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Ό Χριστόφορος ό Μυτιληναίος έζησε στην Κωνσταντινούπολη τον 11ο 

αι. μ.Χ. 'Εκεί έγραψε τα ποιήματα του. Φαίνεται πώς θεωρούσε καύχημα του 

την καταγωγή του άπο τη Μυτιλήνη και γι ' αυτό είναι γραμμένη αυτή πάντα 

δίπλα στο Ονομα του, και διατηρήθηκε έτσι στους αιώνες αναπόσπαστη άπ' αυτό. 

. ·@? αναφέρουμε πρώτα δτι πολλά άπο τα δίστιχα επιγράμματα, πού περιέ

χονται στα Μηναία και σε άλλα Λειτουργικά βιβλία, ανήκουν στον βυζαντινό 

αυτόν ποιητή. 

Και άλλοι παλαιότεροι και νεώτεροι άπο τον Χριστόφορο έγραψαν εκκλη

σιαστικά επιγράμματα, πρωτύτερα καί υστέρα άπο τον 11ο αι. 'Αλλά και 

των εκκλησιαστικών επιγραμμάτων, πού -αναφέρονται σε άγιους πριν άπο τον 

11ο αι., δέν μπορεί να θεωρηθή δλων άνεξαίρετα ποιητής ό Χριστόφορος. 

Βέβαια, ένα πλήθος άπο αυτά είναι δικά του. 

Θα σημειώσουμε δτι ό Antonio Bocchi έξέδωκε στα 1887 στη Ρώμη 

ποιήματα τοϋ Χριστόφορου, πού περιλαμβάνονται στον κώδικα Ζ. α. XXIX 

της Βιβλιοθήκης της Μονής της Κρυπτοφέρρης, έχοντας επίσης ύπ' δψη του 

καί τον Βατικανό ελλ. κώδικα 1357. Ό τίτλος του βιβλίου είναι : «Versi di 

Cristoforo Patr izio editi d a un codice della m o n u m e n t a l e Badia di 

Grottäf er ra ta» . 

Πληρέστερη κριτική έκδοση ποιημάτων τοϋ Χριστόφορου τοϋ Μυτιλη

ναίου έκανε ό E d u a r d Kurtz : «Die Gedichte des Christoforos Mytile-

naios» (Λειψία 1903). Περιέχει 145 ποιήματα, άπο τα όποια αρκετά είναι 

αποσπασματικά ή ακρωτηριασμένα. 

Τα θρησκευτικά ποιήματα τοϋ Χριστόφορου έχουν εξαίρετη περιεκτικό

τητα καί δονούνται άπο συναισθηματική ανάταση. "Εχουν εμμονή στο δοσμένο 

θέμα καί κάνουν σοφή επιλογή των σημείων εκείνων, πού έχουν ποιητικό 

νόημα βαθύτερο. 'Από τα επιγράμματα του θ' αναφέρουμε μόνο της Μεγάλης 

Εβδομάδας, πού άποτελοΰν ενα αξιομνημόνευτο σύνολο, πού το βρίσκουμε 

στο «Τριώ&ιον», 

Στις τρεις πρώτες ημέρες της Εβδομάδας τών Παθών : 

Σώφρων 'Ιωσήφ δίκαιος κράτωρ ώφθη 

καί σιτοδότης' ώ καλών θημωνία ! 

("Ορθρος Μεγ. Δευτέρας). 
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Τρίτη μεγίστη παρθένους δέκα φέρει, 

νίκην φέρουσας αδέκαστου Δεσπότου. 

("Ορθρος Μεγ. Τρίτης). 

Γυνή βαλοϋσα σώματι Χριστού μύρον 

την Νικόδημου προϋλαβε σμυρναλόην. 

("Ορθρος Μεγ. Τετάρτης). 

