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Πρόλογος

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωσε το 2001 σειρά εκθέσεων στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη και τον Μυστρά με γενικό τίτλο «Ώρες Βυζαντίου». Σκοπός της 
μεγάλης αυτής διοργάνωσης ήταν η προβολή του Βυζαντινού πολιτισμού μέσω 
των σωζόμενων αντικειμένων και μνημείων του με τρόπο προσιτό όχι μόνο στο ε
πιστημονικό αλλά και στο ευρύ κοινό.

Η έκθεση που διοργανώθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθη
νών είχε θέμα «Το Βυζάντιο ως Οικουμένη». Επειδή το θέμα αυτό είναι γοητευτι
κό και σίγουρα προσφέρεται για να προβληθεί ο τρόπος με τον οποίο η Αυτοκρα
τορία του Κωνσταντίνου προσδιόριζε τη θέση της στον κόσμο, επιδέχεται ωστόσο 
βαθύτερη επιστημονική εμβάθυνση για να κατανοηθεί το πραγματικό εύρος της 
έννοιας της Οικουμένης στη θεωρία και την πράξη της ζωής της Αυτοκρατορίας, 
το Υπουργείο δέχθηκε την πρόταση να διοργανωθεί στο πλαίσιο της έκθεσης ένα 
επιστημονικό συμπόσιο στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύ
ματος Ερευνών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτήθηκε οργανω
τική επιτροπή, απαρτιζόμενη από τον υπογράφοντα και τους: Ιωάννη Τουράτσο- 
γλου, Ισίδωρο Κακούρη, Δημήτρη Κωνστάντιο, Χριστίνα Αγγελίδη, Δέσποινα Ευ- 
γενίδου, Τζένη Αλμπάνη, Γιόρκα Νικολάου, και Νίκη Τσιρώνη. Η επιτροπή αυτί] 
ανέλαβε την ευθύνη να συνθέσει τη θεματική και να αναζητήσει αρμόδιους ειδι
κούς επιστήμονες για τη διαπραγμάτευση των επί μέρους πτυχών. Το συμπόσιο έ
λαβε χώρα στο Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος από 29 
Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2001. Ο ανά χείρας τόμος περιέχει τα Πρακτικά του 
συμποσίου. Εκφράζω τη λύπη όλων των συντελεστών της οργάνωσης του συμπο
σίου και της επιμέλειας του τόμου για την πολύ μεγάλη καθυστέρηση της έκδοσης. 
Απολογούμαι ιδιαίτερα προς τους εκλεκτούς συναδέλφους εισηγητές και τους ευ
χαριστώ για την υπομονή τους. Τώρα που ξεπεράστηκαν τα εμπόδια οικονομικής 
φύσεως μπορούμε να αναφωνήσουμε «τέλος καλό, όλα καλά» και να εκφράσου- 
με τις ευχαριστίες μας στο Υπουργείο για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Το συμπόσιο - και κατά συνέπειαν και ο προκείμενος τόμος - κάλυψαν πολ
λές πτυχές της βυζαντινής ιδεολογίας και της συνυπηρετούσης τέχνης, όσο και της 
πολιτικής πρακτικής. Έτσι, η Ελένη Ahrweiler, στο εισαγωγικό της κείμενο, εξετά
ζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της βυζαντινής πρωτεύουσας για την ανάπτυξη της
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ιδέας της οικουμενικότητας, ενώ ο Johannes Koder εστιάζει στη γεωγραφική έν
νοια της οικουμένης. Η έννοια της οικουμενικότητας του Βυζαντίου εξετάζεται ε
πίσης από τον Gilbert Dagron αναφορικά με τις χωροχρονικές της συντεταγμέ
νες. Στην εισήγησή του ο Τίτος Παπαμαστοράκης μελετά την αποτύπωση της ιδέ
ας της οικουμενικότητας στην αυτοκρατορική εικονογραφία καταλήγοντας με το 
εξαίρετο παράδειγμα της ζώνης που χαρίζει η Μαρία Αντιόχειας στον αυτοκρά- 
τορα Μανουήλ Κομνηνό και η οποία συμβολίζει την κυριαρχία του σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Το Βυζάντιο ως οφθαλμός της οικουμένης αλλά και ως ομφαλός της 
γης είναι εξάλλου το θέμα της εισήγησης του Paul Magdalino. Εξετάζει την εικό
να που είχαν οι Βυζαντινοί για τον εαυτό τους, την Αυτοκρατορία και την πρω- 
τεύουσά της, καθώς και τη διάθεση επικοινωνίας με άλλους λαούς και πολιτι
σμούς. Μέσα από τα νομίσματα, η Cecile Morrisson, βλέπει τις διαθέσεις επιβο
λής του πνεύματος της οικουμενικότητας αλλά και τις πραγματικές διαστάσεις της 
οικονομικής και ιδεολογικής δύναμης των Βυζαντινών στον κόσμο της Ευρώπης 
και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Κωνσταντίνος Πιτσάκης εξετάζει τη συνέχεια 
αλλά και την ασυνέχεια του Βυζαντινού δικαίου και τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
συνέβαλλε στη νοοτροπία των Βυζαντινών, ενώ ο Θάνος Μαρκόπουλος συνοψί
ζει τις πρωταρχικές μέριμνες της Βυζαντινής παιδείας αναφορικά με την ιδέα της 
οικουμενικότητας. Ο Christian Hannick, ο εγκυρότερος ίσως μελετητής της Βυζα
ντινής υμνολογίας, διερευνά την οικουμενικότητα και την ιδιοπροσωπία της βυζα
ντινής παράδοσης αναφορικά με την ψαλμωδία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά
ζουν επίσης οι εισηγήσεις των ιστορικών της τέχνης που εξετάζουν την οικουμε
νική διάσταση της αρχιτεκτονικής (Robert Ousterhout), τη σημασία του προσώ
που στη Βυζαντινή τέχνη (Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος), τις βυζαντινές επι
δράσεις στη ζωγραφική της Βενετίας τον 14ο αιώνα (Έλενα Παπασταύρου), αλλά 
και την άνιση διάδοση του προτύπου της τέχνης της Κωνσταντινούπολης στην Α
νατολή, που με βαθιά γνώση αποτιμά η Tania Velmans. Το άρθρο του Cyril 
Mango, αφορά στη βυζαντινή πρωτεύουσα που έπαιξε ρόλο καθοριστικό στη δια
μόρφωση ιδεών, ρευμάτων και τάσεων στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Το ίδιο θέμα 
από μία άλλη σκοπιά διαπραγματεύτηκε και ο υπογραφόμενος εξετάζοντας τη 
θέση του Βυζαντίου και το διάλογό του με τη διεθνή κοινωνία του Μεσαίωνα.

Τον τόμο κλείνει η αναφορά της Δ. Ευγενίδου στο διαρκώς διευρυνόμενο 
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το Βυζάντιο, όπως προβάλλει μέσα από τις 
κατά καιρούς εκθέσεις. Καταλήγουμε λοιπόν ότι σε μία εποχή εκκοσμίκευσης και 
παγκοσμιοποίησης πιστεύουμε ότι η ιδέα της οικουμενικότητας του Βυζαντίου 
έχει πολλά να διδάξει.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2005

Ευάγγελος Χρυσός 
Διευθυντής ΙΒΕ/ΕΙΕ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΑΟΓΙΑ

Κάθε αυτοκρατορία θεωρεί τον εαυτό της δύναμη παγκόσμια και, ει 
δυνατόν, αιώνια. Όμως, ένας μεγάλος αλλά παρεξηγημένος στην Ελλάδα ιστο
ρικός, ο Jean Baptiste Duroselle, έγραψε έναν ολόκληρο τόμο για να αποδείξει 
ότι κάθε αυτοκρατορία είναι προορισμένη να πεθάνει {Tout Empire perirà).

Εξυπακούεται βέβαια ότι εδώ χρησιμοποιείται ο όρος αυτοκρατορία στην 
κυριολεξία του και όχι μεταφορικά. Δεν μιλάμε δηλαδή για την αυτοκρατορία, 
ας πούμε του χρήματος, αλλά για τα πολιτικά, στρατιωτικά, κρατικά σχήματα 
που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. τα ακόλουθα: ευρύτατη εδαφική 
βάση, πολυεθνική σύσταση των πληθυσμών τους και βούληση για ταύτιση κατά 
το δυνατόν με τα όρια της οικουμένης. «Κάθε θάλασσα πλωτή και κάθε γή 
βατή» ανήκουν κατά τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα στη Ρώμη, δηλαδή στην 
αυτοκρατορία που πρώτη επεξεργάστηκε το αυτοκρατορικό πρότυπο και που, 
έως τις μέρες μας ακόμη, φέρεται ως η κατ’ εξοχήν αυτοκρατορική αναφορά 
και το αξεπέραστο επίτευγμα οικουμενικότητας. Στην τότε εποχή, η παγκο
σμιότητα αναφέρεται στην οικουμένη της Μεσογείου και στις προεκτάσεις της, 
τον Εύξεινο Πόντο και την Ερυθρά Θάλασσα. Οπωσδήποτε η διεκδίκηση της 
παγκοσμιότητας είναι θεμελιώδες συστατικό της αυτοκρατορίας, ίδιο της 
ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας, αυτής ακριβώς που το Βυζάντιο φέρεται ως κλη
ρονόμος και συνεχιστής της. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η έκταση του Orbis 
Romanus, υπακούει σε μια αρχή, σε μια τάξη, έκφραση της πολιτικής συνοχής 
και ενότητας: στον αυτοκράτορα δηλαδή, που είναι σύμβολο και εγγυητής 
αυτής της ενότητας είτε αυτή λέγεται ‘pax’ είτε λέγεται ‘orcio’, τάξη.

Είχα άλλοτε την ευκαιρία να αναλύσω τη σημασία της έννοιας τάξη, ως 
ρυθμίστριας του βυζαντινού πολιτεύματος. Παρενθετικά μονάχα θα επαναλά
βω εδώ, ότι η έκφραση της τάξης των κλητορολογίων και το πάγιο και αμετά
βλητο του τελετουργικού αυλικού πρωτοκόλλου στο Βυζάντιο (και αυτό από 
την αρχή έως το τέλος του μακραίωνα ιστορικού του βίου) δηλώνουν, υλικά 
και συμβολικά, τη διευθέτηση του κόσμου σύμφωνα με τη βούληση του παγκό
σμιου κέντρου που ήταν, και ήθελε να είναι, η αυτοκρατορία, και πιο συγκε
κριμένα η Κωνσταντινούπολη ως συνέχεια της Ρώμης, που εχθροί και φίλοι
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θεώρησαν την αδιαφιλονίκητη πρωτεύουσα του κόσμου. Αυτός λοιπόν ο αυ- 
τοκρατορικός κύκλος, ο ‘orbis’, που ταυτίζεται με την Οικουμένη και που έξω 
από αυτόν αρχίζει η ακοσμία των ανίδρυτων εθνών, έχει για κέντρο, μία πρω
τεύουσα που δεν είναι πια μόνο μια Αιώνια Πόλις όπως η Ρώμη, αλλά μια Βα
σιλεύουσα, πρώτη στην τάξη των πόλεων, αφετηρία και κατάληξη, όπως γρά
φει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, της αυτοκρατορικής επικράτειας: «Έ- 
πεί καί πόλις έστί βασιλεύουσα τού τε κόσμου παντός ύπερέχουσα». Η αυτο
κρατορία με κέντρο την Πόλη, είναι ξένη από την ‘chefferie de villages’, τον 
κατακερματισμό, δηλαδή, της χριστιανικής Δύσης που τονίζει χαρακτηριστικά 
στο έργο του ο Georges Duby.

Να υπογραμμίσω λοιπόν τον ρόλο της πρωτεύουσας, της Βασιλεύουσας 
πόλης, στη συνοχή και σύσταση των αυτοκρατοριών, λέγοντας ότι η Κωνστα
ντινούπολη, περισσότερο και από τη Ρώμη, έκανε πραγματικότητα την 
έννοια πόλις-κόσμος, όπως το καθορίζει ο Braudel, χάρη στην ευρύτατη 
ακτινοβολία της και την κοσμοπολίτικη σύσταση του πληθυσμού της. Αυτή 
την έννοια είχε η Ρώμη αναγάγει σε πολιτική και αυτήν κληροδότησε ύστερα 
ως ιδέα στη Νέα Ρώμη.

Με κέντρο και γύρω από την βυζαντινή πρωτεύουσα, την καρδιά μιας 
συγκεντρωτικής κεντρομώλου εξουσίας, ανθίζει ο πολιτισμός που χαρακτηρί
ζει τον κόσμο του Βυζαντίου και που κάνει την αυτοκρατορία ένα κράτος ενι
αίου πολιτισμού, ένα ‘civilisation state’, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που 
εισήγαγε ο Ravinder Kumar για τις Ινδίες.

Πολιτισμός που μένει ανοιχτός σε ξένα ρεύματα, που τρέφεται από τις 
ποικίλες παραδόσεις των λαών που απαρτίζουν την αυτοκρατορία και που 
ακτινοβολεί ενιαία πια, πέραν των συνόρων της, προσδίδοντάς της έτσι, μια 
ακόμη διάσταση παγκοσμιότητας.

Να τονίσω συνοπτικά λοιπόν ότι, όλα τα στοιχεία που καθορίζουν την 
αυτοκρατορία και την συναφή με αυτή βούληση και πράξη για παγκοσμιότη
τα, συνυπάρχουν στο Βυζάντιο. Μάλιστα, η παρουσία αυτή δεν είναι για το 
Βυζάντιο ένα κεκτημένο μέσα στον χρόνο, αλλά ένα θεμελιώδες γνώρισμα από 
τη γένεση ήδη της αυτοκρατορίας του.

Ιδιαιτερότητα βυζαντινή λοιπόν το ότι η αυτοκρατορία του Βυζαντίου 
δεν είναι αποκύημα προοδευτικής επεκτατικής στρατιωτικής πολιτικής, αλλά 
ολοκληρωμένο και οργανωμένο κληροδότημα που έδωσαν στην Κωνσταντι
νούπολη οι αυτοκράτορες της Ρώμης, ουσιαστικά ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυ
τός μετέφερε πρώτος στην πόλη που ίδρυσε, αυτοκρατορικά χαρακτηριστικά.

Αυτή η προγραμματισμένη ‘translatio imperii’ που ολοκληρώθηκε με την 
‘translatio legis’ την οριστική, την τελική δηλαδή εγκατάσταση και παραμονή 
του αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενη από τον εκχριστια-
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νισμό και τον εξελληνισμό, πρώτα του κρατικού μηχανισμού και τελικά κάθε 
πτυχής του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, αποτελούν τα ειδοποιό χαρακτηρι
στικά της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ενώ δηλαδή είναι η μόνη αυτοκρατορία που δεν έγινε αλλά γεννήθηκε 
παγκόσμια δύναμη, είναι επίσης η πρώτη που επωμίσθηκε την ευθύνη να αντι
προσωπεύσει μόνη τον ουρανό στη γη. «'Ένας Θεός στον ουρανό, ένας κύριος 
στή γη, ό χριστιανός αύτοκράτωρ», θα διακηρύξει το 335 στον τριακοντατηρι- 
κό του λόγο ο Ευσέβιος απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο.

Αυτή η αντιπροσώπευση του Θεού από τον βυζαντινό αυτοκράτορα θε
μελιώνει το Οεοστήρικτο του βυζαντινού κράτους, του σκάφους της παγκό
σμιας πολιτείας κατά τον Αγαπητό. Με τη σκυτάλευση από αντιπροσωπεία σε 
αντιπροσωπεία, από «εκπρόσωπο» του Βασιλέως σε «εκπρόσωπο», εξασφαλί
ζεται σύμφωνα με τη θεωρία της εγγύτητας η θεία προστασία σε όλα τα εδάφη 
της βυζαντινής επικράτειας.

Φανερό ότι η άλλη θεμέλια διεκδίκηση του αυτοκρατορικού σχήματος, η 
αιωνιότητα δηλαδή της αυτοκρατορίας και το αλώβητον των εδαφών της, 
απορρέει απρόσκοπτα από την καθαγίαση της επικράτειας χάρη ακριβώς στη 
θέση του αυτοκράτορα ως αντιπροσώπου του Θεού, και των εκάστοτε περι
φερειακών διοικητικών λειτουργών ως αντιπροσώπων του αυτοκράτορα.

Λογικά ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης θα γράτβει τον 6ο αιώνα για το Βυζά
ντιο: «Πρώτον βασίλειον έπίστευσε Χριστώ ... διά ταϋτα φυλάττει ό των όλων 
Βασιλεύς άήττητον μέχρι τής συντέλειας». Λογικά το σύμβολο της παγκο- 
σμιοαιωνιότητας του Βυζαντίου είναι ο αυτοκράτορας, φέρων την σταυρο- 
παγή παγκόσμια σφαίρα, όπως μας τον παρουσιάζει ήδη το άγαλμα της 
Μπαρλέττας, αλλά ακόμη και το δίπτυχο του Bargello της Αριάδνης (συζύγου 
του Αναστασίου). Λογικά επίσης ο Πορφυρογέννητος θα παρομοιάσει τον 
Βασιλέα αυτοκράτορα με τον Παντοκράτορα Χριστό.

«Είκών Θεού ό άπας βασιλεύς» κατά τον Θεοφύλακτο της Αχρίδας, όπως 
το θέλει και ο Κωνσταντίνος Ζ' όταν παρουσιάζει τον βασιλέα περικυκλούμε- 
νο από τους πατρικίους και μαγίστρους κατά το πρότυπο των αποστόλων και 
αγγέλων, που περιστοιχίζουν τον ουράνιο Βασιλέα. Μικρογραφία η βυζαντινή 
αυλή της ουράνιας τάξης και εξαγιασμένη κατά την προφητική φιλολογία η 
τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης.

Αναγνωρισμένος από εχθρούς και φίλους ως πατέρας των ηγεμόνων του 
κόσμου ο βυζαντινός αυτοκράτορας, στην εικονική οικογένεια των αρχηγών 
κρατών κατά το βυζαντινό πρωτόκολλο, καθώς και η αυλική αυτοκρατορική 
σκηνοθεσία κατά την υποδοχή πρέσβεων, καλούνται να διαδώσουν ανά τον 
κόσμο και να διαιωνίσουν το αυτονόητο: τα φύσει, δηλαδή, και θέσει πρωτεία 
του Βυζαντίου, της Βασιλεύουσας.
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Η διαμάχη με τους δυτικούς αυτοκράτορες μετά το 800 για τη ρωμαϊκή 
τιτλοφορία, η διεκδίκηση από τον πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως του οι
κουμενικού τίτλου (ελλείψει της εκκλησιαστικής πρωτοκαθεδρίας) απέναντι 
στη μόνη συνεκτική αρχή της χριστιανικής Δύσης, εκείνη του Πάπα, η παρα
δοχή, τέλος, από τους Βυζαντινούς της Κωνσταντινείου δωρεάς (όπως το μαρ
τυρεί το Περί θεμάτων αλλά και ένα χρυσόβουλλο του Μιχαήλ Παλαιολόγου) 
του νόθου αυτού εγγράφου που όμως συντάχθηκε για λόγους ξένους από τα 
βυζαντινά πράγματα, όλα δείχνουν αδιάψευστα την αδιάλειπτη προσπάθεια 
των Βυζαντινών, ακόμη και του απλού λαού, να διατηρήσει τον παγκόσμιο 
ρόλο που κατέχει κληρονομικά η Κωνσταντινούπολη ως Νέα Ρώμη και από 
θέλημα Θεού ως Νέα Ιερουσαλήμ. Το νέο αυτό ενδιαίτημα του νέου περιού
σιου λαού, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών που, όπως γράφει ο Λέων ο Σοφός, 
ταυτίζονται με το «’Έθνος Χριστιανών».

Μόνο το ζηλότυπο και η κατακτητική βουλιμία εχθρών μπορεί να αμφι
σβητήσουν τους βυζαντινούς τίτλους οικουμενικότητας και παγκοσμιότητας: 
«Φύσει γάρ ούσα δεσπότις των άλλων έθνών ή Βασιλεία των 'Ρωμαίων, έχΟρω- 
δώς διακείμενον έχει τό δοϋλον», θα γράψει στις αρχές του 12ου αιώνα η Άννα 
Κομνηνή, εξηγώντας με εκείνο το «έχθρωδώς» τις αντιξοότητες που η αυτο
κρατορία άρχισε να γνωρίζει μετά το 1071.

Το έτος δηλαδή που είδε βυζαντινό αυτοκράτορα στα χέρια των Τούρκων 
(τον Ρωμανό Δ' Διογένη στη μάχη του Μαντζικέρτ), και την τελευταία ιταλική 
κτήση της αυτοκρατορίας, το Μπάρι, να πέφτει στα χέρια των Νορμανδών.

Γνωστές οι χαλεπότητες που θα γνωρίσει έκτοτε η πρώην παγκόσμια αυτο
κρατορία: διεκδικήσεις των ναυτικών δημοκρατιών της Ιταλίας που, μετά τα 
προνόμια του 1081/82 προς τους Βενετούς, απομυζούν προοδευτικά την οικονο
μική ικμάδα του βυζαντινού κόσμου, θρησκευτικές έριδες που καταλήγουν στο 
σχίσμα (1054) και στρατιωτικές επιτυχίες ποικίλων εχθρών σε Βορρά, Ανατολή 
και Δύση, που κλείνουν με τη συρρίκνωση της Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, βιαστι
κά και υπερβάλλοντας, ο Αντιόχειας Ιωάννης 0α γράψει στον Αλέξιο Κομνηνό 
ότι το κράτος του εκτείνεται από την Χρυσή Πύλη έως την ακρόπολη της Κων
σταντινούπολης. Η πρόρρηση θα γίνει αληθινή στον 14ο-15ο αιώνα όταν, όπως 
γράφει ο Braudel, το Βυζάντιο, η πρώην παχύσαρκη αυτοκρατορία, είχε γίνει 
προάστειο της Κωνσταντινούπολης. Στη Μικρασία οι Σελτζούκοι, στον Βορρά οι 
Πετσενέγοι, στη Δύση, τέλος, Νορμανδοί και Σταυροφόροι, θα επιφέρουν το κτύ
πημα που θα κάνει την αυτοκρατορία από ρωμαϊκή, ελληνική. «Δέν είσαι Βασι
λεύς 'Ρωμαίων άλλα Γραικών» θα γράψει ο Φρειδερίκος Βαρβαρόσας στον 
Μανουήλ Κομνηνό μετά την ήττα στο Μυριοκέφαλο (1174).

Παρά την αναλαμπή της αυτοκρατορίας της Νίκαιας μετά την καταστρο
φή του 1204, και παρά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης στα 1261 και τα
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σικελικά κατορθώματα του Μιχαήλ Παλαιολόγου, η αυτοκρατορία ύστερα 
από την απώλεια της Μικρασίας (grosso modo γύρω στο 1300) θα γνωρίσει την 
ταπείνωση υποτέλειας στους δυνατούς της στιγμής, Λατίνους πρώτα, Οθωμα- 
νούς-Τουρκομάνους ύστερα. Ένα χρονικό της εποχής γράφει ότι τότε 
«αίχμαλωτίσΟη ή πάσα Ανατολή...».

Τόσο που ο φιλοσοφών αυτοκράτορας Μανουήλ Β' να ομολογήσει στον 
Σφραντζή ότι τα καταπονημένα πράγματα των Ρωμαίων δεν χρήζουν Βασί
λειος αλλά απλώς οικονόμου («Πλήν τήν σήμερον ώς παρακολουθοϋσιν ημάς 
τά πράγματα ού βασιλέα θέλει ήμών ή άρχή άλλά οίκονόμον»).

Να πω ότι η ομολογία αυτή, περισσότερο ακόμη και από την συμμετοχή 
του αυτοκράτορα στις εναντίον των βυζαντινών πόλεων εκστρατείες των Τούρ
κων, σφραγίζει το αμετάκλητο τέλος της παγκοσμιότητας της αυτοκρατορίας 
που σχήματι μόνο είναι και λέγεται Ρωμαϊκή έως την πτώση της στα 1453.

Μόνη ενθύμηση ζωντανή του παγκόσμιου μεγαλείου στο χειμαζόμενο Βυ
ζάντιο έμεινε έως το τέλος σχεδόν η Βασιλεύουσα. Ο Μωάμεθ θα προτρέψει τα 
στρατεύματά του να καταλάβουν «τήν πολυάνθρωπον καί μεγάλην πόλιν, 
βασίλειον των πάλαι ποτέ 'Ρωμαίων», γράφει ο Κριτόβουλος, «ές άκρον ευδαι
μονίας καί τύχης καί δόξης έλάσασαν καί κεφαλήν τε γεγενημένην τής οικου
μένης ... ής τό κλέος», συνεχίζει ό Μωάμεθ, «πάσαν έπήλθε τήν οικουμένην».

Είναι αξιοσημείωτο ότι η θέση της Κωνσταντινούπολης όχι μόνο ως Βασι
λεύουσας, αλλά ως του κατεξοχήν θαυμαστού πολεοδομικού κατορθώματος 
του Μεσαίωνα, έμεινε ανεπηρρέαστη από τις αντιξοότητες της αυτοκρατορίας.

Η Κωνσταντινούπολη φτιάχνει αυτοκράτορες· η πρώην ‘Roma mobilis’ 
γίνεται, ως Νέα Ρώμη, εστία πάγια αυτοκρατορίας και η αμετακίνητη έδρα αυ- 
τοκρατόρων: ‘ville légitimante’ νομιμοποιούσα αυτοκράτορες, όπως θα γράφει 
ο απαράμιλλος γνώστης της, Gilbert Dagron: όποιος έχει λοιπόν την Κωνστα
ντινούπολη είναι κύριος της αυτοκρατορίας και συμβολικά του κόσμου όλου.

Αυτό γράφει στον Μωάμεθ ο Κριτόβουλος Ιμβριώτης στην αφιερωτήρια 
επιγραφή της ιστορίας του, όταν τον αποκαλεί «κύριον Γης καί Θαλάσσης» 
μετά, ή μάλλον χάρη στην Άλωση της Πόλης. Και γι’ αυτό οι Τούρκοι κατακτη- 
τές της θα φέρουν στο εξής ως τίτλο τους το «Σουλτάνος, βασιλεύς καί αύτο- 
κράτωρ ’Ασίας, Ευρώπης καί τών έξης», και θα αναφέρονται (όπως ο Μωάμεθ 
Β' στο γράμμα προς τον Μοτσενίγο στα 1480) στο «κράτος τής κοσμοκρατο- 
ρικής βασιλείας» τους.

Κληρονομιά, λοιπόν, η παγκοσμιότητα που η εξουθενωμένη Κωνσταντι
νούπολη παρέδωσε ακέραια στους νέους της κυρίους, και που αυτή είχε παρα- 
λάβει από τη Ρώμη· άσχετα όμως τώρα πια από το πρόσωπο του αυτοκράτο
ρα, και την εθνικότητά του, ή ακόμη και το θρήσκευμά του.

Αμετακίνητη και πάγια η αυτοκρατορική ιδιότητα της Κωνσταντινούπο
λης κατά τα βυζαντινά αλλά και τα μεταβυζαντινά χρόνια (κατά την pax otto- 
manica), όταν ταξιδεύουν εκτός Κωνσταντινουπόλεως μόνο τα ονόματα (η α
παίτηση της Μόσχας να είναι Τρίτη Ρώμη) και τα χριστιανικά αυτοκρατορικά
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σύμβολα: η σταυροπαγής υδρόγειος σφαίρα, αλλά και ο δικέφαλος αετός των 
Παλαιολόγων, που έως τα σήμερα δηλώνει τις χριστιανικές δυναστείες και επι
κράτειες (της Πολωνίας, της Ρωσίας) αλλά και αυτήν την πατριαρχική αρχή 
του Φαναριού.

Μετά από αυτή την επισκόπηση των διακυμάνσεων της βυζαντινής πα
γκοσμιότητας, εύλογα τίθεται το ερώτημα πότε και γιατί η κοσμοκρατορική 
διάθεση της αυτοκρατορίας μετατρέπεται από δυνατότητα και πραγματικότη
τα, σε νοσταλγικό ιδεολόγημα, πότε τα λόγια αντικαθιστούν τα έργα.

Είναι αναμφισβήτητο ότι όταν ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης προφήτευε το 
αιώνιο της ρωμαϊκής αρχής, η τότε αυτοκρατορία του μεγάλου Ιουστινιανού 
(παρά τις κακόβουλες παρατηρήσεις του Προκοπίου στα Ανέκδοτα, και παρά 
τις απαισιόδοξες σκέψεις για παρακμή που εξέφρασε ο Ιωάννης ο Λυδός στο 
De Magistratibiis-Περί αξιωμάτων) τα Ιουστινιάνεια επιτεύγματα καθιστού
σαν αληθοφανή μια τέτοια πρόβλεψη, την οποία άλλωσε ο κοσμογυρισμένος 
μοναχός στηρίζει όχι μόνο στα πνευματικά πρωτεία του Βυζαντίου, αλλά και 
σ' ένα χειροπιαστό επιχείρημα: το ότι όλα τα έθνη εμπορεύονται με το νόμισμα 
της αυτοκρατορίας, απόδειξη της οικονομικής της ευρωστίας και υπεροχής. 
(Αυτό άλλωστε οδήγησε τον Lopez να μιλήσει για το βυζαντινό νόμισμα ως το 
δολλάριο της τότε εποχής).

Ας σημειωθεί παράλληλα ότι, παρά τις κάποιες περιστατικές πειρατικές 
βαρβαρικές επιτυχίες, η Μεσόγειος ήταν τότε σχεδόν βυζαντινή λίμνη: «διά τόν 
αύτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως Οαλασσοκρατεϊν μέχρι των Ηρακλεί
ων στηλών», όπως παραστατικά γράφει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος.

Η θαλασσοκρατία θεωρείται οπωσδήποτε απαραίτητο χαρακτηριστικό 
για τη διεκδίκηση παγκοσμιότητας (η κυριότητα γης και θαλάσσης συγχρόνως 
αναφέρεται συχνά για να δηλώσει το ακαταμάχητο της αυτοκρατορικής 
ισχύος). Η διασάλευση της θαλασσοκρατίας προδικάζει με τη σειρά της την 
αμφισβήτηση της παγκοσμιότητας.

Είναι αυτό ακριβώς που συνέβη στο Βυζάντιο αμέσως μετά τις πρώτες 
επιτυχίες των αραβικών πειρατικών επιδρομών και τη διασάλευση της ασφά
λειας στους ναυτικούς άξονες της Μεσογείου.

Έτσι στα μέσα του 7ου αιώνα, μόλις έναν αιώνα μετά τον Κοσμά Ινδικο- 
πλεύστη, ένας άλλος ταπεινός μοναχός, ο Ιάκωβος ο Νεοφώτιστος, θα διαπι
στώσει με άφατη πίκρα την ταπείνωση και κατάπτωση της ρωμαϊκής αυτοκρα
τορίας συγκρίνοντας το άλλοτε με το τώρα.

Αντιγράφω το κείμενο της διδασκαλίας του Ιακώβου· δεν χρειάζεται ούτε 
μετάφραση, ούτε σχολιασμό. «Από τού Ωκεανού, τουτέστι τής Σκωτίας καί 
Βρεττανίας καί Σπάνιάς καί Φραγγίας καί Ιταλίας καί Ελλάδος καί Θράκης 
καί έως Αντιόχειας καί Συρίας καί Περσίδος καί πάσης Ανατολής καί Αίγύ-
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πτου καί ’Αφρικής καί άνωθεν ’Αφρικής, τά δρια των 'Ρωμαίων εως σήμερον, 
καί αί στήλαι των βασιλέων αυτών διά χαλκών καί μαρμάρων φαίνονται. Πά
ντα γάρ τά ’Έθνη ύπετάγησαν τοίς 'Ρωμαίοις κελεύσει Θεού. Σήμερον δέ θεω
ρούμε τήν 'Ρωμανίαν ταπεινωθείσαν» (την Ρωμανίαν, δηλαδή, το Βυζάντιο).

Οι επιδρομές των Σλάβων στα ευρωπαϊκά εδάφη, και κυρίως οι επιτυχίες 
των Αράβων στην Ανατολή και στη θάλασσα, κατάφεραν να μετατρέπουν κα
τά τον 7ο αιώνα, την έως χθες ακόμη κραταιά παγκόσμια αυτοκρατορία σε μια 
περιφερειακή σχεδόν δύναμη που αγωνιζόταν για την επιβίωσή της. Από τον 
7ο έως τον 10ο αιώνα περίπου είναι σχεδόν ξεχασμένα τα αλλοτινά μεγαλεία.

Η εποχή δηλαδή που ώς και οι γυναίκες των αυτοκρατόρων δηλώνονταν 
«Δέσποινες της Οικουμένης» (π.χ. η Αριάδνη κρατά την σταυροπαγή σφαίρα) 
και που και αυτός ο Αρκάδιος ακόμα φερόταν ως «ό τής ΰφ’ ήλίω γής αύτο- 
κράτωρ καί τροπαιοϋχος δεσπότης» (αναφέρω απλώς τις επιγραφές της Α- 
φροδισιάδας για την πρώτη γυναίκα του Θεοδοσίου και για τον διάδοχο του 
μεγάλου αυτού αυτοκράτορα, τον μικρό Αρκάδιο).

Κι αυτό για να μη σταθώ στα εύγλωττα θριαμβευτικά επίθετα του Ιουστι
νιανού (cognomina) που μας διασώζουν οι Νεαρές όπως τα: Γοτθικός, Βανδα
λικός, Αλανικός κτλ. που δεν εδήλωναν τότε κληρονομικό μεγαλείο σαν τα 
παλιότερα Africanus, Britanicus, Germanicus, (όπως σημειώνει ο Gerrard 
Rosch), αλλά πραγματική αυτοκρατορική επέκταση. Και για να μη σχολιάσω, 
μετά την εμπεριστατομένη μελέτη του Ευάγγελου Χρυσού, τη βασιλική τίτλω- 
ση των αυτοκρατορικών εγγράφων του νικητή των Σασσανιδών Ηρακλείου.

Οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Ιουστινιανός, όσο και ο Ηρά
κλειος θα γίνουν πρότυπα προς μίμηση (μαζί βέβαια με τον Μεγάλο Κωνστα
ντίνο, ή ακόμη τον Μεγαλέξανδρο, τον Αύγουστο και τον βιβλικό Δαυίδ) για 
όλους τους μετέπειτα αυτοκράτορες, υπογραμμίζοντας, ο καθένας με τον τρό
πο του, την εικόνα της βυζαντινής παγκοσμιότητας και αιωνιότητας. Παγκο
σμιότητα που μετά τον 7ο αιώνα και για καιρό, είχε γίνει ένας μύθος και μια 
παρωχημένη νοσταλγική ιστορία. Χωρίς όμως να πάψει να κατατρέχει την 
σκέψη και τα όνειρα των Βυζαντινών, που εξακολουθούν αδιάλειπτα να θεω
ρούν και να ονομάζουν τον αυτοκράτορά τους «κύριο του Κόσμου». Μέσα σ’ 
αυτό το κλίμα θα πρέπει ίσως να τοποθετήσουμε όλη την εσχατολογική φιλο
λογία της εποχής που είχε μεγάλη διάδοση στους κύκλους της βυζαντινής κοι
νωνίας. Τις προφητείες γύρω από την μεγάλη Βαβυλώνα που πότε ταυτίζεται 
με την παλιά Ρώμη και πότε με την ίδια την Κωνσταντινούπολη (κάθεται 
επάνω σε επτά λόφους), τη μεγάλη πόρνη του κόσμου της ανομίας.

Τα γραπτά γύρω από τα εσχατολογικά θέματα και την Αποκάλυψη, όπως 
οι Χρησμοί του Νεοφύτου, έργα του Λέοντα του Σοφού, του Ανδρέα Καισα
ρείας, του Νικήτα του Παφλαγόνος, του Αρέθα και, βέβαια, του Ψευδο-Μεθο-
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δίου, μαρτυρούν όλα την ανασφάλεια που είχε καταλάβει τους ανθρώπους της 
εποχής. Μόνη παγκόσμια και αιώνια μοναρχία εΟεωρείτο τότε αυτή που θα 
εμφανιζόταν μετά τις τέσσερις αυτοκρατορίες και που θα αντιπροσώπευε το 
βασίλειο του Χριστού. Σαν συνέχεια αυτής της πεποίθησης ο Νικήτας προ
σπαθεί να μετρήσει το τέλος του κόσμου. Ένα ανέκδοτο νομίζω έως τα τώρα 
κείμενο βάζει στο στόμα του Χριστού την εξής προφητεία: «Νυν δέ λέγω ύμιν 
και προλέγω προ έτών χιλίων πεντακοσίων τού έλθειν όλικώς εις τήν βασιλεί
αν των ουρανών (τά πεντακόσια δέ καί πεντάκις χίλια ετη παρέδραμον ήδη 
καί ήλθον έγώ επ’ έσχάτων των χρόνων κατά τάς θείας γραφάς κηρύξων ύμιν 
τήν βασιλείαν καί τήν μετάνοιαν)».

Με τέτοιου είδους προβλέψεις (το κείμενο είναι νομίζω του Νεόφυτου) οι 
βυζαντινοί θα συνδυάσουν το τέλος της αυτοκρατορίας τους με τη συντέλεια 
του κόσμου και το τέλος της ιστορίας. Ο θρύλος όμως της επιστροφής του τελευ
ταίου Βασιλιά των Ρωμαίων, θα βρει θέση ήδη στη μετάφραση της Αποκάλυψης 
του Ψευδο-Μεθοδίου και σχεδόν αναλλοίωτος θα ζήσει έως τις μέρες μας.

Έπρεπε να περάσουν τα χρόνια της εικονομαχικής διαμάχης και της αρα
βικής αναταραχής στην Ασία για να γνωρίσει και πάλι η αυτοκρατορία περίο
δο αίγλης που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις παγκόσμιες διεκδικήσεις της, 
έστω και αν από τις αρχές του 9ου κιόλας αιώνα, αρχίζει η αντιζηλία με τη νεο
σύστατη ρωμαϊκή αυτοκρατορία της Δύσης, και παίρνει την πρώτη σχισματι
κή μορφή η αντιδικία των Εκκλησιών.

Ο Αέων ο Σοφός (όπως μας δείχνουν κυρίως τα Τακτικά του) και ιδιαίτε
ρα ο γιός του, ο διανοούμενος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέν
νητος, θα ξαναζωντανέψουν την ιδέα της συνέχειας του μεγαλείου της παγκό
σμιας αυτοκρατορίας, με την επεξεργασία (κυρίως από τον Πορφυρογέννητο) 
της Κωνσταντίνειας προέλευσής της.

Ας θυμηθούμε σχετικά όσα γράφει «προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν» για τις 
υποθήκες που άφησε ο Μέγας Κωνσταντίνος στους μετέπειτα αυτοκράτορες 
της Κωνσταντινούπολης. Ας προσθέσουμε όμως ότι στην ιδεολογική αυτή 
θεώρηση της παγκόσμιας αυτοκρατορίας, ανταποκρίνεται τότε και η πράξη: οι 
πολεμικές δηλαδή επιτυχίες των πρώτων Μακεδόνων στην Ασία, αλλά κυρίως 
η πνευματική ακτινοβολία του Βυζαντίου εκτός συνόρων με τον εκχριστιανι- 
σμό των Σλάβων, των Βουλγάρων και των Ρώσων Βαράγκων από τον Φώτιο, 
και των λαών του Καυκάσου από τον Νικόλαο τον Μυστικό, με επιστέγασμα 
βέβαια τον φωτισμό των Ρώσων στα 988 χάρη στον Βασίλειο Β'.

Ήταν τότε ασφαλώς η πρώτη φορά που η δικαιοδοσία του πατριαρχεί
ου της Κωνσταντινούπολης ξεπερνά τα όρια και την επικράτεια της αυτο- 
κρατορικής αρχής.
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Αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας αρχίζει 
τότε ακριβώς να επισκιάζει την παγκοσμιότητα της αυτοκρατορίας. Να δούμε 
άραγε εδώ την αρχή, τη ρίζα, της διαμάχης ανάμεσα στις δύο αρχές που στηρί
ζουν το βυζαντινό οικοδόμημα (εννοώ την Εκκλησία και την αυτοκρατορία);

Ο Μιχαήλ Κηρουλλάριος θα διακηρύξει ότι μεταξύ Ιερωσύνης και Βασιλεί
ας «τό διαφέρον ούδέν ή καί ολίγον» (κατά τον Μιχαήλ Ψελλό από τον εν λόγω 
πατριάρχη δεν έλειπαν παρά τα ερυθρά πέδιλα για να οικειωθεί την Βασιλεία).

Οπωσδήποτε ο διαχωρισμός των συμφερόντων της Εκκλησίας και της 
αυτοκρατορίας που γνώρισε την ένταση έως και εμφύλιας διαμάχης (κυρίως 
μετά το Σχίσμα του 1054, την τέταρτη Σταυροφορία και τις ενωτικές προσπά
θειες της πολιτείας κατά τα δύσκολα παλαιολόγεια χρόνια) ο διχασμός αυτός 
δεν είναι, νομίζω, άμοιρος της παρακμής που αρχίζει να γνωρίζει η αυτοκρα
τορία στο τότε διεθνές πεδίο κι αυτό, παρά τα ζηλευτά πολλές φορές κατορ
θώματα των αυτοκρατόρων της εποχής, αρχίζοντας από αυτά της βυζαντινής 
εποποιίας του 10ου αιώνα.

Είναι ίσως ώρα να πω σχετικά, ότι η επιτυχία, κυρίως του Νικηφόρου Φω
κά, στην Ασία, η επανάκτηση της Κύπρου και, ιδιαίτερα, της Κρήτης, καθώς 
και il σταθεροποίηση της βυζαντινής παρουσίας στην Ιταλία, ξανάδωσαν στο 
Βυζάντιο τη δυνατότητα να διεκδικεί παγκόσμιο ρόλο στα διεθνή πράγματα.

Να θυμίσω τον περήφανο λόγο του Φωκά στον Λιουτπράνδο· «Navigatio 
mihi est» πράγμα που μαρτυρεί ακόμη μια φορά ότι η Οαλασσοκρατία οδηγεί 
στην κοσμοκρατορία (όμως για τους Βυζαντινούς θα είναι τώρα για τελευταία 
φορά) και να μνημονεύσω το επιτάφιο επίγραμμα στη σαρκοφάγο του αδικο- 
σκοτωμένου αυτού αυτοκράτορα: «Ένίκησες τον κόσμο όλο άλλά νικήθηκες 
από μιά γυναίκα» (ο λόγος βέβαια για την Θεοφανώ, τη γυναίκα του, που συ- 
γκατένευσε στην δολοφονία του αυτοκράτορα από τον εραστή της Τζιμισκή). 
Ο Φωκάς, που τα κατορθώματά του τραγουδήθηκαν έως και από τους Βούλ
γαρους, από τη μια μεριά, και ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος από την άλλη, 
ορίζουν τη δεύτερη, θα έλεγα, παγκοσμιότητα του Βυζαντίου τότε που τα σύ
νορα της αυτοκρατορίας έφτασαν πάλι από τον Καύκασο και τον Ευφράτη 
στην Ιταλία, και από τον Δούναβη στην Παλαιστίνη.

Βέβαια και αργότερα, στην εποχή του Μονομάχου, που κατετρόπωσε τε
λικά τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, κατέφΟαναν αλλεπάλληλα, όπως 
γράφει ο εγκωμιαστής του Μαυρόπους, πρεσβείες από Ανατολή και Δύση. Εί
ναι επίσης γνωστό ότι ο Μονομάχος έδωσε στους Ούγγρους το μέχρι σήμερα 
σωζόμενο στέμμα (δείγμα υποτέλειας στο Βυζάντιο) έστω μόνο «ψιλφ όνόμα- 
τι». Απόδειξη της εξέχουσας θέσης του Βυζαντίου στα διεθνή πράγματα, απο
τελεί το γεγονός ότι έναν αιώνα αργότερα, παρά τις αντιξοότητες που γνώρι
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σε εν τω μεταξύ η αυτοκρατορία, ο Μανουήλ Κομνηνός δεν Οα διστάσει να ο
νομάσει τον εαυτό του (αντιγράφω) Ισαυρικό, Κιλικικό, Δαλματικό, Ουγγρι
κό, Βοσεντικό, Χροβατικό, Λογικό, Ιβηρικό, Βουλγαρικό, Σέρβικά, Δουκικό, 
Αζαρικό, Γοτθικό ίσως και Αρμενικό. Ακολουθούσε πιστά το ιουστινιάνειο 
πρότυπο, αυτός, που μετά την μάχη του Μυριοκέφαλου, δεν ήταν πια παρά 
ένας βασιλιάς (ούτε καν αυτοκράτορας) των Γραικών.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η Κωνσταντινούπολη της εποχής των Κομνη- 
νών ασκούσε ωστόσο την πνευματική και καλλιτεχνική ακτινοβολία της σ’ όλη 
την τότε οικουμένη (ο Τζέτζης αναφέρει ότι βγαίνοντας από το σπίτι του έλεγε 
καλημέρα σε πλήθος γλώσσες, νεκρές τώρα πολλές απ’ αυτές) και κατά τους 
δυτικούς μισθοφόρους και προσκυνητές η Κωνσταντινούπολη έκλεινε στα τεί
χη της τα 2/3 του πλούτου όλου του κόσμου.

Είναι τέλος αξιοσημείωτο ότι οι Βυζαντινοί πάτησαν στην Ιταλία, στην Α
γκώνα, στα 1155 για μια ακόμη φορά: όμως αυτά μόνο έθρεψαν πλουσιοπάρο
χα τους λόγους των εγκωμιαστών της εποχής (του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, 
μεταξύ άλλων) αλλά απέχουν πολύ από το να μαρτυρούν την αληθινή πραγ
ματικότητα μιας αυτοκρατορίας που όδευε προς τη δύση της. Την δύση που, 
για να κάνω ένα λογοπαίγνιο, ήταν αντίθετα η ανατολή της Δύσης, δηλαδή 
των Δυτικών σταυροφόρων, Βενετών, κ.ά., των Λατίνων, όπως αναφέρουν συ
νοπτικά τους δυτικούς καθολικούς οι τότε βυζαντινές πηγές.

Η βυζαντινή εποποιία του 969-1028 που άρχισε με τη διαβεβαίωση (το 
υπογραμμίζει ο Πορφυρογέννητος) ότι ο θρόνος του Βυζαντίου (αντιγράφω) 
«δορυφορεΐται υπό τών κατοικούντων την γην», που είδε τον Βασίλειο Β' να 
ονομάζει τον εαυτό του κατά το ταφικό επίγραμμα του Εβδόμου «αύτοκρά- 
τορα γης, μέγαν βασιλέα», χωρίς αυτό να είναι υπερβολή, θα εκφυλισθεί προ
οδευτικά και θα αμαυρωθεί με την υποταγή της Κωνσταντινούπολης στους 
Δυτικούς, στα 1204 και τη διανομή του κράτους στους Σταυροφόρους.

Αλλωστε είναι αυτοί οι ίδιοι Λατίνοι που διακωμώδησαν τη βυζαντινή 
εποποιία όταν στο γυμνό σκήνωμα του Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, εκρέμα- 
σαν ειρωνικά το σουραύλι (τη φλογέρα του Βασιλιά κατά τον Κωστή Παλα- 
μά). Βυζαντινοί θα αντικρύσουν πρώτοι αυτή την ιεροσυλία: οι στρατιώτες 
του Στρατηγόπουλου που ανέκτησαν την Κωνσταντινούπολη στα 1261.

Να θυμίσω, με την ευκαιρία αυτή, ότι αυτό το κατόρθωμα, η ανάκτηση 
της Κωνσταντινούπολης που χαρακτηρίσθηκε ως η παλιγγενεσία του Γένους, 
έκανε τον Θεόδωρο Τορνίκη (όπως μας διασώζει μια ιταλική πηγή) να πεθά- 
νει από την λύπη του γιατί τότε 0α έπαυαν, είπε, να ενδιαφέρονται ol Βυζαντι
νοί για την Ασία. Αυτό ακριβώς που φοβήθηκε και ο πρωτοασηκρήτης Σενα- 
χερείμ, όταν μέσα στην πάνδημη χαρά διελάλησε: «ούδείς τού λοιπόν καλόν τι 
ελπιζέτω έπεί καί πάλιν 'Ρωμαίοι τήν Πόλιν πατοΰσιν».
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Ποια πιο εύγλωττη διαπίστωση, και μάλιστα από επίσημο Βυζαντινό, για 
το τέλος της παγκοσμιότητας της αυτοκρατορίας; Από την πρώτη στιγμή της 
πιο μεγάλης δόξας και γιορτής που ακολούθησε την ανάκτηση της πόλης, και 
παρά τη διαβεβαίωση του Μιχαήλ ότι η αυτοκρατορία Οα επανακτίσει τις χα
μένες πατρίδες (ο όρος είναι του Μιχαήλ), το Βυζάντιο των Παλαιολόγων γι
νόταν μέρα με την μέρα και πιο πολύ, η «δύστηνος Ρωμανία» που ο θεός τιμω
ρούσε «κρίμασιν οις μόνον Κύριος οιδε».

Το αίσθημα ενοχής ακολουθεί την απώλεια της ελπίδας, η Κωνσταντινού
πολη θα πέσει στα χέρια απίστων χωρίς να έρθει η συντέλεια και να τελειώσει 
η ιστορία, όπως άφηναν να πιστευθεί οι εσχατολογικές προβλέψεις. Η Ρωμα
νία πέρασε και θα μένει μόνο το ποντιακό τραγούδι να πιστεύει ότι δεν πέθα- 
νε, αλλά ότι «η Ρωμανία ανθεί και φέρει κι άλλο».

Τελειώνοντας να πω ότι αυτή η sui generis αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης 
που ονομάζουμε Βυζάντιο, αυτή που γεννήθηκε ως παγκόσμια, γι’ αυτό και 
δεν έκανε πολιτική επεκτατική και ιμπεριαλιστική αλλά μόνο συντηρητική και 
επανακτητική, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει ούτε τα εδαφικά όρια της κλη
ρονομιάς της, ούτε την αίγλη του παρελθόντος της.

Αυτή η αυτοκρατορία έζησε πάνω από χίλια χρόνια έχοντας βαθειά κλει
σμένη στην καρδιά την πεποίθηση της ανωτερότητάς της και του θεοστήρι- 
κτου μεγαλείου της. Δηλαδή της δικαιωματικής, Οα έλεγα, παγκοσμιότητας 
του κράτους της, και της αξιωματικής οικουμενικότητας της πίστης της.

Έτσι η πράξη και τα έργα για οικουμενικότητα οδήγησαν το Βυζάντιο 
στην επεξεργασία της θεωρίας και ιδεολογίας της παγκοσμιότητας. Οικουμε- 
νικότητα θρησκευτική όμως και πολιτική αυτοκρατορική παγκοσμιότητα έγι
ναν με τον καιρό λόγια, φαντασιώσεις, παρουσιολογία του παρελθόντος και ό
νειρα μιας αέναης αίγλης και ενός ακατάβλητου μεγαλείου.

Αυτό εντούτοις το ες αεί μεγαλείο, αποπνέει η κάθε βυζαντινή ιερή εικό
να, αμετάβλητη μέσα στο χρυσό φόντο και μπροστά στην αιωνιότητα, όπως α
κριβώς το θέλει η ορθόδοξη πίστη των Ρωμιών.

Αυτή τη διαχρονική αίγλη κρατά πάντα στη φαντασία των Βαλκανίων 
και ιδιαίτερα των Ελλήνων, κάθε αναφορά στην Κωνσταντινούπολη και στο 
κράτος της, στο Βυζάντιο, που έως τα σήμερα είναι για τους λαούς αυτούς η 
αυτοκρατορία των σημείων και των συμβόλων, όπως θα έλεγε ο Barthes.

Να θυμηθούμε ότι έως την τελευταία στιγμή λειτουργεί στο Βυζάντιο α
ναλλοίωτο το τελετουργικό πρωτόκολλο. Γύρω από το πρόσωπο του, έστω α
ποδυναμωμένου, αυτοκράτορα, η βασίλειος αυλική τάξη επιτρέπει στα πλήθη 
να ξαναζήσουν την αλλοτινή αίγλη, έστω και αν αντί πολυτίμων λίθων ήταν 
«ένα σωρό κομμάτια από υαλί, κόκκινα, πράσινα ή γαλάζια» όπως λέει ο Κα- 
βάφης, σε συνέχεια του Γρήγορά, τα πετράδια που στόλιζαν στη στέψη του 
Καντακουζηνού το βυζαντινό στέμμα.

Ιδού πώς από πραγματική κατάντησε να γίνει υάλινο τεχνητό ομοίωμα η 
αυτοκρατορία του Βυζαντίου και πώς η παγκοσμιότητά του έγινε από χειρο
πιαστή κληρονομιά μια εικονική φαντασίωση.
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Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
«Σύν Οεω, κράτιστε, τω σκέποντί σε, άνασσε, βασίλευε τής οικουμένης!» Έτσι 

προσφωνεί ο Μιχαήλ Φελλός τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' τον Μονομάχο1. 
Στη σύντομη αυτή πρόταση συνυπάρχουν σχεδόν όλα όσα έχουν αναζητηθεί στο 
Βυζάντιο: η αυτοκρατορία, ο χριστιανισμός, η οικουμένη2. Θα μπορούσε κανείς 
να παραπέμψει συνοπτικά στον Μιχαήλ Φελλό προκειμένου να αποδώσει τις βυ
ζαντινές αντιλήψεις σχετικά με το χώρο και την οικουμένη με μια μόνο πρόταση. 
Αυτό, ωστόσο, θα ήταν πολύ απλοϊκό. Ο όρος ‘οικουμενικός’ εξελίχθηκε κατά τη 
μεταχριστιανική εποχή με τέτοιο πολυσχιδή τρόπο, τόσο σε σχέση με τις ποικίλες 
συγκεκριμένες χρήσεις του, όσο και με τις σημασιολογικές του εκφάνσεις (κάποι
ες από τις οποίες παρέμειναν στο παρασκήνιο ή στο υποσυνείδητο), ώστε να μην 
μπορεί να αποδοθεί με μία μόνο φράση. Όπως και ο όρος Ευρώπη’3, έτσι και η 
οικουμένη δεν μπορεί να γίνει κατανοητή έξω από κάποια πάγια ιδεολογήματα, 
στα οποία, σήμερα τουλάχιστον, κυριαρχούν συνειρμοί που συνδέονται με την πο

1. Μιχαήλ Ψελλός, έκδ. Μ. D. Spadaro, Catania 1984,448 (τέλος του επιτάφιου ποιήματος για 
την Μαρία Σκλήραινα που πέΟανε περί το 1045). Λίγα μόνο χρόνια χωρίζουν αυτούς τους στίχους από 
δύο παραστάσεις της αυτοκρατορικής τριάδας Κωνσταντίνος Μονομάχος, Ζωή και Θεοδώρα στο αυ- 
τοκρατορικό στέμμα της Βουδαπέστης και σε μικρογραφία ομιλητάριου του Ιωάννη Χρυσόστομου 
(Sinait. 364). Βλ. Τζένη Αλμπάνη, Ο αυτοκράτορας ως εκφραστής της ιδέας της οικουμενικότητας, 
στον κατάλογο έκθεσης Ώρες Βυζαντίου. Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο. Αθήνα - Θεσσαλονίκη - 
Μυστράς, Αθήνα 2001,34-44.

2. Πρβλ. Η. Hunger, Reich der Neuen Mitte. Der christliche Geist tier byzantinischen Kultur. 
Graz - Wien - Köln 1965. Βλ. την επεξεργασμένη ανατύπωση καίριων τμημάτων του έργου με τίτλο 
Konstantinopel und Kaisertum als ‘Neue Mitte' des oströmischen Reiches στο Epidosis, Μόναχο 1989, 
αρ. 20 (σελ. 82).

3. Σχετικά με το θέμα βλ. το πρόσφατο άρθρο του Kl. Oschema, Der Europa-Begriff im 
Hochund Spätmittelalter, zwischen geographischem Weltbild und kultullcr Konnotation, Jahrb. f. 
Europ. Gesch. 2 (2001) 191-235. Πρβλ. επίσης J. Koder, Ό δρος «Ευρώπη» ώς έννοια χώρου στή βυζα
ντινή ιστοριογραφία, στο Βυζάντιο καί Ευρώπη, Α' Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση (Ευρωπαϊ
κό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών), Αθήνα 1987,63-74.
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λιτική των Εκκλησιών. Εάν αποδεσμεύσουμε τον όρο από το θρησκευτικό του 
πλαίσιο και τον εξετάσουμε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ‘ανθρώπινο’ τρόπο ορ
γάνωσης, προσπαθώντας να διαφωτίσουμε τη γεωγραφική σημασία της λέξης 
οικουμένη, τότε θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο στην ιστορικο-οικιστική σημα
σία της λέξης, δηλαδή σε κάποιο γεωγραφικό χώρο ο οποίος κατοικείται από αν
θρώπους που συγκροτούν σύνολο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνι- 
στούν την ταυτότητά τους. Θα έλεγα, συνοπτικά, ότι θα αναφερθούμε στο κατοι- 
κημένο τοπίο και στη σχέση των ανθρώπων με αυτό, εφόσον ο γεωγραφικός χώ
ρος της οικουμένης αποκτά διαφορετικές διαστάσεις, ανάλογα με το κοινωνικό 
πλαίσιο και τα συγκεκριμένα πολιτικά και πολιτισμικά σημεία αναφοράς.

Οφείλω εξ αρχής να σημειώσω ότι η σφαιρική περιγραφή της συλλογικής 
αντίληψης του χώρου οποιοσδήποτε ομάδας, τόσο στην ιστορική της διάρκεια 
όσο και στο παρόν, δεν είναι εφικτή καθώς η ανθρώπινη ικανότητα αντίληψης του 
χώρου ξεπερνά σε πολυπλοκότητα κατά πολύ την αμιγώς γλωσσική (δηλαδή μη 
εικονική) δυνατότητα έκφρασης. Έτσι, ανεξάρτητα από το διαθέσιμο υλικό και 
την ποιότητα εικονικών ή γραπτών πηγών, μόνο προσεγγίσεις είναι εφικτές στο 
συγκεκριμένο θέμα. “Despite the richness of language and vocabulary, the rela
tionship of linguistic expression to the richness of the world itself is sparse and 
partial”4, γράφει o Arnold Smith. Για τους Βυζαντινούς μπορούμε απλώς και μό
νο να προσπαθήσουμε να συμμεριστούμε τις σκέψεις και τα αισθήματά τους σχε
τικά με τον ζωτικό τους χώρο και αυτό κατά κύριο λόγο, για όσους ανήκαν σ’εκεί- 
νες τις κοινωνικές τάξεις οι πράξεις των οποίων αντικαθρεφτίζονται στις πηγές. 
Πρέπει όμως να επισημάνω ότι θα κάνω χρήση μόνο γραπτών και όχι εικονικών 
πηγών5 και θα βασιστώ, σχεδόν αποκλειστικά, σε κείμενα γραμμένα στα ελληνικά, 
ενώ για τις λατινικές πηγές, π.χ. τον Ισίδωρο της Σεβίλλης, παραπέμπω στη σχετι
κή βιβλιογραφία6.

Η πολιτική οικουμένη των Βυζαντινών, πέρα από όσα προηγουμένως ανέ
φερα, δεν μπορεί να οριστεί ως ενιαίος γεωγραφικός χώρος, καθώς οι Βυζαντινοί

4. A. Smith, Spatial Cognition Without Spatial Concepts, S. O. Nuallâin (έκδ.) Spatial Cogni
tion. Foundations and Applications, Annual Conference of the Cognitive Science Society of Ireland, 
1998, Amsterdam - Philadelphia 2000,127-136,135.

5. Για τη σχέση εικόνας και κειμένου στο Βυζάντιο βλ. γενικά R. Lange, Bild und Wort. Die ka- 
techetischen Funktionen des Bildes in der griechischen Theologie des sechsten bis neunten 
Jahrhunderts, ß' έκδοση, Paderborn 1999, κυρίως 8-12 και 268-279. Ειδικά για το συγκεκριμένο μας 
ερώτημα βλ. τα σχετικά άρθρα στον κατάλογο Ώρες Βυζαντίου (σημ 1).

6. A. D. von den Brincken, Romazentrische Weltdarstellung um die erste Jahrtausendwende, 
A. von Euw και P. Schreiner (έκδ.), Kaiserin Theophanu. Begegnum des Ostens und Westens um die 
Wende des ersten Jahrtausends, Κολωνία 1991,401-411.
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ταυτίζονταν περισσότερο με τον θεσμό του αυτοκράτορα ανάλογα με την ισχύ 
του και με τη Ρώμη ως αυτοκρατορική πόλη, παρά ως ιδέα ενός (σύγχρονου) εδα
φικού κράτους7.

2. Πολιτική-αυτοκρατορική οικουμένη: η Ρώμη
Η πολιτική αξίωση της οικουμενικότητας των βυζαντινών έχει τις απαρχές 

της στη ρωμαϊκή μυθοποίηση των Μακεδόνων, στη μίμηση του Μεγάλου Αλε
ξάνδρου (imitatio Alexandri Magni) και στον υπερκερασμό της κατά την εποχή 
του Αυγούστου. Ήδη ο Ιούλιος Καίσαρ τοποθέτησε στο άρμα του θριάμβου του, 
το οποίο η Σύγκλητος αφιέρωσε στον Καπιτώλιο Δία το 46 π.Χ., μια «εικόνα τής 
οικουμένης χαλκοϋν ... υπό τοις ποσίν αυτού», ενώ στην αντίστοιχη επιγραφή ο 
ίδιος εξυμνείται ως «ημίθεος»8. Παράλληλα, περί το 10 μ.Χ., ο Αύγουστος/Δίας 
απεικονίζεται στην Gemma Augustea μεταξύ των προσωποποιήσεων του Ωκεα
νού και της Οικουμένης9. Αλλά και οι ‘άλλοι’, οι μη Ρωμαίοι, επιβεβαιώνουν αυτές 
τις οικουμενικές αξιώσεις, όπως και πάλι μας δηλώνει ο Δίων Κάσσιος γράφοντας 
για τον Πύρρο, ο οποίος μετά τη νίκη του το 280-279 π.Χ. φέρεται να θαύμασε 
«τούς 'Ρωμαίους καίτοι νικηθέντες καί προέκρινε των έαυτοΰ στρατιωτών, είπών 
ότι τήν οικουμένην αν ήδη πάσαν έχειρωσάμην, εί 'Ρωμαίων έβασίλευον»10. Η 
Giovanella Cresci Marrone έχει πολύ παραστατικά δείξει ότι η κατάκτηση της οι
κουμένης στο συλλογικό υποσυνείδητο και αργότερα ως κανονιστικό έθος έφτα
σε να γίνει σταθεροποιητικό στοιχείο της κυρίαρχης εξουσίας κατά την περίοδο 
της πρώιμης αυτοκρατορίας11.

Η οικουμένη δεν είναι απλώς μια ελληνική λέξη αλλά αποτελεί ειδικό ελληνι
κό όρο. Στις αυτοκρατορικές επιγραφές της Ύστερης Αρχαιότητας12, εκεί ακριβώς

7. Βλ. τις σχετικές απόψεις του Κ.-Ρ. Matschke, Der Übergang vom byzantinischen Jahrtausend 
zur Turkokratie und die Entwicklung der südosteuropäischen Region, Jahrbücher für Geschichte 
und Kultur Südosteuropas 1 (1999), 11-38, κυρίως 12 κ.εξ. και 16 κ.εξ.

8. Δίων Κάσσιος 43. 14.6 και 43.21.2 (II 80,85 Boissevain). Πρβλ. G. Cresci Marrone, Ecumene 
Augustea. Una politica per il consenso (Problemi e ricerche di storia antica), Rom 1993, 181.

9. P. Zänker, Augustus und die Macht der Bilder, München 1987, 232 κ.εξ.· Cresci Marrone 
1993,204 κ.εξ. (Ο Αύγουστος εικονίζεται στο άνω δεξιά τμήμα της παράστασης ως Ζευς).

10. Δίων Κάσσιος 9.40.19 (II 125 Boissevain).
11. Cresci Marrone 1993,269 κ.εξ., κυρίως 275.
12. Κατάλογο με μαρτυρίες από τον Αύγουστο έως το Θεοδόσιο Α' παρέχει ο A. Mastino, Orbis, 

κόσμος, οικουμένη: aspetti spaziai dell’idea di impero universale da Augusto a Teodosio, στο Da 
Roma alla terza Roma, III: Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, Neapol 1986, 63-162,147- 
156. Από τους χριστιανούς αυτοκράτορες απαντούν μόνο τρεις επιγραφές. Οι πρώτες δύο, στις οποίες 
ο Ονώριος, ο Αρκάδιος (και ο Θεοδόσιος) προσαγορεύονται ως δεσπόται τής οικουμένης, χρονολο
γούνται γύρω στο 400 (αυτόθι, 148) ενώ σε μία τρίτη ο Ιουλιανός αποκαλείται πάοης οικουμένης δε-
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όπου στα ελληνικά απαντά η λέξη οικουμένη13, κυριαρχεί στην καταγραφή των 
γεωγραφικών προσδιορισμών ηγεμονίας ο λατινικός όρος orbis. Οι δύο όροι δεν 
ταυτίζονται φυσικά ως προς το περιεχόμενό τους αλλά ως προς τη χρήση τους14.

Προσωπικότητα-κλειδίγια την κατανόηση της ρωμαιοβυζαντινής αντίληψης 
για την οικουμένη αποτελεί ο Στράβων. Ο Johannes Engels έδειξε ότι ο Στράβων 
υπήρξε ο «ακραίος απολογητής του ρωμαϊκού bellum iustum», και ότι «έθεσε τις 
προϋποθέσεις ήδη από τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. για την αδιαφιλονίκητη νομι
μότητα της ρωμαϊκής οικουμενικής ηγεμονίας στα όρια της αυτοκρατορίας επί 
Αυγούστου». Επιπλέον, ο Στράβων δικαίωσε τη ρωμαϊκή οικουμενική αυτοκρα
τορία στις ακραίες διαστάσεις της από την Ισπανία, την Καρχηδόνα και την Αίγυ
πτο έως την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Αρμενία. Ό,τι βρίσκεται έξω από τα 
σύνορα της ρωμαϊκής οικουμένης, σύμφωνα με τον Στράβωνα, δεν αξίζει να γίνει 
αντικείμενο κατάκτησης και ενσωμάτωσης στην ειρηνοκρατούμενη αυτοκρατο
ρία του Αυγούστου15.

Η σκέψη του Στράβωνα είναι σύμφωνη με τις Res gestae του Αύγουστου16, 
καθώς και με την ιδεολογική και πολιτική προπαγάνδα της εποχής του. Κατά τον 
ίδιο τρόπο υιοθετήθηκε από ιστοριογραφικά και χριστιανικά κείμενα της πρωτο- 
βυζαντινής εποχής και ερμηνεύτηκε ως αποτέλεσμα αλλά και ως επίτευγμα της 
έλευσης του Ιησού στην οικουμένη. Η ερμηνεία αυτή είναι σαφής τόσο στο Ευαγ

απότης (αυτόθι, 149). Αντιθέτους, δεν βρίσκουμε καμία σχετική μαρτυρία στο έργο του G. Rösch, Ono
ri ια Basileias. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker und friihbyzantinischen 
Zeit (BV 10), Wien 1978.159 κ.εξ.

13. Mastino 1986,122 κ.εξ.' C. Molè, La terminologia dello spazio romano nelle fonti geogra
fiche tardoantiche, στο Da Roma alla terza Roma, 321-350, εδώ 326. Οι αυτοκράτορες προσαγορεύο
νται στην ομάδα αυτή των επιγραφών ως δεσπότης / ειρηνοποιός / ευεργέτης (και αωτήρ) / κτίστης / 
κύριος / σωτήρ - πάντοτε με την προσθήκη τής οικουμένης - ενώ σε μερικές περιπτώσεις ο όρος διευ
ρύνεται με την προσθήκη λέξεων όπως γης καί Θαλάσσης καί οικουμένης ή του επιθέτου (ά)πάσης. Σε 
μία περίπτωση απαντά επίσης ο τίτλος όλης οικουμένης και μία φορά ο Καρακάλλας (211-17) αναφέ- 
ρεται ως σωτήρ καί ευεργέτης τής ίδιας οικουμένης, φράση που μπορεί να ερμηνευτεί περιοριστικά.

14. Ας επισημανΟεί ότι (σύμφωνα με το χάρτη στο Mastino 1986, μετά τη σ. 156, οι όροι είναι γή 
καί θάλασσα, κόσμος και οικουμένη) τα δυτικά όρια του χώρου εξάπλωσης των ελληνικών επιγραφι
κών όρων κατά τη διάρκεια της πρωτοβυζαντινής εποχής ταυτίζονται -με εξαίρεση κάποιες επιγρα
φές της Ρώμης- ακριβώς με τα όρια της διαίρεσης της Αυτοκρατορίας επί Θεοδοσίου.

15. J. Engels, Augusteische Oikumenegeographie und Universalhistorie im Werk Strabons von 
Amaseia (Geographica Historica 12), Stuttgart 1999,298-313 (τα παραθέματα στη σ. 305). Βλ. κυρίως 
Διόδωρο Σικελιώτη, Ιστ. 12.26.2. Ο Δίων Κάσσιος, 53.12.4-7, είχε μια περισσότερο διαφοροποιημένη 
στάση. Βλ. επίσης 44.2.4-5, σχετικά με τα λάθη των δολοφόνων του Καίσαρα και 3.22.6 όπου καλεί τους 
Γαλάτες να αποστατήσουν εναντίον του Νέρωνα: «επικουρήσατε δέ τοις 'Ρωμαίοις, ελευθερώσατε πά
σαν τήν οικουμένην!»

16. Πρβλ. σχετικά Engels 1999,353 κ.εξ.
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γέλιο των Χριστουγέννων και στα λειτουργικά κείμενα της 25ης Δεκεμβρίου17, ό
σο και σε πατερικά κείμενα. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: ο Θεοδώρητος 
Κύρρου γράφει, «κατ’αύτήν γάρ τήν σωτήριον τής παρθένου γέννησιν έπεμψε ... 
Αύγουστος άπογράψασθαι πάσαν τήν οικουμένην. Εντεύθεν αρχήν ελαβεν ή εις 
ειρήνην των πολέμων μεταβολή»18. Και ο Ιωάννης Χρυσόστομος τονίζει επίσης 
ότι «νυν δέ τό πλέον τής οικουμένης έν ειρήνη, πάντων έν άδεια καί τέχνας μετιό- 
ντων καί γην έργαζομένων καί Οάλατταν πλεόντων»19.

Η σύνδεση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας της Ύστερης Αρχαιότητας με την 
χριστιανική αξίωση της αποκλειστικότητας της σωτηρίας οδηγεί, ξεκινώντας από 
τον Ευσέβιο, σε περαιτέρω εξέλιξη της σχέσης μεταξύ χώρου και χρόνου αλλά και 
στον διαχωρισμό από την προχριστιανική οικουμένη. Το τέλος της αρχαιότητας 
και η απαρχή των χριστιανικών «νέων χρόνων», αυτό που εμείς σήμερα ονομά
ζουμε Μεσαίωνα, ορίζει την έως τότε ιστορία ως «αρχαιολογία»20: έτσι οι Πατέρες 
παραπέμπουν στη Ρωμαϊκή αρχαιολογία του Διονυσίου Αλικαρνασσέως και την 
Ιουδαϊκή αρχαιολογία του Φλάβιου Ιωσήπου, αλλά, φυσικά, ούτε ο Ευσέβιος ούτε 
κανείς άλλος χριστιανός χρονογράφος δεν έγραψε χριστιανική αρχαιολογία. Το

17. «Έγένετο δέ έν ταΐς ήμέραις έκείναις έξήλΟεν δόγμα παρά Καίσαρος Αύγουστου άπογρά- 
φεσΟαι πάσαν τήν οικουμένην» (In ilio tempore exiit edictum a Coesore Augusto, ut describeretur uni- 
versus orvis), Λουκάς 2.1. Εσπερινός, Κασίας «Αύγουστου μοναρχήσαντος έπί τής γης, ή πολυαρχία 
τών ανθρώπων έπαύσατο' καί σοΰ ένανΟρωπήσαντος εκ τής αγνής, ή πολυθεΐα τών ειδώλων κατήρ- 
γηται. Ύπό μίαν βασιλείαν έγκόσμιον, αί πόλεις γεγένηται· καί εις μίαν δεσποτείαν Οεότητος, τά έθνη 
έπίστευσαν. Άπεγράφησαν οί λαοί, τώ δόγματι τοϋ Καίσαρος· έπεγράφημεν οί πιστοί, όνόματι Οεότη
τος, σοΰ τού ένανΟρωπήσαντος Θεοϋ ημών ...» (Μηναίον Β\ Νοέμβριος και Δεκέμβριος, Ρώμη 1889, 
651). ΌρΟρος, Γερμανού, «Ότε καιρός τής έπίγής παρουσίας σου, πρώτη άπογραφή τή οικουμένη έγέ
νετο, τότε έμελλες τών ανθρώπων άπογράφεσΟαι τά ονόματα, τών πιστευόντων τώ τόκφ σου· διά τού
το τό τοιοϋτον δόγμα ύπό Καίσαρος έξεφωνήΟη· τής γάρ αιωνίου σου βασιλείας τό άναρχον έκαινουρ- 
γήΟη. Διό σοι προσφέρομεν καί ημείς, υπέρ τήν χρηματικήν φορολογίαν, ορθοδόξου πλουτισμόν θεο
λογίας τώ Θεώ καί Σωτήρι τών ψυχών ημών» (ό.π.,672).

18. Θεοδώρητος Κύρρου, έκδ. J.-N. Guinot, Παρίσι 1982,2.80 κ.εξ. Πρβλ. του ίδιου, PG 80.1433, 
και PG 81.1761.45 κ.εξ.: «Πόσης δέ τής ηγεμονίας εις'Ρωμαίους μετατεΟείσης καί τής καθ’ έκαστον έ
θνος βασιλείας έπί τής τού σωτήρος ημών παρουσίας άναιρεΟείσης ειρήνη βαΟεΐα κατέσχε τήν οικου
μένην», και PG 81.1921.45. κ.εξ. Βλ. για παράδειγμα τον Ευσέβιο, έκδ. I. Α. Heikel, VI, Λειψία 1913, 
8.4.13: «ειρήνης δέ τά πλεΐστα τής οικουμένης έθνη διαλαβούσης», και του ίδιου, 9.17.17, και με πολλές 
λεπτομέρειες τον Εφραίμ τον Σύρο, έκδ. Κ. Γ. Φραντζόλη, VI, Θεσσαλονίκη 1995,364.

19. Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 55.207. Πρβλ. επίσης του ίδιου, Jean Chrysostome, 
Commentaire sur Isaïe έκδ. J. Dumortier, (Sources Chrétiennes 304), Παρίσι 1983,2.4.75. κ.εξ.: «Διά 
τούτο καί έτερον τίΟησι γνώρισμα τής καινής διαθήκης κατά τήν οικουμένην λάμπον απασαν. Τί δέ 
τούτο έστιν; ειρήνη και πολέμων άναίρεσις».

20. Πρβλ. σχετικά, J. Koder, Archaiologia und archaiotes. Zum “Ende der Antike” aus byzanti
nischer Sicht (υπό εκτύπωση).
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γεγονός προκαλεί ένα νέο γεωγραφικό προσανατολισμό, για τον οποίο θα γίνει 
λόγος στη συνέχεια.

3. Πρωτοχριστιανική οικουμένη
Η οικουμενικότητα λοιπόν αποτελεί ήδη από τους πρωτοχριστιανικούς χρό

νους αποφασιστικό παράγοντα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το τί είναι η οικου
μένη, δηλαδή η κατοικημένη ζώνη της γης, ορίζεται στα πρωτοβυζαντινά πατερι- 
κά κείμενα κυρίως μέσα από την αντίθεσή της. Ο υποθετικά αντίθετος όρος, ‘άνοι- 
κουμένη’, δεν παραδίδεται. Το ‘κλασικό’ αντίθετο της οικουμένης είναι η ‘έρημος’. 
Στο σημείο αυτό πρέπει καταρχήν να τονιστεί ότι το σύγχρονο γεωμορφολογικό 
περιεχόμενο του όρου έρημος δεν καλύπτει τη βυζαντινή λέξη στο εύρος του νοή
ματος της. Η λέξη δεν σημαίνει αποκλειστικά και μόνον μια περιοχή άνυδρη και 
φτωχή σε βλάστηση αλλά κάθε ζώνη που τώρα δεν κατοικείται από ανθρώπους 
και ήμερα ζώα· μπορεί άρα να αναφέρεται και σε εύφορες περιοχές. Έτσι κι η 
ιδιαίτερα εύφορη περιοχή Elbistan Ovasi στους πρόποδες του κάστρου της Λυ- 
κανδού, στις πηγές του Πύραμου στην Καππαδοκία, αποκαλούνταν ‘έρημος’ ή ‘ε
ρημιά’ μετά τις αραβικές επιδρομές21.0 Ιωάννης Χρυσόστομος στις επιστολές του 
πολύ συχνά και με σχεδόν τυπική επανάληψη αποκαλεί τον τόπο εξορίας του, την 
Κουκουσσό της Καππαδοκίας, «έρημον χωρίον ... καί πόσης τής καθ’ ήμάς οικου
μένης έρημότατον»22, αν και η περιοχή είναι όμορφη, γόνιμη και με υδάτινο πλού
το. Σε ένα άλλο σημείο23, ωστόσο, ο ίδιος ο Χρυσόστομος προβάλλει τα πλεονε
κτήματα της ερήμου: «’Έχει καί έτέραν χρήσιν ή έρημος. Καί γάρ εις τήν τού 
σώματος ύγίειαν έπιτηδειοτέρα, καθαρώτερον παρέχουσα άναπνεϊν τόν άέρα, καί 
τήν οικουμένην άφ’ υψηλού πάσαν περισκοπέΐν, και τή ερημιά έμφιλοσοφειν». Το 
συγκεκριμένο χωρίο, κάνοντας λόγο για μια ορεινή έρημο, μας θυμίζει την ευαγ
γελική περικοπή του πειρασμού του Χριστού στην έρημο24 και παραπέμπει στις 
ρίζες του μοναχισμού.

Στην αρχαία γραμματεία η οικουμένη και η έρημος αποτελούν ένα σύνηθες 
ζεύγος αντιθέτων25. Στη Βίβλο, ωστόσο, το σχήμα αυτό απαντά μόνο στον Η-

21. Πρβλ. Tabula Imperii Byzantini 2,224 κ.εξ., 289,297.
22. Ιωάννης Χρυσόστομος, Επιστολές,passim, ενδεικτικά PG 52.720.
23. Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 55.123.
24. Ματθ. 4.8 κ.εξ., Λουκάς 4.5 κ.εξ.
25. Παραθέτω εδώ ένα μόνο παράδειγμα από την Ύστερη Αρχαιότητα. Ο αλεξανδρινός ρήτορας 

Αίλιος Θέων (τέλη Ιου-αρχές 2ου αιώνα μ.Χ.) δίνει στα προγυμνάσματά του τις ακόλουθες οδηγίες για 
τη δομή μιας περιγραφής (έκδ. II, Λειψία 1854, 79): «γειτνιώσα πόλις ή χώρα, ... ό τόπος ... έρημος ή 
οίκούμενος, οχυρός ή έπισφαλής, πεδινός ή ορεινός, άνυδρος ή κάθυγρος, ψιλός ή δενδρώδης,...».
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σαΐα26, για να αποκτήσει και πάλι μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της χριστιανι
κής ερμηνείας της Δημιουργίας. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, ο Θεός ονόμασε κατά 
τη διάρκεια της Δημιουργίας το κατοικημένο τμήμα της γης οικουμένη, προκειμέ- 
νου να διαχωρίσει την έρημο από την «οίκητό γη». Ο ρόλος των ανθρώπων έγκει
ται στο να λειτουργήσουν ως «τό πλήρωμα τής οικουμένης»27. Η θάλασσα αποτε
λεί, επίσης, τμήμα αυτής της ερμηνείας, καθώς «τά κήτη ... τήν έξω των οίκουμέ
νων χωρίων κατείληφε θάλασσαν, τήν ερήμην νήσων»28. Στην ουσία και η μη νη
σιωτική θάλασσα, η «έξω θάλασσα», είναι έρημος, καθώς και οι δύο είναι απέρα
ντες, ενώ η οικουμένη είναι πεπερασμένη, βατή και περιορισμένη. Με βάση αυτό 
το σκεπτικό η Μεσόγειος, για παράδειγμα, και φυσικά το Αιγαίο ανήκουν στην 
οικουμένη.

Ο χριστιανισμός ήταν σε θέση, μιλώνας μεταφορικά, να μετατρέψει την έρη
μο σε οικουμένη. Αυτό ήδη συνέβη μέσω του Ιωάννου του Προδρόμου29 κατά το 
πρότυπο του Προφήτη Ηλία στην Παλαιά Διαθήκη30.0 Πρόδρομος, σύμφωνα με 
τον Χρυσόστομο, κήρυττε συνειδητά «εν τή έρήμω ούχί εν τη οικουμένη, δτι έρη
μος ήν ή των ανθρώπων κατάστασις, μήπω οικουμένη υπό Πατρός καί Υιού καί 
Αγίου Πνεύματος»31. Ο Χριστός, ακολουθώντας το πρότυπό του, γίνεται κατεξο- 
χήν εκείνος που «τη άοικήτω έρήμω άντιδιαστέλλων τήν οικουμένην»32, ενώ αργό
τερα «οί μακάριοι μάρτυρες ... τήν οικουμένην φυλάττουσι, πόλεις άγιάζουσιν, έ- 
ρήμους πολίζουσιν, εύλογοΰσι τάς χώρας»33.

Η θεώρηση αυτή οδήγησε τους μοναχούς κατά την περίοδο μετά τους διωγ
μούς εναντίον των Χριστιανών, να αναλάβουν εκείνοι το ρόλο των μαρτύρων. Ο 
Θεόδωρος Στουδίτης γράφει για έναν μοναχό, χαρακτηρίζοντάς τον, και μάλιστα 
με λογοπαίγνιο, «τής ερήμου πολίτη, καί τής οικουμένης λαμπτήρα»34. Το πρότυ
πο του Ιωάννου του Βαπτιστή διαδραματίζει και εδώ σημαντικό ρόλο: «ό μέγας

26. Ησαΐας 13.9,14.7,24.1,62.4. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Καινή Διαθήκη.
27. Ευσέβιος, PG 23.1092.
28. Μέγας Βασίλειος, έκδ. S. Giet, Παρίσι 1968,7.4.
29. Σύμφωνα με τον Δίδυμο τον Τυφλό, έκδ. Ε. Mühlenberg, 1975,1257: «γέγονεν ούν έξ ερήμου 

οικουμένη».
30. Θεοδώρητος Κύρρου, έκδ. Y. Azéma, Παρίσι 1964,3: «Ούτως Ήλίας... τήν οικουμένην κατα- 

λιπών έδραμεν εις τήν έρημον».
31. Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 59.490, με βάση το χωρίο του κατά ΜατΟ. 3.1.
32. Απολλινάρις, έκδ. J. Reuss, Βερολίνο 1957,124.
33. Ιωάννης Χρυσόστομος, έκδ. K. I. Δυοβουνιώτη, Εκκλησιαστικός Φάρος 9 (1912), 304.
34. Θεόδωρος Στουδίτης, έκδ. Ε. Cougny, Anthol. Graecae App. Ill, Παρίσι 1890,278: Επιστο

λή στους μοναχούς της Λαύρας του Χαρίτωνος.
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Ιωάννης έκεΐνος ... ό τής ερήμου πολίτης», σε αντίθεση με τον Απόστολο Παύλο 
που αποκαλείται «ό τής οικουμένης διδάσκαλος»35.

Σε μεταφορικό επίσης επίπεδο η αντίθεοι] ερήμου-οικουμένης μεταπήδησε 
στο πεδίο της ψυχής. Ήδη ο Ωριγενής κάνει τη διαφοροποίηση μεταξύ ψυχής ερή
μου, στην οποία δεν κατοικεί το Αγιο Πνεύμα, και της ψυχής οικουμένης, η οποία 
«πεπλήρωται Θεού» και «ίσχύϊ θεού κατά τό μεσαίτατον κεΐται»36. Τον συλλογι
σμό αυτό επεξέτεινε ο Ψευδο-Μακάριος: «σήμερον έστερέωσε (δηλαδή ο Χρι
στός) τήν οικουμένη τήν πριν έρημον ψυχήν καί σαλευομένην καί τρέμουσαν»37, 
και τον ανέπτυξε περαιτέρω ο Εφραίμ ο Σύρος όταν γράφει: «... εξ αυτής (δηλα
δή τής απιστίας) τίκτεται ή διψυχία, ήτις έστίν άταξία. Ανήρ δίψυχος... ακατάστα
τος έν πάσαις ταΐς όδοίς αυτού»38.

4. Εσχατολογική οικουμένη
Είναι γνωστό ότι στο Βυζάντιο οι γεωγραφικές αντιλήψεις που πηγάζουν α

πό την ειδωλολατρική αρχαιότητα συνέχισαν, με ορισμένες τροποποιήσεις κατά 
τη διάρκεια των μεταγενέστερων αιώνων, να βρίσκονται σε ανταγωνισμό με εκεί
νες της βιβλικής ιστορίας της Δημιουργίας39 40. Αυτό είναι έκδηλο σε δύο ιδεολογι
κούς αντιπάλους του 6ου αιώνα, στον Κοσμά Ινδικοπλεύστη και τον Ιωάννη Φι
λόπονο. Η αντοικουμένη δεν είχε θέση στο βιβλικό πρότυπο του Κοσμά Ινδικο- 
πλεύστη40- σύμφωνα με τά λεγόμενό του κανείς δεν την είχε ποτέ δει ή ακούσει, ε

35. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Χρυσόστομο, PG 53.104. Πρβλ. του ίδιου: «άλλ’ ούτος» (ο Παύλος) 
«έν μέση τη οικουμένη καΟάπερ εκείνος» (ο Ιωάννης) «έν τή έρήμω διέτριβεν», PG 63.760,799,846.

36. Ωριγένης, έκδ. P. Nautin, Παρίσι 1976,8.1. Πρβλ. επίσης του ίδιου, PG 12.1265 και PG 17.113: «έν 
έρήμω ό αμαρτωλός κατοικεί, οικουμένην δέ ό τήν έκκλησίαν οίκων πεπληρωμένην τής άγιας τριάδος».

37. Ψευδο-Μακάριος, έκδ. G. L. Marion, Cambridge Mass. 1918,52.
38. Εφραίμ ο Σύρος, έκδ. Κ. Γ. Φραντζόλη, III, Θεσσαλονίκη 1990,25.
39. Βλ. γενικά J. Koder, Seppravvivenza e trasformazione delle concezioni geografiche antiche 

in età bizantina, στο Geografìa storica della Grecia antica. Tradizioni e Problemi, εκδ. F. Prontera 
(Bibl. di Cultura Moderna, 1011), Bari 1991,46-66. Η βυζαντινή θεώρηση της οικουμένης προϋποθέ
τει ότι η βάση κάθε προτύπου της γης συγκροτείται σε σχέση με τη θεολογικά τεκμηριωμένη προσκόλ
ληση σε μια παραδοσιακά ιεραρχημένη τάξη. Η Ruzena Dostâlovâ επέστησε την προσοχή μας στο 
Διονύσιο Αεροπαγίτη σε σχέση με αυτό το σχήμα. Ο Διονύσιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως τάξη, η 
οποία διατηρείται αναλλοίωτη σε μια αιωνιότητα εκτός χρόνου... Η έννοια της τάξης περιήλΟε στην κρα
τική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η ιεραρχική τάξη της οποίας ήταν αντιληπτή ως τέλεια 
απεικόνιση της ουράνιας και συμπαντικής τάξης· βλ. R. Dostâlovâ, Das Ideal der Stasis gegenüber der 
Kinesis in der byzantinischen Weltanschauung. Der Fall des idealen antiken und byzantinischen Porträts. 
Acta Univ. Carol., Philolog. 3 / Graecolatina Pragensia 16-17 (1998), 13-20, και ιδιαίτερα 19.

40. Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, έκδ. W. Wolska-Conus, Παρίσι 1968-1973,2.65: «... άναπλαττόμενος 
έτέραν ζώνην νοτιωτέραν τής κεκαυμένης όμοίαν τής ΰφ’ήμών οικουμένης ...».
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νώ, αντίθετα, κάποιοι από τους αρχαίους φιλοσόφους «την οικουμένην περινο- 
στήσαντες καί ίστοριογραφήσαντες παραπλησίως τη θεία γραφή»41. Ο Ιωάννης 
Φιλόπονος, ο Ολυμπιόδωρος (βασισμένος στον Ηρόδοτο) και άλλοι διαφωνού
σαν με τον Κοσμά42. Ο Ολυμπιόδωρος ιδιαίτερα τονίζει διευκρινίζοντας ότι μόνο 
οι ψυχές όσων έζησαν στην Ευρώπη και την Ασία Οα υπόκεινταν στη Θεία Δίκη 
και όχι όσων είχαν ζήσει στην αντοικουμένη43.

Οι συγγραφείς αυτοί ακολουθούν την παράδοση της Ύστερης Αρχαιότητας, 
όπως μορφοποιείται με τον Πτολεμαίο, τον Πορφύριο και τον Αχιλλέα Τάτιο44, 
σύμφωνα με τους οποίους η αντοικουμένη συνδέεται με την οικουμένη μέσω του 
Νείλου καθώς «αί τού Νείλου ... άρχαί έν τη αντοικουμένη είσίν»45. Κατά συνέ
πεια, συμπεραίνει ο Ευσέβιος με βάση τα γεωγραφικά κείμενα που του είναι γνω
στά, το άγγελμα της χριστιανικής πίστης και η Εκκλησία δεν έχουν εξαπλωθεί 
στην αντοικουμένη παρά μόνον «πεπληρωκυια τά πλευρά τού βορρά καί πάσαν 
τήν βόρρειον οικουμένην»46.

Πρέπει να προσεγγίσουμε τις οικουμενικές αυτές θεωρήσεις μέσω της εσχα- 
τολογικής αναμέτρησης. Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις που έχουμε από την Πα- 
λαιά και την Καινή Διαθήκη47 η συντέλεια του κόσμου Οα έλθει όταν η χριστιανι
κή πίστη θα έχει εξαπλωθεί σε όλη τη γη. Είναι ευνόητο ότι οι χριστιανοί συγγρα
φείς εξετάζουν ήδη από τον 4ο αιώνα μέχρι πού έχει εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο48· 
τότε μόνον ο Θεός θα μετατρέψει ξανά την οικουμένη σε έρημο: «ημέρα Κυρίου

41. Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, 2.78.
42. Ιωάννης Φιλόπονος, έκδ. W. Reichardt, Λειψία 1897,169 και Ολυμπιόδωρος, έκδ. G. Stüve, 

Βερολίνο 1900,94 και 109. Ακόμα και ο Φώτιος στρέφεται εναντίον του Κοσμά και υπεραμύνεται της 
γης, πρβλ. Βιβλ. 36 (I 21 f. Henry).

43. Ολυμπιόδωρος, έκδ. L. G. Westerink, Λειψία 1970,49.
44. Πτολεμαίος, έκδ. Κ. Müller, Παρίσι 1883,1.8.1 και 1.9.4· Πορφύριος, έκδ. Η. Schrader, Λει

ψία 1890,3.295’ Αχιλλέας Τάτιος, έκδ. E. Vilborg, Στοκχόλμη 1955,30.
45. Έτσι γράφει ακόμη και ο Φελλός, έκδ. J. Μ. Duffy, Λειψία 1992,20.78. (Σχετικά με τις πηγές 

του Νείλου πρβλ. Ηρόδοτος, Ιστορίαι 2.17,28,33 κ.εξ.).
46. Ευσέβιος, PG 23.421.
47. Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμοί 9.9, 95.13 κ.α., Ησ. 13.9 κ.α., Δαν 3. Καινή Διαθήκη, ΜατΟ. 24.14, 

Λουκάς 21.26, Πράξεις 17.31, Αποκ. 3.10 και passim.
48. Ευσέβιος, έκδ. Heikel, 11.5: «λόγος [Θεού] διατριβάς καί διδασκαλεία καθ’ όλης τής των 

εθνών οικουμένης πηξάμενος έν τε χώραις καί κώμαις, άγροΐς τε καί έρημίαις ταΐς τ’ απανταχού πόλε- 
σιν εις τήν ένΟέων μαθημάτων παίδευσιν άφΟόνως επικαλείται, 'Έλληνας όμοΰ καί βαρβάρους, 
σοφούς καί ίδιώτας, πένητας καί πλουσίους, οίκέτας άμα δεσπόταις, άρχοντας καί άρχομένους... ήκειν 
καί σπεύδειν έπί τήν ένθεον θεραπείαν οΐα φιλάνθρωπος σωτήρ καί ψυχών ιατρός παρακελευόμε- 
νος». Ο Φελλός (έκδ. G. Τ. Dennis, Στουτγάρδη 1994,17.623 κ.εξ.) αναφέρει ότι ο απόστολος Παύλος 
«μή σύμπασαν διελήλυθε τήν οικουμένην κηρύττων τό εύαγγέλιον, μηδ’ εις ’Αραβίαν άνελήλυθε μηδέ 
μέχρι τού ’Ιλλυρικού προελήλυΟεν».
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ανίατος έρχεται Ου μου καί όργης θεΐναι την οικουμένην ολην έρημον καί τούς ά- 
μαρτωλούς άπολέσαι έξ αυτής»49. Η κορύφωση της αναμονής της Δευτέρας Πα
ρουσίας σημειώθηκε, όπως είναι γνωστό, στα τέλη των χιλιετιών σύμφωνα με την 
αλεξανδρινή (5500/1 ή 5491/2 μ.Χ.) και τη βυζαντινή (5508/9 μ.Χ.) χρονολόγηση, 
δηλαδή κατά την περίοδο μετά το 500 και μετά το 1500 μ.Χ.50.

5. Πολιτική-αυτοκρατορική οικουμένη: το Βυζάντιο έως τις Σταυροφορίες
Ας επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική οικουμένη. Αναφερθήκαμε προηγου

μένως στον ρωμαίο αυτοκράτορα Αύγουστο και την εξύμνησή του ως ηγεμόνα 
της ειρήνης κατά την εποχή της γέννησης του Χριστού. Είναι σχεδόν αυτονόητο 
ότι σε μικρό χρονικό διάστημα ο ρόλος του οικουμενικού άρχοντα της ειρήνης πέ
ρασε στον Μεγάλο Κωνσταντίνο: «μονοκράτορος γεγονότος τού Μεγάλου Κων
σταντίνου έν βαθεία ειρήνη ύπήρχεν ή οικουμένη» σχολιάζει σχετικά ο Αλέξαν
δρος μοναχός51 και το χρονικό του Θεοφάνη συμμερίζεται την παράδοση αυτή52. 
Ακόμη και ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος παραπέμπει, συνοψίζοντας στο 
Περί Θεμάτων, στην ένδοξη αυτή εποχή «οτε οί βασιλείς μετά του λαού έπεστρά- 
τευον ... καί μικρού δείν πάσαν την οικουμένην έπολιόρκουν άτακτοΰσαν καί ά- 
ντιλέγουσαν, ώς ό Καΐσαρ ’Ιούλιος, ώς ό θαυμαστός Αύγουστος, ώς ό Τραϊανός έ- 
κεϊνος ό περιβόητος», και στην ίδια πρόταση συμπληρώνει τη σειρά των αυτοκρα
τορικών ονομάτων με εκείνους τους ηγεμόνες που εκπλήρωσαν τη χριστιανική 
αποστολή: «ώς ό μέγας έν βασιλεΰσι Κωνσταντίνος καί Θεοδόσιος και οί μετ’ έκεί- 
νους τόν χριστιανισμόν καί τήν θεοσέβειαν άσπασάμενοι»53.

Είναι γνωστό πως ο Πορφυρογέννητος δεν άντλησε τις γεωγραφικές του 
γνώσεις από τον Πτολεμαίο αλλά από τον Στράβωνα, τον οποίο και μνημονεύει

49. Έτσι γράφει ο Δίδυμος ο Τυφλός, έκδ. L. Doutreleau, Παρίσι 1962, 5.22. Τον ακολουθεί ο 
Θεοδώρητος Κύρρου, 5 και passim, φυσικά ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, 5.128 και 7.40 αλλά και ο Ιωάν
νης Δαμασκηνός, 95.1156 mi passim, ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, PG 70.356 και passim («κύριος κατα- 
φθείρει τήν οικουμένην καί ερημώσει αυτήν»), και τέλος, ο Μιχαήλ Ψελλός, έκδ. Ρ. Gautier, Λειψία 
1989,48.92 κ.εξ.

50. Πρβλ. σχετικά Ρ. Magdalino, The history of the future and its uses: prophecy, policy and 
propaganda, The Making of Byzantine History. Studies Dedicated to Donald M. Nicol, έκδ. R. Beaton 
και Ch. Roueché, Aldershot 1993,3-34 (με περαιτέρω βιβλιογραφία).

51. Αλέξανδρος μοναχός, PG 89/3,405 Α' βλ. επίσης 4053Β και4057ϋ, 4060Α.
52. Θεοφάνης, έκδ. De Boor, 1,16: «ειρήνη βαθεία καί γαλήνη κατέσχε τήν οικουμένην».
53. Περί Θεμάτων, πρ. 8-14 (59 κ.εξ. Pertusi). Ακολουθεί η γνωστή διαπίστωση του Κωνσταντί

νου (με μια αίσθηση παραίτησης;): «Νυνί δέ στενωθείσης κατά τε άνατολάς καί δυσμάς τής 'Ρωμαϊκής 
βασιλείας καί άκρωτηριασΟείσης από τής αρχής Ηρακλείου τοΰ Λιβύος, οί άπ’ εκείνου κρατήσαντες 
οΰκ εχοντες δποι καί όπως καχρήσονται τή αυτών έξουσίμ εις μικρά τινα μέρη κατέτεμον τήν εαυτών 
αρχήν», Περί Θεμάτων, πρ. 20-23 (60 Pertusi).
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αρκετές φορές54. Είναι μάλιστα πιθανό να χρησιμοποίησε το κείμενο του Στρά
βωνα από ένα σχολιασμένο αντίτυπο του Αρέθα Καισαρείας (ή του Φωτίου;)55.0 
Κωνσταντίνος είχε συνειδητοποιήσει από τη μία πλευρά τον ‘ακρωτηριασμό’ της 
ρωμαϊκής οικουμένης στην εποχή του, από την άλλη, ωστόσο, επέμενε στη βυζα
ντινή Οαλασσοκρατία έως το Γιβραλτάρ όπως και στην αξιωματική απαίτηση τμη
μάτων της ιταλικής χερσονήσου. Στην αρχή του κεφαλαίου για το θέμα Σικελίας 
τονίζει ότι σχετικά με τη νήσο αυτή η σφαίρα ηγεμονίας της ανατολικής αυτοκρα
τορίας είχε εξαπλωθεί σε σύγκριση με την αρχαία Ρώμη. Αν και δέχεται ότι «νυνί 
δέ έγένετο ή καινοτομία αυτί] διά τό την 'Ρώμην άποθέσθαι τό βασίλειον κράτος 
καί ίδιοκρατορίαν εχειν, καί δεσπόζεται κυρίως παρά τίνος κατά καιρόν πάπα»56 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι «νήσος μεγίστη καί έπιφανεστάτη ή Σικελία ... κρατεί
ται δέ νϋν υπό τήν αρχήν Κωνσταντινουπόλεως διά τον αύτοκράτορα Κωνστα
ντινουπόλεως Οαλασσοκρατεΐν μέχρι των Ηρακλείων στηλών, καί πάσης όμοϋ 
τής ώδε θαλάσσης»57. Η θαλασσοκρατία58 των Βυζαντινών στην οικουμένη φέρε
ται έτσι λεκτικά παγιωμένη, αρκεί δε να αναλογιστεί κανείς στο σημείο αυτό την 
κριτικέ] παρατήρηση του Νικηφόρου Φωκά στον Λιουτπράνδο Κρεμώνας σχετι
κά με την υπεροχή του βυζαντινού στόλου έναντι του οθωνικού59. Επιπλέον, σύμ
φωνα με τον Πορφυρογέννητο, η βυζαντινή εξουσία στην ηπειρωτική Ιταλία ε
δραιωνόταν καθώς ο Βασίλειος Α’ κάλεσε τον «ρήγα Φραγγίας» και τον πάπα της 
Ρώμης σε στρατιωτική σύμπραξη και με τη βοήθειά τους επανέκτησε το Μπάρι 
και όλη τη Λογγοβαρδία από τους Σαρακηνούς60.

Ο αυτοκράτορας γνωρίζει τις πεπατημένες αντιλήτβεις σχετικά με την έκτα
ση ‘ολόκληρης’ της οικουμένης οι οποίες ήταν διαδεδομένες από την εποχή της

54. Π.χ. Περί Θεμάτων, ανατ. 2.5. Σχετικά με τις γεωγραφικές αντιλήψεις του Κωνσταντίνου 
πρβλ. Β. Κουταβά-Δεληβοριά, Ο γεωγραφικός κύαμος Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, I-II, 
Αθήνα 1993.

55. Πρβλ. F. Lasserre, Etude sur les extraits médiévaux de Strabon, suivie d’un traité inédit de 
Michel Psellus, L’Antiquité Classique 28 (1959), 32-79, ειδ. 70 κ.εξ.· A. Diller, The Textual Tradition of 
Strabo’s Geography, with appendix, The Manuscripts of Eustathius' Commentary on Dionysius 
Periegetes, Amsterdam 1975,80 κ.εξ.

56. Περί Θεμάτων, δυσ. 10.3-5 (94 Pertusi).
57. Περί Θεμάτων, δυσ. 10.5-7 (94 Pertusi). Η αυτονόητη εστίαση της αυτοκρατορικής εξουσίας 

στην πόλη είναι άξια προσοχής.
58. Για τη Οαλασσοκρατία πρβλ. εν γένει J. Koder, Aspekte der thalassokratia der Byzantiner in 

der Ägäis, E. Chrysos, D. Letsios, Η. A. Richter, R. Stupperich (εκδ.), Griechenland und das Meer. 
Beiträge eines Symposions in Frankfurt im Dezember 1996 (=Peleus, Studien zur Archäologie und 
Geschichte Zyperns, 4), Mannheim 1999,101-109.

59. Liutprand von Cremona, Relatio de legatione, c. 11.
60. Περί Θεμάτων, δυσ. 10.34-44 (98 Pertusi): «ό δέ βασιλεύς κατέσχε τήν πάσαν Λογγοβαρδίαν, 

καθώς καί σήμερον παρά τών 'Ρωμαίων βασιλέων δεσπόζεται».
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Ύστερης Αρχαιότητας· γιά τον λόγο αυτό εξηγεί στην αρχή του Περί Θεμάτων, 
γράφοντας σχετικά με το θέμα των Ανατολικών, ότι το όνομα του θέματος δικαι
ολογείται μόνο για όσους κατοικούν στο «Βυζάντιον καί την τής Ευρώπης γην», 
ενώ αναφέρεται παράλληλα στους Ινδούς, τους Αιθίοπες και τους Αιγυπτίους, για 
τους οποίους ο όρος «Ανατολικών» δεν ευσταθεί61. Η Κωνσταντινούπολη περι- 
γράφεται μόλις στην αρχή του ευρωπαϊκού τμήματος του Περί Θεμάτων, δηλαδή 
στα μέσα του έργου, «έπεί καί πόλις έστί βασιλεύουσα τού τε κόσμου παντός ύπε- 
ρέχουσα»62.Το συγκεκριμένο σημείο αναφοράς είναι από τον 4ο αιώνα το κέντρο, 
ή, καλύτερα, το «νέο μέσον» (Neue Mitte), για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του 
Θεοδώρου Μετοχίτη και φυσικά του Herbert Hunger63.

Η εσωτερική διάρθρωση της οικουμένης σε θέματα σημαίνει για τον Κων
σταντίνο συνειδητό αποχαιρετισμό από τον χωρισμό σε επαρχίες (provinciae), με 
την έννοια της χώρας (regio/pars)64 που ίσχυε στην Ύστερη Αρχαιότητα και της 
οποίας έκαναν χρήση τόσο ο Ιεροκλής στον Συνέκδημο όσο και ο Γεώργιος Κύ
πριος65. Έτσι, 1] υπάρχουσα ταύτιση μεταξύ επαρχιών (provinciae) και εθνών 
(gentes)66 έπαψε να ισχύει. Είναι αναμφισβήτητο ότι στο Περί Θεμάτων όλα τα 
θέματα βρίσκονται εντός της βυζαντινής οικουμένης του Πορφυρογέννητου. Στο 
Προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν, το ‘εγχειρίδιο εξωτερικής πολιτικής’ για τον γιο του 
Ρωμανό, ο Κωνσταντίνος κάνει αρκετές φορές λόγο για την αξίωση της οικουμε
νικής ηγεμονίας. Ήδη στο προοίμιο ο αυτοκράτορας τονίζει τη σημασία όλων των 
πληροφοριών, στις οποίες αντικατοπτρίζονται η «θέσις καί κράσις της κατοικου- 
μένης παρ’αύτών [seil, των έθνών] γης καί περιηγήσεως αυτής καί σταδιασμοϋ»67. 
Πέρα από τις γνωστές διατυπώσεις στο προοίμιο, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 
τη σημασία των υποπροοιμίων (“Zischenprooimien”)68 στα οποία ο αυτοκράτο-

61. Περί Θεμάτων, ανατ. 1.2-7 (60 Pertusi).
62. Περί Θεμάτων, ανατ. 1.2-7 (84 Pertusi).
63. Η. Hunger, Reich der Neuen Mitte, βλ. και υποσημ. 2.
64. Molè 1986,343.
65. Και οι δύο κάνουν, ωστόσο, χρήση του όρου οικουμένη.
66. Molè 1986,344.
67. Προς τον ϊόιον υιόν 'Ρωμανόν, προοίμιον 20 κ.εξ., πρβλ. επίσης 23 κ.εξ.: «έν τη καθ’ ημάς 

πολιτείρ, αλλά καί έν πάση τή 'Ρωμαίων αρχή» 38 κ.εξ.: Ο γιος Οα πρέπει να «δωροφορεισθαι υπό 
έθνών καί προσκυνεισθαι ΰπό τών κατοικούντων τήν γην». Πρβλ. επίσης κεφ. 13.195-200 (υποπροοί- 
μιο): «θέσις καί κράσις τής παρ’ αυτών [seil, τών έθνών] κατοικουμένης γης καί περιηγήσεως αυτής 
καί σταδιασμοϋ», και κεφ. 48.22-27 (υποπροοίμιο): είναι δικαιολογημένο να γνωρίζει κανείς καλά όχι 
μόνο «περί τών έν τή καθ’ ήμάς πολιτεία, αλλά καί περί πάσης τής τών 'Ρωμαίων αρχής κατά τινα χρό
νους καινοτομηθέντων» (πολιτεία: η πόλη, αρχή: ο χώρος κυριαρχίας).

68. Σχετικά με τον όρο αυτό και τη διάρθρωση του έργου πρβλ. C. Sode, Untersuchungen zu De 
administrando imperio Kaiser Konstantins VII. Porphyrogennetos, στο Poikila Byzantina 13/ Varia
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ρας εύχεται μεταξύ άλλων ο γιος του να ηγηΟεί και να καθοδηγήσει «την κοσμικήν 
όλκάδα»69. Ο αυτοκράτορας (ή ο ghostwriter) περιγράφει στα βασικά τμήματα 
του Προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν κατά κύριο λόγο λαούς έξω από τη σφαίρα της 
βυζαντινής εξουσίας. Τις περισσότερες φορές η διαφοροποίηση μεταξύ όσων ανή
κουν στη Ρώμη και είναι Ρωμαίοι και όσων είναι έξω από αυτήν και ονομάζονται 
‘εξωτικοί’ ή ‘ξένοι’ είναι σαφής. Εν τούτοις ορισμένοι λαοί, όπως οι Αρμένιοι και 
οι Γεωργιανοί, συμπεριλαμβάνονται στην αυτοκρατορική σφαίρα εξουσίας, μολο
νότι αυτό δεν ίσχυε κατά την εποχή συγγραφής του έργου70.

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα για το πολιτικό πρόγραμμα της Μακεδονικής 
δυναστείας έχει επικεντρωθεί σ’ ένα στενό συλλογισμό μεταξύ δύο πόλων: του ‘ο- 
ριοθετημένου’ ή του ‘απόλυτου’ οικουμενισμού71, ενώ έχει γίνει αποδεκτή η σαφής 
αναφορά του Κωνσταντίνου Ζ στον Μεγάλο Κωνσταντίνο72. Η προσέγγιση αυτί) 
προϋποθέτει γενικά ‘θεωρητικούς της πολιτικής ιδεολογίας’ και πολιτικό πρό
γραμμα μιας δυναστείας που θα ισχύσει για τις επόμενες γενεές, και, πιό συγκε
κριμένα, συνειδητή απομάκρυνση από την ‘απόλυτη οικουμενικότητα’, με την έν
νοια μιας προσχεδιασμένης και βασικής αλλαγής της πολιτικής ιδεολογίας, διαφο
ροποιώντας μάλιστα μεταξύ των «θεωρητικών βάσεων αυτού του οριοθετημένου 
προς Δυσμάς, αλλά απεριορίστου προς Ανατολάς οικουμενισμού»73. Η άποψη 
αυτί] όμως είναι, όπως φαίνεται, συνδεδεμένη με τις ιστοριογραφικές θεωρήσεις 
της δικής μας εποχής και κατ’ ακολουθίαν την θεωρώ αμιγώς σύγχρονη. Κατά τη 
γνώμη μου, ελλοχεύει πάντοτε, ο κίνδυνος, να ταυτίσουμε τον όρο οικουμένη στη 
σημερινή του σημασία που δικαιολογείται από πλευράς πολιτικής ιδεολογίας, με

5, Bonn 1994, 149-260, καθώς και J. Signes Codoner, Ei De administrando imperio de Constantino 
Porfirogenito: Problemas de estructura y concepción de la obra, Salamanca 1989.

69. Προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν, c. 1.4-15.
70. Προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν, c. 43-46. Τα τελευταία κεφάλαια 47-53 αποτελούν προφανώς 

ένα μη ταξινομημένο παράρτημα. Σχετικά με τη διάρθρωση του Προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν πρβλ. 
Κ. Belke και Ρ. Soustal, Die Byzantiner und ihre Nachbarn. Die Deadministrando imperio genannte 
Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos (Byz. 
Geschtschreiber 19), Wien 1995,46-58.

71. T. Λουγγής, Βυζάντιο και Δύση. Από τον απόλυτο στον οριοΟετημένο οικουμενισμό, στα 
πρακτικά Α' επιστημ. συνάντησης Εταιρείας Πληθωνικών και Βυζαντινών Μελετών Βυζάντιο. Ο 
κόσμος τον καιη Ευρώπη, Αθήνα - Μυστράς 2001,23-30, και του ίδιου, Byzantine political encounter 
concerning Eastern Europe (V-XI centuries). Byzantina et Slavica Cracoviensia 3 (2001), 17-25, όπου 
ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως επιχείρημα την ξαφνική αλλαγή της πολιτικής έναντι των Χαζάρων επί 
Βασιλείου Α' και Λέοντα ΣΤ ' σε σχέση με την κατάσταση από την εποχή του Ηράκλειου.

72. Βλ. A. Markopoulos, Constantine the Great in Macedonian Historiography: Models and 
Approaches, στο New Constantines. The Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th-I3th 
Centuries, (εκδ.) P. Magdalino, Aldershot 1994,159-170.

73. Λουγγής, Βυζάντιο και Δύση, 23 και 25.
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την κατάσταση του 9ου και του 10ου αιώνα. Εάν ο όρος οικουμένη δεν ήταν τόσο 
χαρακτηριστικά βυζαντινός, δε θα υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης.

Για τους βυζαντινούς, η ‘αυτονόητη’ (και υποσυνείδητη) ταύτιση με τους Ρω
μαίους είναι αναμφισβήτητη. Η ‘περιορισμένη’ οικουμενική ματιά του 10ου αιώνα 
δεν οφειλόταν σε μια ‘απόφαση’ της Μακεδονικής δυναστείας (δηλαδή κάποιων 
μεμονωμένων μελών της). Στην πραγματικότητα αποτελεί το ενδιάμεσο αποτέλε
σμα μιας πολύπλευρης εξέλιξης που είχε ξεκινήσει στο παρελθόν και η οποία ήταν 
τότε ακόμη ρευστή74. Μπορεί έτσι κανείς να προσεγγίσει την αξιολόγηση των ευέ
λικτων γεωγραφικών κατηγοριών σκέψης της βυζαντινής πολιτικής και των αλλα
γών της: εικάζουμε ότι οι αυτοκράτορες και οι ανώτατοι αξιωματούχοι κινήθηκαν 
ήδη μετά τα τέλη του 6ου αίωνα από μια ‘οικουμενική’ πολιτική, η οποία δεν μπο
ρεί να εξεταστεί με τα μέτρα και τα σταθμά μιας ‘κανονικής’ εξωτερικής πολιτι
κής, εφόσον εγείρει την αξίωση να συμπεριλάβει ‘τα πάντα’ σε μια γεωγραφικά 
πιο βατή ‘εξωτερική πολιτική’, δηλαδή μια πολιτική τοπικής γειτονίας που, κατά 
κύριο λόγο, στρέφεται προς τα γειτονικά κράτη, ενίοτε και με τη συμμετοχή των 
ιδίων γειτόνων των κρατών αυτών, και δεν δρα πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την πάροδο του χρόνου οι ιδεολογικές εξελίξεις βρίσκονταν σε ολοένα μι
κρότερη συνάφεια με την πορεία των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής. Η 
αντιμετώπιση της πραγματικότητας, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο δίλημμα, ήταν 
βέβαια δυνατή για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο χάρη σε μια ιδεολογική ‘σχιζο
φρένεια’. Ήδη ο Ιουστινιανός εξέφρασε με υποδειγματικό τρόπο στις Νεαρές του 
-σαν να είχε προβλέψει το γεγονός αυτό- την οικουμενική αξίωση της Εκκλησίας 
σε εποχές όπου πολιτικές και εκκλησιαστικές αξιώσεις για την ηγεσία της οικουμέ
νης δεν συνέπιπταν. Έτσι στη Νεαρά 109 αναφέρεται σε όλους εκείνους που δεν 
αποτελούν «μέλος τής άγιας τού Θεού καθολικής καί άποστολικής έκκλησίας, έν 
ή πάντες όμοφώνως οί άγιώτατοι πάσης τής οικουμένης πατριάρχαι, δ τε τής εσπε
ρίας 'Ρώμης καί ταύτης τής βασιλίδος πόλεως (δηλαδή της Κωνσταντινούπολης) 
καί ’Αλεξάνδρειάς καί Θεουπόλεως καί 'Ιεροσολύμων, καί πάντες οί ύπ’ αυτούς 
τεταγμένοι όσιώτατοι έπίσκοποι τήν άποστολικήν κηρύττουσι πίστιν τε καί παρά- 
δοσιν»75. Η έννοια της εκκλησιαστικής οικουμένης εμφανίζεται στο προσκήνιο 
όλο και πιο έντονα, όταν στο Βυζάντιο κερδίζει έδαφος η συνειδητοποίηση της 
περιορισμένης πολιτικής αξίωσης της οικουμενικότητας. Για παράδειγμα, για τον

74. Η υπόθεση ότι «τα έθνη αυτά που μπορούν να ωφελήσουν αλλά και να βλάψουν τους 
Ρωμαίους βρίσκονται έξω από τα σύνορα της αυτοκρατορίας» (Λουγγής 1990, 34), είναι σε πολλά 
σημεία πιθανή, αλλ’ όχι αυτονόητη.

75. Ιουστινιανός, Νεαρά 109. Πρβλ. επίσης την έκκληση για ενότητα στη Νεαρά 132.
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Ψελλό ο Μιχαήλ Κηρουλάριος είναι ο «πατριάρχης ξύμπασης τής οικουμένης, 
οΰτω γάρ νόμος τον τής Κωνσταντίνου καλεΐν»76.

Η σταθερή εξέλιξη από μια πολιτική, που περιλαμβάνει τα πάντα σε μια γεω
γραφικά βατή εξωτερική πολιτική εμφανίζεται ξαφνικά μόνο στα δικά μας μάτια, 
λόγω της αλλαγής που παρατηρείται στις πηγές από τον 9ο αιώνα και μετά. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός γραπτών πηγών έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλέον 
ένα πλήθος πυκνών χρονολογικά πληροφοριών από την περίοδο της Μακεδονι
κής δυναστείας (ή, πιο σωστά, από την περίοδο μετά την Εικονομαχία) το οποίο 
μας επιτρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να επικεντρωθούμε στην ιστορι
κέ) απεικόνιση προσώπων και περιφερειών77.

Από τον 11ο αιώνα, ιδίως από την περίοδο των σελτζουκικών κατακτήσεων 
κατά τη δεκαετία μετά το 1071, η πολιτική οικουμένη των Βυζαντινών αρχίζει να 
διχάζεται. Το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ της πραγματικότητας και των 
-ολοένα και σπανιότερα εκπεφρασμένων- θεωρητικών αξιώσεων μεγαλώνει78. Ο 
Ψελλός στέκει στο ενδιάμεσο των δύο εποχών, τόσο χρονολογικά όσο και σε σχέ
ση με τις αντιλήψεις του για την οικουμένη. Από τη μία πλευρά χρησιμοποιεί συχ
νά τον όρο με προσδιορισμούς που περιορίζουν την πολιτική οικουμενικότητα 
των Βυζαντινών όπως: «ή καθ’ ήμάς οικουμένη», ή «ή ήμετέρα οικουμένη», που 
και οι δύο διαφέρουν από την «έτέρα καί αύθις άλλη καί άλλη» οικουμένη και κυ
ρίως από την «γή κατά των βαρβάρων»79. Από την άλλη πλευρά, εξαιρεί την ιστο
ρική ‘αποστολή’ των Βυζαντινών έναντι των βαρβάρων, την οποία οι πρώτοι κλη
ρονόμησαν από τη Ρώμη: «έντεΰθεν ήμΐν καί τό έωον καί τό έσπέριον έξημέρωται 
καί δεδούλωται - ή πόθεν τά τής οικουμένης τμήματα τήν δούλωσιν συνωμολόγη- 
σε καί βάρβαρος χειρ τήν ειρήνην ήσπάσατο;»80.

76. Μιχαήλ Ψελλός, έκδ. Παρίσι 1926-1928,6 Θεοδ. 17. Το 1393 ο πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως Αντώνιος έγραφε στον ρώσο ηγεμόνα Βασίλειο Dimitrievic νουθετώντας τον να δείχνει στον 
βυζαντινό αυτοκράτορα τον πλήρη σεβασμό του παρά την προφανή μείωση της ισχύος του: F. 
Miklosich και J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, II, Βιέννη 1862,191 κ.εξ. (Nr. 447).

77. Βλ. P. Lemerle, 1986, passim, ιδιαίτερα 81 κ.εξ., 137 κ.εξ. και 347 κ.εξ. Το γεγονός αυτό είναι 
ορατό για παράδειγμα στους Βίους αγίων του 9ου και 10ου αιώνα στους οποίους απαντά ένας συγκρι
τικά μεγάλος αριθμός περιφερειακών τοπικών αγίων πρβλ. J. Karayannopoulos - G. Weiß, 
Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453), II, Wiesbaden 1982, αρ. 222-239 (9ος au), 283- 
294 (10ος au). Λίγους τέτοιους αγίους συναντάμε κατά τον 11ο αιώνα, Karayannopoulos - Weiß 1982, 
αρ. 360-362.

78. Πρβλ. J. Koder, “Zeitenwenden”. Zur Periodisierungsfrage aus byzantinischer Sicht, BZ 
84/85 (1992), 409-422.

79. Orationes panegyricae, ed. G.T. Dennis, Stuttgart 1994,6.222, και 10.21. Πρβλ. Philosophica 
minora, ed. J. M. Duffy Λειψία 1992,45.40, και Theologica, ed. P. Gautier, Λειψία 1989,11.68.

80. Μιχαήλ Ψελλός, έκδ. A. R. Littlewood, Λειψία 1985,1.88 κ.εξ.
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6. Παράρτημα: γλωσσική οικουμένη
Στο σημείο αυτό 0α αναφερΟώ εν συντομία στη σημασία της γλώσσας για τη 

βυζαντινή κατανόηση του χώρου και τη γλωσσική διάσταση της οικουμένης. Η 
γεωγραφική εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του βυζαντινού πολιτισμού, 
που διαφέρουν ξεκάθαρα από την πολιτική και ιδεολογική διάσταση του θέματος, 
απαιτεί μεγάλη εμβάθυνση που με τη σειρά της προϋποθέτει ξεχωριστή πραγμα
τεία81. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο της ανακοίνωσης αυτής λίγες ενδείξεις αρκούν.

Στο πρώιμο Βυζάντιο τα ελληνικά δεν αποτελούσαν ακόμη το κυρίαρχο 
σημείο γλωσσικής ταυτότητας. Παράλληλα με αυτά συνυπήρχαν τα λατινικά και 
οι γλώσσες της Ανατολής, κυρίως τα αρμενιακά, τα συριακά, τα αραμαϊκά και τα 
κοπτικά. Είναι γνωστό ότι σε ορισμένες περιοχές του κράτους υπήρχε διγλωσσία 
και προσωπικότητες της Εκκλησίας, όπως ο Εφραίμ ο Σύρος, ο Ιωάννης Χρυσό
στομος, ο Θεοδώρητος Κύρρου και ο Ρωμανός ο Μελωδός, γνώριζαν εξίσου καλά 
ελληνικά και συριακά.

Η μοναχή Αιθέρια (Egeri) που προσκύνησε τους Αγίους Τόπους στο τέλος 
του 4ου αιώνα (381-384), περιγράφει τη Θεία Λειτουργία στα Ιεροσόλυμα και δί
νει τις εξής πληροφορίες για την εκεί πολυγλωσσία: στην επαρχία αυτή ένα μέρος 
του λαού ξέρει και ελληνικά και συριακά, ένα άλλο μέρος όμως μόνον ελληνικά 
και άλλο ένα μέρος μόνο συριακά. Ο επίσκοπος λοιπόν, ο οποίος ξέρει και συρια- 
κά, πάντα μιλάει στα ελληνικά και ποτέ στα συριακά, και γι’ αυτό στέκεται πάντα 
ένας ιερεύς δίπλα του, που μεταφράζει στα συριακά όσα ο επίσκοπος λέει, για να 
καταλάβουν όλοι τί εννοεί.... και βέβαια βρίσκονται εκεί κάποιοι Λατίνοι που ού
τε συριακά ούτε ελληνικά ξέρουν. Ας μη λυπηθούν! Θα γίνει μετάφραση και γι’ 
αυτούς, διότι πάντα βρίσκονται εκεί αδελφοί και αδελφές ‘γραικολατίνοι’ που θα 
τούς τα εξηγήσουν στα λατινικά82.

81. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ο Ιωάννης Δαμασκηνός έδρασε ως ελληνόφωνος χριστιανός θεο
λόγος στην έδρα του άραβα μουσουλμάνου χαλίφη των Ουμαγιάδων.

82. “Et quoniam in ea provincia pars populi et grece et siriste novit, pars etiam alia per se 
grece, aliqua etiam pars tantum siriste, itaque quoniam episcopus, licet siriste noverit, tarnen semper 
grece loquitur et nunquam siriste. itaque ergo stat semper presbyter, qui episcopo grece dicente, 
siriste interpretatut, ut omnes audiant, quae exponuntur. Lectiones etiam quaecumque in ecclesia 
leguntur, quia necesse est grece legi, semper stat, qui siriste interpretatur propter populum, ut 
semper discant. Sane quicumque hic latini sunt, id est qui nec siriste nec grece noverunt, ne 
contistentur, et ipsis exponitur eis, quia sunt alii fratres grecolatini, qui latine exponunt eis”, Egeria, 
Peregrinatio 47.3-4, έκδ. N. Natalucci, Φλωρεντία 1990,226-229. Δεν Οα συζητήσουμε εδώ αν “siriste” 
πραγματικά σημαίνει συριακά ή -κατά τη γνώμη μου πιο πιθανό- αραμαϊκά.
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Η σταδιακή επικράτηση των ελληνικών στο Βυζάντιο άρχισε με τη διοικητι
κή διαίρεση του Ρωμαϊκού κράτους κατά το τέλος του 4ου αιώνα83. Ήδη ο Ιουστι
νιανός δικαιολογεί την ανάγκη να δημοσιεύσει τις Νεαρές του όχι μόνον στα Λατι
νικά αλλά και στα ελληνικά με την εξής γνωστή επιχειρηματολογία: «... τής μέν τή 
Ελλήνων φωνή γεγραμμένης διά τό τω πλήθει κατάλληλον, τής δέ τή 'Ρωμαίων 
ήπερ έστί καί κυριωτάτη διά τό τής πολιτείας σχήμα»84.

Η επικράτηση των ελληνικών επήλθε τελικά ως αποτέλεσμα του περιορισμού 
του κυρίαρχου πολιτικού χώρου (του περιορισμού της οικουμενικότητας) εξαι- 
τίας της σταδιακής (και μερικής) απώλειας καίριων εδαφών στα τέλη του 6ου και 
τον 7ο αιώνα. Αυτό με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τον αυξανόμενο εξαρα- 
βισμό των πρώην επαρχιών της Ανατολής και της Αίγυπτου, αλλά και τον εξελλη- 
νισμό της βυζαντινής αυτοκρατορίας85. Παράλληλα παρατηρείται και μια ‘εξελ- 
ληνιστική’ εσωτερική πολιτική (καθώς και εσωτερική ιεραποστολική δράση) στο 
ευρωπαϊκό τμήμα της αυτοκρατορίας, η οποία επέδρασε αποφασιστικά τόσο 
στον γλωσσικό όσο και τον πολιτιστικό τομέα, όπου για παράδειγμα, οι Σλάβοι 
του βυζαντινού κράτους ‘γραικώνονται’, κατά την ορολογία του Λέοντος του Σο
φού86. Έτσι, το ύστερο Βυζάντιο, και κυρίως η αυτοκρατορία της Νίκαιας κατά 
τον 13ο αιώνα, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα και την πολιτιστική της 
παράδοση ως σημείο ταυτότητας, και μέχρι ένα βαθμό ως σημείο πρώιμου εθνικι
σμού87. Το Βυζάντιο του μέσου και του ύστερου Μεσαίωνα αποτελεί γλωσσικά, 
κατά κύριο λόγο, μια ελληνική οικουμένη.

83. Πρβλ. τελευταία Μ. Λεοντσίνη, Θρησκευτικές πεποιθήσεις και γλωσσική διατύπωση τον 7ο 
αιώνα, στο Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αε), Αθήνα 2001,73-87.

84. Ιουστινιανός, Νεαρά 66.1.2, πρβλ. επίσης τη Νεαρά 7.1 (προοίμιο), και τον Η. Zilliacus, Zum 
Kampf der Weltsprachen im Oströmischen Reich, Helsinki 1935,70κ.εξ.

85. Για το θέμα της ελληνικής γλώσσας ως μέσο ταυτότητας πρβλ. A. Ε. Laiou, The Foreigner 
and the Stranger in 12th-Century Byzantium: Means of Propitiation and Acculturation, στο Fremde 
in der Gesellschaft. Historische und sozialwisswnscjaftliche Untersuchungen zur Differenzierung von 
Normalität und Fremdheit, έκδ. M. Th. Fögen. Frankfurt - Main 1991, 71-97, εδώ (συνοπτικά) 76, 
πρβλ. επίσης και Matschke 1999,18 κ.εξ.καιΝ. Oikonomides, Administrative Language and its Public 
Deployment, στον τόμο East and West: Modes of Communication, εκδ. E. Chrysos -1. Wood, Leiden 
1999,47-59.

86. Πρβλ. σχετικά J. Koder, Anmerkungen zu γραικόω, Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή I. 
Ε. Καραγιαννόπουλου, Βυζαντινά 21 (2000), 199-202.

87. Πρβλ. J. Koder, The Identity of Byzantium, Byzantinische Identitäteinleitende 
Bemerkungen, στο Byzantium. Identity, Image, Influence. XIX Int. Congress of Byz. Studies, Major 
Papers, έκδ. Κοπεγχάγη 1996,3-6.
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7. Υποκειμενική οικουμένη
Θα κάνω λόγο, κλείνοντας, για τη σημαντικότερη ίσως πλευρά του θέματος, 

την υποκειμενική οικουμένη. Η οικουμένη του κάθε ατόμου δεν μπορεί παρά μό
νον έμμεσα να ταυτιστεί γεωγραφικά με τη βυζαντινή οικουμένη, όπως αυτή έχει 
παρουσιαστεί ώς εδώ. Η βυζαντινή οικουμένη παραμένει, πέρα από κάθε ιδεολο
γικό, πολιτισμικό ή πολιτικό σκέλος, ιδιαίτερα εκτενής προκειμένου να είναι σε θέ
ση να προσφέρει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό ορισμένο προσωπικά και 
γεωγραφικά, μια ‘αίσθηση πατρίδας’.

Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο ο καθένας μπορεί εμπειρικά να αναφερ- 
Οεί ανεξάρτητα από συλλογισμούς ως προς τα προαναφερθέντα σκέλη, είναι ο 
προσωπικός του ‘ζωτικός χώρος’, αυτός στον οποίο βιώνει την καθημερινή του 
ζωή και συναλλάσσεται (θετικά ή αρνητικά) με άλλους ανθρώπους. Ο χώρος 
αυτός περιλαμβάνει την απόσταση που διανύει το άτομο καθημερινά ή κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας, εφόσον αυτό είναι μετρήσιμο από την προσωπική του κι
νητικότητα, δηλαδή μια απόσταση που διανύεται με τα πόδια ή με ένα (αργό) υ
ποζύγιο ή κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο της βυζαντινής εποχής: λ.χ. επίσκεψη σε 
συγγενείς και φίλους, εκκλησιασμός τις Κυριακές και γιορτές, εμπορική επίσκεψη 
στην αγορά (εβδομαδιαία ή πανήγυρις).

Η οικουμένη αυτή αποτελείται από ένα συγκεκριμένο κεντρικό τόπο, δηλαδή 
ένα χωριό, μια πόλη, ένα μοναστήρι, ένα φρούριο ή και -στις μεγαλουπόλεις- μια 
συνοικία ή μια ενορία. Επιπλέον ο τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο ενός 
‘βατού’ περιβάλλοντος χώρου, στον οποίο μπορεί κανείς να φτάσει με τα πόδια. 
Έτσι η αίσθηση του χώρου συγκροτεί ένα μικροτοπίο, π.χ. μια κοιλάδα, ένα νησί ή 
μια όαση, που παρέχει τη γεωγραφική αίσθηση ‘ταυτότητας’. Αυτί) είναι η υποκει
μενική οικουμένη, όπως την αντιλαμβάνεται κανείς με όλες του τις αισθήσεις.

