
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΨΙΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ

'Ο Κωνσταντίνος Μανασσής /.αϊτοί εν τη Xoovixfj Συνάψει σκοπόν 
ε&ετο την ιστορικήν αλήθειαν, δεν ήθέλησεν έν τοΰτοις νά απαρίθμηση 
ξηρώς, ως άλλοι προγενέστεροι ιστορικοί, τα γεγονότα. Επόμενος τφ πνεΰ- 
ματι τής εποχής αυτοϋ, έγραψεν έργον κεκοσμημένον δι° εκείνων, άτινα 
έθεωροΰντο αναγκαία καί απαραίτητα εις παν μνημεϊον επιμεμελημένου 
γραπτού λόγου 1 2. Ούτως ό ήμέτερος συγγραφεύς έν τή τοιαΰτη συγγραφή τής

1 Περί τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ Μ α ν α σ σ ή δρα Κ. Krumbacher, 
'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας (μετάφρ. Σωτηριάδου), Α', 763 -773. G. Μ ο- 
ravcsik, Byzantinoturcika. I. Die Byzantinischen Quellen der Geschichte 
der Tiirkvolker, Budapest 1942, 203-204, ένθα καί αναγραφή σχετικής βιβλιο
γραφίας. 'Ολίγα έκ τοϋ βίου τοϋ Κ. Μανασσή είναι είς ημάς μετά βεβαιότητος 
γνωστά. ’Εσχάτως ό Ν. Β έ η ς (Manassis, der Metropolit von Naupaktos ist 
identisch mit dem Schriftsteller Konstantin Manassis ? έν Byz.-Neugr. Jabrbr. 
17 (1927/28) 119- 130), ήθέλησε νά ταύτιση τοϋτον τφ έπιακόπψ Ναύπακτον Μα- 
vaoofj. "Ετερος ερευνητής των έργων τοϋ Μανασσή, δ Κ. Horna (Das 
Hodoiporikon des Konstantin Manasses, BZ, XIII (1904) 320), δέχεται ώς έτος 
γεννήσεως τοϋ Μανασσή το 1130. To έτος δμως τοΰτο, δπερ βάσει στίχων τινών τοϋ 
«Όδοιπορικοϋ» προτείνει δ Horna, δέν είναι δυνατόν νά είναι τό τής γεννήσεως 
τοϋ ήμετέρου συγγραφέως, διότι τότε οντος &ά οννέϋηκε την Χρονικήν Σννοψιν, ήτις 
έγράφη μετά τό 1143 καί πρό τοϋ 1152 (Β έ η ς, ”Ενθ’ άν. 124), μεταξύ τον δεκάτον 
τρίτον καί εικοστού δευτέρου έτους της ζωής αυτόν. Πράγμα άπίστευτον.Ό Μ. ψ ε λ- 
λ ό ς, νοΰς υπέροχος καί πρωΐμως εκδηλωθείς, κατά τά έτη ταϋτα είσέτι σπουδάζει, 
άφ’ οϋ έξ καί δέκα ετών ήρχισε τήν μελέτην τής ρητορικής. (Περί τής ηλικίας τών 
μαθητών δρα Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, A' I, 119 -121). 
Προς τοΰτοις οί στίχοι (12 -17) τής Προσφωνήσεως τής Χ.Σ. μαρτυροΰσιν δτι ό συγ
γραφεύς ταΰτης δέν ήτο τόσον νέος. Ήτο δυνατόν είς τοιαΰτην ηλικίαν νά γράψη 
κατ’ εντολήν ιστορίαν ; Τό αύτό προσέτι ύποδηλοΰσιν οί τής Χ.Σ. κατωτέρω στίχοι:

ιΚαγώ γαρ, ώς ουκ ωφελον, παϊς έμπεσότν παλ.άμαις (τ.έ. τοϋ φθόνου) 
καί πειραϋείς σου των βέλων κείμαι μικρόν έμπνέων.
Καί ταϋτα μεν ελέχΟηοαν ήμΐν εν παρεκβάσει 
ή γαρ πικρία της ψυχής λάλεΐν καταναγκάζει» (3258-3262).

Διά τοϋτο νομίζομεν εοφαλμένον τό υπό τοϋ Κ. Horna προταθέν έτος 1130, 
ως έτος γεννήσεως Κωνσταντίνον τοΰ Μανασσή.

2 Άνάγνωθι, δσα ό Ε. Renauld, Etude de la langue et du style de
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Ιστορίας τέμνει οδόν νέαν. Πολλά είναι τά δείγματα τοΰ τής Χ.Σ. ύφους, 
εξ ών μαρτυρεΐται τόσον ή ρητορική μόρφωσις Κωνσταντίνου τον Mavaaafj, 
δσον καί ή επίμονος αυτοΰ επιθυμία να συγγράψη έργον λογοτεχνικόν. Ή 
συναγωγή καί ή κατάταξις τούτων θά έδει νά άποτελέση τό θέμα μελέτης 
παρόμοιας προς εκείνας, αΐτινες ήδη εγένοντο διά τινας τών βυζαντινών ιστο
ρικών *. Ημείς διά τής κατωτέρω μικράς μελέτης θά ΰποδείξωμεν ολίγα 
τούτων, ί'να καταφανή ή λογοτεχνική αξία τής Χ.Σ. καί ή πρωτοτυπία τοΰ 
ήμετέρου συγγραφέως 3.

