
Περί τ ω ν Π ρ ο δ ρ ό μ ω ν Θεοδώρου κ<χί Ί λ α ρ ι ω ν ο ς . 

Και άπαξ αν τις διέλθη τα παρά Legrancl Bibliothèque Grecque 
Vulgaire Τόμ. A', σελ. 38 κέξ. έκδεδομένα και Θεοδώρω τω Προδρόμω 
ή Πτωχοπροδρόμω απονεμόμενα ποιήματα, μανθάνει δτι έν μεν τοΐς δυσί 
πρώτοις περιγράφεται ή άθλιότης οικογενειακού βίου πένητος τίνος, έν δε 
τοΐς δυσίν άκολουθοις (Γ' και Δ') τά δεινά μονάχου έν μονή διαιτωμένου, 
και έν τοΐς δυσί τελευταίοις (Ε7 και ΣΤ') αί στερήσεις "λοβίου έν τή πόλει 
ζώντος, Άπορεΐται αρα, και τούτο πάνυ δικαίως, αν τα περιγραφόμενα 
δεινά ταύτα υπέστη εις και ο αυτός άνθρωπος ή μή, και δη αν πάντα τα 
ποιήματα ταύτα άποδίδωνται ορθώς ένι συγγραφεί. Άπορίαν τοιαύτην ευ
ρίσκω έκπεφρασμένην ήδη έν Πατρολογίας Migne Τόμ. 133 σελ. 1014, 
ένθα γενομένου λόγου περί τούτου και παρατεθέντων των στίχων Γ' 12 
κέξ., ένθα ό γράφων λέγει ότι είναι αγράμματος και νέος ρακένδυτης (ί'δε 
κατωτέρω σελ. 102,104, 108), προστίθεται «ni quis hune diversum esse 
a superiore autumaverit». 'Ομοίως δε κλίνει και ο Ιησουίτης Lazeri αύτ. 
1197—8 να όμολογήση ότι διάφορος του γνωστού Θεοδώρου Προδρόμου 
είναι ό γράψας το Γ' των ποιηματίων τούτων και ονομαζόμενος Ίλαρίων. 
Καθ' α δε βλέπει τις και παρά Krumbacher Byzantinische Literatur
geschichte σελ. 763 στ. 3 κάτωθεν και ό Iken και ό Petersen υπεστή-
pi^ocv^ ότι δυο διάφορα πρόσωπα είναι ο Πτωχοπρόδρομος και ο Θεόδωρος 
Πρόδρομος και ότι την γνώμην ταυτην υπεστήριξε και ό С Neumann, 
άντεΐπε δε ό Keil. 

'Επειδή δ' όμως, καθ' α έκ των υπό του κ. Krumbacher λεγομένων 
αυτόθι συνάγεται, ή διαοορά αυτή μάλλον υπετοπάσθη ή απεδείχθη, διό 
και βάσιμοι άμφιβολίαι εισέτι επιτρέπονται (ό κ. Krumbacher γράφει ότι 
«ανάγκη έν τω παρόντι ν' άρκεσθώμεν τή μνεία ότι υπάρχει αμφιβολία»), 
ένόμισα καλόν να διαλάβω περί του πράγματος και ορμώμενος κυρίως έκ 
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των παοά Legrand ένθα ανωτέρω κειμένων δημωδών ποιηματίωνθά πει-
ραθώ ν' αποδείξω ότι αδύνατον να ύποτεθη ότι εις και ό αυτός ποιητής 
έποίησε πάντα τα ποιημάτια ταύτα, άλλα κατ ανάγκην δύο, ων ό μεν 
ώνομάζετο Θεόδωρος Πρόδρομος ή και Πτωχοπρόδρομος, ο δε Ιλαρίων 
Πρόδρομος ή και Πτωχοπρόδρομος. 

Α'. 

' ίστορικαι αποδείξεις της διαφοράς αυτών. 

1) Παρατηρώ ότι ό ποιητής των δύο πρώτων ποιηματίων αποτείνεται 
μεν προς τον αυτοκράτορα Ίωάννην Κομνηνόν, αρξαντα άπό του 1118— 
1143, φαίνεται δ' έκ τών λόγων αύτοΰ ότι είναι έγγαμος, έχων τέσσαρα 
τέκνα, και πρεσβύτης* ό δε ποιητής τών δύο ακολούθων αποτείνεται μεν 
προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνόν, υίόν και διάδοχον του 'Ιωάν
νου, βασΛεύσαντα άπό 1143—-1180, λέγει δε εαυτόν μοναχάν και νέον. 
Ούτω λ. χ. γράφει ό ποιητής του Α' εν στίχω 10—11· προσφέρω σοι,, 
βασιλεΰ στίχους τινας: 

«συνεσταλμένους, παίζοντας, άλλ' ουκ άναισχυντώντας, 
παίζουσι γαρ και γέροντες, άλλα σωφρονεστέρως». 

Και στ. 48 
«έχεις με χρόνους δώδεκα ψυχρούς κ' άσβολωμένους». 

Και στ. 35 κέξ. 
«Ει δε πολλάκις δόξει την (την γυναικά του) και φθάσει ό καρ-

κατζας της, 
και'ορίσει τά ψυχάρια της και τήν πρωτοβαβάν της 
και πιάσουν και μαυρίσουν με και σύρουν με είς τήν μέσην 
και δώσουν με τά τρίκωλα και τά χαρακτικά μου," 
τίς ελθν) κ(αί) εκδίκηση με κ' έκβάλη με απ εκείνης»; 

Και στ. 161—3 
«ώς είσαι γέρων και κοντός και ωσάν αδυνατίζεις , 
ί'σως ν' άπλώση επάνω σου και να σέ σύρη εμπρός της, 
και αν τ ύ χ η και άπο^ζίρΊ] σε νά σε' ξεσβονδυλίση» κτλ. 

'''Οτι ταύτα δεν δύναται περί εαυτού νά είπη και νά φοβηθη έκ της 
γυναικός άλλος ή γέρων ήδη, τούτο φαίνεται μοι προφανές. Όμοίως τά 
έξης στ. 175—7 

«πανάχραντε μου, κράτει την, εμπόδιζε, Χριστέ μου, 
μή παίζη κοντογύρισμα και πάρη τό §αβδίν μου 

■ και οώση και ποίηση ρ,ε στραβόν παρά διαβόλου». 
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Και στ. 193—7 
«έντρέπου, κύρι, νά σωθής , εντρεπου καν ολίγον 
ούκ είσαι χωρικούτσικον, ουδέ μικρόν νηνν ί τσ ιν 
κατάλειψον την δύναμιν, την περισσήν άνδρείαν, 
και φρονεί καλοκαίρίν εν, τ ίμα τους κρε ίττονάς σου, 
και μη παλληκαρεύεσαι, μηδέ λαζοφαρδεύης». 

Έ ν δέ τφ Γ' στίχω 20—21 άναγινώσκεται: 
«και γάρ α γ ρ ά μ μ α τ ο ς ειμί και νέος ρακένδυτης 
και μοναχός των ευτελών τών άποκαθισμένων. . .» 

Και στ. 111—3 
«άπελθε, φτειάσε τό θερμόν, δός ν ίμμαν τοΐς πατράσιν, 
σπούδασε, φτάσε στ\^ερον, γοργον να πάς 'ς τόν μύλον, 
και διάβα κ' εις τό πέραμαν γοργον ώς έξιφτέριν.. .» 

Και στ. 116—7 
«υπάγε, λούσε σήμερα τόν μέγαν οίχονόμον, 
λούσε και τόν ήγούμενον, π α ρ ά σ τ α και τους δύο». 

?/Οτι τοιαύτας διαταγάς ουδείς δύναται να δώση άλλω ή νεωτέρφ, 
ουδαμώς δέ γέροντι, νομίζω προφανές. Ούχ ήττον νέον έλέγχουσι και τα 
έξης στ. 96—7 

«ούκ είσαι σεβαστού παιδίν ούδε κουροπαλάτου, 
σαλγαμαριου παιδίν είσαι χαβιαροκατελύτου». 

Και στ. 184—8 
«Πολλάκις με παρέτρυνεν ό λογ ισμός να γέρθω, 
να μβώ ς την μέσην και νά βγω, νά δώσω και να πάρω, 
μη νά τσακώσω π ίνάκαν κανέναν εις τάς χείρας 
και π ιάσω και συντρίψω τον και σφίξω τους οδόντας ' 
και σύντζεφλον λαφύξω τον, καθάπερ άρνα λέων». 

Και στ. 207—212 
«Χριστέ μου, να την έπιασα σαν ήτον φουσκωμένη, 
και κάθισα ς τό πλάγ ιν της, ν άρξάμην ρουκανίζειν, 
να χ ρ ί σ τ η ν τό μουστάκιν μου, νά 'κράτησεν λ ιγδ ίτσαν , 
νά 'γκώθην ή κοιλία μου, ν' άπλώθην ή ψυχή μου! 
και τότε νά 'δες, δέσποτα, π η δ ή μ α τ α νεωτέρου 
και καλόγερου ταπεινού γ υ ρ ί σ μ α τ α και κτύπους». 

Και στ. 477 
«καλογερί ισιν ταπεινόν υπάρχε ι ς εκ τό Μίλλιν 
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ψειριάρικον, κοντριάρικον, γυμνόν , άπωλεσμένον , 
γαδούριν παλα ιόπληγον , όρνίθιν χορυντζάριν». 

Και Ε' 142—4 
«εκβαλε τα π α π π α δ ι κ α και γένου προχεράρις 
σοι δε συμβούλω χρώμενος , δέσποτα, τί μοι λέγεις ; 
νά έκβάλω τά παππαοικά , να γένω προχεράρις»; 

?/Οτι δεν θά ήτο δυνατόν να έκβάλη τα ιερατικά ενδύματα και να 
γίνη υπηρέτης οικοδόμων, αν όντως ήτο άνθρωπος ηλικιωμένος, φαίνεται 
-кро^г[коу εις το αυτά δ' άγει συμπέρασμα χοά το έν ΣΤ στ. 270 λε-
γόμενον ότι 

«εις του πατρός μου το κελλίν άκρόπαστον άπάκιν 
συμπλευρον έμαγέρευσαν . . .» . 

Και στ. 294. 
«πρότερον τό κατούδιν μας στήσας εις το τραπέζιν». 

^Ωστε εζη ετι ό πατήρ και ό οίχος αυτού διετηρεΤτο. 
2) Έκ των όνειδισμών, ους oi έν τη μονή άπευθύνουσι προς τον Ιλα-

ρίωνα, γίνεται δήλον ότι δεν είναι δυνατόν νά.υποτεθή ότι ό γνωστός λό
γιος Θεόδωρος ό Πρόδρομος είσηλθεν εις τήν μονήν του Φιλόθεου μετ
ονομασθείς Ίλαρίων πρβλ. Γ' στ. 63—4 

«εκείνος εν γραμματ ικός , τ ε χ ν ί τ η ς χερονόμος, 
και συ ουδέ τον άλφάβητον ήξεύρεις συλλαβίσαι». 

Πάσα άλλη κατηγορία ή δυνατό υπό των έν τη μονή αδελφών να 
έκτοξευθή κατά του Θεοδώρου μετονομασθέντος Ιλαρίωνος, αυτή δ' όμως 
ουδέποτε, άφου πλην άλλων και θεολογικά συγγράμματα είχε συντάξει 
και καθ' α φαίνεται και έξήγησιν εις τα τών παλαιοτέρων εκκλησιαστικών 
μελωδών άσματα (ί'δε κατωτέρω). "Αν λοιπόν, ώς λέγεται, ό Θεόδωρος κα-
ταλιπών γυναίκα και παΐδας είσήρχετο εις μονήν ώς μοναχός ίλαρίων 
περί τα τέλη του βίου αύτου, ουδέποτε ουδείς, ήκιστα δε πάντων οί αμα
θείς έν τή μονή καλόγηροι, θα ήδύναντο να άποκαλώσιν αυτόν ά ν άλ
φάβητον. 

Άλλ', αν μή σφάλλωμαι, ου μόνον τούτο, άλλ' ουδέ τα επόμενα ήδύ
ναντο να έκτοξευθώσιν υπό τών μοναχών κατά του 'Ιλαρίωνος, αν ούτος 
ήτο ό αυτός τω Θεοΰώρψ· ήτοι Γ' στ. 72 — 75 

«εκείνος έδικόνησεν εις τήν μονήν πολλάκις 
και συ έβοσκες τα πρόβατα κ' έδίωκες τάς χουρουνες, 
εκείνος πάντα έσέβαινε σειστός εις τό παλάτιν, 
και συ εχα^ίζου κ' έβλεπες πώς τρεγουν ai καρουχαι». 
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Και στ. 80—81 
«αυτός ψηφίζει πέρπυρα και γράφει και στρογγυλά , 
συ δε ψηφίζεις φάβατα και γράφεις κόνιδατα». 

Διότι όσον αναιδείς και αν υποτεθώσιν οί όνειοίζοντες πάντοτε δεν 
ήδυναντο να λέγωσι προς αν$ρωπον λόγιον και πρεσβύτην ότι έβοσκε 
πρόβατα προ της είς την μονήν ύσόοου αυτού, ότι εγραφεν άθλια κλπ. 
κλπ. Και σημειωτέον ότι ό Ίλαρίων αναγραφών τα ονείδη ταύτα και τα 
τοιαύτα δεν παραπονείται οτι είναι ψευδή, άλλ' ότι απλώς αποτείνονται 
προς αυτόν. 