Η ιδεολογία, η θρησκεία και η εκπαίδευση διευρύνουν κατά κανόνα τις 
παραμέτρους της υποκειμενικής οικουμένης που αναφέραμε. Η εστίαση, ωστόσο, 
γίνεται κατά την καθημερινή πρακτική, στο πλαίσιο υποκειμενικών τρόπων πρό
σληψης πληροφοριών που λειτουργούν ενεργητικά η παθητικά. Στην κατηγορία 
των ενεργητικών εμπειριών ανήκουν τα ταξίδια στα οποία πηγαίνει κανείς ως έ
μπορος, ναύτης, στρατιώτης ή προσκυνητής88, ενώ εξαιρετικά σπάνια είναι τα τα
ξίδια αναψυχής. Έτσι η διεύρυνση της οικουμένης αποτελεί μια προσωπική εμπει
ρία, ενώ, φτάνοντας κανείς στον προορισμό του ταξιδιού μαθαίνει και για άλλα

88. Γενικά για τις κατηγορίες ταξιδιών πρβλ. Ν. Γ. Μοσχονά (έκδ.), Η επικοινωνία οτο Βυζάντιο, 
Αθήνα 1993,1. Ch. Dimitroukas, Reisen und Verkehr im Byzantinischen Reich vom Anfang des 6. bis 
zur Mitte des 11. Jahrhunderts, I II, Αθήνα 1997, και A. Külzer, Die byzantinische Reiseliteratur. 
Anmerkungen zu ihrer literarischen Gestaltung, Medieum Aevum Quotidianum 40 (1999), 35-51.
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μέρη, τα οποία με τη σειρά τους διευρύνουν έμμεσα ακόμη περισσότερο τη δική 
του οικουμένη.

Μέσω περιγραφών τρίτων οι άνθρωποι αντλούν παθητικά πληροφορίες. Κά
τι τέτοιο συμβαίνει, π.χ. στο πλαίσιο εβδομαδιαίας αγοράς ή εμποροπανήγυρης, 
είτε από πληροφορίες γυρολόγων και (επαγγελματιών) αφηγητών ιστοριών και 
τραγουδιστών, όπως αυτοί που αναφέρει ο Καισαρείας ΑρέΟας (αρχές του 10ου 
αιώνα) στο πασίγνωστο σχόλιό του για τους Παφλαγόνες: «τούς άγείροντας ... 
ήτοι άγύρτας, ών νυν δείγμα οί κατάρατοι Παφλαγόνες ώδάς τινας συμπλάσαντες 
πάθη περιεχούσας ένδοξων άνδρών καί προς οβολόν αδοντες καθ’ έκάστην 
οικίαν»89. Επιπλέον υπάρχουν κείμενα λογοτεχνικού χαρακτήρα, για τα οποία 
εικάζουμε ότι είχαν σταθερή διάδοση μέσω ανάγνωσης, απαγγελίας ή αφήγησης. 
Στα κείμενα αυτά ανήκουν αγιολογικές αφηγήσεις που διαβάζονταν στις μονές 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων, ή και άλλα κείμενα της «δημώδους λογοτε
χνίας»90, τα οποία παρείχαν πραγματική (ή υποτιθέμενη) εξοικείωση με συγκεκρι
μένες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες διαδραματιζόταν η υπόθεση. Ως παρά
δειγμα αναφέρω τα αποφθέγματα των Πατέρων για την Αίγυπτο, για τους Αγίους 
Τόπους της Παλαιστίνης και του Σινά, τα κείμενα προσκυνητών για τη ‘χώρα των 
Σαρακηνών’ (κυρίως δηλαδή την ανατολική Μικρά Ασία και τη βόρεια Συρία) 
τους κύκλους τραγουδιών του Αρμούρη, του Διγενή Ακριτη και του γιού του Αν
δρονίκου, για ‘την εσωτερική Αιθιοπία την επονομαζόμενη και Ινδία’, τη Διήγηση 
Βαρλαάμ και Ιωάσαφ91 και, τέλος, τον βυζαντινό Αλέξανδρο92.

Στη συνοπτική παρουσίαση που προηγήθηκε, έδειξα, πιστεύω, σε αδρές 
γραμμές μερικά “high brow aspects” της γεωγραφικής διάστασης των αντιλήψε
ων γύρω από την οικουμένη μέσα από την εξέλιξή της και τις αλληλεπιδράσεις με
ταξύ της αυτοκρατορικής ρωμαϊκής περιόδου και του Βυζαντίου, μεταξύ ιδεολο
γίας, εσχατολογίας και πολιτικής.

Στο θέμα της καθημερινής οικουμένης αναφέρθηκα μόνο στο τέλος του κει
μένου. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί κατά δύο τρόπους: α) λόγω της λιτό
τητας και της γενικής, εκτεταμένης ομοιομορφίας της πρωτογενούς γεωγραφικής

89. Σ. Κουγέας, Ο Καισαρείας Αρέθας, Αθήνα 1985,206 κ.εξ.
90. Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ με τη διάσταση που του έδωσε ο H.-G. Beck, Geschichte der 

byzantinischen Volksliteratur, München 1971.
91. «... τής ένδοτέρας τών Αίθιόπων χώρας τής ’Ινδών λεγομένης» (Ιωάννης Δαμασκηνός), Βίος 

Βαρλαάμ και Ιωασάφ,έκδ. G. R. Woodward-Η. Mattingly, Cambridge Mass. 1914, βλ. τον τίτλο και 4.26.
92. Πρβλ. τελευταία Α. Βασιλικοπούλου, Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών (Οι Βυζαντι

νοί, επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου), Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανε
πιστημίου Αθηνών 32 (1998-2000), 413-426.
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αντίληψης για την οικουμένη, που αποτελούσε ένα αυθόρμητα συνειδητό γνώρι
σμα όλων των προβιομηχανικών πολιτισμών και όχι μόνον του βυζαντινού, και β) 
εξαιτίας της σταθερής επιρροής που ασκούσαν στο Βυζάντιο οι αντιλήψεις και τα 
πρότυπα των τάξεων που διαμόρφωναν τις τάσεις στο ιδεολογικό, πολιτισμικό και 
πολιτικό επίπεδο σε ολόκληρο τον πληθυσμό, όταν οι υποκειμενικές αντιλήψεις 
του γύρω από την οικουμένη επεκτείνονταν πέρα από την άμεσα βιωμένη οικου
μένη του προσωπικού ζωτικού τους χώρου93.

Προσθήκη
Η Gudrun Schmalzbauer δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη94 στην οποία 

αναλύει το ανταγωνιστικό σχέδιο της περσικής οικουμενικής κυριαρχίας των Σα- 
σανιδών, το οποίο, η ρωμαϊκή και βυζαντινή αυτοκρατορία αναγκάστηκε να αντι
μετωπίσει ή να συμβιβαστεί με αυτό. Η Schmalzbauer δείχνει ότι τόσο ο τίτλος του 
βασιλέα των Περσών («βασιλεύς βασιλέων») όσα και η πολυγλωσσία των βα
σιλικών επιγραφών τεκμηριώνουν την οικουμενική αξίωση των Σασανιδών. Ο 
πρώτος τυπικός συμβιβασμός για τον οποίο σώζονται συγκεκριμένα στοιχεία εί
ναι η συνθήκη του 298 (της Νισίβεος) με τη διαπίστωση ότι «ώσπερανεί λαμπτήρες 
είσιν ή τε Ρωμαϊκή καί Περσική βασιλεία. Καί χρή καθάπερ οφθαλμούς τήν έτέ- 
ραν τη τής έτέρας κοσμεισθαι λαμπρότητι καί δή προς άναίρεσιν εαυτών άμοι- 
βαδόν μέχρι παντός χαλεπαίνειν»95. Στη συνέχεια η Schmalzbauer μελετά την όψη 
της οικουμενικής αξίωσης στις περσικο-βυζαντινές σχέσεις έως το τέλος του κρά
τους των Σασανιδών και πέραν τούτου, δείχνοντας ότι παρόμοιες προσεγγίσεις 
απαντούν και στις σχέσεις των βυζαντινών με το Χαλιφάτο και με άλλους πολιτι
κούς αντιπάλους τους.

Σημείωση
Η παρούσα μελέτη αποδίδει το κείμενο της ανακοίνωσής μου στο συμπόσιο, 

Το Βυζάντιο ως Οικουμένη. Ένα διαφορετικά διαρθρωμένο άρθρο δημοσιεύτηκε

93. Αυτό συνέβαινε συστηματικά όταν για παράδειγμα οι μεταναστεύοντες Σλάβοι υποχρεώνο
νταν να διευρύνουν την οικουμένη μέσω του εξελληνισμού, της διοικητικής προσαρμογής και της 
βάπτισης, πρβλ. Λέων ΣΤ ' Τακτικά, Διάταξις 18,101 (PG 107.969). Όταν αυτός ο (κάποτε και ανα
γκαστικός) εκπολιτισμός σύμφωνα με τις αρχές και απόψεις των Βυζαντινών πετύχαινε υπέρμετρα 
οδηγούσε σε κριτικές αντιδράσεις όπως σ’ αυτό το σκωπτικό στίχο, τον οποίο μεταφέρει ο Κωνσταντί
νος Πορφυρογέννητος· «γαρασδοειδής όψις έσΟλαβωμένη», Περί Θεμάτων 6.40 (91 Pertusi, πρβλ. επί
σης Pertusi 173 κ.εξ.).

94. G. Schmalzbauer, Überlegungen zur Idee der Oikumene in Byzanz, Wiener Byzantinistik 
und Neogräzistik (Byzantina et Neograeca Vindobonensia, 24), Wien 2004,408-419.

95. Πρβλ. G. Schmalzbauer, ο.π.,410.
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στο μεταξύ με τον τίτλο Die räumlichen Vorstellungen der Byzantiner von der 
Ökumene (4. bis 12. Jahrhundert) στο Anzeiger der philosophisch-historischen 
Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 137/2, Βιέννη (2002), 
15-34. Το περιεχόμενο του δημοσιεύματος αυτού συμπίπτει μόνον μερικώς με το 
κείμενο της παρούσας ανακοίνωσης καθώς συντάχθηκε με άλλη αφορμή και 
ευκαιρία. Προκαταρκτικές έρευνες για την ανακοίνωση έγιναν το 2001 κατά τη 
διάρκεια της παραμονής μου ως προσκεκλημένος ερευνητής στο Dumbarton 
Oaks. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του Βυζαντινού τμήματος, κυρία 
Alice-Mary Talbot, τον διευθυντή του κέντρου, κύριο Edward L. Keenan, καθώς 
και το συμβούλιο του Dumbarton Oaks για τη φιλοξενία που μου προσέφεραν. 
Ευχαριστώ επίσης τον κ. Διονύσιο Σταθακόπουλο (Βιέννη), για τη μετάφραση 
του κειμένου στα ελληνικά.





GILBERT DAGRON

V ŒCUMÉNICITÉ POLITIQUE:
DROIT SUR L’ESPACE, DROIT SUR LE TEMPS

Dans les salles d’apparat de son Palais, au Chrysotriklinos ou à la Magnau- 
re, l’empereur byzantin croyait et donnait à croire que son pouvoir était œcumé
nique, mais il avait en même temps parfaitement conscience des limites territo
riales de l’empire, qui nous semblent contredire cette prétention à l’universalité. 
Le globe crucigère qu’il tenait, les symboles, reliques ou pignora imperii qu’il 
conservait dans diverses chapelles palatines, et qui garantissaient son pouvoir, 
l’image du Christ ou l’ombre de Salomon qui le légitimaient, les acclamations 
qui évoquaient ses victoires et la soumission à ses lois de tous les peuples de la 
terre faisaient de cette souveraineté sur le monde, plus qu’une affirmation, une 
évidence, que n’entamaient ni les éventuelles défaites de ses armées ni les 
échecs de sa diplomatie. C’est le premier résultat d’une idéologie de déconne
cter ainsi vérité et réalité et de permettre un fonctionnement à deux niveaux: en 
vérité, l’empereur ne pouvait être que kosmokratôr; en réalité, il se savait à la 
tête d’un État bien circonscrit, parfois chancelant, et il agissait en conséquence. 
Personne ne voyait là une contradiction.

L’œcuménicité du pouvoir impérial était d’autant plus une évidence qu’elle 
restait sans théorie et qu’elle résultait moins d’une construction logique et 
réfléchie que d’une accumulation de mots, de représentations et d’histoires ou 
de légendes échappées à l’oubli et hâtivement recyclées. Par superposition, ces 
éléments disparates, appartenant à des registres différents, dessinaient le por
trait fort net d’un basileus universel, sans qu’on pût dire exactement si cette 
universalité tenait à la fonction royale elle-même, comme dans la tradition hel
lénistique, à l’élection d’un peuple, comme dans la tradition vétérotestamen- 
taire, ou à l’expansion d’une ville, comme dans la tradition romaine. Byzance a, 
en effet, puisé à toutes ces traditions, mais hors contexte. Elle a retenu l’idée 
hellénistique d’une origine divine de la royauté hors des philosophies qui lui 
donnaient consistance; elle a retenu le modèle de la royauté davidique sans les 
Juifs, Vuniversalitas romaine sans l’histoire de Rome. Tous ces éléments ont 
produit une théorie assez schématique et pauvre, mais des images extrêmement
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fortes. Théorie schématique, parce que ces emprunts ne forment pas une 
doctrine et que leur retraitement dans le langage du christianisme n’en assure 
pas vraiment la cohérence; mais images fortes, parce que les mots, les représe
ntations et les rituels qui expriment l’idée de souverainté cosmique acquièrent, 
par leur polysémie et par le déracinement qui les rend propres à tout usage, une 
puissance et une épaisseur symbolique qui les dispensent de justification.

Dans cette archéologie de l’œcuménicité, la couche la plus ancienne est 
assurément romaine, et je voudrais d’abord montrer comment Byzance en a 
gardé la spécificité.

L'universalitas romaine est d’abord celle d’une ville conçue comme centre 
du monde et dont l’expansion dans le temps et dans l’espace n’est pas infinie 
mais illimitée1. Urbs/orbis: poètes et rhéteurs jouent sur ces deux mots; la ville 
est devenue monde et le monde ville2. La Nouvelle Rome comme l’ancienne, en 
se projetant ainsi hors de ses murailles et de toute frontière déterminée, donne 
à l’empire son œcuménicité, parce qu’elle est Y omphalos de la terre habitée, à 
partir duquel se propage une force irrésistible, tout à la fois politique, militaire 
et religieuse, qui ne reconnaît pas ou tient pour accessoires les fontières territo
riales. À Byzance comme à Rome coexistaient deux conceptions de l’empire, 
l’une qui assignait à un empereur militaire la mission de protéger le limes et 
d’administrer les provinces, l’autre qui liait la légitimité d’un empereur œcumé
nique à celle de la ville et étendait son autorité jusqu’aux limites incertaines du 
monde. Même si la distance rendait sa voix moins audible, son pouvoir moins 
efficace, et donnait à ses représentants, sous le même nom de stratège, un rôle 
d’ambassadeur en pays étranger plutôt que de gouverneur en charge d’une pro
vince byzantine, l’empereur restait unique et universel.

Car cette vertu d’œcuménicité était passée insensiblement, dans l’empire 
byzantin comme dans l’empire romain, de la ville à l’empereur, dont on exaltait à 
la fois le rôle de pacificateur et d’éternel vainqueur dans une titulature latine et 
grecque qui laissa peu de place, jusqu’à Justinien, aux nouveautés chrétiennes. Au
guste est orbis terrarum rector ou custos\ Tibère αύτοκράτωρ γης καί θαλάσσης;

1. Voir notamment R. Turcan, Rome éternelle et les conceptions gréco-romaines de l’éternité, 
dans Roma, Costantinopoli, Mosca. Da Roma alla Terza Roma, Studi I, Naples 1983,7-30; idem, Ter
minus et l’universalité hétérogène: idées romaines et chrétiennes, dans Popoli e spazio romani, Tra 
diritto e profezia. Da Roma alla Terza Roma, Studi III, Naples 1986, 49-62; A. Mastino, Orbis, κό
σμος, οικουμένη: aspetti spaziali dell’idea di impero universale da Augusto a Teodosio, ibid, 63-162.

2. Ovide, Ars amatoria, I, 374: “Orbis in urbe fuit”; Rutilius Namatianus, De reditu suo, 1,66: 
“Urbem fecisti quod prius orbis erat”, cités par R. Turcan, Terminus et l’universalité hétérogène 
(cité n. 1), 59.
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Trajan conservator generis humane, Marc Aurèle κοσμοκράτωρ\ Gordien III θεο
φιλέστατος χοσμοκράτωρ..? Toutes ces formules universalistes ou triomphales 
(victor/triumphator omnium gentium) font boule de neige et ne se modifient guère; 
elles sont contemporaines des guerres orientales et de l’orientalisation de Rome 
elle-même3 4, de ce premier monothéisme syncrétiste qu’a été le culte de Sol Invictus 
et de la première idée d'un “salut” du genre humain lié aux cultes d’Héraklès, de 
Dionysios ou de Sérapis et à la diffusion de la légende d’Alexandre5. Bien des 
acclamations chrétiennes du Livre des cérémonies de Constantin Porphyrogénète 
se placent dans le même registre en célébrant l’empereur δεσπότης τής οικουμέ
νης, οικουμένης πρόμαχος, κοσμοπόθητος, κοσμοσνστάτης6.

C’est Rome encore qui permet de découvrir, sous cette rhétorique militaire 
qui annonce ou promet la conquête du monde entier, l’idée d’une expansion 
indéfinie, d’une “énergie active et conquérante du populus romanus", symboli
sée par la Victoire mais plus proche du surgissement de la vie et de la croissance 
biologique que de l’épopée guerrière. Comme Rome a pour nom mystique 
Flora, Constantinople est ’Ανθούσα, une ville qui refleurit au rythme des 
saisons7; et ce thème d’une vie surabondante qui se renouvelle sans fin et s’é
panche dans une jubilation universelle passe, lui aussi, tout naturellement de la 
ville à l’empereur victorieux, dont la τύχη constamment ravivée assure au mon
de la joie et l’abondance. Dans cette œcuménicité plus politique que militaire, 
qui projette la ville à la fois dans un espace sans limite et dans une durée indé
finie, l’empereur a pour rôle, par la vertu propre au pouvoir absolu, d’assurer au 
monde “surabondance de biens”: άφθονα τή οικουμένη, dit une acclamation du 
Vie siècle8. Ainsi que l’ont noté Émile Benveniste et Georges Dumézil, Augu
stus vient de la vieille racine indoeuropéenne aug- qui signifie moins “augmen

3. A. Massino (cité n. 2), notamment 71,73, 77, 80, 83, 97.
4. R. Mellor, θεά 'Ρώμη, The Goddess Roma in the Greek World, Göttingen 1975, qui souligne 

que, dès le Ile s. avant J.-G, s’était répandue en Orient l’idée que Rome était le “cinquième Empi
re” succédant aux quatre précédents et qu’il durerait éternellement (117).

5. A. Massino, Orbis, κόσμος, οικουμένη (cité n. 1), 66-68,80, avec bibliographie.
6. Voir par exemple De cerimoniis, 1,52 (43), Bonn, 30 1.2; 1,57 (48), 252 1.12-13; 1,61 (52), 266 

1.2; 1,71 (62), 279 1.10-11; 1,72 (63), 281 1.2; 1,78 (69), 326 1.8,327 1. 17.329 1. 7; 1,80 (71), 354 1. 12, 
355 1. 1, 356 1. 7; II, 19, 611 1. 20. L’empereur n’est évidemment jamais qualifié d’olxoupevtxôç, 

adjectif réservé au patriarche.
7. Malalas, éd.Thurn 246; Chronicon Paschale, Bonn, 528; Lydos, De mensibus, IV, 30 et 75, 

éd. Wünsch 89,126.
8. De cerimoniis, I, 102 (93), 429 1. 21, protocole de l’avènement de Justin 1er par Pierre le 

Patrice.
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ter” que “promouvoir la vie”, “avoir et diffuser un trop plein de force”9. Il faut 
exhumer ces vieilles idées romaines pour rendre leur épaisseur et leur sens aux 
mots et aux images du cérémonial byzantin du Xe siècle qui traduisent la même 
effervescence universelle: “Salut, ô très puissant autokrator, χαρά καί πόθος της 
οικουμένης'.”, “Que le monde se réjouisse, car la victoire et le joie régnent chez 
les Romains!”10 11. Il faut remonter au vieux rituel des courses romaines pour sai
sir dans sa polyvalence la symbolique de l'hippodrome constantinopolitain qui, 
nous disent Jean Lydos et bien d’autres, figure au cœur de la ville Yoikouménè 
tout entière, pour des courses qui sont, bien au-delà de la compétition sportive, 
une théophanie de la Victoire et un moyen d’exprimer et de favoriser l’expan
sion de la ville, la prospérité de l’empire et la pérennité du pouvoir impérial".

Mais Rome, bien sûr, n’explique pas tout. Le Christinanisme, qui lui em
prunte sa rhétorique codée, y ajoute une exigence d’unité. L’œcuménicité de 
l’empereur chrétien n’est plus seulement politique, elle est religieuse et impose 
le devoir de christianiser le monde. L’universalitas païenne admettait, dans l’em
pire, la pluralité d’ethnies ayant chacune ses dieux et ses pratiques religieuses; 
le christianisme fait passer la religion de ce niveau des “nations” à celui de l’em
pire unifié et universel, ne tolérant les différences ni en dehors ni au dedans du 
christianisme. Bien des contemporains ont eu conscience de cette révolution. 
Celsus/Kelsos, au Ile siècle, accuse les chrétiens de provoquer une “mondialisa
tion” sournoise du religieux et de vouloir imposer une même foi à tous les peu
ples, ce qu’il juge monstrueux et du reste impossible. Il admet que certaines e- 
thnies sont allées plus loin que d’autres dans l’élaboration de quelques grandes 
religions, entre lesquelles on peut noter des convergences; mais ce syncrétisme 
doit rester l’affaire des philosophes, des sages et non des prêtres ou des politi
ques12 13. Dans le camp chrétien, au IVe siècle, Diodore de Tarse oppose lui aussi 
à la fragmentation des ethnies païennes l'universalité d’un christianisme dont la 
grande nouveauté a été d’abolir les royautés intérieures à l’empire, d’avoir im
posé son unité politique au monde et d’avoir conduit plus de 300 ethnies à ne 
plus former qu’une seule chrétienté, un unique γένος των χριστιανών'^.

9. E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris 1969,148-151; G. Dumézil, 
Idées romaines, Paris 1969,79-102, notamment 95; voir R. Turcan, Rome éternelle (cité η. 1), 10.

10. De cerimoniis, 1,5, Bonn, 49 1.15-16; 1,9, Bonn, 59 1.5-6, et passim.
11. Lydos, De mensibus, 12, éd. Wünsch 3-7.
12. Origène, Contre Celse, éd. Borret, I-V, [SC 132, 136, 147, 150, 227], Paris 1967-1976, 

notamment 1,14-16 (1,112-118); V, 25-41 (IV, 74-124); VII, 41-45 (IV, 108-122).
13. Περί ειμαρμένης, connu à travers Photius, Bibliothèque, Codex 223, éd. Henry, IV, 8-48, 

notamment 35-36.
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Cette révolution, catastrophique pour les uns, salvatrice pour les autres, im
posait donc un nouvel effort de réflexion pour repenser rœcuménicité du pouvoir 
impérial au point de rencontre de la romanité traditionnelle, des théories hellé
nistiques sur la royauté, de l’histoire vétérotestamentaire et du message chrétien.

L’œuvre entière d’Eusèbe de Césarée répond à cette attente, à une époque 
où rien n’est encore tout à fait assuré: ni la nouvelle Rome, ni la christianisation 
de l’Empire, ni l’orthodoxie chrétienne. Et dans cette œuvre le discours célé
brant le trentième anniversaire de l’avènement de Constantin le Grand14, cher
che plus particulièrement à définir la place de l’empereur dans une architecture 
théologique où le Dieu suprême apparaît comme le créateur du monde, et où le 
Logos, son Fils, agissant comme un nécessaire médiateur entre l’unité divine et 
la multiplicité des choses créées, apporte au monde les principes de raison et 
d’ordre qui le sauvent de l’anarchie15. Dans un étroit parallélisme, l’empereur 
converti à la doctrine du Christ est lui aussi un intermédiaire (μεσίτης); inspiré 
par la vraie philosophie et la μίμησις, il se modèle à l’image de la royauté d’en 
haut, et il est délégué par le Logos au gouvernement des hommes avec mission 
de les sauver de la pluralité des cultes en éradiquant le paganisme et de la 
division des ethnies en réalisant l’union de tous les peuples de l’univers16.

L’originalité d'Eusèbe n’est pas absolue. Les traités hellénistiques d’Ek- 
phante, Diotogène ou Sthénidas disaient déjà que la royauté était divine et divin 
le roi digne de l’être17; l’idée que Zeus, ayant une royauté unique, ne la délègue

14. Ce Τριακονταετηρικός λόγος fut sans doute prononcé à Constantinople le 25 juillet 336, 
lors d’une fête différée des Tricennalia de Constantin: à ce panégyrique a été joint le Discours à 
propos du tombeau, prononcé par Eusèbe à Jérusalem en 335/336. On se reportera à l’édition de A. 
Heikel, Eusebius Werke, I, [Griechische Christliche Schriftsteller 7], Leipzig 1902, et à la traduction 
française ainsi qu'au commentaire de P. Maraval, Eusèbe de Césarée, La théologie politique de 
l'Empire chrétien, Louanges de Constantin, Paris 2001. Parmi les nombreux travaux sur la 
“théologie politique” d’Eusèbe, ne citons ici que E. Peterson, Der Monotheismus als politisches 
Problem, Leipzig 1935; R. Farina, L'Impero e l'Imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea, La prima 
teologia politica del Cristianesimo, Zurich 1966; J. Straub, Constantine as κοι,νός επίσκοπος, 
Tradition and Innovation in the Representation of the first Christian Emperor’s Majesty, DOP 21 
(1967), 37-55; S. Calderone, Teologia politica, successione dinastica e consecratio in età 
costantiniana, dans Le culte des souverains dans l’Empire romain, Entretiens de la Fondation Hardt 
XIX, Genève 1972, 215-261; idem, Il pensiero politico di Eusebio di Cesarea, dans / cristiani e 
l'impero nel IVsecolo, Macerata 1988.

15. Triakontaétèrikos, XI, 11-14; XII, 2,7-8,9-16.
16. Ibid, II, 1-5; III, 1-5; XVI, 3-6.
17. L. Delatte, Les Traités de la Royauté d’Ecphante, Diotogène et Sthénidas, Bibliothèque de 

la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, Fase. XCVII, Liège-Paris 1942.
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qu’à un seul homme se trouve déjà dans un discours que, d’après Hérodien, An- 
tonin-Caracalla aurait prononcé devant le sénat de Rome, en 212, pour empê
cher que l’empire fût partagé entre son frère Geta et lui18. Eusèbe trouve donc 
dans l’air du temps le slogan qu’il christianise: Εις Θεός, εΐςβασιλεύς19 et le titre 
de κοσμοκράτωρ20. Mais il est le premier à avoir mis au centre de ses spécula
tions le Logos de Dieu dans son rôle organisateur, et à avoir construit une vé
ritable “théologie politique” non seulement sur la correspondance entre une 
unique royauté divine et une unique royauté humaine étendue jusqu’aux limites 
de la terre, mais aussi sur un synchronisme -déjà noté par Origène- entre l’ap
parition du Logos et l’établissement de la monarchie d’Auguste21. Certes, Eu
sèbe présente Constantin comme l’empereur choisi par Dieu pour révéler au 
monde la puissance de la croix, comme le premier, donc, qui mérite le titre de 
κοσμοκράτωρ par sa double victoire sur les démons et sur les barbares22, mais 
dans un plan d’économie divine où l’empire était déjà l’instrument providentiel 
du salut. C’est Auguste qui instaure le pouvoir unique et universel que Con
stantin ne fait ensuite que restaurer dans son unité après sa corruption sous la 
Tétrarchie et dans sa vérité en le faisant passer d’un christianisme implicite à un 
christianisme proclamé. Quelques légendes développèrent cette logique en tra
vestissant certains empereurs païens en cryptochrétiens23.

Cette théologie politique d’Eusèbe portait d’un coup à un niveau inéga
lable de cohérence toutes les idées qui composaient l’œcuménicité du pouvoir 
impérial; mais elle mettait la romanité chrétienne, au prix d’un évident trucage, 
au même niveau d’intégration du politique et du religieux que le judaïsme et

18. Hérodien, Histoire romaine, IV, 5,7: Βασιλείαν δε ό Ζευς ωοπερ αυτός 'έχει μόνος, οϋτω 
καί άνθρώπων ένι δίδωαι.

19. Triakonlaétèrikos, III, 6: “C’est pourquoi, en vérité, il n’y a qu’un seul Dieu - et non pas 
deux ou trois ou d’avantage encore, car à vrai dire le polythéisme est athéisme -, un seul Roi, et de 
celui-ci un seul Logos et une seule loi royale”. Ce passage désigne donc comme uniques le Dieu 
souverain, qui est Roi de l’Univers, et son Logos, qui est Loi royale; mais dans la pensée d’Eusèbe 
cette double unicité en fonde une troisième, celle de l'empereur et de l’Empire chrétiens (II, 1-5).

20. Ibid, VI, 18, à rapprocher de Vita Conslantini, III, 46,1.
21. Ibid, XVI, 3-6.
22. Ibid, VI, 18-21; VII, 1-13.
23. Ces légendes, déjà constituées au Vie s., émaillent la Chronographie de Malalas, éd. Thurn 

176 (Auguste élevant un autel au Capitole au dens primogenitus), 189-192 (Néron ne pouvant se 
retenir d’admirer le Christ et condamnant Pilate), 196-197 (Vespasien et Titus détruisant le Temple 
de Jérusalem, réalisant ainsi les prophéties et vengeant le Christ), 198 (Domitien épargnant Jean le 
Théologien). Selon Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, VI, 34, Philippe l’Arabe s’était rallié 
secrètement au christianisme.
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plus généralement les civilisations dans lesquelles révélation religieuse et orga
nisation étatique se confondent. Or si l’on peut dire que Byzance fut toujours 
soumise à cette tentation, il faut ajouter qu’elle y résista, et c’est sans doute cet 
esprit de résistance -plutôt que l’hérésie supposée d’Eusèbe- qui empêcha l’a
doption d’une idéologie simple et efficace, mais où le Logos restait un peu ab
strait -et n’était en tout cas pas tout à fait le Christ incarné-, où il n’y avait guère 
de place pour l’Église entre Dieu et l’empereur, et où n’était pas suffisamment 
marquée la rupture entre le Temps de la Loi et le Temps de la Grâce. Le modèle 
d’un intégrisme chrétien, sitôt esquissé, fut reconnu impossible à suivre jusqu’au 
bout24. L’œcuménicité du pouvoir politique, qu’il voulait fonder en religion, 
n’eut plus dès lors de théorie ni de théoricien, mais elle garda un vocabulaire, 
que l’on trouve dans la rhétorique impériale, une imagerie qui montre le Christ 
couronnant lui-même les empereurs, une exégèse qui continua de s’interroger 
sur la place de l’empire romain parmi les souverainetés prophétisées par Da
niel25, des doutes aussi sur l’œcuménicité d’un pouvoir dont les apocalypses pré
voyaient la résorption puis la restituation au Christ sur le Golgotha26.

Des doutes, oui, et des accommodements. Bien que la notion d’universalité 
soit plus politique et religieuse que territoriale, elle subit le contre-coup, aux 
Vile et Ville siècles, des conquêtes perse et arabe, de la perte de Jérusalem et 
plus durablement de l'existence de communautés chrétiennes poursuivant leur 
existence en terre d’Islam, hors de l’empire chrétien. Nous en avons la preuve 
dans la polémique antijudaïque, où l’argument opposé par les chrétiens aux 
espoirs messianiques des juifs avait été longtemps leur propre dispersion et, 
inversement, l’expansion de l’empire chrétien jusqu’aux limites du monde, qui 
réalisait les prophéties de l’Ancien Testament27. Vers 640, la Doctrina Jacobi 
baisse un peu le ton. “La quatrième bête [=l’empire romain dans les prophéties 
de Daniel] est-elle si puissante? demande Ioustos, le juif récalcitrant; et Jacob le

24. Sur ce sujet, G. Dagron, Empereur et prêtre, Étude sur le “césaropapisme" byzantin, Paris 1996.

25. Daniel, VII, 17-28. Sur les interprétations divergentes, voir notamment Μ. V. Anastos, 
Political Theory in the Lives of the Slavic Saints Constantine and Methodius, Harvard Slavic Studies 
2 (1954), 11-38, notamment 17-29, repris dans idem. Studies in Byzantine Intellectual History, 
Variorum Reprints, Londres 1979.

26. Révélations de Méthode de Patara, éd. Lolos, Die Apokalypse des Pseudo-Methodius, 
Meisenheim am Glan 1976,130-133; Vision de Daniel, éd. Istrin, Otkrovenie Mefodija Patarskago i 
apokriftCeskija Videnija Daniila, Moscou 1897,137,141 ; Apocalypse d’André Salos, éd. Ryden, The 
Andreas Salos Apocalypse, DOP 28 (1974), 115-121.

27. V. Déroche, La polémique anti-judaïque au Vie et au Vile siècle: un mémento inédit, les 
Képhalaia, TM 11 (1991), 303.
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converti répond en énumérant les provinces d’Occident, d’Orient et d’Afrique 
autrefois soumises aux Romains, où l’on voit encore les statues de l’empereur, 
“car tous les peuples ont été soumis aux Romains par un décret divin; mais au
jourd’hui - concède-t-il - nous voyons la Rômania humiliée”28. Au début du 
Ville siècle, dans les Trophées de Damas, le démenti de l’histoire est encore plus 
flagrant, et les juifs ont beau jeu de constater que la pax Christiana est bien finie, 
que les chrétiens sont captifs et leurs provinces perdues, “ce qui ne serait pas ar
rivé si était déjà venu le Christ annoncé par les prophètes, qui devait établir la 
paix sur toute la terre”29. L’œcuménicité est conjuguée au passé et au futur; les 
chrétiens se réfugient dans l'attente d'un dénouement apocalyptique, que leur 
annoncent les Révélations du Ps.-Méthode de Patara, ou d’un hypothétique red
ressement, que fait miroiter le Dialogue de Jason et Papiscus en affirmant que la 
tête (entendons Constantinople et l’institution impériale) tient encore bon et 
que le corps peut encore se “régénérer”30; ou bien ils sombrent dans la dé
sespérance, comme, plus tard, ces communautés de Bithynie, confrontées au 
pouvoir turc, qui demandent à Grégoire Palamas, en 1354, “la cause d’un si 
grand délaissement de notre peuple par Dieu”31.

A cette crise provoquée par les défaites et les abandons territoriaux, les 
empereurs réagirent, certes, en mobilisant l’empire, sur le ton, déjà, de la croisa
de lorsque Héraclius lança contre les Perses la campagne qui permit de récupé
rer pour peu de temps Jérusalem, sur un ton proche de la Guerre Sainte lorsque 
Léon VI s’inspira du modèle islamique pour consolider la frontière orientale ou 
lorsque Nicéphore Phokas donna pour but à la guerre la libération des frères 
chrétiens et proposa de donner aux soldats morts au combat les honneurs dus 
aux martyrs32; mais cet esprit de reconquête me paraît sans rapport avec l’œcu- 
ménicité dont le pouvoir impérial se prévalait, comme d'un droit inscrit dans la 
définition même de l’empire, pour revendiquer le gouvernement du monde. 
Lorsque Photius, dans YEisagôgè (entre 879 et 886), assigne à l'empereur la mis
sion d’assurer “la protection des biens existants, la récupération par un soin sans 
relâche des biens perdus, et l’acquisition par de justes trophées... des biens man-

28. II, 10, éd. Déroche, TM 11 (1991), 169.
29. Ill, 1, éd. Bardy, PO 15,220.
30. Éd. McGiffert, Dialogue between a Christian and a Jew, Marburg 1889,60.
31. Éd. Philippidis-Braat, La captivité de Palamas chez les Turcs, 9, TM 7 (1979), 143-145.

32. G. Dagron, Byzance et le modèle islamique au Xe siècle: à propos des Constitutions 
tactiques de l’empereur Léon VI, Communication faite à l’Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres (CRAI), avril-juin 1983,219-243.
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quants”33, il enveloppe dans une formule vague deux choses non contradictoires 
mais différentes: les objectifs militaires d’un État et l’universalisme d’un empire.

L’histoire vient opportunément en aide à une géographie devenue défici
taire. L'universalitas romaine associait déjà l’espace au temps, puisque l’ex
pansion qu’elle promettait se faisait au rythme des conquêtes et pour une durée 
constamment renouvelée, et que les cartes anciennes de Γoikouménè donnaient 
au monde romain une place centrale et presque exclusive, qui était celle d’une 
civilisation, tandis qu’elles se contentaient de noter en bordure de l’Océan 
infranchissable le nom des peuples barbares sans passé34. Mais dans le nouveau 
contexte des IXe et Xe siècles byzantins, Fœcuménicité devient essentiellement 
temporelle et c’est sa légitimité historique qui donne désormais son caractère 
unique et universel à un empire qui a perdu la maîtrise de l’espace mais peut 
encore frapper d’illégitimité les empires concurrents. L’histoire désigne en effet 
le basileus comme l’héritier unique de David, d’Auguste et de Constantin, et 
Constantinople comme la seule ville qui, Nouvelle Rome et Nouvelle Jéru
salem, puisse servir d’assise à un pouvoir universel. L’empereur et l’empire con
servent dans l’économie du temps chrétien, aussi bien dans le récit du passé que 
dans les projections apocalyptiques de l’avenir, le rôle qu’ils ont perdu dans la 
réalité du monde politique. Le basileus peut sans inconvénient reconnaître une 
pluralité d’États et les insérer, comme fait Constantin VII, dans une sorte 
d’ethnologie des pouvoirs du monde35, s’il parvient à imposer l’idée que cette 
pluralité s’organise en une hiérarchie dont il est la clé de voûte et en une 
généalogie dont il est la constante référence. Sa légitimité, fondement de son 
œcuménicité, est l’ultime argument que le souverain de Constantinople est en 
mesure d’opposer à l’usurpation du nom d’empereur par les Occidentaux, à 
l’universalisme d’un Islam qui a échoué à prendre Constantinople, ou à la bru
talité de nouveaux conquérants. Par la plume de Daphnopatès, Romain 1er Lé- 
capène répond à Syméon, έξονσιαστής de Bulgarie, que ses victoires poussait à 
revendiquer le titre de βασιλεύς Βουλγάρων καί Ρωμαίων: “Tu peux toujours, 
par droit de guerre et de massacre, te faire appeler non seulement empereur des 
Romains, mais aussi, si cela te chante, τής γης άπάσης κύριος et même Αμερου- 
μνήν των Σαρακηνών, mais de quels Romains prétends-tu être l’empereur?”36.

Les Byzantins avaient raison: ce n’est pas son extension géographique qui 
permet à un empire de se dire universel, c’est bien plutôt sa capacité à unir et à

33. Il, 2, Jus Graecoromanum, éd. J. et P. Zépos, II, 240.
34. Voir les cartes romaines reconstituées par K. Miller, Die älteste Weltkarten, VI, Stuttgart 1898.
35. Notamment dans le De administrando Imperio et dans le De cerimoniis, II, 46-48.
36. Éd. Darrouzès-Westerink, Théodore Daphnopatès, Correspondance, Paris 1978, lettre 5,58-59.
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maintenir sous un même pouvoir politique des terres que la géographie di
stingue ou opposent. Le modèle méditerranéen de cette œcuménicité, dans ses 
épisodes successifs que sont la folie conquérante de Xerxès, le destin héroïque 
d’Alexandre, la paix romaine et l’histoire chrétienne de Byzance, suppose d’a
bord un défi de l’histoire des hommes à la logique des continents, le franchisse
ment illicite de cette limite entre l’Europe et l’Asie que constitue le mince bras 
de mer de l’Hellespont ou du Bosphore, une violence à l’ordre naturel par la
quelle se définit le pouvoir absolu d’un seul homme. En installant sa capitale sur 
le Bosphore, Constantin souligne cette fracture et la nécessité de la réduire.

Hérodote fait dire àThémistocle que les dieux “voient d’un mauvais œil un 
seul homme régner à la fois sur l’Asie et sur l’Europe”37; mais Xerxès ne veut 
pas joindre des terres à des terres, il veut, lui fait dire Hérodote, “étendre son 
empire aux dimensions du ciel de Zeus”38, ce qui est beaucoup plus ou beau
coup moins. Les métaphores du pouvoir œcuménique sont presque toujours so
laires, et l’immensité qu’elle propose, celle d’un empire sur lequel le soleil ne se 
coucherait jamais, ne s’obtient pas par la conquête territoriale des deux conti
nents, mais plutôt par un regard qui irait, sans se laisser arrêter, de l’Orient à 
l’Occident. Ainsi comprise, la notion d’œcuménicité est relative, comme le 
montre l’évolution sémantique de l’adjectif οικουμενικός qui, appliqué notam
ment au patriarche de Constantinople ne cherche pas à définir une juridiction 
étendue à l’univers entier, mais une vocation à l’universalité qui récuse au con
traire toute limite spatiale et transcende l’opposition entre Orient et Occident39. 
Ainsi s’explique sans doute la formule compliquée proposée, semble-t-il, en 
1024 par une ambassade byzantine auprès du pape pour faire admettre que 
l’Église de Constantinople “soit dite et reconnue universelle dans sa sphère 
comme Rome l’est dans l'univers” (in suo orbe, sicut Roma in universo, 
universalem dici et haberi)40: l’universalité de la Nouvelle Rome peut être totale 
tout en ayant un champ d’exercise limité.

Être œcuménique, c’est penser l’empire dans sa globalité, en refusant le cli
vage Orient/Occident; ce n’est pas l’étendre aux limites du monde. Aussi le pou

37. Hérodote, VIII, 109.
38. Ibid, VII, 8-10.
39. A. Tuilier, Le sens de l’adjectif οικουμενικός dans la tradition patristique et dans la 

tradition byzantine, dans Studia Patristica 7,Texte und Untersuchungen 92 (1966), 413-424.
40. Raoul Glaber, Hist., IV, 1- 4, PL 142, col. 670-671, éd. Bulst-France-Reynolds 172-176; 

Hugues de Flavigny, Citron., Il, 17, PL 154, col. 240-241.
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voir impérial a-t-il pu se dire œcuménique alors même que son assise territoriale 
se rétrécissait aux dimensions d’un petit Etat. Tant qu’il régna simultanément 
sur un morceau de l’Europe et un morceau de l’Asie, l’empereur put s’affirmer 
(après Auguste et avant Mehmet II) βασιλεύς και αύτοκράτωρ άμφοτέρων των 
ηπείρων, et tant que la Nouvelle Rome fut sienne, il lui resta cette dimension 
intérieure qu’est, en fin de compte, l’œcuménicité.





ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κληρονόμησε την οικουμενική ιδεολογία από τη 
Ρώμη. Επειδή το θέμα επιβάλλει να εμβαθύνουμε στις διεργασίες που διαμόρφω
σαν τη βυζαντινή οικουμενικότητα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτούργησε 
κατά καιρούς μέσα σε διαφορετικές διεθνείς συγκυρίες κατά τις διάφορες περιό
δους του Μεσαίωνα, κρίνεται χρήσιμο να περιγραφούν επιγραμματικά οι τρεις 
γνωστές βασικές παράμετροι του κληροδοτήματος αυτού της Ρώμης.

Πρώτον. Το Βυζάντιο παρέλαβε από τη Ρώμη της εποχής της ακμής την πο
λιτειακή υπόσταση της res publica Romana, της ελεύθερης πολιτείας Ρωμαίων, 
και μαζί με αυτήν όλες τις υποχρεώσεις, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις για 
την ασφάλεια και την ευτυχία των πολιτών της, των cives Romani. Μετά την εγκα
θίδρυση του καθεστώτος της λεγάμενης ηγεμονίας (principatus) ο Οκταβιανός 
Αύγουστος το 27 π.Χ. παρέδωσε μεν τυπικά την εξουσία στα θεσμικά όργανα της 
πολιτείας, αλλά κράτησε υπό τον δικό του προσωπικό έλεγχο τις εμπόλεμες ή επι
σφαλείς επαρχίες και επομένως διατήρησε την αρμοδιότητα, όπως θα λέγαμε σή
μερα, σε θέματα εξωτερικών και ασφάλειας. Τα περισσότερα έθνη που είχε υποτά
ξει η Ρώμη κατά την μακρά περίοδο της επέκτασής της, βρέθηκαν έτσι υπό την ά
μεση πολιτική εξουσία του Αυγούστου, ως αυτοκράτορος (imperator). Κατά συ
νέπεια, ο imperator ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτι
κή του κράτους και η σύνδεση με τους μη Ρωμαίους υποτελείς ελεγχόταν άμεσα α
πό αυτόν. Η σχέση αυτί] φυσικά διατηρήθηκε και ενισχύθηκε αργότερα, όταν πα
γώθηκε το αυτοκρατορικό καθεστώς ως καθεστώς της δεσποτείας (dominatus).

Δεύτερον. Όπως γράφει στα απομνημονεύματά του ο Αύγουστος (Res 
gestae divi Augusti), υπέταξε ο ίδιος πολλά ακόμη έθνη κατά βούλησιν, αλλά στα
μάτησε τους κατακτητικούς πολέμους, όταν έφτασε στα φυσικά όρια του Δούνα
βη και του Ρήνου, γιατί έκρινε προσφορότερο να μην επιβαρύνει τη διοίκηση και 
το ταμείο του κράτους με την ασφάλεια και τη διοίκηση ακόμη περισσότερων 
χωρών και λαών. Ειδικά για την Αρμενία λέει ότι θα μπορούσε να υποτάξει εύκο
λα και αυτήν, αλλά προτίμησε να την αφήσει υπό την εξουσία των τοπικών της
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αρχόντων, αλλά βέβαια υπό την επιτήρηση της Ρώμης1. Αργότερα, στο τέλος του 
1ου αιώνα μ.Χ., όταν ο Δομιτιανός ολοκλήρωσε την κατάχτηση της Βρετανίας, 
αποφάσισε να μην προσαρτήσει το βορειότερο τμήμα της, δηλαδή τη Σκωτία και 
απλώς να την ελέγξει πολιτικά, γιατί, όπως παραδίδει ο ιστορικός Αππιανός, υπο
λόγισε ότι τα οφέλη από την κατάχτηση και την προσάρτησή της θα ήταν μικρό
τερα από τη δαπάνη για τον στρατιωτικό της έλεγχο2. Λίγα χρόνια αργότερα, ο 
αυτοκράτορας Αδριανός αποφάσισε για τους ίδιους λόγους να αποσύρει τις λεγε
ώνες από τις περιοχές ανατολικά του Ευφράτη, που είχε υποτάξει ο προκάτοχός 
του Τραϊανός, διατηρώντας όμως τον πολιτικό έλεγχο των σατραπειών που Οα 
παρέμεναν υπό τους τοπικούς τους άρχοντες3. Έτσι ο ρωμαϊκός ιμπεριαλισμός 
ανακόπηκε αυτοβούλως, δηλαδή όχι από την αδυναμία περαιτέρω στρατιωτικής 
επέκτασης, αλλά με κριτήρια πολιτικά, διατήρησε όμως τη δυναμική του ελέγχου 
των περιοχών, που είχαν μείνει έξω από τα όρια του ρωμαϊκού κράτους. Συνέπεια 
της πολιτικής αυτής ήταν τα όρια να μην κατανοούνται ως οριζόντια γραμμή, που 
διαχώριζε τη ρωμαϊκή επικράτεια από άλλες επικράτειες, δηλαδή ως σύνορα, 
αλλά ως γραμμή κάθετος, η οποία κατά συνέπεια δεν απαρτιζόταν από οχυρω
ματικά έργα, αφού δεν υπήρχε πρόβλημα άμυνας, αλλά από δρόμους που διευ
κόλυναν την εύκολη μετακίνηση των λεγεώνων και των εμπόρων κατά βούληση4.

Τρίτον. Το ρωμαϊκό κράτος ήταν ήδη τόσο γιγαντιαίο, αλλά και η καταρχήν 
δυνατότητα περαιτέρω εξάπλωσής του εκτός συνόρων ήταν τόσο αυτονόητη και 
δεδομένη, ώστε η αυτοκρατορική προπαγάνδα δεν είχε δυσκολία να ταυτίσει το 
κράτος αυτό με την ‘οικουμένη’ (orbis terrarum = orbis Romanus). Η έννοια της 
‘οικουμένης’, όπως είχε κληροδοτηθεί από την ελληνιστική εποχή, ήταν γεωγρα
φικά ασαφής, γιατί μπορούσε να σημαίνει τόσο την ‘οικούμενη γη’, δηλαδή τον

1. Res gestae clivi Augusti XV, Inscriptions Graecae ad res Romanas pertinentes vol. Ill 1906: 
Armeniern maiorem...cum posse facere provinciam malui maiorum nostrorum exemplo regnum id 
Tigrani tradere: ’Αρμενίαν την μείζονα.. ,δυνάμενος έπαρχείαν ποιήσαι, μάλλον έβουλήθην κατά τα 
πάτρια ημών εθη βασιλείαν Τιγράνη.,.όοϋναι. Για την αντίστοιχη πολιτική του Αυγούστου προς τα 
πέραν του Ευφράτου βασίλεια βλ. κεφ. XVII.

2. Αππιανού, Ρωμαϊκά, προοίμιον. Βλ. Ε. Chrysos, Die Römerherrschaft in Britannien und ihr 
Ende, Bonner Jahrbücher 191 (1991), 247-276 και ειδ. 249 κ.εξ.

3. Karl-Heinz Ziegler, Die Beziehungen zwischen Rom und dem Pariherreich, Wiesbaden 1964, 
100-110. Πρβλ. E. Chrysos, Räumung und Aufgabe von Reichsterritorien. Der Vertrag von 363, 
Bonner Jahrbücher 193 (1993), 165-202,195 κ.εξ.

4. Για την εννοιολογική διαφορά μεταξύ ορίων και συνόρων και τη σημασιολογική εξέλιξη του 
όρου limes, από κάθετος δρόμος μέσα στο εκτός ορίων έδαφος σε οριζόντια γραμμή άμυνας της επι
κράτειας βλ. Ε. Chrysos, Die Nordgrenze des byzantinischen Reiches im 6. bis 8. Jahrhundert στον 
τόμο Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8. Jahrhundert, B. Hansel (εκδ.), München 1987,27-40.
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γνωστό τότε κόσμο και τους λαούς με τους οποίους η Ρώμη είχε ή Οα μπορούσε 
να έχει, αν ήθελε, πολιτικές σχέσεις επιβάλλοντας τη βούλησή της, - στην περί
πτωση αυτή η λέξη ‘οικουμένη’ παραπέμπει άμεσα στους ‘οικούντας’ - όσο και να 
σημαίνει το ευρύτερο μέρος της στερεός γης, που κατά τους κοσμογράφους περι- 
κλειόταν από τον Ωκεανό. Η ασάφεια αυτή, που, ως γνωστόν, κληρονομήθηκε και 
από τους Βυζαντινούς, ήταν εξαιρετικά βολική για το προβαλλόμενο γεωπολιτι
κό κοσμοείδωλο και την αξιοποίησε κυρίως η αυτοκρατορική προπαγάνδα ώστε 
να προβάλει το μεγαλείο της Ρώμης και των αυτοκρατόρων της5.

Ωστόσο, τον 4ο αιώνα, όταν δηλαδή αρχίζει τον βίο της η αυτοκρατορία της 
Κωνσταντινούπολης, το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει. Στην Ανατολή ορθώνει το 
ανάστημά του ένας επικίνδυνος γείτονας, το νεοπερσικό βασίλειο. Εκεί, ήδη από 
τον 3ο αιώνα, είχε παγιώσει την εξουσία της η δυναστεία των Σασανιδών, που ανέ
συρε από το ‘χρονοντούλαπο της ιστορίας’ μια οικουμενική ιδεολογία την οποία 
ισχυριζόταν ότι είχε κληρονομήσει από την αρχαιότητα και που τώρα την μετέ
τρεψε σε πολιτικό πρόγραμμα6 7. Θυμίζω ότι ο τίτλος του νεοπέρση βασιλιά ήταν 
«shahanshah»- «βασιλεύς βασιλέων αριανών και αναριανών» και οι Σασανίδες 
είχαν συνείδηση του αποκλειστικού περιεχομένου του τίτλου αυτού. Κατά την 
περσική αυτή ιδεολογία, ο πέρσης μονάρχης ήταν βασιλεύς των Ιρανών, δηλαδή 
του ιρανικού ‘κράτους’, αλλά και βασιλεύς των βασιλέων των μη ιρανικών λαών, 
οι οποίοι βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής του, που αισθανόταν ελεύθερος να 
καθυποτάξει κατά βούληση. Ο Μένανδρος Προτίκτωρ παραδίδει ότι κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ειρήνης του έτους 561 ο Πέτρος Πατρίκιος 
αναγκάστηκε να ανεχθεί τον πέρση διπλωμάτη Ζιχ να κομπάζει ότι (Χοσρόης) ό 
βασιλεύς ... άμαχώτατός τε εστί καί νικάς περιεβάλετο πολλάς καί ώς...άμφ'ι τά 
δέκα έθνη καταγωνισάμενος κατέστησεν ες φόρου άπαγωγήν, καί ότι την των 
ΈφΟαλιτών κατεστρέιβατο δύναμιν και μεν ούν βασιλείς εχειρώσατο πλείστους, 
καί ώς.,.κατά το προσήκον και ονκ άπεικός αύτω ή επωνυμία κεκόμιβευται τον 
βασιλέα προσαγορεύεσθαι βασιλέων1. Έχουμε, με άλλα λόγια, μια άλλη, ανταγω
νιστική αυτοκρατορία στα ανατολικά σύνορα του βυζαντινού κράτους, με εξίσου 
νόμιμες, κατά την ιδεολογία της, οικουμενικές βλέψεις. Αρκεί να σας θυμίσω ότι οι 
Σασανίδες διεκδικούσαν όλη τη Μέση Ανατολή, τη Μικρά Ασία και τη Θράκη έως

5. Johannes Koder, Die räumliche Vorstellung der Byzantiner von der Ökumene (4. bis 12. 
Jahrhundert), Anzeiger der phil.-hist. Kl. der Österr. Ak. D. Wiss. 137, Wien 2002, 15-34,18 κ.εξ. και 
την ελαφρώς συντομότερη διασκευή του ίδιου άρθρου στον τόμο αυτό, 25-45.

6. G. Widengren, Iran, der große Gegner Roms: Königsgewalt, Feudalismus, Militärwesen, 
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II 9.1(1976), 231 κ. εξ.

7. Μενάνδρου, απόσπ. 6, 1 [The History of Menander the Guardsman, R.C. Blockley (εκδ.), 
Liverpool 1985,64,205-211].
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τον ποταμό Στρυμόνα ισχυριζόμενοι ότι είχαν κληρονομήσει από τους Αχαιμενί- 
δες προγόνους τους κυριαρχικά δικαιώματα πάνω σε ολόκληρη την περιοχή, την 
οποία είχαν κάποτε κατακτήσει εκείνοι! Έτσι ο Αμμιανός Μαρκελλίνος παραδί- 
δει επιστολή του Σαπώρη Β' προς τον Κωνστάντιο Β' του έτους 358, όπου διαβά
ζουμε τα εξής [σε νεοελληνική απόδοση]: «.. .ότι το κράτος των προκατόχων μου 
έφτανε έως τον ποταμό Στρυμόνα και τα σύνορα της Μακεδονίας, το μαρτυρούν 
ακόμη και οι δικές σας ιστορικές πηγές. Δικαιούμαι λοιπόν να διεκδικήσω τις 
περιοχές αυτές αφού - και αυτό ας μη θεωρηθεί αλαζονικό - εγώ ξεπερνώ τους 
αρχαίους βασιλείς σε μεγαλείο και σε αρετές» (17,5,5).

Οι δύο λοιπόν αυτές αυτοκρατορίες, η ρωμαϊκή και η περσική, με τα συ- 
γκρουόμενα οικουμενικά προγράμματα και την ιδεολογία, ήταν φυσικό να βρε
θούν αντιμέτωπες. Κατόρθωσαν ωστόσο να συμβιώσουν επί περίπου 400 χρόνια, 
γιατί παρά τους πολλούς πολέμους, που διεξήγαγαν μεταξύ τους, μερικοί από 
τους οποίους προσέλαβαν και διάσταση θρησκευτική, ανέπτυξαν και σεβάστηκαν 
έναν κώδικα ειρηνικών διακρατικών σχέσεων, με αναγνώριση του μεταξύ τους 
συνόρου και με αμοιβαία αναγνώριση του γείτονα ως ισότιμου πολιτικού εταί
ρου8. Η σχέση αυτή συμβίωσης στηριζόταν στο σεβασμό όχι μόνον της εδαφικής 
επικράτειας του άλλου, αλλά και των συμφερόντων του και των αναγκών του ως 
υπερδύναμης και βέβαια αυτό εκφραζόταν τόσο με συμβολικό όσο και με πολιτι
κό τρόπο. Έτσι το Βυζάντιο αναγνώριζε μόνον έναν βασιλέα, τον πέρση βασιλέα- 
όλοι οι άλλοι ηγεμόνες της περιοχής αποκαλούνταν ‘ρήγες’, ενώ για το πολιτικό 
μόρφωμα του περσικού κράτους χρησιμοποιούσε επισήμως, αλλά και μόνον για 
αυτό και φυσικά για τον εαυτό του, τον όρο ‘πολιτεία’, έναν όρο, που από την 
εποχή του Αριστοτέλη εξέφραζε την πολιτειακή αυτάρκεια του πολιτειακού μορ
φώματος. Όλα τα άλλα ‘κρατικά μορφώματα’ δεν ήταν γι’ αυτούς τίποτε άλλο 
παρά ‘έθνη’. Δεν θα αναφέρω τους πολλούς άλλους τρόπους με τους οποίους 
συνεννοούνταν και συμφωνούσαν τα δύο αυτά κράτη, οι δύο υπερδυνάμεις της 
εποχής τους και εξέφραζαν μεταξύ τους αλλά και προς τα έξω τη μοναδικότητα 
της σχέσης τους αυτής. Αρκεί να αναφερθεί μόνον ότι είχαν οργανώσει από κοι
νού την άμυνα στις κλεισούρες του Καυκάσου, στις λεγάμενες Κασπίες Πύλες, και 
η συνεργασία αυτί] δεν διεκόπτετο ούτε όταν βρίσκονταν μεταξύ τους σε εμπόλε-

8. Engelbert Winter - Beate Dignas, Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen 
Konfrontation und Koexistenz, Berlin 2001. G. Greatrex and S.N.C. Lieu, The Roman Eastern 
Frontier and the Persian Wars, A.D. 363-630, London 2002. J.D. Howard-Johnston.The Great Powers 
in Late Antiquity: A Comparison, in Averti Cameron (εκδ.), The Byzantine and Early Islamic Near 
East, voi. Ill, States, Resources, Armies, Princeton 1995,157-226. A.D. Lee, Information and Frontiers. 
Roman Foreign Relations in Late Antiquity, Cambridge 1993.
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μη κατάσταση, ενώ οι συμφωνίες ειρήνης που συνυπέγραψαν, περιείχαν ρυθμί
σεις, που αφορούσαν και σε μικρούς λαούς, υποτελείς σε αυτούς, χωρίς φυσικά να 
μπουν στον κόπο να τους ρωτήσουν αν συμφωνούσαν9. Περιορίζομαι σε ένα 
μόνον ακόμη στοιχείο. Ο βυζαντινός αυτοκράτορας υιοθέτησε επισήμως για τον 
εαυτό του τον τίτλο του ‘βασιλέως’ μόνον μετά την υποταγή της Περσίας το 628. 
Ήταν ο Ηράκλειος, που για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον τίτλο «πιστός εν 
Χριστώ βασιλεύς» το 62910 11! Είχε λοιπόν το Βυζάντιο αποκτήσει έναν γείτονα με 
εξίσου οικουμενικές διεκδικήσεις και ιδεολογία και ήταν φυσικό ότι το σύνορο 
που χώριζε τις δύο οικουμενικές αυτοκρατορίες Οα ήταν πια οριζόντιο και χαραγ
μένο με μεγάλη ακρίβεια. Τη συνύπαρξη αυτή και την ισορροπία των δύο υπερ- 
δυνάμεων εκφράζει η ρητορική παρομοίωσή τους με τους δύο λαμπτήρες του 
κόσμου: Φανερόν έστι τώ γένει των άνθρώπων ότι ώσπερανεί λαμπτήρες είσ'ιν ή 
τε Ρωμαϊκή καί Περσική βασιλεία. Καί χρή καθάπερ οφθαλμούς την έτέραν τή τής 
ετέρας κοσμεϊσθαι λαμπρότητι καί δη προς άναίρεσιν εαυτών άμοιβαδόν μέχρι 
παντός χαλεπαίνειν»]]. Παράλληλη είναι η παρομοίωση με τους δύο οφθαλμούς 
του κόσμου: «Δύο τιαίν όφθαλμοϊς τον κόσμον καταλάμπεσθαι πάντα άνωθεν καί 
εξ αρχής τό θειον έπραγματεύσατο, τοϋτ’έστι τή δυνατωτάτη των ’Ρωμαίων βασι
λείς καί τοις έμφρονεστάτοις σκήπτροις τής Περσών πολιτείας12.

Παράλληλες, αν και όχι αντίστοιχες, ήταν οι εξελίξεις στο βόρειο σύνορο. Και 
εδώ ιι αγέρωχη συμπεριφορά της Ρώμης έναντι των λαών, που ζούσαν βορείως 
του Δουνάβεως - και ανατολικά του Ρήνου - έδωσε τη θέση της σε μία βασικά 
αμυντική πολιτική, που περιείχε αφενός την οχύρωση κατά μήκος του φυσικού 
ορίου των μεγάλων ποταμών και αφετέρου στην προθυμία να προχωρήσει σε 
συνεννόηση και συμφωνία για την ειρηνική εγκατάσταση των απειλητικών γειτό
νων στα εδάφη βορείως του Δουνάβεως ή ακόμη και την παραχώρηση της άδει

9. Ε. Chrysos, Some Aspects of Roman-Persian Legal Relations, Κληρονομιά 8 (1976), 1-50. K. 
Συνέλλη, Οι διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου και Περσίας έως τον f αιώνα, Αθήνα 1986.

10. Ε. Chrysos,The Title βασιλεύς in Early Byzantine International Relations, DOP 32 (1978), 
29-75. Gerhard Rösch, Όνομα βασιλείας. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in 
spätantiker und frühbyzantinischer Zeit, Wien 1978,37 κ.εξ.

11. Πέτρου Πατρικίου, απόσπ. 13 [FHG IV, 188],
12. Θεοφύλακτου Σιμοκάτου, Ιστορίας 4,11. Το γεγονός ότι οι παρομοιώσεις των δύο αυτοκρα

τοριών ως «λαμπτήρων» και ως «οφθαλμών» περιέχονται σε διπλωματικά κείμενα των Περσών σε στιγ
μές απόλυτης αδυναμίας (κατά τα έτη 297 και το 590) μας επιβάλλει να τις κατανοήσουμε ως ρητορικά 
σχήματα, παρόλον ότι η επανάληψή τους σε απόσταση τριακοσίων ετών δείχνει τη σταθερότητα στη 
χρήση τους και όχι αναγκαστικά την εξάρτηση του Σιμοκάτη από τον Πέτρο Πατρίκιο, όπως υποθέτουν 
οι Winter και Dignas (βλ. σημ. 7), 145. Βλ. επίσης το άρθρο του P. Magdalino στον ίδιο τόμο, 107-123.
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ας εγκατάστασης σε εδάφη εντός της αυτοκρατορίας, με πρώτη τη συμφωνία του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου με τους ΒησιγότΟους το 332 ή, κατ’ άλλους, με τη συνθή
κη του 38213.

Έχουμε λοιπόν, ήδη από τον 4ο αιώνα, μια σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς 
στα σύνορα της αυτοκρατορίας που επέβαλλαν οι πολιτικές εξελίξεις. Στην ουσία, 
η ίδια η θεωρούμενη συμβατικά ίδρυση της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπό
λεως στα χρόνια του Κωνσταντίνου με την ίδρυση της νέας πρωτεύουσας αποτε
λεί συνέπεια των εξελίξεων αυτών, αφού οι νέες παράμετροι επέβαλλαν τη μονι- 
μότερη εγκατάσταση της αυτοκρατορικής διοίκησης κοντά στα σύνορα στο πλαί
σιο μιας συνειδητά αμυντικής στρατηγικής. Ας επαναλάβω αυτό το σημείο με 
άλλη, απλούστερη διατύπωση. Η γέννηση της νέας πρωτεύουσας αποτελεί συνέ
πεια και πάντως συνδέεται άμεσα με την αλλαγή της αυτοκρατορικής πολιτικής 
έναντι του περιβάλλοντος κόσμου και την προσαρμογή της στα νέα διεθνή δεδο
μένα. Για το θέμα της οικουμενικότητας η εξέλιξη αυτή σημαίνει μια βαθιά τομή: 
η αυτοκρατορία δεν έχει πια μόνον όρια της επικράτειάς της, που καθορίζει η ίδια 
και αυτοβούλως, αλλά έχει και σύνορα με συγκεκριμένους γείτονες, με τους οποί
ους επιβάλλεται να διαμορφώσει σταθερό πλαίσιο συμβίωσης.

Η αλλαγή αυτή στο πολιτικό προσκήνιο είχε επιπτώσεις και στη φρασεολο
γία, η οποία χρησιμοποιείτο για να εκφραστεί η ‘οικουμενική’ ιδιότητα της αυτο
κρατορίας. Έτσι έχει επισημανθεί ότι από τον 4ο αιώνα και μετά στις λατινικές 
πηγές δεν ταυτίζεται πια όπως παλιά ο orbis terrarum -η ‘οικουμένη’- με τον 
orbis Romanus. Αντίθετα θα χρησιμοποιείται πολύ συχνότερα ο δεύτερος όρος, 
orbis Romanus, δηλαδή η ‘πολιτεία Ρωμαίων’ με την έννοια του ‘ρωμαϊκού 
κόσμου’, ο οποίος θα χαρακτηρίζει πια το κράτος στα πραγματικά του σύνορα 
μαζί με τις περιοχές υπό την έστω έμμεση εξάρτησή του14. Δεν έχει επισημανθεί 
κάποια αντίστοιχη αλλαγή στην ελληνική φρασεολογία. Ωστόσο, όπως έδειξε η 
Δήμητρα Καραμπούλα στη διατριβή της15, «τά 'Ρωμαίων», «τά 'Ρωμαίων πράγ
ματα», «ή 'Ρωμαίων γη» και άλλοι αντίστοιχοι όροι είναι εκφράσεις συνήθεις, που 
αναφέρονται αποκλειστικά στην γεωγραφική έκταση της αυτοκρατορίας, ως

13. R. C. Blockley, East Roman Foreign Policy, Leeds 1992· Raimund Schulz, Die Entwicklung 
des römischen Völkerrechts im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr., Stuttgart 1993. Για τις συνθή
κες των ετών 332 και 382 βλ. Ε. Χρυσού, Το Βυζάντιο και οι Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972.

14. Joseph Vogt, Orbis Romanus,Tübingen 1929 και του ιδίου, Orbis. Ausgewählte Schriften zur 
Geschichte des Altertums, Freiburg I960· W. Suerbaum, Vom antiken zum frühmittelalterlichen 
Staatsbegriff, Münster 1977.

15. Dimitra Karamboula, Staatsbegriffe in der frühbyzantinischen Zeit, Wien 1993. Βλ. και το 
πλούσιο υλικό στα άρθρα του Johannes Koder, που αναφέρονται στην υποσημ. 5, αλλά και σε άλλα 
άρθρα του ανά χείρας τόμου.
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χώρου διακριτού από την υπόλοιπη οικουμένη. Έτσι εξηγείται - για να αρκε- 
σθούμε σε ένα μόνον παράδειγμα - η πρόταση στην έβδομη Νεαρά του Ιουστι
νιανού επί πάσης τής γης, ήν ό 'Ρωμαίων έπέχεί νόμος όπου η «'Ρωμαίων γη» εξι- 
σούται με τον orbis Romanus, δηλαδή την εντός των διοικητικών συνόρων της 
επικράτεια16. Η έκφραση επί πάσης τής γης, ην ό 'Ρωμαίων έπέχεί νόμος αποδίδει 
τη νομική έννοια της επικράτειας, που εκφράζεται από τον Αμμιανό Μαρκελίνο 
σε αναφορά με τα γεωγραφικά όρια με τη φράση termini iurisdictionis 
Romanae17.

Πολύ αργότερα βέβαια, τον 7ο αιώνα, όταν τις βυζαντινές επαρχίες της 
Μέσης Ανατολής κατέλαβαν οι Άραβες, θα αρχίσει να χρησιμοποιείται για τη 
βυζαντινή επικράτεια ο όρος ‘Ρωμανία’, με μεγάλη κι αυτός εννοιολογική φόρτι
ση, γιατί εξέφραζε την αγωνία και την αδημονία της διατήρησης των εδαφών που 
είχαν παραμείνει στη βυζαντινή κυριαρχία, αλλά ήταν εκτεθειμένα στις επιθετικές 
εκστρατείες των Αράβων. Αν δεν κάνω λάθος στην αίσθηση που έχω για τη σημα
σία και το εύρος του όρου, η λέξη Ρωμανία εξέφραζε και κάποια συγκαλυμμένη 
προσδοκία για τις χαμένες επαρχίες. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του από τον 
χρονογράφο Θεοφάνη, που τον χρησιμοποιεί μόνο με αναφορά σε γεγονότα μετά 
τα μέσα του 7ου αιώνα. Η έντονα αμυντική σημειολογία του όρου Ρωμανία παρα
πέμπει βέβαια στην αγωνία των Βυζαντινών να αναχαιτίσουν τις συνεχείς εκστρα
τείες των Αράβων κατά της Μικράς Ασίας, οι οποίες δεν ελέγχονταν, ή δύσκολα 
ελέγχονταν στρατιωτικά, αλλά συγχρόνως δεν ελέγχονταν καθόλου πολιτικά, 
γιατί η αραβική επιθετικότητα αποτελούσε έκφραση της απόλυτης ιδεολογίας του 
‘ιερού πολέμου’.

Η ιδεολογία του Ισλάμ χωρίζει την οικουμένη στον ‘κόσμο του Ισλάμ’, από 
τη μια και στον ‘κόσμο των απίστων’ από την άλλη, με προγραμματισμένη την 
αμφισβήτηση του δικαιώματος ύπαρξης του δεύτερου κόσμου από τον πρώτο18.

16. Νεαρά 7, επίλογος. Βλ. και Νεαρά 8,10: ούόε ημών αίρουμένων περιοραν την 'Ρωμαίων γην 
έλαττωθείσαν... καθώς και τα ερμηνευτικά σχόλια της Καραμποΰλα, (όπως υποσημ. 14), 146.

17. (18, 4, 5). Πρβλ. Johannes Straub, Germania provincia. Reichsidee und Vertragspolitik im 
Urteil des Symmachus und der Historia Augusta, στον τόμο Symmaque, F. Paschoud (εκδ.), Paris 
1986,209-230, και ειδ. 220 κ.εξ.

18. Αυτή η ιδεολογία που επιβάλλει ανοικτή επιθετική πολιτική στο όνομα της πίστεως δεν απο
κλείει τον διακανονισμό των ορίων του χαλιφάτου έναντι της αυτοκρατορίας με συνθήκες ειρήνης ήδη 
από τα μέσα του ζ' αιώνα. Βλ. αναλυτική καταγραφή των σχετικών πηγών για τις επιμέρους συμφωνίες 
στη διατριβή του Andreas Kaplony, Konstantinopel und Damaskus. Gesandtschaften und Verträge 
zwischen Kaisern und Kalifen 639-750, Berlin 1996. Πρβλ. και M. A. Cheira, La lutte entre Arabes et 
Byzantines. La conquête et l’organisation des frontières aux Vile et Ville siècles, Alexandrie 1947.
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Ωστόσο αργότερα, τον 9ο αιώνα, Άραβες νομομαθείς Οα αρχίσουν δειλά-δειλά να 
αναζητούν νομικά και Οεολογικά ερείσματα για να αναπτύξουν ένα σχήμα, όπου 
να υπάρχει χώρος για έναν τρίτο κόσμο, τον ‘κόσμο της συμφωνίας’, δηλαδή της 
ειρηνικής συνύπαρξης με μη μουσουλμανικούς λαούς. Έκφραση αυτής της νέας 
φάσης συναποδοχής των πολιτικών δεδομένων και των κοινών συνόρων βρί
σκουμε σε μια επιστολή του πατριάρχου Νικολάου Μυστικού προς τον χαλίφη της 
Βαγδάτης στις αρχές του 10ου αιώνα σε συνάρτηση με τον καθορισμό της πολιτι
κής των δυο κρατών σε σχέση με την Κύπρο. Γράφει λοιπόν ο Νικόλαος: "Οτι δύο 
κυριότητες πάσης τής εν γή κυριότητος, ή τε των Σαρακηνών καί ή των 'Ρωμαίων, 
ύπερανέχονσι καί διαλάμπουσιν, ώσπερ οί δύο μεγάλοι εν τω στερεώματι 
φωστήρες, καί δει κατ’ αυτό γε τούτο μόνον κοινωνικώς εχειν καί άδελφικώς, καί 
μή διότι τοις βίοις καί τοϊς επιτηδεύμασι καί τώ σεβάσματι κεχωρίσμεθα, παντά- 
πασιν άλλοτρίως διακεισθαι19.

Ωστόσο και παρ’ όλα αυτά η ρητορική αναφορά στην ‘καθ’ ήμάς οικουμέ
νην’ φυσικά θα διατηρηθεί, ενισχυμένη και συνυφασμένη συχνά με την αντίστοι
χη φρασεολογία της Εκκλησίας, που θα θυμάται την εντολή «πορευθέντες μαθη
τεύσατε πάντα τα έθνη» και θα εκφράζεται με την οικουμενική ορολογία του 
Ευσεβίου Καισαρείας, ενώ, από την άλλη μεριά, οι αυλικοί εγκωμιαστές της Κων
σταντινούπολης δεν θα κουράζονται να γράφουν για τη Νέα Ρώμη ως «τήν προ- 
καθιζομένην πασών των πόλεων [της οικουμένης]»20. Η ρητορική αυτή έξαρση Οα 
βρεθεί βέβαια από τα τέλη του 5ου αιώνα σε σύγκρουση με την αντίστοιχη ιδεο
λογία της παλαιός Ρώμης, ως «τής κεφαλής τής οικουμένης» - caput totius orbis. 
Έτσι θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη η σύγκρουση με τη Ρώμη που προκάλεσε η 
χρήση του τίτλου «οικουμενικός πατριάρχης» για τον επίσκοπο Νέας Ρώμης.

Η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι ο τίτλος, εν χρήσει στην εκκλησιαστική γλώσ
σα ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα, χρησιμοποιήθηκε για τον πατριάρχη Ακάκιο 
για πρώτη φορά, όταν ο πάπας Γελάσιος διεκδίκησε με απόλυτο τρόπο όχι απλώς 
τα πρεσβεία της τιμής, αλλά και οικουμενική δικαιοδοσία. Παρατηρούμε δε, ότι το

19. Νικολάου Μυστικού επ. 1, έκδ. Jenkins-Westerink, 2.
20. Ε. Fenster, Laudes Constantinopolitanae, München 1968, 20-28 και Ελένη Σαράντη, Η 

Οικουμενικότης του Βυζαντίου. Οικουμενικότητα. Η βυζαντινή ιδέα, στον οδηγό της έκθεσης Το 
Βυζάντιο ως Οικουμένη, Αθήνα 2001,21-33. Ιστορική ανάλυση των μαρτυριών για τη θέση της Κων
σταντινούπολης μέσα στην οικουμενική αυτοκρατορία προσφέρει ο Gilbert Dagron, Η γέννηση μιας 
πρωτεύουσας, Αθήνα 2000 [ελλην. μετάφραση της Μαρίνας Λουκάκη εκ του γαλλικού πρωτοτύπου 
Naissance d'une capitale, Paris 1984], 54-91. Εξαιρετικά γοητευτικός αν και πολύ μεταγενέστερος είναι 
ο χαρακτηρισμός της Κωνσταντινουπόλεως ως ‘κοινοπολιτείας’ με τη σημασία όχι του commonwealth 
αλλά της παγκόσμιας πρωτεύουσας στον εγκωμιαστικό λόγο Βυζάντιος ή περί βαοιλίδος μεγαλοπό- 
λεως του Θεοδώρου Μετοχίτη, που δυστυχώς παραμένει ακόμη ανέκδοτος στον κώδικα 
Vindobonensis graecus 95 (βλ. Fenster, 196-211).
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ζήτημα επανέρχεται με έξαρση κάθε φορά που αμφισβητείται στην Ανατολή το 
έκκλητον του πάπα, το οποίο γι’ αυτόν τεκμηρίωνε την παγκόσμια εκκλησιαστική 
εξουσία του21. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η δυσκολία που είχε ο λόγιος, ευπα
τρίδης πάπας Γρηγόριος Α' ο Διάλογος (590-604) να κατανοήσει τα συμβαίνοντα 
στην Ανατολή, παρ’ όλον ότι είχε ζήσει αρκετά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη 
ως αποκρισιάριος και γνώριζε καλά πρόσωπα και πράγματα στην αυλή του Μαυ
ρίκιου και στο πατριαρχείο, όταν μάλιστα πατριάρχευε ο ασκητικότατος Ιωάννης 
Δ' ο Νηστευτής. Τόσο ο πατριάρχης Ιωάννης, όσο και ο αυτοκράτορας και τα μέλη 
της οικογένειάς του, αλλά και οι πατριάρχες Αλεξανδρείας και Αντιόχειας - με 
όλους αυτούς ο πάπας είχε πυκνότατη αλληλογραφία για το θέμα -, προσπαθού
σαν να κατευνάσουν την οργή του Γρηγορίου, λέγοντας ότι το θέμα δεν ήταν 
σοβαρό, ότι ο τίτλος χρησιμοποιείτο από παλιά και από άλλους για τον πατριάρ
χη και ποτέ από τον ίδιο και βέβαια προθυμοποιούνταν να χρησιμοποιήσουν τον 
ίδιο τίτλο απευθυνόμενοι στον πάπα22. Η όλη επιχειρηματολογία των Ανατολικών 
στηρίζεται σε μια εντυπωσιακά σχετλιαστική σημασία του όρου ‘οικουμενικός’ 
και πηγάζει από την πεποίθηση ότι ο τίτλος δεν εκφράζει ‘οικουμενικές’ αξιώσεις 
και γι’ αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους ιεράρχες αδιάκριτα. 
Αντίθετα ο Γρηγόριος προσέδιδε ουσιαστικό και κατά κυριολεξία περιεχόμενο 
στην έκφραση ‘οικουμενικός πατριάρχης’ ως αποκλειστικό όνομα (=singulare 
nomen) - που χαρακτηριστικά, αν και όχι με ακρίβεια, αποδιδόταν στα λατινικά 
ως patriarcha universalis - και ισχυριζόταν ότι με τον τίτλο αυτόν εκφραζόταν η 
διεκδίκηση παγκόσμιας εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας· έθετε, δηλαδή, ο τίτλος τον 
πατριάρχη στην κορυφή της ιεραρχίας. Φυσικά ο Γρηγόριος υποψιαζόταν ότι 
στον τίτλο υπελάνθανε αμφισβήτηση της δικής του αποκλειστικής auctoritas 
universalis, κυρίως όπως αυτή εκφραζόταν στο θέμα του εκκλήτου. Φαίνεται 
όμως ότι υπήρχε και μια μάλλον ηθελημένη παρανόηση ή παραγνώριση της δια
φοράς μεταξύ των όρων ‘οικουμενικός’ και universalis, δεδομένου ότι η έννοια 
οικουμένη είναι γεωγραφική ενώ η έννοια universum περιέχει παράλληλα και 
κατεξοχήν μια διάσταση κοσμολογική23.

21. Ο Βλάσιος Φειδάς, [Εκκλησιαστική Ιστορία Α', Αθήνα 1997,846] αποδίδει τη διαφωνία περί 
την χρήση του όρου ‘οικουμενικός’ ως τίτλου στη σύγχυση περί της έννοιας της ‘τιμής’ με αυτήν της 
‘εξουσίας’.

22. Ε. Caspar, Geschichte des Papsttums, τόμ. B', Tübingen 1933,452 κ.εξ., καθώς και 747 κ.εξ. 
23.0 Ισίδωρος Σεβίλλης [Etymologiae 7, cap. 14] και αργότερα ο συμπατριώτης του Agobardiis

Lugdunensis [Contra libros quattuor Amalarii, cap. 14,16] παραδίδουν την πληροφορία ότι στον όρο 
universalis αντιστοιχεί στα ελληνικά ο όρος καθολικός: quod Latine dicitur universale, hoc Graece 
catholicum. Την αντιστοιχία αυτή απηχούν και οι Βυζαντινοί μεταφραστές λατινικών έργων στην 
υστεροβυζαντινή εποχή.
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Για το θέμα αυτό είναι αποκαλυπτική μια πληροφορία του Αναστασίου του 
Βιβλιοθηκάριου, που περιέχεται σε επιστολή του προς τον πάπα Ιωάννη Η' του 
έτους 873, όταν δηλαδή είχε ξαναφουντώσει η διένεξη για τον τίτλο ‘οικουμενι
κός’, όπου λέγει ότι στην Κωνσταντινούπολη άκουσε την εξής εξήγηση για τον 
τίτλο: Quod non ideo oecumenicum, quem multi universalem interpretati sunt, 
dicerent patriarcham, quod universi orbis teneat praesulatum, sed quod cuidam 
parti praesit orbis, quae a Christianis inhabitatur. Nani quod Graeci oecumenem 
vocant, a Latinis non solum orbis, a cujus universitate universalis appellatur, 
verum edam habitatio, vel locus habitabilis nuncupatur24. Είναι λοιπόν σαφές ότι, 
όπως ορθά διέκρινε και επισήμανε ο Αναστάσιος στο χωρίο αυτό, το inhabitatur 
παραπέμπει στην αρχική, γεωγραφική σημασία του όρου οικουμένη. Φαίνεται 
λοιπόν ότι οι Βυζαντινοί της εποχής του Φωτίου ήθελαν να τεκμηριώσουν και να 
εξασφαλίσουν τα πρεσβεία του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως μόνο πάνω 
στην Εκκλησία της βυζαντινής επικράτειας στην Ανατολή, όπως άλλωστε το επε- 
δίωξε ο Φώτιος τόσο με τον τρίτο τίτλο της Εισαγωγής [περί Πατριάρχου], όσο 
και με τον πρώτο κανόνα της συνόδου Κωνσταντινουπόλεως του έτους 87925, με 
στόχο, κατά την επίκαιρη διατύπωση του Gilbert Dagron, να οριοθετήσει τον 
κόσμο ως άλλη Γιάλτα26! Έχει δηλαδή ο τίτλος ‘οικουμενικός πατριάρχης’ τη 
σημασία του Reichspatriarch, για να χρησιμοποιήσω έναν χρήσιμο αν και βεβα
ρημένο γερμανικό όρο27.

Την επιφανειακά σεμνή, αλλά όχι ανιδιοτελή άρνηση του πάπα Γρηγορίου να 
δεχθεί τον τίτλο του papa universalis για τον εαυτό του - ο ίδιος προτιμούσε τον 
προσηγορία servus servorum Dei, η οποία είχε εξίσου αποκλειστικό περιεχόμενο, 
γιατί βασιζόταν στην βιβλική ρήση «δς αν θέλη έν ύμΐν είναι πρώτος, έσται πάντων 
δούλος» [Μάρκος 10,44, Ματθαίος 20,27] -, δεν την ακολούθησαν οι διάδοχοί του. 
Ήδη τον 7ο αιώνα επιβάλλεται μάλιστα επισήμως η υποχρεωτική χρήση του τίτλου 
στο παπικό τυπικό του όρκου των επισκόπων, ενώ κατά την ανανέωση της έριδας 
για το ίδιο θέμα τον 9ο αιώνα η απαίτηση της Ρώμης ήταν πια η αποκλειστική χρήση

24. Mansi XII 983Β.
25. Από την πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα βλ. Franz Dvornik, Byzanz und der römische 

Primat [γερμανική μεταφρ. από το γαλλικό Byzance et la primauté romaine, Paris 1964], Stuttgart 
1966,141 κ.εξ. και το παλαιότερο αλλά έγκυρο έργο του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Το Πρωτείου 
του επισκόπου Ρώμης, β' έκδοση Αθήνα 1964,184 κ.εξ.

26. Empereur et prêtre. Étude sur le «césaropapisme» byzantin, Paris 1996,248 κ.εξ.
27. Τον όρο Reichspatriarch χρησιμοποίησε για την περίπτωση αυτί] πρώτος ο Kattenbusch και 

τον υιοθέτησε το 1933 ο Caspar (όπ.παρ. 747). Όπως όμως μου υπέδειξε κατά προφορική συζήτηση ο 
Johannes Koder, ο όρος αυτός είναι πια βεβαρημένος ύστερα από την κακοποίησή του στα χρόνια του 
Τρίτου Reich.
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του ‘οικουμενικός’ - ως universalis - από τον πάπα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι 
το 1024 ο αυτοκράτωρ Βασίλειος Β' σε συνεργασία με τον πατριάρχη Κωνσταντι
νουπόλεως Ευστάθιο πρότειναν στη Ρώμη να αναγνωρίζεται ως universalis ο μεν 
πάπας σε ολόκληρη την Εκκλησία και ο πατριάρχης αντίστοιχα - φυσικά ως οικου
μενικός - μόνο μέσα στη βυζαντινή επικράτεια: liceret Constantinopolitanam 
ecclesiam in suo orbe, sicut Romanam in universo, universalem dici et haberi28. Την 
πρόταση αυτή, που βρισκόταν σε πλήρη αρμονία με τις κανονικές και εκκλησιολο- 
γικές αντιλήψεις των Βυζαντινών, υποχρεώθηκε η Ρώμη να απορρίψει υπό την 
ισχυρή πίεση των θεολόγων της μεταρρυθμιστικής κίνησης των μοναχών της Γαλ
λίας29 30. Συνεπής προς την απόλυτη αυτή στάση της Δύσης στα τέλη του 11ου αιώνα 
ο Γρηγόριος Ζ' Οα νομοθετήσει στον περίφημο Dictatus Papae ότι solus Romanus 
pontifex iure dicatur universalisai Είχε βέβαια προηγηθεί η σύγκρουση της λατινι
κής αντιπροσωπείας με τον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο, το λεγόμενο σχίσμα 
του 105431, κατά την οποία ο καρδινάλιος Ουμβέρτος επανέλαβε με ανανεωμένη 
αποφασιστικότητα την επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιήσει ο πάπας Γρη
γόριος ο Διάλογος στο τέλος του 6ου αιώνα32. Αλλά στο μεταξύ και οι βυζαντινοί 
πατριάρχες είχαν επιτύχει το στόχο τους, δηλαδή να επικρατήσουν στην Ανατολή, 
υιοθετώντας πλέον οι ίδιοι τον τίτλο και στα δικά τους έγγραφα.

Κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο την οικουμενική ιδιότητα του βυζαντινού 
ηγεμόνα αμφισβήτησε, όπως είναι γνωστόν, πρώτος ο Κάρολος ο Μέγας, όταν 
στέφθηκε αυτοκράτορας στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800. Δεν είναι εδώ ο 
κατάλληλος χώρος για να αναλυθεί το μεγάλο και πολυσυζητημένο ζήτημα των 
ιστορικών δεδομένων που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Θα περιορισθώ μόνον σε 
ένα σημείο, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το θέμα μας.

Η στέψη του Καρλομάγνου έγινε κατανοητή με διαφορετικό τρόπο στη Ρώ
μη και στη Φραγκία. Η Ρώμη, δηλαδή ο τότε πάπας Λέων Γ ', που σκηνοθέτησε

28. Την πληροφορία παραδίδει ο Rudolf Glaber, Historiae IV 1, 2-4. Πρβλ. V. Grumel-I 
Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, I 2, Paris 1989, reg. 828.

29. Για την αξιοπιστία της πηγής, που αναιτίως αμφισβητήθηκε, βλ. Α. Bayer, Spaltung der 
Christenheit. Das morgenländische Schisma von 1054, Köln 2002,46-52. Ως αμφιλεγόμενης γνησιότη
τας αναγράφεται η πληροφορία τώρα και από τον Andreas Müller στη νέα έκδοση των Regesten der 
Kaiserurkunden des oströmischen Reiches του Franz Dölger, München 2003, reg. 817 στη σελίδα 226.

30. Βασικές μαρτυρίες καταγράφει ο Erich Caspar (όπ.παρ. 465). Για άφθονα άλλα παραδείγ
ματα της χρήσης του τίτλου για τον πάπα βλ. τις τράπεζες πληροφοριών CDDOC, Patrologia Latina 
Database καθώς και eMGH (MGH-CD-ROM). Για την πρόσβαση στις δυστυχώς ακόμη εξαιρετικά 
δαπανηρές αυτές βάσεις είχα την βοήθεια του συναδέλφου Erich Lamberz.

31. Η αναφορά στο σχίσμα είναι πυκνή στην ιστορική βιβλιογραφία. Βλ. τώρα Ε. Chrysos, 1054: 
Schism?, Settimane di Studio (2003) 51, Spoleto 2004, 547-571.

32. A. Michel, Humbert und Kerullarios, τόμ. 1, Paderborn 1924,120-130.
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και τέλεσε τη στέψη, απέβλεπε στην εγκατάσταση στη Δύση ενός αυτοκράτορα, 
που θα προστάτευε τη ρωμαϊκή Εκκλησία από τους εσωτερικούς της αντιπάλους 
στην Ιταλία και θα διευκόλυνε την οριστική ρήξη με την Κωνσταντινούπολη, απο- 
σπώντας συγχρόνως από αυτήν την εκκλησιαστική δικαιοδοσία και τα κληροδο
τήματα της Αγίας Έδρας, τα οποία είχαν αποσπάσει οι Ίσαυροι στη Νότια Ιταλία 
και τη Σικελία. Επομένως η στέψη του Καρόλου απέβλεπε στο να του απονεμηθεί 
η ιδιότητα του Ρωμαίου αυτοκράτορα, φυσικά μόνο με αρμοδιότητα στη Δύση. 
Με το σχήμα αυτό ο βυζαντινός αυτοκράτορας περιοριζόταν πλέον στην Ανατο
λή. Η βυζαντινή ‘οικουμένη’ απεκόπτετο από την Ευρώπη και βέβαια από την Ι
ταλία και τη Ρώμη, κάτι που είχε συμβολικό μεν, αλλά πολύ ισχυρό νομιμοποιη
τικό ρόλο για τη διεκδίκηση της αρχαίας, της ρωμαϊκής οικουμένης.

Από την άλλη μεριά, ο Κάρολος, ο οποίος τότε ενδιαφερόταν να δώσει με τη 
στέψη του πρόσθετο κύρος στο βασίλειο των Φράγκων, ήταν ικανοποιημένος με 
τον τίτλο imperator, έστω και χωρίς τη ρωμαϊκή του διάσταση. Είχε ήδη δημιουρ
γήσει ένα τεράστιο σε έκταση και πολυεθνικό κράτος, είχε θέσει υπό τον πολιτικό 
του έλεγχο παρακείμενους λαούς στην ευρύτερη περιοχή, στην Ισπανία και τη 
Βρετανία, και, όπως λέει ο βιογράφος του Einhardus, είχε συνδέσει τους υπόλοι
πους λαούς με στενούς δεσμούς ‘φιλίας’, per amicitiam, όπου βέβαια ο όρος ‘φι
λία’ λειτουργεί με τη σημασία ενός ευρύτερου δικτύου λαών, ελεγχόμενων από τον 
ρήγα, που τώρα πια θα ονομαζόταν βασιλεύς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ol φρα
γκικές πηγές δεν ομιλούν για το ‘αξίωμα’, imperator, αλλά αποκλειστικά για το ό
νομα (nomen imperatoris). Εκείνο δηλαδή που ενδιέφερε τους Φράγκους ήταν 
το όνομα, αφού όλα τα άλλα, δηλαδή ένα βασίλειο τεραστίων διαστάσεων και με
γάλη άνεση παρέμβασης στον ευρύτερο κόσμο, τα έχει ήδη αποκτήσει στο πεδίο 
της μάχης. Κατά τούτο και σε αντίθεση με τους σκοπούς που, όπως είδαμε, υπηρε
τούσε ο πάπας, ο Κάρολος δεν ενδιαφέρθηκε για τη ρωμαϊκή, αλλά αρκούνταν 
στη φραγκική διάσταση του αυτοκρατορικού τίτλου. Είναι σημαντικό να σημειω
θεί ότι παρά τον ανταγωνισμό των δύο ‘αυτοκρατοριών’ ως ισοτίμων, όπως εκ
φράστηκε με τη διεκδίκηση του αυτοκρατορικού τίτλου, η πολιτειακή δομή της 
φραγκικής αυτοκρατορίας διέφερε σημαντικά από τη δομή και την υπόσταση της 
ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αρκεί να αναφερθεί ότι ενώ η ανατολική 
αυτοκρατορία κυριαρχείτο από την πρωτεύουσά της, την βασιλίδα πόλιν, η δυτι
κή αυτοκρατορία στην πραγματικότητα δεν είχε πρωτεύουσα. Η ανάδειξη του Α- 
κυίσγρανου (Aachen, Aix-la-Chapel) ως ‘άλλης Ρώμης’ είχε μόνον προσωρινή 
διάρκεια και δεν επικράτησε ποτέ ως πολιτειακό κέντρο33.

33. Βλ. Wilhelm Berges, Das Reich ohne Hauptstadt, στον τόμο Das Hauptstadtproblem in der 
Geschichte. Festgabe zum 90. Geburtstag Friedrich Meineckes, Tübingen 1952, 1-29. Eugen Ewig,
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Οι Βυζαντινοί, όταν ξεπέρασαν τον αιφνιδιασμό που τους προκάλεσε αυτό 
που έγινε στη Ρώμη το 800 και που σύμφωνα με τη δική τους άποψη, η οποία ταυ
τιζόταν με την ισχύουσα τότε τάξη του ρωμαϊκού δημοσίου δικαίου, δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά ένα πραξικόπημα κατά της νόμιμης αυτοκρατορικής εξουσίας, 
απαίτησαν, όταν αναγκάστηκαν να αποδεχθούν τα τελεσμένα, ότι τουλάχιστον ο 
αυτοκρατορικός τίτλος του Καρόλου θα έπρεπε να αποσυνδεθεί με σαφήνεια από 
τη ρωμαϊκή διάσταση, να περιορισΟεί δηλαδή στο έδαφος και στο χώρο επιρροής 
της Φραγκίας, χωρίς να δηλώνεται ότι πηγάζει και νομιμοποιείται από την ‘οικου
μενική ιδέα της Ρώμης’. Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν χρόνια, αλλά όταν τελικά 
συμφώνησαν τα δύο μέρη, η απαίτηση των Βυζαντινών έγινε δεκτή και σεβαστή. 
Αυτό αποδεικνύεται πρώτον από το γεγονός ότι ο Κάρολος δεν χρησιμοποίησε 
ποτέ τον ρωμαϊκό τίτλο, δηλαδή τον τίτλο imperaror Romanus ή Romanorum. 
Δεύτερον, το 813 ο Κάρολος έστεψε τον γιο του Λουδοβίκο αυτοκράτορα όχι στη 
Ρώμη, αλλά στο Φραγκικό βασίλειο, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό και χωρίς 
οποιαδήποτε ανάμιξη του πάπα. Το 817 ο Λουδοβίκος έστεψε τον γιο του Λοθά- 
ριο επίσης χωρίς ανάμιξη του πάπα. Έτσι στην τόσο σημαντική αυτή καμπή της 
ευρωπαϊκής ιστορίας επικράτησε τελικά η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδέα, το 
αξίωμα όμως του αυτοκράτορα και κατά συνέπειαν την οικουμενική διάστασή 
του, όφειλε πια ο βυζαντινός βασιλεύς να τη μοιράζεται με έναν δυτικό αυτοκρά
τορα, εφόσον επιθυμούσε να εξασφαλίσει ειρηνικές σχέσεις34. Άρχιζε μια μακρά 
περίοδος που θα την χαρακτήριζε το λεγόμενο «πρόβλημα των δύο αυτοκρατό- 
ρων» με την ανταγωνιστική αναμέτρηση των δύο αυτοκρατοριών που θα κορυ- 
φωθεί τον 12ο αιώνα στη σύγκρουση του Φρειδερίκου Α' Βαρβαρόσσα με τον 
Μανουήλ Α' Κομνηνό και τους επιγόνους του35.

Η διαπίστωση αυτή είναι ασφαλώς κρίσιμη προκειμένου να κατανοηθεί 
ορθά η θέση του Βυζαντίου μέσα στον μεσαιωνικό κόσμο και να αποφεύγεται η 
συχνά παρατηρούμενη παρεξήγηση της παγιωμένης τάσης της μεσαιωνικής ιστο
ριογραφίας, που ταυτιζόμενη με την καρολίγγεια παράδοση προβάλλει ως δεδο
μένο ότι από τον 9ο αιώνα και μετά έχουμε μεν μια χριστιανική οικουμένη στην 
Ανατολή, τη βυζαντινή, αλλά δίπλα της σε σχέσεις ειρηνικές, αν και συχνότερα ως 
αντίπαλό της, έχουμε μια ακόμη, πολιτικά ισχυρή και πολιτισμικά ανθούσα και

Résidence et capitale pendant le haut Moyen Âge, στο έργο του Spätantikes und fränkisches Gal

lien. Gesammelte Schriften, έκδ.Η. Atsma, München 1976,362-408.
34. Από την ανεξάντλητη σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά Ε. Χρυσού, Καρλομάγνος, Βυζά

ντιο και Βενετία, στον τόμο Ενθνμηαις Νικολάου Μ. Παναγιωτάχη, Ηράκλειο 2000,813-842.
35. Από την πλουσιότατη βιβλιογραφία βλ. Werner Ohnsorge, Das Zweikaiserproblem im 

frühen Mittelalter. Die Bedeutung des byzantinischen Reiches für die Entwicklung der Staatsidee in 
Europa, Hildesheim 1947.
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αναγεννώμενη ισότιμη ‘οικουμενική αυτοκρατορία’ στη Δύση. Αλλωστε η φρα
γκική αυτοκρατορία ήταν μεν η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη Δύση, αλλά όχι 
και η μόνη, αφού υπήρχαν παράλληλα και άλλα πολιτικά μορφώματα τόσο στην 
ηπειρωτική Ευρώπη όσο και στη Βρετανία.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν 150 χρόνια αργότερα διεκδίκησαν και απέσπασαν 
από τη Ρώμη τον τίτλο του αυτοκράτορα οι σάξονες βασιλείς, ο Όθων ο Μέγας 
και οι διάδοχοί του, επαναλήφθηκε, τηρούμενων των αναλογιών, η ιστορία της 
αντιπαλότητας των δυο ‘οικουμενών’36. Δεν είναι κατάλληλος ο χώρος για να 
παρουσιάσω εδώ μια έστω σύντομη εικόνα της πολιτικής ισχύος, του πολιτικού 
προγραμματισμού, αλλά και της ιδεολογίας των ΟΟώνων, όπως και των μεταγε
νέστερων αυτοκρατορικών δυναστειών της Δύσης έως τις αρχές του 13ου αιώνα 
- αναφέρω τον 13ο αιώνα γιατί αργότερα προστίθενται και άλλοι πρωταγωνιστές 
στην οικουμενική σκακιέρα37. Μια τέτοια εικόνα θα έδειχνε μια Ευρώπη, όπου 
υπάρχει πολλαπλότητα στη συνείδηση της οικουμενικότητας και τη λειτουργία 
της οικουμενικής αυτοκρατορίας, με φυσική συνέπεια την αντιπαλότητα, όπως 
παραδείγματος χάριν εμφανίζεται με εντυπωσιακό τρόπο τόσο στα χρόνια της 
βασιλείας του Νικηφόρου Φωκά και του Όθωνος τον 10ο αιώνα όσο και του 
Μανουήλ Κομνηνού από τη μια και του Φρειδερίκου Βαρβαρόσσα από την άλλη 
τον 12ο αιώνα, οι οποίοι έχουν παράλληλα, αλλά ανταγωνιστικά οράματα και 
προγράμματα για μια Ευρώπη υπό τον δικό τους ο καθένας έλεγχο.

Βέβαια μετά την καταστροφή που επέφερε η άλωση της Τέταρτης Σταυρο
φορίας, τα πράγματα θα αλλάξουν άρδην. Τώρα πια υπήρχε στην Κωνσταντινού
πολη ένας Λατίνος αυτοκράτορας, που διεκδικούσε όλο το κύρος και το εύρος της

36. Ο όρος στον πληθυντικό ηχεί παράξενα, αλλά τον χρησιμοποιώ εδώ συνειδητά όχι με τη δό
κιμη χρήση των (πολλών) ‘οικουμενών’ τόπων, αλλά με τη σχετλιαστική σημασία του πληθυντικού για 
πολλές θεωρητικά αλλά όχι πρακτικά ανταγωνιστικές παγκόσμιες κυριαρχικές διεκδικήσεις, αφού κα- 
ταρχήν ο όρος ‘οικουμένη’ στον ενικό αναφέρεται σε κάτι μοναδικό και αποκλειστικό και αυτό κανο
νικά θα απέκλειε τη χρήση του στον πληθυντικό. Τον όρο οικουμενικός στον πληθυντικό χρησιμοποι
εί, εξίσου καταχρηστικά, η Roberta Caldini Montanari, Tradizione medievale ed edizione critica del 
somnium Scipionis, Firenze 2002,516, σχολιάζοντας το περίφημο χωρίο του Κικέρωνα, όπου παρου
σιάζεται το οικουμενικό κράτος της Ρώμης ως γεωγραφικά πεπερασμένο (De republica VI, 22).

37. William M. Dally, Christian Fraternity, the Crusades and the Security of Constantinople, 
1097-1204: The Precarious Survival of an Ideal, Medieval Studies 22 (1960), 43-91. Βασικό για τη 
συνάφεια παραμένει το άρθρο του Gerd Tellenbach, Vom Zusammenleben der abendländischen 
Völker im Mittelalter στον τόμο Festschrift für Gerhard Ritter zu seinem 60. Geburtstag, Tübingen 
1950,1-60, ανατύπωση στου ίδιου, Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, τόμ. B', Stuttgart 198S, 
710-769. Για τις σχετικές εξελίξεις στη Δύση κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα βλ. Fr. Baethgen, Zur 
Geschichte der Weltherrschaftsidee im späteren Mittelalter, Festschrift Percy Ernst Schramm I, 
Wiesbaden 1964,189-203.
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εξουσίας του βυζαντινού βασιλέως, ενώ η βυζαντινή κυβέρνηση που κατέφυγε 
στη Νίκαια, διεκδικούσε την αδιάκοπη διαδοχή της βυζαντινής αυτοκρατορικής 
αρχής, αντιμέτωπη όμως με τις αξιώσεις άλλων ηγεμονιών στην Ήπειρο και τον 
Πόντο. Τώρα πια οι δυτικοί δεν αρκούνταν να μοιράζονται με τους Βυζαντινούς 
την οικουμενικότητα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήδη το 1202, δηλαδή δύο 
χρόνια πριν από την άλωση, ο ‘πάπας της άλωσης’, ο Ιννοκέντιος ο Γ ', στο από
γειο της παπικής δύναμης, που είχε προέλΟει από τη βαθιά μεταρρυΟμιστική κίνη
ση της δυτικής Εκκλησίας, θα διακηρύξει την translatio imperii ad Germanos (!), 
δηλαδή 0α νομιμοποιήσει ως αποκλειστική την αυτοκρατορική υπόσταση και την 
οικουμενικότητα του κράτους των Γερμανών. Θα τον ακολουθήσει σχεδόν αμέ
σως μετά την άλωση ο Johannes Teutonicus, ο οποίος θα διατυπώσει τον εκπλη
κτικό για την κυνικότητά του ισχυρισμό ότι «η διακυβέρνηση του κόσμου έχει πια 
μετατεθεί στον γερμανό αυτοκράτορα, που βρίσκεται πάνω από όλους τους βασι
λείς και όλα τα έθνη. Είναι κυρίαρχος του κόσμου, όλες οι χώρες είναι υποτελείς 
σε αυτόν και τα πάντα βρίσκονται στην εξουσία του». Και συνεχίζει: «Κατά παρα
χώρηση, ο έλληνας ηγεμόνας θα μπορούσε ίσως να διατηρήσει το όνομα του βασι- 
λέως, όπως βασιλιάς ονομάζεται και ο βασιλιάς του σκακιού. Δεν μπορεί όμως να 
υπάρξει βασίλειο έξω από την αυτοκρατορία των Γερμανών, γιατί τότε αυτό θα 
ήταν ακέφαλο, και χωρίς κεφάλι θα ήταν ένα τέρας»38. Η Γερμανία και άλλες δυτι
κές δυνάμεις πίστευαν ότι είχαν συντρίψει το τέρας της Ανατολής.

Σταματώ εδώ, παρ’ όλον ότι δεν έφτασα στο τέρμα της εξιστόρησης των περι
πτώσεων, όπου το Βυζάντιο επέζησε κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα διατηρώντας 
στην ιδεολογία του τη διεκδίκηση της οικουμενικότητας ως συστατικού στοιχείου 
της πολιτειακής του υπόστασης, αν και αυτή αμφισβητήθηκε από τις λοιπές ευρω
παϊκές δυνάμεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσο και περίπλοκη είναι η ιστορία της 
βυζαντινής ιδέας της οικουμενικότητας κατά την περίοδο μεταξύ των δύο αλώ
σεων της Κωνσταντινουπόλεως (1204-1453), όταν περισσότερα ελληνικά κρατικά 
μορφώματα, που προέκυψαν την εποχή εκείνη, συγκρούονταν για την επιβίωση 
και την επικράτησή τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τα κράτη της Δύσεως39.

38. G. Post, Studies in Medieval Legal Thought, Princeton 1964,486· πρβλ. H. Beumann, Unitas 
Ecclesiae-Unitas Imperii-Unitas Regni, Settimane di studio 27, τόμ. 2, (Spoleto 1981), 571. Πρβλ. επί
σης Ε. Chrysos, Perceptions of the International Community of States during the Middle Ages, στον 
τόμο K. Brunner, B. Merta (εκδ.), Ethnogenese und Überlieferung, Wien 1994,293-307.

39. Βλ. την εξισορροπημένη παρουσίαση του θέματος από τον H.-G. Beck, Reichsidee und 
nationale Politik, BZ 53 (1960), 86-94. Πρβλ. πρόχειρα Ε. Χρυσού, Η βυζαντινή ιδέα της Οικουμενι- 
κότητας, στον τόμο ζΐώρο. Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Νίκο Νικονάνο (υπό εκτύπωση).
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Η δυτική αυτοκρατορία είχε μπροστά της ένδοξο μέλλον, αφού σε συνεργα
σία με την παπική Εκκλησία Οα επιδίωκε να κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη. Θα 
βρει υμνητές μεγάλου κύρους, όπως π.χ. τον Dante στο έργο του De monarchia. 
Είχαν όμως παράλληλα αρχίσει και αντίρροπες δυνάμεις στην Ευρώπη. Στοχα
στές όπως π.χ. ο Ραϊμόνδος Lullus40 τον 14ο και ο Νικόλαος Κουζάνος41 τον 15ο 
αιώνα, ο δεύτερος υπό την τρομερή εμπειρία της άλωσης της Κωνσταντινουπόλε
ως από τους Τούρκους, 0α αναζητήσουν τρόπους, μέσα από τους οποίους 0α μπο
ρούσε ο κόσμος να περάσει σε μια εποχή ειρήνης και συμφιλίωσης, όπου όλα τα 
χριστιανικά κράτη της Ευρώπης αλλά και όλες οι θρησκείες, συμπεριλαμβανομέ- 
νης της Ορθοδοξίας αλλά και του Ισλάμ, θα ζούσαν μέσα σε έναν παγκόσμιο ειρη
νικό οργανισμό. Είχαν αρχίσει τα οράματα και οι ουτοπίες, είχε δηλαδή ανοίξει ο 
δρόμος για την Αναγέννηση.

ΕΙ πολλαπλότητα της οικουμενικής ιδεολογίας δεν μειώνει φυσικά τη σημασί
α και το κύρος του «Βυζαντίου ως οικουμένης». Επιτρέπει ωστόσο να εντάξουμε 
το βυζαντινό παράδειγμα μέσα στη διεθνή κοινωνία του Μεσαίωνα στα σωστά 
ιστορικά μεγέθη της εποχής εκείνης, οπότε αυτομάτως οδηγούμεΟα στη διόρθω
ση της προσφιλούς στους ρομαντικούς φίλους του Βυζαντίου εικόνας της μονα
δικής και οικουμενικής ισχύος της αυτοκρατορίας του Βοσπόρου. Στην εποχή του 
μεσοπολέμου, όταν ήταν διάχυτο και πολιτικά αξιοποιήσιμο ακόμη και στην 
Ελλάδα το πολιτικό πρότυπο του χαρισματικού ηγέτη-οδηγού στην κεντρική 
Ευρώπη - αναφέρομαι στο πρότυπο του Duce και του Führer - και αντίστοιχα 
του αγαθού «πατερούλη» των εθνών σε μια πολυεθνική ένωση στην ανατολική 
Ευρώπη - αναφέρομαι φυσικά στο πολιτικό πρότυπο του Stalin -, προτάθηκε και 
έγινε εύκολα αποδεκτή η θεωρία ότι στον Μεσαίωνα ο βυζαντινός αυτοκράτορας 
βρισκόταν στην κορυφή μιας ευρύτατης ιεραρχίας των ηγεμόνων όλου του κό
σμου. Παράλληλα ο ‘βασιλεύς Ρωμαίων’ ενεργούσε και ως ο ‘πατέρας’ μιας οικο
γένειας στην οποία ανήκαν όλοι οι λαοί και οι ηγέτες της οικουμένης. Οι ηγέτες 
αυτοί συνδέονταν, σύμφωνα με το σχήμα αυτό, με τον αυτοκράτορα-πατέρα με 
διαφόρους βαθμούς συγγένειας, τους οποίους όμως βαθμούς καθόριζε το πολιτι
κό κύρος του εκάστοτε συγγενούς-ηγεμόνα. Έτσι ο αυτοκράτορας του Βυζαντί
ου είχε κάποιους ‘αδελφούς’ -αυτοί είναι οι ισχυρότεροι ηγεμόνες του κόσμου, σ’ 
αυτούς ανήκει π.χ. ο αυτοκράτορας της Δύσης - και έχει πολλούς ‘υιούς’ - αυτοί 
είναι ηγεμόνες μικρότερων ηγεμονιών. Σ’ αυτούς ανήκουν π.χ. οι ηγεμόνες των

40. Βλ. A. Llinares, Raymond Lulle, philosophe de l’action, Grenoble 1963.
41. Nicolaus Cusanus, De pace fîdei, Philosophisch-Theologische Schriften III, Wien, 706-797. 

Πρβλ. Erich Meuthen, Η Αλωση της Πόλης, Αθήνα 1994, 159-164 και του ίδιου, Der Fall von 
Konstantinopel und der lateinische Westen, Historische Zeitschrift 237 (1983), 1 κ.εξ.
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κρατιδίων του Καύκασού, ο τσάρος της Βουλγαρίας και αργότερα της Ρωσίας, άλ
λοι ήσσονες ηγεμόνες στη Δύση. Τέλος, ο αυτοκράτορας έχει και μια σειρά από ‘φί
λους’ - αυτοί είναι ισχυροί μονάρχες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ή είναι αλ
λόθρησκοι, οπότε φυσικά δεν μπορούν να θεωρηθούν συγγενείς-μέλη του στενού 
πυρήνα της βασιλικής οικογένειας. Σ’ αυτούς ανήκει π.χ. ο χαλίφης της Βαγδάτης42.

Η θεωρία αυτή δεν είναι καθόλου παράλογη, αντίθετα φαίνεται να ταιριάζει 
στις αντιλήψεις των ανθρώπων του Μεσαίωνα. Η έννοια της ‘ιεραρχίας’ είναι προ
σιτή στη σκέψη των Βυζαντινών - θυμίζω την εφαρμογή της έννοιας της ‘ιεραρ
χίας’ στη Οεολογική σκέψη των Γνωστικών, αργότερα του Μάξιμου του Ομολογη- 
τού και άλλων - και η προσομοίωση του φυσικού κόσμου με τον υπερβατικό κό
σμο της ουράνιας τάξης επέτρεπε την καλλιέργεια τέτοιων σχημάτων. Από την άλ
λη μεριά, η παρομοίωση των σχέσεων μεταξύ των ηγεμόνων ως σχέσεων συγγέ
νειας ήταν επίσης προσιτή, γιατί ο θεσμός της οικογένειας ως κεντρικού πυρήνα 
είχε καθοριστική θέση στις μεσαιωνικές κοινωνίες, άλλωστε μέσα στο σχήμα αυτό 
κατανοούνται και οι σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εξάλλου, η μετα
φορική χρήση των εννοιών ‘αδελφός’, ‘υιός’ και ‘φίλος’ στο λεξιλόγιο των διεθνών 
πολιτικών σχέσεων είναι πανάρχαια, τη βρίσκουμε σε επιγραφές ήδη της δεύτερης 
χιλιετίας πρό Χριστού. Έτσι βλέπουμε π.χ. βασιλείς των ελληνιστικών βασιλείων 
να ονομάζουν αλλήλους ‘φίλους’ και ‘αδελφούς’, αργότερα τους Ρωμαίους και με
ταγενέστερα του βυζαντινούς αυτοκράτορες να αποδίδουν στους βασιλείς των 
Πάρθων και, από τον 4ο αιώνα, των Περσών την ιδιότητα του συγγενούς ή του 
‘φίλου’. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με έννοιες κοινότυπες στις αρχαίες κοινωνίες. 
Αυτές τις έννοιες βλέπουμε να χρησιμοποιούν και οι Βυζαντινοί, όταν θέλουν να 
ορίσουν μια σχέση ουσιαστικότερης πολιτικής συναλληλίας ή φιλίας με τους γείτο
νες και τους πολιτικούς εταίρους του αυτοκράτορα. Εκείνο όμως που δεν τεκμη
ριώνεται και που αποτελεί την ουσία της θεωρίας που σχολιάζω, είναι ένα σταθε
ρό και συμπαγές καθεστώς, δομημένο δήθεν σε ένα σχήμα που έχει τα χαρακτη
ριστικά θεσμού, στον οποίο αναντίρρητα ή έστω άκοντες εντάσσονται οι ηγεμόνες 
των χωρών και των λαών της διεθνούς κοινωνίας που περιβάλλει το Βυζάντιο.

Η ορθότητα της θεωρίας αυτής ελέγχεται ευκολότερα, αν δούμε τι συμβαίνει 
στην ίδια εποχή, κατά τον Μεσαίωνα, στη Δύση. Τρία μόλις χρόνια μετά τη δημο
σίευση του πρώτου σημαντικού άρθρου του Γεωργίου Ostrogorsky, δηλαδή το

42. Πρώτος εισηγητής της θεωρίας αυτής ήταν ο ρώσος Georg Ostrogorsky, που ανδρώΟηκε και 
ωρίμασε στη Γερμανία του μεσοπολέμου, με τη βασική μελέτη του Die byzantinische Staatenhierar
chie, Seminarium Kondakovianum 8 (1936), 41-61. [Είκοσι χρόνια αργότερα στο θέμα επανήλθε ο 
Ostrogorsky, The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order, The Slavonic and East Eu
ropean Review 35 (1956), 1-14].
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1939, δημοσιεύει ένα άρθρο ο υψηλού κύρους γερμανός μεσαιωνολόγος Robert 
Holzmann στο επισημότερο γερμανικό περιοδικό, την Historische Zeitschrift, με 
τίτλο «Η ιδέα του μεσαιωνικού αυτοκρατορικού θεσμού και η κυριαρχία των 
ευρωπαϊκών κρατών»43. Ο Holzmann στην αρχή θέτει εκ νέου το ερώτημα, που 
απασχολούσε ήδη εντονότατα και θα έλεγα ότι είχε διχάσει τη γερμανική ιστο
ριογραφία, δηλαδή κατά πόσον η μεσαιωνική γερμανική αυτοκρατορία είχε αξιώ
σεις παγκόσμιας κυριαρχίας, ή, για να μείνουμε στην ορολογία του θέματός μας, 
κατά πόσον η γερμανική αυτοκρατορία είχε οικουμενικές αξιώσεις. Καταλήγει 
λοιπόν στα εξής συμπεράσματα:

(Α') Ο αυτοκρατορικός τίτλος θα ήταν τίτλος κενός περιεχομένου, αν η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους δεν είχε οικουμενικές βλέψεις, 
πρόγραμμα και στόχους παγκόσμιας κυριαρχίας, γιατί δεν νοείται αυτοκρατορία 
χωρίς οικουμενικές αξιώσεις. Αφού όμως οι Όθωνες ήταν ισχυροί αυτοκράτορες, 
είχαν κατά συνέπεια και οικουμενικές βλέψεις.

(Β ') Οι σχέσεις του γερμανού αυτοκράτορα προς τα κράτη που ήταν υποτε
λή ή εξαρτώμενα από αυτόν δεν επέφεραν αναγκαστικά σε αυτά την απώλεια της 
Souveränität, δηλαδή της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας τους. Η εξάρτηση και 
η υποτέλεια των κρατών αυτών ήταν φύσεως ιδεατής (ideell), χωρίς πρακτικές 
επιπτώσεις στην πολιτειακή τους υπόσταση.

(Γ ') Το πρότυπο για τη διαμόρφωση των σχέσεων αυτών, δηλαδή μεταξύ της 
οικουμενικής αυτοκρατορίας από τη μια και των επιμέρους κυρίαρχων κρατών 
από την άλλη, αναπτύχθηκε στην αρχαία Ρώμη και επιβίωσε κατά τα μεσαιωνικά 
χρόνια στο Βυζάντιο, το οποίο οργάνωσε τη δική του οικουμένη σε μια αντίστοι
χη θεσμική δομή ιεραρχίας κρατών.

Στα χρόνια της επικράτησης του προτύπου του ισχυρού άνδρα και των αδιε
ξόδων στα οποία είχε περιέλθει η Κοινωνία των Εθνών, ο διεθνής οργανισμός του 
μεσοπολέμου, ο οποίος είχε αποτύχει να εισαγάγει ένα κοινά αποδεκτό σχήμα διε
θνούς τάξης, οι θέσεις και τα συμπεράσματα του Robert Holzmann πρέπει να 
ηχούσαν αρκετά επίκαιρα, αν ήθελε κανείς - και οι ιστορικοί μπαίνουν συχνά 
στον πειρασμό να το θέλουν αυτό - να προβάλουν ένα πρότυπο από το παρελθόν 
που δήθεν προσφέρει λύσεις για το παρόν και κατοχυρώνει την επικαιρότητα και 
άρα και την πολιτική σημασία της ιστορικής έρευνας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι 
την ίδια σημαδιακή χρονιά, το 1939, μπήκε στη συζήτηση αυτή και ο βυζαντινο- 
λόγος του Μονάχου Franz Dölger και εισηγήθηκε τη θεωρία της ‘οικογένειας των 
ηγεμόνων’ και μάλιστα - είναι και αυτό σημαδιακό - με πρώτη εφαρμογή του σχή

43. Der Weltherrschaftsgedanke des mittelalterlichen Kaisertums und die Souveränität der 
europäischen Staaten, Historische Zeitschrift 159 (1939), 251-264.
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ματος της οικογένειας στις σχέσεις του Βυζαντίου με τους Βουλγάρους στη μελέ
τη του «Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων ως πνευματικός γιος του βυζαντινού αυτο- 
κράτορα»44 για να ακολουθήσει το 1940 η σημαντικότερη σχετική μελέτη του «Η 
οικογένεια των βασιλέων στον Μεσαίωνα»45. Στην οικογένεια αυτή ο Dölger 
εντάσσει βέβαια και τον αυτοκράτορα της Δύσης που έχει ασκήσει μεγάλη επιρ
ροή στην έρευνα ως ένα βολικό σχήμα ερμηνείας του ρόλου του Βυζαντίου στην 
ευρύτερη ορθόδοξη Ανατολή με την ίδια άνεση, που ο Holzmann κατατάσσει και 
το Βυζάντιο στον χώρο διεκδίκησης και επιρροής του γερμανού μονάρχη. Αλλά 
βέβαια με δεδομένη την αποκλειστικότητα με την οποία προβαλλόταν η οικουμε
νική ιδέα, αν δεχθεί κανείς ως έγκυρη τη μια ιεραρχία, τη μια οικογένεια, δεν μπο
ρεί να δεχθεί και την άλλη.

Μπορούμε όμως σήμερα πια να απορρίψουμε την εγκυρότητα και των δυο 
σχημάτων, αφού έχει εκλείψει και το πνεύμα της εποχής [Zeitgeist] που τα δημι
ούργησε. Δεν υπήρχε στον Μεσαίωνα ούτε ανατολική ούτε δυτική ‘ιεραρχία κρα
τών’, ούτε ανατολική ούτε δυτική ‘κοινωνία των ηγεμόνων’. Οι δε πολιτικοί προσ
διορισμοί ‘αδελφός’, ‘φίλος’ κλπ. ήταν απλά σε χρήση τότε μέσα στο πλαίσιο μιας 
αυστηρής-συντηρητικής εθιμοτυπίας, όπως είναι σε χρήση και σήμερα, γιατί είναι 
βολικοί, αλλά και αρκετά ασαφείς και χωρίς να δημιουργούν δεσμεύσεις46. Εκείνο 
που ασφαλώς υπήρχε τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση ήταν η συνείδηση της 
υπεροχής έναντι των άλλων ηγεμόνων, που εξέφραζε ο τίτλος του βασιλέως-αυτο- 
κράτορος και ο οποίος νομιμοποιούσε το καθεστώς κυριαρχίας πάνω στο πολυε
θνικό κράτος και στο όνομα της Ρώμης και συγχρόνως διευκόλυνε την αυτοκρα
τορία να υπηρετεί τα συμφέροντά της εκτός συνόρων στα δορυφορικά κράτη, όταν 
και εφόσον είχε κάτι να προσφέρει στους λαούς τους και τις ηγεσίες τους. Με άλλα 
λόγια το Βυζάντιο, όπως και η γερμανική αυτοκρατορία, επέβαλλε, όταν μπορού
σε, την εξάρτηση των γειτόνων του ή, έστω, την εξαγόραζε με παντοειδείς παροχές.

44. Ε Dölger, Der Bulgarenherrscher als geistlicher Sohn des byzantinischen Kaisers, Izvestija 
der Bulgarischen Historischen Gesellschaft, 16/17 (1939) [Sbornik Peter Nikov], 219-232.

45. E Dölger, Die Familie der Könige im Mittelalter, Historisches Jahrbuch 60 (1940) 
[Festgabe R. v. Heckei], 397-420. Τα δύο αυτά άρθρα και άλλα σχετικά είναι συγκεντρωμένα στον 
τόμο του ίδιου συγγραφέα, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Darmstadt 1964. Βλ. και το σχε
τικό άρθρο του Francis Dvornik, God and the “Family of Princes" presided over by the Byzantine 
Emperor, Harvard Slavic Studies 2 (1954), 117-123.

46. Συστηματική κριτική ανάλυση της θεωρίας επιχείρησε η Γιασμίνα Μωυσείδου, Το Βυζάντιο 
και οι βόρειοι γείτονες του τον 10ο αιώνα, Αθήνα 1995, με πλούσια βιβλιογραφία. Διαπιστώνω ότι τα 
συμπεράσματα της Μωυσείδου και τα αντίστοιχα συμπεράσματα δικών μου εργασιών (βλ. τη βιβλιο
γραφία στο βιβλίο της) αντιμετωπίζονται στη νεότερη έρευνα με σχετική αμηχανία ή με αποσιώπηση.
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Ωστόσο, τόσο η κοινή χριστιανική θρησκεία -όσο η Εκκλησία έμενε αδιαίρε
τη- αλλά σε μεγάλο βαθμό και το κοινό πολιτιστικό παρελθόν, που είχαν κληρο
νομήσει από την αρχαιότητα, αλλά και ένα κοινό περί δικαίου αίσθημα, που πήγα
ζε από τις παράλληλες πηγές του ρωμαϊκού δικαίου, δημιουργούσαν ένα αίσθημα 
κοινότητας, που στους ύστερους χρόνους Οα πάρει πιο έντονα τον χαρακτήρα της 
κοινωνίας των εθνών και των κρατών, που μετείχαν σε ό,τι ανέφερα παραπάνω ως 
κοινές αξίες. Όπως λέγει η Αγγελική Λάιου47, τους λαούς Δύσης και Ανατολής έως 
το 1204 ένωναν περισσότερα στοιχεία από εκείνα που τους χώριζαν.

Ανακεφαλαιώνοντας τα λεχθέντα σημειώνω τρία συν ένα συμπεράσματα:
Πρώτον. Ναι μεν, η βυζαντινή ιδέα περί της οικουμενικότητας της αυτοκρατο

ρίας είχε ρίζες ρωμαϊκές, όμως ήδη από τον 4ο αιώνα η Ρώμη και η Νέα Ρώμη έμα
θαν να ζουν με γείτονες, που περιόριζαν τον οικουμενικό τους ορίζοντα. Θυμίζω 
αυτό που με κάποια υπερβολή έλεγε σχετικά ο Θεόδωρος Mommsen για τη Ρώμη 
της Ύστερης Αρχαιότητας, ότι δηλαδή η αγέρωχη αυτή γυναίκα έμοιαζε πια με γρι- 
ούλα που ζει με τον φόβο μήπως παραβιαστεί ο φράχτης στην αυλή του σπιτιού της.

Δεύτερον. Η διατήρηση της ρητορικής, καλλιτεχνικής και συμβολικής επίδει
ξης της ‘οικουμενικότητας’ σε όλους τους τόνους δεν σημαίνει ότι οι Βυζαντινοί 
δεν γνώριζαν τα όρια της αυτοκρατορίας τους και των πολιτικών τους δυνατοτή
των. Τα γνώριζαν και επιβίωσαν ακριβώς γιατί φρόντιζαν να προσαρμόζονται 
στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Τρίτον. Πολλές άλλες ανταγωνιστικές ‘οικουμενίκότητες’, στην Ανατολή και 
στη Δύση, επέβαλλαν την ανάπτυξη ενός συστήματος συνεννόησης, εξισορρόπη- 
σης και ειρήνευσης με διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Έτσι καλλιεργήθηκαν 
παλαιότερες ιδέες και αναπτύχθηκαν νέες, που οδηγούσαν σε ένα κοινό περί δικαί
ου αίσθημα των λαών, από το οποίο δεν απούσιαζε, αντίθετα μετείχε ενεργά και το 
Βυζάντιο, μια κοινωνία κρατών και λαών, με ένα δίκαιο εθνών, ένα ius inter gentes.

Τέταρτον. Το Βυζάντιο ήταν ένα σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό μέγεθος 
όχι για την τυχόν παγκόσμια κυριαρχία του, που δεν είχε, αλλά για την παραγωγι
κή συμμετοχή του στη διαμόρφωση της τύχης του κόσμου της εποχής του.

47. Angeliki Ε. Laiou, Byzantium and the West, στον τόμο Angeliki E. Laiou και H. Maguire 
(εκδ.), Byzantium. A World Civilization, Washington D.C. 1992,77.
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On 5th April 1105 a strong wind toppled the statue of Constantine the 
Great over onto the ground from the porphyry column on which it had stood. 
The statue had been turned towards the East, holding a sceptre in the right hand 
and a copper globe in the left. Tradition has it that it was a recycled statue of A- 
pollo, which the founder of Constantinople had set up on a column as an image 
of himself, and which the inhabitants of the city called AntheliosK

Anna Komnena1 2, who described the statue and its downfall many years 
later, gives us no information about the stories that had sprung up by her day 
around Constantine’s column and the statue of Apollo surmounting it. In fact, 
from as early as the sixth century, chroniclers, poets and patristic accounts in
vested the monument with cosmological and religious symbolism. The rays of 
the statue’s diadem were deemed to be nails from the Crucifixion; it was said 
that the base of the column contained the wicker baskets from the miracle of the 
loaves and the fishes and other sacred relics from the Holy Land, that the 
column carried the weight of the heavens and that the monument was the first 
to be dedicated to Christ by Constantine the Great in his new city3.

1. Th. Reinach, Commentaire archéologique sur le poème de Constantin le Rhodien, REG 9 
(1896), 71; G. Dagron, Naissance d'une capitale: Constantinople et ses institutions tie 330 à 451, Paris 
1974,38-41. For the depiction of the emperor in Byzantine art see the essential book of A. Grabar, 
L’empereur dans l’art byzantin, Paris 1926.

2. Anna Comnene, Alexias (eds. D. Reinsch.A. Kambylis), Berlin 2001. XII 4.5,370.46-59.
3. E. Legrand, Description des oeuvres d’art et de P église des Saints Apôtres de Constantino

ple. Poème en vers iambiques par Constantin le Rhodien,R£G 9 (1896), 37.52-39.89. Dagron, op.cit., 
40,42. C. Mango, Constantine’s Column, 1-6, first publication in idem, Studies on Constantinople, Al
dershot 1993, III. C. Mango, Constantine’s Porphyry Column and the Chapel of St. Constantine, 
DChAE 10 (1980-1981), 103-110, reprinted in idem, Studies on Constantinople, Aldershot 1993, IV.
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In the tenth century, according to the De Cerimoniis4, the annual comme
moration of the victory over the Saracens was celebrated in the oratory of the 
canonized emperor Constantine, situated at the base of the column. During the 
ceremony the emperor mounted the base of the column and set his foot on the 
head of an Arab. The cross used in the liturgy was set up behind him.

In the middle Byzantine period Constantine’s column was a symbol of 
Constantinople, a capital city with universal pretentions. The statue of Consta- 
ntine-ApolIo brought together pagan and Christian viewpoints, symbolizing as 
it did the founder of the city as ruler of the empire, while retaining - albeit in 
modified form - the Roman tradition which compared the emperor to the 
unconquered sun; the sun which rose in order to traverse the globe, the domi
nant force among the heavenly bodies.

The notion of the rising, unconquered sun was also expressed on the eque
strian statue of Emperor Theodosios I, set up in 393 in the Theodosian Forum. 
According to the Palatine Anthology an epigram praising the emperor as a 
light-bringing sun, that rose in the East, the centre of the world with the seas and 
a large part of the earth at his feet, was inscribed on its base:

Thou didst spring from the East to mid heaven, gentle-hearted Theodosius, a 
second sun, giver of light to mortals, with ocean at thy feet as well as the boundless 
land, resplendent on all sides, helmeted, reigning in easily, O great-hearted King, 
thy magnificent horse, though he strives to break away5.

Both Theodosios I’s column and that of Arkadios transferred the iconogra
phie motif of the imperial triumph, as depicted on Trajan’s column in Rome, to 
Constantinople. On the bases of the two Constantinopolitan columns there were 
reliefs illustrating the emperor’s conquests. Despite the fact that the column of 
Arkadios does not survive, we are acquainted with the decoration on the base 
from sketches made in 1575, which have been preserved in Trinity College, Cam
bridge6. The reliefs show German and Phrygian captives, subjugated barbarians

4. De cerimoniis aulae byzantinae (ed. J.J. Reiske), Bonn 1829, 609-611; Mango, op.cit., 105,109.
5. On a Statue of the Emperor Theodosius, The Greek Anthology (ed. Patton), Book XVI, no 

65,194-195. For the emperor as rising sun, see the authoritative study of E. H. Kantorowicz, Oriens 
Augusti - Lever du Roi, DOP 17 (1963), 119-177. See also, S. Bertelli, The King's Body, Pennsylvania 
State University 2001,139 ff.

