έξέλαβον ώς βεβαιότητα και ο κώδιξ επεκράτησε νά θεωρηται Προδρό-
μειοςΧ). 'Ας ίοωμεν, ποΤα τα έκ του κωδικός διδάγματα, τα πείθοντα ήμας 
πεοί του εναντίου. 

Πάντα τά ποιήματα τα έν τω κώδικι περιεχόμενα είνε έργα ενός 
καί του ζυτοΰ προσώπου, εξαιρουμένων μόνον τινών έν τέλει (fol. 87Τ), 
ών εν μεν ονομάζει ποιητήν Μέλητά τίνα, τά δε Xciizà επτά τον αριθμόν 
είνε έργα του πρωτοσυγκέλλου Ιωάννου, arfzzo-oìazou Εύχαίτων 2). 

Τά λοιπά (fol. 1—87Τ) 142 τόν αριθμόν δύνανται να ύπαχθώσιν είς 
τάς έξης τεσσάρας κατηγορίας. 

Πρώτον, τινά τούτων αποτείνονται είς τόν αύτο/.ράτορα Μανουήλ ή 
την οΐκογένειαν αύτοΰ, τα έξης3). 

Ι (fol. Γ—2 r) άνεπίγραφον. στίχοι 238 (240). 
II (fol. 2Γ—3Τ) Του αύτοΰ κατ' αλφάβητον είς τόν αυτόν βασιλέα περί 

της αυτής υποθέσεως, στίχοι 238 (240). 
III (fol. 3Υ—4Γ) Του αύτοΰ' είς τόν βασιλέα έγκώμιον 4) στίχοι 125. 

1) \\оос,џх)ч εις την πλάνην δίδει κατά πασαν πιθανότητα Ό -ρωχος εκδότης ποιήματος 
εκ του κωδικός Georg Martin Thomas (ιδ. ανωτέρω), Οστις έ'χεί μεν υπ ο'ψιν τα. υπό Min-
garelli γραφόμενα, πείθεται όμως μάλλον εις την έν τω κώδικι ύπάρ/ουσαν σημείωσιν των 
περιεχομένων: Poetae cujusdam aulae Constantmopolitanae, qui alicubi P r o d r o m u s no-
minatur, carmina varia... και ώς εκ τούτου αποδίδε; τό ποίημα τω Πτω/οπροδρόμω, καί 
περί αΰτου όμιλεΤ έν τη μικρά εισαγωγή, τήν οποίαν προτάσσει του ποιήματος. Άλλα και ό 
Φαβρίκιος ήδη τω Προδρόμω αποδίδει τόν κώδικα. 

2) Συχνάκις οί κτήτορες των κωΟ'.κων μεταχειρίζονται τα τελευταία άγραφα φύλλα του 
•/.ωδικός δια το δυσεύρετον γραφικής ό'λης σημειώνοντας ποιήματα ή αινίγματα ή ά'λλο τι, 
μηδεμίαν σ/έσιν έχον προς τό του κωδικός περιεχόμενον. 

3) Οι αριθμοί της σειράς των ποιημάτων, τους Օ-Օ'.ՇԱՀ δίδομεν έν τοις εξής, δεν συμ-
φωνοΰσι με τους του Mingarelli, διότι ούτος κατά τήν άπαρίθμησιν, τήν οποίαν δίδει, παρα
λείπε՛, τινά έν τω μεταςύ è ς αβλεψίας. 

4) Τα ποιήματα Ι—III, έκδεδομε'να ύπό E. Miller en Revue Archeolog, (βλ. άνωτέ,Λυ). 
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IV (fol. 4 r—9') Του αΰτου՜ εις τον βασιλέα περί της αυτής υποθέ
σεως, στ. 848. 

V (fol. 9r—10Τ) "Ετερος λόγος ευχαριστήριος εις τον αυτοκράτορα 
επί τη δωρεά του εν Μαγγάνοις αδελφάτου, στ. 357. 

VI (fol. 10Τ—12Γ) "Ετερος λόγος εις τον αυτοκράτορα, ότε έγένετο 
συαπλοκή μεταςϋ του Σικελικού στόλου και του θεοσώστου Ρωμαϊκού. 
στ. 276. 

VII (fol. 12r—15Τ) "Ετερος λόγος εις τον αυτοκράτορα, ότε εκ μό-
νης της αΰτου επιστασίας κατέπληξε τον κράλην και νίκη ν ήρεν άναίμα-
κτον. στ. 634. 

VIII (fol. 1 5Τ—19r) "Ετερος λόγος εις τον αυτόν αυτοκράτορα διετ
ιών τα κατά Κιλικίαν αύτοΰ γεγονότα άναιμωτεί κατορθώματα, στ. 741. 

IX (fol. 19Γ—22ν) "Ετερος λόγος εις τόν αυτοκράτορα πλατυτερον 
διεΗιών τα κατ' Άντιόχειαν οίϋτοΰ βασιλικά κατορθώματα, στ. 667. 

Χ (fol. 22Υ—23ν) Той αΰτου՛ εις τόν αυτόν αυτοκράτορα περί του εν 
Μαγγάνοις αδελφάτου, στ. 210. 

XI (fol. 24r—24Τ) "Ετερος λόγος επί τω γενεθλίω της βασιλίδος, 
στ. 178. 

XII (fol. 24Υ—25Τ) Προσφωνηματικός ότε δια το νοσήσαι οΰ συνεξήλ-
θεν ή δέσποινα τω βασιλεΐ, ύστίζον δε διαγενομένη και έςελθοΰσα της βα
σιλίδος κατέλαβεν ένθα και ό αυτοκράτωρ διήγε. στ. 117. 

XIII (fol. 2δΤ—26r) Αεητήριος περί του εν Μαγγάνοις αδελφάτου 
δωρηθέντος μετά συγγράμματος, οΰπω δε τό ένεργόν λαβόντος. στ. 119. 

XIV (fol. 26Γ—27Γ) Εις τόν αυτόν αυτοκράτορα στι/ουργήσαι τ^οσ-
τάςαντα. στ. 157. 

XV (fol. 27Γ—27Τ) "Επαινος εις τόν αυτόν αυτοκράτορα δημηγο-
ροΰντα. στ. 133. 

XVI (fol. 27ν—28r) Εις τον αυτόν αυτοκράτορα εν παίδια εΰφυώς 
δορατίζοντα και γενναίως μετά σημαίας υπερβολικής, στ. 71. 

XVII (fol. 28r—29Γ) Ποίημα εις τόν αυτόν αυτοκράτορα. Δεητήριος 
περί του εν Μαγγάνοις άοελφάτου. στ. 189. 

XVIII (fol. 29 r— 33r) Εις τόν αυτόν. στ. 804. 

IV ά-οσπασμαχα παρά. Miller Recueil a. 264—G6. 
V βλ. ήμετερχ Μαγγανεία σ. 16—27. VI—VIII χ-οσ-άσμχτχ ~αρχ Miller, Re

cueil κτλ. σ. 747—754 και 230. IX ά-ισπχσμχ $\ίτ.ζ тгхрх Miller τ. 319—326. 
Χ βλε-ε Μαγγάνειχ 28—34 κ χι Miller 754—G. XII Miller 756. XIII Μαγ

γανεία σ. 12—15. XV Miller 756. XVI Mill. 193. XVII Μχγγχν. er. 3—9. 
XVIII Miller 757—8 κ α: 220—225. Neumann σ. 58· τό ττΐίημχ τούτο το Ьт.оХо՝։ κα՝: ο 

Miagarelli και b Miller 9;£орз0<7сѵ ώς εν, ό^ότερον £:νε να 3cxxpc9?j εις ούο, ων το πρώτίν 
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XXII (fol. 35 r —37 r ) Άπό -ης πόλεως είς τον'αυτοκράτορα, ότε κατ-
έλαβον oř ρήγες, ο Άλαμανίας και ό Φραγγίας. στ. 2 8 3 . 

XXIII (fol. 37 r —38 r ) Εις τον αυτόν, ότε πρώτως έστράτευσε κατά 
Πεοσών. στ. 227 . 

XXIV (fol. 38 r —38 Τ ) Εις, τον αυτόν αυτοκράτορα, οτε άπό Σερβίας 
έπανέζευΗε μετά νίκης. στ. 60 . 

ΧΧΥ (fol. 38ν) Είς τον αυτόν, οτε έμονομά/ησε μετά του παλαμναίου 
Σέρβου, στ. 29 . 

ΧΧΥΙ (fol. 3 8 r — 39r) Είς τον αυτόν, ότε έγένετο ή ναυμαχία. 
στ. 8 3 . 

XXVII (fol. 39Γ—39 ν) Έπάσματα επί τω γενεθλίω της πορφυρο
γέννητου καί βασιλίοος. στ. 100. 

XXVIII (fol. 39Τ—40 r ) Δεητήριος περί του έν Μαγγάνοις αδελφά
του, στ. 9 9 . 

XXIX (fol. 401 '—40ν) Είς τον αυτόν αυτοκράτορα, οτε έπ-στάς τω 
Δανουβει καί εύρων τον κράλην εκείθεν του αύτοϋ Αανούβείυς, έτο-μασθέν-
тс^ (sic) είς πόλεμον, αυτίκα μετέβαλεν αύτου την όοαήν καί καταπτοήσας 
αυτόν κατηνάγκασε καί μή βουλόμενον έκκλΐναι είς είρην.κάς σπονδάς. 
στ. 1 0 1 . 

XXXI (fol. 4 1 r — 41ν) Έπάσματα είς την κυράν Θεοδώραν την θυγα
τέρα του Καίσαρος καί της πορφυρογέννητου κυράς Μαρίας της πρώτης θυ-
νατρός του acoíucu ccj~.o7.zy-.oooc Ρωααίων κυοου 'Ιωάννου του Κοανη-
νου. στ. 102 . 

XXXII (fol. 4 1 Τ — 42 r) Είς τόν αυτόν αυτοκράτορα κατασχόντα μετά 
θαύματος μεγάλου την όλη ν Κιλικίαν /ωοίς της οίασοΰν μάχης. στ. 60. 

XXXIII (fol. 42 r—42Τ) Είς τόν αυτόν περί ταυ πρίγκιπος καί της 
κατ' Άντιό'/ειαν βα^ΐλίκωτάτης ποοποαπης. στ. 77 . 

XXXIV (fol. 42Τ—431 ') Είς τόν αυτόν ab-.ov.zor.ozy.. '6~л συμπεσον-
τος του ίππου έτρώΟη τόν υ,ηρόν. στ. 6 3 . 

XXXV (fol. 431') Είς τόν αυτοκράτορα μή πειθομένου του μεγάλου 
οικονόμου των Μαγγάνων, του άγιου Κασ-ανοΰ. τάςαι με είς τό οωρηθέν 
U.0I άοελοατον παοά του κοαταιοΰ καί άνίου τ,υ.ών 3ασ:λέω;. στ. 57. 
ι 4 · Ι i 1 И Ι 

ιο-τ'./ο; -ολιτικοιί εθν,νε՛. ar/:՛. τού ο-τί/ιυ 122. τό Βε οευτε:ον (στ'./ο՛. ιαμβικοί) με/:՛, τέ
λους* μεταςύ αυτόν των ο υ ο μερών '.sto; εςε-ετεν ή ε-'.՝'ρχ·:ή τ:υ οευτερου (ν.:/ή του 
çu'/.λου 30r)· έν τω x.cuò·/.: τελευταίως έτεοη έ-'.γραςρή (ίσως u r i του Xeumarm): έτερος κατά 
Κορράοου Γερμ. XXII Miller 7 5 8 - 9 . XXIII Miller 759—61. XXIV Mill. 
761—3. XXV Mill. 763. XXVI Mill. 280—2S2. XXVII 3 4 1 - 3 . XXIX Mill. 
763—4. XXXI Mill. 765—6. XXXII Mill. 7 6 6 - 7 . XXXIII Mill. 
303—310. XXXIV Mill. 767. XXXV Μαγγάν. 1 0 - 1 1 . 

ccj~.o7.zy-.oooc
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ΧΧΧΥΙ (fol. 43х—43ѵ) Είς τον αυτόν αυτοκράτορα' προς τον δραξά-
μενον της λέξεως του ΰιρμουργοΰ διενισταμένου μη σημαίνειν τον θερ-
μουργον τον δραστήριον και θερμάν περί τα έογάζεσθαι, αλλά τον μικρό-
ψυχον και ολίγωρον έλεγχε՛, γοΰν ό λόγος τον τοιούτον ώς κακώς έπιλαβό-
μενον της σημασίας τοΰ θερμουργου. στ. 41 . 

XXXVII (fol. 43ν) Περί της αυτής υποθέσεως, στ. 24. 
XXXVIII (fol. 43ν—-44r) Δεητήριος περί ζώσης αλώπεκος, στ. 88. 
"Ητοι εν ολω στίχοι 7596 αναφέρονται εις τον αυτοκράτορα Μανουήλ 

τον Κομνηνόν ή έςυμνουντεςτά κατορθώματα αΰτοΰ ή περιέχοντες παράκλη-
σιν του ποιητοϋ, όπως ό αυτοκράτωρ χαοίση αυτω την όωρεάν του άδελ-
οάτου. 

Δεύτερον, μέγας άριομός των εν τω κώδικι περιεχομένων ποιημάτων 
γράοεται ή προς την σεβαστοκρατόρισσαν, σύζυγο ν του Άνορονίκου, άοελ-
φοΰ του Μανουήλ, ή ώς εκ μέρους αυτής 'κζάς τον αυτοκράτορα, ή περι
γράφει τάς τύχας αυτής και της οικογενείας της՛ εις την κατηγορία՝.՛ ταύ
της υπάγονται τα έςής. 

XIX (fol. 33r—34r) Έπάσματα sL τον γάμον του υίοΰ του σεβαστο-
κοάτοοος. τοΰ άοιοίυ,ου κύο Άνδοονίκου τοΰ Κοανηνοΰ. στ. 221 . 

XX (fol. 341'—34ν) Εις την κυράν Θεοδώραν τήν του σεβαστοκρά-
Ղօօօզ και τον σύζυγον αυτής, τον άδελφόν του ρηγός τής 'Αλαμανίας. 
στ. 96. 

XXI (fol. 34ν—35r) Έπάσματα έτερα είς τον υίόν του άοιδίμου σε-
βαστοκράτορος κυράν Άλέςιον τόν Κομνηνόν. στ. 9δ. 

XXX (fol. 41Γ)Άισματα είς τον γάμον τής κυράς Ειρήνης τής θυγα-
τρος τής έΗηρημένης Κομνηνης. τής πρώτης θυγατράς του άοιδίμου σεβα-
στοκοάτοοοί κυοοΰ Άνδοονίκου τοΰ Ποοουοονεννήτου. στ. GO. 

t I - ί ι ί i ι * i 

XXXIX (fol. 44r—47Γ) Άνεπίγραφον <άποτείνεται προς τόν υίόν τοΰ 
σε3αστοκοάτοοοο, Ιωάννην τόν Κοανηνόν>. στ. 490. 

XLI (fol. 49v—5Γ') Δεητήριος είς τόν αυτόν αυτοκράτορα, ώς από 
τής σεβαστοκρατοοίσσης. στ. 309. 

XLIV (fol. 53 r—б6г) Τη των φυσικών ηδονών υπέρτερα, τη σω-
οοονούση. τη λογική τουνόνι՜ παοαινετικόί είο γάυ,ου κοινωνιαν <άποτείνε-
I I i ' ' ■ ' ' Ι՛ Ι ' 1 ■ · Ι Ι 

τα՛, προς τήν Κομνηνήν Μαρίαν τήν πρώτην θυγατέρα τοΰ σεβ. Ανδοονί
κου). στ. 496. 

XLV (fol. 56r — б7г) Είς τήν σεβαστοκρατορισσαν θρηνητικός λόγος, 
XXXVIII Mill. 531—S3. 

XIX Mill. 28S—293. XX Neumanu σ. 6δ-68. XXX Mill. 764-5. 
XLY Mill. 768-9 . 
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οτε ό βασιλεύς προσέταξεν έξελθεΐν τάν λοΐσθον υίάν του σεβαστοκράτορος, 
τον Κομνηνόν κυρόν Άλέξιον, έτι νέον οντά εις τό ταξείδιον. στ. 204. 

XLYI (fol. 57Τ—59r) Εις του σεβαστοκράτορος τον υίόν, τον πρωτο-
σεβαστόν και πρωτοβεστιάριον άποσταλέντα άπό του ταξειοίου παρά τοϋ 
βασιλέως εις την μεγαλούπολιν. στ. 317. 

XLYII (fol. 5 9 r ֊ 6 P ) Άνε-ίγραφον <άποτείνεται προς τον Διομήδη, 
σύζυγον της Ευδοκίας, θυγατοός τοϋ σεβ. Ανδρόνικου του Κομνηνού). 
στ. 342. 

XLVI1I (fol. 61Γ—63rJ Άνεπίγραφον <πρόκειται περί του θανάτου του 
Διομήδους>. στ. 409. 

IL (fol. 63 r—64 r) Προσφωνηματικός εις την πάντιμον Κομνηνήν, 
την θυγατέρα του άοιδίμου σι^θίσζΰ՝Λθά-:οζοζ χυρζΰ Ανορονίκου καταλα-
3οϋσαν άπό τοϋ ταςειοΐου πενθούσαν ετι την εαυτής μητέρα, την σεβαστο-
κοατόρισσαν. στ. 180. 

L (fol. 64r—6δΓ) Προσφωνηματικός εις τον γαμβρόν τοϋ άοιδίμου 
σεβαστοκράτορος, τον Καντακουζηνόν, έπιγραμβρευθέντα θελήσει τοϋ αυ-
'-.ογ.ρά'τορος zle την Κομνηνήν, την πρώτην θυγατέρα του σεβαστοκράτο
ρος хирсѵ՝АѵЬроѵі՝лои. στ. 230. 

LI (fol. 6бг—66r) Άνεπίγραφον <άναφέρεται εις τον Καντακουζηνόν, 
ώς και τό προηγουμενον και ίσως θεωρητεον ώς συνέχεια αΰτοϋ>. στ. 189. 

LU (fol. 66r—66Τ) Προσφωνηματικός εις την Κομνηνήν. την θυγα
τέρα τοϋ άοιδίμου σεβαστοκράτορος, έπανελθοϋσαν άπό του ταξειδίου και 
εΰοοϋσαν την σεβαστοκρατόρισσαν εν τω Παντοκράτορι. στ. 54. 

LUI (fol. 66ν—67r) Προσφωνηματικός εις την σεβαστοκρατόρισσαν, 
δτε ή κυρά Θεοοώρα ή θυγατηρ αυτής, ή συζευχθεΐσα τω άδελοω τοϋ 
ρηγός Άλαμανίας, επανέζευξεν άπό τοϋ ταξειδίου μετά της αυταδέλφης αυ
τής, τής Κομνηνής, έτι μητρός αυτών έν τω Παντοκράτορι διαγούσης. 
στ. 128. 

LIV (fol. 67Τ) Εις Άντιοχιτικόν ίμάτιον γδύσουν, εκφρασις՛ ή δε υπό-
θεσις τοϋ λόγου έπαινος τής κόρης, τής πρώτης θυγατρός τής Κομνηνής, 
τής θυγατρός τοϋ άοιοίμου σζ'ίχσζοτ.ζάζορος V.՝JOC\Î 'Ανδρόνικου, στ. 82. 

LV (fol. 68r) Εις την αυτήν υπόθεσιν. στ. 12. 
LYI (fol. 68r) Δεητήριος εις τήν σεβαστοκρατόρισσαν έπί όργήν κινη-

θεΤσαν κατ' έμοϋ δια τό άτυχ;ήσαί με έν τινι δουλεία αυτής. στ. 31 . 
LVII (fol. 68Γ — 69Τ) Λόγος παριστών τό πάθος τής σεβαστοκρατο-

XLYII Mill. 769—770. XLY1II Mill. 770-771. IL—L Mill. 771—2. 
LUI Mill. 772. 
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ρίσσης και την νόσον, ήν ένοσησεν έν τη μονή του Παντοκράτορος διά
γουσα, στ. 281. 

LIX (fol. 71 r—71ν) Του Προδρόμου προς την σεβαστοκρατόρισσαν 
οεητήριος. στ. 7 1 . 

LX (fol. 71ν—72Γ) Λόγος εις την σεβαστοκρατόρισσαν՛ ποιουντοςαυ
τού δικαστήν έν τούτω αυτήν περί του αδελφάτου, όπερ ύπέσ/οντο αύτω 
οί αύθένται αυτού, ήγουν οτε σεβαστοκράτωρ και αυτή ή σεβαστοκρατό-
ρισσα. στ. 102. 

LX1V (fol. 77r—77Τ) Επιστολή προς την σεβαστοκρατόρισσαν oť 
ίαμβων παρηγορητική, στ. 279. 

LXV (fol. 77Τ—78ν) Στί/οι έν τω ναω της ύπεραγίας Θζοτόχου της 
έν τοΐς του Κύρου, άποστοματισθέντες κατά τους καιρούς καθ' ους άτυ/ώς 
ει/εν ή συζευ/θεΐσα τω σεβαστοκράτορι κυρω Άνδρονίκω τω πορουρογεν-
νήτω συνετωτάτη σεβαστοκρατορισσα. στ. 280. 

LXVI (fol. 78Τ—79r) 'Έτεροι έν τω αύτω ναφ άναγνωσθέντες έορτα-
ζούσης της σεβαστοκρατορίσσης՛ ύποθεσις οέ τούτοις τοΐς ίάμβοις ή θλΐψις 
αυτής. στ. 196. 

LXYII (fol. 79Γ—79Τ) Και ούτοι έν τω αύτω ναω έν εορτή σεβαστό՝ 
κρατορική άνεγνώσθησαν. στ. 147. 

LXYI1I (fol. 79Τ—80τ) Rai ούτοι έν τω αύτω ναω της παρθένου και 
δια τήν αυτήν ύπόθεσιν. στ. 127. 

LXIX (fol. 80Γ) Rai ούτοι έν τω αύτω ναω δια τήν αυτήν ύπόθεσιν. 
στ. 67. 

LXX (Μ. 80Γ—80Τ) Οί παρόντες στί/οι άνεγνώσθησαν έν τω ναω 
του οίκου της σεβαστοκρατορίσσης έν τω τοιούτω ναω και έορταζομενης 
και της ύπεραγίας Θεοτόκου της οδηγήτριας, στ. 125. 

LXXI (fol. 80r—81Γ) Rai ούτοι έν τω αύτω ναω άνεγνώσθησαν. στ. 92. 
LXXII (fol. 81r) Rai ούτοι έν τω αύτω ναω και δια τήν αυτήν ύπόθε

σιν. στ. 87. 
LXXXVII(fol. 82r) Ούτοι οί στί/οι είσί γεγραμμένοι έν τω άγίω έγ-

/ειρίω, τω κρεμαμένω έμπροσθεν της ύπεοαγίας Θεοτόκου της Άγιοσορι-
τίσσης κατά τήν ioz-՝qv τα άγια των αγίων, τω γεγονότι παρά της σεβα-
στοκοατοοίσσηί. στ- 24. 

LXXXVI1I (fol. 82r) Εις τήν σκέπην της αυτής ύπεραγίας Θζο^.όν.οΐ) 

LX Tè εν τω /ειρίγρχφω σείίκττο/.ρατωρ είνε ~ροον.νες λά6ο;, οιίτ*. το ποίημα ՚յ.ՀՀ0· 
τε·.νετχ՛. ε'ις τήν σέβχστοκρχτίρισσχν κ χ՝՛, τον υιον αύτ^ς τόν тгр ωτοσε Затхоѵ, Ίωχ^νην 
Κομ,νηνιίν. 

LXX—LXXII Miller Annuaire ст. 20—30. L X X X V H - V I I I Annuaire a. 33—35. 
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της Άγιοσοριτίσσης γενομένην καί αυτήν παρά της σεβαστοκρατορίσσης. 
στ. 14 . 

LXXXIX (fol. 82 r) Καί ούτοι οι στίχοι εις äyiov iyydpicv της υπεο-
αγίας Θεοτόκου της οδηγήτριας, γεγονός και αυτό παρά της σεβαστοκρα
τορίσσης. στ. 3 1 . 

XC (fol. 82Γ)Είς έγχείριον της ύπεραγίας Θεοτόκου της Βασιωτίσσης 
γεγονός παρά της σεβαστοκρατορίσσης. στ. 18. 

XCI (fol. 82Γ) Γ/Ετεροι εις άγιον έγχείριον της ΰπεραγίας Θεοτόκου 
της έν τοις Κυρου γεγονός παρά της σεβαστοκρατορίσσης. στ. 20 . 

XCII (fol. 82Τ) Γ/Ετεροι εις άγιον έχγείριον γεγονός παρά της αυτής 
σεβαστοκρατορίσσης έν τη ύπεραγία Θεοτόκω της Πηγής. στ. 24. 

ХСШ—XCIV (ibid.) Εις άγια ποτηροκαλύμματα γεγονότα παρά της 
σεβαστοκρατορίσσης Հօսօ ποιήματα άνά 12 στ.>. στ. 24. 

XCV (ibid.) Εις άγιον έγχείριον γεγονός ֊αρά της ϋπερτίμου Κοανη-
νης της θυγατρόςτοΰ άοιδίμουσεβαστοκράτοοος κυρου 'ЫсоѵЫои. στ. 36 . 

ХСѴІ (ibid.) ^Ετεροι είς άγιον έγχείριον, γεγονός καί' αυτό -αρά της 
αυτής. στ. 18. 

XCVII (ibid.) Εις λάμναν άργυραν γεγονυΐαν εις τήν ϋπεραγίαν Θεο-
τόκον της Βλαχερνιτίσσης ֊αρά της Οπερτίμου Κομνηνής. στ. 18. 

Х С Ѵ Ш - Х С І Х (ibid.) Εις το ολάμουλον του πρωτοσεβαστου. <δύο 
ποιήμ. Іб-ь-8 στ.>. στ. 24 . 

С (fol. r83) Ούτοι προς τήν αύτοκρατόρισσαν, τήν σεβαστοκρατόρισ֊ 
σαν προς τον ώκεανόν. στ. 24 . 

CVI (fol. 83Τ—85Τ) Του αύτοΰ εις τήν σεβαστοκρατόρισσαν. στ. 785 . 
"Ητοι έν ολω στίχοι 6 8 5 9 . 

Τρίτην κατηγορίαν ουνανται νά θεωρηθούν ότι άποτελουσι τά ποιή
ματα τα γραφόμενα κατά παραγγελίαν άλλων ֊οοσώτ.ων έκτο.՛ του αύτο-
κράτορος καί της σεβαστοκρατορίσσης, ή άποτεινόμενα εις άλλα πρόσωπα֊ 
εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται τά έΗης. 

XL (fol. 47 r —49 х ) 'Επιτύμβιος αίνος'όμοϋ καί θρήνος εις τόν παν-
ευτυχέστατον γαμβρόν του άοιοίμου βασιλέως καί οώ-οχρά^οοος Ρωααιων 
Ιωάννου του ποργορογ,ννψου, ^z'cv Μανουήλ τόν Ανεαάν.' στ 424 

LVIII (fol. 69 ν —70 r ) Μονωο-'α έπ' ~ώ г֊Ла^л - л .„ν 
ν ι vfj.j. -՛>. -ω σπαστώ, .ω υιω του κυοιου Ίσαακίου του σεβαστού, τώ συϋύγω της σ-3ασ^·7ί^ —я.- %пг?Л;*-~-^ -Λ~ г ' ι - i f "Ί՝ΐ J ֊ J * Ï »/]-,, ./]ς βασιλίσσης, πλη-

γέντι ξίοει τήν χείρα. στ. 2 6 5 . 