3) Άλλ' ου μόνον οί εν τη μονή άποκαλουσιν αυτόν αγράμματο ν 
και αυτός ούτος ονομάζει εαυτόν ούτως, πρβλ. Γ'. 8 κέξ. 

«Και θαύμασον του μύρμηκος την τηλ ικαυτην τόλμαν, 
πώς όλως ούτος γέγονε της όλης μ,υιοπίας 
και τρέχειν ίσως ώρμησεν τοΐς ίσχυροΐς θηρίοις, 
άκολουθ-ών τοΐς ι'χνεσιν άφόβως των λεόντων, 
την των ονύχων δυναμιν ποσώς μη κεκτημένος. 
Έ μ έ δε σκόπει μύρμηκα, δέσποτα στεφηφόρε, 
κατά τών λόγων την ίσχύν και την άκτημοσύνην, 
λέοντας δε τους ρήτορας μετά τών φιλοσόφων, 
οί'τινες ώσιν δυνατοί του γράφειν καί στιχίζειν 
και συγγραφάς νικητικάς ήρωϊκάς συμπλέκειν 
όμως εκείνοι γράφουσι σοφώς και κατά λόγον 
ώσπερ σοφοί .και ρήτορες' εγώ δ' ουγ ούτως γράφω, 
και γαρ αγράμματος ειμί και νέος ρακένδυτης». 

Επειδή δ', όπως κατωτέρω $α δειχ$ή, ό Θεόδωρος Πρόδρομος ην 
γνωστός τοΤς εν τοΤς βασιλείοις πολύ πρότερον επί 'Ιωάννου ως λόγιος 
και πολυγράφος, δήλον ότι δεν ήδυνατο νά λέγη ταύτα περί εαυτού' 
ανάγκη άρα να όμολογήσωμεν, οτι ταύτα δεν εγράφησαν υπό του Θεοδώ
ρου, άλλ' υπ' άλλου τινός. 

4) Έν τω ΣΤ' ποιήματι στ. 36—9 άναγινώσκονται κύρια τίνα ονό
ματα δι' ων ουνατοα να όρισθή ό χρόνος, μεθ' όν τούτο ίποιτ\&η' πρβλ. 

α'Ως προ μικρού πεπόνθασι Δαντόνης και Μελιάς 
και Νουραδίνος συν αύτοΐς εξ άκρας της άνοιας, 
ώσπερ έκεΐνος Νεεμάν ό πριν άποστατήσας». 

Είναι γνωστόν οτι à Μανουήλ πρώτον κατά τήν είς Άντιόχειαν έκστρα-
τείαν αυτού, ήτοι κατά το Ι ΐδδ,ήλθεν είς σχέσιν προς τον Νουραδδίν και 
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έταπείνωσεν αυτόν πρβλ. Κιννάμου Δ7. 17 και 18 «Νουραδίν τε του 
Βερροιαίου <τατράπου κτλ.» 'Αλλ επειδή έν τφ ποιήματι γίνεται λόγος 
περί Μελίου και Νεεμάν, τότε δε ήγεμών των 'Αρμενίων ην ό Τερύζης, 
δεν δύναται ό ποιητής νά νοη τήν θριαμβευτίκήν έκείνην του Μανουήλ εις 
Άντιόχείαν εϊσο^ον και τήν κατά τό 1155 ταπείνωσιν των ηγεμόνων της 
Ασίας, περί ων ό Κίνναμος ένθα ανωτέρω διαλαμβάνει λέγων: «;Οτε δή και 
θαϋμα κατείχε τους όσοι τηνικάδε . έτυγχανον πρέσβεις ενταύθα παρατυ-
χόντες των κατά τήν Άσίαν εθνών, Χωρασμίων τε και Σουσίων και Έκ-
βατάνων, Μηδικής τε της άπάσης και Βαβυλώνος, ών δή τον άρχοντα 
κλε'ίζουσι σουλτάν, Νουραδίν τε του Βερροιαίου σατράπου, και Ία-
γούπασαν του Περσών ουλάργου και Άβασγών και 'Ιβήρων, έτι δε Πα
λαιστίνων και 'Αρμενίων τών έπέκεινα 'Ισαύρων». Επειδή δε προς τούτοις 
γίνεται μνεία περί Νεεμάν, έξ όσων δε διηγείται Νικήτας ό Χωνιάτης έν 
βιβλίω Ε' 4περί τούτου «Κατά δε τό έπιόν έαρ κτλ.», συνάγεται ότι μετά 
τον ούγγρικον πόλεμον ήλθεν ό Μανουήλ επί τον Νεεμάν και έταπείνωσεν 
αυτόν, δήλον άρα ότι τό ποίημα έποιήθη μετά τό 1165* και αληθώς τω 
1167 μαρτυρέιται υπό Τυριού ότι έγένετο ή υποταγή του Νεεμάν πρβλ. 
Du Cange Famil. Byz. 286. Ό πρότερο ν υπό του Μανουήλ νικηθείς 
Σέρβος ήγεμών, καθ' ά διηγείται Νικήτας ό Χωνιάτης έν βιβλίω Β' 7, 
έλέγετο ΒακχΤνος (ην άρα διάφορος του Νεεμάν), δια τούτο ανάγκη αμεί
λικτος επιβάλλει ήμΐν νά νοήσωμεν ότι ό ποιητής έχει υπ' Οψιν τήν συν-
αφθεϊσαν προς τους Σαρακηνούς είρήνην τω 1168 και τήν έπ' Αίγυπτον 
μικρφ πρότερον εκστρατεία ν πρβλ. Νικήτα Ε ; 7 «Οί δε Σαρακηνοί τήν 
ές αυτούς όδάν τών 'Ρωμαίων, ώς έδειξαν, άποδειλιάσαντες και τόν έπειτα 
πλουν άποτρέποντες πρέσβεις ές βασιλέα έστειλον και δώρα τα παρ' αυτοϋ 
τιμώμενα έπεμψαν και- τήν είρήνην έκράτυναν». 

Κατά ταύτα τό ποίημα τούτο συνετάχθη μετά τήν υποταγήν του 
Νεεμάν και μετά τήν έκστρατείαν έπ' Αίγυπτον και μετά τήν κατόπιν 
της εκστρατείας γενομένην είρήνην, ήτοι μετά τό 1168, ίσως τό αυτό ή 
τό έπόμενον έτος* διό λέγεται περί μεν του Νεεμάν ότι ποίν άπεστά-
τησε καί έτιμωρήθη, περί δε του Νουραοδίν και Μελίου ότι πρό μικρού 
έταπεινώθησαν. Επειδή δε ό Θεόδωρος ήδη τω 1118 ήτοι πρό 50 όλων 
ετών φαίνεται συντάξας τήν εαυτού «Μονωδία ν είς Πορφυρογέννητο ν 
καί Σεβαστοκράτορα κύριν Ανδρόνικον Κομνηνον», διότι κατά τό 
έτος τούτο έφονεύθη ό Ανδρόνικος ούτος μαχόμενος προς τους Τουοκους, 
ότε ό Πρόδρομος θα ήτο τουλάχιστον 20-ετής, δήλον ότι τω 1168 θα 
είχεν υπερβή τό 70-ον έτος της ηλικίας, καί δεν θά ήδύνατο, νομίζω, νά 
λέγη ότι είς του πατρός του τό κελλίν έμαγείρευον άπάκιν κτλ., ουδέ νά' 
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ζητή συμ-βουλήν, αν πρέπη να γίνη προχεράρις, άνθρωπος υπερεβδομηκον-
τούτης! 

5) Αποδεικνύεται οτι à μεν γέρων Θεόδωρος Πρόδρομος ην φαλακρός' 
πρβλ. Α' 154 

«να ποίσω την κουδούπαν σου αυτήν τήν μαδισμένην». 

(γρ. κουρούπαν σου, όπως έν Χίω ετι και νυν όνομάζουσι τήν φαλακραν 
και κουρούπην τόν φαλακραν, άπό της όμοιότητος προς το ούτως 
ονομαζόμενον άγγεΐον). Ό δε νέος 'Ιλαρίων είχε κόμην, διό και κλαίει οτι, 
επειδή δεν έλόυετο συχνά, αυτή κατέπεσε* πρβλ. Γ' 616 

«και τα μαλλ ίτσ ια μου έπεσαν άπό τήν άλουτσίαν». 

Και στ. 147 
«ζητώ σαπουνιν να λουστώ κτλ. 

Δεν ήδύνατο δε προδήλως ό επί Ιωάννου φαλακρός να εχη κόμην 
έπί του υιού τούτου Μανουήλ. 

6) ' θ ποιητής του Α' καλεί εαυτόν Πρόδρομον πρβλ. στίχ. 158 
και 274 

«Διά τήν ψυχήν σου, Πρόδρομε, καθίζου σιγηρός σου». 

Ώνομάζετο δε Θεόδωρος Πρόδρομος, δπως έκ του αντιγράφου μανθά-
νομεν ό δε του Γ' και Δ' ονομάζει εαυτόν Ίλαρίωνα ' πρβλ. Γ' 631—2. 

«"Αρτι δε προσσγες και εις έμέν στενούμενον, πεινώντα, 
τόν Ίλαρίωνα, τόν σον δοϋλον οικτρόν και πένην». 

'Επειδή δε ό νέος μοναχός Ιλαρίων δεν ήδύνατο έπειτα να νυμφευθή, 
να £χη γυναΤκα και τέκνα και να όνομάζηται Θεόδωρος, διότι ταύτα, ώς 
γνωστόν, δεν επιτρέπονται υπό τών εκκλησιαστικών ημών κανόνων, ουδέ 
ό νέος έπι του Μανουήλ να είναι γέρων επί του Ιωάννου, διότι ταύτα 
απαγορεύονται υπό τών νόμων της φύσεως (είοομεν, οτι προ του νέου μο
νάχου Ιλαρίωνος εμφανίζεται ό γέρων Θεόδωρος άποτεινόμενος προς 
Ίωάννην τόν αυτοκράτορα), δια ταύτα ανάγκη δυοΐν $&τερον να ομολο
γήσω μεν, ή ότι ό γέρων Θεόδωρος μετεβλήθη εις νέον μοναχό ν Ιλαρίωνα, 
μεταβαλών πλην του ονόματος και τήν κόμην και τήν ήλικίαν, ή, αν 
ταύτα μή φαίνωνται δυνατά, ότι πρόκειται περί δύο διαφόρων προσώπων, 
ήτοι Θεοδώρου του Προδρόμου ή Πτωχοπροδρόμου πρεσβύτου έγγαμου 
κτλ. και Ιλαρίωνος νέου μονάχου έν τη μονή του Φιλόθεου. 

7) Ο Θεόδωρος γράφει προς τόν αυτοκράτορα Ίωάννην, ότι ή επω
νυμία Πρόδρομος ή Πτωχοπρόδρομος δεν πρέπει να παραπλάνηση αυτόν, 
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ώστε να πιστεύση ότι κατά τον παλαιόν εκείνον όμώνυμον Πρόδρομον τον 
Βαπτίστήν ούτος ασμένως έσθίει ακρίδας καί μέλι άγριον όλως τουναν
τίον άξιοΐ νά εχη τροφήν έκλεκτήν και πολλήν πρβλ. Β'. 101 κέξ. 

«Μη σε πλάνα, πανσέβαστε, το Πτωχοπροδροματον , 
και προσδοκάς να τρέφωμαι βοτάνας όρειτρόφους* 
ακρίδας ού σιτεύομαι, ούδ' α γ α π ώ βοτάνας, 
άλλα μονόκυθρον παχϋν και παστομαγειρ ίαν , 
νά εχη θρυμματα πολλά νά ήναι φουσκωμένα, 
και λιπαρόν προβατικόν άπό το μεσονέφριν». 

Καί Α' 264 
«Και μόλις είδον πίνακα ζωμόν έχοντα πλείστον 
καί ολίγον άπό το παστόν και θρυμματα μεγάλα 
και δράξας εις τάς χείρας μου ηυφρανε ή καρδιά μου, 
ζωμόν ίδών τον περισσόν και τα χονδρά κομμάτια». 

Ο δε Ιλαρίων είναι πολύ ολιγαρκέστερος* πρβλ. Γ 633 κέξ. 
«ου γαρ υπέρογκα ζητώ, δέσποτα στεφηφόρε, 
νά λάβω συν την ζήτησιν εύθϋς και ά τ ι μ ί α ν 
ψωμίν ζητώ τω κράτει σου καλόν κομματοπουλλιν, 
εις ην ή βασιλεία σου μονήν με παραπέμψεις». 

Έ ν Ε' 17 
«επ ιθυμώ καί το ψωμίν καί του ψωμιού την μάνναν». 

'Ή ΣΤ' 83 
«επιθυμώ καί το ψωμίν καί κυταλον καί ψίχαν». 

