
An unpublished poem of Nicephorus Blemmydte,
Codex Baroccianus 131 (saec. XIV), fol. 171V—172r

? contains the
following curious poem, consisting of 122 (not, as Coxe says, 162)
political verses, by Nicephorus Blemmydes:

Κάτω καπνός, άνω το πυρ xal τον xaitvbv λαμπρύνει,,
όντως λαμπρϋνον τον χαπνον το πυρ μάλλον βχοτιζει,
οτε οχοτίξει πάλιν δε, τότε λαμπρύνει πλέον
εν άμφοτέροις το λαμπρόν^ εν άμφοτέροις βχότος.
ει μεταγάγης ου τον νουν την &έβιν μεταλλάζας, 5
ως νουνεχής ως έμπειρος, Ιδοις όπερ έξήτεις,
xal-λόγους εϋργις φυόιχούς προς το ξητούμενόν βοι
xccl πλάτος έχ βτενότητος αλλ* ούχ έζηλλαγμένης.
ει μεταγάγ^ς δε τον νουν την frl iv μεταλλάζας,
ως νουνεχής ως έ'μπείρος, εύρήόεις παραυτίχα 10
νουν τον αυτόν την &έοιν τε την μεταλλαββομενην
xccl ουμβιβάβεις αριΰτα την αρχήν xal το τέλος.
Ot a iv οι φιλόσοφοι το της βελήνης όώμα
ζοφωδες xal χαπνωδές τε xal βχοτεινον τη φύΰει
πάντων άβτέρων πεφυχος χατώτερον την δέβιν, 15
έχ δε γε της άχρότητος φύβεως της πυρώδους
είλιχρινοϋς χαϊ χα&αρας xccl φωτιοτιχωτάτης
τον ηλιον την βνβταοιν λέγονβιν ειληφέναι^
άνω την &έαιν έχοντα του της βελήνης διβχου —
&νω πολλω, τετάρτην γαρ ούτος χατέχει ζώνην, 20
βελήνη την έβδόμην δΐ των όλων την ύβτάτην.
Καπνώδες ούν χα&εοτηχος το της οελήνης βωμό,
(xaiy ξοφερον xal βχοτεινον ως είπον χατά φύβιν
λαμπρύνεται φωτίζεται ταϊς άχτινοβολιαις
(ήλιου του) πυρόεντος τη πρώττ} πυραυγεια. 25
αν τοίνυν χατ* άχρίβειαν την άνω xal την χάτω
<. . . .)>τα χά&ετον τύχωβιν οι φωοτήρες.