LXXXIX Mill. Recueil σ. 692. XC-XCVII Annuaire σ. 35-41 XCVIII-XI Mill 
Ree. σ. 583. С Annuaire σ. 41 -2 . CVI Mill. Ree. 530-31, 571, 597-8, 614. 649-50՛ 

LYIII Mill. Ree. σ. 772—774. ' ,օ*» ou. 



с. ПАПАДИМИТРІУ: О ПРОДРОМѢ. I l l 

LXI (fol. 72 —73 r) Παρηγορητικός τη θυγατρί της πορφυρογέννητου 
κυράς Θεοοώρας, της αύταοέλφης του αύτοκράτορος Ρωμαίων., του τζοοζυ֊ 
^о^гѵщчы χυροΰ 'Ιωάννου, τη συζυγω Καμμύτζη, ές՜ αιτήσεως εύνού/ου 
τινός οίκειοτάτου άνθρωπου αυτής, στ. 177. 

LXII (fol. 73r—74Τ) Μονωδία έπί τή αύτη υποθέσει, στ. 214. 
LXXIII—LXXX (fol. 8 Γ — 8Γ) Εις την ύπεραγίαν Θζοτόχον την 

εν τη σεβάσμια μονή της Πέτρας έξ αιτήσεως γεγονότες τοΰ έν μακαρία 
τη λήςει γεγονότος κυρου Ιωάννου τοΰ καθηγουμένου <όκτώ δεκαεςάστι/α 
ποιήματα), στ. 128. 

LXXXI (fol. 81Γ) Εις την γέννησιν τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου 
<κατά τζζοζγγζλίιχν Εύφημιανοΰ τινσς>. στ. 30. 

LXXXII (ibid.) Εις την ύπαπαντήν <κατά παραγγελίαν Εύφημιανοΰ). 
στ. 30. 

LXXXIII—LXXXVI (fol.. 8Γ—82Τ) Ούτοι -ci στίχοι έγένοντο ε:ς 
τον χαιρετισμόν έν τω ναώ του πανσεβάστου εκείνου πρωτοσεβαστοΰ, τοΰ 
υι'οΰ τοΰ σεβαστοκράτορος Ίσαακίου <τέσσαρα ποιημάτια>. στ. 23. 

CXI—CXII (Ιοί. 8δν—86 r) Οι άγιοι Θεόδωροι ο Τήρων καί ό στρα
τηλάτης προς αλλήλους φασί ταΰτα υπέρ τοΰ Μαχηταρα 'Ιωάννου 
<2 ποιήμ.>. στ. 32. 

СХІП—CXVI (fol. 86r) Προς τον άγιον Ίωαννίκιον από τοΰ μονά
χου Ιωαννικίου τοΰ Λογαρα <4 ποιημάτια άνά 12 στ.>. στ. 48. 

CXIX (fol. 86Τ) 'Επιτύμβιοι από της θυγατρός τοΰ σ.οου.ίνου εκείνου 
Στοα3οοωαανοΰ πoόc τους τοεΐς αύταδέλοους αύτης θοηνολογουαένη- ώς 

ι ι к ι ι ^ Հ - ι ^ ' ι ' i l / - 7 -

έκείνη συνήγαγε πρίν οιεστώτα τα λείψανα έν ένί τόπω. σ. 36. 
CXX (ibid.) Εις τον Στραβορωμανόν. στ. 30. 
CXXI (ibid.) 'Επιτύμβιοι.' 30.՝ 
CXXII (ibid.) Επιτύμβιοι εκ -ρζσωτ.ου της θυγατρόςτοΰάποιχομένου 

Αν ε μα και της κυράς Θεοοώρας, ήτις συνεζεύνθη τω Άγγέλω. στ. 40. 
Έν όλω στίχοι 1507. 
Τήντετάρτην και τελευταίαν κατηγορία՝; άποτελοΰσι τα ποιήματα, τα 

όποΐα ο εν μαίνεται ότι γοάοονται κατά παοαγγελίαν ώοισυ-ένων ποοσώπων 
ούδε ότι αποτείνονται είο ώοισαένα ποόσωπα, άλλα ποοέονονται il· αΰτοΰ 

I I Ι " I I / . 

τοΰ ποιητοΰ ή γοάοονται κατά παραγγελίαν άγνωστων τ^ζο^ώτ.ων τοι
αύτα εΐνε τά έςής. 

LXI—LXII Mill. Ree. бОЗ—511. LXXIII—LXXX Mill. Ree. 544-547. 
LXXXI-YI Annuaire <т. 30-33. CXI-YI Ann. σ. 47—бО. CXIX-XXII Ann. 
er. δ·2—57. 
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XLII (loi. 5 Г — 52r) Είς τον βίον, εις τον κόσμον. στ. 143 . 
XLII I (fol. 52 r —53 v ) Εις τόν έρωτα. στ. 1 6 1 . 
LXII I (fol. 74 Τ —76 τ ) 'Επιτάφιος επί τω Αντιόχω τελευτήσαντι καί 

παραμυθητικός όμοΰ τη συζύγω αύτου και θυγατρί' τη δέ αλήθεια λόγος 
δεικνυς πώς δεΐ πενθήρεις γράφειν λόγους επί τοΐς άποι/ομένοις' ουδέ γαρ 
ανάγκη μοί τις τούτον προς γυναίκα γράφειν γραμμάτων άρνζογοΊ και՝ 
άλλως μη δυναμένην έπιβάλλειν πλοκαΐς λόγων. στ. 4 3 6 . 

CI (fol. 83 r) Ούτοι οί στίχοι άνεγνώσθησαν εν τω ναω της υπερα-
γίας Θεοτόκου της οδηγήτριας άναγινωσκομένων εν αύτωτώνΚλημεντίων. 
στ. 57 . 

СП (ibid.) Εις σταυρωσιν. στ. 12. 
CHI—CIV (ibid.) Εις άποκαθήλωσιν <δυο ποιημάτια>. στ. 15 . 
CV (ibid.) Εις άνάγνωσιν του αγίου Γρηγορίου του θεολόγου, στ. 25 . 
СУП (fol. 85Τ) Εις τίνα γραμματικόν άριστον άτυχέστατον δέ. στ. 29. 
СVIII—СХ (ibid.) Εις τόν άγιον θεόοωρον τόν στρατηλάτην <τρία 

ποιήματα), στ. 25 . 
CXVII (fol. 86Γ) Εις την ϋπεραγίαν Θεοτόκον. στ. 4 3 . 
CXVIII (ibid.) Εις τόν χαιρετισμόν της υπεραγίας Θεοτόκου, στ. 18. 
CXXIII—CXXVI (fol. 87 r) Εις την γέφυραν, την εν τω της 'Αβύδου 

ποοθυ,ώ παοαοόΗως παρά του κοατίστου αύτοκοάτορος YJJOGU Μανουηλ του 
πορουρογεννήτου γεγονυΐαν <τέσσαρα ποιήματα), στ. 4 6 . 

CXXVII—CXLII (fol. 8 7 r - 8 7 T ) Στίχοι εις γέροντα λαβόντα νέαν 
γυναίκα <θεκαές՜ επιγράμματα), στ. 123 . 

Έν ολω. στ. 1 1 3 3 . 

Ά3άλε, αεγαλοτολαε και θεου,ουογέ καοοία. 
Φαίνεται οτι εοωκεν aoccur.v *ìc τίνα των συννοόνων κοιτ'-κών να 'ÜCYI 

ι i ι * i / „ f c ι ՚ " ι ' 

ττν νοησιν τη с λέ^εωί Occacucvćc. οτ:εο c£ct άοοοαην £tc τον тгсг/ΐτην va 
i / , , ι j J " * t i l i * ' i i i i i - l i 

՝'oá'J/fi ποός άπολονίαν τα κατόπιν εϋοισκόαενα ποιήυ,ατα. τό XXXVI καί 

СІ-СУ Annuaire 42—46. CYII Míli. Eec. 630—31. СУШ—СХ An
nuaire 46-47. СХУІІ—УІП Ann. 50-52. CXXIII—УІ Mill. Eec. 541—2, 
Ann. 57—S. СХХУП—XLII Ann. 58-63 
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XXXVII. Έν τω τετάρτω απευθύνονται εκ \χίραυς του ոօօրօն εις τόν 
αυτοκράτορα Μανουήλ οί έξης στίχοι: 

169 'Εγώ μεν ουν και τζόρρω^ζν τον υμνον έξυοαίνω 
και πάλιν σοι το σύνηθες άφοσιοΰμαι χρέος, 
συ δε γηράσαν πάλαιαν παρακατέχεις χρίος. 
άπόδος γοϋν την όφειλήν καν έν καιρώ τοιούτω 
όποτε συναγάλλονται καί συσκφτώσι πάντες 
και δάς την άγαλλίασιν κάμοί τω κεκμηκότι 

175 χάριν αυτής της οφειλής, της προϋπεσχημένης՛ 
οφείλεις γάρ ευεργετεΐν, ους αν εύεργετήσης, 
ώσπερ όφείλων καί Θεός ό μηδαμώς όφείλων 
άνταποδοΰναι λέγεται παντί την εύποιίαν' 
έχει γαρ χρέος εύ ποιεΐν ό πλάστης τους πλασθέντας 

180 καί βασιλεύς ευεργετεΐν οφείλει τους αίτουντας, 
έκδυσωπουντας έλεεΐν, οΐκτείρειν δεομένους. 
προσκαρτερών έγήρασα, προσμένων κατεκάμφθην, 
συ δε παρεπροθέσμησας καί πρόστιμον οφείλεις 
ό βασιλεύς ό συμπαθής, ο φίλοικτος, ό πράος. 

185 τις ειδεν αυτοκράτορα,, μονάργην όφειλέτην; 
τίς εγνω рош Πακτώλιον παρακρατουντα ψήγμα; 
έκδυσωπών ήτόνησα, δός μοι, χριστέ, το δώρον' 
ύπέσχου καί κατένευσας, δός ύποσχέσει τέλος' 
ένάρκησαν οι δάκτυλοι χαράττοντες δεήσεις՛ 

190 καιρός άγαλλιάσεως, συ-^γέγηθα, συγχαίρω, 
άλλα το χαΐρον της ψυχής κεκολασμένον εχω 
καί μοι το γήθος άποσπα παρεμπεσον τό θλΐβον 
καί το λυπούν την χαρμονήν τής νίκης ύποτέμνει. 
άλλα γαρ νίκησον κάμου την λύπην, αύτοκράτορ, 

195 καί σβέσον ταύτης τόν φλογμον έν έρυθραΐς ρανίσι 
σωτήρ μοι ζωοπάροχος έν ταύταις χρηματίσας. 

Tè περιεχόμενον των στίχων τούτων δίδει ημάς νά έννοήσωμεν οτ: ο 
ποιητής αίνίττεται τήν δωρεάν του έν Μαγγάνοις αδελφάτου, επομένως τα 
ποίημα τούτο ευρίσκεται εις συνάφειαν τ^ρος όλα τά άλλα, έν οίς πρόκει
ται περί της οωρζας ταύτης. 'Εκδίδοντες τήν περί Προορόμων πραγματείαν 
καί τά Μαγγανεία, ένομίζομεν δτι τά ποιήματα τά σχέσιν προς τήν δω
ρεάν ταύτην έχοντα είνε μόνον εξ, διότι τότε ούτε τόν Mingarelli εί'χομεν 
πρό οφθαλμών, ούτε άλλα ποιήματα του κώόικος έκτος των εξ εκείνων, 
^[ΐζρον όμως βλέπομεν ότι τοιαύτα ποιήματα εινε περισσότερα έν τωκώ-

ВазаитіЗскіЗ Врвиѳнникъ. о 
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οικι, ώς δεικνύεταί έκ των επιγραφών ή του περιεχοαένου՜ έκτος του V, 
Χ, XIII, XVII, ΧΧΥΠΙ, XXXV και LX, έκτος τοΰ ХХХѴІП περί ου 
και πρότερον έγράψαμεν, ότι ε/ει σχέσιν προς τήν δωρεάν, εις τήν αυτήν 
κατηγορίαν άνήκουσι και τα ποιήματα XV, XVIII, XXXIV και LIX περί 
ων γενήσεται ιδιαιτέρως λόγος κατωτέοω. 

Τα ήδη άριθμη<θέντα ποιήματα ου μόνον ένεκα του ύφους, άλλα και 
άλλων λόγων συνδεοεμένα προς άλληλα παρέχουσιν ήδη εις τόν άναγνώ-
στηνάρκετόν ύλικόν περί των διαφόρων περιστατικών του βίου του ποιητοΰ՛ 
τά παράπονα περί πενίας, το γήρας, ή δωρεά του αδελφάτου εινε γνωρίσ
ματα χαρακτηριστικώτατα του ποιητοΰ. ώστε επί τούτων βασιζόμενος 
τις δύναται ευκόλως να άνευρη τον μίτον της σχέσεως, τον υπάρχοντα 
μεταξύ όλων σχεδόν τών ποιημάτων της πρώτης και δευτέρας κατη
γορίας. Έκτος τούτου όμως και άλλα δύνανται να εύρεθώσι χαρακτηρι
στικά, άποκαθιστώντα τήν ύπάοχουσαν σχέσιν μεταξύ τών ποιημάτων του 
κωδικός. 'Χν στρέψωμεν τήν προσοχήν π. χ. είς δύο τών άνω μνημονευθέν
των ώς μαγγανειών, το LIX και LX, θά ίδωμεν τήν σχέσιν τήν ύπάο
χουσαν μεταξύ ποιητοΰ και της σεβαστοκρατορίσσης Ειρήνης, συζύγου 
τοΰ Ανδρόνικου, αδελφού του Μανουήλ, και θά πεισθώμεν ότι ό ποιητής ευρί
σκεται αποκλειστικώς εις τήν ύπηρεσίαν της σεβαστοκρατορίσσης· τοιού
τον συμπέρασμα δίδουσιν οί ακόλουθοι στίχοι: 

LIX Ό πάντων ευτελέστερος και πενιχρός σου օօսձօգ 
τήν συμπαθή μου δέσποιναν τολμών ύπομιμνήσκω' 
δέσποινα χριστομίμητε, ψυχή συμπαθέστατη, 
και ψυχή περιθάλπουσα νεκρωτικής ένδειας, 

5 δέσποινα, πρόσχες δουλικοΐς ίκετηρίοις λόγοις, 
ένώτισαι και ρήματα παν ευτελούς σου CioíAcv՛ 
πολλάκις γάρ έπήκουσας ρητορικών μοι λόγων 
ήδη πληρώ δουλεύων σοι οωδεκαταΐον κύκλον . . . 

15 άλλ' ήδη και γεγήρακα και κέκμηκα δουλεύων 
και κατεκάμφθην ώς οράς και σ<κά>ζω και τό γόνυ . . . 

28 τοις εν τη πόλει δούλοις σου κάμε συγκαταρίθμει 
και συμπολιτογράοησον πολίταις ύπηρέταις, 
ζυγός καί γάρ πολιτικός τήν δέρην ού βαρύνει՛ 
χρηστός εκείνος ό ζυγός καί ν,οΰοαΊ τό οορ^ίον^ 
τοις ένδον συγκατάταττε τόν ασθενή σου οουλον, 
τοις δ' εξω συγκατάλεγε τους όντας ρωμαλέους. 

LX!5 συγγνώμην, πρωτοσεβαστέ, πρά δίκης μοι παράσχου 
κατά γάρ σου τά πρότερον ταύτην κινώ τήν δίκην, 
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τα δ' άλλο πάλιν πρόσωπον μικρόν άναμεινάτω' 
ίδοο ροπή μοι δέδοταί ψυχής φιλοικτοτάτης 
της επί τα Βυζάντιον όδου παραχωρούσα, 

20 ισχία γάρ μοι πάσχουσι και γόνατα σαθρουται, . . . 
41 ουκ ήθελον μετάστασιν ουδέ τό μεμακρύνθαι, 

ουκ έπηυχόμην χωρισμόν ουδέ τα ξενωθήναι, 
άποσπασμόν γάρ της ψυχής τήν ξένωσιν ηγούμαι 
καί διαιρούσαν μάχαιραν υμών τήν άπουσίαν . . . 

48 αλλ' ό του γρόνου πέλεκυς αλλ' ή πολλή ξηρότης 
εκκόπτειν άπειλουσί με του σώματος το ЫѵЬроѵ 

50 ήδη τραχύ τι καί ςηρόν γενόμενον έν γήρει 
καί τον καρπόν απόβαλαν ώς ήδη πεπανθέντα 
αν ουν τήν βασιλεύουσαν, τήν πόλιν καταλάβω 
και τίς τυχόν εκ των έμών τυχαίως έρωτήση, 
αν συνετάχθην άδελφοΐς όπλίτου μονοτρόποις 

55 σεπτού μεγαλομάρτυρος του παρά τοΐς Μαγγάνοις, 
πως αν άπολογήσομαι καί τίνα προβαλοϋμαι; . . . 

76 είπε καί συ πανσυνετε τί μοι προς ταύτα λέγεις, 
ή φρόνησις της Αθηνάς, ή σώφρων, ή κοσμία; 
έρυθριας; άπόκριναι, τόν ελεγχον ου φυγής՛ 
ϋπέσχου καί κατένευσας καί ταύτα τίς καί ποία; 
ή Κομνηνή, τά θαυμαστόν της υακίνθου χρήμα . . . 

87 ήδη το παν τετέλεκα, προς τους καιρούς άντέστην, 
υπέστην, έκαρτέρησα συχνάς ανωμαλίας, 
τάς αντιθέτους εστερξα της τύχης δυσκολίας' 
λοιπόν τον συντακτήριον τούτον υφαίνω λόγον . . . 

Έκ των στίχων τούτων πειθόμεθα οτι ό ποιητής επί δώδεκα ετη (LIX 
στ. 8) ευρίσκεται εις τήν ΰπηρεσίαν της σεβαστοκρατορίσσης, οτι (LX 
στ. 87 κ. έ.) υπέφερε πολλας ταλαιπωρίας έν τη υπηρεσία ταύτη, όπερ 
σημαίνει οτι είνε ό αυτός μέ τόν ποιητήν τόν συνταλαιπωρουμενον καί συμ
πάσχοντα κατά τό διάστημα της δυσμένειας καί καταδιώςεως της σε
βαστοκρατορίσσης έκ μέρους του αΰτοκράτορος Μανουήλ* τήνουσμένειαν 
ταυτην έχουσιν ώς θέμα ή ύπαινίττονται πολλά των ποιημάτων του κωδικός, 
π.χ. τά XX, XXXIX, XL, XLV, XL VI, IL, L, LI, LH, LUI, LVU, 
LXV,LXVI ,LXVII ,LXVII I ,LX1X,^Ì της εξαρτήσεως lì ταύτης του 
ποιητοΰ έκτου οίκου της σεβαστοκρατορίσσης στηριζόμενος τις, δεν δύναται 
παρά να άποδώση όλα τά ποιήματα τά έχοντα σχέσιν προς τήν σεβαστό՝ 
κρατόρισσαν καί τήν οίκογένειαν αυτής εις εν καί τό αυτό πρόσωπον. Έκ-

8* 
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τός δε τούτου και αί έπιγραφαί αύται δεικνύουσι την μεταξύ των ποιημάτων 
συνάοειαν π. χ. δια του: έτερος λόγος εις τον αυτοκράτορα έπιγρά-
οονται κατά συνέχειαν τα ποιήματα V, VI, VII, Vili , IX, δια του, Του 
αύτου, συνδέεται το Χ προς το ΧΙ, δια του, Εις τον αυτόν αυτοκρά
τορα συνδέονται μεταξύ των το ΧΠΙ, XIV, XV, XVI, XVII και XVIII, 
παρομοίως συνδέονται τά XXII, XXIII, XXIV, XXV και XXVI, και τα 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI και XXXVII. κατ' αυτόν τόν τρόπον 
οθάνει τις εις το συμπέρασμα δτι δλα τά ποιήματα της πρώτης και δευ-
τέοας κατηγορίας εινε έργα ενός και του αύτοΰ ποιητου* άλλα τούτου 
άπαξ γενομένου δενθάδιστάση κανείς νά άποδώση και τά λοιπά ποιήματα, 
τά της τρίτης και τετάρτης κατηγορίας, εις το αυτό πρόσωπον՛ τό ύφος 
του ποιητου, ή γλώσσα, ό τρόπος τοΰ έπιγράφειν τα ποιήματα, πάντα 
ταύτα σαφέστατα έλέγχουσι τόν αυτόν κάλαμον άλλως τε δε και τά περι
στατικών τούτο, οτι ή διασωθεΐσα επιγραφή έν ένί τούτων, τφ LIX <Τοΰ 
Προδρόμου προς την σεβαστοκρατόρισσαν), έ'δωκεν, ώς φαίνεται, άφορ-
αήν, νά άποδοθώσι πάντα τά ποιήματα του κωδικός μόνω τω Θεοδώρω 
Προδρόμω, δύναται νά χρησιμεύση ώς άπόδειξις περιπλέον, δτι τά ποι
ήματα του κωδικός είνε έργα του αύτου προσώπου. Δεν πρέπει δε νά 
μείνη άπαρατήρητον και τούτο, 'ότι τά ποιήματα των διαφόρων κατηγοριών 
ώς εκ της θέσεως, ην κατέχουσιν έν τω χειρογράφω, είνε συνδεδεμένα και 
συμπεπλεγμένα προς άλληλα. 

Πολλά των ποιημάτων του κωδικός δύνανται ακριβώς νά καταταχθώσι 
y-ρονολογικώς, διότι αναφέρονται εις γεγονότα γνωστά και ώρισμένα, άλλα 
τη βοήθεια των πρώτων δύνανται επίσης να όρισθώσι κατά προσέγγισιν. 
άλλα τό ζήτημα τούτο προς τό παρόν δεν μας ενδιαφέρει. ΆρκεΤ μόνον νά 
ειπωμεν δτι τά γεγονότα εις ά αναφέρονται τά ποιήματα άνήκουσίν εις τό 
χρονίκόν διάστημα μεταξύ τοΰ 1142 και 1166 έτους՛ τό άρχαιότερον τούτων 
εινε τό LXIV <έπιστολή προς την σεβαστοκρατόρισσαν δι' ιάμβων παρη
γορητική) γοαφόμενον κατά πάσαν πιθανότητα κατά τό 1142 έτος τοΰ 
θανάτου τοΰ σι^αστοχράτορος 'Ανδρόνικου՛ εις τά νεωτέρα όε ανάγεται τό 
VII γοαοόυ,ενον κατά τό 1164 και τό XXXI <έπάσυ.ατα εις την κυοάν 
Θεοδώραν την θυγατέρα τοΰ Καίσαρος και της πορουρο^ν)ντ\του κύοάς 
Μαρίας της πρώτης θυγατρος τοΰ άοιδίμου αύτοκράτορος Ρωμαίων κυοοΰ 
'Ιωάννου τοΰ Κομνηνοΰ>, γραφεν κατά την γνώμην τοΰ Castellani, εκδότου 
τοΰ έπιθαλαμίου τούτου <σ. 7>, κατά τό 1165 ή 1166 έτος1).'1ν ύπάρ-

1) Τήν γνώμην τοΰ Castellani παραδέχεται κά՛. ό E. Kurtz (Βυζ. Χρον. VII σ. 622;. Έ ν 
τταρόδω ανάγκη να διορθωσωμεν μιαν άνακρίβειαν του Kurtz γενεαλογικής φύσεως τταρεισ-
ορήσασαν έν τω ανωτέρω χωριω αναφορικώς τοΰ γαμβροΰ Ιωάννου Koντοστεφάνου· ζάρα 
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χουσι καί τίνα ποιήματα έκ των μή δυναμένων νά όρισθώσι χρονολογικώς 
μεταγενέστερα τοϋ 1166, εινε άμφίβολον, διότι ό ποιητής, δστις καί εν 
τοΤς σχετικώς αρχαιότεροι; ποιήμασιν αύτου παραπονείται δια το γήρας, 
την ποδάγραν καί την λοιπήν άσθένειαν του σώματος, βεβαίως δεν παρέ
τεινε τον βίαν αυτού έπί πολύ. 

^πας՝ παραδεκτού γενομένου ozi τά ποιήματα του κώδικας εινε έργα 
ένος καί του αυτοΰ συγγραφέως ουδεμία υπολείπεται δυσκολία τιράζ έΗα-
γωγήν του συμπεράσματος, οτι τα εν τ φ κώδικι πο ιήματα ούδεμίαν 
σχέσιν εχουσι προς τον Θεοο՝ωρον Πρόδρομον καί οτι κακώς μέχρι 
τούδε έπεκράτει τοιαύτη γνώμη. Διότι, ώ: έκ των ανωτέρω εγεινε φανερόν 
εις πολλά των ποιημάτων ό πραγματικός ποιητής του κωδικός κάμνει λό-
γον περί του εν Μαγγάνοις αδελφάτου՛ ακριβώς δε εις εν των μαγγανειών 
τούτων ποιημάτων γίνεται ρητή μνεία περί του θανάτου του Θεοδώρου 
Προδρόμου, το XXXV: 

στ. 27 πτοεί με γάρ ό Πρόδρομος ο -ροοραμών εκείνος, 
ό ρήτωρ ό περίφημος, ό προτεθρυλλημένος, 
ή χελιδών ή μουσουργός, ή λαλίστατη γλώττα, 

30 μή τόπον έτοιμάζη μοι καί λίθον καί γωνίαν. 
μονονουχί γαρ τζρο^ωνζΧ καί προμαρτύρεταί μοι 
καί ρητορεύει καί θανών παρά νεκρών κευθμώνι 
καί προκηρύττει καί βοα καί τάοε μοι προλέγει՛ 
ί^οίμχσον, ομότεχνε, τα σκεύη της εξόδου, 

35 εύτρέπισον τους πόδας σου κρηπΐσι στερροτέραις՛ 
ήδη γάρ μέλλεις στέλλεσθαι καί συ προς έκδημίαν, 
τήν μακροτέραν άπασών καί την δυσχερεστέραν . . . 

Χωνιάτ»} (Θησαυρ. 'Opôoo. XXV, 13 ρ. 253 Migne) ό γαμβρός ονομάζεται ανεψιός του αύ-
τοκρατορος Μανουήλ, ό'ττερ έξηγών ô Κ. υποθέτει 'ότι τής ονομασίας ταύτης αςιουτα: ένεκα 
τον γάμου αυτού- άγνοεΤ όμως ό Κ. ότι ό 'Ιωάννης Κοντοστε'φανος ήτο και Ες αίματος ανε
ψιός του Μανουήλ, διότι ήτο υιός του Στέφανου Κοντοστεφάνου και της Άννης Κομνηνή;, 
αδελφής του Μανουήλ, ώς φαίνεται έκ ποιήματος του Θεοδώρου Προδρόμου τής Βοδληιανής 
βιβλιοθήκης (cod. Thorn. Roe XVIII fol. 459^) evGa άπαριθμο υνται τχ τέκνα "Αννης καί. Στέ
φανου Κοντοστεφάνου. 