Στον όρθρο της Μεγ. Πέμπτης τρία επιγράμματα : 

Νίπτει μαθητών εσπέρας Θεός πόδας, 

ου πους πατών ήν εις 'Εδέμ δείλης πάλαι. 

(Εις τον 'Ιερόν Νιπτήρα). 

Διπλούς δ Δείπνος· Πάσχα γαρ νόμον φέρει. 

Kai Πάσχα καινόν, αίμα, σώμα Δεσπότου. 

(Εις τδν Δεϊπνον). 

Τι δει μαχαιρών, τι ξύλων, λαοπλάνοι, 
προς τον θανεΐν πρόθυμον είς κόσμον λύτρον ; 

(Εις την προδοσίαν). 

Στον όρθρο της Μεγ. Παρασκευής δύο επιγράμματα : 

Ζών είς θεός σύ και νεκρωθείς èv ξύλω, 

ώ νεκρέ γυμνέ και Θεοϋ ζώντος Λόγε. 

(Είς την Σταύρωσιν). 

Κεκλεισμένας ήνοιξε της 'Εδέμ πύλας, 

βαλών δ ληστής κλείδα το «μνήσθητί μου». 

(Εις τον ευγνώμονα ληστήν). 

Και τοϋ Μεγ. Σαββάτου : 

Μάτην φυλάττεις τον τάφον, κουστωδία' 

ου γαρ καθέξει τύμβος αύτοζωιαν. 

("Ορθρος Μεγ. Σαββάτου). 

'Επίσης υπάρχουν και άλλα δίστιχα επιγράμματα του στα Μηναία, 

καθώς και άλλα ποιήματα του με διαφορετικό αριθμό στίχων, αναφερόμενα 

σέ εορτές τής 'Εκκλησίας, δπως «Είς την έορτήν τοϋ 'Αγίου Θωμά» (στίχοι 

35), «Εις τον άγιον Συμεών τον Στυλίτην» (στίχοι 4), «Είς την Ύπαπαν-

τήν» (στίχ. 6), «Είς τον Λάζαρον» (στίχ. 8) κλπ. 

Σ' ένα άπό τά ποιήματα του «Είς τον έν μέσω τής οροφής τοϋ Ώάτου 
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Σωτήρα, κάτω βλέποντα» (στίχοι 6) δείχνεται ή θεοσέβεια, ή ευλάβεια και 

ή κατάνυξη τοϋ βυζαντινού αύτοϋ ποιητή. 'Απευθύνεται στον Παντοκράτορα 

τοϋ Ώ ά τ ο υ , πού ήταν πολυτελής οικοδομή στα βασιλικά παλάτια τοϋ Βυζαν

τίου και είχε στέγη θολωτή σε σχήμα αύγοϋ. Στο παλάτιο τοΰ Ώ ά τ ο υ συνήλθε 

στα 680 ή Τ ' Οικουμενική Σύνοδος. Οι στίχοι 1 - 4 : 

Δοκεις προκύπτων καί βλέπων γήν ύψόθεν 

Ιτοιμος είναι καί κατελθεϊν, εΐ δέοι, 

ψυχήν προθνμως την φιλάνθρωπον πάλιν 

υπέρ προβάτων ώς πάλαι θύσων λύτρον. 

Ό Χριστόφορος ό Μυτιληναίος υπήρξε πολυγραφώτατος. Έ κ τ ο ς άπο 

τους θρησκευτικούς στίχους του, πολύ ενδιαφέρον έχουν καί τα άλλα ποικίλα 

σε περιεχόμενο καί διάθεση ποιήματα του. Πολλά ά π ' αυτά περιέχονται στην 

έκδοση E d u a r d Kurtz καί παρουσιάζουν προβλήματα φιλολογικά καί ιστο

ρικά. "Αλλα είναι επιτάφια επιγράμματα, άλλα είναι αφιερωμένα σέ φίλους, 

άλλα σέ ιερωμένους, σε βασιλείς, άλλα είναι αινίγματα, άλλα σατιρικά κλπ. 