8) Ο Θεόδωρος εμφανιζόμενος προ του βασιλέως ώς γνωστός αύτφ 
λέγει δτι οί στίχοι αύτου είναι αστείοι, ει καί γράφονται έν μεγάλη δυσ
τυχία" πρβλ. Α'.- 9 

«ει μη τινάς πολιτικούς άμετρους πάλιν στίχους 
συνεσταλμένους, παίζοντας, άλλ' ουκ άναισχυντώντας , 
παίζουσι γαρ καί ^ίροντες άλλα σωφρονεστέρως. 
Μη ούν άποχωρίσης τους, μηδ 'άποπέμψης , μάλλον 
ώς κοδιμέντα δέξου τους, ποσώς αν ου μυρίζουν, 
καί φ ιλευσπλάγχνως αχουσον, άπερ ό τάλας γράφω. 
Καν φαίνωμαι γάρ, δέσποτα, γελών όμοϋ καί παίζων, 
άλλ' εχω πόνον άπειρον καί θλΐψιν βαρυτάτην, 
καί χαλεπόν άρρώστημα καί πάθος, άλλα πάθος!». 
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Και В' 11 κέξ. 

«Έκεΐνα γράφω και λαλώ δσα κινούν προς οικτον, 
δσα κινούν προς ελεον και προς φιλανθρωπίαν . . . 

'Εγώ δε παρεξέκλινα μικράν έκ της ευθείας, 
και άει μετ ' όδυρμών πολλών και κωκυτών και θρήνων 
ρημάτων γράφω χαρμονην, γ ρ α μ μ ά τ ω ν τερποσυνην, 
και ου ποιώ τ ' άπό χαράς, ούδ' έξ άπλοψυχίας, 
άλλα μα την ένουσάν μοι πολλήν στενοχωρίαν». 

Ό δε Ίλαρίων ούδαμου λέγει ότι γράφει άστεΐα, ούδαμου δτι είναι 
γνωστός τοΤς κρατουσιν, ομιλεί δε περί τόλμης, ην λαμβάνει να έμφα-
νισθή προ του βασιλέως* πρβλ. Γ'. 1 κέξ. 

«Τολμήσας αναφέρω σοι τω κραταιφ δεσπότη 

και θαυμασον του μυρ^-ηχος την τηλικαύτην τόλμαν, 
πώς όλως ούτος γέγονε τ η ς δλης μυιοπίας 
και τρέχειν ί'σως ώρμησεν τοΤς ισχυροΐς θηρίοις, 
ακολουθών τοΐς ί'χνεσιν άφόβως τών λεόντων, 
την τών όνυχων δύναμιν ποσώς μη κεκτημένος. 
Έ μ ε δε σκοπεί μύρμηκα, δέσποτα στεφηφόρε, 
κατά τών λόγων . την ίσχύν και την άκτημοσυνην, 

λέοντας δε τους ρήτορας μετά τών φιλοσόφων, 
οίτινες ώσιν δυνατοί του γράφειν και στιχίζειν, 
και συγγραφας νικητικάς ήρωϊκάς συμπλέκε ιν 
όμως 'εκείνοι γράφουσι σοφώς και κατά λόγον, 

• ώσπερ σοφοί και ρήτορες* έγώ δ' ούχ ούτω γράφω, 
και γάζ> αγράμματος ειμί και νέος ρακένδυτης 
και μοναχός τών ευτελών τών άποκαθισμένων 
και την ίσχύν επίσης τε μ,υρμηκος κεκτημένων, 
άλλ' ουν λιτώς, μοναχικώς, απλώς, εύκολωτάτως». 

Και ΣΤ' 1 κέξ. 

«Μόλις τολμήσας, βασιλευ, δέσποτα στεφηφόρε, 

υπό την σκεπην σών χρυσών προσέρχομαι πτερύγων, 
καθικετευων, έξαιτών, παρακαλών ό τάλας 
τας άκοάς προσθεΐναί μοι σης άνακρατορίας». 
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9) fO Θεόδωρος κολακεύει μετά τίνος [λίτρου, τουναντίον ό ^Ιλαρίων 
παν οριον κολακείας υπερβάλλει, και αυτόχρημα βλάσφημος εν τη κολα
κεία γίνεται, πρβλ. Γ;. 373 κέξ. 

«δντως τυγχάνε ις , Μανουήλ, θεός επίγειος τ ε, 
'Εμμανουήλ παμβασιλευ παρά σαρανταπέντε* 
και γαρ ή κλήσις άνωθεν εδόθη φερωνύμως». 

Και στ. 546—9 ■ . - * ■ - . 

«Τον Μανουήλ τον Κομνηνόν, τον της πορφύρας γόνον, 
τον πύρ^ον της ανατολής, της δύσεως το δόρυ, 
των ορφανών και των χηρών πατέρα και προστάτην». 

Και 620 κέξ. 
«'Αλλ' ώ πορφύρας βλάστημα , παντάναξ τροπαιούχε, 
και τείχος άπροσμάχητον τήσδε της Βυζαντίδος». 

Και στ. 626. 
«'Αφ' ότου γαρ έκέρδησας ταύτη ν (τήν βασιλείαν) θεού βου-

λήσει, 
ούκ εστησας τάς χεΐράς σου ποσώς εις το διδόναι 
και μονάχους και κοσμικούς και γέροντας και νέους, 
και πάντες έπαγάλλονται σκιρτώντες εύφημουντες, 
των σων έπαπολαύοντες μεγάλων δωρημάτων». 

Και ΣΤ' 10 κέξ. 
«τον (λιμένα) της χριστομιμήτου σου μεγάλης βασιλείας 
συ γαρ λιμήν ακύμαντος τών σοι προσπεφευγόντων. . . 

συ γαρ ελέους ή π η γ ή και τών χαρ ίτων χάρις, 
και πέλαγος χρηστότητος και της φιλανθρωπίας* 
συ χράιος τών ρηγιναρχών, τών τοπαρχών αύτάναξ' 
έπι δε τω τετράνακτι, τω τετραυγουστομόρφω 
Ρώμης της νέας της χρυσής, της Κωνσταντίνου 'Ρώμης, 

τ φ γένει τω του* κράτους σου και μήν και της πορφύρας, 
μερών τεσσάρων τών της γης και χράη:ος κηρυχθήση. 

: Αυτό γαρ το τετραύγουστον εκ της προσηγορίας 
σταυρού τήν τετραμέρειαν πάντως παρασημαίνει* 
ώς γοΰν ο τύπος του σταυρού τετραμερής τυγχάνει , 
ούτω και σύ τετραμερή κατακρατήσας κόσμον. . . . 
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Και στ. 31 
και νεύσης μόνον κατ' αυτών μόνω τ φ νεύματί σου, 
ώσεί καπνός πορεύσονται πόρρω του σου προσώπου 
πιοουμζνοι την σύγκαυσιν, μονάρχα μονοκράτορ, 
τη λάμψει του προσώπου σου μήπως κατακαώσι 
καθώσπερ τήκεται κηρός άπό πυρός προσώπου. . . 

Και στ. 49 
έν σοι γαρ έγκατοίκησεν ή του* θεού προνοία 
ή Σο\ομώντος άρρητος θεόσοφος σοφία». 

Πρβλ. ετι στ. 267 
«Άλλα κρατάρχα βασιλευ τεσσάρων γης κλιμάτων». 

Και στ. 379 κέξ. 
«'Αλλ' ώ Κομνηνοβλάστητον άπό πορφύρας ρόδον, 
ώ βασιλέων βασιλευ και τών άνάκτων άναξ 
και χράτος τό τρικράτιστον άπό παπποτερόθεν 

συ γαρ ελέους οίκτιρμών μετά <9·εόν ή -θύρα, 
συ μόνος υπεραπιστής τών έν άνάγκαις βίου, 
συ και τό καταφύγιον πάντων τών χριστωνύμων, 
συ βασιλέων βασιλεύς, συ εκ τών προπατόρων 
φιλεύσπλαγχνος, φιλότεκνος, φιλοίκτωρ, φιλοικτίρμων»(!!). 

10) Τών προσφιλών του Ιλαρίωνος φράσεων, δι' ων επικαλείται την 
προσοχήν του αύτοκράτορος, ούδεμίαν εύρίσκομεν παρά τφ Θεοΰώρφ' πρβλ. 
Γ'. 30. 

«Και πρόσ&ες άρτι τό λοιπόν έμοι τάς άκοάς σου». 
452 «Και πρόσσχες και την δύναμιν του ψεύδους ί'να μάθης». 
538 «πρόσσχες ποιμένος, δέσποτα, δευτέραν πανουργίαν». 
562 «Αλλ' ώ μικρόν, θεόστεπτε , τάς άκοάς σου πρόσσχες». 
631 «"Αρτι δε πρόσσχες και εις έμέν στενούμενον πεινώντα». 
ΣΤ . 45 «'Αλλά μη κλείσης άκοάς, μηδέ άποστραφης με». 
268 «Χάρισον μοι τ φ δούλφ σου μικρόν τάς άκοάς σου». 

11) Ο Ιλαρίων κολακευων τον βασιλέα προσποιείται δτι προφητεύει 
νίκας και τρόπαια αύτου, à δε Θεόδωρος ουχί* πρβλ. Γ'. 307 

«τάχα τε προφητεύομαι και λέγω το μεγάλως , 
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ώς εί θελήσεις, δέσποτα, τα τούτων έρευνήσαι 
και δώσεις την έκδίκησιν τοΐς νυν άδικουμένοις, 
ώς κόνις λεπτυνθήσεται βαρβάρων άπαν θράσος 
την του Χρίστου μιμούμενος ευθέως συμμαχίαν». 

Και ΣΤ' 24 
«ούτω και συ τετραμερή κατακρατήσεις κόσμον» 

12) Άλλα την διαφοράν ταύτην ελέγχει και έτερον τι, λέγω ή άπο-
δεικνυομένη μίμησις του ενός υπό του ετέρου. Άναγινώσκων δηλ. τις τό 
Α' του Θεο^ύρου ευρίσκει άπό του στίχου 206 και έξης οίκογενειακήν 
τίνα λυπηράν σκηνήν, ην μετά χάριτος ό Θεόδωρος διηγείται προς τόν βα
σιλέα, ίνα δείξη αυτω πόσα υπό της γυναικός πάσχει δεινά, όταν κενός 
οί'καδε έπανέλθη. Είχε, διηγείται, ή γυνή μου κατόπιν έριδος κλειδώσει 
το οψοφυλάκιον και εγώ έπείνων, ότε περί ηλίου ουσμάς καταπεσόντος 
έκ του ύψους ενός τών παιδίων μου και ταραχής και βοής μεγάλης έγερ-
θείσης συνήλθον αί γείτονες, ίνα βοηθήσωσι και παρηγορήσωσι την μη
τέρα, και έν τω όχλω έκείνω ήδυνήθην εγώ να λάβω κρυφίως την 
κλείδα και άνοίξας τό οψοφυλάκιον να φάγω και πίω και μετά ταύτα νά 
μεταβώ είς τό δωμάτιον, όπου ήτο τό πλήθος. Την σκηνήν ταύτην ηθέ
λησε και ό Ιλαρίων έν ΣΤ' 270 κέξ. νά μιμηθή, άλλ' επειδή στερούμενος 
γυναικός και παίδων ν' άντιγράψη δεν ήδυνατο, ήναγκάσθη νά μετά
πλαση αυτήν και έγκατασπείρη σωρείαν δλην απίθανων και ανερμήνευ
των πραγμάτων. Προ μικρού, λέγει, έμαγείρευσαν έν τω κελλιω του πα
τρός' μου θαυμαστόν τεμάχιον χοιρείου κρέατος, μετά τών πλευρών καί 
του λίπους, και ήτοίμασαν τήν τράπεζαν και παρεκάθισαν νά φάγωσιν, 
δτε και εγώ κατά τό εθος ηθέλησα νά συγκαθίσω, εκείνοι δ' όμως άνα-
πηδήσαντες μια φωνή έβόων, ότι τό κρέας δεν ήτοιμάσθη χάριν έμου, δτι 
έπίσταμαι γράμματα και οφείλω να τρέφω έμαυτόν, ουχί δε ν' αποβλέπω 
είς τό άλλότριον κρέας..., δτι αν πεινώ δυναμαι ν' ά-γοράσω και φάγω 
κλπ. 

Άλλα μεταξύ τούτων λεγομένων συνέβη κτύπος έν τω ύπογείω, και 
πάντες φοβηθέντες κατάπτωσιν της σεσαθρωμένης παλαιάς οικίας ήγέρ-
θησαν και μετά σπουδής έξέδραμον έγώ δε μείνας μόνος ελαβον τήν μά-
χαιραν και κόψας τό κρέας εφαγον αυτό και έκορέσθην. Μετά δε ταύτα 
τοποθετήσας τήν γαλήν επί της τραπέζης, ίνα πιστευθή δτι αυτή έφαγε 
τό κρέας, κατήλθον και έγώ είς τό ϋπόγειον ίνα ί'δω δήθεν πόθεν ό κτύ
πος. '"'Οτε δε έπανήλθον άπαντες είς τό κελλίον και είδον τήν γαλήν έπί 
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τής τραπέζης, ώργίσθησαν και έρριψαν λίθους έπ' αυτήν και ήθελον να 
τήν φονεύσωσιν* άλλ* ύστερον νοήσαντες το τέχνασμα, μειδιάσαντες, πάν
τες ομοφώνως είπαν, δτι ήδίκουν τήν γαλήν, διότι εγώ είχον φάγει το 
κρέας. Τοσούτον δέ, επιφέρει, καλώς εί^ον τας παροψίδας σφογγίσει και 
καθαρίσει, ώστε ουδέ πλύσεως είχον ανάγκην. 