2 λκμ,πςνον. Coxe λαμπρύνει perperam || δ μεταγ άγεις || 7 s crib,
9 μετοίγάγείζ \\ 24 λαμπρύνηταί \ φωτίζηται
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ως προς ημάς σκοτίζεται το σώμα της σελήνης,
το (π}ϋ(ρ ? ανω&εν) τηλαυγώς λαμπρύνεται και πλέον,
κατά την άνωμέρειαν την αίσ&ησιν λαν&άνον 30
εν άμφοτεροις το λαμπρον υπάρχον ουν λαν&άνει,
εν άμφοτεροις σκότος δε φαίνεται τηνικαϋτα.
κάτω χαΐ γαρ έπιπροσδοϋν το σώμα της σελήνης
κρύπτει μεν την φωταύγειαν ηλίου καΐ το λάμπνν,
άνω δ^ φωτιξόμενον σκοτίζεται τα κάτω. 35
Ει μεταγάγγις το λοιπόν την ίννοιαν προς πά&ος,
πά&ος το πολυπέν&ητον ο μέχρι τον νυν πάσχεις,
καΐ μετάλλαζες ακριβώς τάς δέσεις, υπέρ ειπον,
έμπειρος έχων εις αυτό τοντο δια το πάαχειν^
άνω τε&ειβης τον καπνον της λύπης της μεγάλης, 40
κάτω δε πάλιν Ιβω γης το πυρ το της αγάπης,
Ζπερ έζήτεις πικραβμον χωρίον χ&^ς κατίδοις, —
αίτιας ευριρς φυόικάς, εύαίο&ητε καρδία,
παραπεμπούβας 0ε λοιπόν προς 8 ζητείς χωρίον,
και πλάτος ευρτ^ς εν αύτω καΐ λύπης καΐ πικρίας 45
καρδίας εκ οτενότητος ήτουν ότενοχωρίας'
πλην ουκ έναλλαγήόεται τω πλάτει της πικρίας
το της ψυχής ΰτενόχωρον εκ βυνοχής του πόνου.
ΕΙ τοίνυν την ύπό&εβιν ούτω μεταβιβάσεις
εις πά&ος κοαμο&ρήνητον εκ φιλοσόφου λόγου, 50
έ'ννοιαν εϋρης την αυτήν κατά τους πρώτους 6τίχους,
καϊ Συμβιβάσεις άριστα τους πρώτους καΐ δεύτερους,
προς μίαν την ύπό&εσιν τους πάντας ερμηνεύσεις.
συ γαρ δ νους δ πύρινος δ φαίνων νυν εν κοσμώ
οΐδας την σβέσιν του πυρbς καπνον ώνομασμενην. 55
ει πυρ έκβάλ^ς το λοιπόν την σύμφωνον ακτίνα,
την συμβασίλειον αύγήν, το φως των σων ομμάτων,
κάτω&εν έξεις τον &υμον δριμύν της ά&υμίας
δρων το πυρ σου το λαμπρον καπνον τω φαινομένω.
καν ύπερλάμπη μάλιστα της σκιάς λελυμενης 60
καϊ συναυγάξτ] τω λαμπρω κατ9 εξοχήν ήλίω,
τούτο το πυρ σου το σβεσ&εν λαμπρύνεται^&λλως πλέον
ταΐς κα&' εκάστην δι αυτό κυρίαις εύποιΐαις.
κάκεΐνο μίν λαμπρότερον £χεις· Θεφ γαρ ξωσι
πάντες οι διαζήσαντες κατά Θεον εν βίω' 05

28 βκοτι'έηται || 36 μ,εταγάγεις \ τολοιπύν \\ 38 μεταλλάξεις \\ 43, 45 scrib. εΰροις \
47 έναλλαγήοηται, \\ 51 scrib. ενροις \\ 60 νπερλάμπι \\ 63
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420 L Abteilung

βαντω δε μάλλον βχοταβμον χαπνον της λύπης φέρεις
βνχναΐς έπεν&νμή6ε6ωι, άδιαδόχοι,ς μνήμαις'
έντεν&εν επιτείνεται παν το της ενποιΐας.
τοίννν υπάρχει το λαμπρον διττον εν αμφότερους
το -μεν εκ βίου τον λαμπρον το δ9 εκ της ενποιΐας' 70
εν άμφοτέροις πάλιν δε οχότος έζηλλαγμένον,
το μεν της λύπης της πιχρας, το δΐ της έχδημίας.
Το^άδιάδοχον άνέχφραβτον, το^άνέχφραβτον εις πλή&ος,
το τέλος πάλιν είς αρχήν, χαΐ^απλήρωτος ό δρόμος,
η γέννη'6ις άχοίμητος άνύόταχτος χα&όλον, 75
τούτο λοιπόν εις άπειρον, χαΐ τις ή θεραπεία;
*Αν κατάντη^ ή γέννηόις πάλιν έχεΐ^ο&εν ήλ&ε
xa{jxfab το τέλος της αρχής το^άνύόταχτον ννατάζη,
όντως χαΐ^αντο το^νέχφραβτον είς έχφραΰιν να φ&άβΐ]
χαΐ το^&πειρον είς έ'μμετρον ποσότητα να γέν$. 80
Άνάμνηοις την φρόνηβιν, φρόνηόις την άνδρειαν,
ανδρεία 6&φρο0ύνην δε τίκτει την &ανμαοίαν.
λοιπόν τα τρία φρόνηαις ανδρεία όωφροαύνη
την μνήμην έ'βχον πρωτονργον αρχήν χα&άπερ ρίζαν.
έχ μνήμης άδιάδοχον άνέχφραΰτον είς πλήθος 85
αννβταχτον $χοίμητον άπειρον χαΐ το πά&ος.
τον τέλονς γαρ είς την αρχήν παλινδρομοϋντος αν&ις
περιφοράν τε χνχλιχήν εξ άειχινηόίας
τον δρόμον άπαρτίξοντος απλήρωτα χαι τρέχει.
διπλή λοιπόν χα&έβτηχεν όντως ή θεραπεία. 90
πρώτη μεγάλη χαΐ λαμπρά χαΐ των &ανμαζομένων
ει γαρ ή φρόνηοις αντήί το γέννημα της μνήμης,
την μνήμην έπιοχέψηται πάντων των επί μέρονς
χαΐ πρbς την χατανόηϋιν άπίδοι τον χα&όλον
λαβονβά τε την έ'χγονον άνδρειαν προ τον πά&ονς 95
γενναιοφρόνως άντιο'τη τη φύμη της εννοίας
χαΐ των έν&νμημάτων δε ταις άλλεπαλληλίαις,
την φνβιν έζενίχηοεν, άνειλε χαϊ το πά&ος.
ε'6τι δΐ πάλιν άλλη τις Οεντέρα θεραπεία
φνοΊχωτέρα μεν απλώς αλλά χρονιωτέρα' ίου
ft γαρ αρχήν άνάβαβιν άχμήν χαι παραχμήν τε
παντός πά&ονς γινώβχομεν χατά χαιρονς ίδίονς,
όταν έζατονήβειεν ή μνήμη των προτέρων
εκ διαφόρων χαϊ πνχνών άλλων έννοημάτων,

