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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.) 
οργανώθηκε στην Αθήνα στις 6-7 Ιουνίου 2008, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Καθημερινός και Κοινωνικός Βίος των Βυζαντινών του Ινστιτούτου Βυζαντινών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στόχος του ήταν η μελέτη της 
σχέσης των Βυζαντινών με το φυσικό περιβάλλον, με την άγρια ή εξημερωμένη 
πανίδα. Η απουσία ειδικής πραγματείας για την βυζαντινή πανίδα —το θέμα 
εξετάζεται πάντα περιστασιακά και σε συνάρτηση με την αγροτική οικονομία— 
οδήγησε τους υπευθύνους του Συνεδρίου να προβούν σε συγκεκριμένες 
αναθέσεις, ώστε να καλυφθούν οι κατά το δυνατόν περισσότεροι αδιερεύνητοι 
τομείς. Αποφασίστηκε, επίσης, ο χρονικός περιορισμός του θέματος στους 
μεσοβυζαντινούς χρόνους, χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι παρεκβάσεις στις 
πριν και μετά περιόδους.

Οι ανακοινώσεις στο Συνέδριο δηλώνουν ακριβώς τον πλούτο τόσο των 

θεμάτων όσο και των ενδιαφερόντων της βυζαντινής έρευνας. Παρουσιάστη
καν θέματα όπως η επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου ως 
κτηνοτρόφου, κυνηγού ή καλλιεργητή, η δυναμική της κτηνοτροφίας σε βάρος 
των καλλιεργειών ή και αντίστροφα. Εξετάστηκαν θεματικές ενότητες όπως η 
θαλάσσια πανίδα, το κυνήγι, τα ζώα του δάσους, τα οικόσιτα και εξημερωμένα 
ζώα, τα πτηνά. Έγιναν ανακοινώσεις σχετικές με την χρήση ζωικών προϊόντων 
στην ιατρική και στην διατροφή, σχετικές με τις παθήσεις και επιδημίες ζώων, 
την ζωοαρχαιολογία και οστεοαρχαιολογία. Οι παραστάσεις ζώων αλλά και 
τα αρχαιολογικά ευρήματα από τον ποιμενικό βίο και το κυνήγι εμπλούτισαν 
πλείστες προσεγγίσεις, προσφέροντας στοιχεία για τις αντιλήψεις και την 
εμβληματική χρήση της πανίδας από τους Βυζαντινούς.
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Κατά την προετοιμασία της έκδοσης των Πρακτικών και στον βαθμό που 
η δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων δεν κατέστη δυνατή, η συντακτική 
επιτροπή του τόμου αποφάσισε να προσφύγει σε νέες αναθέσεις. Τρεις, λοιπόν, 
εργασίες που δεν είχαν ανακοινωθεί στο Συνέδριο συμπεριλαμβάνονται 
στον παρόντα τόμο, εμπλουτίζοντας την θεματική του. Ευχαριστούμε τους 
ερευνητές, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας εμπιστεύτηκαν 
τις μελέτες τους.

Η κριτική αποτίμηση των ανακοινώσεων πριν από την τελική αποδοχή 
τους προς δημοσίευση υπήρξε σταθερή μέριμνα της συντακτικής επιτροπής. 
Παρά τις αναμενόμενες ανισότητες και κάποιες άλλες ίσως ελλείψεις 
πρυτάνευσε, τελικά, η αντίληψη ότι έπρεπε να δημοσιευθούν όλες οι 
συμμετοχές που μας κατατέθηκαν, καθώς το Συνέδριο κρίθηκε ως μια πρώτη 
προσπάθεια προσέγγισης ενός τέτοιου θέματος. Την ευθύνη της απόφασης 
φέρουν ασφαλώς οι επιστημονικοί επιμελητές της έκδοσης, οι οποίοι 
ευχαριστούν θερμά για τις κριτικές παρατηρήσεις της την Nancy Sevcencko, 
για την βοήθεια στα αγγλικά κείμενα την Alicia Simpson, για την δική της 
προσφορά την Valerie Nunn, όπως επίσης τις συναδέλφους Βούλα Κόντη και 
Μαρία Λεοντσίνη. Για την ευόδωση της έκδοσης και την άψογη παρουσίαση 
του τόμου η συμβολή της Ζαμπέλας Λεοντάρα υπήρξε πολύτιμη.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι και επιμελητές της έκδοσης 

Ηλίας Αναγνωστάκης, Ταξιάρχης Γ. Κόλιας 

Ευτυχία Παπαδοπούλου
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Το Συμπόσιο οργανώθηκε από το Πρόγραμμα του ΙΒΕ 
«Καθημερινός και Κοινωνικός Βίος των Βυζαντινών»

Οι μετακινήσεις και η φιλοξενία των προσκεκλημένων 
ομιλητών χρηματοδοτήθηκε από το έργο «Βυζαντίου 
κάτοπτρον. Πηγές και μελέτες για τον βυζαντινό κόσμο» 
του μέτρου 3.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» - ΕΠΑΝ, πράξη «Αριστεία σε 
Ερευνητικά Ινστιτούτα ΓΓΕΤ (2ος κύκλος)». Το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμμετέχει κατά 75% 
στις δαπάνες υλοποίησης του παραπάνω έργου.
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ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Γ. ΚΟΛΙΑΣ

Ο Ανθρωπος και τα Ζωα στο Βυζάντιο

Το ενδιαφέρον για τη μελέτη της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον 
κατά το παρελθόν, δηλαδή για το θέμα του Συμποσίου, αναπτύχθηκε κυρίως 
με τη στροφή της ιστορικής έρευνας προς θέματα, τα οποία εξετάζουν τις 
αντιλήψεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξή του ανθρώπου. 
Επελέγη ως αντικείμενο του Συμποσίου η εποχή από τον Ζ' έως τον ΙΒ' αιώνα 
(αν και βεβαίως δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στη σχέση ανθρώπου 
- ζώου - φύσης στις διάφορες περιόδους της ζωής του Βυζαντίου) αφενός, 
επειδή είναι η κυρίως βυζαντινή περίοδος, αφετέρου, επειδή την εποχή αυτή 
σημαντικό μέρος των πηγών αποτελεί μεν επεξεργασία παλαιότερου υλικού, 
περιγράφει όμως σε μεγάλο ποσοστό αυτό που συμβαίνει στην καθημερινή 
ζωή, ευρίσκεται δηλαδή πιο κοντά στην πραγματικότητα σε σύγκριση με 
σχετικά κείμενα της προηγούμενης περιόδου.

Όσον αφορά την επιστημονική ενασχόληση με τη μελέτη της συνύπαρξης 
του ζώου και του ανθρώπου στον Μεσαίωνα, η βιβλιογραφία για τη Δύση 
είναι αρκετά πλούσια. Το γεγονός αυτό πρέπει να αποδοθεί στο ενδιαφέρον 
που έχει αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες για τέτοιου είδους θέματα. 
Σχετικά με τις αντιλήψεις, πρέπει να επισημανθεί ότι, τουλάχιστον στην αρχή, 
οι βάσεις επί των οποίων οικοδομήθηκαν αυτές, τόσο στην Ανατολή όσο και 
στη Δύση, ήταν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό κοινές: η αρχαία παράδοση και 
οι χριστιανικές πεποιθήσεις. Σε αυτές προστέθηκαν βέβαια οι παραδόσεις και 
οι αντιλήψεις άλλων λαών, όπως, προκειμένου για τη Δύση, των γερμανικών 
φύλων.

Η βυζαντινολογική βιβλιογραφία για το υπό εξέταση ζήτημα είναι πολύ 
πιο περιορισμένη. Η μέχρι σήμερα ενασχόληση με το θέμα «ζώα» στο Βυζάντιο 
οφειλόταν, αφενός, στο ενδιαφέρον των φιλολόγων για τα ανωτέρω κείμενα
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και τη χειρόγραφη παράδοσή τους και, αφετέρου, σε αυτό των θεολόγων για 
τη θέση του Ανθρώπου μέσα στη Δημιουργία. Και βέβαια οι σχετικές με τα ζώα 
απόψεις των Βυζαντινών αποτελούν μία μείξη αρχαιοελληνικών παραδόσεων, 
γνώσεων και αντιλήψεων με χριστιανικές. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του 
συμφυρμού αποτελεί ο Φυσιολόγος, ο οποίος, παράλληλα με την περιγραφή 
των όντων της φύσης, προσδίδει σε αυτά και χριστιανικούς συμβολισμούς.

Από φιλοσοφική και θεολογική άποψη το ζήτημα έχει τεθεί ήδη πολύ 
πιο πριν: η Παλαιά Διαθήκη βρίθει αναφορών σχετικών με τη Δημιουργία και 
με τη συνύπαρξη των όντων μέσα στη φύση. Παράλληλα, η αρχαία ελληνική 
γραμματεία διασώζει πολλές παραδόσεις και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
αξιόλογων κειμένων που σχετίζονται με τη φύση, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Εκείνο που ενδιαφέρει κατά την ενασχόληση με τον άνθρωπο και τα 
ζώα στο Βυζάντιο είναι μία σφαιρική διερεύνηση τόσο των σχετικών με αυτά 
αντιλήψεων όσο και της πολλαπλής σχέσης τους με τον άνθρωπο. Κατά την 
προσπάθεια να δημιουργήσουμε ορισμένες θεματικές κατηγορίες προς τις 
οποίες στρέφεται το ενδιαφέρον της έρευνας, διαπιστώνεται μία αντιστοιχία, 
κατά κάποιον τρόπο, του υλικού των πληροφοριών που διαθέτουμε με τις 
διαμορφούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για υλικό που προέρχεται από τη 
γραμματεία και από την τέχνη αλλά και από αρχαιολογικές έρευνες. Στις 
κατηγορίες που ακολουθούν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις γραπτές 
πηγές και στην τέχνη, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο της αρχαιολογίας και 
ζωοαρχαιολογίας δεν θίγεται, καθώς αυτό απαιτεί άλλου τύπου, σύνθετη, 
διεπιστημονική πραγμάτευση.

Α. Η πρώτη θεματική κατηγορία βασίζεται σε υλικό που έχει ως 
αντικείμενο την παρατήρηση της φύσης και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
«θεωρητική». Κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, αναπτύσσεται το ενδιαφέρον για 
τη συγγραφή εγχειριδίων Φυσικής Ιστορίας, στα οποία περιγράφονται τα ζώα 
με τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όχι μόνο τα σωματικά, αλλά και τα σχετικά 
με τη συμπεριφορά τους. Οι συγγραφείς τους βασίζονται στη χρήση παλαιών 
εγχειριδίων και στην παρατήρηση της φύσης από τους συντάκτες τους. Ως 
παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ο Λόγος εις την Έξαήμερον του Μ. Βασιλείου, 
ο οποίος αντλεί παραδείγματα από τη φύση και έχει διδακτικό χαρακτήρα. 
Αυτός αποτέλεσε τη βάση για τη συγγραφή μεταγενέστερων έργων, όπως της 
Χριστιανικής Τοπογραφίας του Κοσμά του Ινδικοπλεύστη (Στ' αι.), των Περί 
ζώων ιστοριών του Τιμοθέου Γάζης (Ζ' αι.), της Έξαημέρον ή Κοσμουργίας του
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Γεωργίου Πισίδη (Ζ' αι.) και της πρώτης μορφής του Φυσιολόγου. Κατά τους 
αμέσως επόμενους αιώνες, έως τον ΙΑ', συντάσσονται έργα περιγραφικά, 
όπου παράλληλα αναπτύσσεται η συμβολική σημασία της φύσης. Κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα εμφανίζονται δέκα παραλλαγές του Φυσιολόγου, στις οποίες 
έχουν αυξηθεί οι αναφορές στους συμβολισμούς ζώων, φυτών και λίθων. 
Επιλεγμένα κεφάλαια από το υλικό των συγγραφέων που αναφέρθηκαν, 
αλλά και άλλων, περιλαμβάνονται στα δύο συμπιληματικά έργα ανώνυμων 
συγγραφέων, που φέρουν τον τίτλο Συλλογή της περί ζώων Ιστορίας και 
ανάγονται στον Γ και τον ΙΑ' αιώνα αντίστοιχα —εντάσσονται στο περιβάλλον 
του Κωνσταντίνου Ζ' και του Κωνσταντίνου Θ'— καθώς και στην έμμετρη 
διασκευή του Μανουήλ Φιλή με τον τίτλο Περί ζώων ίδιότητος (ΙΔ' αι.).

Β. Η δεύτερη κατηγορία πηγών για τη μελέτη της συνύπαρξης ανθρώπου 
και ζώων ευρίσκεται πλησιέστερα προς τον καθημερινό βίο και μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως «εφαρμοσμένη». Σε αυτήν ανήκουν τα κτηνιατρικά 
εγχειρίδια, που αποβλέπουν στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, καθώς 
και στην παραγωγή και διατήρηση υγιών ζώων. Καταρχάς διαθέτουμε τις 
επεξεργασίες των Ίππιατρικών —προέρχονται από τον Β' π.Χ. έως τον Γ' μ.Χ. 
αιώνα—, από τις οποίες συγκροτήθηκε, με προτροπή του Κωνσταντίνου Ζ', η 
μεγάλη ιππιατρική συλλογή, το Corpus hippiatricorum graecorum. Τα Ίππιατρικά 
είναι χρήσιμα για τη διάγνωση ασθενειών και τη θεραπεία όχι μόνο ίππων, 
αλλά και άλλων χρηστικών και παραγωγικών, μεγάλων κατά κανόνα ζώων. 
Εκτός του περιεχομένου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικονογράφηση των 
ίππιατρικών κωδίκων. Εδώ ανήκουν επίσης τα Ίερακοσόφια και Όρνεοσόφια 
καθώς και το Κυνοσόφιον του Δημητρίου Πεπαγωμένου (ΙΓ' αι.), τα οποία 
συντάχθηκαν μεν κατά τους ύστερους χρόνους, είναι όμως πρωτότυπα έργα 
και αντανακλούν τα ενδιαφέροντα που αναπτύσσονται την εποχή αυτή.

ΠλούσιεςπληροφορίεςπρακτικήςφύσεωςπροσφέρουνταΓεωπονικά.Αυτά, 
εκτός από οδηγίεςγια βελτίωση τηςγεωργίας, περιλαμβάνουν εκτενή κεφάλαια 
κτηνιατρικού περιεχομένου. Αναφέρονται σε ζώα (συμπεριλαμβανομένων 
των πτηνών) που έχουν υπό την ευρύτερη έννοια σχέση με την αγροτική ζωή, 
π.χ. στα βοοειδή, στους χοίρους αλλά και στον σκύλο, και αποσκοπούν στη 
βελτίωση της παραγωγής τους και στη διατήρηση της καλής υγείας τους. Η 
επιλογή των κεφαλαίων δηλώνει τα είδη των ζώων που διαβίωναν μαζί με 
τον άνθρωπο, είτε μεμονωμένα είτε ως ποίμνια. Το ενδιαφέρον για την υγεία 
και την αναπαραγωγή των μεγάλων ζώων την εποχή αυτή (Γ αι.) οφείλεται 
προφανώς στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και στην αύξηση της 
σημασίας του ιππικού για τον στρατό.
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Στον κεφαλαιώδη τομέα της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού 
βίου γενικότερα τα ζώα, όπως είναι ευνόητο, γίνονται αντικείμενο φροντίδας, 
προκειμένου να προσφέρουν εργασία, να αξιοποιηθούν ως είδος διατροφής 
και να παραγάγουν προϊόντα που θα αποτελόσουν την πρώτη ύλη για την 
δημιουργία διαφόρων ειδών απαραίτητων για τη διαβίωση του ανθρώπου. 
Στην αγροτική ζωή είναι προφανής ο συνδυασμός και η αλληλεξάρτηση της 
γεωργίας με την κτηνοτροφία, δραστηριότητες, οι οποίες συχνά αναπτύσσονται 
η μία εις βάρος της άλλης αλλά και αλληλοσυμπληρώνονται, όπως π.χ. η χρήση 
της κόπρου των ζώων στις καλλιέργειες, για την οποία μάλιστα δίδονται στα 
Γεωπονικά εξειδικευμένες οδηγίες. Επίσης, στα Γεωπονικά παρέχονται οδηγίες 
για όψεις του αγροτικού βίου, όπως η Θήρα και η αλιεία (τρόποι κυνηγίου, 
συντήρηση των θηραμάτων, είδη δολώματος κ.ά.). Ειδικά για την αλιεία ο Λέων 
Στ' είχε απολύσει πέντε νεαρές (56-57,102-104), με τις οποίες καθορίζονταν τα 
επιτρεπόμενα όρια, μέσα στα οποία οι αλιείς είχαν δικαίωμα να αναπτύξουν 
τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους.

Εναργή εικόνα της ζωής στη βυζαντινή ύπαιθρο παρέχει ο Γεωργικός 
Νόμος (περί το έτος 700). Τα κτήνη κατέχουν κύρια θέση και η αξία τους για 
τον αγρότη προκύπτει, συν τοις άλλοις, από τις προβλεπόμενες ποινές για τις 
περιπτώσεις απώλειας ξένου ζώου ή πρόκλησης ζημιών σε αυτά. Μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι τα τεράστια κοπάδια ίππων και ιπποειδών, βοών και 
αιγοπροβάτων, που αναφέρονται στον Βίο του Φιλαρέτου και σε ιστορικά 
έργα, όπως για παράδειγμα του Ιωάννη Κιννάμου (τέλη ΙΒ' αι.) και του Ιωάννη 
Καντακουζηνού (ΙΔ' αι.), επηρέαζαν καθοριστικά τη χλωρίδα των περιοχών 
όπου διαβίωναν. Ενδιαφέρον υλικό για την κτηνοτροφία προσφέρουν και 
έγγραφα μονών που περιλαμβάνουν πράξεις δωρεών και αγοραπωλησιών. 
Παράθεση των ποικίλων ειδών ζώων (μεταξύ των οποίων πτηνών), που 
εκτρέφονταν στα κτήματα μεγάλων γαιοκτημόνων στο Βυζάντιο, γίνεται σε 
προνομιακά έγγραφα του ΙΑ' αι. και εξής. Παράλληλα με τον αγροτικό βίο, στη 
ζωή στην πόλη μαρτυρείται επίσης η ύπαρξη οικόσιτων παραγωγικών ζώων, 
όπως είναι βέβαια αναμενόμενο, αλλά και ζώων συντροφιάς μέσα στο σπίτι.

Στο Έπαρχικόν βιβλίον (αρχές Γ αι.) περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την 
εμπορία ζώντων ζώων και σφαγίων, ιχθύων και προϊόντων που προέρχονται 
από αυτά. Εκτός από την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες πόλεις, χώρος 
διεξαγωγής εμπορίου ζώων αποτελούσαν οι εμποροπανηγύρεις. Από 
τον Τιμαρίωνα (ΙΒ' αι.) αποκομίζουμε ζωντανή εικόνα της αγοράς της 
Θεσσαλονίκης.
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Γ. Μία άλλη κατηγορία κειμένων, η οποία προσφέρεται για τη μελέτη 
της σχέσης του ανθρώπου με τα ζώα και τα προϊόντα τους, αφορά στη 
διατροφή, η οποία προσφάτως έχει ελκύσει το ενδιαφέρον της έρευνας. Στα 
έργα των βυζαντινών ιατρών περιλαμβάνονται πολλές σχετικές συμβουλές, 
ενώ επιπλέον διαθέτουμε συγγράμματα που αναφέρονται αποκλειστικά στη 
διατροφή, στα οποία η ύλη κατατάσσεται είτε αλφαβητικά κατά είδος τροφής 
είτε κατά μήνα, προτείνονται δηλαδή, τα είδη που θα έπρεπε να καταναλώνει 
ο άνθρωπος στις διάφορες εποχές του χρόνου, ώστε να παραμένει υγιής. Οι 
περισσότεροι συγγραφείς βασίζονται στον Γαληνό. Στην ύστερη περίοδο 
ανήκουν οι έμμετρες σατυρικές συνθέσεις Πουλολόγος (ΙΓ' αι.) και Παιδιόφραστος 
διήγησις περί ζώων των τετραπόδων (ΙΔ' αι.), οι οποίες μεταξύ κοινωνικής 
κριτικής και ποικίλων πληροφοριών περιλαμβάνουν πολλές αναφορές στις 
κατηγορίες των τετραπόδων και των πτηνών, των οποίων το κρέας και τα 
προϊόντα αποτελούσαν είδη διατροφής, και όχι μόνο. Στην έρευνα τη σχετική 
με τη διατροφή, τις τελευταίες δεκαετίες προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες η 
ζωοαρχαιολογία και προβλέπεται να αυξηθεί κατά πολύ η συμβολή της στο 
μέλλον.

Δ. Τα κείμενα προσφέρουν επίσης σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 
των ζώων στον δημόσιο βίο, που αποτελεί μία ακόμη πτυχή της συνύπαρξης 
και συνεργασίας του ανθρώπου με τα ζώα στο Βυζάντιο. Αφορά τη χρήση 
τους στην επικοινωνία, στον στρατό και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες. Τα 
ζώα, και συγκεκριμένα οι ίπποι και τα άλλα υποζύγια, ήταν απαραίτητα για 
τη λειτουργία του ταχυδρομείου και των σχετικών κρατικών υπηρεσιών 
(μετακίνηση αξιωματούχων κλπ.). Στη νομοθεσία εντοπίζονται σχετικές 
διατάξεις, μεταξύ άλλων για την υποχρεωτική διάθεση ζώων από τον 
πληθυσμό για τις κρατικές ανάγκες, αλλά και για τη διαφύλαξη της καλής 
φυσικής τους κατάστασης από καταχρήσεις εκ μέρους του ανθρώπου. Στον 
στρατό, ίσως κυρίως σε αυτόν, τα ζώα ήταν απαραίτητα: για τις μετακινήσεις 
του στρατεύματος, την μεταφορά τής σκευής του και των εφοδίων, για την 
έλξη πλοίων, ενώ για τις πολεμικές συγκρούσεις απαραίτητοι ήταν κυρίως 
οι ίπποι. Για τον επισιτισμό των ανδρών ως επί το πλείστον ταριχευόταν το 
κρέας, ώστε να διατηρείται για αρκετό χρονικό διάστημα, ενώ μικρά ζώα και 
πτηνά προβλεπόταν να ευρίσκονται στην εφοδιοπομπή, όταν συμμετείχε 
στην εκστρατεία ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Η διάθεση ζώων προς το κράτος 
αποτελούσε ένα είδος υποχρέωσης των υπηκόων, ενώ οι επιτάξεις και αρπαγές 
κτηνών ήταν σύνηθες φαινόμενο ανάλογα, με τις συνθήκες. Σε περιπτώσεις
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έκτακτης ανάγκης, όπως σε πολιορκίες, προσπαθούσαν να προφυλάξουν τα 
ζώα ή, αντίθετα, προκειμένου να επιβιώσουν, έτρωγαν ζώα που υπό κανονικές 
συνθήκες δεν συνήθιζαν να καταναλώνουν, π.χ. άλογα. Η ταρίχευση κρέατος 
εξασφάλιζε τροφή για τον απειλούμενο πληθυσμό, χωρίς να καταναλώνονται 
νερό και ζωοτροφές για τη συντήρηση ζώντων ζώων.

Η στάθμευση ή διέλευση στρατευμάτων, έστω και οικείων, σε μία περιοχή 
είχε σοβαρό αντίκτυπο στην πανίδα της, λόγω της ύπαρξης στρατιωτικών ζώων 
και της μεγάλης επιβάρυνσης που αυτά προκαλούσαν μέσω της βόσκησης και 
της συλλογής χόρτου. Τα κτήνη μιας περιοχής αποτελούσαν μέρος τής λείας 
των αντίπαλων δυνάμεων, ενώ ήταν σύνηθες το φαινόμενο της εξόντωσης 
ζώων μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων καταστροφών, που προξενούσαν 
συνειδητά, προκειμένου να φέρουν σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο. Ορισμένες 
νύξεις για τον ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο που είχε για τους πολεμιστές η 
απώλεια του αλόγου τους μαρτυρούν τη μεγάλη υλική αξία που είχαν τα ζώα 
αυτά για τους ίδιους, το στράτευμα και την κοινωνία γενικότερα.