Α' Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 3

*0 αρχαίος ελληνικός κόσμος, δστις τόσον έδιδάσκετο έν Βυζαντίφ κατά 
τά έτη τής σχολικής μορφώσεως καί παιδείας4, εΰρε πρόσφορον έδαφος 
άναπτύξεως έν τή Χ.Σ. Ή φαντασία τοΰ ήμετέρου συγγραφέως διαρκώς ανα
πολεί εικόνας, γεγονότα, ήρωας τής ελληνικής άρχαιότητος.

Ούτως ενθυμείται τό μήλον της ’Έριδος, όταν έξιστορή την ιστορίαν 
τοΰ μήλου, δπερ διετάραξε την συζυγικήν αρμονίαν Θεοδοσίου (2669-2671) 
παρομοιάζει δ’ άλλαχοΰ προς Σκύλλαν και Χάρυβδιν τους "Αβαρούς καί τους 
«Σκνϋας», οί'τινες άμφότεροι κατά τήν απουσίαν τοΰ βασιλέως "Ηρακλείου 
έπολιόρκησαν τήν πρωτεύουσαν (3754 - 3755). "Ο αΰτοκράτωρ οΰτος άποκα- 
λεΐται «φίλος τών Έρινύων» (3660), διότι διά τής επί τοΰ θρόνου ανόδου 
αυτοΰ, θά τιμωρήση τον προηγηθέντα βασιλέα, Φωκαν, ένεκα τών υπ’ αυτοΰ 
διαπραχθέντων πολλών κακουργημάτων.

Τάς αρχαίας θεότητας,αΐτινες παρίσταντο κατά τήν γέννησιν τοΰ παιδιού, 
άντιπαραβάλλει προς τήν βασίλισσαν Ειρήνην, ήτις έτύφλωσεν τον υιόν έν τή 
Πορφύρφ, έν τφ κοιτώνι δηλονότι έν φ οΰτος είδε τό φώς (4481). Διά τήν 
αυτήν βασίλισσαν αναφέρει έτέραν τραγικήν μητέρα τής άρχαιότητος, την 
Μήδειαν, διά τήν οποίαν «μόνην λέγουσι τέκνοις έπιβονλεϋσαι» (4476).

"Ο Κ. Μανασσής, άντλών έκ τοΰ αρχαίου κόσμου, έκαστον ίστορούμενον * 1

Μ. Psellos, Paris 1920, έν σελ. 404 κέξ. έγραψε περί τής τοΰ Ψελλοϋ παιδείας. 
Ταϋτα άποτελοϋσι τό λογοτεχνικόν Ιδεώδες, δπερ άκολου&εΐ και δ Μανασοής.

1 Οίίτω π.χ. διά τήν "Ανναν Κομνηνήν δρα G. Buckler, Anna Komnena, 
1929, διά δέ τον Μ. Ψελλόν τό ανωτέρω άναγραφέν έργον τοϋ Ε. Ren auld.

1 «Ό μυθιστοριογράφος Μανασσής ζητεί νά έ'ξαρθή εις ποιητικόν ύψος διά 
ρητορικών τοϋ λόγου καλλωπισμών καί έπιθέτων, διά μυθολογικών ΰπαι.νιγμών, περι
γραφικών εκφράσεων, πολύλογων παρομοιώσεων καί ηθικών παρεκβολών», γράφει 
ό Krumbacher, Ένθ’ άν. 765.

3 Οί έν τφ κειμένψ αριθμοί άναφέρονται εις τούς στίχους τής Χ.Σ. έν τή έκ- 
δόσει τής Βόννης.

4 "Ορα Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, ΑΊ, έν σ. 112 -116,
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πρόσωπον προσαγορεύει άναλόγως τοΰ χαρακτήρος καί τής δράσεως τούτου. 
Κατά ταΰτα ό τυφλωθείς Φιλιππικός ύπήρξεν «άλλος δύστηνος Οίδίπους» 
(4105), εν φ ό φιλάργυρος Νικηφόρος, ό μετά τήν Ειρήνην βασιλεύσας, 
παρομοιάζεται προς

«δονλον χρυσόν χρνσομανή, κύμβικα σμικρολόγον 
αντικρνς Μίδαν τον ποτέ κατάρξαντα Φρυγίας» (4552 - 4553).

Μιχαήλ δ Γ', ό και μέθυσος άποκληθείς, ζή «Σνβαρίτην βίον» (5037) 
γενόμενος «δμόστολος Μαινάδων θυρσοφόρων» (5044) κα'ι «εντρνφών διο- 
ννσιακαΐς βάκχείαις» (5045). =Αλλ3 ως «άλλος Φαέθων νηπιάζων» (5027) 
«τής αρχής εξεδιφρίσϋη» (5030), διότι κα'ι συνανεστρέφετο αϊσχροΐς άνθρώ- 
ποις και είχε πέριξ αύτοϋ κόλακας, οΐτινες, ως οι κύνες, κατεσπάραξαν τον 
Άκταίωνα, οΰτω κατέστρεψαν και τοΰτον (5049 - 5050).