6. R. Grigg, “Symphonian Aeido tes Basileias": An Image of Imperial Harmony on the Base 
of the Column of Arcadius, Art Butt. 59/1 (1977), 469-482. J. P. Sodini, Images sculptées et propa
gande impériale du IVème au Vlème siècles: recherches récentes sur les colonnes honorifiques et 
les reliefs politiques à Byzance, in Byzance et tes images (eds. A. Guillou, J. Durand), Paris 1992,59- 
63, figs. 14-15.
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from the West and the East, and groups of cities and provinces offering up their 
sovereignty. They are led by Victories towards the two emperors: Arkadios, the 
Eastern Emperor and Honorius, his Western confrère.The two emperors are de
picted on three sides of the base. On one side, they hold lance and globe, like 
Constantine-Apollo; on another, they hold sceptres and are crowned by Victo
ries while on a third they are shown being crowned by personifications of Rome 
and Constantinople holding, like the emperors themselves, a lance and a globe. 
In the upper registers of each side winged Victories hold aloft the cross or the 
Chi-Rho symbol, accompanied by the rising and setting sun as well as the mor
ning and evening stars, the brightest of the heavenly bodies, of East and West.

Just as the statue of Constantine-Apollo was turned towards the East, so 
too was the equestrian statue of the emperor Justinian, erected in 543 on a co
lumn opposite the church of St Sophia7. This is how Prokopios describes it:

He gazes towards the rising sun, steering his course, I suppose, against the 
Persians. In his left hand he holds a globe, by which the sculptor has signified that 
the whole earth and sea were subject to him, yet he carries neither sword nor spear 
nor any other weapon, but a cross surmounts his globe, by virtue of which alone 
he has won the kingship and victory in war. Stretching forth his right hand to
wards the regions of the East and spreading out his fingers, he commands the bar
barians that dwell there to remain at home and not to advance any further8.

Of course, the hordes of barbarians proliferated in later centuries. So, accor
ding to Constantine the Rhodian9, the emperor’s dismissive gesture is directed not 
just at the Persians but at the Medes, the Arabs and every other barbarian race.

A second bronze monument depicting Justinian mounted and being crow
ned by a Victory, while on the ground, probably prostrating themselves before 
him, were depicted the defeated tribes of the Scyths and the Persians, was ere
cted in the imperial box in the Hippodrome after the victory over the Persians 
in June 530. Two epigrams in the Palatine Anthology commemorate the patrons 
who commissioned this work, the Praetorian Prefect Julian and the Prefect of

7. C. Mango, Justinian’s Equestrian Statue (Letter to the Editor), Art Bull. 41 (1959), 351-356, 
reprinted in idem, Studies on Constantinople, Aldershot 1993, XI. C. Mango, The Columns of Justinian 
and its Successors, 2-8, first publication in idem, Studies on Constantinople, Aldershot 1993, X.

8. Procopius, De aedificiis (eds. H.B. Dewing, G. Downey), London - New York 1940,1, ii, 10-12,34- 
36. C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Sources and Documents, New Jersey 1972,110- 
111.Sabine G. MacCormack,/trtanrf Ceremony in Late Antiquity, Berkeley-Los Angeles-London, 77.

9. Legrand, op.cit., 47.365-373.
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the City, Eustathios10 11. The first epigram, which identifies Eustathios as the pa
tron, describes it thus:

O Emperor, slayer of the Medes, these gifts does Eustathius, the father and 
son of thy Rome, bring unto thee: a steed for thy Victory, a second Victory holding 
a wreath, and thyself seated on this steed that is as swift as the wind. May thy 
might, O Justinian, stand high, and may the defenders of the Medes and Scythians 
remain forever chained to the groundu.

The second epigram, which mentions the Praetorian Prefect Julian, refers 
to the provenance of the materials for the sculpture:

Bronze from the Assyrian spoils has fashioned, all at once, a steed, an 
emperor, and Babylon destroyed. It is Justinian, and Julian, who bears the yoke of 
the East, has set him up as a witness to the slaying of the Medes12.

The Barberini ivory (fig. I)13 seems to correspond to the iconography of this 
Justinianic monument. Made from five panels of ivory (the right-hand section now 
lost), the central panel depicts the emperor Justinian mounted with a Victory 
balancing on a globe next to him. At the bottom right a reclining female figure 
personifies the defeated Libyan province, and raises a hand to touch the sole of 
the emperor’s foot, thus acknowledging his sovereignty over her. To the left of the 
emperor a Persian, on the verge of flight, contemplates the Emperor, making an 
awestruck gesture. On the lower panel Persians and Libyans offer tribute to the 
emperor, led by a Victory who stands in the centre between them. On the left- 
hand panel an army officer is offering another Victory to the emperor while on 
the upper panel Christ, holding a cruciform staff and inscribed in a roundel held 
aloft by two angels, is blessing him. The symbols of the sun, the moon and the stars 
are depicted in the roundel to the left and right of the bust of Christ. The strictly 
hierarchical axis which pervades the whole composition of the Barberini ivory is

10. A. Cameron, Some Prefects Called Julian, Byzantion 47 (1977), 42-64. See also P. Speck, 
Ein Reiterrelief Justinians I. im Hippodrom (Appendix Planndea 62 und 63), in Ποίκιλα Βυζαντινά 
6, Bonn 1987,341-347.

11. The Greek Anthology (ed. Patton), Book XVI, no 62, 192-193. Translated by Mango, The 
Art of the Byzantine Empire, 117-118. Cameron, op.cit., 42 ff.

12. The Greek Anthology (ed. Patton), Book XVI, no 63, 194-195. Translated by Mango, The 
Art of the Byzantine Empire, 118. Cameron, op.cit., 42 ff.

13. For the Barberini ivory see Byzance. L'art byzantin dans les collections publiques françai
ses, Paris 1992, no 20,63-66 where earlier bibliography. See also K. Wessel, Das Diptychon Barberini, 
in Akten des XI. Internationalen Byzantinisten Kongresses, München 1960,665-670. A. Cutler, Bar- 
beriana: Notes on the Making, Content, and Provenance of Louvre, OA. 9063, in Tesserae: Festschrift 
für Josef Engemann, Münster 1991, 329-339, reprinted in idem, Late Antique and Byzantine Ivory 
Carving, Aldershot 1998, IV.
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designed to emphasize an imperial triumph and to be the artistic expression of the 
idea that God had chosen the emperor Justinian to rule over both East and West.

Transformed to reflect a medieval viewpoint, but drawing on roots deep in 
Late Antiquity, the depiction of a conquering emperor on horseback, subjuga
ting nations and peoples, finds artistic expression on the silk panel which be
longs to the cathedral treasury in Bamberg (fig. 2). As in the Barberini ivory, we 
are confronted with the depiction of an anonymous, equestrian emperor, hol
ding a standard, with two female figures, personifications of conquered pro
vinces or cities, one offering a plumed helmet or tonfa and the other a crown. 
These two symbolic objects automatically evoke notions of victory and power 
respectively. In my opinion, the crown being offered by one figure means that 
she is acknowledging the emperor’s authority over her territory; the tonfa being 
offered by the other figure symbolizes the emperor’s victories over her domi
nion or nation. I have concluded that the figures should most probably be identi
fied as follows: the emperor as Nikephoros Phokas, and the two personifications 
of cities as Mopsuestia and Tarsos14. Mopsuestia, which Nikephoros defeated 
after a siege, is offering him the tonfa, while Tarsus, which surrendered without 
a fight, offers the crown. Nikephoros elected to parade the gates of the two 
conquered cities in his triumph, and having had them gilded, he dedicated them 
to Constantinople.

If Nikephoros had not been murdered, Leo the Deacon tells us15, he would 
have extended the boundaries of the empire as far as India, where the sun rises, 
and to the ends of the earth, where it sets. And in a poem dedicated to Nikepho
ros the poet John Geometres presents him as the earth personified:

Just like the Earth, he spreads his arms out wide, his conquering right arm 
[extended] towards the east and the other to the west... Embrace, O sun, your co
rnier, who governs that which you govern, and you, O sky, depict the ruler’s 
trophies, because only your breadth can encompass his victories, make garlands 
of the stars and crown his right arm and his head16.

In the middle Byzantine period the emperor is depicted as the rising sun in 
two large relief roundels, measuring 90 cm. in diameter, one of which is now hou
sed in the Dumbarton Oaks collection (fig. 3) and the other preserved in the 
Campiello de Ca’ Angaran in Venice (fig. 4)l7.The full-length, frontal figures of

14. T. Papamastorakis, The Bamberg Hanging Reconsidered, DChAE 24 (2003), 375-392.
15. Leo the Deacon (ed. C.B. Hase), Bonn 1828,81.7-10.
16. PG 106, no a, 902C-903A.
17. The two relief roundels were considered as works of the end of the twelfth century, see H. 

Peirce - R. Tyler, Three Byzantine Works of Art. A Marble Emperor-Roundel of the twelfth Century,
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the emperors are placed against a ground covered with decorative motifs made 
up of quatrefoils arranged radially in concentric circles; they each hold a globe 
with a cross and a military standard, the symbols par excellence of the oikoume- 
ne and dominance respectively.

Recently, on the basis of the facial characteristics, M. Hendy18 and G. Vi- 
kan19 have identified the imperial figure in the Venice relief as Alexios Komne- 
nos (fig. 5). Moreover they considered the two roundels so similar that they 
argued they must have been made at the same time in the same workshop or by 
the same artist, and have come from the same composition, which might perhaps 
also have included a central relief with the figure of Christ. Accordingly, they 
identified the emperor in the Dumbarton Oaks roundel as John II Komnenos, 
believing that he was being depicted as co-emperor and dated the two reliefs to 
the period 1110-1118 (fig. 6).

The iconography of the two is indeed similar, but their style and technique 
do not support the notion that they were produced by a single artist or in the sa
me workshop, and they certainly do not look as if they come from one and the 
same monument.

On the Dumbarton Oaks roundel the absence of a frame results in the em
peror being thrust forward, projecting out into space. By contrast the relief now 
in Venice has a broad frame, which has the effect of reducing the scale of the im
perial figure and making it seem trapped in the roundel. Thus, if the two works 
are seen as belonging to a single composition, irrespective of how they are pla
ced within that composition, the figure on the Dumbarton Oaks roundel is 
bound to appear much bigger than the corresponding figure on the relief from 
Venice, reversing the roles of emperor and co-emperor attributed to them, 
which would be quite inappropriate - the emperor being bound to take prece
dence in any such composition.

But not even the execution of the figures is the same. The depiction of the 
suppedaneum is quite different in the two works. The emperor’s sceptre in the

DOP 2 (1941), 1-9. See also K. Weitzmann’s review of Peirce and Tyler supra, in Art Bull. 25 (1943), 
163-164. A. Grabar, Sculptures byzantines du moyen age II (Xle - XlVe siècle), Paris 1976, no 150, 
142-143. A. Rizzi, Scultura esterna a Venezia·, corpus delle sculture erratiche all’aperto di Venezia e 
delle sua laguna, Venice 1987, no 349,512- 513.

18. M. Hendy, Alexius I to Michael Vili (1081-1261), in Catalogue of the Byzantine Coins in 
the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection (eds. A. Bellinger, P. Grierson), voi. 
4, Washington D.C. 1999,145-150.

19. G. Vikan, Catalogue of the Sculpture in the Dumbarton Oaks Collection from the Ptolemaic 
Period to the Renaissance, Washington D.C. 1995, no 40,104-108, with earlier bibliography.
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Venice roundel is slimmer and more clumsily executed than the one in the Dum
barton Oaks relief. Moreover the loroi worn by the two figures are not depicted 
in the same way and the length of their cloaks is different. The figure in the Veni
ce roundel is standing off-centre by comparison with the figure in the Dumbar
ton Oaks relief, which is standing squarely in the centre of the foot-stool. The 
concentric circles on the roundel from Venice have been clumsily executed, 
which is especially evident in the two ill-matched circles on either side of the 
emperor’s head. The drapery folds too are handled differently in the two works. 
The roundel from Venice has the superior treatment in this respect, just as it 
does in the overall depiction of the imperial figure.

Thus, I consider that the two works should no longer be considered as re
lated. Their similarities may owe more to the fact that one relief is a copy of the 
other. The depiction of an open-topped crown in both reliefs (figs. 4-5) is some
thing which I think may help date the two roundels. The imperial crown of the 
tenth and eleventh centuries was open at the top, as depictions of emperors in 
mosaics, ivories and manuscripts from the period show. But in the twelfth cen
tury, according to Anna Komnena, the imperial crown had a rounded top:

For the imperial crown was like one half of a sphere intricately wrapped 
around the head, decorated all over with pearls and precious stones20.

The imperial crown with a rounded top must have been in fashion by the 
early years of Alexios Komnenos’s reign, as a miniature illustrating the Humilia
tion of the Old Testament King David on f. 27r of the Psalter and New Testa
ment Manuscript Dumbarton Oaks cod. 3, dated to c. 1084, shows21. Tire round- 
topped crown decorated with pearls and precious stones that David is wearing 
(fig. 7) corresponds exactly with Anna’s description and is identical in shape and 
decoration to the crowns worn by John II Komnenos and his eldest son Alexios 
both on f. lOv of cod. gr. Urbinus 2 (1122-1125), and in the mosaic panel in the 
gallery of St Sophia (1122)22 (figs. 8-9).

The identification of the imperial figure on the Venice roundel as Alexios I 
Komnenos is very plausible, as may be confirmed by comparing it with other de

20. Anna Coirmene, Alexias (eds. D. Reinsch, A. Kambylis), Berlin 2001, III 4.1, 95.69-71.
21. Sirapie Der Nersessian, A Psalter and New Testament Manuscript at Dumbarton Oaks, DOP 

19 (1965), 153-183, fig. 6. A.Cutler, The Aristocratic Psalters in Byzantium, Paris 1984,91 If., fig. 323.
22. For the Vatican Library codex Urbinus 2, see I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illu

minated Manuscripts, Leiden 1976,79-83, fig. 46. For the depictions in mosaic of John II Comnenos 
and Alexios in the St Sophia, see R. Cormack, Interpreting the Mosaics of S. Sophia at Istanbul, Art 
History 4 (1981), 145, reprinted in idem, The Byzantine Eye: Studies in Art and Patronage, London 
1989, VIII. It should be noted that in twelfth century miniatures that depict Old Testament Kings, 
such as David and Solomon, the crowns are rounded top, copying the fashion of the time.
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pictions of that emperor23. However, since it is highly unlikely that both roundels 
would feature a style of crown that was old fashioned by the time they were carved, 
I can only conclude that the Venice roundel was created at the beginning of Alexios 
I’s reign and certainly before 1084, while the Washington relief must antedate his 
accession in 1081.

Although comparisons continued to be made between the emperor and the 
rising, unconquered sun of Late Antiquity throughout the middle Byzantine pe
riod, the eleventh-century ruler identified more than any other in encomia and 
poetry with the sun was Constantine Monomachos. Michael Psellos, in an 
encomium on Constantine addresses him thus:

You are like a bright sun which seems to have set off from a time and place, 
[that is] the palace, on a long journey, leaving a radiant trail of benefactions 
behind, contained within the circle of your virtues, [extending] to the ends of the 
earth and all over the land and sea... which is why God crowns you and spotlights 
your heroic deeds in the face of the enemy with greater brilliance. For who does 
not know of those you have conquered by force, the Scyths from the Taurus 
regions who were scattered by fire, the peoples who live around Great Armenia 
and pay tribute, the conquered Huns, the demoralised Persians, the rulers of great 
nations who approach and offer you their many-peopled lands24.

In my opinion Constantine Monomachos, the radiant and unconquered sun 
of the known world as described by Psellos, could well be the emperor in the 
Washington relief.

Since the whole of creation is governed by a single God, the Almighty, all 
earthly power is exercised by his chosen representative, the emperor. Corre
sponding to the one God there is one supreme authority on earth: the authority 
of a single emperor. And a single universal empire corresponds to that universal 
emperor. One of the new iconographie motifs created under the Macedonian 
dynasty to show its universal pretentions was the crowning of the emperor, 
either through the intervention of divine mediators or directly by God Himself.

An ivory top from a sceptre (now in the Berlin Staatliche Museen) (fig. 10) 
shows the Virgin, accompanied by an archangel, conferring power on an empe
ror25. In this case the figures are set against an architectural backdrop, which is

23. Hendy, op.cit., 147.
24. M. Psellos, Orationes Panegyricae (ed. G.T. Dennis), Leipzig 1994, 81.29-90.35 and 85.122- 

86.131. The comparison of Monomachos with the sun is encountered in numerous encomia dedica
ted to him by Psellos, see, op.cit.. oration 1,2,4.

25. K. Corrigan, The Ivory Sceptre of Leo VI: A Statement of Post-Iconoclastic Imperial 
Ideology, Art Bull. 60 (1978), 407-416.
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thought to represent the interior of the Great Church in Constantinople and 
which, when combined with the inscriptions, points to the annual celebration of 
Pentecost. On one side the Lord of Creation is flanked by the chiefs of the a- 
postles, representing the Christian oikoumene. On the other side the emperor 
Leo VI the Wise is depicted, wearing the loros and holding orb and sceptre, 
being crowned by the Virgin, while an archangel stands behind her, clad in a lo
ros and bearing an orb and a sceptre. These three figures, the Virgin, protectress 
of the city, the Archangel, appointed protector of Israel by God, and Leo (placed 
symmetrically in relation to the Archangel in imitation of his role), appointed by 
God to be protector of the New Israel, in other words of the chosen people, all 
point to a politico-religious symbolism aimed at promoting Constantinople as 
the centre of the universe.

Tliy throne shall be as the sun before Him, and His eyes shall be looking to
wards thee... His rule as unto one excellent above all men, and hath set thee as a 
refuge upon a hill and as a statue of gold upon a high place, and as a city upon a 
mountain hath He raised thee up, that the nations may bring to thee their gifts and 
thou mayest be adored of them that dwell upon the earth, wrote Constantine Por- 
phyrogennetos26, addressing his son and expressing his view of the special rela
tionship between the Byzantine ruler and God, and of the emperor’s universal 
role on earth. An ivory (now in the Moscow Historical Museum) and dated after 
945, expresses this same view (fig. II)27: the one and only heavenly King is 
crowning with his own hands the only mortal ruler he has chosen to represent 
him on earth. And the mosaic in the church of S. Maria dell’Ammiraglio in Pa
lermo, which depicts the Norman King Roger II (1130-1154) in a similar compo
sition, shows just-how this view was appropriated by ambitious Western rulers28.

As long as there was a single emperor there was no problem. However, on
ce it became necessary for power to be shared among two or more people, the 
Byzantines, who always managed to get out of a tight spot, turned to other mo
dels. In order to come to terms with the single or indivisible authority which the 
political instability of the eleventh century had made of the imperial institution,

26. Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, vol. I (eds. Gy. Moravcsik, R.J.H. 
Jenkins), CFHB 1, Washington D.C. 1967,46.33-39.

27. A. Goldschmidt - K. Weitzmann, Die Byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. 
Jahrhunderts, Berlin 1934, voi. 2, no 35,35, fig. 35. Alice Bank, Byzantine Art in the Collections of So
viet Museums, Leningrad 1985,292, pi. 122.

28. E. Kitzinger, On the Portrait of Roger II in the Martorana in Palermo, Propozioni 3 (1950), 31- 
35, reprinted in idem, The Art of Byzantium and the Medieval West, Bloomington and London 1976,320- 
325; idem, The Mosaics of St. Mary of the Admiral in Palermo, Washington D.C. 1990,189 ff. pi. XXIII.
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they had only, based on what were in any case rather vague ideas, to associate 
imperial triarchies with the Holy Trinity to make a three-way split out of what 
had been a two-way relationship.

On f. 3r of Codex Sinait. gr. 364, Constantine IX Monomachos and the pur
ple-born Augustas Zoe and Theodora are depicted as the brightest of heavenly 
bodies, who nevertheless owe their brilliance to the one and only God (fig. 12)29. 
Christ is seated on a rainbow above them, making a blessing gesture. From his 
hands rays of light shine down on the two augustas, while more rays, emitted this 
time from his feet, pass through a tiny crown which hangs suspended in the air, 
directed at the emperor. It is a pictorial representation of a situation which 
required imperial power to be exercised by not just one or even two, but three 
people. The content of the epigram which frames the miniature entirely justifies 
the image, comparing the triarchy of imperial personages with the Holy Trinity:

Oh Saviour, as the one Pantokrator of the Trinity, may you protect the 
radiant trinity of the earthly rulers, the mightiest lord Monomachos and the pair 
related by blood, the offshoot of the purple30.

John Mavropous too compares Constantine, Zoe and Theodora with the 
three persons of the Holy Trinity in a letter he addresses to the Emperor Consta
ntine Monomachos and in one of his epigrams dedicated to that same empe
ror31. In two other epigrams by this same author referring to the three above 
mentioned imperial personages the emperor corresponds to the sun, his consort 
Zoe to the moon and his sister-in-law Theodora to a bright star32.

The equating of the emperor with the sun and the empress with the moon 
is found again in the miniature on f. 5r of a Psalter in the Vatican Library (Vat. 
Barberini gr. 372) in which the young emperor Michael Doukas is depicted in 
the centre with his mother the Augusta Evdokia on his right and her second hus
band, the emperor Romanos IV Diogenes, on his left (fig. 13)33.The Pantokrator

29. K. Weitzmann - G. Galavaris, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illumi
nated Greek Manuscripts, voi. I: From the Ninth to the Twelfth Century, Princeton, New Jersey 1990, 
65-68. Anna Marava-Hatzinikolaou, Τριφεγγής ένθεος μοναρχία, DChAE 21 (2000), 221.

30. Translated by Weitzmann - Galavaris, op.cit., 66.
31. See respectively lohannis Euchaitorum Metropolitae, (ed. P. de Lagarde), Götingen 1882, 

no 125,69 and A. Karpozilos, Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου τον Ιωάννη Μανρόποόος, 
Ioannina 1982,73.71-75.

32. lohannis Euchaitorum Metropolitae, op.cit., no 54,1.121-129, no 55,1.7,35-47. See also A. 
Kazhdan, Some Problems in the Biography of John Mauropous. II, Byzantion 65/1 (1995), 365-366, 
374. A. Karpozilos,The Biography of Ioannes Mauropous Again, Eltenika 44 (1944), 60.

33. For the identification of the figures see the recent study of Marava-Hatzinikolaou, op.cit., 
221-226. Irmgard Hutter, Le copiste du Métaphraste. On a Center for Manuscript Production in Eie-
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is handing a crown to an angel, who in turn places it on the head of Romanos 
while two other angels crown the other two imperial figures. The asymmetry is 
due to the fact that Evdokia and Michael were already crowned. Despite the 
fact that the psalter was written and decorated as a gift for the young Michael, 
the coronation of Romanos is incorporated into the miniature. The four lines of 
verse inscribed in the border of the miniature are intended to justify the some
what confused situation as regards power sharing:

Whom the triple enlightening Holy Kingdom (i.e. the Holy Trinity), may 
safeguard so that they administer the sceptres of power peacefully and wisely 
during many and undisturbed years34 35.

They form the last four lines of a long epigram inscribed on f. 4v which begins: 
The ruler and Shepherd of the World and the cosmos, who has found David 

worthy to carry the sceptre, has Himself placed the crown on your head, oh mighty 
king of the whole inhabited earth.... He now crowns you together with your wife, 
giving another moon to the sun of the world33.

The epigram relates to the three figures in the miniature on f. 5r and ex
plains why they have been depicted together, how Romanos had been divinely 
chosen, his crowning as emperor and the fact that the manuscript was intended 
as a gift for the young emperor. When the two male figures were overpainted in 
the fourteenth century, the epigram was copied, slightly changed, onto a new leaf 
which replaced the original.

The attempt by imperial propagandists to promulgate their universalist 
views throughout the Byzantine territories is revealed in the depiction of the 
two co-emperors, Basil and Constantine, in the earliest surviving example of an 
Exultet roll, now in Bari and dated to 1024-1025 (fig. 14)36. The two emperors 
are depicted in frontal fashion standing, one next to the other, equal, with per
haps slightly greater prominence given to Basil who stands to the right of 
Constantine as first among equals. As well as a cross, Basil holds a standard and 
Constantine an orb. Though the orb brings to mind an iconography of the court, 
the standard suggests the field of battle. Thus, the Bari Exultet roll shows the

venth-Century Constantinople, in / manoscritti greci tra riflessione e dibattito, Atti del V colloquio 
internationale di paleografia greca (ed. G. Prato), Firenze 2000,557, dates the codex to around 1060.

34. Translated by Spatharakis, op.cit., 27.
35. Marava-Hatzinikolaou, op.cit., 223-224. Translated by Spatharakis, op.cit., 34-35.
36. For the dating of the Exultet, see Spatharakis, op.cit, 91-95. Splendeur de Byzance, Brussels 

1982,60 (Jaqueline Lafontaine-Dosogne). Splendori di Bisanzio, Milan 1990, no 89,220, fig. in 222- 
223. See also H. Belting, Byzantine Art among Greeks and Latins in Southern Italy, DOP 28 (1974), 
5,15-16,21, fig. 28. G. Cavallo, Rotoli di Exultet dell’Italia meridionale, Bari 1973, 99-129.
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two important qualities expected of an emperor: to be both administrator and 
protector of the empire, qualities which in this case are shared equally between 
the two brothers born in the purple. Both the depiction of the emperors and the 
inscribing of the names of their successors, which were read out each time the 
scroll was unrolled, reveal the strategy behind the Byzantine propaganda which, 
at that time - prior to the Norman conquest - was attempting to dominate 
[Southern] Italy.

The Byzantines were quite realistic and understood that world domination, 
if not exactly a utopian dream, was at the very least a distant goal. And they 
knew very well that war was not always the best solution, at least in instances 
where they could exercise diplomacy37. They attempted to bind other Christian 
rulers to the empire by diplomacy through a notional kinship, based on the idea 
of the emperor as the pater familias, who holds the reins of his household. Once 
this relationship had been established, they went on to build all sorts of fantastic 
ties with supposed sons and brothers. These ties could be emphasized ceremo
nially by ‘adoption’, or by conferral of court titles or giving of diplomatic gifts, 
thus establishing to some degree their title to non-Byzantine or former Byzanti
ne territories.

An artistic expression of this approach can be seen in the corona graeca of 
the crown of Hungary, which was sent as a diplomatic gift from the emperor Mi
chael VII Doukas to the Hungarian ruler Geza I some time between 1074 and 
1077 (figs. 15-16)38. The famous ‘crown of St. Stephen’ was a symbol of Hunga
rian kingship for centuries, despite the fact that it was originally intended to be 
worn by a woman, as can be deduced from the triangular tops to the front panels.

Christ is depicted on the front, on the enamel plaque attached to the arched 
strip surmounting the diadem, while on the diadem itself, to right and left of him, 
the archangels Michael (fig. 17) and Gabriel turn to face him. They in turn are 
flanked by the military saints, George and Demetrios (fig. 18). On the back of 
the crown the enamels are arranged in complementary fashion: on the enamel 
plaque attached to the arched strip surmounting the diadem on the back we see 
the emperor Michael VII Doukas (fig. 19), while on the diadem itself, to his 
right, we see the porphyrogennetos Constantine Doukas (fig. 20) with Geza I, 
the Hungarian ruler, on his left (fig. 21). They, in turn, are flanked by the healing

37. N. Oikonomides, To όπλο του χρήματος, in Byzantium at War (9th-12th c.), Athens 1997,261-268.
38. On the crown of Hungary see J. Deér, Die heilige Krone Ungarns, Wien 1966. See also K. 

Wessel, Byzantine Enamels from the 5th to the 13th Century, Greenwich, Connecticut and New York 
1968, no 37,110-115. R. Cormack, But is it Art?, in Byzantine Diplomacy (eds. J. Shepard, S. Fran
klin), London 1992, 230-231.
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saints Kosmas and Damian, who are turning their gaze on the two princes. It is 
evident that the two sides of the crown are referring to two different but 
corresponding kingdoms: the heavenly kingdom and its earthly counterpart.The 
former is represented by the Christ Pantokrator and the archangels, while the 
latter is represented by the Byzantine emperor, his heir and the Hungarian king. 
The clarity of the symbolism leaves no doubt that the original arrangement of 
the enamels has been preserved.

On this crown the Byzantine Emperor Michael VII Doukas mirrors the 
Christ Pantocrator. Equally, his purple-born son and heir and the Hungarian 
king mirror the two archangels. However, a distinction is made between the two 
princes: Geza has no halo. Despite the fact that, as an ‘adoptive’ son of the em
peror, he belongs to the Byzantine oikoumene, this marks him out as occupying 
an inferior position to that of Constantine Doukas, the porphyrogennetos.

Diplomatic relations between the Byzantines and neighbouring peoples we
re often made even closer through marriages arranged even beyond the bounda
ries of the empire by advocates of the notion of a universal empire. The enamels 
decorating the Georgian Khakhuli triptych (fig. 22) created an exceptional work 
which underlines the diplomatic and family ties between the Georgian rulers and 
the Byzantine emperors. The choice of Byzantine enamels for the triptych as well 
as the fact that some of them were given pride of place (above all the enamel 
depicting the coronation of the Byzantine emperor Michael VII Doukas and the 
Georgian Princess Maria of Alania) reveal that the policies and artistic tastes of 
the Georgian Ruler Demetre I (1125-1154), who commissioned the triptych in 
the early years of his reign, were consciously oriented towards Byzantium and 
formed part of the identity he sought to create for himself39.

The plaque depicting the coronation of Michael VII Doukas and Maria of 
Alania is set at the very top of the triptych, that is to say it occupies the most im
portant position in relation to the other enamels and it is visible whether the tri
ptych is open or closed.The reason for its privileged status lies in its iconography 
which reveals the outstanding position the Georgian princess acquired as a By
zantine empress. The Coronation enamel and five other enamels, which are all 
set in the central panel of the triptych, come from a single group. The other five 
enamels depict an enthroned Christ, the Virgin, John the Baptist and two ar
changels and have been set within distinct frames, in order to enhance their im
portance and to distinguish them from the other enamels on the triptych.

39. T. Papamastorakis, Re-Deconstructing the Khakhuli Triptych, DChAE 23 (2002), 225-251.
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The precious object to which these six enamels originally belonged was a 
votive crown, which, on the basis of the Coronation plaque, can be dated to the 
reign of Michael VII Doukas, 1071-1078 (figs. 23-24)40. The arrangement of the 
enamels on the crown created two independent but complementary groupings 
which were intended to emphasize the particular benevolence with which the di
vine personages regarded the emperors and the special relationship which 
bound them to one another. It was perhaps the best possible gift to send to Ma
ria’s native land and it was the most important relic in the collections of David 
IV (1089-1125) and Demetre I, as can be seen from the special frames that were 
constructed within the triptych for the enamels which had belonged to this 
crown before its dismemberment.

The use of formal symbols of powers, such as the orb and the crown to ex
press universality, as well as the similar role played by gifts given by Byzantine 
emperors to foreign rulers with whom they wished to develop and maintain 
feudal ties, has been acknowledged above. However, there are also connotations 
of universality in relation to imperial authority in the gifts offered to the empe
ror by his subjects. Epigrams intended for inscribing on these objects invariably 
refer to their circular form.

An epigram recorded in a manuscript in Venice, Marciana gr. 524, entitled 
On a gold hanging on which is depicted the campaign against Iconium4I, refers 
to a gold cup belonging to the emperor Manuel Komnenos which depicts his 
campaign in Iconium in which he vanquished and enslaved his enemies. The 
imperial wine goblet is compared with the emperor’s ability to measure the 
breadth of the oceans with the palm of his hand:

If need should arise for the span of the sea
To be measured with the spread of a human palm
It will have to be inscribed within the circle of the gold vessels
Each of which has been held in the grasp of the Emperor Manuel.
Another epigram, entitled On a gold vessel on which is depicted our Holy 

Emperor triumphing over the Sultan42, refers once more to a gold cup which de
picted the emperor Manuel Komnenos trouncing the Sultan of Iconium. The 
gold cup seems to shine all the more for having the ‘golden’ Manuel, Emperor

40. Ibidem, 239-243.
41. S. Lambros,O Μαρκιανός κώδιξ 524, NE 8 (1911), no 333,176-177.The lemma of the epigram 

refers to a hanging, but the content of the epigram makes it clear that the subject is a gold drinking 
vessel. See also, P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993,473,475.

42. Lambros, no 315,172. Translated by Mango, The Art of the Byzantine Empire, 228. Magda
lino, op.cit., 473,475.
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of New Rome, depicted on it in such a masterly fashion. The whole world was 
not sufficient to contain what had been depicted on the drinking vessel:

The vessel is of gold whose brilliance
seems to glisten in an unusual manner:
for represented on it are the feats
of Manuel, Emperor of New Rome,
who is himself like gold, both in mind and body.
What the entire orb of the earth is insufficient 
(to contain) has been delineated round the vessel...
By virtue of their circular form, but also because of the purpose they ser

ved, wine cups -vessels of masculinity par excellence which, among other things, 
showed the self-control an emperor had to possess- were suitable objects for 
expressing universalist views.

However, in yet another epigram in the same codex entitled On a gold belt, 
which refers to a gold belt given to Manuel Komnenos by his wife Maria of 
Antioch, the emperor is identified as ruler of the world43:

Made of pearls, of precious stones and gold 
This belt, which I wove, I give to you...
May God encircle you with might
And circumscribe the circumference of the world with your sovereignty.
The notional universe (oikoumene) covered the whole earth to its furthest 

limits, where it met the surrounding seas. The principal light-giving body in the 
heavenly firmament, the sun, oversaw the whole of the universe from its daily 
orbit as it passed from East to West. The universality of the Byzantine emperor 
was inevitably expressed by means of the sun’s disk, the sphere of sky and sea 
which encircles the earth. For the Byzantines the emperor was not only the 
whole world but the life-giving sun too. Within the universe of the Byzantine 
oikoumene relationships with other, subject peoples and their fate could be 
compared with the orbit of the various heavenly bodies circling the earth or the 
sun. Yet the whole of this system of symbols involving the earth, the stars and 
the planets, was directly connected with time. The sun appears in the East and 
disappears in the West, determining the beginning and end of the days, which 
succeed one another, measuring the passage of time through all eternity.

43. Lambros, op.cil., no 336,178.
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Fig. 1. Musée du Louvre, Paris. The Barberini ivory

Fig. 2. Diözesanmuseum, Bamberg. The Bamberg Flanging. Nikephoros Phokas
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Fig. 3. Dumbarton Oaks Collection. Marble Roundel. Constantine IX Monomachos (?)

Fig. 4. Campiello de Ca’ Angaran, Venice. Marble Roundel. Alexios 1 Komnenos (?)
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Fig. 5. Campiello de Ca’ Angaran, Venice. Marble Roundel. Alexios I Komnenos (detail)

Fig. 6. Dumbarton Oaks Collection. Marble Roundel. Constantine IX Monomachos (detail)
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Fig. 7. Dumbarton Oaks Collection. Cod. 3, f. 27r, Psalter and New Testament 
Manuscript. The Flumiliation of David

Fig. 8. Biblioteca Apostolica Vaticana. Cod. gr. Urbinus 2, f. lOv. John II Komnenos 
and the porphyrogennetos Alexios Komnenos



98 TITOS PAPAMASTORAKIS

Fig. 9. St Sophia. Istanbul, mosaic panel in the gallery. John II Komnenos (detail)

Fig. 10. Staatliche Museen, Berlin. Ivory sceptre-finial. Leo VI
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Fig. 11. Historical Museum, Moscow. Ivory panel. 
Coronation of Constantine VII Porphyrogennetos

Fig. 12. Monastery of St Catherine, Sinai. 
Cod. gr. 364, f. 3r. Constantine IX 
Monomachos, Zoe and Theodora
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Fig. 13. Biblioteca Apostolica Vaticana. Cod. gr. Barberini 372, f. 5r. Romanos IV 
Diogenes, Evdokia Makremvolitissa and Michael VII Doukas

Fig. 14. Archivio della Cattedrale, Bari. Exultet roll no 1. Basil II and Constantine VIII
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Fig. 15. Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest. St Stephen’s Crown 
(The Holy Crown of Hungary). A view of the front side

Fig. 16. Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest. St Stephen’s Crown 
(The Holy Crown of Hungary). A view of the back side
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Fig. 17. Magyar Nemzeti Muzeum, 
Budapest. St Stephen’s Crown 
(The Holy Crown of Hungary). 

Archangel Michael (detail)

Fig. 18. Magyar Nemzeti Muzeum. 
Budapest. St Stephen's Crown 
(The Holy Crown of Hungary). 

St. Demetrios (detail)

Fig. 19. Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest. St Stephen’s Crown 
(The Holy Crown of Hungary). Michael VII Doukas (detail)
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Fig. 20. Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest. Fig. 21. Magyar Nemzeti Muzeum,
St Stephen's Crown (The Floly Crown of Flungary). Budapest. St Stephen’s Crown
The porphyrogennetos Constantine Doukas (detail) (The Floly Crown of Hungary).

The Hungarian ruler Geza I (detail)

Fig. 22. Georgian State Museum of Fine Arts, Tbilisi. The Khakhuli Triptych
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Fig. 23. Georgian State Museum of Fine Arts, Tbilisi. The Khakhuli Triptych. 
Coronation plaque. Michael VII Doukas and Maria of Alania (detail)



Fig. 24. Georgian State Museum of Fine Arts, Tbilisi. The Khakhuli Triptych. 
Reconstruction of the crown
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PAUL MAGDALINO

Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΜΦΑΑΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Για τους Βυζαντινούς, ο τίτλος του παρόντος τόμου θα ήταν αυτονόητος, κα
θώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ταύτιζαν την οικουμένη με την αυτοκρατορία 
τους. Ο τρόπος με τον οποίο εννοούσαν την ταύτιση ήταν ταυτόχρονα πολύ ασα
φής και πολύ ακριβής. Ως προς τον καθορισμό και την έκταση της οικουμένης ού
τε είχαν σαφή αντίληψη, αλλά ούτε κι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα. ‘Οικουμένη’ σή- 
μαινε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε το σύνολο της κατοικημένης γης είτε τον 
γεωγραφικό χώρο όπου η επικρατούσα θρησκεία ήταν ο χριστιανισμός είτε ακόμη 
τα εδάφη της αυτοκρατορίας. Όποιος μιλούσε για ‘τα πέρατα της οικουμένης’ δεν 
είχε ιδέα πού να τα τοποθετήσει στον ανύπαρκτο σχεδόν χάρτη (και ας επισημά- 
νουμε εδώ πόσο ελάχιστα ανεπτυγμένη ήταν η βυζαντινή χαρτογραφία, η οποία 
ουσιαστικά είχε παραμείνει στο επίπεδο της μικρογραφίας του Κοσμά Ινδικο- 
πλεύστη που κοσμεί το εξώφυλλο του τόμου αυτού)· το μόνο βέβαιο είναι ότι κα
νένας από τους συγγραφείς που χρησιμοποιούσαν τη στερεότυπη αυτή φράση δεν 
θα σκεφτόταν ποτέ να επισκεφτεί τέτοια απόμακρα μέρη. Σε ό,τι αφορά ωστόσο 
στο κέντρο της οικουμένης και το πού βρισκόταν, δεν υπήρχε περιθώριο για αμφι
σβήτηση ή αδιαφορία, καθώς όλοι οι εγγράμματοι βυζαντινοί ήξεραν πολύ καλά 
ότι ήταν η Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου κατοικούσαν ή θα ήθελαν να κατοικούν 
κι εκείνοι. Τα πρωτεία της Κωνσταντινούπολης ως κέντρο και κορυφή της οικου
μένης εκφραζόταν με διάφορους τρόπους. Χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με 
τα παλαιά πολιτικά και θρησκευτικά κέντρα της αρχαιότητας, τη Poi μη και τα Ιε
ροσόλυμα, μια σύγκριση που καθιερώθηκε ως μέρος της επίσημης ιδεολογίας. Ως 
εκ τούτου, από το 381, η Κωνσταντινούπολη απέκτησε το επίθετο της Νέας Ρώ
μης, που έγινε βασικό στοιχείο του τίτλου του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο 
οποίος, από τον 5ο αιώνα, υπέγραφε ως «αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης καί οικουμε
νικός Πατριάρχης»1. Γύρω στο έτος 500 μ.Χ. απαντά για πρώτη φορά η ανεπίση
μη και κάπως επιτηδευμένη προσφώνησή της ως Νέα Ιερουσαλήμ. Από την

1. Βλ. G. Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Παρί

σι 1974,454-482.
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Παλαιό Ρώμη μεταφέρθηκε η ιδέα της πρωτεύουσας ως του κατ’ εξοχήν αστικού 
κέντρου του κόσμου, με αποτέλεσμα η Κωνσταντινούπολη να αποκαλείται «κοινή 
πατρ'ις των 'Ρωμαίων» ή «βασιλίς των πόλεων» ή «βασιλεύουσα πόλις», ή απλώς 
«ή Πόλις» και ας σημειώσουμε ότι η διατήρηση της τελευταίας έκφρασης στη 
γλώσσα των Νεοελλήνων, ήτοι των Ρωμιών, είναι η τελευταία ζωντανή απήχηση 
του αρχαίου ρωμαϊκού συνδυασμού Urbis et Orbis. Τέλος, η ‘κεντρικότητα’ της 
Κωνσταντινούπολης εκδηλωνόταν ακόμα πιο περιγραφικά στις δύο εκφράσεις 
που αποτελούν τον τίτλο της ανακοίνωσης αυτής, και που αποδόθηκαν στη νέα 
πρωτεύουσα λίγες δεκαετίες μετά την ίδρυσή της· η Κωνσταντινούπολη ήταν ο 
«οφθαλμός τής οικουμένης» και, πιο σπάνια, ο «όμφαλός τής γης»2.

Με τη διπλή αυτή εικόνα οι λόγιοι και ευρυμαθείς Βυζαντινοί δεν εννοούσαν 
ότι το μάτι γειτονεύει με τον ομφαλό, ούτε ότι διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο στη λει
τουργία του σώματος- πρόκειται για ένα ρητορικό επιτήδευμα που χρησιμοποιεί
ται για να τονίσει, με την επιτυχή ομοιοηχία των λέξεων, την παγκόσμια σημασία 
της Κωνσταντινούπολης και της γεωγραφικής θέσης που κατείχε στον κόσμο. Η 
σωματική αναλογία δεν χρησιμοποιήθηκε με συστηματικότητα και για το λόγο 
αυτό δεν πρέπει να της δώσουμε υπερβολική σημασία, πολλώ μάλλον δεδομένου 
του ότι η χρήση της υπηρετούσε εύστροφα άλλους ρητορικούς σκοπούς· οφθαλ
μός της οικουμένης μπορούσε να είναι, κατά περίσταση, ο αυτοκράτορας ή η Αγία 
Σοφία3. Η αναλογία όμως δίνει αφορμή να εξετάσουμε τη θεώρηση της οικουμε- 
νικότητας της Κωνσταντινούπολης. Θα δούμε παρακάτω, ξεκινώντας από τις δύο 
σωματικές μεταφορές του οφθαλμού και του ομφαλού, σε ποιά πραγματικότητα 
αντιστοιχούσε η προβολή της μεγαλούπολης ως οικουμενικής πρωτεύουσας. Θα 
προσπαθήσω να δώσω απάντηση σε μια βασική εριοτηση που προκύπτει από το 
γενικό θέμα του παρόντος τόμου. Δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν το 
κέντρο του οικουμενικού Βυζαντίου, σε ποιό βαθμό η ύπαρξή της ήταν απαραί
τητη για τον οικουμενικό χαρακτήρα του βυζαντινού πολιτισμού κατά τη μέση και 
ύστερη βυζαντινή περίοδο; Με άλλα λόγια, αν δεν υπήρχε η Κωνσταντινούπολη, 
θα είχε κανένα νόημα να μιλάμε για το Βυζάντιο ως οικουμένη σε μια εποχι'] που 
οι διαστάσεις του βυζαντινού κράτους συρρικνώνονταν όλο και περισσότερο;

Ο οφθαλμός είναι το όργανο που επιτρέπει στο ζωτικό οργανισμό να μην πε
ριορίζεται στο σώμα του ή στο άμεσο σωματικό περιβάλλον. Ο οφθαλμός βλέπει 
το περιβάλλον εισπράττοντας δέσμες φωτεινών ακτινών που αντανακλώνται από

2. Αγ. Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος MB', J. Bernardi (εκδ. καί μτφ.), Grégoire de Nazianze, 
Discours 42-43, [SC 384] Παρίσι 1992, 72· Θεμιστίου, Λόγοι, G. Downey (εκδ.), Themistii orations, 
Λειψία 1965-1974, τομ. Α', 124, και Β', 469· πρβλ. G. Dagron, L’Empire romain d’Orient au IVe siècle 
et les traditions politiques de l’hellénisme: le témoignage de Thémistios, TM 3 (1968), 90.

3. Βλ. Ράλλης-Ποτλής, Σύνταγμα, τόμ. B', 297, και Φώτιος, Ομιλίαι, 10.2 και 3.17.4.
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αντικείμενα, οι εικόνες των οποίων σχηματίζονται στη ρητίνη και ερμηνεύονται α
πό τον εγκέφαλο. Σύμφωνα όμως με μια αρχαία θεωρία, η όραση δεν είναι απλώς 
μια υπόθεση εισδοχής και αφομοίωσης, αλλά περιλαμβάνει και την εκπομπή βολί
δων από τον ίδιο τον οφθαλμό4. Καθώς η θεωρία αυτί] ήταν γνωστή στο Βυζά
ντιο, και αποδεκτή από τη λαϊκή πίστη που δεχόταν το βάσκανο μάτι5, πρέπει να 
την λάβουμε υπόψη μας όταν αναρωτιόμαστε τί ακριβώς ήταν ο οφθαλμός της 
οικουμένης με τα μεσαιωνικά δεδομένα. Ο ομφαλός βέβαια, είναι άλλο πράγμα. 
Είναι ένα τελείως άχρηστο μέρος του σώματος, ένας κόμπος δέρματος στη κοιλιά, 
που δεν έχει καμμία σχέση με το μάτι. Είναι όμως το άσβεστο σημάδι του παλαι
ού δεσμού του σώματος με το μητρικό οργανισμό, και θυμίζει την αρχή της ύπαρ
ξης όταν παρατηρείται από τον οφθαλμό. Με αυτόν τον τρόπο, ο οφθαλμός, το 
παράθυρο της ψυχής, που βλέπει προς τα έξω, γίνεται εσωστρεφής, αναπολεί το 
παρελθόν, και έτσι πραγματοποιείται η λεγάμενη ομφαλοσκοπία. Η θεματολογία 
είναι όντως τόσο πλούσια ώστε είναι άξιο απορίας πως κανένας λόγιος Βυζαντι
νός δεν έγραψε μια ηθοποιία με τίτλο Τίνας αν εϊποι λόγους ό οφθαλμός τής 
οικουμένης άτενίζων εις τον ίδιον όμφαλμόν;

Κατά τους συγγραφείς των επαίνων της Κωνσταντινούπολης, των laudes 
Constantinopolitanae που μελέτησε ο Erwin Fenster6, η Πόλη απολάμβανε όλα 
τα καλά του κόσμου χάρη στην κεντρική της θέση, το ήπιο κλίμα της και την 
πρόσβαση που είχε σε δύο θάλασσες και δύο ηπείρους. Αυτί'] η προνομιακή της 
θέση οφειλόταν μάλλον στο μέγεθος της, καθώς και στην πολιτική δύναμη της 
αυτοκρατορίας· γεγονός είναι πάντως ότι η Κωνσταντινούπολη είχε στη διάθεσή 
της υλικά αγαθά αλλά και ανθρώπους απ’ όλες τις γωνιές της αυτοκρατορίας. Ο 
τεράστιος, για τα δεδομένα της εποχής, πληθυσμός της κατανάλωνε τρόφιμα, ενώ 
η ίδια 1] πόλη χρησιμοποιούσε δομικό υλικό για τα μεγαλοπρεπή της κτήρια, και 
πολύτιμα εμπορεύματα κάθε λογής. Παράλληλα δεχόταν πλήθος επισκεπτών και 
μεταναστών, που έρχονταν ως διπλωμάτες, έμποροι, προσκυνητές, αιχμάλωτοι, 
δούλοι, ενώ άλλοι έρχονταν για δικονομικούς λόγους ή για να υποβάλλουν παρα
κλήσεις στον αυτοκράτορα, για να βρουν θέση στην Εκκλησία, στην κρατική διοί

4. Βλ. Αριστοτέλη, Μετεωρολογικά, 232α, 370α· Ευκλείδη, ’Οπτικά, 1-3· Κλαυδίου Πτολεμαίου, 
’Οπτικά, Β', 1-30, A. Lejeune (εκδ.), Leiden 1989, μτφ. A. Mark Smith, Ptolemy’s Theory of Visual 
Perception: An English Translation of the Optics, Transactions of the American Philosophical Society 
86.2, Philadelphia 1996,22-50,70-83· του ίδιου, Ptolemy anti the Foundation of Ancient Mathematical 
Optics. A Source Based Guided Study, [TAPS 89.3], Philadelphia 1999,26 κ.εξ.

5. Βλ. Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονική, εκδ. Βόννης, 110- Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολι
τισμός, Αθήνα 1948, τόμ. Α' 2,244-247.

6. Ε. Fenster, Laudes Constantinopolitanae, Μόναχο 1968.
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κηση ή για να εργαστούν στους μεγιστάνες7. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνεισέ- 
φεραν στο να αποκτήσει η Κωνσταντινούπολη αίγλη και διαστάσεις ενός σχεδόν 
μοναδικού στον κόσμο, αστικού χώρου, τουλάχιστον μέχρι τον 13ο αιώνα8.

Ιδιαίτερη σημασία για τον οικουμενικό χαρακτήρα της Πόλης είχαν τα πολύ
τιμα αντικείμενα που εισέφεραν οι αυτοκράτορες για να πλουτίσουν και να οχυ
ρώσουν συμβολικά την πρωτεύουσα εις βάρος των τόπων προέλευσης των πολύ
τιμων αυτών αντικειμένων. Πρόκειται αφενός για τα μνημεία της αρχαίας γλυπτι
κής που έφεραν ο Μέγας Κωνσταντίνος και ορισμένοι διάδοχοί του από διάφορα 
μέρη του ελληνικού κόσμου για να στολίσουν τις πλατείες, τον Ιππόδρομο, και άλ
λα δημόσια κτήρια9. Ο Ευσέβιος και ο Κωνσταντίνος Ρόδιος (10ος αιώνας) ισχυ
ρίζονται ότι σκοπός της μεταφοράς ήταν η στηλίτευση της αρχαίας ειδωλολατρι- 
κής θρησκείας10. Δεν αποκλείεται όμως απώτερος σκοπός να ήταν το να διαδεχθεί 
η νέα πρωτεύουσα, κατά κάποιο τρόπο, την τύχη των αρχαίων πόλεων της οικου
μένης. Οπωσδήποτε, η ενίσχυση της θεϊκής παρουσίας ήταν ο φανερός στόχος της 
ανακομιδής πολλών ιερών λειψάνων που πραγματοποιείτο από την αρχή, με απο
τέλεσμα να γίνει η Κωνσταντινούπολη, όπως είναι γνωστό, μια τεράστια λειψανο
θήκη11. Αν και ο Θεός και οι άγιοι ήταν πανταχού παρόντες, η παρουσία τους 
ήταν ιδιαίτερα έντονη εκεί που βρίσκονταν τα αισθητά τεκμήρια της εν σαρκί 
ζωής τους. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση της Κωνσταντινούπολης, η συλλογή 
λειψάνων απέβλεπε εν μέρει στην κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων στο χριστιανι
κό παρελθόν της Πόλης, η οποία δεν είχε τιμηθεί από τους πόδας του Ιησού, όπως

7. Βλ. γενικά Ρ. Magdalino, Constantinople and the Outside World, στον τόμο D. Smythe 
(επιμ.), Strangers to Themselves. The Byzantine Outsider, Aldershot 2000,149-162.

8. Για τις εντυπώσεις που προκάλεσε η Πόλη στους ξένους επισκέπτες, βλ. τις μελέτες των Α. 
Berger, R. Macrides και Μ. Angold στον τόμο R. Macrides (επιμ.), Travel in the Byzantine World, 
Aldershot 2002.

9. Βλ. γενικά C. Mango, Antique Statuary and the Byzantine Beholder, DOP 17 (1963), 55-75· 
για τον μνημειακό χώρο, βλ. F. A. Bauer, Stadt, Platz und Denkmal in der Spätantike. Untersuchungen 
zur Ausstattung des öffentlichen Raums in den spätantiken Städten Rom, Konstantinopel und 
Ephesos, Mainz 1996,143-268· για πρόσφατη συζήτηση της μεταχείρησης των αγαλμάτων στην Ύστε
ρη Αρχαιότητα, με πλήρη βιβλιογραφία, βλ. B. Caseau, Πολεμεΐν λίΟοις. La désacralisation des 
espaces et des objets religieux païens durant l’antiquité tardive, επιμ. M. Kaplan, Byzantina 
Sorbonensia 18, Παρίσι 2001,61-123.

10. Ευσεβίου Καισαρείας, Βίος Κωνσταντίνου, Γ' 54.3· Κωνσταντίνου Ρόδιου, Έκφρασις τον να
ού των Αγίων Αποστόλων, Ε. Legrand (εκδ.), Description des oeuvres d’art et de l’église des Saints- 
Apôtres de Constantinople, REG 9 (1896), 40 και ειδ. στ. 147-152.

11. Βλ. L. James, Bearing Gifts from the East: Imperial Relic Hunters Abroad, στον τόμο A. 
Eastmond (επιμ.), Eastern Approaches to Byzantium, Aldershot 2001,119-131.
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τα Ιεροσόλυμα, δεν είχε αποστολική παράδοση, όπως η Ρώμη, η Αντιόχεια και η 
Αλεξάνδρεια, ούτε πλήθος μαρτύρων, όπως π.χ. η Νικομήδεια12.

Η συγκέντρωση τόσων κειμηλίων στην Κωνσταντινούπολη μπορεί λοιπόν να 
θεωρηθεί ως μέρος του εγχειρήματος που σκοπό είχε να φέρει συμβολικά τον κό
σμο μέσα στα τείχη της πρωτεύουσας, να αναπαραστήσει την οικουμένη σε μικρο
γραφία. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η Νέα Ιερουσαλήμ, όχι μόνο εξαιτίας των 
πολλών και μεγάλων εκκλησιών, αλλά επειδή τα πολύτιμα ιερά λείψανα την καθι
στούσαν τόπο ιερό. Ενδεικτικά είναι τα λόγια του Νικολάου Μεσαρίτη στον επι
τάφιο λόγο που έγραψε για τον αδελφό του Ιωάννη. Διηγείται ένα επεισόδιο από 
τη νεότητα του τεθνεώτος· ο Ιωάννης, θέλοντας να προσκυνήσει τον Τάφο του 
Χριστού, μπήκε κρυφά σ’ ένα πλοίο που πήγαινε στη Παλαιστίνη, αλλά συνελή- 
φθη. Ο Νικόλαος λέει, ότι ο πατέρας τους επιτίμησε τον Ιωάννη με το επιχείρημα 
ότι η Παλαιστίνη εξουσιάζεται από βαρβάρους, και ότι το προσκύνημα στα Ιερο
σόλυμα είναι περιττό για τους κατοίκους της Νέας Ιερουσαλήμ.

Μή ôfjf èjf άλλοτρία γη παροικήσης, μή èjf άγνώστοις άνόράσιν ένδιατρίψης 
άσυμβάτοις τοϋ σοϋ ήθους, μή èjf άήθεσι. Γνωστός μεν εν τή Ιουδαίο γέγονεν ό 
Χριστός, άλλ’ονκ άφ’ήμών άπολέλευτται. Έκεΐ τάφος κνριακός, άλλ’ έφ ημάς αίό- 
θόναι και τά σονόάρια- Κρανίου τόπος εκεί, Σταυρός (Υ ενταύθα καί ύποπόόιον, 
ό εξ άκανθων ένειλημμένος προτίθεται στέφανος, ό σπόγγος, ή λόγχη τε καί ό κά
λαμος. Καί τί δει με τω λόγω συνείρειν πολλά;... Τόπος ουτος, ώ τέκνον, Ιεροσό
λυμα, Τιβεριάς, Ναζαρέτ, Θαβώριον όρος, Βηθανία καί Βηθλεέμ, καί σωτηρίας 
ούκ άμοιρεϊ...13.

Ανάλογη ήταν η περίπτωση της Νέας Ρώμης, αφού η αυτοκρατορική ιδεολο
γία δεν περιορίστηκε στην αναπαραγωγή των ρωμαϊκών θεσμών, όπως η σύγκλη
τος, και στην απομίμηση ρωμαϊκών κτηρίων, όπως ο Ιππόδρομος ή οι αγορές με 
τους μνημειακούς στύλους14. Ο αυτοκράτωρ Κώνστας Β', όταν επισκέφθηκε τη 
Ρώμη το 667, έδωσε εντολή να μαζευτούν τα περισσότερα χάλκινα αγάλματα από 
τις πλατείες της πόλης για να μεταφερθούν στη Κωνσταντινούπολη· η σχετική 
είδηση του χρονογράφου Παύλου του Διακόνου αξίζει να παραβληθεί προς την 
παλαιά δοξασία, που αναφέρει ο Ιωάννης ο Λυδός, ότι η Ρώμη θα χάσει την αυτο
κρατορία μαζί με τα αγάλματα15. Το φορτίο έπεσε στα χέρια των Αράβων, που έ-

12. C. Mango, Constantinople, ville sainte, Critique 543-544 (1992), 625-633.
13. A. Heisenberg (εκδ.), Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der 

Kirchenumion, I: Der Epitaphios des Nikolaos Mesarites auf seinen Bruder Johannes, SbBay, phil.- 
hist. Kl. (1922), 27-28.

14. Βλ. Bauer, όπ.παρ. και C. Mango, The Triumphal Way of Constantinople and the Golden 
Gate, DOP 54 (2000), 173-188.

15. Παύλου Διάκονοv. Historia Longobardoriim, E'. 11-13, G. Waitz (εκδ.), Hanover 1878,190- 
192· πρβλ. Ιωάννου Λυδού, Περί μηνών, Δ', 154.
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οτειλαν τα αγάλματα στο χωνευτήρι. Όμως η επιθυμία της Κωνσταντινούπολης 
για κειμήλια από την Παλαιά Ρώμη παρέμεινε και ικανοποιήθηκε με μύθους, ό
πως φαίνεται στις Παραστάσεις και τα Πάτρια, όπου αναφέρεται ότι διάφορα α
γάλματα της Πόλης προέρχονταν από τη Ρώμη16, ή στην παράδοση τη σχετική με 
τη ρωμαϊκή προέλευση των μαρμάρων της Πορφύρας, του γενέθλιου θαλάμου 
του Παλατιού, που απαντά σε κείμενα του 12ου αιώνα17. Η ιδέα, ότι τα γλυπτά 
μνημεία της Κωνσταντινούπολης είχαν σχέση με την κοσμική τύχη της, επιβίωνε 
στη μεσαιωνική πεποίθηση ότι πολλά αγάλματα ήταν στοιχειωμένα και αντιστοι
χούσαν είτε σε βασιλικά πρόσωπα είτε σε ηγέτες εχθρικών λαών18. Εξαιτίας αυτής 
της πεποίθησης πολλά αγάλματα ακρωτηριάστηκαν ή καταστράφηκαν. Γενικότε
ρα, η ιδέα της Κωνσταντινούπολης ως μικροκόσμου που εμπεριέχει συμβολικά 
την ‘ολότητα’ της οικουμένης διατυπώνεται με διάφορους τρόπους. Τρεις συγ
γραφείς του 6ου αιώνα, ο Ιωάννης Μαλάλας, ο Ιωάννης Αυδός, και ο Κόριππος, 
αναπτύσσουν τον κοσμικό συμβολισμό του Ιπποδρόμου19. Ο Παύλος Σιλεντιά- 
ριος, στην Έκφραση της Αγίας Σοφίας, συγκρίνει την εκκλησία με τον κόσμο, και 
παρ’ όλο που η σύγκριση αποτελεί κοινό τόπο του ρητορικού είδους, ο συγγρα
φέας την καθιστά επίκαιρη τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα ποικιλόχρωμα μάρ
μαρα του κτηρίου προέρχονταν από διάφορα μέρη της οικουμένης20. Ένα ανώ
νυμο κοντάκιο της ίδιας εποχής συγκρίνει την Αγία Σοφία με τον ναό του Σολο- 
μώντος επισημαίνοντας ότι ενώ ο ναός των Εβραίων είχε γίνει για ένα λαό, η 
Μεγάλη Εκκλησία είναι για όλους τους λαούς της οικουμένης21. Και ο Ψελλός 
χρησιμοποιεί την εικόνα του οφθαλμού της οικουμένης για να τονίσει πως η Κων
σταντινούπολη όχι μόνο δέχεται, αλλά και απεικονίζει την τέλεια κράση των τεσ
σάρων κλιμάτων της γης.

Έσπείσαντο γοϋν τι] πόλει καί αί των άνεμων φοραί αίγιαλοί τε καί Θάλαττα 
καί ό άήρ ταϊς άλύποις των ώρών ποιότησι συγκραθείς προσηνώς αυτή περικέχυ-

16. Scriptores originimi Constantinopolitanarum, Th. Preger, Λειψία 1901-1907,41,59,172,189, 
256,257.

17. Άννας Κομνηνής, Αλεξιάδα, Ζ', 2.4, D. R. Reinsch και A. Kambylis (εκδ.), Βερολίνο - Νέα 
Υόρκη 2001,205· Σαμουήλ Μαυρόποδος, Λόγος ανέκδοτος στον Κωδ. Υ-ΙΙ-10 του Εσκοριάλ, φ. 513ν.

18. Mango, Antique Statuary, 59-64.
19. Ιωάννου Μαλάλα, Χρονογραφία, Ζ', 5,1. Thurn (εκδ.), Βερολίνο - Νέα Υόρκη 2000,135-136· 

Ιωάννου Λυδού, Περί μηνών, Δ' 25· Flavius Cresconius Corippus, In landein Listini Augusti minoris, 
A', στ. 314-344, Averii Cameron (εκδ. και μτφ.), Λονδίνο 1976,45-46,93-94,143-147· πρβλ. και Dagron, 
Naissance d'une capitate, 330-338.

20. P. Friedländer (εκδ.), Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius, Λειψία - Βερολίνο, 1912, 
στ. 286-299,512-532,617-68P πρβλ. Κωνσταντίνου Ρόδιου, [εκδ. Legrand], 548-741, και τις παρατηρή
σεις της Χρ. Αγγελίδη, όπ.παρ., 117-122.

21. K.Trypanis (εκδ.), Fourteen Early Byzantine Cantica, Βιέννη 1968,12,141 κ.εξ.



Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ 113

rat. 'Έστι δε καί μίμημα τοϋ παντός. Ανατολαί τε γάρ καί δύσεις καί άρκτοι καί 
νότοι οί άφ έκάστων κλιμάτων Θαυμασίως εν αυτή σννδεδραμήκασιν η μάλλον 
έκαστον των μερών τω οίκείιυ καί άκριβεΐ προς ταύτην ανμπεπρεσβεύκασιν22.

Η μεγάλη εισροή ανθρώπων αλλά και υλικών στην Κωνσταντινούπολη έγινε 
ασφαλώς κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, όταν οι αυτοκράτορες διαθέτοντας ακό
μη τα μέσα της υπερδύναμης φρόντιζαν για τη δημιουργία της νεοσύστατης πρω
τεύουσας. Η εισροή υλικών οπωσδήποτε ανακόπηκε ή περιορίστηκε μετά τον 6ο 
αιώνα· η προμήθεια μαρμάρων γινόταν περισσότερο μέσω της ανακύκλωσής τους 
παρά με εισαγωγές, ενώ ο μειωμένος αστικός πληθυσμός τρεφόταν με σιτάρι από 
την ενδοχώρα και όχι από τα χωράφια της Αιγύπτου. Η μειωμένη εν τω μεταξύ 
αυτοκρατορία γίνεται αυτάρκης στην παραγωγή άλλων προϊόντων π.χ. του μετα
ξιού23. Ωστόσο, η ανακομιδή των ιερών λειψάνων επαναλαμβάνεται με την ανα
βίωση του κράτους τον 9ο αιώνα24. Στα λείψανα προστίθενται συμβολικά κοσμι
κά λάφυρα, όπως οι πύλες της Ταρσού και της Μοψουεστίας από τον Νικηφόρο 
Φωκά25, και τα σύμβολα της βασιλείας των Βουλγάρων από τον Ιωάννη Τζιμι- 
σκή26. Η εισροή πολυεθνικού πληθυσμού δεν διακόπηκε ποτέ, ενώ ιδαίτερα 
αισθητή γίνεται σε κείμενα του 11ου και του 12ου αιώνα, που δίνουν την εντύπω
ση ότι κορυφώθηκε ακριβώς εκείνη την εποχή. Ο Ψελλός καυχιέται για τους 
ξένους που ήρθαν από μακρυά για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά του27. Ο 
Τζέτζης αστειεύεται λέγοντας πως καλημερίζει κάθε ξένο στη γλώσσα του28, ενώ 
αλλού παραπονιέται για τους Αλανούς, Κρητικούς, Χιώτες και Ρόδιους, οι οποίοι 
«χειροτονούνται άγιοι τη Κωνσταντίνου πόλει»29. Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 
θαυμάζει την ποικιλία και τον αριθμό των ξένων πρέσβεων στην αυλή του 
Μανουήλ Κομνηνού, και τους παρομοιάζει με πολύτιμους λίθους που στολίζουν 
συμβολικά το στέμμα του αυτοκράτορα.

Βαβαί τοϋ ποικίλου των στολισμών, βαβαί τών διαφόρων γλωσσών δοκεΐ 
μοι πάσας ένταϋθα παρειναι τάς τής διασποράς· καί τον μεν Σκύθην εχω μαθών 
καί οϋ με ξενίζει τή θέα, Παίονες δε καί Δαλμάται καί παν, όσον τούτοις πράσοι-

22. E. Kurtz και F. Drexl (εκδ.), Michaelis Pselli scripta minora, τόμ. B', Μιλάνο 1941,219-220.
23. Βλ. γενικά Angeliki Laiou (επιμ.), The Economic History of Byzantium from the Seventh 

through the Fifteenth Century, Ουάσιγκτον 2002.
24. B. Flusin, Construire une Nouvelle Jérusalem: Constantinople et les reliques, στον τόμο: A. 

Amir Moezzi και J. Scheid (επιμ.), L’Orient dans l'histoire religieuse de l’Europe. L’invention des 
origines, Turnhout 2000,54 κ.εξ.

25. Ιωάννου Σκιιλίτζη, Σύνοψις Ιστοριών, I.Thurn (εκδ.), Βερολίνο - Νέα Υόρκη 1973,270.
26. Αυτόθι, 310' Λέοντος Διακόνου, εκδ. Βόννης, 158-159.
27. Κ. ΣάΟας (εκδ.), Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε’, Βενετία - Παρίσι 1876,508.
28. Η. Hunger, Zum Epilog der Théogonie des Johannes Tzetzes, BZ 46 (1953), 302-307.
29. Ιωάννου Τζέτζη, Χιλιάόες, P.A.M. Leone (εκδ.), Νεάπολη 1968, IF ", στ. 359 κ.εξ.
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κον, άλλα καί ούτοι έθάδες όμόόονλοι μέν, ούκ ολίγοι δε καί εις δούλους ήμϊν αύ- 
τοΐς εγγεγραμμένοι, οΰς αυτός αιχμαλωσία παραατησάμενός τφ δουλεύειν τετί- 
μηκας- εν δε οίδα και τον τής Άγαρ, τον κατασεσαρκωμένον τούτον και εμβριθή, 
καί τον εξ Αρμενίων εκείνον τον συνηγμένον τάς όφρϋς καί τφ νπονλφ τού βλέμ
ματος τό ένδον βαθύ διαφαίνοντα καί μην και τον Ινδόν ήρέμα προς μελανίαν 
χρωννύμενον καί τόν Αιθίοπα έπικεκανμένον εις ζόφον δλον τόν χρώτα καί τούς 
εκ Γερμανών άβρούς εκείνους, τούς άγερώχους, καί άλλους επί τούτοις παντοδα- 
πονς· γαϋρον γένοςΊταλικόν καί τούτους μεν οίδα τφ συνεθισμώ, ό δε άλλοψανής 
εκείνος πρέσβνς ταράττει με καί ό μετ’ αυτόν έτερος και ό επί εκείνω καί άλλοι τοι- 
οϋτοι συχνοί, άλλόκοτον αυτοί γένος άλλόγλωττον, θέα ξενίζουσα, ούδενί των συ
νήθων παρεοικυια, τω τε καινοφανεΐ τού στολισμού εις θαύμα παράγουσα καί τω 
τής διαλέκτου άλλοθρόω εφιστώσα τόν άκροώμενον καί τω άσυνήθει τής θέας 
πηγνϋσα την öxpiv τοϊς βλέπουσιν, εξ εσχάτων που γής άρτι ούτοι έληλνθότες, καί 
δθεν ούκ αν τις έλπίσειεν, οΐς ούτε τά τής κλήσεως πάντη άπαραπόδιστα γλώσση 
διά τό καινότροπον καί τό τραυλόν τού ονόματος ούκ αν δε ούδέ έρμηνεύς εύπο
ροι ς εύρίσκοιτο ύπουργήσων τα τής υποβολής εις τόν τής πρεσβείας σκοπόν. Οϋ- 
τω σπάνιον χρήμα προς θέαν οι άνθρωποι ούτοι καί οίοι τούς φθάσαντας χρόνους 
την Κωνσταντίνου ταύτην άποκρ ύπτι σθαι- νϋν δε άλλα καί αύτοί περί σε ήκου- 
σιν έντενξόμενοι καί τω σω στέμματι κόσμος παραπεπήγααιν εκ καινής καί τόν 
θεατήν έκπλήττουσι καθά καί λίθος τίμιος εις εμπορίαν πρωτοφορούμενος30.

Στη συνέχεια, συμπεραίνει ότι η αυτοκρατορία είχε ξαναβρεί το αρχαίο της 
μεγαλείο, έστω και χωρίς να επανακτήσει τα εδάφη που είχαν πια απολεσΟεί.

... τό τού Δαυίδ είπεΐν, βοήθεια εξ άγιου αύτοϊς άποστέλλεται καί εκ Σιών τής 
νέας ταύτης άντίληψις, καί έστι βλέπειν την τών 'Ρωμαίων άρχήν εις τό πάλαι πρε- 
σβειον έπανακάμψασαν, ώς μή μόνον έχειν εαυτή επαρκεϊν, άλλα καί τοϊς άπα- 
νταχόθεν δεδεημένοις έπικουρεϊν καί νϋν άληθώς αύτάρκεις ημείς καί εις ολο
κληρίαν έπανήλθομεν καί σεμνότεροι ώς τό άτέ άρχής έγενόμεθα, δτε πάντα τής 
'Ρωμαϊκής άρχής ήσαν ύπήκοα καί ήν άνταναιροϋσα πολέμους μέχρι τών περά- 
των τής γής■ καί ούτοι μέν μυρίοι πρέσβεις αύτοπροσώπους ικεσίας περαίνοντες 
εις κόσμον τού αοϋ προβέβληνται στέμματος31.

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι τις παραμονές της Τέταρτης Σταυροφορίας 
ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης είχε αγγίξει πάλι τα επίπεδα της Ύστερης 
Αρχαιότητος. Τα κείμενα της εποχής υπονοούν ότι ο όγκος και τα θέλγητρα της

30. Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Λόγος εις τόν βασιλέα Μανουήλ Κομνηνόν, P. Wirth (εκδ.), 
Eustathiii Thessalonicensis opera minora, Βερολίνο - Νέα Υόρκη 2000,263-264.

31 .Αυτόθι, 268.
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Κωνσταντινούπολης είχαν ξεπεράσει κάθε όριο32. Οι βυζαντινολόγοι που ασχο
λούνται με τις αιτίες της καταστροφής δεν παραλείπουν να παραπέμπουν στη 
γνωστή επιστολή του Μιχαήλ Χωνιάτη, του αρχιεπισκόπου Αθηνών, που παρα
τηρεί ότι η Πόλη πάντα παίρνει και ποτέ δεν δίνει και επικρίνει τους Κωνσταντι- 
νουπολίτες ότι, αντίθετα με τους αρχαίους Αθηναίους, δεν βγαίνουν στον κόσμο, 
παρά τον περιμένουν να έρθει εκείνος προς αυτούς33. Οι συγγραφείς τονίζουν τον 
πολυεθνικό χαρακτήρα του απλού λαού και αναφέρονται στο στοιχείο αυτό με 
δυσαρέσκεια34. Η οικουμενική αίγλη της πρωτεύουσας φαίνεται πως είχε προκα- 
λέσει στους κατοίκους μια κλειστή, παθητική και αντιοικουμενική νοοτροπία- μία 
νοοτροπία, θα λέγαμε, χωριού.

Όμως η ανισορροπία που εκφράζεται με ρητορική έμφαση από τον Μιχαήλ 
Χωνιάτη δεν χαρακτήριζε ανέκαθεν τη βυζαντινή πρωτεύουσα. Η λειτουργία της 
Κωνσταντινούπολης ως οφθαλμού της οικουμένης δεν ήταν αποτέλεσμα μόνον 
παθητικών διεργασιών στα χρόνια της ακμής της μεσαιωνικής αυτοκρατορίας, η 
Πόλη είχε μία ακτινοβολία που παρέπεμπε στην αρχαία θεωρία της ενεργητικής 
προβολής της οπτικής δύναμης. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, στην Κων
σταντινούπολη υπήρχε μία τεράστια εστία διπλωματικής δραστηριότητας. Απε
σταλμένοι της αυτοκρατορίας συνοδευόμενοι από υλικά αγαθά ταξίδευαν στις 
αυλές των ξένων ηγεμόνων με τους οποίους το παλάτι επεδίωκε να δημιουργήσει 
ή να διατηρήσει σχέσεις. Η Πόλη ήταν επίσης η αφετηρία πολλών μακρυνών εκ
στρατειών. Αν και ο πόλεμος και η διπλωματία εξυπηρετούσαν συνήθως αμυντι
κούς σκοπούς, το βυζαντινό καθεστώς δεν παραιτήθηκε από τη φιλοδοξία να επι
βάλει την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της οικουμένης. Υπήρξαν στιγμές 
τον 9ο και 10ο αιώνα, που η επίδραση της Πόλης ξεπερνούσε τα σύνορα του κρά
τους. Στα μέσα του 9ου αιώνα, η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης με επικεφα
λής τον Φώτιο και με τη συνεργασία του κράτους, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα προ
σηλυτισμού που γίνεται εμφανές στις ιεραποστολές προς τους Χαζάρους και τους 
Σλάβους. Για τον Φώτιο, η Κωνσταντινούπολη μετά τη λήξη της εικονομαχίας είχε 
γίνει παγκόσμια «πηγή» της ορθοδοξίας:

Κατά την βασιλεύουσαν πάλιν, εν ή πολλά Θεού συνεργίρ. των άνελπίστων 
κατόρθωται, πολλαί όε γλώσσαι την προτέραν όιαπτνσάμεναι μυσαρότητα τον

32. Βλ. Ρ. Magdalino, Constantinople médiévale. Études sur l'évolution des structures urbaines, 

Παρίσι 1996, 55-57' του ίδιου, Constantinople and the outside world, όπ.παρ: Ruth Macrides, 
Constantinople: the Crusaders’ Gaze, Travel in the Byzantine World, όπ.παρ., 193-212.

33. Μιχαήλ Χωνιάτη, Επιοτολαί, Φωτεινή Κολοβού (εκδ.), Βερολίνο - Νέα Υόρκη 2001,68-70.
34. Βλ. και Νικήτα Χωνιάτη, Ιστορία, J.-L. van Dieten (εκδ.), Βερολίνο - Νέα Υόρκη 1975,234- 

πρβλ. G. Dagron, Formes et fonctions du pluralisme linguistique à Byzance (IXe-XIIe siècles), TM 
12 (1994), 239-240.
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κοινόν άπάντων πλάστην καί δημιουργόν με&ημών ύμνεΐν έδιδάχθησαν, ώσπερ άπό 
τίνος υψηλού καί μετεώρου χώρου τάς τής ορθοδοξίας πηγάς τής βασιλίδος άναδι- 
δονσης και καθαρά τής εύσεβείας τά νάματα εις τα τής οικουμένης διαρρεούσης 
πέρατα καί ποταμών δίκης άρδευούσης τους δόγμασιν τάς έκτισε ψυχάς, αιτινες χρό
νος πολύς εξ οΰ καταξηρανθεΐσαι τους τής άσεβείας ή ήθελοθρησκείας νπεκκαύμα- 
σιν καί εις ερήμους καί άγονους άποχερσωθείσαι, δμως τον τής διδασκαλίας όμβρον 
ύποδεξάμεναι το Χριστού γεώργιον καρποφοροϋσιν ένευθυνούμεναι35.

Είδαμε πως η συλλογή λειψάνων συνετέλεσε στην πεποίθηση ότι η Κωνστα
ντινούπολη, ως ιερότατος πλέον τόπος, είχε αντικαταστήσει τα άλλα προσκυνή
ματα του Χριστιανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της Ιερουσαλήμ. Οι σημαντι
κές όμως προσθήκες που έγιναν στη συλλογή λειψάνων κατά τον 10ο αιώνα απο
κτήθηκαν στο πλαίσιο μίας επεκτατικής πολιτικής, που απέβλεπε στην αποκατά
σταση των συνόρων της αυτοκρατορίας στην Ανατολή· η απόκτηση λειψάνων συ
νόδευε τη διείσδυση των βυζαντινών στρατευμάτων στη Συρία, τη Μεσοποταμία 
και την Παλαιστίνη36. Στις περισσότερες περιπτώσεις αντί να παραδοθεί η πόλη 
παραδιδόταν ένα διαφυλασσόμενο λείψανο· αυτό δε σημαίνει όμως ότι οι Βυζα
ντινοί ικανοποιούνταν με τον συμβολισμό της κατάκτησης των κειμηλίων και ότι 
παραιτούντο από την πραγματική κατάκτηση των εδαφών. Στην περίφημη περί
πτωση της Έδεσσας, η ενσωμάτωση της πόλης στην αυτοκρατορία ακολούθησε 
την ανακομιδή του θρυλικού Ιερού Μανδηλίου, το 945. Δεν μπορούμε να ισχυρι
στούμε ότι το Βυζάντιο ξέγραψε ποτέ τα παλαιό ρωμαϊκά εδάφη της Ανατολής, 
και ας μη ξεχάσουμε ότι όλες οι προφητείες για το μέλλον της αυτοκρατορίας προ- 
έβλεπαν την ανάκτηση των Ιεροσολύμων από τον τελευταίο αυτοκράτορα η 
κάποιον προκάτοχό του37.

Είναι πάντως σαφές ότι η αίγλη της Κωνσταντινούπολης ως Νέας Ιερουσα
λήμ άργησε πολύ να αναστείλει, αν δεχτούμε ότι το κατάφερε ποτέ, το ρεύμα των 
προσκυνητών προς τους Ιερούς Τόπους, όπως τόνισε πρόσφατα ο Andreas Kül- 
zer38. Από τις μαρτυρίες των αγιολογικών κειμένων γίνεται σαφές ότι ο άλλος

35. Φωτίου, Εγκύκλιος επιστολή προς τούς τής ’Ανατολής αρχιερατικούς θρόνους, B. Laourdas 
- L. Westerink (εκδ.), Photii Patriarchae Constantinopolilani epistuìae et Amphilochia, τόμ. A', Λει
ψία 1983, 4L πρβλ. Αγ. Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος MB', όπ.παρ., ώς άπό εμπορίου κοινού τής 
πίστεως- πρβλ. και τη νεαρά του Μανουήλ Α' Κομνηνού (1166) εν πόλει... τούτη... εις κοινόν προκει
μένη τής ευνομίαςπάσιν υπόδειγμα, Jus Graecoromanun, Π. και I. Ζέπος (επιμ.),τόμ. Α’, Αθήνα 1931, 
409.

36. Flusin, όπ.παρ., 61-62.
37. Βλ. γενικά, Ρ. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, Berkeley και Los Angeles 

1985,151-184· H. Möhring, Der Weltkaiser der Endzeit, Stuttgart 2000.
38. A. Külzer, Byzantine and Early Post-Byzantine Pilgrimage to the Holy Land and to Mount 

Sinai, Travel in the Byzantine World, Ruth Macrides (επιμ.), 149-161· βλ. επίσης E. Malamut, Sur la
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πόλος της πρωτοχριστιανικής οικουμένης, η Παλαιά Ρώμη, μέχρι τον 11ο αιώνα 
υπήρξε κοινός προορισμός προσκυνητών μοναχών από τον βυζαντινό χώρο39. Οι 
πιο αφοσιωμένοι έφταναν ακόμα πιο μακριά40. Ο όσιος Μελέτιος, σύμφωνα με 
έναν από τους δύο Βίους του, πήγε μέχρι το τάφο του αποστόλου Ιακώβου στην 
Κομποστέλα της Ισπανίας41. Η Κομποστέλα ήταν μάλλον και ο προορισμός 
κάποιου Ανδρέα, επισκόπου de Grecia, όπως φαίνεται από έγγραφο του 1012 
στην εκκλησία του Οβιέδο το οποίο υπέγραψε ως μάρτυρας42 43. Αυτός ο Ανδρέας 
αποτελεί παράδειγμα της διασποράς μοναχών από την Ανατολή σε χώρες της 
Δύσης γύρω στα τέλη της πρώτης χιλιετηρίδας. Πιο γνωστός από τον Ανδρέα 
είναι ο άγιος Συμεών ο Έγκλειστος που εντοπίζεται τους Τρεβήρους43- αρκετοί 
άλλοι μας είναι γνωστοί ονομαστικά, ενώ άλλοι ανώνυμοι αναφέρονται ομαδι
κά44. Το φαινόμενο δεν εξηγείται εύκολα και αξίζει να μελετηθεί. Γεγονός είναι 
ωστόσο, ότι τεκμηριώνει την ενεργητική παράμετρο της οικουμενικότητας του 
ανατολικού χριστιανισμού την εποχή της ακμής της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

route des saints byzantins, Παρίσι 1993, 314-316. Alice-Mary Talbot, Byzantine Pilgrimage to the 
Holy Land from the Eighth to the Fifteenth Century, στον τόμο J. Patrich (εκδ.), The Sabaite Heritage 
in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Leuven 2001, 97-110· M. Kaplan, Les 
saints en pèlerinage à l’époque mésobyzantine (7e-12e siècles), DOP 56 (2002), 109-127.

39. E. Morini.The Orient and Rome: Pilgrimages and Pious Visits between the Ninth and 
the Eleventh Century, Harvard Ukrainian Studies 12-13 (1988-1989), 849-869.

40. Βλ. Malamut, όπ.παρ., 316-317, και παρακάτω.
4L Θεοδώρου Προδρόμου, Βίος του 'Αγίου Μελετίου του Νέου, V. Vasilievski (εκδ.), [Pravo- 

slavni Palestinski Sbornik 17], Πετρούπολη 1886,46-47: μετά το προσκύνημα στη Ρώμη κάκεΐθεν προς 
τάς Ιακώβου Γαλλίας άπάρας καί τώ άποστολικφ το σέβας άποδόμενος σκηνεϊ.

42. Colleccion de documentas de la catedral de Oviedo, S. Garcia Larragueta (εκδ.), Oviedo, 
1962, αρ. 41, αναφερόμενο από τον R. Fletcher, The Quest for El Cid, Οξφόρδη 1989, 82.

43. Acta Sanctorum lunii, 1 (1 Ιουνίου), 86-92' πρβλ. R. L. Wolff, BMGS 4 (1978), 183 κ.εξ.
44. Βλ. B. Hamilton και P. McNulty, Orientale lumen et magistra latinitas: Greek Influences on 

Western Monasticism (900-1100), στον τόμο Le Millénaire du Mont Athos, 963-1963. Études et 
Mélanges, Chevetogne, 1963-1964, τόμ. Ά, 195-206' G. Dédéyan, Les Arméniens en Occident, fin du 
Xe siècle-début du Xle, στον τόμο Occident et orient au Xe siècle. [Actes du IXe Congrès de la 
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement Supérieur public. Dijon, 2-4 juin 1978], Παρί
σι 1979,123-139· B. Martin-Hisard, La Vie de Jean et Euthyme et le statut du monastère des Ibères 
sur l’Athos, REB 49 (1991), 96· A. Bayer, Griechen im Western im 10. und 11. Jahrhundert: Simeon 
von Trier und Simeon von Reichenau, στον τόμο Kaiserin Theophanii. Begegnung des Ostens und 
Westens um die Wende des ersten Jahrtausends, A. von Euw και P. Schreiner (επιμ.), Κολωνία 1991, 
τόμ. A', 335-34L J.-M. Sansterre, Des moines grecs dans la région de Marseille vers le milieu du Xle 
siècle, Byzantion 67 (1997), 563-564- M. Lapidge, Byzantium, Rome and England in the Early Middle 
Ages, Mittimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo 49 (2002), 377-399· J.-M. 
Sansterre, Les moines d’Occident et le monarchisme d’Orient du Vie au Xle siècle: entre texts 
anciens et réalités contemporaines, Settimane ili Studio 51 (2004).
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Η συμβολική αναπαράσταση της οικουμένης μέσα στα τείχη της πρωτεύου
σας δεν ήταν αρκετή για την εκπλήρωση του οικουμενικού προορισμού της Κων
σταντινούπολης και του Βυζαντίου. Η όραση του οφθαλμού της οικουμένης ήταν 
μία αμφίδρομη διαδικασία. Είναι λοιπόν ρητορική υπερβολή τα όσα γράφει ο Νι
κόλαος Μεσαρίτης, αποδίδοντας στον πατέρα του την άποψη ότι οι Κωνσταντι- 
νουπολίτες δεν είχαν ανάγκη να πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα, εφόσον τα πολύτιμα 
ιερά κειμήλια από τα σεπτά πάθη του Χριστού βρίσκονταν στο Μέγα Παλάτιον 
των αυτοκρατόρων; Αν ο πατέρας βρέθηκε στην ανάγκη να πείσει τον γιό του να 
μην πάει στη Παλαιστίνη, αυτό σημαίνει ότι το προσκύνημα στους Άγιους Τόπους 
δεν είχε χάσει εντελώς την αξία του. Την ίδια εντύπωση δημιουργεί η περιγραφή 
των Αγίων Τόπων από τον Ιωάννη Φωκά45, που γράφει εκείνη την εποχή. Όμως 
η νοοτροπία που εκφράζεται από τον Μεσαρίτη απαντά και σε άλλα κείμενα, 
ιδίως του 12ου αιώνα, τα οποία δείχνουν ότι οι λόγιοι βυζαντινοί θεωρούσαν κάθε 
υπηρεσιακό ταξίδι μακριά απ;ό τη Κωνσταντινούπολη ως ανυπόφορη και επικίν
δυνη αγγαρεία46. Πολύ γνωστό είναι το Οδοιπορικό του Κωνσταντίνου Μανασ- 
σή, όπου περιγράφεται η εμπειρία του συγγραφέα σε μία διπλωματική αποστολή 
στα λατινικά κρατίδια της Συρίας και της Παλαιστίνης· θαυμάζει, λέει, την καρτε
ρία και την μακροθυμία του Ιησού Χριστού που δέχθηκε να γεννηθεί και να ανα
τραφεί σε τέτοια ελεεινά μέρη47. Άλλοι συγγραφείς παρουσιάζουν την Παλαιστί
νη ως βαρβαροκρατούμενη, ξένη χώρα, τόπο εξορίας και προσφυγιάς, έναν τόπο 
όπου ο εκλεγμένος ορθόδοξος πατριάρχης αναγκάστηκε να εισέλθει σχεδόν ως 
λαθρομετανάστης48, και ο πρέσβης του αυτοκράτορα διέτρεχε κίνδυνο να ληστευ
τεί και να φυλακιστεί49. Στον κόσμο του Σχίσματος και των Σταυροφοριών, η λατι- 
νοκρατούμενη Παλαιστίνη είχε γίνει εξίσου ξένη στους Κωνσταντινουπολίτες με 
τη Ρώμη της παπικής μεταρρύθμισης. Δεν είναι γνωστό ποιές ήταν οι εντυπώσεις 
που αποκόμισαν οι βυζαντινοί πρέσβεις που επισκέφθηκαν τη Ρώμη κατά τον 12ο 
αιώνα· πάντως, προσκυνητές από το Βυζάντιο δε μνημονεύονται πλέον την εποχή 
αυτί], και είναι πιθανόν ότι η κατάσταση είχε αλλάξει σημαντικά από τα τέλη του 
10ου αιώνα, όταν ο απεσταλμένος του Βασιλείου Β', ο μητροπολίτης Συνόδων

45. Εκδ. Migne, PG 133,928-961.
46. Βλ. γενικά C. Galatariotou, Travel and Perception in Byzantium, DOP 47 (1993), 221-241.
47. K. Horna (έκδ.), Das Hodoiporikon des Konstantinos Manasses, BZ 13 (1904), 33-334, or. 

294-330.
48. Θεοδοσίου μοναχού, Βίος 'Αγίου Λεοντίου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, στο έργο Δ. Τσου- 

γκαράκης (έκδ. και μτφ.), The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem, Leiden 1993, 126-135.
49. Γρηγορίου Αντιόχου, Λόγος εις τόν Πατριάρχην Βασίλειον Καματηρόν, Μαρίνα Λουκάκη 

(έκδ. και μτφ.), Grégoire Antiochos, éloge tht patriarche Basile Kamatèros, [Byzantina Sorbonensia 
13], Παρίσι 1996,58-63, πρβλ. και 32-34.
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Λέων, έμενε άνετα στη Ρώμη διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις αλλαγές του 
θρόνου του αγίου Πέτρου50. Κατά το 1200, ο οφθαλμός της οικουμένης δεν θεω
ρούσε δικά του τα παλαιό, οικουμενικά πρότυπα· ο άξονας που τα συνέδεε, ο άξο
νας των Λατίνων σταυροφόρων και εμπόρων, άρχιζε να της ξεφεύγει και να την 
παραμερίζει, με μία μοιραία εξαίρεση, την Τέταρτη Σταυροφορία, η οποία έστρε
ψε τον άξονα Ρώμη - Ιεροσόλυμα κατά της Νέας Ρώμης και της Νέας Ιερουσα
λήμ. Είναι τραγική ειρωνεία ότι η Τέταρτη Σταυροφορία ήταν η πρώτη στη σειρά 
των σταυροφοριών που δεν ξεκίνησε με πρόγραμμα να περάσει από την Κων
σταντινούπολη. Τα θέλγητρα της Πόλης και οι ανάγκες των σταυροφόρων ωστό
σο, άλλαξαν την πορεία και καθόρισαν την έκβαση των πραγμάτων.

Το τραύμα του 1204 δεν μπορούσε παρά να ενισχύσειτις εσωστρεφείς τάσεις 
των βυζαντινών. Η Κωνσταντινούπολη των Παλαιολόγων επανέκτησε, σε μειω
μένη κλίμακα, τη δύναμη της ενσωμάτωσης, αλλά δεν ξαναβρήκε την ακτινοβολία 
που είχε χάσει σταδιακά από τον 11ο αιώνα. Το βλέμμα του οφθαλμού της οικου
μένης στράφηκε στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας και στο παρελθόν. Το Βυζά
ντιο αναζητούσε τη λύση των προβλημάτων του και την αποκατάσταση της κατα
κερματισμένης του ταυτότητας, στην παράδοση και τις παλαιές δόξες. Λίγοι ήταν 
αυτοί που νόμιζαν ότι η σωτηρία του κράτους θα ήταν εφικτή στην περίπτωση 
μιας συμμαχίας με τη Δύση στη βάση της Ένωσης των Εκκλησιών51. Ο πιο σημα
ντικός εκπρόσωπος της μειονότητας αυτής ήταν ο Δημήτριος Κυδώνης, ο οποίος 
έγινε καθολικός. Στην απολογία του, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η κατηγορία 
της αποστασίας, κατηγόρησε τους αντιπάλους του που, ελλείψει σοβαρών επιχει
ρημάτων, κατέφευγαν στη στερεότυπη σύγκριση Παλαιάς και Νέας Ρώμης.

Ό μεν ουν τον κύκλον τής Νέας Ρώμης έθαυμαζε καί τοϋ τής πρεσβυτέρας 
άπέφαινε μείζω πολλω, καί το κάλλος δε καί τό πλήθος των εν αυτή νέων διηγείτο, 
καί τον λιμένα έλεγε πάντας τους δπου ποτέ γής άσφαλείρ νικάν καί τούς εις αυ
τόν καταίροντας πανταχόθεν ήρίθμεν άλλα καί την θέσιν, ώς έν τω καλλίστω τής 
γής ϊδρυται καί τής οικουμένης όφθαλμώ παρείκασται, προσετίθει, καί όλων νπ'ερ 
των τής πόλεως πλεονεκτημάτων μακράν κατέτεινε λόγον την δε πρεσβυτέραν 
τούτοις πάσιν έλεγεν ήλαττώσθαι, καί δειν διά ταϋτα μή προσέχειν εκείνη μηδέ 
Ρώμην έτι καλέϊν ύποδεδωκυϊαν σαφώς διά γήρας, έπεσθαι δε τή νέα ώς αν ili 
ακμής έστηκυίρ, καί ταύτη διόασκάλω χρήσθαι περί τα θεία, βασιλέων τε των

50. Βλ. τις επιστολές του, Μ. Ρ. Vinson (έκδ. και μτφ.), The Correspondence of Leo Metropolitan 
of Synada and Syncellus, Ουάσιγκτον 1985, αρ. 1,6,8,9,12.

51. Βλ. γενικά D. Μ. Nicol, Church and Society in the Last Centuries of Byzantium, Καίμπριτζ 

1979,74-84.
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έγκαθημένων ψήφοις κεκνρωμένα καί τεττάρων πατριάρχων συνεπιψηφιζόντων, 
οίς άντιλέγειν σαφή πρός τε Θεόν καί την άλήθειαν πόλεμον είναι52.

Τέτοια επιχειρήματα διαψεύδονται εύκολα, κατά τον Κυδώνη, αν συγκρίνει 
κανείς την πανίσχυρη, πολυπληθή και ανεξάρτητη Εκκλησία της Ρώμης με την 
ελεεινή κατάσταση που επικρατούσε πια στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κυδώνης 
τονίζει την παντελώς εσωστρεφή νοοτροπία των βυζαντινών. Ο οφθαλμός της 
οικουμένης ήταν πλέον προσηλωμένος στον ομφαλό. Δεν είναι τυχαίο ότι η προ
σφυγή του Κυδώνι] στη Δυτική Εκκλησία συνέπεσε με τον θρίαμβο των Ησυχα
στών στη βυζαντινή Εκκλησία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ρεύμα του 
Ησυχασμού ήταν επανδρωμένο με ανθενωτικούς. Η διαμάχη για τον Ησυχασμό 
είχε προκληθεί άλλωστε από τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, που κατηγορούσε τους 
Ησυχαστές ως ομφαλόψυχους53.

Θα ήταν όμως απλοϊκό να χαρακτηρίσουμε την υστεροβυζαντινή Κωνστα
ντινούπολη ως κοινωνία αφοσιωμένη πεισματικά στην ομφαλοσκοπία, με μόνη 
εξαίρεση τους λίγους λατινόφρονες Ενωτικούς. Ανάμεσα στον αμιγή Ενωτισμό 
και τον αμιγή Ησυχασμό υπήρχαν ενδιάμεσες τάσεις και αποχρώσεις. Το γεγονός 
ότι ο οικουμενισμός ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Ενωτικών δεν 
σημαίνει ότι αποτελούσε μονοπώλιο του ρεύματος αυτού. Οι Ησυχαστές γύρισαν 
την πλάτη τους στην ελληνορωμαϊκή οικουμένη της Μεσογείου, που κυριαρχείτο 
από τι] Ρωμαϊκή Εκκλησία, τη φραγκική φεουδαρχία και τη Οαλασσοκρατία των 
Ιταλών εμπόρων μετακινούνταν όμως σιγά-σιγά στο πλαίσιο μίας άλλης χριστια
νικής οικουμένης. Η οικουμένη αυτή αποτελείτο από ένα ευρύ δίκτυο πνευματι
κών, ίσως και οικονομικών δεσμών, που έφτανε από την Αίγυπτο μέχρι τη Μοσκο
βία54. Ο Ησυχασμός απλώθηκε σ’ όλες της σλαβικές χώρες της βυζαντινής «Κοινο
πολιτείας». Ένας μεγάλος εμπνευστής του κινήματος, ο Γρηγόριος Σιναΐτης, γεν
νήθηκε στη δυτική Μικρά Ασία, έγινε όμως μοναχός στο Σινά, όπου έμεινε πολλά 
χρόνια πριν περάσει από τα Ιεροσόλυμα στην Κρήτη και από εκεί στο Άγιον 
Όρος. Επειδή τον ενοχλούσαν οι πειρατές, επιχείρησε να εγκατασταθεί σε διάφο
ρα μέρη πριν καταλήξει οριστικά στα Παρόρια της Βουλγαρίας55.

52. G. Mercati (έκδ.), Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro 
Meletiniota, ST 56, Ρώμη - Βατικανό 1931,370.

53. Για τους Ησυχαστές, βλ. γενικά Nicol, όπ.παρ., 36-51.
54. Βλ. γενικά Ιωάννου Μέγεντορφ, Βυζάντιο και Ρωοία, (μτφ. Ν. Φωκάς), Αθήνα 1988, 137-201. 

Η συμμετοχή του Βυζαντίου σε δύο διαφορετικές οικουμένες κατά τον 14ο και 15ο αιώνα διαφαίνε- 
ται και από την κυκλοφορία των ελληνικών χειρογράφων: βλ. E. Malaniut, La circulation des ms grecs 
en Europe; milieu XlVe - milieu XVe siècle, Medieval Christian Europe, East and West: Tradition, 
Values, Communications, Sofia 2002,85-113.

55. Καλλίστου Πατριάρχη, Βίος του άγιου πατρός Γρηγορίου τοϋ Σιναΐτου, I. Pomjaliovski 
(εκδ.), Πετρούπολη 1896.
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Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Γρηγόριος Σιναΐτης δεν έφτασε στην Κωνσταντι
νούπολη, παρά σε ώριμη ηλικία και μάλιστα για λίγο καιρό. Το Άγιον Όρος, περισ
σότερο από την Κωνσταντινούπολη, ήταν το διεθνές κέντρο του Ησυχασμού. 
Πρόκειται για φαινόμενο καθ’ αυτό υστεροβυζαντινό, χαρακτηριστικό της πα
ρακμής και της διάλυσης του Βυζαντίου, ή για μία όψη του Βυζαντίου ως οικου
μένης που δεν εξετάσαμε ακόμη; Με άλλα λόγια, μήπως η Κωνσταντινούπολη δεν 
ήταν απαραίτητη για την οικουμενικότητα του Βυζάντιου; Αν ρίξουμε μια ματιά 
στους Βίους αγίων της μέσης περιόδου θα δούμε ότι η πρωτεύουσα διαδραματί
ζει συχνά περιθωριακό ρόλο στη ζωή των οσίων ανδρών ή γυναικών και, επίσης, 
ότι δεν είναι πάντοτε η Κωνσταντινούπολη που προσδίδει διεθνή ή οικουμενική 
διάσταση στο κόσμο τους. Ο άγιος Συμεών ο Έγκλειστος τωνΤρεβήρων γεννήθη
κε στις Συρακούσες, σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, αμέσως μετά όμως ξεκί
νησε για τα Ιεροσόλυμα κι έπειτα πήγε στο Σινά, όπου εκάρη μοναχός. Μιλούσε 
αιγυπτιακά, συριακά, αραβικά, ελληνικά, και λατινικά. Πιθανόν χάρη στη γνώση 
της λατινικής, επιλέχτηκε για να πάει στη Νορμανδία για να φέρει τα χρήματα που 
χρωστούσε στη μονή ο Κόμης Ριχάρδος. Στο Κάιρο επιβιβάστηκε σ’ ένα ενετικό 
πλοίο, προφανώς με σκοπό να φτάσει κατευθείαν στην Ιταλία· το πλοίο όμως υπέ- 
στη επίθεση πειρατών από τους οποίους με δυσκολία ξέφυγε ο Συμεών. Έφθασε 
με τα πόδια στην Αντιόχεια, όπου προσχώρησε σε ομάδα Λατίνων προσκυνητών, 
οι οποίοι επέστρεφαν από τα Ιεροσόλυμα και οι οποίοι τον πήραν μαζί τους στο 
γυρισμό. Όταν έφτασαν στο Βελιγράδι (πράγμα που δείχνει ότι πέρασαν από τη 
Κωνσταντινούπολη, παρ’ όλο που ο αγιολόγος δεν το αναφέρει) ο εκεί άρχων δεν 
άφησε τον Συμεών να περάσει τα σύνορα. Ο Συμεών αναγκάστηκε λοιπόν να πε
ράσει από άλλο σημείο για να φθάσει, επιτέλους, στη Ρώμη και στη Γαλλία. Συνό
δεψε αργότερα τον αρχιεπίσκοπο Τρεβήρων σε προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα56.

Ο όσιος Λουκάς, από τη Στερεά Ελλάδα, επισκέφθηκε μόνο μία φορά την 
Κωνσταντινούπολη57. Ο Νίκων ο Μετανοείτε δεν την επισκέφθηκε ποτέ κατά τη 
μεγάλη αποστολική πορεία που τον υποχρέωσε να διασχίσει όλη τη Μικρά Ασία, 
να περάσει στην Κρήτη, και να καταλήξει στη Πελοπόννησο, όπου και έμεινε58.0 
άγιος Λάζαρος ο Γαλησιώτης έζησε ογδόντα έξι χρόνια χωρίς να πατήσει το πόδι 
του στην πρωτεύουσα, παρά το ότι είχε κάνει πολλά ταξίδια στη ζωή του59. Πολύ

56. Βίος, όπ.παρ. (υποσημείωση 40).
57. Όσιος Λουκάς- ό βίος του, Δ. Ζ. Σοφιανός (έκδ. και μτφ.), 2η έκδοση Αθήνα 1993, κεφάλαιο 

5, σ. 40, 127.
58. Βίος, Ο. Λαμ-ψίδης (έκδ.), Αθήνα 1982' D. Sullivan (έκδ. και μτφ.) Brookline, Massachusetts 1987.
59. Βίος, Η. Delehaye (έκδ.), Ada Sanctorum Novembris, τόμ. Γ ', (7 Νοεμβρίου), 508-588· 

αγγλική μτφ., εισαγωγή και σχόλια από τον R. Ρ. Η. Greenfield, Ουάσιγκτον 2000.
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νέος είχε ξεκινήσει από την περιοχή της Εφέσου για τους Άγιους Τόπους. Παρ’ ό
λο που διέκοψε το ταξίδι στην Αττάλεια, όπου «ησύχασε» για επτά χρόνια σ’ ένα 
ασκητήριο, τελικά εκπλήρωσε το προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα και εγκαταστάθη
κε στη Λαύρα του αγίου Σάββα. Όταν, δεκατρία χρόνια αργότερα, εγκατέλειψε 
την Παλαιστίνη για να γλιτώσει από τους διωγμούς των Χριστιανών, κατευθύνθη- 
κε σε σειρά ιερών προσκυνημάτων στη Συρία και τη Μικρά Ασία: του Συμεών του 
Στυλίτου στο Θαυμαστόν Όρος, του Μεγάλου Βασιλείου στην Καισάρεια, των α
γίων Θεοδώρων στην Ευχαΐα (Ευχανεία) και στα Ευχαΐτα, του Αρχαγγέλου Μι
χαήλ στις Χώνες, και του Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο. Ο Βίος του Λαζά
ρου αφήνει να εννοηθεί ότι δεν ήρθε στην Έφεσο με την πρόθεση να κάνει αυτό 
που τελικά έπραξε, δηλαδή να δει τους δικούς του και να εγκατασταθεί ως ασκη
τής στη περιοχή· σκοπός του ήταν να συνεχίσει τη πορεία του με τους κυκλευτάς 
που τον συνόδευαν από τις Χώνες και που είχαν προορισμό τη Ρώμη60. Φαίνεται 
πως υπήρχε γραμμή προσκυνημάτων που συνέδεε τη Ρώμη με τα Ιεροσόλυμα. Οι 
επαφές της Εφέσου με την Ιταλία μέσω της Ελλάδας διαφαίνονται και σε άλλα 
σημεία του Βίου. Η κοινότητα της αγίας Μαρίνας, που ίδρυσε ο Λάζαρος στην 
περιοχή της Εφέσου, ευεργετήθηκε από κάποια Ιονόίττα, πλούσια κάτοικο της 
πόλης που καταγόταν από την Καλαβρία61. Προκάτοχος του σπηλαίου στο Γαλή- 
σιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκε στη συνέχεια ο Λάζαρος, ήταν ο μοναχός Παφ- 
νούτιος, Αθηναίος στην καταγωγή, ο οποίος είχε μείνει αρκετά χρόνια στη Ρώμη62. 
Η μετακίνηση προσκυνητών μοναχών ανάμεσα σε Ρώμη και Ιεροσόλυμα - μέσω 
της Ελλάδας - μαρτυρείται και σε άλλους Βίους αγίων του 10ου και 11ου αιώνα- 
του οσίου Λουκά63, του οσίου Γρηγορίου του Μιζηθριώτου64 και του οσίου Μελε
τίου. Από τον ίδιο δρόμο είναι πιθανόν να έφτασε στον Πάπα η φήμη του αγίου 
Παύλου του Νέου, ασκητή στο Λάτρον Όρος κοντά στη Μίλητο65. Φαίνεται, λοι
πόν, ότι υπήρχαν δρόμοι της οικουμένης που περνούσαν από το Βυζάντιο αλλά 
δεν οδηγούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι οι 
ταξιδιώτες, ως μοναχοί, ήταν μοναδική περίπτωση, και ότι οι προαναφερόμενοι 
ταξίδευαν σε μία εποχή που οι χερσαίες διαδρομές από την Ιταλία και την υπό
λοιπη Ευρώπη στην Ανατολή είχαν κοπεί από τους βυζαντινο-βουλγαρικούς

60. Έκδ. Delehaye, 518.
61. Αυτόθι, 519- το όνομα δείχνει λατινική ή γερμανική καταγωγή.
62. Αυτόθι, 520-521.
63. Έκδ. Σοφιανός, κεφάλαιο 16 και 28, 132, 140· πρβλ. και κεφάλαιο 64, 162, για τη μνεία 

πλοίου ερχομένου από την Ιταλία.
64. Έκδ. Π. Β. Πάσχος, Άγνωστοι άγιοι τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, Έπετηρ'ις 'Εταιρείας Στε- 

ρεοελλαόικών Μελετών 6 (1976-1977), 276 κ.εξ.
65. Έκδ. I. Sirmond, Λ Β ( 1892), 71 -72.
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πολέμους66. Είναι ωστόσο σημαντικό ότι δεν έχουμε γνωστές περιπτώσεις προσκυ
νητών μοναχών που παρέκαμψαν τη γραμμή Ρώμη - Ιεροσόλυμα για να προσκυ
νήσουν τους ναούς της Νέας Ρώμης και της Νέας Ιερουσαλήμ. Και από εκεί που 
περνούσαν οι προσκυνητές, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι περνούσαν και οι έμπο
ροι67. Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η άποψη ότι πριν από τις Σταυροφορίες είχε 
δημιουργηθεί, ο άξονας μίας οικουμένης που παραγκώνιζε την Κωνσταντινούπολη.

Πως μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την οικουμένη; Ήταν ή δεν ήταν 
Βυζάντιο; Όπως παρατι']φ]σε ο Gilbert Dagron, είχε διαμορφωθεί με την αναβίω
ση και την επέκταση του Βυζαντίου τον 10ο αιώνα· ακολούθησε δηλαδή το «ά
νοιγμα» του Βυζαντίου cf έναν κόσμο που δεν ήταν πια όπως παλιά68. Αυτός ο κό
σμος αποτελούσε μια συνοριακή περιοχή που ο Ihor Sevcenko όρισε ως την τρίτη 
ζώνη της αυτοκρατορίας σε σχέση με την πρωτεύουσα69. Τόσο ο Dagron όσο και 
ο Sevcenko είχαν υπόψη τους τις ανατολικές επαρχίες, αλλά οι παρατηρήσεις 
τους ισχύουν και για τη Νότιο Ιταλία, αλλά και για τις συγκοινωνίες που συνέδε
αν την Ιταλία με την Ανατολή, που περνούσαν δηλαδή από τη δεύτερη ζώνη, κατά 
την κατάταξη του Sevcenko. Σ’ αυτό τον κόσμο το Βυζάντιο ήταν ίσως το πιο 
σημαντικό κοινό σημείο αναφοράς. Αλλά μία οικουμένη που αδιαφορούσε για 
την Κωνσταντινούπολη ήταν πια Βυζάντιο; Κι ένα Βυζάντιο χωρίς οφθαλμό και 
ομφαλό, ήταν πια οικουμένη;

66. Πρβλ. Ν. Οικονομίδη, The First Century of the Monastery of Hosios Loukas, DOP 46 

(1992), 254.
67. Βλ. πρόσφατα M. McCormick, Origins of the European Economy. Communications and 

Commerce, AD 300-900, Καίμπριτζ 2(Χ)1,πολλαχού και ειδ. 270-282.
68. G. Dagron, Minorités ethniques et religieuses dans l’Orient byzantin à la fin du Xe et au 

Xle siècle: l’immigration syrienne, TM 6 (1976), 215-216.
69.1. Sevéenko, Constantinople Viewed from the Eastern Provinces in the Middle Byzantine 

Period, Harvard Ukrainian Studies 3-4 2 (1979-1980), 712-747 [ανατύπωση στον ίδιου, ideology, 
Letters and Culture in the Byzantine World, Λονδίνο 1982].
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BYZANTINE (IVe S ET SS.)

Byzance -comme on le sait1- a hérité un idéal d’universalisme ou d’œcu- 
ménicité de Rome qui prétendait au gouvernement de l’œcuménè entendue 
comme le monde habité ou du moins le ‘monde civilisé’. Le christianisme lui a 
ensuite confié la mission d’unifier les peuples dans un seul Empire mais cette 
sancta res publica2 était loin dans les faits d’avoir étendu sa domination au 
monde habité et au monde civilisé3.

Ayant déjà souvent traité du sujet que me prêtait le programme du sym
posium «Solidus, nomisma besant: le destin d’une monnaie internationale» et 
plus récemment analysé les fondements du monnayage unifié de l’empire roma- 
no-byzantin4, j’ai pensé que le concept d’oikouménè invitait à élargir la per
spective pour réfléchir à la nature et l’étendue de l’universalité de la monnaie 
byzantine dans ses prétentions et dans ses résultats.

I. L’idéal d’universalisme byzantin dans la monnaie.
L’empire est une basileia supérieure et universelle, thème magnifiquement 

exprimé en 529 dans la préface du Code Justinien:

1. Voir dans ce volume, G. Dagron, L’œcuménicité politique, droit sur l’espace, droit sur le 
temps.

2. A laquelle les évêques d’istrie espéraient revenir au plus tôt s’ils étaient libérés des 
Lombards cf. Grégoire le Grand, Registrimi I, 16a MGH Epist I, (1887), 20, 3-4.

3. Cf. Strangers to Themselves: The Byzantine Outsider, [SPBS 8], Aldershot 2000.
4. Cécile Morrisson, Le “dollar du Moyen Age”: la destinée du solidus ou besant en Europe 

occidentale (VIe-XIIIe siècle), Une monnaie pour l’Europe, Bruxelles, Crédit Communal, 1991,50- 
57; eadem, The “Medieval Dollar”: the Fortunes of the Solidus or Besant in Western Europe (6th- 
13th century), One Money for Europe, (éd. angl.), 50-57; eadem, One Money for an Empire: 
Achievement and Restraints of Byzantium’s Currency from Constantine the Great to the Fall of 
Constantinople, From the Athenian Tetradrachm to the Euro, Conference, Athens 2001, European 
Association for Banking History,(à paraître); eadem, La diffusion de la monnaie de Constantinople: 
routes commerciales ou routes politiques, Constantinople and its Hinterland, C. Mango and G. 
Dagron (eds.), Aldershot 1995,77-89.
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“L’État repose sur deux racines, les armes et les lois; arma et tura ont élevé l’im
perium romanum comme ordre mondial éternel au-dessus de tous les autres états”.

Summa rei publicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque legum 
veniens vimque suam exinde muniens felix Romanorum genus omnibus anteponi 
nationibus omnibusque dominari tam praeteritis effecit temporibus quam deo 
propitio in aeternum efficiet5 6 7.

Cette conception d’une “basileia qui est au-dessus de toute puissance ter
restre et qui a été établie comme ‘unique’ sur la terre de Dieu, roi de toutes cho
ses” s’exprime en de nombreux passages du Livre des Cérémonies6 et notam
ment dans les acclamations lors du saximon:

Έν ταϊς χερσί σου σήμερον παραθέμενος το κράτος, Θεός σε έπεκύρωσεν αν- 
τοκράτορα δεσπότην, ...δθεν ό κόσμος προσπίπτει τώ σκήπτρα) τής δεξιάς σου...

“en vos mains aujourd'hui ayant remis la puissance, Dieu vous a confirmé 
autokrator souverain ... C’est pourquoi le monde tombe à genoux devant le 
sceptre de votre droite...”.

1. Comment la monnaie byzantine exprime-t-elle cette conception? 
Curieusement la titulature impériale monétaire ou non ne reprend pas 

cette revendication de domination universelle des acclamations que l’on adresse 
au “kosmokrator”. On en trouve seulement un écho indirect dans l’adresse 
d’une lettre des évêques syriens à Justinien (1er ?):

Τφ ενσεβεστάτω καί γαληνοτάτω, όλης τής οικουμένης μετά Θεόν δεσπότη 
Φλ. Ίουστινιανώ τω φιλοχρίστω καί αίωνίω αύγούστω καί αύτοκράτορΟ.

Les inscriptions monétaires protobyzantines s’intéressent majoritairement 
au Populus romanus (gloria, victoria, virtus ou spes romanorum, genio populi 
romani, félicitas, reparatio, securitas, salus ou spes reipublicae, pietas romana) et 
réservent (surtout sous Constantin) leurs quelques légendes ‘œcuméniques’ le 
plus souvent à des émissions exceptionnelles (les soi-disant ‘médaillons’ - mul
tiples du solidus ou multiples de la monnaie d’argent). Ainsi RECTOR TOTIVS 
ORBIS avec la figure de l’empereur assis sur une cuirasse, couronné par la Vi
ctoire et tenant un zodiaque symbolisant cette domination universelle (fig. I)8.

5. CIC II, 2.
6. De Cerimoniis 1,74 (éd. Vogt 1,102,1.20 et s.).
7. ACO III, 30,13-14 cité par G. Rösch, Onoma Basileias, Vienne 1978,152, no 72.
8. RIC VII, 368, no 54 (Ticinum). Le type est illustré par H.P. L’Orange, Cosmic Kingship, 33, 

fig. 15 qui le rapproche d’un bas-relief de Trêves montrant Mithra tenant le globe de sa main gauche 
et faisant tourner le zodiaque de sa main droite illustrant ainsi la référence de Claudien à votvens 
sidéra Mithra (In l. Cons. Stilich. I, 63).
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La même émission (327-333) comprend un multiple aussi rare avec l’empereur 
et la Victoire debout et la légende VICTOR OMNIVM GENTIVM (fig. 2)‘J.

Cette universalité de la victoire sur tous les peuples, barbares il va de soi, 
est la plus fréquemment célébrée par les Constantinides ou les Valentiniens avec 
la légende TRIVMFATOR GENTIVM BARBARARVM associée à l’image habi
tuelle de l’empereur avec un captif à ses pieds9 10 11. Sur de rares multiples en argent 
d’1/24 de livre frappés pour Arcadius et Honorius à Rome et Honorius à Raven
ne destinés à célébrer son triomphe à Rome en 404" le thème reste associé à ce 
type mais cette fois-ci, comme sur plusieurs bronzes du IVe siècle (Felficium] 
Temp[orum] Reparatio (fig. 3), Spes rei publicae, Gloria romanorum ...) il tient 
le labarum orné du christogramme et le globe. L’universalisme ‘solaire’ est en 
voie de christianisation, phénomène qui s’accentue au Ve siècle comme le mon
trent les corrélations iconographiques d’autres légendes:

SALVS ORIENTIS FELICITAS OCCIDENTIS est associée sur un unique 
solidus oriental de Licinia Eudoxia, probablement frappé pour célébrer sa pro
clamation comme augusta à Ravenne en 439, au christogramme qui occupe tout 
le revers (fig. 4)12. Perspective impériale plutôt que ‘mondiale’ mais la légende 
SALVS MVNDI est associée aussi bien sur les rares solidi et tremisses 
d’Olybrius (fig. 5) que sur une rare monnaie d’argent de Maurice à Carthage à 
une croix qui occupe tout le revers (fig. 6)13.

La plus explicite de toutes est GLOR(ia) ORVI-S TERRAR(um) au revers 
des rares solidi de Théodose II, frappés à Constantinople et Thessalonique en 
424-425 (fig.7)14. Or ces solidi sont les premiers sur lesquels le globe crucigère 
figure dans la main de l’empereur tandis qu’un type parallèle mais avec la lé

9. RIC VII, 368, no 57 (Ticinum). Légende reprise par Constance II sur un solidus de 337-340 
au type de l’empereur debout tenant le labarum face à deux suppliants et derrière lui un captif, RIC 
VIII, 140, nos 4-10 (Trêves).

10. RIC VIII, 146, no 121 (Trêves) 342/343,408, no 61 (Thessalonique) 340-350. RIC IX, 16, 
no 15 (Trêves) 367-375, 18, no 22 ( Trêves), 123, no 32 (Rome) 378-383,129, no 52 (Rome) 383-388, 
146, no 8 (Siscia) 367-375.

11. RIC 1260 = Tolstoï 49 = Gnecchi 37/4 (Rome); RIC 1292 = Gnecchi 37,5 (Ravenne); RIC 
1216 = Ulrich-Bansa IX, 88 (Milan) del.

12. RIC X no 269 = MIRB 9.
13. Olybrius, Rome RIC X, nos 3001, 3002-3003 = G. Lacam, La fin de l’empire romain et le 

monnnayage en or en Italie, Lucerne - Paris 1983, 1 et 4. Voir l’analyse de F. Lopez Sanchez, Le 
monnayage d’OIybrius ou l’affirmation de l'Occident face à l'Orient, Cahiers numismatiques 153 
(sept. 2002), 31-43 et spéc. 39.

14. RIC X, nos 232 (Constantinople), 361-365 (Thessalonique) repris par Marcien, 523 
(Thessalonique).
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gende concordia auggu figure à la même date sur des monnaies de bronze de 
Thessalonique. L’affirmation de domination universelle est donc désormais liée 
à la perspective chrétienne15. Mais le fait que ses manifestations monétaires les 
plus claires soient cantonnées à des émissions limitées destinées aux distribu
tions de l’empereur à ses serviteurs civils et militaires du sommet de la hiérar
chie indique sans doute la conscience que cette rhétorique excessive devait être 
réservée à une élite acquise d’avance à une idéologie bien éloignée de la réalité 
mais dont elle était la principale bénéficiaire.

Quoi qu’il en soit la légende Gloria orbis terrarum explicite la symbolique 
du globe sur laquelle il faut revenir en citant une fois encore le célèbre texte de 
Procope (Aedif. 1.2, 10-12) décrivant la statue équestre de Justinien sur l’Au- 
gusteon16:

καί φέρει μεν χειρί τι] λαιϋ. πόλον, παραόηλών ό πλάστης ότι γη τε αντώ καί 
θάλασσα δεδούλωται πάσα, έχει δε οΰτε ξίφος ούτε δοράτιον οντε άλλο των ό
πλων ούδέν, αλλά σταυρός αύτω έπί τοϋ πόλου έπίκειται, δί οϋ δη μόνου την τε 
βασιλείαν καί το τοϋ πολέμου πεπόρισται κράτος.

Que le globe impérial soit une sphère céleste (sphaira) représentant l’Uni
vers et l’insigne du rector orbis comme il l’est depuis la fin de la République et 
au Haut Empire ou bien un globe terrestre signifiant Voikouménè (limitée à la 
terre habitée) ne change guère son ‘œcuménicité’17.

Le célèbre solidus du second règne de Justinien II (705-711) doit être ré
examiné dans cette perspective. Il porte au droit l’image du Christ jeune avec la

15. Sur Funiversalite de la mission chrétienne, Cosmas, éd. Wolska, SC 1,503.
16. Voir C. Mango, [Justinian’s Equestrian Statue] Letter to the editor, The Art Bull. 41 (1959), 

1-16 dans = idem, Studies on Constantinople, Aldershot 1993, art. XI et G. Prinzing, Das Bild 
Justinians I. in der Überlieferung der Byzantiner von 6. bis 15. Jahrhundert, Fontes Minores 7 (1986), 

1-99,82-83.
17. P. Bastien, Le buste monétaire des empereurs romains, Wetteren 1993, vol. II, 491-528 avec 

l’abondante bibliographie, dont P. Arnaud, L’image du globe dans le monde romain: science, icono
graphie, symbolique, MEFRA 96 (1984), 53-116, P. E. Schramm, Sphaira, Globus, Reichsapfel, 
Stuttgart 1958; J. Deér, Der Globus des spätrömischen und des byzantinischen Kaisers. Symbol oder 
Insigne?, BZ 54 (1961), 53-85,291-318 dans idem, Byzanz und das abendländische Herrschertum, P. 
Classen (éd.), Sigmaringen 1977,70-124; P. Grierson, DOC II 84-86. La question de savoir si le globe 
était un insigne réel ou non sort de notre sujet mais on peut rappeler que Schramm répondait par la 
négative en soulignant son absence des cérémonies décrites par Constantin VII, opinion adoptée par 
Grierson qui considère comme peu convaincants les objections soulevées par Deér. Bastien pense 
au contraire que l’iconographie protobyzantine (ivoire du Bargello, statue équestre de Justinien) en 
dépit du silence des sources, est en faveur du port réel de cet insigne impérial (Bastien, op.cit., 527).
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légende dNIhSChS REX REGNANTIUM et au revers le buste de l’empereur en 
loros tenant le globe avec PAX (fig. 8).

A la suite de Grabar, Pertusi y voit avec raison l’empereur devant le Pam- 
basileus REX REGNANTIUM comme un sujet devant le souverain céleste qui 
doit assurer sa victoire18, une interprétation s’accorde avec le déplacement de 
l’empereur du droit au revers de la monnaie.

Le globe avec PAX est très rare dans la numismatique byzantine: il est 
attesté (pour la première fois) au revers de rares solidi d’Anthemius de Rome 
et Ravenne (467-472) sur lesquels il célèbre l’unité des deux partes imperii et 
plus largement la pax rerum rétablie après la mort de Libius Severus (465) pal
la concorde de Léon 1er et du nouvel empereur d’Occident, Anthemius (fig. 9)19. 
Ce motif du monnayage de Justinien II a été peu commenté et mérite de l’être20. 
Il met en lumière en effet le rôle de l’empereur comme représentant de Dieu sur 
terre et sur le caractère universel de la domination impériale sur tous les 
‘hommes de bonne volonté’.

C’est le reflet de l’idéologie universelle de Yaeternitas imperii et du regnimi 
Christi conséquence de l’identification du royaume de Dieu vétéro-testamentai- 
re (Daniel II, 44) avec l’empire chrétien déjà affirmée par Eusèbe21. Les chré
tiens en effet ont assimilé l’idéal de l’église universelle à celui de l’empire et plu
sieurs auteurs rappellent que le Christ est né sous Auguste. Cette idée était telle
ment évidente qu’il était inutile de l’expliciter au-delà de symboles parfaitement 
clairs pour les contemporains comme le globe. On peut en tout cas souligner la 
coïncidence de cette émission exceptionnelle du second règne de Justinien II22

18. A. Pertusi, Il pensiero politico e sociale bizantino dalla fine del secolo VI al secolo XIII, 
Storia delle idee politiche, economiche e sociali, L. Firpo (ed.), Turin 1983,667-816,672 citant Grabar, 
Iconoclasme, 37 ss. et 124-129.

19. Voir l’analyse convaincante de W.E. Kaegi, Byzantium and the Decline of Rome, Princeton 
1968,38-40. RIC 2803 (Milan and Ravenna styles), R1C 2872 (Ravenne), R1C 2884-2886 (Milan). À 

Milan selon Grierson c’est une “bannière carrée” (DOC 904-907), à Ravenne une “bannière ovale”.
20. Rien dans la monographie fondamentale de J.D. Breckenridge, The Numismatic Iconogra

phy of Justinian II [New York, The American Num. Society. Num. Notes and Monogr. 144] 1959. 
Dans DOC II, 2,645 Grierson se contente de déclare “The PAX on the globus has no specific con
notation. ...it refers to the emperor’s restoration [j’en doute], and in a more general way to his fun
ction of ensuring peace on earth, the globus itself symbolizing the latter”.

21. Eusèbe, Vita Constantini, II, 19; Ambroise (Ob Theod. 1, Corpus Scriptorum Ecclesiastico- 
rum Latinorum 73) Pertusi, Pensiero, 708 et 715.

22. Outre le célèbre solidus et ses fractions (DOC nos 1,3,5), certains folles et demi-folles de 
Constantinople (DOC nos 12,14-15) ainsi que des solidi italiens (DOC no 22) portent également 
l’effigie de l’empereur tenant le globe avec la légende PAX.
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avec la floraison de la littérature apocalyptique orientale ou grecque à la fin du 
Vile au début Ville (par ex. l’apocalypse du pseudo Methode, ed. Lolos, 1976, 
123-12823).

11 n’est pas interdit d’examiner aussi dans la même perspective le nomisma 
histaménon de Constantin IX Monomaque, marqué de deux larges étoiles (ou 
soleils?) à six rayons dans le champ de part et d’autre du buste de l’empereur, 
appelé stellatus dans les documents italiens (fig. 10). Grierson, à l’instigation de 
Hendy, a voulu y voir une allusion à la supernova apparue dans la constellation 
du Taureau le 4 juillet 105423 24. Pourquoi ne pas y voir un symbole du cosmos tel 
que ceux figurant sur Yimago clipeata du Christ placée au sommet de l’ivoire 
Barberini25? L’intention ne serait pas impossible à un moment où l’on assiste à 
un renouveau du thème de la domination de l’empire de la Nouvelle Rome sur 
le monde entier et où Psellos exalte le pouvoir de Monomaque dont pas un 
recoin caché de la terre n’a reçu le reflet26.

Je ne vois pas ensuite d’autre expression des prétentions universelles du 
pouvoir impérial que le globe. Le plus souvent surmonté d’une croix simple, plus 
rarement d’une croix patriarcale, parfois d’un ornement tréflé, il est omnipré
sent ou presque sur les types de tous les métaux jusqu’à 1261 (fig. 11) sans doute 
parce qu’il a pu devenir à une date indéterminée (sous Constantin VII) un in
signe réel des cérémonies comme paraît l’indiquer son usage par les Croisés 
pour le couronnement de Baudouin27. Après cette date, sa fréquence diminue 
nettement au profit d’autres insignes (labarum, akakia, sceptres crucigères). Ont 
dû jouer dans ce déclin d’une part la nécessité de changer les types iconographi
ques annuellement ou plus souvent encore mais surtout la volonté d’effacer le 
pouvoir impérial devant la toute-puissance divine que symbolise la proskynèse 
de l’empereur sur l’hyperpère. Apparemment le globe ne figure jamais après

23. A. Lolos, Die Apokalypse des PS-Methodios, [Beiträge zur klassischen Philologie 83] 
Meisenheim-am-Glan 1976 123-128. Cf. P.J. Alexander, Londres - Berkeley 1985,48-49.

24. Grierson, DOC 3,2,736-737, et pl. LIX, 4a-c.
25. Selon l’interprétation de L’Orange (op. cil., 97).
26. Psellos, Scripta Minora, Kurtz - Drexl, (éd.) Milan 1936 1,16,18 et s. (cité par N. Radoâevic, 

L’Oecuménè byzantine dans les discours impériaux du Xle et Xlle siècle, Byzantium and its Neigh
bours from the mid-9th till the 12th Centuries, Papers read at the International Byzantinological Sym
posium Bechynè 1990, Byzantinoslavica L1V(1993), 156-161.

27. Robert de Clari, La conquête de Constantinople, P. Lauer, éd. 95: [Baudouin] tenoit en son 
main son septre, et en l’autre main un pume d'or et une croisete par deseure. Voir l’analyse de M.F. 
Hendy, DOC 4,1,143 et 168. Grierson considère au contraire à la suite de Schramm que la descri
ption du couronnement de Baudouin ne fait pas état du globe pendant la cérémonie mais seulement 
après et qu’il pourrait avoir été introduit par les Occidentaux pour l’occasion (DOC 5,1,73).
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1204 sur les types où l’empereur est associé au Christ mais seulement sur ceux où 
figure un saint que le pouvoir impérial terrestre ne concurrence pas28. Après la 
réforme de 1367 et l’abandon de l’or, on note dans ce monnayage à l’esthétique 
si pauvre une disparition totale du globe qui n’est pas fortuite29. Un peu avant la 
même date en tout cas le Pseudo-Codinos ne le mentionne pas dans les cé
rémonies du couronnement (ch. VII) où l’empereur est décrit tenant la croix en 
main droite et le narthex30 de la main gauche et l’impératrice le rameau (βάίον).

2. Le monopole de la monnaie byzantine.
Conçue comme l’expression d’une basileia supérieure cette monnaie uni

verselle ne peut souffrir de concurrence. C’est ce que montrent les textes littérai
res si connus sur le monopole impérial de la frappe de l’or, métal “solaire” dont 
la matière même concourt à exprimer le pouvoir cosmocratique de l’empereur:

[après l’accord Ostrogoths-Francs laissant aux Francs le contrôle de la Pro
vence] “Les Francs [Théodebert] ... firent un nomisma d’or à partir des mines de 
Gaule, sans placer sur ce statère l’effigie de l’empereur romain, comme il se dev
rait, mais (en y plaçant) leur propre image. Le basileus perse a l’habitude de 
frapper un nomisma d’argent quand il le désire mais il n’est pas de règle que ce 
souverain ou aucun autre basileus barbare, même s’il possède de l’or dans son 
royaume, place sa propre effigie sur un statère d’or car si ce nomisma était pro
posé pour les échanges, il serait rejeté même par les Barbares” (Procope, BG III, 
33, Bonn 417; éd. Haury, 442-443):

“Il y a encore un autre signe de la puissance que Dieu accorde aux Ro
mains, à savoir que c’est avec leurs monnaies que toutes les nations font leur 
commerce. Elles sont acceptées partout d’un bout à l’autre de la terre. Elles sont

28. On notera provisoirement que par exemple à Thessalonique sur 47 types de staména, l’em
pereur ou les empereurs ne tiennent un globe que dans six cas, portant toujours l'image de la Vierge 
ou d’un saint ou un autre motif au droit.

29. Michel VIII est le dernier empereur fréquemment représenté sur la monnaie avec le globe 
crucigère. Cet insigne est beaucoup plus rare sur les monnaies d’Andronic II, (Thessalonique, DOC 
nos 755-756,809-814), un peu moins sur celles d’Andronic III (DOC nos 857,864-866,887-889,896- 
899), rare à nouveau au début du règne de Jean V ou sous Jean VI (DOC nos 944,1208,1224-1227). 
Les insignes le plus fréquemment associés sur les monnaies sont le sceptre crucigère et l’akakia dont 
le portrait de Manuel II sur le manuscrit Par. Suppl, gr. 309, f. VI offre un exemple célèbre (de nom
breux autres portraits impériaux avec les mêmes insignes sont reproduits dans I. Spatharakis, The 
Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Leiden 1976).

30. Le terme de narthex désigne vraisemblablement un sceptre-Iabarum comme en rencontre 
sur certains types monétaires du XlVe siècle (par ex. DOC nos 857,864,887) comme le pense Grier
son (DOC 5,1,73).
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admirées par tous les hommes et par chaque royaume car aucun autre royaume 
n’a leur pareil” (Cosmas, éd. W. Wolska, SC 197, III, 350-1).

