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Ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος χρησιμοποιεί δύο φορές την α

νεκδοτολογική διήγηση για τον αγέλαστο Σολδανό: στο 29ο κεφάλαιο 

του «προς τον ϊδιον υίον Ρωμανον» καί στο 56ο κεφάλαιο του «Βίου 

Βασιλείου» . 

Ή συνάφεια της διήγησης προς παραπλήσιες ιστορίες περί αστά

θειας του ανθρωπίνου βίου, πού ανευρίσκονται καί σε άλλους βυζαντι

νούς ιστοριογράφους, είχε επισημανθεί ήδη άπο τον Α. Banduri'. Σχετι

κά έγραψε καί ό V. Grecu4. 'Αλλά σέ αντίστοιχες μελέτες τοΰ Μ. Gigan

te 5 καί της Μαρίας Μαντουβάλου , πού εξέτασαν ορισμένες πτυχές της 

παρουσίας τοΰ θέματος του άστατου βίου στά βυζαντινά κείμενα, δεν έ

γινε συσχετισμός με τον Πορφυρογέννητο, ένώ ή πρόσφατη έρευνα της 

Lia Raffaella Cresci7 περιορίστηκε στην εξέταση τοΰ μοτίβου μόνο στον 

Μένανδρο καί στον Θεοφύλακτο Σιμοκάττη. Τελευταία καί ό I. Sevcen-

ko υπενθύμισε τήν οφειλή τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου προς 

1. Στην συνέχεια: DAI: βλ. Constantine Porphyrogenitus, de administrando impe

rio. Greek Text edited by G. Moravcsik (Dumbarton Oaks, Washington D.C. 1967), σ. 

128. 

2. Theophanes Continuatus... ex recognitione I. Bekkeri (Bonn 1838), σσ. 294-297. 

3. A. Banduri, σχόλια στην εκδοσή του, πού επαναλαμβάνονται στην Patrologia 

Graeca [στο έξης: PG], τόμ. 113, στ. 257-258. Πρβλ. J. Bury, The treatise de admini

strando imperio, Byzantinische Zeitschrift 15 (1906), 548. 

4. V. Grecu, La valeur littéraire des oeuvres historiques byzantines, Byzantinoslavi-

ca 13 (1952-53) , 259. 

5. M. Gigante, Il tema dell' instabilità della vita nel primo carme di Eugenio di Pa

lermo, Byzantion 33 (1963) , 325-356 [Scritti sulla civiltà letteraria bizantina, Napoli 

1981 , σσ. 131-166]. 

6. Μαρία Μαντουβάλου, Ή παράστασις τών έζευγμένων βασιλέων καί ή περί αυ

τήν σχετική παράδοσις, Παρνασσός 9 (1967), 539-547 [Κείμενα καί Μελέτες Μεσαιω

νικής καί Νεοελληνικής Γραμματείας. Νέες προσεγγίσεις καί αναγνώσεις, 'Αθήνα 1990, 

σσ. 221-232] . 

7. Lia Raffaella Cresci, Un apologo in Menandro Protettore e in Teofilatto Simocat-

ta, στον τόμο Metodologie della ricerca sulla tarda antichità. Atti del primo Convegno dell' 

Associazione di studi tardoantichi, a cura di Antonio Garzya (Napoli 1989), σσ. 309-315. 
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παλαιότερους ιστοριογράφους στο συγκεκριμένο επεισόδιο, άλλα δεν ε

πέμεινε στις λεπτομέρειες . 

Κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι ή εξέταση του θέματος με 

την μορφή πού παραδίδεται στον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο . 

Παράλληλα επιχειρείται και συνθετική παρουσίαση των επί μέρους πο

ρισμάτων των μελετών πού ήδη προαναφέρθηκαν, δπως και άλλων συ

ναφών ερευνών, σχετικά μέ τήν παρουσία του μοτίβου τόσο σέ κείμενα 

προγενέστερα, δσο και μεταγενέστερα του Πορφυρογέννητου. 

1. Ή χρήση του θέματος πριν άπό τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο 

Το απώτερο πρότυπο της διήγησης φαίνεται Οτι είναι ό Διόδωρος ό 

Σικελιώτης (Ι. 58,2), ό όποιος γράφει για τήν συνήθεια του Σεσώστρι-

δος να χρησιμοποιεί στο άρμα του ως υποζύγια τέσσερις αιχμαλώτους 

βασιλείς. Πέρα άπό τήν μνεία αυτή, ό αρχαίος ιστοριογράφος δεν δίνει 

προεκτάσεις στή διήγηση του. 