Ό αρχαίος ήρως 'Ηρακλής καί οί αθλοι τοΰτου άναφέρονται πολλάκις 
υπό των βυζαντινών συγγραφέων. Ουτω και παρά Κ. τω Μανασσή τό κατά 
τής πολυκέφαλου Ύδρας εγχείρημα τοΰ ήρωος τοΰτου (3348, 5594) έξο- 
μοιοϋται τή δράσει Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου. Ό βασιλεύς ούτος 
«ώς ’Ηρακλής Ίόλεων ώς ό Θησεύς Περίθουν» (5609) «τάς δφιώδεις κεφα- 
λάς τής Ύδρας εκϋερίζει» (5610), δταν από τής εξουσίας άπομακρύνη τούς 
τοΰ 'Ρωμανού Λεκαπηνοϋ υιούς, οΐτινες, ώς οί τής αρχαίας μυθολογίας, 
εγεννήθησαν από όδόντας Δράκοντος (5597). Έν τούτοις, 'Ρωμανός ό Λεκα- 
πηνός, γέρων ήδη, παρά τό πέριξ αύτοϋ «Σεμιράμιδος τείχος» (5601) υπό 
των τέκνων, ώς δ Κρόνος εξεθρονίσθη ύπό τοΰ Δ ιός, απομακρύνεται τοΰ 
θρόνου (5621).

Κλυταιμνήστρα άποκαλεϊται ή Θεοφανώ, ήτις έβοήθησεν τον Ίωάννην 
Τζιμισκή νά έκτοπίση διά φόνου τον Νικηφόρον Φωκάν : «Ώς Τννδαρις 
τον σνλλεκτρον, τον μαχητήν, τον ήρω» (5860).

Αί σκληραί μάχαι Βασιλείου τοΰ Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου κατά των 
Βουλγάρων και αί αίμοβαφεΐς νΐκαι τούτου ένθυμίζουσι τάς πολεμικός εξορ
μήσεις τοΰ ’Αχιλλέως κατά των Δαρδάνων. Ώς δ ημίθεος μαχητής έπέστρω- 
σε διά νεκρών Τρώων τήν «Σκαμαδρογείτονα Τροίαν» (5979-5981), ουτω 
και δ γενναίος Βασίλειος ό Β', δ'στις «καθάπερ πολεμόκλονος τειχησιπλή- 
κτης ’Άρης» (5988) «ζηλώσας τον καρτερικώτατον ήρω τον Άχιλλέα» (5928) 
επιστρώνει διά Βουλγάρων νεκρών τά πεδία των μαχών.

Περισσότερον τοΰ Ξερξου (6266) φιλοδωρότατος ύπήρξεν δ Κωνσταντί
νος Μονομάχος, διότι ούτος εύηργέτει καί τά άψυχα. Κατά τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τούτου ήγέρθη ή επικίνδυνος στάσις τοΰ γενναίου στρατηγού Μανιάκη, 
δστις επέρχεται «βρέμων τω &νμώ, φνσων υπέρ Κενταύρους, ώς Καπανεύς 
μεγαλαυχούν, κομπάζων ώς Ανταίος» (6297 - 6298).

Ό τραγικός βασιλεύς 'Ρωμανός δ Διογένης παρά τό οίκτρον τέλος αύτοϋ
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επαινείται υπό πάντων σχεδόν των βυζαντινών συγγραφέων διά την γενναιό
τητα καί τό πολεμικόν μένος κατά τάς εναντίον τών εχθρών τοϋ Βυζαντίου 
εκστρατείας.

'Ομοίως καί δ Κωνσταντίνος Μανασσής γράφει, δτι δ αυτοκράτωρ οΰτος"

«υπέρ αυτόν Βριάρεων έδείξε έκατόγχειρ
υπέρ αυτόν ‘Εγκέλαδον, υπέρ Τυφώνος θράσος» (6580 - 6581).

Ή τύχη δμως δεν εφάνη εϋνους τούτφ. Πράγματι μετά την τοΰ Μαν- 
τζικιέρτ ήτταν καί μετά βραχεΐαν αιχμαλωσίαν επανέρχεται προς την πρω
τεύουσαν ελεύθερος μέν, άλλ5

«άφιλος αβοήθητος άλλος Βελλερεφόντης 
τον κράτους άποσφαιρισϋ'ε'ις ώσπερ από Πηγάσου» (6616-6617).

Γέρων δ Νικηφόρος Βοτανειάτης διαδέχεται επί τοϋ θρόνου Μιχαήλ 
τον Δούκαν, δι’ δ καί προσφυέστατα άποκαλεΐται υπό τοϋ Μανασσή «Πύ- 
λιος άλλος Νέστωρ» (6665).

Β' Η «ΕΚΦΡΑΣΙΣ»

Γνωστόν τοΐς πάσι τυγχάνει, πόσον ή ρητορική εσπουδάζετο εν Βυζαν- 
τίφ 1 καί ποιαν χρήσιν οί βυζαντινοί συγγραφείς εν ταίς συγγραφαΐς αυτών 
εποίουν τών ρητορικών κανόνων 1 2 * 4. Ούτως εν τη Χρονική Συνάψει καταφαί
νονται πλήρως οί ρητορικοί τρόποι και τόποι, ίδίμ δέ ή ε'κφρασις ®, ής πάντα 
σχεδόν τά είδη άνευρίσκομεν εν τφ ίστορικφ τούτφ έργφ.