Ε. Πλούσιες πληροφορίες για τη σχέση ανθρώπου και ζώων στο Βυζάντιο 
προσφέρουν τα έργα της τέχνης και η αρχαιολογική μαρτυρία. Σκηνές από 
τον αγροτικό βίο παρέχουν σχετικές παραστάσεις στη βυζαντινή τέχνη, 
κυρίως σε εικονογραφημένα χειρόγραφα. Εδώ, βέβαια, εναπόκειται στον 
μελετητή του βίου των Βυζαντινών να διακρίνει την πραγματική πληροφορία 
από την επανάληψη τυποποιημένων μοτίβων. Επιπλέον, αρκετά συχνές 
είναι οι απεικονίσεις δείπνων στη βυζαντινή τέχνη. Ήδη έγινε νύξη των 
πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρει η ζωοαρχαιολογία, αλλά το κεφάλαιο 
της αρχαιολογίας και ζωοαρχαιολογίας απαιτεί άλλου τύπου διεπιστημονική 
παρουσίαση.

Κλείνοντας τη συνοπτική αυτή επισκόπηση που έχει θέση εισαγωγής 
στη θεματική του Συμποσίου, θεωρώ χρήσιμο να σκιαγραφήσω τις τάσεις της 
έρευνας της σχετικής με τα ζώα στο Βυζάντιο. Για τον σκοπό αυτόν παραθέτω 
στη συνέχεια τίτλους από τη σχετική με τα ζώα και τον άνθρωπο στο Βυζάντιο 
βιβλιογραφία, που δημοσιεύθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία. Οπωσδήποτε 
ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και περιορίζεται σε μονογραφίες και 
πρακτικά συνεδρίων. Στο τέλος γίνεται αναφορά τριών ακόμη —εκτός του 
παρόντος— συνεδρίων καθώς και μιας αξιόλογης βάσης δεδομένων.
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Η ενασχόλησή μου με τα βοοειδή στο Βυζάντιο έχει δύο συγκεκριμένες 
αφορμές- η μία είναι το γεγονός ότι στο Έπαρχικόν Βιβλίον (ΕΒ) δεν μνημο
νεύονται βόδια, ενώ η άλλη είναι ένα άρθρο για τον εφοδιασμό της Κων
σταντινούπολης με κρέας, το οποίο αρχίζει με τον απόλυτο ισχυρισμό ότι στην 
κουζίνα των Βυζαντινών «...Rindfleisch stets eine beachtliche Rolle gespielt 
hat» («το μοσχάρι πάντα έπαιζε ένα αξιόλογο ρόλο»)'. Το άρθρο αυτό εμφανίζει 
προβλήματα τόσο στη μεθοδολογία όσο και στην ελλιπή χρήση των πηγών. 
Σχολιάζω τα μειονεκτήματα αυτά σε ξεχωριστή μελέτη* 1 2, ενώ θα προσπαθήσω 
στο παρόν άρθρο να κάνω μια περιεκτικότερη προσέγγιση στο θέμα της χρήσης 
βοοειδών στο βυζαντινό κόσμο.

Για τη χρήση και το εμπόριο ζώων και των προϊόντων τους εν γένει 
παραπέμπω στην τελευταία μελέτη του Τ. Κόλια για τον εφοδιασμό της 
βυζαντινής αγοράς με ζώα και τα προϊόντα τους3. Για τα βοοειδή μνημονεύω

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου G. Forstenpointner (Κτηνιατρικό Πανεπιστήμιο της 
Βιέννης) και Η. Αναγνωστάκη (Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα) για πολύτιμες πληροφορίες, 
που μου προσέφεραν, καθώς και τον Α. Μαρκόπουλο (Πανεπιστήμιο Αθηνών) για τη βοήθεια 
του στα ελληνικά.

1. 0. Schmitt, Zur Fleischversorgung Konstantinopels, JOB 54 (2004), 135-157, το παράθεμα 
στη σελ. 138.

2. J. Koder, Über die Liebe der Byzantiner zum Rindfleisch, BZ 102 (2009), 103-109.
3. T. G. Kolias, Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten, στο 

E. Kislinger - J. Koder - A. Külzer (εκδ.), Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung 

im östlichen Mittelmeerrau, 4.-15. Jahrhundert, Βιέννη 2009, 175-184. Βασική η μελέτη του W. Ch. 
Schneider, Animal laborans. Das Arbeitstier und sein Einsatz in Transport und Verkehr der 
Spätantike und des frühen Mittelalters, στο L'uomo di fronte al mondo animale nell’alto medioevo
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ιδιαίτερα το άρθρο των Η. Αναγνωστάκη και Τ. Παπαμαστοράκη* 4, όπου και 
η βασική βιβλιογραφία για το θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά από 
τα κριτήρια, που ο Κόλιας απαριθμεί για την αξιοποίηση των ζώων από τον 
άνθρωπο5 6, ισχύουν και για τα βοοειδή. Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες 
χρήσης: μία βασίζεται στην αποδοτικότητά τους σε αγροτικές και άλλες 
εργασίες· η άλλη αφορά στα προϊόντα, ιδίως στο δέρμα, το λίπος (βάση για 
σαπούνι), τα κέρατα για εργαλεία, χτένια και τα όμοια, αλλά και στην κοπριά 
ως λίπασμα*’ και ως καύσιμη ύλη (το ζάρζακον7, τούρκικα tezek)· τέλος, η 
χρήση στη βυζαντινή κουζίνα δεν αφορά μόνον στο φρέσκο ή το συντηρημένο 
(παστόν) κρέας αλλά και στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (όξύγαλον, 
τυρίον, βουτυρος).

Βόδια και βουβάλια

Στο Βυζάντιο, όπως και μέχρι σήμερα σε διάφορες περιοχές της Χερσονήσου 
του Αίμου και της Μικράς Ασίας, η εκτροφή και χρήση των βοοειδών δεν 
περιορίζεται στα βόδια αλλά περιλαμβάνει και τα βουβάλια. Είναι ενδεικτικό 
ότι στα Excerpta ex libris de animalibus ο Τιμόθεος Γραμματικός (6ος αι.) 
«περιγράφει» τα δύο είδη σε διαφορετικά κεφάλαια (κη' Περί βοός, και κθ' Περί 
βουβάλου)8, ενώ μνημονεύει και τον βίσονα, ο οποίος όμως δεν είχε σημασία

[SCIAM 3ΐ], Σπολέτο 1985, 457-578 (βλ. ιδίως το κεφ. «Das Rind», σελ. 461-493). Για τη βόρεια, 
τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη παραπέμπω στις ακόλουθες μελέτες στον ίδιο συλλογικό 
τόμο: Ch. Wickham, Pastoralism and Underdevelopment in the Early Middle Ages, 401-451, 
V. Fumagalli, Gli animali e l’agricoltura, 579-609, M. Montanari, Gli animali e l’alimentazione 
umana, 619-663, και W. Janssen, Das Tier im Spiegel der archäologischen Zeugnisse, 1231-1310. 
Βλ. επίσης H.-J. Drexhage, Einige Bemerkungen zu Fleischverarbeitung und Fleischvertrieb 
nach den griechischen Papyri vom 3. Jh. v. bis zum 7. Jh. n. Chr., Münstersche Beiträge zur antiken 
Handelsgeschichte 16/2 (1997), 97-111.

4. Η. Αναγνωςτακης - Τ. Παπαμαςτορακης, Άγραυλοΰντες και άμέλγοντες, στο Η ιστορία του 
Ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. ί τριήμερο εργασίας (Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005), Αθήνα 
2008, 211-237, ιδίως για τα βοοειδή 221-223· βλ. επίσης Der Neue Pauly 10 (2001), 1014-1020, s. v. 
«Rind».

5. Kolias, Versorgung, ό.π.
6. Πβ. τη νεαρά 64 του Ιουστινιανού (έτος 538), περί των κηπουρών / De hortulanis 

(336.26κ.ε.).
7. Βλ. ενδεικτικά Μ. Ρ. Vinson (εκδ.), The Correspondence of Leo, Metropolitan ofSynada and 

Syncellus, Ουάσιγκτον, 1985, επιστ. 43, 68-69: αντί ξύλου τώ ζαρζάκωχρώμεθα.
8. Τιμόθεός Γραμματικός, εκδ. Μ. Haupt, Excerpta ex Timothei Gazaei libris de animalibus, 

Hermes 3 (1869), 5-30, κεφ. 28.16κ.ε.: on έστί βοΰς βίσων καλούμενος, ός έχει την γλώσσαν ώς
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για τη βυζαντινή πραγματικότητα. Βόδια και βουβάλια όμως απαντούν σε 
διάφορες κατηγορίες γραπτών πηγών, ιδίως στα μοναστηριακά Τυπικά και 
τα έγγραφα της μέσης και ύστερης περιόδουλ Τα μοναστηριακά έγγραφα 
μεταφέρουν την πρακτική πλευρά της κτηνοτροφίας και μας πληροφορούν 
για τις δύο κατηγορίες βοοειδών, χρησιμοποιώντας τους εξής όρους:

1. γένος βόδια (Bos taurus, καταγωγή από τον Bos primigenius), τα οποία 
ήταν μιρκότερα από τα σημερινά" γενικοί όροι είναι βόες και βοΐδια και για 
τα θηλυκά άγελάδια ή άργά9 10. Υπάρχουν επίσης οι εξής επιμέρους διακρίσεις: 
άγελάδια μικρά και μεγάλα11, άγελάδια καματηρά'2, άγελάδια σύμμοσχα'3, 
άγελάδια μετά παλαιομοσχίων14, άργά σύμμοσχα, βόες άγελαίοι'5 16, βόες εργατικοίΙ6, 
βοΐδια καματηρά17 18 19, βόες καματηροί18 και μοσχάρια'9.

σαρκοφάγον, έστι 8έ άπό Βιστωνίδος γης· βλ. και την περιγραφή στη παράφραση των Κυνηγητικών 
του Οππιανού που αποδίδεται στον Ευτέκνιο (10ος αι.), 22.4-14- Αναγνωςτακης - Παπαμαςτορακης, 

Άγραυλοΰντες καί άμέλγοντες, 222-223, σημ. 21.
9. Χαρακτηριστικός ο χρυσόβουλλος λόγος του Αλεξίου Α' Κομνηνού για τον Χριστόδουλο, 

βλ. Ε. Λ. Βρανουςη, Βυζαντινά έγγραφα τής Μονής Πάτμου, Α' Αύτοκρατορικά, Αθήνα 1980, αρ. 6, 
61κ.ε.: έξκουσσευθήσεται... άπό... αγοράς... βοών έργατικών καί αγελαίων... βουβάλων.

10. Βλ. ενδεικτικά P. Gautier, La diataxis de Michel Attaliate, REB 39 (1981), 17-130, στ.1433 
και 1659κ.ε.- Actes de Lavra I. Des origines à 1204, εκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos - D. 
Papachryssanthou, Παρίσι 1970, 29κ.ε.- Actes de Xénophon, εκδ. D. Papachryssanthou, Παρίσι 1986, 
73.42- Βρανουςη, Βυζαντινά έγγραφα, 62.35- Λεμβιώτισσα του 1192, ΜΜ 4.1, 201-203.20.

11. Μ. I. Γεδεων, Διαθήκη Μαξίμου κτίτορος τής έν Λυδία μονής Κοτινής, Μικρασιατικά 
Χρονικά 2 (1939), 289.16.

12. Actes d’lviron III. De 1204 à 1328, εκδ. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou - V. 
Kravari - H. Métrévéli, Παρίσι 1994, 98.30.

13. Actes de Lavra. II. De 1204 à 1328, εκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos - D. Papachrys

santhou, Παρίσι 1977, 99.27,146.22, 267.13.
14. Actes d’Iviron III, 97.34.
15. Gautier, La diataxis, στ. 1435 και 1659κ.ε.- Actes de Lavra I, 29κ.ε.· Βρανουςη, Βυζαντινά 

έγγραφα, 62.35.
16. Gautier, La diataxis, στ. 1435 και 1659κ.ε.- Actes de Lavra I, 29κ.ε.- Βρανουςη, Βυζαντινά 

έγγραφα, 62.35.
17. Actes de Xéropotamou, εκδ. J. Bompaire, Παρίσι 1964,1.42- Λεμβιώτισσα, ό.π., στ. 20.
18. P. Gautier, Le typikon du sébaste Grégoire Pakourianos, REB 42 (1984), 33.1759.
19. Ό.π., 33.1759- Λεμβιώτισσα, ό.π., στ. 20.
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2. γένος βουβάλια (Bubalus bubalis)· ο γενικός όρος είναι βουβάλια20, και πιο 
συγκεκριμένα (για τα θηλυκά ζώα) βουβάλια άργά21 και βουβάλια άμελγάδια22, 
βουβάλια θηλυκά σύμμοσχα και παλαιομόσχια23.

Τα επίθετα διαφοροποιούν τα ζώα ανάλογα, προφανώς, με τη χρήση 
τους. Κατά συχνότητα, στην πρώτη θέση βρίσκουμε τα ζώα για τις διάφορες 
εργασίες (καματηρά, έργατικά), αρσενικά και θηλυκά, έπειτα σε αρκετή 
απόσταση τις γαλακτοφόρες αγελάδες (άμελγάδια) με μοσχάρια σε διάφορα 
στάδια ανάπτυξης, και τέλος τα αγελαία ζώα.

Τρόφιμα προερχόμενα από τα βοοειδή

Υπάρχουν κάποια τεκμήριαγια την κατανάλωση βοδινού κρέατος. Σχετικές 
μνείες βρίσκονται στην 'Έκθεσιν περί βασιλείου τάξεως του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, που χρονολογείται λίγο μετά το 952. Ένα πρώτο παρά
θεμα αφορά στις προδιαγραφές για την αυτοκρατορική τράπεζα, όπου 
προβλέπονται αγελάδες που θηλάζουν24. Δύο άλλα παραθέματα βρίσκονται 
στις προδιαγραφές για τις αυτοκρατορικές εκστρατείες, όπου προβλέπονται για 
την αυτοκρατορική τράπεζα και τις καθ’ οδόν εορτές πενήντα αγελάδες25, αλλά 
και ανά μια αγελάδα για κάθε τριάντα ξένους στρατιώτες ή μισθοφόρους26. 
Μία άλλη πηγή, που μου υπέδειξε ο Η. Αναγνωστάκης, είναι το σκωπτικό 
ποίημα του ιερομόναχου Μιχαήλ του Γραμματικού εις ανώνυμον δεσπότη 
Φιλομηλίου. 0 Μιχαήλ συγκρίνει τον επίσκοπο με βόδι27, ισχυριζόμενος με

20. Actes de Xénophon, 73.42· Gautier, La diataxis, στ. 1433 και 1659κ.ε.· Actes de Lavra 1,29κ.ε.· 
Βρανουςη, Βυζαντινά έγγραφα, 62.35· Λεμβιώτισσα, ό.π., στ. 20.

21. Γεδεων, Διαθήκη Μαξίμου, 289.16.
22. Gautier, Le typikon (όπως σημ. 18), 33.1759· Actes de Xéropotamou, 1.42.
23. Actes de Lavra II, 30-33.79.
24. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Έκθεσις περί βασιλείου τάξεως, εκδ. 1.1. Reiske, Constantini 

Porphyrogeniti de cerimoniis aulae byzantinae, Βόννη 1829,464: τά Sè λοιπά βρώσιμα, ήγουν λαρδήν, 
άπόκτιν, τυρίν, όψάρια παστά, σφαχτά, πρόβατα ϋπαρνα, άγελάδια ύπόμοσχα καί οίνον εγχώριον 

χορηγοϋσιν οί πρωτονοτάριοι.

25. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, εκδ. J. Haldon Constantine Porphyrogenitus Three Treatises 

on Imperial Military Expeditions, Βιέννη 1990,128κε: εις χρείαν τής βασιλικής τραπέζης καί εις τούς 
μαϊουμάδας πρόβατα ϋπαρνα ρ , κριάρια φ', άγελάδια ν', όρνιθας σ', χηνάρια ρ'...

26. Haldon, Treatises, 132κ.ε.: οί δέ εθνικοί σύνλ' τό άγελάδιν a ...· βλ. J. Haldon, The Organisa
tion and Support of an Expeditionary Force: Manpower and Logistics in the Middle Byzantine 
Period, στο K. Τςικνακης (επιμ.), To εμπόλεμο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), Αθήνα 1997,111-151.

27. S. G. Mercati, Collectanea Byzantina, τόμ. 1, Μπάρι 1970,128-131, στ. 3: μάλλον δέ τις βοΰς 
αυτόχρημα τυγχάνεις.
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τρόπο περιφρονητικό ότι, όταν εκείνος ήταν νέος, ζούσε έν βουκόλοις στο 
χωριό του και τρεφόταν με βοδινό γάλα, τυρί και κρέας28. Οι λιγοστές όμως 
πληροφορίες, πέραν του γεγονότος ότι στην πατρίδα του ανωνύμου η εκτροφή 
βοδιών ήταν συνηθισμένη, δεν επιτρέπουν πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα - 
π.χ. το σκοπό της εκτροφής.

Άλλες πηγές κάνουν επίσης λόγο για ξένους ως καταναλωτές μοσχαρίσιου 
κρέατος. Σημειώνω ενδεικτικά στον 5ο αιώνα την έκθεση του Πρίσκου από 
την αυτοκρατορική πρεσβεία στον άρχοντα των θύννων Αττίλα- κατά τη 
διαμονή της πρεσβείας στη χώρα των θύννων οι εγχώριοι προσφέρουν δύο 
φορές στους πρέσβεις του βυζαντινού αυτοκράτορα ζώα για τη διατροφή τους, 
μια φορά πρόβατα και βόδια, την επόμενη φορά βόδι και ποταμίσια ψάρια29. 
Εξυπακούεται ότι ο Αττίλας προσφέρει στη βυζαντινή πρεσβεία ό,τι οι θύννοι 
θεωρούσαν τρόφιμα πολυτελείας. Πολύ αργότερα, τον 12ο αιώνα, ο Ιωάννης 
Κίνναμος διηγείται ότι ο αυτοκράτωρ Μανουήλ Κομνηνός εξασφάλισε άμύθητόν 
τι πλήθος βοδιών για βοηθητικά στρατεύματα των Σέρβων και Ούγγρων30.

Για τον ρωμαϊκό στρατό το κρέας είχε, όπως είναι ευνόητο, μεγάλη 
σημασία31. Η μεταρωμαϊκή νομοθεσία πάντως, ο Θεοδοσιανός κώδικας, ο 
Ιουστινιάνειος32 και τα Βασιλικά, μνημονεύουν μόνον το πρόβειο κρέας: 
Όφείλουσιν οί στρατιώτοα χορηγείσθαι έν έξπεδίτω ... επί δυο ήμέρας κρέας 
προβάτειον33. Και στον 11ο αιώνα ο Κεκαυμένος διακρίνει στο αποκαλούμενο

28. Mercati, ό.π., στ. 28-34: βόας νέμων ήν καί γάλακτος έσθίων/ σιτούμενος δε καί τυρούς 

υπέρ κόρον./όρ&ς όποιας σάρκας έξεθρεψάμην... βουγάϊον γοΰν, είτε βουθοίναν νε'ον / καλών με τις 
κάλλιστα τού σκοπού τύχη.

29. Πριςκος, εκδ. F. Bormann, Pàsci Panitae fragmenta, Φλωρεντία 1979, Απόσπασμα 8.29, ... 
πρόβατα ουν καί βόας άποδομένων τών επιχωρίων ήμΐν, κατασφάξαντες ήριστοποιούμεθα ..., επίσης 
Πριςκος, Απόσπασμα 8.152:... ήκον ήμΐν βουν άγοντές τινες καί ποταμίους ίχθνας παρά τοΰ Άττήλα 
διαπεμφθέντας. δειπνήσαντες ούν ές ύπνον έτράπημεν ...

30. Ιωάννης Κίνναμος, ’Επιτομή 'Ιστορίας, εκδ. A. Μεινεκε, Ioannis Cimami Epitome, Βόννη 1836, 
299: βοών άμύθητόν τι πλήθος... άμαξαί τε ύπέρ τάς τρισχιλίους.

31. Το έδικτον του Διοκλητιανού, εκδ. S. Lauffer, Diodetians Preisedikt, Βερολίνο 1971, 
(4.1-3) καθορίζει ως ανώτερη τιμή για κρέας βοδιών και κατοικιών 8 δηνάρια / λίτρα, ενώ 
για χοιρινό και πρόβειο 12 δηνάρια· βλ. γενικά A. I. Παςχος, Ή κρεατοφαγία εις τό Βυζάντιον, 
Βυζαντιναί Μελέται 5 (1994), 285-291.

32. Codex Theodosianus, 7.4.6, εκδ. Τη. Mommsen, Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus 

Sirmondianis 1/2: Textus, Βερολίνο 1904: laridum και caro vervecina■ βλ. και Codex Justinianus 

12.37.1.
33. Βασιλικά, 57.4.1· βλ. T. G. Kolias, Essgewohnheiten und Verpflegung im byzantinischen 

Heer, στο W. Hörandner κ.ά. (εκδ.), Byzantios. Festschrift für Herbert Hunger zum 70. Geburtstag, 
Βιέννη 1984,199κ.ε.
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Στρατηγικόν τους χοίρους και τα πρόβατα, τα κρέατα των οποίων τρώγονται, 
από τα βόδια που χρησιμεύουν ως ζώα για τις διάφορες εργασίες34.

Οι ιατρικές πηγές γνωρίζουν μεν το μοσχαρίσιο κρέας για φαγητό, 
προφανώς, κατά την παράδοση των αρχαίων ιατρών. Έτσι, όταν ο Αέτιος 
(6ος αι.) μας πληροφορεί ότι οι μόσχοι των τελείων βοών άμείνους εχουσιν εις 
πέψιν τάς σάρκας, ώς ύγρότεροι την κρ&σιν35 36, επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη 
ό,τι βρήκε στον Ορειβάσιο (4ος αι.) ή τον Γαληνό (2ος αι.)35. Σαφώς αρνητικός 
είναι ο Ιερόφιλος στο Περί τροφών κύκλος έργο του, όπου η μοναδική μνεία στο 
μοσχαρίσιο κρέας εντοπίζεται στον μήνα Σεπτέμβριο, όπου και σημειώνεται η 
απαγόρευση της βρώσης του: 'Αρμόζει γαλακτοτροφεΐν καί γαλακτοποτεΐν ... έκ 
δέ τών κρεών ... άπέχεσθαι δε τών βοών37. Στο παράθεμα, το γάλα αναφέρεται 
χωρίς να συνδέεται με τα βοοειδή (όπως, άλλωστε, συμβαίνει στο σύνολο των 
διαθέσιμων πληροφοριών, των σχετικών με το προϊόν αυτό και τα παράγωγά 
του). Αν δεν υπάρχει εθνολογικό ενδιαφέρον, όπως οι περιγραφές ξένων 
εθνών38, οι αναφορές στο γάλα είναι γενικής φύσεως, όπως φαίνεται και 
από το ακόλουθο παράθεμα από τον Πτωχοπροδρόμο: Έάν ήμουν όξυγαλατάς, 
όξύγαλον να έπώλουν ...39. Το ίδιο ισχύει για τον Γεωργικόν Νόμον, για τον οποίο 
θα μιλήσουμε στη συνέχεια, που δεν διακρίνει αν το γάλα προέρχεται από τα 
πρόβατα, τα κατσίκια ή τις αγελάδες.

34. Κεκαυμενος, Στρατηγικόν, εκδ. B. Wassiliewsky - V. Jernstedt, Cecaumeni strategicon et 
incerti scriptoris de officiis regiis libellus, Αγία Πετρούπολη 1896 (ανατ. Άμστερνταμ 1965), κεφ. 
88 (36). Άλλωστε και στα έγγραφα απαντά τουλάχιστον μια φορά η διάκριση των σφακτών 
από τις αγελάδες: Actes d’Iviron II. Du milieu du Xle siècle à 1204, εκδ. J. Lefort - N. Oikonomidès 

- D. Papachryssanthou - V. Kravari - H. Métrévéli, Παρίσι 1990, 154 (Διαθήκη Συμβάσεων 
Πακουριανοΰ).

35. Αετιος Αμιδηνος, Βιβλία ιατρικά, εκδ. A. Olivieri, Aëtii Amideni libri médicinales i-iv, Λιψία 
1935, βιβλ. Il, 121.14-15.