L’expression juridique de ce monopole est indirecte:
Lorsque la Constitution Pragmatique de Justinien (554) pour l’Italie décla

re que “les solidi frappés du coin des empereurs romains doivent circuler dans 
toutes les provinces sans frais de change”31 ou quand la novelle 52 de Léon VI 
prescrit que “toute espèce de monnaie conservera également sa valeur et son 
cours, pourvu qu’elle soit d’une frappe authentique, d’un titre non altéré et d’un 
poids exact32 (άπαραποίητον την μορφήν εχον καί την ύλην άκίβδηλον καί την 
ολκήν τελείαν) la législation implique le refus de la circulation d’espèces étran
gères sur le territoire de l’empire.

Aux Ve - Vie siècles les monnaies d’or barbares ne sont pas à proprement 
parler des espèces étrangères puisque, comme nous le verrons plus bas, elles se 
conforment longtemps ou un certain temps au modèle byzantin (effigie de l’em
pereur régnant, poids et titre analogues)33. Elles ne sont donc refusées que lor
sque leur poids ou leur titre sont jugés déficients comme dans le cas des solidi 
gallici à la fin du Ve siècle, cuius aurum minore aesümaùone taxatur (Majorien, 
nov. 458) ou, un siècle plus tard, des solidi gallicani, qui in terra nostra expendi 
non possimi (Grégoire le Grand, Epis. VI, 10 de 595)34.

Le refus d’espèces étrangères n’a pas à s’exprimer dans la législation proto
byzantine: en effer à part la monnaie sassanide (majoritairement en argent), il 
n’existe pas d’autres états émetteurs puisque Rome a progressivement unifié 
tous les systèmes monétaires du monde méditerranéen et celtique35. La situa
tion est bien différente de celle de l’Antiquité quand Athènes (v. 420 av. J.-C.) 
prend un décret imposant l’usage exclusif de ses pièces dans l’ensemble de sa 
confédération ou de celle du bas Moyen Âge quand un souverain comme saint

31. C/C, Nov., App. VII “De mutatione solidorum id est monetae”.“...sancimus îo/ù/oj Roma- 
norum principimi forma signales sine permutationis dispendio per omnes provincias ambulare et per 
eos celebrari contractus".

32. Les Novelles de Léon VI le Sage, P. Noailles, A. Dain, (éd.) Paris 1943,201.
33. Comme le disait déjà fort bien R.S. Lopez: “Theodoric and Clovis neither wanted to nor 

could break the moral unity of the Western Empire” (Mohammed and Charlemagne: a revision, Spe
culum 18 (1943), 14-38).

34. Voir É. Demougeot, A propos des Solidi gallici du Ve siècle ap. J.-C., Revue Historique 

270/1 (1983), 3-30; P. Grierson - M. Blackburn, Medieval European Coinage I, The Early Middle 
Ages, Cambridge 1986,46,104.

35. Voir en dernier lieu les différents exposés au colloque d’Athènes de l’European Association 
for Banking History, From the Athenian Tetradrachm to the Euro avec la bibliographie (sous presse).



UNIVERSALISME DE LA MONNAIE BYZANTINE 133

Louis confronté à la concurrence des monnaies baronniales ou des monnaies 
étrangères décrète que seules ses monnaies auront cours36.

Une confirmation historique du refus d’espèces étrangères est apporté par 
l’épisode non moins célèbre du refus du tribut omeyyade par Justinien II (refus 
qualifié d’àvoia par Théophane qui n’en dit pas plus sur l’incident):

“[en 6183 = 691/692] Justinien II rompit la paix avec Abd al-Malik par 
déraison. En effet il avait cherché à repeupler sans raison Plie de Chypre et il 
avait refusé d’accepter la nouvelle monnaie envoyée par Abd al-Malik, ce qui 
n’était jamais arrivé auparavant ... Quand Abd al-Malik apprit cela, en une ré
ponse satanique, il lui demanda de ne pas rompre la paix mais d’accepter sa 
monnaie car les Arabes ne pouvaient accepter le coin romain sur leurs propres 
nomismata, le poids de l’or ayant été versé et aucun dommage n’ayant été causé 
aux Romains par de cette nouvelle frappe arabe”37.

Le refus est double et les raisons de part et d’autre ne sont pas explicitées. 
Du côté byzantin c’est le refus de l’innovation qui sous-entend la mise en cause 
du monopole jamais enfreint jusque là (dans son récit du même évènement Zo- 
naras reprend l’affirmation de Procope selon laquelle il n’est pas permis de mar
quer les monnaies d’or d’une autre empreinte que celle de l’empereur38); du cô
té arabe c’est l’impossibilité d’accepter “le coin romain” c’est-à-dire la nécessité 
d’affirmer une souveraineté concurrente. Ainsi naît le deuxième des trois “dol

36. C. Morrisson, La numismatique, Paris 1992, 82; M. Bompaire - F. Dumas, Numismatique 
médiévale (L’Atelier du Médiéviste 7),Turnhout 2000,401-402; M. Bompaire, Monnaies et politiques 
monétaires en France (XIIe-XVe siècle), Moneda y monedas en la Europa Medieval (Siglos XII- 
XV), Pampelune 2000, 87-128; idem, Monnaie étrangère et monnaie locale en France, XlIIe-XIVe 
siècle, Moneta locale, moneta straniera: Italia ed Europa XI-XV Secolo (The Second Cambridge Nu
mismatic, Symposium), L. Travaini (éd.), Milan 1999,135-199.

37. Théophane, AM 6183, éd. De Boor 365 (Bonn 558-559) = The Chronicle of Theophanes 
Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, tr. with introd. and comm. by C. Mango 
and R. Scott, Oxford 1997: καί tò σταλέν χάραγμα παρά Άβιμέλεχ νεοφανές öv καί μηδέποτε γεγονός 
οΰ προσεδέξατο... καί άκούσας ταΰτα Άβιμέλεχ, ΰποκριΟείς σατανικώς, παρεκάλει μή λυΟήναι τήν ει
ρήνην, αλλά δεχΟήναι τήν αυτού μονήταν, ώς των Αράβων μή καταδεχόμενων τήν τών 'Ρωμαίων χα
ραγήν έν τοις ίδίοις νομίσμασιν, τής ολκής τοΰ χρυσού διδομένης καί μηδεμιάς ζημίας τοις 'Ρωμαίοις 
γινόμενης έκ τοΰ νέα χαράσσειν Άραβας. Sur la date du nouveau monnayage arabe (imitations du 
solidus byzantin avec les croix tronquées) voir en dernier lieu M.L. Bates, History, Geography and 
Numismatics in the First Century of Islamic Coinage, Revue Suisse de Numismatique (1986), 231-262 
où le témoignage de Théophane est discuté en relation avec celui de al-Baladhuri, 247 et s. Bates 
date le début de ce nouveau monnayage de fin 72 H (début 692).

38. Zonaras, Bonn, III, 230: ουδέ γάρ έξήν έν χρυσφ νομίσματι χαρακτήρα έτερον έντυποΰσΟαι 
ή τον τοΰ βασιλέως 'Ρωμαίων.
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lars du Moyen Age”39 et finit l’universalité relative de la monnaie byzantine 
qu’il faut brièvement esquisser.

II L’universalité de la devise byzantine, monnaie du monde civilisé.
1. Sa diffusion.
Deux cartes illustreront cette diffusion: une carte de la ‘civilisation de la 

monnaie frappée’ à l’époque préromaine qui coïncide plus ou moins avec les li
mites de l’empire (fig. 12). “Le sue conquiste (de Rome)”, dit T. Lucchelli, “non 
andarono molto al di là delle zone che già precedentemente erano in qualche 
misura caratterizzate dalla cultura della moneta coniata”40. Dans cette défini
tion de la civilisation par la monnaie ou du moins de Vœcuménè comme le mon
de connaissant la monnaie, il faudrait étendre celle-ci vers l’Est au monde perse, 
et surtout aux civilisations de tradition monétaire non gréco-romaines (en tout 
ou en partie) de l’Inde et de la Chine.

Une autre carte, celle des sites concernés par le commerce extérieur de 
l’Empire romain tardif dressée par J.-R Callu (fig. 13)41 indique toute l’étendue 
des relations protobyzantines avec l’ensemble de Vœcuménè et serait peu modi
fiée si l’on y portait -ce qui reste à faire- les lieux de découverte de monnaies 
byzantines42.

Au delà des anciennes frontières de l’Empire présence ne signifie pas rôle 
monétaire et circulation. Les études sur le limes danubien ont distingué quatre 
zones: la première d’osmose jusqu’à une cinquantaine de km; entre 50 et 120 km 
environ une zone où circule encore la monnaie d’appoint; puis deux zones pé
nétrant le barbariciim sur 80 ou 250 km le long d’une route principale où la fon
ction monétaire s’atténue et où l’on rencontre plutôt des vases en argent ou en

39. La formule doit sa célébrité à R.S. Lopez, The Dollar of the Middle Ages, The Journal of 
Economie History 11 (1951), 209-234; C. Cipolla analysa ensuite les caractères communs de ces 
devises internationales (valeur élevée; stabilité de la valeur intrinsèque, appui d’une économie saine 
et forte avec un large commerce extérieur: Money, Prices and Civilisation in the Mediterranean 
World. Fifth to Seventeenth Century, Princeton 1956,13-26.

40. T. Lucchelli, Cultura della moneta e espansione romana in Europa, Rivista italiana di nu
mismatica 101 (2000), 75-92.

4L J.-P. Callu, I commerci oltre i confini dell’impero, Storia di Roma, A. Schiavone (éd.), 3,1 
L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni, A. Carandini, L. Cracco Ruggini e A. Giardina (ed.), Turin 
1993,487-524.

42. Pour la diffusion des monnaies byzantines de Carthage, voir Cécile Morrisson, L’atelier de 
Carthage et la difusion de la monnaie freappée dans l’Afrique vandale et byzantine, Antiquité Tar
dive 11, (2003), 65-84.
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bronze et des fibules43. L’archéologie confirme ici le texte de Tacite (Germania 
5: proximi... formasque quasdam nostrae pecuniae agnoscunt... interiores ... pe- 
cuniam probant veterem).

Dans la période qui s’étend du Xe au Xlle siècle, la carte politique, telle 
celle des relations extérieures de l’Empire que dessine le Livre des Cérémonies44 
est plus étroite que la carte ‘monétaire’ puisque la diffusion des espèces by
zantines s’étend aussi à l’Europe du Nord en Scandinavie en Russie et en Angle
terre et progressivement avec la renaissance du grand commerce également à la 
péninsule ibérique comme le montre la carte des ‘besants’ exigés par la Papauté 
dans le Liber Censuum45. Ce témoignage a souvent été contesté ou interprété de 
façon restrictive46 mais une étude récente sur le besant dans l’Angleterre des 
Plantagenets (de 1154 à 1259) a analysé les archives des Pipe Rolls de Henri 1er, 
Richard Cœur de Lion, Jean sans Terre et Henri III et démontré que:

“Bezants were widely available, sometimes in large quantities.They were in 
demand. They were accepted in payments to the government in taxes and fines. 
For some transactions their employment was either mandatory or preferred”47.

Une déduction analogue pourrait être tirée des archives normandes de la 
même époque. La conclusion de Marc Bloch s’en trouve confirmée et élargie: 
“outre que certains documents ... permettent d’atteindre ces opérations vérita
blement dénouées par une remise d’or, l’usage même de valeurs de compte em
pruntées aux ... hyperpères de Byzance nous assure que ces monnaies étaient 
universellement connues”48. Au milieu du XlIIe siècle les comptes d’Alphonse 
de Poitiers énumérant les monnaies rassemblées pour le départ en croisade ou 
ceux du trésor d’Henri III entre 1242 er 125349 illustrent encore la pénétration

43. J. Wielowiejski, cité par Callu art.cit. 498, n. 47.
44. TM 13 (2000), 357.
45. Voir les travaux Scandinaves et russes cités dans C. Morrisson, La diffusion..., ci-dessus, n. 

4 et A. Chèdeville, Recherches sur la circulation de l’or en Europe occidentale du Xe à la fin du Xlle 
siècle d'après les cens dus au Saint-Siège, Le Moyen Age 83 (1977), 413-443.

46. P. Grierson, Oboli de Musc, English Historial Review 66 (1951), 75-81; idem, Muslim Coins 
in Thirteenth-Century England, Near Eastern Numismatics. Studies in Honor of G. C. Miles, D. Kouy- 
mjian (ed.), Beyrouth 1974,387-391 = idem, Later Medieval Numismatics, Variorum (1979), art. VII 
et Vili. Grierson constatait la fréquence des paiements de redevances ecclésiastiques ou autres ex
primés en dinars ou en besants mais considérait que les bénéficiaires de ces versements étaient prêts 
à accepter leur contrevaleur en monnaie d’argent locale.

47. B.J. Cook,The Bezant in Angevin England, Numismatic Chronicle 159 (1999), 255-275.
48. M. Bloch, Le problème de l’or au Moyen Age, Annales E.S.C. (1933), 1-34,17.
49. E. Cartier, Or & argent, monnoyés ou non monnoyés, envoyés en Palestine à Alfonse com

te de Poitiers, frère de saint Louis, dans l’année 1250, Revue Numismatique 1847,120-122. L’envoi
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du besant en Europe occidentale et sa place -pas toujours inférieure à celle du 
dinar et des autres monnaies d’or musulmanes- et en tout cas bien réelle dans 
le grand commerce méditerranéen.

2. Le modèle monétaire byzantin.
L’universalité ou du moins l’influence étendue de la monnaie byzantine 

peut se mesurer aussi -comme on l’a souvent rappelé- à l’aune du rayonnement 
de ses types iconographiques. Il serait trop long de retracer cette diffusion qui 
s’étend elle aussi de l’Occident du haut Moyen Âge, de la Russie ou de la Scan
dinavie du Xle siècle à l’Anatolie turcomane ou à la Chine du Vie siècle. Aucun 
autre monnayage n’a donc connu une influence aussi répandue dans l’espace et 
dans le temps50.

Revenant au Xlle et au XlIIe siècle, on peut insister en revanche sur une 
influence plus cachée mais aussi importante en termes économiques, car elle 
touche à la valeur de la monnaie et à son étalon.

On distingue à cette période dans la circulation méditerranéenne 
schématiquement quatre étalons de titre différent:

- or pur à 23 carats et plus (le dinar fatimide, almoravide et almohade et 
plus tard les dinars almoravides et almohades puis le ducat et le florin)

- 20 1/2 carats (l’hyperpère, les premiers besants croisés, les morabitini et 
anfusini, Faugustale et le real angevin)

- 16 1/3 carats (tari)
- l’or blanc (le trachy et le besant d’or de Chypre).
J’ai développé récemment l’idée que ces quatre étalons dérivent tous plus 

ou moins directement du système byzantin51:
- l’or pur arabe remonte à l’étalon romain tardif (constantinien et surtout 

valentinien)52;

d’une valeur de 1700 livres tournois était composé d’or pour un dizième réparti entre un marc d’or 
non monnayé, 3 1/2 marcs de besants, 3 1/2 marcs d’augustales et 65 marcs d’anfusini et d’oboli de 
musc’ (imitations castillanes du morabitin). Sur le trésor d’Henri III et la prépondérance du besant 
dans ce dernier, v. B. Cook art. cit. (ci-dessus, n. 47) et, plus restrictif, D. Carpenter, Gold and Gold 
Coins in England in the Mid-Thirteenth Century, Numismatic Chronicle 147 (1987), 106-113.

50. Il existe sur ce sujet une vaste bibliographie spécialisée et très dispersée dont les titres les 
plus importants sont cités dans Cécile Morrisson, Diffusion (cit. n. 4).

51. Communication inédite au 4th Cambridge Numismatic Symposium in Honour of Philip 
Grierson, 14-15 Nov. 2000.

52. P. Grierson, The Monetary Reforms of Abd al Malik: Their Metrological Basis and Fi
nancial Repercussions, Journal of the Economic and Social History of the Orient (1960), 241-264 
(réimpr. in idem, Dark Age Numismatics, Londres 1979, art. XV).
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- le ‘curieux étalon’ de 20 1/2 carat représenté par les besants croisés anté
rieurs à 1187 et l’augustale présente bien des points communs avec celui de l’hy- 
perpère des Comnènes. L’augustale est vraisemblablement modelé non pas sur 
le titre (d’ailleurs variable) de l’or africain dit de Paliole mais plutôt sur le taux 
de l’hyperpère répandu en Sicile qui reste encore dans la première moitié du 
XlIIe siècle une espèce majeure en Méditerranée en même temps qu’investie de 
la tradition impériale romaine si importante aux yeux de Frédéric II.

- le curieux titre de 16 1/2 carats auquel se conforme le tari normand pen
dant tout le Xlle siècle, plus que la continuation du titre dévalué des taris arabes 
siciliens, me paraît aligner la monnaie normande sur le titre du nomisma à 
l’époque des premières émissions de la monnaie sicilienne, le michaèlaton qui 
arriva dans l’île en quantité en paiement de la rente de 200 livres (14 400 be
sants) promise par le chrysobulle de 1074;

- enfin les ‘bisanti d’oro’ de Chypre (dits aussi bisantii albi mais à ne pas 
confondre avec les besants blancs ou gros de Chypre émis à partir de la fin du 
XlIIe siècle) s’inspirent non seulement de l’iconographie des monnaies d’éle- 
ctrum de Manuel (les manuelati des textes) mais aussi de leur titre53.

Conclusion.
En s’interrogeant avec courage il y a près de quarante ans sur “Bisanzio e 

l’irradiazione della sua civiltà nell’ alto medioevo” Agostino Pertusi en sou
lignait les limites et les variations mais insistait aussi sur le rôle majeur de By
zance dans la naissance de l’Europe et la transmission de l’héritage culturel anti
que54. Dans ce patrimoine, un rôle non négligeable et trop souvent négligé re
vient à la monnaie. L’universalité revendiquée et en partie réalisée par la mon
naie byzantine héritière de Rome dans le monde médiéval, la continuité de l’É
tat et de son monopole régalien aux siècles obscurs, la vitalité de l’économie et 
du nomisma par delà les crises et son rayonnement jusqu’au renversement du 
XlIIe siècle en ont fait le ciment et le moteur d’une “civilisation monétaire” con
dition du développement économique et élément de la civilisation tout court.

53. J.-N. Barrandoli, M. Bompaire, C. Morrisson, Le “besanl d’or" de Chypre: composition, 
couleur et dorure, Bulletin de la Soc. française de Numismatique 49 (1994), 818-824; C. Morrisson-M. 
Bompaire, Cyprus. “Gold besant” and “white besant”, The Numismatic Report, Cyprus Numismatic 
Society 26-27 (1995-1996) [2000], 27-43.

54. Bisanzio e l’irradiazione della sua civiltà in Occcidente nell’alto medioevo, Centri e vie di 
irradiazione della civiltà nell’ alto medioevo (Settim. XI), Spolète 1964,75-133.
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Fig. 1. Constantin 1er. Rector totius 
orbis. Solidus Ticinum (316), (RIC 
VII 368.no 54) 0 19 mm

Fig. 2. Constantin 1er. Victor 
omnium gentium. Solidus Ticinum 
(?date RIC VII 368, no 57) 0 19 mm

Fig. 3. Constance II. Felic(ium) 
temp(orum) reparatio. Billon, Rome 
(348-350) (RIC VIII, 257, Nos 127- 
130) 0 22 mm (réduit)

Fig. 4. Licinia Eudoxia. Salus Orientis 
Felicitas Ocidentis. Solidus, Ravenne 

(439) 0 19 mm

Fig. 5. Olybrius. Salus mundi. Fig. 6. Maurice Tibère Salus mundi.
Solidus, Rome (472) 0 19 mm Demi-silique, Carthage (582-584) 0 14 mm

(1x1.3 env.)
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Fig. 7. Théodose II. Glor(ia) 
orvis terrarum. Solidus, 
Thesalonique (424-430)

Fig. 8. Justinien II. Le Christ rex regnantium 
et Γ empereur avec le globe marqué PAX. 

Solidus, Constantinople (705) 0 20mm

Fig. 9. Anthémius. Salas rei publicae. Léon 
1er et Anthémius joignant leurs mains. Au- 

dessus un globe marqué PAX. Solidus, 
Ravenne (467-472) 0 20mm.

Fig. 10. Constantin IX Monomaque. 
Nomisma histaménon (stellatus), 

Constantinople (1054-1055)
0 25 mm (réduit)

Fig. 11. Alexis 1er Comnène. 
Hyperpère, Constantinople 

(1092-1118) 0 31 mm (1x1.7)
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Fig. 12. Les limites de la conquête rompaine 
et Γ étendue de la diffusion de la monnaie celtique (Lucchelli 2000)

Fig. 13. Les relations commerciales de l’empire protobyzantin 
(Callu 1993)
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Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τον Φεβρουάριο του 1195 συντάσσεται στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπό
λεως τό τελευταίο μείζονος ένδιαφέροντος καί ευρύτερης θεματικής - καί βέβαια 
καί κάποιας αξιόλογης έκτασης- βυζαντινό νομικό κείμενο επίσημης προέλευσης 
πού μάς έχει περιέλθει άπό την περίοδο πριν άπό τή λατινική άλωση - όταν τό Βυ
ζάντιο διατηρεί άκόμη, έστω μέ έμφανή τά στοιχεία τής παρούσας καί τής έπερχό- 
μενης φθοράς, την πραγματική αύτοκρατορική του διάσταση. Είναι οί αποκρίσεις 
τής πατριαρχικής συνόδου, έπί πατριαρχείας τού Γεωργίου Β' Ξιφιλίνου (1191- 
1180), σέ νομικά έρωτήματα τού ορθοδόξου πατριάρχη Αλεξάνδρειάς Μάρκου, 
πού ίσως βρίσκεται έκείνη την έποχή σέ ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη1. Των ά- 
ποκρίσεων αυτών σώζεται μία άρχική, φαίνεται, μορφή, πού αποδίδεται στον μη
τροπολίτη Χαλκηδόνος ’Ιωάννη τον Κασταμονίτη2, καί μία τελική, ή έπίσημη, πού 
έχει συνταχθή άπό τον Θεόδωρο Βαλσαμώνα3 - τον επιφανέστερο κανονολόγο 
τής εποχής, τόν «έπισημότερο», κατά μία κρατήσασα γενική αντίληψη, βυζαντινό 
κανονολόγο4 - ό όποιος πάντως δέν ένεργεί έδώ στό πλαίσιο οποιοσδήποτε άρμο-

1. Πρβλ. Βαλσαμών στον καν. 32 ΠενΟέκτης: εγώ δε σννοδικώς, μάλλον δε καί ένώπιον τοϋ βασι- 
λέως τον άγιου, ελάληαα τούτο, δτε ό πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς έπεδήμει εις την βασιλεύουσαν Ράλ- 
λης-Ποτλής, Β', 378 (πρβλ. καί τήν παραλλαγή αυτόθι, 377-378 σημ. 2: τούτο δε καί σννοδικώς, μάλλον 
δε καί έπί βασιλικού βήματος, έλαλήΟη παρ’ εμού, δτε ό πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ένδημήαας εις τήν 
τών πόλεων βασιλεύουσαν...).

2. Έκδ. Μ. Γεδεών, Νέα βιβλιοθήκη εκκλησιαστικών συγγραφέων, Κωνσταντινούπολη 1903, 
135-160· Θεοδώρου τοϋ Βαλσαμώνος λύσεων κανονικών διάφοροι γραφαί, 'Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 
85 (1915), 169-173,177-182,185-188. [Γιά τήν πηγή τής εκδ.: Δ.Γ. Άποστολόπουλος - Π.Δ. Μιχαηλάρης, 
Ή Νομική Συναγωγή τοϋ Δοσιθέου, Α, ’Αθήνα 1987,96-97 άρ. 50],

3. Ράλλης-Ποτλής, Δ', 447-496. Βλ. γιά τή συλλογή: Les Regestes N. 1184· V. Grumel, Les 
léponses à Marc d’Alexandrie, lew caractère officiel, lem double rédaction, EO 38 (1939), 321-333· 
G.P. Stevens, De Theodoro Balsamone: analysis operimi ac mentis iaridicae [=Corona Lateranensis, 
16], Ρώμη 1969, 112-121· B. Κατσαρός, Ιωάννης Κασταμονίτης, Συμβολή ατή μελέτη τού βίου, τοϋ 
έργου καί τής εποχής του [=Βυζαντινά κείμενα καί μελέται 22], Θεσσαλονίκη 1988,307-336.

4. Σπ. Ν. Τρωιάνος, Οί πηγές τοϋ βυζαντινού δικαίου, ’Αθήνα - Κομοτηνή 21999,263-268, μέ τήν 
προηγούμενη βιβλιογραφία. Ειδική μονογραφία: Stevens [ανωτέρω σημ. 3]· συγκέντρωση μελετών εις:
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διότητάς του, άλλά οΰτε ώς ιδιώτης: συντάσσει άπλώς τις αποκρίσεις κατ’ έντολή 
τής συνόδου, άκριβώς λόγω τής τεχνικής του ειδίκευσης, ώς επιφανούς νομικού. 
Είναι, άλλωστε, ήδη πατριάρχης ’Αντιόχειας, ΰπερόριος στην Κωνσταντινούπο
λη5, καί έπομένως έκτος τού κλίματος του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Μία άπό τις ερωτήσεις του πατριάρχη ’Αλεξάνδρειάς είναι: ποιό αστικό δίκαιο 
πρέπει νά διέπει τις σχέσεις των, ποικίλης καταγωγής, χριστιανών του (ορθοδό
ξου) πατριαρχείου Αλεξανδρείας; Μνημονεύονται οί έλληνόφωνοι Ρωμαίοι, άλλά 
καί οί ορθόδοξοι Σύροι καί ’Αρμένιοι, βεβαίως χαλκηδόνιοι. Γιατί τά επίσημα κεί
μενα τής βυζαντινής νομοθεσίας, κατ’ έξοχήν ή μεγάλη κωδικοποίηση των Βασι
λικών, δέν είναι προσιτά στήν Αίγυπτο: τά εξήκοντα βιβλία των νόμων, τα λεγά
μενα Βασιλικά, ον διεδόθησαν εις τάς χώρας ημών διά τοϋτο νυκτοβατοϋμεν ό
σον εις αυτά. Περιττό, βέβαια, νά θυμίσω ότι ή Αίγυπτος βρίσκεται άπό μακρών 
αιώνων έκτος τού κράτους, υπό τό Ίσλάμ6 7. Ή απάντηση τής Κωνσταντινουπόλε
ως είναι ότι, όποιες λύσεις ανάγκης καί αν πρέπει, εύλόγως, νά έπινοηθοΰν, δέν θά 
πρέπει νά λησμονεΐται ότι, κατ’ άρχήν: Οί γοϋν αύχοϋντες βίον ορθόδοξον καν εξ 
Ανατολών ώσι, καν έξ Αλεξανδρέων, καν έτέρωθεν, ‘Ρωμαίοι λέγονται - καί ύπό- 
κεινται έπομένως, όπου καί αν βρίσκονται, στό δίκαιο τών Ρωμαίων: καί κατά νό
μους άναγκάζονται πολιτεύεσθαϋ. Υπενθυμίζω ότι τό έρώτημα είναι αύστηρά 
καί τυπικά νομικό, άφορά στό έφαρμοστέο αστικό δίκαιο, καί έπομένως καί ή ά- 
πάντηση αποδίδει τήν τυπική νομική -καί όχι άπλώς ιδεολογική ή συναισθηματι
κή- άντίληψη πού έπικρατεΐ στήν Κωνσταντινούπολη.

Αυτά, είπαμε, λίγο πριν άπό τή λατινική κατάκτηση, όταν τό Βυζάντιο διατη
ρεί άκόμη, μέσα στή φθορά, τή διάσταση τής αύτοκρατορίας. Διακόσια χρόνια άρ- 
γότερα, τό 1393, ή αυτοκρατορία εχει περιορισθή σέ έλάχιστα πράγματα πέρα άπό 
τή Ονήσκουσα πρωτεύουσά της. Καί τή στιγμή άκριβώς αυτή συντάσσεται έκεινο 
τό περιώνυμο μανιφέστο τής βυζαντινής αύτοκρατορικής ιδεολογίας, στήν άκρό- 
τατη μορφή της, έξήντα άκριβώς χρόνια πριν άπό τήν κατάλυση τής αύτοκρατο-

Ν. Οΐκονομίδης (έκδ.), 7ο Βυζάντιο κατά τον 12ο αιώνα: κανονικό δίκαιο, κράτος και κοινωνία, 
Αθήνα 1991.

5. Πρβλ. Κ.Γ. Πιτσάκης, Ή έκταση τής έξουσίας ενός ύπερόριου πατριάρχη: ό πατριάρχης 
Αντιόχειας στήν Κωνσταντινούπολη τον 12ο αιώνα, Τό Βυζάντιο κατά τον 12ο αιώνα, 91-139.

6. Σέ χώρο δηλαδή δπου δέν ισχύει ώς επιτόπιος ό ‘Ρωμαίων νόμος, όπως αναφέρει στήν ανα
κοίνωσή του στό παρόν Συμπόσιο ό Ευάγγελος Χρυσός- έκτος βέβαια αν, όπου υπάρχουν «Ρωμαίοι», 
έτσι οριζόμενοι, όπως θέλει τό κείμενο τής άποκρίσεως, πράγματι ισχύει ό ‘Ρωμαίων νόμος - πάντοτε 
οί δύο έννοιες τών όρίων/συνόρων πού εξέθεσε ό Εύ. Χρυσός;

7. Ράλλης-Ποτλής, Δ', 451 (άρ. 4). Τό καν έξ ’Ανατολών ώσι άποτελεί αναφορά τού Βαλσαμώνος 
στό πατριαρχείο Αντιόχειας «καί πάσης Ανατολής», όπου ό ίδιος πατριαρχεύεε ή μνεία μάλιστα τής 
Αντιόχειας / Ανατολής προηγείται έδώ τής Αλεξανδρείας -έδρας τού έρωτώντος πατριάρχη- παρά 
τήν εκκλησιαστική τάξη. Βλ. Πιτσάκης [ανωτέρω σημ. 5], 100-101.
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ρίας: ή έπιστολή του πατριάρχη ’Αντωνίου Δ' (1389-1390, 1391-1397) προς τον 
μεγάλο πρίγκιπα της Μοσχοβίας Βασίλειο Α'8 9. Στο περίφημο αυτό ιδεολογικό 
μανιφέστο ή συνείδηση τής οίκουμενικότητας τοΰ δικαίου πού εκπορεύεται άπό 
τον βασιλέα των Ρωμαίων είναι πάντοτε ένεργός καί κατέχει κεντρική θέση στο 
πλαίσιο τής ιδέας τής οίκουμενικότητας τής αυτοκρατορίας: ου καί αί νομοθεοίαι 
και αί διατάξεις καί τα προστάγματα στέργονται κατά πάσαν την οικουμένην. 
Ιστορικό πλάσμα, άναμφιβόλως· άλλά είναι χαρακτηριστικό, καί ευεξήγητο, πώς 
τη στιγμή αυτή τής έσχατης παρακμής (καί τής άμφισβήτησης -γιατί σ’ αυτήν 
άπαντά ή έπιστολή) τής αυτοκρατορίας, οί τόνοι είναι υψηλότεροι: ή οικουμενική 
Ισχύς καί εφαρμογή τού βυζαντινού δικαίου δέν είναι πλέον δεοντολογική προ
σταγή, όπως κατά τον 12ο αιώνα τοΰ Βαλσαμώνος (καί κατά νόμους άναγκάζον- 
ται πολιτεύεσθαι), άλλά διαπίστωση ύφισταμένης, υποτίθεται, παγκόσμιας πρα
γματικότητας: ου καί αί νομοθεοίαι καί αί διατάξεις καί τά προστάγματα στέργον- 
ται κατά πάσαν την οικουμένην. Καί εδώ πλέον «οικουμένη» δέν είναι μόνον τό 
σύνολο των ορθοδόξων, όπως στον Βαλσαμώνα (Οί γοϋν αύχοϋντες βίον ορθό
δοξον), άλλά ολόκληρη ή χριστιανική οικουμένη: ένθα ονομάζονται χριστιανοί, οί 
χριστιανοί πανταχοϋε καί μη νομισθή ότι τό χριστιανοί χρησιμοποιείται έδώ, όπως 
συχνά συμβαίνει, γιά νά δηλώσει μόνον τούς ορθοδόξους, γιατί ό συντάκτης έχει 
φροντίσει νά είναι άπολΰτως σαφής: δτι καί αυτοί οί λατϊνοι, οί μηδεμίαν έχοντες 
κοινωνίαν εις την ήμετέραν εκκλησίαν, καί αυτοί την αυτήν τιμήν καί την αυτήν υ
ποταγήν αύτω όιδόασιν. 'Ιστορικό πλάσμα πάντοτε, ή ιστορικό άπολίθωμα (πρβλ. 
ήν εις τάς άρχαίας ημέρας, δτε ήσαν μεθ’ ημών ηνωμένοι)' άλλά έτσι γίνεται 
δυνατόν νά ύποστηριχθή ότι ό βυζαντινός αύτοκράτωρ είναι βασιλεύς καί αύτο- 
κράτωρ των ‘Ρωμαίων, πάντων δηλαδή των χριστιανών - ού, όπως είδαμε, καί αί 
νομοθεοίαι καί αί διατάξεις... στέργονται κατά πάσαν τήν οικουμένην.

Ό βασιλεύς των Ρωμαίων, κορυφή αυτής τής μόνης δυνατής έπίγειας εικό
νας τής μιας βασιλείας τοΰ Θεού, πού είναι ή αυτοκρατορία, κορυφή καί στην πυ
ραμίδα ή τήν «οικογένεια» των ήγεμόνων τοΰ κόσμου, είναι, κατ’ εικόνα τοΰ νομο- 
Οέτη Θεού, ό υπέρτατος επί γής νομοθέτης, ή μόνη πηγή τοΰ δικαίου, τό δίκαιο τό 
ίδιο ενσαρκωμένο, νόμος έμψυχος?. Αυτή είναι ή εικόνα πού έκπέμπεται καί έξω

8. Les Regestes N. 2931: Miklosich-Müller, II, 188-192. Γιά τό κείμενο βλ. ενδεικτικά: J.W. Parker, 
Manuel Π Palaeologus, Rutgers University Press 1969, 105-109- D. Obolensky, The Byzantine 
Commonwealth, Λονδίνο 1971 21974,342-345.

9. είναι τον βασιλέα έμψυχον νόμον Φίλων 2.2.135. Βλ. Α. Steinwenter, Νόμος έμψυχος. Zur 
Geschichte einer politischen Theorie, Βιέννη 1946. G. J. D. Aalders, Νόμος 'Έμψυχος, Politela und Res 
Publica. Beiträge zum Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike dem Andenken Rudolf 
Starks gewidmet (hrsg. P. Steinmetz), Wiesbaden 1969,315-329. Πρβλ. Εισαγωγή («’Επαναγωγή») 2.1.: 
Βασιλεύς έατιν έννομος επιστασία καί τήν αντίστροφη θεώρηση τοΰ A. Schminck. Άπό τον «νόμο»
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άπό χά στενά όρια τής αυτοκρατορίας: «διότι άπό σάς έκπορεύεται πάντοτε ό κα
λός νόμος εις πάσας τάς χώρας», είναι ή αίτιολογική φράση στην προσκλητήρια 
τής κυριλλομεθοδιανής αποστολής αίτηση τοΰ ηγεμόνα τής Μεγάλης Μοραβίας 
Ροτισλαύου προς τον αύτοκράτορα Μιχαήλ Γ10. Κατ’ εικόνα Θεοΰ, ό βασιλεύς 
των Ρωμαίων είναι καί ή ένσάρκωση τής δικαιοσύνης: ή δικαιοσύνη (μαζί μέ τήν, 
κατ’ εικόνα επίσης τοΰ Θεοΰ, φιλανθρωπία) είναι ή υπέρτατη άρετή τοΰ βασιλέ- 
ως, αυτή πού ή έλλειψή της, άληθινή ή προσχηματική, βρίσκεται στήν αφετηρία ή 
στή δικαιολόγηση κάθε βυζαντινής εξέγερσης καί κάθε δυναστικής μεταβολής.

Τήν ιδέα τοΰ βασιλέως ως μόνης πηγής τοΰ δικαίου φαίνεται νά τονίζει καί 
ή σχετικά όψιμη πρόσληψη στό Βυζάντιο τής Κωνσταντίνειας Δωρεάς -τοΰ δια- 
σημότερου αύτοΰ άπό τά πλαστά τής ιστορίας- σέ μία λειτουργία έντελώς διάφο
ρη έως αντίθετη ή αντίστροφη άπό τή λειτουργία γιά τήν όποια κατασκευάσθηκε. 
Οί Βυζαντινοί γνωρίζουν άριστα τήν πλαστότητα τής «Δωρεάς»: κατά το τοϋ ά
γιου Κωνσταντίνου νομιζόμενον θέσπισμα, γράφει ό Βαλσαμών11, ό όποιος όμως 
τό χρησιμοποιεί ευρέως, όπου αυτό τόν εξυπηρετεί: τό θέσπισμα άναδεικνύει τή 
δύναμη καί τά προνόμια τής ’Εκκλησίας, τής Ρώμης βέβαια, άλλά κατ’ έπέκταση 
καί τής Νέας Ρώμης· άναδεικνύει όμως ταυτόχρονα τόν βασιλέα των Ρωμαίων ώς 
τήν πηγή κάθε δικαίου καί κάθε έξουσίας - άκόμη καί τής κοσμικής εξουσίας τής 
Εκκλησίας12.

«’Έμψυχος νόμος» λοιπόν ό βυζαντινός βασιλεύς, είναι ό μέγας, ό δυνάμει 
οικουμενικός, νομοθέτης.

στον «νόμο»: ό Φώτιος καί ή έννοια τοϋ νόμου στήν αρχαιότητα, Συμβολές στήν ερευνά τοϋ άρχαίου 
ελληνικού καί ελληνιστικού δικαίου, 2, Αθήνα 1994,61-72 (ό νόμος-βασιλεύς ανταγωνίζεται τόν αύτο- 
κράτορα-βασιλέα καί διεκδικεΐτό προβάδισμα έναντι αύτοΰ).

10. Vita Constantini-Cyrilli κεφ. 14: οι’ vas’ bo na vse strany v'segda dobryi zakon' ischodit’ 
(έκδ. Fr. Grivec - Fr. Tomäii, Zagreb 1960,129 = Magnae Moraviae Fontes Hislorici, II, Brno 1977, 
99)· έλλ. μετάφρ. Ί.Ε. Αναστασίου, ’Επιστημονική Έπετηρ'ις Θεολογικής Σχολής Άριστοτελείον Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης 12 (1968), (111-200) 141. [Βλ. τελευταία: A. Schminck, Leges ou νόμοι? Le 
choix des princes slaves à l’époque de Photius, ανακοίνωση στό διεθνές συνέδριο Ή 'Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καί ή δημιουργία τής Ιδέας τοϋ κράτους στήν Ευρώπη (2003: Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δημοσίου Δικαίου· υπό δημοσίευση), οπού καί αντίστροφα γιά τή σημασία πού είχε ή απο
στολή στις σλαυικές χώρες, καί οί ανάγκες της, στήν ανάπτυξη τοΰ μεσοβυζαντινοΰ δικαίου].

11. Ράλλης-Ποτλής, Δ', 553. Τή σημασία τής μαρτυρίας αυτής φαίνεται νά υποβαθμίζει ό G. 
Dagron, Empereur et prêtre: étude sur le «césaropapisme» byzantin, Παρίσι 1996,397 σημ. 79.

12. Γιά τή χρήση τής «Δωρεάς» στήν Ανατολή βλ. παλαιότερα: P. Alexander, The Donation of 
Constantine at Byzantium and its Earliest Use against the Western Empire, Mélanges G. 
Ostrogorsky, I, Βελιγράδι 1924,11-26· G. Dagron, Représentations de TAncienne et de la Nouvelle 
Rome dans les sources byzantines, Roma Costantinopoli Mosca [= Da Roma alla Terza Roma, Studi, 
1], Ρώμη - Νεάπολη 1981, (2195-306) 300-304· S. Troianos, Rome et Constantinople dans les 
commentaires des canonistes orientaux du Xlle siècle, Diritto e Religione da Roma a Costantinopoli
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Είδαμε ότι οί Βυζαντινοί μας έχουν πλήρη συνείδηση οίκουμενικότητας ή 
«καΟολικότητας», αν όχι πανκοσμιότΐ|τας, τοΰ δικαίου τους: γιά τούς σκοπούς τής 
νομικής θεωρίας ή τής ιδεολογίας, είναι τό δίκαιο όλων των αύχονντων βίον ορθό
δοξον στον κόσμο - ή και όλων των χριστιανών πανταχοϋ, ένθα ονομάζονται χρι
στιανοί: είναι όλοι «Ρωμαίοι», καί αί νομοθεσίαι καί αί διατάξεις τού βυζαντινού 
βασιλέως των Ρωμαίων στέργονται κατά πάσαν την οικουμένην...

Πού όμως, πέρα από τις βυζαντινές νομικές ή ιδεολογικές κατασκευές, τε- 
κμήριώνεται στά δικά μας μάτια, πού υλοποιείται αύτή ή οίκουμενικότητα τού 
βυζαντινού δικαίου; Άν αυτή είναι ή αύτοσυνειδησία των Βυζαντινών γιά την 
οίκουμενικότητα τοΰ δικαίου τους -σέ άντιστοιχία μέ τή βυζαντινή οικουμενική 
ιδεολογία γιά τό κράτος καί τον βασιλέα των Ρωμαίων-, εμείς σήμερα, σέ ένα 
άρχόμενο 21ο αιώνα, υπό ποιάν έποψη ή υπό ποιες επόψεις μπορούμε νά μιλούμε 
γιά «οίκουμενικότητα» ή γιά «την οίκουμενικότητα» τοΰ βυζαντινού δικαίου;

Υπάρχουν, βέβαια, οί εύκολοι δρόμοι. Υπάρχει τό ιουστινιάνειο δίκαιο -ή 
ιουστινιάνεια κωδικοποίηση καί ή ιουστινιάνεια νομοθεσία, άπόληξη καί απο
κρυστάλλωση μιας μακραίωνης, ύπερχιλιετοΰς, συνεχούς ιστορίας τοΰ ρωμαϊκού 
δικαίου, άπό την ήμιμυθική έποχή τοΰ Δωδεκαδέλτου, καί μιας λαμπρής παρά
δοσης τής ρωμαϊκής νομικής έπιστήμης - καί ή παγκόσμια έπιβολή καί άκτινοβο- 
λία του. 'Όλα τά σημερινά συστηματικά καί συνθετικά έργα γιά τις πηγές καί τήν 
ιστορία τοΰ βυζαντινού δικαίου εντάσσουν αυτονόητα τήν ιουστινιάνεια κωδικο
ποίηση καί νομοθεσία στό βυζαντινό δίκαιο13 - τοποθετούν άλλωστε τις άφετη-

α Mosca [= Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi, Rendiconti dell’XI Seminario (1991)], 
Ρώμη 1994, (125-141) 136. Τώρα: G. Dagron, Empereur et prêtre [ανωτέρω σημ. 11], 247-254,265-266 
καί passim (βιβλιογραφία: αυτόθι, 395-397)· Peter L’Huillier, The Church of the Ancient Councils: The 
Disciplinary Work of the First Four Ecumenical Councils, Crestwood, N.Y. 1996,284,325 σημ. 650-653 
μέ πρόσθετη βιβλιογραφία· P. Andrist, Les Objections des Hébreux: un document du premier 
iconoclasme?, REB 57 (1999), (99-140) 119-121 («III. C.3. Constitutum Constantini»), μέ περαιτέρω 
βιβλιογραφία. -Γιά τις βυζαντινές αποδόσεις τοΰ κειμένου τής «Δωρεάς»; Novum Auctarium BUG, 
191-192 άρ. 1634ea-1634ec. Οί μνείες στον Βαλσαμώνα: Ράλλης-Ποτλής, Α', 79-80,145-148· Β', 285· Δ', 
539,553 [βλ. ανωτέρω σημ. 11]. Στή δεύτερη περίπτωση ό Βαλσαμών παραθέτει καί ελληνικό κείμενο 
τής «Δωρεάς» (πληρέστερη έκδ. A. Pavlov, VVr 2 (1896), 18-82). Μία ακόμη χρήση τής «Δωρεάς» στό 
πρόσταγμα Dölger, Regesten N. 1973 = Zachariä coll. V. 9 τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (ετ. 1270): Ράλ
λης-Ποτλής, Ε', 327-329 = Ζέπων, Α', 503-504. Ή έπάνοδος στή χρήση τοΰ κειμένου τής «Δωρεάς» τον 
14ο αί. (Βλάσταρης Ε, 11: Ράλλης-Ποτλής, <7,260-262· Άρμενόπουλος: έκδ. Heimbach, Λειψία 1851, 
820-822 [Epimetra Hexabibli, I]) μπορεί νά συνδέεται μέ τήν δλο καί ευρύτερη συμμετοχή τής Εκκλη
σίας, κατά τήν περίοδο αύτή τής ύποβάΟμισης ή κατάρρευσης τών κρατικών δομών, σέ κοσμικές λει
τουργίες, συμπεριλαμβανομένης τής δικαιοδοτικής, καί ενίοτε καί τής ανάληψης τής νομοθετικής πρω
τοβουλίας (λεγομένη «νεαρά» τοΰ πατριάρχη ’Αθανασίου).

13. Έτσι στον Ρ.Ε. Pieler, Byzantinische Literatur, εις: Η. Hunger, Die hochsprachliche profane 
Literatur der Byzantiner, II, Μόναχο 1978,341-480 = Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμ-
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ρίες του πολύ παλαιότερα, στον Κωνσταντίνο καί τήν ίδρυση τής Κωνσταντινου
πόλεως, αν όχι στον Διοκλητιανό. Ό Ιουστινιανός είναι βέβαια Βυζάντιο. Καί οί 
Βυζαντινοί είδαν πάντοτε -καί είδαν σωστά- τό δίκαιό τους ως τό ρωμαϊκό δί
καιο, στην άδιάσπαστη συνέχειά του. 'Όλες οί βυζαντινές (καί οί μεταβυζαντινές 
άκόμη) άναφορές στην ιστορία τού ίσχΰοντος δικαίου τοποθετούν τήν αφετηρία 
του στην αρχαιότατη Ρώμη, ήδη στην περίοδο τής βασιλείας, καί κατόπιν στήν 
έγκατάσταση τής δημοκρατίας καί στον Δωδεκάδελτο* 14’ καί ό Ιουστινιανός είναι 
πάντοτε στή συνείδηση των Βυζαντινών ό μέγας νομοθέτης αύτοκράτωρ15, κύρια 
πηγή τού ίσχύοντος δικαίου - θά μείνει έτσι στή γενική συνείδηση ως τά τέλη τής 
μεταβυζαντινής περιόδου. Άκόμη τό 1828, λόγια, καί όχι λαϊκή, γραφίδα, ό Ίακω- 
βάκης Ρίζος Νερουλός, δημοσιεύοντας στή Γενεύη τήν πρώτη νεοελληνική Histoi
re moderne de la Grèce depuis la chute de l’Empire d’Orient, θά ταυτίσει τήν τότε 
έν χρήσει πάντοτε Έξάβιβλο μέ τό ιουστινιάνειο δίκαιο: «la collection des lois de 
Justinien rédigée par Constantin Harménopoulos»16.

’Αλλά νά προσπαθήσει κανείς và δείξει τήν οικουμενική διάσταση, τήν παγ
κόσμια καί διαχρονική σημασία, τού ρωμαϊκού δικαίου - καί ρωμαϊκό δίκαιο, πα

ματεία τών Βυζαντινών, Γ ’, ’Αθήνα 1995,183-379 (μετάφρ.Έλ. Παπαγιάννη-Σπ.Τρωιάνος)· Ν. van der 
Wal - J.H.A. Lokin, Historiae iuris graecoromani delineatio: Les sources du droit byzantin de 300 à 
1453, Groningen 1985. Τελευταία: Τρωιάνος, Οί πηγές [ανωτέρω σημ. 4]· πρβλ. αυτόθι, 21: «Ή χρονική 
διάσταση σήμερα δέν προκαλεΐ πιά σοβαρές αμφισβητήσεις. ’Έτσι, σύμφωνα μέ τήν κρατούσα γνώμη, 
ή ιστορική ερευνά των βυζαντινών νομικών κειμένων γιά νά είναι συστηματική πρέπει νά καλύψει ολη 
τή φιλολογική παραγωγή ανάμεσα στόν Διοκλητιανό καί στήν κατάλυση τού βυζαντινού κράτους».

14. Πά τή φιλολογία αυτή: Α. Schminck, Ein rechtshistorischer Traktat im Cod. Mosq. gr. 445, 
Fontes Minores, IX, Φραγκφούρτη 1993, 81-96' Κ.Γ. Πιτσάκης, Ή Ιστορία τής Ρώμης καί τοΰ Ρωμαϊ
κού Δικαίου στά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά νομικά εγχειρίδια, Τιμαί Ίωάννον Τριανταφνλλοπον- 
λου, ’Αθήνα - Κομοτηνή 2000, 399-436. Ειδικά γιά τή μεταβυζαντινή περίοδο πρβλ. C.G. Pitsakis, Le 
souvenir de Rome et le droit romain dans les manuels juridiques grecs après la chute de Constanti
nople, Continuità del diritto romano nella storia dell’Europa orientale dalla fondazione di Costanti
nopoli al XIX secolo [=Da Romma alla Terza Roma, VII Seminario internazionale di studi storici, 
Relazioni e comunicazioni], Ρώμη 1987, 259-287· Droit romain et droit gréco-romain dans les ma
nuels juridiques grecs de la période post-byzantine: l’emploi idéologique, Αρχαία δίκαια και κοινω
νία. Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη, ’Αθήνα 2002,513-542.

15. Βλ. τήν εύρεϊα σύνθεση τοΰ G. Prinzing, Das Bild Justinians I. in der Überlieferung der 
Byzantiner vom 7. bis 15. Jahrhundert, Fontes Minores, VII, Φραγκφούρτη 1986,1-99 («Juristische 
Quellen»: αύτ., 54-67).

16. Jacovaky Rizo Néroulos, Histoire moderne de Ut Grèce depuis la chute de l'Empire d’Orient, 
Γενεύη 1828,72. "Ενας μητροπολίτης στή Μακεδονία 0ά εξηγήσει σέ Ευρωπαίο περιηγητή δτι δικάζει 
μέ τούς νόμους τοΰ Ιουστινιανού· εννοεί τήν Έξάβιβλο: Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Έξάβφλος τοΰ 
Αρμενοπούλον και ή νομική σκέψις έν Θεσσαλονίκη κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα, Θεσσαλονίκη 
1960,17’ Κ.Γ. Πιτσάκης, Κωνσταντίνου Αρμενοπούλον Πρόχειρον Νόμων ή Έξάβφλος, ’Αθήνα 1971, ή'.
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ρά τον τεράστιο δγκο έργασίας πού έχει γίνει γιά τή μελέτη των πηγών καί τής ι
στορίας τού προϊουστινιανείου δικαίου, είναι ουσιαστικά τό δίκαιο πού έγινε γνω
στό στή μορφή υπό τήν όποια κωδικοποιήΟηκε καί αποκρυσταλλώθηκε άπό τόν 
Ιουστινιανό - Οά ήταν νά παραβιάζει άνοικτές Ούρες. 'Η νομική έπιστήμη, όπως 
τήν γνωρίζουμε, ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος, είναι δημιούργημα τής 
ρωμαϊκής σκέψης καί πράξης: ή μεθοδολογία, τά «έργαλεϊα» πού καί σήμερα χρη
σιμοποιούμε στήν έπιστήμη μας, είναι κατ’ ουσίαν αυτά πού έπινόησαν καί 
είσήγαγαν οί Ρωμαίοι προπάτορες. Τό ίδιο καί οί βασικές πηγές τού δικαίου μας. 
Ξέρουμε δτι στή Δύση μέ τό τέλος τής ρωμαϊκής κυριαρχίας ή ιουστινιάνεια κωδι
κοποίηση μένει άγνωστη ή ξεχασμένη· εν τούτοις ή ρωμαϊκή νομική σκέψη καί 
παράδοση, καί ή νομοθεσία, κυρίως μέσα άπό ένα προϊσχύσαντα, έπίσης «βυζα
ντινό», κώδικα, τόν Θεοδοσιανό, επιβιώνοντας κατά τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, 
μέσα άπό εμφανείς ή «υπόγειες» διαδρομές, γονιμοποιεΐ τά λεγόμενα «βαρβα- 
ρικά» δίκαια καί, σέ σύνθεση ή σύμφυρση μαζί τους, παράγει τις λεγάμενες «leges 
Romanae» των διαφόρων «βαρβαρικών» λαών, οί όποιοι διαμορφώνουν τήν 
Ευρώπη τών μεσαιωνικών καί τών νεώτερων χρόνων ή ρωμαϊκή νομική σκέψη 
έπιβιώνει έπίσης, σ’ αυτή τήν Ευρώπη πού γεννάται, μέσα άπό τό κανονικό δίκαιο 
τής δυτικής ’Εκκλησίας. Ή έκ νέου άνακάλυψη κατά τόν ύστερο Μεσαίωνα, μετά 
άπό σιγή σχεδόν έξι αιώνων, τής ιουστινιάνειας κωδικοποίησης (κυρίως τού Παν
δέκτη, κύριου φορέα έπαφής μέ τή σκέψη τών Ρωμαίων νομικών, τού έργου πού 
δίνει στήν κωδικοποίηση τόν χαρακτήρα της) είναι ή αποκάλυψη: άναγεννά ή 
γεννά, μέ άφετηρία τό έργο τών γλωσσογράφων καί στή συνέχεια τών μεταγλωσ- 
σογράφων, τή δυτικοευρωπαϊκή νομική έπιστήμη, τή νομική σκέψη καί παράδο
ση - γεννά έπίσης τή νομική παιδεία, δπως τή γνωρίζουμε σήμερα, καί μαζί της 
γεννά έπίσης, σέ σημαντικό βαθμό, τό ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, δπως τό γνωρί
σαμε, ώς ένα άπό τά βασικώτερα συστατικά του στοιχεία. Έκτοτε τό ρωμαϊκό δί
καιο, γνωστό κατά βάση στήν ιουστινιάνεια μορφή του -αύτούσιο, γλωσσογραφη- 
μένο, ή καί μόνον ώς έπίδραση- ώς βασική καί θεμελιώδης πηγή, ώς κεντρικό στοι
χείο, ώς ένοποιητική ή συνεκτική δύναμη ή ώς σημείο άναφοράς, κυριαρχεί στο 
δυτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, σέ διάφορες μορφές συνύπαρξης ή διαλεκτικής σχέσης 
μέ τά τοπικά γραπτά ή άγραφα δίκαια, είτε απόλυτα καί καθ’ έαυτό μέ τις διάφο
ρες μορφές πού προσέλαβε ή Rezeption του, είτε στις διάφορες «έκσυγχρονισμέ- 
νες» έκδοχές του πού διαμορφώνονται μέ τή νεώτερη νομική διδασκαλία, ιδίως 
στον χώρο τών Γερμανών πανδεκτιστών («usus modernus pandectarum»)· έπη- 
ρεάζει, τέλος, μέσα άπό αυτή τήν έπιβίωση, ούσιωδώς τό περιεχόμενο καί τό 
«δόγμα» τών νεώτερων ευρωπαϊκών κωδίκων, κατά τή μεγάλη έποχή τών κωδι
κοποιήσεων, τόν 19ο αιώνα, άπό τόν Γαλλικό Code Civil καί τόν Αυστριακό καί 
τόν Γερμανικό κώδικα, καθώς καί δλους τούς μεταγενέστερους ευρωπαϊκούς
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άστικούς κώδικες (συμπεριλαμβανομένου καί του έλληνικοϋ), ώστε νά άποτελεΐ 
τή βάση του σημερινού ευρωπαϊκοί νομικοί συστήματος, καί βέβαια καί έκτος 
Ευρώπης δικαίων, στην ’Ασία, την ’Αφρική καί τήν ’Αμερική, οσα κατάγονται άπό 
ευρωπαϊκά μητροπολιτικά δίκαια.

Λέμε συνήθως δτι αυτά ισχύουν γιά τό ήπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκαιο, πού εί
ναι στο σύνολό του ένα ρωμαιογενές νομικό σύστημα, καί δτι τό λεγόμενο άγγλο- 
σαξωνικό ή άγγλοαμερικανικό δίκαιο άποτελεΐ ένα ξεχωριστό σύστημα, έναν άλ
λο νομικό «κόσμο», τόν κόσμο τοί Common Law απέναντι στόν «ρωμαϊκό» κό
σμο τού Civil Law. Σήμερα δλο καί περισσότερο συνειδητοποιούμε δτι, παρά τά 
φαινόμενα, τό λεγόμενο άγγλοσαξωνικό δίκαιο έχει καί αυτό ύποστή, μέσα άπό 
διαφορετικές διαδρομές, τήν ουσιωδέστατη επίδραση τοί ρωμαϊκοί δικαίου - 
πού τό έχει γονιμοποιήσει σέ βάθος καί ουσία, γιά τά όποια, μένοντας στήν έπι- 
φάνεια, ήμασταν συχνά ανυποψίαστοι17.

Τέλος, τό ρωμαϊκό δίκαιο έχει επιδράσει βαθύτατα καί ουσιωδέστατα στόν έ
τερο των δύο μεγάλων πυλώνων τής δυτικοευρωπαϊκής νομικής παράδοσης, τό 
κανονικό δίκαιο τής δυτικής ’Εκκλησίας - ή δυτικοευρωπαϊκή έπιστήμη τοί 
δικαίου υπήρξε παραδοσιακά πάντοτε διδασκαλία iuris utriusque. Ή έπίδραση 
αυτή άσκεΐται δχι μόνον γιατί ή ’Εκκλησία vivit lege Romana, ιδρύθηκε καί ζή σέ 
χώρο καί σέ «κλίμα» ρωμαϊκοί δικαίου, καί έπομένως έφαρμόζει, συμπληρωμα
τικά ή έρμηνευτικά, τις αρχές καί τούς κανόνες τοί ρωμαϊκοί δικαίου, έκεΐ δπου 
τό δικό της δίκαιο σιωπά, άλλά καί γιατί καί τό θετικό, τό γραπτώς κείμενο, δικό 
της (κανονικό) δίκαιο είναι, τό ίδιο, ευρύτατα επηρεασμένο άπό αυτό τό ρωμαϊκό 
δίκαιο, έντός τοί όποιου Ecclesia vivit.

Έν τούτοις, νά προσπαθήσει κανείς νά δείξει τήν παγκόσμια σημασία καί πα
ρουσία τοί ρωμαϊκοί δικαίου - έστω καί άν αυτό, στήν άποκρυσταλλωμένη μορ
φή του, υπό τήν όποια κυρίως ή σχεδόν άποκλειστικά, τό γνωρίζουμε, είναι έργο 
ιουστινιάνειο, καί έπομένως «βυζαντινό» - άποτελεΐ, όπως είπαμε, εύγενή προσ
πάθεια νά παραβιασθοίν θύρες πού είναι στήν πραγματικότητα διάπλατα ανοι
κτές. Ή οίκουμενικότητα τοί ιουστινιάνειου, ή τοί ρωμαϊκοί, δικαίου είναι ένα 
άπό τά έλάχιστα πράγματα γιά τά όποια υπάρχει εδραιωμένη καθολική συνείδη
ση καί παραδοχή. Κανείς δέν θά τολμούσε νά άντιμετωπίσει σοβαρά τήν άνάγκη * 3

17. Πρβλ. π.χ., μέσα άπό μία εύρεια ειδική βιβλιογραφία πού συνεχώς ογκώνεται, τό παλαιό ήδη 
έργο χών W.W. Buckland καί A.D. McNair, Roman Law and Common Law, δεύτερη εκδ. από τόν F. 
Η. Lawson, Cambridge 1952 ή F.H. Lawson, A Common Lawyer Looks al the Civil Law, Ann Arbor 
1953. Αρκετά έπιφυλακτικός ακόμη ό G. Criscuoli, Introduzione allo studio de! diritto inglese: le fonti,
3Μιλάνο 2000,28-42 («resistenza al diritto romano»)· πρβλ. 50 κ.έξ. {Roman Canon Law) - δπου καί 

συνοπτική παρουσίαση τών άλλων απόψεων (Radbruch, Maitland, Koschaker, Chiazzese).
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μιας Défense et illustration του ρωμαϊκού δικαίου καί τοΰ οικουμενικού χαρα
κτήρα του.

Θά μάς ένδιέφερε, έτσι, περισσότερο - πέρα άπό τις, κρατούσες ή μή, σχημα
τικές (καί έν πολλοϊς συμβατικές) περιοδολογήσεις - νά βλέπαμε τά στοιχεία οί
κου μενικότητας πού έμφανίζει τό κυρίως βυζαντινό δίκαιο· ας το ορίσουμε, πάν
τοτε σχηματικά: τό ρωμαϊκό δίκαιο όπως διαμορφώνεται, σε έλληνική πλέον 
γλώσσα, έξελίσσεται, έρμηνεΰεται καί βιώνεται στο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος, 
μετά τον Ιουστινιανό - «ius graecoromanum», όπως τό είδαν οί προπάτορές μας, 
άπό τον Leunclavius ώς τούς Ζέπους, περνώντας άπό τον Mortreuil, τούς Heim
bach καί τον Zachariä von Lingenthal, θεμελιωτές τής νεώτερης έρευνας τού βυ
ζαντινού δικαίου18.

Θά μιλούσα γιά τρεις διαφορετικές όψεις τής οίκουμενικότητας τού βυζαντι
νού δικαίου.

1. Τό βυζαντινό δίκαιο, καθ' εαυτό, ώς φορέας η όχημα τοϋ «οικουμενικού» 
ρωμαϊκού δικαίου.

’Άν ή οίκουμενικότητα τού ρωμαϊκού δικαίου - είτε ώς δικαίου μιας οικου
μενικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κατά τήν κυρίως ρωμαϊκή περίοδο, καί ιδίως 
μετά τήν έπέκταση τής ρωμαϊκής πολιτείας σέ όλους τούς κατοίκους τής αυτο
κρατορίας (Constitutio Antoniniana 212 μ.Χ.) καί τήν έπέκταση έπομένως τής 
έφαρμογής τού ρωμαϊκού δικαίου στο σύνολο ουσιαστικά τοΰ πληθυσμού της, 
είτε ώς βάσης τοΰ δικαίου ή τών δικαίων ή τών δικαιικών συστημάτων τοΰ δυτι
κού ή τοΰ ευρωπαϊκού, όπως καί άν τον ορίσουμε, κόσμου, καί μιας άπό τις βασι
κές συνιστώσες τού πολιτισμού του (μαζί με τήν έλληνορρωμαϊκή παιδεία καί τον 
χριστιανισμό, ώς θρησκεία, παράδοση καί εκκλησιαστική συγκρότηση) - αποτε
λεί, όπως είδαμε, κοινό τόπο καί διαπίστωση πού δέν έχει άνάγκη τεκμηρίωσης, 
δέν είναι σήμερα εξ ίσου αυτονόητο ότι τό βυζαντινό δίκαιο, μέ τις περιόδους ά- 
κμής ή παρακμής του, άποτελεΐ τή μόνη ιστορικά αδιάσπαστη συνέχεια τού

18.1. Leunclavius, Iuris Graeco-romani tarn canonici quam civilis tomi duo, ed. cura M. Frehe- 
ri, Φραγκφούρτη 1596' C.E. Zachariae, Historiae iuris graeco-romani delineatio, Αιδελβέργη 1839' 
C.E. Zachariae a Lingenthal, lus Graecoromanum, I-VII, Λειψία 1856-1884' Ί. καί Π. Ζέπος, lus 
Graecoromanum, A’-H',’Αθήνα 193L N. van der Wal - J.H.A. Lokin, Historiae iuris graeco-romani 
delineatio [ανωτέρω σημ. 13]. Πρβλ. J.-A.-B. Mortreuil, Histoire du droit byzantin ou du droit romain 
dans l’Empire de l’Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453,1-III, 
Παρίσι 1843,1844,1846' C.W.E. Heimbach, Griechenland: Griechisch-römisches Recht im Mittelalter 
und in der Neuzeit, εις: J.S. Ersch-J.G. Gruber, Allgemeine Encyclopädie der Wischenschaften und 
Künste, 1.86, Λειψία 1868,191-471 καί 1.87, Λειψία 1869,1-106· K.E. Zachariä von Lingenthal, Geschi
chte des griechisch-römischen Rechts, 3Βερολίνο 1892.
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ρωμαϊκού δικαίου, καθ’ εαυτό, στη νομοθεσία, τή διδασκαλία και τήν πράξη. Στο 
Βυζάντιο καί στή χριστιανική ’Ανατολή δέν χρειάσΟηκε ποτέ νά «είσαχΟή» το ρω
μαϊκό δίκαιο, γιατί τό ρωμαϊκό δίκαιο ήταν άπλώς έκεΐ, ίσχύον πάντοτε δίκαιο, καί 
συνεχώς έξελισσόμενο, άκόμη καί στις εποχές τής «έκπτώσεως» - άκόμη καί δια- 
στρεφόμενο ή διαφθειρόμενο, ίσως1 άλλά ή ιστορία, καί ή ιστορία τοΰ δικαίου, δέν 
άναγνωρίζει τέτοιες άξιολογικές κατηγορίες. Οί Βυζαντινοί δέν 0ά χρειασθή ποτέ 
νά «άνακαλύψουν» ένα Πανδέκτη, γιατί ό Πανδέκτης ήταν πάντοτε έκεΐ, άρχικά 
στήν πρωτότυπη μορφή του στήν ιουστινιάνεια κωδικοποίηση, καί αργότερα στήν 
έλληνική απόδοση των Βασιλικών (τελευταία στον κόσμο επίσημη κωδικοποίηση 
τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, μή τό ξεχνούμε, καί ή μόνη κωδικοποίηση σέ ένα μόνον 
σώμα πού γνώρισε ποτέ) καί στά σχόλιά τους, προερχόμενα άπό τή διδασκαλία 
τών παλαιών διδασκάλων τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου, άντικηνσόρων καί σχολαστι
κών· ήταν παρών καί στά έπίσημα ή στά ιδιωτικά νομικά έγχειρίδια καί στά έργα 
τών βυζαντινών νομικών. Ποτέ δέν θά χρειασθή στήν ’Ανατολική αυτοκρατορία 
ή στή χριστιανική ’Ανατολή μιά Rezeption τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου - γιατί τό ρω
μαϊκό δίκαιο στή συνεχή έφαρμογή καί εξέλιξή του είναι πάντοτε ίσχύον δίκαιο. 
Αυτά δέν άποτελοΰν σήμερα αυτονόητη πραγματικότητα στή σπουδή διεθνώς 
τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου, όπου ή τρέχουσα διδασκαλία άντιμετωπίζει τό βυζαντινό 
δίκαιο ώς περιθωριακή έκφραση τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου ή τοπική παραφυάδα 
του, καί όχι ώς τον συνεχώς εξελισσόμενο κύριο κορμό του (άντίθετα είναι τά 
πράγματα στήν Ελλάδα, δπου για ιστορικούς λόγους, τό βυζαντινό δίκαιο διδά
σκεται ώς ή κατ’ εξοχήν συνέχεια τής ιστορίας τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου - αν δέν γί
νεται μάλιστα άναγωγή άπό τό βυζαντινό δίκαιο, ώς άφετηρία, στο ρωμαϊκό - άλ
λά άποσιωπάται σχεδόν, ή ουσιαστικά άγνοεΐται στή διδασκαλία, ολόκληρη ή δυ
τικοευρωπαϊκή ιστορία τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου).

Τά πράγματα δέν ήταν πάντοτε έτσι. 'Όταν ή ουμανιστική σπουδή τοΰ ρω- 
μαϊκοΰ δικαίου έρχεται σέ επαφή μέ τις βυζαντινές νομικές πηγές μετά τήν Αλω
ση, καί κυρίως κατά τον 16ο αιώνα, ή έπαφή αύτή άποτελεΐ μία ιστορική αποκάλυ
ψη, ή όποια γονιμοποιέ! τις σπουδές αυτές. 'Όταν ό Hans Erich Troje δημοσιεύει 
τό 1971 τό πολλαπλώς ρηξικέλευθο βιβλίο του γιά τήν πρόσληψη τοΰ βυζαντινοΰ 
δικαίου άπό τήν ούμανιστική νομική σκέψη, μέ τον «άνατρεπτικό» τίτλο Graeca 
leguntur δέν υποδηλώνει δτι άπλώς, παρά τή γενική άντίληψη ότι «Graeca non 
leguntur», οί ούμανιστές νομικοί έλαβαν ύπ’ όψη καί ελληνικά κείμενα- ή θέση εί
ναι ότι τό βυζαντινό δίκαιο είναι αυτό πού οικοδόμησε τις ουμανιστικές νομικές 
σπουδές στο ρωμαϊκό δίκαιο: die Aneignung des byzantinischen Rechts und die 
Entstehung eines humanistischen Corpus iuris civilis™. 19

19. H.E. Troje, Graeca leguntur: Die Aneignung des byzantinischen Rechts und die Entstehung 
eines humanistischen Corpus iuris civilis in der Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, Κολωνία - Βιέννη
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Τό ί'διο έκεΐνο έτος (1971) έ'βλεπε τό φως μια χρηστική άθηναϊκή έκδοση τής 
Έξαβίβλου του Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου (1344/1345), του τελευταίου, όπως 
όλοι γνωρίζουμε, μείζονος προϊόντος τής λόγιας βυζαντινής κοσμικής νομικής 
γραμματείας, βασικού οχήματος γιά τήν έπιβίωση καί έφαρμογή του βυζαντινού 
δικαίου στον έλληνικό καί έλληνόφωνο κόσμο καί στήν ορθόδοξη ’Ανατολή κατά 
τή μεταβυζαντινή περίοδο καί στους νεώτερους χρόνους, αλλά καί πρώτου ουσια
στικά μείζονος έργου του κυρίως βυζαντινού δικαίου πού έγινε γνωστό στο σύνο
λό του στή Δύση. Ό νεαρός τότε επιμελητής τής έκδοσης έπεσήμαινε τό choc τοΰ 
δυτικοευρωπαϊκού νομικού κόσμου, όταν έρχεται σέ έπαφή μέ τό ταπεινό αυτό, 
στήν άφετηρία του, ιδιωτικό έγχειρίδιο τού Μου αιώνα20: τό έργο (αντιμετωπίζεται 
ώς ό φορέας τής νομικής έπιστήμης τοΰ ’Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, κατά
ληξη καί άπόσταγμα μιας μακράς παράδοσης· Ιδιαίτερα γοητεύει, φαίνεται, ή 
σαφής, σύντομη καί συστηματική έκθεση τής ύλης, σέ ένα βιβλίο πού, στήν Ανα
τολή, μπορούσε άκόμη νά στοχεύει στήν μετάδοση όσων τοϊς πολλοΐς εν γνώσει 
καθίστασθαι δίκαιον21, πολυτέλεια άπροσπέλαστη στή Δύση πού αγωνιζόταν νά 
προσεγγίσει τό χαώδες κείμενο τής Glossa22. ’Έτσι, άπό τά πράγματα, ή ταπεινή 
ιδιωτική συλλογή τής παρακμής άντιμετωπίζεται ώς κείμενο κύρους, σχεδόν πα
ράπλευρα πρός τήν ’ιουστινιάνεια κωδικοποίηση. ’Εντυπωσιακή είναι, άκόμη καί 
ώς σύμπτωση, ή παράλληλη έκδοτική πορεία τους. Ή editio princeps τής Έξαβί
βλου (1540) δημοσιεύεται πριν συμπληρωθή δεκαετία άπό τήν ολοκλήρωση τής 
έκδοσης Haloander τής ιουστινιάνειας κωδικοποίησης (1531): ό τυπογράφος, 
Chrétien Wechel, έγκατεστημένος στήν rue Saint-Jacques στό Παρίσι, είχε σχε
τικά πρόσφατα έκδόσει τά πρώτα κείμενα γιά τή διδασκαλία τής ελληνικής στό 
μόλις ιδρυμένο, τό 1530, Collège de France, άπό τον πρώτο δάσκαλό της (lecteur

1971. Πρβλ. τοΰ ίδιου, Graeca leguntur revisited, εις: Ch. Papastathis (ed.), Byzantine Law, Θεσσαλο
νίκη 2001, 21-28 [τώρα καί νεώτερο δημοσίευμα τοΰ ίδιου, προσιτό έπί τοΰ παρόντος μόνον σέ ηλεκ
τρονική μορφή στό διαδίκτυο: Graeca leguntur heute (2002-2003)].

20. Πιτσάκης, Έξάβιβλος [ανωτέρω σημ. 16], πε'-π0'.
21. «ΠροΟεωρία» τής Έξαβίβλου: έκδ. Heimbach, 10= Πιτσάκης, 7. Ή φράση άπότό προοίμιον 

τοΰ Προχείρου Νόμου: Ζέπων, Β', 116 (έκδ. Zachariä von Lingenthal, Ό Πρόχειρος Νόμος, Άιδελ- 
βέργη 1837, 7)· νέα έκδοση Α. Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern [= 
Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 13], Φραγκφούρτη 1986,58.

22. Βλ. σχετικά τις παρατηρήσεις τοΰ Γ. Μαριδάκη, Ό Άρμενόπουλος καί ή τεχνική τοΰ δικαί
ου, Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου έπί τή έξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 
1952, (89-109) 95-103,107-109. Πρβλ. τις παρατηρήσεις τοΰ Γάλλου μεταφραστή τής Έξαβίβλου (1556) 
J. Mercier (Mercerus): Certe totas nostrorum iurisconsultorum leges ita saepe proponit et declarat 
aperte, ut tria plerumque huius verba malim, quam intégras recentiorum paginas verbososque, ne 
dicam molestos, nec satis puros, commentaries! ’Ανάλογα έγραφε στόν πρόλογό του καί ό πρώτος 
έκδοτης Théodoric Adamée de Suallemberg (1540).
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royal pour le grec) Pierre Danès23- ή Έξάβιβλος, πού ακολουθεί, έπιλέγεχαι για 
νά χιμηθή μέ χήν έκδοσή χης ή έπιφανέσχερη έπέχειος σχήν ίσχορία χής βιβλιοπα- 
ραγωγής: ή πρώχη έκαχονχαεχία άπό χήν έπινόηση χής χυπογραφίας άπό χόν Γου- 
χεμβέργιο («anno millesimo quingentesimo quadragesimo, quo centesimus an
nus agitur, quod nobilis ars impressoria in Germania fuerit inventa»)23 24. Tò 1583 
ó Denis Godefroy δημοσιεύει χήν περίφημη έκδοσή χου χοϋ Corpus iuris civilis, 
χήν πρώχη πού χρησιμοποιεί, καί αύχήν πού καθιερώνει, καί κληροδόχε! έτσι σχήν 
νομική ίσχορία, χόν χίχλο αύχό γιά χήν κωδικοποίηση χοΰ ’Ιουστινιανού - καί χέσ- 
σερα χρόνια άργόχερα (1587) ό ίδιος δημοσιεύει χή δεύχερη έκδοση χής Έξαβί- 
βλου. Οί δύο έκδοχικές εργασίες χοΰ Godefroy εκχοχε συμπορεύονχαι: θά μείνουν 
οί èv χρήσει εκδόσεις ούσιασχικά καθ’ όλο χόν 17ο καί χόν 18ο αιώνα, καί θά άνχι- 
καχασχαθοΰν σχεδόν χαυχόχρονα: ή έκδοση χοΰ Corpus iuris civilis μέ χήν έκδο
ση Gebauer-Spangenberg (1776-1796) καί ή έκδοση χής Έξαβίβλου μέ χήν έκδο
ση Reitz, χό 1780. ’Ακόμη ενχυπωσιακώχερος είναι ό άριθμός χών έκδόσεων χής 
Έξαβίβλου σχή Δύση καχά χόν 16ο αιώνα: σχά 47 χρόνια πού μεσολαβούν μεχαξύ 
χών δύο πρώχων έκδόσεών χης (1540-1587) δημοσιεύεχαι καί έννέα χούλάχισχον 
φορές μεχαφρασμένη, σέ δύο λαχινικές καί μία γερμανική μεχάφραση25 - συνο
λικά ένδεκα εκδόσεις ή, σχαχισχικά, μία κάθε χέσσερα χρόνια περίπου. Ή παρου
σία χής γερμανικής μεχάφρασης, πού μέσα σέ δώδεκα χρόνια έκδίδεχαι χρεΐς 
φορές26, συσχεχίζεχαι μέ χήν πληροφορία οχι χόν 16ο αιώνα υπήρξε χρήση χής 
Έξαβίβλου σχή γερμανική δικαστηριακή πρακτική27· οί γερμανικές αυτές εκδό
σεις συμπίπτουν χρονικά μέ τήν ολοκλήρωση τής Rezeption στή Γερμανία: ό 
Άρμενόπουλος γίνεται δεκτός ώς έγκυρη επιτομή τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, δπως ϊ-

23. Ο. Reverdin, Les premiers cours de grec au Collège de France ou l’enseignement de Pierre 
Danès d’après un document inédit, Παρίσι 1984' J. Irigoin, Tradition et critique des textes grecs, Παρί
σι 1997,4-5.

24. Κ.Γ. Πιτσάκης, Γουτεμβέργιος καί Άρμενόπουλος: το αθησαύριστο χρονικό μιας έπετειακής 
συνάντησης, Βνζαντιακά 21 (2001), 291-306.

25. Παρίσι 1540 (editio princeps: Théodoric Adamée de Suallemberg)· Κολωνία 1547 (λατιν. 
μετάφρ. Bernhard von Rey)· Λυών 1549 (μετάφρ. von Rey)· Κολωνία 1556 (μετάφρ. von Rey)· Λυών 
1556 (λατιν. μετάφρ. Jean Mercier)· Φραγκφούρτη 1564 (γερμ. μετάφρ. Justinus Gobler)· 1566: 
Enchiridium usuuni feudalium (μετάφρ. von Rey)· Φραγκφούρτη 1566, 1576 (μετάφρ. Gobler)· 
Λωζάννη 1580 (μετάφρ. Mercier)· Γενεύη 1587 (δεύτερη έκδ.: Denis Godefroy). ΓΙά τις εκδόσεις καί 
μεταφράσεις πρόχειρα: Πιτσάκης, Έξάβιβλος, ξβ'-ξθ’.

26. Φραγκφούρτη 1564,1566,1576. Βλ. ειδικά: Α. Steinwenter, Eine deutsche Übersetzung der 
Hexabiblos aus dem 16. Jahrhundert, Τόμος Άρμενοπούλου, 79-87· Πιτσάκης, Έξάβιβλος, |0'.

27. G.L. von Maurer, Das griechische Volk, I, Άιδελβέργη 1835, 104 σημ. 92 (ελληνικές μετα
φράσεις: [Χρ. Πράτσικας-] Εύστ. ΚαραστάΟης,Ό Ελληνικός Λαός, Ά, Αθήνα 1943,89 σημ. 92· Όλγα 
Ρομπάκη, Ό 'Ελληνικός Λαός, Αθήνα 1976,90 σημ. 3). Πρβλ. Πιτσάκης, Έξάβιβλος, πζ'.



Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 153

σχυσε στην ’Ανατολή πού τό κωδικοποίησε. ’Αντίστοιχη φαίνεται νά υπήρξε ή 
δικαστηριακή χρήση τής Έξαβίβλου στή Γαλλία, ακόμη καί στον «μεγάλο» 17ο 
αιώνα· εδώ ή μαρτυρία έρχεται άπροσδόκητα άπό τον Ρακίνα: στή μόνη του κω
μωδία, les Plaideurs (1668), διασκευή του θέματος τών Σφηκών τού Άριστοφά- 
νους, στή διασκεδαστική σκηνή τού δικαστηρίου, ό συνήγορος έπικαλεϊται, για τό 
άστεΐο θέμα τής δίκης -πρόκειται γιά ένα σκύλο πού έφαγε ένα καπόνι-, όλες τις 
αυθεντίες: τον ’Αριστοτέλη, τό ιουστινιάνειο Corpus iuris, τον grand Jacques 
(Cujas), τό κανονικό δίκαιο - καί τον Άρμενόπουλο...28. ’Ιδιαίτερα επιβλητική υ
πήρξε ή παρουσία τής Έξαβίβλου στις έργασίες τών ούμανιστών νομικών τού 
16ου αιώνα, συνδεόμενη κυρίως μέ τις έργασίες κριτικής άποκατάστασης τού 
Corpus iuris civilis καί συγκέντρωσης τού κειμένου τών Βασιλικών. Ή Marie 
Theres Fögen έχει άφιερώσει μιά εξαντλητική μελέτη στις «Humanistische 
Adnotationen zur editio princeps der Hexabiblos»29 30.

Ή περίπτωση τής Έξαβίβλου είναι μόνον ένα ένδεικτικό, ίσως τό χαρακτη
ριστικότερο, παράδειγμα. Τά ίδια ή άνάλογα θά μπορούσαν νά λεχθούν γιά άλλα 
κείμενα τού βυζαντινού δικαίου, mutatis mutandis: ή βυζαντινή νομική έπιστήμη 
καί τά προϊόντα της - καί μάλιστα καί άπό τούς δύο κλάδους της: τού κοσμικού 
καί τού κανονικού δικαίου - άντιμετωπίζονται άκόμη τότε, στήν ένιαία ουμανιστι
κή σκέψη τού 16ου αιώνα, ώς αναπόσπαστα στοιχεία τού ρωμαϊκού δικαίου καί 
τής ιστορίας του, καί ώς πηγές γιά τήν άνασυγκρότησή του. 'Όλες οί έκδόσεις τού 
Corpus iuris civilis, άπό τον Godefroy ώς τά μέσα τού 19ου αιώνα, συμπεριλαμ
βάνουν, σχεδόν αυτονόητα, τις ώς τότε συγκεντρωμένες νεαρές βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων -κατ’ έξοχήν τού Λέοντος Ç, τού μεγαλύτερου νομοθέτη αΰτοκράτορα 
μετά τον ’Ιουστινιανό, στή λατινική μετάφραση τού Agylée (Agylaeus)3()- όπως 
περιλαμβάνουν επίσης, π.χ., καί τούς libri feudorum: είναι όλες οί συνιστώσες τής 
ευρωπαϊκής νομικής παράδοσης, τού lus Commune, στήν όποια, τότε άκόμη, εί
ναι αυτονόητο ότι μετέχει τό Βυζάντιο. ’Αντίστοιχα, καί άντίστροφα, στις έκδόσεις 
τού Enchiridium usuum feudalium άπό τό 1566 θά περιληφθή καί ή Έξάβιβλος, 
στήν πρώτη της λατινική μετάφραση τού Bernhard von Rey τού 1547... Αυτό θά 
είναι καί τό πνεύμα τών μεγάλων συναγωγών έκκλησιαστικοΰ καί κοσμικού βυ
ζαντινού δικαίου πού παράγονται τον 16ο αιώνα, καί άποτελούν τήν άμεση ή τήν 
άπώτερη πηγή όλων τών έν χρήσει σήμερα συλλογών: είναι τό lus orientale τού

28. Jean Racine, Les Plaideurs, πράξη III, σκηνή 3. Πρβλ. Πιτσάχης, Έξάβιβλος, πζ’-πη'.
29. M.Th. Fögen, Humanistische Adnotationen zur editio princeps der Hexabiblos, lus Com

mune 13 (1985), 213-242.
30. Γιά τις εκδοτικές τύχες τών Νεαρών τού Λέοντος: P. Noailles - A. Dain, Les Novelles de Léon 

VI le Sage, Πιιρίσι 1944, li-lix («IV. La tradition imprimée»).
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Bonnefoi (Bonefidius, 1573) καίτό lus Graecoromanum τού Löwenklau (Leun- 
clavius, 1596)31.

Μόνον μέ την αυτονόμηση των κλάδων καί περαιτέρω μέ τή στροφή τής έπι- 
στήμης τοϋ ρωμαϊκού δικαίου στά τοπικά πρότυπα, μέ τήν προσαρμογή του στήν 
τρέχουσα νομική πραγματικότητα, ιδίως στή Γερμανία μετά τή Rezeption σέ συν
δυασμό μέ τήν παράδοση τοϋ έπιτοπίου κοινοδικαίου, καί έν συνεχεία μέ τήν άνά- 
πτυξη τοϋ Pandektenrecht ώς συστήματος ίσχύοντος δικαίου, ή ένότητα αυτή Οά 
διακοπή καί τό βυζαντινό δίκαιο θά περιΟωριοποιηθή εκτός τοϋ κορμοΰ ή στις 
παρυφές τοϋ ρωμαϊκού δικαίου - άφοϋ θά έχει γονιμοποιήσει, κατά τήν Αναγέν
νηση, τή σπουδή του, ώς σπουδή eines humanistischen Corpus Iuris Civilis. ’Έχει, 
έν τώ μεταξύ, μεσολαβήσει ή άπαξίωση τοϋ Βυζαντίου κατά τήν περίοδο των 
Φώτων καί σέ δλη τήν πνευματική παράδοση πού κατάγεται άπό τον Διαφωτι
σμό: τά «Graeca» πάντοτε «leguntur» - άλλά τά νομικά Graeca είναι Graeca 
byzantina, δυσώνυμα, ύποπτα ή απλώς αμελητέα. Βέβαια άπό τά μέσα τοϋ 19ου 
αιώνα θά τεθούν οί βάσεις γιά μιά αυτόνομη έρευνα καί σπουδή τοϋ βυζαντινού 
δικαίου, ώς ιδιαίτερου κλάδου τής νομικής ιστορίας· ή μελέτη τοϋ βυζαντινού 
δικαίου θά γνωρίσει μία άξιόλογη άνάπτυξη32, άλλά μόνον στο πλαίσιο αυτού τοϋ 
ειδικού καί αρκετά «περιθωριακού» κλάδου - εκτός τής γενικής ιστορίας ένός 
«οικουμενικού» ρωμαϊκού δικαίου.

2. 7ο βυζαντινό δίκαιο στη χριστιανική Ανατολή.
Δεύτερο στοιχείο πού τεκμηριώνει τήν οίκουμενικότητα τοϋ βυζαντινού δι

καίου, στοιχείο, αυτή τή φορά, δεδομένο καί αναμφισβήτητο, είναι ή παρουσία του 
καί ή ακτινοβολία του στον χώρο τής χριστιανικής ’Ανατολής - ή διατοπική καί ή 
διαχρονική: πέρα άπό τά στενά τοπικά όρια τής αυτοκρατορίας, σέ ο,τι άποκλή- 
Οηκε άπό τον Dimitri Obolensky «The Byzantine Commonwealth», στούς άρ-

31. E. Bonefidius, Τοϋ ’Ανατολικού Νομίμου βιβλία γ'= Iuris orientalis libri III, [Γενεύη] 1583' 
Leunclavius, Iuris Graeco-romani tarn canonici quam civilis tomi duo, Φραγκφούρτη 1596 [ανωτέρω 
σημ. 18]. Γιά τό έργο τών δύο πρωτοπόρων: Κ.Γ. Πιτσάκης, Énnemond Bonnefoi (1536-1574), Η’ 
Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1987,37-59· Johannes Leunclavius (1541-1594), Βυζα- 
ντιακά 15 (1995), 57-106. Πρβλ. τού ίδιου, Leunclavius Neo-Graecus, Rechtshistorisches Journal 13 
(1994), 234-243- άλλες συμβολές στόν ϊδιο τόμο-άφιέρωμα, 197-234: M.Th. Fügen, Johannes 
Löwenklau' D.J. Osler, Homer Dethroned· B.H. Stolte,The Lion’s Paws.

32. Γιά τήν Ιστορία τής έρευνας τοϋ βυζαντινού δικαίου βλ. συνοπτικά: Τρωιάνος, Οί πηγές, 55- 
57' πρβλ. τοϋ ίδιου, εις: Σπ. Τρωιάνος — Ί. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιστορία Δικαίου άπό τήν 
αρχαία στή νεώτερη 'Ελλάδα, 3Ά0ήνα-Κομοτηνή 2002, 206-212. Γιά τόν 19ο αί. ειδικά: A. Schminck, 
«Αυτό πού ονομάζετε σείς τό πνεύμα τών καιρών». Ή έρευνα τοϋ βυζαντινού δικαίου άπό Γερμανούς 
επιστήμονες τόν 19ο αιώνα, "Ενας νέος κόσμος γεννιέται Ή εικόνα τοϋ ελληνικού πολιτισμού στή γερ
μανική επιστήμη κατά τόν 19ο αιώνα,’Αθήνα 1996,143-166.
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χαίους χριστιανικούς λαούς της ’Ανατολής, πού μοιράζονται μέ τό Βυζάντιο 
κοινές καταβολές καί παραδόσεις, καί στούς νέους έκχριστιανισμένους λαούς, 
πού παρέλαβαν άπό τό Βυζάντιο την πολιτιστική καί θρησκευτική τους παράδο
ση καί έν πολλοΐς τήν πολιτειακή/πολιτική, εκκλησιαστική καί κοινωνική τους 
Οέσμιση· καί πέρα άπό τά χρονικά όρια τής ζωής τής αυτοκρατορίας, σ’ αυτήν τήν, 
κατά Νικόλαον Jorga, «Byzance après Byzance», στήν όποια τόσο συχνά άναφε- 
ρόμαστε.

Τό βυζαντινό δίκαιο, πράγματι -εϊτε μεταφερόμενο ή μεταφραζόμενο αυτού
σιο εϊτε προσαρμοζόμενο στις τοπικές πραγματικότητες των λαών τής χριστιανικής 
’Ανατολής- διέπει ευρύτατα, καί πολλές φορές «γεννά», τον νομικό βίο τών λαών 
αύτών. Αύτό ισχύει, εϊτε άναχΟούμε καί σέ προϊουστινιάνεια ήδη φαινόμενα, όπως, 
κατ’ εξοχήν, στη λεγομένη Συρορρωμαϊκή Νομόβιβλο (ή μάλλον στις Συ- 
ρορρωμαϊκές Νομοβίβλους)33, μέ τις αποδόσεις της στή συριακή, τήν άρμενική καί 
τήν άραβική (καί όπως καί αν ονομάσουμε τό δίκαιο πού περιέχει: γνήσια ρωμαϊ
κό, έξελληνισμένο ρωμαϊκό ή βυζαντινό), ή σέ περιπτώσεις τής ιουστινιάνειας 
εποχής, όπως εκείνοι οί περίφημοι ήμιμυΟικοί «νόμοι τών Όμηριτών» τού ήμιμυΟι- 
κοϋ άγιου Γρηγεντίου στό ήμιμυθικό θεοκρατούμενο νοτιοαραβικό βασίλειο τής 
εκχριστιανισμένης Υεμένης34 -εϊτε μείνουμε στά κυρίως βυζαντινά νομοθετήματα.

Ό διδάσκαλός μας Γεώργιος Πετρόπουλος -διδάσκαλος, άμέσως ή έμμέσως, 
όλων όσοι σήμερα εργάζονται στήν ιστορία τού δικαίου στήν Ελλάδα- μέ κάποια

33. K.G. Bruns — Ε. Sachau, Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert, Λει
ψία 1880· Πρβλ. E. Sachau, Syrische Rechtsbücher, I-III, Βερολίνο 1907, 1908, 1914. A. Vööbus, An 
Unknown Recension of the Syro-Roman Lawbook, Στοκχόλμη 1977. [Νέα έκδοση: W. Selb - Η. 
Kaufhold, Das syrisch-römische Rechtsbuch, I-III, Βιέννη 2002]. -Για τή βυζαντινή παρουσία στή 
συριακή κανονική παράδοση βλ. W. Selb, Sententiae Syriacae, Βιέννη 1990· Η. Kaufhold, Dìe 
armenischen Übersetzungen byzantinischer Rechtsbücher [= Forschungen zur byzantinischen 
Rechtsgeschichte, 21], Φραγκφούρτη 1997, 73-223 (Zweiter Teil: Die «Kurze Sammlung» / 
«Sententiae Syriacae»)· A. Vööbus, The Synodicon in the West Syrian Tradition, Louvain 1976.

34. PG 86.1,568-620. Γιά τή συλλογή: N. Pigulewskaja, Byzanz auf den Wegen nach Indien. Aus 
der Geschichte des byzantinischen Handels mit dem Orient vom 4. bis 6. Jahrhundert [= Berliner 
byzant. Arbeiten, 36], Βερολίνο - Amsterdam 1969,197 κ.έξ. [σέ συναφή θεματική: Δ. Λέτσιος, Βυζάν
τιο καί Ερυθρά Θάλασσα. Σχέσεις μέ τή Νουβία, Αιθιοπία καί Νότια Αραβία ως τήν άραβική κατά- 
κτηαη (='Ιστορικές Μονογραφίες, 5), ’Αθήνα 1988], Ειδικά: X. ΠαπαστάΟης, Περί τών «Νόμων» τών 
Όμηριτών του άγιου Γρηγεντίου, Graeco-Arabica, Δ' [: Β' καί Γ ' Διεθνές Συνέδριο Έλληνοαραβικών 
Σπουδών], ’Αθήνα 1991, 115-126· Ά0. Ν. Παπαθανασίου, Οί «Νόμοι τών Όμηριτών»: Ιεραποστολική 
προσέγγιση καί ίστορική-νομική συμβολή [= Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. 
Athener Reihe, 7], ’Αθήνα - Κομοτηνή 1994, μέ τήν προηγούμενη βιβλιογραφία (αντ., 293-342). Τρω- 
ιάνος, Οί πηγές, 98-99.



156 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ

ϊσως υπερβολή έγραφε ότι «ή Ιστορία του βυζαντινού δικαίου έν ταΐς χώραις ταύ- 
ταις αποτελεί ιστορίαν κυρίως τής Εκλογής των Ίσαύρων»35. Τό νομοΟέτημα των 
Ίσαΰρων, άπαλλαγμένο σήμερα άπό μία θρυλική αίγλη πού τό είχε περιβάλει, 
ιδίως στον έλληνικό επιστημονικό χώρο, στήν όποια έπίστευαν άκόμη οί δάσκαλοί 
μας, πού δίδασκαν ότι ή ’Εκλογή είναι «ή κατ’ έξοχήν αντιπροσωπευτική συλλογή 
τού βυζαντινού πνεύματος, άπηλλαγμένου ρωμαϊκού ψιμυθίου και κωδικοποιή- 
σασα αυτό τό έλληνικής προελεύσεως έθιμικόν δίκαιον»36, πρέπει νά θεωρηθή 
στήν πραγματική του διάσταση: ενα σύντομο καί περιεκτικό νομικό εγχειρίδιο, 
έπίσημης βέβαια προέλευσης και μέ νομοθετικό χαρακτήρα, πού άποσκοπεί νά 
καλύψει τις βασικότερες μόνον νομικές άνάγκες, χρησιμοποιεί απλή καί σύντομη 
διατύπωση, χωρίς νομική πολυπραγμοσύνη καί θεωρητική εκζήτηση, καί απευ
θύνεται, σέ άπλουστευμένη καί εύκολα κατανοητή ελληνική γλώσσα, στον μέσο 
άνθρωπο τής έποχής του (8ος αί.), άκόμη καί στον μέσο δικαστή, ιδίως στις έπαρ- 
χίες, ό όποιος δέν είναι καί αυτός κατ’ άνάγκην κάτοχος ιδιαίτερης παιδείας, καί 
πάντως όχι απαραίτητα νομικής· περιλαμβάνει τις βασικές μόνον εννομες σχέσεις, 
αυτές πού είναι πιθανότερο νά συναντήσει αυτός ό μέσος συναλλασσόμενος καί 
νά αντιμετωπίσει αυτός ό μέσος δικαστής37. ’Αλλά αύτή ή φύση τής ’Εκλογής -τό 
άπλουστευμένο ως περιεχόμενο καί ως διατύπωση νομικό κείμενό της- συνέβη 
πράγματι νά άνταποκρίνεται καί στο έπίπεδο τής πολιτιστικής άνάπτυξης καίτών 
περιωρισμένων σχετικά νομικών σχέσεων καί άναγκών είτε των «νέων» χριστιανι
κών λαών, είτε τών άρχαίων, άλλα τώρα έμπερίστατων, λαών τής χριστιανικής ’Αν
ατολής -για τούς όποιους δέν είχε προορισθή. ’Έτσι τό δίκαιο τής ’Εκλογής, είτε 
αυτούσιο (σέ σλαυικές, άρμενικές ή άραβικές μεταφράσεις)38, είτε ώς έπίδραση, 
μέσω τοπικών έγχειριδίων, πού είναι συνήθως άκόμη περισσότερο άπλουστευμέ- 
να, έπιβιόνει στούς λαούς αυτούς επί μακρούς αιώνες, πολύ μετά τήν κατάργησή

35. Γ.Α. Πετρόπουλος, Ιστορία και Εισηγήσεις τοϋ Ρωμαϊκού Δικαίου, ’Αθήνα 21963,299. Βλ. 
τήν συνοπτική έκθεση αυτόθι, 300-302.

36. Πετρόπουλος, δ.π., 299-300· για τή νομοθεσία τών Ίσαΰρων, υπό τό πνεύμα αυτό, πρβλ. 
αυτόθι, 250-253.

37. Έκδ. Ζέπων, Β', 1-62 (Zachariä von Lingenthal)· L. Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch 
Leons III. und Konstantinos’ V. [=Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 10], Φραγκ- 
φούρτη 1983.Τρωιάνος, Οίπηγές, 112-126.

38. Γιά τήν μεταφραστική αύτή παράδοση: Burgmann, δ.π., 80-81. Ή κριτική έκδοση τής αρα
βικής ’Εκλογής έχει δημοσιευΟή: S. Leder, Die arabische Ecloga: Das vierte Buch der Kanones der 
Könige aus der Sammlung des Makarios [=Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 12], 
Φραγκφούρτη 1985. Ή προαγγελΟεΐσα (βλ. καί Burgmann, 26 σημ. 4,80 σημ. 2), καί έτοιμη ουσιαστικά 
από καιρό, κριτική έκδοση τής σλαυικής ’Εκλογής άπό τον Ja. N. Siapov δέν έχει άκόμη δημοσιευΟή.
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της στο Βυζάντιο άπό τούς αύτοκράτορες τής Μακεδονικής δυναστείας39, καί 
εξασφαλίζει τήν έπιβίωση βυζαντινού δικαίου στούς λαούς αυτούς, επηρεάζει τον 
κοινωνικό βίο τους, πιθανώς πολύ εντονότερα άπό οσο έπηρέασε ποτέ τόν βυζαν
τινό, καί διαμορφώνει τις τοπικές νομοθεσίες καί τό τοπικό δίκαιο.

Στον σλαυικό κόσμο βυζαντινής προέλευσης δίκαιο, κυρίως άπό τήν Εκλο
γή, είσάγεται ήδη μέ τό νομοθετικό έργο τής κυριλλομεθοδιανής άποστολής40 καί 
τό Zakon sudnyj ljudem41. Οί επιβιώσεις καί τής ’Εκλογής (μέσω είτε των μετα- 
φράσεών της είτε τής έπανάληψης των ρυθμίσεών της σέ σλαυικά νομικά κείμε
να) καί τού βυζαντινού δικαίου γενικότερα, κοσμικού καί έκκλησιαστικοΰ, στον 
σλαυικό κόσμο είναι καί ευρύτατες καί αυτονόητες - καί αύτό ισχύει βέβαια, πρω- 
τίστως, υπό διαφορετικές μορφές καί συνθήκες, για τόν βουλγαρικό καί τόν ρω
σικό χώρο, τούς πρώτους βυζαντινογενεΐς πολιτιστικούς χώρους των ανατολικών 
Σλαύων. Στή Σερβία ή Rezeption τού βυζαντινού δικαίου έγκαινιάζεται κυρίως 
μέ τόν λεγόμενο «Νομοκάνονα τού άγιου Σάββα» ή «τών άγιων Προπατόρων» 
(1219)42, μία νομοκανονική συλλογή ειλημμένη άπό πηγές τού βυζαντινού, εκκλη
σιαστικού κατά πρώτο λόγο, δικαίου, άλλά πού έχει περιλάβει έπίσης ολόκληρο 
τόν Πρόχειρο Νόμο, τό εύχρηστο κωδικοποιητικό νομοθέτημα τής Μακεδονικής

39. Γιά τή Rezeption τής Εκλογής στις χώρες αυτές: Burgmann, 24-27· πρβλ. καί Τρωιάνος, Οί 
πηγές, 118-119 καί σημ. 15.

40. X. Παπαστάθης, Τό νομοθετικόν εργον τής κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής έν Μεγάλη 
Μοραβία [=Έλληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 3], Θεσσαλονίκη 1978.

41. N. Tichomirov - L. Milov (έκδ.), Zakon sudnyj ljudem kratkoj redakcii, Μόσχα 1961· V. Ga- 
nev, Zakon sudnyj ljudem. Pravnoistoriceski i pravno-analiticni proucvanija, Σόφια 1959' H.W. Dewey 
- A.M. Kleimola, Zakon sudnyj ljudem - Court Law for the People [= Michigan Slavic Materials, 14], 
Ann Arbor 1977· Γ. Γκρινιάτσος, «Νόμος διά νά δικάζωνταιοί άνθρωποι», Έπετηρ'ις Κέντρου Έρεννης 
τής Ιστορίας τον’Ελληνικόν Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών 23 (1976), 180-187. Γιά τις διάφορες θεω
ρίες προέλευσης τής συλλογής: 1.2uzek, Kormcaja Kniga: Studies on the Chief Code of Russian Canon 
Law [= OCA, 168], Ρώμη 1964, 14-20· V. Prochâzka, Le Zako sudnyj' ljud'm et la Grande Moravie, 
Byzantinoslavica 28 (1967), 359-375' B. Zästärovä, Über zwei großmährische Rechtsdenkmälcr 
byzantinischen Ursprungs, εις: V. Vavfinek (hrsg. von), Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9. - 
11. Jlidt., Πράγα 1978,361-385· Παπαστάθης [ανωτέρω σημ. 40], 61-68- Burgmann, 24-26.

42. Βλ. συνοπτικά: G.Ch. Soulis, The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen 
DuSan (1331-1355) and his Successors, Washington, D.C. 1984,68-71· 2,uzck, Kormcaja Kniga [ανω

τέρω σημ. 41], 28-38. Τώρα βλ. τήν έκδοση: Μ.Μ. Petrovic, Zakonopravilo ili Nomokanon svetoga 
Save, Βελιγράδι 1991. Βλ. ειδικά, παλαιότερα: S.Troicki, Koje preveo Krmciju sa tumacenjima? Glas 
Srpske Akademije Nauka 193 (1949), 119-142' τοϋ ίδιου, Kako treba izdati svetosavsku Krméiju (No
mokanon sa tumacenjima), Βελιγράδι 1952. Γενικώτερα πρβλ. παλαιότερα: L. Namyslowski, Wege der 
Rezeption des byzantinischen Rechts im mittelalterlichen Serbien, Jahrbücher für Kultur und Ge- 
schinchte der Slaven, n.s. 1 (1926), 139-152.



158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ

δυναστείας - κατά μία έννοια διάδοχο τής Εκλογής των Ίσαΰρων κορυφώνεται 
μέ τό μειζον έργο τής σέρβικης νομικής παράδοσης, την κωδικοποίηση του αύτο- 
κράτορος Στεφάνου Dusan (1349). ’Άν τό πιο πρωτότυπο τμήμα τής κωδικοποίη
σης, αυτό πού έκφράζει τό πνεύμα της καί προσδιορίζει την ίδιαιτερότητά της, 
είναι ό καθ’ έαυτό κώδικας τού Dusan (Dusana Zakonik), ή κωδικοποίηση είναι 
στήν πραγματικότιιτα ένας codex tripartitus43, τού όποιου τά δύο άλλα (τά 
πρώτα) μέρη είναι γνησίως βυζαντινά: α) μία συντομευμένη άπόδοση τού Συντάγ

43. Ή αρχική επισήμανση οφείλεται στον T. Florinskij, Pamjatniki zakonodatel’noij djatel’nosti 
Dusana cara Serbov i Grekov, Κίεβο 1888 και ή οριστική έπικράτησή της στις μελέτες κυρίως τού Α. 
Solovjev, Zakonodavstvo Stefana DuSana cara Srba i Grka, Βελιγράδι 1928 κ.ά. (βλ. π.χ. τό ι'διο έτος: 
Le droit byzantin dans la codification d’Etienne Douchan, Revue historique de droit français et é- 
tranger, 4e série, 7 (1928), 387-412). -Δέν είναι δυνατόν νά γίνει εδώ έστω καί στοιχειώδης αναφορά 
στις εκδόσεις καί μεταφράσεις καί στήν ογκώδη διεθνή, καί βέβαια κατ’ έξοχήν σέρβική, βιβλιογραφία 
γιά τον κώδικα Dusan. Δέν Οά πρέπει πάντως νά μείνει άμνημόνευτη ή επιβλητική συλλογή μελετών 
γιά τά έξακόσια χρόνια τοϋ κώδικα άπό τή Σέρβική ’Ακαδημία Επιστημών καί Τεχνών: Zbornik ιι cast 
Seste stogodìSnjice Zakonika cara DuSana, Βελιγράδι 1951. Ή παλαιότερη ελληνική βιβλιογραφία αν
τιπροσωπεύεται κυρίως μέ τις μελέτες τού G. Ch. Soulis, The Serbs and Byzantium [ανωτέρω σημ. 42], 
68-64 (πρβλ. τοϋ ίδιου: Ό τσάρος Στέφανος Δουσάν καί τό Άγιον Όρος, ΕΕΒΣ 22 (1953), 82-96 = τοϋ 
ίδιου,Ιστορικά Μελετήματα,''Αθήνα 1980,35-50· Tsar Stephen Duäan and Mount Athos, Harvard Sla
vic Studies 2 (1954), 125-139 = Ιστορικά Μελετήματα, 51-67) καί τήν ομιλία τοϋ Π. Ζέπου (Βελιγράδι 
1976), Le Code de l’empereur Stephan Duchan et la renaissance byzantine du XlVe siècle (τώρα στά 
Annales τοϋ Τμήματος Νομικής τοϋ Α.Π.Θ., Β', Θεσσαλονίκη 1988 [: Μνήμη Παναγιώτη Ί. Ζέπου]). 
Τώρα βλ. καί Σπ. Τρωιάνος - S. Sarkié, Ό κώδικας τοϋ Στεφάνου Δουσάν καί τό βυζαντινό δίκαιο, 
Βυζάντιο καί Σερβία κατά τον ΙΑ' αιώνα [= Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών / ’Ινστιτούτο Βυζαντινών ’Ε
ρευνών. Διεθνή Συμπόσια 3], ’Αθήνα 1996, 248-256· Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Τό Ζάκονικ 
τοϋ Στεφάνου Δουσάν έκφραση τής κοινωνίας καί τής οικονομίας τής Σερβίας τον 14ον αιώνα, Βυζα
ντινά 21 (2001) [Αφιέρωμα στή μνήμη τοϋ καθηγητή ’Ιωάννη Ε. Καραγιαννοπούλου], 287-312' τής 
ίδιας, Commerce et monnaie en Serbie au XlVe siècle: le témoignage du Zakonik d’Étienne Du
chan, Χρήμα και άγορά στήν εποχή των Παλαιολόγων [= ’Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών / ’Ινστιτούτο 
Βυζαντινών ’Ερευνών. Τό Βυζάντιο Σήμερα, 4], ’Αθήνα 2003,337-348 (μεταξύ άλλων συναφών εργα
σιών ή αναφορών τής ίδιας). [Γενικώτερα, πρβλ. τής ίδιας, Ή επίδραση τού βυζαντινού δικαίου στό 
δίκαιο τών μεσαιωνικών βαλκανικών κρατών, ανακοίνωση στό συνέδριο τής σημ. 10]. -Γιά τή σύνδεση 
μέ τό βυζαντινό δίκαιο, ή όποια, μετά τις αμφισβητήσεις τού παρελθόντος, έχει πλήρως άποκατα- 
σταθή, πρβλ. τις μνημονευθεΐσες εργασίες τών Soloviev, Soulis, Τρωιάνου-Sarkic καί, μέσα άπό μία 
άλλη εΰρεΐα βιβλιογραφία: Ν. Radojäic, Vizantisko pravo u Dusanovu zakoniku, Istoriski Casopis 2 
(1949-1950), 10-18· DuSanov zakonik i vizantisko pravo, Zbornik u cast, 45-77 [στον ίδιο τόμο, 207-268, 
κριτική επισκόπηση τής παλαιότερης βιβλιογραφίας: Vek i po prouéavanja DuSanova 
zakonodavstva]· πρβλ. καί S. Sarkic, «L’idée de Rome dans la pensée et l’action du tsar Dusan», Idea 
giuridica e politica di Roma e personalità storiche [= X Seminario internazionaledi studi storici «Da 
Roma alla Terza Roma» 1990], Ρώμη 1991,141-166, καί τοϋ ίδιου, L’Église et la religion dans le code 
d'Étienne Douchan, Méditerranées 16 (1998), 129-136· Κ.Γ. Πιτσάκης, DuSan καί’Αρμενόπουλος: άπό 

τό βυζαντινό δίκαιο στους άστικούς κώδικες, Τόμος προς τιμήν Παναγιώτου Καργάδου, ’Αθήνα - 
Κομοτηνή 2004,709-751.
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ματος κατά στοιχεΐον τοΰ Ματθαίου Βλάσταρη, οπού τό μέγα μέρος των εκκλη
σιαστικών διατάξεων, πού άποτελοϋν έν τούτοις τό κύριο σώμα τοΰ Συντάγματος, 
παραλείπεται44, άλλά μένει τό σύνολο ουσιαστικά τών διατάξεων κοσμικού δικαί
ου (τό 1/3 περίπου της όλης ύλης τοΰ Συντάγματος, άλλά πού αντιπροσωπεύει, έ
στω καί έτσι, τά 4/5 τοΰ συνόλου τοΰ codex tripartitus), καί β) ό λεγόμενος «Νό
μος τοΰ αύτοκράτορος Ίουστινιανοΰ» (Zakon cara Justiniana), πού βασίζεται 
στον περιώνυμο βυζαντινό «Γεωργικόν Νόμον»45. Τοΰ «Γεωργικοΰ Νόμου» είναι 
γνωστή ή έκδεδομένη σχετικά πρόσφατα (1982) παλαιορωσική μετάφραση46 (ό
πως, άλλωστε καί ή πολύ νεώτερη, άλλά σημαντική ιστορικά, ρουμανική)47.

Άν στον κύριο ρωσικό νομοκανονικό κώδικα, τήν Kormcaja Kniga, ένα πλή
θος διατάξεων -τό μέγιστο μέρος τής έντυπης, άπό τό 1653, μορφής της-48 είναι 
βυζαντινής προέλευσης, άπό τό κοσμικό καί κατ’ έξοχήν άπό τό έκκλησιαστικό 
δίκαιο49, υπάρχουν καί ολόκληρα κεφάλαια πού άπαρτίζονται άπό αυτούσια βυ
ζαντινά νομοθετήματα σέ σλαυονική μετάφραση: τό κεφ. 49/48 άπό τόν Πρόχειρο 
Νόμο, τό κεφ. 50/49 άπό τήν Εκλογή, ένώ ή Εκλογή εισέρχεται στήν Kormcaja 
Kniga καί μέσω τοΰ κεφ. 46 πού είναι αυτούσιο τό Zakon sudnyj Ijudem50.

44. Soulis, 72-73. ’Εκτός άπό τήν έπιτομή αυτή, πού άπετέλεσε τμήμα τοΰ codex tripartitus, υ
πήρξε στή Σερβία καί πλήρης μετάφραση τοΰ Συντάγματος τοΰ Βλάσταρη (1347 ή 1348;). Έκδ. τής ε
πιτομής: V. MoSin, Studeniiki rukopis, Zagreb 1949· τής πλήρους μορφής: S. Novakovié, Matije Vla- 
stara Sintagmat, Βελιγράδι 1907 (πρβλ. καίε.ΤΓοίοΙα, Dopunski cianci Vlastareve Sintagme, Βελιγρά
δι 1956). Πολύ ευρύτερη άπό τή σέρβική θεματολογία ή ειδική μελέτη τοΰ A. Soloviev, L’œuvre juri
dique de Mathieu Blastarès, Studi Bizantini e Neoellenici 5 (1939) = Atti del V Congresso internazio
nale di studi bizantini, 1,698-707.

45. Soulis, 73-74· ή συλλογή αντλεί διατάξεις καί άπό τά βασικά νομοΟετήματα-κωδικοποιητικά 
έργα τής μεσοβυζαντινής περιόδου (’Εκλογή, Πρόχειρος Νόμος, Βασιλικά). ’Έκδ. Solovjev, Zakono- 
davstvo [άνωτέρω σημ. 43], 236-240. Αυτούσιος ό Γεωργικός Νόμος έχει μεταφρασθή στήν άρχαία σέρ
βική: έκδ. D. Sp. Radojicic, Srpski rukopis Zemljoradniékog Zakona, ZRVI3 (1955), 15-28.

46. I.P. Medvedev - E.K. Piotrovskaja - E.E. Lipsie, Vizantijskij ZemledelSeskij Zakon, 
Leningrad 1984.

47. D.C. Arion, Le Νόμος γεωργικός et le régime de la terre dans l’ancien droit roumain 
jusqu’à la réforme de C. Maurocordalo, Παρίσι 1929· V. Georgesco, Contribution à l’étude de la 
réception du Nomos Georgikos dans les principautés danubiennes, Βυζαντινά 1 (1969), 81-134· 
V. Georgescu - E. Popescu, La législation agraire de Valachie 1775-1782 [=Adunarea Izvoarelor 
Vechiului Drept Românesc Scris, VIII], Βουκουρέστι 1970, κυρίως 23-25 (στή ρουμανική εισαγωγή), 
67-69 (στή γαλλική εισαγωγή: La réception du Nomos Georgikos dans les principautés).

48. Βασική μελέτη: I. Ëuzek, Kormcaja Kniga [άνωτέρω σημ. 41],
49. Άπό τά τυπικότερα παραδείγματα: τά περίφημα κεφ. 51/50 καί 52/51 (Ëuzek, 91-93), κορμός 

τοΰ ρωσικοΰ γαμικοΰ δικαίου· βλ. ειδικά: A.S. Pavlov, 50-ja glava Kormiej Knigi, kak istoriceskij i 
prakticeskij istoönik russkago braönago prava, Μόσχα 1887.

50. Zuzek, 88-89,89-90,85-86, άντίστοιχα. -Για τή Rezeption τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου στή ρωσική 
νομική παράδοση βλ. τώρα τό βασικό ερευνητικό instrumentum: L. Burgmann - Η. Kaufhold (κ.ά.),
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Ή βασική άρμενική νομική συλλογή, τοϋ Mkhitar Gos, κατάγεται σέ σημα
ντικό βαθμό από τήν Εκλογή καί τόν «Στρατιωτικόν Νόμον»51. ’Από τήν άρμενική 
μετάφραση τής Εκλογής θά άντλήσει, πολύ άργότερα, ό γεωργιανός κώδικας τοϋ 
βασιλέως Vakhtang ς', (1690/1695)· άλλά πηγές τοϋ βυζαντινού δικαίου, ιδίως τοϋ 
έκκλησιαστικοΰ, είχαν διαδοΟή ένωρίτατα στήν ομόδοξη Γεωργία, όπου είχε ε’ι- 
σαχθή επίσης τό Σύνταγμα τοϋ Βλάσταρη52.

Στόν άραβόφωνο χριστιανικό κόσμο τό βυζαντινό δίκαιο έπανεισάγεται υπό 
τό όνομα «Κανόνες τών Βασιλέων» μέσφ τής κοπτικής νομοκανονικής παράδο
σης, πού έκπροσωπεΐται κυρίως άπό τόν νομοκάνονα τοϋ Ibn-al-‘Assäl (τόν 13ο 
αί.) - γιά νά άπολήξει στή συλλογή τοϋ Μακαρίου (Maqärah), τής όποιας τό 
τέταρτο βιβλίο είναι αυτούσια ή μεταφρασμένη στήν αραβική Εκλογή, πού άπό 
τό 1985 έχουμε σέ κριτική έκδοση53.

Φυσικά ή ένδεικτική αυτή, καί αναπόφευκτα έλλιπής, άναφορά δέν άποδίδει 
καθόλου τήν πολύ γενικότερη, όπως είπαμε, έπίδραση καί παρουσία τοϋ βυζαν
τινού νομικοΰ πολιτισμού ατούς λαούς τής χριστιανικής Ανατολής καί τήν άπο- 
φασιστική συμβολή του στήν διαμόρφωση τοϋ δικαίου τους καί τών πολιτικών, 
εκκλησιαστικών καί κοινωνικών τους θεσμών.

Καί δέν Οά άναφερΟώ εδώ στήν άμεση ή έμμεση παρουσία τοϋ βυζαντινού 
δικαίου σέ παραδοσιακά βυζαντινών καταβολών «δυτικούς» χώρους, όπως ή Νό
τια ’Ιταλία καί ή Σικελία (είτε πρόκειται γιά αύτούσιες βυζαντινές συνέχειες, όπως 
τό λεγόμενο Prochiron legum τής Καλαβρίας54, είτε γιά επιδράσεις, όπως ή νομο
θεσία, καί μάλιστα ή έλληνόγλωσση, τοϋ Φρειδερίκου Β' Hohenstaufen γιά τό

Bibliographie zur Rezeption des byzantinischen Rechts im alten Rußland sowie zur Geschichte des 
armenischen und georgischen Rechts [= Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 18], 
Φραγκφούρτη 1992.

51. Γιά τή Rezeption τοϋ βυζαντινού δικαίου στήν άρμενική νομική παράδοση βλ. τώρα τά 
βασικά ερευνητικά instrumenta: L. Burgmann - Η. Kaufhold, Bibliographie... [άνωτέρω σημ. 50] καί 
Η. Kaufhold, Die armenischen Übersetzungen byzantinischer Rechtsbücher [άνωτέρω σημ. 33]. -Γιά τή 
συλλογή τοϋ Mkhitar Gos (f 1213), βλ. σέ έλληνική γλώσσα: Η. Bartikian, Βυζαντινό κλητορολόγιο 
στον κώδικα τοϋ Αρμενίου νομικοΰ Mekhitar Gos, 7ο Βυζάντιο κατά τόν 12ο αιώνα, 239-259 = τοϋ 
ίδίου, Studia Armeno-Byzantina, II, Yerevan 2002, 663-683. Ή συλλογή τώρα πλέον προσιτή καί σέ 
αγγλική μετάφραση: R. W. Thomson, The Lawcode [Datastanagirk'] of Mxit’ar GoS, Amsterdam - 
Atlanta 2000, όπου καί συγκέντρωση τής βιβλιογραφίας

52. Καί γιά τή Rezeption τοϋ βυζαντινού δικαίου στή γεωργιανή νομική παράδοση: L. 
Burgmann - Η. Kaufhold, Bibliographie [άνωτέρω σημ. 50],

53. Leder, Die arabische Ecloga [άνωτέρω σημ. 38].
54. F. Brandileone - V. Puntoni, Prochiron Legum, Ρώμη 1895’ γιά τή συλλογή: Τρωιάνος, Οί 

πηγές, 197. Πιθανώς στήν ίδια κατηγορία άνήκει καί ή λεγάμενη Epitome Marciana: Τρωιάνος, 192-193.
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βασίλειο τής Σικελίας55, καί ή ολη οργάνωση τοΰ νομικού βίου εκεί56)57 - ή όπως 
ή λατινοκρατοΰμενη Κύπρος, κυρίως υπό τό κράτος ισχύος τής λεγομένης Con- 
stitutio Cypria ή Bulla Cypria τοΰ πάπα ’Αλεξάνδρου Δ’ (1260), κατά τήν περίο
δο τοΰ λατινικού βασιλείου (1192-1489) καί κατά τήν ενετοκρατία ( 1489-1571 )58.

55. Thea von der Lieck-Buyken, Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein 
Königreich Sizilien. Ergänzungsband 1. Teil, Der griechischer Text; 2. Teil, Die lateinischen und 
griechischen Register [= Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., V/l, V/2], Κολωνία-Βιέν- 
νη 1978,1986. -Γιά μία παλαιότερη ευσύνοπτη παρουσίαση τοΰ νομοθετικού έργου τού Φρειδερίκου Β' 
για τή Σικελία (με αγγλική μετάφραση), βλ. J.M. Powell, Liber Augustalis or Constitutions of Melfi 
Promulgated by the Emperor Frederick II for the Kingdom of Sicily in 1231, Syracuse, N.Y. 1971· 
πρβλ. τό πρώιμο δημοσίευμα τοΰ Zachariä (1867), Über die Constitutiones Siculae des Kaisers 
Friendrich II, εις: Kleine Schriften zur römischen und byzantinischen Rechtsgeschichte, I, Λειιρία 1973, 
544-553. [Ή ad hoc ανακοίνωση τοΰ Στ. Λαΐτσου, Imitatio basilei: Ή ιδεολογική καί πολιτική συγκρό
τηση τοΰ νορμανδικού βασιλείου τής Σικελίας τόν ΙΒ' αί., στο συνέδριο τής σημ. 10, δέν κατέστη 
δυνατόν νά παρουσιασθή].

56. Βλ. π.χ., άπό αυτήν τήν πρακτική, καί συναφείς λειτουργίες, τις συλλογές δικαιοπρακτικών 
κ.λπ. έγγραφων τών G. Spata. Le pergamene greche esistenti nel Grande Archivio di Palermo, Παλέρ
μο 1862-1864· F. Trincherà, Syllabus graecarum membranarum, Νεάπολη 1865 [πρβλ. Σπ. Ζαμπέλιος, 
Ίταλοελληνικά ήτοι κριτική πραγματεία περί τών έν τοϊς άρχείοις Νεαπόλεως άνεκόότων ελληνικών 
περγαμηνών. ’Αθήνα 1864]· S. Cusa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, Παλέρμο 1868· πρβλ. G. Ferrari, 
I documenti greci medioevali di diritto privato dell’Italia meridionale [= Byzantinisches Archiv 4], 
Λειψία 1910. -Για άλλους «βυζαντινούς» συσχετισμούς, κατά τήν μία κατεύθυνση ή τήν άλλη, βλ. τήν 
περίπτωση τών νορμανδικών Ασσιζών: L. Burgmann, Eine griechische Fassung der Assisen von 
Ariano, Fontes Minores, V, Φραγκφούρτη 1982,182-192 - ή νομοθετήματα δπως ή έλληνική νεαρά τοΰ 
βασιλέως Ruggiero τής Σικελίας καί τής Άπουλίας (1150), τόσο «βυζαντινή» ώστε νά έχει άποδοΟή 
άπό τόν C. Witte στον αύτοκράτορα ’Ιωάννη Κομνηνό: τήν ορθή απόδοση άποκατέστησε ό νεαρός 
Zachariä, Delineatio (άνωτέρω σημ. 18), 53 σημ. 25 καί επέβαλε αργότερα μέ τή βιβλιοκρισία του 
(1841) γιά τά 'Ανέκδοτα, II, Λειψία 1840 τοΰ G.E. Heimbach (δπ.παρ., 269 καί σημ. 115, ό Witte είχε 
έπανέλΟει στή δική του απόδοση) καί τήν εκεί πρώτη έκδοση τής νεαρός· ή οί νόμοι τοΰ βασιλέως 
ΡοΟαρίου, σέ έλληνική απόδοση: Zachariae, Fragmenta versionis graecae legum Rotharis 
Longobardorum regis, Αιδελβέργη 1835].

57. Βλ. F. Brandileone, Il diritto bizantino nell’Italia meridionale dall’VIII al XU secolo, Βολω- 
νία 1886 (καί «nota di lettura» τοΰ D. Simon στήν ανατύπωση τής μελέτης, Νεάπολη 1987)· πρβλ. 
προηγουμένως: τοΰ ίδιου, Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia, Τουρίνο 
1884 καί K.E. Zachariä von Lingenthal, Il diritto romano nella bassa Italia e la scuola giuridica di 
Bologna (1885), εις Kleine Schriften [ανωτέρω σημ. 55], II, 241-246. Πρβλ. γενικώτερα: Vera von 
Falkenhausen,Tra Catania e Paterno: testimonianze greche dell’età normanno-sveva, Rivista di studi 
bizantini e neoellenici, n.s. 37 (2000), 159-181.

58. Ή πιο πρόσφατη γενική βιβλιογραφία γιά τό κυπριακό δίκαιο τής περιόδου αυτής: Ν. 
Svoronos, Questions sur la situation sociale et juridique des Grecs chypriotes pendant la domination 
franque, XVe Congrès international des études byzantines, Rapports et co-rapports, V. 3,’Αθήνα 1976 
(καί σέ έλληνική μετάφρ.: Ζητήματα σχετικά μέ τήν οικονομική, κοινωνική καί νομική κατάσταση τών 
έλληνοκυπρίων στή διάρκεια τής φραγκικής κυριαρχίας, Σημείο (Λευκωσία) 4 (1996), 41 κ.έξ.)· J.
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Στον περίφημο κώδικα Parisinus gr. 1391 (τού 13ου ή του Μου αί.)* 59, πού ό Κων
σταντίνος Σάθας είχε έκδόσει τό 1877 ύπό τον φανταστικό τίτλο «Ελληνικοί 
Νόμοι τής Κύπρου» ή Leges Cypriae60 -ένας αιώνας σπουδής τους δέν κατώρ- 
θωσε νά μάς άπαλλάξει άπό ενα πλήθος άστήρικτων, καί ενίοτε άνεπίδεκτων σο

Richard, Οί πολιτικοί καί κοινωνικοί θεσμοί τοϋ μεσαιωνικού βασιλείου, εις: Θ. Παπαδόπουλλος 
(έπιμ.), 'Ιστορία τής Κύπρου. Μεσαιωνικόν Βασίλειον-Ένετοκρατία, Δ', Λευκωσία 1995, 333-374, καί: 
Τό δίκαιο τού μεσαιωνικού βασιλείου, αύτ., Ε', Λευκωσία 1996,375-386 (συνεχής σελιδαρίθμηση)· G. 
Grivaud, Ό πνευματικός βίος καί ή γραμματολογία κατά τήν περίοδο τής Φραγκοκρατίας. II. Ή 
νομική φιλολογία στον 13ον καί στον 14ον αιώνα, αυτόθι, (863-1207) 986-1017 [βλ. ώρισμένες επιφυ
λάξεις για τήν τελευταία αύτή συμβολή από τόν Γ. Κεχαγιόγλου στήν πρόσφατη έκδοσή του τού Χρο
νικού τού Γεωργίου Βουστρωνίου, Λευκωσία 1997,42*, πρβλ. αυτόθι, 10*]. -Γιά τις βυζαντινές επιδρά
σεις στό δίκαιο τών Άσσιζών τής Κύπρου [έκδ. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, C, Βενετία - Παρί
σι 1877,1-246 (Parisinus suppl. gr. 465), 247-497 (Parisiniis gr. 1390)· πρβλ. Zachariae, Delinealio, 137- 
190· τώρα καί: The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, translated from the Greek by N. 
Coureas (= Cyprus Research Centre. Texts and Studies in the History of Cyprus, 42), Λευκωσία 
2002)]: P. Zepos, Droit et institutions franques du royaume de Chypre, XVe Congrès international des 
études byzantines [δπ.παρ.]· Quelques remarques sur les rapports entre le droit byzantin et le droit 
des Latins d’Orient, Festschrift H. Lewald, Βασιλεία 1953,209-213· Τό δίκαιον εις τάς έλληνικάς Άσσί- 
ζας τής Κύπρου, ΕΕΒΣ 25 (1955), 306-330· Τό δίκαιον εις τάς έλληνικάς Άσσίζας τής ’Αντιόχειας, Ερά
νων Γ.Σ. Μαριδάκη, Α', ’Αθήνα 1963, 111-119· Le Assise dell’Oriente, Studi in onore di Cesare 
Sanfilippo, I, Βολωνία 1982, 754-767· Tò δίκαιον τής Κύπρου έπί Φραγκοκρατίας, Έπετηρίς τοϋ 
Κέντρου Έρεννης τής Ιστορίας τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 23 (1976), 123-141. Ό 
Grivaud, δπ.παρ., 1006-1007, επισημαίνει έπίσης αυτές τις επιδράσεις. -Γιά τή Bulla Cypria [τό λατινικό 
πρωτότυπο στή ρωμαϊκή έκδοση τής Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto 
Canonico Orientale. Ser. III. Fonti, fase. IV: Acta Alexandri IV, 91-102)] στις ελληνικές αποδόσεις της, 
«έπίσημες», ήμιεπίσημες ή ανεπίσημες, βλ. τή βασική μελέτη τού J. Darrouzès, Textes synodaux 
chypriotes, REB 37 (1979), (5-122) 7-14 (: «1.1. Traductions grecques de la bulle d’Alexandre IV», «I. 
2. Traductions de la formule du serment»): απόδοση τού κώδ. Parisinus gr. 1391 (εκδ. Σάθας, δπ.παρ., 
501-513), ή σέ έπίσημη δικαστική χρήση απόδοση τού 1287 (PG 140,1533-1560) καί ή ιδιωτική επεξερ
γασία της στον κώδ. Athos Διονυσίου 489 (αποσπάσματα στον Darrouzès, 82-85). -Γιά τή νοταριακή 
πρακτική, βλ. π.χ. G. Ferrari dalle Spade (1910), Due forme notarili cipriote inedite del Cod. Vaticano 
Pai. gr. 367, εις: τοϋ ’ίδιου, Scritti giuridici, I, Μιλάνο 1953,325-335.

59. Βλ. τώρα τήν περιγραφή: L. Burgmann - Μ. Th. Fügen - A. Schminck - D. Simon, 
Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts (RHBR), I [= Forschungen zur 
byzantinischen Rechtsgeschichte, 20], Φραγκφούρτη 1995,221-222 άρ. 193 (όπου καί βιβλιογραφία). 
Προηγουμένως: J. Darrouzès, «Manuscrits originaires de Chypre à la Bibliothèque Nationale de 
Paris», REB 8 (1950), (162-196) 187 = τού ίδιου, Littérature et histoire des textes byzantins, Λονδίνο 
1972, XL Burgman, Ecloga [ανωτέρω σημ. 37], 38-39 - μέ τήν παλαιότερη βιβλιογραφία. Ειδικά: D. 
Simon, Zyprische Prozeßprogramme [= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken 
Rechtsgeschichte, 65], Μόναχο 1973· J. Maruhn, Eine zyprische Fassung eherechtlicher Titel der 
Epitome, Fontes Minores, IV, Φραγκφούρτη 1981,218-255.

60. Σάθας [ανωτέρω σημ. 58], 499-585.
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βαρής κριτικής, κατασκευών61-, ό βυζαντινός Πρόχειρος Νόμος περιέχεται σχε
δόν αυτούσιος, όπως περιέχονται καί ευρύτατα άποσπάσματα άπό βυζαντινά νο
μοθετικά ή θεωρητικά/έρμηνευτικά έργα- καί βέβαια είναι παρούσα, αύτούσια, ή 
’Εκλογή των Ίσαύρων μέ τά παραρτήματα της (συμπεριλαμβανομένων καί των 
τριών φερομένων ώς «νόμων»: του Στρατιωτικού, τού Γεωργικού καί τού Ναυτι
κού) - ένας άληθινός βυζαντινός άστικός κώδικας προς έφαρμογήν ύπό τό κρά
τος ισχύος τής Bulla: συλλογή «πασών σχεδόν τών διατάξεων τού βυζαντινού ά- 
στικοΰ κώδικος», όπως έγραφε ό Σάθας62, ή όπως θέλει ό γραφέας: ίδικός νόμος 
καί πάνυ σύντομος, καί δ ζητήσεις εϋρεις, άπεόώ καί μέχρις έμπροσθεν63. Δύο μι
κρογραφίες βυζαντινών νομοθετών αύτοκρατόρων κοσμούν τον κώδικα: φυσικά 
ό ’Ιουστινιανός, άλλά καί οί νομοθέτες τής ’Εκλογής, οί ’Ίσαυροι αύτοκράτορες 
Λέων Γ καί Κωνσταντίνος Ε'64· όπως καί σέ άλλες νομικές συλλογές στις παρυφές 
τού βυζαντινού κόσμου (στην ενετοκρατούμενη Κρήτη, άργότερα)65, τό άπαίσιο 
εικονοκλαστικό παρελθόν τους φαίνεται νά έχει πλέον έντελώς λησμονηθή.