68 έππείνηται, \\ 72 τω μεν — τω δε \\ 93 επιμέρους \\ 94 scrib.
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εύ&νς ουκ αδιάδοχον ευρίσκεται το πρώτον, 106
λοιπόν αλλ9 ούδ9 άνέκφραατον, xccl πως εις άπειρίαν;
"Οταν την γέννηβιν αυτήν 6 νονς μεταποιήό%
ή καρτερηβας άνδρικώς ή κορεβ&είς τω χρόνω^
διαδοχή τότε, λοιπόν, ουκ είς αρχήν το τέλος9

πέρας, έντεϋ&εν ίκφραβις μετριότης τον πά&ονς. ItO
ή γέννηβις ακοίμητος ουκ αμετάβλητος δε.
διαδοχή γοϋν γίνεται των πρώτων νοημάτων
καρτερικως τ) φνόικώξ, οκνώ λέγειν το τρίτον.
όντως άπειρανέχφραοτον πράγμα λογομετρεϊται.
νους άνδρειόφρων έφερε τον ννόταγμον το τέλει 115
και κατεκοίμιβεν αντο βοφαΐς έπαοιδίαις
φοράν τε την εις άπειρον διαδοχαΐς έπέβχεν
άλλων έπεν&νμήοεων ποοώοας, ΰννεχφράβας.
'Λνερεννων τα πέμποντα τοις &είοις άνακτόροις
ως άμφοτέροις πάμπολλα τοις μικρόν διαοταΰι, 120
βλέπων καΐ την είς άπειρον βνμβίωόιν έκείνην
καΐ δό%αν την άνέκφραβτον, ενρ%ς την &εραπείαν.

The verses are οτίχοι παραμν&ητικοί; but as the name of the
person, whose affliction Blemmydes desires to alleviate by this pedantic
and frigid consolation, is not mentioned, it was some time before I
could reach a definite conclusion as to its purport and occasion. In
the first place, it is meant for an Emperor. I infer this from v. 54

(Si) γαρ ό νονς 6 πύρινος δ φαίνων νυν εν κόΰμω,
taken in conjunction with 6νμβα6ίλειον in ν. 57. In the second
place, the sorrow for which the Emperor needed solace was the loss
of his wife. This may be inferred from vv. 56, 57

ει πυρ έκβάλβς το λοιπόν την ανμφωνον ακτίνα,
την βνμβαοίλειον αύγήν, το φως των 6ων ομμάτων,

coupled with την είς άπειρον ονμβιωβιν έκείνην in v. 121. From
these two data there can only be one conclusion. The verses were
addressed to John Vatatzes on the occasion of the death of the Em-
press Irene, a lady whose virtue and discretion have been recognised
by history1), and to whom there is every reason to suppose that the