στ. 16 σκυμνεύομαι δε τέτταρτον τούτω γόνον 
τον πρωτογεννή Κομνηνόν ' Ιωάννη ν 
και τον ποθεινον κα՝ι γλυκύν Άλέςιον 
και τρίτον Άνδρόνικον εν τοΤς ανδρασι 
μίαν dl και θήλειχν Εΐρήνην λέγω. 

Ζήτημα εινε πάντοτε αν ό Ιωάννης ούτος Κοντοστεφανος είνε και ό σύζυγος τής θεο
ύ ώρας (πρώτοι εξάδελφοι)- εις πχσαν περίστασιν όμως ô Χωνιάτης αναφερών Ίωάννην Κοντο-
στεφανον ανεψιό ν του Μανουήλ, δεν δύναται να εννοη άλλον, παρχ τούτον, τον υίον τής 
Αννης κα՝ι του Στ. Κοντοστεφάνου. 
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47 ταύτα τα προφοιβάσματα του φίλου μοι Προδρόμου 
συνέχει και συμπνίγει με και τούχει καθ' ήμέραν. 

Έκ τούτου έπεται πρώτον δτι ό Θεόοωρος Πρόδρομος δεν είνε ό αϊτών την 
δωοεάν του5 εν Μαγγάνοις αδελφάτου, άλλα συγχρόνως καί οτι δεν είνε ό 
συγγοαοεΟς ούδενός ^ων άλλων ποιημάτων των έν τω κώοικι. Του καθ' 
εαυτό οανεί^ΰ τούτου αποτελέσματος δύναται να φέρη τις συμπληρωματι
κώς καί τά£ έξης αποδείξεις. 

Ώ " ՝'ν^στον ό Θεόδωρος Πρόδρομος αποθνήσκει κατά τό έτος 1153 ^. 
πολλά οαω^ ποιήματα του κωδικός έκτος των μαγγανειών είνε γραμμένα 
μετά іЬІіо^Ъъ ՜ Χ· τά VI (1156), VII (1164), VIII και IX (1156), 
XIV (1156), XXI (1156), XXX (μετά τό 1155), XXXI (1165 — 6), 
XXXII Ѵ.Ф- XXXIII (1156). ώστε έκτος των μαγγανειών καί ταύτα 
λό՝'ω YOÓVOU δεν δύναται να άποδοθώσιν είς τον Θεόδωρον Πρόδρου,ον. 

Ι ι Λ , ι l i l i 

Έκτο՜- δε τούτου ευρίσκονται καί ποιήματα ώρισμένως του Θεοδώρου 
Ποοδοόαου πραγματευόμενα τήν αυτήν ΰπόθεσιν, ην βλέπομεν καί έν τισι 
των ποιημά^ων ^ο υ Μαρκιανου κωδικός. Έπί τω θανάτω π.χ. του Μα-
νουτλ Ά.νεμ£ έ'χομεν άφ' ενός τά XL ποίημα εις πολιτικούς καί ιαμβι
κούς στίνουέ γεγραμ.μένον <άπό στίχ. 386 κ. έ. GÌ στίχοι ιαμβικοί) καί 
ανήκον όα.ολ07ουμέ,''ως είς τον συγγραφέα του Μαρκιανου κωδικός, άφ' 
έτέοου δε τήν μονωδίαν του Θεοδώρου Προδρόμου τήν έν τω Μαρκιανω 
512 (fol. 261) καί Παρισηνω 854 (fol. 230) περιεχομένην καί ύπό του 
Ε. Miller ιΛεταςύ των ποιημάτων Φιλή έκδεδομένην (Manuelis Philae 
carmina II ρ· 356—365). 

Έπί τώ θανάτω του Καμμύτζη γράφονται τό LXI καί LXII ποίημα 
του ήμετέοο^ νΜ^ιχος՛ τήν αυτήν ΰπόθεσιν πραγματεύεται καί του Θεο-
δώοουΠροδοόμου ποίημα (πρβ. Migne Patrol, tom. 133 col. 1423—24). 

Δια τήν σεβαστοκρατορισσαν, σύζυγον του Ά,νδοονί'κου, γράφονται 
πολλά ποιήίΛ^^α ^ c u ημετέρου κωδικός, άλλα καί του Θεοοώρου Προορό-
αου ένομεν γνήσια ποιήματα γραφόμενα χάριν αυτής π. χ. έν τω Μαρ
κιανω κώδικι 436 (fol. 2Τ) υπάρχει: Του Προδρόμου ώς άπό της σεβαστο-
κοατοοίσσνΐ:: ~?óc τον oiv.zïov άνδοα՛ καί έκ τοΰ Παοισηνου κωδικός 
2075 (fol. 414r) έξέοωκεν ό Boissonade (Anecd. Nova p. 371 — 388) 
ετεοον ποίηαα ύπό τήν έπιγραφήν: Τοΰ σοφωτάτου Θεοδώρου τοϋ Προδρό-
αου Ίααβοι μονωδικοί έκ προσώπου της σεβαστοκρατορίσσης έπί τω ταύ-

1) Είς τήν γνώμη ν ταύτην κατελήςαμεν άναφορικώς τοΰ έτους του θανάτου του Θεο
δώρου Πρόδρομο11 (3^. ΕΓρο'ορομοι σελ. 12 καί 23, Μαγγανεία σελ. 40), συμοωνήσαντες με την 
γνώμην τοΰ С Leumann, άκρφέστεραι έ'ρευναι περ'ι του ζητήματος τούτου έπεισαν ήμας ό'τι 
τότε δεν ήπατήΘΌΡ·εν! ^Λ՝λ* εί? το ζήτημα τούτο θα έπανελθωμεν και πάλιν. 
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της όμόζυγι <εινε το αυτά ποίημα, δπερ β^αδύτερον [1889] έξέδωκε καί ό 
Μ. Γεοεών, άποδώσ^ αυτό τη σεβαστοκρατορίσση>. 'Επί τη γεννήσει του 
υίου αΰτης Αλεξίου υπάρχει ποίημα του Θεοδώρου Προδρόμου εν τω κώ-
δικι της Μόσχας 437 col. 189T <Καταλ. Βλαδίμηρου σ. 666>. 

«Εις τήν γέννησιν του χυρίου ημών Ίησου Χρίστου» καί «εις την υπα-
παντήν» γράφονται τά LXXXI καί LXXXII ποιήματα του ημετέρου κω
δικός, εις τα αυτά όμως λήμματα εχομεν καί του Θεοδώρου Προδρόμου 
επιγράμματα (Migne Patrol. 133 col. 1177—78, καί 1197—98). 

'Επίσης «εις τήν σταύρωσιν» καί «εις άποκαθήλωσιν» γράφονται τα 
ποιήματα СП — CIV του κωδικός, της αυτής υποθέσεως ΰπάρχουσι καί 
του Θεοδώρου Προδρόμου επιγράμματα (Migne Patr. col. 1194 καί 
1207—8). 

Έκ πάντων τούτων πείθεται τις 5τι ποιητής του ημετέρου κωδικός οΰ-
οέν κοινον έχει προς τόν Θεόδωρον Πρόδρομον. 

Κατόπιν των έπιτευχθέντων ανωτέρω αποτελεσμάτων καιρός εινε να 
στρέψωμεν τήν τζροσογ^ην μας είς τό ζήτημα, όποΐός τις εινε ό ποιητής του 
κωδικός καί τίνας πληροοορίας παρέχουσιν ήμΐν τά ποιήματα του κωδικός 
περί της καταγωγής, του βίου, της αναπτύξεως καί της δράσεως του νέου 
τούτου ποιητοϋ. Καί 'όσον μεν άφορα τήν πατρίοα εχομεν ρητήν μαρτυρίαν 
ότι ήτο Βυζάντιος՛ έκ των ποιημάτων LIX καί LX βλέπομεν οτι ο ποι
ητής απουσιάζων έκ Κωνσταντινουπόλεως μετά της σεβαστοκρατορίσσης 
καί του υίου αυτής, του πρωτοσεβαστου 'Ιωάννου του Κομνηνού, ζητεί 
άδειαν απολύσεως παρ' αυτών δια νά έπιστρέψη εις το Βυζάντιον, προσθέ
των οτι, αν καί κατά τον ποιητήν ό καπνός της πατρίδος εινε επιθυμητός, 
άφ' έτερου ό χωρισμός καί ή άπομάκρυνσις άπό τών προστατών αΰτοΰ εινε 
επίσης δυσάρεστα, καί δεν θα προέβαινεν είς τούτο, αν δεν τόν ήνάγκαζεν 
ή κατάστασις της υγείας του' οί παρέχοντες ήμΤν ταύτας τάς -"ληροοορίχς 
στίχοι εινε οί έξης. 

LX 33 "Ενεκεν ՀՕՕ՚ՀՕԱ τοιγαρουν άπαίρειν άναγκαΐον 
όπου φαρμάκων ευρεσις όπου νοσοκομεία՛ 
άπαίρω τοίνυν εξ υγράς καί σεσημμένης χώρας 
εις πάλιν τήν θεουπολιν, είς πάλιν βασιλίδα, 
καί μά τήν χάριν, ην πλουτεΐς τήν της φιλαγαθίας, 
καί μα τά χαρακτήρισμα της πατρικής σου γνώμης 
εκείνο το πρωτότυπον, το γαληνόν καί πραον, 

40 τήν του σεβαστοκράτορος άρχέτυπον εικόνα 
ουκ ήθελον μετάστασιν ουδέ το μεμακρύνθαι, 
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ουκ έπηυχόμην1) χωρισμόν, ουδέ το ξενωθήναι, 
άποσπασμον γαρ της ψυχής την ξένωσιν ηγούμαι 
καί διαιροΟσαν μάχαιραν υμών την άπουσίαν — 

45 καν αληθώς τών πολτών ό κορυφαίος ε©η 
καί της πατρίδος τον καπνόν ήδυ τι χρηματ ίζε ιν— 
άλλ' ή της νόσου κάκωση, άλλ' ή της ασθενείας, 
άλλ' ό του γ^όνου πέλεκυς, άλλ' ή πολλή ξηρότης 
έκκόπτειν άπειλουσί με του σώματος το δένδρον 

50 ήδη τραχύ τι καί ξηρόν γενόμενον έν γήρει 
καί τον καρπον απόβαλαν ώς ήδη πεπανθέντα. 

Ό χρόνος της γεννήσεως του δύναται μεθ' ίκανής πιθανότητος να 
όρισθή κατά προσέγγισιν, διότι ό κατά τό έτος 1150 τόσον συχνά παρα-
τζονούμ,ζνος περί του γήρατος του καί της εκ της ηλικίας ασθενείας, δεν 
δύναται, παρά να έγεννήθη κατά τό τέλος της προηγουμένης έκατονταε-
Τήρίοος, ήτοι της ενδέκατης. 

^ Περί της καταγωγής του καί παιδευσεως ομιλεί μεν συχνάκις, άλλ' αί 
ειδήσεις, τάς οποίας μας δίδει, εινε τόσον γενικαί καί αόριστοι, συχνά δε 
καί τόσον άντιφατικαί, ώστε εϊνε ουσ^λον νά σχηματίση τις ώρισμένην 
γνώμην περί αυτών τοιούτοι π. χ. οί επόμενοι στί/οι: 

XVI 5 εγώ δέ βλέπων ρέοντα χρυσόρρειθρον Εΰφράτην, 
άντικρυς άλλον Ύμηττόν, άντικρυς άλλο νέκταρ, 
παραδραμουμαι τάς ροάς, ουδέ θαυμάσω ταύτας, 
ώς χρή θαυμάζειν [κίτογ^ον παιδεύσεως καί λόγου, 
ουδέ τον νουν είς τάς ροάς τάς χρυσαυγείς έμβάλω 

10 καί τοΐς Εΰφράτου ρευμασι περιχρυσώσω τούτον^ 
καί τί μοι τό διάφορον προς τον χυδαΐον оу\оѵ; 

II 41 Ειχον του λόγου τον Έρμήν καί πρίν εκ μαθημάτων, 
τήν δημηγόρον ήσκησ« των μουσοθρέπτων γλώτταν, 
τό μέλος παρεζήλωσα της Ερμογένους λύρας, 
έμιμησάμην τό κομψόν τών 'Αττί'λων ασμάτων, 
αλλ' ευρον ΐτζρον Έρμήν y.oiuUzzpcv εκείνου 
καί το σεμνον καί γλαφυρόν του νέου κατεπλάγην 
συ γαρ ό πλήρης 'Άρεος, ό πλήρης τών τροπαίων, 
Έρμης μοι τούτων τών μελών ές έργων απεφάνθης 
καί τήν έμήν άπέςεσας ώσεί γραφίδα γλώτταν 
καί μιλουρ^ω καλλιγράφων το μεγαλούργημα σου2). 

1) Στ. 42 cod. άπηυχομην. 
2) Eevue Archéol., Xouv. Sér. ХХУ р. 415. 
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ХѴШ 67 τοιούτον γέγονα κάγώ φυτον έκ γεννητόρων, 
ήνθουν εν μέσω των πηγών τών ιερών γραμμάτων, 
κατηρδευόμην ώς φυτον μαθήμασι ποτίμσις, 
ροδωνιάν συνέλεξα πανσοφων παιδευμάτων, 
κρινωνιάν άπήνθησα ποικίλων αρωμάτων, 
συνήξα πάσαν σύνθετον τών μύρων εύωδίαν, 
άλλα τών οίστρων ό φλογμός και τών παθών ό καύσων 
άλλ' ό τυφών, άλλ' ό πρηστήρ, άλλ' ό βαρύς καικίας, 
άλλα τών χοίρων ή τροφή και το κιρκαΐον πόμα, 
άλλα τά πολυκέφαλα βλαστήματα της ϋδρας 
και της σαρκός ή χίμαιρα, τό πάνδεινον θηρίον, 
αίσχίστως μετεμόρφωσαν έξανθρωπίσαντά με. 

XXXVI 2 Άπέστω φθόνος, αυγουστε, μακράν του βήματος σου, 
οΰ γράφω προς έπίδειξιν, ου γαρ εΐμι Γοργίας, 
αυτά με παρανύττουσι τά κατορθώματα σου 
όμολογεΤν τάς πράξεις σου και τάς λαμπράς σου νίκας, 
ώς εχω γλώττης και φρενός και τέχνης και μεθόδου 
ουκ έχω φράσιν άττικήν, αν λέγη Δημοσθένης, 
αν Περικλής καταβροντα, πτοούμαι και τον ή/αν, 
αν δ' άλλοι λέγωσί τίνες, εκών ουκ αντιλέγω κτλ. 

XXXVII 15 άλλ' ό νομίζων τον θερμον αντί του μικρόψυχου 
ουκ ειδεν, ουκ ανέπτυξε Νικομαχείων δέλτον, 
ου μά τάς μάχας τάς φρικτάς και τάς λαμπράς σου νίκας՛ 
ει γαρ αύτοΐς ένέτυχεν εΐχεν είδέναι πάντως 
οτι μεσάτης τίς έστιν ή μεγαλοψυχία 

20 τών άκρων της χαυνότητος και τήςμικρσΧ/υχίας. 

Έκ τών ανωτέρω στίχων φαίνεται δτι ό ποιητής έτυχε παιοεύσεως όπωσ-
οΰν έπιμεμελημένης, συναισθάνεται οτι πρέπει να διαοέρη του χυδαίου 
όχλου, έπεδόθη μάλλον εις ρητορικάς σπουδάς μή παοαμελήσας και τά 
ιερά γράμματα, γνωρίζει τον Αριστοτέλη κτλ. Με ολας τάς βεβαιώσεις του 
όμως ταύτας εν τοΐς ποιήμασί του φαίνεται μάλλον επιπόλαιος και παρέ
χει συχνά δείγματα ατελούς έκπαιοεύσεως՛ εν τζοΧλόΐζ αί άτέλειαί του ίσως 
πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς ελλείψεις πηγάζουσα՛, έκ της ελαττωματικής δι
δασκαλίας τής έπο/ής του. 

XII 83 εν τοΐς Ίνοοΐς 6 Καύκασος ασύγκριτος εις ύψος. 
IV 736 ει τίς έστιν έν όρεσιν ό Λίβανος έκεϊνος, 

ει' τις ο μέγας Καύκασος ό παρά τη Λιβύη. 
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ѴШ 429 και τον Άλέξανδρον ζηλών, εκείνον τον Άμύντου, 
τον Μακεδόνων άρχηγον τόν πάλαι Περσολέτην. 

XXII 151 Του Έλατου ice στρατεύματα τον ήλιον σκοτίζειν 
εν ταΓς τοξείαις ελεγον οι Πέρσαι τοίς Θηβαίοις, 
ό δε Θηβαίων στρατηγός γελών ο Λεωνίδας 
υπό σκιάν ό πόλεμος, είπεν, ήμϊν Θηβαίοι1). 

Ι 131 Ξέρξης εκείνος ό πολύς, ό ξενοκαινοτόμος, 
ό την ύγράν χερσοποιών και θαλαττών την χέρσον 
έν Θερμοπύλαις γεγονώς έθάρρει τη πληθυι 
καί ταΤς μυρίαις οάλαγξι, και τω πολλω σιδήρω, 
και ταΐς έξ οπλών άνταυγαΐς έγαυροφρόνει μέγα. 

135 και τοις άτράκτοις των βελών τοις κατεπτερωμένοις, 
άλλα τον τζολυσίοτ^ον συνασπισμον εκείνον 
εις Λθηναίων στρατηγός παρέλυσε γενναίως. 

161 Ρέων ό Νείλος έξ 'Ινδών εγκαίρως αναβαίνει. 
Φαίνεται οτι ήτο εύπορος κατ' αρχάς, κατόπιν όμως κατασπατάλησα; την 
περιουσίαν του εις ακολασίας κατήντησε πενέστατος, ώς δηλον έκτων έξης: 

XIII 18 οτζοΧον έπαθον κάγώ της συνουσίας χάριν 
πάσαν προσουσάν μοι το πριν άποβαλών ούσίαν. 

XVII 95 καί πνεύσας πρώην άνεμος, εύρύνοτος, φλογώοης 
άπό της συγκινήσεως έσάλευσε τον οίκον՜ 
οΰκ ήν γαρ.το θεμέλιον πην/θέν επί της πέτρας, 
αλλ' έπί χαυνης καί σαθράς καί λεπτότατης άμμου, 
ένθεν τοι και παρέσυρε τα βάθρα συγκινήσας 

100 εις οιστρον άχαλίνωτον καί μή κεκολασμένον 
ακολασίας καύσωνι μηδέ πιστευομένης, 
εις δσην εοθασεν ούοείς ουοέ των παλααναίων՛ 
είτα και λίβα: καί βοοοδς ÓULOU συαπεπνευκότες 
о λίβ«- αέν έλίκαησε τά της πεοιουσίας. 

105 ό δέ σφοορός έψυχρανε ^ορζας τά της ουσίας. 
νΙσως είχε καί ελάττωμα τι της γλώσσης διότι συχνά ονομάζει εαυτόν μογ-
γιλάλον' αν καί είνε επίσης πιθανόν ότι προσάπτει εις εαυτόν τοιούτον τι 

1) Τα λαοη τα ενυ~αρχοντα έν τη διηγησε: ταύτη εδοκίμαο-ε τις κατά την προηγουμε-
νην εκατονταετηρίδα, ώς φαίνεται εκ της γραφής, να έ~ανορθώση γράφων άνωθεν του στίχου 
τας διορθώσει; του՛ άλλα καί ή διόρθωσις αύτη δεν είνε κατά τ:άντα τελεία, διότι oi στίχοι 
λαμβάνουν τήν έξης μορψήν: 

έν ταίς τοςείαις ελεγον τοΓς Λάκωσιν ο՛. Περσαι, 
ό δε Αακωνων στρατηγός γελών ο Λεωνίδας, 
υπό σκιάν ο πο'λεμος, είττεν, ήμΤν Θηβαίοι. 



с. ПАПАДИМИТРІУ: О ПРОДРОМѢ. 123' 

ελάττωμα μόνον και μόνον Sta va έξάρη τζζρισσοτιρον τα κατορθώματα 
του αύτοκράτορος, τα οποία προτίθεται να εξύμνηση. 

VI 13а. λαμπρότερον άπέδειςας κάμε τάν μογγιλάλον 
εκ των μεγαλόφωνων σου και περίφημων έργων. 

XVIII 392 των θαυμάτων νυν πανταχού κεκραγότων 
έμοΰ σιωπώντος οέ του μογγιλάλου. 

Ά,Χλας ειδήσεις περί του βίου του προγενεστέρας του έτους 1140 είνε δύσ-
γ,ολον προς το παρόν νά άρυσθή τις, εφ' δσον δεν εύρεθώσι νεώτερα ποιή
ματα αύτοΰ' ίσως μάλιστα δεήση νά αποδοθούν εις αυτόν καί τίνα ποιή
ματα άλλοις αποδιδόμενα'άλλα προς τούτο απαιτείται καιρός. Κατά το έτος 
1140 ό ποιητής τίθεται εις την ΰπηρεσίαν του σεβαστοκράτορος Ανδρόνι
κου՛ ՂՕՆՀՕ γνωρίζει ήμΐν αυτός ò ποιητής όστις εν τώ ποιήματι LIX, εν 
ω ζητεί τήν άπόλυσίν του εκ της υπηρεσίας δια νά έπιστοέψη εΐςτόΒυζάν-
τιον, λέγει ρητώς προς τήν σεβαστοκρατόρισσαν : 

8 ήδη πληοώ δουλεύων σοι δωδεκαταΐον κύκλον. 
Το ποίημα δε τοΌτο γράφεται κατά το τέλος του έτους 1151η τάς αρχάς 

του 1152 διότι ό ποιητής λαβών τήν άπόλυσίν του καί έπιστρέψας εις Βυζάν-
τιον φθάνε: ακριβώς καθ' όν καιρόν έγεννήθη ή πρώτη θυγάτηρ του Μα-
νουήλ, ΜαρίαΧ) (Μάρτιος του 1152), ώς φαίνεται εκ του՜ ποιήματος XXVII. 

Δεν παοέοχεται πολΰς καιρός μετά τήν προσκόλλησιν του ποιητου εις 
τήν οίκογένειαν τοΰ σεβαστοκράτορος, καί αποθνήσκει ό Ανδρόνικος՛ ό ποι
ητής όμως εξακολουθεί՜ νά μένη εις τήν ΰπηρεσίαν της σεβαστοκρατορίσ-
σης, εις τήν οποίαν καί αφιερώνει πολλά προϊόντα του καλάμου του՜ oby 
ήττον έχει καιρόν και εις τον αυτοκράτορα, νά άποτείνη τινά ποιήματα՛ εις 
τήν τζιρίοοον ταύτην άνήκουσι τα εξής ποιήματα: XXII (1147), XXIII 
(1146), XX (1147/8), LXIV (1142), LXV καί LXVI (1146), LVXII 
(1147?), LXXI (1147), LXXII (1146/7), XC (1146/7), CVI (1144). 
Τα πράγματα εβαινον οιά τον ποιητήν ευχάριστα καί ίσως θα έςησοα-
λίζετο άπό τούδε επιτυγχάνων παρά του αύτοκράτορος τήν δωοεάν τοΰ εν 
Μαγγάνοις αδελφάτου, ήτις θά έξησφάλιζεν αύτω δια βίου ήσυ/ίαν δυσ
τυχώς όμως οι' αυτόν ή προστάτις του σεβαστοκρατόρισσα συκοφαντείται 
ότι επιβουλεύεται τόν αυτοκράτορα καί συνεπεία της συκοφαντίας ταύτης 
πίπτει εις ουσμένειαν καί σοβαραν καταδίωξιν. 

Τά πρώτα ίχνη της δυσμένειας φαίνονται εν τω ποιήματι CVI, όπερ 
απευθύνεται εις τήν σεβαστοκρατόρισσαν εκ των στίχων οέ 

1) Το ζήτημα ггрі του έτους της γεννήσεως της Μαρίας συνδέεται με το ζήτημα тггрі 
τοΰ έ'τους του θανάτου Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου ώστε κ al ε'.ς τουτί θα άναγκασίώμεν να 
εττανελθωμεν. 
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213 κατεπτόησας τον δράκοντα τον μέγαν 
τον άντε /οντά κάρτα της Άντιόχου . . . 

220 δοκεΐ το κατόρθωμα καί γάρ μοί πλέον 
καν παππική τίς έστιν ή καινούργια 
ύπερνεφής γάρ Κελτός εν βασιλίοι 
εις βασιλικούς υποκλίνεται πόδας 

-ειθόμεθα οτι το ποίημα γράφεται κατά το 1144, καθ' ο ό της Αντιοχείας 
πρίγκιψ Ραϊμοΰνδος έρχεται είς Κωνσταντινούπολις ίνα ύποβάλη τα σέ
βη του τω αύτοκράτορι Μανουήλ (πρβ. Muralt σ. 145)/Ώστε ή δυσμέ
νεια άοχίζει κατά τά τ.ζώτα. ετη της βασιλείας του Μανουήλ καί ίσως ή 
σεβαστοκρατόρισσα, πολυπράγμων γυνή, άνεμίχθη είς καμμίαν ραδιουργίαν 
κατά του αύτοκράτορος, ίσως μάλιστα προσετέθη είς τήν μερίδα του δυσ-
ηρεστημένου πρεσβυτέρου αδελφού του Μανουήλ, Ίσαακίου՛ άλλως τε 
δεν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ύπήρξεν εποχή, κατά τήν οποίαν ή σεβαστο-
κρατόασσα ευρέθη πολύ πλησίον του θρόνου καί θα ώνειρεύθη βεβαίως το 
στέμμα՛ τούτο δε έγεινεν άμα ώς ήγγέλθη εις το Βυζάντιον ή είοησις περί 
του θανάτου του πρεσβυτάτου τών υίών 'Ιωάννου του Κομνηνού, 'Αλεξίου, 
του τον τίτλον βασιλέως ήδη από του 1124 φέροντος καί νομίμου διαδό
χου του θοόνου ^ίωοου^ίΊου՝ φυσικώς δε εκλιπόντος του Αλεξίου, τά 
στέμμα θά περιήρχετο είς τον αμέσως έπόμενον Ανδρόνικον, αν δεν έπήρ-
χετο αετ' ολίγον καί осиной ο θάνατος, χομίζοντοζ είς τά Βυζάντιον δια 
θαλάσσης τον νεκρόν του Αλεξίου" χαρακτηριστικών άναφορικώς προς τα 
ανωτέρω εινε τά ποίημα С, Οπερ φέρει τήν έξης προβληματικήν έπιγραφήν: 
προς τήν αύτοκρατόρισσαν, τήν σεβαστοκρατόρισσαν, προς τον 
ώκεανόν (πρβ. Annuaire 17 σελ. 41). Έν αύτω ό ποιητής παραβάλλει 
τήν σεβαστοκρατόρισσαν προς τον ώκεανόν, λέγων ότι, όπως εκείνος περι-
ζώνει δια των υδάτων του τήν οίκουμένην, ούτω καί ή σεβαστοκρατόρισσα 
«πασαν τήν κτίσιν διατρέχει καί πάντας άρδει ταΐς ροαΐς του χρύσίου», 
οπεο κατά πασαν πιθανότητα είνε ουδέν άλλο ή captatio benevolentiae καί 
γράφεται ακριβώς κατά τήν έποχήν μεταξύ του θανάτου του Αλεξίου καί 
του του Ανδοονίκου՛ διότι δεν είνε άπίθανον, Οτι οι περιστοιχίζοντες τήν 
σεβαστοκρατόρισσαν έσπευσαν αμέσως νά χαιρετίσωσιν αυτήν ώς αύτοκρα-
τόοισσαν ώς βεβαιώνει τούτο καί ό τίτλος του έν λόγω ποιήματος. Προ τ;υ 
ποιήματος τούτου ευρίσκονται έν αρχή του fol. 83Γ τρεις στίχοι μηδόλως 
σχετιζόμενοι προς το προηγούμενον -οίημα, οι εξής: 

τω πρεσβυτάτω τών σεβαστοκρατόρων 
τανΰν δε πασών άτυχων πρεσβυτέρα 
δυσοαιμόνων πάντων τε δυστυχεστέρα, 



с. ПАПАДИМИТРІУ: О ПРОДРОМѢ. 125 

καί κατόπιν αυτών των στίχων ακολουθεί ή ανωτέρω επιγραφή και το 
ποίημα С Επειδή δε ό πρώτος στίχος του αποσπάσματος είνε ό αυτός με 
τον 8-ον στίχον ՝τοΰ ποιήματος С, ύποθέτομεν οτι εν τω άρχετύπω κώδικ: 
οί στίχοι ούτοι θά προσετέθησαν έν τω περιθωρίω που υπ' αυτού του 
ποιητου εις μεταγενεστέραν έποχήν, όταν άκολουθήσαντος του θανάτου 
Άνδοονίκου απεδείχθησαν άνθρακες οί θησαυροί της σεβαστοκρατορίσσης. 
ό οέ άντιγρα®ευς του κωδικός μή έννοήσας, άντέγραψεν έν τη έπικεφαλίδι 
του φύλλου ώς ανεξαρτήτους τους στίχους τούτους. 

