Θεόδωρος Πρόδρομος: ένας λόγιος ποιητής
του 12ου αιώνα
NIΚΟΛΑΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ
Όταν ξεκίνησα να γράφω την εισήγησή μου συνειδητοποίησα – από την πρώτη κιόλας
στιγμή – τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς τα 40 λεπτά δεν επαρκούν για να αναφερθεί
κάποιος σε έναν συγγραφέα που κατέχει μια από τις πιο εξέχουσες θέσεις τόσο στη
μακρόχρονη ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας όσο και στην ακόμη σχετικά νέα επιστήμη
της βυζαντινολογίας. Ο Θεόδωρος Πρόδρομος είναι κυρίως γνωστός για το ποιητικό του έργο,
αφού είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αλλά και πολυγραφότερους βυζαντινούς ποιητές
με μια παρακαταθήκη που ξεπερνά τους 17.000 στίχους. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε
ότι το συγγραφικό έργο του Προδρόμου δεν περιορίζεται μόνο στον έμμετρο λόγο, καθώς του
αποδίδονται επίσης περίπου 30 επιστολές,1 θεολογικά έργα, όπως μια εξήγηση στους κανόνες
του Κοσμά και του Ιωάννη του Δαμασκηνού2 – έργο που έτυχε μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλης
διάδοσης τόσο στη βυζαντινή όσο και στη μεταβυζαντινή περίοδο – καθώς και ένας βίος
του Αγίου Μελετίου του Νέου·3 επίσης, έργα φιλοσοφικής φύσεως, όπως ο ακόμη ανέκδοτος
σχολιασμός στο δεύτερο βιβλίο της πραγματείας Ἀναλυτικὰ Ὕστερα του Αριστοτέλη·4 έργα
σατιρικά,5 μια γραμματική6 καθώς και ένα από τα πιο γνωστά και σημαντικά μυθιστορήματα
του 12ου αιώνα: Τὰ κατὰ Ροδάνθην καὶ Δοσικλέα.7 Η ποικιλία και ο πλούτος του έργου του
μας επιτρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να τον χαρακτηρίσουμε ως
έναν από τους πιο «ολοκληρωμένους» βυζαντινούς λογίους.
Σκοπός της εισήγησής μου είναι να προσφέρω μια σφαιρική εικόνα τόσο για τον ίδιο τον
ποιητή όσο και για το ποιητικό του έργο. Η ομιλία μου χωρίζεται σε τρία μέρη· στο πρώτο, θα
αναφέρω μερικά βασικά βιογραφικά στοιχεία για τον Πρόδρομο. Στο δεύτερο μέρος, θα αναφερθώ
στο ποιητικό του έργο, και πιο συγκεκριμένα στο θεματικό περιεχόμενο των ποιημάτων του,
σε κάποια βασικά μοτίβα και σε κάποιες καινοτομίες που εισήγαγε ο Πρόδρομος στον ποιητικό
λόγο. Θα κλείσω την ομιλία μου με μια πολύ σύντομη αναφορά στη χειρόγραφη παράδοση του
συγγραφικού του έργου καθώς και στο λεγόμενο «προδρομικό ζήτημα».
1ο μέρος: Βιογραφικά στοιχεία
Παρότι η ζωή και η δράση του Προδρόμου έχουν υπάρξει αντικείμενο αρκετών μελετών,
δε θα μπορούσαμε να πούμε πως η εικόνα που έχουμε για τον ποιητή είναι ξεκάθαρη.
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Η βασική αιτία είναι ότι τις περισσότερες φορές αναγκαζόμαστε να βασίσουμε τα
συμπεράσματά μας σε σκόρπιες, αποσπασματικές και πολύ συχνά διφορούμενες σε σχέση
με το νόημά τους αναφορές που βρίσκουμε είτε στο ποιητικό του έργο είτε σε έργα άλλων
σύγχρονων συγγραφέων του 12ου αιώνα. Για παράδειγμα, ενώ γνωρίζουμε με βεβαιότητα
ότι ο Πρόδρομος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, καθώς το αναφέρει ο ίδιος σε ένα από
τα ποιήματά του,8 δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη χρονολογία γέννησής
του. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Παπαδημητρίου, ένας από τους πρώτους ερευνητές του
προδρομικού έργου, τοποθέτησε τη χρονολογία γέννησης του ποιητή ανάμεσα στα 1070
και 1077.9 Η πρότασή του όμως απορρίφθηκε από άλλους μελετητές, οι οποίοι με πειστικά
επιχειρήματα μετέθεσαν χρονικά τη γέννηση του ποιητή γύρω στο 1096.10 Ο Hörandner,
ο οποίος είναι ο εκδότης του μεγαλύτερου μέρους του ποιητικού έργου του Προδρόμου, αλλά
ταυτόχρονα και ο καλύτερος γνώστης του, τοποθέτησε τη γέννηση του ποιητή στο 1100 ±
4 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόδρομος ίσως να ήταν λίγο νεότερος από το δάσκαλό του
Στέφανο Σκυλίτζη, του οποίου η χρονολογία γέννησης μπορεί να τοποθετηθεί με απόλυτη
βεβαιότητα στο έτος 1096.11
Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ως κριτήριο τη δυνατή φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους
δύο άνδρες, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να πούμε ότι η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον
Σκυλίτζη και στον Πρόδρομο ήταν μικρή. Πιστεύω, όμως, ότι η διαφορά ηλικίας από τον έτερο
δάσκαλό του Μιχαήλ Ιταλικό θα πρέπει να ήταν αρκετά μεγαλύτερη, καθώς ο τελευταίος
(γεννημένος το 1090) σε μία επιστολή του προς τον Πρόδρομο αναφέρει χαρακτηριστικά:
περιμένουσι γὰρ οἱ γεραίτεροι τὰς τῶν νεοτέρων προσαγορείας, ἔπειτα κἀκεῖνοι
προσαγορεύουσι.12 Βάσει, λοιπόν, αυτής της αναφοράς, και σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι το πρώτο ποίημά του χρονολογείται στο έτος 1122,13 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
ο Πρόδρομος θα πρέπει να γεννήθηκε λίγο μετά το 1100.14

Ακόμα μεγαλύτερη ασάφεια επικρατεί πάντως ως προς τη χρονολογία θανάτου του ποιητή.