Δέν είναι σαφές πότε και άπό ποιον δόθηκαν ήθικοδιδακτικές προε

κτάσεις στην ιστορία. Ά π ό τους βυζαντινούς ιστοριογράφους πρώτος 

φαίνεται π ώ ς χρησιμοποίησε το θέμα μέ παρόμοια προοπτική ό Μέναν

δρος ό Προτήκτωρ , ό όποιος τοποθετεί τήν διήγηση στο πλαίσιο τών 

8. I. Sevcenko, Re-reading Constantine Porphyrogenitus, στον τόμο Byzantine Di

plomacy. Papers from the twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cam

bridge, March 1990, edited by J. Shepard and S. Franklin [Society for the Promotion of 

Byzantine Studies, Publications 1], Variorum 1992, σ. 191 (το επεισόδιο όμως εσφαλμέ

να συνδέεται μέ τον Σαρδανάπαλο και Οχι μέ τον Αιγύπτιο Σέσωστρι) . 

9. Χρησιμοποιήθηκαν και μηχανογραφικές εκτυπώσεις (print-outs) μέ τις συγκε

κριμένες μνείες πού υπάρχουν συγκεντρωμένες στον Η/Υ του προγράμματος «Τράπεζα 

Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» του Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ( Ε θ ν ι κ ό "Ιδρυ

μα 'Ερευνών, Αθήνα). 

10. Excerpta de legationibus, έκδ. C. de Boor (Berlin 1903), σ. 355. Πβλ. PG 113, 

στ. 868 . Ό Ά γ α θ ί α ς (Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinqué. Recensuit Rudolfus 

Keydell, Berlin 1967, σ. 64, 20-22) απλώς αναφέρεται στην επέκταση της κυριαρχίας 

του Σεσώστριδος σέ όλη τήν 'Ασία, καί Οχι και στον λογοτεχνικό τόπο του τροχού, Οπως 

φαίνεται να πιστεύει ό Π. 'Αντωνόπουλος, Πέτρος Πατρίκιος. Ό βυζαντινός διπλωμά

της, αξιωματούχος και συγγραφέας ('Αθήνα 1990), σ. 110. Πβλ. καί Cresci, ό.π., σ. 315. 

— Για τον Μένανδρο βλ. επίσης Β. Baldwin, Menander Protector, Dumbarton Oaks Pa

pers 32 (1978), 99-125 [= Studies on late Roman and Byzantine History, Literature and 

Language, Amsterdam 1984, μελέτη XXV]. Ε π ί σ η ς R.C. Blockley, The History of Me

nander the Guardsman. Introductory Essay, text, translation and historiographical notes, 

Liverpool 1985. 



Ο ΣΟΛΔΑΝΟΣ TOT BARI ΚΑΙ Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΞΑΣ 233 

βυζαντινοπερσικών συγκρούσεων, πού κατέληξαν στην ειρήνη του 562 1 1 . 

Την αφηγείται ένας άλλος γνωστός αξιωματούχος και συγγραφέας, ό Πέ

τρος Πατρίκιος, στον Πέρση συνομιλητή του Ίεσδεχουσνάφ, πού εκθεί

αζε και εξύψωνε τον ηγεμόνα του, τον Χοσρόη: ό αλαζονικός Σέσωστρις, 

πού χρησιμοποιούσε ως υποζύγια τους νικημένους βασιλείς, μετανοιώ-

νει δταν ένας άπο τους αιχμαλώτους παρατηρεί την περιστροφική κίνηση 

του τροχού. Σκέπτεται και ό Σέσωστρις δτι με τον ΐδιο τρόπο μπορεί να 

αντιστραφεί καί ή δική του τύχη. Το παράδειγμα του Σεσώστριδος είχε 

ως αποτέλεσμα να μετριασθεί ή κομπορρημοσύνη του Πέρση. Δεν είναι 

δυνατόν να υποστηριχθεί με απόλυτη βεβαιότητα αν πράγματι ό Πέτρος 

Πατρίκιος είχε χρησιμοποιήσει ό ίδιος το παράδειγμα (κάτι Οχι απίθανο, 

εφ' όσον συνήθιζε να αναφέρεται στο «παλίμβολον» της τύχης 1 2 ), ή αν το 

εύρημα ανήκει στον Μένανδρο. Καί οι δύο απόψεις είναι έξ ίσου πιθανές. 