'Ιδιαίτερη συγκίνηση αναδίνουν τα ποιήματα πού έγραψε σε προσφιλή 

οικογενειακά του πρόσωπα, με τή θλιβερή αφορμή τοϋ θανάτου. Θα στα-

θοΰμε σέ κάποια άπ' αυτά. 

'Από τους 38 στίχους «Εις τήν μητέρα Ζωήν τελευτήσασαν» αποσπώ 

τέσσερες χαρακτηριστικούς. Το ποίημα ανήκει στον χώρο τής πιο αυθόρμη

της καί άφωσιωμένης στοργής : 

Τήσδε δέμας μαλακον κείται όλίγη ενι χώρη (στίχος 3). 

"Ω μοι, μήτερ έμή, δτι σος παις, δν φιλέεσκες (στίχ. 7). 

"Ω πόσα μοι έπέτελλες, όσα ψυχήν δνίνησιν (στίχ. 11). 

"Ωχετο εκ φθαρτοϊο φίλη μήτηρ βιότοιο (στίχ. 19). 

'Από τους 12 στίχους «Εις τον πατέρα λυπούμενον καί θρηνοϋντα» για 

τον θάνατο τής μητέρας τοϋ ποιητή παίρνουμε τους 1 - 5 . 'Αναζητούν τήν 

τρισέβαστη μορφή τής μητέρας, δπως ήταν στή ζωή : 

Τί, πάτερ, αυτός ασχετον πενθών κάθη 

λούων σεαυτον δακρύων καταιγίσι ; 

Μήτηρ γαρ ημών, καν παρήλθεν εκ βίου, 

λαλεί δε μή παρούσα μηδ' δρώμενη, 

ήχους λαλιαν ώσπερ εκμιμονμένη. 

ΟΊ στίχοι 1 - 3 άπο το θρηνητικό ποίημα «Εις τον άδελφον Ίωάννην», 

το όποιο αποτελείται άπο 80 στίχους, διατηρούν ένθερμο το αδελφικό φίλ

τρο. Είδωλοποιεΐται το πολυφίλητο πρόσωπο τοϋ πεθαμένου άδελφοΰ : 
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'Αδελφέ, κεϊσαι, σβένννσαι δε και τάφω, 

αλλ' έξανάπτεις θλίψεως εμοι φλόγα, 

σφοδρώς ύπεισδύνονσαν εις τήν καρδίαν. 

Δύο ποιήματα του αφιέρωσε ό ποιητής «Εις τήν άδελφήν Άναστασώ 

τελευτήσασαν». Το δεύτερο «έπί τη εκφορά αυτής» είναι ενα τετράστιχο. Ό 

οικογενειακός κύκλος μέσα στα θρηνητικά αυτά ποιήματα εύρύνεται άπο τήν 

αφορμή τοϋ θανάτου. Καί εκφράζεται ή χριστιανική πεποίθηση δτι ό θάνα

τος είναι μετάβαση σε άλλη ζωή, χωρίς 8μως καί να παραλείπεται ή θλίψη 

άπο τον οριστικό αποχωρισμό προσφιλών προσώπων : 

'Ιδού λιποΰσα τον σον οίκον εκφέρη, 

οίκον κατοικήσουσα πικρον έκτόπως, 

καν ό γλνκασμοϋ και χαράς πλήρης τόπος 

το σόν, θεώ πεποιθα, πνεύμα λαμβάνη. 

Ά π ο άλλη ομάδα ποιημάτων του, ενα τετράστιχο «Εις τήν βίβλον τοϋ 

αγίου 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, τήν λεγομένην Μαργαρΐται» αποπνέει τον 

απόλυτο θαυμασμό τοϋ ποιητή, πού εξωτερικεύεται με τήν πιο αληθινή λιτό

τητα στην έκφραση : 

Ναι, μαργαρΐται χειλέων σων οι λόγοι, 

ουκ αυχένας κοσμοΰντες, ου στέρνων πλάτη, 

μορφάς δε μάλλον, 'Ιωάννη, τάς εσω' 

ψυχών γάρ είσι κόσμος, ουχί σωμάτων. 