36. Ορειβαςιος περγαμηνος, ’Ιατρικές συναγωγές, εκδ. J. Raeder, Oribasii collectionum medicarum 

reliquiae, Λιψία-Βερολίνο 1931, 2.28, Γαληνός, Περί τροφών δυνάμεως, εκδ. G. Helmreich, Galeni de 

alimentorum facultatibus libri iii, Λιψία 1923, 6.662.
37. Hierophilus, Περί τροφών κύκλος, εκδ. R. Romano, Il calendario dietetico di Ierofilo, στο 

Atti dell Accademia Pontaniana, n. s. 47, Νεάπολη 1999, 197-222, κεφ. 9.1-2· βλ. επίσης J. Koder, 

Stew and salted meat - opulent normality in the diet of every day?, στο L. Brubaker - K. Linardou 

(εκδ.), Eat, Drink and Be Merry (Luke 12:19) - Food and Wine in Byzantium, Άλντερσοτ 2007, 59-72.

38. Βλ. ενδεικτικά, Oi Κυνοκέφαλοι ... Πίνουσι δέ γάλα καί οξύγαλα τών προβάτων, Φώτιος, 

Βιβλιοθήκη, κώδ. 72, εκδ. R. Henry, Photius Bibliothèque, τόμ. 1, Παρίσι 1959, 48α, 141.
39. Πτωχοπροδρομος, εκδ. Η. Eideneier, Ptochoprodromos, Κολωνία 1991, III.176.
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Αρχαιολογικά τεκμήρια

Η εικόνα που έχουμε από ία αρχαιολογικά τεκμήρια για το θέμα που 
μας ενδιαφέρει εδώ είναι ελλιπής. Καταρχήν πρέπει να τονισθεί ότι μια 
χρονολογική και γεωγραφική διαφοροποίηση είναι αυτονόητη. Αναφέρω 
ορισμένα παραδείγματα, τα οποία, παρά τις επιτόπιες διαφορές, έχουν μάλλον 
ενιαία τάση. Στην Πεσσινούντα της Φρυγίας το άνω κάστρο περιέχει στα 
μεσαιωνικά στρώματα, έως τον 11ο αιώνα, πολλά οστά ζώων, από τα οποία 
το 60% περίπου ανήκει σε βοοειδή διαφορετικής ηλικίας, ενώ στην κάτω πόλη 
φθάνουν μόλις το 25%. Για το ποσοστό των πουλερικών ισχύει ακριβώς το 
αντίθετο40- οι ειδικοί υποθέτουν ότι τα βόδια χρησίμευαν εκεί κατεξοχήν για 
την τροφοδοσία των (ξένων;) στρατιωτών του κάστρου. Διαφορετική είναι η 
εικόνα στην Έφεσο- στους λάκκους απορριμάτων της πρώιμης βυζαντινής 
περιόδου βρίσκονται σε υψηλό ποσοστό, στο «βυζαντινό παλάτιο» και στο 
Γυμνάσιο του Βεδίου οστά πουλερικών, χοίρων, ψαριών και θαλασσινών, ενώ 
μόνον λίγα —συγκεκριμένα ποσοστό 7% σε λάκκο του δεύτερου μισού του 7ου 
αιώνα— οστά βοοειδών40 41. Όμοια είναι τα αποτελέσματα των ευρημάτων στην 
ανασκαφή του Αγίου Πολυεύκτου στην Κωνσταντινούπολη42. Διαφορετικά

40. A. Ervynck - W. Van Neer - B. de Cupere, Animal remains from the Byzantine castle, στο J. 
Devreker - H. Thoen - F. Vermeulen (εκδ.), Excavations in Pessinus: the so-called Acropolis, Γάνδη 2003, 
375-382- B. de Cupere, Report on the faunal remains from trench K (Roman Pessinus, Central 
Anatolia), Archaeofauna 3 (1994), 63-75.

41. G. Forstenpointner - A. Galik - G. Weissengruber, στο F. Krinzinger (εκδ.), Hanghaus 2, 
Die Wohneinheiten 1 und 2 (υπό εκτύπωση)· βλ. Μ. Steskal - Μ. La Torre, Das Vediusgymnasium 

in Ephesos, Archäologie und Baubefund, Βιέννη 2008, 557 και 593. Βλ. επίσης G. Forstenpointner - 
G. Weissengruber - A. Galik, Banquets at Ephesos - Archaeozoologic evidence of well stratified 
Greek and Roman kitchen waste, στο H. Buitenhuis - A. Choyke - M. Mashkour - A. Al-Shiyab 

(εκδ.), Archaeozoology of the Near East V (ARC-Publication 62) (2002), 282-304· για τον 4o αιώνα 
τα ευρήματα οστών επίσης είναι ελάχιστα: G. Forstenpointner, Die Tierknochenfunde aus dem 
Schachtbrunnen im Atrium, στο Cl. Auinger, Hanghaus 1 in Ephesos. Der Baubefund (Forschungen 
in Ephesos 8/3), Βιέννη 1996, 209-218: μόνον 18 (περίπου 5%) οστών βοδιών (παλαιών). 
Όμοια τα αποτελέσματα στον λεγόμενο «Τάφο του Λουκά», όπου οι αρχαιοζωολόγοι A. Galik, 
G. Forstenpointner, G. Weißengruber και S. Zohmann διαπιστώνουν: «Die hellenistische und 
spätantike bis frühbyzantinische Versorgung mit Rindfleisch in Ephesos erfolgte offenbar 
hauptsächlich mit bereits mehrjährigen Tieren, woraus sich eine zusätzliche Nutzung als 
Arbeitstiere und Milchwirtschaft ableiten lässt». Πβ. A. Pülz, Das sog. Lukasgrab in Ephesos. Eine 

Fallstudie zur Adaption antiker Monumente in byzantinischer Zeit, Βιέννη 2009,16.3.
42. Βλ. K. KosswiG, The animal bones and molluscs, στο R. M. Harrison (εκδ.), Excavations at 

Saraçhane in Istanbul (1986), 399-401.
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είναι τα ποσοστά στη Σαγαλασσό της Πισιδίας· εκεί τα ευρήματα από οστά 
βοοειδών κυμαίνονται μεταξύ 25% και 40%, τα περισσότερα όμως ανήκουν σε 
ηλικιωμένα ζώα για εργασίες43.

Τα οστά βοοειδών στη Γόρτυνα της Κρήτης (5ος-7ος αι.) φθάνουν 
μόνον 10% και αυτά επίσης από παλαιά βόδια εργασίας44. Πιο γενικές είναι 
οι πληροφορίες από την Κόρινθο τον 14ο αιώνα, διότι εκεί στα ευρήματα δεν 
έγινε διάκριση της ηλικίας των ζώων στα μη ειδικά απορρίμματα το ποσοστό 
οστών βοοειδών αγγίζει το 20%, ενώ στα υπολείμματα εδεσμάτων μόνον το 
10%45. Όμοια είναι και τα αποτελέσματα από το βυζαντινό Βουθρωτό46.

Ζώα για εργασίες

Οι πολλαπλές χρήσεις των ζώων δεν είναι εύκολο να διακριθούν. Όταν 
η Άννα Κομνηνή μιλάει, άπαξ, για έναν στρατό που προχωρεί με άμαξες, 
συρόμενες από βόδια47, δεν αποκλείεται τα βόδια αυτά κατά το τέλος της ζωής 
τους να οδηγήθηκαν κατά περίπτωση στο σφαγείο για να φαγωθούν. Αυτό, 
όμως, δεν μου φαίνεται ικανό τεκμήριο ότι το μοσχάρι ήταν διαδεδομένο και 
συνηθισμένο στοιχείο της βυζαντινής κουζίνας. Το γεγονός επιβεβαιώνεται 
από την έκθεση για τα δύο ζευγάρια βοδιών που έσφαξε ο Καππαδόκης 
Θεόπιστος μαζί με πρόβατα και γουρούνια, με εντολή του αγίου Γεωργίου και 
οι φιλοξενούμενοι τρώνε, φυσικά, το μοσχάρι όπως το αρνί και το χοιρινό, 
αλλά το αρχικό ενδιαφέρον των γεωργών στα βόδια ήταν η εργασία τους 
στα χωράφια, όχι η παραγωγή κρέατος48. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ως άνω

43. Β. de Cupere, Animals at Ancient Sagalassos: Evidence of the Faunal Remains (Studies in Eastern 
Mediterranean Archaeology 4), Brepols, Turnhout 2001- B. De Cupere - M. Waelkens, Draught cattle 
and its osteological indications: the example of Sagalassos, στο H. Buitenhuis - A. M. Choyke - M. 
Mashkour - A. H. Al-Shiyab (εκδ.), Archeology of the Near East, Γκρόνινγκεν 2002, 305-315.

44. B. Wilkens, Faunal Remains from Italian Excavations on Crete, στο D. S. Reese (εκδ.), 
Pleistocene and Holocene Fauna of Crete and its First Settlers (Monographs in World Archaeology 28), 
Μάντισον 1996, 241-261.

45. L. Snyder, Appendix: Identification of Table Remains and Butchering Debris of the 
Frankish Period, Hesperia 66 (1997), 43-46· Ch. K. Williams II, Frankish Corinth, an Overview, 
στο Ch. K. Williams II - N. Bookidis (εκδ.), Corinth XX. Corinth, the Centenary 1896-1996, Αθήνα 2003, 

431-433.
46. A. Powell - D. Mylona, The Faunal Remains, στο R. Hodges - W. Bowden - K. Lako (εκδ.), 

Byzantine Butrint: Excavations and Surveys 1994-99, Οξφόρδη 2005, 306-326.
47. Anna Κομνηνη, Αλεξίας, εκδ. D. R. Reinsch - A. Kambylis, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 2001,7.11.6, 

235.94-95: πεζούς Sè εξ άπάσης τής χώρας μετά άμαξών καί των ταύτας έλκόντων βοών έξελάσαι.

48. Miracula S. Ceorgii, εκδ. J. Β. Aufhauser, Λιψία 1913, 44-64.
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περιπτώσεις (ιδιαίτερα στα μοναστηριακά έγγραφα), όπου γίνεται λόγος για 
βοΐδια καματτηρά ή εργατικά, δηλαδή ζώα για εργασίες.

Για ποιες εργασίες όμως χρησιμοποιούνται τα βόδια και τα βουβάλια; Οι 
γραπτές πηγές τεκμηριώνουν τη χρήση τους για τη μεταφορά φορτίων49 και 
τη γεωργία50. Λόγω της σωματικής τους, όμως, διάπλασης τα βοοειδή πολλές 
φορές ζεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεταδίδουν τη δύναμή τους με την 
κεφαλή, και συγκεκριμένα με το μετωπιαίο οστό, και όχι μόνο με όλο τον 
κορμό τους51, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με τα άλογα, τους ημίονους και τα 
γαϊδούρια. Συνεπώς, τα βοοειδή χρησιμεύουν κυρίως για να σύρουν κάρα ή 
φορτηγίδες, που μεταφέρουν εμπορεύματα ή και άλλα φορτία52, ενώ η φόρτωση 
των νώτων τους —συνηθισμένη στα ιπποειδή53— δεν τεκμηριώνεται.

49. Βίος Ευστρατίου Αύγάρων, εκδ. Α. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμητικής 

σταχυολογίας, τόμ. 4, Αγία Πετρούπολη, 1887 (ανατ. Βρυξέλλες 1963), 387: ... τά ζεύγη των 
βοών τής μονής είληφότων προς τά τοΰ Καταβόλου μέρη έπορεύοντο, φόρτον έν ταΐς άμάξαις σίτου 

καί ετέρων ειδών άποκομιζόντων Αννα Κομνηνη, Αλεξίας, 8.4.5: ... άπό 8έ τών εγγύς καί πεζούς 
έξελάσας έπισάξαντας έν άμάξαις ύπό βοών έλκομέναις τάς ιδίας σκευάς καί τά προς χρείαν άπαντα 

σπουδαίως προς τον αύτοκράτορα έξέπεμψεν ...

50. Για τη χρήση βοδιών στη γεωργία βλ. A. Ε. Laiou, The Agrarian Economy, Thirteenth- 
Fifteenth Centuries, στο A. E. Laiou (εκδ.), The Economic History of Byzantium: from the seventh 

through the fifteenth century, Ουάσιγκτον 2002, τόμ. 1,340κ.ε., και πίνακες 3-5 (με βιβλιογραφικές 
παραπομπές).

51. Πβ. όμως Περί στρατηγίας, εκδ. G. Τ. Dennis, Three Byzantine Military Treatises, Ουάσιγκτον 
1985, § 1.5.42-43:... δς καί ζυγός λέγεται άπό μεταφοράς τοΰ κατά νώτον τών βοών επικειμένου ξύλου 
έπειδάν άροτριώσιν ή καί άμαξας έλκουσιν ...

52. Πβ. Προκοπιος, Περί πολέμων, εκδ. J. Haury - G. Wirth, Procopii Ceasariensis opera omnia, 
Λιψία 1963, 5.26.10-13, όπου η περιγραφή της μεταφοράς φορτίων στον Τίβεριν: βάρεις τε άεί 
πολλαί εξεπίτηδες έν τώ λιμένι ορμίζονται, καί βόες ούκ ολίγοι έν παρασκευή άγχοτάτω έστάσιν. 
έπειδάν οΰν οί έμποροι ταΐς ναυσίν ές τόν λιμένα άφίκωνται, άραντες τά φορτία ένθένδε καί ταΰτα 

ένθέμενοι έν ταΐς βάρεσι, πλέουσι διά τοΰ Τιβέριδος έπί την 'Ρώμην, ίστίοις μέν ή κώπαις ήκιστα 
χρώμενοι, έπεί ούτε άνέμω τινί ένταϋθα οιά τέ έστι τά πλοία ώθεΐσθαι συχνά τε τοΰ ποταμού έπί 

κλειστόν έλισσομένου καί ούκ έκ τοΰ εύθέος ιόντος, ούδέ τι ένεργεΐν ai κώπαι δύνανται, τής τοΰ ΰδατος 
ρύμης άπ έναντίας αύταϊς άεί φερομένης. βρόχους δέ άπό τών βάρεων ές τών βοών τούς αυχένας 

άρτήσαντες έλκουσιν αύτάς ώσπερ άμάξας άχρι ές 'Ρώμην.

53. Ενδεικτική η περιγραφή της ζωοπανήγυρης κατά τα Δημήτρια της Θεσσαλονίκης από 
τον Τιμαρίωνα, βλ. εκδ. R. Romano, Pseudo-Luciano, Timarione, Νεάπολη 1974, 156κ.ε.: καί ούτος 

κοσμεί την πανήγυριν, πολλών ίππων, πολλών ήμιόνων αγόντων τά έκεΐθεν αγώγιμα, και 159κ.ε.: τά 
τών ζώων γένη καί πλήθη θαυμάζειν έπήει μοι καί όπως ή έκ τούτων βοή συμμιγής έξαίσια τοΐς ώσί 

μοι προσέπιπτεν- ίπποι χρεμετίζοντες, βόες μυκώμενοι, πρόβατα βληχώμενα, χοίροι γρυλλίζοντες καί 

κάνες βαΰζοντες· πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 3, 278κ.ε.
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Ο βυζαντινός όρος για το κάρο είναι άμαξα, ενώ ο όρος όχημα απαντά 
σπάνια στην καθημερινή χρήση54. Οι πολλές φορές μονοαξονικές άμαξες55, 
τραβηγμένες από βόδια, μνημονεύονται προπάντων για μεταφορές σε κοντινές 
αποστάσεις, για τη γεωργία56 και γενικότερα για τη μετακίνηση εμπορευμάτων, 
τη μεταφορά οικοδομικών υλικών57 καθώς και σε εκστρατείες. Η πολεμική 
χρήση τεκμηριώνεται σε στρατηγικά εγχειρίδια, όπως στο Στρατηγικόν του 
Μαυρίκιου58, αλλά και αργότερα, στους πολέμους των Κομνηνών, όπως 
προκύπτει από την Άννα Κομνηνή, τον Ιωάννη Κίνναμο και από άλλες 
ιστορικές πηγές της εποχής59. Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα κάρα και τα βόδια 
το 1453 για τη μεταφορά του μεγάλου κανονιού των Τούρκων60. Από την 
Άννα Κομνηνή μαθαίνουμε ότι ορισμένες άμαξες ήταν κατάλληλες για τη 
μεταφορά άκατίων, που προβλέπονταν για επιβάτες οπλοφόρους στρατιώτας

54. Χαρακτηριστικά, στους όρους αναφέρεται ο Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, εκδ. F. Drexl, 

Achmetis Oneirocriticon, Λιψία 1925, 238: Το βασίλειον όχημα βασίλειον ϋψος δηλοΐ, ή 5έ άμαξα ή 

κοινή εις διάφορα κρίνεται πρόσωπα, εάν ϊδη τις, ότι έδιφρηλάτει όχήματι βασιλικφ, ειψήσει ύψος 

δόξης καί όνομαστός εσται· καί εϊέστι των έπιτηδείων, εύρήσει βασιλείαν, εάν ιδη τις, ότι διφρηλατών 
εϊλκετο ί'πποις εύχενέσιν, εύρήσει ϋψος καί χαράν καί των ελπίδων εκβασιν καί πλησίον εσται τοΰ 

βασιλέως- εί δε το όχημα εϊλκετο βουσίν, άνδρών μεγίστων κυριεύσει συντόμως έξουσιαστής μέτριος 

δεδειγμένος, έλαττονηθείς των βοών έξ άργείας ...
55. Βλ. Α. Λιβερη, Βυζαντινά γεωργικά εργαλεία και μηχανές, ΑΧΑΕ 21 (2000), 275-286, 

ιδιαίτερα 276, εικ. 2.
56. Γεωργικός Νόμος, εκδ. I. Ρ. Medvedev, με το παλαιορωσικό κείμενο της Ε. K. Piotrovskaja 

και ιδίως τον πλούσιο υπομνηματισμό της E. E. LipSic, Λένινγκραντ 1984, § 63- βλ. επίσης την 
πρώτη κριτική έκδοση του W. Ashburner (με αγγλική μετάφραση) JHS 2 (1912), 68-95.

57. Κ. Belke, Von der Pflasterstraße zum Maultierpfad? Zum kleinasiatischen Wegenetz 
in mittelbyzantinischer Zeit, στο Στ. Λαμπακης (εκδ.), Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), Αθήνα 
1998, 267-284, ιδίως 273κ.ε., με παραπομπές στις βυζαντινές πηγές και τη βιβλιογραφία- 
Αναγνωςτακης - Παπαμαςτορακης, Άγραυλοΰντες καί άμέλγοντες (βλ. σημ. 4), 222, εικ. 20. Βλ. επίσης 
Βίος Θεοδώρου Συκεών, εκδ. A.-J. Festugière, Vie de Théodore de Sykeôn, τόμ. 1, Βρυξέλλες 1970, κεφ. 
56, όπου ο θαυματουργός άγιος μνημονεύεται να σώζει βόδια και ανθρώπους, που κινδυνεύουν 
να υποστούν εγκαύματα εξαιτίας επερχόμενης βροχής, η οποία απειλεί τις φορτωμένες με 
ασβέστη άμαξές τους.

58. Μαυρίκιος, Στρατηγικόν, εκδ. G. T. Dennis - É. Gamillscheg, Das Strategikon des Maurikios, 

Βιέννη 1981,12B.22.106'... τοϊς βουσί των αμαξών ..., et passim s. ν. άμαξα και καραγός (ό.π., βλ. 
Index graecus, 515a και 53lb).

59. Βλ. Belke, Pflasterstraße, 277-279.
60. Μιχαήλ Δούκας, 'Ιστορία, εκδ. V. Grecu, Ducae historia turco-byzantina (1341-1462), 

Βουκουρέστι 1958, 37.1: έκέλευσε [ο Μωάμεθ ο Πορθητής] τήν χωνείαν μετακομισθήναι έν τη 
Κωνσταντινουπόλει· καί ζεύξας άμάξας τριάκοντα ειλκον αύτήν όπισθεν οί ξ βόες.
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στη λίμνη της Νίκαιας61. Μπορούμε πλέον να θεωρήσουμε ότι ο Klaus Belke 
είχε δίκιο όταν επέμενε ότι η παράδοση της άμαξας που σύρεται από βόδια 
δεν διακόπηκε ποτέ στο Βυζάντιο. Μετά τον 6ο αιώνα αποδείχθηκε, αντίθετα, 
ότι οι άνθρωποι γενικά ταξίδευαν καβαλλικεύοντας ζώα (άλογα, ημίονους, 
γαϊδούρια, δρομάδες) ή επάνω σε φορητούς δίφρους, τα λεγόμενα φορεία ή 
λεκτίκια62, τα οποία μεταφέρονταν είτε από ανθρώπους είτε από ζώα63. Η 
περίπτωση αυτή μνημονεύεται στις πηγές για αρρώστους64, για γυναίκες 
και για μέλη ανώτερων, εύπορων κοινωνικών στρωμάτων. Ιδίως, όχι όμως 
αποκλειστικά, για ταξίδια γυναικών αναφέρονται φορεία κατάστεγα65, δηλαδή,

61. Αννα Κομνηνη, Άλεξιάς, 11.2.3: μανθάνων 5έ on ραδίως διά τής παρακείμενης λίμνης 
δυνάμεις ίκανάς καί τά ζωαρκή πάντα ό σουλτάνος εις Νίκαιαν εισάγει, τήν της λίμνης έμελέτα 

κατάσχεσιν. Κατασκευάσας τοίνυν άκάτια όποια τό ϋδωρ εκείνο άνέχειν ήδύνατο, διά τού μέρους τής 
Κίου ταΰτα έν άμάξαις έπισάξας εις τήν λίμνην είσηλασε, στρατιώτας έμβαλών έν αύτοίς οπλοφόρους, 

ηγεμόνα τούτων Μανουήλ τον Βουτουμίτην καταστησάμενος- πβ. το Χρονικό του Μοντεκασίνο:... 
miserunt ad imperatorem orantes, ut mandant illis aliquot naves usque ad portum civitatis ac deinde 
faceret eas cum bobus deferre per montana usque ad predictum lacum, factumque est. Cumque naves 

applicuissent, nocte miseront eas in lacum plenas armatis turcopolis, quos cum eisdem navibus imperator 

transmiserat, ... Chronica Monasterii Casinensis, 4.11 = MG SS 34.479, εκδ. H. Hoffmann, Αννόβερο 
1980.

62. Βλ. Κ. Belke, Verkehrsmittel und Reise- bzw. Transportgeschwindigkeit zu Lande im 
byzantinischen Reich, στο Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung im östlichen 
Mittelmeerraum (4.-15. Jahrhundert), Βιέννη 2009,45-58. Μία φορά απαντά η λέξη «σκίμπους», βλ. 
παρακάτω, υποσημ. 66.

63. Νικηφόρος Καλλιςτος Ξανθοπουλος, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, PG 147,12.20: Άνδραγάθιος γάρ 
ούτος έφ’ άρμαμάξη (κλίνη δ' αν εϊη τούτο βασιλική φορείω προσεοικυΐα) όχούμενος άπεκρύβη, ήν 

ήμίονοι έπεφέροντο.

64. Σωφρόνιός, Διήγησις θαυμάτων Κύρου καί Ίωάννου, εκδ. Ν. Fernandez Marcos, Manuales 
y anejos de «Emèrita» 31, Μαδρίτη 1975, θαύμα 5.21κ.ε.: ... φορείω καθήμενος' θρόνος ούτος 

καθέστηκεν έν ω βαστάζειν οί νοσηλεύοντες τούς άσθενοΰντας είώθασιν- Γεώργιος Μονάχος, Χρονικόν, 
εκδ. C. de Boor, Georgii Monachi Chronicon, II, Στουτγάρδη 1904 (ανατ. 1978), 775: Σταυράκιος, ό υιός 
αυτού, έβασίλευσεν έτος a, μήνας β'. Ούτος έν τω πολεμώ έπληγη κατά τού δεξιού μηρού, καί φορείω 

τήν πόλιν κατέλαβεν- Γεώργιος Κεδρηνος, εκδ. I. Bekker, τόμ. 1, Βόννη 1838, 1.602: ... συμπεσόντος 

αύτω τού ίππου πληγείς είσήλθεν έν λεκτικίω ήτοι φορείω■ Ιωάννης Αποκαυκος, Έπιστολαί, εκδ. Η. Ε. 
Bees-Sepherle, Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes Apokaukos, des Metropoliten von 

Naupaktos (in Aetolien). Παράρτημα BNJ 21 (1971-1974), επιστ. 73α:... rò μεταβατικόν έκ ποδαλγίας 

άφαιρεθείς, διά φορείου φοράδην επί τήν "Αρταν μετακομίζομαι.