Το θέμα επαναλαμβάνεται αργότερα άπο τον Θεοφύλακτο Σιμο-

κάττη ', πού καί αυτός συνήθιζε, ως γνωστόν, να αναφέρεται στην αστά

θεια της τύχης" . Ό Σιμοκάττης τοποθετεί το γεγονός τριάντα περίπου 

χρόνια αργότερα άπο ό,τι ό Μένανδρος, στο 592, καί στα πλαίσια των ά-

βαροβυζαντινών διαμαχών 1 5 . Ή ρ ω α ς του επεισοδίου είναι τώρα ό Θεό

δωρος, πρεσβευτής του στρατηγού Πρίσκου, πού αφηγείται τήν ιστορία 

στον χαγάνο των Άβάρων: ό τελευταίος, ακούγοντας την, ((κολάζει τον 

τϋφον, καταπαύει το θράσος, μεταβάλλει προς είρψαίαν σχεσιν τα πρά

γματα)) . Το πρότυπο του Μενάνδρου επαναλαμβάνεται εδώ αρκετά α

πλοποιημένο 1 7 . 

11. Για το ιστορικό πλαίσιο βλ. πρόχειρα Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινά Ι 
στορία Α', 324-610 ('Αθήνα 1990 2 ) , σ. 277. 

12. Βλ. Π. Αντωνόπουλος, δ.π., σ. 195. 

13. Theophylacti Simocattae Historiae. Edidit Carolus de Boor. Editionem correctio-

rem curavit explicationibusque recentioribus adornavit Peter Wirth (Stuttgart 1972) σ 

243, βιβλ. vi, κεφ. 1 1 , στ. 10-15. Πβλ. PG 113, στ. 932· Μ. Whitby, The emperor Ma

urice and his historian: Theophylact Simocatta on Persian and Balkan warfare (Oxford 

1988), 325· Michael and Mary Whitby, The history of Theophylact Simocatta. An English 

translation with introduction and notes (Oxford 1986), σ. 177 καί σημ. 77" Theophyla-

ktos S.mokates, Geschichte, übersetzt und erläutet von P. Schreiner (Stuttgart 1985), σ. 

14. Zinaida V. Udalçova, Vizantijskij istorik VII. veka Feofilakt Simokatta, στον τόμο 

Βυζαντιον. Αφιέρωμα στον 'Ανδρέα Ν. Σ τ ρ ά τ ο ('Αθήναι 1986), 711-733. 

( 15. Για το ιστορικό πλαίσιο βλ. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Συμβολή εις 

Μ ΙΐηΓ^Ση T Û V ά β α Ρ ι κ ώ ν κ α 1 σ λ α β ^ ώ ν επιδρομών έπί Μαυρικίου, Σύμμεικτα 2 
l i a / U ) , 14Ò-182. 

16. Έ κ δ ο σ η de Boor (ο.π., σημ. 13), σ. 244, στ. 19-20. 

17. Πβλ. Thérèse Olajos, Les sources de Théophylacte Simocatte historien (Leiden 
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Ό Θεοφάνης, συμπιλητής (κατά τον Cicurov1 8) του Σιμοκάττη, 

παραλαμβάνει με τήν σειρά του και χρησιμοποιεί την διήγηση στο 'ίδιο 

χρονολογικό πλαίσιο της άβαροβυζαντινής διαμάχης. Τήν χαρακτηρίζει 

((επωφελές διήγημα», το όποιο «βαρβαρικον κατεπράϋνε τΰφον»9. 