Ή επιβίωση τού βυζαντινού δικαίου μετά τήν οριστική κατάλυση τού πολι
τειακού μορφώματος πού τό είχε δημιουργήσει -όπως, άλλωστε, καί ή επιβίωση 
τού ρωμαϊκού δικαίου, καθ’ έαυτό- είναι μία άλλη διάσταση τού «οικουμενικού» 
χαρακτήρα του· είναι συγχρόνως καί μία «ρωμαντική» ιστορία, όπως έγραφε

61. Από τόν ϊδιο τόν ΣάΟα, ρβ'-ρι ώς τον A.C. Emilianides, The Hellenic Laws of Cyprus and 
the Hexabiblos of Armenopoulos, Τόμος Άρμενοπουλου, 33-38. Ό Σάθας πιθανολογούσε ακόμη καί 
τήν απόδοση τής συλλογής (ή τών δικονομικών «λιβέλλων» πού περιέχει) στον Ψελλό, μέ βάση τούς 
σχετικούς στίχους στο χφ: Ό γαρ Ψελλός ό σοφιστής κατέγραψεν τήν όίκην / και κρίσιν άπεφήνατο 
πτωχοίς τε καί πλονσίοις / καί λίβελλον άντέγραψεν έν όίκη όρκον κρίνας (Σάθας, 514, στίχ. 18-20).

62. Σάθας, ρζ': «διότι άλλως δυσεξήγητος αποβαίνει ή έν τώ κώδικι έπισύναψις πασών σχεδόν 
τών διατάξεων τού βυζαντινού αστικού κώδικος».

63. φ. 179ν: Prinzing, Das Bild Justinians I. [ανωτέρω σημ. 15], 99 σημ. 19 καί πίν. 10 εκτός κειμέ
νου. Ή επιγραφή πάντως μπορεί νά άναφέρεται ειδικά στήν ’Εκλογή, τό κείμενο τής όποιας ακολουθεί.

64. ’Αντίστοιχα: φφ. 179ν (επιγραφή: IOYCTINIANOC ΠΙΣΤΟΟ BACIAEYC) καί 204ν (οί 
είκονομάχοι αύτοκράτορες χαρακτηρίζονται έπίσης: niCTOI BACIAEIC): Σάθας, ρε'· Prinzing, 98- 
99· Ε. Patlagean, Une représentation byzantine de la parenté et ses origines occidentales, L’Homme 
6.4 (1966), (59-81) 63 = τής ίδιας, Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance, Λονδίνο 1981, VII.

65. Ή ’Εκλογή (Νόμος Δέοντος καί Κωνσταντίνου τών βασιλέων) είναι, μετά τόν Άρμενόπου- 

λο, τό συχνότερα μνημονευόμενο κείμενο κοσμικού δικαίου στο συντασσόμενο περί τά τέλη τής ενε
τοκρατίας στήν Κρήτη Νόμιμον τού ιερέα Ίωάννου Τρουλινοΰ (Marcianus gr. App. III. 9 [ohm Nani. 
233], έτ. 1695, φφ 1-64: Δ.Σ. Γκίνης, Περίγραμμα Ιστορίας τού Μεταβυζαντινού Δικαίου [= Πραγμα- 
τεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 26], ’Αθήνα 1966, άρ. 78)· βλ. μάλιστα: Οί σοφώτατοι βασιλείς Λέων καί 
Κωνσταντίνος λέγουν (φ 21ν): C.G. Pitsakis, Bonefidius Cretensis: une collection inédite de droit 
byzantin, ανακοίνωση στό 20ò Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, ύπό δημοσίευση (περίληψη: 
Pré-Actes. III. Communications libres, Παρίσι 2001,75).
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άλλος δάσκαλός μας, ό Παναγιώτης Ζέπος66. Πέρα άπό τις έπιδράσεις πού έξα- 
κολουθεΐ πάντοτε νά άσκεΐ στο δίκαιο τών εκτός ’Οθωμανικής κυριαρχίας ορθο
δόξων (πρόκειται βέβαια κατ’ εξοχήν γιά τούς ορθοδόξους τής Ρωσικής έπικρα- 
τείας -άλλα θά δούμε καί άλλες περιπτώσεις), τό βυζαντινό δίκαιο παραμένει τό 
δίκαιο τών ύπό τήν υψηλή πνευματική, καί τήν πολιτική τώρα, ηγεσία τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου ορθοδόξων τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 'Η άμεση δι
καιοδοσία τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως περιλαμβάνει δλον τόν μικρα
σιατικό καί μέγιστο μέρος τού βαλκανικού χώρου, καί θά όλοκληρωθή όταν θά ά- 
πορροφήσει, άπό τό 1766/67, καί τις μόνες περιοχές τών Βαλκανίων πού έμεναν έ
ξω άπό τήν άμεση αυτή δικαιοδοσία: τό σέρβικο πατριαρχείο Πεκίου καί τήν αυ
τοκέφαλη άρχιεπισκοπή Άχρίδος· άλλά καί πέρα άπό τήν άμεση αυτή δικαιοδο
σία, τά τρία άρχαΐα πατριαρχεία τής ’Ανατολής καί ή αυτοκέφαλη έκκλησία τής 
(οθωμανικής άπό τό 1571, καί δεκτής καί πάλι στην ορθόδοξη κανονικότητα καί 
κοινωνία) Κύπρου, βρίσκονται, ύπό τήν οθωμανική πραγματικότητα, σέ οίονεί 
δορυφορική σχέση προς τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τήν κατά
λυση τού πατριαρχείου Πεκίου θά μένει στη Βαλκανική μόνο μία νησίδα άνυπό- 
τακτων Μαυροβουνίων, σάν τό χωριό τών Γαλατών τού Astérix, τών όποιων ό, 
ουσιαστικά «κληρονομικός» άπό μία στιγμή καί έπειτα, άρχιερεύς-ήγεμών (vla- 
dika) θά διατηρεί μία de facto προκύψασα εκκλησιαστική ανεξαρτησία - μή άνα- 
γνωριζομένη άρχικά, άλλά καί μή διεκδικουμένη τότε έπίσημα.

Στήν άσκηση τής διοικητικής καί τής δικαιοδοτικής λειτουργίας του, τό πα- 
τριαρχεΐο Κωνσταντινουπόλεως καί οί ύπ’ αυτό εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες θά 
έφαρμόζει αυτό τό βυζαντινό δίκαιο, τό όποιο άντλεΐ άπό τις χειρόγραφες βυζα
ντινές πηγές, αυτούσιες ή σέ διάφορες παραφράσεις, άπό χειρόγραφες νομοκανο- 
νικές συλλογές πού συμβαίνει νά διαθέτει ή πού καταρτίζονται ad hoc στούς κόλ
πους του γιά «επίσημη» ή ανεπίσημη χρήση67, άργότερα καί άπό τις έντυπες συλ
λογές καί έκδόσεις τών πηγών πού εκτυπώνονται στή Δύση, κυρίως τό lus Grae-

66. Π.Ι. Ζ[έπος], Πρόλογος, εις: Τόμος Αρμενοπούλου, (ζ-) ιά: «Ή δ’ ιστορία αυτής [sc. τής Έξα- 
βίβλου] άπέβη ρωμαντική, όπως ρωμαντική υπήρξε καί γενικώτερον ή Ιστορία τής έπιβιώσεως του 
έλληνοβυζαντινοί πνεύματος καί του καθόλου έλληνοβυζαντινοϋ πολιτισμοί».

67. Βλ. κυρίως, πρός τήν κατεύθυνση αυτή, τις εργασίες καί τά ευρήματα τοϋ Δ.Γ. Άποστολό- 
πουλου, Τό Μέγα Νόμιμον. Συμβολή στήν ερευνά τοϋ μεταβυζαντινού δημοσίου δικαίου, ’Αθήνα 1978, 
καί στή συνέχεια στό πλαίσιο τοϋ ύπό τή διεύθυνσή του προγράμματος «Θεσμοί καί ’Ιδεολογία στή 
νεοελληνική κοινωνία»: Δ.Γ. Άποστολόπουλος, Ό «Ιερός κώδιξ» τοϋ πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως στό β μισό τον ιε αιώνα: τά μόνα γνωστά σπαράγματα [= ’Εθνικό "Ιδρυμα ’Ερευνών / Κέντρο 
Νεοελληνικών ’Ερευνών, 43], ’Αθήνα 1992' Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής: Βυζαντινό δίκαιο καί μετα
βυζαντινή «νομοθεσία» [= ομοίως, 69], ’Αθήνα 1999. Πολλά άλλα δημοσιεύματα στό πλαίσιο τοϋ ίδιου 
προγράμματος: βλ. τώρα: Θεσμοί καί Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία (Ι5ος-19ος ai). Πρώτος 
απολογισμός, ’Αθήνα 2000.
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coromanum του Löwenklau (Leunclavius) και xò Συνοδικόν του Beveridge (Be- 
veregius)68, πού περιλαμβάνει καί τήν πρώτη πλήρη έκδοση τού Συντάγματος τού 
Ματθαίου Βλάσταρη. Σέ άσύγκριτα ευρύτερη, αλλά λαϊκώτερη, χρήση -πού δεν 
άποκλείει δμως καί τις επίσημες, αλλά έπαρχιακές μάλλον, εκκλησιαστικές άρχές- 
ειναι οί διάφοροι νομοκάνονες της Τουρκοκρατίας, πού άντλοΰν κυρίως, άμεσα ή 
έμμεσα, άπό τά δύο τελευταία ιδιωτικά συστηματικά έγχειρίδια τής Τουρκοκρα
τίας, τήν Έξάβιβλο καί τό Σύνταγμα τού Βλάσταρη: κατ’ εξοχήν τό τυπικό νομικό 
έγχειρίδιο τής Τουρκοκρατίας, ό Νομοκάνων τού Μανουήλ Μαλαξοΰ, στις εκα
τοντάδες των χειρογράφων του καί τις άπειράριθμες παραλλαγές του69, άργότερα

68. I. Leunclavius, Iuris Graeco-romani [ανωτέρω σημ. 18]· για τό έργο καί τις νεοελληνικές 
τύχες του: ό'π.παρ. σημ. 31. G. Beveregius, Συνοδικόν sivc Pandectae canonum, ’Οξφόρδη 1672· γιάτό 
έργο καί τήν παρουσία του στον ελληνικό έκκλησιαστικό βίο: Παύλος Μενεβίσογλου, μητροπ. Σουη
δίας, Προλεγόμενα, στήν άνατύπωση ’Αθηνών 1994 τών τόμων 137-138 τής PG (τόμ. 137, ζ'-λε').

69. Παλαιότερες βασικές δημοσιεύσεις: Κ.Ε. Zachariä von Lingenthal, Die Handbücher des 
geistlichen Rechts aus den Zeiten des untergehenden byzantinischen Reiches und der türkischen 
Herrschaft (1881), εις: Kleine Schriften, II, 15-59· K.I. Δυοβουνιώτης, Ό Νομοκάνων τοϋ Μανουήλ 
Μαλαξοΰ, ’Αθήνα 1916- Δ.Σ. Πάνης, Έπί τού Νομοκάνονος του Μαλαξοΰ, 'Ελληνικά 7 (1934), 99-103" 
τοϋ ί'διου, Ή εις φράσιν κοινήν παράφρασις του Νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ, Ελληνικά 8 ( 1935), 29- 
47· τού ίδιου, Ό Νομοκάνων τού Μαλαξοΰ ώς πηγή δικαίου τού μετά τήν Άλωσιν Ελληνισμού, Πρα
κτικά τής 'Ακαδημίας Αθηνών 13 (1938), 395-401’ πρβλ. καί Κ. Μαμώνη, Νέα στοιχεία για τόν Νομο- 
κάνονα εις λέξιν απλήν τοϋ Μανουήλ Μαλαξοΰ, Μνημοσύνη 10 (1985-1987), 191-204. Γιά τό πρόσωπο 
καί τό έργο του (κυρίως ώς γραφέως χειρογράφων): G. De Gregorio, // copista greco Manuel 
Malaxos:studio biografico epaleografico-codicologico [= Littera Antiqua,8],Βατικανό 1991.-Εκδό
σεις τής δημώδους μορφής (1562 ή 1563) [Βύνης, Περίγραμμα άρ. 63]: V. Grecu - G. Cronp Indreptarea 
Legii [=Adunarea Izvoarelor Vechiului Drept Romînesc Scris, 7], Βουκουρέστι 1962, 635-929' Δ.Σ. 
Πάνης - N. Πανταζόπουλος, Νόμος [’Επιστημονική ’Επετηρίδα τού Τμήματος Νομικής τής Σχολής 
Νομικών καί Οικονομικών ’Επιστημών τού Α.Π.Θ.] 1 (1982), Θεσσαλονίκη 1985' Λ. Σγούτας, Θέμις 7 
( 1856), 165-246 (μερική έκδοση τοϋ πίνακος καί κεφαλαίων άναφερομένων στο αστικό δίκαιο)· πολυά
ριθμες άλλες, εμφανείς ή αφανείς, αποσπασματικές εκδόσεις πινάκων ή καί κεφαλαίων άπό μεμονω
μένες παραλλαγές. Τό πλήρες κείμενο τής αρχικής (λόγιας) μορφής τού Νομοκάνονος (1561) [Πάνης, 
Περίγραμμα άρ. 61] παραμένει ανέκδοτο: πίναξ περιεχομένων καί αποσπάσματα στον Δυοβουνιώτη, 
δπ.παρ: πρόδρομος δημοσίευση τών κεφαλαίων περί μνηστείας άπό παρασκευαζομένη κριτική έκδο
ση: Ά. Σιφωνιοΰ-Καράπα - Μ. Τουρτόγλου - Σ. Τρωιάνος, Μανουήλ Μαλαξοΰ Νομοκάνων, Έπετηρις 
τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου 16-17 (1969-1970), 1-39. Έν αναμονή, 
τώρα, νέων εκδοτικών έγχειρημάτων, μέ βάση πλέον τούς αύτογράφους κώδικες πού έχουν έντοπισθή, 
καί γιά τις δύο μορφές τοϋ Νομοκάνονος: D. Simon, Handschriftenstudien zur byzantinischen 
Rechtsgeschichte, BZ 71 (1978), 345-346· Γ.Σ. Μάρκου, Ό ύπ’ άριΟ. 2590 ελληνικός κώδιξ τής άπο- 
στολικής Βατικανής Βιβλιοθήκης, Έπετηρις τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαί
ου τής Ακαδημίας Αθηνών 20-21 (1976), 14-23' τοΰ ίδιου, Τρία ιδιόγραφα γράμματα τοϋ νοταρίου 
Θηβών Μανουήλ Μαλαξοΰ, αυτόθι, 22 (1977), 16-37- P. Canart - Γ.Σ. Μάρκου, Ό αύτόγραφος Νομο
κάνων (Νόμιμον) τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ, Πρακτικά'Ακαδημίας Αθηνών 55 (1980), 290-303. Πρβλ. Γ.
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ή αξιόλογη, άλλά μέ πολύ μικρότερη διάδοση, «Βακτηρία των ’Αρχιερέων» τού 
άρχιμανδρίτη Ίωαννίνων ’Ιακώβου (1645)70.Ό Νομοκάνων τού Μαλαξοΰ Οά έχει 
διάδοση καί σέ τοπικές μεταφράσεις, δπως ή ρουμανική îndreptarea Legii 
(1652)71, ενώ σέ έναν άλλο τύπο νομοκάνονος (κυρίως έξομολογηταρίου), τό ευ
ρύτατα έπίσης διαδεδομένο «Νομοκάνονον πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον»72, 
ανήκει καί τό πρότυπο τού λεγομένου Νομοκάνονος τού Ρωσικού Ευχολογίου73.

Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο άσκεΐ ταυτόχρονα, σέ περιωρισμένη μάλλον 
έκταση, άλλά ουσιαστικά, καί μία de facto «νομοθετική» λειτουργία, γιά τήν προ
σαρμογή αυτού τού βυζαντινής προέλευσης δικαίου στις έκάστοτε νέες πραγμα
τικότητες καί τήν άντιμετώπιση νέων άναγκών, στόν χώρο βέβαια τού έκκλησια- 
στικοΰ δικαίου, άλλά καί στόν κυρίως χώρο τής κατά παράδοση άστικής δικαιο
δοσίας τής ’Εκκλησίας: τό γαμικό καί οικογενειακό δίκαιο καί κατ’ έπέκταση τό 
κληρονομικό.

’Από τά μέσα τού 18ου αιώνα, όταν ολοκληρώνεται καί ή έκταση τής άμεσης 
έδαφικής δικαιοδοσίας τού Πατριαρχείου, σημειώνεται καί ή de iure ή de facto 
έπέκταση τής δικαιοδοσίας τής ’Εκκλησίας σέ αυτόχρημα άστική ύλη, πολύ πέρα 
άπό τά παραδοσιακά αντικείμενα πού είδαμε, τού γαμικού-οίκογενειακού καί τού 
κληρονομικού δικαίου - μέ τή μορφή ίσως μιας πραγματικής, τεκμαιρομένης ή 
πλασματικής «διαιτησίας». ’Αργότερα ή δικαιοδοτική αυτή λειτουργία θά Οεσμο- 
ΟετηΟή μέ τή συγκρότηση οργάνων άπονομής αυτόχρημα πολιτικής δικαιοσύνης.

Νάκος, Δύο έρευνες Ιστορίας μεταβυζαντινού δικαίου· Αγ. Τσελίκας, Μανουήλ Μαλαξός: δομή και 
προβλήματα τού Νομοκάνονα, (αδημοσίευτες) ανακοινώσεις πού παρουσιάσΟηκαν, αντίστοιχα, στήν 
Β' καί στήν Γ ’ Συνάντηση των Ελλήνων Ιστορικών τού Δικαίου (Νομική Σχολή τού Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 1998 καί 1999).

70. Γκίνης, Περίγραμμα άρ. 129. Πρόσφατα ώλοκληρώΟηκε μία πρώτη έντυπη έκδοση άπό τον 
Πρ. Ί. Ακανθόπουλο, σέ τρεις τόμους μέ συνεχή σελιδαρίΟμηση (Θεσσαλονίκη 2000). Για τό έργο: Ά. 
Μομφερράτος, «Εύρετήριον καί πρόλογοι τής Βακτηρίας των Αριερέων», Δελτίον Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος 3 (1890), 129-218· Ν. Βέης, Αρμενοπουλικά Ανάλεκτα. Γ, Τόμος 
Αρμενοπούλου, 396 γ-ε («Σχετικά πρός τήν Βακτηρίαν των Αρχιερέων»),

71. Έκδ. V. Grecu - G. Cron(, îndreptarea Legii, Βουκουρέστι 1962 [ανωτέρω σημ. 69],

72. Βλ., παλαιότερα, τή μελέτη μιας μορφής: Zachariä von Lingenthal, Die Handbücher des 
geistlichen Rechts, [ανωτέρω σημ. 69], 39-55. Τώρα: Σ. Τρωιάνος, Νομοκάνων «πάνυ ώφέλιμον καί 
πλουσιώτατον», ανατύπωση άπό τό Άρχείον ’Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, Αθήνα 1969- 
πρβλ. Κ. Μανάφης, Νέον χειρόγραφον νομοκάνονος τού τύπου «πάνυ ώφέλιμον καί πλουσιώτατον», 
ΕΕΒΣ 37 (1969-1970), 466-472· Αγ. Τσελίκας, Δέκα αιώνες ελληνικής γραφής (Μουσείο Μπενάκη), 
Αθήνα 1977,59-60 άρ. 52. Δύο κυπριακές παραλλαγές: Θ. Παπαδόπουλλος, Κυπριακά Νόμιμα, Μελέ- 
ται καί Υπομνήματα 1 (1984), 1-142, καί μία παραλλαγή άπό τον Πόντο: Νικηφόρος Μανάδης, Νομο
κάνονον Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, Θεσσαλονίκη 2001, έκδίδονται χωρίς ταύτιση τού τύπου 
στόν όποιο ανήκουν καί γνώση τής σχετικής βιβλιογραφίας.

73. A.S. Pavlov, Nomokanon pri Bol'sem Trebnike, 2Μόσχα 1897.
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’Ακριβώς στά μέσα αυτά τοϋ 18ου αιώνα 0ά έμφανισθή πλέον, επίκαιρα, ό ήμιεπί- 
σημος νομικός κώδικας της ύστερης Τουρκοκρατίας, ή Έξάβιβλος τοϋ Άρμενο- 
πούλου στή νεοελληνική μετάφραση τοϋ ’Αλεξίου Σπανού74- ή όποια θά διεκδι- 
κήσει και θά έπιτύχει σχεδόν άμέσως τήν άποκλειστικότητα, καί Οά κυριαρχήσει 
στον έφεξής νομικό βίο τής έλληνόφωνης, καί γενικώτερα τής ορθόδοξης, ’Ανα
τολής75. Ακόμη καί έκτος τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, άλλά έκεΐ δπου οί έθνι- 
κές καί πολιτιστικές καταβολές ανάγονται στή βαλκανική «βυζαντινή» (après By
zance) παράδοση, ή Έξάβιβλος καλείται νά καλύψει κάθε έμφανιζόμενο κενό δι
καίου, παίζοντας τόν ρόλο τοϋ «φυσικά» ίσχύοντος δικαίου γιά τούς ορθοδόξους 
πληθυσμούς, έλλείψει άλλου. Στή ρωσική άπό τό 1812 Βεσσαραβία ή Έξάβιβλος 
άναγνωρίζεται επίσημα ώς ό έπιτόπιος άστικός νόμος - σέ ρωσική μετάφραση 
άπό τό 1831 (τήν όποια ένας γοητευτικός θρύλος θέλησε νά συνδέσει μέ τόν ίδιο 
τόν Πούσκιν)76' θά παραμείνει σέ ισχύ καί μετά τήν προσάρτηση τής Βεσσαρα- 
βίας στή Ρουμανία, σέ ρουμανική τώρα μετάφραση (1921) καί ώς τήν 1η ’Ιουνίου 
1928, όταν έπεκτάθηκε καί έκεΐ ή ρουμανική νομοθεσία77. Ή άτυχη (καί οριστικά,

74. Γιά τή μετάφραση τοΰ Σπανού: Ν. Βέης, Άρμενοπουλικά Άνάλεκτα. Η’, Τόμος Άρμενοπού- 
λου, 373-381 («Μεταφρασταί εις τήν κοινήν τής Έξαβίβλου τοΰ Κ. ’Αρμενοπούλου») καί 381-395 («Θ’ 
Εκδόσεις έν τή κοινή τής Έξαβίβλου τοΰ ’Αρμενοπούλου 1744-1820»)· Δ.Σ. Γκίνης, Περί τήν μετά- 
φρασιν τής Έξαβίβλου υπό τοϋ ’Αλεξίου Σπανοΰ, αυτόθι, 173-178· Πιτσάκης, Έξάβιβλος, ογ'-oQ’ άρ. 5. 
-Οί έκδόσεις: 1744 [Legrand, Bibliographie hellénique άρ. 316· Πάνης, Περίγραμμα άρ. 353]· 1766 
[Legrand άρ. 649· Περίγραμμα άρ. 407]· 1769 [? λανθάνουσα έκδοση]· 1777 [Legrand άρ. 355' Περί
γραμμα άρ. 586]· 1820 [Γκίνης-Μέξας άρ. 1242· Περίγραμμα άρ. 686], -Γιά τό πρόσωπο τοΰ μεταφρα
στή ειδικά παλαιότερα δημοσιεύματα: Γ.Κ. Ύ[περίδης], ’Αλέξιος Σπανός, βιογραφικόν σχεδάριον, 
Βίων (Σμύρνης) 1 (1878), 179 κ.εξ.· Κ.Ι. Δυοβουνιώτης, ’Αλέξιος Σπανός, Ηπειρωτικά Χρονικά 1 
(1926), 206-218 - άνεξάρτητα άλλήλων, πού επικεντρώνονται όμως κυρίως στο μετρικό-ποιητικό έργο 
τοΰ Σπανοΰ, τοΰ όποιου καί δημοσιεύουν άποσπάσματα.

75. Γιά τήν παρουσία τής μετάφρασης στον νεοελληνικό βίο πρβλ., πρόχειρα: Κ.Γ. Πιτσάκης, 
Άπό τοϋ Αρμενοπούλου εις τόν Μοντεχρίστον. ό Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος στή νεοελληνική παι
δεία, Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία. Πρακτικά ΔιεΟνοΰς Συνεδρίου στή μνήμη τοΰ Κ.Θ. Δημαρά, 
’Αθήνα 1995,333-362.

76. Γιά τόν «ρωσικό» (βεσσαραβικό) Άρμενόπουλο βλ. τώρα ειδικά: Ι.Ρ. Medvedev, Μετέφρασε 
ό Πούσκιν τήν Έξάβιβλο τοΰ ’Αρμενοπούλου; 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 'Εορταστικός Τόμος: 
50 χρόνια, Θεσσαλονίκη 1992,237-244· πρβλ. τοΰ ’ίδιου, «Russkij Armenopul» i ego kritika v zapiske 
bessarabskogo jurista Ivana Tanskogo, VVr 56 (81) (1995), 193-203. Πρβλ. X. ΠαπαστάΟης, Ή διάδο- 
σις τής Έξαβίβλου τοΰ ’Αρμενοπούλου εις τόν σλαβικόν κόσμον, Μακεδονικά 15 (1975), 16-26 (= τοϋ 

’ίδιου, Θεσσαλονίκεια καί ΜακεδονικάΆνάλεκτα, Θεσσαλονίκη 1999,97-109) καί Zur Verbreitung der 
Hexabiblos des Harmenopoulos im slawischen Raum. Balkan Studies 17 (1976), 67-78 - δπου καί 
γενικώτερα γιά τήν διάδοση τής Έξαβίβλου στον σλαυικό καί βαλκανικό χώρο.

77. Είχε προηγηθή, καί μείνει σέ χειρόγραφη μορφή, ή λαμπρή ρουμανική μετάφραση τοΰ Θωμά 
Κάρρα, κατ’ εντολή τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαυίας ’Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Μουρούζη (1804) [βλ. 
καί κατωτέρω σημ. 85]: V. Georgescu - Ε. Popescu, La législation urbaine de Valachie [=Adunarea
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φαίνεται, χαμένη) σέρβική μετάφραση τής Έξαβίβλου Οά έκπονηΟή, άνάμεσα στα 
τέλη τοϋ 18ου καί τις αρχές του 19ου αιώνα, γιά νά χρησιμοποιηθή ώς ίδιον δίκαιο 
των υπό τήν άρχιεπισκοπή Καρλοβικίου Σέρβων τής άψβουργικής μοναρχίας78.

Μία διαφορετική οδός επιβίωσης τοΰ βυζαντινού δικαίου κατά τήν ύστερη 
αυτή περίοδο τής Τουρκοκρατίας είναι οί ελληνόγλωσσες ρουμανικές κωδικοποι
ήσεις στις παραδουνάβειες ήγεμονίες79: ή βυζαντινή καταγωγή τους λειτουργεί 
εδώ έντονα ιδεολογικά, είτε ώς άπαραίτητο στοιχείο νομιμοποίησης, ένίοτε μέ τήν 
προσφυγή καί σέ ιστορικές μυθοπλασίες80, είτε ώς στοιχείο ταυτότητας ή διαφο
ροποίησης ή στό παιχνίδι άνάμεσα στή συντήρηση καί τόν νομικό εκσυγχρονι

Izvoarelor Vechiului Drept Românesc Scris, X], Βουκουρέστι 1975,88-89 (στή γαλλική είσαγωγή), 32- 
33 (στή ρουμανική είσαγωγή), 238-260 καί passim. Γιά τήν ιστορία τής Έξαβίβλου στις ρουμανικές 
χώρες βλ. ειδικά, μέσα από μία πολύ ευρύτερη βιβλιογραφία: Gh. Cron;, Exabiblul lui Armenopol, 
Sludii, Revista de Istorie 16 (1963), 817-841. -’Ακόμη καί μετά τό τέλος τής «φαναριωτικής» περιόδου 
στις ήγεμονίες, το 1831, ένας δικηγόρος στό ’Ιάσιο ό Κωνσταντίνος Χρυσοκέφαλος (Hrisochefal), 
έκπονεΐ μία νέα ελληνική παράφραση τής Έξαβίβλου χάριν τών δικαστών καί δικαζόμενων των εν 
Μολδαβία. (1831): Γκίνης, Περίγραμμα άρ. 818. Βλ. κυρίως Cron;, δπ.παρ: Δ.Σ. Γκίνης, Ό «Νέος Άρμε- 
νόπουλος» τοΰ Κ. Χρυσοκεφάλου, ΕΕΒΣ 33 (1964), 185-205· πρβλ. Πιτσάκης, Έξάβιβλος, οζ'-οη' άρ. 6.

78. Ή μετάφραση ήταν έργο τοΰ λογίου κληρικοΰ Peter Vitkovic (1754-1808)· τό χειρόγραφο 
άπέκειτο στή βιβλιοθήκη τής μητροπόλεως Καρλοβικίου καί κατεστράφη από πυρκαϊά τό 1810, δύο 
χρόνια μετά τόν θάνατο τοΰ μεταφραστή. Βασικές γιά τό θέμα είναι οί μελέτες τοΰ ΠαπαστάΟη (ανω
τέρω σημ. 76] καί μετέπειτα τοΰ S. Avramovic, Srpski prevod Heksabiblosa Petra Vitkovica, Anali 
Pravnog Fakulteta u Beogradu, Βελιγράδι 1984/1985,677-69T An Attempt at Introducing Hexabiblos 
among the Serbs in Vojvodina in the 19th Century, εις: Ch. Papastathis (ed.), Byzantine Law [ανω
τέρω, σημ. 19], 165-171. Πρβλ. καί Πιτσάκης, στόν Τόμο Καργάδου [άνωτ. σημ. 43], 746-747.

79. Μετά τά νομοθετικά σχέδια τοΰ Μιχαήλ Φωτεινοπούλου (Fotino), «Νομικόν Πρόχειρον» 
στή Βλαχία (1765, ό συντάκτης Οά τό επεξεργάζεται ως τό 1777) [έκδ. Π. Ζέπος, Άρχείον 'Ιδιωτικού 
Δικαίου 17 (1954-1959), βάσει τοΰ χφ Ίασίου 1697· Π. Ζέπος - V. Georgescu - Ά. Σιφωνιοΰ-Καράπα, 
Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνι/ς τής'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών 24-26 (1977- 
1979), βάσει τοΰ Parisinus gr. 1323], είναι οί κώδικες τής Βλαχίας 'Υψηλάντη (1780) [έκδ. Π. Ζέπος, 
Συνταγμάτιον Νομικόν Αλεξάνδρου ’Ιωάνναν 'Υψηλάντη (= Πραγματεΐαι ’Ακαδημίας ’Αθηνών 4/2), 
’Αθήνα 1936· Pravilniceasca Condicä (= Adunarea Izvoarelor Vechiului Drept Romlnesc Scris, 2), 
Βουκουρέστι 1957] καί Καρατζά (1817) [έκδ. Ζέπων, Η', 357-440· Legiurea Caragea (= Adunarea 
Izvoarelor Vechiului Drept Romlnesc Scris, 2), Βουκουρέστι 1955] καί ό κώδικας Καλλιμάχη τής 
Μολδαυίας (1816-1817) [έκδ. Ζέπων, Η', 1-355· Codul Calimach (= Adunarea Izvoarelor Vechiului 
Drept Romlnesc Scris, 3), Βουκουρέστι 1958].

80. ’Έτσι στό εισαγωγικό χρυσόβουλλο τοΰ κώδ. Καλλιμάχη: ό πρώτος ήγεμόνας τής Μολδαυί
ας ’Αλέξανδρος Α' ό ’Αγαθός (1401-1423), τήν χρείαν τοϋ πράγματος σννειόώς, επομένως κατά νομική 
καί πραγματική αναγκαιότητα, ελαβεν έξαιτησάμενος τά Βασιλικά παρά τών αύτοκρατόρων τών 
Παλαιολογων, οί έπιφιλοτιμησάμενοι ήξίωοαν αυτόν και τοϋ βασιλείου στέμματος συνάμα καί τοϋ 
άξιώματος τοϋ δεσπότου. Οί τελευταίοι, λοιπόν, βυζαντινοί αύτοκράτορες μεταφυτεύουν τά Βασιλικά 
στή χώρα, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα τόν νομικό βίο καί τήν πολιτική ύπαρξη τής Μολδαυίας. Ή 
μυθοπλασία αποδίδεται στόν Δημήτριο Καντεμίρ.
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σμό81, είπε στο πλαίσιο ένός καλλιεργούμενου πρώιμου έλληνο-ρουμανικοΰ πα
τριωτισμού82 - τή λειτουργία αυτή, ένίοτε άντιφατική, προσπάθησα να παρουσιά
σω σέ άλλη περίσταση83 84. Είναι χαρακτηριστικό, καί ένα είδος ειρωνείας τής ιστο
ρίας, δτι τό περισσότερο επηρεασμένο άπό τούς νεώτερους δυτικοευρωπαϊκούς 
κώδικες, τον αύστριακό, κυρίως, καί τόν γαλλικό, νομοθέτημα τής σειράς αύτής, ό 
μολδαυικός κώδικας Καλλιμάχη (1816-1817), είναι αύτό πού τονίζει ιδιαίτερα τήν 
άμεση έξάρτησή του άπό τό βυζαντινό δίκαιο: βάσιν εχοντες τά ΒασιλικάΜ - καί 
πού καταφεύγει σέ άντίστοιχες ιδεολογικές κατασκευές85.

81. Πρβλ. Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Σημείωμα περί τών ελληνικών έν ‘Ρουμανία κωδικοποιήσε
ων, εις Ζέπων, Η', (ix-xvi) χίν: «Πάντες δσοι ειχον γνώμην περί τής υίοΟετήσεως νέου δικαίου, καί τοι- 
οΰτοι ήσαν οί κληρικοί καί οί άρχοντες, μετά δυσκολίας Οά άπεδέχοντο κώδικα ευρωπαϊκόν. Συντη
ρητικοί, όπως ήσαν, έφοβοϋντο τούς νέους κώδικας, έξ ών μάλιστα ό εις έλογίζετο καρπός έπαναστά- 
σεως, καί δέν ένόουν νά έγκολπωΟώσι δίκαιον ικανόν, κατά τήν γνώμην των, νά ταράξη τό οικονο
μικόν καθεστώς καί νά μετατόπιση κοινωνικάς δυνάμεις. Τουναντίον, αποδεχόμενοι κώδικα, περί ού 
παρείχετο ή διαβεβαίωσις ότι, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, περιέχει γνήσιον βυζαντινόν δίκαιον, διε- 
σκέδαζον τούς φόβους των έκείνους, οΰτω δέ διετήρουν καί τήν βυζαντινήν παράδοσιν, ής οί Φανα- 
ριώται έΟεώρουν έαυτούς Οεματοφύλακας». Έπισημαίνεται δτι «ή τοιαύτη συγκάλυψις νομοθετικών 
μεταρρυθμίσεων δέν είναι άλλως τι νέον έν τή ’Ανατολή». Στην έπαναστατημένη Ελλάδα τού 1824 ό 
Stanhope γράφει άπό τό Μεσολόγγι στόν Jeremy Bentham δτι ό Θεόδωρος Νέγρης είχε αρχίσει τή 
σύνταξη νέας νομοθεσίας, πού όμως, γιά νά γίνει άποδεκτή άπό τή λαϊκή συνείδηση, Οά έπρεπε νά 
έμφανισΟή δτι αποδίδει βυζαντινό δίκαιο (Ν. Πανταζόπουλος, Άπό τής «λόγιας» παραδόαεως εις τόν 
Αστικόν Κώδικα, ’Αθήνα 1947,123-124, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία' G. Michaélidès -Nouaros, 
La réception du droit civil byzantin en Grèce, Ile Congrès International des Études du Sud-Est 
Européen, ’Αθήνα 1970, 2 καί 19 σημ. 1)· γιά τήν αλληλογραφία αυτή βλ. τώρα Λ.Ε. Κοτσίρης, Προς 
τόν νομοδιδάσκαλον 'Ιερεμίαν Βενθάμην, Άρμενόπουλος 48 (1994), 1013-1019.

82. "Οπως τά Βασιλικά οί επιχώριοίείσι τών νόμων [βλ. κατωτέρω σημ. 85], έτσι καί ή νέα ελλη
νική γλώσσα είναι ή «έπιχωριάζουσα» (ό ήμέτερος ούτος πολιτικός τών νόμων κώδηξ, συνταχθείς άνα- 
γκαίως τή έπιχωριαζούση νεωτέρα ελληνική γλώσσα), ακριβώς όμως δπως καί ή ρουμανική: ή επιχώ
ριος ή εγχώριος γλώσσα, ή έπιχώριος διάλεκτος. Τά κείμενα άπό τό εισαγωγικό χρυσόβουλλο τού 
κώδικα Καλλιμάχη.

83. Βλ. στά δημοσιεύματα τής σημ. 14: Ή ιστορία τής Ρώμης καί τού Ρωμαϊκού Δικαίου στά 
βυζαντινά καί μεταβυζαντινά νομικά έγχειρίδια· Le souvenir de Rome et le droit romain dans les 
manuels juridiques grecs après la chute de Constantinople· Droit romain et droit gréco-romain dans 
les manuels juridiques grecs de la période post-byzantine: l’emploi idéologique.

84. Εισαγωγικό χρυσόβουλλο τού κώδικα Καλλιμάχη. Οί άλλες διατάξεις στόν κώδικα άποσκο- 
ποϋν, υποτίθεται, αποκλειστικά νά καλύψουν κενά τών Βασιλικών: άνεπληρώσαμεν, ώς οϊόν τε, τά έν 
έκείνοις έλλείποντα, λαμβανομένης ύπ’ οψη καί τής έλλιποϋς παράδοσής τους: επειδή έκ τών Βασι
λικών τούτων έλλείπουσιν ον μόνον κεφάλαια ουδέ τίτλος άλλα και βιβλία όλα, παρανάλωμα, φεϋ, τού 
πανόαμάτορος γεγονότα χρόνον, ώς δήλον τοϊς φιλολόγοις. Γιά ώρισμένα τουλάχιστον θέματα οί 
οφειλές ατούς νεώτερους κώδικες αναγνωρίζονται, αλλά έντοπίζονται κυρίως στή μεθοδολογία: έγνω- 
μεν μεταλλάξαι τούς τρόπους, τάς άφορμάς λαβόντες έκ νεωτάτων ευρωπαϊκών κωδίκων, ων καί τή 
μεθόδω, άρίστη ήμϊν δοξάση, έχρησάμεθα.

85. Βλ. ανωτέρω σημ. 80. Γιά τήν νεώτερη ιστορία τού βυζαντινού δικαίου στό εισαγωγικό χρυ
σόβουλλο τού κώδικα Καλλιμάχη πρβλ.: Τοϋτ’ ούν είδώς καί ό άοίδιμος προκάτοχος ημών Άλέξαν-
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Γνωρίζουμε öu ύπό τή μορφή τώρα ενός έλληνικοϋ πατριωτισμού πού έχει 
άκόμη σημείο άναφοράς τό Βυζάντιο, άλλά καί ώς φυσική συνέπεια τής αδιά
σπαστης ισχύος του κατά τή διάρκεια τής ’Οθωμανικής κυριαρχίας, τό βυζαντινό 
δίκαιο θά είσαχθή στά συνταγματικά καί τά νομοθετικά κείμενα τής έλληνικής 
Επανάστασης καί των πρώτων χρόνων τοΰ νέου ελληνικού κράτους, ώς αστικό 
δίκαιο τής Ελλάδος, περιγραφόμενο μέ τήν περίφημη φράση «οί νόμοι των άει- 
μνήστων ημών αύτοκρατόρων», έπαναλαμβανόμενη σέ δλους τούς πιθανούς ή 
άπίθανους συνδυασμούς τών ίδιων λέξεων ή τών συνωνύμων τους. 'Ένα δίκαιο 
δμως απροσδιόριστο καί δυσπρόσιτο έως ανεξιχνίαστο· άκόμη καί όταν γίνεται, 
σπανίως, ρητή άναφορά στά άνεύρετα τότε στήν Ελλάδα Βασιλικά, τά όποια 
άναζητοΰνται έπιμόνως καί άνεπιτυχώς86, είναι προφανές ότι δλοι έχουν στον νοϋ 
τους, σιωπηρά ή ρητά, τήν προσιτή τοις πάσι καί μόνη πανταχοϋ παρούσα Έξά- 
βιβλο87, μιά εύχρηστη καί μεθοδική άναμφισβήτητα κωδικοποίησή του. ’Έτσι ή 
υστεροβυζαντινή αυτή συλλογή θά είσαχθή σχεδόν άναπόφευκτα ώς τό έπίσημο 
έγχειρίδιο τοΰ ίσχύοντος βυζαντινού δικαίου στήν Ελλάδα, μέ τά ψηφίσματα τοΰ

όρος Κωνσταντίνου Μουρούζης... εκέλευσε Θωμά, τινι Κάρρα, παχαρνίκω τώ τότε καιρώ τυγχάνοντι, εις 
τήν επιχώριονμετενεγκεΐν γλώσσαν τό Πρόχειρον τών Νόμων, τήν τον Αρμενοπούλου δηλονότι Έξάβι- 
βλον, ήτιςμεταφρασθεΐσα έσχε πέρας τφ ,αωδ'Ψ σωτηρία/ έτει [βλ. ανωτέρω σημ. 77], "Ομωςμέντος εϊτ’ 
αυτός παρ' έαυτοϋ διανοηθείς, εϊτ’ άλλων τοϋτο νπομνησάντων αυτόν, ώς ονχί ή τοϋ Αρμενοπούλου 
Έξάβιβλος, ή ον προ πολλών ετών γνώριμος ενταύθα γενομένη, άλλ’ αυτά όή τά Βασιλικά ΟΙ επιχώριοί 
είοι τών νόμων, προσέταξε τον αυτόν Κάρραν, άπό τών Βασιλικών ίρανιαάμενον και τών άλλων 
νομικών βιβλίων τών ενταύθα άποδεχθέντων, κώδικα εξ ύπαρχής συντάξαι πολιτικόν άμα καί εγκλη
ματικόν... καθάπερ αυτός φηοιν εν προοιμίοις ό Κάρρας· δς άπαρτίσας τον Απρίλιον μήνα τοϋ αως'ου 
έτους τό πρώτον μόνον εκ τών τεττάρων μερών γραικιοτί, περί τοϋ προσωπικού πραγματευόμενον 
δικαίου [πρόκειται γιά τήν ημιτελή «Πανδέκτη», Ιάσιο 1806: Βύνης, Περίγραμμα άρ. 594], έκωλύθη ύπό 
τών καιρικών περιστάσεων τοϋ άγαγεΐν εις πέρας καί τά λοιπά, μετά μικρόν δε καί τό χρεών άπέτιαε.

86. Τά Βασιλικά μνημονεύονται ρητά στή Νομικήν Διάταξιν τής ’Ανατολικής Χέρσου 'Ελλάδος 
(1821), μέ τήν αφελή εντολή προς τον Άρειο Πάγο «νά φροντίση να μεταφέρη εις τήν σημερινήν ελλη
νικήν γλώσσαν τοϋτο τό μέρος [sc. τό άναφερόμενο σέ θέματα άστικοϋ δικαίου!] τών Βασιλικών».Τό 
1824 ό υπουργός δικαίου Ιωάννης Θεοτόκης μάταια θά αναζητεί τά Βασιλικά (σέ χειρόγραφα; σέ 
έντυπη μορφή;) στις μοναστηριακές βιβλιοθήκες· τό 1825 άκόμη τό 'Υπουργείο Δικαίου αναγνωρίζει 
δτι τό ίσχύον στήν 'Ελλάδα αστικό δίκαιο είναι τό δίκαιο τών βυζαντινών αύτοκρατορικών νόμων, 
αλλά ομολογεί ότι «αυτούς τούς νόμους τό ΰπουργεΐον, μέ όλας τάς ακριβείς έξιχνιάσεις, δέν ήμπόρε- 
σε νά τούς έπιτύχη άκόμη»! (άναφορά άρ. 626 πρός τό ’Εκτελεστικό), καί άρκεϊται έπομένως νά παρα
πέμπει στήν Έξάβιβλο. Στήν καποδιστριακή εποχή έχουν έντοπισθή δύο σώματα τής έκδ. Fabrot τών 
Βασιλικών: στήν οικογένεια τών λογιών Αίνιάνων καί στον γραμματέα τής Δικαιοσύνης Ί. Γεννατά.

87. Πρβλ. στήν προηγούμενη σημ. γιά τήν πρακτική τοΰ 'Υπουργείου Δικαίου τό 1824· τό ίδιο 
έτος σέ δημοσίευμα τής ’Εφημερίδας Αθηνών [κατωτέρω σημ. 90]: «Όσους είδα νά κρίνουν... είδα νά 
βαστούν ένα νομικόν, τοΰ ’Αρμενοπούλου έπιγραφόμενον, καί μέ λέγουν ότι αύτό είναι τό νομικόν 
όπου τό πολίτευμα συσταίνει...».
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Καποδίστρια, καί τελικά ώς ό άστικός νόμος του κράτους, ουσιαστικά ό πρώτος 
του άστικός κώδικας, μέ τό περίφημο διάταγμα τής Άντιβασιλείας του Όθωνος 
τής 23ης Φεβρουάριου / 7ης Μαρτίου 1835: άστικό δίκαιο τής Ελλάδος θά είναι 
οί πολιτικοί νόμοι των βυζαντινών αύτοκρατόρων οι περιλαμβανόμενοι εις την 
Έξάβιβλον τοϋ Αρμενοπονλου - μέ μία έπιφύλαξη υπέρ των έΟίμων πού «υπερι
σχύουν οπού έπεκράτησαν», στην όποια όμως, στη συνέχεια, έλάχιστη δόθηκε 
πρακτική άξια. Τό διάταγμα θά διατηρήσει τήν ισχύ του επί 111 άκριβώς χρόνια, 
ώς τήν ίδια ήμερα, 23 Φεβρουάριου, τοϋ 1946 -ό νομοθέτης είχε τότε άκόμη τέτοι
ες ευαισθησίες-, οπότε έτέθη σέ έφαρμογή ό έλληνικός Άστικός Κώδικας, έντο- 
νώτατα επηρεασμένος άπό τούς δυτικοευρωπαϊκούς κώδικες, ιδίως τόν γερμανι
κό, άλλά αυτονόητα καί άπό τό προϊσχύσαν δίκαιο, τό όποιο είχε καθιερωθή νά 
άποκαλεΐται «βυζαντινορρωμαϊκό»88. Κατά τήν είσοδο τού 20οΰ αιώνα τό βυζα
ντινό δίκαιο, έκπροσωπούμενο κατ’ εξοχήν άπό τήν Έξάβιβλο, ήταν σέ αυτούσια 
ισχύ (καί όχι άπλώς ώς επιρροή ή επίδραση) ώς τό άστικό δίκαιο τριών τουλάχι
στον ευρωπαϊκών πολιτειακών μορφωμάτων: τού βασιλείου τής Ελλάδος, τής 
ήγεμονίας τής Σάμου καί τής Βεσσαραβίας -ενώ άποτελοΰσε συμπληρωματική 
πηγή τού άστικοΰ δικαίου τής Κρητικής πολιτείας, γιά όσα θέματα δέν έκάλυπτε 
ό τοπικός άστικός κώδικας, καί τήν άποκλειστική ουσιαστικά πηγή δικαίου πού 
έφήρμοζαν οί συγκροτημένες αστικές δικαιοδοσίες τών υπό τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο έκκλησιαστικών δικαστηρίων σέ όλη τήν ’Οθωμανική επικράτεια. Με
ταξύ τών έτών 1880 καί 1901, μέ μία σειρά άποφάσεων τού βουλγαρικού άκυρωτι- 
κού (Vürhoven Kasacionen Süd), άναγνωρίσθηκε ότι καί στον βουλγαρικό χώρο 
τό βυζαντινό δίκαιο, όπως αυτό περιέχεται στήν Έξάβιβλο, ύπήρξε τό έπί οθωμα
νικής κυριαρχίας ίσχύσαν στή χώρα δίκαιο -καί υπό τό οικουμενικό πατριαρχείο 
καί υπό τό έκκλησιαστικό καθεστώς τής Εξαρχίας-, άπό τό όποιο έξακολουθοΰ- 
σαν νά διέπονται οί σχέσεις πού είχαν γεννηθή πριν άπό τήν εισαγωγή τού βουλ
γαρικού άστικοΰ κώδικα89. Στήν Ελλάδα, όπως είδαμε, ή Έξάβιβλος θά είναι σέ 
ισχύ, τουλάχιστον θεωρητικά, ώς ό βασικός άστικός νόμος τού κράτους, 600 χρό
νια μετά τή σύνταξή της. Τό βυζαντινό κανονικό δίκαιο τών προϋποθέσεων καί 
κωλυμάτων τού γάμου εξακολούθησε μέσα άπό τις διατάξεις τού ’Αστικού Κώδι

88. Γενικά αποφεύγεται ή χρήση τού δρου στά νομοθετικά κείμενα· τά εισαγωγικά τοϋ ’Αστικού 
Κώδικα κείμενα προτιμούν τον γενικό δρο: «τό μέχρι τούδε δίκαιον», πού περιλαμβάνει δμως καί τούς 
νεώτερους ειδικούς νόμους καί τούς τοπικούς κώδικες. Βλ. δμως στό άρθρο 93 τού Εισαγωγικού Νό
μου ΑΚ: «αί μέχρι τής εισαγωγής τούτου ίσχύουσαι έκ τοϋ βυζαντινορρωμαϊκοΰ δικαίου...».

89. Βλ. Παπαστάθης [ανωτέρω σημ. 76,78] καί, είδικώτερα, τού ίδιου, Byzantine Private Law and 
Codifications among the Bulgarians during the Ottoman Period, Πνευματικές καί πολιτιστικές σχέσεις 
'Ελλήνων καί Βουλγάρων άπό τα μέσα τοϋ ΙΕ έως τά μέσα τοϋ Ì& αιώνα. Α' Έλληνοβουλγαρικό 
Συμπόσιο (1978), Θεσσαλονίκη 1980, (249-258) 257-258 καί σημ. 41-45, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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κα νά διέπει, σχεδόν αυτονόητα, τό έλληνικό άστικό δίκαιο, για οσο χρόνο, ώς τις 
αρχές τής ένατης δεκαετίας τοΰ αιώνα πού πέρασε, ό θρησκευτικός γάμος ήταν ό 
μόνος τύπος γάμου στο έλληνικό δίκαιο· παραμένει τό δίκαιο πού εφαρμόζει, ώς 
έσωτερικό της δίκαιο, κατά νομοθετική παραπομπή, ή Εκκλησία τής Ελλάδος 
ατούς θρησκευτικούς γάμους πού τελεί. Πολύ ευρύτερα στήν Κύπρο, ύπό τό βρε
τανικό καθεστώς καί ύπό τό σύνταγμα τής Δημοκρατίας, όπως άλλοτε ύπό τή 
λατινοκρατία, τήν ένετοκρατία καί τήν τουρκοκρατία, οί οικογενειακές έννομες 
σχέσεις, σέ όλες τους τις έκδηλώσεις, άνήκαν, καί πάλι ώς τήν δεκαετία τοΰ 1980, 
στήν αποκλειστική δικαιοδοσία τής Εκκλησίας, καί διείποντο άπό τό βυζαντινό 
οικογενειακό δίκαιο. Μία διαχρονική παρουσία τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου στή νεώ- 
τερη καί τή σύγχρονη Ευρώπη, μία άλλη «οικουμενική» διάσταση.

’Ήδη δμως σχεδόν ταυτόχρονα μέ τήν εισαγωγή τής Έξαβίβλου, στήν Ελλά
δα, όπως καί άλλοΰ90, είχε άρχίσει, ύπό τό βάρος των σκληρών άπαιτήσεων τής 
νομικής πραγματικότητας, καί ή διαδικασία δυσφήμησης τής Έξαβίβλου, ή όποια 
εκαλείτο μετά πέντε καί έξι εκατονταετίες άπό τή σύνταξή της νά λειτουργήσει ώς 
άστικός κώδικας σέ ένα σύγχρονο κράτος (ένα έργο γιά τό όποιο δέν είχε προορι- 
σθή ούτε στήν εποχή της), καί έδειχνε έτσι άναπόφευκτα τήν ηλικία της· τά άναμ- 
φισβήτητα έλαττώματα καί οί ελλείψεις της τώρα υπερτονίζονται, δπως άλλοτε 
είχαν ύπερεκτιμηθή οί άρετές της. ’Εκτός δμως άπό τή δυσφήμηση τής Έξαβίβλου 
καθ’ έαυτήν, μεσολαβεί καί μία γενικώτερη θεωρητική τροπή: τό τέλος τοΰ εξαι
ρετικά βραχύβιου ειδυλλίου τοΰ νεοελληνικού κράτους μέ τή βυζαντινή ιδέα, καί 
ή οριστική στροφή του στα κυρίαρχα δυτικά πρότυπα, πού επιφέρει τήν ευρύτε
ρη δυσφήμηση τοΰ βυζαντινού δικαίου, καί κυρίως τοΰ ίδιου τοΰ Βυζαντίου.

90. Έτσι, π.χ. στο δημοσίευμα τής Έφημερίδος Αθηνών τής 4 ’Οκτωβρίου 1824 [βλ. καί ανωτέ
ρω σημ. 87], ό συντάκτης Ν.Κ. [Νικόλαος Καλλέργης ή Νικόλαος Καρόρης;]: «καί τή αλήθεια μέ έφάνη 
πολλά ανάξιον νομικόν δι’ ένα ελεύθερον έθνος, καθώς τό έδικόν μας... είδον διατάξεις χαμερπεΐς καί 
άνελευθέρας, είδον κεφάλαια νόμων πάντη ανάρμοστα εις τό πνεύμα τούτου τού αίώνος καί άντιβαί- 
νοντα εις αύτάς τάς άρχάς τού πολιτεύματος μας»: Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, Ό τύπος στον 'Αγώνα, 
Α', ’Αθήνα 1971,81 κ.έξ. (βλ. ΪΙιτσάχης,Έξάβιβλος, ρα καί σημ. 68 καί, ειδικά Ch. Argyriadis, «...bitten 
wir, uns mit den entsprechenden Gesetzen zu versehen»: Armenopulos und der Zeitgeist des 19. 
Jahrhunderts», Rechtshislorisches Journal 3 (1984), 243-251- Τρωιάνος, Οί πηγές, 322-324, δπου καί 
άλλα συναφή παραδείγματα, δπως τό δημοσίευμα «Περί τοΰ Γενικού Κριτηρίου» τοΰ Κ.Μ. [Κωνστα
ντίνος Μεταξδς;] στήν έφημ. Ό Φίλος τον Νόμου τής 23ης ’Ιανουάριου 1825). Δέν γίνεται πάντοτε 
σαφές αν οί συντάκτες αντιλαμβάνονται πλήρως δτι πρόκειται γιά έφαρμογή ρωμαϊκού άοτιχοϋ δικαί
ου, βάσης ούτως ή άλλως τοΰ εύρωπαϊκοΰ άστικοΰ δικαίου, καί δχι βέβαια διατάξεων δημοσίου, δημο
σιονομικού, έκκλησιαστικοϋ, ποινικού ή δικονομικοΰ δικαίου. Πάντως καί στήν άναφορά τού Υπουρ
γείου Δικαίου τοΰ 1825 [ανωτέρω σημ. 86] προβάλλεται τό βασικό σύνθημα τής αμφισβήτησης: δτι «ό 
αιών έκεΐνος ήτο άνομοιότατος μέ τόν παρόντα». -Πά τήν αντίδραση κατά τής εισαγωγής τής Έξαβί
βλου στή Βεσσαραβία βλ. Medvedev, «Russkij Armenopul» i ego kritika [άνωτέρω σημ. 76],
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Ξέρουμε όχι στην Ελλάδα, ύπό τό κράτος αυτών των ιδεολογικών διακυμάν
σεων, άλλά κυρίως κάτω άπό τήν άδήριτη άνάγκη τής πράξης, καί υπό τά δεδο
μένα τής νομικής παιδείας καί τής νομικής πραγματικότητας κατά τήν πρώτη έκα- 
τονταετία του βίου του νέου κράτους, μία ηθελημένη «κατά πλάνην» ερμηνεία 
-γιά τήν όποια χρεώνεται συνήθως, «κατ’ άποτέλεσμα», ένας έπιφανής πολέμιός 
της στο θεωρητικό έπίπεδο, ό Παύλος Καλλιγάς91- έπέτρεψε τήν άναδρομική ά- 
ναγωγή άπό τήν Έξάβιβλο -τής όποιας καί μόνον τό (αστικό) δίκαιο αποτελούσε 
τυπικά δίκαιο του κράτους -στις πηγές της, άπό έκεΐ στά Βασιλικά καί στο σύνο
λο τοΰ βυζαντινού δικαίου92 στή διαχρονική του ισχύ (οι πολιτικοί νόμοι των βυ
ζαντινών αντοκρατόρων), καί άπό έκεί στο ιουστινιάνειο Corpus iuris civilis, ενα 
σύνολο πού, όπως είπαμε, άποκλήθηκε εύχερώς «βυζαντινορρωμαϊκό» δίκαιο- 
γιά να φθάσει τελικά νά εφαρμόζεται στήν πράξη, καί παρά τις αντιδράσεις στή 
θεωρία, εν όνόματι άλλ’ έρήμην καί τής Έξαβίβλου καί των Βασιλικών, άλλά καί 
τοΰ Ιουστινιανού, τό γερμανικό Pandektenrecht, όπως διδασκόταν στά συγγράμ
ματα τών Γερμανών νομοδιδασκάλων, τά όποια συνήθως χρησιμοποιούν ευθέως 
οί παράγοντες τής δίκης άντί πρωτοτύπων πηγών ενα δίκαιο πού φυσικά ούτε ι- 
σχυσε ούτε είσήχθη ποτέ στήν Ελλάδα. Οί ανάγκες, είπαμε, κυρίως τής πράξης,

91. Βλ. ειδικά: Κ.Γ. Πιτσάκης, Καλλιγάς κα'ΓΑρμενόπουλος: μία ιστορία έρωτος κα'ι μίσους, 7α 
Ιστορικά 14 (1997), τεΰχ. 27,259-296. -Τελευταία βασική εργασία γιά τόν Παύλο Καλλιγά καί τήν ιδεο
λογία του: Marie-Paule Masson-Vincourt, Paul Calligas (1814-1896) el la fondation de l'État grec, 
Παρίσι - Montréal 1997.

92. Γιά τήν άναδρομική αυτή αναγωγή βλ. ειδικά, μέσα άπό μία εκτεταμένη βιβλιογραφία: S. 
Troianos,Von der Hexabiblos zu den Basiliken, Subseciva Groningana 3 (1989) [: Proceedings of the 
Symposium on the Occasion of the Completion of a New Edition of the Basilica, Groningen 1988], 
127-141 = Άπό τήν Έξάβιβλο στά Βασιλικά», 'Ελληνική Δικαιοσύνη 31 (1990), 697-706 (καί Αφιέρωμα 
στον Άνδρέα Α. Γαζή, Αθήνα - Κομοτηνή 1994,781-800)· πρβλ. τοΰ ίδιου, Οί πηγές, 317-348. Γενικό
τερα γιά τις περιπέτειες τής εισαγωγής τού ρωμάίκοΰ/βυζαντινοϋ δικαίου στή νεότερη Ελλάδα: τού ’ί
διου, «A la recherche d’un Code Civil: la révolution grecque (1821) et le droit romain», Antiquitâ e 
Rivoluzioni da Roma a Costantinopoli a Mosca [XIII Seminario internazionale di studi storici Da 
Roma alla Terza Roma 1993] καί τήν έκεΐ παρεχόμενη βιβλιογραφική έπιλογή. Βλ. επίσης, γιά τήν πρώ
τη περίοδο- Ch. Argyriadis, οπ.παρ. [σημ. 90] καί τής ίδιας, Über den Bildungsprozeß eines periphe

ren Staates: Griechenland 1821-1827, Rechtshistorisches Journal 6 (1987), 158-172- Περιφερειακές έν- 
νομες τάξεις καί ιστορία τής κωδικοποίησης στήν Ελλάδα τοΰ 19ου αιώνα, Νομικόν Βήμα 34 (1986), 
1373-1379- Staatsbilder und Rechtspratiken: Das juristisch-politische Profil der Entstehung des 
neugriechischen Staates (1821-1827) [= Studien zur Geschichte Südosteuropas 12], Φραγκφούρτη 
κ.λπ. 1994- DieTradierung byzantinischer Rechtstexte während derTurkokratia in Griechenland, εις: 
R. Lauer - P. Schreiner (Hrsg.), Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit, Γοττίγγη κ.λπ. 
1996,374-386. Πρβλ. καί Μ. Σταθόπουλος,Τά έθιμα, ό Maurer καί ή νομοθετική πολιτική στον τομέα 
τοΰ αστικού δικαίου τόν 19ο αιώνα, Αρμενόπονλος 46 (1992), 465-476 (καί ’Αφιέρωμα στον Άνδρέα Α. 
Γαζή, 671-695)- παλαιότερα καί Πιτσάκης, Έξάβιβλος, ρ'-ρια'.
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πέρα άπό τις θεωρητικές καί ιδεολογικές διαφοροποιήσεις: προσφυγή σέ ένα δια
μορφωμένο καί διδασκόμενο ευρέως σύστημα, άντί ένός χαώδους καί δυσπρο- 
σπέλαστου, έν μέρει ανέκδοτου τότε καί μή συστηματικά μελετημένου, βυζαντι
νού δικαίου, πού απαιτούσε σέ κάθε βήμα νά κάνει ό έφαρμοστής του έργο ιστο
ρικού τού δικαίου, καί ενίοτε φιλολόγου.

’Αλλά καί αυτή ή παράδοξη συνάντηση, σχεδόν ως τις ημέρες μας, τουλάχι
στον στον νεοελληνικό χώρο, τών δύο παράλληλο«' παραδόσεων στην εξέλιξη τού 
ρωμαϊκού δικαίου καί τών δύο εσχάτων άπολήξεών της, τού νεώτερου κεντροευ- 
ρωπαϊκοΰ δικαίου τών Πανδεκτών καί τού βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαί
ου στην αδιάκοπη εφαρμογή του στην Ανατολή, καί ή συγχώνευση ή σύμφυρσή 
τους σέ μία νομική πραγματικότητα, υπό τό όνομα ενός δυσπροσδιόριστου «βυ- 
ζαντινορρωμαϊκοΰ» δικαίου, δέν άποτελεϊ μία πρόσθετη ένδειξη γιά την οικουμε
νική διάσταση τού βυζαντινού δικαίου στό πλαίσιο τής οικουμενικής παρουσίας 
καί λειτουργίας τού ρωμαϊκού δικαίου;

Τή διαχρονική καί ύπερχρονική αύτή ισχύ τού βυζαντινού δικαίου θά έξά- 
ρει, καί θά οδηγήσει στις έσχατες συνέπειές της, άλλος δάσκαλός μας, καί μεγάλος 
διδάσκαλος τής ιστορίας τού δικαίου, ό Αναστάσιος Χριστοφιλόπουλος, δταν, 
στη διδακτορική του διατριβή τού 1935, ύποστηρίζει, μέ τον ενθουσιασμό τών 23 
χρόνων του, ότι όποιοδήποτε εύρημα τής σύγχρονης έπιστήμης, πού προσθέτει ά
γνωστα ως τώρα βυζαντινά νομοθετήματα ή νέα στοιχεία γιά τό βυζαντινό δίκαιο 
ή νέα φιλολογικά-κριτικά στοιχεία γιά τις πηγές του ή διαφοροποιεί τις γνώσεις 
μας γι’ αυτό (καί γιά αυτές), μεταβάλλει αυτοδικαίως έκάστοτε, ώς πρός τά σημεία 
αυτά, τό ίσχύον (τότε) δίκαιον τής Ελλάδος - υπό τό ερμηνευτικό δεδομένο ότι 
δέν είναι άποκλειστικά ή Έξάβιβλος, άλλά τό όλο σύστημα τού βυζαντινού δικαί
ου (οι πολιτικοί νόμοι τών βυζαντινών αύτοκρατόρων) πού έχει είσαχθή ώς 
άστικό δίκαιο: «Ό νομοθέτης τού 1835... άνεκήρυξεν ώς ίσχύον άστικόν δίκαιον 
τό βυζαντινορρωμαϊκόν, μή άποβλέψας εις ώρισμένην τινά συλλογήν, άλλ’ εις τό 
όλον σύστημα αυτού... Δέν άπέβλεψε τουτέστιν εις τό συγκεκριμένον περιεχόμε- 
νον τών καθ’ έκαστον κανόνων του... άλλά κατέλιπε σιωπηρώς εις τήν έπιστήμην 
τό έργον τής άποκαταστάσεως [τών πηγών], προσδώσας ούτως είπεϊν, έκ τών 
προτέρων, νομοθετικόν κύρος εις τά μέλλοντα αυτής επιτεύγματα»93. Αντίληψη 
ασφαλώς ύπερβολική, ή «αιρετική»94, άλλά ή όποια, στό πλαίσιο άκριβώς τής

93. Άν. Χριστοφιλόπουλος, Τό Έπαρχικόν Βιβλίον Λέοντας τοϋ Σοφοϋ καί αί συντεχνίαι έν 
Βυζαντίω, ’Αθήνα 1935,32-35.

94. ’Ήδη ό Παύλος Καλλιγάς άπέκρουε μέ χαρακτηριστική ειρωνεία τό ενδεχόμενο νά είσαχθή 
(ή νά έχει είσαχθή) «νομοθεσία συμβαδίζουσα μετά τής αρχαιολογικής πολυπραγμοσύνης καί ές α
γνώστων στοιχείων συγκείμενη, έκθαπτομένων έκ τών μυχών τής γής» - πού θά άπέληγε σέ «πολιτικόν 
νόμον αίφνης προκύπτοντα εις φώς έξ αρχαιολογικής άνασκαφής έν τοΐς βυζαντινοις χειρογράφοις».
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«ρομαντικής» περιπέτειας του βυζαντινοί) δικαίου, έξαφανίζει τά όρια ιστορίας 
του δικαίου καί ίσχύοντος δικαίου, φιλολογίας καί νομικής πρακτικής, έπιστήμης 
καί πράξης, εξαφανίζει ουσιαστικά τις έννοιες καί τούς περιορισμούς τού τόπου 
καί τού χρόνου καί τής αιτιότητας· δέν είναι αυτό μιά γεύση «οίκουμενικότητας» 
- καί αιωνιότητας;

3. Το βυζαντινό κανονικό δίκαιο, δίκαιο τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.
Θά ήθελα νά τελειώσω μέ τήν πιο αυτονόητη, τήν πιο χειροπιαστή - τήν πιό 

ύποστατή σήμερα (καί συγχρόνως, ίσως, τήν πιό άγνοημένη) διάσταση τής οίκου
μενικότητας τού βυζαντινού δικαίου.

Τό θέμα τού βυζαντινού εκκλησιαστικού δικαίου μπορούμε νά προσεγγί
σουμε άπό διάφορες άπόψεις. Στή βυζαντινή νομική θεωρία καί πραγματικότητα, 
οπού τό κοσμικό καί τό κανονικό δίκαιο δέν συνιστοΰν στήν ουσία παρά μία 
μόνον έννομη τάξη95, οί κανόνες τής Εκκλησίας προσλαμβάνονται καί ένσωμα- 
τώνονται στο δίκαιο τής πολιτείας «τάξιν νόμων έπέχοντες»96 (έστω καί αν, κατά 
τή ρηξικέλευθη πρόταση τού Σπύρου Τρωιάνου97, ή ένταξη αυτή γίνεται οχι άκρι

τό 1889 ό Π. Παπαρρηγόπουλος ο’ικτίριζε: «Είναι τώ δντι μοναδικόν τό παράδειγμα κράτους ένθα τά 
δικαστήρια καλούνται νά έφαρμόσωσι νόμους γνωστούς καταοτάντας έκ συγγραφής αλλοδαπού νο
μοδιδασκάλου» [έννοεϊ τήν έκδοση τών βυζαντινών Νεαρών τού Zachariä von Lingenthal]: Περί τής 
ανάγκης τής ψηφίσεως τού νομοσχεδίου τού ’Αστικού Κώδικος, Έφημερίς τής Ελληνικής και Γαλλικής 
Νομολογίας 9 (1889), (31-)35· πρβλ. Δ.Σ. Γκίνης,Ή ελληνική συμβολή εις τήν ερευνάν τής ιστορίας τού 
βυζαντινού καί μεταβυζαντινού δικαίου, ΕΕΒΣ 24 (1954), (108-153) 111 σημ. 3. Βλ. ειδικά: Κ.Γ. Πιτσά- 
κης, Πολιτικόν νόμον αίφνης προκύπτοντα εις φώς έξ αρχαιολογικής άνασκαφής εν τοις βυζαντινοΐς 
χειρογράφοις, Μνήμη ’Αναστασίου Π. Χριστοφιλοπούλου (1912-1998), Digesta 3 (2000), 64-102.

95. Γιά τό θέμα τών έννόμων τάξεων ατό Βυζάντιο βλ., μέσα άπό μία πολύ ευρύτερη βιβλιογρα
φία, παλαιότερη καί νεώτερη: H.-G. Beck, Nomos, Kanon und Slaalsraison in Byzane, Βιέννη 1981· 
S. Troianos, Kirche und Staat. Die Berührungspunkte der beiden Rechtsordungen in Byzanz, O- 
stkirchliche Studien, 37 (1988), 291-296· τού ίδιου, Nomos und Kanon in Byzanz, Kanon, 10 (1991) 
[: «Kirche und Staat im christlichen Osten»], 37-5T πρόχειρα βλ. τήν ενδιαφέρουσα συνοπτική 
παρουσίαση τού ίδιου, εις: Τρωιάνος - Βελισσαροπούλου,'/στορία Δικαίου [ανωτέρω σημ. 32], 237-252. 
Πρβλ. καί C.G. Pitsakis, Empire et Eglise. Le modèle de la Nouvelle Rome: la question des ordres 
juridiques, Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca [= XI Seminario internazionale di 
Studi Storici Da Roma alla Terza Roma (1991). Documenti e Studi], Ρώμη 1994,107-123' La συναλ
ληλία, principe fondamental des rapports entre l’Église et l’État: idéologie et pratique byzantines et 

transformations contemporaines, Kanon 10 (1991), 17-35· lus Graecoromanum et normes canoni
ques dans les Églises de tradition orthodoxe, εις R. Coppola (a cura di), Atti del Congresso Inter

nazionale [1991]: Incontro fra canoni d’Oriente e d’Occidente, I, Bari 1994,99-132.
96. Νεαρά ’Ιουστινιανού 131. 1 (έτ. 545): Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων έπέχειν τούς άγιους 

εκκλησιαστικούς κανόνας
97. «Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων έπέχειν τούς άγιους εκκλησιαστικούς κανόνας», Βυζαντινά 

13 (1985) [: Δώρημα στον ’Ιωάννη Καραγιαννόπουλο], 1191-1200.
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βώς για νά έξαρθή ή θέση των εκκλησιαστικών κανόνων στην πολιτεία, άλλα μάλ
λον με τήν ένδιάθετη σκέψη νά «ύποβιβασθοϋν» σέ τάξη κοινού νόμου, ώστε καί 
νά μεταβάλλονται ή καταργοΰνται, αν παραστή άνάγκη, μέ άπλό τυπικό νόμο: καί 
πρόσχες μάλλον ταϊς νεαραΐς [έν προκειμένω: τοϋ Φιλοσόφου = του Δέοντος Ç] 
καί μη τω παρόντι κανόνι, θά συστήσει κατ’ έπανάληψη ό maître τής «συμφωνί
ας» καί των σκοπιμοτήτων της Θεόδωρος Βαλσαμών98) - όπως άργότερα ένσω- 
ματώνονται στο ίσχύον δίκαιο καί άπλές συνοδικές πράξεις, έστω ηύξημένης 
τυπικής ισχύος, δπως ό περίφημος «τόμος» τού πατριάρχη Σισιννίου Β' τοϋ έτους 
997, πού μεταμόρφωσε τό δίκαιο των κωλυμάτων γάμου στο Βυζάντιο99. ’Αντί
στοιχα ή ’Εκκλησία «κανονικοποιεΐ» τήν αύτοκρατορική νομοθεσία, όχι απλώς 
προσαρμόζοντας τό κανονικό της δίκαιο στο δίκαιο τής πολιτείας, άλλα καί προσ
λαμβάνοντας τό πολιτειακής προέλευσης έκκλησιαστικό δίκαιο ώς ίδιον, ή καί 
προσφεΰγοντας σέ αυτό γιά τή ρύθμιση τών θεμάτων της100. Είναι άλλωστε ό βα

98. Ράλλης-Ποτλής, Β', 439-440 (στον καν. 59 ΠενΟέκτης)· πρβλ. αυτόθι, 393 (στον καν. 38 ΠενΟέ- 
κτης: κατά τό αύτώ θελητόν, μη έμποόιζομένψ προς τοϋτο έκ τοϋ κανόνος [sc. 12 Χαλκηδόνος])· αυτό
θι , 156 (στον καν. 18 τής A Οικουμ.) σχετικά μέ τά προνόμια τοΰ χαρτοφύλακος (πρβλ. αυτόθι, Δ',537)1 
αυτόθι, Γ ', 224 (στον καν. 58 Λαοδικείας: Τοϋτο έξεχωρήθη άπό νεαράς τοϋ βασιλέως κυροϋ Αέοντος 
τοϋ Σοφού). Contra όμως ό ίδιος, π.χ., αυτόθι, Α', 38: Έπισημείωσαι τήν παροϋσαν ερμηνείαν καί εχων 
αυτήν έπί μνήμης λέγε τούς κανόνας ίσχύειν πλέον τών νόμων- οίμεν γάρ, ήγουν οί κανόνες, παρά βασι
λέων καί άγιων πατέρων έκτεθέντες καί στηριχθέντες, ώς αί θεΐαι γραφαί δέχονται- οί δε νόμοι παρά 
βασιλέων μόνον έδέχΟηοαν ή σννετέθηααν. Ό Β. Η. Stolte, Balsamon and the Basilica, Subseciva 
Groningana 3(1989), (115-125) 123 σημ. 21 εχει ύπαινιχθή αμφιβολίες γιά τήν πατρότητα τοϋ σχολίου, 
στο όποιο ανήκει ή σημείωση αυτή. -Γιά τή νομική σκέψη τοΰ Βαλσαμώνος βλ. τις έργασίες πού μνημο
νεύονται ανωτέρω σημ. 3 καί 4. Ειδικά γιά τις θέσεις του στό θέμα τής σχέσης νόμων καί κανόνων, καί 
γιά τις αντιφάσεις του: Άν. Χριστοφιλόπουλος, Ή σχέσις τών κανόνων προς τούς νόμους καί ό Θεόδω
ρος Βαλσαμών, ΕΕΒΣ 21 (1951), 69-73 =τοΰ ’ίδιου, Δίκαιον καί Ιστορία, ’Αθήνα 1973,201-205· [Τρωιά- 
νος, εις:] Τρωιάνος - Βελισσαροπούλου, Ιστορία Δικαίου [ανωτέρω σημ. 32], 283-287.

99. Les Regestes N. 804: εκδ. Ράλλης-Ποτλής, Ε’, 11-19. Πά τον τόμο τοϋ Σισιννίου: J. Darrouzès, 
Questions de droit matrimonial, REB 35 (1977), 107-157’ A. Schminck, Kritik am Tomos des 
Sisinnios, Fontes Minores, II, Φραγκφούρτη 1977, 215-254- τοΰ ’ίδιου, άρθρο Ehe: Byzant. Recht, 
Lexikon des Mittelalters, III, 1644· E. Tinnefeid, άρθρο Sisinnios II, Patr. v. Konstantinopel, αυτόθι, 
VII, 1938-1939· Angeliki E. Laiou, Mariage, amour et parenté à Byzance aux Xle et Xllle siècles [= 
Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance / Collège de 
France. Monographies, 7], Παρίσι 1992.

100. Γιά τήν «κανονικοποίηση» τής αύτοκρατορικής νομοθεσίας, βλ. μεταξύ πολλών άλλων δει
γμάτων τή θέση τοΰ Τρωιάνου, Οί πηγές, 149, γιά τήν έπανάληψη, ατούς κανόνες τής Πενθέκτης, ήδη 
ρυθμισμένων άπό τήν αύτοκρατορική νομοθεσία θεμάτων: «ή έφαρμογή νόμων τών βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων στά άνατολικά πατριαρχεία πού είχαν περιέλθει στήν κυριαρχία τών ’Αράβων θά παρου
σίαζε άσφαλώς πολλά προβλήματα, τά όποια περιορίζονταν εφόσον οί σχετικές διατάξεις είχαν θεσπι
στεί άπό σύνοδο, καί μάλιστα οικουμενική». Βλ. ειδικά, τοΰ ’ίδιου, Ή Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος 
καί τό νομοθετικό της έργο, ’Αθήνα 1992,44-45. -Πά τήν εκκλησιαστική προσφυγή στήν αΰτοκρατο-
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σιλεύς ή μόνη τυπικά άναγνωριζόμενη οικουμενική νομοθετική αυθεντία, καί γιά 
τις έκκλησιαστικές υποθέσεις, μετά τό τέλος, γιά τήν ’Ανατολή, τής περιόδου των 
οικουμενικών συνόδων. Μία άλλη κανονική νομοθετική έξουσία διαμορφώνεται 
de facto: μία «οίκουμενικότητα» τής Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως -πέρα 
καί άνεξάρτητα άπό τόν «οικουμενικό» τίτλο τοϋ πατριάρχη της- προκύπτει έκ 
των πραγμάτων, όταν τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αρχίζει νά άσκεΐ ου
σιαστικά, υπό τύπο προσωρινότητας, έργα πού κανονικά άνήκουν στον «χη- 
ρεύοντα» πλέον θεσμό τής οικουμενικής συνόδου - μέ βάση ένα υφιστάμενο ή, 
συχνότερα, σιωπηρό, τεκμαιρόμενο ή υποτιθέμενο consensus των άλλων άνατο- 
λικών πατριαρχείων, τά όποια ευρισκόμενα νωρίς υπό τό Ίσλάμ (καί άργότερα, 
περιστασιακά, υπό τούς Λατίνους), καί συχνά εμπερίστατα, διατηρούν μία οίονεί 
δορυφορική σχέση προς τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, πού άσκεΐ ένα 
είδος, υπό πολλαπλή έννοια, «προστασίας» έπ’ αυτών101. (Είδαμε ότι αντίστοιχη 
περίπου «δορυφορική» σχέση προς τήν Κωνσταντινούπολη θά διαμορφώσουν τά 
άνατολικά πατριαρχεία καί στήν οθωμανική περίοδο, όταν θά βρεθούν καί πάλι, 
ύστερα άπό μακρούς αιώνες, μαζί της στά όρια τής ίδιας αυτοκρατορίας). Σ’ 
αυτήν τήν πραγματικότητα, τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως άσκεΐ de facto 
τήν κανονική νομοθετική λειτουργία γιά τό σύνολο τής ’Ορθοδοξίας· είδαμε ότι 
στή μεταβυζαντινή περίοδο ή λειτουργία αυτή θά είναι ισχυρότερη καί θεσμικώ- 
τερη, μέ κορυφαίες, καί σχετικά πρώιμες, έκδηλώσεις τις πράξεις πού σχετίζονται 
μέ τήν άναγνώριση τού αύτοκρατορικοΰ τίτλου (car’) στον μεγάλο πρίγκιπα Ίβάν 
Δ' τής Μοσχοβίας (1570) καί τήν άνακήρυξη τού ρωσικού πατριαρχείου (1589) - 
μέ τά πολλαπλά προβλήματά τους102. «Οικουμενική» δραστηριότητα χωρίς άμφι- 
βολία, όταν μάλιστα πρόκειται γιά αυτόχρημα «νομιμοποιητικές» διαδικασίες.

ρική νομοθεσία βλ. χαρακτηριστικά στήν Νεαρά 17 τοϋ Λέοντος C: εδει γάρ τής υμών ίερότητος θέσπι
σμα είναι νπόθεσιν ίεράν έπει όέ φάτε ώς ού δέον εφ ' évi κεφαλαίω συνοδικήν γενέσθαι διάσκεψιν, 
συνόδου δ’ αν ε'ίη έργον προάγειν χρήφους, ήμέτερον δε καί δίχα συνόδου έκτίθεσθαι δόγμα, δεχόμε
νοι τήν προτροπήν ων άξιοϋτε διάταξιν έκφέρομεν (έκδ. Noailles-Dain, 63-65- Ζέπων, Α', 75-77).

101. Βλ. τήν «κωνσταντινουπολιτική» θεώρηση τών συναφών θεμάτων: Μάξιμος μητροπ. Σάρ- 
δεων, Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείου εν τή Όρθοδόξω ’Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1972. Γιά ώρισμένα 
θέματα πρβλ. Πιτσάκης, Ή έκταση τής έξουσίας ένός ΰπερόριου πατριάρχη [ανωτέρω σημ. 4]. -Γιά τήν 
κάλυψη τοϋ «κενοϋ» τής απουσίας τής οικουμενικής συνόδου άπό τήν πατριαρχική σύνοδο τής Κων
σταντινουπόλεως, στις διάφορες φάσεις της, βλ. πρόχειρα Τρωιάνος, Οί πηγές, 232 κ.έξ.

102. Οί πράξεις α) Γιά τήν άναγνώριση τοϋ αύτοκρατορικοΰ τίτλου στον Ίβάν Δ': εκδ. W. Regel, 
Analecta Byzantino-russica, Πετρούπολη 1891,75-79 (εισαγωγή αυτόθι, lxxx-lvi)· νέα έκδ.: L’idea di 
Roma a Mosca, secoli XV-XVI: Fonti per la storia del pensiero sociale russo \=Da Roma alla Terza 
Roma, Documenti I], Ρώμη 1989,96-98 άρ. 19, μέ ΰπομνηματισμό άπό τήν N.V. Sinicyna, xlix-liii. Γιά 
τήν ιστορία, τήν παλαιογραφία καί τή χρονολόγηση βλ. κυρίως: B.L. Fonkiê, Greieskie gramoty 
sovetskich chraniliSi, Problemy paleografii i kodikologii v SSSR, Μόσχα 1974, 242-260. β) Γιά τήν 
ίδρυση τοϋ πατριαρχείου Μόσχας: έκδ. τών (ελληνικών) πράξεων αα) τοϋ 1590: Regel, 85-91 = Αντ. -
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Έξ άλλου ή κανονική δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 
καί στην υστεροβυζαντινή καί στήν μεταβυζαντινή περίοδο -καί αντίστοιχα ή 
ρυθμιστική-κανονιστική λειτουργία του τουλάχιστον στά έκκλησιαστικοϋ ενδια
φέροντος άντικείμενα- έκτείνεται καί έξω άπό τά όρια τής βυζαντινής έξουσίας 
(ή, άντίστοιχα, τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας), στις ένετοκρατούμενες περιοχές 
τής ’Ανατολής ή στήν άνατολική καί βόρεια Ευρώπη, στους ορθοδόξους τής 
Πολωνίας, τής Ουκρανίας καί, στή βυζαντινή τουλάχιστον περίοδο, τής Ρωσίας· - 
άργότερα καί στους ορθοδόξους τής διασποράς στή Δύση, ή καί στις εξωτικές 
’Ινδίες103, μέ βάση τήν κρατούσα κωνσταντινουπολιτική ερμηνεία του περίφημου 
κανόνα 28 τής Χαλκηδόνος, γιά τούς έν τοϊς βαρβαρικοϊς επισκόπους104.

Δέν πρόκειται όμως εδώ γιά αυτά.

Αίμ. Ταχιάος, Πήγες 'Εκκλησιαστικής Ιστορίας των 'Ορθοδόξων Σλάβων, Θεσσαλονίκη 1984,227-231 · 
το κείμενο πού δημοσιεύεται άπό τον Καλλίνικο Δελικάνη, Πατριαρχικά Έγγραφα, Γ ', Κωνσταντι
νούπολη 1905,24-26 προέρχεται από τή ρωσική μετάφραση πού περιέχεται στήν Ιστορία τής ρωσικής 
εκκλησίας τού A. Muraviev, δπως άναμεταφράζεται στά έλληνικά άπό τον Θ. Βαλλιάνο, στήν ελλη
νική μετάφρασή του τής Ιστορίας, ’Αθήνα 1851. ββ) τού 1593: Ράλλης-Ποτλής, Ε', 149-155· Δελικάνης, 
10-20· Ταχιάος, 214-219. Γιά τά γεγονότα βλ. στό χρονικό τού ψευδο-Δωροθέου, έκδ. Βενετίας 1818, 
452-453 = Κ. ΣάΟας, Βιογραφικόν σχεδίασμα περ'ι τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου β',’Αθήνα 1870,22 καί στό 
ποίημα τού ’Αρσενίου Έλασσώνος: ΣάΟας, 35-81· Ταχιάος, 168-209· τά ’Απομνημονεύματα τού ’Αρσε
νίου έθεωροΰντο μέχρι πρόσφατα οριστικά χαμένα (πρβλ. Φ. Δημητρακόπουλος, ’Αρσένιος Έλασσό- 
νος, ’Αθήνα 1984,85-87, πρβλ. 135-153). Γιά τή διπλωματική πρβλ., πρόσφατα, Μάχη Παΐζη-Άποστο- 
λοπούλου, «Χρυσόβουλλον πατριαρχικόν»; τά παράδοξα τής διπλωματικής καί ή ίδρυση τού 
Πατριαρχείου Μόσχας, Μοσχοβία 1 [: Προβλήματα βυζαντινής καί νεοελληνικής φιλολογίας γιά τά 60 
χρόνια τού Boris Fonkié], Μόσχα 2001,335-345. -Βλ. γενικώτερα: C.G. Pitsakis, A propos des actes du 
patriarcat de Constantinople concernant la proclamation de l’empire en Russie: survivances et 
souvenirs de la terminologie et de l’idéologie impériale constantinopolitaines, L'idea di Roma a 
Mosca, secoli XV-XVI [= Da Roma alla Terza Roma. IX Seminario, Relazioni e comunicazioni], 
Ρώμη 1989,85-138. Γιά ένα ειδικό θέμα πρβλ. τού ίδιου, Un cas de trisépiscopat lors de la proclamation 
du patriarcat russe (1589), Μοσχοβία 1,365-376.

103. Βλ. τις σχετικές πράξεις τού πατριάρχη Κωνσταντίου (τού άπό Σιναίου): Γεδεών, Κανονι
κοί Διατάξεις, Β', Κωνσταντινούπολη 1889,193-194 (άρ. 183/192), 195-197 (άρ. 184/193). [Βλ. τώρα μία 
ανασκόπηση των έκκλησιαστικών πραγμάτων στήν ορθόδοξη κοινότητα τής ’Ινδίας στό άρθρο τού Β. 
Ν. Μακρίδη, Μια έπιστολή σχετικά μέ τούς Έλληνες τής Βεγγάλης, Ό Έρανιστής 24 (2003), 214-222, 
δπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία.]

104. Βλ. τήν έρμηνεία τού καν. 28 Χαλκηδόνος άπό τούς βυζαντινούς σχολιαστές: Ράλλης-Πο
τλής, Β', 280-286 (πρβλ., σέ άλλο θέμα, καί Βαλσαμών: Ράλλης-Ποτλής, Β', 370). Γιά μία ανάλυση τού 
θέματος, μέ κριτική τών διαφόρων απόψεων, άπό ένα έπιφανή θεωρητικό τής κωνσταντινουπολιτικής 
ερμηνείας, βλ. Μάξιμος Σάρδεων, Το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον [άνωτέρω σημ. 12], 211-243 καί, σέ 
σχέση μέ τά ζητήματα τής συγχρόνου ορθοδόξου διασποράς, 330-333. Άπό μία άλλη άποψη: Peter 
L’Huillier, The Church of the Ancient Councils [κατωτέρω σημ. 108], 267-296 -Βλ. τώρα τήν ανασκό
πηση τού μητροπ. Σουηδίας Παύλου (Μενεβίσογλου), Ό «τόμος» ίδρύσεως τού Οικουμενικού
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Άν τό έκκλησιασακό δίκαιο των Βυζαντινών, οί νομοκανονικές τους συλλο
γές, οί αύτοκρατορικές διατάξεις σέ εκκλησιαστικά θέματα, οί πατριαρχικές καί 
συνοδικές αποφάσεις, οί κανονικές άποκρίσεις καί πραγματείες των βυζαντινών 
κανονολόγων καί κατ’ εξοχήν οί έρμηνειες τους στους ιερούς κανόνες, τά νομολο- 
γιακά κείμενα πού περιέχονται στις συλλογές, έχουν, αύτονοήτως, ευρύτατα δια- 
δοθή, μεταφρασθή καί ένταχθή στό εκκλησιαστικό δίκαιο, καί ένσωματωθή στόν 
έκκλησιασακό βίο, τών ορθοδόξων λαών τού σλαυικοΰ καί βαλκανικού κόσμου 
καί τής χριστιανικής Ανατολής, δέν γίνεται πάντοτε απολύτως συνειδητό δτι, σέ 
μία Εκκλησία, όπως ή ορθόδοξη, πού δέν γνώρισε ποτέ κωδικοποίηση τού έπι- 
σήμου δικαίου της, κανένα Corpus καί κανένα Codex iuris canonici105, τό έπίση- 
(ΐο σώμα τών ιερών κανόνων, αύτό πού διέπει καί σήμερα δεσμευτικά τό δίκαιο 
τού συνόλου τής άνά τον κόσμο ’Ορθοδοξίας, είναι τό σώμα πού διαμορφώθηκε 
στό Βυζάντιο - δίκαιο βυζαντινό106.

Ή πρώτη καί μόνη (οίονεί) κωδικοποίηση πού γνώρισε ή ’Ορθόδοξη ’Εκκλη
σία είναι αύτή πού, ύστερα άπό μακρότατη έπεξεργασία, μέσω τών, ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας άλλά εύρύτατα άποδεκτών, «Συναγωγών», «Συνταγμάτων» καί 
«Νομοκανόνων», έπισημοποιήθηκε στή Σύνοδο εν Τρούλλω τού 692, αύτήν πού 
συνηθίσαμε νά ονομάζουμε Πενθέκτη, τήν κατ’ έξοχήν νομοθετική σύνοδο τής 
βυζαντινής ’Εκκλησίας107. Ή Πενθέκτη, πέρα άπό τήν εύρεϊα δική της κανονική 
νομοθεσία καί εκείνην τών οικουμενικών συνόδων πού προηγήθηκαν (Α'-Δ': Νι-

Πατριαρχείου, Φανάρι 400 χρόνια, εκδ. Οικουμενικού Πατριαρχείου 2001,21-51, μέ τήν προηγούμενη 
βιβλιογραφία.

105. Άρχιμ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης [σήμ. Οικουμενικός Πατριάρχης], Περί την κωδικοποί- 
ησιν τών ιερών κανόνων καί τών κανονικών διατάξεων εν τή Όρθοδόξψ ’Εκκλησία [= Άνάλεκτα Βλα- 
τάδων, 6], Θεσσαλονίκη 1970.

106. Γιά τό «επίσημο» κανονικό corpus τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας: Παύλος Μενεβίσογλου, 
μητροπ. Σουηδίας, 'Ιστορική Εισαγωγή εις τους κανόνας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, Στοκχόλμη 1990.

107. Γιά τή σύνοδο: V. Laurent, L’œuvre canonique du concile in Trullo, source primaire du 
droit de l’Église orientale, REB 23 (1965), 7-41· H. Ohme, Das Concilium Quinisextum und seine 

Bischofsliste. Studien zum Konstantinopler Konzil von 692, Βερολίνο - Νέα *Υόρκη 1990· Τρωιάνος, 
77 Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος... [ανωτέρω σημ. 100]· Μενεβίσογλου, Ιστορική Εισαγωγή εις τούς 
κανόνας... [ανωτέρω σημ. 106], 279-30L G. Nedungatt - Μ. Featherstone (eds.), The Council in Trullo 
Revisited [= Kanonika 6], Ρώμη 1995· The Council in Trullo: Basis for Ecclesiastical Reform? A 
Conference Commemorating the 1300th Anniversary of the Penthekte Ecumenical Council [= GOTR 
40 (1995)]· μέ τήν Ίδια έπέτειο, πολλά άρθρα καί στό Annuarium Historiae Conciliorum 24 (1992) κ. 
έξ.· τελευταία: Τρωιάνος, Οίπηγές, 148-151· πρβλ. μία απόπειρα συνολικής θεώρησης: Γ. Γκαβαρδίνας, 
77 Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος καί τό νομοθετικό της έργο, Κατερίνη 1998.
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καίας, Κωνσταντινουπόλεως, Εφέσου καί Χαλκηδόνος)108 - έδώ προστίθεται βέ
βαια καί αυτή πού έπρόκειτο νά άκολουθήσει (Ζ: Νίκαιας Β')-, ένσωμάτωσε έπί- 
σημα, μέ τον περίφημο κανόνα της 2, στο σώμα των κανόνων τής ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας ενα ευρύτατο σύνολο κανόνων συνοδικής (τοπικών συνόδων) καί πατε- 
ρικής προέλευσης109, καθώς καί τούς λεγομένους Άποστολικούς κανόνες άπό τό 
όγδοο βιβλίο τών Άποστολικών Διαταγών, τις όποιες όμως ή ίδια ή Πενθέκτη ά- 
ποβάλλει ώς ψευδεπίγραφες καί νοθευμένες. Τό σύνολο αύτών τών ποικίλης προ
έλευσης διατάξεων, πού απαντούσαν ήδη στά διάφορα έν χρήσει ανεπίσημα Συν
τάγματα, περιβάλλει ομαδικά ή Πενθέκτη μέ τό κύρος κανόνων οικουμενικής 
συνόδου, ώστε νά μήν υπάρχει πλέον όποιαδήποτε διαφορά άπό άποψη τυπικής 
ισχύος μεταξύ όλων τών κανόνων τού κανονικού αύτοΰ corpus (οικουμενικών ή 
τοπικών συνόδων, Πατέρων τής Εκκλησίας καί άλλων έκκλησιαστικών συγγρα
φέων, άποστολικών κανόνων)110.

Τό βυζαντινό αύτό κανονικό corpus άποτελει καί σήμερα τή μόνη δεσμευτι
κή νομοθεσία γιά τό σύνολο τών κατά τόπους ’Εκκλησιών, κυριολεκτικά γιά τήν 
ορθόδοξη Οικουμένη -πέρα άπό τις κατά τόπους ειδικές νομοθεσίες τών κατά τό
πους έκκλησιών, πού έχουν βέβαια τοπικό καί περιστασιακό χαρακτήρα, καί ισχύ
ουν ύπό τήν αύτονόητη προϋπόθεση τής κατ’ αρχήν συμφωνίας τους πρός τούς 
δεσμευτικούς κανόνες τού έπισήμου κανονικού corpus. Αύτονόητη προϋπόθεση, 
άφοΰ θεωρητικά διατάξεις τού έπισήμου αύτοΰ corpus θά μπορούσαν νά καταρ- 
γηθοΰν ή μεταβληθοΰν μόνον μέ κανόνα οικουμενικής συνόδου - καί ή συνοδική 
περίοδος έχει λήξει, μέχρι στιγμής, γιά τήν ’Ανατολική ’Εκκλησία άπό τον 9ο 
αιώνα.

Τό κοινό αύτό κανονικό δίκαιο άποτελει καί στοιχείο άποφασιστικής σημα
σίας γιά τήν ενότητα τών επί μέρους ορθοδόξων έκκλησιών, παρά τις διοικητικές 
διαφοροποιήσεις καί τήν θεσμική άνεξαρτησία τους, σέ μία ’Εκκλησία - καί ση- 
μαντικώτατο ορατό σύνδεσμο μεταξύ τους. ’Έτσι τό είδε έξ άρχής καί ό "Ελληνας

108. Ειδικά γιά τό νομοθετικό έργο τών τεσσάρων πρώτων οικουμενικών συνόδων: Archbishop 
Peter L’Huillier, The Church of the Ancient Councils [ανωτέρω σημ. 12] -Γιά τήν Ζ' Οικουμενική 
Σύνοδο: Σπ. Τρωιάνος, Ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος και τό νομοθετικόν αυτής εργον, ’Αθήνα 1989· τού 
ίδιου, Die Kanones des VII. Ökumenischen Konzils und die Kaisergesetzgebung, Annuarium 

Historiae Conciliorunt 20 (1988), 289-306 - καί ολόκληρο τό περιεχόμενο τού τελευταίου αύτοΰ τόμου.
109. Συνήθως προστίθενται καί οί κανόνες τών, μετά τήν Ζ' οικουμενική, «φωτιανών» συνόδων 

τοΰ 9ου αί.: τής «Πρωτοδευτέρας» (861) καί τής Αγίας Σοφίας (879-880): Τρωιάνος, Οι πηγές, 228-232' 
Μενεβίσογλου, 478-511.

110. Έν χρήσει εκδόσεις τών κανόνων: Ράλλης-Ποτλής, Β'-Δ' = PG 137-138 (μέ τά σχόλια τών 
βυζαντινών ερμηνευτών)· Ρ.-Ρ. Joannou, Discipline générale antique, I-II καί index [= Pontificia 
Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Fonti, fase. IX], Ρώμη - 
Κρυπτοφέρρη 1962-1964.
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συνταγματικός νομοΟέτης, ό όποιος δέν έκύρωσε ποτέ τούς ιερούς κανόνες προσ
δίδοντας τους συνταγματική ίσχύ (όπως ενίοτε, συχνά μάλιστα, λέγεται), άλλά 
τούς έθεσε -έθεσε δηλαδή τήν τήρησή τους- ώς βασικό έξωτερικό στοιχείο τής ά- 
διάσπαστης ενότητας καί τής κοινωνίας τής αυτοκέφαλης Εκκλησίας τής Ελλά
δος μέ το σύνολο των ορθοδόξων έκκλησιών, τήν όποια ό συνταγματικός νομοθέ- 
της επιτάσσει: τυγχάνει, άναποσπάστως ηνωμένη όογματικώς μετά τής εν Κων- 
σταντινουπόλει Μεγάλης, καί πόσης άλλης όμοδόξου, τοϋ Χριστού Εκκλησίας, 
τηρούσα άπαρασαλεύτως, ώς έκεΐναι, τους τε ιερούς άποστολικούς καί συνοδι
κούς κανόνας καί τάς ίεράς παραδόσεις111 112.

’Αποτελούσε επίσης, τουλάχιστον θεωρητικά, τή βάση καί τοϋ κανονικού δι
καίου των ένωμένων μέ τή Ρώμη καθολικών Ανατολικών ’Εκκλησιών τοϋ βυζαν
τινού τυπικού: άλλη μία διάσταση «οίκουμενικότητας», διαφορετικής τάξης. ’Εδώ 
καί μία δεκαετία έπαυσε νά έπιτελει άμεσα αυτή τή λειτουργία τής έν ίσχύι νομο
θετικής πηγής, μέ τήν εισαγωγή άπό τήν 1η ’Οκτωβρίου 1991 τοϋ Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium - καρπού μιας μακράς καί πολύμοχθης ερευνητικής καί 
νομοπαρασκευαστικής εργασίας, πού δμως, υπό τό βάρος τών άναγκών καί τών 
ποικίλων πρακτικών σκοπιμοτήτων, σέ μία ούτως ή άλλως ευαίσθητη έκκλησια- 
στική πραγματικότητα, υπό τό βάρος έπίσης τής προσπάθειας συγκερασμού σέ 
ένα κώδικα τών ποικίλων κανονικών παραδόσεων διαφορετικών Ανατολικών 
Εκκλησιών (καί, άναπόφευκτα, καί τού κυρίαρχου στήν Καθολική ’Εκκλησία 
δυτικού κανονικού πνεύματος), δέν άπέληξε σέ συνολικά ικανοποιητικό άπο- 
τέλεσμα1|2. Τό βυζαντινό κανονικό δίκαιο έξακολουθεΐ πάντως νά αποτελεί βασι- 
κώτατη έρμηνευτική πηγή τού νέου αυτού θετικού δικαίου, τό όποιο έχει, ούτως 
ή άλλως, ούσιωδώς έπηρεάσει113.

Τολμώ νά υποστηρίζω ότι ή οίκουμενικότητα τού βυζαντινού δικαίου, του
λάχιστον σ’ αυτή τή μορφή: τού βυζαντινού κανονικού δικαίου ώς δικαίου τής

111. Άρθρο 3 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος τής Ελλάδος (τώρα σέ άπόδοση στή δημοτική).
112. Πολλά δημοσιεύματα κυρίως άπό τήν πλευρά τών ανατολικών κανονολόγων τής Καθολι

κής ’Εκκλησίας, μέ κύριο φορέα τό Pontificio Istituto Orientale: βλ., π.χ., G. Nedungatt, A Companion 
to the Eastern Code [= Kanonika, 5], Ρώμη 1994' J. Abbass, Two Codes in Comparison [= Kanonika, 
7], Ρώμη 1997' I. Éuzek, Understanding the Eastern Code [= Kanonika, 8], Ρώμη 2000' G. Nedungatt 

- J. Abbass, A Guide to the Eastern Code. Commentary on the Code of Canons of the Eastern Chur
ches [= Kanonika, 11], Ρώμη 2002' πρβλ. καί I. Ìuzek, Index analyticus CCEO [= Kanonika, 2], Ρώμη 

1992. Πολλές συμβολές στα υπό δημοσίευση πρακτικά τοϋ Συμποσίου lus Ecclesiarum, Vehiculum 
Caritatis γιά τά δέκα χρόνια τοϋ κώδικα (Βατικανό 2001).

113. Ή απόπειρα όμως νά άναδειχθή (καί) αυτή ή πτυχή κατά τήν δημοσίευση τοϋ κειμένου τοϋ 
κώδικα έφωδιασμένου μέ παραπομπές στις πηγές: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium... fon- 
tium annotatione auctus, Βατικανό 1995, μάλλον ένίσχυσε παρά διασκέδασε τούς προβληματισμούς.
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άνά τόν κόσμο ’Ορθόδοξης Εκκλησίας, μπορεί νά είναι σήμερα -ϊσως μαζί με ώ- 
ρισμένες εκφράσεις τής βυζαντινής Οεολογικής σκέτβης, καί πάντως μέ τήν οικου
μενική διάσταση τής βυζαντινής λειτουργίας καί κάποιες μορφές εκκλησιαστικής 
τέχνης- ή πλέον ένεργός επιβίωση, καί επιβεβαίωση, του Βυζαντίου ώς Οικουμέ

νης.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ*

Η ανάπτυξη και, κατά κύριο λόγο, η διάδοση της παιδείας στο Βυζάντιο 
ως στοιχείο της βυζαντινής οικουμενικότητας, δεν είναι θέμα εύκολα προσπε
λάσιμο. Αλλωστε, η βιβλιογραφία, η οποία, πάντως, εμπλουτίζεται με σχετικά 
γρήγορους ρυθμούς κατά τα τελευταία χρόνια* 1, δεν έχει ακόμη δώσει ικανο

* Είχε παραδοθεί το ανά χείρας κείμενο στην εκδοτική επιτροπή όταν κυκλοφόρησε από το 
ΙΒΕ/ΕΙΕ ο τόμος: Βασιλική Ν. Βλυσίδου (επιμ. έκδ.), Η Αυτοκρατορία σε κρίοη(;). Το Βυζάντιο 
τον 11ο αιώνα (1025-1081), Αθήνα 2003. Στον εν λόγω τόμο δημοσιεύεται εκτενές άρθρο του συνα
δέλφου Β. Κατσαρού με τίτλο: Προδρομικοί «θεσμοί» για την οργάνωση της ανώτερης εκπαίδευ
σης της εποχής των Κομνηνών από την προκομνήνεια περίοδο, 443-471. Πρόκειται για κείμενο 
που αφορά αμέσως πολλά από όσα συζητούνται εδώ και το οποίο προσφέρει υλικό και απόψεις 
για περαιτέρω διερεύνηση. Αντίθετα, η διδακτορική διατριβή της Σταυρούλας Δ. Χονδρίδου, Ο 
Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος και η εποχή του (Ενδέκατος αιώνας μ.Χ.), Θεσσαλονίκη 2002, η 
οποία είδε το φως της δημοσιότητας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, συγκεντρώνει μεν εν πολλοίς 
την τρέχουσα βιβλιογραφία αλλά δεν χαράσσει νέους δρόμους.

1. Βλ. Sophia Mergrali, L’enseignement et les lettrés pendant l'époque des Paléologues (1261- 
1453), Αθήνα 1996, που συμπληρώνει, αλλά από διαφορετική οπτική, τον C. N. Constantinides, 
Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204-ca.l310), 
Λευκωσία 1982, καθώς και την αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή του Ν. Kalogeras, Byzantine 
Childhood Education and its Social Role from the Sixth Century until the End of Iconoclasm, Σικά
γο 2000. Ποικίλο και ενδιαφέρον από πολλές απόψεις υλικό περιέχει ο ακόλουθος τόμος, που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα: Catherine Holmes - Judith Waring (εκδ.), Literacy, Education and 
Manuscript Transmission in Byzantium and Beyond, Leiden - Βοστώνη - Κολωνία 2002. To εισα
γωγικό κείμενο γραμμένο από την Catherine Holmes (Written Culture in Byzantium and Beyond: 
Contexts, Contents and Interpretations, 1-31) είναι άξιο επισταμένης προσοχής. Στην παλαιότερη 
βιβλιογραφία δεσπόζουσα πάντοτε θέση κατέχει το μεγάλο βιβλίο του P. Lemerle, Le premier 
humanisme byzantin, Παρίσι 1971, ειδ. 74-108 και 242- 266, ενώ αναμφίβολα παραμένει χρήσιμος 
ο Ρ. Speck, Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel, Μόναχο 1973, 29 κ.εξ., 67 κ.εξ. και 
passim. Πρβλ. και A. K(azhdan) - R. B(rowning), λ. Education, ODB 1,677-678. Για τις προγενέ
στερες περιόδους επισημαίνω καταρχήν το βιβλίο της Teresa Morgan, Literate Education in the 
Hellenistic and Roman Worlds, Cambridge 1998, αν και η μελέτη του ενέχει ορισμένες δυσκολίες. 
Εξαιρετικά σημαντικές οι δύο συμβολές της Raffaella Cribiore: Writing, Teachers and Students in
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ποιητικές απαντήσεις σε ερωτήματα που άπτονται της οργάνωσης της παιδεί
ας στο Βυζάντιο, όπως, λ.χ., ποια είναι τα διαφοροποιητικά γνωρίσματα ανά
μεσα στα αποκαλοΰμενα από τους ερευνητές μοναστηριακά σχολεία και τα α
ντίστοιχα κοσμικά* 2, αν υφίσταται θεσμοθετημένο καθεστώς λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τί εννοούμε με τον όρο ανώτατη παιδεία για τη 
βυζαντινή εποχή, αν εμφανίζεται εξελικτική πορεία στη σχολική διεργασία, 
και, υπό την προϋπόθεση ότι το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί καταφατικά, αν 
παρατηρείται ειδοποιός διαφορά κατά περιόδους κ.ά.π.

Επιβάλλεται να γίνει a priori λόγος για ορισμένες σταθερές. Δεν είναι, κα- 
ταρχήν, ορθό ούτε, πολύ περισσότερο, δόκιμο να μιλούμε για καθαρά βυζαντι
νή παιδεία. Το βυζαντινό κράτος δεν γνώρισε μια δική του παιδεία ούτε έδωσε 
νέες (βυζαντινές) κατευθυντήριες γραμμές στην εκπαίδευση την οποία, με την 
ευρεία έννοια του όρου, προσέφερε. Η ελληνιστική και ρωμαϊκή του καταβο
λάδα συντέλεσαν ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα που κληρονόμησε, να συνε
χιστεί με επιμονή και σχεδόν ευλαβική προσήλωση έως τα ύστερα χρόνια της 
Αυτοκρατορίας με συγκεκριμένη δομή: ένα στοιχειώδες σχολείο, που θα διδά
ξει τα πρώτα γράμματα στο παιδί, και ένα μέσο, όπου δέσποζε κορμός μαθη
μάτων βασισμένος στη θύραθεν λογοτεχνική παράδοση (εννέα τραγωδίες, 
τρεις κωμωδίες, αποσπάσματα από πολλούς συγγραφείς της αρχαιότητας, 
γραμματικές και ρητορικές ασκήσεις κ.ά.)3. Το μέσο σχολείο θα σηκώσει το κύ
ριο βάρος της μόρφωσης των παιδιών στα Βυζαντινά χρόνια, εφόσον ανώτα

Graeco-Roman Egypt, Atlanta 1996 και Gymnastics of the Mind. Greek Education in Hellenistic and 
Roman Egypt, Princeton 2001. Βλ. ακόμη Averii Cameron, Education and Literary Culture, The 
Cambridge Ancient History, τόμ. XIII, The Late Empire, Cambridge 1998, 665-707· R. Browning, 
Education in the Roman Empire, The Cambridge Ancient History, τόμ. XIV, Late Antiquity, 
Cambridge 2000,855-883 και, τέλος, Yun Lee Too (εκδ.), Education in Greek and Roman Antiquity, 
Leiden - Βοστώνη - Κολωνία 2001. Περαιτέρω βιβλιογραφία για την εκπαίδευση κατά τη βυζα
ντινή περίοδο δίδεται στη συνέχεια της μελέτης.

2. Χρησιμοποιώ και τους δύο αυτούς όρους με επιφύλαξη διότι, σε αντίθεση με παλαιότε- 
ρες εκτιμήσεις, η Εκκλησία δεν διεκδίκησε την αποκλειστικότητα, ούτε καν τα πρωτεία, στη μάθη
ση, τουλάχιστον έως τον 11ο αιώνα. Βλ. C. Mango, Byzantium. The Empire of New Rome, Λονδίνο 
1980, 133 και παρακάτω. Ειδικά για την εκπαίδευση που παρείχαν τα αποκαλούμενα μοναστη
ριακά σχολεία βλ. Kalogeras, Byzantine Childhood Education, 145-162 και G. Cavallo, Πόλις γραμ
μάτων. Livelli di istruzione e uso di libri negli ambienti monastici a Bisanzio, TM 14 
(2002=Mélanges Gilbert Dagron), 95-113, ειδ. 98 κ.εξ., οι απόψεις όμως του οποίου δεν με βρί
σκουν πάντοτε σύμφωνο.

3. Kalogeras, Byzantine Childhood Education, 121-141. Βλ. και όσα αναλυτικά σημειώνει ο 
N. G. Wilson, Scholars of Byzantium, Λονδίνο 1983, 18-27. Πρβλ. και Ά. Μαρκόπουλος, Ή οργά
νωση τού σχολείου. Παράδοση καί έξέλιξη, στον τόμο: Ή καθημερινή ζωή ατό Βυζάντιο, Αθήνα 
1989,325-333, ειδ. 327 και σημ. 7.
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τη παιδεία κατά την πρώιμη περίοδο προσφερόταν μόνο στις μεγάλες πόλεις, 
ενώ από τον 9ο αιώνα ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένη με επιμέρους πρωτο
βουλίες, κυρίως αυτοκρατόρων αλλά και υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων, οι 
οποίες δεν χαρακτηρίζονταν από διάρκεια4. Είναι σημαντικό να ειπωθεί στο 
σημείο αυτό ότι το αριστοτελικό αξίωμα ότι η παιδεία δεν θα έπρεπε να είναι 
υποχρεωτική αλλά έλευθέριος καί καλή (Πολ. 1338α 32 κ.εξ.), αξίωμα με πα- 
λαιότατες καταβολές που λειτούργησε ως κατευθυντήριος άξονας στα Ελλη
νιστικά χρόνια, έγινε αποδεκτό χωρίς ουσιαστικές παρεκκλίσεις και στο Βυζά
ντιο, με συνέπεια η εκπαίδευση να είναι καθαρά ιδιωτική υπόθεση5. Χωρίς αμ
φιβολία, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι τμήμα του βυζαντινού πολιτισμού 
για το οποίο ο όρος συνέχεια, σε σχέση πάντοτε με ό,τι πρεσβεύει το παρελθόν, 
έχει ουσιαστικό περιεχόμενο6.

Έχει κατά κόρον αναλυθεί από τους μελετητές ο προβληματισμός που 
παρατηρείται στους κύκλους των χριστιανών κατά τον κρίσιμο από κάθε 
πλευρά 4ο αιώνα ως προς την στάση που έπρεπε να τηρηθεί αναφορικά με την 
πνευματική κληρονομιά του Ελληνορρωμαϊκού κόσμου. Ο Χριστιανισμός, 
θρησκεία εξ αποκαλύψεως, δεν ήταν ποτέ δυνατό να συμπορευτεί με την άπο
ψη ότι οι άνθρωποι όφειλαν να είναι πεπαιδευμένοι για να τον προσεγγίσουν. 
Βασισμένος στο πολύ ισχυρό αυτό σκεπτικό ο άγιος Αντώνιος, και όχι μόνον, 
δεν έδειξε καμία επιθυμία για να μορφωθεί7. Παράλληλα, όμως, έγινε έγκαιρα 
αντιληπτό ότι η πνευματική επικοινωνία με τους φορείς της πολιτιστικής κλη
ρονομιάς του αρχαίου κόσμου μόνον ευνοϊκά αποτελέσματα Οα είχε για τη νέα 
θρησκεία. Ο εξαιρετικά γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε τότε δείχνει τους 
διαύλους επικοινωνίας Ελληνισμού και Χριστιανισμού σε μια εποχή ιδιαίτερα 
ρευστή και για τις δύο πλευρές8. Όπως είναι ευνόητο, ο χώρος της παιδείας 
ήταν εκείνος που κατεξοχήν προσελάμβανε τα νέα αυτά μηνύματα.

4. Βλ. παρακάτω.
5. Βλ. A. Nightingale, Liberal Education in Plato’s Republic and Aristotle’s Politics, στον 

τόμο: Education in Greek and Roman Antiquity, όπ. παρ., 133-173, ειδ. 154 κ.εξ. Επίσης Polymnia 
Athanassiadi, From Polis to Theoupolis: School Syllabuses and Teaching Methods in Late Antiquity, 
στον τόμο: Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, 1, Αθήνα 1994, 9-14.

6. Margaret Mullett, Writing in Early Mediaeval Byzantium, στον τόμο: Rosamond McKitterick 
(εκδ.), The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe, Cambridge 1990,156-185, ειδ. 156.

7. Ph. Rousseau, Anthony as Teacher in the Greek Life, στον τόμο: T. Hägg - Ph. Rousseau 
(εκδ.), Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity, Berkeley - Los Angeles - Λονδίνο 2000, 
89-109, ειδ. 89. Πρβλ. S. Rubenson, Philosophy and Simplicity. The Problem of Classical Education 
in Early Christian Biography, αυτόθι, 110-139, ειδ. 115-119 παρακάτω (και σημ. 21).

8. Ο E.R. Dodds (Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 1965, 102-138) έχει 
αφιερώσει υποδειγματικές σελίδες γύρω από το τεράστιο αυτό θέμα, τις οποίες έχει τάσεις να ανα-
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Δεσπόζουσα θέση στο πνευματικό γίγνεσθαι του 4ου αιώνα έχει ο αυτο- 
κράτορας Ιουλιανός (361-363). Άτομο με ιδιαίτερη καλλιέργεια και εμπεριστα
τωμένη γνώση όχι μόνο της κλασικής φιλοσοφικής σκέψης αλλά και των θεο- 
λογικών και φιλοσοφικών ρευμάτων που διέτρεχαν την Ανατολή9, πρέσβευε ό
τι ο Ελληνορρωμαϊκός πολιτισμός είχε θεία προέλευση· παιδεία και θρησκεία 
ήσαν αναπόσπαστα συνδεδεμένες, ενώ εγγυητής του ιερού χαρακτήρα της Ελ
ληνικής παιδείας, που θα οδηγήσει στην κατάκτηση της αρετής, ήταν η ίδια η 
θεία πρόνοια10. Έτσι, το διάταγμα που εκδίδει το 362 (C.Th.l3.3.5=C.J.10.53. 
7)11, το οποίο απαγόρευε στους χριστιανούς να ασκούν το επάγγελμα του δα
σκάλου με το σκεπτικό ότι δεν απέδιδαν τον προσήκοντα σεβασμό στα έργα 
που δίδασκαν στα σχολεία, συμβάδιζε απόλυτα με το ιδεολογικό του πιστεύω, 
πιστεύω ενός πρώην χριστιανού, όπως υπογραμμίζει με οξυδέρκεια ο Bower- 
sock12. Η εμφάνιση τότε στο προσκήνιο του Μεγάλου Βασιλείου συντέλεσε 
ώστε οι εξελίξεις να είναι διαφορετικές από εκείνες που θα περίμενε κανείς. Ο 
Βασίλειος όχι μόνον κηρύττει αλλ’ αποφασίζει να γράψει εναντίον του Ιουλια- 
νού' στο πασίγνωστο κείμενό του Προς τούς νέους δπως αν εξ ελληνικών ώφε- 
λοΐντο λόγων, το οποίο θα μεταφραστεί δύο φορές στα Συριακά αλλά και πολύ 
αργότερα στα Λατινικά από τον Leonardo Bruni, επικροτούσε, όπως είναι 
ευρέως γνωστό, τη μελέτη και σπουδή από τους χριστιανούς των αρχαιοελλη
νικών κειμένων, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές όφειλαν να αντλούν από τα 
έργα της θύραθεν λογοτεχνίας που διδάσκονταν στο σχολείο, ό,τι συνέπλεε με 
την ηθική της νέας θρησκείας13. Περισσότερο επιθετικός εναντίον του Ιουλια-

Οεωρήσει, χωρίς πάντως ουσιαστική επιτυχία, το κατά τα άλλα ιδιαίτερα αξιανάγνωστο βιβλίο του 
R. Lane Fox, Pagans and Christians in the Mediterranean World from the Second Century AD to the 
Conversion of Constantine, Λονδίνο 1988, ειδ. 663 κ. εξ.

9. J. Bouffartigue, L’Empereur Julien et la culture de son temps, Παρίσι 1992, 51-136,137 κ.εξ., 
301 κ.εξ., 547- 577, 579 κ.εξ. και passim.

10. Πολύμνια ΑΟανασιάδη, Ιουλιανός. Μία βιογραφία, Αθήνα 2001, 185-189, 192 κ.εξ. Πα 
την καλύτερη προσέγγιση του εν λόγω βιβλίου η ανάγνωση της πρόσφατης θεώρησης του Σπ. 
Ράγκου είναι ασφαλώς επωφελής: Έν μέρει έθνικός κ’ έν μέρει χριστιανίζων: ό έλληνισμός τού 
Ίουλιανοϋ, Δευκαλίων 20/2 (2002), 211-237.

11. Bouffartigue, L'Empereur Julien, 600-601 και σημ. 27' ΑΟανασιάδη, ’Ιουλιανός, 27.
12. G. W. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity, Ann Arbor 1990, 11-12. Θα άξιζε να υπο- 

μνηστεί ότι ο Ιουλιανός εξαίρεσε ονομαστικά από την απαγόρευση τον διαπρεπή χριστιανό ρήτο
ρα Προαιρέσιο, τον οποίο τιμούσε ιδιαίτερα. Ο Προαιρέσιος, όμως, δεν αποδέχτηκε την εξαίρεση 
αυτή. Βλ. σχετικά ΑΟανασιάδη, ’Ιουλιανός, 87-88 και σημ. 90, 193.

13. Ενδεικτικά Lemerle, Premier humanisme, 44-45· Mango, Byzantium, 133· Bowersock, 
Hellenism in Laie Antiquity, 12-13. O Wilson (St. Basil on the Value of Greek Literature, Λονδίνο 
1975,10) εκτιμά ότι ο γενικός τόνος του δοκιμίου δεν υποδηλώνει ότι ο Βασίλειος αποδέχεται με
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νού, αν καί μετά τον θάνατο του τελευταίου, ήταν ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, 
ο οποίος τονίζει, με υποδειγματική πολιτική διορατικότητα, ότι ο ελλην λόγος 
είναι κληρονομιά όχι μόνον των Εθνικών, όπως πρέσβευε ο Ιουλιανός, αλλά 
και των Χριστιανών εξίσου (PG 35, 536Α-Β)14. Η ιδεολογική αυτή θέση του 
Γρηγορίου, με την οποία ουσιαστικά όριζε και την έννοια του κλασικού, έμελ
λε να πρυτανεύσει και να αποδειχτεί στην πράξη πιο ολοκληρωμένη από τα 
όσα είχε υποστηρίξει λίγο νωρίτερα ο φίλος και συνοδοιπόρος του Βασίλειος. 
Ο Χριστιανισμός, αν κρίνουμε βασισμένοι στις απόψεις δύο από τους κορυ
φαίους εκπροσώπους του αλλά και στον Ιωάννη Χρυσόστομο, που επι
κροτούσε τη σχολική μόρφωση των παιδιών χωρίς να παραμελείται, πάντως, 
και η διαπαιδαγώγησή τους από τους γονείς σύμφωνα με την ηθική της νέας 
θρησκείας15, είχε την ευφυΐα να μην προχωρήσει σε ρήξη με το παρελθόν και 
να επιλέξει τον συμβιβασμό με τις καθιερωμένες κοσμικές δομές16. Η φοίτηση 
στα σχολεία θα είναι εφεξής απρόσκοπτη και το σχολικό πρόγραμμα θα πα- 
ραμείνει ουσιαστικά αναλλοίωτο έως την Άλωση17, ενώ προσπάθειες, όπως ε
κείνη του επιφανούς εθνικού ρήτορα Θεμίστιου, ο οποίος επεχείρησε να πείσει 
τον αυτοκράτορα Ιοβιανό (363-364) ότι Ελληνισμός και Χριστιανισμός πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως δύο διαμετρικά αντίθετες αντιλήψεις που μπορούν 
αρμονικά να συμβιώσουν18, δεν θα έχουν καμία τύχη. Το 529 ο Ιουστινιανός, 
αντιστρέφοντας το διάταγμα του Ιουλιανού, απαγορεύει τη διδασκαλία στους 
(εναπομείναντες) εθνικούς, τους αιρετικούς και τους Εβραίους (C.J.I.5.

ιδιαίτερη ευχαρίστηση την παρουσία των εθνικών συγγραφέων στο σχολικό πρόγραμμα. Εντελώς 
αρνητική, αλλά από άλλη οπτική, η ΑΟανασιάδη, ’Ιουλιανός, 39-40, 54.

14. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity, 12. Πρβλ. ΑΟανασιάδη, ’Ιουλιανός, 28 κυρίως 
όμως H.-G. Nesselrath, Kaiserlicher Held und Christenfeind: Julian Apostata im Urteil des späteren 
4. und 5. Jahrhunderts n. Chr., στον τόμο Balbina Bäblcr - H. G. Nesselrath (εκδ.), Die Welt des 
Sokrates von Konstantinopel. Studien zu Politik, Religion und Kultur im späten 4. und frühen 5. Jh. 
n. Chr. zu Ehren von Christoph Schäublin, Μόναχο - Λιψία 2001, 15-43, ειδ. 20 κ.εξ.

15. Mango, Byzantium, 132-133. Πρβλ. A. Naegele, Johannes Chrysostomos und sein Ver
hältnis zum Hellenismus, BZ 13 (1904), 73-113 όπως και Ann Moffatt.The Byzantine Child, Social 
Research 53 (1986), 705-723, ειδ. 709.

16. Lemerle, Premier humanisme, 48- 49.
17. Πολύ ενδιαφέρον για τα θέματα που μας απασχολούν εδώ είναι το κείμενο της Sara 

Rappe, The New Math: How to Add and to Subtract Pagan Elements in Christian Education, στον 
τόμο Education in Greek and Roman Antiquity, 405- 432.

18. Βλ. G. Dagron, L’Empire romain d’Orient au IVe siècle et les traditions politiques de 
l’hellénisme. Le témoignage de Thémistios, TM 3 (1968), 1-242, ειδ. 163-186, όπου εκτεταμένη ανά
λυση του σχετικού λόγου του Θεμίστιου. Βλ. και J. Vanderspool, Themistius and the Imperial Court, 
Ann Arbor 1995,138-139.
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18Ί.11.ΙΟ)19.Το σχολείο αποκτά πλέον συγκεκριμένη υπόσταση και, κατά κύ
ριο λόγο, ηρεμία για να λειτουργήσει, παρόλο που η θέση του Μεγάλου Αντω
νίου για απόρριψη, ουσιαστικά, της θύραθεν εκπαίδευσης συνέχισε να ασκεί 
σημαντική επιρροή, όπως απορρέει από το πασίγνωστο κοντάκιο στην Πε
ντηκοστή του Ρωμανού του Μελωδού (33 ιζ', σελ. 265 Maas-Trypanis=x. 5, σελ. 
204 Grosdidier de Matons), όπου ο ποιητής επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον 
των εκπροσώπων της αρχαιοελληνικής σκέψης -αλλ’ όχι εναντίον της σχολι
κής εκπαίδευσης όπως είχε στο μεταξύ διαμορφωθεί- ονοματίζοντας συγκε
κριμένα τον Άρατο, τον Πλάτωνα, τον Δημοσθένη, τον Όμηρο και τον Πυθα
γόρα20. Τρεις αιώνες αργότερα ο Κωνσταντίνος Σικελός θα τον μιμηθεί στο 
γνωστότερο, ίσως, στιχούργημά του, με το οποίο στέλνει στην Κόλαση τον 
Λέοντα Μαθηματικό για να καεί εκεί στη φωτιά, όπως του πρέπει, μαζί με τον 
Χρύσιππο, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους φίλους του 
τους μαθηματικούς, που τόσο αγαπούσε ο Λέων, τον Αρατο και τον Ευκλείδη, 
αλλά και τον Όμηρο και τον Ησίοδο21.

19. Η τεράστια βιβλιογραφία γύρω από την απόφαση αυτή του Ιουστινιανού, που συνδέε
ται αμέσως, όπως είναι γνωστό, με τη λειτουργία της ονομαστής Σχολής των Αθηνών, συμπυκνώ
θηκε στην τελευταία μελέτη της Joëlle Beaucamp, Le philosophe et le joueur. La dale de la 
“fermeture de l’École d’Athènes”, TM 14 (2002=Mélanges Gilbert Dagron), 21- 35, ειδ. 24-25 και 
σημ. 22-24, όπου και ανάλυση των πιθανών αιτίων που προκάλεσαν την απόφαση αυτή.

20. Βλ. σχετικά J. Koder, Antikebezüge bei Romanos dem Meloden? Wiener Humanistische 
Blätter 43 (2001), 106-128, ειδ. 120 κ.εξ. Ανάλογη με τον Ρωμανό στάση είχε τηρήσει ο Εφραίμ ο 
Σύρος, όπως σημειώνει η Averil Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire. The Develop
ment of Christian Discourse, Berkeley - Los Angeles - Λονδίνο 1994,194 σημ. 17.

21. Lemerle, Premier humanisme, 172-175. Βλ. την τελευταία μελέτη της Maria Dora Spadaro, 
Le anacreontee di Costantino Siculo, στον τόμο Ο Ιταλιώτης Ελληνισμός από τον Ζ' στον ΙΒ' 
αιώνα, Αθήνα 2001, 27-41, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία, στην οποία όμως είχε ασφαλώς 
θέση ο A. Cameron, The Greek Anthology from Meleager to Planudes, Οξφόρδη 1993,245-252 και 
passim. Για τον Λέοντα τον Μαθηματικό βλ. παρακάτω (και σημ. 35). Όπως επισημαίνει η 
Margaret Alexiou (After Antiquity. Greek Language, Myth, and Metaphor, Ithaca και Λονδίνο 2002, 
54 σημ. 26), κατά τον 12ο αιώνα ο Θεόδωρος Πρόδρομος θα αντιστρέφει τον Ρωμανό, αλλά και 
τον Κωνσταντίνο Σικελό, για να εγκωμιάσει, πλέον, με ανάλογο τρόπο τον Πλάτωνα. Είναι, όμως, 
εξίσου γνωστό ότι ο Πρόδρομος δεν απέφυγε ορισμένες περιπέτειες από τις ενέργειες του αυτές, 
όπως μαρτυρεί το ποίημά του «Εις Βαρέα τον καταφλυαρήσαντα αυτού τό τού αιρετικού όνομα» 
(W. Hörandner, Theodoros Prodromos. Historische Gedichte, Βιέννη 1974, αρ. 59, σελ. 474-488, με 
πολλά σημαντικά σχόλια του εκδότη). Βλ. και τα όσα σημειώνει ο Ρ. Magdalino, The Empire of 
Manuel 1 Komnenos, 1143-1180, Cambridge 1993, 390-391. Πάντως, έως τα ύστερα χρόνια του 
Βυζαντίου η τάση για απόρριψη της παιδείας δεν 0α πάψει να υπάρχει. Η μαρτυρία του Θεόδω
ρου Μετοχίτη (’Ηθικός 204.9-22 [Πολέμης]) είναι αποκαλυπτική.



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 189

Αν με τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στους κόλπους των Χριστιανών, 
η Εκκλησία, ως θεσμός, έπαψε να ασχολείται με το πρόγραμμα μαθημάτων, ο 
βαθμός ανάμειξής της στα εκπαιδευτικά δρώμενα αποτελεί πάντοτε θέμα α
νοιχτό προς συζήτηση22. Δεν υπάρχει, καταρχήν, αμφιβολία ότι η ιδιότυπη και 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απομυθοποίηση των θύραθεν μαθημάτων, που έγινε 
αρκετά ενωρίς, διαμόρφωσε με την πάροδο του χρόνου μέσω της διδασκαλίας 
μια διαφορετική πραγματικότητα, την οποία δεν άγγιξε η Εκκλησία ακόμη και 
όταν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, όπως κατά την περίοδο που ακολουθεί τη λήξη 
της Εικονομαχίας. Όσο και αν κάποιες παρεισδύσεις δεν θα λείψουν23, η ενερ
γός συμμετοχή του Πατριαρχείου στα της εκπαίδευσης χρονολογείται με σχε
τική ασφάλεια κατά το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα, ειδικότερα δε μετά τον 
θάνατο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου (1055), όταν ο φιλο
σοφικός στοχασμός, στον οποίον κυριαρχούσε η επίδραση των Νεοπλατωνι
κών και του Μιχαήλ Ψελλού, έδειξε ότι προσπαθούσε να απεμπλακεί από τον 
εναγκαλισμό της θεολογίας, ενώ, παράλληλα, η λογοτεχνία συνδιαλεγόταν με 
νέους πλέον τρόπους με το κλασικό παρελθόν24. Η Εκκλησία παρενέβη υπο
χρεώνοντας τον Ψελλό σε ομολογία πίστεως25, καταδικάζοντας τον πλατωνι- 
στή Ιωάννη Ιταλό (1082)26 και προκαλώντας, μετά από μικρό χρονικό διάστη
μα (1107), την έκδοση της γνωστής μεταρρυθμιστικής νεαράς του Αλεξίου Α' 
Κομνηνού (1081-1118)27, με την οποία αποφασίζεται η εξύψωση του μορφωτι

22. Βλ. P. Magdalino, Constantinople médiévale, Παρίσι 1996,37 κ.εξ.
23. Ο πατριάρχης ενισχύει οικονομικά τον Ανώνυμο καθηγητή, που διατηρούσε σχολείο 

στην Κωνσταντινούπολη κατά τα μέσα του 10ου αιώνα. Από το κείμενο των επιστολών του Ανω
νύμου συνάγεται ότι η ενίσχυση αυτή δεν ήταν τακτική και καταβαλλόταν σε είδος (A. Markopou- 
los, Anonymi professons epistulae [CFHB 37], Βερολίνο-Νέα Υόρκη 2000,5*-6*).