Έν τή εκθέσει ταύτη του Ιλαρίωνος ουκ ολίγα φαίνονται μοι τα ακα
τάληπτα και τα απίθανα. Ούτω λ. χ. άπορεΐται διατί, άφου κατά το είω-
θός (ώς εθος είχα) ηθέλησε να συγκαθίση παρά τήν τράπεζαν, εκείνοι, 
πάντως ό πατήρ και ή μήτηρ και οί αδελφοί, έθεώρησαν τό πράγμα ίο-
σουτο ηοβερόν, ώστε άναπηδήσαντες ομοφώνως ν' άποπέμπωσιν αυτόν. 
Και άφου, ούτω πρότερον άπηγόρευον αύτω νά μετάσχη του φαγητού, 
ύστερον άφου ου^ος ουχί μέρος τι βραχύ, άλλα τό όλον κατέφαγεν, εκεί
νοι δεν ώργίσθησαν κατ' αύτου, άλλ' απλώς έμειοίασαν επί τω τεχνά-
σματι. "Επειτα και του έν τω ϋπογείω κτύπου ή αιτία φαίνεται.μυστη
ριώδης και μένει ανερμήνευτος, καί ούχ ήττον ό λόγος οι' ον οί μεν άλλοι 
πάντες φοβηθέντες έξέδραμον πάραυτα, ή αύτου δέ γενναιότης αντί φυ
γής έδράξατο του κρέατος. Προς δέ τούτοις τό κρέας ήτοιμάζετο χάριν 
πολλών, ήτο άκρόπαστον, σύμπλευρον και σύλλαρδον, ήτοι ξηρόν και 
πολύ* πώς λοιπόν ούτος ήδυνή&η να λάβη τήν μάχαιραν, κατακόψη και 
φάγη αυτό και κορεσθή,καί ταύτα πάντα ούτω ταχέως και εντελώς ώστε, 
προτού νά έπανέλθωσιν οί άλλοι, και τάς παροψίδας κάλλιστα να σφογ-
γίση; Ταύτα και- τα τοιαύτα νοούνται, καθώς εγώ κρίνο}, μόνον όταν ύπο-
τεθή δτι 6 Ιλαρίων έχων προ οφθαλμών τά του Θεοδώρου, ών δε υπο
δεέστερος εκείνου, ηθέλησε νά μιμηθή τήν σκηνήν, καθ' ην έκεϊνος 
επέτυχε νά φάγη λάθρα, οτε ή γυνή ήρνεΐτο νά πσ^άσγτ\ αύτω φαγητόν. 
Λοιπόν θόρυβος και βοή έκεΤ διά τήν πτώσιν του παιδιού καί σύγχυσις 
δια τας προσελθούσας γείτονας, κτύπος καί έδώ έν τω ύπογείω δια...(?) 

"Επειτα έν τή συγχύσει καί τω πλήθει έκείνω ό γέρων έκεΤ ευρίσκει εύ-
καιρίαν νά λάβη τήν κλείδα του οψοφυλακίου καί έκεΤ μεθ' υπομονής 

, φάγη καί πίη καί χ.ορεσ^9\ καί μετά ταϋτα έξέλθη καί ^ροντίσ^ί] περί του 
παιδιού. Εν τω φόβω τω εκ του υπογείου κτύπου τρέχουσιν άπαντες εξω, 
φοβούμενοι κατάπτωσιν τής οικίας, άλλ' ό Ιλαρίων έδώ παραδόξως μένει 
καί λαμβάνει τήν μάχαιραν καί καταβροχθίζει το ιοσουτοΊ κρέας τελείως 
καί κορέννυται καί μετά ταΰτα τοποθετήσας τήν γαλήν επί τής τραπέζης 
κατήλθε καί ούτος εις το υπόγειον, ίνα μάθη τήν αίτίαν του κτύπου. 

7 0πως έκαστος βλέπει, ό μιμητής ηθέλησε νά κόσμηση καί πληρεστέ-
ραν καταστήση τήν διήγησιν, εντεύθεν καί τά περί τής γαλής λεγόμενα, 
καθώς και ή ακριβής περιγραφή του κρέατος καί τής προσπάθειας τών 
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οικείων ν' άποαακρύνωσιν τον νέον, παρά το είωθός μάλιστα, άπό της 
τραπέζης και της διαγωγής αυτών προς τε την γαλην και προς τον φα-
γόντα τό κρέας άφου ενόησαν αυτόν κτλ. 'Αλλά δεν ενόησεν, δτι δια τών 
συμπληρώσεων και μεταποιήσεων τούτων καθίστα αυτήν άνάπλεων απί
θανων και άφυσίκων πραγμάτων ήτοι άπεδείκνυεν αυτήν πλαστήν. 

70πως εν τούτω ούτω και έν άλλω εξελέγχεται ό Ιλαρίων μιμητής 
και μάλιστα αδέξιος του Θεοδώρου' λ. γ. à Θεόδωρος άποτεινόμενος προς 
τον Μανουήλ λέγει οτι 

«συ δ' ης Μανούήλ χρ ιστομ ίμητος φύσις 
χ ρ ι σ τ ω ν υ μ ο υ σ α π α ρ ά συλλαβήν μίαν» 

ήτοι έχεις τό αυτό όνομα ο και ό Χριστός (Εμμανουήλ) αφαιρέσει μιας 
συλλαβής. 'Ο δε ιλαρίων λέγει Γ'. 372 κέξ. 

«Ώ της χρ ιστομιμήτου σου πολλής φιλανθρωπίας! 
όντως τυγχάνε ις , Μανουήλ, θεός επίγειος τε, 
Ε μ μ α ν ο υ ή λ παμβασιλευ, παρά σαρανταπέντε* 
και γαρ ή κλήσις άνωθεν εδόθη φερωνύμως». 

ήτοι δτι είναι επίγειος θεός, δτι είναι (ουχί δτι ονομάζεται) ο αυτός 
τφ παμβασιλεΤ Χριστώ, πλην του αριθμού τεσσαράκοντα πέντε, δτι 
τό όνομα τό δοθέν αύτφ προωρίσθη υπό του θεού, ίνα καθώς είναι ούτω 
και να όνομάζηται! Ούτως άμφοτέραις ταΐς χερσί καταλαμβάνεται και 
μέσος έχεται ό άκριτος μιμητής, δστις αγωνιζόμενος να υπερβάλη τό 
πρωτότυπον περιπίπτει εις τοιαύτα υπερβολικά καί γελοΤα. Προσθες δτι 
και βεβιασμένα είναι τα λεγόμενα άφου ή ελλείπουσα συλλαβή ε μ δεν 
αποτελεί τόν αριθμόν πέντε καί τεσσαράκοντα, άλλ' ή μετατεθεΐσα με, 
ώστε καί έν τούτω έγένετο χρεία βίας, ίνα τό άσεβες άστεΐον δήθεν κατ-

Κατά ταϋτα τό Α καί Β φαίνονται ενός καί του αύτου ποιητου 
(πρβλ. Α. 70 «συ είσαι Πτωχοπρόδρομος κ' εγώ ήμην Ματσου-
κίνη» καί Β 101 «Μή σε πλάνα, Πανσέβαστε, τό Πτωχοπροδρο-
ματον»). 'Ομοίως είναι και το Ε καί ΣΤ7 ενός καί του αύτου ποιητου, 
άλλως τε και άφου απλή παραλλαγή του ίτίοου είναι τό έτερον, καθ' ά 
καί τό Δ' μικρόν μόνον διαφέρει του Γ', καί προτιΑ^ον ή εκ τίνος μιμητού 
διασκευαστου, ή καί εκ του ποιητου αύτου άποστείλαντος αυτά πάλιν 
προς τόν αυτόν σκοπόν βραΐύτερον, άφου μικρόν μετέβαλεν αυτά. "Κατ' 
έμήν γνώμην τό πρώτον πιθανώτερον. Ά ν δ' δμως καί τα δύο τελευταία 
Ε' καί ΣΤ' άνήκωσιν είς δν καί τα δύο προηγούμενα, Γ' καί Δ', περί τούτου 
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ουδέν έξ αυτών τών ποιημάτων δύναται να ληφθή έσωτερικόν τεκμήριον, 
ούχ ήττον δυνατόν κάλλιστα να εχωσι γραφή Οπό του αύτου, πρότερον 
μεν ώς ίεροσπουδαστου και λογιωτάτου εν τη πόλει διαμένοντος και ιερα
τικά φέροντος ενδύματα, διό και έκαλεΐτο παππας (πρβλ. ΣΤ' 277, 302), 
άλλα και γραμματικός, νοτάρις, φιλόσοφος, διπλοκαλαμαρατος 
(αύτ. 349—50, και 358—59), έπειτα δε είσελθόντος εις μονήν και αυ
τόθι διαίτωμένου. Ό ποιητής τών δύο τελευταίων διατείνεται ότι έμελέ-
τησε πολλούς συγγραφείς, Αιβάνιον, Όππιανόν κλπ., ό δε του Γ και Δ 
Οτι ολίγα γράμματα εμαθεν* πρβλ. 554 που με φελούν δ τ' έμαθα 
κάμποσα γραμματίτσια; Άλλα τοΰτο δύναται νά έρμηνευθή και άλ
λως, τ. ε. ότι κατά τάς διαφόρους περιστάσεις ό ποιητής το αυτό πράγμα 
άλλοτε παριστά σπουδαΤον και άλλοτε σμικρόν και ευτελές* ότι δέ και ό 
του Ρ ποιητής ήξευρε τουλάχιστον κατ' όνομα τους αρχαίους ιατρούς φαί
νεται εκ τών στίχων 597 κέξ, 

'Αλλ' αν τά ποιήματα Γ' (Δ' Ε') και ΣΤ' δύνανται ούτω ν' άποδοθώσιν 
ένί και τφ αύτω, τά δύο πρώτα (Α' και Β') όμως αδύνατον. 

Αλλ' ίσως θα διισχυρίζετό τις ότι παρά πάσας τάς δ',αφοράς ταύτας 
πάντα τά ποιήματα ταύτα δυνατόν ν' άνήκωσι τω αύτω ποιητή, αν μό
νον υποτεθή δυοΐν θάτερον, ήτοι α) ότι ό ποιητής τούτων δεν εξιστορεί 
ίδια παθήματα, ουδέ περιγράφει τον ϊΰιον αύτου βίον, άλλα τον τών τάξε
ων τούτων, και οή ότι πλάττει τύπους τοιούτων προσώπων και σχέσεων 
β)-ότι κατά τάς έπαιτικάς ταύτας επιχειρήσεις έφρόντιζεν νά έμφανίζηται 
υπό διάφορον ιδιότητα, ίνα μή γνωσθείς ότι ό αυτός άεί λαμβάνει τά δι-
δόμενα ταύτα βοηθήματα στερηθή του "λοιπού τούτων. 

Αλλά κατ' αμφοτέρων τών υποθέσεων τούτων φαίνεται μοι οτι δύ
νανται νά άντιταχθώσι λόγοι ουχί άνευ σημασίας. Ούτω λ. χ. άποδεί-
κνυται ότι ο συντάξας τά ποιήματα Α και Β Θεόδωρος ήτο γνωστός τφ 
ήγεμόνι μισθοδοτούμενος μάλιστα τακτικώς, υπ' αύτου. Έν αρχή ευθύς 
έρωτα τίνα άνταμοιβήν νά προσενέγκη τω βασιλεΤ 

«έξισουμένην προς τάς σας λαμπράς ευεργεσίας 
τάς γ ινομένας εις έμέ του χράτους σου παντοίας». 

* ι/Οτι δεν είχε άλλο τι : 

ει μή τινας πολιτικούς ά^ιίτρους πάλιν στ ίχους . 

'Οτι πρό τίνος έπέστρεψεν έκ τών ανακτόρων κενός, στ. 123 

«όταν έστράφην σάβουρρος άπ' ώδε παρ ελπίδα». 
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''Οτι αν άποθάνη προ της ώρας ο Πρόδρομος, ο βασιλεύς θ' άπολέση τον 
κάλλιστον εύχέτην αυτού. Έν Β' 20—21 λέγει δτι έφοίτα συχνά 
εις τά ανάκτορα 

«μά την έξανεπήλπιστον πολλήν πεζοπορίαν, 
βαβαί την προς παλάτ ιον ^-ίγρι της εκκλησίας», 

και έν24 δτι δίδει μεν ό βασιλεύς πολλά, άλλα και τά έξοδα είναι πλείονα, 
κα: δη δεν επαρκεί. 

«'Αλήθεια δίδεις με πολλά, πλην αν τα συμψηφίσω, 
τετράμηνον ού σώζουν με, ψυχοκρατουν ουδόλως, 
μεδίμνους σίτου δώδεκα ψυχρούς και άσβολωμένους, 
και ουκ οίδα πώς χορτάζουσιν οί δεκατρείς τόν μήνα». 

Και στ. 62 κέξ. 