Γεμάτοι οικειότητα καί προσήλωση είναι ο'ι 53 στίχοι του «Εις τον 

μοναχον Νικήταν τών Συνάδων» : 

Ή ζώσα πολλοίς εν πόλει γνώσις πάλαι 

εν σοι μόνω ζ-η και σαλεύει, Νικήτα (στίχ. 1 - 2 ) . 

"Αρμοττε τοίνυν τήν σοφήν σύριγγα σον 

καί πάντας έλκε τοις λόγοις, λόγων φίλε (στίχ. 7 - 8 ) . 

Λεπταίσθητα είναι τρία άλλα ποιήματα του. Το πρώτο «Εις τήν άρά-

χνην», πού αποτελείται άπο 111 στίχους, άπο τους οποίους τέσσερες μόνο 

άποσποΰμε, το διακρίνει άκρα παρατηρητικότητα : 

"Ω πώς το νήμα λεπτότατον καλλύνει 

και πώς τον ιστον ευπρεπέστατα πλέκει (στίχ. 71 - 72). 

" β πώς συνάπτει ταϊσδε ταις γραμμαΐς άμα 

καί ρομβοειδες και σκαληνον εντέχνως (στίχ. 8 6 - 8 7 ) . 
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Τό δεύτερο είναι το έξάστιχο «Εις τον χαλκοΰν 'ίππον, τον έν τ ω ίππο-

δρόμω τον πρόσθιον πόδα ήρμένον έχοντα», πού έχει πολλή παραστατικότητα. 

Ό ποιητής ζωντανεύει στα μάτια τοϋ αναγνώστη των στίχων του το χάλκινο 

δλογο τοϋ ιπποδρόμου, πού το περιγράφει με τόση αδρότητα : 

"Εμπνους ό χαλκοϋς ϊππος ούτος, δν βλέπεις, 

εμπνους αληθώς και φριμάξεται τάχα' 

τον πρόσθιον δέ τοϋτον εξαίρων πόδα 

βαλεΐ σε και λάξ, ει παρέλθοις πλησίον. 

Δραμειν καθορμψ στήθι, μη προσέγγισης, 

μάλλον δε φεϋγε, μη λάβης το τον λόγον. 

Το τρίτο είναι ενα έφτάστιχο ποίημα του με τον τίτλο «Αίνιγμα εις 

τάς έν τω ώρολογίω ώρας». Το ποίημα ξεχωρίζει για τήν πολλή του χάρη 

και τή διάθεση του ευρήματος : 

Ήμεις άδελφαι γνήσιαι ψυχών δίχα· 

άλλη μεν άλλης τω χρόνω πρεσβυτέρα, 

ϊσαι δε πάσαι τους διαύλους τών χρόνων 

αϊ και καλοϋμεν ουκ άνοίγουσαι στόμα, 

βαδίζομεν δε μη πόδας κεκτημέναι. 

'Ενταύθα σοι λαλούμεν, ώς όραν έχεις, 

και πανταχού πάρεσμεν, ει σκοπεϊν θέλεις. 

Ό Χριστόφορος ό Μυτιληναίος είχε συνδεθή με τρεις άπο τους αυτο

κράτορες τοϋ Βυζαντίου : Μιχαήλ Δ' τον Παφλαγόνα, πού έβασίλευσε άπο 

το 1034 - 1041, Μιχαήλ Ε' τον Καλαφάτη, πού έβασίλευσε μερικούς μήνες 

στα 1042, και τον Κωνσταντίνο Θ' τον Μονομάχο, πού έβασίλευσε άπο το 

1042 Ϊως το 1055. 