Έκ του ποιήματος δε СѴІ μανθάνομεν ακόμη οτι ή συκοφαντία κατά 
της σεβαστοκρατείρας ενεργείται υπό -προσώπου εύεργετηθέντος παρ' αυτής 
καί οτι αυτή τούτου ένεκα περιορίζεται, ώς φαίνεται έκ τών στίχων: 

341 έθαλψας ήμας ους κατέψυξε φθόνος, 
όφις συρίττων ιόν αφρώδη πτύων, 
κακόν παλαιόν, Βελζεβούλ φύσημα τι, 
γέννημα σαπρών μισοκάλων δαιμόνων, 

345 βάσκανον όμμα, χαιρεκακίας στόμα, 
πολλήν έρυγήν έξιον βλασοημίας 
βαβαϊ κατά.σου, της οποίας καί πόσης 
ό πηλίκος τε καί ποδαπός προ χρόνου 
πολλού μεν ούκουν άλλα καί πρό βραχέος՛ 

350 οίας γαρ ην πρότριτα της τύχης όδε 
επινόησε, τών υπό προστασίαν 
άλλ' ώ Σοοόκλεις έλθέ καί πάλιν οοάσον 
μικράν παραλλάξας τε καί παραφράσας, 
ώς άπόλοιντο μηδέ γινώσκοιντό μοι 

355 οί τους εαυτών ευμενείς εύεργέτας 
καί τους αγαθούς καί φιλοίκτους δέσποτας 
ές αχάριστου κακοποιουντες τρόπου . . . 

Συγχρόνως όμως βλέπομεν οτι ή δυσμένεια άπεσοβήθη καί ά συκοφάντης 
έπαθε, τήν δε σεβαστοκρατόρισσαν μετά χαράς υποδέχονται οί δούλοι αυ
τής, μεταξύ τών οποίων καί ό ποιητής: 

67 τανυν φανείσης του κράτους της αίθριας 
καί το Հօօսօւզ της άθυμίας σκότος 
έν τοις σελαγήμασι διαλυσάσης 
καί τήν όμίχλην του πάθους σκεδασάσης . . . . 
περιβαλοϋμαι καί χροτψω καί φράσω 
το πασιν <ήμϊν> σήμερον σωτηρία 
έκ του κρατούντος καί Θεώ κρατουμένου, 

ν ο π= 
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όσοι περί σε οουλικώς πεπονθότες 
εί . . . μάλλον προσφυώς εϋγνωμόνως 
άπηλλάγημεν των οδυνών ένοίκως 
και την κυρίαν άπελάβομεν πάλιν . . . 

323 δ γαρ έκείνοις δείκνυσι οθάσαν εαρ 
ήα,Τν συ ՀՇԱ^Օ νυν οθάσασα δεικνύεις . . . 

335 νεκρούς γαρ όντα; ήμας έξ άθυμίας 
καινώς άνεζώωσας έν θυμηδία 
έπιοανεΐσα σοΤς /οονίως οίκέταις, 
έν ζωπυροις γάρ συμπαθούς εΰσπλαγχνίας 
θερμήν έχούσης προς τον οίκτον την φυσιν . . 

373 την ήλιακήν νυν όρώμεν αίθρίαν 
ήδιστα και κάλλιστα και πολλφ πλέον, 
μετά νέφος γάρ ήδύτατον αιθρία 
καί τερπνόν ίδεΐν ηρεμούν μετά ζάλην 
ουσώμενον πέλαγος έν καταιγίοι . . . 

382 ούτως άνατέταλκας ήμΐν ασμένως 
εαρινής αϋγασμα πυρσοφανίας, 
ούτως ΐμερτώς καί φαεινώς έφάνης 

405 έν ή τον έορεύοντα κρυφιως οωιν. 
τον άρχέκακον του Σατάν ϋπηρέτην, 
Λεβιάθαν άρχοντα χρυιζ^ον υδάτων, 
άλλης θαλάττης σών ποταμών δακρύων 
και σών ιδρωτών έμπόνως κενουμένων 

410 ούαςι θερμοϊς έν προσευχαΐς έμμόνοις 
Θεού δίδοντος άπέπνιξας εντόνως 
της καρτερίας προσμένουσα τη πέτρα 
έν τω πετρώδει της δοκιμής θαλάμω, 
бі' ής Σατάν άπεκρούσθη μακρόθεν 

415 και βάσκανος πέπτωκεν εις Άιοην όφις, 
Σατάν οατοία, συκοφάντης τε δοάκων 

ι ι ' ι ι 1 Ι 

και πτερνοδηκτών κούφα θήρ απηλλάγη 
ποός πυθαενικόν έκκυλισθέντο^. ζόοον 

» - ι - ч ι 

νριστοΰ Μανουήλ συγκαταβάσει ξένη . . . 
427 εί ο' εί/ον αι νυν κακοφυεΐς ήμέραι 

"ίωνα τον Μέλητος ήρωοπλόκον 
εύκαιοοτάτως είπεν αν παραγράφων 
ήλυθας, ώ δέσποινα, γλυκερόν φάος, 
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εγώ δε προσθήσομαι και τα λοιπά σοι 
αλλ' έρρέτω παν δυσπνοώτατον στόμα 
και λοίδορος πας σφενδονάσθω μακρόθεν 
καί̂  μεμψίμοιρος έκτραπήτω του μέσου . . . 

Αν και εκ των ανωτέρω φαίνεται Οτι ή σεβαστοκοατόρισσα απηλλάγη της 
συκοφαντίας, ούχ ήττον βραδύτερο՝/ καί πάλιν βλέπομεν αυτήν καταδιω-
κομένην καί περιοριζομένην՛ εκ ποιημάτων αναφερομένων εις το έτος 1148 
καί βραδύτε^ν πειθόμεθα δτι καί πάλιν ή σεβαστοκρατόρισσα συνεπεία 
νέας ίσως ραοιουργίας φυλακίζεται μετά του ανηλίκου τέκνου της Αλεξίου 
καί της μιας θυγατρος (πιθανώς της Ευδοκίας, άγαμου ετι ούσης) καί δη
μεύεται ή περιουσία της' ό περιορισμός αυτής λαμβάνει χώραν κατ αρχάς 
εις τό παλάτιον (Γσως ՀՕԱՀՕ κατά την πρώτην κράτησιν), κατόπιν εις την 
Πρίγκιπον, βραδύτερον εις τά Λευκαδίου, έπειτα εις τάς Βλαχέρνας (έν τω 
παλατίω της) καί τελευταΐον είς την μονήν του Παντοκράτορος* υφίσταται 
πολλάς κακουχίας καί, αν πρέπει να πιστεύσωμεν τον ποιητήν, λαμβάνει 
καί πληγάς παρά του ά^ροίχου φύλακός της. Πόσον γ^ρονον διήρκεσεν ή 
δυσμένεια αυτή είνε δύσκολον νά όοισθή՛ είς εν άπα τά σχετικά ποιήματα 
αναφέρεται ότι ή οργή του Μανουήλ διαρκεί επί δέκα μήνας, δεν είνε 
όμως γνωστόν, αν αμέσως έπηκολούθησεν ή συγχώρησις ή διήρκεσεν ακόμη: 

XLI 201 εύρος καί νότος καί βορράς καί λίβας καί θρασκίας 

καν επνευσαν έκ περισσού ποτέ τίνες έκ τούτων, 
άλλα τριακονθήμερον ούκ έπνευσε ποτέ τις 
ουδέ βορράς έούσησε ՀՕԴՕՆՀՕ՝) ουδέ νότος, 

205 του δε θυυ,ου σου τό σοοοοόν καί τό окочй>огс πνευαα 
οεκάμηνον όλόκληρον έτέλεσεν άρτίως 
καί πνευσαν ούκ άπέπνευσεν άλλα καί πάλιν πνέει. 

Έπειοή όμως τό έν λόγω ποίημα γράφεται περιωρισμένης της σεβαστοκρα-
τορίσσης έν Βλαχέρναις, δικαιούμεθα νά πιστεύσωμεν, ότι ή ουσμένεια 
του αύτοκράτορος καί μετά τό οεκάμηνον ՀՕԱՀՕ διαρκεί, επελθούσης ίσως 
έλαφρύνσεώς τίνος της τιμωρίας καί ελαφρότερου περιορισμού έν τω Παν
τοκράτορα διότι βλέπομεν οτι έν τω Παντοκράτορι διατρίβουσαν επισκέ
πτονται αυτήν αϊ θυγατέρες, καί αυτή ή ες՜ Αλαμανών έπιστρέψασα Θεο
δώρα. Καθ' Ολον τό διάστημα τούτο της δυσμένειας ό ποιητής δεν 
εγκαταλείπει την προστάτιδα του, συμπάσχει μετ αυτής καί αγωνίζεται, 
παρακαλεί τόν εύνοούμενον του αυτοκράτορας υίον της σεβαστοκρατορίσσης, 
Ίωάννην τον Κομνηνόν νά μεσιτεύση παρά τω αύτοκράτορι υπέρ της αδι
κούμενης μητρός (XXXIX, XLVI), παρακαλεί επίσης τον γαμβρόν αυτής 
Ίωάννην τόν Καντακουζηνόν με άρκετήν μάλιστα τόλμην γράοων: 
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135 πώς τήν μεν πέρδικα ποθείς τήν κατηρυθρωμένην, 
υπέρ της ταύτης οέ μητρός .ου παρακινδυνεύεις 
ώς και θανεΐν Οπερ αυτής καν και τεθνάναι δέοι. 

145 μή γουν κατόκνει τον χριστάνι) εις τα χρηστόν εύθύνειν, 
τω του κυρίου γαρ χριστώ καί χρηστουργεΤν αρμόζει. 

Ποοσέτι οέ γράφει καί το άπολογητήριον ποίημα προς τον αυτοκράτορα 
χάριν της σεβαστοκρατορίσσης (XLI), το όποιον ομολογουμένως είνε άπα 
τα επιτυχέστερα καί δυνατώτερα του ποιητου στιχουργήματα. εν τω Παν-
τοκράτορι διαμένουσαν τήν σεβαστοκρατόρισσαν καί νοσήσασαν περιποιείται 
ο ποιητής καί παρίσταται εις τα συμβούλια των ιατρών, τους οποίους και 
είοωνεύεται (LVII), γράφει δέ καί παρηγορητικούς στίχους εις αυτήν διά 
νά ււէՊօւօԼԾ՚ղ τήν λύπην της δια τήν καταλαβοϋσαν δυστυχίαν (LXIV). 

Τέλος αϊ προσπάθειαι των συγγενών κατώρθωσαν, φαίνεται, νά επι
τύχουν παρά του οιυτοχράτορος τήν χάριν. Κατά το 1150 πιθανώς απο
στέλλεται εκ του στρατοπέδου εις τήν μεγαλούπολιν τ:αρά του βασιλέως 6 
ποωτοσεβαστος'Ιωάννης ό Κομνηνός, άγγελος ευχάριστων ειδήσεων τούτο 
τό περιστατικόν δίδει àoocu^qv είς τάν ποιητήν νά γράψη εν τω προς αυτόν 
άπευθυνομένω ποιήματι (XLVI) τά έξης: 

104 ταύτην άπολοφύρεται τοϋ Βύζαντος ή πόλις, 
ότι τοσούτον κατ' αυτής έΗίσχυσεν ό οθόνος, 
οτι τοσούτον έτρωσεν ή συκοφάντις γλώσσα, 
τήν, άλλα φευ της συμφοράς! τήν, άλλα φευ του πάθους! 
τήν, άλλα, σπλάχνον, μή φρυγης, μηδέ τακής, καρδία! 
τήν, άλλα στέρξαι, λογισμέ, μή σκοτισθής εκ λύπης κτλ. 

135 Οΰκουν είκότως ό σωτήρ, ό βασιλεύς, ό ρύστης, 
ό του δεσπότου μιμητής του φιλανθρωποτάτου, 
το καύχημα της φύσεως, το θάμβημα της ρώμης, 
το περιθρύλλητον φυτον της ίερας πορούρας, 
το βάθρον, το χαράκωμα, το τείχος των Αύσόνων 

140 ό πύργος, ό περίβολος της έπταλόφου ταύτης, 
ο συμπαθής, ό φίλοικτος, έπικαμφθείς άρτίως 
τον βότρυν τον ήούτατον, τον άνθοσαίαν οίνον 
έκπέπομφέ σε τη κλεινή σεβαστοκρατορίσση, 
ώς αν σε τοί; οιλήαασιν έκθλί'̂ οι καί πιίσοι 

145 καί γλεύκους κύλικα μεστήν έκπίοι κατακόρως 
καί μέθην άναιρέτιδα της λύπης έκμεθύση՛ 

1) ΈννοεΤτον βχίπλία. 
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απόλαβε σου το λοιπόν τον βότρυν τον ώραιον, ՛:. : . .՝՛.՝ . ν ·'. 
öv έπεθύμεις, άμπελε χρυσόβοτρυ'ς, χρυσόρραξ ; 

238 και τάχα και Πολυίδος γεννήσομαι προβλέπω ν 
και προμηνύσω την αύγήν εκείνης της ημέρας, 
καθ'ήν ήαΐν ολόφωτος αστήρ άναοανήση, 
οτε κομίσεις άφεσιν έξ ερυθρών γραμμάτων 
ΟπογοαοεΤσαν τελικοΐς οακτύλοις συμπαθείας. 

(προς την μητέρα) 
306 άμπελε πάλιν άνθησον, βότρυν ώραιον έχεις, 

ՂՕՆՀՕ՝^ τον βότρυν, τον γλυκύν, τόν βρίθοντα, τον πλήρη 
και τήν^ήμέραν την λαμπράν αναλογιζόμενη, 
έν ή καταπεφοίτηκεν, εν ήπερ έπεφάνη, 

310 εκείνη ν μεν τήν πάντιμον και τήν ώνομασμένην 
ήγου λαμπράν προοίμιον ελπίδων χρηστότερων 
και σύμβολον και σήμαντρον μελλούσης εύπραγίας, 
τον δε σου καταψυχοντα τον καύσωνα προσδέχου 
καί τα πικρά κολάζοντα τη μίΗει των ήδέοον, 

315 εως εις τέλος ό φλογμός έκμαρανθείη συμπάς 
καί το δριμύ καί το πικρον μεταβληθή καθόλου 
προς άκρατον γλυκύτητα καί γεΟσιν λειοτάτην. 

Έκ των ανωτέρω στί/ων καταδεικνύεται, οτι ή /άρις οέν εδόθη ακόμη, 
άλλ' Οτι πολλαί ελπίδες ύπάρχουσι προς τούτο՛ φαίνεται δέ οτι οέν ήργησε 
πολύ να έπέλη καί ή ες՜ έουθοών γοαυ.υ.άτων άοεσιν, διότι κατά τό 
1151 βλέπομεν οτι ή σεβαστοκρατόρισσα μετά του υίοΰ της 'Ιωάννου του 
Κομνηνού διατρίβει μακράν του Βυζαντίου, ίσως έν Σαροικη της Βουλγα
ρίας, του υίου της κατέχοντος πιθανώς θέσιν διοικητού. 

Ενταύθα διατριβών ό ποιητής (δια νά έπανέλθωμεν πάλιν είς τόν 
πεοί αυτού λόγον) κατά τήν έκτέλεσιν υπηρεσίας τίνος ανατεθείσης αύτώ 
παρά της σεβαστοκρατορίσσης έοειςεν άοεξιότητα, δια το ά~οΐον οργίζεται 
μεν εκείνη, ՇԵՀՕ^ δε υποβάλλει τήν παραίτησίν του έκ της υπηρεσίας, 
λόγω άδυνααίαο: 

LVI 28 λοιπόν καθικετεύω σε προσπίπτω ουσωπώ σε, 
άπόλυσόν με του ζυγού, οουλεύειν γαρ ob σθένω' 
γέρων γαρ ήδη καί σαθρός καί κέκμηκα τω χρόνω, 
τα οέ γηράσαν και οθαρέν αφανισμού πλησίον. 

Κατά πάσαν πιθανότητα όμως καί πάλιν ήναγκάσθη νά μείνη παρ' αύτη 
έπί τίνα χρόνον ακόμη՛ βραδύτερον δέ ανανεώνει τήν περί απολύσεως παρά-

Впзавтідсвіи Временникъ. g 
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κλησίν του προς τε τόν πρωτοσεβαστόν καί την σεβαστοκρατόρισσαν, ποο-
βάλλων δτι ή υγεία του τον αναγκάζει να αναχώρηση είς τό Βυζάντιον, 
οπού ΰπάρχουσι φάρμακα και νοσοκομεία, καί να ■ εγκατάλειψη χ ώ ρ α ν 
ύγράν καί σεσημμένην . λυπεϊται δτι αναγκάζεται νά χωρισθή άπ'αυτούς, 
άλλ' ή νόσος τον υποχρεώνει εις τούτο, άλλως τε του δίδεται 'και ευκαιρία 
να ταςιδευση δωρεάν εις τό Βυζάντιον υπενθυμίζει αΰτοΐς δτι άπό πολλού 
τω ϋπεσχέθησαν την οωρεάν του έν Μαγγάνοις αδελφάτου και κατά πα-
σαν πιθανότητα ζητεί παρ' αυτών τάς δέουσας συστάσεις (LX)· γράφει δε 
προς τον αυτόν σκοπόν και ίοιαίτερον ποίημα εις την σεβαστοκρατόρισσαν, 
εις τόν όποιον και πάλιν απαριθμεί τάς προς αυτήν υπηρεσίας του και ζη
τεί νά τόν κατάταξη αϋτη μεταξύ τών υπηρετών της πόλεως, παραλαμ-
βάνουσα εις την υπηρεσίαν της (έκτος της πόλεως) ανθρώπους ρωμαλέους, 
τελευτών δε εκφέρει παράπονα κατά της μοίρας του, ήτις πάντοτε δυσμε
νής προς αυτόν ούσα κρατεί μακράν της ποθούμενης δωρεάς του άδελοάτου: 

LVX 13 δεδούλευκά σοι και πιστώς και μετά προθυμίας 
την εύνοιαν τετήρηκα, τετέλεκα τόν ορόμαν, 
άλλ' ήδη και γεγήρακα καί κέκμηκα δουλευων 
και κατεκάμφθην, ώς δρας, καί σκάζω και τό γόνυ, 
-ο՝/φως έχει τό σαθρόν καί πελιδνόν μ,ου σώμα κτλ. 

24 άλλ' έτι τό χειρόγραφον τό της ελευθερίας, 

της πίστεως ό στέφανος, του δρόμου τό ^рссЏг^ 
παρακρατείται καί λυπεΐ τόν <ϋου՝λθΊ ή δουλεία. 
λϋσον έκ μέρους τόν ζυγόν, τρύχει με γάρ ή ζευγλη, 
το ι ς έν τ η πόλει δούλοις σου κάαέ συγκαταοίθυ.-ι 
καί συμπολιτογράφησον π ο λ ί τ α ι ς υπηρέτα ι ς , 

30 ζυγός καί γάρ πολ ι τ ικός τήν δέρην ου βαρύνει՛ 
χρηστός εκείνος ό ζυγός καί κουοον τό οοο'ζίζν 
τοΤς ένδον συγκατάττατε τόν ασθενή σου οουλον, 
τοις δ' έςω συγκατάλεγε τους όντως ρωμαλέους κτλ. 

15 δός μοι ζρο^ψ έφόδιον έλπιζομένου γηρους, 
ουκ απαιτώ τίνα τρυοήν, άλλα τοοοήν άοκουσαν 
άλλοις γάρ πρέπει τό τρυφαν, οις τό τρυφαν εδόθη, 
εμοί οε το κορέννυσθαι καί τούτο τών ευκταίων 

δδ εις χείρας έπεσ:ν τάς σάς άπό γαστρός μητρός μου, 
οίκτείρησον, επίσκεψαι, μη με κενόν έκπέμψης κτλ. 

60 είχον έλπίοα πρό καιρού τυχεΐν τίνος επάθλου 
άπό χειρός βασ ιλ ικής τ ή ς έρυθογραφουσης , 
εφ' οίς έπόνησα μόχθων έξ όλης τής ισχύος 
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και ζέοντας έκένωσα λογογραφών ίδρωτας, . 
άλλ' ή το πριν έκ γενετής συνήθης ατυχία 

65 και των αμαρτημάτων μου το πλήθος ϋπερέσχε 
καίτοι του ©ιλαγάθου σου σ π ο υ δ ά σ α ν τ ο ς τοσαΰτα՛ 
μεμονωμένη τό λοιπόν ελπίς μοι κατελείφθη 
ή ©ιλονοιστοτάτη σου καί οιλοικτίουιων ουσις, 
καί ταύτην άοτι ουσωπώ* ναί ταύτην ίκετεύω, 

70 αή ταύτην την ελπίδα μου τήν μόνην καταισχύνης 
μηδέ τήν ποοσοοκίαν μου ματαίαν απόδειξης. 

Ποίας ουσεως ήτο ή δωδεκαετής υπηρεσία του ποιητοΰ παρά τη σεβαστο-
κρατορίσση εινε δύσκολον να όρισθή, δίοτι οϋδαμου λέγεται τι ακριβές καί 
ώρισμένον περί αυτής, βέβαιον όμως είνε δτι ο ποιητής επί τέλους επέτυχε 
να λάβη τήν άπόλυσίν του καί να έπιστρέψη είς το Βυζάντιον είς έποχήν, 
καθ' ήν ή πολις έώρταζε τα γενέθλια της βασιλόπαιδος Μαρίας՛ καί μόλις 
έπέστρεψεν αποτείνει είς τον αυτοκράτορα το ποίημα XXVII I ζητών καί 
αυτός επί τη ευκαιρία των γινομένων δώρων έκ ιχίρους, του βασιλέως τήν 

δωοεάν του αδελφάτου. 
22 Άπό Βουλγάρων aý]u.ipo^ βαρβάρων άναζευίςας 

ό πάντων ευτελέστερος καί πενιχρός σου δούλος 
καί օ՜՚ղՀաօ των τροπαίων σου καί των προτερημάτων κτλ. 

29 καλώς, καλώς ένέτυχον τώ γαληνώ σου κράτει, 
ώς είς καιρόν έλήλυθα τον έοαομόζοντά σοι, 
όταν άνοίγης θησαυρούς, όταν άντλής γουσίον, 
όταν κενοΤς σου τους σωρούς, καν ου κατακενώνται, 
όταν το οευα.α το νουσουν ένθάοε πελαγικής' 

1 1 /4 ,1 « ' ί ' ' 

ευρόν σε τον ποθουμενον, έπέστην γαρ εγκαίρως, 
35 οτε καιοόί εϋποιιών, οτε καιοος ελέους, 

όταν ήμερα χαρμονής καί ρους ευεργεσίας 
άπο του Νείλου τοΰ "/ουσοΰ των θησαυοών σου οέων 
τήν νέαν ταύτην Αίγυπτον τήν καθ' ημάς άρδευη κτλ. 

56 έκ των ζωοπαρό/ων σου, των ζωτικών ανθράκων 
άνθοακα γάοισον κάυιοί i-ürr,c άπο'^υγέντι 
καί δύναμιν /λοάζουσαν τω καταςηρανθέντι 
κάυ,ε καταυ.αγ՝,'άνευσον έν τώ οωοήυ.ατί σου 

. i l i J 1 1 1 

60 καί θραυσον της ένδειας μου τα μάγγανα, δυνάστα, 
καί λυσον το μηχάνημα, τό της στενοχώριας' 
καί δώη κύοιος ίσνύν τώ κοαταιώ σου κοάτει 
πάντα τα μαγγανεύματα των εναντίων θραυσαι. 

9* 
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67 ουχ ευρον ,ν^τΐονα xatpèv՝?taçà 'τόν^εστωτά-
καί την έπιβατήριον\καΙ~χαροπον ήμεροι 
της χρυσαυγούς ^δεσ.παίνης ρ.ου,՝^Ϋ|ς-"κορζρ՝υρ՝ογεννήτου, 
καθ'ήνποιεΐταί την; χρυσής έπίβασιν άρτίώς" ; с՜՝՛ ՝՝*>֊' 
εις τον περιβλεπτότατον^ τοΰτον καί θεΤον̂ οσμον՜*՛՛՝̂  
αυτό το χαριτόβρυτον καί γαληνόν σοο՝κρ՝άτος κτλ. 

8ΐ καί δός κάμοί τήν-σήμερον*՛ήμέραν συγχαρήναΓ 

yßpx κινήσας έπ'^με'τήν^ϊΐγαλόδωρόν'σου ~ -՝ 
VJÛ τ̂ήν .γραφίδα Συλλαβών βασιλικοΐς οακτυλοις 
καί στέγην χαρισάμενος έκμεμαγγανευμένην՝ 
έρυθροβάφοις συλλαβαΤς καθυπογεγραμμένην. 

Εινε μεν αληθές ° τ ' κα* κατά τά προηγούμενα ετη ό "ποιητής ՛ δεν έπαυσε 
να έξυμνη ***** κατορθώματα του՝ αυτοκράτορος, καθώς՝ φαίνεται εκ των 
ποιημάτων XXIV καί XXV (1150), XXVI (1148?), ουχ ήττον έχομεν 
την ααρτυ^ίαν αυτού, 'όχι ό βασιλεύς δεν προσεΐχε πολύ εις՜ τους στίχους 
του πρότεί^ν, καί μόνον έν τω III ό ποιητής είνε εις θέσιν να έκφραση 
τήν ναράν **'С'Л διότι ο αυτοκράτωρ ρίπτει βλέμμα εύνο'ικον εις τα προϊόντα 
του καλάμου ***ου: 

gg όοω γαρ τον δεσποτην μου, τον αυτοκράτορα μου 
ες՝ οΰρανοΰ της δόξης σου καί της υπεροχής σου 
εις χθαμαλήν έσχατιάν συγκαταβεβηκότά ՛ 
του χαμαιζήλου λόγου μου καί του περιπεζίου κτλ՜. 