2. Οί εκδοχές του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου 

Οι δύο εκδοχές του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου συμπίπτουν 

στα βασικά τους σημεία, άλλα παρουσιάζουν και ορισμένες μικροδιαφο

ρές, με λίγο εκτενέστερη τήν παραλλαγή του «Βίου Βασιλείου»: Ό ρήξ 

της Φραγγίας είχε υποσχεθεί πλούσια αμοιβή (χρήματα πολλά DAI — 

χρυσίου 8όσιν Βίος Βασιλείου) σε οποίον έβλεπε να γέλα ο Σολδανός, ό 

όποιος παρέμενε αγέλαστος «επί δίετίαν»γ.<χτν. τον Βίο Βασιλείου (στην 

άλλη εκδοχή δεν προσδιορίζεται ακριβώς το διάστημα). Τελικά κάποιος 

ανήγγειλε δτι ό Σολδανός γέλασε, και δταν ό τελευταίος ερωτήθηκε άπο 

τον ρήγα τί ήταν εκείνο πού του προκάλεσε το γέλιο, εξήγησε δτι ή π α 

ρατήρηση της περιστροφικής κίνησης των τροχών μιας άμαξας του θύ

μισε τήν αβεβαιότητα της ζωής και τήν συνεχή αντιστροφή της τύχης: 

συνεπώς είχε ελπίδες να κυριαρχήσει και πάλι. Και ό Λοδόϊχος ((άπο τό

τε προσεκαλεΐτο αυτόνκαί συνήσθιεν αύτω» (DAI) ή αήρξατο παρρησίας 

και συνδιαιτήσεωςμεταδιδόναι αύτω» (Βίος Βασιλείου). 

Οί παραλλαγές της διήγησης στον Πορφυρογένητο παρουσιάζουν 

δηλαδή σημαντική διαφοροποίηση άπο τις εκδοχές των προηγουμένων ι

στοριογράφων: στον Πορφυρογέννητο πρωταγωνιστής δέν είναι ένας βυ

ζαντινός πρεσβευτής (δπως στις άλλες περιπτώσεις), πού επιχειρεί να 

«μετριάσει» τήν κομπορρημοσύνη ενός ξένου ηγεμόνα χρησιμοποιώντας 

μια παλαιά διήγηση, τήν ιστορία του Σεσώστριδος. Ή ρ ω α ς καί πρωτα

γωνιστής είναι ένας ξένος ηγέτης (ό Σολδανός), υπόδουλος ξένου ηγεμό

να (του Λοδοΐχου), πού μπορεί βέβαια να μήν αντιμετώπιζε συνθήκες 

δουλείας τόσο ταπεινωτικές, δπως οί υπόδουλοι του Σεσώστριδος, ο

πωσδήποτε δμως οί συνθήκες της αιχμαλωσίας του ήταν άσχημες — ή έ'-

στω οχι πολύ καλές— δπως φαίνεται άπο το δτι ή πρόβλεψη του για ε

πικείμενη αντιστροφή τής τύχης οδήγησε σέ ισότιμη αντιμετώπιση του 

1988), σσ. 96-97. Τα δύο επεισόδια συγκρίνονται αναλυτικά άπο τήν Cresci, δ.π., σσ. 
312-315. 

18.1. Cicurov, Feofan Kompilator Feofilakta Simokattoi, Anticnaja Drevnosti j sred-
nijeveka 10 (1973), 203-206. 

19. Theophanis Chronographia. Recensuit C. de Boor (Lipsiae 1883), σ. 273. 
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άπα τον ρήγα της Φραγγίας. Παρά τις διαφορές τους άπο τις προηγού

μενες, οι εκδοχές του Πορφυρογέννητου έχουν όμως και σαφείς αναλογί

ες προς αυτές, όπως το βασικό μοτίβο της περιστροφής του τροχού, πού, 

έρμηνευόμενο ως απεικόνιση της αστάθειας του ανθρωπίνου βίου, οδηγεί 

κάποιον ηγεμόνα να αναθεωρήσει την υπεροπτική στάση του. Ό απώτε

ρος, ήθικοδιδακτικός, σκοπός τών ιστοριών είναι βασικά ό ίδιος. 

Έ κ τ ο ς δηλαδή άπο τους τοπικούς θρύλους της Νότιας 'Ιταλίας (ό

πως ήδη είχε υποδείξει ό Bury για το σύνολο του επεισοδίου 2 0), ό Πορ

φυρογέννητος (ή έστω' ό κύκλος τών λογίων του) βασίστηκε και στην 

παλαιά ιστορία του Αιγυπτίου βασιλέα — επεισόδιο πού είχε άπανθι-

σθεΐ και στα Excerpta de legationibus (Μένανδρος - Θεοφύλακτος Σιμο-

κάττης)" , καί είχε χρησιμοποιηθεί και άπο τον Θεοφάνη, άπο τον όποιο 

είναι γνωστό ότι επίσης άντλησε ό Πορφυρογέννητος2 2. Ή περίπλοκη ι

στορία του Σολδανοΰ καί τών σχέσεων του με τον ρήγα Λοδοίχο εισάγε

ται με τήν διήγηση για τήν αβεβαιότητα τών ανθρωπίνων τυχών, πού α

κολουθεί καί τροποποιεί ενα παλαιό μοτίβο. 