Ό ποιητής έλαβε πολλά αξιώματα. "Εγινε ανθύπατος και πατρίκιος. 

"Ομως πολλές φορές στους στίχους του υπήρξε αυστηρός και αδυσώπητος 

στις υπερβολές τών αυτοκρατόρων. Αυτό φαίνεται στους 28 στίχους, πού έχει 

αφιερώσει ό Χριστόφορος «Εις τον άποβασιλέα Μιχαήλ τον Καλαφάτην». 

Στους στίχους του καθρεφτίζεται ολη ή εξαθλίωση τοϋ Μιχαήλ τοϋ Ε', πού 

το τέλος του υπήρξε οικτρό. Τον ονομάζει ό ποιητής «όλκαδοπιττωτήν», 

δηλαδή πού πισσώνει πλοία. Παίζει χαριτωμένα ό ποιητής με το παρεπώνυμο 

Καλαφάτης τοϋ Μιχαήλ τοϋ Ε ' : 

Μέλλεν άρα τριτάλαινα πόλις Βύζαντος Ιδέσθαι 

όλκαδοπιττωτοϋ . . . (στίχ. 1 - 2 ) . 

Κείται δ' εν δαπέδω μέγα άθλιος, δς πριν ανασσεν (στίχ. 26). 

Σέ πολλά ποιήματα του ό Χριστόφορος σαρκάζει διάφορα φαινόμενα 
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άξια ειρωνείας και ψόγου. Ό έλεγχος του «Προς τον μοναχον Άνδρέαν, όστα 
ιδιωτών ως αγίων λείψανα έξωνούμενον . . .» (στίχοι 135) είναι αξιοσημείω
τος, καθώς μέ το ποίημα αυτό κατακρίνεται ή πανουργία και ή άγυρτεία τοϋ 
μονάχου αύτοϋ, πού έτρεπε τους απλοϊκούς ανθρώπους στη δεισιδαιμονία, 
παρουσιάζοντας τους πλαστά ιερά λείψανα : 

Θήκας δέ πολλάς λειψάνων θείων έχεις, 

ας έξανοίγων τοις φίλοις σου δεικνύεις· 

Προκοπίου μεν μάρτυρος χείρας δέκα, 

Θεοδώρου δε πεντεκαίδεκα γνάθους, 

και Νέστορος μεν άχρι των οκτώ πόδας, 

Γεωργίου δέ τεσσάρας κάρας άμα (στίχ. 6-11). 

Σε άλλο ποίημα του «Εις την τοϋ βίου ανισότητα» (στίχοι 37) έχουμε 
σκέψεις τοϋ ποιητή σχετικές μέ την ασυμμετρία πού παρουσιάζει κάποτε ή 
ανθρώπινη ζωή σέ ώρισμένες περιπτώσεις, δταν φυσικά γι' αυτή τήν ανισό
τητα δέν ευθύνονται ο'ι άνθρωποι : 

Πηλον μεν είναι πάντας ανθρώπους ενα 

και χουν τον αυτόν, άλλα και ψΰσιν μίαν, 

τελεΐν δέ πως ανισον αύτοΐς τον βίον ; (στίχ. 2 - 4 ) . 

Έν μεν χιλίοις πλουσίοις ή μυρίοις 

είς δυστυχήσας συγκάτεισι τοις κάτω, 

εν δ' αΰ πένησιν άθλίοις τρισμυρίοις 

τρεις εύπραγοϋσι και γίνονται των άνω (στίχ. 9-12). 

Τα ποιήματα αυτά τοϋ Χριστόφορου τοϋ Μυτιληναίου περιέχονται στην 
έκδοση Ed. Kurtz της Λειψίας, ό όποιος είχε περισσότερους κώδικες ύπ' δψη 
του άπο τον Ant. Rocchi της Ρώμης. Έκτος βέβαια άπο τον κώδικα της 
Κρυπτοφέρρης, πού περισώζει πολλά ποιήματα τοϋ Χριστόφορου, ό Kurtz 
είχε στή διάθεση του 14 ακόμα κώδικες. "Εκανε άντιβολή των κωδίκων 
αυτών κ' έτσι συμπληρώθηκαν πολλά χάσματα τοϋ κωδικός της Κρυπτοφέρρης. 