82 fJt-έχ,ρε περάτων έφθασας-της χθαμαλστητός μου. 
Τα νεγονο^ο՜ δε τα περιεχόμενα εις τα ποιήματα Ι—IV αναφέρονται εις 
τόν θοίαα3ον7 ՜՜*07 λαβοντα χώραν μετά τήν έπιστροφήν έκ του Ουγγρικού 
πολέαου ή*՝*'5' κατά το ετο^ 1151 ' το περιστατικάν τούτο μας αναγκάζει 
να παοαδε/^ώμεν δτι ή απουσία τοϋ ποιητοΰ εις Βουλγαρίαν διήρκεσε μό
νον μηνάς τινας. 

Μετά *""ήν έκ Βουλγαρίας έπιστοοοήν γράφονται καί τά ποιήματα XI 
καί XXVÍl αναφερόμενα εις τήν γεννησιν της βασιλόπαιδος' το XI μάλι
στα γοάο£τα ' κυρίως προ της γεννήσεως της βασιλόπαιδος, ή ofioxzçov 
κατά τάς ή|χ£ρίχς, καθ' ας έπεριμένετο ή γέννησις, ώς φαίνεται έκ τών 
στίχων : 

104 ε ' γ-ζν τ ο τεχθησόμενον παρεμφερές σελήνη, 
χάριτες, ^αριτώσατε τοΤς άνθεσι του κάλλους, 

69 ypuffawyn? c°d· ՝- - S3 ναησας cod. 



ερ^6χ,.^πεν^ύσατ^*^τ4νν%ιτρίκΕ>ψ^^^ 
ώραι£ καθωραίσα^εί ът^Щ^ЧфЗіип&трф} 
μόυσαί,֊՝ συγκαλλωπίσατε,-τάς ΐχάρ^τας^^έιτεί, 
ει οε γενναίου λέοντος σκύμνος εστί και τόκος, 

110 τύχαι λαμπραί (ίασιλικαί, συμπλέκετε :τά στέ^η^ 
το σκή*πτρον ετοιμάσατε ,καΐ та του θρόνου ..κράτη. . . 

137 τ/ς՝ ή τ»σαύτη^ρ«ουτης,-1νεκα τίνος μέλλεις; 
φάνηθι, φώς-μου, τω φωτί, λάμψον τοΐς όφθαλμοίς μου* 
μήπου καί τοΰτο σύμβολον.του μέλλοντας εστί σοι. 
και βραδύτητα προ καιρού βασιλικήν εμφαίνεις, 
ώς εθος αύτοκράτορσι μη Φαίνεσθαϊ ραδίώς, 
δταν κοινής συναγωγή και θεάτρον έστήκσι, 
καί προσδοκάται ποθεινή κρατούντος παρουσία՝;' 

Κατά τήν έποχήν δυ^ος αυτήν γράφονται καί[αιτήσεις "του ποιητου προς 
τον αυτοκράτορα έπανειλημμέναι περί παραδοχής αύτοΰ είς το εν Μαγγά-
νοις άοελφατον. Επειδή то ζήτημα τούτο 'είνε Εν άπα τα κυριώτερα χαρα
κτηριστικά του ποιητου, ώς ανωτέρω ελέχθη, καλόν είνε να διακόψω-
μεν και πάλιν έπ՝ ολίγον την συνένειαν της οιηγήσεως'καί νά ενδιατρίψω-
μεν περισσότερον είς αυτό, άλλως τε ό λόγος περί του άοελφάτου τα
χέως θά μας έπαναοέοη είς τήν συνέχειαν της οιηγήσεως. Το άρ/αιότε-
ρον ποίημα όπερ δίδει υπαινιγμούς τινας μόνον περί του αδελφάτου είνε το 
CVI (1144), Οπερ τελειώνει δια των έζής στίχων: 

778 έχεις το προσ^ώνημα δεξίωμά σοι, 
Άοσοίχίοου πλάτανε, χρυσή, ποικίλη, 
καν ελλιπώς οέ καί πενιχρώς ήρτύθη, 
μή μοι το τρωκτόν ώς πενιχράν παριοοις' 
λιτός γαρ ων τις οψοποιος καί πένης 
ουκ ηύ-πόρησα βασιλικών πεμμάτων, 
ην δ' ειχον ηΰτρέπισα λιτότητα σοι 

7S5 άκαρύκευτον άβλαβη δαιτουργίαν. 
Άλλα τα λεγόμενα ενταύθα είνε τόσον άόοιστα, ώστε δεν δικαιούται τις νά 
κατάταξη καί τούτο το ποίημα είς τήν σειράν των μαγγανειών* έχομεν 
Ομως μεταΗυ των ποιημάτων του ποιητου δώδεκα, εν εις φανερός γίνε
ται λόγος περί του αδελφάτου՛ ανάγκη δε είνε περί ενός εκάστου τούτων 
νά κάυ,ωμεν δοαγύν λόγον καί νά οοοντίσωαεν νά όοίσωαεν τόν νρόνον, 
καθ' δν εκαστον γοάοεται. 

783 ηύπορησε c o i 
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α') То XVIII γράφεται μετά τον γάυιον του Μανουήλ καί ποά της 
γεννήσεως θυγατρίου, ήτοι μετά το έτος 1146 (πρβ. Neumann σ. 44) 
καί προ του 1152 ' άφορμήν εις τον τοιαύτην υπόθεσιν δίδουσιν ci έξης 
στίχοι: 

HS καί χρόνοι προστεθείησαν του κράτους σου τοις ypévcic 
καί δόξης υψος μείζονος ό θρόνος σου προσλάβοι 
καί της πορφύρας έπ' αυτόν βλαστός έπαναβαίη, 
διάοογος του κοάτου՜ σου καί τών άοιστειών σου, 
εγώ οέ κλείθρα /είλεσι τά της σιγής ένθήσω. 

Το ποίημα ՀՕԱՀՕ, το άρχαιότερον τών μαγγανειών, μας επιτρέπει να υπο-
θέσωμεν ότι 6 ποιητής από πολλού περιμένει την δωρέαν ταυτην, ίσως άπό 
έπτα ετών εις τήν υπόθεσιν ταυτην аосрщѵ δίδουσιν οί στίχοι: 

8 αλλ εις κενόν έμόχθησα καί μάτην έτληπάθουν, 
μάτην ό:δρους έκένωσα νυκτερινούς ίδρωτας, 
αάτην έαόνθουν θαυ.ινά. μάτην έΗεκοπτόαην, 
καί μάτην πανημέριον αίματηρόν έτέλουν 
λόγοις άεί μαχόμενος καί κεκυφώς εις λόγους . . . 

26 καν γαρ καί τόν έ π τ ά κ υ κ λ ο ν θαττον δ ιήλθον πόλον, 
καί συνεισήγον τρέχουσαν τήν αϊθην εν τοις λόγοις. 
τήν αί'θην μου τήν τρίγ^ουσζν έπ' άκρων άνθερίκο.>ν 
καί τας όπλάς έπαίρουσαν καί μή τήν γήν πατούσαν, 
αλλ' όμως έτι λ ε ί π ο μ α ι του λογ ικού βραβείου . . . 

87 ει δέ τών τελευταίων μου καί τών του yrtpc՝jç χοόνων 
ή δεξιά καθάψεται της γαληνότητός σου. 
πάλιν 5υτον γενήσομαι καί πάλιν έκ3λαστήσω 
καί πάλιν άνθος καί καρπόν κατά καιρόν ένέγκω՛ 
υ,όνον υ.ε καταουτευσον καί α.ετε7*εντοίσόν αε 
άπό οαοάνγων καί κοηυ,νων καί 3όθοων καί 3αοάθοων 

t i l t ■ '՝. I t i t i 

εις YqAc'^cv, εις γήπεοον. εις νάπας, εις κοιλάοας, 
εί^ ηυ.ε;ον, εις εγκαοπον, είο οένδοον παοαδείσου. 
՝"" - i t ι 5 - i ι - ι ι 

95 υ,όνον ε՛: άλσοο. αέταιοε, υ.ετάοεοε. αεθίστα. 
Οπου τερπνός παράδεισος καί γ ε ω ρ γ ό ς ο π λ ί τ η ς 
καί ψυ/ικόν γεώργιον θεω πεποθημένον. 

3՛ ՝'Γ| Τα ποιήαατα LX καί LIX. πεοί ων έγένετο λόγο; άνωτέοω. 
/οάοονται δ ιάτ τοντος του ποιητοϋ εν Βουλγαρία, ήτοι κατά τάς άονάς 

του έτους 1152 (πρό του Μαρτίου). 
б') Τό XXVIII γράφεται μετά τήν έκ Βουλγαρίας έπιστροφήν καί 
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κα6' δν καιρόν έωρτάζοντο εν Βυζαντίω τά γενέθλια της Μαρίας, πρώτης 
θυγατρός του Μανουήλ, ήτοι κατά ΜάρτιοντσΟ 1152. ՜ 

ε') Του XVII (πρβ. Μαγγανεία Ι σ. 3—9) τον χρόνον όρίζουσιν οί 
στίχοι: ; 

166 Ναι προς αυτής της βλάστης σου, ναι της μονογενούς σου 
της κόρης των ομμάτων σου, της μέσης σου καρδίας, 
της έτι νυν υπό μαζόν, της ετι θηλαζούσης 
και βασιλείω στέμματι δεσποινικώς στεφθείσης . . . 

ες՜ ών γίνεται οηλον, οτι τό ποίημα γράφεται, καθ' δν καιρόν θηλάζει ακόμη 
ή πρώτη θυγάτηρ του Μανουήλ, ήτοι κατά τό 1152, ή και κατά τάς αρ
χάς του 1153. 

ς') Κατόπιν τούτων κατά πάσαν πιθανότητα έρχεται το ποίημα 
XXXIV, διότι έκ τών στίχων: 

34 όρας τάς τυχας τας εμάς, μονάρχα μου, οωστήρ μου, 
ήοη γλυκΰ και χάριεν ήνωτισάμην πνεύμα 
και ζεφυρώδης ορθρινή ψεκάς άνέψυχέ με 
από τών οροσορρύτων σου χειλέων σταλαχθεΐσα 
καί τάχα δρόσον έρυθραν άπό της σής-^ραφίδος 
έςεδε/όμην συλλαβεΐν εις τάς εμάς κοτύλας 

40 και σβέσαι και τον καύσωνα της συνεχούς μερίμνης՛ 
αλλά γάο έ'οθη τό συα3άν και κατε3οόντησέ αε f. 43՝· 

I I I ' ւ ι Γ ՛ ' ι 

καί πάλιν ό ταλαίπωρος έψευσθην της ελπίδος 
και τό πικρόν ολίσθημα και περιστάτημά σου 
καί τό βαου συνάντηαα πικοώς άνωαοΕάαην 

βλέπομεν ότι ό ποιητής λαμβάνει προφορικώς παρά του αΰτοκράτορος τήν 
ΰπόσνεσιν καί ελπίζει ή υπόσχεσις αυτή να μεταβληθη ταχέως εις έγγρα-
Φον διάταγμα, δυνάμει του όποιου Οά παραληφθή εις το αδελφάτο ν՛ αλλά 
συ υ. β αν άπροσδόκητον, ή πτώσις του αύτοκράτορος έκ του ίππου, ανησυχεί 
αυτόν καί τον κάμνει να φοβήται. μήπως τούτο /ρησιμευση ώς αφορ-
αή αναβολής της προσδοκώμενης οωρεάς. Κατά ποίαν έποχήν λαμ
βάνει χώραν ή πτώσις του αυτοκράτορος άπα του ίππου, είνε δυσκολον να 
όρίση τις' δίοτι ή ίστορουμένη παρά Ινιννάμω (264, 12 — 265, 5) 
πτώσις άπό του ίππου άναοέοεται κατά τον Muralt (Ι 192) zie τό έ'τοί 
1168, οπεο διόλου δεν συμβιβάζεται προς τά διδόμενα, τά όποια έκ τών 
άλλων μαγγανειών λαμβάνομεν, διότι είνε άναντιρρητον ότι κατά τό 1156 
ευρίσκεται ήδη ο ποιητής έν Μαγγάνοις. ζουτο μας φέρει εις τήν ανάγκην 
να Οποθέσωμεν οτι έν τω προκειμένω ποιήματι πρόκειται περί άλλης πτώ-
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σεως, τόσω μάλλον καθ' όσον έν τώ διηγήματι τοΰ Κιννάμου λέγεται ρη
τώς ότι ή έκ τοΰ ίππου πτώσις του αυτοκράτορας επίφερε βλάβην ου μό
νον εις τόν μηρόν άλλα και εις την χεΐρα αυτού: «μηρόν τε καί χείρα τη 
έκ της έφεστρίδος έπιλήψει διετέΟη κακώς», ό δε ποιητής εις τοιαύτην πε-
ρίστασιν δεν θά άφηνε τούτο άπαρατήρητον, άλλα θά ώμίλει καί περί της 
χειρός έν τω ποιήματί του. 'Ώστε απολείπεται να τοποθετήσωμεν χρονο-
λογικώς τό ποίημα βασιζόμενοι έπί της σχέσεως της ύοισταμένης μεταςυ 
αυτού καί τών, άλλων μαγγανειών ποιημάτων, καί κατ' ανάγκην το~ο^ε-
τουιχεν αυτό ενταύθα, διότι έν υ,έν τοΤς ποοηγουαένοις ούδεαία υ,νεία γίνεται 
πεοί του ότι ό αύτοκράτωο έοωκεν αύτώ т:ооооогл՝лѵ ύπόσγεσιν, έν δε 
τοΤς έπομενοις ό ποιητής έχει έκτος της υποσχέσεως και το γράμμα, αν 
καί δεν έπετυχεν ακόμη να είσέλθη εις το άδελοατον. γράοεται λοιπόν και 
τοΰτο κατά το 1152 ή 1153. 

ζ') TòXXXV (ίδε Μαγγάν. σ. 10—11) εινεμεταγενέστερον τών προ
ηγουμένων, άδηλον δε κ; τα ποΤον έτον γοάοεται, τούτο α,ονον γίνεται ννω-
στον, οτι γράοεται εις τάς παραμονάς՝ τών Χριστουγέννων, ώς οεικνύουσιν 
οι στίχοι: 

51 Ναί, ουσις εύσυυ,πάθητε, ναί, οίλοικτε καοδία, 
άρτιγενής έπίλυσις άρτι μοι βραβευθήτω՛ 
άρτιγενές yàz τίκτεται παιδίον έν σπηλαίω, 
οπεο και σοι προώοισε τα κοάτη καί τον Οοόνον 
καί бос κάμοί χαρμόσυνα συνεόρτασα: πασιν 
εν νάο πανδηυ.ω τελετή καί κοότω λαυ.ποοοόοω 
αόνον έαε τον δοΰλόν σου στυγνάίειν ούν áou.ÓLov. 
t J ' " / v i t " 

Θα έδικαιουτό τις va υπόθεση οτι το ποίημα γράφεται κατά το αυτό έτος, 
καθ' ο καί τά δύο προηγούμενα, ήτοι κατά τό έτος 1152 ή 1153' έκ τών 
δύο όμως τούτων ετών τουλάχιστον οιά τό παρόν ποίημα δύναται νά άπο-
κλεισθή τό έτος 1152, οιότι ό ποιητής αποτείνεται προς τον αυτοκράτορα, 
ό οέ αύτοκοάτωο τον νειαώνα τοΰ 1152 —1153 διέονεται ούνί έν Βυ£αν-
τίω, άλλ' έν βερροία της Μακεοονίας, κατά δε τό έαρ του 1153 εκστρα
τεύει κατά της Οϋννικής, καί κατόπιν της επελθούσης συνδιαλλαγής έπι-
στοέοει εις Βυζάντιον (πρ3. Κίνναμον σ. 133—4) ώστε τό ποίημα τούτο 
՝'οάοεται κατά τα Χριστούγεννα του έτους 1153. αν όχι καί βραδύτερον. 

η') Τό XIII (Μαγγαν. III σελ. 12 — 15) δέν απέχει πολύ χρονολογι
κών τοΰ τ:οο՝ή՝(ουυ.εΊου (πιΟανώτατον γράοεται κατά τάς αρχάς τοΰ 1154)' 
τό πεοιενόαενον άαοοτέοων τούτων τών ποιηαάτων нас οιοάσκει ότι ό ποι-
ηττς έπί τέλους έν χέοει έπετυνε τοΰ ποΟουαένου, έλα3ε γοάυ,μα αύτοκοα-

' J * " ^ l t / ֊ * է ' i t i l i i 

τοοίχόν, ουνάαε՛. ecu όποιου гктлСгі να είσέλθη είς το άοελ^ατον καί κατά 
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πάσα ν πιθανότητα μεταβαίνει εις αυτό, άλλα ο μέγας ο:κονόυ.ος των Μαγ
γάνων, Κασιανός, αρνείται να δεχθή αυτόν՛ που βασιζόμενος ό Κασιανός 
άνθίσταται εις την αυτοκρατορική՝.» διαταγήν, άδηλον οαίνεται όμως οτι θα 
υπήρχε λόγος, καί λόγος σπουοαΐος, όστις κρατεί τον ·κονηζΊ\՝> επί πολύ 
ακόμη μακράν του αδελφάτου' μετά την πρώτην άρνησιν ό ποιητής γράφει 
το ърсщоииіѵоѵ ποίημα, ει: ο καταγγέλλει τον Κασιανόν ώς παραβάτην 

16 είπε τώ παραβλέποντι του κράτους σου το γράμμα. 
Καί όμως αποδεικνύεται οτι ό Κασιανός εϊχεν ισχυρούς λόγους νά μη 
δεχθή τον ποιητήν, άσ~»ζ ՕԵՀՕՀ αναγκάζεται να ανανέωση την αίτησίν του 
γράφων καί τα παρόν ποίημα (XIII) οτ.ζρ περιέχει καί την άστείαν օպ-
γησιν περί της κρίσεως του Σολομώντος՛ έκ των στίχων αυτού: 
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και θέρμανον τό ψυχός μου καί παυσόν μου την ζάλην 
• καί στήριξον τα δώρο ν σου, δείξαι το γράμμα πράγμα 
και πρόσταξον και τύπωμα λαμβάνειν αδελφάτου . . 4 

127 Ετι προς τούτοις δυσώπώ το γαληνόν σου κράτος 
κάκείνην ένωτίσασθαι την προπαράκλησίν μου, 
την iyypaoòv μου δέησιν, την προϋπόμνησίν μου 
καί μετά την άκρόασιν, αν οΰ συνευδοκήσης 
λυθήναί μου την αΐτησιν, λοιπόν απαγορεύω. 

'Όσον δε άοοοα τον γοονον καθ' δν τούτο γοάοεται, δίόουσίν ήαΤν νύςιντινά 
οι ακόλουθοι στίχοι: 

5 καί γλώττη δημηγόρω σου ιζγνολο^ού^ λόγους, 
λόγους υιούς γεννήτορας νοός άρχικωτάτου, 
τεοατουργεΐς καί καινουργείς τα λόγων υπεράνω . . . 

21 έγώ μα των χαρίτων σου τάς χάριτας τάς ξένας 
καί μα τα προτερήματα τα πανεΗαίρετά σου 
y θες που καί πρότριτα τυχών επί του βήματος σου 
καί της οημηγορίας σου μακρόθεν έπακούσας 
ΰο' ηδονής έσκίρτησα γήθος είσεδεςάμην, 
καί αοι το πεοικάοοιον συνεπεκοότει πνεύμα 

i l l , Γ 

άπορροήν γλυκύτητος καί χάριν έγχαλώντος 
άπό τών ώτων εις αυτά τό αέσον της καοοία^ 
του κενυμένου μέλιτος εκ της χρυσής σου γλώσσης . . . 

39 έςέπληςας τους ρήτορας στρογγύλως ρητορεύων, 
τους οιλοσόοους ήττησας δηαηγοοών πανσόοω;:, 
έςήστραψεν ή γλωσσά σου καί πλέον Περικλέους, 
τό βήμα κατεβρόντησας της ιεράς συγκλήτου, 
Γοργίας άλλος γέγονας, άλλ' εκ της ένεογείας 
κατα3οοντών εκ των οωνών του λόνου τούε ποοστάτα» 

1 1 ί է - ι 

45 έν τη πυκνή γοργότητι καί τη oopä του λόγου, 
όλους τους έκ του βήματος έδέσυ.ησας ές ώτων 
έπιτοονάοην νιοετοίκ ένθυυ.ηυ.άτων οέων, 
τον δε οαιοεοενόάοιον, τον συνου.όδουλόν αου. 

v i l i ' . » . 

όλον έι όλων τών υ.εοών συνέσνεί καί κατέσνες 
50 καί ποίν προτεθηπότα σε καί ποίν ποοδεδοαένον 

τω θαύαατι του λόνου σου καί τοΐς οοονήαασί σου . . . 
54 έγώ б' είστήκειν έννεός ώς κατε3οοντηαένος 

έκ τών αεγαλοοώνων σου του λόνου σαλπισαάτων 
i t i 1 1 

καί καθ' αυτόν έθαύαα^ον την αεναλοοωνίαν . . . 
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65 ώ ουσικης ρητο(5ίκης καινής ένδιαθέτου, ՝ -՝■"՝՝ , ՛■-
ην՜ μόνος αυτοδίδακτον εν τη ψυχή σου φέρεις'՝. 

71 εκείνο δε σου μάλιστα καί προ παντός γεραίρω '" 
πώς ώς πατήρ φιλόστοργος έφείδου τών πεσόντων, 
πώς σοι Ղօ^օսՀՕ՝յ εμελεν υπέρ της· ου.θΊθία.ς 
καί τών μερών της πήξεως καί της ολομελείας, 

75 πώς ΰπερήλγεις συμπαοώς του σεσηπότος μέλους, 
καί πώς έκεΐνο το σαπεν καί πεπονθός την λύσιν 
συσοίγγειν έπεσπουδαζες αγάπης άλατίω, 
καί πώς συνδέτης έσπευδες γενέσθαι διεστώτων 
ποιμενικώς καί πατρικώς καί οιλευσεβεστάτως, 

80 καί πόσους κατεκένωσας Οπερ εκείνων λόγους 
συνεχών, άντεχόμενος, υπέρμαχων καί σκέπων, 
ώς μη το σώμα το παγέν σχισθη της εκκλησίας՛ 
λοιπόν έπικαιρότατόν σοι λέγειν τα του Παύλου 
«τοΐς πασι πάντα γέγονα πάντας κερδάναι θέλων», 

85 τοΐς στρατιώταις Αρατηγός, τοις υπηκόοις άναΗ, 
τοις μαχομένοις μ,αχητής, συμποίμην τοΐς ποιμέσι, 
ՀՕՀՀ οοναατί^ουσιν όοθώς και τοΐς οοθοτοα,οΰσι 
τον λόγον τάν της πίστεως καί τά του μυστηρίου 
συνοογματίζίον εΰσεβώς τα τών όρθοδοξούντων. . . . 

98 άλλ' αντίμαχη κραταιώς, άλλα καί δογματίζεις, 
άλλα καί τοόπαιον ίστας ΰπεο της εκκλησίας 
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βασιλέως τη Θεόφιλε! τε και κρείττονι, καθαίρεσιν υπέστησαν ώς άντίοοονες 
κτλ.)' τα γεγονότα δηλαδή αναφέρονται εις την συζήτησιν, της οποίας κύ
ριος μοχλός ήτο ό πατριάρχης 'Αντιοχείας Σωτήριχας ό Παντευγενος, «τ:εοί 
του γοαυικου οτ,'ζαΰ, ο οησι τον σεσαοκωαένον Θεόν ποοσοέοειν τε όμ,οΰ 

I I I ι ' ' ι ' ι ι ι ι ι Γ 

και προσφέρεσθαι» (Νικήτ. 2 7 5 , 14—15)՝ των συνόδων, αί'τινες έλαβον 
՜/ώοαν άναφορικώς της υποθέσεως ταύτης, οιέσωσεν ήμΐν ό Νικήτας (έν 
Θησαυρω 'Ορθοδοξίας Migne t . 140 σ. 147 κ. έ.) τα πρακτικά' και ή μεν 
πρώτη τούτων έγεινεν έν τοΤς πατριαρχείοις τη κς' 'Ιανουαρίου τοϋ έτους 
C/Ho' ( = 1 1 5 6 ) , ή οέ δευτέρα τη ιβ και ιγ Μαίου του αυτού έτους έν τω 
παλατίω των Βλαγεονών και έπί παοουσία τοϋ αύτοκοάτοοος՛ και έκ της 
εκθέσεως οέ ταύτης πειθόαεΟα ότι ό αύτοκοάτωο συνδιαλλακτικώς έοέοετο 

^ ' ^ Ι ι ι ' Ι Ι 

(Mign. col. 185 έπεί οέ ούκ ή ν της βασιλέως μεγαλονοίας, ού μην ουδέ 
της καθ' ήμας άοελφικής συμπνοής καί ομονοίας, το μή και τους σποοέας 
των ζιζανίων σπεϋσαι πάντα τρόπον έφευρεθήναι καί έλεγχοήναι 
εδέησε λοιπόν οιά ταύτα καί υμών τοϋ καθ' ένα πυ0έσ6αι, όπως έκαστος 
έχε: πεοί τούτων φρονήματος)՛ έπειοή οέ κατά την σύνοδον της ιβ' Μαίου 
ό Σωτήοι/oç δεν ~χζουσιάσ^τη απεφασίσθη νάσταληποός αυτόν έπιτοοπήδιά 
να τόνποοσκαλέση καινά έςακολουθήση ή σύνοοζς την ύπόθεσιν την έπου.έ-
νην ήμέραν (ιγ Μαΐου). Επειδή καί πάλιν όμως δεν παρουσιαστή ό ΣωτήρΓ/ος 
ποοοασιζόμενος άσθένειαν, απεφασίσθη ή καθαίρεσις αΰτοϋ καί τώνόμοοοό-
νων καί τοΰτο οιότι ό αύτοκοάτωο σπεύοων να άνα/ωοήση είς την έπίΤοοόζην 
έκστοατείαν, οέν ήούνατο πεοισσότεοον να άναδάλη την ύπόθεσιν ταύτην 

ι " ' I I Ι , i ί Ι 

(Misme СОІ. 197 κατεπειγόυ.ενος γάο ο Θεοποό3λητοο και κοάτιστος ήυ.ών 
αύτοκοάτωο έςελΟεΤν είς την προκειμένην ευτυχώς σύν Θεω έκστοατείαν δια 
τάς έπικειμένας κοσμ-.κάς αναγκαίας φροντίδας, ούκ έχει πλέον άναρταν 
την έςέλευσιν καί οια τούτο /Οές τε ώρισε συνελθείν πάντας κατά την σή-
αεοον καί νυν ποοσκάθηται πανηαέοιος την σήν άνααένων έπιδηυ,ίαν). Έκ 
ւ , Ι ' Ί ι ' i Ι Ι Ί ■ / 

των είο/υ,ένων έπεται ότι τό ποοκείαενον ποίηυ,α XV ՝'οάοεται όχι 3οαδΰ-
τεοον τών μέσων Μαίου τοϋ 1156, ώστε μέχρι της εποχής αυτής ό ποι
ητής μένει ακόμη έςωθεν τοϋ αδελφάτου. Καί όμως εντός τοϋ 115G ό 
ποιτττς έπί τέλους άόιοϋται της οωοεαο τοϋ άοελοάτου, οιότι αύτου τοϋ 
έτους εχομεν άρκετα ποιήματα, είς τα όποια ό ποιητής ομιλών -ερί εαυ
τού κάυ,νει αέν παοάπονα πεοί "ήοατος καί ασθένεια՛ ούοένα ου.ωο λόγον 
κάυ,νει πλέον πεοί πενίας, ούτε πεοί τοϋ αδελφάτου. 