24. Για γενικότερη επισκόπηση βλ. κατά κύριο λόγο P. Lemerle, Le gouvernement des philo
sophes, Cinq études sur le Xle siècle byzantin, Παρίσι 1977, 193 κ.εξ. Πρβλ. και Μ. Angold, The 
Byzantine Empire 1025-1204. A Political History, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 1984, 1-113.

25. Την εξέδωσε ο A. Garzya, On Michael Psellus’Admission of Faith, ΕΕΒΣ 35 (1966-67), 41-46.
26. Βλ. σχετικά M. Angold, Church and Society in Byzantium Under the Comneni 1081-1261, 

Cambridge 1995, 50-54, με τη σχετική βιβλιογραφία. Ενδεικτικό της εποχής όπως και των κατα
στάσεων που έχουν στο μεταξύ διαμορφωθεί είναι ότι ο απόηχος της καταδίκης του Ιταλού εισέρ
χεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας: J. Gouillard, Le synodikon de l’Orthodoxie: édition et com
mentaire, TM 2 (1967), 1-316, ειδ. 57-61 και 188-202. Ενδιαφέρον για όσα συζητούνται εδώ είναι 
το μελέτημα του Ρ.Α. Agapitos, Teachers, Pupils and Imperial Power in Eleventh-Century 
Byzantium, στον τόμο Yun Lee Too-N. Livingstone (εκδ.), Pedagogy and Power. Rhetorics of 
Classical Learning, Cambridge 1988,170-191, ειδ. 177 κ.εξ.

27. Κείμενο: P. Gautier, L’édit d’Alexis 1er Comnène sur la réforme du clergé, REB 31 (1973), 
165-201. Βλ. P. Magdalino, The Reform Edict of 1107, στον τόμο Margaret Mullett - D. Smythe (εκδ.), 
Alexios I. Komnenos, Belfast 1996,199-218, όπου και εκτενής βιβλιογραφία γύρω από τη νεαρά.
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κού επιπέδου των κληρικών, η οικονομική τους ενίσχυση αλλά και η εκκλη
σιαστική τους σταδιοδρομία. Η όλη αυτή διαδικασία μετεξελίχΟηκε αργότερα 
στην Κωνσταντινούπολη στον θεσμό του σώματος των δώδεκα διδασκάλων, 
επιφορτισμένων με τη διδασκαλία των ιερών κειμένων αλλά και με εποπτικά 
καθήκοντα. Οι διδάσκαλοι ήσαν επιλογή του ίδιου του πατριάρχη και μεταξύ 
των δώδεκα συγκαταλέγονταν οι διδάσκαλοι του Ψαλτήρος, του Αποστόλου 
και του Ευαγγελίου28. Ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου έφερε την πρόσθετη και 
πολύ ενδιαφέρουσα επωνυμία του οικουμενικού διδασκάλου, ενδεικτική του 
μεγάλου κύρους που απέδιδε η Εκκλησία στο αξίωμα29. Αν σήμερα η λειτουρ
γία της αποκαλούμενης ‘Πατριαρχικής Σχολής’ τίθεται, πολύ ορθά, εν αμφιβά
λω30, το γεγονός αυτό δεν αίρει τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Εκκλη
σία να ποδηγετήσει την εκπαίδευση, προσπάθεια που δεν φαίνεται όμως να 
απέδωσε καρπούς μετά το 120431.

Τα όσα προηγήθηκαν αποτελούν, εν πολλοίς, την προϋπόθεση για να α
ναλυθούν όχι μόνον οι ορίζουσες της παιδείας στο Βυζάντιο αλλά και να εξε
ταστεί πώς η παιδεία αυτή προσπαθεί κάθε φορά να ξεπεράσει τα όρια, όχι 
ασφαλώς τα εδαφικά όσο κατά κύριο λόγο τα ιδεολογικά, για να αγγίξει την 
τότε Οικουμένη. Θα υπενθυμίσω ότι η Αυτοκρατορία δεν επέβαλε υποχρεωτι
κή εκπαίδευση στους υπηκόους της και η εκπαίδευση ήταν πάντοτε ανοιχτή σε 
όλους εκείνους που επιθυμούσαν και είχαν, παράλληλα, τη δυνατότητα να 
καταβάλουν το αντίστοιχο τίμημα32. Το ίδιο το κράτος γνώριζε μεν πολύ καλά 
ότι οι λειτουργοί του έπρεπε τουλάχιστον να διαθέτουν επαρκή στοιχειώδη 
μόρφωση, η μόρφωση όμως δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την κατάληψη 
του αυτοκρατορικού αξιώματος33. Από την άλλη πλευρά, η παιδεία, όταν υ-

28. Βλ. την πρόσφατη συμβολή της Marina Loukaki, Remarques sur le corps de douze 
didascales au Xlle siècle, στον τόμο Ευψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, 2, Παρίσι 1998, 
427-438, με τη σχετική βιβλιογραφία.

29. Πέρα από όσα αναφέρονται στην προηγούμενη υποσημείωση, βλ. J. Darrouzès, Recher
ches sur les όφφίκια de l’église byzantine, Παρίσι 1970,68 κ.εξ., με καίριες παρατηρήσεις αναφορι
κά με χρήση του όρου οικουμενικός. Βλ. ακόμη Lemerle, Premier humanisme, 88 σημ. 54 και παρα
κάτω.

30. Βλ. R. Browning, The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Century, By- 
zantion 32 (1962), 167-201 και 33 (1963), 11-40, όπου και η παλαιότερη διαπραγμάτευση, όσο και 
αντίληψη, για το θέμα. Για τις νεότερες απόψεις βλ. πλέον Β. Κατσαρός, 'Ιωάννης Κασταμονίτης, 
Θεσσαλονίκη 1988,163-209 και Magdalino, The Empire of Manuel / Komnenos, 323-330.

31. Mergiali, L’enseignement et les lettrés, 30-33.
32. Βλ. παραπάνω.
33. R. Browning, Further Reflections on Literacy in Byzantium, στον τόμο To Ελληνικόν. 

Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr., New Rochelle - Νέα Υόρκη 1993,69-84, ειδ. 72.
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πάρχει34, θεωρείται σπουδαίο στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας35, πολύ 
δε περισσότερο για άτομα που κατέχουν ύψιστες θέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος (945-959), επειδή δεν ήθελε να μείνει κανέ
να ψεγάδι στην τέλεια εικόνα του παππού του Βασιλείου Α' που σκιαγραφούσε 
με περισσή φροντίδα, τόνισε ότι ο Βασίλειος είχε επιδόσεις και στα γράμματα 
(Βίος Βασιλείου 220.1-14· 314.3-315.10 [Bonn]). Στους αντίποδες του Πορφυρο
γέννητου ο Μιχαήλ Ψελλός (I. 29 [τόμ., σελ. 40-42 Impellizzeri]) θα δηλώσει λίγα 
χρόνια αργότερα, με την ειρωνεία που τόσο συνήθιζε, αν όχι την περιφρόνηση, 
ότι ο Βασίλειος Β' (976-1025) όχι μόνον δεν ανήκε στη χορεία των μορφωμένων 
αλλά και ότι διέκειτο σχεδόν εχθρικά προς τους λογίους του καιρού του36.

34. Ο Lemerle (Premier humanisme, 256-257) είχε υπολογίσει σε 300 περίπου τους μαθητές 
που φοιτούσαν στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης κατά την εποχή του Πορφυρογέννητου. Ότι 
ο αριθμός είναι ενδεικτικός και δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετά ασφαλής το αναγνωρίζει ο ίδιος 
ο Lemerle. Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη έρευνα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στο Βυ
ζάντιο οι κάτοχοι ευρείας παιδείας αποτελούσαν μικρό, έως ελάχιστο, ποσοστό του πληθυσμού, 
οι εγγράμματοι όμως ήσαν κατά πολύ περισσότεροι, με τους αριθμούς να διαφοροποιούνται κατά 
εποχές και φύλο όπως και από τις πόλεις στην ύπαιθρο χώρα (Ν. Oikonomides, Literacy in 
Thirteenth-Century Byzantium, στον τόμο Tò 'Ελληνικόν, όπ.παρ., 253-265, ειδ. 261-263). Το θέμα, 
πάντως, της εγγραμματοσύνης των Βυζαντινών παραμένει πάντοτε ανοιχτό και το ειδικό πρό
γραμμα που είχε αναλάβει ο Οικονομίδης δεν προχώρησε. Η βασική για την έρευνα μελέτη υπο
γράφεται από τον R. Browning, Literacy in the Byzantine World, BMGS 4 (1978), 39-54. Επιπλέον 
βιβλιογραφία δίνει o Oikonomides, Literacy, 263 σημ. 5, στην οποία πρέπει πλέον να προστεθεί ένα 
συμπληρωματικό άρθρο του Browning, που μνημονεύεται στην αμέσως προηγούμενη υποσημεί
ωση, καθώς και η πολύ προσεκτική προσέγγιση του Η. Hunger, Schreiben und Lesen in Byzanz, 
Μόναχο 1989,79-85, η οποία ουσιαστικά προεκτείνει τη θέση του Browning. Το άρθρο, τέλος, του 
Ν. Oikonomides, Mount Athos: Levels of Literacy, DOP 42 (1988), 167-178 έχει συγκεκριμένη 
εστίαση. Βλ. επίσης, Cavallo, Πόλις γραμμάτων (παραπάνω και σημ. 2), όπως και ένα ακόμη 
άρθρο του ίδιου επιστήμονα με τίτλο: Le rossignol et l'hirondelle. Lire et écrire à Byzance, en 
Occident, Annales HSS αρ. 4-5 (2001), 849-861, ειδ. 855-856.

35. H πασίγνωστη και ασφαλώς απόκρυφη (ο ορθός αυτός χαρακτηρισμός οφείλεται στον 
Μ. Lauxtermann, Ninth-Century Classicism and the Erotic Muse, στον τόμο Liz James [εκδ.], Desire 
and Denial in Byzantium, Aldershot 1999, 161-170, ειδ. 161) ιστορία του Λέοντος Μαθηματικού 
εδράζεται απόλυτα στην εκτεταμένη και πολύμορφη μόρφωσή του, η οποία έδωση λαβή για 
πολυάριθμες ετερόκλητες διηγήσεις, προσωπογραφικές ταυτίσεις, προφητείες κ.ά. Προς μελέτη 
αυτού του φαινομένου κινούνται οι τελευταίες συμβολές των Ν. Panaghiotakis, Leone il Saggio 
nella cesta, στον τόμο Medioevo romanzo e orientale. Il viaggio dei testi, Soveria Mannelli 1999,291- 
302 και P. Magdalino, Une prophétie inédite des environs de l’an 965 attribuée à Léon le Philosophe 
(MS Karakallou 14, f. 253r-254r), TM 14 (2002=Mélanges Gilbert Dagron), 391-402.

36. H Barbara Crostini (The Emperor Basil IPs Cultural Life, Byzanlion 66 [1996], 55-80) 
προσπάθησε να ανασκευάσει την άποψη αυτή, με πενιχρά πάντως αποτελέσματα, σε αντίθεση με
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Είναι θέμα άξιο επισταμένης προσοχής η παρέμβαση του Βυζαντίου, ως 
κρατικής οντότητας, στην ίδια την εκπαιδευτική πρακτική, εφόσον η παρέμβα
ση αυτή αποδυνάμωνε ευθέως τον αριστοτελικό κανόνα, τον οποίο ως κράτος 
εφάρμοζε. Η παρεμβατική αφετηρία, πάντως, όποτε παρατηρήθηκε, δεν ήταν 
σε κάθε περίπτωση κοινή. Κατά τον 4ο αιώνα, όταν ο Θεμίστιος προσκαλείται 
από τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337-361) για να διδάξει στην Κωνσταντι
νούπολη, υπόκειται η ισχυρή αυτοκρατορική βούληση να αποκτήσει η νέα 
πρωτεύουσα την αίγλη και της πνευματικής πρωτεύουσας. Ο νεοεισελθών 
στον χώρο της Συγκλήτου, μετά από αυτοκρατορική επιταγή, ρήτορας θα 
ανταποδώσει στον Κωνστάντιο την τιμή που του έγινε υπογραμμίζοντας στον 
πολύ γνωστό λόγο που εκφώνησε τον Ιανουάριο του έτους 357 ότι όχι μόνον 
θα ξαναζήσουν σύντομα ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Δημοσθένης, ο Ισοκρά
της και ο Θουκυδίδης αλλ’ ότι το κράτος θα φέρει σε πολύ λίγο χρονικό διά
στημα λόγους καί παιδείαν στην Οικουμένη (4.60 a-c [Downey])· αποστολή 
της Κωνσταντινούπολης είναι, κατά τον Θεμίστιο, η διάσωση καταρχήν του 
αρχαιοελληνικού παρελθόντος και η εν συνεχεία μεταλαμπάδευσή του στον 
τότε κόσμο37. Η ρηξικέλευθη αυτή άποψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
για τους εξής λόγους: α) την εποχή κατά την οποία διατυπώθηκε και για δύο 
σχεδόν ακόμη αιώνες, τα Ελληνικά, γλώσσα της παιδείας, θα συνυπάρχουν με 
τα Λατινικά, γλώσσα της διοίκησης και του στρατού, καθώς και με άλλες 
γλώσσες με ιδιαίτερα ισχυρή τοπική παράδοση (Συριακά, Αρμενικά κ.ά.) στη 
γλωσσική Βυζαντινή Οικουμένη38, β) πολλές σημαίνουσες προσωπικότητες, ό

τον Μ. Lauxtermann, Byzantine Poetry and the Paradox of Basil II’s Reign, στον τόμο: P. Magdalino 
(εκδ.), Byzantium in the Year 1000, Leiden - Βοστώνη 2003,199-216, ειδ. 206 κ.εξ.

37. Lemerle, Premier humanisme, 56-57. Πρβλ. Wilson, Scholars, 50 και Vanderspool, 
Themistius and the Imperial Court, 96-100.

38. Από την ιδιαίτερα εκτεταμένη βιβλιογραφία αρκούμαι, καταρχήν, να παραπέμψω επι
λεκτικά σε τρεις μελέτες του G. Dagron, που αλληλοσυμπληρώνονται: Aux origines de la civilisa
tion byzantine: Langue de culture et langue d’État, Revue Historique 241 (1969), 23-56· Communi

cation et stratégies linguistiques, στον τόμο N. Γ. Μοσχονάς (επιμ.), Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο, 
Αθήνα 1993,81-92 και Formes et fonctions du pluralisme linguistique à Byzance (IXe-XIIe siècle), 
TM 12 (1994), 219-240. Επιπλέον: Mango, Byzantium, 13-31, 304-307' Αγνή Βασιλικοπούλου, Ή 
πάτριος φωνή, στον τόμο Ή επικοινωνία ατό Βυζάντιο, 103-113' G. Horrocks, Greek. A History of 
the Language and its Speakers, Λονδίνο - Νέα Υόρκη 1997,146-150, όπως και το ειδικότερο πόνη
μα του Σπ. Τρωιάνου, Η ελληνική νομική γλώσσα, Αθήνα - Κομοτηνή 2000, ειδ. 13-21 και passim. 
Πρβλ. επίσης Μαρία Αεοντσίνη, Θρησκευτικές πεποιθήσεις και γλωσσική διατύπωση τον 7ο αιώ
να, στον τόμο Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου, Αθήνα 2001,73-87, ειδ. 74-75,79, 82 κ.εξ., κα
θώς και N. Oikonomidès, L’«unilinguisme» officiel à Constantinople byzantine (VlIe-XIIe s.), Σύμ
μεικτα 13 (1999), 9-22. Όλες αυτές οι μελέτες προσφέρουν την παλαιότερη βιβλιογραφία. Ειδικά 
για τις επαφές της Ελληνικής με τη Συριακή σημειώνω το κείμενο του S. Brock, From Antagonism
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πως ο Ρωμανός ο Μελωδός, χειρίζονταν δύο γλώσσες39 και γ) η ύπαρξη δί
γλωσσων σχολείων είναι βεβαιωμένη από τις πηγές40. Ότι η ιστορία θα δικαι
ώσει τον Θεμίστιο είναι φυσικά γνωστό· η Ελληνική Οα κυριαρχήσει για να ε
ξελιχθεί σε οικουμενικό όργανο επικοινωνίας του βυζαντινού κόσμου41. Από 
την άλλη πλευρά, Οα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αυτοκρατορία προσπάθησε, 
άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι, να εφαρμόσει την πρόταση αυτή του Θεμί- 
στιου πέρα από τη γλωσσική της διάσταση και στην εκπαιδευτική της προο
πτική. Χωρίς όμως αμφιβολία, παράλληλα με την Ορθοδοξία42, η Βυζαντινή 
Οικουμένη ακουμπούσε κατά κύριο λόγο στη γλώσσα των πολιτών της43, ενώ 
η εκπαίδευση ακολουθούσε.

Αν η παρουσία του Θεμίστιου στην Κωνσταντινούπολη συνιστούσε αυτο- 
κρατορική επιλογή, το Πανδιδακτήριον, δημιούργημα του Θεοδοσίου Β' (408: 
450), αποτελεί την πρώτη θεσμική παρέμβαση του Βυζαντίου με οικουμενική 
ακτινοβολία στα εκπαιδευτικά δρώμενα (C.Th.l4.9.3=C.J.11.19.1). Ο Θεοδόσι
ος συνεχίζει, ουσιαστικά, την πολιτική που χάραξε ο Κωνστάντιος αποδεχόμε
νος, έως ένα σημείο, τα όσα είχε υποστηρίξει ο Θεμίστιος για την ελληνική 
γλώσσα, αν αναλογιστούμε ότι στο νέο αυτό ίδρυμα, το οποίο ήταν επιφορτι
σμένο με τη δημιουργία στελεχών της δημόσιας διοίκησης, οι διδάσκοντες της 
Ελληνικής και της Λατινικής ήσαν σχεδόν ισάριθμοι44. Είναι όμως σχεδόν βέ
βαιο ότι το Πανδιδακτήριο, που άνοιξε τις πύλες του τον Φεβρουάριο του 425, 
δεν κατάφερε να συνεχίσει επί πολύ τη λειτουργία του μετά τη βασιλεία του Η
ράκλειου (610-641 )45. Έκτοτε το κράτος δεν θα αναλάβει άλλες σχετικές πρω
τοβουλίες και θα περάσουν περισσότερα από 200 χρόνια για να εκδηλωθεί

to Assimilation: Syriac Attitudes to Greek Learning, στον τόμο Nina Garsoian et alii (εκδ.), East of 
Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period, Washington D.C. 1982,17-34. Πρβλ. και του 
ίδιου, Ελληνική και Συριακή, στον τόμο Α.-Φ. Χριστίδης (επιστ. επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής 
Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2001, 610-615, 640-641. Αναφορικά με την Αρμενική γλώσσα παραπέμπω 
στο αξιόλογο, από πολλές πλευρές, κείμενο του A.Terian.The Hellenizing School. Its Time, Place, 
and Scope of Activities Reconsidered, στον τόμο East of Byzantium, όπ. παρ., 175-186.

39. Koder, Antikebezüge, 108.
40. Kalogeras, Byzantine Childhood Education, 141 κ.εξ.
41. Ειδικά για τα μεταγενέστερα χρόνια βλ. Χρύσα Μαλτέζου, Diversitas linguae, στον τόμο 

Ή επικοινωνία ατό Βυζάντιο, 93-102. Αξια προσοχής και η επισήμανση του Σπ. Τρωιάνου, Δίκαιο 
και ιδεολογία στα χρόνια των Μακεδόνων, Βυζαντινά 22 (2001), 239-261, ειδ. 244-245.

42. Βλ. την παρατήρηση του Dagron, Langue de culture, 54.
43. Βλ. το άρθρο του J. Koder, Η γεωγραφική διάσταση της βυζαντινής οικουμένης, που 

δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο.
44. Lemerle, Premier humanisme, 63-64. Αναλυτικότερος ο Wilson, Scholars, 49 κ.εξ.
45. Lemerle, Premier humanisme, 77 κ.εξ.
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καινούργια κρατική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, με την ίδρυση (855) της 
σχολής της Μαγναύρας από τον καίσαρα Βάρδα46. Λίγο όμως αργότερα, κατά 
τα μέσα του 10ου αιώνα, η Συνέχεια του Θεοφάνη παρατηρεί ότι ο Πορφυρο
γέννητος ... πολλών δε εν τι/ πολιτεία ημών καλών καί άξιεπαινέτων γνώσεις 
καί λογικαί τέχναι καί έπιστήμαι, τούτων ούκ οΐό’ δπως άμεληθέντων καί πα- 
ροραθέντων ... παιόεντάς όε άρίστους προκέκρικεν ... εις Κωνσταντίνον 
πρωτοσπαθάριον ... το τών φιλοσόφων παιόοτριβεΐον όέδωκεν, εις δε το τών 
ρητόρων ’Αλέξανδρον μητροπολίτην Νίκαιας, εις δε το τής γεωμετρίας Νικη- 
φόρον πατρίκιον ... εις δε το τών αστρονόμων Γρηγόριον άσηκρήτιν (446.1- 
14). Με την ενέργειά του αυτή ο Κωνσταντίνος ... την πολιτείαν Ρωμαίων τή 
σοφίρ κατεκόσμησεν καί κατεπλοντισεν υπογραμμίζει το κείμενο (446.21- 
22)47. Δεν θα σχολιάσω άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται στη χρονογρα
φία48, όσο Οα σταθώ στους ρηματικούς τύπους άμεληθέντων καί παροραθέ- 
ντων που περιέχονται στο απόσπασμα. Ακόμη και αν γίνει αποδεκτό ότι ο 
συγγραφέας του κειμένου επεδίωξε και στο χωρίο αυτό να δώσει μεγάλη 
έμφαση στις ενέργειες του Πορφυρογέννητου μειώνοντας συνειδητά το παρελ
θόν, από την αφήγηση συνάγεται ότι η σχολή της Μαγναύρας είχε εγκαταλει- 
φθεί, πιθανότατα μετά τη δολοφονία του Βάρδα (866), και ο Κωνσταντίνος Ζ' 
φρόντισε να την ‘αναστηλώσει’49. Οι πηγές όμως σιγούν αναφορικά με τις 
τύχες της σχολής μετά τον θάνατο του Πορφυρογέννητου (959), είναι δε μάλ
λον βέβαιο ότι οι διάδοχοί του δεν έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη λειτουρ
γία της. Τα ίδια ισχύουν και για το Διδασκαλείον των νόμων, κορυφαίο δημι
ούργημα του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου (1042-1055), για το οποίο διαθέ
τουμε πολλές πληροφορίες αναφορικά με την ίδρυση και τα πρώτα χρόνια λει
τουργίας του αλλά δεν είμαστε διόλου βέβαιοι αν διατηρήθηκε στη ζωή επί 
μακράν50. Μία άκρως ενδιαφέρουσα παρέμβαση, διαφορετικού όμως επιπέ

46. Αυτόθι, 159-160, 165-167 και passim. Επίσης Speck, Kaiserliche Universität, 10-13 και 
passim.

47. Παραπλήσια με τη Συνέχεια διήγηση παραδίδει και το χφ. Vaticanus gr. 163 του ‘κύκλου’ 
του Λογοθέτη: A. Markopoulos, Le témoignage du Vaticanus gr. 163 pour la période entre 945-963, 
Σύμμεικτα 3 (1979), 83-119, ειδ. § 5,92.1-12,103-104.

48. Ας δηλωθεί πάντως εδώ ότι ο αυτοκράτορας συμμετείχε ενεργά στη λειτουργία της σχο
λής ενισχύοντας οικονομικά διδάσκοντες και διδασκόμενους (446.14-18).

49. Ο Lemerle (Premier humanisme, 263-266) διατυπώνει την υπόθεση εργασίας ότι η Μα- 
γναύρα συνέχισε χωρίς προβλήματα τη λειτουργία της έως την περίοδο του Πορφυρογέννητου. 
Δεν νομίζω ότι το κείμενο της Συνέχειας μπορεί να ερμηνευτεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Σωστά ο 
Speck, Kaiserliche Universität, 22 κ.εξ.

50. Η βασική βιβλιογραφία κυριαρχείται από τις εξής τρεις συμβολές: Wanda Wolska-Conus, 
Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque, TM 6 (1976), 223-243· της
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δου, μαρτυρείται στα χρόνια του Αλέξιου Α' Κομνηνού, οπότε ιδρύθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, κοντά στην πύλη του Ευγενίου, σχολείο, το οποίο στεγα
ζόταν στα κτήρια ενός παλαιού ορφανοτροφείου. Η ιδιαιτερότητα του σχολεί
ου αυτού, που είναι γνωστό με την επωνυμία του Αγίου Παύλου του Ορφανο
τροφείου (από τον ομώνυμο ναό που βρισκόταν εκεί κοντά), ήταν ότι απευθυ
νόταν, κατά κύριο λόγο, σε ορφανά παιδιά και μάλιστα ανεξάρτητα από την 
καταγωγή τους. Η Αννα Κομνηνή (Αλεξιάς 15.7. 9 [σελ. 484.10-485.18 Reinsch- 
Kambylis]) σημειώνει με έμφαση ότι διδάσκονταν στο εν λόγω σχολείο την 
ελληνική γλώσσα Σκύθες αλλά και Λατίνοι, εκτός φυσικά από τους εντόπιους51. 
Τα χρήματα για τη λειτουργία του ιδρύματος αυτού {(κτήσεις) καταβάλλονταν 
από το αυτοκρατορικό ταμείο, το οποίο φαίνεται ότι ακολουθούσε και άλλες 
φορές παρεμφερή πρακτική, όπως τεκμαίρεται από ανάλογο γεγονός που μαρ- 
τυρείται στις αρχές του Μου αιώνα με το σχολείο του Μάξιμου Πλανούδη52.

Με την εξαίρεση του σχολείου του Αγίου Παύλου, που αποτελεί μέσο 
σχολείο, τα ιδρύματα που προανέφερα στοιχειοθετούν απόδειξη για τη συμμε
τοχή του κράτους στην εκπαιδευτική διαδικασία, και μάλιστα σε ανώτατο 
επίπεδο, αλλά δεν πιστεύω, από την άλλη πλευρά, ότι μπορούν να μας οδηγή
σουν στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στο Βυζάντιο είχε μεικτό 
χαρακτήρα, διατηρώντας την ελεύθερη επιλογή αλλά και προτείνοντας λύσεις. 
Είναι, νομίζω, σαφές ότι η Αυτοκρατορία, ως κρατική οντότητα, δεν έδειξε εν
διαφέρον να στηρίξει θεσμικά και σε μάκρος χρόνου την υψηλότερη βαθμίδα 
της εκπαίδευσης και οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν οφείλονται είτε στον ίδιο 
τον αυτοκράτορα είτε σε άτομα του πολύ στενού του περιβάλλοντος είτε στο 
κύρος του διδάσκοντος που προκάλεσε την αυτοκρατορική παρέμβαση (Πλα- 
νούδης) είτε σε συνδυασμό ορισμένων από τις εν λόγω αιτίες. Το σκεπτικό 
αυτό αιτιολογεί και το βραχύβιο των ιδρυμάτων που δημιουργήθηκαν υπό τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον η λειτουργία τους ήταν άρρηκτα συνδεδεμέ-

ίδιας, L’école de droit et l’enseignement du droit à Byzance au Xle siècle, TM 7 (1979), 13-97· P. Le- 
merle, Cinq études sur le Xle. siècle byzantin, Παρίσι 1977,193-248. Βλ. και το τελευταίο μελέτημα 
του Σπ. Τρωιάνου, Οι σπουδές του δικαίου στο Βυζάντιο, ιδιαίτερα στη Μακεδονία κατά τον δέ
κατο τέταρτο αιώνα, Βυζαντινά 21 (2000), 475- 492, ειδ. 482-486.

51. Βλ. σχετικά Sophie Mergiali-Falangas, L’école Saint-Paul de l’orphélinat à Constantino
ple: bref aperçu sur son statut et son histoire, REB 49 (1991), 237-246. Χρήσιμος, αν και αρκετά γε
νικός, ο T.S. Miller, The Orphans of Byzantium. Child Welfare in the Christian Empire, The Catholic 
University of America Press 2003,209-246.

52. Για το σχολείο του Πλανούδη βλ. γενικά Constantinides, Higher Education in Byzantium, 
66-89- Wilson, Scholars, 230-24Γ Mergiali, L’enseignement et les lettrés, 34-42· R. H. Robins, The By
zantine Grammarians. Their Place in History, Βερολίνο - Νέα Υόρκη 1993, 201-233.
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νη με τη ζωή των ιδρυτών τους, όπως άλλωστε Οα παρατηρηθεί αργότερα και 
κατά την Παλαιολόγεια εποχή με τα σχολεία του Γεωργίου Ακροπολίτη και 
του Γεωργίου Κυπρίου53 ή με το ‘δημόσιο’ σχολείο του Ανδρόνικου Β' Παλαιο- 
λόγου (1282-1328), που διηΰθυνε ο πάντοτε κακοπληρωμένος και συνεχώς 
παραπονούμενος Θεόδωρος Υρτακηνός54. Είναι δύσκολο επομένως να γίνεται 
λόγος για εκπαιδευτική πολιτική της Αυτοκρατορίας σε ανώτατο επίπεδο με 
οικουμενικές βλέψεις.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, η χρονική περίοδος που διεκδικεί εύση
μα εκπαιδευτικής Οικουμενικότητας, αν και όχι μέσω θεσμών, είναι ασφαλώς 
η πρωτοβυζαντινή. Έως τα μέσα περίπου του 7ου αιώνα σημαντικός αριθμός 
ιδιωτικών σχολών διασκορπισμένων σε διάφορες πόλεις της Αυτοκρατορίας 
όπως στην Αθήνα, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, την Πέργαμο, την Καισά- 
ρεια της Παλαιστίνης, τη Γάζα, τη Βηρυτό κ.ά., λειτουργούσε σχεδόν απρό
σκοπτα προσφέροντας στους μαθητές εξειδικευμένη παιδεία υψηλών προδια
γραφών55. Τότε περίπου εμφανίζεται και η επωνυμία του οικουμενικόν διδα
σκάλου, την οποία φέρει ο Στέφανος ο Αλεξανδρεύς, σύμφωνα με ορισμένα 
χειρόγραφα, αλλά και οι διδάσκοντες της Νομικής Σχολής της Βηρυτού56. Η ε
πωνυμία όμως αυτή, που τη βρίσκουμε να χρησιμοποιείται ευκαιριακά για με
γάλο χρονικό διάστημα, λ.χ. για τον πολύ γνωστό Γεώργιο Χοιροβοσκό, αλλά 
με συγκεκριμένο περιεχόμενο μόνο μετά τον 11ο αιώνα, μπορεί μεν να υπο
γραμμίζει το μεγάλο κύρος του συγκεκριμένου διδασκάλου αλλά είναι καθα
ρά τιμητική και εν πολλοίς ευκαιριακή, καθώς από καμία πηγή δεν προκύπτει 
ότι ο οικουμενικός διδάσκαλος ανήκε στην κορυφή της διδασκαλικής ιεραρ

53. Constantinides, Higher Education in Byzantium, 31-49· Mergiali, L’enseignement et les 
lettrés, 15-25. Ειδικά για τον Γρηγόριο Κύπριο βλ. επίσης Angeliki Ε. Laiou.The Correspondence 
of Gregorios Kyprios as a Source for the History of Social and Political Behavior in Byzantium or, 
on Government by Rhetoric, στον τόμο W. Seibt (εκδ.), Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, 
Βιέννη 1996, 91-108 και Sofia Kotzabassi, Die handschriftliche Überlieferung der rhetorischen und 
hagiographischen Werke des Gregor von Zypern, Wiesbaden 1998,1-9.

54. Constantinides, Higher Education in Byzantium, 93-95· Mergiali, L’enseignement et les 
lettrés, 90-95. Πρβλ. και A. Karpozilos, The Correspondence of Theodoras Hyrtakenos, JÖB 40 
(1990), 275-294, ειδ. 283 κ.εξ.

55. Βλ. Wilson, Scholars, 28-60 (με ορισμένες προσωπικές θεωρήσεις) όπως και Anne 
Sheppard, Philosophy and Philosophical Schools, The Cambridge Ancient History, τόμ. XIV, 835-854.

56. Για τη Σχολή βλ. παρακάτω. Πάντως, ειδικά για τον τίτλο του οικουμενικού διδασκάλου 
στη Βηρυτό βλ. το σχόλιο του Π. I. Ζέπου,Ή Νομική παιδεία κατά τον Ζ' αιώνα, Βυζάντιον. 'Αφιέ
ρωμα οτόν Άνόρέα Ν. Στράτο, 2, Αθήνα 1986,735-749, ειδ. 742 σημ. 12.
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χίας57. Για να επιστρέψουμε όμως στις ιδιωτικές σχολές, κανένα από τα εν 
λόγω ιδρύματα δεν επέζησε κατά τα μεταγενέστερα χρόνια και η εξάλειψή 
τους από το προσκήνιο δεν οφείλεται τόσο στον θρησκευτικό παράγοντα, ο ο
ποίος, πάντως, ποτέ δεν Οα εκλείψει58, όσο σε φυσικές καταστροφές (λχ. ο σει
σμός του 551 προκάλεσε την εγκατάλειψη της Νομικής Σχολής της Βηρυτού), 
και, κατά κύριο ασφαλώς λόγο, στην κρίση που σημάδεψε την Αυτοκρατορία 
τον 7ο αιώνα με την απώλεια των εδαφών, τη συρρίκνωση του κράτους και τη 
συνακόλουθη εξαφάνιση των πόλεων59. Στα χρόνια που έπονται, το εκπαιδευ
τικό σύστημα Οα υποστεί εκ των έσω αναδιάρθρωση, καθώς το κύριο βάρος 
της μόρφωσης Οα αναλάβει το μέσο σχολείο, εκείνο του γραμματικού. Δεν εί
ναι υπερβολική η εκτίμηση ότι το σχολείο αυτό Οα αποτελέσει το εκπαιδευτι
κό κύτταρο της Αυτοκρατορίας, θα αποκτήσει με τη σειρά του αυτοτελή φήμη 
και Οα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη στοιχειώδη εκπαίδευ
ση και την ανώτερη, την έλλειψη της οποίας θα υποκαταστήσει60. Η βυζαντι
νή εκπαιδευτική Οικουμένη των διάσπαρτων ιδιωτικών σχολών με την έκτα
κτη κινητικότητα των φοιτώντων61, Οα δώσει τη θέση της σε μία άλλη Οικουμέ
νη, δραστικά συρρικνωμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη αλλ’ όχι λιγότε

57. Η ανάλυση του Lemerle, Premier humanisme, 85-88, ειδ. 85 σημ. 41-42,86 σημ. 46,87 σημ. 
49, παραμένει η πλέον νηφάλια και πειστική. Πρβλ. Speck, Kaiserliche Universität, 65 σημ. 52. Βλ. 
παραπάνω (και σημ. 28).

58. Η δολοφονία της Υπατίας (415) είναι ασφαλώς το κορυφαίο εν προκειμένω παράδειγ
μα. Για σφαιρικότερη προσέγγιση του θέματος βλ. το διεξοδικό κείμενο του Ρ. Brown, Christianity 
and Religious Conflict, The Cambridge Ancient History, τόμ. XIII, 632-664 καθώς και όσα επιση- 
μαίνονται παραπάνω (και σημ. 19). Πρβλ. τέλος καί Πολύμνιας ΑΟανασιάδη, Το λυκόφως των 
θεών στην Ανατολική Μεσόγειο· στοιχεία ανάλυσης για τρεις επιμέρους περιοχές, Ελληνικά 44 
(1994), 31-50, ειδ.44 κ.εξ.

59. Για το τεράστιο αυτό θέμα βλ. τελευταία J. F. Haldon, Byzantium in the Seventh Century, 
Cambridge 1990, 427-435. Από διαφορετική οπτική η προσέγγιση του Lemerle, Premier huma
nisme, 74-108. Πρβλ. και Mullett, Writing, 160-161,166. Τις επιδράσεις που άσκησε η βαθειά αυτή 
τομή στη λογοτεχνία μελετά η Averti Cameron, New Themes and Styles in Greek Literature: Se
venth-Eight Centuries, στον τόμο: Averii Cameron - L.I. Conrad (εκδ.), The Byzantine and Early 
Islamic Near East, 1, Princeton 1992, 81-105. Στην ίδια ευθεία και ο D. R. Reinsch, Literarische 
Bildung in Konstantinopel im 7. und 8. Jahrhundert. Das Zeugnis der Homiletik, στον τόμο G. Prato 
(εκδ.), I manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V Colloquio Internazionale di Paleogra
fia Greca, 1, Φλωρεντία 2000,29-46.

60. Mango, Byzantium, 147.
61. Kalogeras, Byzantine Childhood Education, 180-185· του ίδιου, «ΈξεπέμφΟη εις τήν βασι

λίδα τών πόλεων προφάσει μέν παιδεύσεως τής έξω παιδείας»: εκπαιδευτικές διαδρομές στο 
Βυζάντιο (5ος-9ος au), στον τόμο Ελληνικά Ιστορικά Εκπαιδευτήρια στη Μεσόγειο από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Χίος 2002, 91-103.
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ρο δυναμική, με κεντρομόλες όμως χάσεις, καθώς τα σχολεία συγκεντρώνονται 
στα εναπομείναντα μεγάλα κέντρα, κατ’ εξοχήν δε στην ίδια την Κωνσταντι
νούπολη, συλλέγοντας μαθητές από κάθε γωνία της Αυτοκρατορίας62. Η ύ
παρξη του εν λόγω σχολείου βρισκόταν σε ακόμη μεγαλύτερη συνάφεια με την 
εικόνα του διδάσκοντος· γι’ αυτόν θα πληροφορηθούν οι γονείς και λόγω α
κριβώς της (οικουμενικής) φήμης του θα αποκτήσει μαθητές. Αν και μαρτυ- 
ρούνται σχολεία με περισσότερους διδασκάλους63, γεγονός είναι ότι η εκπαί
δευση θα κινηθεί κυρίως στη βάση του ενός δασκάλου και το βυζαντινό σχο
λείο θα παραμείνει το όραμα ενός ατόμου64.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του σχολείου, όσο μπορούμε να τον ανασυστή
σουμε, δείχνει με σαφήνεια με ποιο τρόπο η εκπαίδευση προσπαθεί, μετά τον 
7ο αιώνα, να αναπληρώσει τις επιμέρους ελλείψεις. Καθώς το σχολείο του 
γραμματικού κλήθηκε αμέσως να αναπληρώσει το κενό που άφησε η μείωση 
και η εν συνεχεία εξαφάνιση των ανώτατων σχολών, δεν είναι, κατ’ ακολου
θίαν, τυχαίο ότι η δομή ενός τυπικού κωνσταντινουπολίτικου σχολικού ιδρύ
ματος κατά τη μέση περίοδο, όπως εκείνο του Ανώνυμου καθηγητή, παρου
σιάζει αρκετές ομοιότητες με τη δομή παλαιότερων σχολών, λ.χ. με τη Νομική 
Σχολή της Βηρυτού65. Όπως και στην Βηρυτό έτσι και στην Κωνσταντινούπο
λη έχουμε τους δύο παραδοσιακούς κύκλους σπουδών και στις δύο περιπτώ
σεις οι προχωρημένοι διδάσκουν (δευτερεύοντα πιθανότατα αντικείμενα)

62. Kalogeras, Byzantine Childhood Education, 194 κ.εξ. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως 
εκείνη του Ανανία του Shirak, που ανέσυρε από την αφάνεια ο Lemerle (Premier humanisme, 81 
κ.εξ.). Πρβλ. και Terian.The Hellenizing School, 180 κ.εξ.

63. Lemerle, Premier humanisme, 257-260· Speck, Kaiserliche Universität, 36 κ.εξ. Π,α παλαι- 
ότερες σχετικές μαρτυρίες βλ. ενδεικτικά Cribiore, Gymnastics of the Mind, 37-38.

64. Ann Moffatt, Science Teachers in the Early Byzantine Empire: Some Statistics, Byzanti- 
noslavica 34 (1973), 15-18, ειδ. 15.

65. Για τη Σχολή της Βηρυτού, την οποία ο Ιουστινιανός περιέλαβε, όπως είναι γνωστό, μαζί 
με την αντίστοιχη της Κωνσταντινούπολης, στην constitutio Omnem του έτους 533 (C.I.C. 1, Insti- 
tutiones, XV-XVII [Ρ. Krueger]), βλ. πάντοτε τη μονογραφία του P. Collinet, Histoire de l'École de 
droit de Beyrouth, Παρίσι 1925, αν και πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή. Πολύ προσεκτικά 
γραμμένο το υποκεφάλαιο που αφιερώνει στη Σχολή ο L. Wenger, Die Quellen des römischen 
Rechts, Βιέννη 1953,619-632. Βλ. ακόμη Lemerle, Premier humanisme, 51,85-87· F. Wieacker, Πόνοι 
τών διδασκάλων. Leistung und Grenzen der frühen oströmischen Rechtswissenschaft, στον τόμο 
Fr. Baur et alii (εκδ.), Beiträge zur europäischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht. 
Festgabe für Johannes Sontis, Μόναχο 1977, 53-89· E. Χρυσού, Πανεπιστημιακή ζωή ατά περιφε
ρειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τον έκτο αιώνα, Ιωάννινα 1986, 16-20' Marie Theres 
Fögen, Brüssel, Beirut und Byzanz. Viele Sprechen, ein Recht? Rechtshistorisches Journal 12 (1993), 
349-365, ειδ. 352-357,364-365. Για τη δομή του σχολείου του Ανωνύμου βλ. Markopoulos, Anonymi 
professoris epistulae, 8*-9*.
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στους νεοσσούς, το μάθημα γίνεται καθ’ υπαγόρευσιν, ενώ παρατηρείται κά
ποια ιδιόμορφη συμμετοχή των φοιτώντων στη λειτουργία του ιδρύματος. Δεν 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η δομή του μέσου σχολείου αποκτήθηκε με 
την πάροδο του χρόνου ή υπήρχε εξ αρχής· προσωπικά κλίνω υπέρ της άπο
ψης ότι το σχολείο διαμορφώνει, λόγω και των αναγκών που δημιουργήθηκαν, 
ένα νέο πρόσωπο, όσο και αν αυτό δεν είναι εύκολο να αποδειχτεί. Δεν μπορεί 
επίσης να αποδειχτεί αν μετά τον 7ο αιώνα τα σχολεία που υπήρχαν στις μεγά
λες πόλεις άρχισαν να πολλαπλασιάζοντας με αργούς -έστω- ρυθμούς, ή, μή
πως, το εκπαιδευτικό βάρος σήκωσαν αρχικά οι δάσκαλοι με ιδιωτικά μαθή
ματα για να ακολουθήσει η ίδρυση σχολείων66. Από ορισμένες, τέλος, επιστο
λές του Ανώνυμου καθηγητή (αρ. 9, 11, 37, 58) εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 
παρεχόμενη παιδεία δεν δεσμευόταν από χρονικά όρια· έτσι, ορισμένοι μαθη
τές σύχναζαν στο σχολείο, αν και είχαν στο μεταξύ αποκτήσει υψηλά αξιώμα
τα67. Να υποδηλώνει η συνεχής αυτή παραμονή ότι ορισμένα από τα ιδρύμα
τα αυτά λειτουργούσαν και ως χώρος παιδείας με υψηλότερες των συνήθων 
προδιαγραφές; Η ερμηνεία αυτή, ασφαλώς ελκυστική, ενισχύει τα όσα προη
γουμένως ελέχθησαν για το εκπαιδευτικό status του μέσου σχολείου.

Για να επιστρέφουμε στην οικουμενική παιδευτική αναζήτηση, κύριο χα
ρακτηριστικό του βυζαντινού σχολείου ήταν η απόλυτη προσήλωση των διδα
σκόντων στο καθιερωμένο πρόγραμμα68 και οι υψηλές απαιτήσεις που είχαν 
από τους μαθητές με συνεχείς και επίπονες ασκήσεις, οι οποίες συχνά ταλαι
πωρούσαν τους τελευταίους, όπως φαίνεται από το πολύ γνωστό αρνητικό 
σχόλιο που αφιέρωσε στη σχεδογραφία η Άννα Κομνηνή (15. 7. 9 [σελ. 485.18- 
34])69. Ότι 1] θρησκευτική επανάληψη του ίδιου προγράμματος και η συνεχής

66. Ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα παρέμειναν πάντοτε σε ισχύ είναι κοινός τόπος. Βλ. το πολύ 
ενδιαφέρον σημείωμα, 14ου αιώνα, που εκδίδεται από τον Ρ. Schreiner, Zwei Bilder aus dem by
zantinischen Schulleben, Βυζαντινά 13/1 (1985), 283- 290, ειδ. 288 κ.εξ.

67. Markopoulos, Anonymi professoris epistulae, 6*.
68. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τεκμηριωθεί η άποψη της Ann Moffatt (Schooling in the 

Iconoclast Centuries, στον τόμο A. Bryer-Judith Herrin [εκδ.], Iconoclasm, Birmingham 1977, 85- 
92, ειδ. 92) ότι μετά τη λήξη της Εικονομαχίας παρατηρείται διαφοροποίηση στο πρόγραμμα διδα
σκαλίας, καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει δεν είναι τόσο ισχυρά ενώ υπόκεινται 
και σε πολλαπλές αναγνώσεις.

69. Οι υπερβολές στις οποίες οδηγούσε η μηχανιστική άσκηση στον χώρο της ρητορικής εί
ναι αντικείμενο της πρόσφατης μελέτης της Μαρίνας Λουκάκη, Τυμβωρύχοι και σκυλευτές νε
κρών. Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντι
νούπολη του 12ου αιώνα, Σύμμεικτα 14 (2001), 143-165. ΓΙα θεωρητικότερη προσέγγιση του θέμα
τος της ρητορικής στην εκπαίδευση βλ. B. Schouler, La définition de la rhétorique dans l’enseigne
ment byzantin, Byzantion 65 (1995), 136-175.
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άσκηση δημιουργούσε μανιερισμό, δεν χωρεί αμφιβολία70. Η πολύ διαφωτιστι- 
κή μελέτη του Littlewood71, όπου ομαδοποιούνται κατά κατηγορίες τα φρα
στικά παραθέματα τα οποία χρησιμοποιούν 23 επιστολογράφοι, υποδεικνύει 
ότι οι άφθονες επαναλήψεις που βρίσκουμε στα επιστολικά κείμενα οφείλο
νται, κατά μεγάλο ποσοστό, στη σχολική άσκηση72. Αν, όμως, εξετάσουμε τα 
πράγματα από διαφορετική σκοπιά, η μονοτονία αυτή του εκπαιδευτικού 
συστήματος συνέβαλε στη δημιουργία πυρήνα λογιών με παραπλήσια μόρφω
ση -η βυζαντινή εκπαιδευτική πολιτική δεν είχε κοινωνικές ή άλλες διακρί
σεις- δεδομένα ιδεώδη, λόγω της μόρφωσης, και επικοινωνιακή λειτουργία σε 
υπέρτατο βαθμό73. Η παιδεία μορφοποίησε με τον χρόνο μία διαφορετική 
Οικουμένη, η οποία διακρίνεται για την πνευματική της διάρκεια και ισχύ, 
κάτι που το Βυζάντιο φρόντισε να διαφυλάξει πολύ καλά.

70. Πρβλ. M.J. Jeffreys, The Nature and Origins of the Political Verse, DOP 28 (1974), 141- 
195, ειδ. 174-175.

71. A.R. Littlewood, A Statistical Survey of the Incidence of Repeated Quotations in Selected 
Byzantine Letter-Writers, στον τόμο Gonimos, Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to L. G. 
Westerink at 75, Buffalo - Νέα Υόρκη 1988,137-154.

72. Είναι ασφαλώς ενδιαφέροντα τα όσα θετικά υπέρ της διδασκαλίας της γραμματικής έχει 
γράψει ο Νικηφόρος Γρήγορός. Βλ. Ruth Webb, A Slavish Art? Language and Grammar in Late 
Byzantine Education and Society, Dialogos 1 (1994), 81-103, ειδ. 93 κ.εξ.

73. Βλ. όσα πολύ σωστά σημειώνει ο Lemerle, Premier humanisme, 260.



CHRISTIAN HANNICK

ÖKUMENIZITÄT UND DIVERSITÄT 
IN DER TRADITION DES BYZANTINISCHEN GESANGS

Wenn von byzantinischem Gesang gesprochen wird, denkt man zunächst 
an die Glanzepoche der Tonkunst in der Zeit der Palaiologen, im 13. und im 14. 
Jh., und an Namen von Komponisten und Sängern wie Ioannes Kukuzeles1. Es 
ist die Epoche, die am besten dokumentiert ist. Aus dem 13., 14. und 15. Jh. sind 
zahlreiche Musikhandschriften erhalten, die alle damals gepflegten Gesangsgat
tungen und alle liturgischen Formen belegen. Die Notation, die in diesen Hand
schriften verwendet wurde, läßt sich verhältnismäßig leicht transkribieren, was 
nicht heißt, daß eine musikalische Interpretation kein Problem aufwirft. Darü
ber hinaus wird diese Periode durch das Auftreten von zahlreichen Komponi
stennamen charakterisiert2. Die Kirchenmusik tritt aus der Anonymität der ver
gangenen Jahrhunderte heraus; sie gewinnt an individuellen Merkmalen; die 
Entwicklung in den musikalischen Formen läßt sich besser erkennen; man ist 
geneigt zu glauben, daß man in die Lage versetzt wird, Stilrichtungen und indivi
duelle Kompositionsmerkmale der einzelnen Komponisten erfassen zu können. 
In dieser Epoche vermerken die Kopisten von Musikhandschriften auch 
Hinweise auf lokale Gesangstraditionen wie άγωπολιτικόν3, άγιορείτικον, θεσ-

1. Der hauptsächlichen Gestalt der byzantinischen Musikkultur aus der ersten Hälfte des 14. Jh. 
wurden mehrere Beiträge gewidmet, in denen biographisches Material gesammelt wird. Vgl. Proso- 
pographisches Lexikon der Palaiologenzeit VI, erstellt von E. Trapp, Wien 1983,34 (Nr. 13391). Siehe 
auch u. a. J. Raasted, Koukouzeles’ Revision of the Sticherarion and Sinai gr. 1230, Laborare fralers in 
unum. Festschrift Lazio Dobszay zum 60. Geburtstag, hrsg. J. Szendrei - D. Hiley (Spolia Berolinensia. 
Berliner Beiträge zur Mediävistik 7), Hildesheim 1995,261-277; J. Raasted, Koukouzeles’ Sticherarion, 
in Byzantine Chant. Tradition and Reform, Acts of a Meeting Held at the Danish Institute at Athens, 
1993,ed.Ch.Troelsgârd [Monographs of the Danish Institute of Athens 2], Athen 1997,9-21. Zur wenig 
gelungenen Monographie von L. Braschowanowa, Die mittelalterliche bulgarische Musik und Joan 
Kukuzel [Wiener Musikwissenschaftliche Beiträge 12], Wien - Graz - Köln 1984 vgl. Ch. Hannick, 
Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich 2 VII, (1985), 127-132.

2. Diese Namen sind in Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, Wien 1976-1996 erfaßt.
3. Cf. J. Raasted, The Hagiopolites in 15th Century Italy. A Note on Manuscript Terminology, 

Bollettino della Badia greca di Grottaferrata 46 (1992), 189-196.
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σαλονικαϊον4 usw., woraus man den Schluß ziehen kann, daß eine gewisse Diver- 
sität im Kirchengesang eingetreten war. Auf der anderen Seite weist die Notation 
der Musikhandschriften jener Epoche eine bemerkenswerte Einheitlichkeit auf, 
die eine Lokalisierung der Handschriften in Bezug auf ihre Entstehung unmöglich 
macht, wenn nicht inhaltliche Kriterien einen Weg in diese Richtung ebnen.

Freilich muß man von vornherein eine Differenzierung innerhalb des litur
gischen hymnographischen Repertoires vornehmen. In den traditionellen Ge
sangssammlungen Sticherarion und Hirmologion tauchen in der Regel keine 
zeitgenössischen Namen von Komponisten und kein Hinweis auf Lokaltradi
tionen auf. Vielmehr beobachtet man, daß man diese traditionellen Sammlun
gen dem damaligen liturgischen Gebrauch allmählich, aber vorsichtig anpaßt. 
Aus dem Sticherarion werden Schritt für Schritt diejenigen Hymnen für die 
Sonntage nach den acht Tönen, also die Auferstehungshymnen, herausgenom
men, wodurch das Anastasimatarion entsteht. Bei dem Umbau des Hirmolo
gion, von der alten Struktur nach den Reihen von Hirmoi für die jeweiligen 
Festtage zu der neuen Struktur nach den acht Tonarten und den neun Oden, die 
das Gefüge des Kanons am Orthros bilden, werden viele einzelne Hymnen 
ausgelassen, die im Lauf der Jahrhunderte außer Gebrauch geraten sind5.

Die oben erwähnten Merkmale der Individualität in der Kirchenmusik 
begegnen fast ausschließlich in einer neu zusammengestellten Gesangssam
mlung, in der sog. τάξις των ακολουθιών, einer Sammlung, die erst im zweiten 
Viertel des 14. Jh. auftaucht, eine Blüte im 15. Jh. erlebt und ab dem 16. Jh. aus 
dem Gebrauch verdrängt wird. In den Akoluthiai-Handschriften werden Ge
sänge überliefert, die in der bisherigen Tradition so gut wie nie aufgezeichnet 
wurden, nämlich der unveränderte Grundbestand der Offizien, Hesperinos, Or
thros und Theia Leiturgia, also vor allem Psalmverse, die unabhängig von den 
liturgischen Zeiten ohne Änderung im Offizium als Umrahmung der bewe
glichen Hymnen gesungen werden. Dieser Textbestand, d. h. vor allem Psalm
verse, vertonten im 14. Jh. zahllose Komponisten. Einige Namen von Kompo
nisten reichen noch in das 13. Jh. hinein. Gelegentlich finden sich auch in diesen 
Akoluthiai-Handschriften versifizierte Kompositionen, deren liturgische Be
deutung unklar bleibt. Sie tragen auch den unpräzisen Titel άλλαγμα. Es sind oft

4. Cf. Ch. Hannick, Thessalonique dans l’histoire de la musique ecclésiastique byzantine, Ή 
Θεσσαλονίκη μεταξύ ’Ανατολής καί Δύαεως. Πρακτικά συμποσίου τεσσαρακονταετηρίδος τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Thessalonike 1982,111-120.

5. Zur Geschichte des Hirmologion vgl. Ch. Hannick, Aux origines de la version slave de 
l’hirmologion, Fundamental Problems of Early Slavic Music and Poetry, Ch. Hannick (ed.) 
[Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia 6], Kopenhagen 1978,5-120.
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syllabische Verse, die durch eine alphabetische Akrostichis verbunden sind. Als 
Verfasser von solchen Gedichten und gleichsam Komponist der dazugehörigen 
Melodie gilt u. a. Patriarch Germanos II. von Konstantinopel (1222-1240)6.

Keine Akoluthiai-Handschrift gleicht der anderen. Alle haben ihren eige
nen Bestand an Kompositionen. Oft sind es Sammlungen, die sehr stark und 
sehr eindeutig eine lokale Tradition von zeitgenössischen Komponisten wieder
geben, sei es von Thessalonike, oder Serres7, oder Konstantinopel, oder Thessa
lien. Aus den Sammlungen mit gemischtem Inhalt, d. h. mit zeitgenössischen 
Kompositionen aus verschiedenen Gegenden, kann man die Geschwindigkeit 
und das Ausmaß der Verbreitung von musikalischen Handschriften über den 
engen Raum hinaus, in welchem sie entstanden sind, erschließen.

Obige Betrachtungen dürften gerade ausreichen, um den Belang der Di- 
versität im byzantinischen Kirchengesang verdeutlicht zu haben. Schwieriger 
erweist es sich in Bezug auf die Ökumenizität der Gesangstradition in Byzanz. 
Der neuzeitliche Begriff οικουμενικότης begegnet nämlich im patristischen 
Schrifttum nicht, und -meines Wissens- auch nicht im profanen Sprachgebrauch 
der byzantinischen Epoche. Was darunter verstanden wird, bleibt daher subje
ktiv. Ich möchte mich in den folgenden Ausführungen lediglich auf einige Aspe
kte, die durch diesen Begriff abgedeckt werden können, beschränken, nämlich 
auf die Ausstrahlung der griechisch-orthodoxen Kultur über den griechischen 
Sprachraum hinaus, ohne die Grenzen desselben genau definieren zu wollen. Es 
ist ja allgemein bekannt, dass z. B. infolge der arabischen Expansion ab dem 7. 
Jh. diese Grenzen deutlich verschoben wurden. Ökumenizität möchte ich somit 
-da es um den Kirchengesang geht- lediglich auf kulturelle Erscheinungen 
beschränken, ohne den wichtigen theologischen Gehalt des Begriffs auch in 
historischer Hinsicht berühren zu wollen.

Im Rahmen der soeben erwähnten Begriffsklärung erweist sich die Tradi
tion des byzantinischen Kirchengesangs als im höchsten Maß “ökumenisch”. 
Der Titel dieses Vortrags, der von den Veranstaltern des Symposions vorge
schlagen wurde, ist daher durchaus berechtigt. Es sei zunächst betont, daß in 
keinem der theoretischen Texte zum byzantinischen Kirchengesang der Begriff 
“byzantinisch” verwendet wird. Ή ψαλτική εστιν επιστήμη ôià ρυθμών καί με

6. So ζ. Β. Cod. Vind. theol. gr. 185, f. 230v-232r, um 1400 entstanden; vgl. H. Hunger - Ο. Kre- 
sten - Ch. Hannick, Katalog der griechischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. 
Teil 3/2: Codices theologici 101-200,'Kien 1984,372. Beginn des Gedichtes ediert bei Ch. Hannick, 
Exégèse, typologie et rhétorique dans l’hymnographie byzantine, DOP 53 (1999), 216 f.

7. So z. B. Cod. Sofia, Dujcev 201 aus dem Anfang des 15. Jh.
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λών περί τους θείους ύμνους καταγινομένη8, wie sich Gabriel Hieromonachos 
am Beginn des 15. Jh. in seinem Traktat zur Psaltike, wohl der originellsten und 
selbständigsten Abhandlung zu diesem Wissensgebiet aus der byzantinischen 
Epoche, äußert. Gabriel steht übrigens in der Tradition des Aristoteles, was die 
Theorie der Akustik, des Schalls und der musikalischen Komposition in der 
Kirchenmusik anbelangt und stellt somit eine Brücke zwischen den An
schauungen der Antike und der spätbyzantinischen Epoche dar. Indem die by
zantinischen Musiktheoretiker nicht hervorheben, daß ihre Ausführungen sich 
auf den Gesang der orthodoxen Kirche für Hymnen in griechischer Sprache be
ziehen, unterscheiden sie sich von ihren lateinischen Zeitgenossen nicht9. Die 
Psaltike bezieht sich auf den Gesang der göttlichen Hymnen. Daß der Grund
stock dieser Hymnen in griechischer Sprache abgefaßt ist, bedarf keiner Her
vorhebung. Ebenfalls allgemein bekannt ist, daß ein beträchtlicher Teil dieser 
Hymnen ins Syrische10, Georgische11, Altslavische12, seltener ins Armenische13, 
noch seltener ins Lateinische, wie z. B. die berühmten Epiphanias-Antipho
nen14, übersetzt wurde, ein Vorgang, der im byzantinischen kirchlichen Leben 
kaum thematisiert und noch weniger problematisiert wurde.

Aus dem Munde eines ausgewiesenen Kanonisten der 1. Hälfte des 13. Jh., 
Demetrios Chomatenos, erfahren wir in den Antworten an den serbischen Kral 
Stefan Radoslav (1226-1233), daßin vielen Bereichen des liturgischen Lebens το 
άγραφον έθος oder η άγραφος παράδοσις τής εκκλησίας zu νόμος geworden

8. Gabriel Hieromonachos Abhandlung über den Kirchengesang, hrsg. Ch. Hannick - G. 
Wolfram [Monumenta Musicae Byzantinae, Corpus scriptorum de re musica 1], Wien 1985,38.

9. Vgl. Ch. Meyer, Les traités de musique [Typologie des sources du Moyen-Âge occidental 85], 

Turnhout 2001.
10. Vgl. z. B. O. Heiming, Die ‘Eniânêirmen' der Berliner Handschrift Sach. 349, Leipzig 1930.
11. Grundlegend Ch. Renoux, Les hymnes de la Résurrection I: Hymnographie liturgique géor

gienne, Textes du Sindi 18 [Sources liturgiques 3], Paris 2000.
12. Vgl. u. a. Hans Rothe, Was ist “altrussische Literatur”? [Nordrhein-Westfälische Akademie 

der Wissenschaften, Vorträge G 362], Wiesbaden 2000.
13. Z. B. der berühmte Hymnos Akathistos; vgl. A. Drost-Abgarjan - H. Goltz, Eine armenis

che Übersetzung des Hymnos Akathistos. Einleitung, Edition, deutsche Übersetzung und arme

nisch-griechisches Glossar, Crossroads of Cultures. Studies in Liturgy and Patristics in Honour of 
Gabriele Winkler, hg. H.-J. Feulner - E. Velkovska - R. Taft [OCA 260], Rom 2000,193-249. Siehe 
auch Ch. Renoux, Le Iadgari géorgien et le Saraknocc arménien, Revue des études arméniennes 24 
(1993), 89-112.

14. Vgl. O. Strunk, The Latin Antiphons for the Octave of the Epiphany, Essays on Music in 
the Byzantine World, New York 1977,208-219.
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ist15. Was die liturgische Sprache und somit auch die Sprache des Kirchengesangs 
anbelangt, so sind byzantinische Zeugnisse äußerst selten. Hier sei auf die Ant
worten des Kanonisten aus dem 12. Jh.Theodoros Baisamon an Patriarch Markos 
von Alexandreia hingewiesen16. Die Frage 6 bezieht sich auf die Verwendung der 
eigenen Sprache in der Liturgie bei orthodoxen Syrern und Armeniern. Baisamon 
antwortet: Oi γοϋν όρθοόο'ξοϋντες εν πάσι, καν ώσι τής Έλληνίόος φωνής 
πάμπαν άμέτοχοί, μετά τής ιδίας διαλέκτου ίερονργήσονσιν, αντίγραφα έχοντες 
των συνήθων άγιων ευχών άπαράλλακτα, ώς μεταγραφέντα έκ κοντακίων καλ- 
λιγραφηθέντων διά γραμμάτων ελληνικών. Es geht also hier um liturgische 
Gebete des Priesters während der hl. Liturgie. Wer der griechischen Sprache 
unkundig ist, darf Übersetzungen benutzen, die aus in griechischer Sprache 
abgefaßten und niedergeschriebenen (καλλιγραφηθέντων) Texten angefertigt 
wurden. Von Hymnen und vom Gesang ist nicht die Rede, aber nichts steht im 
Wege, diese Praxis auch auf den Gesang von liturgischen Hymnen auszudehnen.

Es sei aber im Gegensatz dazu daran erinnert, daß im 13. Jh. der dem ortho
doxen, chalkedonitischen Glauben angehörende armenische Mönch Simeon aus 
dem Kloster Plindzahank' in Nordwest-Armenien byzantinische liturgische Bü
cher, darunter die άναστάσιμοι ύμνοι τής ’Οκτωήχου aus dem Georgischen, und 
nicht aus dem Griechischen, ins Armenische übersetzt hat17. Über die Ausfüh
rungspraxis dieser armenischen Texte nach dem byzantinischen Ritus, also für 
dieTzaten18, ist nichts bekannt. Eine der wenigen Erwähnungen über den Ge
sang der Armenier im orthodoxen Bereich, vielleicht sogar die einzige, bezieht 
sich gemäß den hagiographischen Schriften von Kyrillos von Skythopolis auf die 
armenischen Mönche im Sabas-Kloster bei Jerusalem im 6. Jh.19. In dieser frü
hen Epoche, vor der Aussonderung der liturgischen Riten im hierosolymita- 
nischen Milieu und vor dem Aufblühen der Hymnographie, lassen sich kaum 
Unterschiede in bezug auf Gesang im monastischen Offizium wahrnehmen.

15. F. Granic, Odgovori ohridskog arhiepiskopa Dimitrija Homatijana na pitanja srpskog kral- 
ja Stefana Radoslava, Svetosavski zbornik II [Posebna izdanja 125], Beograd 1938,162. Siehe dazu 
Chr. Hannick, Zur Rolle der orthodoxen Kirche in Südosteuropa, Hundbuch der Südosteuropa-Lin
guistik, hrsg. U. Hinrichs, Wiesbaden 1999,967 ff.

16. G. A. Rhalles - M. Potles, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων IV, Athen 1854,452.
17. Diesbezügliche Literatur bei Hannick, Zur Rolle der orthodoxen Kirche 962.
18. Grundlegend N. Ja. Marr, Arkaun, mongol’skoe nazvanie Christian v svjazi s voprosom ob 

armjanach-chalkedonitach, VV 12 (1906), 1-68; Nachdruck in N. Ja. Marr, Kavkazskij kul’turnyj mir 
i Armenija, hrsg. P. M. Muradyan, Erevan 1995,209-276.

19. Cf. J. Patrich, Sabas, Leader of Palestinian Monasticism. A Comparative Study in Eastern 
Monasticism, Fourth to Seventh Centuries [DOS 32], Washington 1995,229 ff.
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Was die Ökumenizität in der Tradition des byzantinischen Kirchengesangs 
anbelangt, so liefern die Umarbeitungen ins Georgische, Syrische und Altsla- 
vische ein deutlicheres Material. Georgische neumierte liturgische Handschri
ften des Typus Hirmologion sind ab den 10. und 11. Jh. erhalten20, die eine No
tation aufweisen, die zunächst wenig Ähnlichkeiten mit den bekannten byzanti
nischen Typen erkennen läßt. Es sind musikalische Zeichen oberhalb und 
unterhalb der Textzeile, eine Anordnung, die in byzantinischen Musikhands
chriften ungewohnt ist, außer in der ekphonetischen Notation für den Vortrag 
der biblischen Perikopen nach der lectio solemnis. Es besteht jedoch darüber 
kein Zweifel, daß aufgrund der Struktur dieser georgischen Notation ihre Ent
stehungszeit früher als das 10. Jh. anzusetzen ist, d. h., die uns erhaltenen neu- 
mierten georgischen Handschriften des 10. und 11. Jh. setzen eine ältere 
Tradition voraus, von der wir keine Spur mehr haben. Auf dieser Grundlage er
klären sich die Unterschiede im Neumensystem zwischen den gleichaltrigen 
neumierten griechischen und georgischen Musikhandschriften des 10.-11. Jh. 
Hinzu kommt die Frage des Entstehungsortes: die georgischen Handschriften 
des Hirmologion, die musikalische Zeichen aufweisen, stammen aus dem litur
gischen Umkreis von Jerusalem und unterscheiden sich textlich und inhaltlich 
deutlich von denjenigen Vertretern dieses liturgischen Buches, die der atho- 
nitischen Redaktion entstammen21. Die athonitische Redaktion beginnt ab dem 
11. Jh. durch die Tätigkeit von Georgios und Euthymios Hagioreites im Iviron- 
Kloster. Aus diesem Umkreis und in dieser Redaktion weisen die georgischen 
liturgischen Handschriften keine Musikzeichen mehr auf. Man kann daraus den 
Schluß ziehen, daß die eigenwillige georgische musikalische Notation, die in 
etwa einem Dutzend liturgischer Handschriften des 10.-11. Jh. bezeugt ist, im 
Zuge der strengen Byzantinisierung des georgischen Ritus ab dem 11. Jh., einer 
Reform, die mit der athonitischen Redaktion in Verbindung steht, aus dem Ge
brauch verdrängt wurde. Mit anderen Worten, die georgische musikalische No
tation in liturgischen Handschriften stellt ein Merkmal der hierosolymita- 
nischen Tradition dar, das den späteren zentralistischen Tendenzen in liturgi
scher Hinsicht zum Opfer fiel.

Eine solche Verdrängung von liturgischen Partikularismen betraf nicht nur 
die georgische Liturgie. Auch im griechischen Bereich beobachten wir eine ähn
liche Tendenz: das sabaitische und hierosolymitanische hymnographische Erbe

20. Cf. G. I. Kiknadze, Nevmirebuli dzlispirni (felnaceri A-603), Tbilisi 1982.
21. Vgl. P. Jeffery, The Sunday Office of Seventh-Century Jerusalem in the Georgian 

Chantbook (Iadgari): A Preliminary Report, Studia Liturgica 21 (1991), 52-75.
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wird ab dem späten 9. und im 10. Jh., im Zuge der liturgischen Reformen ab dem 
Ende des Ikonoklasmus, aus den liturgischen griechischen Büchern verdrängt, 
dann entfernt. Diesen Reformen zum Opfer fielen viele Kompositionen etwa 
von Andreas von Kreta, Sophronios von Jerusalem, und vorwiegend von den 
sabaitischen Hymnographen aus der Epoche des Johannes Damaskenos22. Die 
Werke des Damaskenos konnten auch nicht alle gerettet werden. Hier sei ein 
einziges Beispiel angeführt: im Zyklus der Oktoechos gibt es eine Reihe von 
achtzig Stichera anastasima für die Sonntage in den acht Tönen. Diese Stichera 
tragen in den ältesten Handschriften aus dem Sinai-Kloster aus dem 10.-11. Jh. 
die Überschrift τά όγδοήκοντα. In den späteren liturgischen Büchern finden 
sich nur noch vierundsechzig solcher Texte. Diejenigen, die für den Son
ntagabend vorgesehen waren, nach dem älteren hierosolymitanischen Ritus, 
wurden einfach im Zuge der Reform, die von Konstantinopel ausging, ausgelas
sen. Manchmal blieb aber die Überschrift τά όγδοήκοντα auch für die Gruppe 
der übrig gebliebenen vierundsechzig23.

In einem Teil des Repertoires des georgischen Hirmologion in der ersten 
Redaktion beobachtet man, daß die georgische Übersetzung aus dem Griechi
schen den griechischen Satzbau genau nachahmt und vor allem die rhythmische 
Einteilung des Originals beibehält. Die Methoden der Adaption vom Grie
chischen ins Georgische lassen auch zu, daß, um das metrische Schema des Ori
ginals zu bewahren, gewisse Änderungen in der Wortwahl vorgenommen wer
den. Es geht also um die Beibehaltung der Silbenzahl innerhalb des Grundprin
zips der Isosyllabie. Da im Georgischen der Wortakzent keine differenzierende 
Funktion hat, wird bei der Übertragung auf die Homotonie nicht geachtet. Ich 
betone nochmals, daß diese metrische Übereinstimmung zwischen griechischem 
Original und georgischer Übersetzung nicht in allen Hymnen in der ersten Re
daktion, sondern nur teilweise zu beobachten ist. In den Texten nach der zwei
ten Redaktion, deren handschriftliche Vertreter nie neumiert sind, spielt dies 
keine Rolle. Hinzu kommt, daß in vielen Fällen, aber nicht überall, bei georgis
chen Hirmoi, auf das griechische Original durch Angabe des griechischem Inci-

22. Cf. Ch. Hannick, Hymnographie et hymnographes sabai'tes, The Sabaite Heritage in the 
Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, J. Patrich (ed.) [Orientalia Lovaniensia 
Analecta 98], Leuven 2001,217-228.

23. Cf. C. Hannick, Le texte de l’Oktoechos, Dimanche-Office selon les huit tons [La prière des 
églises de rite byzantin 3], Chevetogne 1972,46.
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pits in georgischer lautlicher Transkription hingewiesen wird, also z. B. Uk' en 
sop'ia für Ονκ εν σοφίςι24.

Diese zwei Merkmale, die Beibehaltung des griechischen Metrums und der 
Hinweis auf die Lautung des griechischen Originaltextes, weisen darauf hin, daß 
die musikalische Ausführung des georgischen Textes in Verbindung mit dem 
griechischen Original steht. Die wenig entwickelte Notation, die nicht alle Silben 
des georgischen Textes betrifft, galt bis vor wenigen Jahren als unentzifferbar, 
zumal ihre schriftliche Tradition ab dem 11. Jh. abbricht. Die Aufteilung der 
Zeichen auf zwei Ebenen, oberhalb und unterhalb der Textzeile, ließ sogar an eine 
polyphonische Ausführung denken25. Anhand ausgewählter Beispiele, die 
keineswegs für das gesamte Repertoire stellvertretend sein können, konnte ich vor 
wenigen Jahren in einem noch unveröffentlichten Vortrag unter Beweis stellen, 
daß die Notation des georgischen Texts im Vergleich mit der ältesten Stufe der uns 
bekannten byzantinischen Notation, d. h. aus dem 10. Jh., die gleichen Stellen mit 
etwa den gleichen Markierungen hervorhebt. Ich betone nochmals die Grenzen 
dieser Beobachtungen: es handelt sich um eine relativ enge Anzahl an Beispielen, 
die als beweiskräftig erachtet werden können. Darüber hinaus verfügt die 
georgische Notation jener Epoche über viel weniger Differenzierungsmerkmale 
als die zeitgenössische byzantinische Notation. Das Ergebnis bleibt aber unter 
Beachtung der liturgiehistorischen Stränge nachvollziehbar: georgische Hymnen 
wurden im liturgischen Umfeld von Jerusalem nach ähnlichen -wenn nicht 
identischen- Melodien gesungen, wie die griechischen Hymnen zu jener Zeit und 
in jenem Umfeld. Nach den liturgischen Reformen des 9.-10. Jh., die sicherlich 
auch die byzantinische musikalische Notation betroffen haben, hat man die 
georgischen Texte der zweiten Redaktion nicht mehr neumiert.

Die Frage der syrischen Übersetzungen byzantinischer liturgischer Hym
nen läßt sich in unserem Zusammenhang viel schneller behandeln, zumal die 
erhaltenen neumierten Denkmäler eine geringfügige Zahl ausmachen. Es geht 
um syro-melkitische Handschriften des 12.-13. Jh., also verhältnismäßig späte

24. Cf. H. Métrévéli - B. Outtier, Contribution à l’histoire de l’hirmologion: anciens hirmologia 
géorgiens, Le Muséon 88 ( 1975), 345 sq.; Ch. Hannick, Das musikalische Leben in der Frühzeit Bulgariens 
aufgrund literarischer Quellen des frühslavischen Schrifttums, Byzantinoslavica 49 (1988), 31 f.

25. Zur Forschungsgeschichte vgl. Ch. Hannick, Byzantinische, altslavische, georgische und 
armenische Musik, Lexikon des Mittelalters 2 (1983), 1208-1221. Im Gegensatz zum armenischen 
Bereich (vgl. R. At'ayan, The Armenian Nettine System of Notation, transi. V. N. Nersessian, Richmond 
1999) gibt es nur sehr wenige Arbeiten auf dem Gebiet der mittelalterlichen georgischen Notation.
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Zeugnisse der byzantinischen Tradition in syrischer Sprache26. Diese seltenen 
neumierten Zeugnisse stammen vorwiegend aus dem Sinai-Kloster, d. h. aus 
einem mehrsprachigen Milieu außerhalb des syrischen Sprachgebiets. Trotz der 
relativ jungen Datierung dieser Handschriften wird in ihnen die damals bereits 
außer Gebrauch geratene paläobyzantinische Notation verwendet. Auf diese 
Weise war eine textliche Adaption leichter möglich.

Interessanter stellt sich die Frage der slavischen Übersetzungen byzantini
scher liturgischer Hymnen. Aus dem Gebiet, in welchem die ersten Überset
zungen ab dem späten 9. Jh. entstanden, aus Bulgarien, sind uns keine musika
lischen neumierten Denkmäler vor dem 12. Jh. erhalten. Ich übergehe hier ein 
Keramikfragment mit notierten Psalmtexten für die Prokeimena in griechischer 
und altbulgarischer Sprache aus dem 9.-10. Jh. aus Preslav27. Ab dem späten 11. 
Jh. und verstärkt im 12. Jh. wurden in der Kiever Rus’ alle für den Gottesdienst 
notwendigen Bücher ins Altslavische übersetzt und abgeschrieben, wahr
scheinlich unter Benutzung von bereits in Bulgarien angefertigten Teilüber
setzungen. Aus dem 12. Jh. ist uns aus der Kiever Rus’ das gesamte Repertoire 
der byzantinischen liturgischen Bücher, mit musikalischen Zeichen versehen, 
erhalten28. Die Notation entspricht vollständig der paläobyzantinischen Nota
tion, ist also unter Heranziehung von Denkmälern in der nächsten Notationsstu
fe entzifferbar.

Auf breiten Strecken läßt sich beobachten, daß die altslavischen litur
gischen Texte musikalisch mit den byzantinischen übereinstimmen, gelegentlich 
sogar in der metrischen Struktur29. Oliver Strunk demonstrierte vor fast vierzig

26. Siehe u. a. H. Husmann, Ein syro-melkitisches Tropologion mit altbyzantinischer Notation 
Sinai syr. 261, Band I (Göttinger Orientforschungen, Syriaca 9), Wiesbaden 1975; J. Raasted, Zur Er
forschung der paläobyzantinischen Musikquellen, Palaeobyzantine Notations. A Reconsideration of 
the Source Material, J. Raasted - Ch. Troelsgârd (eds.), Hernen 1995,9 f.

27. Cf. E.Tonieva, Keramikplatte aus Preslav mit Prokeimena-Repertoire aus dem 9./10. Jahr
hundert als altbulgarischcs Musikdenkmal, Symposion methodianum - Beiträge der internationalen 
Tagung in Regensburg (17.-24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method, hrsg. 
K.Trost - E. Völkl - E. Wedel, Neuried 1988,315-340; allg. dazu E. Tonceva.The Bulgarian Liturgical 
Chant (9th - 19th Centuries), Ch. Hannick (ed.), Rhythm in Byzantine Chant. Acta of the Congress 
held at Hernen Castle in November 1986, Hernen 1991, 141-193, bes. 143.

28. Cf. u. a. H. Rothe, Die Stellung der Handschrift 162 der Synodalsammlung des Staatlichen 
Historischen Museums in Moskau (GIM, Sin. 162) unter den ältesten ostslavischen Menäen- und 
Musikhandschriften, in: Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember, Teil 5: Facsimile der 
Handschrift Sin. 162, hrsg. H. Rothe [Patristica slavica 7], Wiesbaden 2000, XXVII-XLV.

29. Bahnbrechend erwies sich in dieser Hinsicht die Arbeit von R. Jakobson,The Slavic Response 
to Byzantine Poetry, Actes du XIle Congrès international d’études byzantines I, Beograd 1963,249-267.
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Jahren diesen Aspekt der Adaption byzantinischer Melodien ins Slavische an
hand des bekannten Hirmos des 6. Tons (2. plagalen) für die 9. Ode Τήν τιμιω- 
τέραν των Χερουβίμ in der altslavischen Fassung des 12. Jh. nach dem Stiche- 
rarium chilandaricum 30730. In der Regel jedoch weist die metrische Struktur 
der altslavischen Texte Unterschiede zum griechischen Original auf, die dann 
musikalisch durch Tonwiederholung oder geringfügige melodische Adaptionen 
aufgefangen werden.

Es bliebe noch, an den bekannten Fall der Übersetzung und musikalischen 
Adaption von Hymnen über die Taufe Christi vom Griechischen ins Lateinische 
zu erinnern. Dies geschah im ersten Viertel des 9. Jh. im Umfeld Karls des 
Großen31. Text und Melodie stimmen in den beiden Sprachen überein.

Es ist unbestritten, daß auch im Bereich der Tonkunst die byzantinische 
Ästhetik normativen Charakter besaß und zur Nachahmung auch außerhalb des 
griechischen Sprachgebiets anregte. Gewiß trugen auch die pluriethnischen 
Zentren wie das Katharinen-Kloster auf der Sinai-Halbinsel oder die Athos- 
Klöster dazu bei. Die Entwicklung von selbständigen Zügen, bei den Georgiern 
und bei den Slaven, läßt jedoch erkennen, daß die Ökumenizität im Bereich der 
byzantinischen Gesangstradition keinen Zwang darstellte. Vielmehr entsprach 
sie einem Zug des άγραφον έθος τής έκκλησίας, um den oben erwähnten Aus
druck des Demetrios Chomatenos wieder aufzugreifen.

30.0. Strunk, Zwei Chilandari Chorbücher, in: Anfänge der slavischen Musik, Bratislava 1966,65- 
76; ders.,Two Chilandari Choir Books, Essays on Music in the Byzantine World, New York 1977,220-230.

31. Vgl. oben Anm. 14.
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THE ECUMENICAL CHARACTER OF BYZANTINE ARCHHECIURE: 
THE VIEW FROM CAPPADOCIA

Byzantine architecture exhibits a great diversity of forms and styles within 
the boundaries of the empire, and during the Middle Ages it had an enormous 
impact on neighboring civilizations1. Its legacy is still evident in modern Greece, 
Russia and the Balkans, and even in the designs of modern architects as diverse 
as Frank Lloyd Wright and le Courbusier.The Byzantine Empire was an ecume
nical empire, both comprising and interacting with many different ethnic, lingui
stic, and religious groups. Rather than pursue its impact beyond its chronological 
and temporal boundaries, I believe its ecumenical character becomes more evi
dent when we examine its cultural production in depth. Accordingly, in this pa
per I shall limit my remarks to the architecture of one region of the Byzantine 
world and suggest its potential for expanding our view of Byzantine civilization.

The region of Cappadocia in central Turkey is better known today for its 
geology than for its architecture, and better known to tourists than to Byzanti- 
nists. Cappadocia preserves at least 700 rock-cut churches, of which perhaps 
one-third retain significant elements of their painted decoration, as well as mo
nasteries, houses, towns, “underground cities”, and countless other examples of 
non-ecclesiastical architecture2. In terms of material culture, the area is unriva
led in the Byzantine world. Yet, the monuments of Cappadocia have never 
found their rightful place in the canon of Byzantine art and architecture, and in

1. For a recent assessment, see R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999; 
for the impact of Byzantine architecture on neighboring regions see C. Mango, Byzantine 
Architecture, New York 1975,296-350.

2. For Cappadocia, see L. Giovannini (ed.), Cappadocia, Geneva 1971; and most recently, M. 
Sözen, Cappadocia, Istanbul 1998; and C. Jolivet-Lévy, La Cappadoce: Mémoire de Byzance, Paris 
1997; eadem, La Cappadoce médiévale, Zodiaque 2002. I thank my assistants and travelling 
companions of 1997, îzel Co§kun, Veronica Kalas, and Warren Woodfin, for informed conversations 
and sharing of ideas in situ.
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stead are marginalized as eccentric and provincial3.1 believe we still have much 
to learn from Cappadocia, and that the region can fill many lacunae in our 
knowledge of Byzantine architecture - that is to say, I believe there is an ecume
nical dimension to Cappadocia.

My interest in Cappadocia began modestly with one church, the Çanh Kili- 
se near Aksaray (fig. 1), which attracted me because of its similarity to the archi
tecture of Constantinople. Normally dated to the eleventh century, the naos of 
Çanh Kilise has a cross-in-square plan and is finely constructed of brick and sto
ne. The two-storied narthex and an annexed chapel are slightly later additions. 
Textbooks suggest that a mason from Constantinople was responsible for Çanh 
Kilise. For example, Professor Krautheimer concluded, “In short, the design ... 
stems from Constantinople and was executed by a crew in which at least some 
members must have been trained in the capital”4. Indeed, the finely detailed fa
çades of alternating bands of brick and stone encourage this view, as do the step
ped pilasters with half-columns, the faceted apses, the brick decoration in the 
spandrels, and the thick mortar beds in the brick courses.

However, despite the outward similarities, the plan of the naos tells a diffe
rent story: it is an abbreviated cross-in-square, lacking the extra sanctuary bays 
characteristic of the churches of the capital. Similarly, a closer view of the 
construction technique emphasizes the differences: unlike the buildings of Con
stantinople, in which brick formed leveling courses extending through the thick
ness of the wall, the cut stone and brick of the Çanh Kilise are simply facing on 
a rubble core. Brick was used only on the outer, more visible surfaces of the 
building. Its use in the building is limited - apparently only a small quantity of 
brick was to be had, and it was probably imported. The vaulting was similarly 
constructed of stone rather than of brick. All of this distinguishes the building 
from the typical construction of Constantinople. None of the distinctive, Consta- 
ntinopolitan features of the naos appear in the later additions - the narthex and 
chapel - which are entirely of stone and are detailed in the local style. These 
things considered, I concluded that in its outward appearance, Çanh Kilise was 
meant to look like a building from Constantinople, adding an element of presti
ge to the settlement, but that it was constructed by local masons5.

3. For an attempt to address this problem, see A. Wharton, Art of Empire: Painting and 
Architecture of the Byzantine Periphery, Penn State 1988,1-55.

4. R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, [4th revised edition with S. 
Cürcic], Harmondsworth 1986,423-424.

5. For initial observations on the church architecture, see R. Ousterhout.The 1994 Survey at 
Akhisar-Çanh Kilise, XIII. Araçtirma Sonuçlart Toplantisi, Ankara 1996,165-180; and idem. Master 
Builders, 27-28.
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I was attracted to Çanli Kilise by the impressive church, but I quickly reali
zed that in order to properly assess its architecture, I would first have to come 
to grips with its context - that is, the site, an extensive rock-cut settlement6. O- 
ver the course of four summers, 1994-97, my students and I worked to document 
the site. Surprisingly this was the first such effort in Cappadocia, where normal
ly the monuments have been studied out of context, with almost all attention gi
ven to the painted programmes of its churches. Today, Çanli Kilise is abandoned, 
a picturesque ruin below the mountain of Hasan Dagl. It is set into an unstable 
slope of stratified ash and tuff below a limestone plateau. The original dedica
tion of the church and the name of the settlement are unknown: the name Çanli 
Kilise means “Bell Church” according to the local Greek tradition, because of a 
mysterious tintinnabulation heard in the vicinity of the church.

The settlement extends more than a kilometer in length (fig. 2). We re
corded more than twenty-five large, rock-cut living units, as well as dozens of 
smaller, simpler ones. Most commonly, the large units consist of a series rooms 
organized around three sides of a courtyard cut into the slope of the hill (figs. 3- 
4). There is often evidence of a rock-cut portico along the main façade. Many of 
the rooms have distinctive plans, and most units preserve a large, centrally posi
tioned hall.The halls are often lavishly articulated and may be set either longitu
dinally or transversally. Many units preserve smaller cruciform or centrally- 
planned halls. Many units preserve chapels as well, normally set off to one side 
- we documented thirty churches and chapels in and around the settlement. 
They also have rooms that may be identified as kitchens, storerooms, cisterns, 
stables, dovecotes, and places of refuge.

What kind of settlement was Çanli Kilise? The standard interpretation is 
that the settlements of Cappadocia are almost exclusively monastic7. A sort of 
mythology was created by early travelers to the region and repeated by count
less scholars and tour guides, that monks fleeing persecution sought refuge in 
the barren wilderness of Cappadocia, and these communities became so popu
lous that, in the words of Spiro Kostof, “the land became as sacred at Mount

6. For much of what follows, see R. Ousterhout.The 1995 Survey at Akhisar-Çanh Kilise, XIV 
Aratfirma Sonuçlari Toplantisi, Ankara, 1997, vol. 1,435-454; idem,The 1996 Survey at Akhisar-Çanh 
Kilise, XV. Ara§tirma Sonuçlari Toplantisi, Ankara 1998, vol. I, 45-57; idem, The 1997 Survey at 
Akhisar-Çanh Kilise, XVI. Ara§tirma Sonuçlari Toplantisi, Ankara 1999, vol. I, 49-59; idem, Survey 
of the Byzantine Settlement at Çanli Kilise in Cappadocia: Results of the 1995 and 1996 Seasons, 
DOP 51 (1997), 301-306.

7. See the otherwise exemplary study of L. Rodley, Cave Monasteries of Byzantine 
Cappadocia, Cambridge 1985.
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Sinai or the desert of Sohag”8. Yet there are no Byzantine texts to support this 
claim. Although the rock-cut units of Cappadocia are usually termed “courtyard 
monasteries,” only one at Çanli Kilise could be clearly identified as a monastery 
(fig. 5)9. Its plan was considerably less well organized than the courtyard units, 
but it included a barrel-vaulted chapel and a trapeza side by side - the latter 
identified by its rock-cut table and benches. Such distinctive features were only 
found in this one example.

Elsewhere, many of the so-called “courtyard monasteries” at Çanli Kilise 
were found to lack prominent churches and to have no clearly defined trapeza. 
And all of them have a prominent hall as the main feature. Could these have 
been family dwellings? I note that the standard organization, with rooms around 
three sides of a court, a porticoed facade, and perhaps a chapel set off to one si
de, is exactly the same as we find at the tenth-century Myrelaion Palace in Con
stantinople, as its excavated foundations suggest10. The presence of a church or 
chapel, of course, does not indicate that the complex was a monastery, for most 
Byzantine residences of consequence were equipped with a family chapel, com
plete with a priest, as Byzantine legislation of the period indicates11.

All considered, I believe the rock-cut units may reflect domestic architectu
re in masonry. Our site was most likely a prosperous town, perhaps associated 
with the nearby fortress of Akhisar, known from the Arab sources as Hisn Sinan 
- not a monastic settlement12. If this interpretation is correct, it suggests that 
Cappadocia may be an untapped resource for the study of Byzantine domestic 
architecture-something poorly preserved elsewhere. Çanli Kilise thus led me to 
investigate a number of issues that broadened my perspective of Byzantine ar
chitecture considerably.

In terms of domestic architecture, the courtyard complexes show remarka
ble variety in both plan and appearance. There is a general attempt to replicate 
the features of masonry architecture, perhaps of urban residences. The plans ex
hibited great variety but had several common features. Most examples included 
two well-defined ceremonial spaces: a long hall and a centralized hall, with a

8. S. Kostof, Caves of God, 2nd ed., Oxford 1989,19.
9. Rodley, Cave Monasteries, 11.
10. C.L. Striker, The Myrelaion (Bodrum Carnii) in Istanbul, Princeton 1981, pi. 26.
11. See Les nouvelles de Léon le Sage, P. Noilles and A. Dain (eds.), Paris 1944,21 ff. (novel 4); 

59 ff. (novel 15). This problem is discussed more fully in R. Ousterhout, Questioning the 
Archaeological Evidence: Cappadocian Monasteries, Work and Worship at the Theotokos Evergetis, 
M. Mullett and A. Kirby (eds.), Belfast 1998,420-431.

12. For the fortress, see F. Hild and M. Restle, Kappadokien, [TIB 2], Vienna 1981,207-208.
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cruciform or cross-in-square plan, as well as a chapel. I am unsure how to define 
the function of the formal spaces: were they common living spaces, reception 
rooms, audience halls, or triclinia? Thomas Mathews has suggested that there 
was segregation by sexes within the houses, possibly with the larger hall for men 
and the smaller hall for women, although the sources are equivocal on this 
point13. The utilitarian rooms were less well-defined architecturally, but their 
functions were often clear: the kitchens were equipped with a conical chimney; 
cisterns extended below floor level and were often plastered internally; store
rooms were often irregular, with carved niches for storage; stables were lined 
with rock-cut mangers for feeding; dovecotes were irregular, isolated, and lined 
with pigeonholes; occasionally oil or wine presses could be identified as well.

Most of the well-organized complexes preserved evidence of a porticoed 
façade, providing the units with a regular, formalized appearance. At Çanli Kili- 
se, most had an open portico on the lower level, providing access to the main 
rooms of the complex. The porticoes were decorated internally similar to the 
halls, with decorative niches. Above the open portico was a blind arcade, often 
with irregular dovecotes carved behind it. The deterioration of the rock has cau
sed most of the porticoes to collapse, and now we can see only the decorated 
interior wall of the portico and the dovecotes above. At Çanli Kilise, only one 
façade is well-preserved, perhaps because of the relatively small openings on the 
lower level (fig. 6).

Elsewhere in Cappadocia, however, numerous closed, multi-stored façades 
are preserved, detailed with superimposed arcades. Visible from a distance, the
se were no doubt meant to impress as emblems of power. Most of the multi-sto
ried façades actually had rather simple interior spaces behind them, as for exam
ple the mansions at Açik Saray (fig. 7) and at Yaprakhisar (fig. 8)14.That is to say, 
there is no direct relationship between the architectonic nature of the façade 
and structural and spatial divisions of the spaces behind it, and their function 
was primarily symbolic. The architectural forms are nevertheless impressive, 
calling to mind something like the façade of the Late Byzantine palace known 
as the Tekfur Saray in Constantinople, which has an open arcade on its lower

13. T.F. Mathews and A. Daskalakis-Mathews, Islamic-Style Mansions in Byzantine 
Cappadocia and the Development of the Inverted T-Plan, Journal of the Society of Architectural 
Historians 56 (1997), 294-315.

14. For Açik Saray, see Rodley, Cave Monasteries, 121-150 and P. Verzone, “Gli monasteri di 
Açik Saray in Cappadocia,” Cahiers Archéologiques 13 (1962), 119-136; for Yaprakhisar, see V. 
Kalas, Rock-Cut Architecture of the Peristrema Valley: Society and Settlement in Byzantine 
Calladocia, Ph.D. dissertation, Institute of Fine Arts at New York University 2000,107-117.
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level and two stories above15. Like many of the Cappadocian mansions, the faça
de of the Tekfur Saray is treated decoratively, and the window arcades of the 
upper levels are not aligned vertically.

I believe the Cappadocian façades are best understood in a broad, Mediter
ranean context. Comparisons could also been made with the sixth-century Sasa- 
nian palace at Ctesiphon, where the great iwan was originally flanked by arca
ded façades that exhibit a similar decorative quality and lack of vertical align
ment16. Umayyad and Abbasid palaces often had similarly arcaded façades, as 
for example at Khirbet al-Mafjar (second quarter of the eighth century) and 
Ukhaidir (c. 778)17. Looking further westward, Venetian palaces share this com
mon vocabulary of façade articulation, as for example in the Ca’ Loredan and 
the Ca’ Farsetti (c. 1200), and the now much remodeled Fondaco dei Turchi 
(thirteenth century)18. These similarities have caused a great deal of speculation 
about cultural interaction in the medieval Mediterranean.

Recently Thomas Mathews and Annie-Christine Daskalakis-Mathews have 
attempted to associate the forms of Cappadocian houses with those of the Isla
mic world, based on the common elements of the so-called inverted T-plan and 
the arcaded façades19. Certainly there was considerable interchange between 
Byzantium and the Islamic lands to the east, and there are accounts of Arab- 
style palaces in Constantinople - notably the famed Bryas Palace built during 
the period ofTheophilos in an Asian suburb20. As Mathews and Daskalakis-Ma
thews point out, the inverted T-plan appears prominently in a variety of early 
Islamic palaces. For example, at the eighth-century palace of Ukhaidir, one finds 
the arrangement repeated four times in two bayts or courtyard units, with a long 
portico connecting to a central hall21. The same planning scheme appears in less

15. W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tübingen 1977,244-247.
16. G. Hermann, The Iranian Revival, London 1977,21,126-127.
17. O. Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven 1973, figs. 67-68.
18. See most recently D. Howard, Venice and the East: The Impact of the Islamic World on 

Venetian Architecture 1100-1500, Yale 2000, 133-169, with excellent illustrations, who argues for 
Islamic inspiration for the visual forms of these buildings. Krautheimer, Early Christian, 376, among 
others, has suggested a Byzantine precedent.

19. Mathews and Daskalakis-Mathews, Islamic-Style Mansions.
20. S. Eyice, Istanbul’da Abbâsi saraylarmm benzeri olarak yap'lan bir Bizans saray: Bryas 

sarayi, Belleten 23 (1959), 79-104; but see A. Ricci, The Road from Baghdad to Byzantium and the 
case of the Bryas Palace in Istanbul, in Byzantium in the Ninth Century, Dead or Alive?, L. Brubaker 
(ed.), Aldershot 1998, 131-149, who has demonstrated that the remains normally identified as the 
Bryas Palace are more likely those of a monastery.

21. Mathews and Daskalakis-Mathews, 304-39.
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prestigious domestic situations as well, such as the tenth-century houses of 
Fustat22.

Although the evidence seems compelling, it may be argued that the in
verted T-planning arrangement is generic across the Mediterranean and across 
the centuries. One may find something similar in Roman and Early Christian 
domestic and ecclesiastical architecture as well. The audience hall of the Late 
Roman villa at Piazza Armerina, for example, is preceded by a broad narthex 
that connects to the courtyard23. Similarly, most Early Christian churches, with 
the basilica preceded by a narthex, form a similar inverted T-configuration. In 
addition, the Constantinopolitan residence which Mathews and Daskalakis- 
Mathews identify as tenth century is more likely from the fifth or sixth century, 
thus representing a continuation of a Late Antique tradition, rather than an Isla
mic import of the Middle Byzantine period24. Even the mosaic peristyle excava
ted by the Walker Trust within the confines of the Great Palace in Constantino
ple, which may now be dated to the sixth century, follows a similar configura
tion25. Clearly, there are significant precedents for this type of planning within 
the boundaries of the Byzantine Empire.

Perhaps more importantly, the rock-cut mansions of Cappadocia follow a 
variety of planning schemes in addition to the inverted T-plan. Mathews and Da- 
skalakis-Mathews focused their discussion on the so-called Hallaç Manastir, one 
of the largest and best preserved of the courtyard complexes. Indeed, Lynn Rod- 
ley’s study, on which theirs is based, gathers selectively only the better-organi
zed complexes of the region. Even within Rodley’s corpus, a wide range of plans 
is evident. In the examples studied in the settlement at Çanli Kilise, some had 
halls set parallel to the portico, while others apparently combined the functions 
of hall and portico into a single space.

All of this is not to discount the similarities in planning with the Islamic 
monuments, for the similarities are clearly there. It is worth noting, however, 
that Byzantine and Islamic cultures shared a common ancestry in Roman archi
tecture, which utilized both porticoed façades and ceremonial halls as common 
elements in palace architecture. Still, considering the level of cultural inter
change across the Mediterranean that had been achieved by the Middle Byza
ntine period, we might suggest that a sort of architectural lingua franca had de-

22. Ibid, fig. 21.
23. R.J.A. Wilson, Piazza Armerina, London 1983.
24. Mathews and Dalkalakis-Mathews, 310 and fig. 25.
25. W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls Tübingen 1977, 229-237 and 

W. Jobst, B. Erdal, and C. Gurtner, Istanbul Biiyiik Saray Mozayigi, Istanbul 1997,58-61 for dating.
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veloped among the elite. As has been emphasized in the shared tastes for luxury 
goods, textiles, and even ceramic production, it would seem that forms associa
ted with prestige architecture were recognizable and similar across the Mediter
ranean, probably with influences going more than one direction26. In fact, rather 
than speaking about architectural borrowings and appropriations, it may be 
more correct to speak of the development of a common “language of power” 
among the mobile elite, and that this is what is ultimately reflected in the rock- 
cut architecture of Cappadocia. Nevertheless, in their selection of an appropria
te architectural vocabulary, the provincial elite of Cappadocia would have 
wanted to demonstrate their relationship to the center, rather than to the peri
phery - that is to say, the cosmopolitan court culture of Constantinople would 
have been the most immediate source of inspiration.

The problems encountered in the interpretation of sites in Cappadocia are 
also instructive for our picture of Byzantine monasticism. Too often our image 
of a monastery is limited to Mount Athos, where the surviving complexes are 
primarily Post-Byzantine in date, or to the cloisters of Western Europe. At 
certain levels of society, however, Byzantine monastic planning may have been 
more closely associated with domestic architecture27. Paul Magdalino has noted 
the similarities between Byzantine household organization and monastic orga
nization28. There are also numerous instances of houses converted to mona
steries, apparently without significant change. The Myrelaion Palace in Consta
ntinople, for example, was converted to a nunnery shortly after its completion29. 
Conversion of secular properties was a major concern in the Middle Byzantine 
period, and there must have been similar transformations of estates to mona
steries within Cappadocia as well.

Probably the settings for Byzantine monasticism were as varied as Byzanti
ne society itself, and we should not be content with a single organizational mo
del. Looking at well-organized complexes with ceremonial spaces and chapels, 
we might easily forget that the life of the ruling elite also required formal set
tings, even in the provinces. However, without the survival of indicative features, 
or the possibility of proper archaeological examination, it may be impossible to 
tell if a well-organized rock-cut complex was originally a house or a monastery.

26. A point also emphasized by S. Redford, Landscape and the State in Medieval Anatolia: 
Sseljuk Gardens and Pavilions ofAlanya, Turkey, Oxford 2000,87-90.

27. As I have discussed in Ousterhout, Questioning the Architectural Evidence, esp. 428-431.
28. P. Magdalino, The Byzantine Aristocratic Oikos, in The Byzantine Aristocracy, [BAR 

International Series 221], M. Angold (ed.), Oxford 1984,92-111.
29. Theophanes Continuatus, I. Bekker (ed.), [CSHB],Bonn 1838,402.
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Scholars should not make assumptions one way or the other without careful 
study.

The examination of Çanli Kilise also caused me to reconsider church archi
tecture, both in masonry and rock-cut. The standard textbooks on Byzantine ar
chitecture devote only two or three pages to the churches of central Anatolia30. 
But there is clear evidence of a strong regional architectural tradition. It has 
been better studied in terms of the early monuments, but it extends into the 
Middle Byzantine period. Throughout its history, the architecture of central 
Anatolia exhibits associations east and west - with Constantinople, but also with 
Syria and the Caucasus31. For example, the Karagedik Kilise at Belisirma (fig. 9) 
may reflect the architecture of Constantinople in its façade design and elonga
ted cross-in-square plan. The arcaded façade reflects the spatial divisions of the 
interior, with the stepped pilasters corresponding to the structural elements. The 
use of brick in the arches, as well as the lines impressed with cords into its mortar 
beds also find comparisons in Constantinople32.

On the other hand, the façade arcading of Çanli Kilise and of the church at 
Fisandon may reflect more closely Armenian or Georgian architecture33. In the
se examples, the arcading of the lower walls is primarily decorative in function, 
without clear reference to the structure or the spatial volumes of the interior. 
The façade of the cathedral of Ani provides a good comparison34. In fact, the 
standard cut stone construction of central Anatolia has more in common with 
architecture further east - in Syria and the Caucasus - than with the buildings 
of Constantinople. In technical terms, it is considerably finer than the constru
ction of the Byzantine capital.

Rock-cut architecture has been much less studied than masonry architectu
re, but the cave churches exhibit remarkable variety and deviations from the 
masonry prototypes. I believe the variations in the rock-cut churches of Cappa
docia represent the inventiveness of the artisan rather than the ineptitude of the 
provincial imitator. The process of carving differs significantly from the process 
of building, what was critical to masonry construction may have been super

30. E.g., Krautheimer, Early Christian, 423-425; Ch. Bouras, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, 
Athens 1994, vol. 2,262-264; unmentioned in C. Mango, Byzantine Architecture, New York 1974.

31. Perhaps the best overview of this architecture is still provided by Gertrude Bell; see 
W. Ramsay and G. Bell, The Thousand and One Churches, London 1909,297-501; see also M. Restle, 
Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens, Vienna 1979.

32. Restle, 83, and pis. 145-154.
33. For Fisandon, see S. Eyice, Karadag (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik 

incelemer, Istanbul 1971,84-89.
34. For Ani, see J.-M. Thierry and P. Donabcdian, L’Art arménien, Paris 1987,167-169.
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fluous in rock-cut architecture. Thus, deviations from a masonry prototype may 
have resulted from an awareness of the unique ruprestrian environment, rather 
than lack of knowledge or skill.

For example, the so-called cross-in-square churches of Cappadocia con
form to the spatial configuration of the masonry cross-in-square church. Al
though they frequently have four columns “supporting” the dome, the elevation 
is often simplified, without the stepping up from corner bays, to crossarms, to tall 
dome. At the eleventh-century Elmali Kilise in the Göreme Valley, the nine 
vaults are similar in height, each containing a shallow dome lacking a drum (fig. 
10)35.The shallow, saucer-like domes may have been adapted in response to the 
natural light, which enters laterally rather from above. We may contrast the 
dome view of Elmali Kilise with that of the tenth-century Kubbeli Kilise in the 
Soganli Valley, one of the rare examples in which the dome is carved on both the 
exterior and the interior. The Kubbeli Kilise demonstrates the limitations of a 
tall dome, raised on a windowless drum: the scene of the Ascension at the crown 
of the dome is impossible to see with natural lighting and only visible with a 
powerful flashlight36.

In addition to their greater visibility, the multiple domes of the Çanli Kilise 
retain their iconographie role as the heavenly zone, with Christ or angels repre
sented in all37. Here the painter seems to have been energized by the spatial 
limitations of the small interior space, developing unique compositions that ex
plode into space beyond the boundaries of the frame, extending over two and 
occasionally three related surfaces. In the scene of the Crucifixion, for example, 
the wall panel is joined to the small dome above (fig. 11). Iconographically, this 
allows a meaningful connection between the heavenly and earthly zones, as the 
heavenly host -angels in the dome- mourns the dead Christ.The adjacent panels 
are irregularly framed and extend into several planes, but they merge visually 
and thematically with the Crucifixion to form a coherent, unified, three-dimen
sional composition. I would contend that what we are witnessing here is artistic 
experimentation rather than provincial incompetence.

The architectural form of the Elmali Kilise may have been modified from 
its masonry prototype to best suit its mural decoration. It is important to re
member that carved forms do not have to follow the same structural logic as

35. M. Restle, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, Greenwich - Conn., 1967, II, pis. 160-192.
36. H. Gürçay and M. Akok, Yeralti §ehirlerinde bir tnceleme ve Yeçilhisar ilçesinin Soganli- 

dere Köyünde Bulunan Kaya Anulari, Türk Arkeoloji Dergisi 14 (1965), 40-41 and figs. 43-36.
37. Following the interpretation of the Middle Byzantine decorative program proposed by 

O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London 1948, 16-29.
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built forms and thus allow for greater variation. Columns and other structural 
elements are unnecessary, as is demonstrated in the Yusuf Koç Kilise at Avcilar, 
where the remnants of the columns now hang like stalagtites (fig. 12)38. A rock- 
cut church should look like a church, but it doesn’t have to obey the same stru
ctural laws. This fact is exploited by the more imaginative carvers, who deve
loped forms that responded to the rock-cut environment. In masonry buildings, 
for example, pendentives are technically spherical triangles, forming a structu
rally necessary transition below the dome39. In the rock-cut churches, on the 
other hand, the pendentives can become areas for the display of carved decora
tion, with sculptural forms that are emphasized by the natural lighting. Fre
quently the pendentive area is transformed into flat, triangular panels, as occurs 
at Elmali Kilise, or raised shields, as occurs in the Ala Kilise in Belisirma (fig. 
13). Elsewhere one finds raised, circular bosses or brackets in the pendentives, 
as in some of the churches in Zelve, or leafy forms as one sees at the Yusuf Koç 
Kilise (overpainted with seraphim) or more clearly in an unpublished domed 
portico at Güllükkaya near Selime (fig. 14)40. In another unpublished example, 
the Ortamahalle Kilise at Avcilar, the pendentives sport conical corbels below 
brackets at the level of the dome cornice (fig. 15)4'. Much of this variation I 
would ascribe to the inventiveness of the carver, similar to the capricious, 
cartoon-like figure that appears startling the corner of one of the rooms at Hal- 
laç42. In one of the churches at Yaprakhisar, folded, triangular plates fill the pen
dentives, with the arches and the base of the dome meeting at a 90-degree angle 
(fig. I6)43.

In the most unusual example of the transition to dome in rock-cut archite
cture, so-called Turkish triangles are employed in the triconch church of St. 
Theodore at Tagar (fig. 17)44. Here the diameter of the dome is about half the 
width of the naos, and above the cornice level, the rising walls are delineated by 
triangles where one would normally find semicircular lunettes. The best compa
rable examples of this type of transitional zone are found in Seljuk architecture,

38. Sözen, Cappadocia, 242-243.
39. R. Mainslone, Squinches and Pendentives: Comments on Problems of Definitions, Art and 

Archaeology Research Papers 4 (1973), 131-137.
40.1 thank Veronica Kalas for bringing this to my attention; the complex is identified by Kalas, 

Rock-cut Architecture, 86, as Güllükkaya Area 5.
41.1 thank Catherine Jolivet-Lévy for showing me this building.
42. Rodley, Cave Monasteries, 17-19,26, and fig. 11a.
43. Kalas, 109 and pi. 87.
44. Kostof, Caves of God, 114-119, speculates on both the Seljuk connection and the chrono

logy; I thank Warren Woodfin for discussions about this church.
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for which the earliest may be Alaeddin Camii in Konya, from the early thirteeth 
century. Good comparisons are also found at the Karatay Medrese and the ince 
Minareli Medrese, also at Konya, from the mid-thirteenth century45. However, 
the church at Tagar is dated on the basis of its paintings to the mid-eleventh 
century - that is, well before the arrival of the Seljuks in central Anatolia.

Before I visited Tagar, I speculated that the transitional zone may have 
been recarved after the thirteenth century - that is, in imitation of new forms 
introduced by the arrival of the Seljuks into the region. Photographs of the 
interior of St. Theodore indicate a change in the stratigraphy at the level of the 
cornice, evident in both the color and consistency of the bedrock. Could the 
building have suffered partial collapse and have been recarved in the Seljuk 
period? After close examination, however, I concluded that the plaster covering 
in the transitional level is continuous with that of the paintings below, and there
fore the carved triangles must date to the eleventh century. The change in the 
nature of the bedrock may have motivated the unusual transition to dome, but 
this happened at the time of the initial carving.

Although we may never fully understand the decision-making process that 
led to the creation of its unique form, the church at Tagar challenges us to 
rethink architectural developments in Anatolia and the legacy of Cappadocian 
culture. This raises another set of questions - concerning the relationship of By
zantine architecture with formation of Seljuk architecture in the same region 
during the twelfth and thirteenth centuries. In addition to the unusual transi
tional zones, we might also note the stylized red decoration - notably the zigzag 
and the checkerboard, which become a hallmark of Seljuk palace architecture46. 
Zigzags and checkerboard patterns are common in the red underpainting of 
Cappadocian churches, and several preserve these patterns as their final deco
rations. Both patterns appear at the Aynali Kilise complex and in the Barbara 
Kilise at Göreme, for example47. Clearly, the Byzantine Cappadocian contribu
tion to the formation of Anatolian Seljuk culture requires further investigation.

In this paper, I have attempted to demonstrate how the often-overlooked 
evidence from within the Byzantine Empire can help us to understand its cul
ture more broadly. The courtyard complexes of Cappadocia, for example, may 
provide important new information about domestic architecture - information

45. A. Altun, An Outline of Turkish Architecture in the Middle Ages, Istanbul 1990, 185-186, 
194-195.

46. S. Redford,Thirteenth-Century Rum Palaces and Palace Imagery, Ari Orientalis, 23 (1993), 
219-236; idem, Landscape and the State, 87-90.

47. Rodley, 56-63; Sözen, 281.
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that needs to be understood broadly, within the larger context of the medieval 
Mediterranean. At the same time, these complexes raise significant questions 
about how we view Byzantine monasticism - which was, after all, one of the 
most influential institutions of Byzantium. An examination of Cappadocian 
church architecture emphasizes both the cosmopolitan nature of Byzantine so
ciety and the inherent creativity of the Byzantine masons and artisans. In sum, 
the evidence from Cappadocia, if properly interpreted, has much to tell us about 
life in the Byzantine oecumene.
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Fig. 2. Çanli Kilise settlement, plan. Detail of northeast sector
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AREA 7

0 5 10 15M

Fig. 3. Çanli Kilise settlement, courtyard complex, area 7. Restored plan

Fig. 4. Çanli Kilise settlement, courtyard complex, area 13. Restored plan
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Fig. 5. Çanli Kilise settlement, monastery, area 17. Restored plan
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Fig. 6. Çanli Kilise settlement, courtyard complex, area 16. View of façade

Fig. 7. Açik Saray No. 7. View of façade
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Fig. 8. Yaprakhisar, rock-cut façades

Fig. 9. Belisirma, Karagedik Kilise, north façade
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Fig. 10. Göreme Valley, Elmali Kilise. General view of interior, looking east

Fig. 11. Göreme Valley, Elmali Kilise. Crucifixion
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Fig. 12. Avcilar, Yusuf Koç Kilise. General view of interior, looking south

Fig. 13. Belisirma, Ala Kilise. General view of vaulting, looking east
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Fig. 14. Selime-Gtillukkaya Area 5, portico. View of dome

Fig. 15. Avcilar, Ortamahalle Kilise. View of vaulting, looking east
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Fig. 16. Yaprakhisar Area 10, church A. General view of interior, looking east

Fig. 17. Tagar, church of St. Theodore. General view of vaulting
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ. 
ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Αναστασία)
Αρχιεπισκόπφ Τιράνων καίΑλβανίας, 

νϊικώς

Ή τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα άνέτρεψε παγιωμένες άντιλήψεις 
περί Ιστορίας. Ό δυτικός πολιτισμός θεωρήθηκε δτι τελειώνει στά σύνορα ένός 
εικονικού ‘ορθοδόξου τόξου’, δτι ορθόδοξη -χριστιανοσύνη καί Ίσλάμ, μέ ένδογενή 
τάχα τάση πρός ολοκληρωτισμό καί φονταμενταλισμό, είναι ‘βάρβαροι’ έχθροί γιά 
τή χριστιανική (ρωμαιοκαθολική καί προτεσταντική) ‘πολιτισμένη’ Ευρώπη1. Σέ 
τέτοια περιρρέουσα άτμόσφαιρα τί σημαίνει τό παρόν συνέδριο καί ή ομότιτλη έκ
θεση2 3 * *; Οικουμένη στό Βυζάντιο σήμαινε μόνο κυριαρχία σέ παγκόσμιο έπίπεδο;

Ή άμφισβήτηση τού ορατού σημείου ενότητας τής οικουμένης στό πρόσωπο 
τού βυζαντινού αύτοκράτορα μέ τή στέτ|ιη τού Καρλομάγνου (800 μ.Χ.) στή Δύση 
κατέληξε στό εκκλησιαστικό σχίσμα τού 867. Στήν επιστολή του πρός τά πατριαρ
χεία τής ’Ανατολής ό πατριάρχης Φώτιος έπάγεται: [...]καί πληρωθήσεται το είρη- 
μένον, δτι ‘είδήσονσί με πάντες από μικροϋ έως μεγάλου αυτών’ καί ‘εις πάσαν 
την γην εξήλθεν ό φθόγγος’ των άποστολικών διδαγμάτων, ‘καί εις τα πέρατα τής 
οικουμένης τα ρήματα αυτών'7·. Ή οίκουμενικότητα συνδέεται μέ τόπο άλλά καί

1. Θεωρία του S. Huntington, Ή σύγκρουση των πολιτισμών καί ό άνασχηματισμός τής παγκό
σμιας τάξης, μτφρ. Σ. Ριζοθανάση, ’Αθήνα 1998 (πρώτη έκδοση στήν ’Αμερική: 1996), χάρτης σελ. 179. 
Δύο παρεμφερή άρθρα του στόν Γ. Καραμπελιά (έπφι.), Ή σύγκρουση 'Ανατολής - Δύσης καί ή πρό
κληση Χάντινγκτον, ’Αθήνα 1998,29 κ.έξ., 83 κ.έξ., δπου καί αναιρετικά άρθρα Ελλήνων διανοητών. 
Ίσλάμ καί Χριστιανισμός: Αν. Γιαννουλάτος, Ίσλάμ, Αθήνα 1975· Άστ. ’Αργυρίου, Κοράνιο καί Ιστο
ρία, ’Αθήνα 1992.

2. 'Υπουργείο Πολιτισμού (έκδ.), Τό Βυζάντιο ώς Οικουμένη, κατάλογος έκθεσης (Βυζαντινό 
καί Χριστιανικό Μουσείο, 'Οκτώβριος 2001 -Απρίλιος 2002), ’Αθήνα 2001.

3. Τό κείμενο πρόχειρα στόν Ί. Καρμίρη, Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής 'Ορθοδόξου
’Εκκλησίας, τόμ. Α, Αθήναι 1952,276 κ.έξ., εδώ 283 (§ 36). Ευχαριστώ τήν κ. Ειρήνη Μπαλκογιαννο-
πούλου γιά ορισμένες πηγές σέ ηλεκτρονική μορφή.
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τρόπο, μέ τήν καθολικότητα τής ’Εκκλησίας, δηλαδή τήν εν Χριστώ Αλήθεια4. 
’Έτσι ό όρος, παράλληλα μέ τήν έννοια τής παγκοσμιότητας5, άποδίδεται δχι μόνο 
σέ τοπική Εκκλησία6 άλλα καί σέ άτομα ώς φορείς τής άλήθειας7. Αυτή ή καθο- 
λικότητα δέν οδηγεί σέ ομοιομορφία (όμογενοποίηση τής παγκοσμιοποίησης), 
διότι διαφυλάσσει τήν ποικιλία των μορφών καί τών προσωπικών χαρισμάτων8. 
Ή καθολικό της, τό πλήρωμα τής άλήθειας, είναι κριτήριο γιά τήν ορθοδοξία, οχι 
άντιστρόφως9.

Ό όρος οικουμενικός μαρτυρειται καταρχήν γιά τόν πάπα Ρώμης τό 518 (pa
triarchìi universae orbis terrae)· τό ι'διο διάστημα καί ό Κωνσταντινουπόλεως 
’Ιωάννης Β' (518-520) άποκαλεΐται επίσης οικουμενικός πατριάρχης χωρίς προ
στριβές10. Στά τέλι] τοϋ 6ου αιώνα ό πάπας άρχίζει νά συγχέει τά πρωτεία τιμής μέ 
τά πρωτεία έξουσίας καί άρχίζουν οί διαμάχες. Στή Δύση θά καταλήξουν στόν πα- 
ποκαισαρισμό καί τις τάσεις θεοκρατίας11· στήν’Ανατολή διαμορφώνεται ή συναλ
ληλία τών δύο έξουσιών, πού διακονοϋν κατά μίμησιν τής θείας φιλανθρωπίας12

Ή έννοια τής οίκουμενικότητας άφορά επίσης ολόκληρη τή φύση καί τήν 
κτίση, διαστελλόμενη έως τι) βασιλεία τού Θεού καί έμπεριέχουσα τήν ιστορία 
(πρβλ. ’Αποκάλυψη)· έκφράζει τέλος τήν ενότητα στό πρόσωπο τού Χριστού, άρα

4. Πρβλ. τά βαπτισματικά σύμβολα καί αργότερα τά σύμβολα τής πίστεως: Καρμίρης, 
δ.π., 34 κ.έξ. (δπου καί τά κείμενα)· Βλ. Φειδάς, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, ’Αθήνα 21994, τόμ. Α', 
182 κ.έξ., 459 κ.έξ. καί σποραδικά.

5. Πρβλ. τής άπό περάτων γης εως περάτων καθολικής τοϋ Θεοϋ εκκλησίας (Ευσέβιος Καισα
ρείας, Κατά Μαρκέλλον, Ι.Ι = PG 24,708).

6. Λ.χ. τής έν Σμύρνη καθολικής εκκλησίας (Μαρτύριον Πολυκάρπου, 16.2 = PG 24,1001).
7. Ευσέβιος Καισαρείας, ’Εκκλησιαστική ιστορία, 7.30.16: ’Άνδρα τό γοϋν φρόνημα καθολικόν έχοντα.
8. Γιά τήν ουσιώδη διαφορά μεταξύ έκκλησιαστικής παγκοσμιότητας (πνευματική ενότητα καί 

διατήρηση τής ετερότητας) καί κρατικής παγκοσμιοποίησης (έξουσιαστική ένοποίηση) πρβλ. Ανα
στάσιος (Άρχιεπ. Τιράνων καί πάσης Αλβανίας), Παγκοσμιότητα καί 'Ορθοδοξία, Αθήνα 22001,54· 
Γ. Μαντζαρίδης, Παγκοσμιοποίηση καί παγκοσμιότητα, Θεσσαλονίκη 2001,29 κ.έξ.

9. Βλ. π. J. Meyendorff, Ή καθολικότητα τής ’Εκκλησίας: Μία εισαγωγή, Στ. Φωτίου (έπιμ.), 
Ίησοϋς Χριστός ή τοϋ κόσμου ζωή, Λευκωσία 2000,243 κ.έξ.· VI. Lossky, Ή συνείδηση τής καθολικό- 
τητας. Οί άνΟρωπολογικές συνέπειες τοϋ περί Εκκλησίας δόγματος, αυτόθι, 493 κ.έξ.

10. Σύνοψη στόν Φειδά, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμ. Α, 845 κ.έξ., τόμ. Β', 189 κ.έξ.
11. Πρβλ. Κ. Γιαννακόπουλος, Μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός καί οί κόσμοι τοϋ Βυζαντίου καί 

τοϋ Ίσλάμ, μτφρ. Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1993,60· Ν. Ματσούκας, Δογματική καί Συμβολική Θεο
λογία, τόμ. Β', Θεσσαλονίκη 41996, 438 κ.έξ. Γιά τόν ρόλο τοϋ Αύγουστίνου γενικά πρβλ. Ή. Παπα- 
γιαννόπουλος, ’Έξοδος θεάτρου, Αθήνα 2000, σποραδικά.

12. ‘Καισαροπαπισμός’ στό Βυζάντιο: St. Runciman, Ή βυζαντινή θεοκρατία, μτφρ. Ίωσ. Ροηλί- 
δης, ’Αθήνα 1982· H.-G. Beck, Ή βυζαντινή χιλιετία, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, ’Αθήνα 1990, 119 κ.έξ.' 
G. Dagron, Empereur el prêtre. Étude sur le “césaropapisme" byzantin, Paris 1996.
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σέ ιστορικό έπίπεδο τήν ενότητα τοί πολιτισμικοί κοσμοειδώλου. Ή άπουσία φυ
λετισμοί ή έΟνικισμοί στό Βυζάντιο εχει συνεπώς καί Οεολογικές καταβολές13.

Ό άνθρωπος γίνεται κατεξοχήν πρόσωπο, όταν ενωθεί κατά χάριν μέ τόν 
Θεό μέσω των άκτιστων ένεργειών του, δηλαδή διά τής θεώσεως. Ή μετοχή στις 
άκτιστες ένέργειες του Θεοί έπιτυγχάνεται μέ τή συνεχή άσκηση καί τή χάρη του 
Θεοί· ό άνθρωπος άπό τό κατ’ εικόνα, όπως έπλάσθη καί πού δέν χάνεται ποτέ, 
φθάνει στό καθ’ όμο ιαχήν, γιά τό όποιο προορίστηκε14. Καταλήγουμε στόν άγιο, 
πρότυπο τοί βυζαντινοί άνθρώπου: κατορθώθηκε ή δημιουργία ενός νέου τύπου 
ανθρώπου, ή άγιοποίηση κάθε γωνιάς τοί βυζαντινοί εδάφους15. Ό ορθόδοξος 
πολιτισμός είναι συνεπώς καί άγιοκεντρικός: τό Βυζάντιο παλεύει συνεχώς μέ τό 
δίλημμα «αυτοκρατορία ή έρημος»16; καί έπιλέγει σέ κρίσιμες στιγμές (είκονομα- 
χία, ήσυχαστικό κίνημα) τήν άσκηση άντί τής εξουσίας. Στή Δύση ό σχολαστικι
σμός, άπορρίπτοντας τις άκτιστες ένέργειες -τό δείχνει ανάγλυφα ό αγώνας τοί 
άγιου Γρηγορίου τοί Παλαμά έναντίον τοί Βαρλαάμ17-, θεωρητικά απέκλειε τήν 
κατά χάρη μετοχή στό θειο καί πρακτικά οδηγούσε σέ μία αγιότητα ώς κατόρθω
μα άτομικών προσπαθειών18.

Θεμελιακές διαφορές μέ τι) Δύση, μέ προεκτάσεις στήν τέχνη, σηματοδοτούν 
καί άλλες αντιλήψεις στήν ορθόδοξη θεολογία καί πρακτική. Τό κακό λ.χ. δέν

13. Γιά τή διάκριση έθνους, εθνισμού, εθνικισμού καί τή σχέση τους πρός τήν οίκουμενικότητα 
καί τόν διεθνισμό πρβλ. Β. Κοροβίνης - Θ. Ζιάκας, ’Αναζητώντας μία θεωρία γιά τό ”Εθνος, ’Αθήνα 
1988' Θ. Ζιάκας, ’Εθνισμός καί Αριστερά, Θεσσαλονίκη 1988' τοΰ ίδιου, Έθνος καί παράδοση, Λευ
κωσία 1993' Θ. Βερέμης (έπιμ.), 'Εθνική ταυτότητα καί εθνικισμός στή Νεότερη Ελλάδα, ’Αθήνα 1997· 
αφιέρωμα περιοδ. Σύναξη 79, (2001), κ.ά.

14. Πρβλ. Ματσούκας, Δογματική, τόμ. Β’, 195 κ.έξ., τόμ. Γ ', Θεσσαλονίκη 1997,448 κ.έξ.
15. Έλ. Άρβελέρ, Μοντερνισμός καί Βυζάντιο, ’Αθήνα 1992,12,27.
16. Βλ. π. G. Florovsky, Οι βυζαντινοί Ασκητικοί καί πνευματικοί Πατέρες, μτφρ. Π. Πάλλης, 

Θεσσαλονίκη 1992, καί σέ άλλα έργα του.
17. Γιά τόν Ησυχασμό καί τόν άγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά βλ. Πρακτικά Θεολογικοϋ Συνεδρί

ου εις τιμήν καί μνήμην τον εν άγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τον Πα
λαμά (Θεσσαλονίκη 1984), Θεσσαλονίκη 1986' 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου (έκδ.), Ό άγιος Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς στήν ιστορία καί τό παρόν. Πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 'Αθηνών 
(13-15.11.1998) καί Λεμεσού (5-7.11.1999), 'Άγιον Όρος 2000, οπού καί ή παλαιότερη βασική βιβλιο
γραφία. Συνοπτικό πίνακα διαφορών Ησυχαστών καί Βαρλαάμ βλ. στόν Ν. Ματσούκα, Ό Σατανάς 
(= Δ ογματική καί Συμβολική Θεολογία, Δ ), Θεσσαλονίκη 1999,21.

18. Τή συνάφεια τοΰ ήθικισμοΰ μέ τόν καπιταλισμό καί τόν πουριτανισμό κατέδειξε ό Μ. Weber, 
Ή προτεσταντική ηθική καί τό πνεύμα τού καπιταλισμού, μτφρ. Μ. Κυπραΐος, ’Αθήνα 1984. ’Αντί
κρουση τής δυτικής θεολογίας καί φιλοσοφίας βλ. καί στόν Ph. Sherrard, The Greek East and the 
Latin West. A Study in the Christian Tradition, Limni/Evia 71992· τού ίδιου, Human Image: World 

Image. The Death and Resurrection of Sacred Cosmology, Ipswich 1992.
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ύφίσταται ώς ανεξάρτητη οντότητα άλλα ώς μή άγαθόν19- ή άμαρτία άντιμετωπί- 
ζεται λιγότερο ώς παράβαση θείου δικαίου καί περισσότερο ώς άσθένεια χρήζου- 
σα θεραπείας20- τό προπατορικό άμάρτημα δέν συγκροτεί τό κέντρο τής άνθρώπι- 
νης ιστορίας, δέν κληρονομείται ώς ένοχή, άλλά ισχύουν οί συνέπειες του, ό θάνα
τος19 20 21. Κόλαση γιά την ορθόδοξη διδασκαλία δέν είναι κτιστός τόπος μαρτυρίων 
(άντιπαράβαλε τήν περιγραφή τής κόλασης σέ Αυγουστίνο, Δάντη, Milton κλπ.)- 
είναι τρόπος, ποθουμένου στέρησις, τό άποτέλεσμα τής αυτόβουλης άρνησης τού 
άνθρώπου νά πραγματώσει τό καθ’όμοίωσιν Θεοϋ, αύτοεγκάθειρξη στήν άκοινω- 
νησία. Ό σατανάς, ον δίχως αυθυπαρξία, είναι ό άντι-κείμενος, ό πειραστής, αύτο- 
τραυματισμένο νοσούν πλάσμα άξιο οίκτου. Στή Δύση μετατράπηκε σέ τιμωρό 
όργανο τής θείας δικαιοσύνης, συνεργός τρόπον τινά στόν κολασμό τού άνθρώ- 
που άπό τόν Θεό22- έναν Θεό όχι πηγή άενάου άγαθότητος καί έρωτα μανικού 
γιά τό πλάσμα Του, άλλά σαδιστή, έκδικητικό, άκόρεστο στήν άπονομή δικαιοσύ
νης, Θεό καθ’ ομοίωση άνθρώπου, πού τελικά άπορρίπτει έναν τέτοιο τύραννο.

Μέ τήν εκούσια κάθοδο τού Θεού πρός τό πλάσμα Του, ώς πλήρωμα τής αύ- 
τοθυσιαστικής άγάπης Του, τούτο καλείται νά άνέλθει πρός έκεΐνον23. Ό άνθρω
πος οδεύει πρός τό καθ' όμοίωσιν, πρός τό άκτιστόν φώς καί τό άμήχανον, έρά- 
σμιον κάλλος τής Αγίας Τριάδος24, συμμεταμορφώνοντας τήν κτίση. Ή διάκριση 
άνάμεσα σέ κτιστό (κτίση, άνθρωπος) καί άκτιστο (Θεός) είναι θεμελιακή, όπως 
καί ή άρνηση των Πατέρων νά δεχθούν μανιχαϊστικές άπόψεις περί σώματος καί

19. Ματσούκας, ΰπ.παρ., 61 κ.έξ. καί συχνάκις- τοΰ ίδιου, Ιστορία τής Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 
Θεσσαλονίκη 1994,240 κ.έξ.

20. Συγγνωστόν γάρ, ον τιμωρητόν, ή άσθένεια (Μάξιμος ό 'Ομολογητής, Μυσταγωγία, κεφ. κδ’ 
[PG 91,7160]).

21. Ματσούκας, Σατανάς, π. Ί. Ρωμανίδης, Τό προπατορικόν άμάρτημα, ΆΟήναι 21989.
22. Τά ανωτέρω διεξοδικά στόν Ματσούκα, ΰπ.παρ., πρβλ. Χρ. Πανναράς, Τό άλφαβητάρι τής 

πίστης, ’Αθήνα 91994, 115 κ.έξ.

23. Πρβλ. Κανόνα Χριστουγέννων: Χριστός γεννάτας δοξάσατε, Χριστός έξ ουρανών, άπαντή- 
σατε, Χριστός επί γής, ύφώθητε /.../.