65. Ιωάννης Ζωναρας, Χρονικόν, εκδ. Τη. Büttner-Wobst, Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum 

Libri ΧΠΙ-XVIII, Βόννη 1897, βιβλ. 14, 165.5: φορεία καταστεγή γυναικεία■ Ιωάννης Αντιόχειας, εκδ. 

Κ. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum, τόμ. 4, Παρίσι 1870, απόσπ. 78.59: καί ήξίου έμβαλεΐν
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δίφροι κλειστοί και επιστεγασμένοι66. Κατ’ εξαίρεση αναφέρεται και ταξίδι με 
κάρο67.

Γραπτές πηγές και μικρογραφίες της μέσης και ύστερης βυζαντινής 
περιόδου παριστάνουν τα βόδια ως ζώα για την εργασία στα χωράφια68· 
συνεπώς συναντώνται στο φορολογικό σύστημα του 13ου αιώνα οι τάξεις 
των ζευγαράτων και των βοϊδάτων69. Επίσης βρίσκουμε τα βόδια και τα 
βουβάλια στα αλώνια, όπως τεκμηριώνεται ήδη στην Παλαιά και την Καινή 
Διαθήκη (βουν άλοώντα ού φιμώσεις70). Μέχρι σήμερα βόδια ή βουβάλια 
έλκουν στα οροπέδια της Καππαδοκίας ένα εργαλείο αλωνισμού, από φαρδιά 
σανίδα με μικρές, κοφτερές πέτρες από κάτω, πάνω στην οποία ανεβαίνει 
κατά το αλώνισμα άνθρωπος, συνήθως παιδί71. Βόδια δούλευαν και στον

την γαμέτην έν τώ καταστέγω φορείω· Γεώργιος Κεδρηνος, 1.551: ό 5έ είσήλθεν έν φορείω καταστέγω- 
Μιχαήλ Γλύκας, Βίβλος χρονική, περιέχουσα την ιστορίαν τής Βυζανπ'δος, εκδ. I. Bekker, Michaelis 

Glycae Annales, Βόννη 1836, 382: ήναγκάζετο yάρ την αύτοΰ γαμέτην έγκλεΐσαι φορείω καταστέγω 
καί προς τον Καίσαρα πέμψαι.

66. Βλ. την περιγραφή της μεταφοράς της Δανιηλίδας, όταν ταξίδευε προς την Κων
σταντινούπολη για να επισκεφθεί τον Βασίλειο Α', η οποία παραδίδεται από τη Συνεχεία Θεοφάνη, 

εκδ. I. Bekker, Theophanes Continuatus Chronographia, Βόννη 1838, 317: προς την βασιλεύουσαν 
άνελήλυθεν. ώς γάρ ούτε όχήματι εποχος οϋτε ιππω γενέσθαι ήν δυνατή, τυχόν δέ καί τρυφώσα διά 
την αφθονον τοΰ πλούτου περιουσίαν, έπί σκίμποδος αύτην άνακλίνασα, καί τριακοσίους των οίκετών 

άπολέξασα νέους καί ισχυρούς τό σώμα, βαστάζοντας αύτην άνιέναι έκελεύσατο, καί ούτως ύπό 

δέκα τό λέχος αίρόντων καί έκ διαδοχής άλλήλους ύπαλλασσόντων τήν έκ Πελοποννήσου μέχρι τής 

βασιλευούσης ταύτης των πόλεων πορείαν διήνυσεν· βλ. επίσης, Ιωάννης Σκυλιτζης, Σύνοψις ιστοριών, 
εκδ. I. Thurn, Ioannis Scylitzae Synopsis Historiamm, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1973,161: Δανιηλίδα τήν 
γραϋν προς έαυτόν μετεστείλατο. ήτις, έπεί μή οϊα τε ήν ϊππω εποχος γενέσθαι, έπί σκίμποδος έαυτήν 

άνακλίνασα καί τριακοσίους των οίκετών άπολέξασα νέους καί ισχυρούς βασταζομένη τής πορείας 

εϊχετο, άμοιβαδόν αίρόντων τον σκίμποδα.

67. Μιχαήλ Ψελλος, Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου ημών Αύξεντίου τοΰ έν τώ βουνω, εκδ. Ε. Α. 
Fischer, Omtiones hagiographicae, Στουτγάρδη-Λιψία 1994, IB, 45.80-84: Έπεί τοίνυν οί άπάγοντες 
τον μακάριον άπεγνώκεισαν ϊππω τε τούτον έποχήσαι καί τήν κάθοδον αύτω ποιήσασθαι αλυπον, 

άμάξη βόας ύποζυγώσαντες, επ’ αύτής έθεσαν τον Αύξέντιον, ίν’ ούτως εύμαρή τούτοις τα τής 
άπαγωγής γένοιτο.

68. Αναγνωςτακης - Παπαμαςτορακης, Άγραυλοΰντες καί άμέλγοντες (βλ. σημ. 4), 220κ.ε.· 
Λιβερη, Βυζαντινά γεωργικά εργαλεία (βλ. σημ. 55), 276-279 και εικ. 2-4.

69. Βλ. Μ. Angold, A byzantine government in exile. Government and society under the Laskarids 
ofNicaea (1204-1261), Οξφόρδη 1975, 221-223, με παραπομπές στις πηγές.

70. Δευτερονόμιον 25.4- Α' Τιμόθ. 5.18- Α' Κορινθ. 9.9.
71. Βλ. Λιβερη, ό.π., 280 και εικ. 6.
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«μποτζεργάτη»72, δηλαδή, σε διάφορους τύπους μύλων και άλλων μηχανών. 
Έτσι ο βιογράφος του Αθανασίου του Αθωνίτη αναφέρει ότι ο όσιος, για να 
διευκολύνει τη παραγωγή του μοναστηριακού ψωμιού, εφεύρισκε για το 
ζύμωμα του φυράματος μηχανή περιστρεφόμενη από βόδια73, που λειτουργούσε 
σαν μίξερ.

Όσον αφορά στην αποδοτικότητα των βοοειδών, πρέπει καταρχάς να 
υπογραμμιστεί ότι η δύναμη έλξης που διαθέτουν είναι γενικά μικρότερη των 
ίππων και των ημιόνων- κυμαίνεται μεταξύ 500 και 750 χγ74, ενώ τα άλογα 
αντέχουν 2500 και 3000 χγ75 76. Σε ορισμένα γεωργικά εργαλεία (όπως π. χ. το 
αλέτρι και η σβάρνα) τα βοοειδή δούλευαν πολλές φορές κατά ζεύγη76- τότε η 
δύναμη έλξης φθάνει ή και υπερβαίνει τα 1000 χγ77. Οπως η δύναμη έλξης έτσι 
και η ταχύτητα των βοδιών είναι μικρότερη, μόνον 2-3 χμ / ώρα78 - και βόδια 
που καλπάζουν απαντούν σπάνια. Οι λόγοι για την προτίμηση των βοδιών 
ως ζώων εργασίας είναι άλλοι- σε σύγκριση με τους ίππους ή τους όνους είναι 
πιό καρτερικά σε όλες τις εργασίες —μέχρι 9 ή 10 ώρες χωρίς διακοπή79— και 
γενικά πιο ανθεκτικά- δεν αρρωσταίνουν εύκολα και είναι ολιγαρκή στην 
τροφή. Πιθανόν ήταν και φθηνότερα από τα άλογα, όπως δείχνει επεισόδιο 
στη βιογραφία του αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος: πνός δε γεωργού πτωχού

72. Μποτζεργάτης, βαρούλκο, που λέγεται επίσης μανέλα, γερμανικά Göpel, αγγλικά
whim.

73. Βίος τοΰ αγίου ’Αθανασίου τοϋ 'Αθωνίτου (Α), εκδ. J. Noret, Vitae duae antiquae Sancii 

Athanasii Athonitae, Turnhout-Λουβέν 1982, κεφ. 179, σ. 85κε: μηχανήν τινα μηχανάται, ήν βόες 
στρέφουσιν εύμηχάνως, δι’ ής τα της διακονίας ένεργείσθαι σοφίζεται.

74. L. Bartosiewicz - W. Van Neer - A. Lentacker - M. FabiS, Draught Cattle: Their Osteological 
Identification and History (Musée royal de l’Afrique centrale, Annales Sciences Zoologiques 281), 
Τερβούρεν 1997, 26.

75. Bartosiewicz κ.ά., ό.π., 25.
76. Βλ. π.χ. τη διάταξη του Μαξίμου μοναχού Βορεινής, Actes de Vatopédi I. Des origines à 

1329, εκδ. J. Bompaire - C. Giros - V. Kravari - J. Lefort, Παρίσι 2001,161.24κ.ε.: ζευγάρια βοεικά καί 
βουβαλικά, επίσης τα 1000 ζευγάρια βόδια εργασίας, που διέθεσε ο Ιωάννης Καντακουζηνος, 'Ιστοριών 
βιβλίον Γ, εκδ. L. Schopen, Βόννη 1831 (φωτοανατ. Αθήνα 2008), 30, 184.22-185.9· πβ. G. Weiss, 

Joannes Kantakuzenos - Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch - in der Gesellschaftsentwicklung von 

Byzanz im 14. Jahrhundert, Βισμπάντεν 1969,12κ.ε.
77. Bartosiewicz κ.ά., ό.π., 26.
78. Βλ. Der Neue Pauly 10 (2001), 1014.
79. Der Neue Pauly, ό.π., 1014. Βλ. ενδεικτικά Δημητριος Κυδωνης, Έπιστολαί, εκδ. R.J. Loenertz, 

Démetrius Cydonès, Correspondance I, Βατικανό 1956, επιστ. αρ. 5, §11, 30.132-133: Kai μετά τοΰτο 
άμαξαν μέν ειλκον μετά ρύμης οί βόες, καί εδει βαδίζειν διά πηλού.
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άροτριώντος ... επεσεν αφνω ό βοΰς αυτού καί άπέθανεν. Ο γεωργός λυπάται, 
γιατί το είχε μοναδικό και μάλιστα αγορασμένο με δάνειο- ο άγιος τον 
βοηθεί και του δωρίζει άλλο βόδι80. Επίσης, μια παρατήρηση του Ιωάννη 
Χρυσοστόμου επιβεβαιώνει έμμεσα ότι ο αγοραστής δεν ήταν πλούσιος: ’Εάν 
έπιθυμης άγοράσαι ίμάτιον ή βόας, έπαίρεις δαπάνας καί χρυσίον, καί πορεύη εις 
πανήγυριν, καί καυσούμενος ενίοτε πεινάς καί διψάς...81.

Νομικές πηγές

Τα 500 χγ (ή μάλλον ακόμα λιγότερα) ως ανώτερο όριο επιβεβαιώνονται 
έμμεσα από κανονισμούς του 4ου αιώνα, που αποδίδονται στον Θεοδοσιανό 
Κώδικα, όπου περιορίζεται το βάρος φορτίου σε όχημα (raeda) με 1000 ή 
1500 λίτρες (pondo) ανάλογα82, εννοείται για μεγάλες διαστάσεις. Κυρία 
νομική πηγή πληροφοριών για τη χρήση ζώων είναι ο Γεωργικός Νόμος83, ο 
οποίος χρονολογείται πριν από τον 10ο αιώνα, με μικρή πιθανότητα τον 8ο ή 
μάλλον τον 9ο αιώνα84. Πληροφορίες για το θέμα μας βρίσκονται κατά κύριο 
λόγο στις § 23-30, που φέρουν (σε σχόλιο) τον υπότιτλο Περί άγελαρίων. Ο 
Γεωργικός Νόμος παρουσιάζει ένα γεωργικό κόσμο, στον οποίο οι βόες άγελαΐοι 
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο- το πρωί ο άγελάριος παραλαμβάνει τα ζώα από 
τους χωρικούς, έπειτα φυλάσσει την αγέλην όλη την ημέρα και προσέχει να 
μην είσέλθη έν χωραφίοις καί άμπέλοις καί πραΐδαν ποίηση (§ 25), ενώ το βράδυ 
επιστρέφει τα ζώα στους ιδιοκτήτες τους85. Περίπου δέκα άλλες παράγραφοι 
του Γεωργικού Νόμου πραγματεύονται διάφορες μορφές διατάραξης της νομής

80. Βίος Φιλαρέτου τοΰ Έλεήμονος, εκδ. L. Rydén, Life of St Philaretos the Merciful written by his 
grandson Niketas, Ουψάλα 2002, 64-68.

81. Ιωάννης Χρυσόστομος, Περί ελεημοσύνης, PG 64.436Β.
82. Codex Theodosianus, 8.5.8,17,30, ανάλογα 327.45-491.18- πβ. A. Burford, Heavy transport 

in Classical Antiquity, στο The Economic History Review 2.13 (i960), 1-18, με παραπομπές στον R. 
J. E. C. Lefebvre des Noëttes, L’attelage. Le cheval de selle à travers les âges. Contribution à l'histoire de 

l’esclavage, Παρίσι 1931.
83. Γεωργικός Νόμος, εκδ. Medvedev (βλ. σημ. 56).
84. Πληροφορία των συναδέλφων W. Brandes και L. Burgmann (Απρίλιος 2008). 

Παρενθετικά σημειώνω ότι η καταγωγή και η σύνθεση του έργου είναι άδηλη- ελαιώνες δεν 
μνημονεύονται, αλλά προφανώς όχι λόγω του κλίματος, διότι στη § 61 αναφέρονται συκιές.

85. Βλ. Μ. Λεοντςινη, Ποιμένες και ποίμνια: Αντιλήψεις σχετικά με την κτηνοτροφία και 
τα προϊόντα της στο Βυζάντιο, στο Η ιστορία του Ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του. Γ 

τριήμερο εργασίας (Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005), Αθήνα 2008,169-191.
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άλλων86, ενώ η § 37 (αναφερόμενη στον βουν προς εργασίαν), σε συνδυασμό με 
τις § 62-64 (όπου γίνεται μνεία του άλωνος και εργαλείων όπως άροτρου, ύνής 
και ζυγού) δείχνει ότι η χρήση βοών εργατικών ήταν συνηθισμένη. Βουβάλια 
στον Γεωργικό Νόμο δεν αναφέρονται.

Άλλα νομοθετικά κείμενα δεν προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες 
χρήσιμες για το θέμα που μας απασχολεί. Αξίζει πάντως να σημειωθεί 
ότι το ’Επαρχικόν Βιβλίον (ΕΒ), το οποίο αντικατοπτρίζει λίγο ως πολύ την 
αγορανομική κατάσταση της Κωνσταντινούπολης στον 9ο και 10ο αιώνα, δεν 
κάνει μνεία των βοοειδών. Οι τίτλοι 15 (Περί των μακελαρίων) και 16 (Περί 
των χοιρεμπόρων) του ΕΒ πραγματεύονται αποκλειστικά μόνον τα πρόβατα 
και τα γουρούνια. Ούτε παραπομπές υπάρχουν σε εμπόριο με βόδια, ενώ κατά 
τα άλλα το ΕΒ κάνει συχνά χρήση παραπομπών. Είναι πάντως πιθανόν ότι σε 
μερικά κεφάλαια του ΕΒ ρυθμίζονται έμμεσα και δραστηριότητες που αφορούν 
τα βοοειδή και τα προϊόντα τους. Αναφέρω το κεφ. 12.8 (Περί σαπωνοπρατών) 
που πραγματεύεται τους εργαζόμενους έκ στέατος ζώων σαπώνιον, το κεφ. 14 
(Περί των λωροτόμων), το κεφ. 22, όπου στον τίτλο αναφέρονται εν άλλοις 
οι άσκοθυράριοι, το κεφ. 13.1 (Περί των σαλδαμαρίων) για το εμπόριον με 
ταριχευμένο κρέας87 88 και νεΰρον όπως με τυρί και βούτυρο, και τέλος το κεφ. 21 
(Περί των βόθρων)™· οι βόθροι έχουν ως κύριο καθήκον τη γνωμοδότηση για τη 
ποιότητα και την τιμή αγοράς εργατικών ζώων89.

86. Γεωργικός Νόμος (βλ. σημ. 56), §36 (αρπαγή), 38 (φόνος, κλάση), 41-42 (κλοπή), 43 
(διωγμός), 44-45 (σφαγή), 48 (ακρωτηριασμός), 50κ.ε. και 85 (διατάραξη νομής).

87. Πβ. Γεωπονικά, ιθ', Περί ταριχείας πάντων κρεών. Διδύμου, εκδ. Η. Beckh, Geoponica sive 
Cassiani Basi scholastici de re rustica eclogae, Λιψία 1895, κεφ. 9,510.

88. Βλ. J. Koder, «Wer andern eine Grube gräbt...“ Die Bezeichnung βόθρος im «Eparchikon 
Bibiion», in Fest und Alltag in Byzanz, εκδ. G. Prinzing - D. Simon, Μόναχο 1990, 71-76 u. 194-197, 
και T. Γ. Κολιας - Μ. Χρονη, TÒ επάγγελμα καί ή ονομασία των βόθρων στό Έπαρχικόν βιβλίον του 
Δέοντος Στ' του Σοφοϋ, ΕΕΒΣ 52 (2006), 379-390. Όμοιες με το κεφ. 21 διατάξεις βρίσκονται στον 
Τιπούκειτο, 19.10.25 (ό πιπράσκων υποζύγια ...), 27 (περί των βόθρων), 34 (ό πιπράσκων ύποζύγια 

...), βλ. Μ. Κριτου του Πατζή, Τιπούκειτος, εκδ. Fr. Dölger, Librorum LX Basilicorum summarium, 
Libri XIII-XXIII, Ρώμη 1929 (ανατ. 1967), 131-133. Ο A. Καρποζηλος, Περί αποπάτων, βόθρων και 
υπονόμων, στο Χρ. Αγγελιδη (επιμ.), Ή καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στήν 

ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, Αθήνα 1989, 335-352, δεν πραγματεύεται τον όρο με την 
έννοια του Έπαρχικοΰ Βιβλίου.

89. Τη μεγάλη του χαρά, άλλωστε, για την κατάργηση των δασμών εκφράζει, πολύ 
ενωρίτερα, αναφερόμενος σε διάταξη της Ειρήνης και ο Θεόδωρος Στουδίτης, σε επιστολή του 
προς την αυτοκράτειρα, χρονολογούμενη στο έτος 801: ούκέτι ai οδοί τελωνοΰνται,... ούκέτι οί 
πλωτήρες άπό ανατολών καί δυσμών καί βορρά έζορμώμενοι καί καταπλέοντες ύποπνίγονται, ώς αν



38 JOHANNES KODER

Προσωρινά συμπεράσματα

Συμπεραίνω προσωρινά και χωρίς αξίωση πληρότητας· τα βοοειδή ήταν 
σημαντικά για τους Βυζαντινούς κυρίως για τη χρήση τους ως ζώα εργασίας, 
για τη γεωργία καθώς και για τη μεταφορά φορτίων και εμπορευμάτων. Στον 
τομέα των τροφίμων το βοδινό κρέας δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο90, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τη σιωπή ορισμένων βυζαντινών πηγών, στις οποίες 
θα περιμέναμε τουλάχιστον μια μνεία (όπως π.χ. στα Πτωχοπροδρομικά 
ποιήματα). Οι Βυζαντινοί προτιμούσαν προφανώς το κοτόπουλο, το αρνί, το 
χοιρινό και το κατσικίσιο κρέας. Για τη διάδοση του βούτυρου, του τυριού και του 
γάλακτος ελάχιστες είναι οι έως τώρα γνωστές, χρήσιμες πληροφορίες· γενική 
όμως εντύπωση είναι, ότι οι Βυζαντινοί προτιμούσαν το τυρί, τον τραχανά και 
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα των προβάτων και των κατοικιών91.

εκ λαιμού τοίς στενοίς στομίοις τό τελωνούμενον άποδώσοντες: Θεόδωρός Στουδιτης, Ειρήνη βασιλίσση, 
εκδ. G. Fatouros, Theodorì Studitae Epistulae, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1992, επιστ. αρ. 7.45-57, σελ. 
25. Στην ίδια επιστολή (7.64κ.ε. σελ. 26) αναφέρει μεταξύ άλλων τα επαγγέλματα των συβότων, 
των προβατεμπόρων και γενικά των κρεοπωλών■ μολονότι δεν κάνει λόγο για μοσχάρια, ωστόσο, 
θα μπορούσαν και αυτά να πωλούνται από τους κρεοπώλες. Η επιστολή αναφέρει μερικά άλλα 
επαγγέλματα που απαντούν επίσης στο ΕΒ· αξίζει να παρατεθεί εδώ ολόκληρο το παράθεμα: 
Ειρήνη ίερόψυχε. ό αλιεύς τυχόν τρεις ίχθύας άνελκύσας καί τούτο πάντως πολλά κεκοπιακώς Si 
όλης ημέρας τον ένα ούκ άποτίννυσιν. ό τοξότης ή ό ίξευτής, οϋσπερ έθήρενσεν ολίγους τάχα όρνεις, 
έξ ών αύτω ή αναγκαία τροφή, άλογοθέτητος διαμένων εύζωήσειεν. ai στρατιώτιδες, τό οίκεΐον 

πένθος εχουσαι τής άνδρικής άποβολής, ούκ έπιθρηνήσουσι πικρώς την ύπέρ τού θανέντος ελεεινήν 
καί άπάνθρωπον έξαπαίτησιν. καί πάρειμι τούς συβότας, τούς προβατεμπόρους, τούς οίνοπράτας- έώ 

λέγειν τούς κρεοπώλας, τούς ίστουργοΰντας, τούς χαλκετύπους, τούς σκυτοτόμους, τούς δευσοποιούς, 
άρωματοπράτας τε καί αρχιτέκτονας, καί συλλήβδην είπείν άπασαν μέθοδον, όση κατά χρυσουργίαν, 

όση κατά ξυλουργίαν, όση κατά πάσαν άλλην ύλην επιθεωρείται (εκ. 7.57-68, σελ. 25κ.ε.).
90. Δεν υπάρχει όμως αμφισβήτηση ότι η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος δεν ήταν 

απαγορευμένη. Ρωμαϊκοί νόμοι και χριστιανικοί νομοκάνονες δεν γνωρίζουν την κατηγορία 
των ακάθαρτων τροφίμων. Βλ. Β. Crostini, What was kosher in Byzantium? στο Brubaker - 

Linardou (εκδ.), Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) (βλ. σημ. 37), 165-173, όπου αναιρεί τις σχετικές 
σκέψεις της Τ. Μ. Kolbaba, The Byzantine Lists: Errors of the Latins, Ουρμπάνα 2000,145-169.

91. Βλ. π.χ., τα αποτελέσματα των Ch. Bourbou - Μ. Ρ. Richards, The Middle Byzantine 
Menu: Palaeodietary Information from Isotopic Analysis of Humans and Fauna from Kastella, 
Greece, International Journal of Osteoarchaeology 17 (2007), 63-72, όπου παρέχονται ενδείξεις για 
την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, χωρίς όμως αυτά να διαφοροποιούνται ως προς 
την προέλευσή τους από πρόβατα, κατσίκια ή αγελάδες.



Βασιλική N. Βλυςιδου

Ο Χοίρος ως Σύμβολο Ευδαιμονίας του Βυζαντινού Ανθρώπου

Αντλώντας υλικό για την ανακοίνωσή μου από την «Τράπεζα Πληρο
φοριών Βυζαντινής Ιστορίας» του ΙΒΕ/ΕΙΕ, αναμενόμενο ήταν να βρεθώ 
αντιμέτωπη με ένα πλούσιο υλικό, που αφορά τον ίδιο το χοίρο και καλύπτει 
ένα ευρύτατο φάσμα των δραστηριοτήτων του βυζαντινού ανθρώπου: από τις 
πληροφορίες των Γεωπονικών, όπως ότι το ζώο υποφέρει από το ψύχος, ενώ 
διψά πολύ το καλοκαίρι ή ότι ένας κάπρος ήταν ικανός δέκα ποείν ύς εγκύους1, 
μεταφέρθηκα στη γενική άναίρεσιν των χοίρων που το 693/4 διέταξε ο χαλίφης 
'Abd al-Malik (684-705)2, στον κτηνοτρόφο και μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ 
Β' Τραυλό που προέλεγε ποιοι από τους νεογέννητους χοίρους θα γίνουν 
ευτραφείς και ποιοι όχι3, σε σκηνές βεβαίως κυνηγιού ή γλεντιού4, αλλά και 
στον χοίρου ταριχευθέντα μηρόν που μαζί με εγκόλπια ζητούσε ο εξόριστος ìzz 
al-DTn (1245-1261), το 1265, από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο για να δείξει ότι

1. Γεωπονικά, ιθ', Περί χοίρων. Φλωρεντινού, εκδ. Η. Beckh, Geoponica sive Cassiani Bassi 
scholastici de re rustica eclogae, Λιψία 1895, κεφ. 6. §1-7, 506-507.