Α' ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1

Ποικίλως περιγράφονται καί χαρακτηρίζονται τά ιστορούμενα πρόσωπα'
1) Δι ένός έπιϋ'έτου, παρατιθεμένου τφ δνόματι τοΰ άναφερομένου 

προσώπου, αποδίδεται δ κυρίως χαρακτήρ τούτου.

1 "Ορα Φ. Κουκουλ έ, Ένθ’ άν., ΑΊ, έν σελ. 121 -123.
2 "Ορα, δσα διά τόν Μιχαήλ Ψελλόν γράφει ό Ε. Renauld, Etude de la 

langue et de style de Michel Psellos, 1920, έν σελ. 440 - 443 καί 409-411.
8 Περί τής έννοιας τοϋ ορού τούτου ορα Ε. Meridier, E’influence de 

la seconde sophistique sur l’ceuvre de Gregoire de Nysse, Paris 1906, έν τφ 
κεφ. IX, 139 - 152 καί Ε. Renauld, "Ενθ-’ άν. 499 - 501.

4 "Ορα Ε. Meridier, Ένθ’ άν. 141 -142 καί Ε. Renauld, "Ενθ' 
άν. 505 - 515.
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Ουτω'
Άδάμ «χωματόπλαοτος» (281), Ευα «παντομήτωρ» (282), « πλευρό- 

φυής» (4760), Νώε «δίκαιος» (385), ’Αβραάμ «θείος» (517), Σεναχηρήμ 
«σοβαρός» (652), Δανιήλ «μέγας εν προφήταις» (679), Βαλτάσαρ «ύπερό- 
φρνς» (716), «αναιδής» (4321), Κΰρος «πολύς» (847), ’Ισραήλ «θείος» 
(947), ’Ιακώβ «δωδεκάπαις» (988), Μωυσής «μέγας, θεόπτης» (1018), 
«θείος» (1075), Φαραώ «έχιδνόδης» (1030), Δαβίδ «μέγας εν προφήταις» 
(1101), «μελιτόεις» (5842), “Ομηρος «μελιχρός τήν γλώτταν», «θελξίνους» 
(1114), Αίας «διογενής» (1399), «μέγας» (1405), Ηρακλής «μέγας ήρως» 
(1482), Καΐσαρ «καλλίνικος», «τολμηροκάρδιος» (1824), Γάϊος «φονικός 
τον τρόπον», «ρνπαρόβιος» (1995), Κλαΰδιος «δειλοκάρδιος», «τρομερός» 
(2010), Νερών «μητροκτόνος» (2018), Άδριανός «πασι τριοέραστος» (2182), 
Διοκλητιανός «παρανομώτατος» (2281), Ουάλης «δνσσεβής» (2424), Γρα- 
τιανός «καλός» (2423, 2430), Θεοδόσιος «βριθύς», «άρεϊκός» (2437), Πουλ
χερία «χαριστότικτος», «θεία» (2711), Μαρκιανός «πένης», «ταπεινός», 
«χρηστός τους τρόπους», (2778), Βασιλίσκος «φιλ,οχρυσότατος» (2962), «δει
νός» (2979), ’Ιουστινιανός «μεγαλοπρεπέστερος των προτέρων άνάκτων» 
(3123), Βελισσάριος «μέγας» (3138), Ναρσής «δεξιός», «στρατηγικότατος» 
(3218), Μαυρίκιος «δραστηριότατος» (3489), Φωκάς «κάκιστος» (3586), 
Μάξιμος «καλλίγλωττος», «σάλπιγξ ή χρυσοσάλπιγξ» (3823), Κώνστας 
«σκαιός» (3829), Λέων «βδελυγμίας» (4198), Λέων «κακομήχανος», «κρεω- 
βόρος» (4305), ’Ιουστινιανός «μισόθεος» (4374), Λέων «μεΐραξ καλλιφυής» 
(4409), Ειρήνη «φύσει φίλαρχος», «τοϋ κρατεΐν διψώσα» (4431), Νικηφό
ρος «σμικρολογάτατος» (4609), Λέων «θήρ ό χαλεπός», «ό βρυχητίας λέων» 
(4682), Θεοδώρα «πάνσεμνος», «θεία» (4755), Θεόδωρος «ιερός» (4781), 
Θεοφάνης «θείος» (4781), «χρυσός τήν γλώτταν» (4994), Πετρωνάς «μεγα
λάτι μος» (4838), Μεθόδιος «καλός αγωνιστής» (4920), «ό πάνυ» (4888, 
4920), «θείος» (4902), «ιερός» (4948), «μελιχρόγλ,ωττος» (5013), ’Ιγνάτιος 
«ιερός» (5141), «μέγας» (5114), Φώτιος «κακούργος» (5160), «βαθύγνω
μων» (5311), Σανδαβαρηνός «δυσδαίμων» (5327), Λέων «φιλοσοφότατος» 
(5404),'Ρωμανός Λεκαπηνός «βαθύ νους» (5572), Νικηφόρος Φωκάς «καλλι- 
στέφανος» (5773) καί Μιχαήλ «γέρων», «τρομερός» (6374).