Σύμφωνα με τον Hörandner, ο θάνατός του θα πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στο 1156 και
1158/1159,15 καθώς το τελευταίο χρονολογημένο ποίημά του είναι ένας έμμετρος επιτάφιος
λόγος για το Μιχαήλ Παλαιολόγο, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας
στην Ιταλία στο τέλος του 1155 ή στις αρχές του 1156 (αρ. ποιημ. LXVI–LXVII), ενώ,
την ίδια στιγμή, σε ένα ποίημα του Μαγγανείου Προδρόμου, το οποίο χρονολογείται στα
1158/59, ο Πρόδρομος μνημονεύεται ως νεκρός.16 Αντίθετα, ο Kazhdan τοποθετεί το
θάνατο του ποιητή αρκετά αργότερα, και πιο συγκεκριμένα προς το τέλος της δεκαετίας
του 1160 ή ακόμα και προς το τέλος της επόμενης δεκαετίας. Ο Kazhdan χρησιμοποιεί
τρία επιχειρήματα για να στηρίξει την υπόθεσή του· πρώτον, στο γνωστό ποίημα για
το αδελφάτο, ο Μαγγάνειος δεν αναφέρεται στον Θεόδωρο Πρόδρομο αλλά πιθανότατα στον
παππού του.17 Δεύτερον, ο Πρόδρομος έγραψε κατά παραγγελία του Ανδρονίκου Καματηρού,
που βρέθηκε στο προσκήνιο από το 1157 μέχρι τη δεκαετία του ‘70, ένα επίγραμμα για μια
εικόνα της Θεοτόκου (αρ. ποιήμ. LVII). Και τρίτον, η ύπαρξη μιας έμμετρης μονωδίας για
τον Αλέξιο Κοντοστέφανο, ο οποίος έζησε τουλάχιστον μέχρι το 1166 ή ακόμα και μέχρι
το 1176. Παρόλο που ο Hörandner χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ποίημα ως νόθο, κυρίως,
εξαιτίας της χρονολογίας σύνθεσής του,18 ο Kazhdan διαφωνεί μαζί του και το κατατάσσει
στα αυθεντικά ποιήματα του Προδρόμου.19
Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι τα προαναφερθέντα επιχειρήματα του Kazhdan δεν
είναι καθόλου πειστικά και μπορούν εύκολα να αντικρουστούν.20 Όσον αφορά το πρώτο
επιχείρημα, ο Hörandner σε μια βιβλιοκρισία του έχει ήδη αποδείξει ότι η συγκεκριμένη
αναφορά έχει να κάνει με τον ίδιο τον ποιητή και όχι με κάποιον άλλο.21 Δεύτερον,
ο Ανδρόνικος Καματηρός γεννήθηκε περίπου το 111022 και προερχόταν από μια πολύ
ισχυρή οικογένεια,23 είναι πολύ πιθανό επομένως να είχε παραγγείλει το συγκεκριμένο
επίγραμμα αρκετά νωρίτερα. Επιπλέον, ο Καματηρός ήδη από το 1155 έφερε το αξίωμα
του ἐπὶ τῶν δεήσεων,24 δεν αποκλείεται λοιπόν εκείνη τη χρονική στιγμή να θέλησε με
το συγκεκριμένο επίγραμμα να ευχαριστήσει τη Θεοτόκο. Τέλος, σχετικά με το τρίτο
επιχείρημα του Kazhdan, ο Βάρζος, ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμένα με τη γενεαλογία
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των Κομνηνών, τοποθετεί το θάνατο το Αλέξιου Κοντοστέφανου στο έτος 1176·25 αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι ο Πρόδρομος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα ήταν περίπου 75
χρόνων. Η υπόθεση του Kazhdan αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, αν λάβουμε μάλιστα
υπ’ όψιν μας ότι ο Πρόδρομος έπασχε από ευλογιά, μια πολύ σοβαρή ασθένεια για την οποία
κάνει λόγο τόσο στο ποιητικό όσο και στο επιστολογραφικό του έργο ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1140.
Η έλλειψη πληροφοριών και η αοριστία για τη ζωή του Προδρόμου δεν περιορίζεται
όμως στα χρονικά όρια δραστηριότητας του ποιητή. Εξίσου λίγες είναι οι πληροφορίες που
έχουμε στη διάθεσή μας για την οικογένεια του ποιητή, το στενό και ευρύτερο περιβάλλον
του, καθώς και για την εκπαίδευση που έλαβε. Σε δύο μόνο σημεία του ποιητικού του έργου
αναφέρει ότι ο πατέρας του έφερε το ίδιο όνομα,26 ενώ σε ένα άλλο ποίημα τον χαρακτηρίζει
ως έναν άνθρωπο μορφωμένο και πολυταξιδεμένο.27 Κάποιες επιπλέον πληροφορίες για
την οικογένειά του μπορούμε να εντοπίσουμε στο ιστορικό ποίημα LIX, όπου ο Πρόδρομος
υπερασπίζεται τον εαυτό του εναντίον κάποιου Βαρύ, καθώς ο τελευταίος τον είχε κατηγορήσει
ως αιρετικό. Στον στίχο 186 του συγκεκριμένου ποιήματος αναφέρει ότι και ο παππούς
του λεγόταν Πρόδρομος, ενώ στους επόμενους δύο στίχους κάνει λόγο για κάποιο θείο του,
ο οποίος λεγόταν Χριστὸς και κατείχε κάποιο υψηλό εκκλησιαστικό αξίωμα στην ευρύτερη
περιοχή της Ρωσίας. Πολλοί μελετητές μάλιστα τον έχουν ταυτίσει με το μητροπολίτη
Κιέβου Ιωάννη Β΄,28 ενώ ο Kazhdan με τον επίσκοπο Σμολένσκ που έδρασε περί τα μέσα του
12ου αιώνα.29 Και στις δύο περιπτώσεις όμως τα επιχειρήματα των μελετητών στερούνται
απτών αποδεικτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλές υποθέσεις.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, δάσκαλοί του ήταν ο Στέφανος Σκυλίτζης, ο οποίος πριν γίνει
μητροπολίτης Τραπεζούντας υπήρξε δάσκαλος στο ορφανοτροφείο του Αγίου Πέτρου
και Παύλου,30 καθώς και ο μετέπειτα μητροπολίτης Φιλιππούπολης Μιχαήλ Ιταλικός.