2. Θεοφάνης, Χρονογραφία, εκδ. C. de Boor, Theophanis Chronographia, Λιψία 1883 (ανατ. Νέα 
Υόρκη 1980), 367.12· Μιχαήλ Σύρος, εκδ. J.-B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien, patriarche Jacobite 
d’Antioche 1166-1199, II, Παρίσι 1901 (ανατ. Βρυξέλλες 1963), τόμ. 2, 475. Για άλλες παράλληλες 
πηγές, βλ. C. Mango - R. Scott, The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern 

History AD 284-813, Οξφόρδη 1997, 513. Επίσης, βλ. D. J. Sahas, John of Damascus on Islam. The 

«Heresy of the Ishmaelites», Λέιντεν 1972,85 σημ. 5.
3. Συνεχεία Θεοφάνη, εκδ. I. Bekker, Theophanes Continuatus Chronographia, Βόννη 1838, 

43.18-20· Ιωάννης Σκυλιτζης, Σύνοψις ιστοριών, εκδ. I. Thurn, Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, 

Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1973, 25.18-20.

4. Ενδεικτικά, βλ. Ιωάννης Κινναμος, 'Επιτομή 'Ιστορίας, εκδ. A. Μεινεκε, Ioannis Cimami 

Epitome, Βόννη 1836, 127.9-15, 130.10-1 και Γεώργιος Ακροπολιτης, Χρονική συγγραφή, εκδ. Α. 

Heisenberg, Georgii Acropolitae Historia, Στουτγάρδη 1978, §11,18.10-13.
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είναι Χριστιανός5. Συχνές, επίσης, είναι οι μνείες του χοίρου που αφορούν στην 
πολεμική τέχνη: από τον Αγαθία που αναφέρει ότι το 552 οι Φράγγοι επιτίθενται 
εναντίον των στρατευμάτων του Ναρσή, παρατεταγμένοι ως συός κεφαλήν6, 
στον Κίνναμο, που παρέχει την πληροφορία ότι οι τεχνητοί λαμπτήρες του 
βυζαντινού στρατού λειτουργούσαν καλύτερα με χοιρινό λίπος7, και στον 
Παχυμέρη, που με εκφράσεις όπως συός τρόπον έπιτεθησομένους ή δίκην άγριων 
συών κατεσφάττοντο, δηλώνει τη σφοδρότητα των συγκρούσεων8.

Μολονότι ο ìzz al-Dîn, παραπέμποντας στη γνωστή απαγόρευση περί 
βρώσης χοιρινού στον ισλαμικό κόσμο9, ορεγόταν να φάει χοιρινό μπούτι για 
να φανεί Χριστιανός, στα αγιολογικά κείμενα και τα έργα εκκλησιαστικών 
ανδρών, είναι αυτονόητο ότι η εικόνα του χοίρου δεν μπορούσε να είναι 
ιδεώδης. Αν και δεν απουσιάζουν οι περιγραφές της καθημερινής ρουτίνας 
ανθρώπων που βόσκουν χοίρους, με γνωστότερο παράδειγμα αυτό του οσίου 
Ιωαννικίου10, σε δύο περιπτώσεις, και συγκεκριμένα στους Βίους του Πέτρου 
Ατρώας και του Ηλία Σπηλαιώτου, το ζώο είναι η μορφή που επέλεξε να πάρει 
ο Δαίμων11, ενώ, σύμφωνα με τα ασκητικά ιδεώδη, η ύπαρξη σε ιερούς χώρους

5. Γεώργιος Παχυμερης, Συγγραφικαι Ίστορίαι, εκδ. A. Failler, Georges Pachymeres, Relations 
historiques, Παρίσι 1984, IV.6, 347.9-15. Για τη χρονολογία, βλ. A. Failler, Chronologie et 
composition dans l’Histoire de Georges Pachymère, REB 39 (1981), 157-158.

6. Αγαθιας, Ίστορίαι, εκδ. R. Keydell, Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, Βερολίνο 
1967, βιβλ. 2, κεφ. 8, §8, σ. 51.6· βλ. J. D. Frendo, Agathias, The Histories, Βερολίνο-Ν. Υόρκη 1975, 

40.
7. Κινναμος, ’Επιτομή 'Ιστορίας, 195.19-196.2.

8. Παχυμερης, Συγγραφικαί Ίστορίαι, 1.19, 87.31-89.1-11.27, 201.12· IV.31, 431.9.
9. Από την πλούσια βιβλιογραφία για το θέμα ενδεικτικά, βλ. R. A. Lobban Jr., Pigs and 

their Prohibition, International Journal of Middle East Studies 26 (1994), 57-75 και Μ. H. Benkheira, 

Quelques interprétations anthropologiques du tabou du porc en Islam, στο De la domestication 

au tabou: le cas des suidés dans le Proche-Orient ancien, Παρίσι 2006, 233-44. Επίσης, υλικό περί 
χοίρου στις αραβικές πηγές παρουσιάζεται στη μελέτη του Η. Μ. Hässan, Ο χοίρος στην αραβική 
γραμματεία, ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 39 
(2007-2008), 513-553.

10. Βίος ’Ιωαννικίου, AASS, Nov. II, 333C. Βλ. επίσης, Βίος Λουκά Στυλίτου, εκδ. Η. Delehaye, 

Les saints stylites, Βρυξέλλες 1923 (ανατ. 1962), κεφ. 9, 204.3-6 και Βίος Παύλου Λάτρους, εκδ. Η. 
Delehaye, Vita S. Pauli junioris in monte Latro cum interpretatione latina Iacobi Sirmondi, AB 
11 (1892), κεφ. 3,23.

11. Βίος Πέτρου ’Ατρώας, εκδ. V. Laurent, La vie merveilleuse de Saint Pierre d’Atroa (t837), 
Βρυξέλλες 1956, κεφ. 79, 211.5-9- Βίος Ήλία Σπηλαιώτου, AASS, Sept. Ill, 872D.
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χοιρινού κρέατος εθεωρείτο μίασμα12. Στα γραπτά επιφανών ιεραρχών της 
μέσης βυζαντινής περιόδου, ο χοίρος μνημονεύεται μάλλον ελάχιστα. Συνή
θως, απαντάται κατά την παράθεση του εδαφίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου 
(7, 6): Μή δωτε το άγιον τοΐς κυσίν μηδέ βάλητε τούς μαργαρίτας υμών έμπροσθεν 
των χοίρων ...13 14, ενώ χοιρώδης χαρακτηρίζεται ο βίος ο παραδεδομένος ήδοναΐς 
παντοίαις14 και, κατά συνέπεια, η πολυγαμία, το προσφιλές θέμα του πατριάρχη 
Νικολάου Α' Μυστικού και του Καισαρείας Αρέθα15.

Ο τελευταίος μπορεί να χαρακτήριζε χοιρώδη άνθρωπο εκείνον που 
γαστρί το αγαθόν περιόριζε16, αλλά περιπτώσεις εκκλησιαστικών ανδρών, όχι 
ιδιαίτερα πεπεισμένων από τέτοια ιδεώδη, δεν λείπουν. Προς τα τέλη του 
10ου αιώνα ο μητροπολίτης Ηράκλειας Αρσένιος, ανεξάρτητα από το εάν 
σκεφτόταν τη γαστέρα του ή την οικονομική του ευμάρεια ή και τα δύο μαζί, 
ξάφριζε τις επισκοπές του, απαιτώντας εκλεκτά εδέσματα, μεταξύ των οποίων 
και γαλαθηνά χοιρίδια17. Το 12ο αιώνα, ο Ιωάννης Τζέτζης παραπονιόταν στον 
Νικηφόρο Σερβλία ότι στον τρίτο όροφο του σπιτιού, όπου διέμενε, κατοικούσε 
πολύτεκνος ιερέας, ο οποίος συντηρούσε και μερικά συίδια, περιλούοντας τον 
ατυχή Τζέτζη με ποταμούς ναυσιπόρους κάθε φορά που οι ένοικοι του άνω ορό
φου κατουρούσαν18. Το γεγονός ότι ο ιερέας είχε γουρουνόπουλα μέσα στο σπίτι

12. Βίος θεοδώρου Συκεών, εκδ. A. J. Festugière, Vie de Saint Théodore de Sykeôn, Βρυξέλλες 1970 
[BHG N. Auct. 1748], κεφ. 70, 57-8. Βλ. E. Kislinger, How reliable is early Byzantine Hagiography as 
an indicator of diet?, Αίπτυχα 4 [= Ώιδή. ’Αφιέρωμα εις Giuseppe Schirò] (1986-1987), 7.

13. Ενδεικτικά, βλ. Φώτιος, Βιβλιοθήκη, κώδ. 235, εκδ. R. Henry, Photius Bibliothèque, τόμ. 5, 
Παρίσι 1967,107.28-29 και 108.9-10- Αρεθας, εκδ. L. G. Westerink, Arethae archiepiscopi Caesariensis 
Scripta minora, Λιψία 1968-1972, τόμ. 1, 65.16-17 και Νικήτας Στηθατος, Εις την βίβλον των θείων 
ύμνων τοϋ οσίου πατρός ημών Συμεών, εκδ. Α. Kambylis, Symeon Neos Theologos Hymnen, Βερολίνο- 
Νέα Υόρκη 1976, 23.248-250. Επίσης, βλ. Βίος Στεφάνου Νέου, εκδ. M.-F. Auzépy, La vie d’Étienne 
le Jeune par Étienne le Diacre, Αλντερσοτ 1997, κεφ. 9, 98.20. Για την παράθεση του έλυμήνατο 

αυτήν σϋς έκ δρυμοΰ (Ψαλμοί, 79,14) ενδεικτικά, βλ. Βίος Στεφάνου Νέου, 27, σ. 124.21 και Μιχαήλ 

Ψελλος, Πρός τινα κάπηλον μεγάλαυχον καί φιλοσοφοΰντα διάκενα, εκδ. A. R. Littlewood, Michaelis 

Pselli Oratoria Minora, Λιψία 1985, αρ. 13, 50.34-35.
14. Φώτιος, Βιβλιοθήκη, κώδ. 235, ό.π., 108.31-36 και 109.26-29.

15. Νικόλαός Μυστικός, ’Emστολαί, εκδ. R. J. Η. Jenkins - L. G. Westerink, Nicholas I Patriarch of 

Constantinople Letters, Ουάσιγκτον 1973, αρ. 32, σ. 232.294 και 236.392. Αρεθας, Scripta minora (βλ. 
σημ. 13), τόμ. 1,115.14,158.26 και 193.5-7.

16. Αρεθας, ό.π., 334.16-17.

17. Λέων Συναλων, ’Em στολαί, εκδ. Μ. Vinson, The Correspondance of Leo, Metropolitan of Synada 

and Syncellus, Ουάσιγκτον 1985, αρ. 19, σ. 32.5-11 και 107-10 (σχόλια).
18. Ιωάννης Τζετζης, Έπιστολαί, εκδ. Ρ. Α. Μ. Leone, Ioannis Tzetzae Epistulae, Λιψία 1972, αρ. 

18, σ. 33.3-14. Βλ. Α. Καρποζηλος, Περί αποπάτων, βόθρων και υπονόμων, στο Χρ. Αγγελιδη (εκδ.),



42 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ

του και όχι στον τόπον τον πρέποντα, όπως έπραττε αρκετούς αιώνες πριν ο όσιος 
Ιωαννίκιος19, καθώς και τα περί συχνών παραβάσεων κατά την πώληση του 
χοιρινού κρέατος που θα εκτεθούν στη συνέχεια, γεννούν την εύλογη, κατά τη 
γνώμη μου, υποψία ότι τα συίδια ήταν μάλλον προσωρινοί «φιλοξενούμενοι» 
του ιερέα, ο οποίος σχεδίαζε να συμπληρώσει το οικογενειακό εισόδημά του με 
έναν, ίσως, όχι απόλυτα νόμιμο τρόπο.

Αν και γνωστή η προτίμηση των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων 
για το χοιρινό κρέας, το ίδιο το ζώο έγινε συνώνυμο με το βόρβορο και στις 
παροιμίες χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τον άσεμνο, τον εριστικό, τον 
απαίδευτο ή τον σκαιό20. Οι Βυζαντινοί τούς ακολούθησαν μόνο κατά το πρώτο 
σκέλος, όχι όμως και στο δεύτερο. Ο χοίρος ως δηλωτικό της ρυπαρότητας 
μνημονεύεται μάλλον ελάχιστα από τους βυζαντινούς συγγραφείς. Με τη 
σημασία των αρχαίων παροιμιών, τον εντοπίσαμε στο ποίημα/λίβελλο του 
Μιχαήλ Ψελλού προς τον Σαββάί'τη, όπου, μεταξύ των απίστευτων ύβρεων 
που του απευθύνει, επιστρατεύει και το ώ βορβόρου πλήθουσα χοφώδης φύσις21, 
και σε Επιστολή του Ιωάννη Τζέτζη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι δεν ξάπλωνε 
όπως τα γουρούνια μέσα σε βούρκους ή πλάι σε βόθρους22.

Από αυτοκράτορες, χοιρόβιοι χαρακτηρίστηκαν ο πολυπαθής Μιχαήλ Γ', 
αλλά μόνο από τον Κωνσταντίνο Μανασσή23, και ο Αλέξανδρος. Και στις δύο 
περιπτώσεις το χοιρόβιος παραπέμπει στον ατάσθαλο βίο που τους αποδόθηκε. 
Ο Αλέξανδρος, όμως, εισέπραξε το χοιρόβιος ή το χοίρων άνοητότερος24, επειδή 
τόλμησε να αλλάξει το συμβολισμό του αγάλματος του χάλκινου σύαγρου, 
που κοσμούσε τον Ιππόδρομο της βασιλεύουσας.

Ή καθημερινή ζωή ατό Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στήν έλληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, 

Αθήνα 1989, 347.
19. Βίος Ίωαννικίου, ό.π., 333C.
20. Βλ. Ε. Leutsch - F. G. Schneidewin, Corpus Paroemiographorum Graecorum, Γοττίγγη 

1839-1851 (ανατ. Χιλντεσάιμ 1965), τόμ. 1, 317, 318, 376 και τόμ. 2, 704-705.
21. Μιχαήλ Ψελλος, Τοϋ Ψελλοΰ προς τον Σαββαΐτην, εκδ. L. G. Westerink, Michael Psellus, 

Poemata, Λιψία 1992, αρ. 21, 262.87.

22. Ιωάννης Τζετζης, Έπιστολαί, εκδ. Leone (βλ. σημ 18), αρ. 4, σ. 7.14-16: ού γάρ εγώ παρ’ ϋδασι 

θολεροΐς παροικώ, ουδέ κατά τούς χοιρόφρονας βορβόρις ή βαρβάραις επαναπαύομαι,....
23. Κωνσταντίνος Μαναςςης, Σύνοψις χρονική, εκδ. Ο. Λαμψιδης, Constantini Manassis Breviarìum 

Chronicum, Αθήνα 1996, 271.5002.
24. Ιωάννης Ζωναρας, ’Επιτομή 'Ιστοριών, εκδ. T. Büttner-Wobst, Ioannis Zonarae Epitomae 

Historiarum, τόμ. 3, 456.14-457.6· βλ. και πιο κάτω, σημ. 37.
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Ήδη ο συνάδελφος Η. Αναγνωστάκης25 ανέφερε ότι ο αγριόχοιρος σε 
μυθολογικά και βιβλικά συμφραζόμενα αποτελεί την κατεξοχήν εμβληματική 
απειλή για τον προστατευμένο αμπελώνα, δηλαδή την αυτοκρατορία. 
Ανάλογη είναι και η ερμηνεία που παρέχει ο Αχμέτ στο ’Ονειροκριτικόν του 
για την εμφάνιση χοίρου και μάλιστα άγριου: για τους εξουσιαστές σήμαινε 
επικείμενη αντιμετώπιση με εχθρό δυνατόν καί πολυεξόπλιστον, ενώ για τους 
φτωχούς ή τόν κοινόν λαόν φόβο και θλίψη26. Η αρνητική αυτή σημασία της 
εμφάνισης χοίρου μπορεί να χαρακτηριστεί διαχρονική27 και φαίνεται ότι δεν 
περιοριζόταν μόνο στα όνειρα. Έτσι, στα τέλη του 6ου αιώνα, και συγκεκριμένα 
κατά την εκστρατεία του 592 στην Αγχίαλο28, η εμφάνιση τεράστιου αγριόχοιρου 
θεωρήθηκε κακός οιωνός για τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο, που μάταια είχε 
προσπαθήσει να «αποσπάσει» την εκδήλωση συμπαράστασης εκ μέρους του 
Υψίστου με κάποια ό'ψιν ενυπνίου29. Μετά την εξαφάνιση του θηρίου, ο δεινός 
ιππέας Μαυρίκιος είχε δίκιο να κάνει το σημάδι του σταυρού στο μέτωπό 
του, όπως συνήθιζαν οι Χριστιανοί, όταν επιτελείτο κάποιο θαύμα30. Ακόμη, 
άγριοι σνες δεν μπορούσαν παρά να είναι οι Αραβες που το 824 κατέλαβαν την 
Κρήτη31.

25. Βλ. στον παρόντα τόμο, σ. 195-233.
26. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, εκδ. F. Drexl, Achmetis Oneirocriticon, Λιψία 1925, 226.15-20.
27. Επί Αναστασίου Α' (491-518), ο κουβικουλάριος και πραιπόσιτος Αμάντιος είδε στο 

όνειρό του ότι σκοτώθηκε από αγριόχοιρο: Ιωάννης Μαλαλας, Χρονογραφία, εκδ. I. Thurn, Ioannis 

Malalae Chronographia, Βερολίνο-Νέα Υόρκη, 2000,335.50-58. Βλ. Γ. Καλοφωνος, Το ιστορικό όνειρο 
στο τέλος της αρχαιότητας: η Χρονογραφία του Μαλάλα και τα ’Ανέκδοτα του Προκοπίου, στο Δ. 
I. Κυρτατας (επιμ.), ’Όψις ενυπνίου. Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, 
Ηράκλειο 1993, 304-306.

28. Για τη χρονολογία βλ. Μ. Νυςταζοπουλου-Πελεκιδου, Συμβολή εις την χρονολόγησιν των 
άβαρικών καί σλαβικών επιδρομών έπί Μαυρίκιου (582-602), Σύμμεικτα 2 (1970), 160-161 και 

194.
29. Θεοφύλακτος Σιμοκαττης, Ιστορία, εκδ. C. De Boor - P. Wirth, Theophylacti Simocattae 

Historiae, Στουτγάρδη 19722, βιβλ. E', §16, 219.7-12- βλ. και Φώτιος, Βιβλιοθήκη, κώδ. 65, εκδ. R. 
Henry, Photius, Bibliothèque, Παρίσι 1959, τόμ. 1, 89.5-6.

30. Σιμοκαττης, Ιστορία, βιβλ. Ε', §16, σ. 220.4-16:... θηρίον παμμέγεθες (ΰς 5έ τοΰτο έτύγχανεν 

ον) έχώρει κατά του Καίσαρος. τοϋ το (νυν βασιλείου ίππου ύποταραχθέντος τη άθρόα τοΰ θηρίου άφίξει, 

της καθέδρας άποβαλεΐν τόν βασιλέα τόν επιβάτην κατεστασίαζεν. ... ό δέ αύτοκράτωρ τοΰ θηρίου 
άφανοΰς γενομένου έπί τό μέτωπον τοΰ σταυρού διατυπώσας τά σήμαντρα, ώς έθος έπί των παραδόξων 

Χριστιανοίς άπεργάζεσθαι, εϊχετο της βαδίσεως ταϋτά που θαυμάζων τά των έπηκολουθηκότων 

παράλογα.

31. Βίος Νικολάου Στουδίτου, PG 105, 876Β.
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Ωστόσο, δύσκολα ο χοίρος μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβολο συμφοράς 
και δυστυχίας. Οι Βυζαντινοί, όταν έβλεπαν στον ύπνο τους ότι περπατούσαν 
σαν γουρούνια, ανέμεναν χαράν ταχείαν32 και φαίνεται ότι επιδίωξη όλων, 
από τον αυτοκράτορα μέχρι τον τελευταίο πένητα, ήταν να δαμάσουν τον 
αγριόχοιρο, επίτευγμα που θα τους χάριζε κυριαρχία και άφθονο πλούτο32 33. 
Εκατόν σαράντα χρόνια μετά την άλωση της Κρήτης από τους άγριους 
σύας, ο Ρωμανός Β' αποδεικνύοντας την άοκνίαν, ευθύτητα, άνδραγαθίαν, 
άνδρίαν και αγαθότητά του, βρέθηκε στην ευτυχή θέση να σκοτώσει κατά 
τη διάρκεια κυνηγιού στα Ονωράτου παμμεγέθεις χοίρους τέσσαρας34. Η 
προσφορά συάγρων σε αυτοκράτορα ή η Θήρα τους από αυτόν σήμαινε την 
πάταξη ισχυρού αντιπάλου35 και δεν αποκλείεται η επιτυχία του Ρωμανού Β' 
να επιστρέψει στο παλάτι με λεία τέσσερις χοίρους να αποτελεί μνεία post 
eventum που συμβόλιζε τη μεγάλη νίκη της βασιλείας του, την απελευθέρωση 
δηλαδή της αραβοκρατούμενης Κρήτης. Είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, 
προφανές ότι ο χάλκινος σύαγρος, που οι Βυζαντινοί ήθελαν να βλέπουν στον 
Ιππόδρομο της βασιλεύουσας, όχι μόνο χωρίς αιδοία αλλά και χωρίς δόντια, 
το όπλο που είχε η φύση χαρίσει στο ζώο για να παλεύει, όπως αναφέρει ο 
Μιχαήλ Ψελλός36, συμβόλιζε την εξολόθρευση επικίνδυνου εχθρού και, 
συνεπώς, τη μακροημέρευση της αυτοκρατορίας και των ηγεμόνων της. Ο 
χοιρόβιος, όμως, αυτοκράτορας Αλέξανδρος, προσθέτοντας στο άγαλμα τα 
λείποντα μέρη, το μετέτρεψε σε «επίφοβο αντίμαχο», ο οποίος τον οδήγησε 
στο θάνατο δεκατρείς μήνες μετά από ακατάσχετη αιμορραγία από τη μύτη και 
τα γεννητικά του όργανα37.

32. Αχμετ, 'Ονειροκριτικόν (βλ. σημ. 26), 227.4-5.
33. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, 226.20-23: εί δέ ίδη τις, ότι έπωχείτο χοίρω άγρίω, ανδρα μέγιστον 

εχθρόν καταδουλώσει εί δέ έστιν ό ίδών πτωχός, εις ΰψος καί πλούτον μέγαν ήξει.

34. Συνεχεία Θεοφάνη, 472.14-21. Για τα Ονωράτου, βλ. R. Janin, Constantinople byzantine. 
Développement urbain et répertoire topographique, Παρίσι 19642,486 και T. Λουγγης, Θέμα Οπτιμάτων, 
στο Β. Βλυςιδου - Ε. Κουντουρα - Σ. Λαμπακης - Τ. Λουγγης - Α. Σαββιδης, Η Μικρά Ασία των θεμάτων. 
Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της 

Μικράς Ασίας (7ος-11οςαι.), Αθήνα 1998, 241.
35. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, 226.23-25: εί δέ ίδη ό βασιλεύς, ότι ονάγρους ήνεγκαν αύτώ ή αυτός 

έθήρασε κυνηγών, εχθρούς δυνατούς άναλόγως δεσμήσει καί συνάξει.