2) Λιά πολλών έπιθέτων συμπληρουντων ένα στίχον ή καί πλείονας.
Ουτω *' 1

1 Πλήν των ανωτέρω αναγραφόμενων άναφέρομεν' Βήλον (536), Μανδάνην (725), 
Κανδαύλην (815 - 816), Άχιλλέα (1237), "Εκτορα (1349 - 1350), Τιβέριον (1936 - 1939), 
Νερούαν (2134), Τραϊανόν (2145-2147), τήν σύζυγον Μαζί μου (2498 - 2500), Πουλ
χερίαν (2574-2576), Θεοδόσιον (2702 - 2705), Χρυσάφιον (2758-2759), Σοφίαν
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«Σάρρα χαριτοπρόσωπος και περικαλλεστάτη» (522), 

οΐ "Ελληνες της Τροίας

«πάντες το γένος έλκοντες έξ' ευ γενών αιμάτων 
άριπρεπεΐς, διογενεΐς, άρεϊκοί, γεννάδαι» (1233 - 34),

ό Νερών

«fjv δ’ ασελγής και βδελυρδς και πλήρης άσωτείαις
ήττων γαστρός και των γαστρός, φίλοινος, φιλοπότης» (2020 - 21),

οί Γότθοι

«φίλοπλον εέλνος, δνσμαχον, χαΐρον άνδροκτασίαις» (2476), 

ό 'Ηράκλειος

<τήν δε στρατηγικότατος, αλκιμος, έλυμολέων,
οπλίτης καρτερώτατος, δξνχειρ, βριαρόχειρ» (3666 - 67),

6 'Ρωμανός Άργυρόπουλος

«άνήρ σοφός, ϋ·εοσεβων, έμμελετων τοΐς έλείοις
και βίβλοις χαίρων τά πολλά και στάσεσι πανννχόις» (6061 - 62)

καί ό βυζαντινός στρατηγός Μανιακής

«... ό δεινός
άνήρ γιγαντοπάλαμος, όξνχειρ, άνδροφόντης, 
έλρασνσπλαγχνος, ενκάρδιος, πνέων δργής έκ&νμον» (6285 ·· 87).

3) διά πόλων στίχων περιγραφόντων τοΰ ιστορούμενου προσώπου τον 
χαρακτήρα καί ιδία την πρωτεύουσαν ιδιότητα, ήτις χαρακτηρίζει τούτον.

Ούτως ό Κ. Μανασσής περιγράφει την λαγνείαν καί την τρυφηλότητα τοΰ 
Σαρδαναπάλου (588- 597), το κάλλος τής 'Ελένης (1157 -67), το ύπερέχον τοΰ 
Άγαμέμνονος (1239 - 41), το πράον καί ηγεμονικόν τοΰ Τίτου (2075 - 79), 
το σοφόν καί ενάρετον τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου (2197 - 99), τό χρηστόν καί 
φιλοδίκαιον τοΰ ’Ιουστίνου (3397 - 400), τό κακοΰργον καί αίμοβόρον τοΰ 
Φωκά (3616 - 20), τό φιλοχρήματον καί φιλάργυρον τοΰ Νικηφόρου (4550-

σύζυγον ’Ιουστίνου (3448), Φιλιππικόν (3499-3500), Μιζίζιον (3846), ’Αναστάσιον 
(4113), Λέοντα τόν ’Ίσαυρον (4164 - 4165), Θωμάν (4726), Μιχαήλ (5032 - 5033), 
Βασίλειον (5241 - 5242), Νιπηφόρον Φωκάν (5655 - 5656 και 5744 - 5745), Βάρδαν 
(5945-5946), Μιχαήλ τόν Παφλαγόνα (6071 καί 6077-6078), τόν τούτου αδελφόν (6132), 
Μιχαήλ (6150 καί 6162), τόν θειον τούτου (6219) καί Μιχαήλ τόν γέροντα (6331).
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65), τό πράον και φιλάνθρωπον Μιχαήλ τον Ραγγαβε (4624 - 28), τό ακό
λαστον Μιχαήλ τον Μεθύσου (5032-41), τό γενναϊον και ενάρετον Ίωάννον 
του Τζιμισκή (5703 - 18), τό φιλευ σπλάγχνο ν Μιχαήλ του Παφλαγόνος 
(6100 - 107), τό φαΰλον των αδελφών τοΰτου (6124 - 28), τό απόλεμον και 
φιλόδωρον Κωνσταντίνου τον Μονομάχου (6250 - 56), τό βασιλικόν Ίσαα- 
κίου τον Κομνηνοϋ (6386 - 89), τό τοΰ σώματος κάλλος και τό παράστημα 
Αιογένους τοϋ 'Ρωμανού (6466- 68), ως και τό εμπειροπόλεμον Νικηφόρου 
τοϋ Βοτανειάτον (6667 - 69).