Κάποιες βασικές πληροφορίες για τη μόρφωσή του αντλούμε από το ποίημα XXXVIII,
όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε με την τέχνη της γραμματικής, την οποία
μάλιστα παρομοιάζει με μια απέραντη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στη συνέχεια πέρασε
στα στενά αλλά και ορμητικά νερά της ρητορικής, ενώ στο τέλος τον δέχθηκε ο ωκεανός της
φιλοσοφίας.31 Βέβαια, τη μεγαλύτερη απόδειξη για το εύρος της μόρφωσής του αποτελούν
τα ίδια τα έργα του, καθώς εκεί βρίσκουμε αναρίθμητες παραπομπές τόσο σε κλασικούς
όσο και σε βυζαντινούς συγγραφείς. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν ο Όμηρος, οι τραγικοί

ποιητές, ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ο Γεώργιος Πισίδης, ο Χριστόφορος Μυτιληναίος, και
φυσικά τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.32
Τέλος, το ερώτημα κατά πόσο ο ίδιος Πρόδρομος υπήρξε δάσκαλος έχει προκαλέσει
ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των μελετητών. Ο Browning, βάσει μιας επιστολής του
Προδρόμου προς το δάσκαλό το Μιχαήλ Ιταλικό, υποστήριξε ότι ο Πρόδρομος διέμενε στο
ορφανοτροφείο των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που τον 12ο αιώνα αποτέλεσε
τμήμα της λεγόμενης Πατριαρχικής σχολής.33 Αναφέρει μάλιστα ότι ο Πρόδρομος δίδαξε
εκεί είτε ως γραμματικός είτε ως μαΐστωρ τῶν ῥητόρων.34 O Hörandner, από την άλλη
πλευρά, αντιμετώπισε με σκεπτικισμό την πρόταση του Browning, και χρησιμοποιώντας
ως βάση τη χρονολογία συγγραφής αυτής της επιστολής – δεκαετία του 1140 – αναφέρει
ότι ο Πρόδρομος, λόγω της σοβαρότητας της ασθένειάς του, πιθανότατα απλώς διέμενε στο
ορφανοτροφείο χωρίς απαραίτητα να διδάσκει.35
Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά στοιχεία – μερικά από τα οποία τα αναφέρει και
ο Hörandner –36 που μαρτυρούν τη διδακτική δραστηριότητα του Προδρόμου. Πρώτα απ’
όλα, υπάρχουν αρκετές αναφορές στο ποιητικό του έργο· θα αναφέρω, για παράδειγμα,
το ιστορικό ποίημα LXXI προς τον αυτοκρατορικό γραμματέα Θεόδωρο Στυπιώτη, όπου
ο Πρόδρομος ξεκινάει το ποίημα ως εξής: Ὦ βέλτιστε γραμματικῶν καὶ μαθητῶν καὶ
φίλων. Στους στίχους μάλιστα 7–15 του ίδιου ποιήματος θυμίζει στον πρώην μαθητή του
ότι τον δίδαξε σχεδογραφία, γραμματική και ποίηση, και πως για τον Στυπιώτη τα λόγια του
ήταν τροφή και νερό, ενώ τα αυτοκρατορικά εγκώμια τον συνάρπαζαν. Παρόμοιες αναφορές
υπάρχουν και σε έργα άλλων συγγραφέων του 12ου αιώνα: π.χ. ο Νικήτας Ευγενιανός σε μια
μονωδία του για τον Πρόδρομο γράφει: γλῶτταν (sc. Πρόδρομος) ἀσόφους σοφίζουσαν.37
Ένα ακόμη στοιχείο αποτελεί η συγγραφή μιας γραμματικής· το έργο αυτό μπορεί να είναι
αφιερωμένο στη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη, αλλά αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα στη
συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε και ως σχολικό εγχειρίδιο.38 Το πιο πειστικό ίσως στοιχείο
αποτελεί η ενασχόληση του ποιητή με τη σχεδογραφία, όπως αυτή αποτυπώνεται με την
παραγωγή του έργου Σχέδη τοῦ μυός,39 αλλά και μιας σειράς άλλων σχεδών.40 Τέλος,
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το εύρος και ο πλούτος του συγγραφικού του έργου είχαν
καταστήσει τον Πρόδρομο έναν από τους πιο περιζήτητους δασκάλους του 12ου αιώνα.
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το ιστορικό ποίημα LXXI προς τον αυτοκρατορικό γραμματέα Θεόδωρο Στυπιώτη, όπου
ο Πρόδρομος ξεκινάει το ποίημα ως εξής: Ὦ βέλτιστε γραμματικῶν καὶ μαθητῶν καὶ
φίλων. Στους στίχους μάλιστα 7–15 του ίδιου ποιήματος θυμίζει στον πρώην μαθητή του
ότι τον δίδαξε σχεδογραφία, γραμματική και ποίηση, και πως για τον Στυπιώτη τα λόγια του
ήταν τροφή και νερό, ενώ τα αυτοκρατορικά εγκώμια τον συνάρπαζαν. Παρόμοιες αναφορές
υπάρχουν και σε έργα άλλων συγγραφέων του 12ου αιώνα: π.χ. ο Νικήτας Ευγενιανός σε μια
μονωδία του για τον Πρόδρομο γράφει: γλῶτταν (sc. Πρόδρομος) ἀσόφους σοφίζουσαν.37
Ένα ακόμη στοιχείο αποτελεί η συγγραφή μιας γραμματικής· το έργο αυτό μπορεί να είναι
αφιερωμένο στη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη, αλλά αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα στη
συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε και ως σχολικό εγχειρίδιο.38 Το πιο πειστικό ίσως στοιχείο
αποτελεί η ενασχόληση του ποιητή με τη σχεδογραφία, όπως αυτή αποτυπώνεται με την
παραγωγή του έργου Σχέδη τοῦ μυός,39 αλλά και μιας σειράς άλλων σχεδών.40 Τέλος,
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το εύρος και ο πλούτος του συγγραφικού του έργου είχαν
καταστήσει τον Πρόδρομο έναν από τους πιο περιζήτητους δασκάλους του 12ου αιώνα.
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2ο μέρος: Το ποιητικό έργο του Προδρόμου
Ο Hörandner στην εισαγωγή της έκδοσής του για τα ιστορικά ποιήματα έχει συντάξει έναν
αναλυτικό κατάλογο για το σύνολο του προδρομικού έργου· στον κατάλογο αυτό κεντρική
θέση κατέχουν τα 113 αυθεντικά ποιητικά του έργα,41 τα οποία μπορούν να χωριστούν σε
τέσσερις βασικές κατηγορίες: α) τα ιστορικά ποιήματα, β) τα θεολογικά ποιήματα, γ) τα
σατιρικά ποιήματα και δ) μια ομάδα ποιημάτων των οποίων η θεματική ποικίλλει.