«"Ηκουσας, πάντως ήκουσας την εξοδον την εχω, 
έδάρε μΐξον ομαδόν άπαντα τά λαμβάνω, 
την ρόγαν, το μηναΤόν μου, και τάς φιλοτιμίας μου, 

, τά έσώτυπα, τά έξώτυπα, τάπέδω και τάπέκει, 
και τότε λογάριασε με καλώς και εις τά με δίδεις; 
και αν μ' ευρης χρώμενον κακώς εις ταύτα τά με δίδεις, 
τότε και κατονείδιζε, τότε κατάκριναν μοι 

Ει δ' ούτως κατακρίνεις με δ ίχα τινός αιτ ίας, 
άπό οχλήσεως τινών ανθρώπων χαιρέκακων, 
ένι και κρίμα και κακόν, εικάζω και άμαρτάνεις». 

Και έν στ. 101 κέξ. λέγει. 

«Μή σε πλάνα, πανσέβαστε, το Πτωχοπροδροματον, 
και προσδοκάς νά τρέφωμαι βοτάνας όρειτρόφους* 
ακρίδας ού σιτεύομαι, ούδ' αγαπώ βοτάνας, 

» 

Και στ. 107. 

«Άνήλικον μή με κρατης μή προσδοκάς δε πάλιν, 
δτι αν με δώσης τ ίποτε νά το κακοδικήσω». 

Και στ. 114. 

«και τών επαίνων στερηθής ων είχες καθ ' έκάστην». 
8* 
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Δεν φαίνεται .άρα πιθανόν οτι τοιούτος άνθρωπος θά ήδύνατο να εμ
φανίζεται προ του βασιλέως υπό διάφορα ονόματα και έπαιτή. Αλλ' ουδέ 
πλαστά φαίνονται μοι τά παθήματα και ίστορήματα ταύτα' οτι σκηναί 
τίνες δύνανται κάλλιστα να υποληφθώσι τοιαυται, ουδαμώς νομίζω άπίθα-
νον, εί'δομεν μάλιστα ανωτέρω οτι τά λεγόμενα υπό του Ίλαρίωνος περί 
του κτύπου εν τω ϋπογείω, της γαλής, της ταχείας καταβροχθίσεως κλπ. 
πιθανώτατα είναι πλαστά' οτι δε τοιαύτα πλαστά θέματα και γυμνάσματα 
άρχαιόθεν δι' όλων τών αιώνων μέχρι της 'Αλώσεως εν ταΤς σ^ολαΐς έδι-
άάσΛλ.οντο και έτελουντο, έπίστανται πάντες. Άλλα παρά πάντα ταύτα 
δεν τολμώ να κατατάξω τά περί ών ό λόγος ποιημάτια εις την τών πε-
πλασμένων τάξιν. 

Πρώτον μεν διότι τά περί ών ό λόγος παθήματα φαίνονται ούτω κατά 
φύσιν έζωγραφημένα ώστε είναι τρόπον τινά βοώσαι άλγηδόνες, ώσεΐ έγρά-
φοντο υπό τι^ος τών νυν οπαδών της λεγομένης πραγματικής σχολής' οί 
χρόνοι δ' εκείνοι δεν ήσαν ' κατάλληλοι νά γεννήσωσι τοιούτους πιστούς 
και ακριβείς της φύσεως και τών ανθρωπίνων πραγμάτων ζωγράφους. 
Ο Θεόδωρος γράψας τά κατά Ροδάνθην και Δοσικλέα ύπελείφθη πάμπολυ 
τών παλαιοτέρων προτύπων αύτου και ιδία του Ηλιοδώρου, και έπειτα 
έμελλεν αυτός ούτος νά φανή πρωτότυπος εν τω εί'δει τούτω και προς τού
τοις εξαίσιος ζω^ρά^ος συγγραφεύς! 

Δεύτερον δε και κυριώτερον, διότι πάντα όσα ανωτέρω κολακικώτατα 
παρετέθησαν έκ του Ιλαρίωνος φαίνονται παντάπασι παράλογα, υποτιθε
μένης της πλαστότητος αυτών μόνος ό πραγματικήν ανάγκην έχων είναι 
φυσικόν νά λέγη προς τους ισχυρούς, οτι εν αύτοΐς έγκατωκησεν ή του 
θεού πρόνοια και ή του Σολομώντος άρρητος θεόσοφος σοφία, ή οτι είναι 
θεός επίγειος, διαφέρων του έν ούρανοΤς θεού κατά τον αριθμόν τέσσαρα-
κοντά πέντε (Έμ-μανουήλ Μανουήλ), και οτι τό όνομα τούτο εδόθη άνω
θεν κτλ. κτλ. 

Αλλ αν τά έν τοΐς δυσί πρώτοις ποιήμασι και τά έν τοις άκολούθοις 
τέσσαρσι λεγόμενα στηρίζωνται έπί πραγμάτων, αν περιγράφωσι τον πραγ-
ματικόν βίον του ποιητου (περί τών δυνατών ή μάλλον πιθανών υπερβο
λών ουδείς λόγος), τότε ανάγκη απόλυτος νά ^ωρισθώσι τά έργα ταύτα 
και άποδοθώσι τά μεν δύο πρώτα εις τον Θεόοωρον Πρόδρομον, τον και 
άλλοθεν γνωστόν ήμΤν, τά δε λοιπά τέσσαρα άλλω τινί Ίλαρίωνι συγγε-
νεϊ ίσως, νεωτέρω δ' όμως -πάντοτε του προηγουμένου. "Αν άληθεύη ή 
εικασία οτι ό Ιλαρίων οίκτος ήτοσυγγενής του Θεοοώρου, τό Πτωχοπρό-
ζροιιος θα ήτο το οίκογενειακόν αμφοτέρων όνομα' πάντοτε δ'όμως πρό-
κεινται έργα δύο διαφόρων ανθρώπων. 
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в'. 

Γλωσσικαί αποδείξεις της διαφοράς. 

Περί των εξωτερικών τούτων διαλαμβάνοντες τεκμηρίων ποίρζλίπομεν 
μέχρι τούδε άνεξερεύνητον τήν γλώσσαν των ποιημάτων τούτων, ήτις μά
λιστα πάντων δύναται και οφείλει να παράσχη αναμφισβήτητους αποδεί
ξεις της διαφοράς, καθώς προκειμένου περί της διαφοράς του ποιητου της. 
Αλώσεως άπό του ποιητου του θανατικού εν τω περιοδική του κ. Krum
bacher, τόμ. Γ 581 κέξ. έγένετο. Και ε'ζναι μεν αληθές ότι εν έκείνοις το 
έργον ην εύκολώτερον, διότι καί οί χρόνοι και οί τόποι διέφερον και αί πο-
λιτικαί τούτων σχέσεις και καταστάσεις πολύ συνετέλουν είς τήν άνάπτυ-
ξιν γλωσσικών απτών διαφορών, ένω εν τούτοις και ο τόπος είναι ό αυτός 
xocl οί χρόνοι μικρόν βεβαίως άπέχουσιν αλλήλων και προς τούτοις πολι-
τικαί μεταβολαί δεν έπήλθον εν τω μεταξύ χρόνω* προς δε τούτοις πολ-
λαί των έκεΐ παρατηρουμένων διαφορών αίτίαν ειχον οτι καί εν τη λάλου-
μένη τότε γλώσση είχον άναπτυχθή καί κατισχύσει, ένω εν τούτοις αί 
παρατηρούμεναι διαφοραί δεν οφείλονται είς τήν εν τφ μεταξύ χρόνφ γε-
νομένην άνέλιξιν της λαλουμένης τότε γλώσσης, άλλ' είς τήν μείζονα ή 
ελάσσονα έμπειρίαν ην οί γράφοντες ειχον της αρχαίας γλώσσης. Άλλ' 
οπωσδήποτε καί αν είναι, προσεκτικός οφθαλμός καί μεθοδική έρευνα ουκ 
ολίγας ούδ' ασήμαντους ευρίσκει μεταξύ τούτων διαφοράς. Ταύτας ό άοί-
ο^ψος Κοραής, επειδή μόνον τό Γ' καί το ΣΤ' έξέδωκεν, Ύ\τοι έργα μόνου του 
Ίλαρίων.ος, δεν ήδύνατο να παρατήρηση" οί δε κατόπιν άφροντιστήσαντες 
δεν έξήτασαν τάς υπάρχουσας εν τούτοις γλωσσικάς διαφοράς. Συνέβη δε 
καί άλλο τι κώλυμα έπιπροσθουν είς τήν ερευναν καί έξεύρεσιν τούτων, 
ότι τα μεν του Θεοδώρου ποιημάτια έξεδόθησαν εξ αντιγράφου παλαιοτέρου 
(του 13-ου αιώνος), τα δε του Ίλαρίωνος έκ δύο νεωτέρων (του 15-ου)1). 
'Εντεύθεν έρευνα μονομερής, άτε εν έλαχίστοις μόνον φαινομένοις περιορι
ζόμενη (εν τισι πτώσεσι καί έν τω άρθρφ), καί δή άμ,ί^οζος ήδυνήθη ευ
κόλως ν' άπατηθή ώστε καί τάς ολίγας παρατηρηθείσας διαφοράς ν άπο-
νείμη ουχί τοΤς ποιηταΤς άλλα τοΐς μεταγραφευσι, λόγω ότι τα νεώτερα 
αντίγραφα παρέχουσι μεταβεβλημένην τήν χείρα του ποιητου, δι' αυτό 
καί μόνον διότι είναι νεώτερα. Άλλ' αν μή σφάλλωμαι, ή θεωρία αύτη, 

1) Έν τω κατωτέρω μνημονευθησομενφ βιβλίω του κ. С Neumann σελ. 44 σημ. 1 
λε'γεται οτι το ποίημα Γ" (παρά Legrand = Β' παρά Κοραή) ευρίσκεται έν Έλληνικω κώ-
δικι της Ούατικανής βιβλιοθήκης υπ αριθ. 579 σελ. 366—371 ελλιπές από του στίχου 
610'κέξ., μετά πολλών παραλλαγών άπο του Παρισινού αντίγραφου. 
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άληθεύουσα καθόλου ειπείν ώς προς τους αρχαίους, δεν είναι κατά πάντα 
ασφαλής ώς προς τους μεσαιωνικούς συγγραφείς. Διότι βεβαίως τα κεί
μενα τών αρχαίων, άτινα σφόδρα άνεγινώσκοντο και ων δια τούτο ί^ίνοντο 
πολλά αδιαλείπτως αντίγραφα και ταύτα εξ άλλων αντιγράφων, φυσικόν 
ήτο νά φέρωνται ήττον λελωβημένα εν τοΤς παλαιοτέροις άντιγράφοις ή 
έν τοις νεωτέροις* άλλ' έργα όποΐα τα περί ων ήμΐν ο λόγος άναμφιλέ-
κτως υπ' ελαχίστων άνεγινώσκοντο και υπ' όλιγωτέρων έτι άντεγρά-
α^οντο' λοιπόν αν άπαξ ή δις μόνον έγένετο ή αντιγραφή τούτων και αυτή 
ίσως εξ αύτου του πρωτοτύπου, τότε μικράν μόνον δύναται βεβαίως 
νά εχη σημασίαν, αν κατά τόν 13-ον ή κατά τον 15~ον έγένετο, 
άρκεΐ μόνον ότι υπό Ελλήνων και πρό της έκβαρβαοώσεως άντεγρά-
φησαν. 

Ό τ ι δε ταΟτα ούτως αληθώς έν τφ παρόντι έχουσι και δή ότι ουχί 
πασαι αί διαφοραί μεταξύ τών ποιημάτων του &ζοζώρου (Α' και Β') και 
τών του Ιλαρίωνος (Γ' Δ' Ε' ΣΤ') άποδοτέαι τοΤς μεταγραφευσιν, αποδει
κνύεται περιφανώς δια τούτου δτι τών διαφορών τούτων μίρος μεν τι δύ
ναται δντως νά μεταβληθή και έξαφανισθή άνευ βλάβης του μέτρου, μέ
ρος δ' όμως ϋποστηριζόμενον υπό του μέτρου ελέγχεται γνησιώτατον. 
Αοιπόν 1)ό Θεόδωρος τάς προστακτικάς του ενεργητικού α' αορίστου σχη
ματίζει κατά τόν άρχαΐον τρόπον εις—ον ουχί εις—ε (πλην τριών, τών 
δημωδών πιάσε Α 165 και λογάριασε Β' 66 και του αύτολεξεί δπως 
υπό της γυναικός ή τών υπηρετών έξενεχθέντος, «λάλησε τόν σικυα
στή ν» Β 54), και το β' ένικόν πρόσωπον τούτου εις—ας ουχί εις—ες 
(πλην ενός άτε σφόδρα μεταβεβλημένου και άλλως, του έποικες Α' 46), 
και τους μέσους αορίστους όμαλώς. 'Ομοίως τάς αίτιατικάς πληθυντικάς 
άεί εις—ας ουχί εις—ες. Προς δε τούτοις ορθογραφεί κατά τόν άρχαΐον 
τρόπον φθ, χ θ , πτ, κτ, ν θ, γχ, μ φ, σθ κτλ. κανονικώτατα* πρβλ. Α' 61 
χάρισον, πώλησον, 165 ρΤψον, 166 (ά)πόλυσον, 167 πόδησον, 
168 σκόνταψον, 170 άγρίωσον, δεΐξον, 171 στράβωσον, βρύξον, 
195 κατάλειψον. Β' 63 μΐξον, 68 κατάκρινον πρβλ. και άνάστηθι 
Α 169. Α' 45 προσέθηκας, 46 ερραψας, 47 έφόρεσας, 84 ήλλα-
ξας, 85 έξεκεράμωσας, 86 έκάλεσας, 87 ήγόρασας, 145 ήπλω-
σας, 146 έπεκύρωσας, 147 έξεστράγγισας, Β' 62 ήκουσας. 