, l ' I 1 

Τό ποώτον τοιούτον ποίηαα είνε το XIV, οπεο τ-έοει την έπιγοαοήν 
«είς τον αυτόν αύτορκάτορα στιχουργήσαι προστάςαντα» καί γράφεται ώς 
-οαίνεταιέκ τοϋ περιεχομένου είς έποχήν, καθ'ην ό αυτοκράτωρ δυσάρεστον 
ά·'"ελίαν λα3ών πεοί στοατιωτικής αποτυχίας άΟυυ,εϊ καί διατάσσει τον 
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ποιητήν να στιχουργήση* το περιστατικόν τοΰτο μας Ζίύΐι νά έννοήσωμεν 
οτι ο ποιητής εινε πλέον στενώτερον συνδεδεμένος προς τον αυτοκράτορα 
καί αναγκάζεται να στιχουργήση κατ έντολήν άνωτέραν, ένω εις τα μέχρι 
τοΰδεποιήματα του οΰδαμου φαίνεται οτι γράφει προηγηθείσης εντολής αΰτο-
κοατοοικης՛ ό ποιητής υποχρεωμένος να στιχουργήση αναλαμβάνει τον κάλα-
μον, άλλ' όχι με πολλή ν ορεΗιν προφασίζεται οτι το γήρας και՝ ή ασθένεια 
τον έκαυ,αν δυσκίνν;τον, καί το πεοιστατικόν, οτι ό αυτοκοάτωο δεν ποοσ-
εΐγε ποοτεοον είς τά ποιήαατά του, άποόθυα.ον" δια να παοαυ,υθήση τον 
αύτοκοάτοοα οέοει ώς παοάδειγμα και՝ άλλους Βασιλείς, τον Δαοεΐον καί 

t l i » Ь * * ' i ՚ է 

τον αέγαν Κωνσταντινον, οί'τινες επίσης έσχον αποτυχίας' οι' στίχοι οί'τι-
νες μας βεβαιοΰσι ταύτα εινε οί έϊΕης: 

8 οίοα ποθείς το στιχουργεΐν, ποθείς έμμετρους λόγους, 
το γάο έπιπονώτεοον ποοκοίνεις του οαδίου, 

ι ι ι i l ' l i ' 

κάγώ r.zo^  ղօնՀօ νυσσομαι καν έπιπόνως έχη, 
αλλά τό γήρας έφθασεν, άλλ' ήγγισε το θέρος, 
άλλ' ήλθεν ώρα παρακμής, αλλ' εκλινεν ό στάχυς, 
καν και το πνευαα ποόθυιχον αλλ' ασθενής Ό οήτωο . . . 

i l i 1 Ί i ' ι 

31 οϋχ οϋτως ί'ππον ταχινότκημός άνασειοάζει, 
όπόσον αοι το ποόθυαον ή νόσος πεοικόπτει* 

ι ι ι ' ^ ι 

έχω ουτήοας χαλινού του γήρους τάς ουτίοας 
καί ττς ταλαιπωοίας αου την ^υνοοτάττν νάοκτν, 

ί " է ՛ 1 » / - ι ' к ' ' 

έχω χειμώνος κρύσταλλον τον καταψυχοντά με, 
του ολέγι/,ατος τήν κάκωσιν την νυν έπικοατοΰσαν . . . 

43 αλλ' όμως ούτω καχεκτών, αλλ' Ομως ούτω πάσχων, 
αλλ' ούτω ποοσταλαιπωοών, άλλα πυκτεύων ουτωΐ 

I k 7 

ποόο. γάοιν σην έπεί՝'οααι λόνουο. έααέτοους πλέκειν . . . 
Ι - Λ . Ι ' I l Ι - Ι 1 1 ^ 

65 τούτο το μεγαλαύχημα πάλιν έπτέρωσέ με, 
του σθένους σου το στάσιαον πάλιν έσττ,οιΗέ αε 

Τ ν t i - ι 

και πάλιν οέοω κάλαυ,ον καί κάμπτω σκυταλίοας 
. 1 1 1 ^ 

καί σύμμετρον τον iu.u.ťzzov άτ.οΆοΎον ποιούμαι 
προς τήν ίσχύν μου την σαθράν, ην ήμβλυνεν ό χοόνος 

70 καί νόσος έταπείνωσε καί συν τή νόσω σπάνις՛ 
άλλα γάο ποόσνεο. τι αικοόν τώ δούλω οήτοοι σου, 
ναι πρόσχες, αυτοκράτορ μου, ναι πρόσχες μοι, σκηπτοϋχε, 
ου γάο σαθρόν τι λέςει σοι καν καί σοώοοζ à οήτωο · 

t k l Ί ι - к Ι ι 

το προ μικρού συνάντημα το πρόλαβαν εκείνο 
75 ουκ έοοςε κατόοθωαα των άντιτεταγαένων, 

^ k i t i 5 

ούδε καταστρατήγημα των μηοέ συμβαλόντων, 
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χωρίς γαρ μάχης καί πληγών oboťtc κατατροποϋται, 
άλλα τά παν άπότευγμα παράλογον, τυχαίων՛ 
μή γοΰν εκεί πεμπέτωσαν οί ολήναφοι τάς γλώσσας՛ 

80 εί γάρ άντισυμβέβληκε το στίφος των λατίνων 
μετά της μοίρας της μικρας των αντιταγμένων, 
сЬЫ την πρώτην είσβολήν ήνεγκαν αν εκείνοι, 
обо' άντωπείν έξίσχυσαν προς την αύγήν του ξίφους, 
άλλ' ουδέ στήναι καν βραχύ προς την κραυγήν και μόνην, 

85 αή τί γε προς την —ροσβολήν εκείνων άντιστήναι՛ 
θάρσει λοιπόν καί πρόσβλεπε καί σύναγε τό μέλλον, 
άτρυτα μου κατάκοπε, λυχνΐτά μου, οωστήρ μου, 
καν το προοθάσαν νύττη σε, καν σε λύπη το τραύμα . . . 

132 ει οε κατωκνουν την γραφήν άχρι της νυν ημέρας 
ου χρή θαυμάζει ουδαμώς, ώς ασθενής γάρ ώκνουν 
καί τον καιρόν έμποδιστήν της στιχουογίας εί/ον, 
πολλά καινοτοαήσαντα των αή ποοσοοκωαένων 
καί το μοχθεΐν έπί κενοΐς καί το κενοΰν ίυρώτας, 
έφ' οίς αυτός έμόγησα ρητορικοΐς μου πόνοις 
τα σα μεγαλουργήματα τό πρίν ύοηγουμένοις, 
ών ούδενός μετεσ/ηκας, οΰ γέγονας ειδήμων, 

140 έλογιζόμην δυσα/θές καί μάταιον φορτίον՛ 
τί γάρ μοι κόπος άχαρις, καί πόνος μόνον πόνος; . . . 

146 αν δ' ό κεοοώος άκεοοής, τίς νάοις του κεοοώου, 
όταν ό γοάοων άγνωστος εν παοα3υστω αένη 
κάκεΐνος πασαν άγνοιαν των γεγραμμένων έχη, 
δι' όν πονεΐ καί καοτεοεί οιΚοτζον&ν ποός /άοιν' 

i l l Ι = / - . Ι 

εγώ μεν τούτων ένεκα το στι/ουργεϊν κατωκνουν՛ 
είδε καί πάλιν ορισθώ, καί πάλιν στιχουργήσω 
καί πάλιν ξέσω κάλααον, πάλιν όουγοαοήσω 
καί πάλιν Οσον δυνατόν έααέτοως οητοοεύσω, 
αν το οοκοΰν τώ κοάτει σου τώ δουλω σου τνωσθή αοι. 

՛ է » ι * ( i 1 

155 Θεός σοι πολύν՝ ρόνιον τό κοάτος ταμιεύσοι 
καί τοάνηλον ύπέοογκον ω£ κοίκον κατακάα·|/οι 
τιθείς ΰπό τους πόοας σου την έπηρμένην δέοην.— 

Τό ίστοοικόν γεγονός, είς τό όποιον αναφέρονται οι στίχοι, μας είνε άγνω
στο՝/ κατά πασαν πιθανότητα Ομως ό ποιητής ενταύθα έννοεΐ τήν έν 'Ιτα
λία άποτυ/ίαν του 1\λεςίου Κομνηνού, υίοϋ του Βρυεννίου Καίσαρος, καί 
τν՝ν του 'Ιωάννου Δούκα, οίτινες συλληφθέντες αιχμάλωτοι υπό του ρηγός 



с. ПАПАДИМИТРІУ:;О ПРОДРОМѢ. I 4 S 

της Σικελίας έκοατουντο δέσμιοι' περί του γεγονότος τούτου՜ ό. μεν Χωνιά-
της (σ. 125) γράφει: «τοιούτοις ούν ό Μανουήλ άκούσμασι την.πρότριτα 
«θυμηδίαν άποκλυσάμενος, οσα τε άψινθιώοεσι κεράσμασιν έμπικρανθείς 
«την ψυχήν, ώς είκος μεν ουκ ήνεγκε το γεγονός οορητώς, άλλ' ίκανώς έπα-
«θήνατο», ό δέ Κίνναμος (σ. 169, 170): «ταύτα μεν οΰν τηδε έγένετο, ό δε 
«βασιλεύς τούτων άκουσας έαυσχέρανε μεν ώς το εικός και μάλιστα ό'τι 
«μετά τοσαύτας ποοηγησαμένας ταΰτα ξυνέπεσεν ευτυχίας՛ ατύχημα γάο 
«μετά δοςαν έπιγεγονός παραιτείται μεν την δύσκλειαν, άνίαν δέ μάλιστα 
«ποοζενεΐν είωθεν, οτι υ,ικοοϋ του το παν οεήσαν κατοοθουν, είτα άπώλοντο 
«άπαντα՛ ήλγησε μένουν μην και ήττήθη του πάθους», έκτος οέ τούτου ό 
Κίνναμος την ' άτυχίαν άποοίδει και εις προοοσίαν εκ υ,ίρους τών Ιταλών 
συααάγων γοάοων (σ. 167): «Ρωααΐοι δέ και ποότεοον αέν πολλώ τώ 
«διαλλάσσοντι του των πολεμίων ήλαττονουντο στρατού, τότε δέ έτι ααλ-
«λον ϋπέρρει τα της ουνάμεως αύτοΐς՛ άλλοι τε γαρ ώς πλείστοι συμμάχων 
«άπετάςαντο τούτοις, και δη και μοίρα τις Κελτών ουκ άγεννής μισθού 
«Ρωααίοις δουλεύουσα Γιλιέλαω λαθοαιότατα ποοσεγώοησεν» καί κατω-

ւ Ί t i t t / ν ι 1 

τέρω (σ. 168): «Ρωμαίοι δέ Ρομπέρτου εϊτε έκόντος είτε τύχη τινί ύστε-
«οουντος». τοιαΰτά τίνα οέ οαίνεται οτι καί ό ποιητής ΰπαινίττεται έν 
τοις στίχοις 80—85. Γ/Ωστε καί το ποίημα τούτο ανήκει πιθανώς εις το 
έτος 1156. 

Τούτων ούτως ενόντων μεταγενέστερο՝; του προκειμένου θά είνε κατά 
τι το ποίημα VI, το όποιον αναφέρεται εις τάς πρώτας επιτυχίας έν 'Ιτα
λία του αύτου Άλεςίου Κομνηνού, λαβούσας χώοαν κατά το αυτό έτος 
1156, γεγονός, το όποΤον ίστορεΤ μεν ό Χωνιάτης (σ. 125, S—12): 
«ούτοι (Δούκας καί Κομνηνός) ούν ές Σικελίαν τόν πλουν θέμενοι συνέμιςαν 
«ταΤς δυνάαεσι του οηγος καί μεγάλαις ναυμαχίαις πολλάκις αυτόν κατε-
«πάλαισαν, ώς τάς τε νήας ".շՕՀօ՚յ διαρρυήναι, εγγύς δέ πολιορκίας καί 
αύτο γεγονέναι το Βρεντήσιον», αίνίττεται δέ καί ό ποιητής έν τοΐς στί-

239 καί πυρπολείς τους άρπαγας καί κτείνεις καί βυθίζεις 
του ποώτου κλάοου του κλεινού της ποοουοο3λαστήτου 

t i d i l l i i 

καί του κατ' άλοον καί σοοοϋ καί Καίσαοοί Καισάοων 
1 * l ' I 

υ,ετά róvvaíac καί οοενόςκαίτόλαης ναυαανουντοι. 
Κατωτέρω οέ ό ποιητής βεβαιώνει ότι προεμάντευσε τάς νίκας ταύτας (στ. 
262—270) καί έπί τέλους προσθέτει: 

272 ένεκα της προρρήσεως καί της επαγγελίας 
καί της έκβάσεως αυτής συμπέραινε το λεΐπον 



144 ОТДѢЛЪ I. 

πράγμα, το ό ποίον ίσως πάλιν είνε .υπαινιγμός του ποιητου άζιοϋντος νά 
δοθή εις αυτόν ή οωρεα του αδελφάτου ώς αμοιβή δια τήν προρρησιν. 

Έκτος ՀՕԿՂՕԿ όμως έχομεν του αΰτοΰ έτους 1156 και άλλα ποιήματα 
του ποιητου π. χ. το ΥΠΙ καί IX αναφερόμενα εις τήν κατά το έτος 
τούτο λαβοϋσαν χώραν έκστρατειαν κατά της Κιλικίας" καί ένταϋθα πάλιν 
ό ποιητής ομιλών περί εαυτού παραπονείται μόνον δια το γήραί και τήν 
άσθένειαν, οχι οέ δια πενίαν, ώς φαίνεται εκ των στίχων: 

VIII 1 'Άιδει καί τέττις λιγυρόν μετά χειμώνα μέλος, 
άοει καί οήτωο ασθενής καν ΰοειαένον άοη 

t t i t Ι t ^ ι , i 

μ3τά το ψύχος του καιροΰ καί της ταλαιπωρίας՛ 
ουδέν γάο ούτω πέ^υκε τον ασθενή οωννύειν, 

5 ουδέ ψυχή ν περίλυπον εις γήθος έοεθίζειν, 
ώς αγαθόν κοινωφελές έξαίονης έπιλάμψαν 
καί αετά ՀԷՕԿՕԱ ποοσοεγθέν εν υ.έση τη καοδία, 
άοει καί κυκνοί έα.α.ελές των κολοιών σινώντων. 
άλλα συμπνεϊ καί y.o՝Aoioç, όταν ούοέν κωλυη, 

10 καί τι λεπτόν συναπηχει καί συμφωνεί τοΙς κύκνοις, 
κοινόν γαο τό αελούογηαα VSAOOÏZ τε καί μεγάλοις' 

1 < ι ι Ι Ί ι ι - Γ Ι ^ 

Εις τήν αυτήν υπόθεσιν αναφέρεται καί τα ποιήματα XXXII καί XXXIII. 
Έκτων ανωτέρω γίνεται ζ,χνιζον ότι ό ποιητής επιτυγχάνει τήν δωρεάν 
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του άδελοάτου εντός του έτους 1156 καί άκριβέστερον μετά την εί'δησιν 
περί των έν Ιταλία ατυχιών του Αλεξίου Κομνηνού καί προ της αναχω
ρήσεως του αυτοκράτορας κατά της Κιλικίας.'Επομένως κατ' αυτό το έτος 
γοάοεται και το έπόαενον Μαγγάνειον. 

ւՀ) То V (πρβ. Μαγγάν. σ. 16—27) εινε ευχαριστήριος έπί τη δωρεά 
του έν Μαγγάνοις άδελοάτου, επομένως ό ποιητής γράφει αυτό μετά 
τήν είσοδόν του εις τό άδελφατον, ή κατ' αυτήν. 

ια') Τό Χ (Μαγγαν. σ. 28 — 34) γράφεται κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 
ποιητου συντελεσθέντων τριών ετών από της ημέρας της εισόδου αύτοΰ εις 
τό άδελοατον, ήτοι κατά τό έτος 1159՛ αυτό δέ τό έτος υποδεικνύουν και 
τά γεγονότα τα ίστορούμενα έν αύτω (πρβ. Οι Πρόδρομοι, Βυζ. Jipcv. Y 
σ. 107 — 111). 

ιβ') Τό XXXVIII (περί ֊ώσης αλώπεκος) γράφεται διατρίβοντος του 
ποιητου έν τω άδελφάτω՛ προκειμένου περί του έτους καθ' ο ՂՕԱ՚ՀՕ γράοε-
ται έξηνέγκομεν άλλοτε γνώμην (πρβ. Οί Πρόδρομοι σ. 22 = Β υ ζ . Χοον. 
1897 σ. 112), Οτι γράφεται μετά τό έτος 1163, βασιζόμενοι εις τους 
στίχους: 

4 άλλ՝ ουδ' ό πρωτοσέβαστος έξεΐπε τά της νόσου 
οΰδ' ό πανσέβαστος γαμβρέ του κραταιού σου κοάτους 

καί έκλαμβάνοντες ώς γαμβρόν του βασιλέως τόν μνηστήρα της βασιλό-
παιδος Μαρίας, Άλέςιον τον υίόν του βασιλέως της Ουγγαρίας Γεϊζά. ή 
γνώμη όμως αυτή σ^μζοοΊ αποδεικνύεται εσφαλμένη, διότι έκ των προηγη
θέντων έγένετο γνωστόν ό'τι 6 ποιητής ήτο στενά συνοεοεμένος με τήν οί-
κογένειαν τοϋ σεβαστοκράτορος Ανορονίκου, κατά συνέπειαν τά πρόσωπα, 
προς τά όποϊα έχει οικειότητα ο ποιητής καί τά όποια κατ ανάγκην ύπο-
νοητέα ένταϋθα, εινε ομολογουμένως ό υιός τοϋ Άνδοονίκου, ό ποωτοσεβα-
στός 'Ιωάννης καί ό γαμβρός, Ιωάννης ό Καντακουζηνός, όστις δικαιούται 
να όνομάζηται καί γαμβρός τοϋ αϋτοκράτορος, καθ' δ σύζυγος ανεψιάς αυ
τού' ούτω δε ονομάζεται καί έν θησ. 'ՕըՍօձօԼ. τοϋ Νικήτα Χωνιάτου 
(Migne Patrol, t. 140 σ. 175) «ό πανσέβαστος σεβαστός καί γαμβρός 
τοϋ κραταιού καί αγίου ημών βασιλέως κ. Ιωάννης ό Καντακουζηνός». 
"Ωστε τό ποίημα εινε. δυνατόν νά γράφηται καί πρό τοϋ έτους 1163 πάν
τως όμως ουχί πρότερον τοϋ 1156. 

Κατά πασαν πιθανότητα ο ποιητής άπαξ είσελθών εις το άδελοατον 
διαμένει έν αύτω μέχρι τοϋ θανάτου του, ό όποιος θά επήλθε κατά τό 1166 
ή ταχέως μετ αυτό, δίοτι κανέν των ποιημάτων του δεν άναοέρεται εις 
γεγονότα μεταγενέστερα τοϋ έτους τούτου. Οτι ό ποιητής εις τά άδελοα
τον είσήλθεν ώς μοναχός, περί τούτου ουδεμία αμφιβολία, δίοτι τό άδελοά-

Византіаскій Временнивъ. і л 
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τον ήτο ομολογουμένως μοναστήριον* δήλον δε γίνεται τούτο ές՝ όσων γοα-
οει o αυτός ποιητής: 

LX 52 άνουν την βασιλεύουσαν, την Πόλιν καταλάβω 
και' τις τυχόν έκ των έμών τυχαίως ερώτηση, 

• αν συνετάχθην άοελφοΐς όπλίτου μονοτρόποις 
σεπτού μεγαλομάρτυρας του τταρα τοΐς Μαγγάνοις. 

V 172 ει γαρ συναυλισθήσομαι τοΐς ζώσι μονοτρόπως— 
ούτοι γαρ ζώσιν αληθώς ου μην ώς εν είκόνι— 
ίσως συνεγγοαοήσοααι και τη των Γώντων οέλτω. 

Τα λεγόμενα δε άνο^ίοω περί της δυσκολίας της είσόόου του ποιητου ε!ς 
αύτο μας πείθουσιν, οτι το μοναστήρια՝/ ՀՕԱՀՕ προνομιουχον και ή εϊσοδος 
εις αύτο ανοικτή ουχί δια τον καθ' ένα՛ προαπητεϊτο ιδιαιτέρα σύστασις 
αυτοκρατορική, όπως βλέπομεν οτι γίνεται και εις τήν παρουσαν περίστα-
σίν. Ά ν όμως ό ποιητής ήτο πρότερον πρόσωπον ίερωμένον ή έλαβε τό μο-
ναχικόν σχήμα μόνον κατά τήν εί'σοδόν του είς το άδελοατον, είνε ζήτημα 
δυσλυτον προς το παρόν, διότι ό κώοιζ ούοεμίαν περί τούτου πληροφορίαν 
αας δίδει. 'Επίσης είνε oítc/SAcv νά όρισθη καί αν ό ποιητής ήτο έγγα
μος ποτέ ή οχ ι' έκ τών ποιημάτων του κώοικος ουδεμία νύξις δίδεται περί 
του οτι ό ποιητής ήτο έγγαμος՛ το οε ύποστηριχθέν ύο' ημών άλλοτε (πρβ. 
Οι Ποόδοομοι σ. 40=Βυζ. Χρον. σ. 130), οτι ό ποιητής τών Μαγγάνων 
ονοαάζει εαυτόν χήρον, έστηρίζετο έπί αποσπάσματος, είλημμένου έκ του 
Miller՛ αποδεικνύεται όμως οτι τά απόσπασμα εκείνο είνε είλημμένον έκ 
του ποιήματος LXIII, γραφομένου ώς έκ αίζοιις της συζύγου του Αντιο-
χου. ώστε οί στίχοι 

'Εκτιμά επίσης τόν Μιχαήλ Ίταλικόν: 
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XLVII I 339 θρηνογραφουσι ρήτορες, λογογραφεΐ συν άλλοις 
και της Φιλίππου πρόεδρος 'Ιταλικός ό πάνυ 
ό μιμητής του Πλάτωνος και μετ' εκείνον Πλάτων. 

Ταύτα εινε τα διδάγματα, τα όποια εκ του κωδικός άρυόμεθα περί 
του ποιητοϋ και՝ των σχέσεων αύτοϋ՛ αϊ ειδήσεις όμως αύται δυστυχώς άρ-
χιζουσι μόνον άπο του έτους 1140 περίπου՛ τί ήτο προ της εποχής ταύτης 
ό ποιητής και τί έγραψεν, είνε' αδύνατον προς το παρόν να όρισθή. Δεν 
έπιοέχεται άμφιβολίαν, ό'τι ή δρασις αύτοΰ αρχίζει πολύ προ του 1140 . 
Προς το παρόν όμως άπέχομεν να είπωμέν τι, καθ' όσον το ζήτημα ՂՕՆՀՕ 

θα εινε δυνατόν να λυθή τότε μόνον, όταν όρισθή άκοιβώς, τίνα άλλα ποι
ήματα εκτός τών έν τω Μαρκιανω κώδικι περιλαμβανομένων άνήκουσι τω 
αύτφ ποιητή. 

Μετά τήν προηγηθε?σαν σκιαγραφίαν περί του βίου και της δράσεως 
του άγνωστου ποιητου, δεν θα εινε άσκοπον νά είσέλθωμεν είς τό ζήτημα, 
είνε ουνατον τα ποιήματα του Μαοκιανου УМОІХОС, νά αποδοθούν εις τι τών 
γνωστών T.ZGCÓÙTMV της δωδέκατης έκατονταετηρίδος ή όχι.Γ/Οτι ποιητής 
του κωδικός δεν δύναται νά εινε ό γνωστός ѲгбШосс, à Πρόδρομος, απεδείχ
θη ανωτέρω. Περιττόν δέ είνε νά λεχθή, ότι δεν εινε Μιχαήλ ό Ιταλικός. 
'Όταν έδηΐΛοσιεύσααεν ποο ετών τήν ποώτην ποαγαατείαν πεοί του κώ-
δικός («Οί Πρόδρομοι», Βυζ. Χρον. V 1898 σ. 9 1 — 1 3 0 ) , είχομεν τήν 
ίδέαν, ώς ανωτέρω έρρέθη, ότι έχομε ν νά κάμωμεν με ποιήματα άποοιοό-
αενα εις Θεοοωοον Ποόδοοαον, και κατε'#ήΗαυ.εν εις τό αυτό, εις ό καί ό 
Χατζιοάκιο συαπέοασαα, νά παοαδενθώυ.εν οηλαοή δεύτεοον Θέοοωοον 
Ποόδοοαον. Σήαεοον οαω; δλέποαεν, ότι τό πραγαα δεν εν ει ούτω՛ έχο-

1 1 1 1 1 1 l ' i ι J k i l / . . I. 