Αυτά τα 113 διασωθέντα ποιήματα αποτελούν αναμφισβήτητα την καλύτερη απόδειξη
για τη γόνιμη δράση του ποιητή μας. Φυσικά, στην πλούσια ποιητική του παραγωγή
συνέβαλε και το γεγονός ότι ο Πρόδρομος ήταν ένας «επαγγελματίας ποιητής», αυτό που
περιγράφεται ακόμη ακριβέστερα με το γερμανικό όρο Auftragsdichter. Ο Πρόδρομος βέβαια
δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα, καθώς οι περισσότεροι ποιητές – ειδικά από τις αρχές
του 12ο αιώνα – συνηθίζουν να λαμβάνουν για τα έργα τους ως αντάλλαγμα κάποιου είδους
αμοιβή, η οποία μπορεί να είναι χρηματικής φύσεως ή κάποια επιφανής και επικερδής θέση
τόσο στη δημόσια όσο και στην εκκλησιαστική διοίκηση της αυτοκρατορίας.42 Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σχέσης εξάρτησης ανάμεσα στους διανοούμενους της
εποχής και τους παραγγελιοδότες των έργων τους, την οποία, μάλιστα, θα μπορούσαμε να
τη χαρακτηρίσουμε ως μια σχέση προστάτη και προστατευομένου.43 Σε αυτό το παγιωμένο
σύστημα πρέπει να εισήχθη και ο Πρόδρομος μετά το πέρας των σπουδών του, πιθανότατα
από το δάσκαλό το Μιχαήλ Ιταλικό, ο οποίος ανήκε ήδη στον κύκλο της Ειρήνης Δούκαινας.44
Από το 1122 μάλιστα και εξής η αυτοκρατορική οικογένεια των Κομνηνών αποτελεί
τον κύριο παραγγελιοδότη των ποιημάτων του, καθώς 55 από τα 113 ποιήματα είναι
αφιερωμένα σε κάποιο από τα μέλη της.45
Τα περισσότερα απ’ αυτά τα ποιήματα είναι αφιερωμένα στον αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄
Κομνηνό (1118–1143). Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι ο Πρόδρομος αποτέλεσε «τον
προσωπικό ποιητή» του αυτοκράτορα Ιωάννη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι
ανήκε στον πολύ στενό κύκλο του. Όσον αφορά τη θεματική αυτών των έργων, ο ποιητής
στα περισσότερα απ’ αυτά εξυμνεί κάποια στρατιωτική επιτυχία του αυτοκράτορα εναντίον
των βαρβάρων. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τον έντονο μιλιταρισμό της δυναστείας
των Κομνηνών και κατ’ επέκταση με το ιδιαίτερο βάρος που δίνεται στην ανάδειξη των
στρατιωτικών αρετών του εκάστοτε αυτοκράτορα.46 Σε κανένα σημείο του ποιητικού του
έργου δεν βλέπουμε, για παράδειγμα, τον ποιητή να θαυμάζει τον αυτοκράτορα για τη
φιλομάθειά του ή για το πόσο δίκαιος ήτανε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακόμα

και σε περιπτώσεις, όπου άμεσος σκοπός του ποιήματος δεν είναι να εξυμνήσει κάποια
συγκεκριμένη στρατιωτική επιτυχία του αυτοκράτορα, υπάρχει σαφής αναφορά στα
στρατιωτικά κατορθώματά του. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ένα επιτάφιο
ποίημα (αρ. ποιήμ. ΧΧΙΧ) προς τιμήν του Ιωάννη, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις
στρατιωτικές αρετές και ικανότητες του αυτοκράτορα, καθώς στους 13 από τους 52 στίχους
ο ποιητής αναφέρεται ονομαστικά στις πόλεις και στα έθνη που υπέταξε και υποδούλωσε.
Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο τονίζεται ιδιαίτερα στα ποιήματα του Προδρόμου για τον
Ιωάννη Β΄ Κομνηνό, είναι το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας γεννήθηκε στην πορφύρα. Τον
αποκαλεί τουλάχιστον πενήντα φορές πορφυρογέννητο, ενώ πλούσιο και πρωτότυπο είναι
και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται στο γεγονός αυτό: πορφυρόβλαστος,
πορφυρανθής, πορφυράκτινος, πορφυραυγής και πορφυρογεννής. Τέλος, όπως έχει ήδη
επισημανθεί από άλλους μελετητές, ο Πρόδρομος χρησιμοποιώντας κάποια συμβατικά
μέσα των αυτοκρατορικών εγκωμίων παρομοιάζει συνήθως τον Ιωάννη είτε με τον ήλιο είτε
με λιοντάρι.47
Η θεματική του προδρομικού έργου δεν περιορίζεται όμως στον αυτοκράτορα Ιωάννη και
στις στρατιωτικές επιτυχίες του. Στο ποίημα XIII που φέρει τον τίτλο: Εἰς γάμον βασιλικὸν
παιάνις ·τοῖς δήμοις, ο Πρόδρομος έγραψε για τον γάμο μιας εκ των θυγατέρων του
αυτοκράτορα Ιωάννη. Περίπου την ίδια θεματική έχει και το ποίημα με τίτλο: Εἰσιτήριοι ἐπὶ
τῇ νυμφευθείση ἐξ Ἀλαμανῶν τῷ πορφυρογεννήτῳ κῦρ Μανουὴλ καὶ σεβαστοκράτορι (αρ.
ποιήμ. ΧΧ), όπου ο ποιητής καλωσορίζει τη μελλοντική γυναίκα του Μανουήλ Κομνηνού
(1143–1180) Bertha-Ειρήνη του Sulzbach.48 Ο ποιητής αφορμάται επίσης από το θάνατο
μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας: π.χ. το ιστορικό ποίημα με τίτλο: Ἐπιτάφιοι
τῇ μακαρίτιδι βασιλίσσῃ Ῥωμαίων κυρᾷ Εἰρήνῃ ὡς ἀπὸ τῆς κειμένης (αρ. ποιήμ. VII)
είναι ένας επιτάφιος λόγος για την Ειρήνη της Ουγγαρίας, τη σύζυγο του αυτοκράτορα
Ιωάννη Β΄ Κομνηνού. Βέβαια, ο μεγαλύτερος αριθμός επιτάφιων ποιημάτων είναι και
πάλι αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Ιωάννη. Δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν από
το προδρομικό έργο και ποιήματα για τις γεννήσεις μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας,
όπως, για παράδειγμα, το ποίημα για τη γέννηση του σεβαστοκράτορα Ισαακίου Κομνηνού
(αρ. ποιήμ. XLII).
Τέσσερα από τα ιστορικά ποιήματα (αρ. ποιημ. ΧLIV–XLVIII) του Προδρόμου
σχετίζονται με τη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη, η οποία θεωρείται η πιο σημαντική
προστάτιδα των γραμμάτων το 12ο αιώνα.49 Η αφιέρωση αυτών των τεσσάρων ποιημάτων,
καθώς και μιας γραμματικής μας επιτρέπουν μάλιστα να τον τοποθετήσουμε στο λεγόμενο
«κύκλο», τον οποίο είχε δημιουργήσει η Ειρήνη και στον οποίο ανήκαν μερικοί από τους πιο
σημαντικούς συγγραφείς της εποχής, όπως ο Μαγγάνειος Πρόδρομος, ο Ιωάννης Τζέτζης,
ο Κωνσταντίνος Μανασσής και ο Ιάκωβος Μοναχός. Μια άλλη σημαντική ομάδα αποτελείται
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και σε περιπτώσεις, όπου άμεσος σκοπός του ποιήματος δεν είναι να εξυμνήσει κάποια
συγκεκριμένη στρατιωτική επιτυχία του αυτοκράτορα, υπάρχει σαφής αναφορά στα
στρατιωτικά κατορθώματά του. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά ένα επιτάφιο
ποίημα (αρ. ποιήμ. ΧΧΙΧ) προς τιμήν του Ιωάννη, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις
στρατιωτικές αρετές και ικανότητες του αυτοκράτορα, καθώς στους 13 από τους 52 στίχους
ο ποιητής αναφέρεται ονομαστικά στις πόλεις και στα έθνη που υπέταξε και υποδούλωσε.
Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο τονίζεται ιδιαίτερα στα ποιήματα του Προδρόμου για τον
Ιωάννη Β΄ Κομνηνό, είναι το γεγονός ότι ο αυτοκράτορας γεννήθηκε στην πορφύρα. Τον
αποκαλεί τουλάχιστον πενήντα φορές πορφυρογέννητο, ενώ πλούσιο και πρωτότυπο είναι
και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται στο γεγονός αυτό: πορφυρόβλαστος,
πορφυρανθής, πορφυράκτινος, πορφυραυγής και πορφυρογεννής. Τέλος, όπως έχει ήδη
επισημανθεί από άλλους μελετητές, ο Πρόδρομος χρησιμοποιώντας κάποια συμβατικά
μέσα των αυτοκρατορικών εγκωμίων παρομοιάζει συνήθως τον Ιωάννη είτε με τον ήλιο είτε
με λιοντάρι.47
Η θεματική του προδρομικού έργου δεν περιορίζεται όμως στον αυτοκράτορα Ιωάννη και
στις στρατιωτικές επιτυχίες του. Στο ποίημα XIII που φέρει τον τίτλο: Εἰς γάμον βασιλικὸν
παιάνις ·τοῖς δήμοις, ο Πρόδρομος έγραψε για τον γάμο μιας εκ των θυγατέρων του
αυτοκράτορα Ιωάννη. Περίπου την ίδια θεματική έχει και το ποίημα με τίτλο: Εἰσιτήριοι ἐπὶ
τῇ νυμφευθείση ἐξ Ἀλαμανῶν τῷ πορφυρογεννήτῳ κῦρ Μανουὴλ καὶ σεβαστοκράτορι (αρ.
ποιήμ. ΧΧ), όπου ο ποιητής καλωσορίζει τη μελλοντική γυναίκα του Μανουήλ Κομνηνού
(1143–1180) Bertha-Ειρήνη του Sulzbach.48 Ο ποιητής αφορμάται επίσης από το θάνατο
μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας: π.χ. το ιστορικό ποίημα με τίτλο: Ἐπιτάφιοι
τῇ μακαρίτιδι βασιλίσσῃ Ῥωμαίων κυρᾷ Εἰρήνῃ ὡς ἀπὸ τῆς κειμένης (αρ. ποιήμ. VII)
είναι ένας επιτάφιος λόγος για την Ειρήνη της Ουγγαρίας, τη σύζυγο του αυτοκράτορα
Ιωάννη Β΄ Κομνηνού. Βέβαια, ο μεγαλύτερος αριθμός επιτάφιων ποιημάτων είναι και
πάλι αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Ιωάννη. Δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν από
το προδρομικό έργο και ποιήματα για τις γεννήσεις μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας,
όπως, για παράδειγμα, το ποίημα για τη γέννηση του σεβαστοκράτορα Ισαακίου Κομνηνού
(αρ. ποιήμ. XLII).
Τέσσερα από τα ιστορικά ποιήματα (αρ. ποιημ. ΧLIV–XLVIII) του Προδρόμου
σχετίζονται με τη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη, η οποία θεωρείται η πιο σημαντική
προστάτιδα των γραμμάτων το 12ο αιώνα.49 Η αφιέρωση αυτών των τεσσάρων ποιημάτων,
καθώς και μιας γραμματικής μας επιτρέπουν μάλιστα να τον τοποθετήσουμε στο λεγόμενο
«κύκλο», τον οποίο είχε δημιουργήσει η Ειρήνη και στον οποίο ανήκαν μερικοί από τους πιο
σημαντικούς συγγραφείς της εποχής, όπως ο Μαγγάνειος Πρόδρομος, ο Ιωάννης Τζέτζης,
ο Κωνσταντίνος Μανασσής και ο Ιάκωβος Μοναχός. Μια άλλη σημαντική ομάδα αποτελείται
47
48
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Βλ. HÖRANDNER 1974, 79–109 και JEﬀREYS 2011, 28.
Ibid., 268–270.
Για τη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη βλ. BARZOS 1984, I, 362–378· JEFFREYS 1994, 40–68 και RHOBY 2009, 305–336.
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από ποιήματα που απευθύνονται σε διάφορους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως στον
ορφανοτρόφο Αλέξιο Αριστηνό (αρ. ποιήμ. LVI), το λογοθέτη Στέφανο Μελή (αρ. ποιήμ.
LXVIII–LXX), και σε πρώην μαθητές του, όπως το γραμματικό Θεόδωρο Στυπιώτη (αρ.
ποιήμ. LXXI–LXXIII). Αυτά τα ποιήματα μας προσφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες
για την επισφαλή κοινωνική και οικονομική θέση του Προδρόμου, καθώς γίνεται φανερό
ότι ο ποιητής δεν είχε άμεση πρόσβαση στο παλάτι και γι’ αυτό τον λόγο έπρεπε συχνά να
απευθυνθεί στους προστάτες του ούτως ώστε να λάβει την αμοιβή του. Ο Πρόδρομος δεν
δίστασε, όμως, να κάνει λόγο για τη φτώχεια του και στα ποιήματα τα οποία απευθύνονται
στον ίδιο τον αυτοκράτορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ιστορικό ποίημα ΧV,
όπου ο ποιητής παραπονιέται στον Ιωάννη Κομνηνό αναφέροντας ότι ενώ ο αυτοκράτορας
διεξάγει επιτυχώς πολέμους εναντίον των βαρβάρων, δεν πράττει το ίδιο με τον εχθρό του
ποιητή που δεν είναι άλλος από την πενία του.50 Τα συγκεκριμένα χωρία, στα οποία ο ποιητής
παραπονιέται για τη φτώχεια του και τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει,
είναι διάσπαρτα στο προδρομικό έργο, ενώ είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Πρόδρομος
χαρακτηρίζεται από αρκετούς μελετητές ως ο πατέρας της επαιτικής ποίησης.51
Μεγάλη είναι η συνεισφορά του ποιητή και στη θεολογική ποίηση. Την πρώτη θέση
κατέχουν τα Τετράστιχα για την Παλαιά και Καινή Διαθήκη.52 Στο συγκεκριμένο ποιητικό
έργο ο Πρόδρομος σε 293 ζεύγη τετραστίχων (ένα σε δωδεκασύλλαβο και ένα σε εξάμετρο),
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διήγησης τόσο της Παλαιάς όσο και Καινής Διαθήκης,
χωρίς όμως να διστάζει να συμπεριλάβει και γεγονότα, τα οποία δεν ανήκουν στη διήγηση
της Βίβλου, όπως, λ.χ. η Κοίμηση της Θεοτόκου.53 Εκτός από τα Τετράστιχα για την Παλαιά
και Καινή Διαθήκη, ο Πρόδρομος αφιέρωσε και μια σειρά τετραστίχων στους πατέρες
της εκκλησίας: Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Μέγα Βασίλειο και Ιωάννη Χρυσόστομο.54 Επίσης,
σώζονται πολυάριθμα ποιήματα – επιγράμματα για τη Θεοτόκο, το Χριστό, καθώς και για
ένα πλήθος αγίων, όπως τον άγιο Γεώργιο, την αγία Βαρβάρα, τον άγιο Δημήτριο κλπ., ενώ,
όπως μαρτυρούν και οι τίτλοι μερικών επιγραμμάτων, κάποια απ’ αυτά χρησιμοποιήθηκαν
και σε διάφορα αντικείμενα τέχνης· για παράδειγμα, ο αριθμός 130 από τον κατάλογο του
Hörandner αφορά ένα επίγραμμα που χαράχθηκε σε μια εικόνα της Θεοτόκου.55 Τέλος,
ένα ζεύγος θεολογικών ποιημάτων μαρτυρούν τις καινοτομίες που εισήχθησαν στην τέλεση
της βυζαντινής λειτουργίας το 12ο αιώνα. Πρόκειται για τα ποιήματα με τον αριθμό 123

και 133· μια προσεκτική ανάγνωση των δύο τελευταίων στίχων των δύο αυτών ποιημάτων
αποκαλύπτει πως πρόκειται για «έμμετρους προλόγους» (recited metrical prefaces),56 οι οποίοι
απαγγέλλονταν σε εκκλησιαστικό περιβάλλον πριν από κάποιο ομιλητικό ή αγιολογικό έργο.