Όμοίως Α 63 δέξωνται, 45 έπεκτήσω, 71 έκοιμώ, 85 άνερράψω, 
114 παρεστησάμην, 116 συνεγραψάμην, 137 άπήρξατο, 190 ήρ-
ξατο, 182 άπηρξάμην, 185 δραξαμένη, 202 άρξάμενος, Β' 86 
φείσαι. Α 3 τάς σας λαμπράς ευεργεσίας, 4 τάς γ ινομένας . . . 
παντοίας, 9 τινάς, 10 παίζοντας, άναισχυντώντας , 24 πιθανό-
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λογίας, 34 τάς άπειλάς, 65 τάς θυγατέρας , να τάς . . . 121 φλη-
ναφίας, 221 τους παΐδας πάντας , 256 τους παΐδα.ς, 266 τάς χεί
ρας. Β' 13 σερφετίας, 8 πολ ιτογραφίας , 92 αστέρας, 102 και 
103 βοτάνας, 103 ακρίδας. Έ π ε ι τ α Α' 35 φθάσει, 42 μοχθηρίαν, 
51 δακτυλίδιν, 53 κατακόπτουσι, 57 κόπτομαι, 68 ύποληπτική, 
69 πτωχός , 76 συνεπτώθη, 78 καταπίπτουσιν , 86 τέκτονα, 
88 αύθέντην, 76 ήφ <?· νίσθησαν, 92 μοχθώ, 103 κολυμβαν, κο
λυμβητής , 152 εκ τό σπίτιν μου, 170 οφθαλμούς, 180 λανθά
νει, κρύπτεται , 183 ήγανάκτησα , 188 χαυνίζει , 191 έκβαίνει, 
210, 240 συνήχθησαν, 214 φθάσας, 216 κρυπτώς, 217 κορε-
σθείς, 247 έτυλίχθην, 271 φθάση, 273 φονευθώ, 274 εύχέτην. 
Β' 1 και 6 αύθέντα, 4 άναριθμήτοις , 15 ευθείας, 22 προσθήσω, 
46 άλειπτούτσικα, 49 έμβαίνω, 57 έπαρεκλάσθη ή θύρα μας, 
79 άφθόνως, 82 λ ιμαγχονημένο ι , 101 (καί 70) Πτωχοπρόδρομος, 
111 φθασάτω. 

Παρά τω 'ΐλαρίωνι δε τάναντία, και ή προστακτική σχηματίζεται 
εις—ε, και ένιοτε εις—ον, και τό β' ένικόν πρόσωπον εις—ες, και ενίοτε 
εις—ας, και αί πληθυντικαί εις—ες και εις—ας, και οί φωνητικοί νόμοε 
καταπατούνται πολλάκις και ταύτα πάντα άνευ τινός νόμου. πρβλ. Γ' 51 
(ά)γόρασε, 110 παϋσε, 111 φτειάσε, 112 σπούδασε, φτάσε,· 114 
ερώτησε, 116 λούσε, 118 τρίψε τάρασσε, 119 γέμισε παράχυσε, 
431 'κάτσε, 481 φρύξε, 488 σφίξε, 523 δίωξε, 568 ποΐσε (πρβλ. 
και βόθα Γ' 104), ΣΤ' 120 αγόρασε, 172 κέντησε, περιμάζωσε, 173 
ράψε, επαρε, 253 σώπασε, 279 αγόρασε, 349 κάθισε. Καί Γ' 66 
έπλήρωσες, 88 ήγόρασες, 107 άπέγδαρες, πρβλ. και πουλειέται 
Γ' 115. 

"Επειτα Γ' 73 τες κουρούνες, 176 μεγάλες άθερίνες, 238 πα-
λαμύδες, 239 άγαπήσάν τες καί μαγερεύασίν τες, 241 τές έχόρ-
τασαν, 246 παλαμύδες ποταπές σαχνές καί βρωμισμένες, 247 
αυτές, 248 νά τες εύρισκα ετρωγά τες, 251 καλές, 433 ^ιλο^ψ 
λες, ΣΤ' 101 τές τέσσαρες γωνίες, 201 κυραδες χε ιρομάχισες κα-
λοκοδέσποινες, 204 καλοκοδέσποινες όκάποσες, 219 αρχόντισ
σες. Καί Γ' 69 τάς φτερνιστήρας, 87 ψουνίζει καί 132 ψουνίσουν 
(έν Β' 31 του Θεοδώρου κεΤται όψων ι ν), 84 ψαθίν παρά Θεοδώρω Α', 
71 ψιαθίν, 94 θωρείς καί 567 θωρουσι (Α' 228 θεωρείς), 105 κόφτε, 
103 καί 107 γδάρη, 111 φτειάσε, 112 φτάσον, 115 πουλειέται, 
119 ας έβγω, 147 σαποΰνιν (παρά Θεοδώρω Β' 34 σαπώνιν), 149 
.καί 152 εβγω καί έβγαινω, 126 σκύφτω, 185 να μπω, να βγω, 
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187 σφίξω, 193 υπεραθνίζον αντί ύπερατμίζον (καί ένΔ' 194 ύπερ-
αθμίζον), 298 πάλε, 199 άθότυρα, 200 φούκταν (εκ του πυκτή), 
209 'χρίστην, 68 χερονόμους, 235 χερότερον, 360 και 527 κα
λόγερος, 47 και 473 συντυχαίντ]ς, 76 λαχαίνει, 385 κουρταλί-
ζουν αντί κροταλίζουν, 426 γοφάρια, 430 σκουλήκια, 431 κάτσε, 
ΣΤ' 72 καλοχτένιστος, 131 όφτόν, 183 τριφτούτσικον, 199 πιπε-
ροτρίφτας, 215 μουχτερόν, 213 σευκλογούλια, 215 θρέφει (παρά 
Θεοδώρω Β' 102 τρέφωμαι), 225 ναύκλερος, 372 πέφτω. 

2) Παρά ιφ Ίλαρίωνι παρατηρούνται βιαιότεραι άποβολαί συλλαβών 
εκ της αρχής και του μέσου τών λέξεων, και καθόλου τοιαϋται αλλοιώ
σεις, οιαι καθόλον ειπείν δεν άπαντώσι παρά τω Θεοδώρω* πρβλ. Γ' 94 
πενήντα, 103 να 'γδάρη, 104 βόθα, 110 να τρως, 112 να πάς, 
181 νά πήρεν, 209 να 'χρίστην, 238 πρόπερσι, 260 άφου δε δώ, 
333 τό βαγ.γέλιον, 475 βγενικόπουλον, 572 τα Βγενίου, 325 
περπάτε ι , 342 'στακούς, 348 και πωρικά, 400 τό μάτιν (παρά 
Θεοδώρω Α' 46 ίμάτιον και 50 ίμάτιν), 385 κρουσιν (ΣΤ' 182 πώς 
ακούς), να τό πιτύχη· 429, νά τό φάσιν 430, 466 με λοκοτίνιν 
(και ΣΤ' 313), 488 τα δόντια, 506 ας πώ, 554 που με φελούν, 586 
άτος του, 613 τα γόνατα μου 'σθένησαν* ΣΤ' 242 πεθυμάς, 245 
μπηγοματσούκης , 366 ποκάμισον, 369 τό διώμαν, 370 πάγω 
κτλ. Τό παρά Θεοδώρω Α' 124 στη κ ει ευρίσκεται και εν τη Νέα Δια
θήκη. Τό νά ειχεκαταστή τότε σύνηθες καθα και τό με αντί μετά, και 
κυρα αντί χυρία. Και ή συγχώνευσις τών δύο ομοίων φθόγγων είς ενα, 
οίον ποίσω Α 154, έποικες 147, έποΤκεν 128, κακοδικήσω αντί 
κακοδιοικήσω Β 108, χροσοχοί από του χρυσοχός αντί χρυσοχόος Β' 
88, ή ου θελ' όψώνιν Β' 3 1 , τ' όσπίτιν Α' 90 κττ. δεν δύνανται να 
θεωρηθώσι μεγάλαι άνα>μαλίαι, διότι ταύτα ειχον από αιώνων επικρατή
σει (πρβλ. Einleitung in die Ngr. Grammatik). Μείζων ανωμαλία φαίνε
ται έν τφ πόλυσον 166, έκάτσεν Α' 199, έκατσα 233, να φάμεν 
αύτ. 243. Άλλα και πάλιν ταύτα φαίνονται ελάχιστα απέναντι τών του 
Ίλαρίωνος. 

3) Ομοίως μετασχηματίζει τα θέματα τών ενεστώτων ό Ίλαρίων 
δεινώς* πρβλ. Γ '390 στάσσει (καί ΣΤ'241 σύνασσε), 262 φέρνει, 380 
γεμόζουσιν, 400 σύρνω (καί ΣΤ' 351 σύρνει), 381·βάνουσιν καί ΣΤ' 
375, 376, 489 κάμμυζε, 512 άναισχυντίζη, 516 καί 521 κατηχίζει , 
ΣΤ 373 παθάνω κτλ. πρβλ. καί βόθα καί πουλειέται καί μασου-
μαι Γ 275 καί δ ιώχω εδιωχες 73, 503 κτλ., έπειτα Δ' 103 να έκ-
δέρνν], ΣΤ 126 έπαίρνει, 242 πεθυμάς, 372 τυλίγομαι . Ταΰτα καί 
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τά τούτοις όμοια μάτην ζητεί τις παρά τώ Θζοΰώρφ' πρβλ. ομοίως τα κα
κώς ήύξημένα παρ* 'ΐλαρίωνι, Γ' 454 και 462 ν' αν ή β ω και ν ανέβω 
κτλ. άτινα φαίνονται αλλότρια του Θεοδώρου (εν μόνον τοιούτον έχει ό 
Θεόδωρος, τό να σε ξεσφονδυλίση Α' 163 προς ο παραβάλλεται τό του 
Ίλαρίωνος Γ' 279 έξεπέση). 

Άλλ' αν τών διαφορών τούτων πολλά ι δύνανται ν' άποδοθώσι τοΐς με-
ταγραφευσιν, ύπάρχουσιν δμως άλλαι, αί', καθα ειπον, ϋποστηριζόμεναι 
υπό του μέτρου άποδείκνυνται γνήσιον κτήμα αύτου του ποιητου. Ούτω. 

4) κρώ=κρούωΓ'439, κρου=κρούει Σ Τ 3 5 7 , έπειτα π ερ π απ άτ ει, 
πρόπερσι, να τρως, να πας, άναισχυντίζει , κατηχίζει , άκους, 
άκου, ας πώ, λοκοτίνιν ατός του κλπ. Και αυτό τό καθολικόν σήμε
ρον δεν εϋρίσκομεν παρά τφ Ιλαρίωνι, ουχί δέ παρά τφ Θζοΰώρφ. Και 
δύναται μέν τις εν τισι χωρίοις να θεραπεύση δια της ορθογραφίας τό 
πράγμα, λ. χ. Γ στ. 152 

«και καν μη θέλω, δέσποτα, στανεό μου δεν έβγαίνω» 

άνθ' ου και μ'.ουδέν και μου 'δέν δύναται να γραφή, άφου κανονικώς 
δύο όμοιοι φθόγγοι συγχωνεύονται εις £να. 'Ομοίως ό στ. Γ' 234 

«και πρήσκετα ι ή κοιλία μου* τα δ' άλλα δέν τά λέγω» 

θεραπεύεται ευκόλως δια της γραφής τά δ' άλλα 'δέν τα λέγω, διότι 
τό ασθενές ου μετά τό ίσχυρόν α ώφειλε να έκβληθη. Και ό στιχ. ΣΤ 276 
«τ' εδώ δέν έχεις τόπον», ομοίως οικονομείται γραφομενος τ' εδώ 'δέν... 
διότι και ό φθόγγος ο είναι ισχυρότερος του ου. 

Άλλ' αν οί στίχοι ούτοι θεραπεύονται ούτως, υπάρχουν άλλοι ο'ί δια 
του μέτρου υποστηριζόμενοι διδάσκουσιν ότι ό Ίλαρίων άπήγγελλε και 
έγραψε δέν και δη είναι γνησιώτατον πρβλ. Γ' 245 

«παρά μικρόν δέν έλειψεν ίνα μέ θανατώσουν». 
ΣΤ 71 «αυτός όταν έμάνθανεν, ποτέ δέν έκτενίσθην». 
278 «μη βλέπης τό άπάκιν μας, δέν είσαι συ δια τούτο». 