36. Μιχαήλ Ψελλος, Έγκώμιον εις τούς κόρεις, εκδ. Littlewood, Oratoria minora (βλ. σημ. 13), 
αρ. 29,108.20-21: λέοντες μέν γάρ ταίς φυσικαίς έπιθαρροΰσιν όρμαίς καί έλέφαντες τφ μεγέθει τού 
σώματος καί τοΐς όδοΰσιν οί σύες....

37. Συνεχεία Θεοφάνη, 379.12-21 και 380.14-16- Σκυλιτζης, 194.80-195.89 και 196.12-3- πβ. C. 
Mango, Antique Statuary and the Byzantine Beholder, DOP 17 (1963), 62- B. Flusin -J.-Cl. Cheynet, 

Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, Παρίσι 2003,164 σημ. 12.
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Αν για την αυτοκρατορία ο ευνουχισμένος σύαγρος συμβόλιζε την ισχύ 
της, για τον κοινό θνητό η βρώση του ήταν ένδειξη ευδαιμονίας, ακόμη και 
υγείας. Την προτίμηση των Βυζαντινών για το χοιρινό αποτύπωσαν ο Συμεών 
Σηθ που το χαρακτήρισε ενχυμον, εϋπεπτον και ήδύτατον, ιδιαίτερα όταν το ζώο 
ήταν ενός μόλις έτους και τρεφόταν με σύκα38, και, κυρίως, ο Μιχαήλ Ψελλός, 
ο οποίος, μολονότι είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα δυσπεψίας από τη 
βρώση του, το θεωρούσε ήδύ έκτόπως και το συνιστούσε από το κακοστόμαχον 
πρόβατον ή το δυσστόμαχον αίγειον κρέας39. Τις γαστρονομικές συνήθειές του 
αποκάλυπτε ο Ψελλός και σε επιστολή του προς τον καίσαρα Ιωάννη Δούκα, 
ισχυριζόμενος ότι το ϋειον κρέας μπορούσε να φαγωθεί ακόμη και σχεδόν 
ωμό40. Απευθυνόμενος δε σε κάποιον που από κάπηλος έγινε νομικός, δεν 
παρέλειψε να του επισημάνει ότι πρέπει πρώτα από όλα να ξέρει κανείς να 
γυρνά καλά τη σούβλα για να σερβίρει κρέας είτε αυτό είναι χοιρινό, είτε 
κατσικάκι41. Σε αντίθεση με μεγάλους άραβες γιατρούς που ισχυρίζονταν ότι 
τα κρέατα προκαλούσαν ασθένειες και προέτρεπαν σε βρώση πουλερικών42, 
οι Βυζαντινοί φαίνεται ότι είχαν τέτοια λατρεία για το χοίρειον κρέας, ώστε 
να του αποδίδουν και ιαματικές ιδιότητες που έθεταν τέλος στις κεφαλαλγίες

38. Συμεών Σηθ, Περί τροφών δυνάμεων, εκδ. B. Langkavel, De alimentorum facultatibus, Λιψία 

1868,119.16-120.16.
39. Μιχαήλ Ψελλός, Τοΰ σοφωτάτον Ψελλοΰ καί ύπερτίμον πόνημα ιατρικόν αριστον Si’ ιάμβων, 

εκδ. Westerink (βλ. σημ. 21), αρ. 9, σ. 197.202-207: "Απαν τρόφιμόν έστιν ϋειον κρέας,/γλίσχρον 8έ 

καί δύσπεπτον, ...· πβ. R. Volk, Der medizinische Inhalt der Schriften des Michael Psellos, Μόναχο 1990, 
64- βλ. ακόμη και το ανωνύμου συγγραφέα έργο, Περί χυμών, βρωμάτων καί πομάτων, εκδ. I. L. 
Ideler, Physici et medici graeci minores, Βερολίνο 1842 (ανατ. Άμστερνταμ 1963), τόμ. 2, 277.24-25: 
των δέ προβάτων ή σαρξ κακόχυμος καί περιττωματική, καί ή των αιγών ωσαύτως μετά δριμύτητος. 
Για το κείμενο αυτό, βλ. Η. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, τόμ. 2, 
Μόναχο 1978, 307 σημ. 24.

40. Μιχαήλ Ψελλός, Τω καίσαρι Δούκα, εκδ. Ε. Kurtz - F. Drexl, Michaelis Pselli Scripta Minora 

magnam partem adhuc inedita, τόμ. 2, Epistulae, Μιλάνο 1941, αρ. 233, σ. 284.1-5: πυνθάνομαι 8’ 
ούν ούχί πατρίς ή πολυύμνητος Παφλαγονία έστίν, όθεν έστι ταρίχη κρέα τά ϋεια; τί δ’ οϋν έγέλασας; 

μη ποτέ τι ώήθης; είσί καί παρ’ ήμΐν όδόντες, ούκ οπτά καί έφθά καί ταρίχη άλλα καί ώμά μικρού δείν 
ταΰτα θοινούμενοι- Βλ. Κ. Belke, Paphlagonien und Honórias, Βιέννη 1996,144.

41. Μιχαήλ Ψελλός, Εις τινα κάπηλον γενόμενον νομικόν, εκδ. Littlewood, Oratoria minora 

(βλ. σημ. 13), αρ. 14, 54.94-96: καί δαιτρός μέν ούκ αν ποτέ παραθείη κρειών πίνακας άείρας, ει 
μη γε πρότερον είδείη εύστρόφως τοίς όβελοΐς ταΰτα ύπέρ πυράς μεταλλάττειν, είτε χοίρεια εϊη είτε 
έρίφεια.

42. Βλ. E. Ashtor, Essai sur l’alimentation des divers classes sociales dans l’Orient médiéval, 
Annales, Économies, Sociétés, Civilisations 23/5 (1968), 1021.
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ή τις αιμορραγίες, ενώ η βρώση του συκωτιού του, συνοδευόμενου από 
κρασί, απέβαινε σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή, εφόσον ήταν αντίδοτο στα 
δηλητηριώδη δαγκώματα43.

Το ιδιαίτερα, όμως, αρεστό στους Βυζαντινούς χοιρινό κρέας δεν φαίνεται 
να ήταν αγαθό προσιτό σε όλους τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Από 
τις διατάξεις του Επαρχικού Βιβλίου περί λαθραίας πώλησής του σε άλλα μέρη 
της βασιλεύουσας, πλην του Ταύρου, ή σε οίκους αρχοντικούς44 και περί νόθευσης 
των ζυγαριών45 προκύπτει ότι αποτελούσε αντικείμενο συχνών παραβάσεων, 
στις οποίες εμπλέκονταν και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της βυζαντινής κοινω
νίας. Να σημειώσουμε δε ότι από τη διατύπωση των συγκεκριμένων διατάξεων 
του Επαρχικού Βιβλίου δεν φαίνεται οι παραβάσεις αυτές να γίνονταν μόνο 
σε περιόδους ένδειας, οπότε απαγορευόταν η αποθήκευσή του46. Ακόμη, από 
τη ρητή και δύο φορές αναφερόμενη στο Επαρχικό Βιβλίο απαγόρευση για 
τους μακελάριους να διαθέτουν στην αγορά χοίρους δεν εννοείται μόνο ότι 
οι απόπειρες των τελευταίων περί του αντιθέτου ήταν συνήθεις, αλλά και 
ότι η πώληση του χοιρινού ήταν πιο κερδοφόρα από όσο άλλων κρεάτων, 
όπως π.χ. των προβάτων, που οδηγούνταν κατά αγέλες στη Νικομήδεια ή την 
Κωνσταντινούπολη47 και τα οποία οι καταναλωτές μπορούσαν να αγοράσουν 
ολόκληρα48 49. Για τα κέρδη τους, εξάλλου, από την πώληση του χοιρινού έμειναν 
γνωστοί οι χοφόκωλοι49 και ρυπαροδίαιτοι Παφλαγόνες, που ήταν ικανοί ακόμη

43. Συμεών Σηθ, Περί τροφών δυνάμεων (βλ. σημ. 38), 120.19-121.8.
44. Έπαρχικόν Βιβλίον, εκδ. J. Koder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen, Βιέννη 1991,16.2 και 

16.4, σ. 124-126- βλ. Μ. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450, Καίμπριτζ 
1985, 563· 0. Schmitt, Zur Fleischversorgung Konstantinopels, JOB 54 (2004), 154-155.

45. Έηαρχικόν Βιβλίον, 16.6, σ. 126.
46. Έπαρχικόν Βιβλίον, 16.5, σ. 126: Οί τούς χοίρους σφάττοντες καί άπεμπολοΰντες μή 

άποτιθέτωσαν τά τούτων κρέα εις καιρόν ένδειας. Βλ. Τ. Γ. Κολιας - Μ. Χρονη, Τό Έπαρχικόν Βιβλίον 

Λέοντος Στ τοϋ Σοφού, Εισαγωγή, άπόδοση κειμένου στη νέα έλληνική, σχολιασμός, Αθήνα 2010, 

233.
47. Έπαρχικόν Βιβλίον, 15.3, σ. 124· βλ. A. Bryer, David Komnenos and Saint Eleutherios, 

Άρχείον Πόντου 42 (1988-1989), 173· πβ. G. Dagron, Ή αστική οικονομία άπό τον 7ο έως τον 12ο 
αιώνα, στο A. Ε. Λαϊου (γεν. εποπτεία), Οικονομική 'Ιστορία τού Βυζαντίου άπό τόν 7ο εως τόν 15ο 

αιώνα, τόμ. 2, Αθήνα 2006,133.
48. Βλ. J. Koder, Επαγγέλματα σχετικά με τον επισιτισμό στο Επαρχικό Βιβλίο, στο Ή 

καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο (ό.π., σημ. 18), 368.
49. Σ. Β. Κουγεας, Αί έν τοΐς σχολίοις του Αρέθα λαογραφικαί ειδήσεις, Λαογραφία 4 

(1912-13), 244- βλ. P. Magdalino, Paphlagonians in Byzantine High Society, στο Στ. Λαμπακης 

(εκδ.), Η βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), Αθήνα 1998,141-142.
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και στον Άδη να κατέλθουν για το σκοπό αυτό50. Σίγουρα, είναι δύσκολο να 
υπάρξουν ασφαλή στοιχεία για τη διάρθρωση των τιμών και ιδιαίτερα των 
ζώων51. Ωστόσο, από τις κερδοσκοπικές αυτές τάσεις γύρω από την πώληση ή 
μεταπώληση του χοιρινού κρέατος και από την παρατήρηση της C. Morrisson 
και του J.-Cl. Cheynet52 ότι το γουρούνι ήταν αρκετά ακριβό ζώο, δεδομένου ότι 
αποκλειστικός προορισμός του ήταν η σφαγή, διαφαίνεται ότι ήταν περίπου 
«απαγορευμένο» είδος για τους οικονομικά ασθενέστερους, για τους οποίους 
το μόνο που απέμενε ήταν να το «τρώνε» στα όνειρά τους, αρκούμενοι στο 
ευτελές ωμό λαρδί53.

Αν, όμως, το ωμό λαρδί ήταν η τροφή των φτωχών και των δούλων, ως 
άρτυμα φαγητών ήταν ιδιαίτερα αρεστό54. Στην κατανάλωση λαρδιού και γενικά 
χοιρινού κρέατος πρέπει να όφειλε την προσωνυμία Λαρδύς ο επιφανέστατος 
συγκλητικός Κωνσταντίνος, η οικία του οποίου κάηκε το 602 από τα πλήθη 
της Κωνσταντινούπολης55. Όταν ο λαός απέδιδε στον Κωνσταντίνο την 
προσωνυμία Λαρδύς, φαίνεται ότι με τον τρόπο αυτό στηλίτευε τον πλούτο 
του, που τού επέτρεπε να ικανοποιεί τις συνήθεις και ακριβές γαστρονομικές 
προτιμήσεις του. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να εννοήσουμε και για τον αρχι- 
σατράπη της Κρήτης Θεοφάνη τον Λαρδότυρο, επί Κωνσταντίνου Ε'56.

50. Τιμαρίων ή περί των κατ’ αύτόν παθημάτων, εκδ. R. Romano, Pseudo-Luciano, Timarione, 
Νεάπολη 1974 (επανέκδοση, στο La Satira Bizatina dei secoli XI-XV, Τουρίνο 1999), 47, σ. 92:... των 
έν μακέλλω καί ρυπαροδιαίτων Παφλαγόνων, οϊ κέρδος ίχν ήγήσωνται το μετά χοφείου κρέατος καθ’ 

'Άιδου στέλλεσθαι- βλ. Hendy, Studies (βλ. σημ. 44), 55.

51. Βλ. J.-Cl. Cheynet - E. Malamut - C. Morrisson, Prix et salaires à Byzance (Xe-XVe siècle), 
στο V. Kravari - J. Lefort - C. Morrisson (εκδ.), Hommes et richesses dans l’empire byzantin, τόμ. 2: 
VIIIe-XVe siècle, Παρίσι 1991, 349.

52. C. Morrisson - J.-Cl. Cheynet, Τιμές καί άμοιβές στον βυζαντινό κόσμο, στο Οικονομική 
Ιστορία τοΰ Βυζαντίου (ό.π., σημ. 47), 652. Για τιμές χοιρινού κρέατος το 14ο αιώνα στην Κρήτη, 
βλ. X. Γαςπαρης, Οι επαγγελματίες του Χάνδακα κατά τον 14ο αιώνα. Σχέσεις με τον καταναλωτή 
και το κράτος, Σύμμεικτα 8 (1989), 97.

53. Θεόδωρός Στουδιτης, Κατήχησις επιτάφιος εις την εαυτού μητέρα, PG 99, 888C: '14 δέ περί

δούλων καί δουλίδων, πολύς ο λόγος, βουλομένω μοι φράζειν, όσα εκείνη ώμήρετο, διέτρεφεν, έπότιζε, 
ένεδίδυσκεν, ώς ούδείς πολύ των άλλων, καί εί λίαν φιλανθρώπων ούχ ώς ετυχεν άρτω καί οίνω καί 

λάρδω δεξιούμενη, το έφημερήσιον σιτηρέσιον.....
54. Βλ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 63-64.

55. Σιμοκαττης, Ίστορίαι, Η', 9, σ. 300.16-23· Θεοφάνης, 288.19-21- Πασχάλιον Χρονικόν, εκδ. L. 
Dindorf, Chronicon Paschale, Βόννη 1832,694.7-9. Για τη σταδιοδρομία του, βλ. J. R. Martindale, The 

Prosopography of the Later Roman Empire, τόμ. ΠΙΑ: A.D. 527-641, Καίμπριτζ 1992, 347-348.
56. Βίος Στεφάνου Νέου, (βλ. σημ. 13), κεφ. 58, σ. 160.13 και 258 με τις σημ. 378-9, όπου και 

σχετική βιβλιογραφία.
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Μιλώντας για προσωνυμίες που προέρχονταν από τη λέξη χοίρος ή 
είχαν σχέση με αυτόν, η άποψη ότι παρέπεμπαν είτε σε κάποια ομοιότητα με 
το συμπαθές ζώο και τις συνήθειές του, είτε σε κάποια σχετική ενασχόληση 
μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη. Κάτι τέτοιο ισχύει για τον τελευταίο οπαδό 
του Θωμά Σλάβου, τον Χοιρέα57, και τον επί Μιχαήλ Γ πατρίκιο Ιμέριο τον 
Χοίρο, ο οποίος όφειλε το παρατσούκλι του στην αγριότητα του προσώπου του, 
σύμφωνα με τη Συνέχεια Θεοφάνη, αλλά αν προσθέταμε και στις «επιδόσεις» 
του δεν θα είχαμε τελείως άδικο, εφόσον ο Ιμέριος μπορούσε να πέρδεται 
τόσο ηχηρά, ώστε να βυθίζει στο σκοτάδι τη βασιλική τράπεζα58. Μειωτική, 
επίσης, θεώρησε ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης59 την προσωνυμία Χοιροβοσκός, 
που αποδόθηκε στον οικουμενικόν διδάσκαλον των αρχών του 9ου αιώνα, 
Γεώργιο60.

Ωστόσο, με το γεγονός ότι επαγγέλματα συναφή με την προώθηση στην 
αγορά χοιρινού κρέατος ήταν κερδοφόρα και ότι το χοιρινό αποτελούσε 
εκλεκτό έδεσμα, που βρισκόταν συχνά στο τραπέζι ευκατάστατων Βυζαντινών 
και, κατά συνέπεια, αποτελούσε ένδειξη ευμάρειας61, πρέπει, κατά τη γνώμη 
μου, να συνδέεται η ακόλουθη διαπίστωση: από τον 7ο μέχρι το 12ο αιώνα,

57. Συνεχεία Θεοφάνη, 71.21-72.2-Σκυλιτζης, 41.87-95-βλ-J. Signes Codoner, El periodo delsegundo 
iconoclasmo en Theophanes Continuatus. Anâlisisy comentario de los très primeros libros de la crònica, 

Άμστερνταμ 1995, 283.
58. Συνεχεία Θεοφάνη, 172.15-21.
59. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, PG 136, 509ΑΒ: ουδέ σεμνόν yoöv τι aihoi όνομα χαριζόμενοι τφ καί 

φιλοπόνω έκείνω καί μεγαλοφώνω φιλοσοφώ άνδρί οϋς έγώ μισώ, καθά καί άλλους οι καί τινα σοφόν 
διδάσκαλον παλαιόν..., φερόμενοι φθάνω Χοιροβοσκόν έπωνόμασαν.

60. Για τον Γεώργιο Χοιροβοσκό, βλ. ενδεικτικά, S. Ronchey, Those «Whose Writings 
were Exchanged»: John of Damascus, George Choeroboscus and John «Arklas» according 
to the Prooimion of Eustathius’s Exegesis in Canonem Iambicum de Pentecoste, στο Cl. Sode - S. 

Takäcs (εκδ.), Novum Millennium. Studies on Byzantine History and Culture dedicated to Paul Speck, 

Άλντερσοτ, 2001, 327-336.
61. Γενικά, την κρεοφαγία ως προνόμιο της βυζαντινής αριστοκρατίας αποδεικνύουν τα 

παραδείγματα του Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτη, που ως μοναχός πια στη μονή Περιβλέπτου το μόνο 
που τον ενοχλούσε ήταν η αποχή από το κρέας, και του Αλεξίου Αξούχ, ο οποίος δεν μπορούσε 
να στερηθεί τα αρτύσιμα εδέσματα ακόμη και κατά τις ημέρες της νηστείας- βλ. Αννα Κομνηνη, 

Άλεξιάς, εκδ. D. R. Reinsch - A. Kambylis, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 2001, βιβλίο Γ, §1, 87.18-191 και 
Νικήτας Χωνιατης, Διήγησις χρονική, εκδ. I. A. Van Dieten, Nicetae Choniatae Historia, Βερολίνο-Νέα 
Υόρκη 1975, 145.16-146.29 αντίστοιχα. Για το εάν το κρέας είχε περιορισμένη ή όχι θέση στη 
δίαιτα των Βυζαντινών, βλ. Μ. Γερολυματου, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), 

Αθήνα 2008, 67, με τη σχετική βιβλιογραφία.
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αν εξαιρέσουμε όσους φέρουν το οικογενειακό επίθετο Χοιροσφάκτης62, 
προσωνυμίες, που σχετίζονταν με το χοίρο, αποδόθηκαν σε λίγα πρόσωπα63, 
τα οποία μάλιστα είχαν υψηλή κοινωνική θέση και ήταν συνδεδεμένα με το 
αυτοκρατορικό περιβάλλον, όπως ο πατρίκιος και μέγας εταιρειάρχης Ιωάννης 
Χοιρινάς επί Ρωμανού Β'64. Αξιοπρόσεκτο δε είναι ότι ο βραχύς κατάλογος 
περιλαμβάνει και έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, τον Καισαρείας (?) 
Θεοφάνη, τον επονομαζόμενο Χοιρινό, ο οποίος το 931 απέσπασε με τέχνασμα 
την υπογραφή του πατριάρχη Τρύφωνος65. Το επίθετο του αριστοκρατικής

62. Πέραν των μνημονευόμενων μελών της οικογένειας από τους: G. T. Kolias (Léon 

Choerosphactès, magistre, proconsul et patrice, Αθήνα 1939, 17), A. P. Kazdan (Social’nyi sostav 
gospodstvujuscego klassa Vizantii XI-XIIvv., Μόσχα 1974, 91, 107, 135), J.-Cl. Cheynet (Pouvoir et 
contestations à Byzance [963-1210], Παρίσι 1990, 172, 297 σημ. 75, 230 σημ. 192, 383, 385) και I. 
Vassis (εισαγωγή στην έκδοση του Περί θεολογίας συγγράμματος του Λέοντος Χοιροσφάκτη, 
Βερολίνο-Ν. Υόρκη 2002, 2 σημ. 6-9), ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:

α) Χοιροσφάκτης, «δορυφόρος» Λέοντος Ε' ή Θεοφίλου: Βίος Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, εκδ. 
Σ. Α. Παςχαλιδης, Θεσσαλονίκη 1991,106.8-9- βλ. F. Winkelmann - R.-J. Lilie - Cl. Ludwig - Th. Pratsch 

- I. Rochow - B. ZiELKE κ. ά., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867), 
τόμ. 6, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1999-2002.

β) Νικήτας Χοιροσφάκτης, πρωτοσπαθάριος και στρατηγός Ελλάδος, ΙΟος/l 1ος αι., J. 
Nesbitt - Ν. Oikonomides, Catalogue of the Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and at Fogg Museum of 
Art, Ουάσιγκτον 1994, τόμ. 2, 8.51.

y) Λέων Χοιροσφάκτης, πατρίκιος, δομέστικος εξκουβίτων, επί Ρωμανού Γ Αργυρού: 
Ιωάννης Σκυλιτζης, 380.92-4-1. Jordanov, Pecatite ot strategijata v Preslav (971-1088), Σόφια 1993, αρ. 

419.
δ) Ευστράτιος Χοιροσφάκτης, μάγιστρος, πρωτασηκρήτης και πρωτονοτάριος του 

δρόμου, επί Ρωμανού Α' Διογένη: Μιχαήλ Ατταλειατης, Ιστορία, εκδ. Ε. Bekker, Michaelis Attaliotae 
Historia, Βόννη 1853,167.13-14- Συνεχεία Σκυλιτζη, εκδ. Ευδ. Τςολακης, Ioannes Skylizes Continuatus, 
Θεσσαλονίκη 1968,152.1-2- Μιχαήλ Ψελλος, Τφ μαγίστρω Εύστρατίω καί πρωτονοτάριοι τοϋ δρόμου 
τφ Χοιροσφάκτη, εκδ. Κ. Ν. Σαθας, Μιχαήλ Ψελλοΰ ιστορικοί λόγοι, έπιστολαί, MB, τόμ. 5, επιστ. αρ. 
124, σ. 372.

ε) Ιωάννης (ή Κωνσταντίνος) Χοιροσφάκτης, (πρωτο)πρόεδρος (2ο μισό 11ου αι): βλ. 
Studies in Byzantine Sigillography 8 (2003), 157.

63. Βλ. Winkelmann κ.ά., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, όπου εκτός από τον 
προαναφερθέντα Χοιροσφάκτη (βλ. προηγούμενη σημ.) και τον μάγιστρο Λέοντα (# 4527), 
έχουν καταγραφεί τρία ακόμη πρόσωπα: # 1072 (Χοιρέας), 2200 (Γεώργιος Χοιροβοσκός) και 2591 
(Ίμέριος ό Χοίρος).

64. Συνεχεία Θεοφάνη, 470.1-3- βλ. P. Karlin-Hayter, L’hétériarque. L’évolution de son rôle du 
De Cerimoniis au Traité des Offices,]ÔB 23 (1974), 102 [= Studies in Byzantine Political History, Λονδίνο 

1981, XVIII].
65. Σκυλιτζης, 226.30-227.53. To 931, αρχιεπίσκοπος Καισαρείας ήταν ο Αρέθας. Για το θέμα 

αυτό, βλ. V. Stankovic, When was Theophylaktos Lakapenos born?, JOB 55 (2005), 67-69.
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καταγωγής Δέοντος Χοιροσφάκτη66 μόνο ο Αρέθας στον υβριστικότατο λίβελ- 
λο, που του αφιέρωσε, το ερμήνευσε ως τον άνδρα που τοίςχοφώίοιςέναριστεύει 
καί συμφθείρεται67.