Καί αν στον «Βίο Βασιλείου» ή διήγηση αποσκοπεί (όπως δηλώνε

ται σαφώς), ατά,ς τών εντυγχανόντων ψυχαγωγεΐν άκοάς», τί επιδιώκε

ται με τήν χρήση της διήγησης καί στο DAI; Tò επεισόδιο εντάσσεται 

στην ενότητα πού εξιστορεί τά γεγονότα στην Νότιο 'Ιταλία, με αφετη

ρία τήν κατάληψη του Bari άπο τους Σαρακηνούς. Καί συχνά έχει τονι

σθεί πόσο χαλαρή είναι ή σύνδεση του μέ τα υπόλοιπα περιεχόμενα του 

κεφαλαίου 29 ' . Περισσότερη σχέση φαίνεται να έχει το επεισόδιο μέ τα 

περιεχόμενα του κεφαλαίου 27, «περί του θέματος Λαγουβαρδίας καί 

τών εν αύτη πριγκιπάτων καί αρχοντιών». Καί δσο καί αν το κεφάλαιο 

αυτό κατακρίθηκε για έ'λλειψη συνοχής, ανακρίβειες, χρονολογικές ανα

κολουθίες κ.ά. , ίσως όμως παρέχει κάποια αφετηρία για πιθανή έρμη-

20. Βλ. J. Bury, δ.π., σσ. 548-549 καί πβλ. Constantine Porphyrogenitus de admini

strando imperio, vol. II . Commentary (Λονδίνο 1962 [στην συνέχεια: Commentary], σσ. 

103-105). 

2 1 . Για το πρόβλημα τών 'Εκλογών, τών Excerpta, βλ. P. Lemerle, Le premier 

humanisme byzantin (Paris 1971), σσ. 280-288 [ελληνική μετάφραση: Ό πρώτος βυ

ζαντινός ουμανισμός, 'Αθήνα 1985, σσ. 254-264]. 

22. Για τον τρόπο πού χρησιμοποιεί το κείμενο του Θεοφάνη ό Κωνσταντίνος Πορ

φυρογέννητος βλ. Τ. Λουγγής, Ή πρώιμη βυζαντινή ιστοριογραφία καί το λεγόμενο 

«μεγάλο χάσμα», Σύμμεικτα 4 (1981), κυρίως σσ. 56-63 [= του ίδιου, Ή ιδεολογία της 

βυζαντινής ιστοριογραφίας, 'Αθήνα 1993, σσ. 27-40] . Πβλ. επίσης του ϊδιου, Κωνσταν

τίνου Ζ ' Πορφυρογέννητου De administrando imperio (Προς τον ίδιον υίον Ρωμανόν). 

Μία μέθοδος ανάγνωσης (Θεσσαλονίκη 1990), σσ. 45-49. 

2 3 . Βλ. Commentary, σσ. 101-102. 

24. Βλ. Commentary, σσ. 87-92. 

! 
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νεία και του επεισοδίου του Σολδανοΰ. Ή απλοποιημένη, δπως υποστη