5)'Ενεργητικούς παρατατικούς συνηρημένους είς—ουσαν και παρωχη
μένους εις—ασιν μόνος ό Ίλαρίων γράφει, ουχί δέ και ό Θεόδωρος, πρβλ. 
Γ' 138 ας με παραχωρούσαν, 239 μαγειρεύασίν τες, 242 έκό-
πτασιν, 272 ας έπουλούντασιν, ΣΤ' 88 παρεδώκασιν, 221 να 'χα-
σιν, 303 άδικούσαμεν, 305 ήθέλασιν, και Γ' 324 ας έγεμίζασιν, 
366 έκρίνασιν, 438 έθέκασιν, ΣΤ' 305 ούκ ήθέλασιν, 318 μέ δίδα-
σιν, '335 ψήνασιν. Ταύτα δέ καθώς και τά μνημονευθέντα άναισχυν-
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τίζει, κατηχίζει κτλ. άποδείκνυνται γνησιώτατα, και δια τούτο ουδείς 
δύναται να έκβάλη αυτά. 

6) 'Ομοίως τούτοις βεβαιούνται υπό του μέτρου και άλλαι διαφοραί, 
λ. χ. ή μετακίνησις του τόνου χάριν του μέτρου, πρβλ. Γ' 184 νά 'γέρ
θω, 229 κόλλειται αντί κολλουται, 379 μέτρων, 457 τί δίδουν, 592 
όλιγόν, 601 νά γέρθη, ΣΤ'47 ήρχομην, πρόνοια, άτινα μάτην τις θά 
έζήτει παρά τφ Θεοδώρφ, διότι ούτος ων έμπειρότεοος της Ελληνικής 
γλώσσης, όπως άπσδεικνύουσι και τα πολλά εν τη αρχαία Ελληνική 
συντεταγμένα αυτού έργα, ήδύνατο να στΐ/ουργτ\ ευχερώς και να μη 
βιάζη καί υιαστρί^Ί] ούτω την γλώσσαν. 

7) Ο Ιλαρίων ήτο αμαθέστερος του Θεοδώρου διό παρά τά κοινά και 
καθηρ.αξευμίνα κάτσε, άκου, κρώ, θρέφει, κουρταλίζω, σκουλήκια, 
τάχατε (Γ ' 307 και ΣΤ' 156 και 372), σώπασε (ΣΤ' 253), βιτσεάς 283, 
άντις νερόν 285,286, ά μ μ ή 325, ζουμίν (ό Θεόδωρος εν Α' 264 ζω-
μόν), μακάρι, πάλε 248, κλα ίγω ΣΤ'85, ουδέν έβλέπεις Δ 86, μα-
θόν Γ' 276, κυραδες 201 , όκάποσες 204, προσφάν 307, αύτου-
νον 360, έξεπέση, ψαθίν, βόθα, σφίξω, μουχτερόν, άθότυρα, 
φούκταν, θωρείς κτλ. κτλ. γράφει καί τίνα Άττικώτατα, λ. χ. πρόσ-
σχες πολλάκις, να δφς Γ' 90, έκδιδόασιν 352, προτιθέαασιν 357, 
έρχεται λέξων ό λόγος 29, ΣΊ ν47 λέξων ήρχομην κτλ. ή αποτολμά 
σύνθετα τερατω^Ί] και άλλα άντικρυς σφάλματα και άλλα γελοία πράγ
ματα" πρβλ. ΣΤ 68· καί ψόριιντο μονάλλαγος χειμών καί καλο
καίρι, 5 άνακρατορίας, 381 κράτος τρικράτιστον καί 397 τρισ-
κρατ ίστφ κράτει, 389 φ ιλεύσπλαγχνος , φιλότεχνος, φιλοίκτωρ, 
φιλοικτίρμων, 381 άπό παπποτερόθεν πάντως επί της σημασίας 
του πατρόθεν καί παππόθεν, τετραυγουστομόρφω, ληρομυθουρ-
γίας, ήλυθα, σκηπτροκρατορίας Δ' 2, Γ' 603 τω κράτει σου τ φ 
μέγα, τη κέλλη συνελθόντες ΣΤ' 296 κτλ. κτλ. Πάντα τά τοιαύτα 
άγνοεΤ ό Θεόδωρος, ούτινος ό λόγος καθόλου είπεΐν καθαρεύει τούτο μεν 
χυδαϊσμών, τοϋτο δε άρχαιοπινών λέξεων και συντάξεων. 

Αί γλωσσικαί άρα αναμφισβητήτως γνήσιαι διαφοραί αύται διδάσκου-
σιν ότι καί αί άλλαι, οσαι υπό του μέτρου μη υποστηρίζονται, δύνανται 
κάλλιστα νά είναι, και είναι, έπ' ίσης ^νγ\σκχ^ ούδ' οφείλονται, τουλάχι
στον ουχί πασαι, τοΤς μεταγραφευσιν, όπως ελέχθη. Θελήση δε μηδείς ν' 
άπονείμη πάσας τάς γλωσσικάς διαφοράς, ταύτας ένί και τω αύτφ ποιητή 
διατεινόμενος οτι ίσως ούτος συν τω /ρόνφ μετέβαλε τρόπον του γράφειν, 
ότι ίσως ούτος συν τφ χρόνφ αδιαλείπτως γράφων τήν άπλουστέραν ταύ-
την γλωσσικήν φάσιν, ην καθ' έκάστην περί εαυτόν ήκουε καί ην καί ου-
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τος έλάλει, κατέστη κατά μικρόν τολμηρότερος και δη παρελάμβανεν εκ 
της λαλουμένης πλείονα και μάλλον μεταβεβλημένα στοιχεία. Διότι ό 
Θεόδωρος Πρόδρομος ήτο λόγιος τών μάλιστα πολυγράφων των χρόνων αυ
τού, μετεχειρίζετο δ' έν τοΤς πολυπληθέσιν αυτού συγγράμμασι την χοι-
νήν, οποία τότε έν τω γραπτφ λόγω συνηθίζετο. Δεν φαίνεται δ' ευκο^ 
λον ουδέ πιθανόν, ότι άνήρ της αρχαίας γλώσσης ίκανώς έμπειρος,. δποΧον 
τον Θεόδωρον έλέγχουσι τα πολλά θεολογικά και γραμματικά κλπ. συγ
γράμματα αύτου, άνήρ ευχερέστατα πλέκων στίχους, δπως τα ποίημα -
τικά αύτου έργα μαρτυρουσιν, άνήρ δια παντός του βίου αυτού μεταχειρι-
ζόμενος τήν άρχαίαν, ήδυνατό ποτέ νά περιέλθη εις τοιαυτην κακοδαιμο-
νίαν ώστε νά στρεβλοί τήν γλώσσαν οίκτρώς (πρβλ. τφ> ί^έγα, άνακρα-
τορίας κλπ.). Και σημειωτέον οτι τήν στρέβλωσιν ταύτην δεν διέπραξεν 
έν τή αρχή, άλλα περί τα τέλη του βίου αύτου. Λέγω περί τά τέλη, διότι 
αν ύποτεθή οτι πάντα τά ποιημάτια ταύτα* συν ετάχθησαν υπό ενός και 
του αύτου ποιητου, ανάγκη απαραίτητος νά όμολογήσωμεν ότι περί τά 
τέλη του βίου αύτου έποιήθησαν τά ποιήματα ΣΤ και Γ . Εί'δομεν δηλ, 
ανωτέρω σελ. 105 ότι τό ΣΤ έποιήθη μικράν μετά το 1168 *). 'Επειδή δ' 
ώς ανωτέρω σελ. 103 είκάσαμεν, έτη τινά μετά ταύτα (άγνωστον ακρι
βώς πότε) ό πρότερον πένης λόγιος έκλείσθη εις τήν μονήν του Φιλόθεου, 
και μετά τίνα χρόνον (εξ μήνας) πάλιν πενόμενος συνέταξε τό Γ' τό κατά 
'Ηγουμένων ποιημάτιον, δήλον οτι ό Θεόδωρος, όστις προ του 1143, ήτοι 
ζώντος έτι του (χυτοχράτορος 'Ιωάννου του Κομνηνού, έποίει έν τή δημώ-
δει γλώσση πολιτικούς στίχους και όστις ου^ίποτε έπαυσε μελετών τους 
αρχαίους Γ/Ελληνας συγγραφείς και συγγραφών έν τη αρχαία, ό Θεόδωρος, 
λέγω, έμελλεν κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην πέντε και είκοσι περίπου έτη 
βραδύτερον δτε θά ήτο πάντως πάνυ πρεσβύτης (έν τοΤς προς τόν Ίωάν-
νην ποιήμασι λέγει εαυτόν γέροντα, ί'δε ανωτέρω σελ. 101, εί'δομεν δ' ότι 
ούτος γνωστός ων και [Μσ$ο$οτουμενος υπό του βασιλέως δεν τβύνατο 
έκεΤ νά λαλή ανακριβώς), νά μεταδιδαχθή μεν τρόπον του γράφειν, νά 
στρεβλοί δε τήν γλώσσαν καθ όν εί'δομεν τρόπον κτλ. Άλλ' αν ή ύπόθε-
σις αύτη καθ' α και αί λοιπαί, δι ων αποδίδονται πάντα τά ποιημάτια 
ταύτα ένί και τω αύτο5 ποιητή, εύρίσκωνται απίθανοι, τότε ανάγκη αμεί
λικτος επιβάλλει ήμΐν νά όμολογήσωμεν οτι αί ύπό του μέτρου ύποστη-
ριζόμεναι και δή αναμφισβητήτως γνήσιαι διαφοραί της γλώσσης του 

1) Κατ' αυτά το ς' ποίημα του Προδρόμου είναι νεώτερον τών στίχων του Μιχαήλ 
Γλυκά παρά Legrand αύτ. σελ. IS κέξ., δ καθ' α ό κ. Legrand αύτ. σελ. ιθ' άπέδειξεν 
εποιηθη τω 1156* τα του Θεοδώρου άρα ποιήματα Α' και Β ' είναι παλαιότερα τών στίχων 
του Γλυκά. 
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Ίλαρίωνος άπά της του Θεοδώρου καθιστώσι μεν καθ' α είπομεν, πιθανώ-
τατον ότι και αί λοιπαί όσαι υπό του μέτρου μη υποστηρίζωνται είναι έπ 
ίσης γνήσιαι του ποιητου και ουχί τών μεταγραφέων έργον, προστιθέμε-
ναι δε ταΐς άλλαις παρατηρηθείσαις διαφοραΤς αυτών ώς προς την ήλικίαν, 
ώς προς τον τρόπον κτλ. πείθουσι και αυτόν τόν Θωμαν, ότι τα μεν δυο 
πρώτα ποιήματα, άτινα καθαρεύουσι και χυδαϊσμών και Αττικησμών, άνή-
κουσι Θεοδώρω τω Προδρόμω, τφ γνωστή ήμΤν εκ πολλών και ποικίλων 
έν τη Κοινή συντεταγμένων πονημάτων τά δε λοιπά άλλω τινι νεωτέρω, 
συγγενεΤ ίσως αύτου, κατ' αρχάς μεν ζώντι έν τη πόλει λογιωτάτφ, έπει
τα δ' είσελθόντι είς την Μονήν του Φιλόθεου και γενομένω μοναχφ 
Ιλαρίωνι. ^Οτι δ' ούτος υπελείπετο μεν πολύ του Θεοδώρου κατά την παι-
δείαν ύπερέβαλε δ' εκείνον κατά τήν κολακείαν. Άποδειχθείσης δ' ούτω 
της διαφοράς τούτων ανάγκη ί'να πάντα τά υπό τό όνομα του Προδρόμου 
φερόμενα έργα υποβληθώσιν άκριβεΐ έρεύνη και έπί τη βάσει τών παρατη-
ρηθεισών οιαφορών ή και άλλων άνακαλυφθησομένων ετι άποδειχθή τίνα 
τούτων αποδοτέα τφ Θεοδώρω και τίνα τω Ιλαρίωνι. Τοιαύτη εργασία 
πολύ βεβαίως θα έπέχεε φώς έπί τά περί ών ο λόγος πονήματα και προ-
θύμως θά έπεχείρουν τω έργω, άλλ ατυχώς λόγοι ανεξάρτητοι της θελή
σεως μου άναγκάζουσί με ν αναβάλω αυτό ή και καταλίπω άλλοις. 