Εξάλλου, στον Τιμαρίωνα, τη γνωστή σάτιρα όχι μόνο της λαιμαργίας 
των Βυζαντινών, αλλά και της κοινωνικής ανισότητας68, δεν είναι τυχαίο ότι 
η πρώτη και η τελευταία σκηνή της καθόδου του Τιμαρίωνος στον Άδη έχει 
σχέση με το χοιρινό κρέας που γεύονται αριστοκράτες: από το χονδροειδές 
θέαμα του πλούσιου γέρου από τη Φρυγία, που απήλαυνε το παστό χοιρινό 
βουτηγμένος μέσα στο λίπος69, στα εκλεπτυσμένα γούστα του ρήτορα και 
ύπατου των φιλοσόφων Θεοδώρου Σμύρνης, ο οποίος παρήγγελνε τρυφερή 
παντσέτα από θηλυκό γουρουνάκι γάλακτος70.

Καταλήγοντας, πιστεύω ότι το θρεπτικότατο71 και εύγευστο χοιρινό κρέας 
ήταν συνώνυμο με την ευδαιμονία, που όμως οι μεσαιωνικές συνθήκες δεν 
μπορούσαν να εξασφαλίσουν σε όλους. Γερά κρατημένοι από τις απολαύσεις 
της επίγειας ζωής, οι εύποροι Βυζαντινοί, ακόμη και στην περίπτωση που, 
πεπεισμένοι ή φοβισμένοι από τα κηρύγματα της Εκκλησίας, απείχαν από τον 
χοιρώδη βίο, φαίνεται πως δυσκολεύονταν να φανταστούν ότι η κατάκτηση 
της αιώνιας δόξας δεν θα είχε ως έπαθλο τουλάχιστον ένα γουρουνόπουλο.

66. Βλ. Kolias, Léon Choerosphactès, 16-19.

67 Αρεθας, Scripta minora, τόμ. 1, 21, σ. 205.18-20:... - οϋτω γάρ αν καί τό έπώνυμον ύμών 

επαληθεύει ό Χοφοσφάκτης, τοίς χοφιδίοις έναριστεύων καί σνμφθειρόμενος- βλ. Σ. Κουγεας, Ό 

Καισαρείας Άρέθας καί τό εργον αύτοΰ, Αθήνα 1913,24.
68. Βλ. Στ. Λαμπακης, Οί καταβάσεις στον κάτω κόσμο στή βυζαντινή καί στη μεταβυζαντινή 

λογοτεχνία, Αθήνα 1982, 82-87 και 101 σημ. 18.
69. Τιμαρίων, εκδ. Romano (βλ. σημ. 50), 17-18, σ. 65-66.

70. Τιμαρίων, 46, σ. 91. Για τον Θεόδωρο Σμύρνης, βλ. Λαμπακης, ό.π., 103, σημ. 23.

71. Περί χυμών, βρωμάτων καί πομάτων (βλ. σημ. 39), 266.16-17- πβ. Lobban, Pigs and their 
Prohibition (βλ. σημ. 9), 64.



Τηλέμαχος K. Λουγγης

Περί Ιχθύων και Αλιείας Διάφορά

Τα σύμβολα εξουσίας που δέχονται οι άρχοντες των Αρμενίων προς 
τού 'Ρωμαίων βασιλεως, είναι σύμφωνα με τον Προκόπιο, χλαμύς ή έξ ερίων 
πεποιημένη, ούχ οια των προβατίων έκπέφυκεν, άλλ έκ θαλάσσης συνειλεγμένων. 
πίννους τα ζώα καλέΐν νενομίκασιν1. Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το 
αναντικατάστατο που πρέπει να αποτελούσε τότε για τους Αρμένιους ένα 
ηγεμονικό ένδυμα με συστατικά της κατασκευής του από ζώα της θάλασσας. 
Η έκπληξη και ο θαυμασμός καλύπτουν εδώ την πραγματική αξία της 
μνείας, που δεν έχει σχέση ούτε με ιατρική, ούτε με μαγειρική. Υλικό από μια 
μηχανογραφημένη «Τράπεζα πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» είναι φυσικό 
να παρέχει παραδείγματα, των οποίων η ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί κατά 
πολλούς τρόπους.

Ωστόσο, τόσο η ιατρική, όσο και η μαγειρική κατέχουν δικαιολογημένα 
σημαίνουσες θέσεις σε όλες τις περιόδους της Γενικής Ιστορίας όλων των 
γεωγραφικών περιοχών της Γης και το ίδιο συμβαίνει σχετικά με όλα τα 
προϊόντα του υδάτινου περιβάλλοντος2, όπου υδάτινο περιβάλλον —θάλασσα, 
λίμνες και ποταμοί— υπάρχει. Η εξέταση όμως του υδάτινου περιβάλλοντος 
σε σχέση με όσους έμβιους οργανισμούς παράγει ανάγεται μάλλον στη γενική 
και ειδική αντίληψη για τη φύση που έχει ο άνθρωπος, στην περίπτωσή μας 
ο μεσαιωνικός άνθρωπος, καθώς και στις εντυπώσεις και τα συναισθήματα

1. Προκοπιος, Περί κτισμάτων Γ', εκδ. J. Haury - G. Wirth, Procopü Ceasariensis opera omnia, 

Λιψία 1964,1,19-20, σ. 85.
2. Μ. Kokoszko, Ryby i ich znaczenie w zyciü codziennym ludzi poznego antyku i wczesnego 

Bizancjum (ΠΙ-VII w.), Wydawnictwo Uniwersitetu Lódzkiego, Lodz 2005 (στο εξής: Kokoszko, 

Ryby), πραγματεία που περιλαμβάνει πάνω από 500 όρους που σημαίνουν ή υποσημαίνουν 
ψάρια- A. Karpozelos, Realia in Byzantine Epistolography X-XII c., BZ 77 (1984), 20-37.
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που η φύση τού προκαλεί. Στους πολιτισμούς που άνθισαν στις μεσογειακές 
ακτές, ιδιαίτερα στον ελληνορωμαϊκό και στο βυζαντινό, τα ψάρια και τα 
άλλα προϊόντα της φύσης που ο άνθρωπος συναντούσε μέσα στο νερό δεν 
αποτελούσαν μόνο αντικείμενο της ιατρικής και της μαγειρικής, δηλαδή 
της ανθρώπινης διατροφής3, αλλά και στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος 
που επηρέαζαν, κάποιες φορές μάλιστα αποφασιστικά, τη ζωή του κάτω από 
διάφορες συνθήκες4.

Σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα επικρατούσαν συνήθως δια
φορετικές συνθήκες, όπως και διαφορετικοί ποταμοί παράγουν, όχι σπάνια, 
διαφορετικά ψάρια ο ένας από τον άλλο. Προς τα τέλη της Αρχαιότητος π. χ., η 
Δυτική Μεσόγειος πρέπει να διέθετε πλούσια αποθέματα ψαριών σε αντίθεση 
με την Ανατολική, ιδιαίτερα με το Αιγαίο. Ανεξάρτητα από τη διαχρονική και 
παραδοσιακή της σχέση με την θάλασσα, η κυρίως Ελλάδα, ιδιαίτερα αυτή 
που αγγίζει το Αιγαίο, όσο περίεργο κι αν φαίνεται αυτό, πρέπει να τρεφόταν 
κυρίως με παστά ψάρια από τον Εύξεινο Πόντο5. Θα μπορούσε το τελευταίο

3. Θα μπορούσαν εδώ να αναφερθούν: ο Αρχέστρατος ο Γελαίος (γύρω στο 330 π.Χ.), 
φοβερός γαστρονόμος, συγγραφέας της Ήδυπάθειας, έργου που μεταφράστηκε στα λατινικά από 
τον τραγικό Έννιο με τίτλο Hedyphagetica (βλ. Archestrato di Gela I, Testimonianze e frammenti 
(επιμ. 0. Montanari), Università degli studi di Bologna, 1983, π.χ. με διάφορες μνείες ψαριών, 
όπως για τον καρχαρία-σκυλόψαρο = κνων καρχαρίας, απ. 38, σ. 32, απ. 57 και 57α, 58, σ. 38, 
κ.ε.)· βλ. Ρ. Brandt, Archestratus Gelensis, Corpusculum Poesis epicae Graecae, Λιψία 1888,114-190. 0 
Ξενοκράτης από την Αφροδισιάδα της Καρίας (ίος αι.), έγραψε Περί τής άπό των ένυδρων τροφής. 
Πόνημα με τον ίδιο τίτλο, όπου ταξινομούνται τα έμβια όντα των υγρών τόπων, έγραψε και 
ο Γαληνός ο Περγαμηνός (2ος αι.), βλ. Αδ. Κοραης, Ξενοκράτους καί Γαληνοΰ, περί τής άπό των 

ένυδρων τροφής (εισαγωγή Γ. Χριστοδούλου), Χίος 1998. Τα κείμενα του Αρχέστρατου και των 
Ξενοκράτους και Γαληνού οφείλω στο φίλο και συνεργάτη μου Στ. Λαμπάκη. 0 Ορειβάσιος 
ο Περγαμηνός, γιατρός του αυτοκράτορα Ιουλιανού (361-363), ο Αέτιος ο Αμιδηνός (6ος αι.) 
προσωπικός γιατρός και αυλικός και ο Παύλος ο Αιγινήτης (7ος αι.) που αντέγραψε κύρια τον 
Γαληνό, χωρίς να στερείται και πρωτοτυπίας. Για τους γιατρούς αυτούς, βλ. A. Diamantopoulos, 

The Effect of Medicine, in particular the Ideas about Renal Diseases, on the «Well-being» of 
Byzantine citizens, στο M. Grünbart - E. Kislinger - A. Muthesius - D. Ch. Stathakopoulos (εκδ.), 
Material Culture and Well-being in Byzantium (400-1453). Proceedings of the International Conference 

(Cambridge 8-10 September 2001), Βιέννη 2007, 95-97.
4. Πβ.Ε. Kislinger, Gastgewerbe und Beherbergung in frühbyzantinischer Zeit. Eine realienkundliche 

Studie aufgrund hagiographischer und historiographisher Quellen (δακτυλ. διατρ.), Βιέννη 1982, 
75-76· Ο Ιδιος, «Ernährung, Byzantinisches Reich», Lexikon des Mittelalters, Μόναχο-Ζυρίχη 1985, 
τόμ. 3,2171-2174.

5. Kokoszko, Ryby, 397 και 432.
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αυτό παράδοξο να συσχετιστεί με τη μεγάλη φτώχεια και εγκατάλειψη που 
είχε επικρατήσει στον ελλαδικό χώρο ακόμη και πριν από την εποχή του 
Ιουστινιανού, οπότε, σύμφωνα με τα ’Ανέκδοτα του Προκόπιου, δεν κτίστηκε 
εκεί ούτε μια δημόσια οικοδομή6, καθώς και με τις αρκετά μεταγενέστερες 
μνείες: του Θεοφάνη, ότι στον ποταμό Κούφι (Kuban?) άλιεύεται το ξυστόν 
βουλγαρικόν όψάριν7, ότι στον ποταμό Άτελ, που εκβάλλει στον Τάναϊ (Don?), 
άγρεύεται τό λεγόμενον μουρζοΰλιν8, αλλά και του Πορφυρογέννητου και του 
Ιωάννη Τζέτζη, ότι στη Μαιώτιδα αλιεύεται το ψάρι βερζίτικον9. Όλες αυτές οι 
μνείες παραπέμπουν σε αλιεία σπάνιων ψαριών πέρα από τις νότιες ακτές του 
Εύξεινου Πόντου, ενώ άλλη μνεία από την ίδια πηγή μάς πληροφορεί ότι στις 
ακτές της Δαλματίας οι κάτοικοι ζουν κυρίως από την αλιεία10, και ακόμη ότι 
στις εκεί ζουπανίες, χρησιμοποιούν συνήθως πλοιάρια με δίχτυα11. Αντίθετα, 
δεν έχουμε αντίστοιχες μνείες για ανάλογες δραστηριότητες στο Αιγαίο, 
που τα μεγάλα κύματά του δείχνουν να εντυπωσιάζουν τον Κωνσταντίνο 
Πορφυρογέννητο, ώστε στο Περί θεμάτων έργο του να τα παρομοιάζει με 
βουνά(!)12. Σε ό,τι όμως αφορά τη Δυτική Ελλάδα, που δεν την αγγίζει το 
Αιγαίο, ορισμένα σχόλια στο Στράβωνα, ίσως του Αρέθα, αναφέρονται σε

6. Προκοπιος, 'Ανέκδοτα, εκδ. J. Haury - G. Wirth, Historia Arcana, Procopii Ceasariensis opera 

omnia, Λιψία 1963, 26, 31-33, σ. 163-164.
7. Θεοφάνης, Χρονογραφία, εκδ. C. de Boor, Theophanis Chronographia, Λιψία 1883 (ανατ. 

Νέα Υόρκη 1980), 357.8-9· πβ. J. Kalitsunakis, Όψον und Όψάριον. Ein Beitrag zur griechischen 
Semasiologie, Festschrift für Univ. Prof. Hofrat Dr. P. Kretschmer. Beiträge zur griechischen und 
lateinischen Sprachforschung, Βιέννη-Λιψία-Νέα Υόρκη 1926, 96-107, ιδιαίτερα 104.

8. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 357.5.

9. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Προς τον ίδιον υιόν 'Ρωμανόν, εκδ. Gy. Moravcsik - R. J. H. 
Jenkins, Constantini Porphyrogeniti, De administrando imperio, Ουάσινγκτον 1967 (στο εξής: DAI), 
42, 86-89, σ. 186: Εις δέ τό άνατολικώτερον μέρος τής Μαιώτιδος λίμνης εισέρχονται πολλοί τινες 
ποταμοί, δ τε Τάναϊς ποταμός ... έν ώ καί τό βερζίτικον άλιεύεται■ Ιωάννης Τζετζης «Χιλιάδες», Περί 

ταρίχων ιχθύων ώξιανών, εκδ. P. Α. Μ. Leone, Ioannis Tzetzae Historiae, Νεάπολη 1968, αρ. XIII, 
466.90-92: Ώζιανούς ίχθύας μοι ταρίχους είναι νόει,/οϊπερ βαρβάρως καί κοινώς βερζίτικα καλούνται- 

D. J. Georgacas, Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms Botargo, 
Caviar and Congeners (A linguistic, Philological and Culture-historical Study), Αθήνα 1978,122-128.

10. DAI 30, 58-60,0.142.

11. DAI 30,106-108, σ. 144· πβ. Φ. Κουκούλες, Έκ του αλιευτικού βίου των Βυζαντινών, ΕΕΒΣ 
18 (1948), 28-40.

12. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων, εκδ. A. Pertusi, Costantino Porfirogenito De 
thematibus, Βατικανό 1952 (στο εξής: De them.), XVII, 30-33, σ. 83.



54 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ

κάποιες λίμνες σε θαλάσσια απόσταση δεκαέξι μιλίων από την Πάτρα13, όπου 
υπάρχει άγαθή άγρα ιχθύων14, και εδώ είναι περίπου φανερό ότι πρόκειται για 
τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η οποία, τον δέκατο αιώνα, μοιάζει να 
τροφοδοτεί τη σχετικά αξιόλογη, τότε, πόλη του Αγίου Ανδρέα.

Αρχικά, λοιπόν, φαίνεται ότι το ψάρεμα ήταν αποδοτικό για τους 
Βυζαντινούς κυρίως σε κλειστούς όρμους, κόλπους και λίμνες, όπου τα νερά 
ήταν ήρεμα και πιο προσιτά, όπως, άλλωστε, υποδηλώνει και η επισήμανση του 
Κωνσταντίνου Ζ' για τα τεράστια κύματα του Αιγαίου, η οποία και παραπέμπει 
στο γνωστό μεσαιωνικό δέος απέναντι στην ανοιχτή θάλασσα. Γύρω στα μέσα 
του δέκατου αιώνα επίσης μνημονεύονται ψάρια από τον κόλπο του Ναυπλίου15 
και πιστοποιείται μια εμφανώς συχνή αποστολή ψαριών —με διάκριση σε 
μεγάλα και μικρά— ως δώρα ανάμεσα σε εκκλησιαστικούς άνδρες16, μια 
παράδοση κραταιά και ακατάλυτη δια μέσου των αιώνων. Στη στροφή από τον 
ενδέκατο στο δωδέκατο αιώνα ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Θεοφύλακτος φαίνεται 
ότι στέλνει ψάρια και σε κοσμικούς αξιωματούχους, σε μεγάλες ποσότητες17, 
ενώ η λίμνη της Αχρίδος/Λυχνιδού έχει, σύμφωνα με τον Σκυλίτζη, ιχθύων

13. Λιουτπρανδος, Legatici 59, εκδ. Ρ. Chiesa, Liudprandi Cremonensis Antapodosis, Homelia 

paschalis, Historia Ottonis, Relatio de legatione Constantinopolitana, Corpus Christianorum 
Continuatio Mediaevalis 156, Turnhout 1998, a. 214, όπου η αντίστοιχη απόσταση Ναύπακτού 
από Πάτρα ορίζεται σε δεκαοκτώ μίλια (Patras alio maris litore decem et octo miliaribus distare 
prospeximus).

14. A. Diller, Scholia on Strabo, Studies in Greek Manuscript Tradition, Άμστερνταμ 1983, 
39, X459D: amai ai λίμναι καταντικρύ Πατρών δυτικώτερον εαρινή δύσει δίαρμα εχουσαι θαλάσσης 
έκκαίδεκα μιλίων, άφ’ών πολλή καί άγαθή άγρα ιχθύων κομίζεται δσαι ήμέραι ταις Πάτραις.

15. J. Darrouzès, Épistoliers byzantins du Xe siècle, Παρίσι 1960, VII, αρ. 18.14-16, σ. 286: ιχθύς 
άμβλυωπίας, άτε παρά της πατρίδος καί παρ’ ύμών, άγαπητώς άπελάβομεν νάρδω τε καί θυμιάμασι 

τον τήν ψυχήν ευώδη δεξιωσάμενοι.
16. Darrouzès, Épistoliers, III, αρ. 19.13, σ. 181, αρ. 45.13, σ. 200, VII, αρ. 46.5, σ. 316, VIII, αρ. 

6.16, σ. 323, IX, αρ. 29.14, σ. 365, IX, αρ. 32.14, σ. 367· πβ. F. Tinnefeld, Zur kulinarischen Qualität 
byzantinischer Speisefische, στο Studies in the Mediterranean World. Past and Present, Hitotsubashi 
University, Τόκιο 1988, 155-170, όπου εξαίρονται οι υπηρεσίες που προσέφερε η έκδοση από 
τον μεγάλο K. Krumbacher του βυζαντινού πονήματος «Όψαρολόγος» (Das byzantinische 

“Fischbuch"), του 13ου-14ου αιώνα, στη διαλεύκανση του προβλήματος, πόσα και ποιά από τα 
γνωστά κατά την ελληνική Αρχαιότητα ψάρια ήταν επίσης γνωστά ώς το τέλος του βυζαντινού 
Μεσαίωνα.

17. Θεοφύλακτος Αχριδος, Έπιστολαί, εκδ. P. Gautier, Theophylacte d’Achrida Lettres, Θεσσαλο
νίκη 1986, αρ. 12.32-33, σ. 169, αρ. 13.17-20, σ. 171, αρ. 72.48-49, σ. 391, αρ. 105.1-2, σ. 521, αρ. 

119.1-2, σ. 551.
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πλήθος άμύθητον18. Σε ό,τι αφορά την Κωνσταντινούπολη19 πρέπει και εκεί να 
παρουσιάζονταν κάποιες σημαντικές δυσκολίες ανάλογα με τις εποχές, όπως 
κατά τη μετάβαση από τον πέμπτο προς τον έκτο αιώνα, οπότε η πρωτεύουσα 
ταλαιπωρήθηκε, σύμφωνα με τον Προκόπιο, για περισσότερο από πενήντα 
χρόνια, από κήτος τεράστιο μήκους τριάντα και πλάτους δέκα πήχεων, που 
βύθιζε τα πλοία, προξενώντας μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Στο τέλος, 
εξοντώθηκε από τους κατοίκους, καθώς εξώκειλε στις εκβολές του Σαγγάριου, 
κυνηγώντας μια αγέλη από δελφίνια και καταβροχθίζοντας μερικά από αυτά. 
Ακινητοποιημένο καθώς ήταν πια και βυθισμένο στη λάσπη, το κήτος, που 
οι κάτοικοι είχαν ήδη ονομάσει «Πορφύριον», κατακερματίστηκε με αξίνες 
και κάποιοι μάλιστα το γεύθηκαν20. Και μόνον η μνεία αυτού του κήτους από 
τον Προκόπιο, ιστορικό με κλασικές και σε κάποιο βαθμό ορθολογιστικές 
καταβολές, συνεπικουρεί στη διαπίστωση ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν καθόλου 
αλιείς ανοιχτών θαλασσών.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία από την ποικιλία της ιχθυολογικής ονομα
τολογίας έχει η απευθείας σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο βρίσκονται τα ψάρια. Συγγραφείς, όπως ο Προκόπιος, που συνηθίζουν 
να περιγράφουν με εμβρίθεια ορισμένες ιδιομορφίες του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος περιοχών, γνωστών ώς σήμερα για την ιχθυοπαραγωγή τους, 
όπως η Εύβοια και η Χαλκίδα21, αποσιωπούν ο,τιδήποτε σχετικό με αλιεία ή 
ψάρια, ενώ, αντίθετα, φροντίζουν να το υποδηλώνουν, όταν πρόκειται για 
την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη22. Μικρά ψάρια (ΐχθύδια) μνημονεύονται 
σε δεξίωση του επισκόπου της Ραιδεστού το δέκατο αιώνα23· το θαλάσσιο 
όμως περιβάλλον της Ραιδεστού θα περιγράφει με αρκετό λυρισμό και

18. Ιωάννης Σκυλιτζης, Σύνοψις ιστοριών, εκδ. I. Thurn, loannis Scylitzae Synopsis Historiarum, 
Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1973, 358.

19. Βλ. G. Dagron, Poissons, pêcheurs et poissoniers de Constantinople, στο C. Mango - G. 
Dagron (εκδ.), Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-Seventh Spring Symposium of 
Byzantine Studies, Oxford, April 1993, Variorum Ashgate, Λονδίνο 1995, 57-76.

20. Προκοπιος, Περί πολέμων Ζ', εκδ. J. Haury - G. Wirth, Procopii Ceasariensis opera omnia, 

Λιψία 1963, 29, 9-15, σ. 424.
21. Προκοπιος, Περί χτισμάτων Δ', 3,17-20, σ. 114.
22. Ο Νικήτας Χωνιατης, Χρονική Διήγησις, εκδ. I. A. van Dieten, Nicetae Choniatae Historia, 

Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1975, 504, μνημονεύει ίχθύας νεαλέίς καί δελφίνες, προς τήν ίεράν 
Κωνσταντινούπολή κάκείθεν ές τα τού προ Πόντου τρυφερά χωρία.

23. Darrouzès, Épistoliers, III, αρ. 19.12-13, σ. 181 (= εκδ. Μ. Ρ. Vinson, The Correspondence of Leo 

Metropolitan ofSynnada and syncellus, Ουάσιγκτον 1985, αρ. 19.15-16, σ. 32).
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χωρίς οποιαδήποτε μνεία για αλιεία από τον ιστορικό Μιχαήλ Ατταλειάτη, 
έναν αιώνα αργότερα24. Όπως φαίνεται, η αλιεία στα νερά της Προποντίδας 
ήταν διαχρονικά έντονη, μολονότι σταματούσε αναγκαστικά, π.χ. με την 
απειλητική άφιξη εκεί του αραβικού στόλου, για να ξαναρχίσει αμέσως μετά, 
όπως προκύπτει από μνεία του Θεοφάνη για το έτος 71825.