107 μεταποιηθεί \\ 112 γίνηται || 115 άδρειόφρων || 120 πάμηολα || 122 serib. ενροις

1) Cf. Acropolites p. 67—8, Anonymi Synopsis Chronica (ed. Sathas) p. 485,
Pachymeres I p. 70. See Finlay, History of Greece ΠΙ 318; M£liarak6s, Ιστορία
τον βασιλείου της Νικαίας 343—4.
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422 Ι· Abteilung

Emperor was deeply attached. Irene died in 1241, and Blemmydes
doubtless wrote this extraordinary effusion shortly (but not perhaps
immediately) after the event.

The passage (w. 26—35) in which the phenomenon of a solar
eclipse is adduced to illustrate the close connexion of light and darkness
in nature has a certain interest. A solar eclipse had occurred on
June 3, 1239, and has an association with the Empress Irene. At
that time she was at Periclystra, near Smyrna, and, being inquisitive
of knowledge, she asked George Acropolites1), then a young man of
21 years, whether he could explain the cause of the eclipse, which
was naturally a subject of conversation. Acropolites, though he had
not yet advanced far in his scientific studies under the tutelage of
Blemmydes, replied that it was the interposition of the moon between
earth and sun. A discussion ensued, and the arguments of a certain
courtier, who confidently disputed the statement of Acropolites, so fully
persuaded Irene that she was betrayed into calling the young man a
fool. But repentant in a moment of her hasty word, she turned to
the Emperor and said: "I was wrong to call him a fool". "It matters
not77, said John "he is only a boy77. But she said: "It is not right
to use such a term to one who advances scientific theories77. The
eclipse which occasioned this interesting incident was afterwards generally
regarded as a divine premonition of the august lady's death. We can
hardly be wrong in supposing that Blemmydes considered an illustra-
tion drawn from an eclipse of the sun as specially appropriate and
felicitous in a poem composed on the occasion of a death which had
been thus foretold.

The poem may be divided into two parts. The theme of the
first part (1—72) is that fire and smoke, darkness and light, are found
together and interpenetrate each other. The death of Irene seems the
extinction of light which was the light of her husband's eyes (57); the
fire has apparently become smoke (59), but only to become more
brilliant (64); while on the other hand her consort's light darkened by
grief (62, 66) is lit up by vwtoua, which is compared to fire (cp.
Shakespeare "As shines a good deed in a naughty world77). The
second portion (73—118) points out two remedies for the continuous
brooding over sorrow (ΰνχναΐς έπεν&νμήΰεβιν) άδιαδόχοις μ,νήμαις):
1) brave resistance, 2) the healing power of time. The last four lines
add a final consolation, the hope of reunion in a future life.

There is a point of some interest in v. 72. Blemmydes says that

1) Who tells the story, loc. cit.
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both the surviving Emperor and the dead Empress (εν άμφοτέροίς
69, 71) have each light as well as gloom in their existences. He has
the light of εύποιία beside the darkness of his bitter grief; she has
the gloom of έκδημία to cast a shadow on her celestial life (βίου τον
λαμπρού 70). It is thus suggested that the bliss of the departed in
heaven may be somewhat overcast by gloom, through the absence of
the beloved friends whom they have left behind on earth, — the idea
of Rossetti's poem and picture "The Blessed Damozel".

I subjoin a few notes.
1 — 4. The application of these lines is explained by ^v. 56 — 72.

κάτω (cp. κάτω&εν 58) — άνω allude to the Emperor here below,
the Empress in heaven.

3. λαμπρύνει πλέον, cf. δι αυτό 63, and έντεν&εν 68.
8. Cf. 45—48.
13 sq. Cf. Blemmydes, Epitome Physica, capp. 26 and 27 (in Migne,

P. G. vol. 142).
27. Perhaps έβτωτες κατά κά&ετον.
36. το λοιπόν, here and in 56, and λοιπόν in 76 and 83, are

used in the sense which λοιπόν bears in Modern Greek (much like
English "Well — ", German «also").

37. μέχρι τον νυν. The form of expression suggests that some
time had elapsed since Irene's death.