24. Πρβλ. τροπάριο Αίνων τής Κυριακής τής Τυρινής: Άδόμ τοΰ Παραδείσου διώκεται [...] πρός 
τήν άνω πορείαν μετίωμεν [...] καΟοράν τό άμήχανον κάλλος καί δεσποτικόν [.../, ή χωρίο άπό τό 
Συνοδικόν τής 'Ορθοδοξίας : Τών όμολογούντων τό έκλάμψαν άπορρήτως φώς επί τοϋ όρους τής τοϋ 
Κυρίου μεταμορφώσεως, φώς άπρόσιτον είναι /.../ καί κάλλος άληθινόν καί εράσμιον περί τήν θείαν 
καί μακαρίαν φύαιν [...] (έκδ. J. Gouillard, TM 2 (1967), 91, στ. 735-739). Ή λατρεία των βυζαντινών 
στήν ομορφιά ήταν καί άποτέλεσμα τής πίστης ότι τό κάλλος είναι μέρος τής δόξας τού Θεού (πρβλ. 
St. Runciman, Βυζαντινός πολιτισμός, μτφρ. Δέσπ. Δετζώρτζη, ’Αθήνα 1969,248 κ.έξ., D. Obolensky, 
Ή βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Ή ’Ανατολική Ευρώπη, 500-1453, μτφρ. Γ. Τσεβρεμές, Θεσσαλονίκη 1991, 
τόμ. Β',471 κ.έξ.-’Αρχιμ. Βασίλειος Σταυρονικητιανός, Θεολογικό σχόλιο- Μ. Χατζηδάκης,Ό κρητικός 
ζωγράφος Θεοφάνης, Τ. Μονή Σταυρονικήτα 1986,13,15).
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ψυχής, παρούσας καί μέλλουσας ζωής, όπως στή Δύση25. Εντεύθεν καί ή εύλογία 
τής ύλης άπό τήν ’Εκκλησία26, ή αντιμετώπιση τού οικολογικού προβλήματος, μά
λιστα μέ τή νεοπαγανιστική μορφή του, ώς ζητήματος κατεξοχήν Οεολογικοΰ, πού 
αφορά παρόν καί έσχατα27. ’Έτσι στό Βυζάντιο καί τήν Τουρκοκρατία (καί μέχρι 
σήμερα στόν μοναχισμό ή στόν λαϊκό βίο) δέν υπήρξε διαφοροποίηση άνάμεσα σέ 
‘πνευματικό πολιτισμό’ (civilisation) καί στόν τεχνικό {culture): ό πολιτισμός είναι 
ενιαίος, όπως ό κόσμος καί ό άνθρωπος28.

II
"Ο,τι ειπώθηκε εως τώρα τί σχέση εχει μέ τι) βυζαντινή τέχνη; Ό λόγος έδώ 

γιά μίά τέχνη λειτουργική-έκκλησιαστική29, δηλαδή ‘στρατευμένη’, πού αναπό
δραστα εφαρμόζει τις αρχές κάθε χρηστικής τέχνης30. Ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος 
(787) έπεφύλαξε στήν ’Εκκλησία τόν ρόλο τού υπευθύνου γιά τό νόημα των εικα
στικών παραστάσεων (τό τί), ενώ άναγνώρισε στόν ζωγράφο τή σημασία τού τα
λέντου γιά τόν τρόπο άναπαράστασης (τό πώς): Ού ζωγράφων έφεύρεσις ή των 
εικόνων ποίησις, άλλα τής καθολικής εκκλησίας έγκριτος θεσμοθεσία και παρά- 
όοσις [...]. Μενοϋν γε των πατέρων ή επίνοια καί ή παράόοσις καί ού τοϋ ζωγρά-

25. Ματσούκας, Βυζαντινή Φιλοσοφία, 195 καί σποραδικά, Σατανάς, σποραδικά.
26. Ού προσκυνώ τή νλή, προσκυνώ <5έ τον τής ύλης δημιουργόν, τόν ύλην όι’ έμ'ε γενόμενον καί 

έν νλη τήν κατοίκηαιν θέμενον καί όι’ ύλης τήν σωτηρίαν μου έργασάμενον. Ίωάννου τού Δαμασκη
νού, Προς τούς όιαβάλλοντας τάς άγιας εικόνας, λόγος Β\ 14 (έκδ. Ν. Ματσούκα, Θεσσαλονίκη 1988, 
276).

27. Βιβλιογραφία σχετική εις Θ. Νάντσου - Μ. Κουρουζίδης (έπιμ.), Οικολογία καί’Εκκλησία. 
Κείμενα καί βιβλιογραφία, ’Αθήνα 1999,117 κ.έξ. Πρβλ. καί π. Γ. Μεταλληνός, Οικολογικές αντιστοι
χίες καί άναντιστοιχίες Ελληνισμού καί Χριστιανισμού, Κοινωνία 18 (1985), 496 κ.έξ.· Ά. Νικολαΐδης, 
Ή κοσμολογία τής άσκησης καί τής παραίτησης, Κατερίνη 1990· Σ. Μπαλατσούκας, Οί άγιοι καί τό 
φυσικό περιβάλλον, Θεσσαλονίκη 1996· Κ. Ζορμπάς, Εκκλησία καί φυσικό περιβάλλον, Κατερίνη 
1998· Σ.Τρωιάνος- Κ. Γ. Πιτσάκης, Φυσικό καί δομημένο περιβάλλον στις βυζαντινές νομικές πηγές, 

’Αθήνα 1998- αφιέρωμα περιοδ. Σύναξη 69, (1999)· π. Ί. Χρυσαυγής, «'Ωραίος κάλλει» (Ψαλμ. 44:2). Ή 
ωραιότητα καί ιερότητα τής κτίσεως, Επισκοπή Κιτίου. Τόμος τιμητικός γιά τά είκοσι πέντε χρόνια 
άρχιερατικής διακονίας τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Χρυσοστόμου, Λάρνακα 1998, 
159 κ.έξ.· Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Άνθρωπος καί περιβάλλον στή βυζαντινή τέχνη, 'Ορθοδοξία 
καί Οικουμένη. Χαριστήριος τόμος εις τι)ν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθο
λομαίον Α, ’Αθήνα 2000,641 κ.έξ., κ.ά.

28. ’Αναστάσιος, Παγκοσμιότητα, 112,129.
29. “Beliefs, theology, cult, piety [...] are in the heart of the problem. Without them the forms 

have no value" [G. Galavaris, βιβλιοκρισία, BZ 91 (1998), 546],
30. Πρβλ. ’Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 51, 253: Οϋτω καί σκεύος έκαστον λέγομεν καλόν καί 

ζώον καί φυτόν ουκ άπό τής διαπλάσεως, ούό’ άπό τοϋ χρώματος, άλλ’ άπό τής διανοίας.
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φαν τοϋ γάρ ζωγράφου ή τέχνη μόνον· ή δε διάταξις πρόδηλον των δει,μαμένων 
άγιων πατέρων31.

Ό έν Χριστώ μεταμορφωμένος άγιος είναι τό κοσμοείδωλο τοϋ μέσου βυζα
ντινού ανθρώπου, ή αντίστοιχη τέχνη μιλάει γιά τή δυνατότητα μεταμόρφωσης 
κάθε άνθρώπου. 'Η γλώσσα τής ελληνορωμαϊκής εικονιστικής παράδοσης τής 
’Όψιμης ’Αρχαιότητας, μέ τήν αφαίρεση, τήν έπιπεδικότητα, τόν εκγεωμετρισμό, 
την εκφρασιοθηρία, τήν έσωστρέφεια καί έσωτερίκευσή της, μεταβάλλεται βαθ
μιαία σέ έκφραση τοΰ υψηλού, τού υπερβατικού32.

Τό νέο πού είσκομίζει ό Χριστιανισμός στην παλαιό τέχνη είναι ό ρόλος τοϋ 
φωτός33, ή καινούργια έκφραση τών προσώπων ώς πνευματικό κάλλος καί ό ρό
λος τοΰ σώματος34, ή ένότητα φυσικού καί μεταφυσικού, ή γλώσσα τών νέων συμ

31. Mansi 13,252 B-C. Γιά τήν έννοια τοϋ χωρίου βλ. Β. Γιαννόπουλος, Ai περί τέχνης ίδέαι τής 
Ζ Οικουμενικής Συνόδου, Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχολ. Πανεπ. ’Αθηνών 24 (1979-1980), 609 κ.έξ.· 
J. J. Yiannias, A Reexamination of the “art statute” in the Acts of Nicaea II, BZ 80 (1987), 348 κ.έξ.

32. Γιά τά γνωρίσματα τής βυζαντινής τέχνης βλ. έγχειρίδια τής ιστορίας της· επίσης μελέτες 
αισθητικής, δπως: Π. Μιχελής, Αισθητική θεώρηση τής βυζαντινής τέχνι/ς, ’Αθήνα 51990' G. Mathew, 

Byzantine Aesthetics, London 1963· V. Bychkov, Βυζαντινή αισθητική, μτφρ. Κ. Χαραλαμπίδης, 
’Αθήνα 1999, κλπ.

33. Στά ψηφιδωτά λ.χ. ό ‘αόρατος’ φωτισμός τους μοιάζει νά πηγάζει από τό εσωτερικό τους: 
Ο. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London 1947· Δ. Πάλλας, Ψηφιδωτά, ΘΗΕ, IB', Άθήναι 
1968, στ. 1234 κ.έξ.· πρβλ. Βασίλειος (’Αρχιμ. Σταυρονικήτα), Είοοόικόν, Άθήναι 1974, 130 κ.έξ.· 
Ματσούκας, Δογματική, Β', 424· τοϋ ίδιου Βυζαντινή Φιλοσοφία, 276 κ.έξ.· Στ. Ράμφος, Ιλαρόν φώς 
τοϋ κόσμου, Άθήναι 1990' Χρ. Σταμούλης, Περί φωτός, Θεσσαλονίκη 1999· Bychkov, Βυζαντινή 
αισθητική, 96 κ.έξ. Ό ρόλος τοΰ φωτός εχει έξεταστει κυρίως σέ σχέση μέ τήν επίδραση τοΰ ήσυχαστι- 
κοΰ κινήματος τοΰ Μου αιώνα: βλ. ύποσ. 17, κυρίως δέ Κ. Καλοκύρης, Ή θεολογία τοΰ φωτός καί ή 
παλαιολόγεια ζωγραφική. Ό παλαμισμός στή βυζαντινή τέχνη, KB'Δημήτρια. ’Επιστημονικό Συμπό
σιο Χριστιανικής Θεσσαλονίκης - παλαιολόγειος εποχή, Θεσσαλονίκη 1989,343 κ.έξ.

34. Γιά τόν ρόλο τοΰ κάλλους περιορίζομαι στους Bychkov, δπ.παρ., 67 κ.έξ.· A. Schmemann, 
Γ\ά νά ζήσει ό κόσμος, μτφρ. Ζ. Λορεντζάτος, ’Αθήνα 1970,46 κ.έξ.· Ρ. Evdokimov, Ή τέχνη τής εικόνας. 
Θεολογία τής ωραιότητας, μτφρ. Κ. Χαραλαμπίδης, Θεσσαλονίκη 1980' Στ. Ράμφος, Φιλόσοφος καί 
θείος έρως, Άθήναι 1989· Ματσούκας, Σατανάς, 205 καί σποραδικά· Φιλοσοφία, δπ.παρ: St. 
Runciman, A Western View of Byzantium, London 1984,14· Obolensky, Κοινοπολιτεία, τόμος Β', 471 
κ.έξ: Γ. Γαλάβαρης, Ιερά Μονή Ίβήρων. Εικονογραφημένα χειρόγραφα, 'Αγιον Όρος 2000,111 κ.έξ. 
Γιά τήν κατάφαση τοΰ σώματος στό Βυζάντιο: Χρ. Γιανναράς, Ή μεταφυσική τον σώματος, ’Αθήνα 
197L τοΰ ίδιου, Ή ελευθερία τοϋ ήθους, ’Αθήνα 31987· Ματσούκας, Φιλοσοφία, 272 κ.έξ.· π. Στ. Σκλή- 
ρης, ’Εν έσόπτρφ. Εικονολογικά μελετήματα, Αθήνα 1991, 92 κ.έξ., 214 κ.έξ.· Άν. Κεσελόπουλος, 
Ά νθρωπος καί φυσικό περιβάλλον, Αθήνα 1989' τοΰ ίδιου, Ή σημασία τοΰ ανθρωπίνου σώματος στή 
βιβλική καίπατερική παράδοση, ’Επισκοπή Κιτίον. Τόμος τιμητικός, 601 κ.έξ.· Γ. Πατρώνος,Ή θέωση 
τοϋ άνθρώπου, Αθήνα 1995. ’Έμφαση άπό τόν άγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά: αναφορές στους τόμους 
τών συναφών συνεδρίων (ύποσ. 17)· J. Meyendorff, Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμας καί ή ορθόδοξη 
μυστική παράδοση, μτφρ. Έλ. Μάϊνας, ’Αθήνα 1983,133 κ.έξ.· Γ. Μαντζαρίδης, Παλαμικά, Θεσσαλονί
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βόλων, κ.ά. Τό νέο κρασί, χύνεται σέ παλαιούς άσκούς· σέ τί οφείλεται όμως ή δια
φορετική γεύση του σέ ’Ανατολή καί Δύση; Άς δούμε μερικές ‘παραδειγματικές’ 
περιπτώσεις.

Κατά τήν ορθόδοξη διδασκαλία, Θεός ένηνθρώπησεν, ϊνα ημείς θεοποιηΟώ- 
μεν35· στή Δύση ή ένανθρώπηση τού Σωτήρος αιτιολογήθηκε κυρίως ως τό άποτέ- 
λεσμα τής Πτώσης καί τής άμαρτίας υπό δικανική έννοια καί συνδέθηκε άπό τόν 
Άνσελμο Καντερβουρίας (1033-1109) μέ τή θεωρία περί ίκανοποιήσεως τού Θεού 
Πατρός (Cur Deus homo)36 37. Στή βυζαντινή τέχνη ή Γέννηση τού Χριστού διατή
ρησε τόν χαρακτήρα ένός μυστηρίου ξένου καί παραδόξου31, στή Δύση βαθμιαία 
τό καθαυτό γεγονός υποχώρησε έπ’ ώφελεία τής προσκύνησης των μάγων ως αύ- 
λικής επίδειξης38 (πίν. 1,2).

Στή Σταύρωση σημειώνεται άλλη βασική διαφορά έρμηνείας. Στήν ορθόδο
ξη ’Εκκλησία αυτή έχει σταυραναστάσιμο χαρακτήρα, μέ επίκεντρο τήν ’Ανάστα
ση ως έκνίκηση τού θανάτου- ή εικαστική άπόδοση τής Σταύρωσης άποφεύγειτόν 
τονισμό τής φρίκης τού θανάτου. Στή Δύση ή Σταύρωση, κέντρο τής θεολογίας 
της, έκφράζει μιά δικανική αντίληψη, τήν υπέρτατη έκδίκηση-έξιλέωση τού Θεού 
Πατρός στό πρόσωπο τού Υιού Του γιά τήν ΰβρι τού προπατορικού άμαρτήμα- 
τος, τήν παραβίαση τής τάξης τού θείου δικαίου39. Από έδώ έκπηγάζει ό άνθρω- 
ποπαθής ρεαλισμός των συναφών παραστάσεων, πού προκάλεσε άντίδραση τών 
ορθοδόξων40 (πίν. 3,4).

κη 31998, σποραδικά- Ράμφος, Ιλαρόν φώς, 346 κ.έξ. ’Εντεύθεν αναπτύχθηκε ή άποψη πού επιχειρεί 

νά θεμελιώσει τή γένεση τού “στυλ Πανσέληνου’ (volume style) τού τέλους του Που αιώνα καί τών αρ
χών τού Μου στήν ησυχαστική διδασκαλία· βλ. γιά τό πρόβλημα Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Τέχνη 
καί λατρεία, ’Αθήνα 2001,39 κ.έξ.- τού ίδιου, ’Εκκλησιαστική ζωγραφική καί 'Ησυχασμός. Τό δίλημμα 
ανάμεσα στήν έν Χριστώ άνακαίνιση καί στις ουμανιστικές “αναγεννήσεις” κατά τήν Τουρκοκρατία, 
Ό άγιος Γρηγόριος ύ Παλαμάς στήν ιστορία καί τό παρόν, 167 κ.έξ. Γιά τήν έν γένει επίδραση τού Η
συχασμού στήν τέχνη βλ. επίσης R. Samardziç (έπιμ.), L’art ile Thessalonique et des pays balkaniques 
et les courants spirituels au XIVe siècle. Recueil des rapports du IVe colloque serbo-grec (Belgrade 
1985), Belgrade 1987. - Γιά τή μακραίωνη έχΟρική στάση τής Δύσης απέναντι στό σώμα πρβλ. Γιαννα- 
ράς, Μεταφυσική σώματος, σποραδικά- Μ. Μπέγζος, ’Ελευθερία ή θρησκεία; ’Αθήνα 1991,141 κ.έξ.

35. Μ. ’Αθανασίου, Περί ένανθρωπήσεως τοϋ Λόγου, 54 (PG 25,192Β).
36. Ρωμανίδης, Προπατορικόν άμάρτημα· Δ. Τσελεγγίδης, Ή ικανοποίηση τής Θείας Δικαιοσύ

νης κατά τόν Άνσελμο Καντερβουρίας, Θεσσαλονίκη 1995.
37. Κανόνας Όρθρου Χριστουγέννων.
38. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εικόνα καί λόγος στά έκκλησιαστικά βιβλία τού 16ου αιώνα. 

Θέματα εικονογραφίας, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου “Neograeca Medii Aevi" (Λευκωσία 
1997), Ηράκλειον 2002,617 κ.έξ.

39. Πρβλ. τή θεωρία τού Άνσέλμου (ΰποσ. 36).
40. Είναι γνωστό τό χωρίο τού Συμεών Θεσσαλονίκης (|1429)- βλ. Τριανταφυλλόπουλος, 

δπ.παρ., 625 κ.έξ.
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Δέν 0ά ύπεισέλΟω στά πολλαπλά προβλήματα τής αναστάσιμης εικονογρα
φίας σέ Βυζάντιο καί Δύση, οπού ορθά έχουν τονιστεί οί διαφορές, έχουν όμως 
παραβλεφθεΐ οί παραλληλίες καί οί αίτιες τους41. ’Αλλά ή ’Ανάσταση, συνδέοντας 
ιστορία μέ έσχατολογία, οδηγεί στή Δευτέρα Παρουσία.

'Η παράσταση τής Έσχατης Κρίσης καταλαμβάνει έξέχουσα θέση άπό τή 
μεσοβυζαντινή εποχή στό είκονογραφικό πρόγραμμα των ναών· κορυφώνεται 
στή μεταβυζαντινή μέ πρόσθετες συνδηλώσεις42. Ή περίοπτη θέση της στό νάρ
θηκα ή στήν έξοδο άπό τόν κυρίως ναό δηλώνει τή σημασία της ώς φρονηματι- 
στικής απεικόνισης τής τελικής άποκατάστασης των πάντων. Παρά ταΰτα ή 
’Έσχατη Κρίση δέν κατέληξε κύριο θέμα τού ναού, δπως συνέβη στή Δύση. Οί 
λόγοι πού οδήγησαν εκεί στήν έμφαση αύτή, συνδεδεμένοι συχνά μέ χιλιαστικές 
δοξασίες (L’an mil) καί συνεκδοχικά μέ τήν 'Αποκάλυψη, διαφέρουν ούσιωδώς 
άπό τήν αντίστοιχη σύλληψη στό Βυζάντιο43. Ό Χριστός στήν ορθόδοξη τέχνη 
είναι περισσότερο ό Φιλάνθρωπος, ό πάντας βέλων οωθήναι, καί λιγότερο ό αμεί
λικτος δικαστής-κριτής-έκδικητής, ό όποιος, δείχνοντας ήμίγυμνος τις πληγές καί 
τά όργανα του Πάθους Του στή δυτική τέχνη άπό τόν 11ο αιώνα, απαιτεί παρα
δειγματική τιμωρία των ένοχων, πού συχνά βασανίζονται σαδιστικά άπό τό 
instrumentum Dei, τόν άρχιτύραννο διάβολο44 (πίν. 5,6).

Θεολογούμενο τού δυτικού σχολαστικισμού (άπασχόλησε καί βυζαντινούς) 
ήταν ή έριδα γιά τή φύση τής μεταβολής των τίμιων δώρων κατά τή θεία εύχαρι-

41. "Οπ.παρ., 629 κ.έξ., καί ύπό επεξεργασία αυτοτελής μελέτη.
42. Βυζαντινή εικονογραφία: K. Papadopoulos, Die Wandmalereien des 11. Jahrhunderts in der 

Kirche Panagia ton Chalkeon in Thessaloniki, Graz - Köln - Wien 1966,57 κ.έξ.· B. Brenk, Tradition 
und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten Jahrtausends, Wien 1966· G. Cames, Byzance et la 
peinture romane de Germanie, Paris 1966, συχνάκις· Y. Christe, La vision du Matthieu (Matth. XXIV- 
XXV), Paris 1973· του ίδιου, Das Jüngste Gericht, übrs. von M. Lauble, Darmstadt 2001. Μεταβυζα
ντινή: M. Garidis, Études sur le Jugement dernier post-byzantin du XVe à la fin du XIXe siècle, 

Théssalonique 1985' Dem. D. Triantaphyllopulos, Die nachbyzantinische Wandmalerei auf Kerkyra 
und den anderen Ionischen Inseln, τόμ. I, München 1985,214 κ.έξ.· τού ίδιου, Μελέτες γιά τή μεταβυ
ζαντινή ζωγραφική, ΆΟήναι 2002,36,105 ύποσ. 15,204.

43. Γιά τις διαφορές: Brenk, οπ.παρ.· Cames, δπ.παρ.· Christe, Das Jüngste Gericht. Γιά τήν 
’Αποκάλυψη στό Βυζάντιο καί τις διαφορές πρός τή Δύση πρβλ. Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Άπο- 
καλΰψεως οράματα στήν Κύπρο. Ιστορική πραγματικότητα καί έσχατολογική προοπτική, Κυπρολο- 
γία, 'Αφιέρωμα στόν Θεόδωρο Παπαδόπουλο (Κυπρ. Σπονδ. 64/65 [2000-2001], 385 κ.έξ.).

44. Ή Δύση, στοιχώντας στό ρωμαϊκό πνεύμα, έδωσε πρωτεία στή δικαιοσύνη, ή ’Ανατολή στήν 
άγάπη· πρβλ. Brenk, 103. Γιά τόν Χριστό-Κριτή στήν ’Ανατολή καί στή Δύση πρβλ. Τριανταφυλλό- 
πουλος, Μελέτες, 203 κ.έξ.· τού ίδιου, Άποκαλύψεως οράματα (μέ τήν παλαιότερη βιβλιογραφία). Ή 
δαιμονολογία άποτελεΐ βασικό στοιχείο τού δυτικού πολιτισμού, όπως φανερώνει καί τό έργο τού Ντο- 
στογιέφσκυ· βλ. καί Ματσούκας, Σατανάς· π. Β. Καλλιακμάνης, Από τό φόβο στήν αγάπη, Θεσσαλο
νίκη 1993,22 κ.έξ.· γιά τήν τέχνη Η. Sedlmayr, Der Tod des Lichtes, Salzburg 1964,18 κ.έξ.
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στία, πού κατέληξε στό δόγμα τής μετουσιώσεως (transsubstcintiatio)45. Τό Βυζά
ντιο περιορίστηκε νά τονίσει τή σημασία τής έπίκλησης τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, 
πού ή Ρώμη τήν είχε παραθεωρήσει46. Στή δυτική εικονογραφία καλλιεργήθηκε έ
νας μυστικισμός μέ Ισχυρές εύσεβιστικές τάσεις (π.χ. σύνδεση Χριστού καί ’Ιωάν
νη στον Μυστικό Δείπνο -Johannesminne47-, γονυκλισία, έμφαντικές χειρονομίες, 
άναΟρώσκοντα σέ έκσταση βλέμματα, άντικατάσταση τοΰ άρτου μέ οστια, πε
ριορισμός τής μετάληψης οίνου στούς ιερείς, άτομικές μεταλήψεις ώς Andachtsbil
der48), άγνωστος στήν ’Ανατολή παρά τή σποραδική εισαγωγή δυτικών μοτίβων.

Στόν μοναστικό βίο49 ή θεοπτία συνιστά βασικό γνώρισμα50. ’Από τό άμέσως 
μεταϊουστινιάνειο Σινά προέρχεται κείμενο άποφασιστικής σημασίας, ή Κλΐμαξ

45. Ν. Τζιράκης, Ή περί μετουσιώσεως (Transsubstantiatio) ευχαριστιακή έρις, Άθήναι 1977' 
G. Podskalsky, Griechische Theologie in tier Zeit der Türkenherrschaft, 1453-1821, München 1988, συ- 
χνάκις, ιδιαίτερα 392 κ.έξ.· γιά τή μεταβυζαντινή εικαστική της απόδοση Τριανταφυλλόπουλος, 
Μελέτες, 245 κ.έξ.

46. Πρβλ. H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur in Byzanz, München 1959,320 κ.έξ.· 
Π. Τρεμπέλας, Αί τρεις λειτονργίαι κατά τούς έν Άθήναις κώδικας, Άθήναι 21982, 111 κ.έξ.· 

π. Γ. Μεταλληνός, Ή θεολογική μαρτυρία τής εκκλησιαστικής λατρείας, ’Αθήνα 1995, 225 κ.έξ.· 
Ί. Φουντούλης, ’Απαντήσειςειςλειτουργικάς άπορίας, τόμ. Γ',Άθήναι21991, 64 κ.έξ.,τόμ. Δ',Άθήναι 

1994, 253 κ.έξ. Συνολικές μελέτες γιά τή βυζαντινή καί τά νέα θέματα τής μεταβυζαντινής ευχαρι
στιακής εικονογραφίας απουσιάζουν, πρβλ. Τριανταφυλλόπουλος, Μελέτες, 157 κ.έξ., 218 κ.έξ., 220 
κ.έξ., 245 κ.έξ., 267 κ.έξ.

47. Δυτικά καί μερικά μεταβυζαντινά παραδείγματα: G. Schiller, Ikonographie der christlichen 
Kunst, 4/1 : Die Kirche, Gütersloh 21988,98· Triantaphyllopulos, Wandmalerei, 1,225.

48. Βλ. περί αυτών κατωτέρω, ΰποσ. 72.
49. Beck, Kirche, 120 κ.έξ. καί συχνάκις· τοΰ ίδιου, Βυζαντινή χιλιετία, 285 κ.έξ.· Florovsky, 

'Ασκητικοί πατέρες· Δ. Παπαχρυσάνθου, Αθωνικός μοναχισμός, Αθήνα 1992· PI. Deseille (Άρχιμ.), 
Ό παχωμιακός μοναχισμός, Αθήνα 1992, τοΰ ίδιου, Τό Ευαγγέλιο στήν 'έρημο, μτφρ. Τερομ. Νικ. Μπα- 
ρούσης, Αθήνα ά.έ.· τοΰ ίδιου, Φιλοκαλία. Ή νηπτική παράδοση τής 'Ορθοδοξίας, μτφρ. Ά. Κωστά- 
κου-Μαρίνη, Αθήνα 1999,19 κ.έξ.· Φειδάς, 'Εκκλησιαστική Ιστορία, Α', 935 κ.έξ., Β', 717 κ.έξ., ’Εθνικό 
'Ίδρυμα Έρευνών/Ίνστιτοΰτο Βυζαντινών ’Ερευνών (έκδ.), Τάσεις τοϋ 'Ορθόδοξου Μοναχισμού 
(Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου), Αθήνα 1996· Σ. Άγουρίδης, Μοναχισμός, Αθήνα 1997.

50. "Οπ.παρ. Γιά τήν έμφαση τής ήσυχαστικής κίνησης τοΰ Μου αιώνα στό θέμα τής Οεοπτίας 
πρβλ. ύποσ. 17’ μία άλλη ένδιαφέρουσα πλευρά έξετάζει ò Β. Ψευτόγκας, Θεοφάνια καί θεοπτία στά 
αρχαία καί τά νέα μαρτυρολόγια, Κληρονομιά 24 (1992), 291 κ.έξ. Γιά τή σύγχρονη ορθόδοξη έμπειρία 
πρβλ. Κ. Ware (’Επίσκοπος Διοκλείας), Ή δύναμις τοϋ ονόματος, μτφρ. Δ. Χουλιάρας, Αθήνα 1980· 
τοΰ ίδιου, 7/ εντός ημών Βασιλεία, μτφρ. Ίωσ. Ροηλίδης, Αθήνα 1994· Lev Gillet, The Jesus Prayer, 
New York 21995· Th. Nikolaou, Askese, Mönchtum und Mystik in der Orthodoxen Kirche, Erzabtei 

St. Ottilien 1995· Στ. Φωτίου (έπιμ.), 'Ορθόδοξος μοναχισμός, Αθήνα 1997, τά έργα τοΰ Άρχιμ. 
Σωφρονίου Σαχάρωφ, κ.δ.
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χοϋ Ίωάννου (πρό τοΰ 579 - περ. 650), πού άργότερα μεταφράστηκε στή Δύση51. 
Ή εικαστική απόδοση τής Ούρανοδρόμου Κλίμακος βρήκε μικρή απήχηση στή 
Δύση52, οπού προτιμήθηκαν άλλοι συμβολισμοί53. 'Ωστόσο οί θεοφάνειες μπο
ρούσαν νά άπεικονισθούν μέ ποικίλες άλλες μορφές: στό ί'διο τό Σινά τήν αψίδα 
τοΰ κυρίως ναού κοσμεί Ιουστινιάνειο ψηφιδωτό τής Μεταμορφώσεως, θέμα άσυ- 
νήθιστο γιά τή θέση αυτί], άφοΰ μάλιστα τό καθολικό ήταν άρχικά αφιερωμένο 
στή Θεοτόκο-’Άφλεκτο Βάτο54. Κατά τή γνώμη μου, ή Μεταμόρφωση έπελέγη όχι 
μόνο λόγω τής άντιτυπικής σχέσης Σινά καί Θαβώρ55, άλλά καί διότι εδώ ασκού
νται μοναχοί στήν ιερά ησυχία καί τή νοερά προσευχή, δπως μαρτυρεί τήν ι'δια ε
ποχή ό ήγούμενός τους Ιωάννης τής Κλίμακος. Παρουσιάζεται δηλονότι ύπό 
ήσυχαστικό πρίσμα ενα πρώιμο παράδειγμα τής Μεταμορφώσεως (άργότερα έτι- 
μήθη έπ’ όνόματί της τό καθολικό): ασφαλώς δχι τυχαία, άμεσος πρόδρομος τοΰ 
αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά είναι ό δσιος Γρηγόριος ό Σιναΐτης56. ’Από τά ένδια- 
φέροντα δείγματα τής εικονογράφησης τής Μεταμορφώσεως στό Σινά ενα όψιμο

51. Τό κείμενο: PG 88,632-1209. Γιά τόν συγγραφέα βλ. Florovsky, 'Ασκητικοίπατέρες, 395 κ.έξ.· 
Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τόμ. Γ ', Θεσσαλονίκη 1988, 180 κ.έξ.· Γιανναράς, Μεταφυσική 
σώματος γιά τήν έπίδραση στή Δύση πρβλ. W. Berschin, Ελληνικά γράμματα καί λατινικός Μεσαίω
νας, μτφρ. Δ. Νικήτας, Θεσσαλονίκη 1998,394.

52. Βυζάντιο: J.R. Martin, The Illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus, Princeton 
N.J. 1954· L. Kretzenbacher, Die “Himmelsleiter” zur Sozialismus-Sonne, Siidost Forschungen 40 
(1981), 224 κ.έξ. Δύση: λήμμα Himmelsleiter, LCI2, 283 κ.έξ.· Chr. Helck, L’échelle céleste dans l'art 
du Moyen Age, Paris 1997 (δέν τό είδα).

53. Παράδειγμα ή τοιχογραφία τοΰ Andrea Bonaiuti (Andrea da Firenze στή Santa Maria 
Novella Φλωρεντίας (1365-67) γιά τούς Δομηνικανούς μοναχούς (απεικόνιση: R. Toman [έκδ.], The 
Art of Gothic, Cologne 1998,451). Ή εικόνα-άπαξ στήν Κέρκυρα (περί τό 1500), πού έχει έρμηνευΟει 
ώς αλληγορία τής ’Ανω Ιερουσαλήμ (Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες τής Κέρκυρας,’Αθήνα 1990, άρ. 9), 
πιθανόν έχει συντεθεί μέ βάση τή σύνθεση στή Φλωρεντία ή κάτι παρεμφερές (πρβλ. Τριανταφυλλό- 
πουλος, Μελέτες, 158,236 ύποσ. 20, επίσης τού ίδιου, Άποκαλύψεως οράματα στήν Κύπρο, δπ.παρ.).

54. Περί Μονής Σινά γενικά βλ. Πανΐ]γυρικός τόμος επί τή 1400ή άμφιετηρίόι τής Ίεράς Μονής 
τοΰ Σινά, ΆΟήναι 197Τ G. Forsyth - Κ. Weitzmann, The Monastery of St. Catherine at Ml. Sinai, 
Ann Arbor, Mich. 1973'Σινά. ’Εκδοτική ’Αθηνών (έκδ.), Οί θησαυροί τής Μονής, Αθήνα 1990. Γιά 
τό ψηφιδωτό βλ. καί Πάλλας, Ψηφιδωτά, 1158 κ.έξ.· Ν. Χατζηδάκη, Βυζαντινά ψηφιδωτά, ΆΟήναι 
1994, 15 κ.έξ.· J. Eisner, The Viewer and the Vision: The case of the Sinai Apse, Art History 17/1 
(1994), 81 κ.έξ.

55. Γιά τά δύο όρη ώς τόπους Οεοφανείας βλ. τήν υμνολογία τής έορτής τής Μεταμορφώσεως 
(6 Αύγούστου) καί τή συναφή πατερική φιλολογία· πρβλ. G. Habra, La Transfiguration selon les pères 
grecs, Paris 1974· Ί. Μονή Κουτλουμουσίου (έκδ.), Πανηγυρικόν. Ό πατερικός λόγος στήν 
Μεταμόρφωση, "Ay. Όρος 1995.

56. ’Ενδιαφέρουσες είναι οί πτυχές γιά τό ήσυχαστικό πνεύμα στό Σινά καί τή σχέση του μέ τό 
αντίστοιχο στόν Άθω κατά τήν παλαιολόγεια έποχή· ενδεικτικά: Gillet, The Jesus Prayer, 35 κ.έξ., 
53 κ.έξ.· Φειδάς, 'Εκκλησιαστική Ιστορία, Β’, 484 κ.έξ.· Deseille, Φιλοκαλία, 41 κ.έξ., 60 κ.έξ.
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(16ος αί.) είναι αρκούντως εύγλωττο. Πρόκειται γιά εικόνα τού μεγάλου κρητικοΰ 
ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα57 (Πίν. 7): μέ τρόπο πρωτότυπο άποδίδεται ενα 
ησυχαστικό περιβάλλον, όπου οί μοναχοί μέ τήν άσκηση άξιώνονται νά γίνουν 
Οεόπτες συμμετέχοντας στη Μεταμόρφωση, δηλαδή νά μεταμορφωθούν κατά χά- 
ριν αυτοί καί ή φύση58. Στή Δύση οί παραστάσεις Οεοφανειών άπομακρύνονται α
πό τό ύφος των βυζαντινών, μετατρεπόμενες βαθμιαία σέ οράματα έκστασης μέ 
γονυκλισίες, δάκρυα, έπίταση έν γένει των συναισθηματικών στοιχείων59 (πίν. 8).

Τή μετοχή στό θειο κατά τήν ορθόδοξη διδασκαλία τήν προγεύεται ό μονα
χός/άγιος στήν εδώ ζωή· πλήρως τή γεύεται μετά θάνατον, ένα άναγκαΐο στάδιο 
μετάβασης οδυνηρό καί τρομερό, άλλά όχι άποτρόπαιο. Ή Δύση τόνισε τόν θά
νατο κατεξοχήν δικανικά, ώς θεϊκή τιμωρία γιά τήν παράβαση, όπως είδαμε- άνα- 
πτύσσει έτσι συστηματικά, ιδιαίτερα μετά τήν πανώλη τού 1348-134960 61 62, μιάν άνα- 
τριχιαστική ‘νεκρική εικονογραφία’, συχνά σέ συνδυασμό μέ τή vanitasi. Τό Βυ
ζάντιο θά τήν αγνοήσει, αν καί έπλήγη έπίσης άπό τόν ‘μαύρο θάνατο’· ίσως κάτω 
άπό δυτική επίδραση θά συναντήσουμε κατ’ εξαίρεση άνάλογες σκηνές, πάντως 
δίχως έμφανή terrorem mortis02. Ή παραδείσια γαλήνη πού αποπνέει ή παράστα

57. Γιά τήν εικόνα: Μ. Χατζηδάκης - Ε. Δρακοπούλου, ”Έλληνες ζωγράφοι μετά τήν "Αλωση 
(1450-1830), τόμ. 2, ’Αθήνα 1997,88.

58. Τριανταφυλλόπουλος, Άνθρωπος καί περιβάλλον, 647 κ.έξ. Τό περιφανέστερο κυπριακό πα
ράδειγμα άπεικόνισης τέτοιας Μεταμόρφωσης, εκείνο τού αγίου Νεοφύτου (1134-1219) στήν Έγκλεί- 
στρα του. έχει προκαλέσει σωρεία παρανοήσεων πρβλ. συνοπτικά Dem. D. Triantaphyllopoulos, On 
Saint Neophytos Enkleistos and his alleged “self-sanctification”, XXe Congrès International des 
Études Byzantines (Paris 2001), Pré-actes, III. Communications libres, Paris 2001, 148.

59. ’Αρχίζοντας άπό τή γοτθική τέχνη, φθάνουν στό έπακρο κατά τό Μπαρόκ· βλ. π.χ. εικονο
γραφία άγιου Φραγκίσκου, φλαμανδικά έργα τού 15ου αιώνα, έργα των Θεοτοκόπουλου, Rubens, 
Rembrandt, Bernini κλπ. Διάκριση μεταξύ Οεοφανειών (Βυζάντιο) καί εκστάσεων (Δύση): Γιανναράς, 
Μεταφνοική σώματος, 211.

60. Μ. Dois, The Black Death in the Middle Ages, Princeton 1977.
61. Γιά τόν θάνατο στή Δύση: Ph. Ariés, Ό άνθρωπος ενώπιον του θανάτου, 2 τόμοι, μτφρ. Θ. 

Νικολαΐδης, ’Αθήνα 1997-1999' Μ. Vovelle, Ό θάνατος καί ή Δύση. Από τό 1300 ως τις μέρες μας, 
2 τόμοι, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, ’Αθήνα 2000. ’Ενδεικτικά γιά τήν εικονογραφία: Ρ. Vigo, Le danze 
macabre in Italia, Bergamo 71978’ H. Braet - W. Verbeke (έκδ.), Death in the Middle Ages, Leuven 

1983' Memento mori. Der Tod als Thema der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart, κατάλογος 
έκθεσης, Darmstadt 1984· F. W. Kasten (έκδ.), Totentanz, κατάλογος έκθεσης, Mannheim 1986' 
Immagini della danza macabra nella cultura occidentale dal Medioevo al Novecento, κατάλογος έκθε
σης, Firenze 1995, Como 1995.

62. Γιά τή διαφορά άντίληψης του θανάτου ανάμεσα σέ ’Ανατολή καί Δύση πρβλ. Ματσούκας, 
Σατανάς, 128 κ.έξ., 159 κ.έξ. Γιά συναφείς παραστάσεις στό Βυζάντιο πρβλ. R. Stichel, Studien zum 
Verhältnis von Text und Bild spät.- und nachbyzaninischer Vergänglichkeitsdarstellungen, Wien 1971· 
C. Walter, Death in Byzantine Iconography, ECR 8 (1976), 113 κ.έξ.’Απουσιάζει συνολική εξέταση τής 
νεκρικής εικονογραφίας στή μεταβυζαντινή εποχή.
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ση τής κοίμησης ένός βυζαντινού όσιου είναι έπαρκής απόδειξη63 (πίν. 9-10): άντί 
τής έφιαλτικής άτμόσφαιρας των δυτικών memento mori συναντάμε τη γαλήνη έ
νός καθαγιασμένου θανάτου/ΰπνου, κέντρου πραγματικού καί μεταφορικού τής 
σύνθεσης, πού διαποτίζει ζωηφόρα όλο τόν περίγυρο, δίνει τό πραγματικό νόημα 
τής ζωής των μοναχών-άσκητών. Ή καταλλαγή δίνεται καί μέ τή λεπτομέρεια τής 
συμφιλίωσης τού άνθρώπου μέ τά θηρία, δηλαδή τής έπιστροφής στήν προπτωτι- 
κή άθωότητα - στήν τρέχουσα γλώσσα: τού άνθρώπου ώς χρήστη καί όχι ως κα
ταχραστή καί διαφθορέα τής φύσης64.

Θεός, άνθρωπος καί κτίση συνδέονται οργανικά μεταξύ τους στή Οεολογική 
σκέψη καί στήν καλλιτεχνική έκφραση τού Βυζαντίου. Ή παρουσία τού Θεού 
στόν κόσμο συνιστά μία διαρκή θεοφάνεια, αισθητή κατεξοχήν ατούς άγιους καί 
προσλήψιμη ώς άπλετη, άκτιστη φωτοχυσία καί άνέκφραστη ψυχοσωματική ηδο
νή, ώς πρόγευση Παραδείσου65· Οεώνεται έτσι κατά χάριν ό άνθρωπος ψυχή τε 
καί σώματι, εφέλκοντας πρός καλήν άλλοίωσιν καί τήν κτίση. Ή Δύση άνέπτυξε 
κοσμοθεωρία διαφορετική άπό τήν ορθόδοξη, όπως άλλη κατεύθυνση άκολούθη- 
σε καί ή τέχνη της66. Τήν άλλαγή πλεύσης τής δυτικής μεσαιωνικής τέχνης άπό τήν 
άντισυμβατική-ύπερβατική γλώσσα στή φυσιοκρατική-ενδοκοσμική έκφραση 
άπό τόν 13ο αιώνα, δηλαδή τή μεταβολή άπό λατρευτική σέ άπλή θρησκευτική, τή 
διαισθάνθηκαν οί Βυζαντινοί τόν 15ο αιώνα- στάθηκαν μπροστά της διχασμένοι,

63. Θεολογία του θανάτου και τής κοιμήσεως τών όσιων: Μητροπ. Ναυπακτίας καί 'Αγ. Βλασίου 
'Ιερόθεος, Τό πρόσωπο στήν ορθόδοξη παράδοση, Ί. Mon) Γενεσίου Θεοτόκου (Πελαγίας) 31997,304 

κ.έξ.· Εικονογραφία κοιμήσεως όσιων: Λήμμα Koimesis, RbK 4,177 κ.έξ., Εύ. Ίωαννιδάκη-Ντόστογλου, 
Παραστάσεις κοιμήσεως όσιων καί ασκητών τού 14ου-15ου αί., ΑΔ 42 (1987): Μελέτες, 99 κ.έξ.· Τ. 
Τανούλας, «Θηβαΐς»: Αυτή ή πλευρά τοΰ Παραδείσου, ΔΧΑΕ, περίοδ. Δ', 20 (1997-1998), 317 κ.έξ.

64. Πρβλ. Αναστάσιος, Παγκοσμιότητα, 51. Ή ασκητική φιλολογία βρίθει παραδειγμάτων εξη
μέρωσης άγριων ζώων καί έρπετών· πρβλ. καί τήν παράσταση τού άγιου Γερασίμου τοΰ Ίορδανίτου 
πού δαμάζει λιοντάρι (λ.χ. Π. Λ. Βοκοτόπουλος, Δύο παλαιολόγειες εικόνες στά 'Ιεροσόλυμα,ΔΧΑΕ, 
περίοδ. Δ’, 20 [1998-1999] 291 κ.έξ.): είμαστε μακριά άπό τό έκκοσμικευμένο ουμανιστικό πνεύμα τοΰ 
άγιου Ιερωνύμου στόν πίνακα τοΰ Albrecht Dürer (1513/14).

65. Βλ. ανωτέρω, ύποσ. 24. Ό Παράδεισος (παραστάσεις Δημιουργίας τοΰ κόσμου, Κρίσεως ή 
'Αγίων Πάντων) αποδίδεται συχνά ώς λευκό χρώμα, έπιγραφόμενο ενίοτε ώς άνέσπερον φως (πρβλ. 
Δεύτε λάβετε φώς εκ τού άνεσπέρου φωτός στόν ΌρΟρο τής Αναστάσεως· εν τή άνεσπέρω ημέρα, τής 
βασιλείας σου στόν αναστάσιμο Κανόνα, ώδή θ', τροπάριο β').

66. Ό άνθρωπος στή Δύση μετά τήν Αναγέννηση επιθυμεί δχι νά μεταμορφώσει, αλλά νά τρο
ποποιήσει τή φύση μέσω τής τέχνης (Eco, Τέχνη καί κάλλος στήν αισθητική τού Μεσαίωνα, μτφρ. 
Έ. Καλλιφατίδη, Αθήνα 1992,221 κ.έξ.). Τούτο φέρεται νά αρχίζει σχεδόν ταυτόχρονα μέ τόν έξορΟο- 
λογισμό τοΰ δόγματος άπό τον Σχολαστικισμό (11ος αιώνας καί έξής), μέ συνέπεια μία διαφορετική 
ανάπτυξη τής τεχνικής καί κοινωνική διάρθρωση· πρβλ. G. Duby, Μεσαιωνική Δύση: Κοινωνία καί 
Ιδεολογία, μτφρ. Ο. Βαρών - Ρ. Μπενβενίστε, Αθήνα 1988,33 κ.έξ.· τοΰ ίδιου, Τέχνη καί κοινωνία τοϋ
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θαυμάζοντας την σέ κοσμικά έργα, άπορρίπτοντάς την όμως προκειμένου γιά 
έκκλησιαστικά67.

III
Οί ένδεικτικές μνείες διαφορών άνάμεσα σέ Βυζάντιο καί Δύση άντιστρατεύ- 

ονται βέβαια τήν παρότρυνση γιά έντοπισμό των ομοιοτήτων καί των κοινών ά- 
ποδοχών, μάλιστα στό κατώφλι του 21ου αιώνα, μέ τήν ορθόδοξη Ελλάδα ήδη 
στην Ευρωπαϊκή "Ενωση. ’Ασφαλώς τά πρωτεία τής έν Χριστώ άγάπης, άλήθειας 
καί δικαιοσύνης ακυρώνουν τις οποίες σκοπιμότητες. ’Αλλά καί προκατειλημμένη 
ερμηνεία του παρελθόντος, έγκλωβισμός στήν καυχησιολογία καί ταύτιση ’Εκκλη
σίας καί κράτους/έθνους είναι σοβαρά έμπόδια, πού πρέπει νά ύπερπηδηθοΰν άπό 
τή σύγχρονη ορθοδοξία. ’Αρκετά μπορούν νά γίνουν καί στό πεδίο τής τέχνης.

Σέ πρώτο έπίπεδο, τή διαφορά τού πνευματικού υπόβαθρου πίσω άπό τις 
καλλιτεχνικές εκφάνσεις τή συλλαμβάνουμε έναργέστερα στούς τόπους αιχμής, έ- 
κεϊ δηλαδή οπού συζούν οί δύο κόσμοι καί ό πολιτιστικός συγκρητισμός {accultu
ration) είναι άναπόφευκτος. Εύγλωττο παράδειγμα προσφέρουν τά λατινοκρα- 
τούμενα ορθόδοξα εδάφη68. Σέ δεύτερο έπίπεδο, τό ‘βυζαντινό πρόβλημα’ στήν

Μεσαίωνα, μτφρ. Έ. Ζέη, ’Αθήνα 2000, 35 κ.έξ1 τοϋ ίδιου, Die Zeit der Kathedralen. Kunst und 
Gesellschaft 980-1420, μτφρ. G. Osterwald, Frankfurt a.M. 1997,13 κ.έξ.· Γιαννακόπουλος, Μεσαιωνι
κός πολιτισμός, 218 κ.έξ.· J. le Goff, Ό πολιτισμός τής μεσαιωνικής Δύσης, μτφρ. Ρ. Μπενβενίστε, Θεσ
σαλονίκη 1993, 87 κ.έξ.· D. Nicholas, Ή εξέλιξη τοϋ μεσαιωνικού κόσμου (312-1500), μτφρ. Μ. Τζια- 
ντζή, ’Αθήνα 1999,415 κ.έξ.· F. Braudel, Γραμματική των πολιτισμών, μτφρ. Ά. Άλεξάκης, ’Αθήνα 2001, 
436 κ.έξ. 'Υπενθυμίζεται καί ή θεωρία γιά τήν παραλληλία ή καί σύνδεση τοϋ αναλυτικού πνεύματος 
-σέ αντίθεση μέ τό συνθετικό, ‘κρυπτικό’ τοϋ βυζαντινού ναοϋ- τής γοτθικής αρχιτεκτονικής (μέσα 
12ου αιώνα καί εξής) αφενός καί Σχολαστικισμού αφετέρου· βλ. κυρίως Ε. Panofsky, Gothic 
Architecture and Scholasticism, Latrobe 195T έπιφυλάξεις διατυπώθηκαν αρκετές, λ.χ. Η. Sedlmayr, 
Die Entstehung der Kathedrale, Freiburg - Basel - Wien 71996,321 κ.έξ., 613’ O. v. Simson, Die gotische 
Kathedrale, Darmstadt 61992,5 ΰποσ. 3, κ.δ.

67. Δ. Πάλλας, Al αισθητικοί ίδέαι των Βυζαντινών πρό τής Άλώσεως (1453), ΕΕΒΣ 34 (1965), 
313 κ.έξ. (ανατύπωση: τοϋ ίδιου, Συναγωγή Μελετών Βυζαντινής 'Αρχαιολογίας, ’Αθήνα 1987-1988, 
τόμ. Β', 464 κ.έξ.). Πρβλ. καί Triantaphyllopulos, Wandmalerei, I, 387 κ.έξ.· τοϋ ίδιου, Τό Βυζάντιο 
συναντάει τή Δύση: Ή ζωγραφική τής 'Οδηγήτριας στήν Άπόλπενα Λευκάδας στά μέσα τοϋ 15ου 
αιώνα, Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσείο ’Αθηνών (έκδ.), Ζωγραφικής εγκώμιον. Τοιχογραφίες άπό 
τό Καθολικό τής Μονής 'Οδηγήτριας στήν Άπόλπενα Λευκάδας. Κατάλογος έκθεσης «Τό έκθεμα τοϋ 
μηνός» (20.12.2000 - 28.2.2001), ’Αθήνα 2000,42 κ.έξ. Γιά τή διαφορά στον τρόπο όρασης βυζαντινού 
καί αναγεννησιακού καλλιτέχνη πρβλ. καί Ch. Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, μτφρ. Μ. Παπαδάκη, ’Αθήνα 
51994,519 κ.έξ.

68. Πρβλ. Triantaphyllopulos, Wandmalerei, συχνάκις- τοϋ ίδιου, Τό Βυζάντιο συναντάει τή 
Δύση· τοϋ ίδιου, Μελέτες, συχνάκις- τού ίδιου, Ή τέχνη στήν Κύπρο άπό τήν Άλωση τής Κωνσταντι
νουπόλεως (1453) έως τήν έναρξη τής Τουρκοκρατίας (1571): Βυζαντινή/μεσαιωνική ή μεταβυζαντινή;, 
Πρακτικά Γ'Διεθνούς Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου (Λευκωσία 1996), τόμ. Β', Λευκωσία 2001,621 κ.έξ.
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τέχνη, δηλαδή οί αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σέ Βυζάντιο, Δύση, Ίσλάμ κλπ., άπα- 
σχολεΐ παραπάνω άπό εναν αιώνα τούς τεχνοϊστορικούς μέ επιβλητικές επιστη
μονικές συμβολές69 70. 'Ωστόσο μελλοντικά θά πρέπει νά καταπιαστούμε μέ τά 
έκεΐθεν των τεχνοτροπικών καί είκονογραφικών συγκλίσεων ή άποκλίσεων, διότι 
τό πρόβλημα είναι, κατά πόσο οί παραλληλίες ξεκινούν άπό σύμπτωση, άντιγρα- 
φή ή κοινή άφετηρία™.

Ή τέχνη στόν Μεσαίωνα ύπέκειτο, όπως είδαμε, στήν Εκκλησία, καί τό πρό
βλημα τής καλλιτεχνικής έλευθερίας, τής άναζήτησης τής πρωτοτυπίας, έν γένει 
τής καλλιτεχνικής βούλησης (Kunstwollen) άπαντήθηκε στό Βυζάντιο μέ τήν 
άπόφανση τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου τής Νίκαιας71. Άπό αυτή τή σκοπιά 
οφείλουμε νά έρμηνεύσουμε τά όρια μιας ενδεχόμενης ή μή οίκουμενικότητάς της.

Είδαμε τήν άποψη των Βυζαντινών σχετικά μέ τή δυτική τέχνη· προφανώς 
διαισθάνθηκαν τή διαφορά άνάμεσα στήν καθολικά άποδεκτή άλήθεια πού εκ
φράζει μία λατρευτική εικόνα καί στήν υποκειμενική άποψη ένός Θρησκευτικού 
πίνακα μέ περιεχόμενο όχι αυστηρά δογματικό {Andachtsbild, devotional icon, 
εικόνα ιδιωτικής εύλάβειας)72. Ή άλλη πλευρά: ό Δάντης (1265-1321) εγκωμιάζει 
τή ‘φυσικότητα’ τού Giotto (περ. 1266-1337), τό dolce stil nuovo άντιπαρατίθεται

69. Ενδεικτικά ονόματα μελετητών γιά τις σχέσεις Βυζαντίου - Δύσης: J. Beckwith, Η. Belting, 
Η. Buchthal, Ο. Demus, A. Grabar, E. Kitzinger, K. Weitzmann κλπ.

70. Παραδείγματος χάριν, πώς έρμηνεύΟηκαν σέ Ανατολή καί Δύση οί ψευδοαρεοπαγιτικές συγγρα
φές καί πώς κατέληξαν σέ δύο έκφάνσεις αντίθετες ώς πρός τή χρησιμοποίηση τοϋ φωτός καί του κάλλους, 
δηλαδή στήν Αγία Σοφία καί στόν γοτθικό καθεδρικό ναό; Πρβλ. τις παρατηρήσεις του Sedlmayr, 
Entstehung der Kathedrale, 314 κ.έξ.· τοϋ ίδιου, Epochen und Werke, τόμ. Ill, Mittenwald 1982,155.

71. Βλ. παραπάνω, ΰποσ. 31 ■ επίσης Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Πελιδνός ό παράφρων τύραν
νος». Αρχαιολογικά στόν Παπαόιαμάντη, Αθήνα 72002, συχνάκις· Τέχνη καί λατρεία, συχνάκις· τοϋ 
ίδιου, 'Υπάρχουν κανόνες στήν τέχνη τής ’Ορθοδοξίας; Από τις κατακόμβες στήν παγκοσμιοποίηση. 
Σύναξη 85 (2003), 6 κ.έξ.Τή βυζαντινή τέχνη ώς ‘πειθαρχημένη αναρχία’ χαρακτήρισε ή Ντ. Μουρίκη,'Ο 
Greco καίτό Βυζάντιο, περιοδ. Ευθύνη (έκδ.),ζΐομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρής έποίει, ’Αθήνα 1991,25. 
Γιά τό θέμα τής πρωτοτυπίας στή μεσαιωνική δυτική τέχνη πρβλ. Eco, Τέχνί] καί κάλλος, 15 κ.έξ.

72. Τις διαφορές ανέλυσε όξυδερκώς ό Ρωμαιοκαθολικός Romano Guardini, Kultbild und 
Andachtsbild, Würzburg 1939. Νεώτερη έπισκόπηση: K. Schade, Andachtsbild. Die Geschichte eines 
kunstgeschichtlichen Begriffs, Weimar 1996. Στόν ελληνικό χώρο τόν όρο εισάγει πρώτος ό D. Pallas, 
Die Passion und Bestattung Christi. Der Ritus - das Bild, München 1965,10l· έπεξεργασία τοϋ όρου 
γιά τή μεταβυζαντινή ζωγραφική: Triantaphyllopulos, Wandmalerei, I, σποραδικά· τοϋ ίδιου, Πελιδ
νός ό παράφρων τύραννος, 61 ΰποσ. 19· τοϋ ίδιου, Μελέτες, συχνάκις· τοϋ ίδιου, “Byzance après By
zance". Post-Byzantine Art (1453-1830) in the Greek Orthodox World, Hellenic Ministry of Cul
ture/Byzantine & Christian Museum - Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA) 
(έκδ.), Post-Byzantium: The Greek Renaissance, κατάλογος έκθεσης (New York, November 2002- 
February 2003), Athens 2002,24.
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πρός τή maniera greca13. Ή subtilitas Graecorum, όπως διασώθηκε μέσω τής βυ
ζαντινής τέχνης73 74, άφήνει αδιάφορη πλέον τή Δύση, πού άπό τόν 15ο αιώνα άνα- 
τρέχει απευθείας στην κλασική (ελληνορωμαϊκή) τέχνη. "Ο,τι θά χαρακτηρίζαμε 
ως οίκουμενικότητα τής βυζαντινής τέχνης σέ σχέση μέ τή δυτική, άπό τόν 12ο 
αιώνα καί εξής -τό οριστικό σχίσμα είχε έπέλθει ατά μέσα του 11ου αιώνα (1054)— 
άφορά κατά κύριο λόγο τεχνοτροπικά δάνεια καί δχι μεταφύτευση άντίστοιχου 
πνεύματος. Στις ομόδοξες χώρες άντίθετα, άκόμη καί δταν αύτές έχουν άπομα- 
κρυνθεΐ άπό τό ‘βυζαντινό στύλ’ (λ.χ. περίπτωση τού Άντρέϊ Ρουμπλιώφ75), τούτο 
είχε ήδη άφομοιωθέί οργανικά καί ή παρουσία τής ορθόδοξης πνευματικότητας 
είναι άπαραγνώριστη.

Υπολείπεται ή άνάστροφη πλευρά τού νομίσματος, δηλαδή τά δάνεια τής 
βυζαντινής άπό τή δυτική τέχνη. Πιστεύω πώς αυτά καθορίζονται άπό τά δρια 
τού δόγματος: δ,τι δέν τά θίγει προσλαμβάνεται καί άφομοιώνεται, είτε αυτό λέγε
ται νεωτερισμός στό στύλ εϊτε έμπλουτισμός σέ λεπτομέρειες. ’Έτσι ή άρχιτεκτονι- 
κή, ή λιγότερο ‘δογματική’ έκφραση σέ μία θρησκευτική τέχνη, μπορεί νά έπηρεα- 
σθεΐ έμφανέστερα άπ’ δ,τι ή ζωγραφική.

IV
Κατά επίμονη παρότρυνση τού άοίδμιου π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ καί άλλων 

συγχρόνων θεολόγων, είναι καιρός ν’ άνακαλύψουμε καί τά κοινά στοιχεία τής 
παράδοσης μεταξύ των Εκκλησιών76. 'Ένας ορθόδοξος θεολόγος άφουγκράστη-

73. Πρβλ. Η. Belting, Bild und Kult, München 21993, 414 κ.έξ.· H. Belting - D. Blume (έκδ.), 
Malerei und Sladtkultur in der Dantezeit, München 1989, σποραδικά· A. Chastel, L’Italie et Byzance, 
Paris 1999, συχνάκις, ιδιαίτερα 51 κ.έξ.

74. Τήν έννοια διασαφηνίζει ό Ο. Demus, Byzantine Art and the West, London 1970,7 κ.έξ.
75. Βλ. πρόσφατα V. Serguiev, A. Rublev, Paris 1994. Ή προσπάθεια μαρξιστών ιστορικών νά 

αποσυνδέσουν τόν Ρουμπλιώφ άπό τόν Ησυχασμό (λ.χ. ό V. Ν. Lazarev, Die russische Ikone, έ'κδ. G.
I. Vzdornov, Darmstadt 1997,90 κ.έξ.) δέν είναι πειστική· τόν σύνδεσμό του μέ τήν ησυχαστική παρά
δοση, κυρίως μέσω τοΰ δασκάλου του Θεοφάνη του Έλληνα, τονίζουν οι Ο. Clément, Ρ. Evdokimov,
J. Meyendorff, Κ. Ware κ.ά., πρόσφατη σύνοψη στήν Ο. Popova, Ascesi e Trasfigurazione, Milano 
1996, 81 κ.έξ. Τούτο δέν καταργεί τις διαφορές τοΰ Ρουμπλιώφ άπό τή βυζαντινή τέχνη, πάντως ό 
Obolensky, Κοινοπολιτεία, Β', 564, υποστηρίζει δτι οί διαφορές τής τεχνοτροπίας άνάμεσα ατούς 
ορθοδόξους λαούς ’ίσως νά φανερώνουν λιγότερο έναν συνειδητό ‘εθνικό’ προσανατολισμό καί περισ
σότερο διαφορά εργαστηρίων.

76. Πρβλ. μαρτυρίες του στό τχ. 64 τοΰ περιοδ. Σύναξη (Αθήνα, 1997)· τό αίτημα γιά συγκλίσεις 
θέτουν καί άλλοι: Μητροπ. Περγάμου Ί. Ζηζιούλας, Τί ελπίζει ή Εκκλησία άπό τή Θεολογία, Έκκλη- 
οιαοτικός Κήρυκας 1 (Λάρνακα 1995), 181 κ.έξ.· Μ. Μπέγζος,Ή πορεία τής δυτικής θεολογίας. "Ενα 
πανόραμα τής ετερόδοξης Ευρώπης Φωτίου· Ίηοοϋς Χριστός, 520 κ.έξ., ιδιαίτερα 543 κ.έξ.
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κε πίσω άπό τή ζωγραφική στή Μονή τής Χώρας τή μουσική τοΰ Μότσαρτ77. Καί 
αντίστροφα, ένας δυτικός τεχνοϊστορικός βλέπει την τελευταία φάση τοΰ έργου 
τοΰ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, πιστοΰ υπηρέτη τής τέχνης τής ρωμαιοκαθο
λικής ’Αντιμεταρρύθμισης, νά τή διαπερνά τό φως έκεΐνο, πού δίχασε ησυχαστές 
καί Βαρλααμιστές, Ανατολή καί Δύση78.

Οι Βυζαντινοί, προσφέροντας πάντα τόν έαυτό τους79, δημιούργησαν αυτό 
πού άποκλήθηκε «συνταίριασμα πολιτισμοΰ καί άποκάλυψης»80. Ή Δύση, μέ 
πρωταγωνιστή σήμερα τήν Αμερική81, ένδεχομένως ονειρεύεται μιά παγκόσμια 
τάξη εν όνόματι τής αύτονομημένης, αυθαίρετης δικαιοσύνης. Διεκδικεΐ τή μονο
κρατορία στό σύγχρονο, έκκοσμικευμένο άξιακό σύστημα82 (πίν. 11), άκόμη καί 
βυθίζοντας τήν ύφήλιο στή φρίκη μιας ολοκληρωτικής καταστροφής, μιας διά- 
στροφης, παραμορφωτικής ‘άποκάλυψης’83. Είναι οί συνέπειες ένός ‘πολιτισμού’,

77. Ο. Clément, Βυζάντιο καί Χριστιανισμός, μτφρ. Θ. Μάϊνα, ’Αθήνα 1985, 73 κ.έξ. Τά γνωρί
σματα τοΰ καλλιεργημένου ανθρώπου, όπως συνοψίζονται από τόν λόγιο Πατριάρχη Κων/πόλεως 
Γεώργιο (Γρηγόριο) Κύπριο (β' ήμισυ 13ου αιώνα) ώς αποτέλεσμα τής κλασικής παιδείας (τό χαρίεν, τό 
Αστικόν, τύ σεμνόν και τό όντως ελληνικόν: βλ. Beck, Βυζαντινή χιλιετία, 185), εφαρμόζονται ίδεωδώς 
στό ύφος των έργων τοΰ ’ίδιου μνημείου, μέ χορηγό τους τόν ανθρωπιστή Θεόδωρο Μετοχίτη.

78. D. Davies, El Greco, Oxford 1976· τοΰ ίδιου, Ή ανύψωση τοΰ νοΰ πρός τόν Θεό: Ή θρη
σκευτική εικονογραφία τοΰ Γκρέκο καί ή πνευματική αναμόρφωση στήν’Ισπανία, J. Α. Lopera (επιμ.), 
El Greco. Ταυτότητα καί μεταμόρφωση κατάλογος 'έκθεσης, Αθήνα 1999-2000, Milano 1999,201 κ.έξ., 
δπου καί μνεία άλλων έργασιών του. Στό ’ίδιο μήκος κύματος κινείται καί ή Ντ. Μουρίκη, Greco καί 
Βυζάντιο, σέ αντίθεση μέ άλλους ξένους καί έλληνες μελετητές. Αποτίμηση τής ελληνικής βιβλιογρα
φίας: Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δομήνικος Θεοτοκύπουλος, ό "Ελληνας, ΔΧΑΕ. περίοδ. Δ', 17 
(1993-1994), 375 κ.έξ.· τοΰ ίδιου, Ελληνικότητα’ καί’βυζαντινότητα’ στό έργο τοΰ Θεοτοκόπουλου, El 
Greco of Crete. Proceedings of the International Symposium (ΙΙράκλειον 1990), Ηράκλειον 1995,447 
κ.έξ. Γιά τό φως καί τόν ρόλο του γενικά στή δυτικοευρωπαϊκή τέχνη πρβλ. Η. Sedlmayr, Das Licht in 
seinen künstlerischen Manifestationen, Mittenwald 21979' W. Schöne, Über das Licht in der Malerei, 
Berlin 71989.

79. «Τό Βυζάντιο ήταν δότης, ή Δύση δέκτης», συνόψισε έγκυρα τήν ΰπερχιλιετή προσφορά ό 
G. Ostrogorsky, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, μτφρ. Ί. Παναγόπουλος, τόμ. Γ ', ’Αθήνα 1981,277.

80 . Γ. Τσαρούχης, Αγαθόν τό έξομολογεΐσθαι, ’Αθήνα 1986,92.
81. Δικαιώνονται σέ βαθμό άνατριχιαστικό οί επισημάνσεις τοϋ Ν. Chomsky (βλ. πρόσφατα Ό 

νέος στρατιωτικός άνθρωπισμός. Μαθήματα άπό τό Κοσσυφοπέδιο, μτφρ. Κατ. Σχινά, ’Αθήνα 22001), 
ή ή άνάλυση τής γένεσης τοΰ αμερικανικού τρόπου σκέψης πού έχει κάνει ό G. Steiner, Τά αρχεία τής 
Έδέμ, στό βιβλίο του Αξόόευτα πάθη, μτφρ. Κατ. Σχινά, ’Αθήνα 2001,222 κ.έξ.

82. "Οπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα, τήν ’Ανατολή απασχολούσε ή σωτηριολογική, τή 
Δύση ή δικανική καί ήθική πλευρά τοΰ Χριστιανισμού- πρβλ. Γιαννακόπουλος, Μεαασυνικός πολιτι
σμός, 56' Ματσούκας, Βυζαντινή Φιλοσοφία, 307 κ.έξ. καί σποραδικά. Γιά τόν ανεστραμμένο, νεώτερο 
μεσσιανισμό πρβλ. συνοπτική άνάλυση στόν Θ. Ζιάκα, Ό νεωτερικός μεσσιανισμός, Αρδην 35 (2002), 
65 κ.έξ.

83. Δαιμονική διαστροφή τοΰ άμερικανικοΰ ‘χριστιανισμού’: Διάλεξε τήν ήμέρα τής έορτής τής 
Μεταμορφώσεως, γιά νά στείλει στήν κόλαση τής πυρηνικής βόμβας χιλιάδες αμάχων τής Χιροσίμα
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πού προβάλλει ρητορικά τόν ‘χριστιανισμό’ του αλλά έχει άπολέσει τόν χριστοκε- 
ντρικό του χαρακτήρα, καταδυόμενος στην κόλαση τού ανθρωποκεντρισμού μέ 
έντονότατο τό αίσθημα τής απώλειας, τής μή ισορρόπησης84.

Τό Βυζάντιο, πού διανύουμε τήν πεντακοσιοστή πέμπτη επέτειο άπό τήν 
τραγική του πτώση -τό μεγαλύτερο ϊσως γεγονός στή μεσαιωνική καί πρώιμη νεώ- 
τερη ευρωπαϊκή Ιστορία-, άπέναντι σέ αυτί] τήν έιριαλτική προοπτική προσέφερε 
τήν υπαρξιακή έλπίδα μιας εν Χριστώ μεταμόρφωσης, μέ άκλινή τή βεβαιότητα 
μιας οικουμενικής ανάστασης στό άνέσπερο φως τής τρίσηλίου Οεότητος (πίν. 12). 
Ή λατρευτική βυζαντινή τέχνη δείχνει καθαρά τόν δρόμο αυτό, ώς διαρκή υπό
μνηση πώς «δέν μπορούμε νά ξεφύγουμε τό άτεγκτο δίλημμα κάθε λεπτού τής 
ύπαρξής μας: εϊτε ν’ αύτοκτονήσουμε είτε ν’ άναστηθούμε εκ νεκρών»85.

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υ.Γ. (Σεπτέμβριος 2004). Άπό την πλούσια νεώτερη βιβλιογραφία λυπούμαι πού δέν 
πρόφθασα νά κάνω έγκαιρη χρήση τριών ιδιαίτερα βιβλίων: 'I. Μητρόπολις Δημητριάδος/ 
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών (έκδ.), ’Εκκλησία καί Εσχατολογία, Αθήνα 2003· τού 
ίδιου φορέα, Ίσλάμ καί φονταμενταλισμός, 'Ορθοδοξία και παγκοσμιοποίηση, Άθήναι 
2004· Άρ. Παπαδάκης - J. Meyendorff, Ή χριστιανική 'Ανατολή καί ή άνοδος τον παπι
σμού. Ή 'Εκκλησία άπό τό 1071 ως τό 1453, μτφρ. Στ. Εύθυμιάδης, Αθήνα 2003. Χαίρομαι 
πάντως πού οί άπόψεις μου δέν άποκλίνουν επικίνδυνα σέ οσα κοινά θέματα θίγονται.

(6.8.1945), τρεις μέρες αργότερα καί του Ναγκασάκι. Ή ίωάννεια Αποκάλυψΐ], πηγή ενθάρρυνσης καί 
ελπίδας, τείνει νά ταυτιστεί στή Δύση μέ τόν ολοκληρωτικά καταστροφικό Άρμαγεδδώνα.

84. Άπό τόν χαμένο δρόμο, μέ τόν όποιο ανοίγει ή δαντική Θεία κωμωδία, φτάνουμε στά ποικί
λα σύγχρονα αδιέξοδα· σέ σχέση μέ τή νεώτερη τέχνη βλ. Η. Sedlmayr, Der Tod des Lichtes- τού ίδιου, 
Verlust der Milte, Frankfurt - Berlin - Wien 1973 (έπανέκδοση)· ΆντρέϊΤαρκόφσκυ, Σμιλενοντας τό 
χρόνο, μτφρ. Σ. Βελέντζας, Αθήνα 1987, συχνάκις.

85. Πατριάρχης Αντιόχειας ’Ιγνάτιος Δ', ’Ανάσταση καί σύγχρονος άνθρωπος, 'Εκκλησιαστικός 
Κήρυκας 5 (Λάρνακα 1993), 87.
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Πίν. 1: Παντάνασσα Μυοτοά, τοιχ. Γέννησης (1430)

Πίν. 2: Gentile da Fabriano, 
τοιχ. Προσκύνησης των Μάγων. Φλωρεντία (1423)
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ΓΤίν. 3: Άμφιπρόσωπη εικόνα, Σταύρωση, Γερακαρίο Ζακύνθου (όψιμος 14ος αί.)

Πίν. 4: Jean de Beaumetz, πίνακας Σταύρωσης, Cleveland (μεταξύ 1390-1395)
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Πίν. 5: Torcello Βενετίας, Καθεδρικός, ψηφιδωτό Κρίσεως (12ος αί.)

Πίν. 6: Νυρεμβέργη, ναός 'Αγίου Λαυρέντιου, πυλώνας Κρίσεως (1330-1340)
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Πίν. 7: Γεωργίου Κλόντζα,
εικόνα Μεταμόρφωσης καί των έν Ραϊθφ Πατέρων, Μονή Σινά (1603;)

Πίν. 8: Lorenzo Bernini,
γλυπτό μέ τήν έκσταση τής άγιας Θηρεσίας, Ρώμη (1646-1653)
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Πίν. 10: Εικόνα Κοίμησης όσιου Έφραίμ χοΰ Σύρου, 
Αθήνα, Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσείο (1457;)
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Πίν. 11: Rottweil, ναός Παναγίας, πυλώνας Κρίσεως (πρό τοΰ 1340)

Πίν, 12: Εικόνα τής εις "Αδου Καθόδου, Baltimore (β' ήμισυ Μου αί.)





HÉLÈNE PAPASTAVROU

INFLUENCES BYZANTINES SUR LA PEINTURE VÉNITIENNE 

DU XIVe SIÈCLE

Dans le cadre du congrès consacré à l’universalisme byzantin, le cas de 
Venise est le plus représentatif en tant qu’état occidental désireux de puiser ses 
origines dans la gloire de la Rome ancienne. En ce sens, Byzance constituait un 
modèle pour Venise, comme pour tous ses rivaux, au moyen âge. C’est d’ailleurs 
une des raisons qui explique l’extraordinaire rayonnement de l’art et de la 
civilisation byzantine. Ce constat, que l’on vérifie également dans le domaine 
artistique vénitien, nous donne l’occasion de présenter ci-après les différentes 
vagues d’influences byzantines que la peinture vénitienne a reçues durant le 
XlVe siècle.

La grande Renaissance des arts qui voit le jour dans les centres italiens à 
l’aube du trecento n’a pas atteint Venise dès sa genèse. Durant tout le XlVe siè
cle, les influences byzantines demeurent décisives pour les créations artistiques 
vénitiennes. Ce phénomène peut s’expliquer par la politique de la Sérénissime: 
au XlVe siècle, elle insistait sur ces formes artistiques, qui mettaient en valeur 
l’originalité de sa situation politique et économique.

L’art vénitien du moyen âge est extrêmement complexe. Nous connaissons 
aujourd’hui l’évolution de l’art de la mosaïque, principalement grâce aux 
recherches d’Otto Demus1. Entre le Xle et le XlIIe siècle, la mosaïque occupait, 
à Venise, une position prédominante parmi les autres arts. L’expression picturale 
du XlVe siècle se fonde sur une grande tradition dont les tendances sont multi
ples. La composante byzantine y est décisive, liée je crois, à la manière dont la 
cité de Venise, pendant des siècles, introduisit la mosaïque de tradition byzantine 
dans le décor de la basilique Saint-Marc, qui constituait le centre religieux et po
litique de la cité. En effet, la cité invitait de temps à autre un ou deux mosaïstes 
de Constantinople ou de Thessalonique, dans l’intention de fonder des ateliers

1. O. Demus, The Byzantine Mosaics of San Marco Venice, vols. 1-4, Chicago 1984.
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locaux2. De cette manière, l’art byzantin n’était plus simplement, à Venise, un art 
importé, mais s’implantait au cœur même de l’art local pour en constituer une 
composante traditionnelle. Parallèlement, d’autres courants affluaient vers la 
Sérénissime, originaires de l’Europe transalpine (quoique il demeure souvent 
difficile de les distinguer des courants purement locaux-vénitiens), de la pénin
sule italienne, ou encore de l’Orient lointain3.

Au XlVe siècle4, l’art vénitien n’avait pas encore trouvé son expression 
propre. La tendance gothique y était présente, mais les influences byzantines y 
demeuraient très importantes. Comme Michelangelo Muraro5 l’a souligné, les 
facteurs principaux associés aux différentes vagues d’influences byzantines à 
Venise au XlVe siècle sont au nombre de trois. D’abord, durant les premières 
décennies, l’idée de la réunion des églises était liée à une tendance croissante de 
la vénération d’un saint byzantin, Théodore qui, en sa qualité de militaire 
jouissant d’un grand prestige en Orient, protégeait la cité lagunaire bien avant 
l’évangéliste Marc. Ensuite, l’intérêt pour la culture hellénique fleurissait dans 
le climat de Renovatio qui dominait à la cour et dans l’entourage du doge 
Andrea Dandolo (1343-1354). Enfin, à partir de 1348 -date qui coïncide avec la 
grande peste et la crise sociale-, la politique conservatrice des doges, détermi
née par la nécessité de rendre à la Démocratie de la Sérénissime son prestige et 
son autorité, contribue à l’adoption des formes byzantines ou, pour le moins, à

2. Ibidem, 1,292.
3. La nature politique et culturelle de Venise est marquée par l’activité de ses marchants et 

par l'énorme réseau commercial qui contrôlait les principales voies terrestres et maritimes. Ainsi, 
Venise représentait un pôle où se rencontraient divers courants artistiques, cf. G. Luzzato, Storia 
economica di Venezia dall’XI al XVI secolo, Venezia 1961; O. Demus, Oriente e Occidente nell’arte 
veneta del Duecento, La Civiltà veneziana nel secolo di Marco Polo, Firenze 1955; M. Muraro, 
Componenti islamiche nell’arte veneziana, Componenti storico-artistiche e culturali a Venezia nei 
secoli XIII e XIV, Ateneo Veneto, 44-49.

4. L. Testi, La storia della pittura veneziana, I, Bergamo 1909;T. Pignati, Le origini della pittura 
veneziana, Bergamo 1961; R. Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, Venise 1964; V. Lasarev, 
Saggi sulla pittura veneziana dei secoli XIII, XIV, Io, Arte Veneta 19 (1965); idem, Saggi sulla pittura 
veneziana dei secoli XIII, XIV, Ilo, Arte Veneta 20 (1966), 43-61; M. Alpatoff, Sur la peinture 
vénitienne du Trecento et la tradition byzantine, Venezia e il Levante fino al secolo XV, Florence 
1972, 1-17; M. Muraro, Paolo da Venezia, Milano 1969; idem, Varie fasi di influenza bizantina a 
Venezia nel Trecento, Thesaurismata 9 (1972), 180-201; idem, L’isola di Creta e l’arte bizantina a 
Venezia, Scritti di storia dell’arte in onore di Ugo Procacci. I, Milano 1977,69-72; F. d’Arcais, Venezia, 
La pittura nel Veneto, Il Trecento, I, Milano 1992; H. Papastavrou, Quelques peintures vénitiennes du 
XlVe siècle et la Glycophiloussa du Musée Bénaki (inv. no. 2972), CahArch 48 (2000), 161-177.

5. Muraro, Varie fasi, passim.
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tout ce qui leur ressemble. À cette même époque, la vénération d’un saint 
originaire de Chios, saint Isidore, s’accroissait conjointement.

Nos connaissances sur la production artistique vénitienne des débuts du 
XlVe siècle sont très réduites, puisque tant les sources historiques que les oeu
vres d’art font défaut en ce qui concerne cette période. Cependant, afin d’esti
mer la portée des influences byzantines sur l'art vénitien de cette période, nous 
présumerons qu’une grande quantité d’œuvres byzantines importées affluaient 
à Venise, par les voies commerciales. De plus, il faut considérer la mobilité des 
artistes vénitiens6, qui voyageaient vers les centres byzantins. Et d’autre part, il 
ne faut pas perdre de vue que, inversement, des artistes grecs et dalmates se 
déplaçaient vers Venise7.

Jusqu’à présent, les recherches sur l’histoire de la peinture vénitienne du 
XlVe siècle ont souligné avec insistance le phénomène des influences byzan
tines. Un travail systématique sur le sujet fait cependant défaut. Ainsi, les in
fluences byzantines ne sont pas décrites avec précision; leur source et leur 
moyen de diffusion ne sont pas examinés de manière détaillée. Les difficultés in
hérentes à l’étude d’un matériau si complexe explique cet état de fait.

Dans l’étude présente, mon intention est d’essayer d’isoler la composante 
byzantine dans la peinture vénitienne du XlVe siècle. À cette fin, j’ai choisi des 
oeuvres dont l’analyse nous aidera à comprendre les différentes manières dont 
les originaux byzantins influencent la peinture vénitienne.

La coupole de l’atrium de la basilique Saint-Marc, ornée de scènes de la vie 
de Moïse (1280)8, clôt le décor en mosaïques du XlIIe siècle de l’édifice. Elle 
témoigne d’une vague d’influences artistiques typiques des débuts du règne des 
Paléologues.

Les mosaïques vénitiennes du XlVe siècle9 sauvegardées, se limitent 
pratiquement à celles ornant le Baptistère et la chapelle de saint Isidore de la

6. Des mouvements des artistes vénitiens sont attestés dans la péninsule italienne même, aussi 
bien que sur l'autre rive de l’Adriatique jusqu'à Salento et Dubrovnik.

7. La présence d’artistes byzantins à Venise pour la décoration en mosaïque de la basilique 
Saint-Marc est documentée avec certitude, entre le Xle et la fin du Xlle siècle, cf. Demus, Mosaics, 
1,278 sq. Par opposition, il y a peu ou prou d’évidence de documents sur les artistes grecs à Venise, 
aux XlIIe et XlVe siècles, cf. Demus, Mosaics, 2, 220 sq. D’autre part, on trouve à Venise des 
documents qui prouvent la présence d’artistes dalmates faisant circuler les influences byzantines. 
Parmi eux, Nicolò di Cipriano de Blondis de Zadar, un élève de Paolo Veneziano, est attesté à 
Venise entre 1351 et 1372 et y a laissé son testament en 1374, cf. Pallucchini, La pittura veneziana,!, 
8 avec bibliographie précédente; d’Arcais, Venezia, 48.

8. Demus, Mosaics..., 2,178 sq.
9. L’activité des mosaïstes vénitiens est importante aussi bien dans la cité lagunaire qu’ailleurs, 

durant le XlVe siècle. On sait par exemple que des mosaïstes vénitiens ont été invités à Florence en
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basilique Saint-Marc* 10. Bien qu’une étude exhaustive de ces mosaïques n’ait pas 
encore été effectuée, leur caractère byzantin a cependant déjà été souligné. Dans 
mon exposé, je m’attarderai uniquement sur certains points du décor du Bapti
stère qui mettent en valeur les influences byzantines et permettent de comprendre 
leurs répercussions sur la peinture monumentale vénitienne du XlVe siècle. Les 
particularités composant un idiome proprement lié à l’idiosyncrasie vénitienne 
seront brièvement mentionnées ici, si leur schéma de base est byzantin.

Le Baptistère est une construction ajoutée au côté sud de la basilique 
Saint-Marc. Son décor fut commandé par Andrea Dandolo11. Les mosaïques de
vaient déjà être exécutées au moment de la mort du doge, qui y avait également 
fait construire sa propre tombe en utilisant aussi l’espace comme mausolée. Le 
Baptistère est constitué de trois parties, dont la première, un atrium à plan paral
lélogramme, est voûtée. Les deux suivantes, à plan rectangulaire, ont chacune u- 
ne coupole. Le décor mural occupe l’espace supérieur, à partir de la naissance 
des coupoles et de la voûte, alors qu’en dessous, les parois sont revêtues de mar
bre. Au registre supérieur du décor, le long de l’axe principal de l’espace, domi
nent la Rédemption et le Triomphe du Christ, qui s’accordent à l’idéologie poli
tique vénitienne de l’époque. Sur les parois latérales se développent des scènes 
christologiques et des événements de la vie et du martyre de saint Jean-Baptiste.

Etant donné l’impossibilité d’analyser ici, en détail, l’iconographie et le 
style de ces mosaïques, je me limiterai à formuler certaines observations rela

1301 et que la décoration en mosaïques de la Porte dorée de la cathédrale Saint-Vito, à Prague, est 
une oeuvre d’artistes vénitiens, vers 1370-72. A Venise même, on a orné de mosaïques l’église de San 
Barnaba (1308), l’église de San Nicolò di Palazzo (après 1319) et la chapelle de San Polo, oeuvres 
malheureusement perdues. Vers 1382, la lunette au-dessus de la tombe du doge Michele Morosini, à 
l’église des saints Jean et Paul, encore visible aujourd’hui, a été décorée, cf. d’Arcais, Venezia, 49.

10. S. Bettini, Mosaici antichi di San Marco a Venezia, Bergamo 1944 ; R. Pallucchini, La pittura 
veneziana, 75-78 avec bibliographie précédente; B. Bertoli, A. Niero, W. Dorigo, I mosaici di San 
Marco, Milano 1986; M. Stoyanova, La preistoria ed i mosaici del Battistero di San Marco, Atti 
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 148 (1988-89), 17-28; Basilica patriarcale in Venezia: San 
Marco, i mosaici, la storia, l’illuminazione, vol. 1, Milano 1990; Basilica patriarcale in Venezia: San 
Marco, i mosaici, le iscrizioni, la Pala d'oro, \ol. 2, Milano 1991; G. Rossi Scarpa, I mosaici del secolo 
XIV nel battistero e nella cappella di Sant’Isidoro, San Marco, la basilica d’oro, éd. R. Polacco, 
Milano 1991, 265-285. D. Pincus, Geografia e politica nel Battistero di San Marco: la cupola degli 
Apostoli, San Marco: aspetti storici e agiografici. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 
26-29 aprile 1994, éd. A. Niero, Venezia 1996,459-473.

11. Raphayni de Caresinis Chronica, Documenti per la storia dell’ Augusta Ducale Basilica, 
Venezia 1886, n. 831: “[Andrea Dandolo] juxta Sanctum Marcum quiescit in Cappella Baptisimali 
quam opere Musaico decoravit”.
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tives à l’iconographie et au style, espérant ainsi contribuer à la mise en valeur 
des éléments byzantins de ce décor pariétal.

Sur le mur est, le tympan surplombant l’autel est occupé par la Crucifixion 
(fig. 1). Les personnages de la composition sont alignés devant un mur long cré
nelé qui se détache sur un fond d’or. Au schéma principal de tradition byzantine, 
constitué par le Crucifié entre la Vierge et le disciple Jean, s’ajoutent non seule
ment certains détails d’origine occidentale, mais également des personnages qui 
sont exclusivement en rapport avec la vie politique et religieuse de la cité. Des 
traits occidentaux sont en effet décelables en plusieurs endroits: Marie enlace 
les doigts de ses mains devant la poitrine en signe de chagrin12; les pieds du 
Christ sont percés par un seul clou et les paumes de ses mains ne sont pas com
plètement ouvertes face au spectateur13. Quant aux personnages typiquement 
vénitiens, ils entourent les protagonistes principaux. On reconnaît ainsi: autour 
du trio, l’évangéliste Marc et saint Jean-Baptiste; le doge, qui est également le 
donateur, agenouillé au pied de la croix; et l’une des deux autres personnes, 
situées aux extrémités de la scène, peut être identifiée avec Benintendi de Ra- 
vegnani, investi de la haute fonction de Grande cancelliere.

Ensuite, dans la coupole orientale, (fig. 2), le Pantocrator entouré des puissan
ces angéliques représente un thème qui, malgré quelques différences, s’inscrit 
grosso modo au répertoire iconographique que l’art byzantin réserve à la coupole. 
Du point de vue stylistique, on ne peut pas nier, par exemple, la parenté qui lie les 
archanges vénitiens à leurs homologues byzantins des premières décennies du 
XlVe siècle dans les décors de Constantinople. Plus particulièrement, le séraphin14 
au visage oblong, aux traits nobles et à l’expression sérieuse est comparable aux 
anges des médaillons situés près de la coupole sud du Kariyé Djami15.

Ailleurs encore, dans la calotte de la coupole occidentale qui domine l’e
space central de l’église et abrite la cuve baptismale, le Pantocrator est entouré

12. Il s’agit d’un trait occidental qu’on trouve couramment en Italie, cf. le geste de la Vierge 
sur l’enluminure de la Crucifixion, dans le manuscrit de la Bibliothèque Laurencienne à Florence, 
Plut. XXV. 3, fol. 373 v., daté en 1291:1. Ragusa - R.B. Green, Meditations on the Life of Christ; an 
Illustrated Manuscript of the 14th Century, Princeton 1961, 68; H. Belting, Das Bild und sein 
Publicum im Mittelalter, Form und Funktion frueher Bildtafeln der Passion, Berlin 1981, fig. 20, 78- 
80 et note 15. Le même trait apparaît sur une mosaïque de la chapelle de saint Isidore à Saint-Marc.

13. Dans les Crucifixions italiennes, les mains du Crucifié ont les paumes légèrement fermées, 
cf. par exemple, la Croix peinte de Santa Maria Novella à Florence (Belting, op. cit., 221, fig. 87), ou 
les Croix vénitiennes (Muraro, Paolo, figs. 11,13,14).

14. Sur ce cf. Papastavrou, Peintures vénitiennes, fig. 9.
15. P. Underwood, The Kariye Djami, New York 1966,2, figs. 47-50.
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par un médaillon. 11 trône sur un arc-en-ciel tenant un labarum et un rouleau 
inscrit déployé. Le texte de cette inscription est puisé dans l’évangile de Marc 
(16, 15-16)16. Tout au tour du médaillon central (fig. 3), les apôtres baptisant à 
des différents endroits de l'écoumène sont représentés, comme une deuxième 
inscription l’indique. Il s’agit d’une composition qui rend le thème traditio legis.

Dans la tradition byzantine, les apôtres s’inscrivent dans l’iconographie de 
la coupole du baptistère. Debra Pincus17 a déjà observé que l’original de cette 
composition remonte au fameux manuscrit grec du IXe siècle de la Biblio
thèque Nationale de Paris, gr. 510, comprenant les Homélies de Grégoire de Na- 
zianze18. Cependant, d’après l’auteur pré-citée, cette coupole de Baptistère ré
vèle une volonté particulière de déterminer clairement la position géographique 
de chaque nation. Cette spécificité doit être mise en rapport avec l’activité hégé
monique de Venise en vue de la création d’un empire commercial chrétien. Ces 
détails attestent donc la politique expansionniste de Venise.

Enfin, dans la voûte de l’atrium, la figuration de l’Ancien des Jours parmi 
les personnages de l'Ancien Testament, rappelle le Pantocrator parmi les pro
phètes, un sujet courant ornant les coupoles byzantines. Ici également, le trai
tement des personnages rappelle de près des originaux byzantins. Par exemple, 
parmi ces figures, la tête d’Abraham (fig. 4) présente beaucoup de traits com
parables à ceux de visages ornant des monuments comme le Kariyé Djami19, le 
Fetiyé Djami20 et les Saints-Apôtres de Thessalonique21. En effet, entre la tête 
vénitienne d’Abraham et la tête d’Elisée des Saints-Apôtres apparaissent des 
similitudes, comme dans les traits du visage, dans la ride marquant la paupière 
entre l’œil et le sourcil, dans l’ombre au-dessus de l’œil, ainsi que dans l’a
rrangement périphérique des cubes clairs et foncés qui marquent le contour du 
visage. Toutes ces ressemblances prouvent le recours à des modèles communs.

16. Pour les inscriptions cf. M. Da Villa Urbani, Le iscrizioni, Basilica patriarcale in Venezia, 2,185.
17. Pincus, Geografia e politica, 462. Le caractère de la politique expensioniste de Venise dans 

ce programme a été également révélé par Magdalena Stoyanova, La preistoria, 23.
18. L. Brubaker, Politics, Patronage and Art in Ninth-Century Byzantium: the Homilies of 

Gregory of Nazianzus in Paris (B.N. Gr. 510), DOP 39 (1985), 1-13.
19. Cf. la tête de Lévi de la voûte sud, Underwood, Kariye Djami, 2,59, pl. 34.
20. Cf. Jérémie dans la voûte, H. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes of 

Saint Mary Pammakaristos (Fetiye Djami) at Istanbul [DOS 15], Washington D. C. 1978, fig. 36.
21. Cf. la tête d’Elisée, A. Xyngopoulos, H ψηφιδωτή διακόσμηαις του ναού των Αγιων Απο

στόλων Θεσσαλονίκης, Thessalonique 1953, pi. 42 (1).
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Ailleurs, parmi les décors qui se développent sur les parois latérales, la scè
ne de Baptême du Christ (fig. 5) qui orne le mur nord de l’atrium montre une 
bonne connaissance des originaux byzantins. Cependant, la tendance à la linéa
rité et au rendu bi-dimensionnel qui caractérise cette scène doit être liée à un 
courant indigène de l’art vénitien22. Plus loin, sur la paroi nord de la partie o- 
rientale du Baptistère (presbyterium), la scène du Banquet d’Hérode devient le 
champ où le style byzantin s'unit au style gothique courtois. Salomé (fig. 6), par 
exemple, dans une position de contrapposto, avec sa robe à manches longues, re
produit le type conventionnel de la danseuse dans l’art byzantin. Elle ressemble 
à la représentation de l’une des Vertus (Humilitas) dans la coupole centrale 
(l’Ascension, Xlle siècle) de Saint-Marc23. Mais enfin, sa robe précieuse qui é- 
pouse les lignes de son corps, ornée d’hermine et de pièces rapportées en or, est 
rendue selon le luxe et les coutumes de l’époque. Ceci, avec l’expression gra
cieusement sensuelle de son visage, correspond à l’esprit humaniste et au nuovo 
dolce stil qui régnaient dans l’entourage d’Andrea Dandolo.

Jusqu’à présent, nos premières observations, quoi que limitées, nous con
duisent à déduire que les originaux byzantins ayant inspiré ces mosaïques, sont 
de provenances très variées; ce sont tantôt des manuscrits précieux beaucoup 
plus anciens, tantôt des créations de grands centres artistiques byzantins con
temporains. Quelquefois encore, les modèles dérivent des oeuvres de tendance 
byzantine de la basilique Saint-Marc même. De plus, les éléments byzantins se 
combinent avec des éléments de l’art occidental et créent un tout empreint du 
caractère propre de Venise. Enfin, nous avons pu observer que des styles multi
ples coexistent dans le même ensemble.

Les mosaïques mises à part, on décèle des influences byzantines sur des 
peintures de chevalet, des manuscrits, des objets d’art mineur et des vêtements 
sacerdotaux. Pourtant, la plupart de ces oeuvres présentent des caractéristiques 
générales de l’art byzantin, dont l’analyse ne conduit pas, pour l’instant, à des 
conclusions concrètes pour notre sujet. C’est la raison pour laquelle mon 
attention se portera spécialement sur des icônes, sur un antependium et sur des 
retables d’autels.

22. La tendance linéaire représente un courant local constant, qui apparaît de façon plus ou 
moins évidente dans l’art vénitien, durant tout le moyen âge, cf. Demus, Mosaics, 1, 74 sq. Par 
ailleurs, dans la basilique même de Saint-Marc, derrière l’autel majeur, il y a une sculpture en relief 
avec le Baptême du Christ (v. 1312-1328), dont les formes sont linéaires prouvant une tendance 
bidimensionnelle voulue, cf. S. Sponza, Pittura e scultura a Venezia nel Trecento: divergenze e 
convergenze, La pittura nel Veneto, 2,412.

23. Basilica patriarcale in Venezia, 2,54, fig. 2h.
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Il semble que la tendance léguée par le XHIe siècle au suivant trouve son 
origine dans des oeuvres vénitiennes antérieures de tendance byzantine aussi 
bien que dans des oeuvres de l’art mixte de la Méditerranée orientale. Les deux 
icônes du Musée Correr, saint André et saint Jean Baptiste24 en témoignent. 
D’après Demus25, un peintre qui copiait les mosaïques à tendance byzantine de 
la fin du Xlle siècle dans la basilique de Saint-Marc les aurait exécutées à 
Venise, vers le dernier quart du XlIIe siècle.

Une série d’œuvres qui compte la Vierge allaitant (fig. 7) du Musée de 
Saint Marc26, la Vierge Hodéghétria de l’Accademia27, la Cassa della Beata Giu
liana28 (v. 1292), et quelques icônes dalmates29 (fig. 8), sont datées vers la fin du 
XlIIe siècle30. Plus précisément, l’icône de la Vierge allaitant ressemble tant 
pour le type iconographique que pour les traits du visage, à une icône de Sinai 
figurant la Mère de Dieu et datée du dernier quart du XlIIe siècle31. Une 
exécution plus linéaire que picturale caractérise toutefois l’œuvre vénitienne.

Portons plutôt notre attention sur des oeuvres vénitiennes bien datées qui 
montrent des influences byzantines.

Un antependium32 brodé se trouve au Couvent de la Sainte Vierge des 
Bénédictines, à Zadar33. Il porte une inscription qui nous apprend le nom du 
donateur: Presbyter Radonus. Nous savons qu’il avait offert l’autel de l’église de 
la sainte Vierge en 1337, date qui nous offre un terminus ante quem pour l’exé
cution de l’antependium. La composition forme un triptyque gothique. Dans la

24. Elles ont fait partie de l’exposition Byzantine Hours. Byzantium An Ecumenical Empire, 
Catalogue d’exposition, éd. M. Evangelatou, H. Papastavrou,T. P. Scotti, Athènes 2001, nos. 169,170.

25.0. Demus, Zum Werk eines venezianischen Malers auf dem Sinai, Byzanz und der Westen, 
éd. I. Hutter, Wien, 1984, 131-142.

26. Venezia e Bisanzio, Catalogue d’exposition, Introduction par S. Bettini, Venise 1974, no 66.
27. Ibidem, no. 76.
28. Ibidem, no. 74.
29. Cf. Petricioli, Zadar, nos. 20,21,26.
30. Cf. Demus, Mosaics, 2,213.
31. Σινά. Ol Θησαυροί της Μονής Αγίας Αικατερίνης, éd. C. Manafis, 184, fig. 62.
32. Antependium est le revêtement de la partie antérieure de l’autel.
33. L. Venturi, Le origini della pittura italiana, V, 1907, 1056-1057; C. Cerchielli, Catalogo delle 

cose d’arte e di antichità d’Italia: Zara, Roma 1932,95-98; V. ZIamalik, Paolo Veneziano i niegov Krug, 
Zagreb 1967, 58; E. Sandberg-Vavalà, Maestro Paolo Veneziano. His Paintings in America and 
Elsewhere, article publié en italien in Muraro, Paolo, 99-101; ibidem, 29, 158 avec bibliographie 
précédente, figs. 6-9; I. Petricioli, La mostra permanente di Zadar, Zadar 78, no 53; H. Papastavrou, 
Les influences byzantines sur un antependium vénitien du XlVe siècle à Zadar (Croatie), XXe CIEB, 
Paris 2001, Pré-actes, III. Communications libres; eadem, À Zadar, à paroûtre dans CahArch. 384.
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partie centrale, apparaît la Vierge à l’Enfant (fig. 9). Le Christ est de type byzan
tin et ressemble à celui que l’on voit sur un bas-relief du XlIIe siècle dans l’égli
se de Saint-Simon à Zadar34. Par son attitude, Marie, avec son manteau ample 
fermé par une broche sur la poitrine, est plutôt liée à la tradition vénitienne, 
dans laquelle on classe le Couronnement de la Vierge de Washington, (1324)35. 
Dans ces deux oeuvres, la Mère de Dieu se tourne de trois quarts vers le centre, 
en inclinant la tête et en y portant les mains. Ce schéma évoque également une 
autre icône vénitienne de la Vierge, datée par Victor Lazarev et par Michelan
gelo Muraro vers 1310, et qui se trouve au Musée des Beaux-Arts Pouchkine, à 
Moscou36 *. Celle-ci rappelle à son tour un original byzantin très vénéré à Venise, 
encastré dans un mur de la chapelle Zen de la basilique de Saint-Marc - un des 
lieux les plus sacrés dans cette église, puisqu’il abritait les reliques saintes de 
l’évangéliste. Il s’agit de l’icône de la Vierge, en marbre et en relief, qui porte 
l’inscription “Invincible” (ΑνίκητοςΥ1 (fig. 10). Elle est datée du XlIIe siècle et 
fut importée à Venise à la même époque. La position de la Vierge, tournée de 
trois quarts, qui correspond à la forme byzantine, sera d’usage à Venise durant 
tout le XlVe siècle. Par opposition, la Vierge assise de face se répand largement 
chez les peintres primitifs des autres centres italiens dès les dernières décennies 
du XlIIe siècle38.

Avant de quitter la broderie de Zadar, un autre élément à noter concerne 
le rapport psychologique entre la Mère et le Fils. En effet, leurs regards s’é
changent mais ne se croisent pas vraiment. Ce caractère évoque des oeuvres by
zantines de l’art des Paléologues, comme par exemple une icône de la deuxième 
moitié du XlIIe siècle à Vatopédi39, ou encore la mosaïque figurant la Vierge à 
Kariyé Djami40. L’œuvre du Museo Civico de Padoue41, (fig. 11) que l’on date 
des premières décennies du XlVe siècle, témoigne encore de l’introduction de 
cette composante byzantine dans l’art vénitien.

34. L. Maksimovic, Kamene ikone u Zadru, Sbornik Filosofskog Fakulteta, Beograd 1974,380- 
382; Petricioli, Zadar, no. 15.

35. Pour une photo en couleur cf. d'Arcais, Venezia, fig. 7.
36. Ibidem, fig. 6.
37.0. Demus, The Church of San Marco in Venice. History, Architecture, Sculpture, Washington 

1960, fig. 35.
38. Cf. A. Smart, The Dawn of Italian Painting, 1250-1400, Oxford 1978, pi. 14: Giotto, 

Ognissanti Madona, Florence, Uffizi; ibidem, pi. 29: le peintre de Sainte Cécile, retable de Sainte 
Cécile (v. 1304), Florence, Uffizi.

39. Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Παράδοση - Ιστορία - Τέχνη, 2, Mont Athos 1966, fig. 308.
40. Underwood, Kariye Djami, 2, pi. 187.
4L D’Arcais, Venezia, 23, fig. 8.
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Le triptyque du Musée de Vicence42, oeuvre de Paolo da Venezia, date de 
1333. Alors que les volets latéraux de ce triptyque sont occupés par deux saints 
occidentaux, Antoine de Padoue et François, représentés dans le style gothique, 
le feuillet central, qui représente la Dormition de la Vierge43 (fig. 12) est d’inspi
ration byzantine. Son iconographie et son esthétique trouvent leurs sources dans 
l’art des Paléologues. Lorsque l’on compare l’œuvre vénitienne et la mosaïque 
de la Dormition à Kariyé Djami44, on est frappé par certains éléments communs. 
Notamment, le développement de la composition en hauteur plutôt qu’en lar
geur, l’apparence du Christ en or avec l’âme de la Mère de Dieu, et les physio
nomies des apôtres, suivent des modèles identiques. Quelques détails icono
graphiques, comme le livre entre les mains de Luc et la palme que tient Paul, le 
Christ montant avec la Mère de Dieu dans le ciel, sont d’origine gothique, tout 
comme le traitement des coloris. Enfin, d’autres aspects stylistiques et techni
ques de l’image, tels les nimbes à rinceaux incisés, l’éclat des couleurs et la som
ptuosité de l’ensemble, sont occidentaux et plutôt vénitiens. Ces divers courants 
artistiques coexistent harmonieusement dans cette même scène.

De certaines oeuvres émane un équilibre serein, né du mélange subtil des 
composantes byzantine et gothique. C’est le cas du registre supérieur de la Pala 
d’Oro fériale (1345)45, oeuvre de Paolo Veneziano et de ses fils Giovanni et Lu
ca. On y voit notamment l’Imago pietatis, où la figure du Christ reproduit un 
schéma byzantin, visible sur une icône de même sujet datée vers 1300 et qui se 
trouve à Rome. Il tient la tête inclinée vers le côté droit et les mains croisées sur 
le ventre. Ailleurs, le fin visage de saint Théodore (fig. 13), vu de trois quarts, au 
regard visionnaire, évoque le visage de saint Georges sur une icône de Sinai des 
débuts du XlIIe siècle et rappelle encore l’expression de l’Archange d’une autre 
icône de Sinai contemporaine46.

Jusqu’à présent, l’analyse du développement de l’art vénitien pendant la 
première moitié du XlVe siècle nous a montré que beaucoup de modèles 
byzantins sont antérieurs et datent le plus souvent du XlIIe siècle. D’autres, sont 
inspirés de peintures contemporaines ornant des monuments renommés de la 
capitale byzantine ou de Thessalonique. La tradition locale assimile l’apport des

42. Pour une photo en couleur du triptyque cf. M. Lucco, Vicenza, La pittura nel Veneto, 1, 
fig. 360.

43. Pour une analyse plus détaillée de cette scène cf. Papastavrou, Quelques peintures 
vénitiennes, 165-168.

44. Underwood, Kariye Djami, 2,320, pl. 185.
45. Muraro, Paolo, figs. 41,42.
46. Σινά, 116, figs. 57 et 41, respectivement.
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originaux importés à un degré plus ou moins grand, selon la volonté du dona
teur, dans le but d’une création nouvelle, vénitienne. Les formes byzantines 
coexistent harmonieusement avec les formes occidentales dans une même com
position, où elles s’y intègrent dans un tout homogène, où il est difficile d’isoler 
les composantes originales. En fin de compte, la particularité des oeuvres véni
tiennes repose sur le fait qu’elles deviennent le champ d’un dialogue entre les 
tendances byzantines et occidentales.

Après 1348, dans le cadre de la crise sociale générale provoquée par la 
peste, alors que la qualité artistique se dégrade, la nouvelle vague d’influences 
byzantines semble s’être limitée à la répétition de types iconographiques et de 
formes anciennes. L’esthétique byzantine se trouve partiellement interprétée à 
travers l’unique alignement de personnages baignés de la lumière qui émane du 
fond d’or ou du fond pourpre.

Sur ce point, il serait opportun de mentionner une icône de la Vierge de 
tendresse du Musée Bénaki, à Athènes47 (fig. 14), que la recherche récente attri
bue à un atelier vénitien du XlVe siècle48.11 s’agit d’une composition figurant 
un sujet central entouré de figures secondaires, disposition courante sur les icô
nes byzantines, notamment si l’on inclut toutes les icônes à revêtement en ar
gent49 présentant des scènes christologiques en relief sur une plaque métallique 
qui encadre le sujet central.

Dans le cas de l’icône vénitienne pré-citée, le dialogue entre les deux tra
ditions différentes ne s’établit pas uniquement du point de vue stylistique, mais 
également du point de vue des techniques et des matériaux adoptés. Ainsi, la 
Mère de Dieu est de style vénitien; par opposition, l’Enfant a toutes les caracté
ristiques byzantines. Alors que les scènes secondaires en relief reprennent l’ico
nographie byzantine, elles sont exécutées en stuc, matière fréquemment utilisée 
à Venise pour les oeuvres d’art mineur50. De plus, deux petites plaques incru
stées en verre situées dans l’encadrement sont en une matière caractéristique 
vénitienne51.

47. Elle a été montrée à l’exposition Byzantium. An Ecumenical Empire, catalogue d’expo
sition, no 172.

48. Μήτηρ Θεού, catalogue d’exposition, Athènes 2000, no. 73, 448-449 (M. Vassilaki); 
Papastavrou, Quelques peintures vénitiennes.

49. A. Grabar, Les revêtements en or et en argent des icônes byzantines du Moyen Age, Venise 
1975, no. 21 et passim.

50. Nous avons le témoignage de l’existance de sculptures minuscules en stuc par le document 
du notaire trévisan Oliviero Forzetta qui a vécu à Venise jusqu’en 1337, cf. Muraro, Paolo, 31; 
Papastavrou, Quelques peintures vénitiennes, 172.

51. Cf. S. Pettenati, / vetri dorati grafiti e i vetri dipinti, Museo Civico di Torino,Torino 1978,4.
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L’icône en question pourrait, comme l’antependium de Zadar, être datée à 
une époque où les influences byzantines sont majeures, c’est-à-dire vers les an
nées 1330-1340. Pourtant, l’élaboration du nimbe, sans finesse particulière, et la 
tête trop ronde de la Vierge, sont des indices qui suggèrent une datation après 
1348.

En outre, une peinture de chevalet du Musée Byzantin et Chrétien, à 
Athènes52 (fig. 15) montre de façon caractéristique la nature des influences 
byzantines durant la deuxième moitié du XlVe siècle. Il s’agit de l’icône de la 
Crucifixion (nÔ d’inv.T.246). Dans un encadrement doré -sans doute original si 
on compare sa forme avec celle de cadres d’autres oeuvres vénitiennes 
contemporaines53- une multitude de personnes sont représentées. La foule 
autour du Crucifié peut être comparée à d’autres Crucifixions italiennes vers 
135 054. Certains personnages, comme Madeleine au pied de la croix55, ou grou
pes de personnages, comme celui des Juifs agenouillés qui se partagent les vête
ments du Seigneur56, relèvent de la tradition occidentale et plus particuliè
rement italienne. Bien que le Christ soit constitué d’un mélange d’éléments 
byzantins et occidentaux, à la façon de Paolo da Venezia, certains détails du 
reste de la composition semblent être puisés à la tradition byzantine: ce sont le 
fond d’or, les anges rendus sommairement, les pairs de personnes âgés57. Hormis 
le fait que, à droite de la composition, l’officier Longin est à cheval, ce qui est un 
élément occidental, son geste caractéristique est byzantin. Le porteur d’éponge, 
le dos tourné au spectateur et les nœuds de son vêtement par dessus les épaules, 
est issu du répertoire byzantin58. Sous la Croix, à gauche, le groupe de person
nages qui retient la Vierge lorsqu’elle perd conscience, tout en étant d’origine

52. Byzantium. An Ecumenical Empire, catalogue d’exposition, no. 173 (H. Papastavrou).
53. Cf. Muraro, Paolo, figs. 42,57,58,120.
54. Il semble que la foule autour du Crucifié est un élément en vogue dans la peinture toscane 

vers 1350, cf. Smart, Italian Painting, figs. 122,134. Pourtant l’organisation de la composition de notre 
icône montre des caractéristiques semblables à des fresques de l’Italie du nord, comme dans l’église 
de Saint Georges, à Seghe di Velo d’Astico, à Vicenza, cf. Pittura nel Veneto, I, fig. 381.

55. Madeleine est le personnage qui à partir de 1300 fait partie des Crucifixions italiennes cf. 
p.ex. la chapelle Arena de Giotto, Smart, Italian Painting, fig. 19.

56. Cf. G. Schiller, Ikonographie der Cristlichen Kunst, II, Gütersloh 1966, figs. 355,509.
57. Ces paires de personnes âgés qu’on voit surtout à droite du Crucifié sont très courants 

dans des peintures des Paléologues (G. Millet, Monuments de l'Athos, I, Les Peintures, Paris 1927, t. 
I, pl. 21.1. 34,2). Ces personnages sont également passés dans la peinture de la maniera greca (J. 
Stubblebine, Duccio di Buon 'insegna and his School, II, New Jersey 1979, fig. 217), mais dans le cas 
de l’icône vénitienne, leur caractère byzantin semble être plus direct.

58. V. Djuric, Fresques byzantines de Yougoslavie, Beograd 1974,130, fig. 45.
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byzantine, comporte des traits originaires de Sienne59, par où le motif a sans 
doute transité avant d’être introduit dans l’art vénitien. Enfin, la figure de profil 
de l’officier âgé a beaucoup en commun avec celle d’un hiérarque sur une icône 
de la Dormition du XlIIe siècle, que Kurt Weitzmann60 a attribué à un atelier de 
Croisés, plus particulièrement vénitien. En d’autres termes, il s’agit d’une com
position qui puise dans un répertoire élaboré durant plusieurs siècles, alliant 
traits contemporains et traits anciens.

Les observations présentées ci-dessus, bien qu’assez succinctes, donnent la 
possibilité de tirer certaines conclusions.

En ce qui concerne les sources, les influences byzantines touchent diffé
rentes sortes d’œuvres d’art contemporaines ou des époques antérieures. Les o- 
riginaux peuvent avoir des liens avec des monuments de la capitale byzantine ou 
d’autres de grands centres byzantins, telle Thessalonique. Souvent, ce sont des 
oeuvres faciles à transporter qui arrivaient à Venise, à travers la Serbie et la Dal- 
matie. Nous avons de bonnes raisons de supposer non seulement l’existence 
d’un énorme réservoir d’œuvres byzantines à Venise, mais également l’activité 
d’artistes grecs sur place, durant le XlVe siècle. On doit encore tenir compte 
d’un autre moyen de transmission des influences byzantines: il s’agit de celui qui 
consiste, au XlVe siècle, à copier des œuvres vénitiennes de tendance byzantine 
plus anciennes, ou encore à copier des œuvres italiennes classées dans la ma
niera greca. En effet, Venise avait beaucoup de contacts politiques, économiques 
et culturels avec l’Italie du Sud61. Les rapports artistiques entre Venise et les 
villes italiennes méridionales pourraient avoir été également établis selon une 
voie indirecte passant par la côte dalmate62.

En ce qui concerne le processus de la création des œuvres, une caractéristi
que constante marque l’art vénitien durant toute son histoire: c’est la multitude 
des styles qui s’y côtoient, non seulement dans l’art monumental mais également 
dans les oeuvres de chevalet ou autres. Nous pouvons supposer63 que le travail

59. Le groupe des personnages qui soutiennent la Vierge en tant que détail byzantin a d’abord 
influencé l’art de la maniera greca, cf. la Crucifixion dans la Maestà de Duccio, Smart, Italian 
Painting, pi. 46. De là, avec toute vraisemblance, cet élément est passé à la peinture vénitienne.

60. K. Weitzmann, Various Aspects of Byzantine Influence on the Latin Countries from the 
6th to the 12th Century, DOP 20 (1966), 339, fig. 19.

61. F. Carabellese, Carlo d'Angio nei rapporti con Venezia e l'Oriente, Bari 1911, XXXIV; 
Muraro, Varie fasi, 196.

62. P. Belli d’Elia, Presenze pugliesi nel cantiere della cattedrale di Trogir, Maitre Radovan et 
son temps, Trogir 26-30 Septembre 1990, Trogir 1994,39-57.

63. Cf. V. Lasarev, Maestro Paolo e la pittura veneziana del suo tempo, Arte Veneta, 1954,81.
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dans l’atelier était réparti entre plusieurs artistes. Dans une même œuvre, cha
cun exécutait sa part de travail, sous la direction d’un seul esprit créateur. En ce 
qui concerne l’art monumental, nous pouvons aisément concevoir que plusieurs 
artistes aient travaillé côte à côte, avec une certaine indépendance, mais, tou
jours sous la surveillance d’un responsable.

À Venise, cité viscéralement occidentale, les caractères byzantins n’appa
raissent jamais de manière “pure”; ils sont toujours alliés à des éléments occide
ntaux, de façon plus ou moins équilibrée, plus ou moins homogène, en fonction 
du contexte historique, de la dextérité de l’artiste, de la volonté du donateur.

Souvent, l’esthétique byzantine détermine les principes de base de la com
position, dans laquelle s’insinuent les composantes étrangères. Quelquefois, les 
différentes traditions se mélangent en une synthèse parfaitement homogène. Par
fois encore, le facteur byzantin se trouve repoussé sur à un plan secondaire, uni
quement repérable dans la position hiératique et inflexible des personnages, dans 
l’austérité de leur disposition linéaire et dans la lumière symbolique du fond.

En conclusion, les influences byzantines ne se développent pas de manière 
organique dans la peinture vénitienne du XlVe siècle. On n’y extrait pas de l’art 
byzantin les facteurs qui auraient pu conduire à une vraie Renaissance, mais 
ceux qui maintiennent l’expression picturale dans l’esprit médiéval. Ces in
fluences perdureront même pendant quelques décennies au-delà du XlVe 
siècle64, dans le courant qui, parallèlement à la tendance majeure de la peinture 
vénitienne, continuera à produire des oeuvres de style byzantin et dont les 
créateurs sont connus en tant que “pittori da Santi”65.

A partir du XVe siècle, les éléments légués par l’art byzantin seront vus à 
travers un autre prisme. L’eurythmie dans la composition, l’harmonie du coloris, 
l’éthos classique, conféreront la sérénité et l’équilibre à l’art vénitien. Ce sont ces 
valeurs-là qui, selon l’expression de Michelangelo Muraro, constituent 
“l’ellenismo perenne di Venezia”.

Ce travail n’aurait pu être mené à bien sans mon séjour d’étude auprès de Γ 
«Instituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini» à Venise, en Juin 2001 et je 
tiens à exprimer ma profonde gratitude à son directeur, le Prof. Chrysa Maltezou.

64. Cf. le triptyque avec l’image principale de la Vierge à l’Enfant entourée de saints est daté 
du XVe siècle, Il Museo Correr di Venezia, Dipinti dal XIV al XVI secolo, (Cataloghi di raccolte 
d’arte), 1, Venezia 1957, nos 383,138.

65. Testi, Pittura veneziana, 105, n. 2.
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Fig. 1. Crucifixion, mosaïque, mur est du Baptistère, basilique de Saint-Marc, Venise

Fig. 2. Coupole orientale, mosaïque, Baptistère, basilique de Saint-Marc, Venise
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Fig. 3. Coupole occidentale, détail, mosaïque. Baptistère, basilique de Saint-Marc, Venise

Fig. 4. Buste d’Abraham, mosaïque de l’atrium du Baptistère, Musée de Saint-Marc, Venise
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Fig. 5. Baptême du Christ, mosaïque, mur nord de l’atrium, 
Baptistère, basilique de Saint-Marc, Venise

Fig. 6. Salomé, mosaïque, détail du Banquet d’FIérode,
mur nord du presbyterium. Baptistère, basilique de Saint-Marc, Venise
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Fig. 7. La Vierge allaitante, icône. Musée de Saint-Marc, Venise

Fig. 8. La Vierge à l’Enfant,
Musée du Couvent de la Vierge des Bénédictines, Zadar
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Fig. 9. Partie centrale d’antependium.
Musée du Couvent de la Vierge des Bénédictines, Zadar

Fig. 10. La Vierge à l’Enfant, icône en marbre et en relief, basilique de Saint-Marc,
Venise
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Fig. 11. La Vierge à l’Enfant, peinture de chevalet, Museo Civico, Padova

Fig. 12. La Dormition, partie centrale de triptyque, Museo di Vicenza
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Fig. 13. Saint Georges, détail de la Pala d’Oro fériale, Musée de Saint-Marc, Venise

Fig. 14. La Vierge à l’Enfant, icône, Musée Bénaki, Athènes
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Fig. 15. Crucifixion, icône. Musée Byzantin et Chrétien, Athènes



TANIA VELMANS

LA DIFFUSION INÉGALE DU MODELE CONSTANTINOPOLITAIN 

DANS LA PEINTURE MEDIEVALE.
LE CŒUR, LE CENTRE ET LES PERIPHERIES

Le centre : le rayonnement de Constantinople et ses relais
Les Byzantins, on le sait, n’ont pas toujours été en mesure de transposer leur 

philosophie politique dans la réalité. L’idée d’un empire universel couvrant la 
totalité du monde civilisé et centré sur Constantinople ne fut, somme toute, 
qu’une image mentale. De son côté, le concert harmonieux des nations groupées 
autour du trône de l’empereur dont parlent les sources écrites se traduisait le plus 
souvent par une animosité non dissimulée de la part des différents peuples qui 
composaient l’oikouménè. Cependant, le projet de Byzance se réalisa d’une fa
çon plus subtile et presque plus brillante puisque son rayonnement culturel s’é
tendit bien au-de là de ses possessions territoriales. Cette constatation est deve
nue aujourd’hui évidente grâce à des centaines d’études ponctuelles effectuées. 
Cependant, il nous manque une vue d’ensemble sur les types et les degrés de l’in
fluence byzantine dans le domaine artistique, en distinguant l’influence de l’ap
prentissage et de la filiation directe, et tous les trois de l’implantation d’une tra
dition en un lieu et à une date précise, comme on le voit, par exemple, à Raven
ne ou au monastère Sainte- Catherine du Mont Sinaï. Il conviendrait aussi de dé
finir clairement le centre émetteur du message byzantin, les chaînes de transmis
sion et les relais par lesquels passe le rayonnement de Constantinople sur des ter
ritoires lointains ou de tradition étrangère. C’est précisément ce que nous vou
drions entreprendre, en nous limitant aux décors pariétaux.

Un examen de cette nature exige de raisonner en termes de noyau ou de 
cœur, de centre et de périphéries, tout en distinguant ces dernières des régions 
culturellement indépendantes de Byzance, mais subissant néanmoins une in
fluence relativement faible sur le plan artistique. Le cœur est constitué par le 
lieu où se fait l’invention proprement dite du système de formes et du program
me iconographique destiné à rayonner au loin. Le centre se distingue par l’ac
ceptation unanime et sans réserves de ces créations. Enfin, dans le cadre de no
tre examen, la périphérie n’est pas seulement une aire géographique qui borde
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les territoires du centre mais aussi un état d’esprit relevant presque toujours du 
croisement de deux pôles civilisationnels d’importance inégale: celui qui relève 
du “cœur” de la civilisation dominante, en l’occurrence Constantinople, et un 
autre local, lié soit à une tradition préchrétienne différente, soit à la présence 
de valeurs culturelles étrangères.

Le “noyau inventif”, véritable cœur donnant ses impulsions premières au 
vaste édifice culturel byzantin est, bien entendu, la capitale de l’empire. En ce 
qui concerne l’image, objet de notre analyse, c’est là que naît le style et qu’a lieu 
la définition du programme iconographique. Cependant si l’on fait abstraction 
de l'invention et de l’élaboration d’un modèle, en tenant compte seulement de 
l’identité et de l’homogénéité de la peinture pratiquée par rapport à celle de 
Constantinople, on aboutit à la conception d’une vaste zone centrale (Serbie, 
Bulgarie, Russie, Valachie) où il ne s’agit nullement d’influence, mais d’une sor
te de filiation directe réalisée à travers un apprentissage, comparable à celui 
d’une langue étrangère devenue rapidement langue maternelle ou si l’on pré
fère, nationale. A ce stade d’identification avec le “noyau émetteur”, l’art de la 
zone centrale est lui même capable de rayonner. C’est précisément ce que l’on 
observe sur les territoires des Slaves du sud et des Russes, culturellement colo
nisés par Byzance. Le succès total d’une telle entreprise ne va pas de soi. Dans 
le cas qui nous occupe il tient à plusieurs facteurs réunis.

Le fait décisif est évidemment la christianisation de ces peuples par Byzan
ce, assortie de l’envoi de livres liturgiques et autres textes sacrés et suivie -ha
bileté diplomatique incontestable- par la mission confiée aux frères Cyrille et 
Méthode et l’invention d’un alphabet cyrillique approprié à la phonétique des 
langues slaves. Plus important encore pour l’implantation du modèle esthétique 
et de l’iconographie byzantine fut l’envoi d’artistes de tout premier ordre dans 
les régions nouvellement converties, et cela pendant plusieurs siècles consé
cutifs. Cette action était souhaitée des deux côtés, puisque les souverains serbes 
russes et bulgares invitaient constamment des artistes grecs jusqu’au XlVe 
siècle et moins souvent au de-là de cette date.

Cet empressement du côté des colonisés s’explique par le prestige de By
zance, sa puissance politique et militaire, la clarté et la fermeté de son idéologie, 
la splendeur de ses églises, palais, cérémonies impériales et liturgiques, enfin par 
la ville phare qu’était Constantinople et le fait que pour toutes ces merveilles, 
il n’y avait pas de concurrence dans l’espace européen au moment de la chri
stianisation, c’est à dire entre le IXe et le Xle siècle. A ce dernier fait qui relève 
de l’histoire, il faudrait peut-être ajouter une particularité d’un autre ordre. A- 
près l’iconoclasme, l’image avait acquis le statut de confession de foi. Elle était
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donc inséparable de l’adhésion à la nouvelle religion. Reflet visible d’un arché
type invisible, elle était considérée comme étant une voie menant vers la con
naissance de Dieu et comme investie d’“énergies divines”. Enfin, la célébration 
de l’office était impossible sans son concours. Ainsi, les pays christianisés par 
Byzance ne pouvaient adhérer à la doctrine et au culte qui en découlait, sans 
accepter aussi ses images religieuses. Mais le langage des icônes et des images 
en général était codé. Leur exécution ne pouvait donc être confié qu’à des pein
tres expérimentés, c’est à dire à des Grecs qui de ce fait étaient les bienvenus.

Un autre facteur qui favorisait la pénétration byzantine dans des États po
litiquement indépendants fut la soumission des Églises des États slaves au pa
triarcat de Constantinople (jusqu’au début du XHIe siècle), ce qui instaura non 
seulement une solide discipline dans les domaines confessionnel et artistique - 
les deux étant intimement associés - mais permit également de placer l’ortho
doxie sur un plan supranational dont l’empereur, vicaire du Christ, et l’empire - 
préfiguration du Royaume eschatologique - étaient les garants voulus par Dieu.

Malgré la conformité quasi parfaite avec le modèle constantinopolitain 
que l’on observe dans la peinture des pays slaves et plus tard en Valachie, cette 
reproduction à l’identique a aussi quelques limites d’importance secondaire qui 
se manifestent à partir de la fin du XlIIe siècle. En les définissant, fut-ce d’une 
manière schématique et très abrégée, on contribue à mesurer la force de rayon
nement de la capitale byzantine.

Le rayonnement de la zone centrale et les limites de sa fidélité à Constantinople.
En Serbie il s’agit de quelques initiatives iconographiques locales dont le 

nombre est certes négligeable par rapport à l’identité avec la règle constantino- 
politaine que l’on observe dans la quasi totalité des programmes, des cycles et 
des schémas, mais elles n’en sont pas moins réelles pour autant. L’originalité de 
ces créations concerne surtout les portraits des saints, des rois et des évêques 
nationaux, ainsi que les cycles illustrant leur vie.

À côté d’une grande variété de portraits du souverain, également attestés à 
Byzance, on trouve dans les églises du pays des représentations inconnues ail
leurs glorifiant les rois serbes, tel que l’arbre généalogique des Nemanjides, co
pié sur l’arbre de Jessé (Mateic, Gracanica, Patriarcat de Pec, Decani)1, qui n’a 
pas de précédent byzantin, et des portraits dynastiques du genre de celui de Mi-

1. Voir les reproductions des deux premières images citées chez Tania Velmans, La peinture 
murale byzantine à la fin du moyen âge, Paris 1977, figs. 31,32, et celles des deux autres chez V. Djuric, 
Vizantijske freske u Jugoslaviji (paru aussi en traduction allemande), Belgrade 1975, figs. 57,58.
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leseva ou de Sopocani2 3 avec des souverains se tenant par la main et légitimant 
par leur présence le pouvoir exercé par le dernier d’entre eux. Bien que le por
trait dynastique ait également été pratiqué à Byzance, ce dernier schéma est par
ticulier et illustre bien la situation des monarques serbes, soucieux de prouver 
leur légitimité. Citons encore le cycle de la Translation des reliques d’Étienne 
Némanja, fondateur de la dynastie serbe qui devint moine à la fin de sa vie et fut 
connu sous le nom de saint Siméon. Le schéma central de ce cycle montre une 
très grande icône de la Vierge en prière qui correspond à celle à laquelle le roi 
mourant avait demandé d'intercéder pour lui, selon sa biographie établie par 
l’archevêque Sava P. Ce détail et quelques autres augmentent encore la part 
créative de l’image, indépendamment de ce qui aurait pu lui servir de modèle.

Dans la même série de représentations princières figurent également des 
scènes d’intronisation du souverain par son prédécesseur, dont quatre sont 
représentées à Djurdjevi Stupovi (1282-1283)4. Des allusions originales aux 
vertus du roi sont faites quelques fois, non seulement en mettant son portrait en 
rapport avec celui de l’empereur Constantin, ce qui était pratique courante à 
Byzance, mais en suggérant une comparaison avec le prince indien Joasaph, 
comme c’est le cas à Grecanica. Barlaam et Joasaph, symboles de vertu, sur
montent les portraits de la reine mère et du roi Milutin en moine, alors que ce
lui-ci n’avait jamais pris le voile, le tout afin de suggérer sa piété5. Comme dans 
la plupart des portraits royaux serbes, il ne s’agit pas là d’une invention gratuite 
du peintre, mais d’une formule correspondant à l'idéologie nationale, car la 
comparaison entre le roi Milutin et le saint indien avait déjà été faite par le bio
graphe du roi, Danilo II6.

L’arbre généalogique des Némanjides peut étonner par son audace. Ce
pendant, une image du narthex de l’église de la Vierge Ljeviska à Prisren (1307-

2. Cf. B. Zivkovic, Sopocani, Belgrade 1984, pl. 20.
3. Sur cette image processionnelle laThéotocos de l’icône a la taille des personnages et parti

cipe au cortège ainsi que la famille princière, des moines et des prélats, ce qui est bien visible dans 
le narthex de Radoslav à l’église de la Mère de Dieu à Studenica (cf. S. Cirkovic, V. Korac, Gordana 
Babic, Studenica Monastery, Belgrade 1986,85, fig. 72). Sur l’ensemble du cycle, cf. D. Winfield, Four 
Historical Compositions from the Medieval Kingdom of Serbia, Byzantion 19,2 (1958), 251 ss. L’i
mage de Sopocani est la mieux conservée (cf. V. Djuric, Sopoôani, Belgrade 1963,137).

4. Cf. Djuric, Istoriijske kompozicije u srpskom slikarstvu srcdnjega veka i njichove knjizevne 
paralele, Zbornik radova vizantoloskog instituta (SAN) X, Belgrade (1967), 131, ss)

5. Cf. idem, Le nouveau Joasaph, CaliArch 33 (1985), 99-109.
6. L’archevêque Danilo compare en effet les souverains serbes, conseillés par des prélats na

tionaux, aux saints. 11 appelle Milutin “nouveau Joasaph” (cf. Danilo II, Zivoti kraljeva, Belgrade 
1987,114-115).
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1313) n’est pas moins hardie. Face à un portrait princier (mur est) où le Christ 
en buste bénit des deux mains le roi Milutin et un personnage disparu, se trouve 
celui (mur ouest) de l’archevêque Sava I, du roi Etienne le Premier Couronné 
et d’un personnage non identifiable (abîmé), bénis par saint Siméon Nemanja, 
fondateur de la dynastie, figuré en buste et les bras étendus7, prenant ainsi la 
place et l’attitude du Seigneur de l’image qui lui fait pendant.

Non moins originale est l’intégration des portraits royaux et épiscopaux 
serbes dans des images religieuses, tel que le Stichère de Noël à l’église du Sau
veur à Zica et à la Péribléptos d'Ohrid8, alors que ce sont des moines qui assi
stent à l’office dans la même scène aux Saints-Apôtres à Thessalonique9. Des 
représentations de conciles nationaux, sont ajoutés au cycle des Conciles oecu
méniques, comme c’est le cas à Sopocani, Arilje (fig. 4), Mateic ou à Saint-Dé- 
métrius (fig. 5) au Patriarcat de Pec10.

Bien entendu, selon les sources écrites, l’histoire de certains empereurs 
byzantins figuraient aussi bien dans les édifices du culte11 que dans les palais de 
l’empire12 et l’on s’est probablement servi aussi de tels schémas dans les églises 
citées. Il n’empêche que la plupart d’entre eux sont intimement liés à l’histoire 
serbe, ce qui donne à penser que les peintres qui les ont exécuté - fussent-ils 
grecs - exprimaient l’idéologie étatique nationale.

Il est également significatif, de voir des galeries de portraits d’évêques na
tionaux, comme c’est le cas dans le narthex de l’église de la Vierge Ljeviska, où 
figurent les portrait en pied de six archevêques serbes et d’autant d’évêques de 
Prisren13. Certes, ces rangées d'évêques, sont également représentés dans le lo
cal à l’étage de Sainte-Sophie à Constantinople14, mais on ne les rencontre pas

7. Cf. Draga Panic et Gordana Babic, Bogorodica Ljeviska, Belgrade 1975, figs. 18,19 (dessins).
8. Cf. Velmans, La peinture murale, 69 ss., figs. 44,45.
9. Cf. ibidem, fig. 46.
10. Cf. ibidem, fig. p. 75-76, figs. 38,39.
11. Par exemple, un cycle sur la Vie d’Andronic I est mentionné dans l’église des Quarante 

Martyrs à Constantinople (cf. J. Ebersolt et A. Thiers, Les églises de Constantinople. Monuments de 
l’art byzantin, III, Paris 1913,194-198, et celui de la Vie de Constantin I était représenté à l’église 
Saint-Polyeucte; cf. A. Grabar, L’empereur dans l’art byzantin, 2e éd., Londres 1971,36.