Τα δύο προδρομικά μάλιστα ποιήματα αποτελούν την πρώτη μαρτυρία για τη συγκεκριμένη
πρακτική, η οποία διήρκεσε περίπου δύο αιώνες (ως τα μέσα του 14ου αιώνα).57
Πριν αναφερθώ στη χειρόγραφη παράδοση του προδρομικού έργου, θα ήθελα να κάνω
μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το ποιητικό έργο του. O ποιητής προσπάθησε
να εισαγάγει στα ποιήματά του στοιχεία από άλλα λογοτεχνικά είδη. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο αριθμός 120 από τον κατάλογο του Hörandner, όπου μεταξύ άλλων,
εμπεριέχεται και ένα ποίημα 12 ελεγειακών διστίχων προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου.
Ο Πρόδρομος γνωρίζοντας πολύ καλά το επιστολογραφικό έργο του Παύλου του αφιερώνει
ένα ποίημα το οποίο σε αρκετά σημεία θυμίζει έντονα μια βυζαντινή επιστολή (στ. 20 φίλη
κεφαλή, στ. 3 ἐμὸν ἦτορ Παῦλε, στ. 4 φίλτρῳ ὑπ’ ἀμβροσίῳ θυμὸν ἁλισκόμενος, στ. 21
ἀλλά με ὀξὺς ἔσωθι βιάσκεται ἰὸς ἐρώτων).
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EIDENEIER 1982–1983, 140· πρβλ. επίσης KULHÁNKOVÁ 2010, 241–256.
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LAUXTERMANN 1999, 368.
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κριτική έκδοση για τα τετράστιχα στους Μέγα Βασίλειο και Ιωάννη Χρυσόστομο.
Το συγκεκριμένο ποίημα παραμένει ακόμη ανέκδοτο βλ. HÖRANDNER 1974, 48. Σκοπεύω να το εκδώσω μαζί
με κάποια άλλα προδρομικά ποιήματα στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με τίτλο: Studies in the
poetical work of Theodoros Prodromos: A critical edition of selected poems with introduction and commentary
(επιβλέποντες καθηγητές: Andreas Rhoby, Theodora Antonopoulou, Andreas E. Müller).

3ο μέρος:
Α. Χειρόγραφη παράδοση:
Η μεγάλη διάδοση τόσο του ποιητικού όσο και του πεζού έργου του Προδρόμου είναι
δεδομένη· ο Hörandner, ο πρώτος που μελέτησε επισταμένα τη χειρόγραφη παράδοση
του προδρομικού έργου, μας προσφέρει έναν κατάλογο με 465 χειρόγραφα, τα οποία
χρονολογούνται από το 12ο ως και το 19ο αιώνα,58 και στα οποία σώζονται ένα ή και
περισσότερα προδρομικά έργα. Ο αριθμός αυτός μάλιστα αυξάνεται όλο και περισσότερο
με τη δημοσίευση νέων κριτικών εκδόσεων των προδρομικών έργων. Για παράδειγμα,
ο Παπαγιάννης στην έκδοση του για τα τετράστιχα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
εντόπισε 53 νέα χειρόγραφα που δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Hörandner,59 ενώ είναι
ενδεικτικό ότι ο Lauxtermann στη βιβλιοκρισία του για την έκδοση του Παπαγιάννη πρόσθεσε
ακόμα δύο χειρόγραφα.60 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ποίημα
Εἰς τὰς ἀρετὰς καὶ κακίας·61 σύμφωνα με τον κατάλογο του Hörandner, το ποίημα μας
παραδίδεται σε οκτώ χειρόγραφα· παρόλα αυτά έχω ήδη εντοπίσει 17 νέα χειρόγραφα.62
Και στα δύο προαναφερθέντα παραδείγματα αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι ο ήδη μεγάλος
αριθμός χειρογράφων του καταλόγου του Ηörandner εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα. Αυτό
σημαίνει ότι ο Πρόδρομος ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους συγγραφείς τόσο κατά
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και 133· μια προσεκτική ανάγνωση των δύο τελευταίων στίχων των δύο αυτών ποιημάτων
αποκαλύπτει πως πρόκειται για «έμμετρους προλόγους» (recited metrical prefaces),56 οι οποίοι
απαγγέλλονταν σε εκκλησιαστικό περιβάλλον πριν από κάποιο ομιλητικό ή αγιολογικό έργο.
Τα δύο προδρομικά μάλιστα ποιήματα αποτελούν την πρώτη μαρτυρία για τη συγκεκριμένη
πρακτική, η οποία διήρκεσε περίπου δύο αιώνες (ως τα μέσα του 14ου αιώνα).57
Πριν αναφερθώ στη χειρόγραφη παράδοση του προδρομικού έργου, θα ήθελα να κάνω
μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το ποιητικό έργο του. O ποιητής προσπάθησε
να εισαγάγει στα ποιήματά του στοιχεία από άλλα λογοτεχνικά είδη. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο αριθμός 120 από τον κατάλογο του Hörandner, όπου μεταξύ άλλων,
εμπεριέχεται και ένα ποίημα 12 ελεγειακών διστίχων προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου.
Ο Πρόδρομος γνωρίζοντας πολύ καλά το επιστολογραφικό έργο του Παύλου του αφιερώνει
ένα ποίημα το οποίο σε αρκετά σημεία θυμίζει έντονα μια βυζαντινή επιστολή (στ. 20 φίλη
κεφαλή, στ. 3 ἐμὸν ἦτορ Παῦλε, στ. 4 φίλτρῳ ὑπ’ ἀμβροσίῳ θυμὸν ἁλισκόμενος, στ. 21
ἀλλά με ὀξὺς ἔσωθι βιάσκεται ἰὸς ἐρώτων).