Β' ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΦΥΣΕΩΣ 1

’Αναμφιβόλους ή τής υπό τοΰ Θεοΰ δημιουργίας τοΰ κόσμου εξιστόρησις 
έπέβαλλεν οίιρδήποτε συγγράφει τήν περιγραφήν τής ήμεροι τή ήμεροι εμφα- 
νίσεως και γενέσεως τών δημιουργημάτων επί τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Πόσον 
όμως ή τοΰ Κωνσταντίνον Μανασσή άφήγησις απέχει τής τών άλλων ; Πάν- 
τες προς τοΰτο χρησιμοποιοΰσιν ώς κυριωτέραν πηγήν τήν Γένεσιν, τήν 
οποίαν δμως πόσον διαφόρως έκαστος άποδίδωσι ; Ούτως εκ τών ωραιότε
ρων και πλέον ποιητικών αποδόσεων είναι, νομίζομεν, ή τοΰ ήμετέρου συγ- 
γραφέως, δστις κατώρθωσε διά 250 στίχων νά έξιστορήση τήν Δημιουργίαν, 
χωρίς οΰδ’ επί στιγμήν νά όδηγήση τον αναγνώστην εις ανίαν καί κόπωσιν. 
Γράφει ή Γενεάς· «καί είπεν 6 ϋεός' σνναχ&ήτω το ϋδωρ τό υποκάτω τον 
ονρανον εις συναγωγήν μίαν, καί οφύλήτω ή ξηρά. Καί έγένετο όντως. Καί 
σννήχϋη τό ϋδωρ τό υποκάτω τον ονρανον εις τάς σνναγωγάς αυτών, καί 
ώφϋη ή ξηρά. Καί εκάλεσεν δ έλεος τήν ξηράν γην καί τά συστήματα τών 
νδάτων έκάλεσε έλαλάσσας καί εΐδεν 6 έλεος ότι καλόν.» (Α. 9) καί άναγι- 
γνώσκομεν παρά τφ ήμετέρφ συγγράφει:

«Έπεί γάρ έξεκέχυτο κατά τής γης άπάσης
δπόσον ήν υπ' ουρανόν ϋδωρ περιπολεϋον
καί παν τό πρόσωπον αυτής εκάλυπτε λιμνάζον
πάσαν τήν χνσιν εις ταυτό σννήγαγεν ά{λρόως
ώς εΐ τις γάλακτος λευκόν νοτίδα γλνκυχνμου
δπφ αν μπήξει καί τνροϋ κύκλον άποτορνεύσει.
άπορραγέντος τοιγαρονν τον πριν ε πι προ σ ίλο ϋ ν το ς
ώφύλη τό πρόσωπον τής γης, ή μόρφωσις εφάνη
καί τών πετρών καί τών ορών καί λόφων βαϋυκρήμνων.
Έντεϋϋεν τό μεν σύστημα σύμπαν τό τών νδάτων

1 Περί τοΰ είδους τοΰτου δρα Π. Μ e r i d i e r, Ένθ1 αν. 142 - 145 καί 152 
σημ. 1 καί Ε. R e n a u 1 d, ’Ένθ·’ άν. 501 - 502.
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ϋάλασσαν κατωνόμασε, τής δε ξηρας την φύαιν
δπόση πειροστοίβακτος, δση λιπαροβώλαξ
γην ό τεχνίτης κέκληκε έλεος δ παντεργάτης» (51 - 63).

Ή ανωτέρω περιγραφή έκφεύγουσα τοΰ συνήθους τΰπου τής χρονογρα- 
φικής εκθέσεως έπεται και πραγματοποιεί τούς κανόνας των ρητορικών 
προγυμνασμάτων Ούτως είναι αΰτη παράδειγμα εκφράσεως τής Φύσεως.

'Έτερον υπόδειγμα τοιαύτης εκφράσεως άποτελοΰσιν οί από 66 με'χρις 
99 στίχοι τής Χρονικής Σννόψεως, εν οίς ή τόσον αγαπητή τοΐς μυθι- 
στοριογράφοις περιγραφή κήπων. =Αλλ= έτι περισσότερον ή περιγραφή 
τής Έδεμ αποτελεί τελείαν εκφραοιν κήπου κατά τό πρότυπον των μυθιστο- 
ριογράφων. Αί υπό τοΰ Κ. Μανασσή χρησιποιούμεναι λέξεις, αϊ περιγραφό- 
μεναι εικόνες προδίδουσιν αμέσως τήν στενήν συγγένειαν καί έξάρτησιν τού
των από των ελληνιστικών και σοφιστικών μυέλιστορημάτων :

«Τις δ’ αν τό κάλλος τον ’Εδεμ νπ’ δψιν παραστήση ;
έκεΐέλεν δρχατοι φυτών ήσαν δπωροφόρων
ένταϋέλα φάλαγξ ευωδών δενδράδων άειβλάστων
έκεΐέλεν νεκταρόχνμος άνέτελλεν οπώρα,
ώδε προς τέρψιν έξαλλον ουρανομήκη δένδρα,
πλάτανος νδατότροφος, άκρότομος έλάτη,
ύπερηρμέναι πίτνες, κυπάριττοι, πτελέαι.
τά πέταλα σννέπιπτον άλλήλοις τών δενδρέων,
οί κλ.ώνες προσεπέδαζον, συνήεσαν οί πτόρέλοι
έφκεσαν αυτόχρημα τών δένδρων αί φυλλάδες
άλλήλας άγκαλίζεσέλαι περιπλοκαΐς φιλτέραις
ήλιος έπεμάρμαιρε, καί τοΐς φντοΐς έμπίπτων
διέρρει κάτωϋεν αυτών ήρεμα καί σποράδην,
εις δσον το συνηρεφές ήνέωκτο τών φύλλων.
έλαμπον ρόδων καλλοναί, κρίνων άντηύγει χρόα
ακεντρα δ’ ήν άνάκανέλα τά ρόδα τηνικαντα.
δπόσον περιπόρφνρόν καί λευκαγές εν ρόδοις,
ώς αστρον ακτινοβολούν άνέτελλε χαμόέλεν.
ώδε τής γής τό πρόσωπον έπράσιζε ταΐς πόαις,
έκεΐέλεν έκυάνιζεν, αλλοέλεν νπεγέλα.
ταΐς δροσοστάκτοις τών ά νιλών παντοδαπαΐς εύχροίαις
Ζέφυρος άπαλόπνοος έπέπνει πανταχόέλεν,
καί τών άνέλέων τής οσμής έπλήρου τον αέρα (187 - 209)