12. Par exemple, dans le décor du palais au Pharos (IXe s.) on voyait côte à côte l’empereur et 
le patriarche, en compagnie de la Vierge et des apôtres, des prophètes et des martyrs; cf. R. H. Jenkins 
et C. Mango,The Date and Significance of the Tenth Homily of Photios, DOP 9-10 (1956), 123 ss.

13. Il s’agit des archevêques Arsenije, Sava II, Joanikije, Jevstatije, Jacob, Jacob, Jevstatije II, 
alors que les inscriptions nommant les évêques de Prisren sont mal conservées; cf. Panic et Babic, 
Bogorodica Ljeviska, 66.

14. Cf. R. Cormack et E.J.W. Hawkins,The Mosaics of St. Sophia at Istanbul. The Room above 
the Southwest Vestibule and Ramp, DOP 31 (1977), 177-251. De son côté Antoine de Novgorod
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en grand nombre en Grèce, en Russie ou en Bulgarie. Les scènes montrant des 
offices funéraires célébrés pour des archevêques nationaux sont relativement 
fréquentes dans ce que fut l’ancien royaume serbe et apparaissent dès le XHIe 
siècle, comme c’est le cas à Gradac et Arilje15. De même, la pratique d’inclure 
des évêques nationaux dans le cortège des saints évêques officiant au registre 
inférieur de l’abside est courante dans les églises serbes et tout à fait exception
nelle ailleurs. Ces dernières initiatives sont évidemment dues à une sorte d’au
tosatisfaction, à la volonté de l’Église serbe d’affirmer son pouvoir au sein de 
l’État et davantage encore à son aspiration à l’autonomie qui fut d’ailleurs 
satisfaite au XHIe siècle.

Tout en faisant partie de ce que nous avons appelé la zone centrale, la Bul
garie et les oeuvres conservées dans le pays ne participent pas à l’exportation 
du modèle byzantin, circonstance imputable à sa situation géographique, puis
qu’elle était entourée de pays orthodoxes. Sa peinture murale qui est parfaite
ment semblable à la décoration pariétale byzantine ne comporte pas non plus 
de particularités qui pourraient constituer les limites de sa conformité avec le 
modèle initial, si l’on ne compte pas un cycle assez bref illustrant la Vie du saint 
national Jean de Rila dans la chapelle de la tour de Chreljo16. En Valachie, où 
la transmission du langage plastique et du programme iconographique byzantin 
se fit très tard pour des raisons historiques, ce fut surtout l’influence de Consta
ntinople et plus particulièrement de Kahrié Djami que l'on a détecté jusqu’ici17. 
Rien de plus normal d’ailleurs puisque les nouveaux évêchés orthodoxes a- 
vaient pour titulaires des Grecs envoyés par Constantinople. Si l’on ne tient pas 
compte de la peinture d’icône de Novgorod que nous considérons comme un 
phénomène périphérique (cf. infra), les traits originaux n’apparaissent que tard 
en Russie, à l’approche du XVe siècle, il n’en sera donc pas question ici, en 
revanche nous évoquerons son rayonnement vers le nord et vers l’est.

Ainsi, le rayonnement de Constantinople et celui presque aussi important 
pour les Balkans de Thessalonique bénéficiaient de relais, eux-mêmes opérants.

(1200) nous apprend que cent patriarches et quatre-vingt empereurs “qui régnerons jusqu’à la fin de 
Constantinople” figuraient à Saint-Georges-des-Manganes (cf. B. de Khitrovo, Itinéraires russes en 
Orient, Genève 1889,1, 100, III, 73-74).

15. Cf. V. Petkovic, Freske sa scenama iz zivota Arsenije I,archiepiskopa srpskog, Sisicev Zbor- 
nik, Zagreb (1929), 65-68; V. Djuric, Istorijske komposicije, 100-103.

16. Cf. L. Praskov, Khreljovata kula, Sofia 1973, dessins éclairant page 122.
17. Cf. Draginja Simic-Lazar, Observations sur les décors de Kalenic, de Kahrié Djami et de 

Curtea de Argeç, CahArch 34 (1990), 143-160.
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Le côté paradoxal de cette situation est le fait que ces relais coïncidaient à cer
taines époques avec des Etats politiquement opposés à Byzance; mais la réus
site de la colonisation intellectuelle et artistique de Byzance fut telle que les 
peuples slaves en question, dont les armées combattaient l’empire, ressentaient 
la culture byzantine (à l’exception de la langue) comme la leur propre.

Au-delà de cette aire centrale peuplée de monuments aux peintures ho
mogènes, deux grandes périphéries sont clairement reconnaissables, l’orientale 
et l’occidentale. Elles ont reçu le message constantinopolitain chaque fois d’une 
manière différente et la présence d’autres traditions n’y est pas la même. Enfin, 
au nord et au sud du centre du monde byzantin, apparaissent non pas de vraies 
périphéries, mais néanmoins des phénomènes périphériques assez importants, 
à savoir la peinture d’icône de la région Novgorod du XIIIe-XVe siècle, au 
nord, et l’art en Syro-Palestine à l’époque des croisades (Xle-XIIIe s.), au sud- 
est de Constantinople.

La périphérie nord-ouest
La Russie Kievienne fut comme le royaume serbe une zone de rayonne

ment. La Russie fit passer le message byzantin vers le nord et l’ouest, et cela en
core bien après que l’État de Kiev eut cessé d’exister, les vecteurs du message 
n’étant pas de nature politique mais culturelle18. Ainsi, les icônes massivement 
exportées de Kiev vers le nord, à Novgorod, Pskov, Jaroslavl’ et d’autres villes 
voisines contribuèrent à y introduire le modèle byzantin avant, mais aussi lon
gtemps après la dissolution de la principauté sur le Dniepr. Novgorod devint el
le même un relais lorsque ses marchands firent construire et décorer les églises 
sur l’ìle de Gothland, notamment à Källunge et Garde (Suède, Xle - XHIe s.)19. 
C’est peut-être de là que des modèles byzantins atteignirent l’Islande, où des 
fragments d’un immense Jugement dernier, peint sur des planches en bois (Xlle 
s.) devait occuper toute une paroi (Galerie d’Art de Reykjavik)20. Cette com
position rappelle par son iconographie le Jugement Dernier de Torcello.

18. Dans sa remarque après mon exposé au Symposium d’Athènes Monsieur Ihor Sevcenko 
a omis cette circonstance particulière. Il est en effet sans importance de savoir si la principauté de 
Kiev existait encore lorsque l’école de Novgorod vit le jour, car ce ne sont pas les États qui agissaient 

en l’occurrence mais les oeuvres.
19. Sur ces fresques voir A. Cutler, Garda, Källunge and the Byzantine Tradition on Gothland, 

Art Bull 51 (1969), 257-266.
20. Selma Ionsdottir,/ln 11th-century Byzantine Last Judgement in Iceland, Reykjavik 1959; A. 

Grabar, Pénétration byzantine en Islande et en Scandinavie, L’art de la fin de l'Antiquité et du moyen 
âge, vol. II Paris, 1968,965-967.
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Quant à la peinture d’icône de Novgorod21, elle indique les limites septen
trionales de la zone centrale et constitue par là même une mince zone périphé
rique au nord puisqu’on y observe un certain degré d’indépendance par rapport 
à Constantinople. Il est assez curieux de constater que cette indépendance ne 
se manifeste pas dans la peinture murale, sans doute préservée par son caractè
re plus officiel engageant directement le clergé, qui fut d’ailleurs longtemps 
grécophile.

Au Xlle siècle, la peinture d’icône était florissante à Novgorod et on lui 
doit des chef-d’oeuvre comme le panneau bilatéral avec le Mandylion ou celui 
montrant l’Ange aux cheveux d’or22, mais ce n’est qu’à partir des années 1260- 
80 qu’elle acquiert un langage plastique spécifique qui se distingue par une con
ception de la forme très aplatie faisant ressembler parfois l’image peinte à un 
collage qu’aurait certainement apprécié Matisse. Le contour incisif y remplace 
le modelé, la gestuelle des personnages est particulièrement expressive, alors 
que les physionomies sont souvent étrangères aux types nobles byzantins et 
soumises à une schématisation voulue. La gamme chromatique à prédominance 
de vermillon, blanc cassé et ocre, ainsi que le penchant à un traitement décoratif 
caractérise les compositions (fig. 1).

Les icônes de cette école frappent également le spectateur par leur aspect 
joyeux et trahissent une conception du monde fondamentalement optimiste. El
les s’inspirent du folklore local, de la vie quotidienne23, ainsi que de l’histoire de 
la principauté24. Celle-ci explique en partie le phénomène artistique. Au Xlle siè
cle, les rapports de la cité avec Constantinople étaient très étroits, grâce à l’évê
que grécophile Nyphon et à la visite de l’empereur Manuel Comnène (1186); une 
rue entière de la capitale byzantine était occupée par des peintres et traducteurs 
novgorodiens, ce qui assurait, entre autres, la transmission des modèles et l’é
ducation des peintres. Ces liens privilégiés permettent de mieux comprendre le 
niveau artistique exceptionnel de quelques icônes novgorodiennes du Xlle siècle. 
Cependant, au XlIIe siècle, l’invasion mongole de la Russie coupa Novgorod de 
Constantinople. Par ailleurs, la ville était entourée de lacs et de rivières qui lui

21. Sur cette peinture voir V. Lazarev, Iskusstvo Novgoroda, Moscou - Leningrad 1936; pour 
des reproductions en couleur, cf. idem, Novgorodian Icon Painting, Moscou 1969.

22. Cf. ibidem, figs. 8,11.
23. Par exemple, l’icône des saints Blasius et Spiridon (fin du XlVe s.) du Musée Historique 

de Moscou (cf. ibidem, fig. 23). Ces protecteurs des troupeaux n'occupent qu’un quart du champs 
pictural, alors que les animaux, peints en teintes vives, se déploient sur le reste de la surface.

24. Par exemple, l’icône de la bataille des Novgorodiens contre les Susdaliens au Musée 
d’Histoire et d’Architecture de Novgorod (cf. ibidem, pl. 51).
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donnaient accès à quatre mers et favorisaient le commerce avec la Scandinavie, 
les Arabes et les villes hanséatiques de l’Occident. Cette multiplicité de contacts 
avec d’autres cultures a dû influencer le goût et l’indépendance d’esprit des nov- 
gorodiens, et cela d’autant plus que les commanditaires des icônes appartenaient 
en majorité à la classe des navigateurs et des marchands.

A l’extrême fin du moyen âge, au moment où s’était affirmée l’école de 
Moscou, des fresques byzantinisantes apparurent dans des églises catholiques 
en Pologne, par exemple, à la collégiale de Wislica (XIVe-XVe s.), la chapelle de 
la Sainte-Trinité au château de Ljoublin (1418), la cathédrale de Sandomierz (v. 
1430), la chapelle de la Sainte-Croix de la cathédrale de Wawel et l’abbaye de 
Lysa Gora, à Cracovie (1470)25. Des fragments de fresques sont également con
servés à l’église orthodoxe Saint-Onufre (fin XVe s.) dans le village de Possada 
Raboticka et dans l’église du monastère de Surpasl, près de Bialystok (1547)26.

A côté des règles iconographiques constantinopolitaines pratiquées en 
Russie, on trouve dans la presqu’île ukrainienne de Crimée, celles en vigueur 
dans la périphérie orientale du monde byzantin (cf. infra). Ainsi, les différents 
schémas de la Déisis-Vision27, propres à cette périphérie, figurent généralement 
dans l’abside, comme on le voit dans les églises “des Donateurs” (Xlle, XlVe, 
XlVe s.) près de Eski Keremene, Saint-Jean Baptiste à Verhorecie (XlVe s.), 
dans la grotte de Mangjup (XIVe-XVe s.) et à Saint-Antoine à Feodosia28. Les 
registres inférieurs de ces églises adoptent aussi plus ou moins des programmes 
orientaux. A Mangjup la Déisis-Vision dans la conque absidale est suivie (sur 
l’axe vertical de cet espace) par une croix fleurie et plus bas, par l’Emmanuel 
en buste qui remplace l’Amnos29. Ainsi, malgré son appartenance géographi

25. Cf. Celina Osieczkowska, Les peintures byzantines de Lublin, Byzantion 7,1, (1932), 241 
ss.; Anna Rozycka-Byzek, La peinture murale byzantino-russe dans la chapelle de la Sainte-Croix 
sur le Wawel (en polonais avec résumé français), Djiejow Wawelu III (Cracovie 1968).

26. Cf. P.P. Pokryskin, Blagovescenskaja cerkov v Supraslskom monastyre, Sbornik archeologi- 
ceskich state] podnesennych grafuA.A. Bobranskomu, (Saint-Pétersbourg 1911).

27. Par ce terme je désigne les schémas de la Déisis dans l’abside qui intègrent un certain nom
bre d’éléments de la Vision des prophètes, comme on le voit souvent en Orient.

28. Description et datation de ces peintures chez O. Dombrovski, Freski srenevekovogo Kry- 
ma, Kiev 1981,51-55. Sur la signification et la comparaison avec les décors de la périphérie orientale: 
Tania Velmans, L’image de la Déisis dans les églises de Géorgie et dans celles d’autres régions du 
monde byzantin, CahArch 29 (1981), 47-102, repris dans L'art médiéval de l'Orient chrétien, 2e éd., 
Sofia - Paris 2002,33-77.

29. Selon mes observations, l’Amnos est absent dans tout l’Orient byzantin, avec quelques ra
res exceptions: en Cappadoce, seule, la Bezirana kilisesi (XlIIe s.), montre l’Amnos dans l’abside (cf. 
Catherine Jolivet-Levy, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l'ab-
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que à la zone centrale, la Crimée se situe plutôt dans l’orbite de la périphérie 
orientale quant aux programmes iconographiques de ses églises, ce qui s’expli
que par sa population, en grande partie arménienne, à partir du Xle siècle. Une 
deuxième vague d’émigration a eu lieu au XlIIe siècle après l’invasion tatare et 
surtout après la chute d’Ani.

Loin de ces zones septentrionales, l’expansion du modèle byzantin atteig
nit également, dans une faible mesure il est vrai, le territoire de la Bohème. Ain
si, dans la chapelle de la Sainte-Croix à Karlstein les murs sont couverts de 
panneaux peints et des répliques d’icônes byzantines se trouvent à la cathédrale 
de Prague. Celle de Breznice (1396) avec la Vierge à l’enfant, aujourd’hui à la 
Galerie Nationale de Prague, est remarquable, non seulement par ce que elle 
fut commanditée par le roi Venzeslav, mais surtout parce que ses différents 
modèles ont été identifiés par Hans Belting30. Il s’agit d’une véritable chaîne 
d’images provenant du milieu des croisés en Terre Sainte, dont chacune se 
voulait peinte par saint Luc. Parmi elles se trouve le célèbre diptyque conservé 
au Mont Sina et attribué à un peintre vénitien, réplique indirecte d'une icône 
du monastère de Kykkos à Chypre, elle même reliée à un prototype constanti- 
nopolitain plus ancien31.

La périphérie occidentale
La périphérie occidentale du monde byzantin a ceci de particulier qu’elle 

n’est telle que par intermittence, autrement dit à certaines époques et dans cer
tains lieux. Il s’agit de la côte adriatique de l’ex-Yugoslavie, avec la Dalmatie, 
où il ne reste que peu de choses, et de l’Italie. En simplifiant, on peut distinguer, 
trois façons d’accueillir et de faire sienne la tradition byzantine en Italie. Il peut 
s’agir d’implantations purement constantinopolitaines exécutées par des arti
stes grecs, d’influences évidentes, ou encore d’emprunts complètement intégrés 
dans des ensembles de tradition occidentale. Les implantations byzantines ont

side et de ses abords, Paris 1991, 40,168, 220, 315-316); en Géorgie l’Amnos apparaît à l’église de 
Calendzikha dont le maître d’oeuvre était un peintre constantinopolitain, Manuel Eugénicos (cf. H. 
Belting, Le peintre Manuel de Constantinople en Géorgie, CahArch 28 (1979), 103-114; Tania 
Velmans, Le décor du sanctuaire de Calendzikha. Quelques schémas rares: la Vierge entre Pierre et 
Paul, la procession des anges et le Christ de Pitié, CahArch 36 (1988), 137-162, repris dans Orient 
chrétien, 2e éd., 223-240.

30. H. Belting, Image et culte, Paris 1998, 452-457.
31. Sur le diptyque du Sinaï et l’icône de Kykkos voir G. et Maria Sotiriou, Εικόνες της Μονής 

Σινά, Athènes 1956, I, pi. 188-190, II, 1958, 171 ss.; K. Weitzmann, Icon Painting in the Krusader 
Kingdom, DOP 20 (1966), 51 ss.; sur le prototype constantinopolitain de la Vierge de Kykkos, cf. 
Belting, Image, 456.
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été possibles en Italie tantôt grâce à la présence politique et militaire de Byzan
ce, tantôt par la présence de papes grecs et orientaux à Rome ou encore parce 
que divers donateurs firent venir des artistes de Constantinople. Quant aux in
fluences, elles sont favorisées par le commerce et passent surtout par les routes 
maritimes et les villes portuaires italiennes.

Dans la première catégorie, on rangera les mosaïques de Ravenne, capitale 
de l’empire romain d’Occident (395-476), en relation constante avec Constanti
nople et intégrée à l’empire de Justinien jusqu’en 755, et certains panneaux de 
Sainte-Marie Antique (VlIe-VIIlc s.)32. Nous savons par ailleurs, qu’à la de
mande de l’abbé Didier des artistes constantinopolitains exécutèrent v. 1066 u- 
ne partie des décors de l’abbaye du Mont Cassin et que ces œuvres influencè
rent de manière sensible les peintres de Campanie33. Les mosaïques de Sicile 
(Xlle s.)34 constituent certainement l’implantation byzantine la plus importa
nte en Italie au moyen âge et il faut leur ajouter le panneau de la Pentecôte de 
l’abbaye de Grottaferrata35, puisqu’elle est l’oeuvre de l’un des artistes de Mon
reale. En Sicile même, les ateliers des mosaïstes byzantins et d’autres, locaux, 
formés au Xlle siècle, transmirent à leurs successeurs un style qui pris rapi
dement un caractère mixte appelé la maniera greca. Il devait rester en vigueur 
jusqu’au XlVe siècle en Sicile, comme l’attestent les mosaïques du dôme de 
Messine (1321-1333) et de la chapelle Palatine, restaurées vers 1345 (Le Christ 
trônant entre les saints Pierre et Paul)36.

Le rayonnement des mosaïques siciliennes - importants relais du rayonne
ment constantinopolitain - se fit sentir dans toute l’Italie et jusqu’en Espagne, 
dans les fresques de Sigena (l’épouse de Roger II, Elvira, était une princesse de 
Castille)37, et en Angleterre, dans les fresques des chapelles de la cathédrale de 
Canterbury et dans quelques psautiers38. En Vénétie, les implantations sont 
nombreuses mais partielles, car presque partout on décèle aussi les mains d’ar
tistes locaux. Néanmoins, les mosaïques du Xle-XIIIe siècle à Saint-Marc de

32. Sur ces décors voir dans l’ordre: J. Bovini, Églises de Ravenne, Novara 1960; W. de 

Grüneisen, Sainte-Marie Antique, Rome, 191.
33. Cf. O. Morizani, Bizanzio e la pittura cassinense, Paierme 1955.
34. Sur ces églises voir O. Demus, The Mosaics of Norman Sicily, Londres 1949; E. Kitzinger, 

I mosaici di Monreale, Paierme 1960; voir aussi plusieurs importants articles de E. Kitzinger cités 
chez V. Lazarev, Storia della pittura byzantina, Turin 1967,369.

35. Cf. ibidem, 40, fig. 365.
36. Cf. Demus, Mosaics, 189; fig. 39.
37. Cf. ibidem, 451-452.
38. Cf. A. Grabar et C. Nordenfalk, La peinture romane, Genève 1958,117.
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Venise39, au dôme de Torcello40, à Santa Maria e Donato à Murano et à la cha
pelle du Santissimo Sacramento de la cathédrale de Trieste41 doivent être con
sidérés comme des avant-postes importants pour la propagation du modèle by
zantin. Ainsi, par exemple, les artistes actifs à Venise se déplacent à Rome au 
début du Xllle siècle pour y décorer l’abside de Saint-Paul-hors-les-murs42.

Il convient d’ouvrir ici une parenthèse qui nous fera d’ailleurs passer aux 
influences, pour rappeler que dans certains des monuments cités qui sont 
l’oeuvre d’artistes constantinopolitains intervient aussi une influence de l’art de 
la périphérie orientale de Byzance, comme on le voit dans certains motifs dé
coratifs de type syro-palestinien à Saint-Marc de Venise et peut-être dans les 
peintures de la crypte d’Aquilée43, ou encore, beaucoup plus tôt, dans la mo
saïque de l’abside de Saint-Etienne-le-Rond (642-649) à Rome44, qui reproduit 
le schéma des ampoules de Terre Sainte avec le Christ en buste au dessus de la 
croix45 et dans celle figurant la Transfiguration dans l’abside de Saint-Apollinai- 
re in Classe à Ravenne46, avec la croix niketerion, si fréquente sur les ampoules 
palestiniennes47.

Nous savons combien sont nombreuses et parfois généralisées les 
influences byzantines en Italie, il est donc inutile d’essayer de les énumérer. En 
revanche il est peut-être nécessaire de rappeler que, contrairement aux impla
ntations, les oeuvres qui ont subi des influences sont immédiatement reconnais
sable comme appartenant à leur tradition d’origine, en l’occurrence italienne. 
Les facteurs qui s’opposent aux influences et leur résistent sont de deux ordres: 
1) idéologique et 2) historique.

1) En Occident, l’image n’était ni sacralisée, ni chargée de valeurs tran
scendantes à la manière byzantine. Elle n’avait pas de rapports directs avec le 
monde céleste. Aussi, l’image était surtout considérée sous son aspect dida

39. Sur ces mosaïques, cf. O. Demus, The Mosaics of San Marco in Venice, 4 vols., Chicago- 
Londres 1984.

40. Cf. O. Demus, Studies among the Toreceilo Mosaics, Burlington Magazine 84 (1944), 41 ss.
41. Cf. Lazarev, Storia, 242 et 240, fig. 367.
42. Cf. ibidem, 246.
43. Sur ces fresques voir Rose Valland, Aquilée et les origines byzantines de la renaissance, Paris

1963.
44. Cf. Marguerite van Verchem et E. Clouzot, Mosaïques chrétiennes du IVème au Xème 

siècle, Genève 1924,205, fig. 259.
45. Par exemple, le schéma de l'ampoule de Monza no. 11 (cf. Grabar, Les ampoules de Terre 

Sainte, Paris 1958, pi. XVIII).
46. Voir la reproduction de ce détail agrandi chez Bovini, Ravenne, 152.
47. Par exemple, l’ampoule no. 3 de Bobbio (cf. ibidem, pi. XXXIV).
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ctique, c’est à dire par rapport à la transmission de l’histoire du salut aux illet
trés, comme nous l'apprennent entre autres les écrits du pape Grégoire le 
Grand (v. 600) et les Libri carolini (791-794)48. L’image mobile ne participait 
pas non plus au culte avant le Xlle siècle et seulement d’une façon limitée à 
partir de ce moment là. Ces différences idéologiques expliquent qu’une norme 
ou règle était mise en place à Byzance, alors qu’une grande liberté était con
sentie à l’artiste en Occident, avec une bonne place réservée à l’expression de 
l’imaginaire collectif, non contrôlée par l’Église. Par ailleurs, l’humanisme qui 
s’était développé très tôt à Byzance à la suite d’une réflexion approfondie sur 
l’Incarnation pendant et après la crise iconoclaste, n’avait aucune raison de tou
cher les esprits en Italie. Or, c’est à la suite de ce courant humaniste que des va
leurs affectives se firent jour dans le domaine du sacré. La Vierge et son enfant 
devinrent tendres et le Christ fut représenté souffrant et mort sur la croix, pleu
ré par sa mère, saint Jean et d’autres personnages sacrés. Des sujets nouveaux 
comme le Thrène et le Christ de Pitié apparurent. Pendant ce temps, le crucifié 
demeurait vivant sur les croix toscanes et les fresques en Italie. Ce n’est qu’à la 
suite de l’importation massive d’icônes byzantines que le sentiment gagna la 
peinture italienne aux environs du milieu du XlIIe siècle (cf. infra). Mais à ce 
moment là, un autre facteur influença l’iconographie de cette peinture et l’é
loigna encore davantage de la byzantine, car étant devenus des donateurs pri
vilégiés, les confréries laïques et religieuses imposèrent souvent des sujets de 
caractère local aux décors monumentaux comme aux tableaux d’autel.

2) Quant aux raisons historiques qui barrent la route à l’acceptation pleine 
et entière du modèle byzantin, elles se laissent définir tout simplement par d’e
xistance d’autres traditions artistiques fortes sur le sol italien, telle que la 
carolingienne, l’ottonienne, la romane et la gothique qui, à la différence de la 
byzantine, étaient en accord avec la conception locale de l’image religieuse.

Voyons maintenant où et comment l’influence byzantine se manifeste de 
façon relativement évidente en Italie. Elles pénètrent par vagues successives, au 
VIe-VIIe, Xle, Xlle et XlIIe siècle, mais c’est seulement à partir du XlIe-XIIIe 
siècle qu’elle sont perceptibles aussi bien en Italie du nord, touchée par le 
rayonnement de Venise, qu’en Italie centrale comme le montrent si bien le Ba
ptistère de Parme en 127049 (fig. 6) et les églises de Lucques, Pise, Sienne et Flo
rence50. Les décors du Mont Cassin contaminèrent plus ou moins les peintures

48. Cf. J. Kollwitz, Zur Frügeschichte der Bilderverehrung, W. Schöne el al., Das Gotlesbild im 
Abendland, Witten et Berlin 1957,57 ss.

49. Cf. P. Toesca, Il Battistero di Parma, Milan 1960.
50. Cf C. R. Ragghiami, Pittura del Dugento a Firenze, Florence 1955,40 ss.
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et les mosaïques les plus importantes en Campanie, dont celles de Sant’ Angelo 
in Formis (1072-1086)51 (fig. 7), du dôme de Capoue52 ou encore de l’église de 
la Crucifixion à Cassino53, cependant ces influences ne modifient que légère
ment des décors romans ou gothiques.

En Italie méridionale, dans les Pouilles, la Calabre la Basilicate ou la Ta- 
rentaise les églises rupestres sont exécutées dans un style romano-byzantin, 
mais leurs programmes iconographiques s’apparentent surtout à la tradition de 
la périphérie orientale de Byzance, avec la Théophanie-Vision ou la Déisis dans 
l’abside (fig. 8), de nombreux saints cavaliers, de longue théories de saints vus 
de face54, ce qui s’explique par les monastères fondés par les moines qui avaient 
fui la Cappadoce pendant les persécutions iconoclastes, puis au moment des 
premières invasions turques en Asie Mineure. A partir du IXe-Xe siècle d’im
portantes colonies arméniennes et juives se sont installées en Italie méridio
nale, tout en entretenant des relations étroites avec l’Arménie et l’Egypte.

Dans la peinture de chevalet des peintres italiens les influences et les em
prunts à l'art byzantin sont assez courants mais généralement si bien assimilés 
qu’on a du mal à les repérer. Cependant l’influence de l’iconostase sur le ta
bleau d’autel est évident, ainsi que celle des différents types de la Vierge à l’en
fant connus à Byzance sur le tableau d’autel. Aux environs de 1200, les grands 
Crucifix peint italiens montrent encore le Christ droit et raide, les yeux ouverts, 
avec à ses côtés la Vierge et saint Jean impassibles55. Grâce à l’influence byza
ntine, le Christ mort mais pas encore douloureux apparaît vers les années trente 
du XHIe siècle en Italie56 et c’est seulement vers le milieu du XHIe siècle que

51. Cf. J. Wettstein, Sant Angelo in Formis et la peinture médiévale en Campanie, Genève 1960; 
O. Morizani, Gli affreschi si Sant Angelo in Formis, Milano 1963.

52. La mosaïque de l’abside avec le Christ entre les apôtres Pierre et Paul dans la conque et, 
plus bas, la Vierge entre les mêmes apôtres ont disparu, mais des figures de saints isolés sont encore 
en place (cf. Lazarev, Storia, 233).

53. Cf. Matthiae, in Atti del Vili Congresso Intern, di Studi Byzantini, II, Rome 1953, 193-198.
54. Sur ces églises voir, E. Bertaux, L’art dans l'Italie méridionale de la fin de l’empire romain 

à la conquête de Charles d’Anjou, Paris 1904; La Puglia fra Bizanzio e l’Occidente, ouvrage collectif, 
chapitre de Stella Calo Mariani et V. Pace, Milan 1980, nombreuses reproductions dans tout le 
volume. Le rapport avec l’Orient n’est pas établi dans ces publications.

55. Par exemple, le Crucifix du Musée National de Pise no. 15, (cf. V. Lazarev, New Light on 
the Problem of the Pisan School, Burlington Magazine 68 (1936), 61-73.

56. Par exemple, le Crucifix no. 20 du Musée National de Pise (cf. E. Carli, Pittura medievale 
pisana, Milan 1958), pi. 30,31.
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le Christ souffrant et les personnages attristés qui l’entourent57 sont devenus 
enfin la règle pour ces Crucifix.

La distinction entre une influence et un emprunt n’est pas toujours évi
dente, néanmoins cette différence existe. L’emprunt est une influence que le 
peintre a totalement assimilée et faite sienne, non en la subissant mais en la sou
mettant à ses propres impératifs. C’est une démarche qui est généralement pra
tiquée par les artistes les plus talentueux qui s’approprient certains traits icono
graphiques ou stylistiques en les intégrant dans des ensembles de tradition oc
cidentale. C’est le cas, entre autres, de Giunta Pisano (à partir de 1230), Coppo 
di Marcovaldo (actif en 1260-1276), Cimaboue (actif en 1272-1302), ou Duccio 
(1255-1318) qui adopte les proportions élégantes des personnages de la 
peinture byzantine, l’équilibre des compositions, le fond d’or et la ligne rythmi
que, mais peint des tableaux d’autel dont la structure est empruntée à l’archi
tecture des façades gothiques et qui se présentent souvent comme des retables 
à multiples volets, où chaque saint est entouré par un cadre et surmonté d’un 
fronton. Si malgré tout la Maestà reste encore très proche de Byzance, les 
madonnes entourées d’anges le sont beaucoup moins58.

C’est dans ce type de rayonnement vers l’Italie qu’il convient de situer 
également l’impact de certaines oeuvres de Serbie du XHIe et XI Ve siècle, dues 
à des peintres constantinopolitains ou thessaloniciens et constituant ainsi des 
relais. A l’époque, des fresques et des icônes du royaume serbe suscitèrent en 
effet quelques échos en Vénétie et en Ombrie59. Les innovations iconographi
ques et stylistiques réalisées à l’église de l’Ascension de Mileseva (1222-1224), 
dont les peintres étaient certainement constantinopolitains60, apparaissent un 
peu plus tard dans les fresques de San Zan Diegolà à Venise61 (figs. 2, 3). Une

57. Notamment dans le Crucifix de l’église de S. Domenico (1250-1255) et dans celui du Musée 
National de Pise (cf. ibidem, pl. 33 et 34).

58. Voir de nombreuses reproductions en couleur des oeuvres des peintres cités dans ce para
graphe et d’autres qui intéressent notre propos, chez F. Bologna, Les Origines de la peinture italien
ne, Dresde 1962, passim. Sur la structure des tableaux d’autel voir Belting, Image, 544, fig. 243.

59. Cf. Tania Velmans, La dernière renaissance byzantine, le royaume serbe et ses rapports avec 
Venise et l’Italie, Actes du Symposiium de la fondation Giorgio Cini: “Venise et la Serbie”, Venise 2002.

60. Il n’existe pas de document formel attestant des peintres grecs à Mileseva, mais il n’y avait 
pas non plus de tradition locale à ce moment là. De plus, la qualité et la part d’innovation de ces 
fresques est exceptionnelle. Il est enfin bien connu qu’une dizaine d’années plus tôt l’archevêque 
Sabbas (Sava I) avait fait venir des peintres de Constantinople ou de Nicée pour exécuter le décor 
de l’église de la Mère de Dieu à Studenièa (cf. Djuric, Vizantijske freske, 32-33).

61. Voir des reproductions chez R. Palluchini, La pittura veneziana del Trecento, Venise - 
Rome 1964,10, figs. 1- 4.
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parenté analogue avec les peintures de Mileseva frappe dans une série de Ma- 
donnes et de Crucifix peints vénitiens62, ainsi que dans une peinture murale de 
la Descente de Croix à San Benedetto Vechio à Padoue et dans un panneau à 
San Marcuola à Venise63 on retrouve la même parenté. Une influence analogue 
semble se manifester également dans une peinture de chevalet avec la Vierge à 
l'Enfant de Coppo di Marcovaldo à San Martino dei Servi à Orvieto64.

La dette contractée envers Byzance, n’empêchera évidemment pas la 
peinture italienne d’évoluer rapidement à partir de la seconde moitié du XlIIe 
siècle et cela pour les raisons évoquées plus haut, mais aussi parce que à l’épo
que le thomisme avait réconcilié foi et raison en réhabilitant la logique aristo
télicienne et l’observation de la nature. De son côté, l’enseignement de saint 
François d’Assise exalta la beauté de la création et la compassion, créant ainsi 
de nouvelles valeurs qui modifièrent la sensibilité religieuse. Ces courants spi
rituels engagèrent les peintres à prêter la plus grande attention à tout ce qui en
toure les personnages sacrés. Il n’était plus question de créer, en imitant les By
zantins, un ailleurs supposé divin. La logique conduisait les artistes à se dire que 
la vie du Christ s’était déroulée sur terre et que s’était donc là qu’il fallait la si
tuer. Ainsi, par exemple, la Nativité de la Vierge de Pietro Cavallini (1273-1308) 
sur la façade du dôme de Tratestevere s’en tient encore au schéma que l’on voit 
à Daphni65, et reste donc soumis à l’influence byzantine, sauf que sainte Anne 
n’accouche plus dans un lieu indéterminé, voire dans la rue, mais à l’intérieur 
d’une chambre. Certes, la perspective basée sur le calcul n’a été inventée qu’au 
XVe siècle, mais dès le XlIIe-XIVe siècle la perspective approximative, qui é- 
tait aussi celle de l’Antiquité, crée l’illusion d’un espace à trois dimensions, uni
fié et cohérent. Pour ainsi dire au même moment, l’hésychasme connaissait un 
succès croissant à Byzance, freinant la renaissance des Paléologues, ce qui mal
gré un effet néfaste assura à la peinture byzantine une pérennité de plusieurs 
siècles et la conserva jusqu’aux temps modernes.

La Dalmatie, partiellement occupée par les Vénitiens à partir de 1202, n’a 
pas conservée de peintures murales antérieures au Xlle siècle. Celles de Saint- 
André (fin Xlle s.) sont proches par leur style du maniérisme tardo-comnène, 
tandis qu’à Saint-Krsevan et Saint-Pierre le Vieux (fin du Xlle-début du XlIIe

62. Il s’agit des Madonnes reproduites dans ibidem, figs. 10,11,233.
63. Cf. ibidem, fig. 7,76, fig. 213.
64. Cf. F. Bologna, Les origines, pi. 6.
65. Voir les deux images reproduites côte à côte chez Tania Velmans, Le rôle du décor archite

ctural et la représentation de l’espace dans la peinture des Paléologues, CahArch 15 (1964), 183-216.
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siècle) à Zadar, on trouve des sujets byzantins telle que la Déisis et un style où 
les traditions romane et byzantine sont intimement associées. Les fresques de 
la cathédrale de Zadar (1285)66 témoignent d’un mélange d’emprunts divers à 
la peinture vénitienne, et à celle présente dans les églises serbes, le tout transpo
sé dans un langage plastique d’inspiration populaire, proche à cause de cette 
particularité, de celui de certaines églises cappadociennes. Des icônes d’un style 
raffiné, tel que la Vierge à l’enfant du XlIIe siècle, conservée au Musée de Za
dar67, sont l’oeuvre d’artistes vénitiens, impressionnés par la renaissance dite 
des Paléologues. Enfin à l’église de Dojni Humac (île de Brac, v. 1270), une Déi
sis apparaît sur le mur oriental, au dessus de l’autel68, comme dans les édifices 
du culte de la périphérie orientale de Byzance, et remplace la Vierge à l’enfant. 
Cette conception du programme de l’abside a pu être transmise à la Dalmatie 
par les églises rupestres d’Italie méridionale, car des relations très étroites ont 
existé entre les Pouilles et la Dalmatie au moyen âge69.

Au delà de cette périphérie, le rayonnement de l’art byzantin toucha d’une 
façon plus ou moins atténuée et diffuse une grande partie de l’Europe occide
ntale. Elle fut particulièrement importante en Allemagne au XlIIe siècle, par 
exemple dans les fresques de la voûte de Saint-Michel à Hildesheim ou la cha
pelle Saint- Nicolas de Soest70, ainsi que dans les miniatures71. Cet engouement 
était dû en grande partie à l’arrivée massive d’objets et de livres illustrés de By
zance après le sac de Constantinople, mais aussi aux relations étroites des pays 
germaniques avec Rome et la Sicile. Les modèles byzantins facilitent ainsi le 
passage des formes pesantes de l’art roman aux figures élégantes et longilignes 
du style gothique.

Notons enfin que la sacralisation du langage plastique byzantin et son 
ascendant sur les populations fut tel qu’à Chypre, en Crète et dans d’autres îles 
occupées par les Latins entre le Xlle et le XlVe siècle, la koinè constantinopo- 
litaine a été parfaitement préservée, même si l’on trouve occasionnellement des 
emprunts à la tradition occidentale et à celle de l’Orient chrétien.

66. Cf. V. Djuric, Vizantijske freske i italo-vizantijske starine u Dalmaciji, Prilozi povijesti 
umelnosti u Dalmaciji 12, (Spolet 1960).

67. Cf. Palluchini, La Pittura, fig. 242.
68. Cf. Djuric, Freske, 23, fig. 17.
69. Cf. C. Tadic, La Puglia e le citta dalmate nei secoli XII-XIII, Archiivio Storico Pugliese·, 

C. Friskovic, Contatti artistici tra la Puglia e la Dalmacia nel Medio Evo. Per una storia delle 
relazioni tra le due sponde adriatiche, Quaderni dell Archivo Storico Pugiese 7 (1912), 71-81.

70. Cf. Lazarev, Storia, 317.
71. Cf. ibidem, 317-318.
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Les croisades en Terre Sainte
De même que dans le nord de la Russie l’école de Novgorod nous est ap

parue comme un phénomène typiquement périphérique, sans concorder pour 
autant avec une zone géographique suffisamment étendue pour mériter l’ap
pellation de “périphérie”, on trouve au sud-est de la Byzance médiévale, l’art 
des croisés qui s’épanouit pendant deux siècles en Terre Sainte et en Syrie.

Dans la plupart des cas les commanditaires des édifices du culte sont des 
Latins qui occupent ces territoires, et les exécutants des Grecs, des Syriens ou 
des Latins qui s’inspirent de modèles byzantins de provenance diverse. Ainsi, 
parmi les fresques de Syrie, celles de l’église des saints Serge et Bacchus du mo
nastère Mar Yacub (Saint-Jacques) à Qara (Xlle s.) ont conservé les saints ca
valiers Serge et Bacchus72, figurés très grands et non loin du sanctuaire qu’ils 
sont sensés protéger. Cette importance accordée aux saints cavaliers cor
respond bien aux programmes byzantins orientaux, que l’on voit aussi bien en 
Egypte, qu’en Géorgie et en Arménie73. Deux détails distinguent ce panneau 
des modèles orientaux: saint Serge porte le fanion des templiers au bout de sa 
lance et le Christ le bénit à l’occidentale. L’autre grand fragment conservé est 
celui de la Vierge allaitant74, un type créé au IVe siècle en Egypte75 et repris au 
Vile siècle à Saqqara76, mais qui n’a connu qu’un succès limité à Byzance. Un 
détail de ce panneau, la Bénédiction de l’enfant, est conforme au rite latin. Ce
pendant, ces particularités ne permettent pas d’attribuer les fresques à un pein
tre latin, comme on a tenté de le faire, et cela d’autant moins que les fanions des 
croisés apparaissent également dans Γ église d’un monastère érigé par des moi
nes syriens, Mar Musa al-Habashi ou Saint-Moïse l’Ethiopien77, où il pourrait

72. Cf. J. Leroy, Découverte de peintures chrétiennes en Syrie, Les Anales archéologiques ara
bes chrétiennes 25 (1975), 101-109.

73. Cf. notes 126-130.
74. Voir une reproduction en couleur chez Tania Velmans, La présence des croisés dans la péri

phérie orientale du monde byzantin et ses conséquences pour la peinture des Xlle et XlIIe siècle, 
La Méditerranée des croisades, ouvrage collectif, éd. R. Cassanelli, Paris 2000,157-173, fig. sur page 
160; sur l’inscription syriaque “MRTY MRYM (LDT) LHA” qui pourrait correspondre à l’expres
sion française “Madame Marie Mère de Dieu” voir Leroy, Découverte, 107 ss. Notons encore que 
dans les hymnes d'Ephrem on mentionne plusieurs fois l’allaitement (cf. I. Ortiz de Urbina, La 
Vergine Maria nella theologia di s. Ephrem, Symposium Syriacum 1972, Rome (1974), 5-104).

75. Sur le calcaire irrisé de Medinet el-Fayoum (IVe s.) qui se trouve à Berlin Staatliche 
Museen (cf. P. du Bourguet, L’art copte, Paris 1967, fig. 25).

76. Dans la cellule 1725 du monastère Saint-Jérémie, aujourd’hui au Musée copte du Caire cf. 
J.E. Quibell, Excavation at Saqqara, Le Caire 1912, IV, pi. XXII,

77. Cf. Erica Cruikshank Dodd.The Monastery of Mar Musa Al-Habashi, near Nebek, Syria, 
Arte Medievale, II série, VI 1 (1992), 61-130,89.
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s’agir d’une expression de reconnaissance envers les croisés libérateurs. Ainsi le 
peintre engagé par le donateur latin de l’église Saint-Jaques à Qara, qui a signé 
“Basile”, est certainement un Grec ou un Syrien.

11 en est de même au Krak des Chevaliers, où un sujet typique pour l’ico
nographie orientale a été conservé. Il s’agit de l’image illustrant un miracle de 
saint Georges, celui où il sauve un jeune chrétien captif des infidèles et le tran
sporte “au de-là des mers ” pour le restituer à sa famille. L’image du Krak mon
tre en effet le saint à cheval avec le jeune garçon assis derrière lui et un cours 
d’eau sous les pas du cheval78, ce qui est parfaitement conforme au schéma que 
l’on voit un peu partout dans cette périphérie: à Mar Musa al-Habashi, dans la 
grotte d’Edde (Liban), à la chapelle Seidat el-Rih ou Notre-Dame-des-Vents, 
près d’Enfe79 et dans plusieurs églises géorgiennes80. D’autres fresques de la 
forteresse franque, dont la Présentation du Christ au temple81, doivent être at
tribuées à un peintre byzantin, probablement local.

Il en est de même en Palestine, par exemple, à l’église Saint-Jérémie d’A- 
bou Gosh, au bourg de Quariet el-Enab près de Jérusalem, construite par les 
Hospitaliers vers 1140 et peinte vers 1170 par les artistes Basile et Ephrem82, 
dont le programme des trois absides correspondait à l’esprit qui prévaut dans 
les représentations de l’abside en Orient. Sur les aquarelles du comte de Piellat 
on voit en effet une Déisis (fig. 9), la Descente aux Limbes (abside centrale) et 
une scène du paradis, empruntée au Jugement dernier: Abraham, Isaak et Jacob 
tenant les âmes des justes. On montre en fait une image de la Résurrection flan
quée de représentations qui illustrent la conséquence de cette victoire du Christ 
sur la mort, autrement dit la Rédemption. Celle-ci est exprimée par la prière 
d’intercession et la promesse du paradis pour les justes dans le Royaume futur. 
Une chapelle à l’usage des militaires (latins), aménagée dans le mur d’enceinte 
nord de Jérusalem et connue sous le nom de porte de Damas, a conservée des

78. Cf. J. Folda, Crusader Frescoes at Crac des Chevaliers and Marqab Castle, DOP 36 (1982) 
194, pi. 22.

79. Cf. note 77.
80. En Géorgie, il s’agit des églises d’Ikvi, d’Adisi et de quelques autres (cf. E. Privalova, 

Pavnisi,Tbilisi 1977,62 ss.).
81. Cf. P. Deschamp, Terre Sainte Romane, (Zodiaque) Paris 1964, pi. 40.
82. Cf. L.H. Vincent et F. M. Abel, Emmaiis, sa basilique et son histoire, Paris 1932,386-393; C. En- 

lart, Les monuments des croisés dans le royaume de Jérusalem, II Paris 1928,315-325; J. Folda, Painting 
and Sculpture in the Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1291), History of the Crusades, III, éd. K.M. Set- 
ton et H. Hazard, New York 1965,124 ss.,259; Anemarie Weyl Carr,The Mural Paintings of Abou Ghosh 
and the Patronage of Manuel Comnenus in the Holy Land, A History, III, 215-244,223. De nouvelles 
fresques sont actuellement mises à jour grâce à des travaux de nettoyage encore inachevés.
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fragments qui trahissent non plus des peintures orientales, mais des œuvres 
constantinopolitaines83.

Dans deux cas seulement on peut parler non pas simplement de peintres 
byzantins, mais d’un emprunt à la tradition byzantine orientale. A l’église Mar 
Elian (Saint-Elie) à Homs, les fresques romanes intègrent en effet quelques élé
ments qui appartiennent à l’iconographie répandue en Orient, dont la Déisis 
dans l’abside84 (fig. 10) par exemple. Dans les peintures ajoutées à celles déjà e- 
xistantes à l’église de la Nativité à Bethléem au Xlle siècle, grâce à l’initiative 
des croisés85, une symbiose harmonieuse s’opère entre les traditions romane et 
byzantine.

Le recours fréquent à des peintres locaux en Syro-Palestine s’explique cer
tes par le prestige qu’avait aux yeux des croisés l’art byzantin, mais aussi parce 
que les croisés étaient installés dans ces régions d’une façon définitive, mariés 
à des femmes du pays et intégrés dans les familles, cultivant des champs et des 
vignes86. Par conséquent, ils devaient souhaiter que les églises qu’ils érigeaient 
soient appréciées et fréquentées par la population locale. De leur côté, beau
coup de nobles latins avaient épousé des femmes orientales. Ainsi la compo
sition de la société levantine correspond à ce que l’on observe dans la peinture 
tout en trahissant l’engouement des Latins pour les œuvres byzantines.

Cette admiration est encore plus évidente dans un certain nombre de ma
nuscrits illustrés dans les ateliers d’Acre et de Jérusalem, où les modèles by
zantins étaient copiés par des Latins avec une application touchante quand on 
ne confiait le travail à des artistes grecs. Ces oeuvres sont trop connues par les 
études de Kurt Weitzmann, Hugo Buchthal et d’autres auteurs, pour être à 
nouveau traitées ici.

83. Lucy-Anne Hunt, Damascus Gate, Jerusalem, and Crusader Wall Painting of the Mid- 
Twelth Century, A History, 197; I. B. Hennesy, Preliminary Report on Excavations of the Damascus 
Gate Jerusalem, Levant II, 1970, 24 ss., pi. XXVI.

84. Cf. Leroy, Découvertes, 99 ss.; Velmans, Observations, 127 ss., 83.
85. Voir l’inscription en grec et en latin qui rend compte des travaux entrepris par les croisés. Elle 

mentionne le peintre et mosaïste Ephrem, l’empereur Manuel Comnène, le roi de Jérusalem Almaric I 
(1162-1174), l’évêque de Bethléem Raoul et l’année 1169 qui fut aussi celle du mariage d’Almaric I avec 
la nièce de l’empereur byzantin, célébré en ces lieux. Cf.T.S.R. Boase, Mosaic Painting and Minor Arts, 
The Art and Architecture of the Crusader States, A History III, Wisconsin 1977,117.

86. Parmi les sources qui témoignent de ces circonstances, la chronique de Foulques de 
Chartres est particulièrement précieuse. Cf. Xenia Mouratova, Western Chronicles of the First 
Crusade as Sources for the History of Art, Crusader Art of the Twelth Century, J. Folda (ed.) [BAR 
International Series, Oxford, CLII], Oxford 1982,47 ss.
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La périphérie orientale
La périphérie orientale du monde byzantin comprend la Géorgie et l’Ar

ménie au nord, la Syrie et la Cappadoce au centre, la Palestine, l’Egypte copte 
et l’Ethiopie au sud. L’inclusion de la Cappadoce dans cette périphérie peut é- 
tonner au premier abord en raison de son appartenance à l’empire. Mais les 
frontières étatiques n’ont que peu de valeur en l’occurrence. Plus encore que 
Constantinople, la Cappadoce était peuplée à la fois de Grecs et d’Orientaux. 
Elle se trouvait loin de la capitale byzantine et assez près de la Syro-Palestine 
dont les monastères entretenaient des rapports étroits et constants avec les 
communautés monastiques cappadociennes. Enfin, la comparaison des pro
grammes et de certains schémas iconographiques en Cappadoce et dans les au
tres pays de cette périphérie à révélé la parenté profonde qui les unissait.

Les périphéries orientales et occidentale ne se ressemblent en aucune 
façon lorsqu’on considère leur peinture religieuse et on ne saurait s’en étonner. 
La première est de confession orthodoxe malgré certaines déviations mono- 
physites et l’on ne décèle, dans la peinture murale, aucune influence qui altère 
le fond byzantin, à l’exception des fresques de Nubie et d’Ethiopie. Partout ail
leurs le modèle byzantin était unanimement accepté, sans être pour autant re
produit à l’identique comme dans les Balkans, car l’histoire, la situation géogra
phique, le degré d’hellénisation dans le passé et les traditions locales étaient 
très différentes ici et là. Ainsi, dans les régions orientales, le langage plastique 
mis au point par Byzance devient une variante, voire une forme dialectale de ce 
langage87. Comme nous avons pu nous en rendre compte dans les pages précé
dentes, la situation était très différente dans la périphérie occidentale et notam
ment en Italie, pays latin et catholique où, mises à part les implantations dire
ctes, l’impact des modèles byzantins était réduit à une influence qui n’agissait 
pas sur la vision du monde des peintres parce qu’elle se heurtait à de puissantes 
barrières.

Jusqu’ici nous n’avons évoqué que le style de la peinture murale en Orient. 
Or, si le programme et les schémas iconographiques de la périphérie orientale 
sont en grande partie ceux établis à Constantinople, ils comportent également 
de nombreuses particularités qui concernent des thèmes importants, précisé
ment ceux autour desquels s’ordonne l’ensemble du décor. Il s’agit au premier 
chef du programme de l’abside et de la coupole, mais également d’images si
tuées sur les parois. Ces écarts par rapport à la norme établie par Constantino
ple s’avèrent être les mêmes ou analogues presque partout, de telle sorte que

87. Aucune connotation péjorative n’est attaché à cette qualification dans mon esprit.
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l’on doit considérer cette périphérie comme une entité lorsqu’il s’agit d’icono
graphie88.

Jusqu’au Xe-XIe siècle, la conque absidale est occupée par la Théophanie 
Vision selon le récit des prophètes, avec le Christ à la place de Yahvé. Il est 
sous-entendu que c’est le Père qui est honoré ici dans le Fils. Les Théophanies 
orientales illustrent surtout les visions d’Ezéchiel (1 et 10) et d’Isaïe (6.1-3), re
pris par Matthieu (25.31), l’Apocalypse (4.2-8), les commentaires des Pères ale
xandrins et antiochiens, tel le pseudo-Denys l’Aréopagite, et la liturgie. Elles vi
sent à montrer le triomphe définitif du Christ à la fin des temps au milieu des 
puissances célestes. Sur le plan formel, on s’inspire des théophanies mythiques 
de la Grèce antique, de l’imago clipeata romaine et des images du monarque di
vinisé chez les Perses89.

L’emplacement de ces images n’est pas le seul écart qui s’affirme ainsi par 
rapport à la règle constantinopolitaine. Leur schémas iconographiques sont 
également originaux. On y voit le Christ trônant dans une auréole (Is. 6.1; Ez. 
1.4), entouré du soleil, de la lune et parfois des étoiles, signalant la valeur cosmi
que de l’événement, des quatre animaux ( Ez. 1.5-14; 10.14-17), des tetramor- 
phes (Ez. 10.14-17), des séraphins (Is. 6.2-3), des chérubins ( Ez. 10.3-5; 10.16- 
17), de roues (Ez. 1.15-21; 10.9-12), des anges et archanges et, quelques fois de 
prophètes. En Cappadoce, Ezéchiel mange le rouleau (Ez. 2.9-10), alors que I- 
saïe est purifié par le charbon ardent ( Is. 6.6-8), allusion à l’eucharistie. Il arri
ve aussi que les quatre animaux, le tetramorphes et plus rarement les séraphins- 
chérubins soient accompagnés d’une inscription avec le triple haghios. Ce cri 
(“Saint, Saint, Saint, Dieu Sabaoth”) est proféré par les séraphins chez Isaïe 
(VI.3), et repris à maints endroits dans la liturgie, notamment dans le Chéru- 
bicon et l’Anaphore90. Les différentes forces célestes sont souvent figurées o- 
cellées selon Ezéchiel (1.18-19) ou enflammées (Ez. 1.13) ou les deux à la fois. 
Sous les pieds du Christ peut apparaître également le lac de feu (Ap. 20.15) ou 
la mer de cristal (Ap. 4.6), comme c’est le cas en Cappadoce. Bien entendu, ces

88. Cette affirmation, qui ne peut être analysé dans le détail dans cet article, repose sur mes 
études comparatives réunies dans Orient chrétien, 2e éd., 1-431.

89. Cf. A. Grabar, Martyrium, II. Paris 1946, 251-252 et 109-110.
90. Cf. F. E. Brightman, Liturgies Eastern ami Western, I, Eastern Litugies, Oxford 1896, 321- 

323; idem, The Historia Mystagogica and other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgy, 
JThS 9 ( 1907-1908), 265-266,390-394; R. Bornert, Les commentaires byzantins de la divine liturgie du 
Vile au XVe siècle, Paris 1966,177.
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éléments n’apparaissent pas nécessairement tous à la fois, mais ils sont néan
moins nombreux dans une seule et même image91.

Les différentes variantes de la Théophanie Vision occupent aussi bien les 
absides de Géorgie (chapelles de Sabereebi, monastère Saint-Dodo, églises de 
Svanétie) (fig. Il)92, que celles de Cappadoce, dont les églises aux Trois Croix 
(fig. 12),Tokali kilise (fig. 13) ou encore les Saints-Apôtres à Sinasos93. Le cas 
de l’Arménie est plus singulier, car la plupart des décors médiévaux sont ruinés, 
mais des fragments de la Théophanie Vision figurent à Lmbat, Talin (Vile s.), 
Mren et Gos94. Elle est très répandue en Egypte copte dans les églises du désert 
d’Esna (fig. 14), de la mer Rouge et du Vieux Caire95 et décore également les 
absides de Nubie, dont celles de Tamit96, et d’Ethiopie , à Korkor Mariam (fig. 
15) et Dabra Salam97.

A partir du Xe-XIe siècle la Déisis remplace la Vision ou alterne avec elle. 
Son schéma correspond très exactement à celui de la Vision, auquel on ajoute 
la Vierge et saint Jean en prière, c’est pourquoi nous l’avion appelé Déisis-Vi- 
sion. Cette fusion de deux images dont le contenu est différent est due au fait 
que, dans les deux cas, on est moins soucieux de montrer respectivement la vi
sion qu’avaient eu les prophètes et l’intercession de la Vierge et de saint Jean 
que le Christ triomphant de la fin des temps. La perspective eschatologique et 
la victoire du Seigneur sur la mort et le mal, impliquant le salut pour les hom
mes, est véritablement le message premier que l’on veut exprimer avant tous les 
autres. C’est aussi pourquoi, dans les deux sujets, le Christ, généralement très 
grand, occupe la quasi totalité du champ pictural, laissant aux autres protagoni
stes de la scène les deux angles aux extrémités de la conque, ce qui n’est pas le

91. Sur la Théophanie Vision voir: Neuss, Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst, Munster 
1912; A. Grabar, Martyrium II; Christa Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vier
ten Jahrhundert bis zur Mitte des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960; sur la Théophanie Vision en 
Orient voir Jacqueline Lafonlaine-Dosogne.Théophanics auxquelles participent les prophètes dans 
l’art byzantin après la restauration des images, Synthronon, Paris 1968, 120-135; Jolivet-Levy, Cap
padoce, passim', Velmans, Miroir tie l’invisible, Paris 1996, chap. II, 19 ss.

92. Cf. Velmans, idem, chap. II, 19 ss.
93. Cf. Jolivet-Levy, Cappadoce, 179; pi. 110,111.
94. Cf. Sirarpie Der Nersessian, L’art arménien, Paris 1977,71 ss.
95. Cf. J. Leroy, Les peintures des couvents du désert d’Esna, Le Caire 1974.
96. Cf. Monneret de Villard, La Nubia medievale, III, Le Caire 1957; P. Van Moorsel, Une 

Théophanie nubienne, Rivista di archeologia Christiana 92 (1966), [pubi. 1968], 297-316.
97. Cf. Cl. Lepage, Le Christ et les quatre animaux célestes dans les anciens manuscrits éthio

piens, Documents pour servir à l’histoire de la civilisation éthiopienne, fase. 7,1976,70-109.
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cas dans les images que l’on peut voir en Crète et dans le Magne, ou encore en 
Italie méridionale (pour les reproductions qui l’attestent98.

A partir du Xlle siècle, deux groupes de cohortes angéliques, situées re
spectivement derrière la Vierge et le Précurseur, comme c’est le cas à Nakipari 
ou à Ubisi (fig. 16) complètent généralement les représentations géorgiennes. 
Ils se réfèrent à Daniel (7.10), Matthieu (2431), l’Apocalypse (4.11) et surtout à 
la liturgie, dont la Première Ode chantée pendant l’office pour l’archange Mi
chel (8 novembre99).

En Cappadoce, la Déisis est également très développée et intègre parfois 
les prophètes (Saint-Jean à Güllü dere, abside nord100) qui appartiennent en 
fait seulement à la Vision. Ont-ils été oubliés au cours de la fusion entre Vision 
et Déisis ou est-ce là une façon de relier Ancien et Nouveau testament? Peut- 
être les deux, mais il s’agit certainement aussi d’un moyen de rappeler l’eucha
ristie, condition du salut. Des schémas plus simples de la Déisis sont conservés 
dans le nord de l’Asie Mineure, comme c’est le cas à Saint-Sabbas de Trébi- 
zonde101 et dans les absides arméniennes, notamment à l’église de Tigrane Ho- 
nenc102 et à Haghbat.

En Egypte, dans la chapelle des Quatre animaux de l’église Saint-Antoine, 
la Déisis montre les quatre animaux, non pas en laissant voir leur protômes é- 
mergeant de la gloire du Seigneur, mais en pied (fig. 17), de part et d’autre du 
Christ trônant1®. En Syrie la plupart des absides sont ruinées et celles de Saint- 
Elie à Homs avec la Déisis dans la conque est de style romano-byzantin. Néan
moins il y a de fortes chances pour que la Déisis ait été représentée dans l’absi
de à Mar Musa al Habashi104. D’autres exemples de la Déisis de la Seconde Ve
nue existent dans de petites chapelles situées dans les montagnes au Liban105.

98. Sur la Déisis dans l’abside en Orient voir, Tania Velmans, L’image de la Déisis dans les é- 
glises de Géorgie et dans celles d’autres régions du monde byzantin, première partie: La Déisis dans 
l'abside, CahArch 29 (1981), 47-102, repris dans Orient chrétien, 2e éd., 33-78.

99. Cf. Ménée de novembre, le 8, Athènes, 55 B, 62 A.
100. Cf. Jolivet-Levy, Cappadoce, pl. 3 2.1.2.
101. Cf. G. Millet et D. Talbot-Rice, Byzantine Painting at Trebizond, Londres 1936,127 ss., fig. 39.
102. Cf. Nicole et M. Thierry, Saint-Grégoire de Tigran Honenc ( 1215), Louvain-Paris 1933,42.
103. Cf. Van Moorsel, Saint-Antoine, 1,169 ss., fig. 36.
104. Face à l’abside, sur le mur occidental figure un Jugement dernier complet, mais sans la 

Déisis et sans le Christ Juge, absence qui n’a pas d’explication, sauf si, dans cette petite église on n’a 
pas voulu répéter deux fois une image de l’intercession située au moment de la Seconde Venue (cf. 
Velmans, Observations sur quelques peintures murales en Syrie et Palestine et leur composante 
byzantine orientale, CahArch 42 (1994), 131-132).

105. Dans les églises de Bahdeidat (XlIIe s.), notamment à Ma’ad, Mar Mitri et Saqqiyat el- 
Hait (cf. Kruikshank Dodd,The Monastery, 79).
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Les registres inférieurs de l’abside sont généralement occupés par les apô
tres vus de face, suivi par les saints évêques dans la même attitude. Ces person
nages sont sensés participer à la prière d’intercession ou vénérer le Christ en 
gloire lorsqu’il s’agit de la Vision dans la conque. La Communion des apôtres 
et les saints évêques officiant sont rares, l’Amnos pour ainsi dire absent106. À sa 
place on trouve le Mandylion, généralement au-dessus de l’autel, en Géorgie 
(fig. 20), allusion à l’Incarnation, au sacrifice et à l’eucharistie, mais aussi au rôle 
d’intercesseur qui est attribué à la relique dans l’office qui lui était consacré à 
Edesse le premier dimanche du Carême107. En Cappadoce, on voit couramment 
la croix entourée par les apôtres ou les saints évêques108, schéma qui est égale
ment attestés en Géorgie109 et met en valeur le double symbolisme - sacrificiel 
et triomphal du signe du Christ. Le même emplacement est occupé dans d’au
tres décors par la Vierge orante, particulièrement fréquente en Cappadoce110, 
ou la Vierge à l’enfant qui figure sous une Déisis en Géorgie111 et en Nubie112. 
Symbole de l’Incarnation, celle-ci suggère, avec l’image de la Vierge de la Déisis 
dans la conque, les deux termes de l’histoire du salut, ainsi que les deux natures 
du Christ. Le Pantocrator en buste peut également occuper cet emplacement, 
comme c’est le cas à Saint-Sabbas deTrébizonde (fig. 18). Lorsqu’il s’agit de la 
Vision, la Théotocos et saint Jean apparaissent quelques fois au deuxième re
gistre de l’abside tenant des phylactères déroulés garnies d’inscriptions113. Les 
premiers programmes absidaux de ce type préparèrent la constitution de la 
Déisis-Vision en Orient.

Quand la Vierge à l’enfant occupe l’abside (il s’agit généralement d’églises 
dédiées à la Théotocos), les registres inférieurs sont rarement conformes aux 
programmes de type constantinopolitain. Ainsi, en Géorgie, c’est l’Adoration 
de la Croix par les apôtres qui figure au second registre à Ateni, la Mission des

106. Cf. note 99.
107. Au cours de cet office le Mandylion était placé sur un autel à l’est de l’autel principal (cf. 

E. Dobschütz, Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende, Leipzig 1889 1,146,169. Sur 
le sens de l’emplacement du Mandylion en Géorgie (cf. Tania Velmans, Les peintures de l’église dite 
Tanghil, en Géorgie, Orient chrétien, 2e éd., 148-157).

108. Par exemple, à Saint-Eusthate (Guerémé) ou aux Saints-Apôtres (cf. Jolivet-Levy, 
Cappadoce, pl. 71,108).

109. A Mackhvarisi et Pavnisi (cf. Velmans, Déisis, I, Orient chrétien, 2e éd., fig. 19,20).
110. Par exemple, à Badem kiliisesi ou Eski Giimüs (cf. Jolivet-Levy, Cappadoce, pl. 48,151.1.2).
111. Aux Saints-Archanges à Lastkhver (cf. Velmans, Déisis I, Orient chrétien, figs. 21,22).
112. A l’église du Seikh à Tamit (cf. Monneret de Villard, Nubia medioevale, pl. CXLIII).
113. Cf. Nicole Thierry, A propos des peintures d’Ayvali kôy (Cappadoce). Les programmes 

absidaux à trois registres avec Déisis en Cappadoce et en Géorgie, Zograf 5 (1974), 5-22.
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apôtres (fig. 19), à Timotesubani, des saints évêques et de saints diacres repré
sentés en ordre dispersé, à Saint-Nicolas de Kincvisi114, alors qu’à Calendzikha, 
la Vierge est représenté entre les saints Pierre et Paul115, iconographie plus 
romaine que byzantine116, et le second registre montre une procession d’anges. 
Cette non conformité avec les programmes constantinopolitains apparaît aussi 
en l’Egypte où l’on ne voit jamais la Communion des apôtres au deuxième re
gistre de l’abside, et dans une moindre mesure en Cappadoce.

Les églises de la périphérie orientale ignorent également l’évolution du 
templon et sa mutation en iconostase. Le templon demeure bas, ouvert, et 
généralement en maçonnerie117. Les saints ou les anges (fig. 20) qu’on y 
représente s’associent également à la Déisis ou à la Vision dans la conque au 
même titre que les figures des registres inférieurs de l’abside. Ainsi tout le 
programme du sanctuaire s’articule autour du thème du triomphe du Seigneur 
dans un avenir escatologique.

D’autres particularités iconographiques distinguent les décors des coupo
les. En Cappadoce ces espaces sont parfois occupés par le Pantocrator, par 
exemple à Elmali ou Carikli kilise118, mais on y voit plus souvent la Croix (voû
tes, plafonds) ou l’Ascension avec allusions à la Seconde Venue, comme à Saint- 
Daniel à Peristrema (fig. 21). Le Pantocrator et l’Ascension occupent éga
lement la coupole en Géorgie, mais seulement à partir du XlVe siècle, lorsque 
s’accroît l’influence constantinopolitaine dans le pays à la suite de l’arrivée de 
peintres grecs. Auparavant, on y voit la Croix gemmée de la Seconde Venue ou

114. Sur ces absides voir, Tania Velmans, La peinture murale qui se rapproche de la règle 
constantinopolitaine (fin Xlle-début XlIIe siècle, Stuclenica et l’art byzantin autour tie l’année 1200, 
Colloque de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, vol. 41 (1988), 385-399 et dans une version 
élargie dans Orients chrétien, 2e éd., 175 ss.

115. Cf. eadem, Calendzikha, 137-152,222.
116. Même si cette formule iconographique apparaît aussi aux Saints-Apôtres de Perachorio 

(Cf. A.H.S. Megaw et E.J.W. Hawkins, The Church of Holy Apostles at Perachorio, Cyprus, and its 
Frescoes, DOP 16 (1963), 279-348, figs. 2,4,12,38,39), elle n’en est pas moins d’origine romaine et 
très exceptionnelle à Byzance. On la trouve en effet à Rome dès le IVe siècle sur différents objets, 
dont des fonds de verre peints (cf. N. P. Kondakov, Ikonografija Bogomateri, Saint-Pétersbourg 1911, 
78 ss., figs. 58-60) et dès le Vile Ville dans les absides romaines, comme on le voit à la chapelle des 
saints Cyricus et Julitte à Sainte-Marie-Antique et ailleurs (cf. Christa Ihm, Die Programme der 
christlichen Apsismalerei, 59, fig. 11).

117. Sur le templon en Géorgie voir R.O. Schmerling, Mal je formi v architecture srednevekovoi 
Grusii, Tbilisi 1962,70 ss.

118. Cf. M. Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, Recklinghausen 1967, pl. 195.
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l’Ascension de la croix, entourée par une grande Déisis avec prophètes ou 
archanges (fig. 22)119 120. En Egypte, peu de coupoles sont conservées. Dans celle 
de l’église Saint-Antoine, c’est le Pantocrator qui figure dans la coupole, mais 
sur l’octogone sous la coupole sont représentés les Vingt-quatre vieillards de 
l’Apocalypse (4.4)I2(), sujet inconnu à Byzance, mais qu’on retrouve en Cappa- 
doce, dans le Jugement dernier de Yilanli kilise121.

Sur les parois, certaines compositions sont typiques pour l’Orient byzantin. 
Parmi elles, la Vision de saint Eustathe122, présente en Géorgie (fig. 23) et en Cap- 
padoce (fig. 24), ainsi que les cycles illustrant les saints nationaux: David Garedza 
en Géorgie123, saint Grégoire l’Illuminateur en Arménie124 et les grands ascètes 
du désert en Egypte. Les saints guerriers à cheval apparaissent sur les murs des 
églises bien plus tôt que dans les édifices du culte balkaniques et russes. On les 
voit à partir du Vie siècle en Egypte, à Baouît125, ainsi qu’en Arménie (Vile s.)126; 
ils sont souvent très nombreux: onze à l’église Saint-Antoine, en Egypte127, et sept 
à Mar Musa al-Habashi, en Syrie128. Ces puissants protecteurs sont quelques fois 
surdimensionnés comme à l’église Saints-Serge et Bacchus à Qara et surtout dans 
les églises de Svanétie, où ils occupent parfois les trois quarts de la surface d’une 
parois en se présentant en position affrontée (fig. 24)l29. Dans la plupart des cas

119. L’Ascension de la croix est une composition typiquement géorgiennne. Elle montre la 
croix gemmée de la Seconde Venue portée par quatre anges volant. La Déisis est figurée tout autour 
de cette figure centrale, ou de la croix gemmée, comme on le voit à Manglisi (Xle s.), Ikorta (Xlle s.), 
Kincvisi et Timotesubani (première décennie du XIIle s.). (Cf. Velmans, La Déisis dans les églises de 
Géorgie, Deuxième partie, CahArch 31 (1983), 129-168 repris dans Orient chrétienne, éd., 79-114).

120. Cf. P. Van Moorsel, Le monastère île Saint-Antoine, e Caire 1955, fig. 9 - coupole, et 8 - 
octogone sous la coupole.

121. Cf. Nicole et M. Thierry, Nouvelles églises de Cappadoce, Paris 1963, fig. 22.
122. Cf. Tania Velmans, L’église de Zenobani et le thème de la Vision de saint Eustache en 

Géorgie, CahArch 33 (1985), 19-49, repris dans Orient chrétien, 2e éd. 261-290, avec des comparai
sons entre les schémas géorgiens et cappadociens; Nicole Thierry, Un problème de continuité ou de 
rupture. La Cappadoce entre Rome, Byzance et les Arabes, C.R. de l’Acad. des Inscr. et Belles Let
tres, janv.-mars (1977), 87 ss.

123. Cf. Velmans, Le miroir de l’invisible, 109 ss.
124. Par exemple, à Saint-Grégoire de Tigran Honenc (cf. Thierry, Tograne Honenc, 42).
125. Cf. J. Clédat, Mémoire de l'Institut Français d’Orient du Caire, Le Caire 1904,1.12, chap. 

XVII, pi.XXXIX; chap. XLIX, pl. LUI).
126. A Lmbat et Gos et sur les façades sculptées en Géorgie, comme c’est le cas à Martvili 

(VIe-VIle s.).
127. Cf. Van Moorsel, Saint-Antoine, 151 ss.
128. Cruikshank Dodd, Monastery, 89.
129. Par exemple, à Saint-Georges de Nakipari (c. 1130) et Saint-Georges à Cvirmi (Xlle s.) 

(cf. N. Aladasvili, G. Alibegasvili, A. Volskaja, Rospisi hudoznika Tevdore v Verhnei Svanetii, Tbilisi 
1966, pl. 24,48).
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(et toujours en Géorgie), saint Georges plante sa lance dans le corps de 
l’empereur Dioclétien, persécuteur des chrétiens, et c’est saint Théodore qui 
transperce le dragon. A Gannata Maryam, en Ethiopie saint Mercure tue Julien 
l’Apostat130. Quant au cycle de la Vie de saint Georges, on privilégie partout les 
miracles au détriment du martyr du saint.

Ces choix sont conformes à l’esprit prédominant dans tous ces program
mes où l’accent est mis précisément sur les victoires temporelles du Christ, tel
les que l’Ascension et la Transfiguration, ainsi que sur son triomphe définitif à 
l’horizon eschatologique (Visions, Déisis), et non pas sur le sacrifice, l’euchari
stie et la liturgie, comme c’est le cas, à partir du Xlle siècle, dans les program
mes constantinopolitains. Généralement, le Jugement dernier se distingue éga
lement de celui de la zone centrale par différents traits, dont une place très im
portante accordée à la Déisis et aux scènes du paradis, comme c’est le cas à Ti- 
motesubani131 et dans des miniatures arméniennes132 ou encore à cause de la 
présence de personnages inhabituels tels que les Vingt-quatre Vieillards à Yi- 
lanli kilise, en Cappadoce133.

C’est une sensibilité religieuse spécifique, proche de celle des premiers siè
cles chrétiens, qui nous est apparue en Orient. Elle s’explique par le fait qu’à 
l’exception de la Cappadoce, les régions de la périphérie orientale du monde 
byzantin n’ont pas connu l’iconoclasme et que, par conséquent les écrits des 
iconodoules n’y ont pas eu le même retentissement qu’à Byzance. Aussi l’Incar
nation ne donna pas lieu à une revalorisation fondamentale menant à un nou
vel humanisme, comme ce fut le cas à Byzance, avec les conséquences pour l’i
conographie que l’on sait. Celles-ci se manifestèrent surtout dans le programme 
de l’abside, le cycle dramatisé de la Passion et l’Exaltation de la liturgie et de 
l’eucharistie. La mise en valeur de l’Incarnation avait également suscité toute 
une série d’images magnifiant la Vierge, soit à travers des symboles pris dans 
l’Ancien Testament (les préfigurations), soit en créant des équivalences plasti
ques pour certains hymnes qui glorifient la Théotocos. Ce répertoire est absent 
des églises d’Orient, à quelques exceptions près. D’autres sujets nouveaux in
spirés par les lectures, les chants et les rites des différents offices n’y apparais
sent que partiellement et rarement.

130. Cf. Marilyn E. Heldman.T/ie Marian Icons of the Painter Fre Seyon, Vienne 1994,95, fig. 52.
131. E. Privalova, Rospis Timotesubani, Tbilisi 1980, dessin 7 et pi. 95.
132. Cf. Makler, Documents d'art arménien, Paris 1924,49, pl.XXVIII; d’autres exemples, chez 

Der Nersessian, L’art arménien, figs. 92,93 et chez Velmans, Déisis, 2e partie, 99-100.
133. Cf. note 122.
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Dans les images, comme dans la façon de penser la doctrine chrétienne, la 
représentation clé est le Sauveur glorieux et vainqueur du mal. A l’instar du 
christianisme primitif et de l'art paléochrétien, c’est le salut à l’horizon escha- 
tologique qui conditionne les schémas et le programme iconographique et non 
les moyens pour l’obtenir. Aussi, la tonalité prédominante de ces décors n’est 
pas conditionnée par le drame divin comme à Byzance au XIIe-XVe siècle, ou 
par la tragédie comme en Occident au XIVe-XVe, mais par la jubilation qu’en
gendre l’idée du pardon. Enfin, il ne faut pas oublier que la plus grande partie 
des populations concernés était monophysite et que le Christ victorieux de la 
fin des temps était nécessairement plus proche d’une mentalité influencée par 
une telle doctrine qu’un Jésus de Nazareth souffrant.

Au terme de cette synthèse, il est apparu que le rayonnement artistique de 
Byzance s’est manifesté sur de très vastes territoires mais de différentes maniè
res selon le lieu géographique et son histoire. Il s’est imposé d’une façon quasi 
absolue dans les Balkans et en Russie et l’art de ces régions est devenu lui mê
me rayonnant constituant des relais pour la transmission du modèle byzantin. 
Celui-ci fut reçu avec plus ou moins de réserves ailleurs et parfois contaminé 
par d’autres cultures. La périphérie orientale du monde byzantin a fait l’objet 
d’un examen légèrement plus détaillé que les autres périphéries, car elle est à 
la fois moins connue que la peinture italienne ou celle des croisés, étendue sur 
un vaste périmètre et particulièrement intéressante du fait qu’il s’agit d’un lan
gage plastique proprement byzantin, mais avec des écarts importants dans le 
domaine de l’iconographie. Enfin la peinture d’icônes de l’école de Novgorod 
et la production artistique en Orient pendant les croisades ont été envisagées 
comme des phénomènes périphériques.
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Fig. 1. Moscou, Galerie Tretjakov, 
école de Novgorod, saint Georges

Fig. 2. Venise, San Zan Diegolà, 
saint Marcien

Fig. 4. Arilje, Saint-Achilleius (Ahilje), 
Concile serbe présidé par saint Siméon Nemanja

Fig. 3. Mileseva,
église de l’Ascension, jeune saint
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Fig. 5. Patriarcat à Pec, église Saint-Démétrius, 
Concile de saint Siméon Nemanja et du roi Milutin

Fig. 6. Parme, Baptistère, Evangélistes écrivant
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Fig. 7. Sant Angelo in Formis, archange en costume impérial

Fig. 8. Fasano, San Lorenzo, Déisis
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Fig. 9. Abou Gosh, église du prophète Jérémie, Déisis

Fig. 10. Homs, Saint-Elie, Déisis, détail
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Fig. 12. Cappadoce, Güllü dere, église des Trois croix
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Fig. 13. Cappadoce Tokali kilise (910-920)

Fig. 14. Esna, Couvent des Martyrs, église nord, Théophanie Vision
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Fig. 16. Ubisi, Saint-Georges, Déisis
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Fig. 17. Monastère Saint-Antoine, chapelle des Quatre animaux, Déisis

Fig. 18. Trébizonde, Saint-Sabbas, le Christ en buste entre les saints évêques
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Fig. 19. Timotesubani, 
église de la Vierge, la Vierge à l’enfant 

suivie de la Mission des apôtres

Fig. 20. Svanétie, Sainte Barbe de Khe, 
le templon et le registre inférieur de l'abside avec le Mandylion
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Fig. 21. Cappadoce, 
Peristrema, Saint-Daniel, 

coupole, Ascension

Fig. 22. Timotesubani, église de la Vierge, 
coupole, la Croix gemmé et la Déisis
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Fig. 23. Cappadoce, Mavrucan, la Vision de saint Eustathe

Fig. 24. Svanétie, Nakipari. Saint-Georges, les saints cavaliers Georges et Théodore.



CYRIL MANGO

CONSTANTINOPLE: CAPITAL OF THE OIKOUMENE ?

Two linked features distinguish Byzantium from most other political 
entities of the Middle Ages: it remained throughout its existence a bureaucratic 
state no matter how much its administrative system changed over the centuries, 
and its centre or capital did not move from Constantinople until it was shut 
down by force in 1204.1 am saying that these features were linked because one 
implied the other: a bureaucratic apparatus, with its battalions of civil servants 
and the mounting volume of papers they engender, requires a stable seat for its 
proper functioning.

In today’s usage the word ‘capital’ reflects this linkage, for it means not ne
cessarily the biggest or most important city of a country (witness Berne, Ankara 
or Washington, D.C.), but the city which houses on a permanent basis the admi
nistrative infrastructure of a sovereign state. It may be objected that this shade 
of meaning was alien to the vocabulary of the Middle Ages - indeed, the Greek 
word πρωτεύουσα (as a noun) is a modern coinage1 - and when the Byzantines 
spoke of πόλις βασιλίς, they evoked its imperial, not its bureaucratic character. 
But even if the appropriate word was lacking, the reality was there.

There has been much fruitless discussion as to whether Constantine did or 
did not intend Constantinople to be the ‘capital’ of the Roman Empire. The fact 
of the matter is that for most of the fourth century the Empire did not have a 
capital. The ministries accompanied the emperor as he migrated from place to 
place. His court was usually referred to in Greek as ‘the camp’ (στρατόπεόον). 
Constantius II resided more often than not at Antioch, which was therefore 
called civitas regalis and described as being endowed with all amenities thanks 
to the emperor’s presence2. The Christian apologist Macarius Magnes likewise 
calls Antioch βασιλική μητρόπολις3, a clue, incidentally, to the rather indetermi
nate date of his work. The late A.H.M. Jones, who was not much given to vivid

1. It had, of course, been used earlier as a participle, meaning ‘foremost’, as, e.g., in Nicander 
of Corfu, Voyages, J.-A. de Foucault (ed.), Paris 1962,42, who applies it to Ferrara.

2. Expositio totius mundi et gentium, J. Rougé (ed.), Paris 1966,158,165.
3. Macarii Magnetis quae supersunt, C. Blondel (ed.), Paris 1876,7.
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writing, presents nevertheless an arresting picture of the imperial comitatus on 
the move: “The roads must have been packed for miles with thousands of 
troopers of the guard and clerks of the ministries ... and choked with trains of 
wagons piled with boxes of files (scrinici) and sacks of coins and bars of gold and 
silver”4. I leave it to historians of Late Antiquity to explain how this acutely 
inconvenient system, devised by Diocletian, managed to function for a century, 
but I am sure that everyone concerned breathed a sigh of relief when, in 380, the 
emperor along with his comitatus finally came to rest at Constantinople and 
remained there permanently.

That Constantinople had not been a proper capital before 380 - indeed, it 
took somewhat longer for the transformation to take place - is indicated by se
veral considerations. I shall mention two. The first concerns theTheodosian Co
de, promulgated in 438. The commissioners who compiled it sat at Constantino
ple, but made use of Constantinopolitan archives only from the reign of Arca- 
dius onwards. They would not have gone to the trouble of searching for eastern 
laws in provincial archives if they could obtain them centrally. Secondly, John 
Lydus, speaking of the office of the instrumentarius, i.e. keeper of judicial 
archives of the Praetorian Prefecture at Constantinople, informs us that one 
could consult there all relevant cases going back to the reign of Valens (d. 378)5, 
but evidently not earlier ones, which either had been lost or, perhaps, left behind 
at Antioch.

The relocation to Constantinople of the central bureaux as well as the 
highest courts of justice must have had a major effect on the inflow of popula
tion on either a permanent or a temporary basis. Speaking in 384, Themistius 
already proclaimed that Constantine’s city was no longer half-empty, that its 
fields and hills had been filled with splendid buildings, that what had been a me
re sketch (σκιαγραφία) had become a glorious reality6. Provincials no longer 
had to be cajoled to move there by free bread rations: they came all the more 
willingly to obtain lucrative jobs in the administration and the judiciary, to serve 
in the senate, thus evading more onerous responsibilities at home, or, in a hum
bler capacity, to service the ruling class as craftsmen, shopkeepers and teachers. 
They also came to pursue lawsuits and to lobby. Finally, they came as clergy and 
even as monks. The presence of the government, with its infinite powers of pa
tronage, was the main incentive for immigration, which, however, included very

4. The Later Roman Empire, voi. I, Oxford 1964,367.
5. De magistratibus, III, 19.
6. Oral. 18,222 c-d.
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few foreigners (i.e. people from outside the Empire) apart from soldiers (mostly 
German) and slaves (mostly Scythian).

In the process of‘capital creation’ the approximate date of 380 marks, the
refore, a clear boundary, and if Gilbert Dagron in his admirable book Naissan
ce d’une capitale (1974) chose to continue the story down to 451, it was largely, 
I believe, to take account of ecclesiastical developments and the emergence of 
the Patriarchate of Constantinople. Yet, the famous 28th canon of Chalcedon, 
which caused so much trouble, was presented as a confirmation of the third 
canon of the Council of 381, which had already granted to Constantinople 
second place after the Roman papacy. It may be added that in terms of urban 
infrastructure (fortification, water supply, harbours, granaries) the Theodosian 
period marked a high point that was never exceeded.

If Constantinople had become a true capital, what was it capital of? In 
objective terms, of the eastern half of the Empire, i.e. of those provinces that we
re administered by the Praetorian Prefecture of the East; ecclesiastically, since 
the Council of Chalcedon, of the dioceses of Pontus, Asia and Thrace. When 
Justinian reconquered North Africa and Italy, those regions did not devolve 
administratively to Constantinople, but were organized into separate prefectu
res. Similarly, when the seat of the Prefecture of Illyricum had to be withdrawn 
from Sirmium, it moved to Thessalonica, not Constantinople. Only with the 
gradual formation of the system of themes did some western lands come under 
central control, although in practice that control was pretty loose.

It would be interesting to enquire where at Constantinople the various mi
nistries were located and how much staff they employed. On this topic the exi
sting bibliography gives little guidance and even ignores the Praetorian Prefe
cture, which had its own extensive quarters and can be located on the map7. 
After the disappearance of that department in the seventh century, it is my 
impression that all the central bureaux were concentrated within the complex of 
the imperial palace and that the number of civil servants shrank very 
drastically8.1 cannot deal with those problems here, although they have a direct

7. See my Studies on Constantinople, Variorum 1993, Addenda, 1-3.
8. W. Treadgold, The Byzantine State Finances in the Eighth and Ninth Centuries, New York 

1982, 111-14, estimates that the entire civil personnel of this period amounted to about 600 men, 
from which we should subtract the 100 or so employed in the bureau of the City Prefect. The Postal 
Logothete, who had charge, amongst other duties, of communications and foreign affairs, appears to 
have had a mere 130 men at his disposal, including about 70 couriers. If these figures are at all 
correct, it is no wonder that the central government was poorly informed of what was going on in 
the wider world.
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bearing on the effectiveness of Constantinople’s control over the provinces and 
adjoining regions.

Yet, when historians today speak of Constantinople as a world capital, they 
usually have something else in mind, something much loftier than bureaux and 
civil servants. That something else has an ideological as well as a factual side. 
Constantinople, they say, was a world capital because it was Rome by another 
name. At the same time it remained for the greater part of the Middle Ages the 
most populous and most cultivated city of Christendom if not of the entire 
developed world (if I may use the modern expression). As Hélène Ahrweiler put 
it, “Face à Rome dévastée par les barbares, Constantinople devient le centre du 
monde civilisé, la seule capitale de l’Empire romain”9. This is not the place to 
discuss either the size of Constantinople in terms of population (for which there 
is no hard evidence before the fifteenth century) or the level of its civilization at 
various times compared to other urban centres. It may be worth, however, 
saying a few words about the equation Roma/Constantinoupolis, which started 
as an official name and gradually turned into a myth. We tend to forget that 
Constantinople was founded as an outpost of latinity and that for the space of 
two centuries it was Roman not only in its emperors, its officialdom, its judicial 
system and its army, but also in its monuments and, to an appreciable extent, in 
its culture. Our knowledge of early Constantinople rests largely on a Latin do
cument, the Nc.itia urbis Constantinopolitanae (c. A.D. 425), while the Chronicle 
of Marcellinus provides one of the fullest accounts of its urban history down to 
548. Priscian’s Institutio grammatica, one of the most influential textbooks of the 
Middle Ages, was written at Constantinople as was one of the most famous La
tin manuscripts in existence, the Codex Florentinus of Justinian’s Digests. Com
memorative inscriptions were put up in Latin without a Greek pendant on the 
Golden Gate and Marcian’s column amongst others. These facts have often been 
rehearsed10 and there is no need to repeat them here in full. Rather less well 
known is the attempt made by Hesychius of Miletus to integrate Byzantium into 
an over-all scheme of Roman history.

Although he took great liberties with the truth, Hesychius was no ordinary 
scribbler. An immensely rich benefactor of his native city, a friend of the empe
ror (probably Anastasius) and an advocate at the court of the Praetorian Pre
fect, he wrote, inter alia, a ‘Roman and General History’ covering the timespan 
from Belus, king of Assyria (a common starting point for non-Christian general

9. L’idéologie politique de l’Empire byzantin, Paris 1975,16.
10. See, e.g., B. Hemmerdinger, Les lettres latines à Constantinople jusqu’à Justinien, Poly- 

chordia. Festschrift F. Diriger, I = B FI (1966), 174-8.
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histories) to the death of Anastasius (518). Its focus, as stated in the title, was on 
the story of Rome within a universal context, excluding, as far as we can tell, any 
biblical element. Alas, the Roman History, still known to Photius11, has since 
been lost except for a fragment of about a dozen pages devoted to the origins of 
Byzantium12. It opens with the words: “362 years having elapsed in the elder Ro
me from the sole reign of Augustus Caesar, and its affairs having come to an end 
{των πραγμάτων αυτής ήδη προς πέρας άφιγμένων), Constantine, son of 
Constantius, upon assuming the sceptre, raised the New Rome and decreed that 
it should be equal to the first”. Byzantium, therefore, naturally assumed Rome’s 
succession. But why Byzantium? Because, suggests Hesychius, it had been a 
mirror image of Rome from the beginning. Byzas and his half-brother Strombos 
were equivalent to Romulus and Remus, the seven strategoi of Byzantium to the 
seven kings of Rome. Byzantium, besieged by Philip, was saved by barking dogs 
as Rome had been saved by quacking geese13. Furthermore, Byzantium had its 
Roman proto-Constantine in the person of Septimius Severus, who had initiated 
the monumental adornment of the city. This imaginative construction was 
picked up in the tenth century when the definitive account of Constantinople’s 
antiquities was compiled (the so-called Patria) and has since remained em
bedded in the scholarly tradition.

The latinity of Constantinople declined sharply by the end of the sixth cen
tury and thereafter disappeared altogether, but the myth of Romanitas, which 
was the cornerstone of imperial ideology and was still perfectly credible in the 
age of Justinian, could not be discarded. Indeed, it was carefully nurtured even 
when it had come to bear no resemblance to reality. Doubtless, medieval Con
stantinople, after its sharp decline in the Dark Age, grew again into a great city, 
increasingly more cosmopolitan, although its non-Greek inhabitants were no 
longer citizens of the universal empire, but foreigners: Italian and Russian 
traders, Scandinavians,Turks. It excited the admiration of visitors and the praise 
of rhetoricians. It was ‘the eye of the universe’14, but how far and in what dire
ction did that eye look? Paradoxically, an empire that called itself Roman, that 
saw itself as standing in direct succession to Caesar Augustus, does not appear 
to have shown much interest in Rome and the West. Or is that an illusion? For

11. Bibl. cod. 69. See also Suda, H 611.
12. Scriptores originimi Constantinopolitanarum,Th. Preger (ed.), voi. I, Leipzig 1901,1-18. Cf. 

Suda, K2287.
13. As pointed out by G. Dagron, Naissance d’une capitale, 14-15.
14. But so also was tiny Amastris: Nicetas Paphlago, Oral, in laudem S. Hyacinthi, PG 105, 

421C. We should not take rhetorical texts at face value.
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Byzantium still clung to bits of territory in Italy and on the Dalmatian coast, di
plomatic missions to the papal and Frankish courts went to and fro, commercial 
relations were picking up, pilgrims (even from newly converted Bulgaria) regu
larly visited the tombs of the apostles in Rome. Surely, we might think, the go
vernment at Constantinople, if not ordinary people, would have kept a keen 
watch on what was going on in those parts. It may be accidental that the autho
ritative Chronicle of Theophanes, which knows all about the Arab caliphs, 
should be so woefully ignorant of the popes of Rome, and that at a time when 
the support of the papacy was being sought in the struggle against iconoclasm. 
Besides, Theophanes did not speak for the government, but Constantine Por- 
phyrogenitus did and, exceptionally, could draw on the accumulated documen
tation of his ministries. Furthermore, we are told, he missed no opportunity to 
question provincial officials and foreign envoys15. What, then, does he have to 
tell us? As regards Rome, he says in passing that it was no longer part of the em
pire: it was a separate state, an ίόιοκρατορία, ruled by the pope of the day16. Its 
symbolic importance receives no comment. As for Italy, it used to be inhabited 
by Romans until such time when the seat of the empire was removed to Con
stantinople. When the Romans disappeared from Italy is not made clear, except 
that the Lombards were let in by the patrician Narses in the days of the empress 
Irene (sic), i.e. 200 years earlier (counting from 949)17. Not only is the learned 
emperor hopelessly muddled about Italy; he is also, in what was meant to be a 
comprehensive treatise on foreign relations and ethnography, only marginally 
concerned with the Mediterranean lands: the chapters on Spain (23-25) are me
rely a collection of antiquarian snippets and even the Muslim world is given 
relatively little attention. Constantinople is now looking in a northerly direction 
- towards the boundless Scythian plain, Russia, the Caucasus and the Balkans 
(even if Bulgaria is left out). This is not the classical world any more, but the 
incipient world of Orthodoxy, of which Constantinople is becoming the spiritual, 
not the temporal capital.

15. Theophanes Continuatus, Bonn ed., 448.
16. De thematibus, 10.4, A. Pertusi (ed.), Studi e Testi 160 (1952), 94.
17. De administrando imperio, ch. 27.
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Οι εκθέσεις που παρουσιάζουν μια «οικουμενική» αυτοκρατορία δεν μπορεί 
παρά να είναι «οικουμενικές», ως παγκόσμιες, διεθνείς ή που αφορούν σε πολλές 
χώρες. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ενδεικτικά την προσέγγιση αυτού του 
πολιτισμού, από διάφορες κοινωνίες, όπως αυτή μαρτυρείται στις μεγάλες εκθέ
σεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μία πορεία ανα
γνώρισης, συνειδητοποίησης και ερμηνείας του βυζαντινού πολιτισμού από ποι
κίλα κράτη με διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο, των οποίων οι οπτικές γωνίες 
σιγά-σιγά συγκλίνουν καθώς διαμορφώνονται σε απόψεις μιας σύγχρονης παγκο- 
σμιοποιημένης κοινωνίας. Στις εκθέσεις αυτές μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανές 
συνέχειες και σχέσεις μεταξύ τους.

Αντικείμενα του βυζαντινού πολιτισμού βρέθηκαν από πολύ παλιά, σε πολ
λές χώρες του κόσμου: είτε ως δώρα αυτοκρατορικά, είτε ως αντικείμενα που πή
ραν μαζί τους επίσημοι επισκέπτες που βρέθηκαν στα εδάφη του, είτε ως αναζή
τηση λειψάνων της πρόσφατα εκχριστιανισμένης Δύσης από τη χριστιανική Ανα
τολή, είτε από τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204. Επίσης ως αγορές της 
Δύσης από τους Λατίνους αυτοκράτορες της Ανατολής, ή με την έξοδο των ίδιων 
των Ελλήνων προς τη Δύση, πριν και μετά την τελική κατάληψη της Κωνσταντι
νούπολης.

Η συλλογή βυζαντινών έργων από αρχαιολάτρεις, ξεκίνησε από την Ανα
γέννηση με πρώτη επιλογή, φυσικά, τα χειρόγραφα και τα εκκλησιαστικά κειμή
λια. Τον 19ο αιώνα, συλλέκτες θα συγκινηθούν από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα 
κάποιων αντικειμένων της τέχνης αυτής της εποχής. Σε τέτοιους συλλέκτες, οφεί
λονται οι αρχικές συλλογές μεγάλων μουσείων, όπως η συλλογή του Alexandre du 
Sommerard και του γιού του Edmond, η οποία απετέλεσε τη βάση του Μουσεί
ου Cluny. Η συλλογή του J. Pierpont Morgan, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, 
πολλά έργα της οποίας αγοράστηκαν στη Γαλλία για να δωρηθούν, το 1917, στο 
Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Επίσης ανασκαφικά ευρήματα, προσέφεραν νέες πληροφορίες και δημιούρ
γησαν νέο ενδιαφέρον για το Βυζάντιο. Τα ανασκαφικά ευρήματα πολύ συχνά 
προέρχονται από πόλεις αρχαιοελληνικές, ελληνιστικές, ρωμαϊκές, όπως τη Θεσ
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σαλονίκη, Κόρινθο, Φιλίππους, Έφεσσο, Αντιόχεια, Χερσόνα, που αποτελούν το 
κύριο ενδιαφέρον των αρχαιολόγων εκείνης της εποχής. Τα μεταγενέστερα ευρή
ματα από αυτές δεν ήταν δυνατόν να αποσιωπηθούν κι έτσι καταγράφονται και 
μελετώνται επίσης.

Τα αντικείμενα αυτά παρέμειναν για πολλά χρόνια στις συλλογές των μουσεί
ων ως αξιοπερίεργα έργα τέχνης χωρίς να είναι σαφές που έπρεπε να ενταχθούν. 
Μετά τα ρωμαϊκά; Λίγο πριν από την Αναγέννηση; Στους πολιτισμούς της Μέσης 
Ανατολής; Στα σκευοφυλάκια των εκκλησιών; Αντιμετωπιζόταν ως δείγματα 
τέχνης χωρίς να είναι δυνατή η ένταξή τους στον πολιτισμό που τα παρήγαγε.

Τον 19ο αιώνα, μαζί με άλλες κοινωνικές αλλαγές, μεταβλήθηκε και η προ
σέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι οι συλλογές μουσείων και ιδιωτών έ
γιναν προσιτές τουλάχιστον σε ένα περιορισμένο κοινό. Οι εκθέσεις που πραγμα
τοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, σχετίζονταν με έργα τέχνης και 
αξιοπερίεργα αντικείμενα τα οποία ονόμαζαν σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής, 
Notice des tableaux, dessins, antiquités et autres objets d’art (exposés à Γ Hôtel 
de Ville de Lyon, 1827), (Catalogue des) objets d’art et de curiosité. Εκκλησια
στικά κειμήλια εκτέθηκαν στην Exposition retropesctive, (Palais Archiepisco- 
pical, Reims 1876), μουσουλμανική τέχνη στην exposition des arts musulmans, 
(Paris Musée des Arts Décoratifs, 1903), ή βυζαντινά αντικείμενα που περιλαμ
βάνονται σε μεσαιωνικές εκθέσεις της εκάστοτε χώρας σε εκθέσεις όπως η Le 
Moyen Age et la Renaissance au Trocadero, Paris 1878.

Το επίθετο βυζαντινός
Από τον 16ο αιώνα, όταν ο Hieronymus Wolf χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζά

ντιο για την Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, πέρασαν πολλοί αιώνες, μέχρι να 
γενικευθεί η χρήση του επιθέτου βυζαντινός. Η πρώτη έκθεση που στον τίτλο της 
φέρει το επίθετο βυζαντινός, μετά από πρόχειρη έρευνα, πραγματοποιήθηκε το 
1884 στο Aachen: Aachen Die byzantinischen Zellen-Emails der Sammlung 
Swenigorosodskoi Suermondt Museum, Exhibition Catalogue, Aachen 1884. H 
συλλογή αυτί) αργότερα αγοράστηκε από τον Ρ. Morgan.

Στην Ελλάδα, το 1897, η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε στη Χριστιανική Αρ
χαιολογική Εταιρεία τη δημιουργία Χριστιανικού Βυζαντινού Μουσείου, σε μία 
αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1902 όρισε επίσης την ίδρυση συλλογής βυ
ζαντινών αρχαιοτήτων ως παράρτημα του Εθνικού Μουσείου.

Το 1905, στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε μια έκθεση στο αββαείο της Grotta
ferrata με εικόνες, χειρόγραφα, έργα μεταλλοτεχνίας και γλυπτικής. Τα έργα αυτά 
προέρχονται από την Ιταλία, το Βατικανό και πολλές ιδιωτικές συλλογές. Οι εικό
νες είναι κυρίως ρωσικές ή σλαβικές και χρονολογούνται από τον 14ο έως τον 18ο
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αιώνα. A.Munoz, L’art byzantin à Γ Exposition de Grottaferrata, Rome 1906. Ο 
τίτλος είναι πολύ ενδεικτικός για το τι θεώρησαν βυζαντινό. Αυτοί που ήξεραν μό
νο τη ρωσική ζωγραφική εικόνων ονόμασαν βυζαντινή, τη μεταβυζαντινή παρά
δοση που διαδόθηκε στη Ρωσία.

Το 1912, στην Αθήνα, με ευκαιρία το 16ο διεθνές συνέδριο των Orientalistes, 
διοργανώνεται έκθεση με τίτλο Exposition d’icônes byzantines. Οι εικόνες που 
παρουσιάζονται ανήκουν σε ιδιωτική συλλογή και χρονολογούνται από τον 16ο 
έως τον 18ο αιώνα. Στην εισαγωγή του μικρού καταλόγου αναφέρεται ότι οι εικό
νες αυτές παρουσιάζουν ένα γενικό πλαίσιο της βυζαντινής εικονογραφίας, όπως 
αυτό διαμορφώθηκε στη διάρκεια των αιώνων. Είναι μια απάντηση στην έκθεση 
της Grottafferrata. Στην έκθεση των Αθηνών, όπως ήταν φυσικό δεν υπάρχουν 
μόνο ρωσικές αλλά και ελληνικές εικόνες αυτής της εποχής.

Το 1914, αποφασίζεται με νόμο η ίδρυση του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών 
και του Βυζαντινού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Το 1930, στην Αθήνα εγκαινιά
ζεται το Μουσείο στο κτίριο της δουκίσσης της Πλακεντίας.

Το Βυζάντιο και οι άλλοι
Σχεδόν αμέσως μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, αλλάζει η νοοτροπία αντιμε

τώπισης του παρελθόντος. Δεν γίνεται πια με βάση την αναζήτηση προτύπων κοι
νωνιών ή πολιτισμών, αλλά προσεγγίζεται με περισσότερο σεβασμό οποιαδήποτε 
ανθρώπινη δραστηριότητα και πολιτισμός. Μια σειρά από εκθέσεις πραγμα
τοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες διευκρινίζοντας τη σχέση της εκάστοτε χώρας 
με το Βυζάντιο, είτε στο επίπεδο των σχέσεών της με την παλαιά αυτοκρατορία 
είτε ως προσέγγιση των ειδικών επιστημόνων της χώρας με αυτόν τον πολιτισμό.

Αμέσως μετά τον πόλεμο στις ΗΠΑ, το 1947, οργανώνεται στη Βαλτιμόρη, η 
έκθεση Early Christian and Byzantine Art. Εννιακόσια αντικείμενα από τις αμε
ρικανικές συλλογές μουσείων και ιδιωτών, νομίσματα, κοσμήματα, ελεφαντοστέι
να αντικείμενα εκτίθενται κατά είδος, με στόχο να γίνουν γνωστά τα βυζαντινά 
αντικείμενα που βρίσκονται στην Αμερική. Είναι μια έκθεση που θα κάνει τη 
Βόρεια Αμερική αλλά και την Ευρώπη να συνειδητοποιήσουν τον πλούτο των 
αμερικανικών συλλογών. Στον κατάλογο επισημαίνεται ότι εκτίθενται όχι μόνο 
έργα τέχνης, αλλά και αντικείμενα που τόσο καιρό αγνοήθηκαν. Συμμετέχει και η 
Τουρκία με πέντε έργα.

Το 1958 στο Παρίσι, στην Εθνική Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε η έκθεση 
Byzance et la France Médiévale. Χειρόγραφα από τον 2ο έως τον 16ο αιώνα. Ένα 
δείγμα από ενενήντα έξι βυζαντινά χειρόγραφα που προέρχονται από τη συλλο
γή των πέντε χιλιάδων ελληνικών χειρογράφων της Βιβλιοθήκης, σαράντα δυτικά 
χειρόγραφα και είκοσι βυζαντινά έργα, συμπλήρωναν την έκθεση.
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Στο ίδιο πλαίσιο με την έκθεση στο Παρίσι, αλλά σε άλλες διαστάσεις, λόγω της 
ιδιαίτερης σχέσης του Βυζαντίου με τη Βενετία, είναι η έκθεση που πραγματοποιεί
ται στο Παλάτσο Ντουκάλε της Βενετίας, το 1974, με τίτλο Venezia e Bisanzio.

To 1977, στη Ρωσία, στο τότε Λένινγκραντ, πραγματοποιείται η έκθεση με 
τίτλο Η Βυζαντινή Τέχνη στα Μουσεία της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα μέρος της 
έκθεσης φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στο Βερολίνο το 1978 με τον τίτλο Ασημένια 
Αγγεία της Ύστερης Αρχαιότητας και Πρωτοβυζαντινά από το Ερμιτάζ.

Στον πρόλογο του καταλόγου, ο Λάζαρεφ αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά 
στη ιστορία της Ρωσίας που πραγματοποιείται μια τέτοια έκθεση για την οποία 
έχουν συγκεντρωθεί αντικείμενα από όλα τα μεγάλα μουσεία, βιβλιοθήκες, μονα
στήρια και ανασκαφικά ευρήματα από τη Χερσώνα, το Κέρτς και πόλεις του 
Βόρειου Καυκάσου. Η προέλευση των αντικειμένων είναι η Συρία, τα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας, η Κωνσταντινούπολη, η Αίγυπτος, η Ουκρανία, η Γεωργία.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από τον 2ο έως τον 16ο αιώνα. Σε μια δύσκολη 
εποχή για τη Ρωσία είναι σημαντικό γεγονός η πραγματοποίηση μιας τέτοιας έκ
θεσης υψηλής τέχνης σε ένα ορθόδοξο κράτος που διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση 
με τη βυζαντινή κληρονομιά. Στόχος της έκθεσης δεν είναι να διερευνηθεί η σχέση 
της Σοβιετικής Ένωσης με το Βυζάντιο, που θεωρείται ως κάτι δεδομένο.

Στις χώρες που το βυζαντινό παρελθόν αποτελεί μέρος της εθνικής κληρονο
μιάς, ο προβληματισμός είναι διαφορετικός. Αναπτύσσονται πρακτικές και ανα- 
ζητούνται λύσεις για τα προβλήματα διαχείρισής της.

Το 1976, στην Αθήνα, πραγματοποιείται η έκθεση Βυζαντινές Τοιχογραφίες 
και Εικόνες, στην Εθνική Πινακοθήκη. Εκατόν δέκα τοιχογραφίες και εικόνες α
πό τον ελληνικό χώρο, από τον 12ο έως τον 17ο αιώνα παρουσιάστηκαν στην έκ
θεση αυτή. Μέθοδοι συντήρησης, διοικητικές διαδικασίες επέμβασης και ο εντο
πισμός ζωγραφικών έργων στις διάφορες περιοχές της χώρας, προβληματίζουν 
τους ειδικούς για την καλύτερη διαχείριση αυτής της κληρονομιάς. Πολλές τοι
χογραφίες που αποτοιχίστηκαν τη δεκαετία του W για να διασωθούν και πολλές 
εικόνες που εντοπίστηκαν την ίδια δεκαετία στη Βέροια και στην Καστοριά, απο
τελούν τα βασικά εκθέματα, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό 
κοινό αλλά και στους συνέδρους του ΙΈ Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπου
δών, που πραγματοποιείται στην Αθήνα την ίδια εποχή.

Περιοδεύουσες εκθέσεις
Οι χώρες που αποτελούσαν κάποτε εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

και για τις οποίες το Βυζάντιο υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφω
ση του πολιτισμού και της τέχνης τους, πραγματοποιούν εκθέσεις σε άλλες χώρες 
της Ευρώπης που έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες υποδομής για την 
υποδοχή τους. Είναι μια εποχή που τα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς
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έχουν πάρει νέα ώθηση· το κοινό που τις παρακολουθεί έχει διευρυνθεί κατά πολύ 
και έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μοχλό ανά
πτυξης και οικονομικής άνθησης. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή έκθεση με τους 
θησαυρούς του Αγίου Μάρκου πραγματοποιείται στην Βενετία το 1984 και περιο
δεύει στο Παρίσι και στο Λονδίνο.

Οι πολιτικές συγκυρίες με το κάποιο άνοιγμα των Βαλκανίων δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις για μια σειρά εκθέσεων από αυτές τις χώρες.

Έτσι, το 1980, πραγματοποιείται στο Παρίσι η έκθεση La Bulgarie Médiéva
le. Art et Civilization, στο Grand Palais. To 1983-84 πραγματοποιείται επίσης στο 
Παρίσι, η έκθεση Trésors d’art serbe médiévale. 12ος-16ος αιώνας, στο Pavillon 
des arts. To 1993 στη Νίκαια παρουσιάζεται η έκθεση Trésors d’ art albanais. 
Icônes byzantines et post-byzantines, XlIe-XIXe siècles.

Στην Αθήνα, το 1985, χρονιά που η πόλη είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης, πραγματοποιείται έκθεση με τίτλο Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέ
χνη. Παρουσιάζονται τριακόσια δώδεκα έργα «υτβηλής ποιότητας» από όλη την 
Ελλάδα που χρονολογούνται από τον 7ο έως τον 18ο αιώνα. Μόνο τρία από τα 
έργα προέρχονται από άλλη χώρα, το Βέλγιο. «Πρόκειται για επιλογή έργων από 
όλα τα μέρη της χώρας που επιτρέπουν στον προσεκτικό επισκέπτη να αντιληφθεί 
πως διαγράφονται καίρια σημεία της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της τέχνης που αν- 
Οοψορεί στην επαρχία της Ελλάδος, στη διάρκεια της βυζαντινής εποχής και στην 
άμεση και οργανική συνέχειά της στα χρόνια της ξενοκρατίας» γράφει ο Μ. Χα- 
τζηδάκης στην εισαγωγή του καταλόγου. Η παράδοση του βυζαντινού πολιτι
σμού συνεχίστηκε σ’ όλη την περίοδο της ξενοκρατίας στην Ελλάδα και το Βυζά
ντιο υπήρξε σημείο αναφοράς για τους Έλληνες τουλάχιστον μέχρι τον 18ο αιώνα. 
Η παράδοση βέβαια αυτή πήρε ερμηνείες και βιώματα από τη ζωή εκείνης της 
εποχής στην Ελλάδα. Τμήμα αυτής της έκθεσης θα μεταφερθεί αργότερα στην 
Φλωρεντία, στο Λονδίνο και θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη περιοδεία στη Βό
ρεια Αμερική, από τη Βαλτιμόρη έως το San Francisco.

Η δεκαετία του 90 υπήρξε καθοριστική για την οργάνωση εκθέσεων στην 
Ευρώπη. Τι άλλαξε;

Με την πρόοδο των βυζαντινών σπουδών,
Με την παραδοχή του δυτικού μεσαίωνα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους,
Με την αλλαγή της νοοτροπίας στην προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς,
Με την άνθηση των μουσείων και των εκθέσεων,
Με τις νέες πολιτικές συνθήκες στην Ανατολική Ευρώπη,
Το Βυζάντιο βρέθηκε στην επικαιρότητα, και δόθηκαν μεγαλύτερες ευκαι

ρίες στις διάφορες χώρες να ανιχνεύσουν τις σχέσεις τους με την Ανατολική 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
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Το 1990, πραγματοποιείται στη Ραβέννα, η έκθεση Splendori di Bisanzio, 
μαρτυρίες και επιδράσεις του βυζαντινού πολιτισμού στις εκκλησίες της Ιταλίας. 
Η έκθεση παρουσίαζε κυρίως έργα που προοριζόταν για τη λατρεία και τη λει
τουργία. Η επιλογή των έργων, όπως αναφέρεται στον πρόλογο, περιορίζεται μό
νο στις εκκλησίες γιατί είναι ατελείωτα τα έργα βυζαντινής επίδρασης που υπάρ
χουν στην Ιταλία. Γίνεται επίσης αναφορά στα ίδια τα μνημεία της Ραβέννας τα ο
ποία απετέλεσαν ένα εν δυνάμει έκθεμα. Στην Ιταλία, και κυρίως στη Βενετία, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές μικρότερες εκθέσεις που είχαν ως θέμα τους το Βυ
ζάντιο, όπως Venetiae quasi alterum Byzantium. Η Βενετία, η Ραβέννα και η νό
τιος Ιταλία που για μεγάλο διάστημα υπήρξαν εδάφη της αυτοκρατορίας, επι
στρέφουν συχνά στη θεματολογία των βυζαντινών εκθέσεων.

Το 1992, πραγματοποιείται η μεγάλη έκθεση στο Λούβρο όπου συγκεντρώνο
νται βυζαντινά έργα από όλη τη Γαλλία, από κρατικά και δημοτικά μουσεία, από 
σκευοφυλάκια εκκλησιών, συλλογές, κρατικά αρχεία και βιβλιοθήκες, με τίτλο 
Byzance. L’ art byzantin dans les collections publiques françaises. Στην εισαγω
γή του καταλόγου της έκθεσης, ο Jannic Durand, αναφέρει αντικείμενα που βρέ
θηκαν στη Γαλλία και που χρονολογούνται ήδη από τον 6ο αιώνα. Όταν φθάνει 
στον 11ο αιώνα, επισημαίνει ότι «όχι μόνο οι Οθωνίδες της Γερμανίας αλλά και η 
Γαλλία έχει το μερίδιο της στα βυζαντινά έργα που όλοι οι δυτικοί συγκεντρώνουν 
με ιδιαίτερη φροντίδα.» Τον 13ο αιώνα μετά τη λεηλάτηση της Κωνσταντινούπο
λης από τους Φράγκους, αναφέρει ότι βέβαια οι Βενετοί πήραν τη μερίδα του λέο- 
ντος από τη λεία αλλά κάτι έφεραν και οι Φράγκοι στη Γαλλία. Μετά την κατά
λυση της αυτοκρατορίας παρακολουθεί την πορεία αντικειμένων και ανθρώπων 
που συνετέλεσαν στην Αναγέννηση και στη Γαλλία, και όχι μόνο στην Ιταλία.

Τα τετρακόσια αντικείμενα της έκθεσης είναι βυζαντινά και εκτίθενται κατά χρονο
λογική σειρά και κατά είδη: γλυπτική, ελεφαντοστέινα, μεταλλοτεχνία, χειρόγραφα κ.λπ.

Ήταν μια ευκαιρία γι’ αυτά τα αντικείμενα να παρουσιαστούν στο ευρύ 
κοινό αλλά και για τους ειδικούς βυζαντινολόγους που για χρόνια σπούδαζαν στα 
κέντρα βυζαντινών σπουδών της Γαλλίας να έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό 
και να δημοσιοποιήσουν τη δουλειά τους.

Μετά το Παρίσι και το Λονδίνο διοργανώνει την έκθεση Byzantium. Treasu
res of Byzantine Art and Culture, στο Βρετανικό Μουσείο το 1994. Η έκθεση στο
χεύει να καταδείξει τον πλούτο της βυζαντινής τέχνης αλλά και του βυζαντινού 
πολιτισμού σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της αυτοκρατορίας. Τα αντικείμενα προ
έρχονται αποκλειστικά από τις βρετανικές συλλογές, και διαρθρώνονται με χρο
νολογικά κριτήρια. Η έκθεση ανιχνεύει τις σχέσεις Βυζαντίου και Βρετανίας 
καθώς και τη γοητεία που ο βυζαντινός πολιτισμός άσκησε σε Βρετανούς συλ
λέκτες των νεώτερων χρόνων. Η λέξη πολιτισμός, και όχι μόνο τέχνη, στον υπό-
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τίτλο της έκθεσης είναι ίσως η δεύτερη φορά που χρησιμοποιείται σε έκθεση. Η 
πρώτη φορά είναι στην έκθεση με τίτλο Βουλγαρική τέχνη και πολιτισμός (La 
Bulgarie Médiévale. Art et civilization, Grand Palais, Paris, 1980). Στη Θεσσαλο
νίκη είχε ήδη εγκαινιαστεί το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Μετά το Λονδίνο και η Κοπεγχάγη, το 1996, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης, αποφασίζει ότι μία από τις εκδηλώσεις θα είναι μια μεγάλη βυζαντινή 
έκθεση με αντικείμενα που προέρχονται από τις Σκανδιναβικές συλλογές, με τίτλο 
Late Antique and Byzantine Art in Scandinavian Collections στο πλαίσιο του Διε
θνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου. Παρατηρούμε ότι πολύ συχνά οι εκθέσεις διορ- 
γανώνονται με την ευκαιρία κάποιου διεθνούς βυζαντινολογικού συνεδρίου. Έτσι οι 
εκθέσεις αυτές ακόμα κι αν παρουσιάζουν τα τοπικά αντικείμενα συλλογών δίνουν 
την ευκαιρία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα των βυζαντινολόγων από όλο τον 
κόσμο να γνωρίσουν συλλογές του εκάστοτε κράτους και στην τοπική κοινωνία να 
έρθει σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα. Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάστηκαν 
εκατόν εβδομήντα τέσσερα έργα από τη Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία.

Το 1998, στο Μόναχο, δύο μεγάλα μουσεία το Bayerisches Nationalmuseum 
του Μονάχου και το Archaeologisches Landesmuseum της Βαυαρίας, σε ένα κοι
νό πρόγραμμα, που τους έδωσε τη δυνατότητα καλύτερης κρατικής επιχορήγη
σης, οργανώνουν τις εκθέσεις με τίτλο Ρώμη και Βυζάντιο. Μουσειακά έργα από 
βαυαρικές συλλογές, και, Ρώμη και Βυζάντιο. Αρχαιολογικοί θησαυροί από τη 
Βαυαρία. Οι διοργανωτές θεωρούν ότι η έκθεση αυτί) συνεχίζει την παράδοση 
των εκθέσεων του Λούβρου και του Βρετανικού Μουσείου και ελπίζουν ότι θα 
αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια μεγαλύτερη έκθεση με έργα από τις συλλογές 
ολόκληρης της Γερμανίας. Στην πρώτη έκθεση τα έργα παρουσιάζονται χρονολο
γικά και ως έργα τέχνης ενώ στη δεύτερη έκθεση παρουσιάζονται κατά θεματικές 
ενότητες όπως λατρεία, καθημερινή ζωή κ.ά.

Οι διεθνείς εκθέσεις
Εκτός από τις εκθέσεις της κάθε χώρας, οργανώθηκαν και εκθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε μια χώρα συγκεντρώνοντας αντικείμενα από λιγότερες ή 
περισσότερες άλλες χώρες. Οι περισσότερες από αυτές τις εκθέσεις είχαν απήχη
ση τουλάχιστον στη διεθνή επιστημονική κοινότητα των βυζαντινολόγων, ακόμα 
κι όταν ο αριθμός των επισκεπτών δεν ήταν εντυπωσιακός.

Η πρώτη έκθεση που φέρει το επίθετο ‘διεθνής’ φαίνεται να είναι αυτή του 
1931. Πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο Musée des Arts Décoratifs και είχε τον 
τίτλο, Διεθνής Έκθεση Βυζαντινής Τέχνης, Exposition internationale d’art by
zantin. To Παρίσι ως άλλη πόλη του φωτός από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε ήδη 
την εμπειρία των expositions universelles του 1867 και του 1900. Από την άλλη
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πλευρά, οι βυζαντινές σπουδές είχαν ήδη προωθηθεί. Ήταν η κατάλληλη πόλη για 
να οργανωθεί μια διεθνής βυζαντινή έκθεση.

Περίπου εξακόσια σαράντα έργα συγκεντρώθηκαν για την έκθεση από δώ
δεκα ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ch. Diehl στην εισαγωγή του καταλόγου ακόμα μια 
φορά προσπαθεί να μυήσει τον κόσμο στη βυζαντινή τέχνη και να την απαλλάξει 
από παλαιότερες προκαταλήψεις.

«Δεν μπορούσαμε να φέρουμε εδώ τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης, της 
Βενετίας, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, του Μυστρά- κάναμε όμως ότι μπορού
σαμε για να δώσουμε στον επισκέπτη μια ιδέα αυτής της αρχιτεκτονικής και των 
πολυτελών διακοσμήσεων». Η έκθεση χρησιμοποίησε και εποπτικό υλικό, φωτο
γραφίες και σχέδια, για να φανούν τα μνημεία.

Το 1958, στην Αγγλία, με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου 
πραγματοποιείται μια διεθνής έκθεση για το Βυζάντιο, η οποία μεταφέρεται και 
στο Λονδίνο. Είναι η πρώτη έκθεση στην Αγγλία με τίτλο Masterpieces of By
zantine Art, σε συνεργασία με το Royal Scottish Museum και το Victoria and 
Albert Museum. Δώδεκα χώρες είχαν στείλει έργα, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, 
η Γιουγκοσλαβία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Γερμανία. Το κόστος για τη μεταφορά 
έργων από την Αμερική ήταν απαγορευτικό και έτσι δεν ζητήθηκαν καθόλου 
αντικείμενα από εκεί. Διακόσια πενήντα τέσσερα αντικείμενα αλλά και δώδεκα 
αντίγραφα τοιχογραφιών από τη Σερβία, το Αγιο Όρος και από άλλα μέρη εκτέ
θηκαν για να δώσουν μια εντύπωση της μεγάλης ζωγραφικής.

Η ένατη έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε το 1964 
στην Αθήνα κι είχε τίτλο Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή. Ήταν η μεγαλύτε
ρη από όλες τις προηγούμενες. Παρουσιάστηκαν εφτακόσια σαράντα αντικείμε
να από δέκα οκτώ χώρες. Ο τίτλος είναι πολύ ενδεικτικός· έπρεπε να γίνει διεθνώς 
αποδεκτό ότι η βυζαντινή τέχνη είναι ευρωπαϊκή τέχνη. Η έκθεση θα δώσει τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να επαληθεύσουν μέσα από τα αντικείμενα που 
παρουσιάζονται, τη ζωντανή παρουσία της αρχαίας Ελλάδας, κύρια συνεισφορά 
του Βυζαντίου στη μεσαιωνική τέχνη. Από αυτή την άποψη, η βυζαντινή τέχνη 
επιβεβαιώνεται φανερά ως ευρωπαϊκή τέχνη και ακόμα παραπάνω ως η μόνη 
τέχνη που ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, έζησε τις αξίες του ελληνικού ανθρω
πισμού, κύριες ευρωπαϊκές αξίες.

Στην εισαγωγή του καταλόγου ο Steven Runciman και ο Otto Demus τοπο
θετούν το πλαίσιο της σχέσης Βυζαντίου και Δύσης τόσο για την ιστορία όσο και 
για την ιστορία της τέχνης.

1977 Νέα Υόρκη, MET, Age of Spirituality. Late Antique and Early 
Christian Art, 3rd to 7th Century.

Μια διεθνής έκθεση που παρουσιάζει έργα υψηλής τέχνης, από τον 3ο έως 
τον 7ο αιώνα, για να τονίσει το κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον
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που τα δημιούργησε και να αναδείξει τις ιδεολογικές αντιλήψεις που συνυπήρχαν. 
Τα έργα εκτίθενται σε θεματικές ενότητες: αυτοκρατορική, κλασική, λαϊκή, εβραϊ
κή, χριστιανική. Η λέξη Βυζάντιο αναφέρεται πολύ σπάνια.

Το 1982, πάλι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής ένωσης, 
Europalia, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η έκθεση Splendeurs de Byzance. Η 
έκθεση περιλαμβάνει διακόσια έργα με έμφαση στα έργα από την Ελλάδα, αλλά 
και από την Κύπρο και τη Δυτική Ευρώπη. Για τεχνικούς λόγους δεν συμμετείχαν 
η Β. Αμερική και η Ρωσία. Στην εισαγωγή του καταλόγου η Lafontaine - Dosogne, 
παρατηρεί ότι η έκθεση διαφέρει από άλλες γιατί επικεντρώνεται στην κυρίως 
βυζαντινή εποχή με λίγα παραδείγματα έργων μετά το τέλος της αυτοκρατορίας. 
Στην έκθεση παρουσιάζονται και λίγα έργα που μαρτυρούν τη βυζαντινή επίδρα
ση στην Ιταλία. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια να εκτεθούν και οι επιδράσεις του 
Βυζαντίου τουλάχιστον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν επίσης μια ευκαιρία να 
παρουσιαστούν έργα από τη χώρα που φιλοξενούσε την έκθεση, το Βέλγιο. Τα 
έργα αυτά των μουσείων του Βελγίου παρουσιάστηκαν ίσως για πρώτη φορά 
ανάμεσα σε άλλα έργα βυζαντινά, ενταγμένα δηλαδή στην εποχή που τους ανήκε 
και σε ομοειδή σύνολα που επέτρεπαν παρατηρήσεις στους ειδικούς.

Το 1983 πραγματοποιείται στην Istanbul η 18η έκθεση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Anatolian Civilisations, II. Greek, Roman, Byzantine.

To 1997, Νέα Υόρκη, MET, Glory of Byzantium. Art and culture of the 
Middle Byzantine Era (843-1261).

To Μουσείο μετά από είκοσι χρόνια φαίνεται να συνεχίζει την έκθεση της 
πρώιμης βυζαντινής εποχής και δίνει στο κοινό την περίοδο της Δόξας του Βυζα
ντίου και στους ξένους και ντόπιους βυζαντινολόγους την ευκαιρία να εκφρά- 
σουν νέες οπτικές και ερμηνείες. Η Δόξα του Βυζαντίου αποτελεί σταθμό, καθώς 
εκτέθηκαν τριακόσια πενήντα εξαιρετικά έργα από είκοσι τέσσερεις χώρες, ενώ 
πενήντα εννέα επιστήμονες, κυρίως αμερικανοί, συμμετείχαν στη συγγραφή του 
καταλόγου. Μουσειολογικά, η έκθεση, έχοντας εστιάσει από την αρχή, σε ορισμέ
νη χρονολογική περίοδο, ακολουθεί θεματικές ενότητες για την παρουσίαση των 
αντικειμένων. Ίσως για πρώτη φορά θα δούμε το Βυζάντιο, την εποχή της ακμής 
του, ως μια πλούσια, πολυεθνική, χριστιανική αυτοκρατορία, που η ακτινοβολία 
της επηρεάζει λαούς και πέρα από τα σύνορά της, όπως αυτό συμβαίνει και σήμε
ρα σε νεώτερες σύγχρονες αυτοκρατορίες, και στις μεγάλες δυνάμεις.

Από την αρχή του 20ού αιώνα, πραγματοποιήθηκαν επτά διεθνείς εκθέσεις 
για το Βυζάντιο, οι τρεις απ’ αυτές υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Δύο έγιναν στην Αμερική, όταν η Β. Αμερική είναι η ίδια η κοσμοκράτειρα, μία στο 
Παρίσι, όταν αυτό ήταν ακόμα η πόλη του φωτός, και μία στην Αγγλία, στο πλαί
σιο ενός Διεθνούς Φεστιβάλ. Το Βυζάντιο φαίνεται να αποκτά επικαιρότητα σε 
διεθνείς επετείους.
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Στην Ελλάδα μετά το 1964 πληθαίνουν οι μεγαλύτερες και μικρότερες εκθέ
σεις για το Βυζάντιο, νέα μεγαλύτερα και μικρότερα μουσεία και συλλογές για τη 
βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή εγκαινιάζονται αυτά τα χρόνια. Στα Γιάννε
να, στη Βέροια, στα Χανιά, στη Μονεμβασία. Τα δύο μεγάλα μουσεία της χώρας, 
το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και οι νέες πτέρυγες του 
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας με τις μουσειολογικές μελέ
τες και μουσειογραφικές εφαρμογές έδωσαν νέα ώθηση στην προσέγγιση του 
Βυζαντίου και νέες ερμηνείες στον πολιτισμό αυτό.

Με τον καινούριο αιώνα, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκαν ήδη δύο μεγάλες 
εκθέσεις. Η έκθεση Μήτηρ Θεού στο Μουσείο Μπενάκη και η έκθεση Μυστήριο 
Μέγα και Παράδοξο στο Βυζαντινό Μουσείο με τη συνεργασία της Εκκλησίας. 
Ενώ λίγο πριν είχαν πραγματοποιηθεί ειδικές θεματικές εκθέσεις και στη Θεσσαλο
νίκη, όπως οι Θησαυροί του Αγίου Όρους, τη χρονιά που η πόλη ήταν πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Εφυαλωμένη Κεραμεική, η Μεσαιωνική Κύπρος κ.ά.

Φαίνεται ότι είχε ωριμάσει η στιγμή για την Ελλάδα, να διοργανώσει μια 
μεγάλη έκθεση, συγκεντρώνοντας έργα από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας τα νέα 
ευρήματα ανασκαφών και φωτίζοντας τα ίδια τα μνημεία της χώρας.

Σε μια εποχή που οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, μια σπονδυλωτή ταυτό
χρονη έκθεση δεν αποτελούσε πρόβλημα αλλά πρόκληση. Έτσι οργανώθηκε το 
2001 η σπονδυλωτή έκθεση «Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο». 
Οι τρεις πόλεις που επιλέχθηκαν, ήταν η Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη βυζαντινή 
πόλη που βρίσκεται στην Ελλάδα, ο Μυστράς, ο πιο μεγάλος βυζαντινός αρχαιο
λογικός χώρος της Ελλάδας, και η Αθήνα, στην οποία οργανώθηκε το πρώτο 
βυζαντινό μουσείο στον κόσμο.

Τι θέλαμε όμως να πούμε για το Βυζάντιο; Το Βυζάντιο είχε αντιμετωπιστεί 
ως μια ιδιόμορφη τέχνη, ή ως ανατολική χριστιανική Εκκλησία, ή ως μια δραματι
κή αυτοκρατορία με έμφαση στην υπερβατικότητα, στην πνευματικότητα που 
προσπαθούσαν να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν οι μελετητές όλο τον αιώνα. 
Ακόμα κι αν αυτά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού του πολιτισμού δεν 
παύει να έχουν ζήσει άνθρωποι σε μια καθημερινότητα. Μάλιστα μια καθημερι
νότητα που έχει πολλά κοινά στοιχεία με την καθημερινότητα μέχρι τις αρχές του 
20ού αιώνα στην Ελλάδα.

Στην δεκαετία του ’80 έγιναν πολλές εκθέσεις, στη Δυτική Ευρώπη για την 
καθημερινή ζωή στον Δυτικό Μεσαίωνα. Για το Βυζάντιο δεν είχε φτάσει αυτή η 
στιγμή. Αρχίζοντας λοιπόν απ’ αυτό το σημείο, η Θεσσαλονίκη διαπραγματεύτη
κε την καθημερινή ζωή. Πτυχές της ζωής στην πόλη, στην ύπαιθρο, στο σπίτι αλλά 
και την τελευταία κατοικία του βυζαντινού ανθρώπου, τους τάφους, προσεγγίζο
νται στην έκθεση του Λευκού Πύργου. Παράλληλα στο Επταπύργιο, εικονογρα
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φείται ένα δοκίμιο για την βυζαντινή οχυρωτική στον βόρειο ελλαδικό χώρο. Ένα 
μοντέλο διαχείρισης της άμυνας του χώρου της αυτοκρατορίας και, ως παράδειγ
μα, η ίδια η ιστορία του Επταπυργίου.

Στον Μυστρά, σ’ ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο με μικρές διαδρομές και 
παρεμβάσεις παρουσιάζεται και αναπτύσσεται η οργάνωση μιας βυζαντινής πό
λης. Στο ισόγειο των Παλατιών, σε μια έκθεση με αντικείμενα και εποπτικό υλικό 
μαρτυρείται η κατασκευή μιας πόλης. Ποιοι ήταν οι τεχνίτες; Ποιά τα υλικά; Και 
γίνονται αναφορές στην σύγχρονη αναστήλωσή της. Στο Μουσείο εκτίθενται κά
ποια αντικείμενα των κατοίκων της πόλης και μαρτυρίες για τις τελευταίες ώρες 
του Βυζαντίου σε σχέση με τη Δύση.

Το ιδεολογικό πλαίσιο αυτής της αυτοκρατορίας αναπτύσσεται στο Βυζα
ντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.

Χίλια διακόσια αντικείμενα από σαράντα ένα μουσεία δεκαοκτώ χωρών 
καθώς και ευρήματα νέων ανασκαφών, εκτίθενται στην έκθεση για να τεκμηριώ
σουν την καθημερινή ζωή αλλά και την ιδεολογία των Βυζαντινών.

Το Βυζάντιο, με τη γένεσή του, την ακμή, την παρακμή, την πτώση του, δημι
ούργησε μια ενέργεια στην οποία προστέθηκαν οι ερμηνείες αυτού του πολιτι
σμού σε διαφορετικές εποχές, όπως της Αναγέννησης, του Διαφωτισμού, της βιο
μηχανικής επανάστασης, της δημιουργίας εθνικών κρατών, της παγκοσμιοποίη
σης. Ο βυζαντινός πολιτισμός φαίνεται όμως να επιδέχεται και άλλες ερμηνείες 
και προσεγγίσεις που ελπίζουμε να δούμε στις νέες εκθέσεις.
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