3ο μέρος:
Α. Χειρόγραφη παράδοση:
Η μεγάλη διάδοση τόσο του ποιητικού όσο και του πεζού έργου του Προδρόμου είναι
δεδομένη· ο Hörandner, ο πρώτος που μελέτησε επισταμένα τη χειρόγραφη παράδοση
του προδρομικού έργου, μας προσφέρει έναν κατάλογο με 465 χειρόγραφα, τα οποία
χρονολογούνται από το 12ο ως και το 19ο αιώνα,58 και στα οποία σώζονται ένα ή και
περισσότερα προδρομικά έργα. Ο αριθμός αυτός μάλιστα αυξάνεται όλο και περισσότερο
με τη δημοσίευση νέων κριτικών εκδόσεων των προδρομικών έργων. Για παράδειγμα,
ο Παπαγιάννης στην έκδοση του για τα τετράστιχα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης
εντόπισε 53 νέα χειρόγραφα που δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Hörandner,59 ενώ είναι
ενδεικτικό ότι ο Lauxtermann στη βιβλιοκρισία του για την έκδοση του Παπαγιάννη πρόσθεσε
ακόμα δύο χειρόγραφα.60 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ποίημα
Εἰς τὰς ἀρετὰς καὶ κακίας·61 σύμφωνα με τον κατάλογο του Hörandner, το ποίημα μας
παραδίδεται σε οκτώ χειρόγραφα· παρόλα αυτά έχω ήδη εντοπίσει 17 νέα χειρόγραφα.62
Και στα δύο προαναφερθέντα παραδείγματα αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι ο ήδη μεγάλος
αριθμός χειρογράφων του καταλόγου του Ηörandner εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα. Αυτό
σημαίνει ότι ο Πρόδρομος ήταν ένας από τους πιο διαδεδομένους συγγραφείς τόσο κατά
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τους τρεις τελευταίους αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας όσο και στη μεταβυζαντινή
περίοδο.
Όσον αφορά τα χειρόγραφα αυτά καθ’ αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο χαρακτηριστικά
παραδείγματα. Το πρώτο είναι ένα χειρόγραφο από τη συλλογή του Παναγίου Τάφου.
Το χειρόγραφο αρ. 52 της συγκεκριμένης συλλογής περιλαμβάνει τη γραμματική του
Προδρόμου,63 η οποία αφιερώνεται στη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη. Αυτό που είναι πάρα
πολύ ενδιαφέρον σχετικά με αυτό το χειρόγραφο είναι το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό
δείγμα εικονογραφημένης γραμματικής στα χίλια και πλέον χρόνια ζωής του Βυζαντίου,
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ίσως και το πιο παλιό χειρόγραφο, στο οποίο μας παραδίδεται
κάποιο προδρομικό έργο. Το συγκεκριμένο χειρόγραφο ανήκει στη λεγόμενη ομάδα του
Κοκκινοβάφου·64 τα χειρόγραφα αυτής της ομάδας αντιγράφηκαν στο δεύτερο τέταρτο ή στα
μέσα του 12ου αιώνα, είναι συνεπώς σίγουρο ότι το συγκεκριμένο χειρόγραφο αντιγράφηκε
ενώ ο Πρόδρομος ήταν ακόμα ζωντανός ως δώρο για τη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη.65
Το δεύτερο χειρόγραφο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο βατικανός κώδικας
305 του 13ου αιώνα.66 Το χειρόγραφο μπορεί να μην παρουσιάζει το ίδιο εικονογραφικό
ενδιαφέρον, όπως αυτό του Παναγίου Τάφου, αλλά αποτελεί το πιο σπουδαίο χειρόγραφο
για το συγγραφικό έργο του Προδρόμου. Η σπουδαιότητά του έγκειται στο γεγονός ότι
στην ουσία αποτελεί τη μεγαλύτερη ανθολογία του προδρομικού έργου που διαθέτουμε.
Ο κώδικας αντιγράφηκε περίπου 100 χρόνια μετά το θάνατο του ποιητή και περιέχει 68
αυθεντικά έργα του.67

βαθμό τον Πρόδρομο, τόσο στη χρήση των μοτίβων όσο και στη θεματική των ποιημάτων
του,69 παρόλα αυτά δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο επίπεδο του προτύπου του και να
γράψει ποιήματα σε ομηρικό εξάμετρο.
Ενώ λοιπόν η περίπτωση του Μαγγανείου Προδρόμου είναι σήμερα κάπως ξεκάθαρη,
δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για τα λεγόμενα «πτωχοπροδρομικά» ποιήματα. Με
το συμβατικό όρο «πτωχοπροδρομικά» εννοούμε μια ομάδα τεσσάρων ποιημάτων, τα οποία
είναι γραμμένα σε δημώδη γλώσσα.70 Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις
για την ταυτότητα του συγγραφέα αυτών των τεσσάρων ποιημάτων. Ο Eideneier, ο οποίος
έχει εκδώσει τα συγκεκριμένα ποιήματα, πιστεύει ότι πρόκειται για έναν ή περισσότερους
ανώνυμους ποιητές,71 ενώ άλλοι μελετητές, όπως ο Hörandner72 και η Alexiou,73 υποστηρίζουν
ότι πίσω από τον Πτωχοπρόδρομο «κρύβεται» ο Θεόδωρος Πρόδρομος. Πιο πρόσφατα,
προστέθηκε μια ακόμη υπόθεση: ο Andreas Rhoby μέσα από διάφορα παραδείγματα
παρατήρησε ότι τα χωρία των πτωχοπροδρομικών ποιημάτων, τα οποία είναι γραμμένα
σε λόγια γλώσσα, θυμίζουν περισσότερο τα ποιήματα του Μαγγανείου Προδρόμου παρά τα
αντίστοιχα του Θεοδώρου Προδρόμου.74 Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Kulhánková βασίζοντας τα επιχειρήματά της στην κοινή χρήση σχημάτων λόγου, όπως η παρονομασία
και τα λογοπαίγνια ετυμολογικής φύσεως (ﬁgurae etymologicae).75 Και οι δύο μελετητές
σημειώνουν όμως ότι αυτό δεν μας επιτρέπει να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι ο Μαγγάνειος
Πρόδρομος είναι ο συγγραφέας των Πτωχοπροδρομικών. Εξ άλλου οι παρατηρήσεις τους
περιορίζονται σε ένα μικρό αριθμό ποιημάτων του Μαγγανείου Προδρόμου, αφού αρκετά
από τα ποιήματά του παραμένουν μέχρι και σήμερα ανέκδοτα ή σκόρπια σε διάφορες
εκδόσεις.76 Επιπλέον, ο Rhoby έχει ήδη παρατηρήσει ότι ο Μαγγάνειος Πρόδρομος στο
ποίημά του για το γάμο της Θεοδώρας, κόρη της σεβαστοκρατόρισσας Ειρήνης, μιμείται
το 13ο ποίημα του Προδρόμου που γράφτηκε για το γάμο κάποιας κόρης του Ιωάννη Β΄
Κομνηνού.77 Δεν θα μπορούσε επομένως και στην περίπτωση των παράλληλων χωρίων
του Πτωχοπροδρόμου και του Μαγγανείου Προδρόμου να μιλάμε για μια απλή μίμηση;
Βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιος είναι το πρότυπο και