μεν πρό ημών άγνωστον Ολως ποιητήν՛ και δια ՀՕՆ՜.Օ ανάγκη είνε να 
οοοντίσωαεν νά όοίσωαεν. εί ουνατόν, ττ,ν ποοσωπικότητα αύτου. Ο Πα-

1 1 Ι 1 1 Ι ՝ Ι 1 ' 

παδόπουλος-Κεραμεύς γοάψας προς άναίρεσιν τών ημετέρων Προδρόμων 
τήν ποαγαατείαν αύτοϋ «Είς και uovor Θεόοωοος Ποόδοοαος» (έν Όοησσώ 

i t t i ^ է ՜ Հ ՝ Հ \ \ ճ * * 

1Տ99) προϋποθέτε: (σ. 12), ότι συγγραφεύς τών Μαγγανειών είνε Νικήτας 
ό Εύγενειανός. βασίζει δέ την προϋπόθεσίν του ταύτην είς τα εξής: «εγώ 
ν ο μ ί ζ ω ότι ό άγνωστος αυτών ποιητής η μ π ο ρ ε ί κατά π ι θ α ν ό τ η τ α να 
είναι ό Νικήτας ό Εύγενειανός . . . αν καί ουδέν OÓJ-.OII ποίημα είς πολιτι
κούς συντεταγμένον στίχους γινώσκομεν».,'Ισως ή γνώμη του Χατζιδάκι 
(Βυζ. Χρον. IV σ. 1 0 0 — 1 2 7 ) καί ή ημετέρα περί παραδοχής δύο θεο-
οώοων Προδοόυ,ων ήσαν ολίνον έσπευσυ,έναι καί δεν άπεδεικνύοντο αρκούν֊ 
τως, άλλα δεν έννοούμεν που βασίζει τήν πιθανότητα του ό Παπαδόπου֊ 
λος. καταλήγων εις το συμπέρασμα, ότι συγγραφεύς τών Μαγγανειών είνε 
Νικήτας ό Εύγενειανός' τοιαύτη προυπόθεσις είνε περισσότερο՝/ αστήρικτος 

10* 
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ή ή βινεγβιίσν. ύπό του Χατζιδάκι και ημών. Άλλ' ας ίοωμεν σήμεοον, 
είνε δυνατόν Νικήτα: ό Εύγενειανός να είνε ό συγγραφεύς του κωδικός; Αί 
ειδήσεις περί τοϋ βίου του Εύγενειανοΰ (πρβ. Krumbacher, Gesch. 'der 
Byz. Lit ter . 2 σ. 763) είνε τόσον γλίσχραι, ώστε μετά του αύτου δικαίου 
θά ήδύνατο να απάντηση τι ; και θετικώς και αρνητικώς εις τα ερώτημα. 
Καί όμως εν περιστατικόν μας αναγκάζει να άποκλείσωμεν τό δυνατόν τ η ; 
τοιαύτη; προϋποθέσεως֊ γνωρίζομεν άφ' ενός δτι ό ποιητής του Μαοκιανού 
κωδικός εινε γέρων καί ασθενικός ήδη κατά τό 1150, επομένως είνε συνο֊ 
μήλις՜ ή κατά τι νεώτερος του Θεοδώρου Προδρόμου, μανθάνομεν i s ' ετέρου 
ότι κατά τό 1153 — 54 ό Θιό^ωοος Πρόδρομος είνε νεκρός, καί δτι Νική
τας ό Εύγενειανός μετά τόν θάνατον του Θεοδώρου Προδρόμου συγγράφει το 
μυθιστόρημα του («κατά μίμησιν του μ α κ α ρ ιτ ο υ φιλοσόφου του Πο'οδοό-
μου»)· είνε δυνατόν να παραδεχθώμεν ότι 'ό γέρων ποιητής του κωδικός 
μετά τό 1153 , πάσχων άπό ποδάγραν άπεφάσισεν εις τά γηράματά του 
να^συντάξη μυθιστόρημα; ήμεΐς τουλάχιστον θεωρουμεν τό πράγμα δυσπα-
ράδεκτον. 'Εκτός -֊ՕՍՀՕ-J όμως ό Νικήτας έν τη μονωδία αύτου (cod. 
Escoriai Y. IL 10, fol. 298 r) μας λέγει ότι ήτο έν σχέσει τέκνου ποο; 
τόν Πρόδρομον (κατά λόγον τέκνων σου χρηματίσαντι). 'Επίση; εινε δύσ-
vS/ΛΊ νά ά-οδώσωμεν τά ποιήματα του κώδικο; εις τόν Κωσταντινον 
Μανασσήν. Κατά τάς τελευταία; έρευνας του E. Kurtz (Βυζ. Χοον. VII 
1900 σ. 622) ό Μανασσής ευρίσκεται έν τοις ζώσιν ακόμη κατά τό ετο; 
1172 ή 1173 καί συντάττει την μονωδίαν είς την Κοντοστεοανίνην, 
πράγμα τό όποιον εινε δύσκολον να παραδεχθώαεν πεοί του ποιητού τόΰ 
κωδικοί. 

Ό γράφων δεν δύναται να είνε Κωνστάντιος ό Στιλβή;, διότι άο' 
ενός μεν ՕԱՀՕ^ παρατείνει τόν βίον μέχρι τέλους της ιβ' έκατονταετηρίδο;. 
άφ' ετέρου δε ό ποιητής αναφέρει έν τοις ποιήμασί του Στιλβήν τίνα, νο'-
σζ'/.ομον έν τοΐς Μάγγανοις: 

XXXVIII 43 λοιπόν с-лѵсушрсОиіѵсс ανάγκης τυραννίδι 
τω νοσοκόμω τω Στιλβή τω γέροντι ֊ροσηλ^ν. 

Δια χρονολογικούς λόγους^ αποκλείεται επίσης καί Μιχαήλ ό Γλύκας, του 
οποίου καί άλλως ό βίος δεν έχει τι κοινόν προς τόν του ποιητοϋ του κώ-
οίκο;. 

Γ 0 Ιωάννη; Τζέτζης επίσης, γεννηθεί; τό 1110 , είνε αδύνατον να είνε 
ό ποιητής του κωδικός՛ δια τόν αύτον λόγον καί ό αδελφός αύτου 'Ισαάκ 
άποκλειστέος (κατά τι πρεσβύτερος του άδελοου). 

Γ/Ωστε ποιητής του ՝/.á)or/.cz δέν δύναται νά είνε ουδείς των γνωστ 
ήμΐν στιχοπλόκων του ιβ' αιώνος. 

ων 
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Μετά τα uiyoi τούδε άονητικά-αποτελέσματα περί του ονόαατος του 
ποιητοΰ του Μαρκιανοϋ κωδικός, καιρός είνε να στρέψωμεν την τζροσογ:ψ 
ημών εις το ζήτημα, τις είνε ՝Αοι~ον ό ποιητής; 'Όλων τούτων τών υποθέ
σεων θά ήμεθα άπηλλαγμένοι άν οιετηρεΐτο ή επιγραφή του πρώτου ποι
ήματος του κώοικος· δυστυχώς όμως ή επιγραφή αυτή άπετρίβη, ή ουδέ
ποτε ΰπήρςεν εν τω κώοικι՛ Γσως ό άντιγραφεύς έσκόπει καλλιγραοικώτε-
ρον αυτήν να εκτέλεση ή και οιά κοσμημάτων να καλλωπίση καί ήρνισε 
την έργασίαν του άφήσας μόνον γώζον διά την έπιγραφήν, σκοπών εν 
καιρώ εύθέτω να έπεξεργασθή αυτήν, όπερ όμως δυστυχώς δι' ή μ ас δεν 
έπραγματοποίησε. Καί ο μεν Mmgarelli, ώς ανωτέρω ελέχθη, μή έχων 
πρό οφθαλμών την έπιγραφήν του ՜Հ^ԽՀՕԱ ποιήματος (carmen caret ti
tillo), έκοέρει ώς ιδικήν του ύπόθεσιν οτ: τα ποιήματα είνε δυνατόν να ανή
κουν εις τον Θζόοωζον Πρόδρομον, ή καί εις τον Μιχαήλ Ίταλικόν, άν 
ούτος άποδεικνύετο γράφων καί στίχους՛ ό δε G. Thomas, βασιζόμενος επί 
της λατινιστί υπαρ/ούσης σημειώσεως τών περιεχομένων εις την έσωτερι-
κήν πλευράν του καλύμματος «poetae cujusdam Aulae Constantmopoli-
tanae. qui a l icubi P rodromus nomina tur , carmina varia», δεν 
διστάζει νά παραλαβή τούτο ώς βέβαιον καί νά έπιγράψη την πραγματεία՝; 
του «Ueber Ptochoprođromos». 

"Ας ί'οωμεν, άν ό κώδις՝ μας οίοει τό οικαίωμα νά όνομάσωυ,εν τόν π;՛.- ՛ 
η τη ν Ποόδοοαον. Ποώτον άπαντώσιν εις τα ποιήαατα αεοικαί οοάσειο. 
ϋπενθυα'Ζουσαι παοου,οίας του γνωστού Θεοδώοου Ποοδοόυ.ου: 

ι - ι ι - է ι t l i 

LIX 14 την εϋνοιαν τετήρηκα τετέλεκα τόν υζόμον 
25 της πίστεως ό στέφανος του δοόαου τό 3οα;3εΐον. 

1^ ι * Љ I I I 

XVI 62 ούκέτι συνιζπευσω σο: τώ οοοαικώ αου λόγω. 
I l i i l l i 

"Αλλά ταύτα είνε τόσον άοοιστα, ώστε επί τοιούτων 3ασι՝£όαενοι νά ονοαά-
σωμεν τόν ποιητήν Πρόδρομον, θά ήτο αρκετά τολμηρόν. "Ε/ο μεν όμως 
καί εκ του ποιήματος XI του γραφομένου «επί τω γενεθλίω της βασιλίδος» 
τους ακολούθους στίχους: 

24 αγε λοιπόν συν τοΤς λοιποΤς κάγώ πανηγυρίσω 
καί συνσαλπίσω (sic") σάλπιγγι τη καί ποοκεκοαγυία 
καί τη -ζοοζόυ.ω υιού οωνη κάγώ συνανακοάοω' 

, Ι ι ι ι · ι · 11 Ι ι 
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՝(ετο Ποοδοου.ος. Άλλ' ίσως και το έπινείοηαα ՀՕԱՀՕ δεν θά οανή άοκετά 
πειστικόν՛ ποός ένίσνυσιν αϋτοΰ πεοισσοτέοαν ε/ομεν να φέρωμεν καί τό 
έξης. ç'Ev άπα τά τελευταία κατά την σειράν ποιήματα του ποιητου, τό 
L IX οέοεί την έξης έπιγραφήν: του Προδρόμου προς την σεβαστοκρατό-
οισσαν' καί είνε τούτο εν από έκεΐνα άκοι3ώς τα ποιήματα, τα όποια μας 
δίδουσί τα κυοιώτεοα γνωοίσματα του ποιητου του Μαρκιανου т/Ља'.՝/,о$' ές 
αυτού μανθάνομεν Οτι ο ποιητής έπί πολλά έτη υπηρετεί τήν σεβοιστοκρα-
τόοισσαν, ότι προς το παρόν ευρίσκεται μακράν του Βυζαντίου εν τη 
ΰπηοεσία πάντοτε αυτής, ότι επιθυμεί μετάθεσιν είς τό Βυζάντιον προβαλ
λόμενος τό γήρας και τήν άσθένειαν, και τό κυριώτερον ότι είνε αυτός 
οοτζς ό όνειοοπολών τήν μαγγάνειον δωρεάν πάντα ταύτα άποκλείουσι τό 
δυνατόν του νά y ωοισθή τό ποίημα τούτο άπα τά άλλα τά έν τώ κώοικι.'Αν εν 
τώ ποιήματι τούτω άνεοέοετό που τό ovcma Ποόοοομος, θά έδικαιοϋτό τιςνά 

i l l 1 1 1 l 1 1 1 

υπόθεση Οτι εκ του ποιήματος τό όνομα έπέρασεν είς τήν έπιγραφήν, τοιαύτα δε 
τίνα συννάκις συμ3αίνουσιν έν τοις νειοογράοοις՛ ՀՕՍՀՕԱ όμως μή ύπάο-
՜/օ՝յՀՏՀ είνε ούσκολον να παραοεχθή τις όλως τυγαίαν τήν έμοάνισιν του 
ονόματος Πρόορομος επί της επιγραφής՛ κατά πάσαν πιθανότητα ό άντι-
*'οαοεύς του κωδικός ούτως άναγινώσκει τήν έπινοαοήν έν τώ ποωτοτύπω 

ί ι ι * * t i l * ՛ ι * 

καί πιστώς υ,εταοίοει αυτήν, καί ίσως ούτως έπένοαοε τά ποίημα του και 
Ι ' ' ^ - i t i Μ 

αυτός ό ποιητής έγχειριζων τήν οέησίν του είς τήν σεβαστοκοατόρισσαν. 
Ποός το ποίημα οέ αυτό στενώτατα συνοέεται καί το έπόμενον, του οποίου 
ή έπιγοαφή θα ήτο ακατάληπτος, αν πλησίον που δεν εκείτο τό όνομα του 
ποιητου «λόγος είς τήν σεβαστοκοατόρισσαν՛ ποιοϋντος αύτοΰ δικαστών 
έν τούτω αυτήν πεοί του άοελοάτου, όπεο ύπέσνοντο α ύ τ ώ οί αύθένται 

l i l * ՚ է / , . * 

αυτού, η νουν οτε σε3αστοκοάτωο καί αύτη ή σε3αστοκοατόοισσα»- τα 
/ J i 1 t i i l i 1 1 

αύτοΰ καί αύτώ είνε τεθειυ.ένα μόνον διότι έν τη ποοηγουυ,ένη έπινοαοή 
είνε ώοισμένον τό όνομα του ποιητου. Κατόπιν τούτων γίνεται οανερον 
ότι καί ό στίνος του ποιήματος XXXV 27 «πτοεί αε νάο ό ΓΙοόδοοαος ό 

J * ·1 ι i 1 1 . ι 

ποοοοααών εκείνος» civ είνε απλώς καί ώς έτυνε έοοιμμένος, άλλ' ένένει 
ι ι ι - ^ ^ / . , ι ι ι ι ՝' / , 

καί τίνα ύπαινιγμόν πεοί του ονόματος του νοάοοντος. 
Έ κ των ανωτέρω φαίνεται ότι ή άπόοοσις των ποιημάτων του κωδι

κός είς τον Θεοοωρον Ώζζοζζυ,ΟΊ δεν r.zc7/J)i τυχαίως՛ ύπάο/ουσιν έν τώ 
/.ώδικι λόγοι άναγκασαντες τους άνα՝'νώστας νά θεωοτσωσι τον συν՝'οα-
οέα του κώοικος ώς Προορομον. Επειοή όμως ανωτέρω άπεδεί/θη ότι 
συ՝'γοα:;εύς δεν δύναται νά είνε ό γνωστός Θεόδωοος Ποοδοομος, έπεται ότι 

l i l i · . ' 1 1 1 · ' 

ένοαεν ποο ημών ί'.ιζον Πρόδρομον՝ νά ίσ-/υοισθώα.εν ότι καί αυτός εινε 
Θεόδωρος, δεν έχομεν κανέν διδόμενον, καί ή έςενε/θεϊσα ύπό του Χατζι-
δάκι καί ημών γνώμη ομολογουμένως ήτο εσφαλμένη' ό κώοις μας δίδει 
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μόνον εν ξηρον όνομα: Πρόδρομος* Το άνομα, τοντο δύναται να είνε βα-
πτιστικόν (πρβ. Пападимитріу, Іоаинъ I I и Ѳеодоръ Продромъ, Одесса 
1902 σ. 29), ή έπώνυμον, ό συγγραοεύς άρα του κωδικός θα είνε ή 
Χ. Πρόδρομος, ή Πρόόρομος Χ. 

'Επειδή όμως το ζήτημα, αν τό όνομα Πρόοοομος είνε βαπτιστικόν ή 
έπώνυμον, όέν είνε ουνατόν να λυθή προς тс παρόν καί ίσως ούτε θα λυθή 
ποτέ, καί επειδή έπί όλόκληρον πεντηκονταετίαν ό συγγραφεύς του κωδικός 
εοερε το όνομα του Προόοόμου, νομίζομεν, όέν θα είνε άτοπον είς τό έΗής 
νά συνηΟίσωμεν νά όνομάζωμεν τόν ποιητήν Μ α γ γ ά ν ε ι ο ν Πρόδρομον, 
συνόέοντες ούτω το όνοαα αίιτου ποός εν άπο τα κυοιώτατα πεοιστατικά 
του βίου του, καί νά προτιμώμεν τοιαύτην έπίκλησιν της άονητικής ποοσ-
ηγορίας ψευοαπρόαρομος՛ είνε οέ ανάγκη να όνομ.ασθή πως ό ποιητής, 
όστις τόσας άφορυ-άς έδωκε μέχρι τοΰδε είςτό να γίνηται λόγος περί αυτού 
καί θα δώση ακόμη περισσοτέρας όταν εκδοθούν δια τύπου όλα τά ποι
ήματα αΰτου՛ οιότι με ολην τήν πολυλογίαν του καί τήν ονληοάν ολυαρίαν 
παοένει τό ύλικάν ποόο καΟοοισαάν διαοόοων ΐϋητηαάτων ίστοοικών, γόοι /- * l i ι I ' ' Ί է ? /Λ 
νολο՝'ΐκών καί ՝'ενεαλο՝'ΐκών, άναοεοοαένων είς τόν ι3' αιώνα. 

Καιρός είνε πλέον να στρέφωμεν τήν προσοχήν ημών είς το ζήτημα; 
ύπάοχει σύγ/υσι; εν τοΐς κώδιςι των ποιημάτων του Μαγγανείου ποιητου 
υ.ετά των του Θεοόώοου Ποοοοόαου ή ό՛/՛.; 'Όταν έ՝'οά'οοαεν «τούο Ποο-
ι ւ ι ι ι < / * - ι ι ι ι ι 

οοόαους» έσπεύσααεν νά άποοώσωαεν τώ ποώτα) τούτων μεοικά ποιήακτα 
των τώ θεοοώοω Ποοοοόαω άποδιοοαένων, άλλα τότε ώοαώαεΟα έκ τη ο 

ι Ι · ι Ι ι ι ι " Ι ι ι Ι -

εσφαλμένης αργής ότι καί ό Μαγγάνειος ποιητής οέρει εν τώ κώόικι τό 
όνοαα Θεοοώοου Ποοοοόαου. .Σήαεοον ένοντες καΟαοωτέοαν ννώαην πεοί 

ι է 4 ι ι Ji Ι / . ' ι ι Ι ι ' ι του ποιητοϋ του Μαοκιανου κώδικοο. καί τνωο£οντες όλα τά έν αύτώ πει ι - i Ι - Ί ■ 
ο'.ενοαενα ποιήαατα, όιειλοαεν νά όαολογήσωαεν, ότι ουδέν των έν τώ 
ι / . . ι ίι ՛ ι ι ι ι I ι ' · Μαοκιανώ κώδικι πεοιενοαένων ποιηαάτων εί'δοαεν νά άποδίδηται τώ θεοί I 1 /w I Ί Ι ' 
οόκω Ποοοοόαω, αν καί έγνωοίσααεν πολλούο κώοικαο πεοιέγονταο ποι-

I ' Ι Ι 4 Ι ' i l l ' " ι / -

ήματα τούτου, αλλά συγχρόνως καί ούοέν των του κωδικός ποιημάτων v'jpz-
αεν άλλανου. Πεοί του εναντίου οαινοαένου, Οτι οηλαδή αεταού των Ποο-

/ „ ι ι ι ' ' Ι ι · ι 

όοοαείων ποιηαάτων παοεισέοοησε ποίηαα τώ Μαγνανείω ποιητή ανήκον, 
ι ւ Ί i i l ' l i ι I I · ' ι · ' 7 

εν cu.εν ποόο τό παοόν νά οέοωαεν έν παοάδειγαα. Γ/Οτε ՀՀՕՕ τοίών ετών 
J, · ι ι i l l I I I 1 1 

διηονόαεΟα δια Βιέννη՛ ό 3οη0όο παοά τη αύτοκοατοοικη Βι3λιο0ήκη κ. 
Ί Α ι ' - ՜ , ' · I JΙ ι ι , Ι ι ι , Ι 

von Premerstein είνε τήν εύγένειαν να επιδείΗη ήαΐν αεταού των νέων 
/ . ι ' ·<1 il ι ■ 

κωδίκων της Βιβλιοθήκης τόν Suppl. 3 9 3 5 , όστις περιέχει ποιήματα τίνα 
Ποοοοόαε'.α՛ ο έν λόγω κώοις κυοίως ειπείν είνε άπόσπασαα κωδικός, ήτοι 
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τό τελευταΐον μίροζ κωδικός (fol. 180—192) καί γράφεται πιθανώς κατά 
τον XIV αιώνα՛ περιέχει δε τά έξης ποιήματα: 

1) fol. 180 r Έπιγραοή δυσανάγνωστος. 
άο/. Οοών παοαταττόαενον κατά Περσών σε πάλιν 

ι / „ ι Ι ι ι 

εινε δηλαοή τό έν τω Βατικανω κώδικι 307, fol. II—-III Προδρόμειον 
ποίημα, όπερ όμως δεν τελειώνει αλλά οθάνει μόνον μέχρι του στίχου 294. 

2) Μ . 182Γ άνεπίγραοον. Έκ του περιεχομένου όμως βλέπομεν οτι 
ενοαεν ποο οφθαλμών πέντε ποιήματα ΙΊοοδοόαεια, τα γραοόμενα επί τω 

/ „ ι l i t Η ι ι ι ι ι ι ι ι ι 

τάαω του υίοϋ του πανυπεοσε3άστου κυοου Νικηοόοου του Φορβηνου, κυ-
sou Αλεξίου' δηλαδή τά ~ОЩ\ХО.Г:У. τά 0~άογο՝κχ καί έν τω Βατικανω 
κώδικι 305 fol. 104Γ. 

3) fol. 182Τ. Του αυτοΰ τη σ?βαστοκρατορίσση περί ε . . . 
4) fol. 183 r . Του αϋτου επί κήπω. 

άρχ. Όρας θεατά του φυτώνος τήν χάριν 
ήτοι τά γνωστά επιγράμματα του Θεοοώρου Προδρόμου εις κήπον. Κατό
πιν τούτων έπονται αέ/οι τέλους του OÙXAO՝J 184Γάλλα ποιήαατα, όυ,ολο-
•rouuivcoc Ποοδρόαεια, τά όποΐα πεοιττόν νά άπαοιΟαήσωαεν. Ό λόγος πρό-

i l - l l l ? I I I I ! 1 ^ 1 

κείται ένταϋ6α κυρίως πεοί του τοίτου, τό οποίον αν καί είνε ένσοηνωυ,ένον 
Ι - Ι Ι ? i ' i 

μεταξύ Προδρομείων ποιημάτων, ούχ ήττον κατά τήν γνώμην μας δεν 
δύναται να άνήκη εις τον Ποόδοοαον άλλ' εις τον ποιητήν τοΰ Μαοκιανοϋ 

! ,1 ^ I l k ՜ ' Ι ι 

10 ώς μηο' αυτών παράψασΟαι των άκρων τριχωμάτων, 
εγώ ο έκ μέσης σιδηράς άλλης πίκρας καμίνου 
ουχί της Χαλδαίτιδος καί της Βαβυλωνίας 

6 κλίματίδ՛, cod. 
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άλλα της Γαληνίτιδος καί της Ιπποκράτεια;, 
ούδ՝ ην έξηρε κληματίς και νάοθη καί στυπείον 

15 άλλ' ην έςήγειρε τριττύς πυριφλεγών σιδήρων, f. 1S3* 
ούδ' ης έςάπτης πονηρός ό Ναβουχοδονόσορ, 
άλλ' ης εργάτης αγαθός ό φίλος νοσοκόμος, 
σε μοι την δρόσον Άερμών, την ίεράν σταγόνα 
καί την ψεκάοα την χρυσήν καί την έπουρανίαν 

20 τούτοις τοις λόγοις τοΐς μικροΐς ώς έχω δεςιοϋμαι՛ 
καίτοι τους παΐδας μεν έκεΐ τους θαυμαστούς εκείνους 
ουδέν έλύπησε τό πυρ, τό της έπταπλασίου 
ούδ' άχρις άκρας τήο τριχός ούο' άκρων των ονύχων 
έμέ μέχρι καί της γαστρός και του ψυχρού στομάχου, 

25 μέχρις υμένων καί φλεβών αρτηριών καί χόνδρων, 
μέχρις οστών καί μυελών, μέχρις αύτης καρδίας, 
καί μέχρις όλης της εντός απλώς οικονομίας 
ՀՕԱՀՕ συνέφλεγε τό πυρ τό της νοσοκομίας 
καί παντελώς έςίοουοεν, έξεπυοπόλησέ αε՜ 

30 πώς παραστήσω τό δριμύ, βασίλισσα, του πάθους, 
της συμφοράς τό μέγεθος, τό βάρος, της οδύνης 
καί τάς άστέκτους της ολογός εκείνης πυρεκβόλους, 
πώς αέν έΕεοοιπέ^ετο τό πλήθος τών άνΟοάκων 
περί τό φλογοτήγανον καί την άνθρακοοόχην, 

35 πώς б' έρριπτοϋντο προς αυτήν οι σιδηροκαυτήρες 
καί πώς τό πλήθος έσπευοε τών ιερών οημίων, 
οί μεν στρωννύντες τον . . . ρόν εκείνον κλινιδίσκον, 
οι' б' έαουσώντες τω πυοί καί τοέοον:ες τήν ολόγα. 
<οί μέν> τάς πόρπας λύοντες τάς έπιτραχηλίους 

40 ώσπεο είώθασι ποιεί ν επί τοις κατακοίτοιο., 
οί δε χαλώντες τους θεσμούς της ζώνης τους εντόνους, 
οί δε προσαποδύοντες τους έπιχιτωνϊτκους, 
<καί έπί> πασιν ό γλυκύς καί φίλος νοσοκόμος, 
ό βέλτιστος εν ίατροΐς καί κάλλιστος τη τέχνη 

4δ ό άνάογυοο: άκέστωο νοσημάτων 
ποοσπαίζων uoi καί ποοσγελών καί οίλε ποοσαθύοων 

ώσπεο έαποιών τών έσομένων πόνων 
τοΐς παίγμασι, τοΐς ρήμασι, ταΐς χαριτογλωττίαις, 

16 -ονηρώς 17 άΟχγό; 37 ϊσω; τυμ-ληρωτεον: тіѵ ~:xpsv 46 ζροτπέζων 
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<όρών> με καί γεωμετρών ίατρικω τω πήνει 
δθ εκ θοόοακος εές όοθαλαον καί τοίς auccív το αέσβν 

σημειούμενος καί μέλανος έκκαύσε: 
ένθα και τους πυρι-ρλεγείς έντέθεικε καυστήρας, 
βαβαί της <τότε συμ>οορας, βαβαί του τότε πάθους! 
πώς συνεινόαην οέσαιος καί πώς κατεκλινόαην' 

δδ τις τυμβωρύχος, 
ττώς έτεορούμην τώ πυρί και πώς άπηνθρακουμην ! 

εθυόαην 
oby ώσπεο άαωαος àuvóc, τις vàc εγώ καί τίνων; 

κοιός ές άααοτίας αέλας. 
То ποίημα τούτο αν και εν τ.οΧλτΐς ατελές μας δίδει να έννοήσωμεν 

от՛, ό ποιητής πάσνων υφίσταται έγγείοισιν παοά των ΐατοών, τους οποίους 
αποκαλεί ί'εοους oTiUÍouc, καί επί κεφαλής των οποίων ί'σταται ό οίλος του 
νοσοκόμος, του í~oío՝j ουστυ/ώς το όνομα οέν μας οίον.՝ όλα ταύτα μέ 
άοκετήν οικειότητα εκθέτε՛, ό ποιητής εις τλν σε3αστοκοατόοισσαν, την 
οποίαν òvoaatu ο:λάγαθίν 3ασίλισσαν καί οιλολογωτάτην (στ. 2Ì, δοόσον 
Άερμών, ίεράν σταγόνα, χρυσήν καί έπουρανίαν ψεκάοα (στ. 18 — 1 9 ) . 
Πεοί του Θεοδώοου Ποοδοόιχου γνωοί^οαεν ОТ՛, είνε στ՝ εσείς ποός την οίκοι I 1 1 1 ( 1 ■ ι /. / » ^ ι ^ Ι 
νένειαν Χνοοονίκου, αλλ' ουδέποτε ήτο εις τλν ΰπηοεσίαν αυτού, όπως ό 
ποιητής του Μαρκιανου κώδ'.κος՛ τα τελευταία έτη του βίου του (πιθανώς 
από του 1144 κ. έ.) οιέρνεται έν τώ ՝'՝гос՝лу-х-֊т του αγίου Παύλου καί 
εκεί καί αποθνήσκει. ~Ητο δυνατόν λοιπόν ô Θεόδωοος Ποόδοου.ος να άνα-
λά.3η νά πεοιγοάύη εις τήν σε3αστο/.οατοοισσαν εν τοιούτον άσήυ.αντον 

ι , Ι ι Ι ι ι ι ' ' 1 i l l i 

πεοιστατικόν του 3ίου του; νοαί-ουιεν ότι δ·/՛.՛ τοιούτον τι άρυ.όίει υιαλλον 
εις τον ποιητή ν του Μαρκιανου κωδικός, όστις επί δώδεκα 'έτη καί πλέον 
ϋπηοετεί τήν σεβαστοκρατόρισσαν. διότι ούτος μετά τήν εις τό άοελοατον 
ιϊσοοζΊ του θα έοικαιουτο έπί τό άστειοτεοον νά πεοι՝'θάψη αύτη τα 3α-
σανά του. 