ρίχθηκε πρόσφατα, εξιστόρηση των αλλεπάλληλων εναλλαγών στην κυ

ριαρχία της Νοτίου 'Ιταλίας εως την παγίωση κάποιας σταθερής κατά

στασης κατά τους χρόνους του Πορφυρογέννητου, πού περιλαμβάνεται 

στο κεφάλαιο 27 2 5 , ανευρίσκει την φυσική της συνέχεια στο παρέμβλητο 

επεισόδιο του Σολδανοΰ. Το τμήμα εντάσσεται στα μέρη τοΰ συγγράμ

ματος μέ πολιτικούς σκοπούς («it is designed to emphasize by more mo

dern instances the revived claim to Byzantine sovereignty over the We-

st»)2(>· οι πολιτικές επιδιώξεις του ενισχύονται, πιστεύω, και άπο τήν 

παρεμβολή τοΰ επεισοδίου: ή προφητεία τοΰ Σολδανοΰ για αντιστροφή 

τής τύχης και ή ακόλουθη απελευθέρωση του μέ τεχνάσματα (σύμφωνα 

πάντα μέ τήν απλοποιημένη εξιστόρηση τοΰ DAI) οδήγησαν σε προσπά

θεια του να ανακαταλάβει Καπύη και Βενεβενδό. Ή άρνηση τοΰ Λοδοΐ-

χου να βοηθήσει τους τοπικούς άρχοντες τους ανάγκασε να στραφοΰν 

προς το Βυζάντιο. Ή παρέμβαση τών Βυζαντινών υποχρέωσε τον Σολ-

δανό να εγκαταλείψει τα σχέδια του, μέ αποτέλεσμα ((μέχρι του νυν καί 

οι τής Καπύης καί οι της Βενεβενδοΰ είσίν υπό τήν έξουσίαν τών Ρω

μαίων εις τελείαν 8ούλωσιν καί ύποταγήν δια τήν εις αυτούς γενομένην 

μεγάλην εύεργεσίαν» . 

'Απλά, δηλαδή, καί μέ λόγο πού περισσότερα υπαινίσσεται καί λιγό

τερα δηλώνει σαφώς, εκτίθενται οι μεταπτώσεις καί ή τελική αποτυχία 

τών επιδιώξεων τοΰ Σολδανοΰ. Ή τελική αποτυχία του σήμαινε κυριαρ

χία τών Βυζαντινών σε περιοχές διεκδικούμενες άπο παλαιά. 

Για τήν κυριαρχία ακριβώς αυτή πιστεύω Οτι θέλει να επιστήσει 

τήν προσοχή ó λόγιος αυτοκράτορας στον γιο καί διάδοχο του, επιλέγον

τας τον συμβολισμό τοΰ τροχοΰ καί τής εναλλαγής τής τύχης. Είναι σαν 

να υπαινίσσεται ότι πρέπει νά δώσει τήν δέουσα προσοχή σέ περιοχές 

αμφισβητούμενες, πού άλλαζαν συχνά κυρίαρχο: όσο καί αν είχε π α γ ι ω 

θεί κάποια κατάσταση, δεν θα ήταν δύσκολο νά αντιστραφεί καί πάλι ή 

τύχη καί νά χαθούν εδάφη κατακτημένα μέ κόπους. Ό απλός «ψυχαγω

γικός» σκοπός τοΰ επεισοδίου στον «Βίο Βασιλείου» (ό όποιος έχει καί 

άλλες περιπτώσεις παρομοίων «θαυμάσιων» διηγήσεων), στο DAI είναι 

ευρύτερα ήθικοδιδακτικός, καί προς τοΰτο επιλέγεται καί τροποποιείται 

25. Βλ. τήν ερμηνεία τοΰ Τ. Λουγγή, Το κεφάλαιο 27 τοΰ de administrando imperio. 
Προσπάθεια για μια ιστορική ερμηνεία, Βυζαντινά 13 (1985), 1069-1091, κυρίως σσ. 
1081-1091. Πβλ. Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία Β'2 ('Αθήνα 1993), σ. 
324. 

26. Commentary, σ. 101. 
27. DAI, σ. 134, στ. 213-216. 
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ένας κοινός τόπος συνήθης στα κείμενα τα αποκαλούμενα Fürstenspiegel, 
ή υπόμνηση της αστάθειας της τύχης: ή παραδοσιακή παρομοίωση του 

βίου με τροχό χρησιμοποιείται άπο τον 'Αγαπητό Διάκονο: ((κύκλος τις 

των ανθρωπίνων περιτρέχει πραγμάτων, άλλοτε άλλως φέρων αυτά και 

περιφερών» . Παραπλήσια γράφει και ó Βασίλειος στα «Κεφάλαια Πα

ραινετικά»: ακαι τροχού δίκην κυλιομένου, τά μεν άνω φέρεται κάτω, τά 

δε κάτω φέρεται άνω» \ Και στον Βασιλικό 'Ανδριάντα του Νικηφόρου 

Βλεμμύδη χρησιμοποιείται ή διήγηση του Σεσώστριδος, με τελικό συμ

πέρασμα ασυνεις ούν ό Αιγύπτιος το της τύχης άστατον ύποδηλωθέν, 

πραότερος του λοιπού και συμπαθέστερος rjv»M). 