Ό Σπυρ. Λάμπρος έδημοσίευσε εκτενή κριτική για τήν έκδοση αυτή μέ 
τον τίτλο «Τά ποιήματα Χριστόφορου τοϋ Μυτιληναίου και ή έκδοσις τοϋ 
Ed. Kurtz» («Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Β', 1905, σελ. 169-179). 

"Ενα ποίημα της εκδόσεως Kurtz, το 86ο, πού έχει τον τίτλο «Εις τον 
άγιον Διονύσιον», το σχολιάζει ό Ο. Schissel στο μελέτημα του «Christopho-
ros Mytilenaios an den hl. Dionysios wegen der himmlischen Hierarchie», 
πού δημοσιεύθηκε στο περιοδ. τοϋ Ν. Α. Βέη «Byzantinisch - Neugriechische 
Jahrbücher», τόμ. 8, 1929 -1930, σελ. 350 - 352. 

Γιά τον Χριστόφορο τον Μυτιληναίο ευρύτατο λόγο κάνει, μέ εύστοχώ-



ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΞΥΑΗ : Ό βυζαντινός ποιητής Χριστόφορος δ Μυηληναίος 251 

τατες παρατηρήσεις σχετικά μέ την προσφορά του, ό Krumbacher στην 
«'Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας», μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Β', 
σελ. 675-681. 

Άξιολογώτατη είναι ή μελέτη τοϋ Κ. Άμάντου μέ τον τίτλο «Βυζαν
τινά ποιήματα τοϋ Χριστόφορου Μυτιληναίου» («Μικρά Μελετήματα», 1940, 
σελ. 189-194). 

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μελέτη της Ε. Follieri ( Borna) και τοϋ I. Dujc"ev 
(Sofia) : «Il calendario in sticheri di Crisroforo di Mitilene», στο περιοδ. 
«Byzantinoslavica» της Πράγας, 1964, τόμ. XXV, 1, σελ. 1 - 36. Ol σελί
δες 1-15 αναφέρονται στο ελληνικό κείμενο τοϋ έμμετρου καλενδαρίου τοϋ 
Χριστόφορου τοϋ Μυτιληναίου, πού το μελετά σε ιταλική γλώσσα ή E. Follieri, 
και οί επόμενες σέ σύντομη εισαγωγή ( 16 - 18) στή σλαβική μετάφραση τοϋ 
ημερολογίου αύτοΰ (18-32) , πού τήν επιμελείται ό I. Dujiev. 'Ανάμεσα 
σέ άλλα, μας παρέχεται ή πληροφορία δτι έκτος άπο τά θρησκευτικά ποιή
ματα πού μεταφράστηκαν κατά τον Μεσαίωνα στα σλαβικά για λειτουργική 
χρήση, έγιναν επίσης μεταφράσεις στην ϊδια γλώσσα ποιημάτων τοϋ Γεωρ
γίου Πισίδου, Ρωμανοΰ τοϋ Μελωδοΰ, τοϋ Κωνσταντίνου Μανασσή και άλλων 
βυζαντινών ποιητών. ΚαΙ κάτι πού ενδιαφέρει είδικώτερα το θέμα μας : 
«Άπό τους Σλάβους μεταφραστές τοϋ Μεσαίωνα δεν αγνοήθηκε το δνομα 
ενός άπο τους μεγαλύτερους ποιητές τοϋ Βυζαντίου, τοϋ Χριστόφορου τοϋ 
Μυτιληναίου» (σελ. 16). 