Αν καί άλ/α ποιήαατα τώ Ποοδοόαω άποοιοόαεναάνανκασθώυ.εν 3οα-
Η ι 1 ! ι ι 1 4 , . , 

δύτεοον νά άποοώσωαεν τω Μα՝'γανείω Ποοοοόυ.ω, δεν ιυνάα.εθα άπο 
τούδε νά άποοανθώαεν. Ποός τούτο απαιτείται άκοι3εστέοα υ.ελέτη καί 

к ՝ 1 1 1 1 , · 

των ποιηυ,άτων του κώοικος καί των Ποοοοου,είων, των οποίων επίσης 
πολλά ακόμη είνε άνέκοοτα. 

Έ ν τέλει κρίνομεν άναγκαίον νά γνωρίσωμεν εις τους άναγνώστας έν 
άπό τά ανέκδοτα ποιήματα του Μαρκιανου κωδικός, τό οποίον θεωρονμεν 

δΐ εκαυσε՛. 
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από τάέπιτυγέστεοα του ποιητοΰ προϊόντα՛ τό ποίημα τούτο καί ύπο γλωσ
σικών εποΊιν είνε ένδιαοεοον και υπό αετοικήν διότι ο ποιητής παοαδένε-
ται μερικας ελευθερίας εις τον δεκαπεντασύλλαβο՝.» πολιτικόν, τάς οποίας 
δεν άπαντώμεν παρ' άλλοις. 

XLI Δεητήοιος προς τον αυτόν αυτοκράτορα ώς από της σέβα- f· 49v 

στοκρατορίσσης. 
Ώσπερ καπνός έςΤλιπεν ό /ρονος της ζωής μου, 

ώσπερ κηοος Οπό πυοός έτάκην του θυαου σου' 
Γ Ί ι ' ' ι 

που σου τό  սա ρ το γλυκύ, τό της ν/ρηστότητός σου, 
και που σοι τό '^ιλάνθρωπον άρτίως άπεκρύβη; 

5 ούκέτι στέγω σου τό πυρ, οΰ φέρω την όργήν σου, 
στάλαςον, οίκτου θάλασσα, ρανίοα συμπαθείας. 
αή παντελώς αναλωθώ, αή παντελώς εκλείπω. — 
l i - 7 ι / - ι 

CH ούσις ή οιλάνθοωπος, ή ποαοτάτη γνώαη, 
1 ι * ՝ ' * i ι · | է ՛ 

ή των χαρίτων θάλασσα πώς έκενώθης δλη, 
10 πώς έςηράνθης εις έμέ και πώς οΰ πάλιν ՜/έεις 

ώς ποότεοον τον ελεον και την οιλανθοωπίαν; — 
^ ι ι Ι , ι ' 

Σ3έσον την ολόγα αή οουνώ, ναί, παΰσον τον θυαόν σου. 
ναί, την όογήν σου ποάυνον, vai, κόπασον την Οοαυσιν 
τί σοι τό κέοδος. αν ^Οαοώ, τίο ՜/άοις, αν παοέλΟω; 

15 άλλα δοκεΐ και τουτό σο: τό παοελθεΐν αε vJizocz; 
Ι է I ՝ -

έχεις και ՀՕՍՀՕ ουνατόν καν γύρισχί αοι τοΰτο 
και καν συντόαως ανελε. αή αε τιαώοει πλέον. — 

Πόσας ανάγκα; επαθον, πόσας ΰπέστην βίας, 
πόσα: υπέστη ν συαοοοάς καί ααλλον άτιαία:, 

' . , ι - ι ι - 7 

20 καί νυν εΰοεΤν έλπίζουσα της άθυαίας λύσ ιν 
ααλλον εύοισκω τόν οεσαον σοιγγοαενο՝^αοι πλέον ւ i •у 
καί πάσνω πάλιν ουλακήν καί στοέ3λωσιν καί 3ίαν. — 

/ „ . 1 I I 

'Α.λλος έ; άλλου γέγονας, ήλλάγης, μετεβλήθης, 
αλλ' είο έαέ τήν δυστυνή καί αόνην αεττλλά^'τ:, 

25 ό συμπαθής άνήμεοος, όογίλος ό οίκτίομων՜ 
άλλα μοι μεταβλήθητι καί πάλιν είς τα ποώτα 
καί πάλιν ώσπεο ποότεοον οιλάνθοωπος νενου αοι.— 

t l i l Ι ί ι 

б 'Ορθότερων Ох ήτο 3ε3α''ως στε'ργω, αντί στέγω՜ άλλα το'σον συ/να ίύρ'.σκομεν εις μνη-
μεΤχ του փ' αιώνος τό στέγω, ώστε ένομισαμεν καλόν κ χι ενταύθα να άοησωμεν τήν γρα-
çr,v του χειρογράφου. 
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Ts οααα σου το γάοιεν το ποίν ένθυαουαένη 
το χαροπόν, τό προσηνές, το συμπαθές εκείνο 

30 εκπλήττομαι την άλλαγήν άλλα σπλαχνίσθητί act 
και χάρισαί act τους τερπνούς εκείνους οφθαλμούς σου. 
τους ευμενείς και συ απαθείς και νέαοντας ελέους.— 

Αντί των ποίν κακώσε(ον, αντί των συαοοοών αου, 
άνθ' ών ύπέμεινα δεινών, αντί της ατιμίας 

Зб аѵаксуоѵ ένόμιζον εύρεΐν χειραγωγίαν 
και πάλιν έλεος εύρεΐν και πάλιν τιμηθήναι՛ 
σύ γαρ παιοεύειν ούνασαι και πάλιν θεραπεύειν, 
αλλ' έτι κραταιότερον και πάλιν με μαστίζεις 
και πάλιν ή πολύοακρυς έψεύσθην της ελπίδος. — 
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καί ουσαί με του κλύοωνος καί του πειρατηρίου. 
Έ ξ οφθαλμών μου συνεχώς το δάκρυον έκρέε՛. 

καί τούτου οάκνει καί λυπεΐ τάς κόρας ή δριμύτης, 
άλλα ποοσπίπτω, στήσον μου το οεΰαα των οακούων, 

ι 7 * 1 Ι ι է > 

70 αή συνενώς κενούιιενον οθείοη τους όοθαλαούς μου. — 
Μυκτηρισμός καί χλευασμός τοις πασιν έγενόμην 

παοα3ολή, παοάδειγαα. πεοισυομός καί γέλως, 
μυκττοισίΛο: -τοΐς γείτοσε καί τ^Τς όοώσιν оЗсс^, 
καλύπτει μου τό πρόσωπον ομίχλη της αισχύνης, 

7δ σκοτίζει μου τους οφθαλμούς της έντροπης το νέοος՛ 
αλλ οί'κτειρον την οούλην σου καί σκόρπισον τό νέοος. — 

Ούκ έστι κόλασις οιπλή, οιπλώς ούοείς κολάζει, 
σύ οέ το'.πλην με κόλασαν έκόλασας άοτίως, 
έςώοισάς α.ε οεύτεοον πεοιοοίσας άπας 

^ Ι · 1 ι ι ι ' ч 

SO καί πάλιν φυλακίζεις με την τετιμωοηαένην, 
τις ύποστησεταί ποτέ κολάσεις τηλικαύτας, 
η τις ούκ έκπλαγήσεται, πώς καοτεοώ τοσαΰτα; — 

Εις πάντα τόπον όνειδος καί γέλως έγενόμην, 
γέμει τάς θλίψεις τάς εμάς ανατολή καί ούσις, 

85 είοον τάς άτιαία:: υ.ου καί θάλασσα καί νήσος, 
την πρώτην είδε Πρίγκιπος. τά Αευκαδίου την άλλην, 
τό υ.έ՝'α ποίν παλάτιον είδε την ουλακήν αου 

k i t ' l ' I 

καί νυν την άλλην ουλακήν όρώσιν αί Βλαχέοναι. — 
Έγνω καί γη καί θάλασσα καί νήσος τάς ποινάς μου. 

90 ειγί με νήσος Πρίγκιπος ώς -՝АоЪѵ εν πελάγει, 
έπέγνω τας στενώσεις μου καί του Στενού τα μέοη, 
άκοόπολις έοοούοησε βασιλική α.ε τζοω'.ον 

Ι Í Ι ι ' l i l լ 
„ ՚ "՝ ՚ · ι ՝. ι και- νυν κατενει οεύτεοον ετεοα ουΛακη με 

/ . ι l i I I 

καί πάλιν άλλη φυλακή καί πάλιν άλλος πόνος 
ί)δ καί πόνος άπροσοόκητος καί μείζων άτιμ5% 

καί κόρος ού προσγίνεται μετά ποινάς τοσαύτας.— 
Ούκ ήρκεσαν αί μάστιγες έκεΐναι καί κολάσεις, 

ας έκολάσθην πρότερον οπόταν έμακρύνθην, 
καί ξένη πάντων γέγονα καί τέκνων καί χρημάτων 

100 καί φυλακήν ή δυστυ/ής άνορωαν κατεκοίθην, 79 περιώρισας cod. S6 λευκάδ cod. αλλ' ή άναγνωσις λευκάδος η λευκάδα δεν επι
τρέπεται μετρίκώς· παρελαβομεν την γραφήν Αευκαδιου άπαντώσαν συχνάκις παρά τω αύτώ 
ποιητν}· τό μετρον εύοδοΰται αν ή λεςις άναγνωσθ^ ώς τρισύλλαβος κατά συνίζησιν. 
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άλλα καί πάλιν τιμωρείς και πάλιν με κολάζεις 
βλεπόντων πάντων των έμών καί πάντων άπορουντων 
εις ταύτην μου την κάκωσιν την χείρονα τών άλλων. — 

Τά σπλάχνα σου παράκλησίς ου ουναται μαλάξαι 
105 ουδέ δακρύων κένωσις οΰοέ κλαυθμός, ώς βλέπω, 

καν τί μη πέμπης άγγελόν τινά σου ξιοηοόρον 
και σοάττη με την ούστηνον /,αί πάντων άπαλλάττη, 
τών συαοοοών, τών οδυνών, τών πόνων, τών οακούων, 

ι ( ι 7 7 ՚ է / 

καν ταύτην άποχάρισαι την άβαρή μοι χάριν. — 
110 Τοσούτον έταπείνωσας ημάς εν τη κακώσει, 

ώστε οοχοΰαν/ καί σκιάν την του ђх՝;а~ои βλέπειν 
καί σκότος πεοικένυται κατά τους άοθαλυ,ούς αου, 
άλλα μακράν άπέλασον τών οδυνών το σκότος 
καί πάλιν οώτισον ήαά£ οωτί τών οίκτιοαών σου.— 

i Ί * ι i ι 

ΐΐδ Εν πόνοις νυν έΗέλιπεν ή σύμπασα ζωή μου, 
εν στενα՝'.αοΐς οι νοόνοι αου παοήλΟοσαν ως όναο, 
у.!хЬа~го σκεύος άτιαον άτίαωί άπεοοίοην 

Ι - Ι 1 1 1 1 ' 

οίκτίοαον, κατοικτείοησον, έπανακάλεσαί αε 
καί καν το λεΐπον της ζωής δός άνωούνως ζήσαι 

120 αή μετ' αυτών τών οδυνών απαλλαγώ του βίου. — 
Γενέσθω τι καί μεταςύ του ζην καί του θανεΐν με 

καί ποίν έκστώ καί ποίν ταοώ καί ποίν είο. γην έκοεύσο.). 
\ l i i ՝ i * i 7 

άνες μοι, σώτερ, της οργής ώς αν επαναψύΕω, 
μη κακηγκάκως καί το ζην καί την ψυχήν όλέσω. — 

125 Ώ ς είχες έπεστήριςας την СОІІОУ.Ѵ όργήν σου 
καί τον θυαόν έκένωσαο επί την παίοευσίν αου. 
έαάκρυνάς αε τών έαών, κατεου^άδευσάο αε 

ι » Ί ι ι ՜ ι Ι - ι ' 

λοιπόν ουκ εστίν ίάσις, ούκ εστί σωτηρία, 
άλλα γενοΰ αοι συαπαθης καί αακοοθύαησόν аз՛ 

130 είπε και λόγον αγαθόν άπό καρδίας ένα 
καί ύύνωσόν αου την νεκοάν πνοή οιλανθοωπία^. — 

Ι / « i 1 t l ' i > 

Γενου αοι κτίστης οεύτεοο::, έπανακαίνισόν αε՛ 
κατεΗηράνΟην ώσ-ερ γή καί κεΐμαι πατουμένη, 
είπε το οήαα σήαεοον τό τη с κοσαοκτισίας 

135 «βοτάνην χόρτου τρυοεράν ή /ερσος 3λαστησάτω». 
vai, δός μοι, σώτερ, την στολήν, ήν είνον, την τιμίαν. — 

124 κακηνκάκως cod. 
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Ερημος χώρα γέγονα καί γη της άκαρπίας, 
ύλομανώ, χερσομ:,:νώ, μόνας άκανθας φέρω, 
τους πειρασμούς, τάς συαοοοάς, τους πόνους, τάς οούνας՜ 

140 των ακανθών ό ουτουονός, συ, τάς τοι3όλους κόπτε. — 
Ώ ς λίθος εις ςον Ι'λρ,'Ύα των συαοοοών πεσουσα f. 507 

κύκλους τ.οίλους έπτιοειών καί πειοασυ-ών συστοέοω' 
άλλα TSÌA: κύκλονς -τών κακών, των ~εφζσμών τ\ούς ՄՀՕՕՕՕԼ>Հ1 

των οίκτιρμών σου σκέοαζε τω κύκλω πανταχόθεν. — 
145 Των συμφορών ή θάλασσα βυθίζει την ψυχήν μου, 

αλλ έχεις άβυσσον αύτας ελέους αμέτρητου 
και ούνασαι την θάλασσαν ξηραναι των κακών μου, 
μη ^ουληθής την ά3υσσον λοιπόν των οίκτιομών σου 
νικήσαί μου την θάλασσαν τών περιστατημάτων.— 

150 Την φυσικήν χρηστότητα, την ήμερότητά σου 
πώς έτρεψας, πώς ήλλαςας, πανήμερέ μου φύσις, 
πώς ο γλυκύς καί χαροπός, έγένου φοβερός μοι, 
άσυμπαθής ձ συμπαθής, άμειοής ό χαρίεις; 
μη νικησάτω τα *αλά καί φυσικά τά ξένα, 

155 μή την γαλήνην ό χειμών, μη την αίθρίαν ζόφοι. — 
Πώς υπέρ φύσιν εις έμε τά συμπαθή σου σπλάγχνα 

μετά πυρός έχαλκευσεν ή σούρα του θυμού σου! 
ή μεταχάλκευσον αυτά καί συαπαθή αοι οζίίον 
ή νάλκευσον καί την έυ.τν καί σκλήρυναν καοοίαν 

1 / * I t i l i i 

160 ώς αν τό πϋρ τά ^ής όογής καί του θυμού σου οέρη. — 
Ό ς ποίν εοαίνου ποός έαέ κηοός υ.ευ.αλα-γυ.ένος, 

πώς έσκληρύνθης ύστερον καί πώς άπελιθώθης 
και πώς εγένου σίοηρος καί πώς κατεψυχράνθης; 
3α3αί σου της ψυχρότητας καί της σκληροκαροία: Ι — 

165 Πώς ούκ έπλήσθης, άπληστε, καί πώς ούκ έκορέσθης 
εις τάς τοσαύτας μου ποινας καί θλίψεις καί στενώσεις, 
τους πειρασμούς^, τάς ουλακάς, τάς βίας, τάς ανάγκα: 
καί πώς ούκ επεκάυιοθης μοι καί πώς ούκ εύσπλαχνισΟη;; 
3α^αί της απληστίας σου У.ССІ της άχορτασίας! — 

170 Αίαα καί 3οέλλα: πίνουσιν άλλ' άνοι νοοτασίας 
՚ ՚ / ^ l I, I ^ 

καί σύ ου χορταίνεις, άπληστε, ποτέ τάς συυ,ροοάς μου; 
θλίψεις καί σύ να έκπλησθής καί πόνων χορτασίας'— 

153 Ο Tsvt^uc; TOJ αμείον;; κάμνε՛, τόν στίχον vi χωλαινη μετρικώ;. 
161 ώ; πρίν cod. 172 —óvcv 'V 
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Πάντως έκακοπάθησα, πάντως έτυραννήθην, 
πάντως ύπέστην φυλακήν, ύπέστην εξορίας, 

175 ύπέμεινα καί σκωμμισμόν καί στέρησαν παιοίων 
και συγγενών κατάκοισιν και δούλων κατεγκλήσεις 
και πασαν άλλην κάκωση και πασαν άτιμιαν 
και την άνυπομόνητον ήμέοαν των έχθρων μου 
και μετά ταύτα πάλιν ζώ, τι με λοιπόν κολάζεις; 

180 ουκ αποθνήσκω՛ μ.ή πνίγω, καν συ θανάτωσόν με 
και καν άποκεοάλισον και αή αε ποιναλίζηί.— 

i l i l i ' 

Έλησμονήθην ώς νεκοός, έτάοην έτι ζώσα 
και λίθος επετέθη μοι βαρύς άμνημοσύνης, 
άλλα και τάοος σώ£ει αε και £ώσάν αε ουλάττει 

ι ^ - ι - l i 

185 και συ αισαvθoωπoτεooc ένένου και του τάοου. — 
ι ι - ι ι 

Kai χείμαρρον εκίνησα και ποταμον δακρύων 
και του θυμοϋ σου τον ^λογμόν ουκ ήδυνήθην σβέσαι՛ 
λοιπόν ή σ3έσον τον ολογαόν καί καΰσον τον θυαόν σου, 

' Γ i l i ι ՝ 

ή καινοτέραν βάσανον τεχνάζου σοοοροτέραν, 
190 δι' ής άναλωθήσομαι καί σβέσω τόν θυμόν σου. — 

Και χείμαρρον έ πλήρωσε πλημμύρα των ύοάτων 
καί πάλιν άπεξήρανεν εκείνον άνοαβρία 
καί ρους καί &ζουζ καί κλύδωνες καί ζάλαι καί χειμώνες 
καί νιοετοί καί κεοαυνοί καί λαίλαπεΞ καί γνόοοι՛ 

195 άπαντα ταύτα καιρικά καί γίνεται πολλάκις 
καί πάλιν απογίνεται καί πάλιν απορρέει, 
τα σα οέ πάντα αόνιαα καί πάντα παοααένει, 
καί της οργής ci λαίλαπες καί του θυμού τα νέφη. — 

Εύοος καί νότος καί Зоооа; καί λί3ας καί θοασκία; 
1 ^ l i l i 1 

200 καν έπνευσαν έκ περισσού ποτέ τίνες έκ τούτων, 
άλλα τοιακονθήαεοον ούκ έπνευσε ποτέ τιο 

' Η 1 

ούοέ βορράς έφύσησε τοσούτον ουδέ νότος' 
του οέ θυαοΰ σου το σοοοοον καί το ολογώόες πνεΰαα 

Ι 1 1 ι է ^ ι 

δεκάαηνον όλόκληοον έτέλεσεν άοτίως 
205 καί πνεϋσαν ούκ άπέπνευσεν, άλλα καί πάλιν πνέει.— 

Δυσίν άνέμοις μάχομαι, διτταΐς πνοαίς κλονοΰμα;, 
βορράς οργής ψυχραίνει με, νότος θυμοΰ με φλέγει, 
ό μέν έστι κατάψυχρος, ό νότος δε φλογώδης 175 σκομισμίν cod. 
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ίκυ,άς ουκ εστίν εν αΰτω κατά την νότου φύσιν' 
210 πώς ύποστω σου καί το πυρ και της οργής την ψύςιν; 

πάντως αν ήμην Ηρακλής ό μέγας και τοσούτος, 
άπεΐπον άν το μάχεσθαι προς εναντίους δυο. — 

Ού παραιτούμαι δικαστήν, ουκ αποφεύγω κρίσιν, f. 5ΐΓ 

où τοέαω τον ζατήγοοον, ουδέ τον συκοοάντην, 
215 αόνον οανήτω, δυσωπώ, καί στήτω προς το μέσον, 

είπάτω καί τα πταίσμα μου μόνον έζετασθήτω! 
U.ÓVCV υιή κατ' έαπάΟειαν ό δικαστής κοινέτω,՝ 
άλλα κατά το δίκαιον ή κρίσις πρεσβευέτω 
και άν ελεγχθώ παρά τίνος, ας πάθω και οικαίως. — 

άλλα νωοί; ενάγοντος αλλ' έκ αονοαεοεία^; 
ycopic έλέγνων, οικαστά. δίατί υ.ε κατακοίνε^: 
πάντως ο κρίνων οικαστης τίνα καί κατακοίνων 

235 απόντος του ενάγοντος ουκ άδεκάστως κρίνει, 
άλλα καί κατ' έμπάθειαν, άλλα καί κατά μήνιν .— 

Τετράπλευρος έγένετο καί κτίσις ή τοσαυτη, 
τετοάστοΓ/oc ό άνΟοωπο՜ τετοααεοής ή ουσίί 
L· у.ш.х~ос У.7.І ολέγυ.ατο^. από νοληί δινοόου 

240 και των άνεμων ή πνοή τετραοική τυγχάνει, 
τετράγωνον έπήγαγες καί συ μοι τιμωοίαν 
καί τήν έυ.ήν κατάλυσιν τετοαδικήν είοΎάσω' 
τίς ούν ανακαινίσει αε, τ ι ; άνακτίσει πάλιν, 
ει μη χριστός ο βασιλεύς, αυτός ό καταλύσας; — 

245 Εστίν ενάγων κατ' έαοΰ καί τίς κατνιτοοεΐ αου 

224 κεραυνώτει 22δ ΐυκοοαντ'ς με 229 οικάσει—κχτχοικάσει 230 ττο'.νηλχτητε՛. 
ВпвантіЗскіа Времѳнннвъ. 1 ι 



162 ОТДѢЛЪ ι. 

και λέγει βουλευθηναί με κατά της κεφαλής σου; 
ει θέλεις την Οποθεσιν καλώς έξετασθήναι, 
είς τον κριτήν τον υψιστον παράπεμψον την δίκην, 
και τότε γνώση οικαστοΰ δικαιοτάτην κρίσιν 

250 και τότε οείςη προφανώς εκείνος ώς προγνώστης 
το τίς έστιν ό πταίσας σε και τίς Ό συκοφάντης. — 

'A.V μέλλωσιν έτάζεσθαί τίνες και κινδυνεύειν 
άπα ψιλής και μονάχης οωνης του συκοφάντου, 
ό κόσμος πας να γεμισθη, δοκώ, τους συκοφάντας, 

255 οί οέ κατηγορούμενοι κρυβήσονται του κόσμου. — 
c 0 κρίνων δόλον άόηλον, έπιβουλήν κρυφίαν, 

i οανερών άλήθειαν, έλεγχων συκοφάντην 
έκεΐνός έστιν ό κριτής ό και νεορους՝ έτάζων՛ 
λοιπόν άνάθες τα κρυπτά προς τον κοιτήν έκεΤνον 

260 κάκεΤνος φανερώσει σοι την πάσαν άδηλίαν 
και μετά ταϋτα κόλαζε τον πταίστην κατά νόμους. — 

Τί κατακρίνεις άνθρωπον ές υποψίας μόνης; 
τί τιμωρείς άνεύθυνον άπό κατηγορίας; 
τί υ.ή ζητείς τον έλεγν/ον και τον ХУГ.ЩООІ՝/ μου; 

265 αή λόγους μόνον άπαιτης άλλα και μαρτυρίας* 
αν οέ τους λόγους ό λαλών άναποοείκτους έχη, 
ήγοϋ το κατηγόρημα ψευδή συκοοαντίαν. — 

Εις άλλον ου παρέκρινας ουδέ προσέσχες λόγοις, 
άλλα και την άπόοειςιν έζήτεις έκ των έργων 

270 άλλ' εις έμέ το σύνηθες παρεΐδες και παρέβης 
και τιμωρείς άκρίτως με και κρίνεις άπα λόγου 
και δύο γίνονται κακά περί την κρίσιν ταύτην, 
κοίσις όαου και κολάσω, αϊ обо παοά νόαους.— 

ι ^ ι ' ι Ι ι 

Ποίν αάθω σου τα οάοαακα και τα γολόκοκκά σου, 
l i i l l Λ . ' 

275 έςεπληττόμην την πικραν των αψινθίων γευσιν 
και ττ,ν πικοάν έΟαυυ.α^ον και την όσατν εκείνης, 
άλλα ποός τάς πικρίας σου και ποός τά οάρμακά σου 
και τό πικρόν άψίνΟιον μέλι γλυκύ νομίζω.— 

Έπότισάί υ.ε και πικοαί πικοίας πικοοτέοα՜ 
- Ι ι Ι -՚ ι է - 7 

2Տ0 άλλα πιεΤν μή γένοιτο ποτέ καί σοί πικοίαν՛ 
πλτ,ν ουν έπεύ'/ouai πικοάν πικοίαν έπιγνώναι 

Ι / . ι ι ι ι ι 

ώς αν άπό του γεύματος την όλην επίγνωσης 
2Տ2 έηγνώσε'.ς cod. 
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καί μάθης πόσας εστερςα ποινάς εκ της πικρίας 
καί συνειδής ες εαυτού και τάς εμάς άνάγκας 

28δ καί τάς βασάνους τάς πίκρας και την υποαονήν μου.— 
Ποτέ καιρού και άν α' έθλιβες καί πάλιν άν α' έτίμας 

και τότε οιά τά μ' έθλιβες, ου μη σε άπηυχαοίστουν 
έπεί δε θλίβεις πάντοτε καί συνεχώς λυπείς με, f. 51? 
το πώς νά σε λογίσωμαι, πάντως καί συ γινώσκεις. — 

290 Έχθρας άν ίοη τόν έχθρόν αυτού՝ τιμωρηθέντα, 
αϋτίκα υ.εταυιέλεται καί σπένοεται κάκεΐνος 
καί τον θυμόν έξημεροΐ καί την οργήν κοιμίζει՛ 

Έ ν Όδησσώ, Ν5£μβ?!5ς 1902. 

11* 