νδατομήτωρ δέ πηγή κάτωϋεν άνερρώγει, 
καί τό καλλίδενδρον Έδεμ επότιζε χωρίον
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εκεΐθεν δε προς τέσσαρας άρχάς διαιρούμενη
γίνεται μήτηρ ποταμών των μεγαλοχευμόνων (212 - 217).

Παραβάλωμεν τοΰτφ τό κείμενον τοΰ Άχιλλέως Τατίου :

«"Εξαλλον οι κλάδοι, συνέπιπτον άλλήλοις άλλος επ’ άλλον, εγίνοντο 
των πετάλων περίπλοκοι, των φύλλων περίβολοί, των καρπών σνμπλοκαί· 
τοιαύτη τις ήν ομιλία των φυτών. Ένίοις δε τών δένδρων των άδροτέρων 
κιττδς και σμϊλαξ περιεπεφύκει, ή μεν έξη στημένη πλατάνου και περιπυκά- 
ζουσα ραδινή τη κόμη· ο δε κιττδς περί πεύκην έλιχθείς φκειοντο το δέν- 
δρον ταϊς περιπλοκαίς, καί εγίνετο τω κιττω όχημα τό φντόν, στέφανος δε 
6 κιττδς τοϋ φντοϋ. ’Άμπελοι δε εκατέρωθεν τοΰ δένδρου καλάμοις εποχού
μενοι τοϊς φύλλοις έθαλλον, καί ό καρπός ώραίαν είχε την άνθην καί διά 
τής οπής τών καλάμων έξεκρέματο καί ήν βόστρυχος τον φντοϋ· τών δέ 
φύλλων άνωθεν αίωρονμένων ϋφ’ ήλίω προς άνεμον σνμμιγεΐ ώχραν εμάρ- 
μαιρε ή γή τήν σκιάν. Τά δέ άνθη ποικίλην έχοντα τήν χρόαν εν μέρει 
συνεξέφαινε τό κάλλος, καί ήν τούτο τής γής πορφύρα καί νάρκισσος καί 
ρόδον.... Έν μέσοις δε τοϊς άνθεσι πηγή άνέβλνζε καί περιεγέγραπτο τετρά
γωνος χαράδρα χειροποίητος τω ρεύματι»

Ή παραβολή τοϋ κειμένου τοΰ μυθιστορήματος προς τό τοϋ Μανασσή 
καί δή προς τούς στίχους 194- 209 καί 212 - 217 πείθει, εΐμεθα βέβαιοι, 
τον μελετητήν περί τοΰ προτύπου, τό όποιον ειχεν ύπ’ ό'ψιν ό βυζαντινός 
συγγραφεύς.

Πλήν τών ανωτέρω, ή Χρονική Σύνοφις περιέχει καί άλλα παραδείγματα 
εκφράσεως τής φύσεως· έν τοϊς στίχοις 151 - 179 καί 250 - 265 περιγράφε- 
ται τό ζφϊκόν βασίλειον, έν φ οί στίχοι 104 - 134 περιγράφουσι τον άστρι- 
κόν κόσμον.

Έκ τοΰ φυσικού κόσμον έπ’ ίσης ό Κ. Μανασσής λαμβάνει κατά τό 
πλεΐστον τάς εικόνας, τάς παραβολάς, τάς παρομοιώσεις καί τάς αλληγορίας, 
οσάκις δέ δίδεται τοΰτφ ευκαιρία περιγραφής τής φύσεως, μετ’ επιτυχίας 
συνθέτει τάς εκφράσεις ταύτας : Οί στίχοι 4809 - 4823 άποτελοΰσι περι-

‘Άχιλλέως Τ α τ ί ο υ, Τά κατά Λευκίππην καί Κλειτοφώντα, Βιβλίον 
Α', κεφ. 15, έν τη έκδ. R. Η e r c h e r, Scriptores Erotici Grseci, I, 53. 31 κέξ. 
Είναι εμφανής ή μίμησις τοϋ χωρίου τούτου καί έν τοϊς στίχ. 2836 - 2846 τοΰ Με
σαιωνικού ημών έπους. "Ορα Π. Καλονάρου, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, 
1941, σ. 155- 156. Περί τής έν τφ έ'πει τούτιμ μιμήσεως κειμένων μυθιστορημάτων 
ούχί μόνον αρχαίων αλλά καί βυζαντινών τοιούτων ορα, δ'σα εσχάτως άνέπτυξεν ό 
καθηγητής κ. Α. Χατζής έν τή μελέτη : Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκρι- 
τηίς έν Άθηνα 54 (1950) 138 κέξ.
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γραφήν τής υπό τήν επίδρασιν των ηλιακών άκτίνων τήξεως τής ψυγείσης 
θαλάσσης, τήν οποίαν και αύθις δ ήμέτερος συγγραφεύς χρησιμοποιεί διά 
να άποδώση δΤ αλληγορίας τήν συζυγικήν καιταιγίδα τής Ευδοκίας, τής συζυ- 
γου τοϋ αυτοκράτορος Θεοδοσίου (2649 - 59).