Ό Χριστόφορος ό Μυτιληναίος υπήρξε ένας βυζαντινός ποιητής μέ ευρύ
τητα νοοτροπίας και κατευθύνσεων. Άπο τή μια μεριά, γνήσια θρησκευτικά 
βιώματα προσιδιάζουν στο έργο του, δπου σέ έκταση υπάρχει πολλή θεολογία. 
Άπό τήν άλλη μεριά, ό εξωτερικός κόσμος και τά αντικείμενα του είναι 
παρόντα σ' ένα άλλο τμήμα τής ποιήσεώς του. Και σ' αυτό βέβαια δεν παύει 
ν' αναζητά και να συλλέγη τόν Θεό, πού εϊναι γι' αυτόν μόνιμη πηγή συναι
σθημάτων. Γνωρίζει να στρέφεται προς τόν εσωτερικό και προς τόν εξωτε
ρικό κόσμο. Και τά δύο άποτελοΰν εστίες τών ιδεών του. Θαρρεί κανένας 
πώς στό έργο του διασταυρώνεται ό Θεός καί ή ανθρώπινη ύπαρξη. Ό ποιη
τής αυτός έχει υποκειμενική καί αντικειμενική αντίληψη τοϋ Θεοΰ. Και γι' αυτό 
μας δίνει σύγχρονα ακραιφνή θρησκευτική ποίηση άλλα και ανόθευτη προσω
πική ποίηση. Σέ δλα τά γραπτά του υπάρχει ένα εύάρμοστο πνευματικό 
περικάλυμμα. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΤΔΗΣ 
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R É S U M É 

LE POÈTE BYZANTIN CHRISTOPHORE DE MYTILÈNE 

Christophore de Mytilène, poète byzantin du 11e s., originaire de 
Mytilène, vécut à Constantinople et c'est là qu'il a composé ses poèmes. 

Des poèmes de Christophore ont été édités par Antonio Rocchi 
à Rome en 1897. L'édition critique la plus complète des poèmes de 
Christophore est celle d'Eduard Kurtz à Leipzig en 1903 sur laquelle 
Sp. Lambros a consacré un long compte-rendu dans «Néos Hellénomné-
mon», vol II, 1905. 

Christophore a écrit un assez grand nombre de poèmes. Ses poèmes 
religieux ont une densité particulière. Non moins considerables sont ses 
distiques à la Semaine Sainte et à d'autres fêtes diverses. 

Dans cette étude sont cités et analysés brièvement des fragments 
de poèmes de Christophore, comme p.ex. celui à Pantocrator de l'Ovale 
ou les vers touchants sur la mort de sa mère, de son frère et de sa sœur. 
Deux de ses poèmes sont consacrés à Jean Chrysostome et Nicitas de 
Synades. D'autre part, ses poèmes «à l'araignée», «au cheval en cuivre 
d'Hippodrome», «énigme aux heures de l'horloge» sont très délicats. 

Il a écrit aussi un grand nombre de poèmes satiriques dans les
quels il se moque de faits de la vie humaine qui sont dignes d'ironie. 
Quelques uns de ses poèmes ont une tendance philosophique. 

C'est Karl Krumbacher qui, dans son «Histoire de la Littérature 
Byzantine», Vol. II, a consacré des pages remarquables sur Christophore 
de Mytilène. 

Très remarquable est aussi l'article de Constantin Amantos compris 
dans ses «Petites Études» (1940). 

0 . Schissel a commenté le 86e poème de Christophore de l'édition 
Kurtz dans une courte étude qui a été publiée dans «Byzantinish-Neugrie-
chische Jahrbücher», vol. 8, 1929-1930. 

La plus récente étude sur Christophore a été publiée par E. Follieri 
et I. Dujcev dans «Byzantinoslavica», vol. 25, Prague (1964). 

Christophore de Mytilène fut certainement un poète byzantin très 
important. Dans son œuvre se rencontrent l'hymne à Dieu et la présence 
de l'homme. 

THÉODORE XYDIS 
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