ποιος ο μιμητής. Το σίγουρο είναι, όμως, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα
ζητήματα πατρότητας αυτή τη χρονική περίοδο, καθώς έχουμε να κάνουμε με συγγραφείς
που χρησιμοποιούν πανομοιότυπο λεξιλόγιο, παρόμοια φρασεολογία, κοινά μοτίβα και κοινή

B. «Προδρομικό ζήτημα»:
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Πρόδρομος, Μαγγάνειος Πρόδρομος και Πτωχοπρόδρομος. Όσον αφορά τον Μαγγάνειο
Πρόδρομο, είναι ξεκάθαρο από τα τέλη του 19ου αιώνα κιόλας πως πρόκειται για έναν
άλλο ποιητή,68 του οποίου το έργο (148 ποιήματα) σώζεται στον Μαρκιανό κώδικα
XI 22. Ο Μαγγάνειος Πρόδρομος είναι ένας μιμητής του Προδρομικού έργου, ο οποίος
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βαθμό τον Πρόδρομο, τόσο στη χρήση των μοτίβων όσο και στη θεματική των ποιημάτων
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ποίημά του για το γάμο της Θεοδώρας, κόρη της σεβαστοκρατόρισσας Ειρήνης, μιμείται
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θεματική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη σύγχυση αυτή αποτελεί η περίπτωση
ενός αστρολογικού ποιήματος που είναι αφιερωμένο στη σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη. Στο
σχετικό κατάλογο του Hörandner το ποίημα κατατάσσεται μεταξύ των αυθεντικών έργων
του Προδρόμου, καθώς η πλειοψηφία των χειρογράφων το αποδίδει στον ποιητή. Πολύ
πρόσφατα όμως, ο Rhoby απέδειξε ότι το ποίημα αποτελεί στην πραγματικότητα έργο του
Κωνσταντίνου Μανασσή που έδρασε την ίδια περίπου περίοδο με τον Πρόδρομο.78
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Επίλογος
Ο Θεόδωρος Πρόδρομος υπήρξε ποιητής, ρήτορας, θεολόγος, μυθιστοριογράφος και
αναμφισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς λογίους ολόκληρης της βυζαντινής περιόδου.
Οφείλουμε όμως να πούμε ότι το ποιητικό του έργο είναι αυτό που ξεχωρίζει και στέκει
επιβλητικό στην κορυφή της συγγραφικής του τέχνης. Η αξεπέραστη ικανότητά του να παράγει
στίχους σε οποιοδήποτε μέτρο – όπως δωδεκασύλλαβο, δεκαπεντασύλλαβο, πεντάμετρο,
εξάμετρο, και ανακρεόντειο – και με οποιαδήποτε αφορμή – για τις στρατιωτικές επιτυχίες
του Ιωάννη Κομνηνού, τις γεννήσεις, τους γάμους και τους θανάτους μελών της κομνήνειας
δυναστείας – είναι εξ άλλου αυτό που τον καθιέρωσε στους κύκλους της αυλής των Κομνηνών
για περίπου τρεις δεκαετίες. Δεν θα ήταν μάλιστα καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι τα
ποιητικά του έργα αποτέλεσαν την κορωνίδα της ποιητικής παραγωγής του 12ου αιώνα,
καθώς συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση του ποιητικού λόγου της εποχής και άσκησε
πολύ μεγάλη επίδραση σε πολλούς βυζαντινούς ποιητές, τόσο σε σύγχρονούς του, όπως στον
Μαγγάνειο Πρόδρομο, όσο και σε μεταγενέστερους, όπως στον Μανουήλ Φιλή.
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Theodóros Prodromos: poeta doctus 12. století
ΝIKOLAOS ZAGKLAS
Jakmile jsem začal psát tuto přednášku, uvědomil jsem si náročnost svého počinu: 40 minut nepostačí k načrtnutí portrétu spisovatele, který zaujímá jedno z nejpřednějších míst jak
v dlouhé historii byzantské literatury, tak v dosud relativně mladé vědecké disciplíně byzantologii. Theodóros Prodromos je známý především díky své poezii: je jedním z nejvýznamnějších a nejplodnějších byzantských básníků, jeho básnický odkaz přesahuje 17 000 veršů.
Prodromova tvorba se však neomezila jen na vázanou řeč: známe asi 30 jeho dopisů,1 teologická díla, komentář ke kánonům Kosmy a Jana z Damašku,2 značně rozšířený jak v byzantském, tak v pobyzantském období, a také životopis svatého Meletia Mladšího.3 Dochovaly se
též jeho texty ﬁlozoﬁcké včetně dosud nevydaného komentáře k Aristotelovu spisu Ἀναλυτικὰ
Ὕστερα (Druhé analytiky),4 satirická díla, 5 gramatika6 a také jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších románů 12. století Τὰ κατὰ Ροδάνθην καὶ Δοσικλέα (O Rodantě a Dosikleovi).7
Rozmanitost a bohatství Prodromova spisovatelského díla nám dovolují pokročit ještě o krok
dál a charakterizovat jej jako jednoho z „nejkomplexnějších“ byzantských učenců.
Cílem této přednášky je nabídnout ucelený portrét samotného básníka i jeho básnického
díla. Je rozdělena do tří částí: první je věnována Prodromovu životu, ve druhé představím
jeho básnické dílo, především po tematické stránce, nastíním základní motivy a inovační
prvky v jeho poezii a přednášku uzavřu stručnou zmínkou o rukopisné tradici Prodromova
díla a o tzv. prodromské otázce.
Život
Přestože se Prodromův život a dílo staly předmětem intenzivního bádání, není náš obraz
o nich nikterak jasný a jednoznačný. Hlavní příčinou nejasností je fakt, že většinou musíme
své závěry zakládat na roztroušených, útržkovitých a velmi často rozporuplných zprávách,
které nalézáme buď v Prodromových vlastních textech, nebo v dílech jiných spisovatelů
12. století. Víme například bezpečně, že se Prodromos narodil v Konstantinopoli, protože
to sám zmiňuje v jedné ze svých básní,8 nejsme však schopni s jistotou určit rok jeho narození. Na začátku 20. století jeden z prvních prodromských badatelů J. Th. Papadimitriou
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HÖRANDNER 1974, 41–43 a OP DE COUL 2009, 231–239.
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Ibid., 551 v. 36 (Χαῖρε, φίλη γενέτειρα, τί μοι, φίλε θυμέ, πατάσσεις;).
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