Είχον καταγράψει ανωτέρω ότε προς τόν φίλον και συνάδελφον κ. Σπ, 
Λάμπρον άνεκοίνωσα περί της προκειμένης έρεύνης* ό δε πάνυ ευγενώς 
έγνώρισέ μοι ότι έν τη βιβλιοθήκη της Μονής τών 'Ιβήρων άπόκεινται 
αντίγραφα τών του Προδρόμου πονημάτων και άμα απέστειλε μοι τά μέχρι 
τούδε έκτυπωθέντα φύλλα του δευτέρου τόμου τών έν τω Άγίω "Ορει χει
ρογράφων μετά σημειώσεως τών του Προδρόμου. Ίδοϋ αυτά: σελ. 33 άρ. 
11 (φ. 37a) «Θεοδώρου του Προδρόμου έξήγησις ώφελημωτάτη 
είς τήν γραμματ ικήν του Έ μ . Μοσχοπούλου πεμφθεΐσα προς 
τήν σεβαστοκρατόρησαν». 'Αρχ. Καθάπερ τό άνθρώπινον σώμα. 
τελ. και έχει ή τοιαύτη συζυγία έπί δευτέρου και τρίτου προσώ
που αυτής τήν οι δίφθογγον». Και σελ. 12 άρ. 6 (φ. 228a) «Του 
φιλοσοφωτάτου κυρ θιοοώροί) του Προδρόμου Σύντομος έξήγη-
σις τών ερωτημάτων». "Αρχ. καθάπερ τό άνθρώπινον σώμα φιλο-
λογωτάτη μοι βασιλίδων, τελ. 'Αλλ' ακριβώς έάν έπιγνως καί 
τοΐς έρωτώσί σε διασαφήσεις. Καί σελ. 18, αριθ. 95, 2 (φ. 70a) 
«Γραμματική συντεθεΐσα παρά του σοφωτάτου Θεοδώρου του 
έπίκλησιν εγ^οντος Πτωχοπροδρόμου». 'Αρχ. Καθάπερ τό άνθρώ
πινον σώμα φιλολογητάτη μοι βασιλίδων. Καί σελ. 19 αριθ. 96, 
3 (φ. 142a) [Θεοδώρου του Προδρόμου] Γραμματική. "Αρχ. [Κ]α-
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» θάπερ το άνθρώπινον σώμα. τελ. ενταύθα τέρμα του σοφού Θεο
δώρου σύνταγμα χειρός τλγ\υ.ονος (sic) φίλων άρίστ' εύρηκε 
τουτί τ ' ώ φίλε». Το λεγόμενον έν τη πρώτη σημειώσει ότι Θεόδωρος ο 
Πρόδρομος συνέταξεν έ]*ήγησιν εες τήν γραμματικήν του Εμ. Μοσχοπού
λου άκμάσαντος υπέρ τα εκατόν έτη βραδύτερον έπι τών Παλαιολόγων 
είναι όντως παράδοξον. Παρόμοιόν τι άναγινώσκεται και έν Φαβρικίου Βι
βλιοθήκη τόμ. VI σελ. 350 «In cod. Escorial. Theod. Prodr. gramma-
tica seu expositio in Moschopuli grammaticam». 'Ανάγκη άρα να υπο-
τεθή ή ότι τό πόνημα συνετάχθη υπό τίνος νεωτέρου όστις έπέγραψε τό 
όνομα Θεοδώρου του Προδρόμου εις ένδειξιν αρχαιότητος, δεν παρετήρησε 
οέ τό ούτω καταρτιζόμενον χρονολογικόν άτοπον, ή, όπερ όμως σφόδρα 
άπίθανον, ότι άλλος όμώνυμος; ζών μετά τον Μοσχόπουλον, συνέταξεν 
αυτό, ή τρίτον ότι είναι μεν γνήσιον Θεοδώρου του Προδρόμου τό πόνημα, 
άλλ' à άντιγράψας έχων έν νω τα διάσημα τότε γραμματικά έργα του 
Μοσχοπούλου ('Ερωτήματα Γραμματικά και Επιτομή νέα Γραμματικής 
κτλ.), ύπέλαβεν οτι τό έργον του Προδρόμου δύναται να χρησιμεύση ώς 
έξήγησις εις τήν Γραμματικήν του Μοσχοπούλου, διό και συνέταξε τήν 
έπιγραφήν του αντιγράφου ούτω ι). Τό ζήτημα θα λυθή, αν τις τό έν τή 
Μαδριτείω βιβλιοθήκη ευρισκόμενον πόνημα και πάντα τά έν τφ κατα-
λόγω του κ. Λάμπρου μνημονευόμενα γραμματικά του Προδρόμου πάρα-
βάλη προς άλληλα και προς τήν Γραμματικήν του Μοσχοπούλου, και 
βη αν ή λεγομένη έξήγησις εις τήν Γραμματικήν του Μοσχοπούλου σύμ
φωνη ή μή προς τάλλα και προς'τήν Γραμματικήν. Δυστυ'/ώς ελλείπει 
μοι όλως ό χρόνος προς τό ϊργον, άλλως δε ουδέν συμβάλλεται είς λύσιν 
του προκειμένου ζητήματος, αν δηλ. ό Θεόδωρος КУЛ à Ίλαρίων είναι έν και 
τό αυτό πρόσωπον ή δύο διάφορα' τό πολύ πολύ δυνατόν νά έ/ωμεν και 
άλλον Θεόδωρον Πρόδρομον νεώτερον του Μοσχοπούλου. 

Άλλ' ό φίλος κ. Λάμπρος εύηρεστήθη νά μοι στείλη και βιβλίον, ου 
έγώ έστερούμην, πολλού λόγου άξιον, τά του κ. Carl Neumann Griechi
sche G-eschichtschreiber und Geschichtsquellen im zwölften Jahrhun
dert, έν ω ό λόγιος συγγραφεύς μακρόν ποιείται λόγον και περί Θεοδώ
ρου του Προδρόμου. Έκ της αναγνώσεως του βιβλίου τούτου έτι μάλλον 
έπείσθην περί της αληθείας τών είρημένων μοιν Ούτω π. χ. έν σελ. 42 
αναφέρεται οτι της φαλάκρας αύτου ποιείται μνείαν ό Θεόδωρος και έν 
επιστολή τινι, ώστε βεβαιουται καί ή μεταβολή του κουδούπα εις κου-
ρούπα (άνωτ. σελ. 106). 'Ομοίως αναγράφεται αυτόθι σελ. 47 ότι ού-

1) Κ où ό κ. Krumbacher έν σελ. 366 της Βυζαντιακής Γραμματολογία; αύτου λέγει, 
οτι τα γραμματικά πονήματα τα τω Προδρομω αποδιδόμενα είναι ολίγον βέβαια. 
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τος άποτεινόμενος τω 1138 προς τον αυτοκράτορα Ιωάννην διατείνεται, * 
δτι καίτοι ονομάζεται Πρόδροαος ουδαμώς επιθυμεί της αυτής τω όμω-
νύμω έκείνω τροψης, ήτοι ακριδών και μέλιτος αγρίου, ουδέ των αυτών 
έκείνω ενδυμάτων, τριχών καμήλου και ζώνης δερμάτινης περί την όσφυν. 
Είδομεν δ' δτι και έν στ. 101 κέξ. του Β' την αυτήν περί τών εδεσμάτων 
γνώμην εκφράζει. 

Κατ' αυτά ό Θεόδωρος φαίνεται προφανώς ποιητής τών δυο πρώτων 
ποιημάτων τών δ' έξης ουχί, διότι πλην τών άλλο^ν τών ήδη μνημονευ
θέντος λόγων και άλλα τινά άντιβαίνουσι προς τήν ταυτισιν ταύτην. 
Ούτω λ. χ. κατά τα υπό Neumann σελ. 46 και 49 παρατεθειμένα φαί
νεται δτι είς τήν Μονήν τών Μαγγάνων ήθελε να προσληφθή ο γέρων 
Θεόδωρος, τουναντίον ό (έγκαταλιπών ώς φαίνεται τον πολλαχώς ουσά-
ρεστον αύτω έν τη πόλει βίον) νέος 'ΐλαρίων ανήκει εις τήν τών Φιλο-
θεϊτών. 

Ά.λλ' έκτος τούτων παρατέθησαν έν σελ. 46 υπό του κ. Neumann 
στίχοι τινές άξιοι ιδιαιτέρας σημειώσεως: 

«τρέμω και τήν έκμέτρησιν του κλήρου της ζωής μου, 
πτοεί με γαρ ό Πρόδρομος ό προδραμών εκείνος, 
ό ρήτωρ ό περίφημος, ο προτεθρυλλημένος, 
ή χελιδών ή μουσουργός, ή λαλ ίστατη γλώσσα, 
μή τόπον έτοιμάζη μοι και λίθον και γωνίαν. 
μονονουγΐ γαρ προσφωνεί και προμαρτυρεταί μοι 
και ρητορευει και θανών παρά νεκρών κευθμώνι 
κ.αί προκηρύττει και βοα και τάδε μοι προλέγει* 
έτοίμασον, ομότεχνε, τά σκευή της εξόδου, 
εύτρέπισον τους πόδας σου κρηπΐσι στερροτέραις. 
ήδη γαρ μέλλεις στέλλεσθαι και συ προς έκδημίαν. 
ταύτα τα προφοιβάσματα του φίλου μοι Προδρόμου 
συννέχει και συμπνίγει με και τρύχει καθ' ήμέραν». 

Οί στίχοι ούτοι συνετάχθησαν υπό του Θεοδώρου, δπως δηλουται 
τούτο μέν υπό της επιγραφής του χειρογράφου, έν ή λέγεται δτι ό μέγας 
οικονόμος τών Μαγγάνων του αγίου Κασιανου δεν έπείθετο να κατάταξη 
τόν Πρόδρομον είς τά άδελφατον κλπ., τούτο δε υπό του στίχου: «ήδη γαρ 
μέλλεις στέλλεσθαι και συ προς έκοημίαν», έν ω δηλουται δτι ο γράφων 
ταΰτα προς τόν Μανουήλ ήτο πρεσβυτης. Κατά ταύτα άρα ανάγκη νά 
όμολογήσωμεν και άλλον παλαιότερον Πρόδρομον, ου δέν αναφέρεται μέν 
το κυριον δνομα έν τούτοις, εξυμνείται δε ή ρητορική δεινότης και ή ποιη-



г. н. ХАДЖИДАКИСЪ: о ПРОДРОМАХЪ. 127 

τική (ομότεχνε) δύναμις. ?/Οτι δια τούτων εννοεί τον πάππον αύτου, δεν 
μοι φαίνεται πιθανόν (πάππου γαρ εύμοίρηκα Προορομωνύμου)* διότι εν 
τω πλήθει των επαίνων του παλαιού εκείνου Προδρόμου ό γράφων, αν 
ήτο αληθώς εκγονος εκείνου, δεν θα παρέλειπε να παρεμβάλη που και 
την μνείαν της προς εκείνον συγγενικής σχέσεως αύτου, ίνα ούτω και αυ
τός μεταλάβη του κλέους του προγονικού εμμέσως' έπειτα διότι εν ω 
λόγω μνημονεύει του πάππου Προδρόμου και του θείου αυτού Χρίστου, 
περί μεν του θείου λέγει ότι ην της Ρωσσικης πρόεδρος και αβρός εν λό-
γοις, περί δε του πάππου και ομωνύμου Προδρόμου ουδέν έπαινετικόν 
έπίθετον εκφέρει* πάντως διότι, όπως ήδη ό άοίδιμος. Κοραής εν Άτάκτ. 
Α' σελ. ζ' εικάζει, εις ουδέν είχεν εκείνος διαπρέψει. Ουδεμία δ' αμφιβολία 
ότι δεν θα παρέλειπε να καταγράψη και δια πολλών παραστήση τάς άρε-
τάς έκείνας, οίας ανωτέρω του προδραμόντος Προδρόμου, του ρήτορος και 
ποιητου' εξυμνεί, αν αύται άνηκον τω πάππω αυτού, άλλως τε και 
άφου προέκειτο ν' άποόείξη ότι κακώς έχαρακτηρίσθη ώς αιρετικός, αυτός 
ος εκ τοιούτων κατήγετο προγόνων (πρβλ. Φαβρικίου Βιβλ. Τόμ. Η 
σελ. 140—1 και Κοραή "Ατακτ. ένθα ανωτέρω). 

Όφείλομεν άρα να έννοήσωμεν υπό τον παλαιότερον Πρόδρομον, ος 
ποιητής και §ήτωρ εξυμνείται, ίσως εκείνον περί ου ό Φαβρίκιος έν 
Τόμ. IB σελ. 20δ κέξ. διαλαμβάνει άντιδιαστέλλων αυτόν του περί ου 
ήμίν ό λόγος Θεοδώρου, όν «τών ίερών κανόνων πρώτον σαφηνιστήν», 
«υπέρμαχον έρεισμα τών κανονικών παραδόσεων» και ευσεβή τών κανόνων 
διδάσκαλον και πολυμαθέστατον ίερέα όνομάζουσιν οί μετ' αυτόν άκμά-
σαντες. Λέγω ίσως, διότι καθ' α ό κ. Krumbacher έν τή Βυζαντιακή 
Γραμμ,ατολογία σελ. 675 και 680 λέγει, τα υπομνήματα ταύτα τα εις 
τα τών εκκλησιαστικών μελωδών Κοσμά και Δαμάσκηνου τροπάρια έξε-
δόθησαν υπό Stevenson έν Ρώμη τω 1888, υπό το όνομα Θεοδώρου του 
Προδρόμου. 70πως δήποτε, είτε ο περί ου ό λόγος Θεόδωρος είναι ό συγ
γραφεύς τών υπομνημάτων είτε μή, πάντως πρό αύτου ύπήρςε και άλλος 
Πρόδρομος, γνωστός τοίς τότε περί τα γράμματα άσ^ολουμένοις έπί τη 
εύγλωττία αύτου,' ώστε κατ' ανάγκην ου μόνον δύο, όπως διδάσκει ό κ. 
Neumann σελ. 53, άλλα τρείς διασταλτέρν Προδρόμους, πρώτον μεν τον 
ρητορικόν εκείνον, όστις ώς φαίνεται και ιερεύς ήτο, δεύτερον τον Θεόδωρον, 
και τρίτον τον Ιλαρίωνα, ός ήν μοναχές. 

Έν 'Αθήναις. 
Γ. Ν. Χατζιδάκις. 