42. χ&ές. The poem then was written on the day following a
conversation of Blemmydes with the Emperor on the subject of his
bereavement.

40, 41. τον καπνον and το πυρ are in loose apposition to τάς

41. έ'βω γης, in the tomb.
50. κοομο&ρήνητον expresses the universal grief at Irene's death.
62. 'τούτο το πυρ 6ου το ββεβϋ'έν is the κάτω καπνόξ of I and

refers to the Emperor, opposed to εκείνο (το πυρ) of 64 (= άνω το
πυρ of 1) referring to the Empress.

66. cf. Στίχοι to John Ducas, 137 τον βκοταβμον του ψεύδους
(ed. Heisenberg p. 105).

68. The idea is that the Emperor's sorrow will have the effect of
increasing and multiplying his acts of εύποιία (cp. 1. 63). This is the
mode in which το πυρ τον καπνον λαμπρύνει.

69 and 71. άμφοτέροις is masculine.
73. The second argument, beginning here, takes up the phrase

άδιαδόχοις μνήμαΐζ in 67, and thus connects itself with the first. The
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problem how the bereaved husband is to escape from brooding me-
mories is very frigidly stated as a psychological puzzle.

113. το τρίτον, death.
118. ποόώβας, cf. 80.
119—120 obscure, τοις μικρόν διαύταόι "who are parted only for

a short space of time7'.

Dublin. J. B. Bury.

Plutarchische Reminiscenzen bei Michael Akominatos.
1) Ed. Lampros I S. 162,12: „Afafl·1 ov τρόπον xal το φνβει

γλνχερον μέλι δαχνηρον τοις ηλχωμε'νοις xal νοβεροις β ώ μαβί
(xal τους άβ&ενονντας τα όμματα παραλνπεΐ χαταλάμπων ο γλνχνς
ούτος ήλιος)" = Plutarchos im Phok. 2: „Kai χα&άπερ το μελί λ ν it ει
τα τετρωμένα χαΐ ηλχωμένα μέρη τον οώματος^ όντως πολλάκις
of αληθινοί χαΐ νουν ε'χοντες λόγοι δάχνονόι xal παροζννονβι τονς
χαχώς πράττοντας", welche Stelle ich in der Triester Μία 'Ημερα 1899
Nr. 1297 als Quelle f r Michael Glykas, Krumb. S. 449, V. 45—46:

Ονδέν έβτι τον μέλιτος γλνχντερον εν βίω,
άλλα δριμν προβομιλοϋν δοχεΐ τοίς ηλχωμένοις'
(ουδέν τι φαεινότερον ήλιον λαμπηδόνος,
άλλα τοις άμβλνώττονβιν όλη δοχεΐ ξοφώδης)

nachgewiesen habe.
2) II S. 210, 11: nEl γαρ άνέγνως Πλοντάρχεια, οιδας δήπον

όπως δ Χαιρ&νενς οντος Ιδιοτρόπως xal ιότοριχώτερον έτνμολογεί τον
άλιτήριον, φάβχων οντω χλη&ηναι τα πρώτα τονς εν τη Άττιχη
αρπάζοντας τα α λ εν ρ α άπο των τηρονντων αντά, λιμον χαταχρκ-
τονντος αφοδρον" = Moral. 297 Α: „Ου γαρ πειβτέον τοις λέγονβιν
άλιτηρίονς χεχλήβ&αι τονς έπιτηρονντας εν τω λιμω τον άλοϋντα
χαϊ διαρπάζοντας" und 523 Α: „Λιμον γαρ, ως ε'οιχεν^ 'Λδηναίοις
ίύχνροϋ γενομένον χαι των εχόντων πνρον εις μέβον ον φερόντων
άλλα χρνφα χαι ννχτωρ εν ταΐς οιχίαις άλονντων περιιόντες έτήρονν
των μύλων τον ψόφον, εΐτ' άλιτήριοι προβηγορεν&ηΰαν". Vgl. Bekk.
Anecd. p. 377, Suid. ν. 'Λλιτήριοι (schol. Aristoph. Equ. 445 Aid. ~
D bn. p. 406).

Saloniki, 1./14. Juni 1900. P. N. Papageorgiu.
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