Δι’ εικόνων εκ τοΰ φυτικοϋ βασιλείου ό Μανασσής εξιστορεί τάς τε 
δυσκολίας καί αντιξοότητας, τάς οποίας συνήντησεν Κωνσταντίνος δ Πορφυρο
γέννητος κατά τήν πρώτην περίοδον τής βασιλείας αύτοϋ (5430 - 46), ως καί 
τον χαρακτήρα τοϋ αυτοκράτορος ’Ιουστίνον τοϋ Β' (3314 - 17).

Γ' ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ

Συντόμως ενταύθα θά άναφέρωμέν τινα εκ τούτων 1 παραπεμποντες εις 
τούς στίχους τής Χρονικής Σννόψεως'

1) ’Έκφρασις κτισμάτων καί τεχνητών έ'ργων 1 2 * 4 5.

Πολλά δείγματα τοϋ είδους τούτου θά άνέμενέ τις νά άναγνώση παρά 
Κωνσταντίνφ τφ Μανασσή, ό'στις δ'μως σπανίως ποιείται χρήσιν αύτοϋ. 
Οϋτω σημειοϋμεν τάς εκφράσεις τον ναοϋ τής Άγιας Σοφίας (3267-3283) \ 
των υπό Ιουστίνου τοΰ Β' οίκοδομηθέντων ανακτόρων (3302 - 3304) ως 
καί τών θαυμάσιων έν Βυζαντίφ κατασκευασθέντων τεχνητών δένδρων 
(4794 - 4802 καί 5268 - 5272) καί

2) ’Έκφρααις γεγονότων \

Μεταξύ εκείνων άτινα περιγράφονται υπό τοϋ ήμετέρου συγγραφέως 
άναφέρομεν τήν σφαγήν τών Τρώων (1442 - 1452) καί τών Χερσωνιτών 
(4005 - 4020), τήν προς τούς Βουλγάρους μάχην Βασιλείου τον Β' (6004 - 
6016) ως καί τήν τοΰ 'Ρωμανοΰ Διογένους εκστρατείαν κατά τών Τούρ

κων (6563 - 6581) δ.

1 Παραλείπομεν τήν εκφρασιν ψυχικών ή σνναιο&ηματικών καταστάσεων. ("Ορα 
στίχ. 2649-2661, 3227 - 3233), ο'ις έπ’ ίσης τό είδος τής «συγκρίσεως». "Ορα τήν 
άντιπαρά&εσιν τής φύσεως πρός τήν Νεότητα (5430-5454), τοΰ όφεως προς τήν 
φίλαρχον Ειρήνην (4432 - 4444) τών πρωτοπλάστων πρός τήν σύζευξιν Θεοφίλου καί 
Θεοδώρας (4755 -4774).

! R e n a u 1 d, Ένθ’ άν. 515 - 518.
8 Έν τοΐς στίχοις 3288 - 3289 μνημονεύεται ό ναός τών ’Αγ. ’Αποστόλων.
4 "Ορα Renauld. Ένθ’ άν. 515 - 518.
5 Έν τοΐς στίχ. 3698 -3707 περιγράφεται ή υπό τοΰ 'Ηρακλείου έρήμωσις τής 

Περσικής χώρας, έν φ έν τοΐς στίχ. 3177 - 3184 καί 3545 - 3549 έκφράζεται ή είκών 
πεδίου μάχης.
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Πριν η λάβη τέλος ή παρούσα μικρά μελέτη, σκόπιμον είναι, δπως μνη~ 
μονεύσωμεν τών στίχων, δι’ ών δ Κωνσταντίνος Μανασσής ποιείται τό τής 
πρωτευούσης τοϋ Βυζαντινού κράτους έγκώμιον'

«και πάλιν δλβιόπολιν αυτή προσανεγείρει, 
πάλιν την μεγαλάπολιν, πάλιν την νέαν ’Ρώμην,
’Ρώμην την άρρντίδωτον, την μη ποτέ γηρώσαν,
’Ρώμην άε'ι νεάζονσαν, αεί καινιζομένην,
’Ρώμην αφ’ ής προχεονται χαρίτων α’ι σνρμάδες,
ην ’Ήπειρός προσπτύσοεται, θάλασσα δεξιοϋται,
ηπίως άγκαλίζονται παλάμαι τής Ευρώπης,
άντιφιλεΐ δ’ ετέρωϋεν τό τής ’Ασίας στόμα» (2348 - 2355) *.

Ο. ΛΑΜΨΙΔΗΣ 1

1 Πρβ. καί στίχ. 5625 - 5629.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:32 EEST - 3.236.241.27