'Ανάλογη είναι ή χρήση του επεισοδίου λοιπόν καί στο DAI, όπου 

εξ άλλου δέν λείπουν καί άλλα παρόμοια χωρία ήθικοδιδακτικοΰ περιε

χομένου, δπως π.χ. ó αίσωπικος μΰθος του κεφαλαίου 4 1 : τον χρησιμο

ποιεί, υποτίθεται, ό Σφενδοπλόκος για νά διατηρήσει την ομοψυχία των 

γιων του, κάτι πού δηλώνεται με άπλες σκέψεις: «ειμεν διαμένετε εν ο

μοψυχία καί άγάπγ] αδιαίρετοι, άκαταγώνιστοι παρά των εναντίων και ά-

νάλωτοι γενήσεσθε...»Μ. 

Καί το επεισόδιο του Σολδανου λοιπόν εντάσσεται στις περιπτώ

σεις μετάπλασης καί αναπροσαρμογής παλαιότερων ιστοριών καί προτύ

πων, κάτι σύνηθες για τον Πορφυρογέννητο, δπως έδειξαν καί οί πρό

σφατες αναλύσεις του Ή . Αναγνωστάκη για τα επεισόδια της Δανιηλί-

δας' καί του ναυάρχου 'Αδριανού3 3. Παρά τις επιφυλάξεις πού διατυπώ

θηκαν για παρόμοιες προσεγγίσεις 3 4, ωστόσο είναι δυνατόν να αποτελέ

σουν αφετηρία συστηματικώτερης μελέτης μιας λογοτεχνικής πρακτι

κής των κειμένων του κύκλου του Πορφυρογέννητου. 

28. P G 8 6 A , στ. 1168. 

29. PG 107, στ. XL. Πβλ. καί την δημώδη παραλλαγή πού εκδίδει ό Γ . Γ . Ζώρας, 

Βασιλείου Κεφάλαια Παραινετικά, Παρνασσός 25 (1983), 106-124, κυρίως σσ. 117-

118. 

30. Βλ. Η. Hunger - Ι. Sevcenko, Des Nikephoros Blemmydes Βασιλικός Άνδριας 

und dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios Oinaiotes [Wiener Byzanti-

nistische Studien XVIII] (Wien 1986), σσ. 58-61. 

3 1 . ϋ Α Ι , σ σ . 180, στ. 14-15. 

32 . Βλ. Ή . 'Αναγνωστάκης, Το επεισόδιο της Δανιηλίδας. Πληροφορίες καθημερι

νού βίου ή μυθοπλαστικά στοιχεία; στον τόμο Ή Καθημερινή Ζ ω ή στο Βυζάντιο ( Α θ ή 

να 1989), σσ. 375-390. 

3 3 . Η. Αναγνωστάκης, Το επεισόδιο του Αδριανού. «Πρόγνωσις» καί «τελεσθέν-

των δήλωσις», στον τόμο Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο (Αθήνα 1993), σσ. 195-226. 

34. Ι. Sevcenko, Ο.π., σσ. 192-193 καί σημ. 68. 
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3. Το θέμα μετά άπο τον Πορφυρογέννητο 

Ή τροποποίηση του επεισοδίου άπο τον Πορφυρογέννητο ήταν μια 
τομή στην εξέλιξη του θέματος. Οι μεταγενέστεροι ιστοριογράφοι, κατά 
κανόνα, χρησιμοποίησαν το θέμα όπως διαμορφώθηκε στον κύκλο του 
λογίου αυτοκράτορα. Βέβαια κάθε περίπτωση διατηρεί τις ιδιομορφίες 
της. Στον Συμεών Μάγιστρο, ενώ ή διήγηση των υποθέσεων της 'Ιταλί
ας είναι αναλυτική' , δεν χρησιμοποιείται ή ιστορία του αγέλαστου Σολ-
δανοΰ* το δλο επεισόδιο συμπυκνώνεται στην φράση «επί διετίαν τω ρη-
γί συνών παρρησίας καί συνδιαιτήσεως επελαχε»36. Ό Σκυλίτζης πάλι ε
παναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη τήν διήγηση δπως παραδίδεται στον 
«Βίο Βασιλείου»' , ενώ λίγο πιο ελεύθερα αποδίδει το επεισόδιο ό 'Ιω
άννης Ζωναράς38. Ό Μιχαήλ Γλύκας πάλι συνδέει το επεισόδιο με τον 
Βασίλειο Α', άλλα ώς γενική αποστροφή: «ό εις άδοξίαν άπο δόξης πε-
ριπεσών παραμυθίας άπολαυέτω, την άνω και κάτω φοράν των της αμά
ξης τροχών συστρέφων καθ'εαυτόν της γάρ άστατου των ανθρώπων ευ
δαιμονίας είκών αύτη εστί προφανής. Όποιον δη πάλαι πεποίηκε και ό 
σουλδάνος εκείνος ό βάρβαρος...»39. Και στον Κωνσταντίνο Μανασσή το 
επεισόδιο αποδίδεται τελείως απλοποιημένο: «Kai καθελών τους παν-
ταχγι δυνάστας και σατράπας /και ταγματάρχας ισχυρούς και κραταιούς 
στρατάρχας / υπό τήν ζεύγλην ήγαγεν αύτοΰ της εξουσίας» . 

Στον Κεδρηνο πάλι περιλαμβάνεται φυσικά και ή διήγηση για τον 
Σολδανο στο τμήμα πού βασίζεται στον Σκυλίτζη . Άλλα πιο πριν ε
κτίθεται και άλλη διήγηση, σύμφωνα με τήν οποία και ό Κΰρος συνήθιζε 
να ζεύει στο άρμα του αιχμαλώτους βασιλείς . Συμπίπτουν λοιπόν στο 
κείμενο αυτό οι δύο κλάδοι μιας διττής παράδοσης, πού απέδιδε το επει
σόδιο τόσο στον Κΰρο, δ σο καί στον Σέσωστρι, δπως έγραψε ή Μαρία 

35. Theophanes Continuatile..., δ.π., σσ. 694-697. Πρβλ. Α. Μαρκόπουλος, Ή χρο
νογραφία του Ψευδο-Συμεών καί οι πηγές της ('Ιωάννινα 1978), σ. 175. 

36. Theophanes Continuatus..., δ.π., σσ. 694-695. 
37. Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum. Recensuit I. Thurn (Berlin 1973), σσ. 

147-148. 
38. Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum, ed. T. Büttner-Wobst, τόμ. 3 (Bonn 

1897), σσ. 426-427. 
39. Michaelis Glycae Annales, ed. I. Bekker (Bonn 1836), σ. 548. 
40. Constantini Manassis Breviarium Historiae Metricum, recognovit I. Bekker 

(Bonn 1837), σ. 27. 
41. Georgius Cedrenus, ed. I. Bekker (Bonn 1838), τόμ. 2, σ. 222. 
42. Georgius Cedrenus, δ.π., τόμ. 1, σσ. 249-250. 
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Μαντουβάλου''. "Ας προστεθεί ότι με τον Κΰρο συνδέεται το επεισόδιο 
και σε σημειώματα στα περιθώρια των δύο παρισινών χειρογράφων της 
«Εκλογής Χρονογραφίας» του Γεωργίου Συγκέλλου44. 

Τέλος, το θέμα το χρησιμοποίησε καί ó Νικηφόρος Κάλλιστος Ξαν-
θόπουλος45. Χαρακτηριστικό στην περίπτωση του είναι δτι καί συνδέει 
το επεισόδιο μέ τον Σέσωστρι, καί το επαναφέρει κοντά στις αρχικές 
του πηγές, έφ' δσον το τοποθετεί στα πλαίσια των άβαροβυζαντινών δι
αμαχών, μέ ήρωα τον Θεόδωρο. Ή δομή καί ή φρασεολογία οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ó Ξανθόπουλος για το συγκεκριμένο επεισόδιο βασί
στηκε στον Θεοφάνη. Ή παρουσία του επεισοδίου λοιπόν στα βυζαντινά 
κείμενα συμπληρώνει, μέ τήν τελευταία αυτή περίπτωση, κατά κάποιον 
τρόπο έναν σχεδόν πλήρη κύκλο. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

43. Βλ. αναλυτικά Μαρία Μαντουβάλου, δ.π., σσ. 544-547 [221-223]. 
44. Georgius Syncellus, ed. L. Dindorf (Bonn 1829), σ. 441. Πβλ. Georgias Syncel-

lus, Écloga chronographica. Edidit A.A. Mosshammer (Leipzig 1984), σ. 277 
45. PG 147, στ. 384. 
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