Η γενικά αγαστή γειτνίαση της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας με τη 
θάλασσα τονίζεται με πολλούς τρόπους: στον Ανάπλου, όπου η θάλασσα είναι 
εξαιρετικά ήσυχη, ευνοούνται οι συναλλαγές με τους εμπορευόμενους από 
τη θάλασσα (οι των έμπορων θαλάσσιοι)· αυτοί, οδηγώντας τις βάρκες τους ώς 
την πέτρινη προκυμαία, διαπραγματεύονται από το κατάστρωμα με όσους 
βρίσκονται στην ξηρά26. Το πιθανότερο εδώ είναι ότι πρόκειται για ψαράδες. 
Νοτιότερα από τον Ανάπλου, στην παραλία της αυλής των Άρκαδιανών 
(θέρμες-βαλανείον, που ίδρυσε ο αυτοκράτορας Αρκάδιος27), όπου η θάλασσα 
είναι βαθιά και πλώιμη ώς την πλακόστρωτη κρηπίδα, αυτοί που περιπλέουν 
την περιοχή μπορούν, προσεγγίζοντας, να ανοίξουν συζήτηση με τους 
περιπατητές28 σε ένα απόλυτα ειδυλλιακό περιβάλλον. Πολύ νωρίτερα από 
την εμφάνιση των Αράβων, το 582, παρατηρείται στα νερά της πρωτεύουσας 
μεγάλη αφθονία ενός μόνου είδους ψαριού, που ονομάζεται τόνος, έτσι που 
μπορούσε κανείς να πιάσει τους τόνους με τα χέρια· για ένα κεράτιο, μπορούσε 
κανείς να αγοράσει έναν τόνο με βάρος εννιά λίβρες29! Λίγα χρόνια αργότερα, 
ο πατρίκιος και στρατηγός Φιλιππικός, γαμπρός του αυτοκράτορα Μαυρίκιου 
από την αδελφή του30, δημιούργησε στη Χρυσόπολη ένα ιδιωτικό, όπως 
φαίνεται, ιχθυοτροφείο31· το παράδειγμά του θα ακολουθήσει, το δέκατο

24. Μιχαήλ Ατταλειατης, 'Ιστορία, εκδ. I. Bekker, Michaelis Attaliotae Historia, Βόννη 1853, 

277-278.
25. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 397.

26. Προκοπιος, Περί χτισμάτων Α', 8, 7-9, σ. 34.
27. Marcellinus comes, 394 (MGH AA, XI, 63).
28. Προκοπιος, Περί χτισμάτων A', 11, 2-5, σ. 41-42.
29. Ιωάννης Εφέσου, Έχχλησιαστιχή 'Ιστορία, III, XLV, 133-134- Μιχαήλ Σύρος, εκδ. J.-B. Chabot, 

Chronique de Michel le Syrien, patriarchejacobite d’Antioche 1166-1199, Παρίσι 1901 (ανατ. Βρυξέλλες 
1963), τόμ. 2, Χ.19, σ. 352: Il y eut dans la mer une pêche abondante d’une seule espèce de poisson, qu'on 
appelait tonos, tellement nombreuse qu’on y puisait et on les tirait comme d’un tas de froment ou comme 

d’un vase. Ils furent assez nombreux pour servir de nourriture. Pour un χεράτιον on pouvait acheter 

un thon de 9 livres- πβ. D. Stathakopoulos, To Have and to Have not: Supply and Shortage in the 
Centres of the Late Antique World, στο Grünbart κ.ά., Material Culture (όπως σημ. 3), 217.

30. Για το πρόσωπο αυτό, βλ. PIRE III, 1022-1026.
31. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 272.22-25.
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αιώνα πια ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος, ιδρύοντας 
ιχθυοτροφείο (κρατικό;) στον Βουκολέοντα, στα θαλάσσια, δηλαδή, τείχη προς 
την Προποντίδα, τα οποία και διακόσμησε, με ζωόμορφα γλυπτά (ζωδίοις)32. Ο 
παππούς του πάλι Βασίλειος Α' φαίνεται ότι αποκατέστησε στον αρχικό τους 
προορισμό τις τρεις παλαιές δεξαμενές των ανακτόρων —είχαν επιχωματωθεί 
περισσότερο από δυο αιώνες πριν από τον Ηράκλειο—, διοχετεύοντας 
άφθονο νερό και προσθέτοντας ίχθύας προς τέρψιν καί άγραν των βασιλέων33. 
Η ποικιλία διαφόρων ειδών ψαριών συμβαδίζει με τη σπανιότητα ορισμένων 
περιζήτητων από αυτά34, εξ ου και η ονοματολογία τους είναι εκτενέστατη35. 
Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι —πέρα από έκτακτες εξαιρέσεις όπως 
αυτή του 582 με την αφθονία του τόνου— οι κάτοικοι της πρωτεύουσας στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία τρέφονται με παστό/αλατισμένο ψάρι, που 
ήταν αρκετά φθηνότερο από το φρέσκο36. Δεν χρειάζεται να επεκταθεί κανείς 
εδώ στο Έπαρχικόν Βιβλίον, σχετικά με τους ιχθυεμπόρους37. Στο κείμενο 
που γνωρίζουμε ως Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως και όπου περιγράφεται το 
περιβάλλον σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, σημειώνεται ότι πριν 
ο Ρωμανός Α' Λακαπηνός ιδρύσει τη μονή του Μυρελαίου, ο τόπος μύριζε 
ψάρι τόσο πολύ, ώστε ο κόσμος το αποκαλούσε... Ψαρέλαιον38. Έξω από τα

32. Συνεχεία Θεοφάνη, εκδ. I. Bekker, Theophanes Continuatus Chronographia, Βόννη 1838, 

447.3-4: καί τον Βουκολέοντα ζωδίοις, έκ διαφόρων τόπων άγαγών, έκαλλώπισεν, κάκεϊσε 

ίχθυοτροφεΐον έποίησεν.

33. Συνεχεία Θεοφάνη, 338.7-9.

34. Βλ. Dagron, Poissons (όπως σημ. 19), 58. Ο Kislinger (Gastgewerbe und Beherbergung, 
όπως σημ. 4, 77-88), ο Tinnefeld (Zur kulinarischen Qualität byzantinischer Speisefische, όπως 
σημ. 16, 158 κ.ε) και, κυρίως, ο Kokoszko (Ryby, όπως σημ. 2) σε όλη σχεδόν την έκταση του 
βιβλίου του δίνουν και οι τρεις μια μεγάλη ονοματολογική ποικιλία των ψαριών. Εξάλλου ο 
Kislinger, «Ernährung, Byzantinisches Reich» (όπως σημ. 4), θεωρεί ότι τα εδώδιμα ψάρια των 
Βυζαντινών ήταν περίπου σαράντα.

35. Βλ. τον εκτενή κατάλογο στον Kokoszko, Ryby, 24 κ.ε· πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, Αθήνα 1952,
79-86.

36. G. G. Litavrin, Kak ziti Vizantiicy, Μόσχα 1974, 27.
37. J. Koder, ’Επαγγέλματα σχετικά μέ τον επισιτισμό στο Βυζάντιο, στο Χρ. Αγγελιδη (επιμ.), 

Ή καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στήν ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, 

Αθήνα 1989, 363-371.
38. Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Τ. Preger, Scriptores originimi Constantinopolitamrum, 

Λιψία 1907 (ανατ. Νέα Υόρκη 1975), III, §134, σ. 258· πβ.ψ Koder-Τη. Weber, Liutprand von Cremona 
in Konstantinopel. Untersuchungen zum griechischen Sprachschatz und zu realienkundlichen Aussagen 

in Seinen Werken, Βιέννη 1980, 88.
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τείχη της πρωτεύουσας, οι κάτοικοι της Προποντίδας θα είναι ικανοί προς τα 
τέλη του δωδέκατου αιώνα να μετατρέπουν τά προς ιχθύων άγραν παρ’ αυτών 
ναυπηγούμενα σκάφη είς πολεμιστήριους, παρ’ όλο που οι ιχθύων άγρευταί 
δεν μπορούν, βέβαια, να συγκριθούν με τους πολεμιστές επί μακρών νηών39. 
Σύμφωνα με τον Ιωάννη Καμινιάτη, στις αρχές του δέκατου αιώνα, οι λίμνες 
στον περίγυρο κυρίως της Θεσσαλονίκης —και όχι η ανοικτή θάλασσα!—, 
τρέφουσιν ϊχθύας καί μικρούς καί μεγάλους καί τοίς εΐδεσι διαφόρους καί πολλούς 
τώ πλήθει, τοις τε γείτοσι κώμαις καί αυτή δε τη πόλει δαψιλεστάτην άποπληροϋνται 
τράπεζαν40. Σχετικά με τη ρύθμιση των τιμών των ψαριών σε κάθε τόπο, ο 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης αναφέρει, στα τέλη του δωδέκατου αιώνα, κάποιον 
Μανουήλ Αβούδιμο, ο οποίος είναι άνήρ τής ιχθύων τιμής μελόμενος41, ενώ, 
λίγο νωρίτερα, ο Ιωάννης Τζέτζης είχε καυτηριάσει ορισμένες μαυραγορίτικες 
συνήθειες και πρακτικές, που φαίνεται ότι επικρατούσαν στις αγοραπωλησίες 
των κοινών ψαριών μέτριου μεγέθους, όπως είναι τα σκουμπριά42. Σκόμβροι, 
πηλαμύδαι, θύνναι (τόνοι), μαινίδια (γρέτσες), άφύαι (μαρίδες) και λάβρακα 
μνημονεύονται και σε κείμενο του δωδέκατου αιώνα, που επίσης αναφέρεται 
στη Θεσσαλονίκη, στον διάλογο Τιμαρίων, —έργο μάλλον του Νικόλαου 
Καλλικλή43—, κάτι που υποδηλώνει τη μεγάλη δημοτικότητα των ψαριών 
αυτών, που δεν είναι και τόσο ακριβά στην αγορά και, κατά συνέπεια, τη 
μεγάλη ζήτησή τους από τα λαϊκά στρώματα44.

39. Νικήτας Χωνιατης, Χρονική Διήγησις, 380.18-381.31- πβ. Κουκούλες, Έκ τοΰ άλιευτικοΰ βίου 
των Βυζαντινών (όπως σημ. 11), 37, σημ. 3.

40. Ιωάννης Καμινιατης, Είς την άλωσιν τής Θεσσαλονίκης, εκδ. G. Bôhlig, Ioannis Caminiatae De 
expugnatione Thessalonicae, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1973,7.50-58· πβ. A. Κωνςταντακοπουλου, Βυζαντινή 

Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία, Γιάννενα 1996.
41. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Περί της 'Αλώσεως Θεσσαλονίκης, εκδ. St. Kyriakidis (με ιταλική 

μετάφραση V. Rotolo), Eustazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica, Παλέρμο 1961, 

92.16-17.
42. ΙωάννηςΤζετζης, Έπιστολαί, εκδ. Ρ. Α. Μ. Leone, bannis TzetzaeEpistulae, Λιψία 1972, επιστ. 

αρ. 57, 81.13-82.2- πβ. Ε. Παπαγιαννη, Μοναχοί και μαύρη αγορά στο 12ο αιώνα. Παρατηρήσεις σε 
προβλήματα του Επαρχικού Βιβλίου, Βυζαντιακά 8 (1988), 64.

43. Τιμαρίων ή περί των κατ’ αυτόν παθημάτων, εκδ. R. Romano, Pseudo-Luciano, Timarione, 
Νεάπολη 1974 (επανέκδοση, στο La Satira Bizatina dei secoli XI-XV, Τουρίνο 1999), §21.538-542. 

Για τον Τιμαρίωνα βλ. Στ. Λαμπακης, Οι καταβάσεις στον κάτω κόσμο στη βυζαντινή καί στή 

μεταβυζαντινή λογοτεχνία, Αθήνα 1982, 82-87.

44. Τα ίδια ψάρια περίπου αναφέρει και ο Πτωχοπροδρομος, εκδ. Η. Eideneier, Ptochoprodromos, 

Κολωνία 1991, IV, 236-237.
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Ορισμένες δυσάρεστες συγκυρίες επισημαίνονται ήδη από τη δύσκολη 
βασιλεία του Ηράκλειου και ακόμη λίγο πιο πριν: το 609, από τη μεγάλη 
παγωνιά που επικρατούσε στην πρωτεύουσα και στα περίχωρα, βγήκαν στη 
στεριά πολλά νεκρά ψάρια45. Νεκρά ψάρια που ξεβράστηκαν μετά από σεισμό 
στην ακτή του Ελλησπόντου είχε ήδη αναφέρει ο εκκλησιαστικός ιστορικός 
Ευάγριος για το έτος 47746 καθώς και ο Προκόπιος, κατά το μεγάλο σεισμό του 
55 147. Επί Ηράκλειου, επίσης, όλα τα ζώα μαζί και τα ψάρια που, θεωρητικά 
τουλάχιστον, θα έπρεπε να βρίσκονται στο στοιχείο τους, δείχνουν τελείως 
ανυπεράσπιστα στις πλημμύρες των ποταμών και παρασύρονται μαζικά από τον 
Σαγγάριο που ξεχειλίζει, όπως προκύπτει από το Βίο του Θεόδωρου Συκεώτη48. 
Στη μακροσκελή αυτή αγιολογική πηγή των αρχών των «Σκοτεινών αιώνων» 
τονίζεται ότι η ευλογία των διχτυών από τον άγιο αποτελεί προϋπόθεση για 
μια καλή ψαριά49. Αντίθετα, ένα ψάρι μπορεί να χρησιμεύσει στους κακούς, εφ’ 
όσον το δηλητηριάσουν προηγουμένως, και ως όργανο δολοφονίας αγίων50, 
επειδή η τροφή των εκκλησιαστικών ανδρών αποτελείται σε μεγάλο βαθμό 
από ψάρια. Η μονή της Μεγίστης Λαύρας, πολύ αργότερα επί Παλαιολόγων, θα 
φτάσει στο σημείο να διαθέτει ώς 60 ιχθυοτροφεία (βιβάρια)51, ενώ οι πάροικοί 
της θα διαθέτουν, όπως φαίνεται, πολύ περισσότερα52. Γενικά, αφού θαυμάσουν 
τα ψάρια του πελάγους και χορτάσουν (εις κόρον μεταλαβόντες) οι μοναχοί, 
ευχαριστούν το Θεό, σημειώνεται στο Βίο του Νικήτα πατρικίου53. Στην αμέσως 
επόμενη παράγραφο του ίδιου Βίου και καθώς οι ψαράδες επιστρέφουν με άδεια 
χέρια τις παραμονές του Πάσχα, οι μοναχοί, που ανησυχούν, καθησυχάζονται

45. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 297.11-12.

46. Ευάγριος, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, εκδ. J. Bidez - L. Parmentier, Ecclesiastical History, Λονδίνο 
1898 (ανατ. Άμστερνταμ 1964), A', 17, σ. 27.

47. Προκοπιος, Περί πολέμων Η', 25, 21-22, σ. 628: ιχθύες έν τη γή άπελείποντο, ώνπερ ή ό'ψις 
άήθης παντάπασιν οϋσα τοις τήδε άνθρώποις τερατώδης τις εδοξεν είναι, οϋς δή εδωδίμους είναι 

οίόμενοι άνείλοντο μεν ώς έψήσοντες, θέρμης 5έ αυτών τής εκ τοϋ πυράς άψαμένης ές ίχωράς τε καί 
σηπεδόνας ού φορητάς τό σώμα δλον άποκεκρίσθαι ξυνέπεσεν.

48. Βίος θεοδώρου Συκεών, εκδ. A. J. Festugière, Vie de Théodore de Sykéôn, Βρυξέλλες 1970, 

141.10-14.
49. Βίος Θεοδώρου Συκεών, 158.46.
50. Βίος Θεοδώρου Συκεών, 38.1-5.
51. Actes de Lavra IV, εκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos - D. Papachryssanthou, Παρίσι 

1982,163.
52. Dagron, Poissons (όπως σημ. 19), 59, σημ. 18.
53. Βίος Νικήτα πατρικίου, εκδ. D. Papachryssanthou, Un confesseur du second iconoclasme. 

La vie du patrice Nicétas (t 863), TM 3 (1968), 329, §1.
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από τη διαβεβαίωση του ηγουμένου ότι ο Θεός θα [έπιχο]ρηγήσει αυτά που 
θα φάνε την ημέρα της μεγάλης γιορτής- πράγματι, τη Μεγάλη Πέμπτη, 
ένας μοναχός κατέβηκε στις όχθες του τοπικού ποταμού (στην Κατησία της 
Βιθυνίας) και εκεί μεγίστου περιτυχών ιχθύος τον έστειλε στον ηγούμενό του. 
Νέες δοξολογίες και αίνοι για το θαύμα (έν θαύματι δοξάζοντες καί αίνοϋντες τον 
Θεόν)54 και, από ό,τι φαίνεται, τα ψάρια της Βιθυνίας θεωρούνταν νοστιμότατα, 
είτε προέρχονταν από λίμνες, είτε από ποταμούς ή από τη γειτονική, κατά 
τεκμήριο ήρεμη, καθότι σχεδόν κλειστή, θάλασσα55.

Στο τελευταίο αυτό παράδειγμα πρόκειται για ψάρια του τοπικού 
ποταμού και, από ό,τι αφήνουν να διαφανεί οι πηγές, τα ποταμίσια ψάρια 
ήταν εξ ίσου περιζήτητα με τα θαλασσινά, αν όχι και περισσότερο- όχι τόσο 
επειδή θεωρούνταν εύγευστα, αλλά επειδή η αλιεία τους συνεπαγόταν 
σαφέστατα λιγότερους κινδύνους και κόπο από όσους η θαλάσσια αλιεία και 
επειδή πρέπει να κόστιζαν λιγότερο από τα θαλασσινά56. Σύμφωνα με τον 
Ιωάννη Κίνναμο π.χ. ο ποταμός Θύβρις, που φτάνει μέχρι το Δορύλαιον της 
Φρυγίας, τροφοδοτεί την περιοχή με νερό και τους αλιείς με πλήθος ιχθύων57. Η 
πληροφορία αυτή του Κίνναμου για τον δωδέκατο αιώνα επιβεβαιώνεται από 
χωρίο των τριών θεωρούμενων ως στρατιωτικών έργων του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου (Très tractatus), όπου μνημονεύεται η μόνιμη φροντίδα των 
έξκουσσάτων έκτοϋ θέματος τού Όψικίου έκ τού χωρίου Τέμβρη, να ψαρεύουν, κατά 
τις εκστρατείες, με δίχτυα για το αυτοκρατορικό τραπέζι58. Τα ποταμίσια ψάρια 
στο αυτοκρατορικό τραπέζι μνημονεύονται και από δυτικές πηγές. Ο Νότκερ 
ο Τραυλός, συγγραφέας των Gesta Karoli Magni imperatoris, σημειώνει ότι κατά 
τη διάρκεια της παραμονής δυτικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, στο 
βυζαντινό αυτοκρατορικό τραπέζι έφεραν πάνω σε δίσκο ένα ποταμίσιο ψάρι

54. Βίος Νικήτα πατρικίου, 329, §2.

55. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 79, σημ. 6.
56. Karpozelos, Realia (όπως σημ. 2), 23-24.
57. Ιωάννης Κινναμος, ’Επιτομή 'Ιστορίας, εκδ. A. Μεινεκε, Ioannis Cinnami Epitome, Βόννη 1836,

294.
58. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, ek5.J. F. Haldon, Constantine Porphyrogenitus Three Treatises 

on Imperial Military Expeditions, Βιέννη 1990, 128.554-556- πβ. B. Βλυςιδου - Ε. Κουντουρα-Γαλακη - 

Στ. Λαμπακης - Τ. Λουγγης - Α. Σαββιδης, Η Μικρά Ασία των Θεμάτων, Έρευνες πάνω στη γεωγραφική 
φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων π;ς Μικράς Ασίας (7ος-11ος au), Αθήνα 
1998, 199, σημ. 318. Αντίθετα, ο W. Ramsay (The Historical Geography of Asia Minor, Λονδίνο 1890, 
212, σημ. 3), την εποχή που επισκεπτόταν την περιοχή, αφήνει να νοηθεί ότι τα ψάρια του 
ποταμού Θυβριδος/Τέμβρη πρέπει να ήταν απαίσια στη γεύση.
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με σάλτσα και καρυκεύματα59, κάτι που συνηθίζεται ακόμη και ώς σήμερα 
(καπνιστή πέστροφα με sauce tartare). Οι μαρτυρίες αυτές συμπληρώνονται 
από τις —ίσως, όχι μόνον εγκυκλοπαιδικές— μνείες του Θεοφάνη, του 
Πορφυρογέννητου και του Τζέτζη, που παρατέθηκαν στην αρχή σχετικά με 
τα σπάνια ποταμίσια ψάρια {ξυστόν βουλγαρικόν, μουρζοΰλιν και βερζίτικον60), 
τα οποία εντοπίζονται σε τόπους μακρινούς της νότιας Ρωσίας και τον 
οξύρρυγχο που αλιευόταν στις εκβολές των ποταμών Άλυς και Ίρις στις ακτές 
της Παφλαγονίας61. Όπως ακριβώς στη στάση του απέναντι στους διαφόρους 
αυτοκράτορες, έτσι και στη στάση του απέναντι στα ψάρια, ο ΜιχαήλΨελλός δεν 
έχει ενιαία συμπεριφορά. Αρχικά, στο ποίημά του αρ. 9 δείχνει να αναγνωρίζει 
την ανωτερότητα των θαλάσσιων ιχθύων62. Αλλού και με τρόπο απρόσμενα 
μονολιθικό επισημαίνει ότι ο ποτάμιος υς είναι ο κάλλιστος των ιχθύων και 
μάλιστα δεν διστάζει να δώσει τη συνταγή μαγειρικής που προτιμούσε63. Αλλά 
και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις64, ο Ψελλός αναφέρεται πομπωδώς σε 
ψάρια που προσφέρει σε υψηλά πρόσωπα ή που δέχεται από αυτά. Σε αντίθεση 
με το Θεοφύλακτο Αχρίδος, ο οποίος έστελνε στους γνωστούς του ψάρια κατά 
εκατοντάδες, ο Ψελλός στέλνει και δέχεται λίγα ψάρια τον αριθμό (η ποιότητα 
πάνω από την ποσότητα: το ίδιο και ο Τζέτζης αργότερα65), αλλά τι θαυμάσια, 
τι υπέροχα κλπ!66 Τα θαυμαστικά σε ένα κοσμικό κείμενο συμπληρώνουν τα 
περί θαύματος στο αγιολογικό κείμενο.

59. Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni imperatoris, εκδ. R. Rau, Quellen zur Karolingischen 

Reichsgeschichte, II, Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Ντάρμσταντ 1960, 6, 
σ. 380: allatus est autem piscis fluvialis et pigmentis infusus, in disco positus.

60. Βλ. παραπάνω σημειώσεις 8 και 9.
61. Dagron, Poissons (όπως σημ. 19), 58- πβ. επίσης Karpozelos, Realia (όπως σημ. 2), 23.
62. Μιχαήλ Ψελλός, Τοΰ σοφωτάτου Ψελλοΰ καί ύπερτίμου πόνημα ιατρικόν αριστον δι’ ιάμβων, 

εκδ. L. G. Westerink, Michael Psellus, Poemata, Λιψία 1992, αρ. 9,211-217, σ. 197: Ίχθΰς απας πέφυκεν 
ύγρός καί ψύχων,/ό δ’αΰ πετραΐος εύχυμώτερος φύσει/πετραι πέλαγων κρείττονες προς ίχθύας,/καί 
των πέλαγων οί ποταμοί χειρόνως/τούς ίχθύας τρέφουσι τούς ποταμίους·/ιχθύς 5έ λίμναις έμμόνως 

τεθραμμένος/άπεπτος, ύγρός, δυσστόμαχος την φύσιν.

63. Μιχαήλ Ψελλός, Επιστολή 208: Τω πατριάρχη κΰρ Μιχαήλ, εκδ. E. Kurtz - F. Drexl, Michaelis 

Pselli Scripta Minora magnava partem adhuc inedita, τόμ. 2, Epistulae, Μιλάνο 1941, 242.
64. Μιχαήλ Ψελλός, ό.π., Επιστολή 214: Εις τον έπί των κρίσεων καί σεβαστόν τον άνεψιόν 

τοΰ πατριάρχου κΰρ Μιχαήλ, 254· Επιστολή 245: Τω πατριάρχη τω Λειχούδη, 295- Επιστολή 263: 
Μητροπολίτη τινί, 308-309· Επιστολή 274: Τω ραίκτωρι τω Σαγματά, 318.

65. Ιωάννης Τζετζης, Έπιστολα'ι (όπως σημ. 42), επ. 39, 57.20-21 και επ. 98,144.14-16.
66. Μιχαήλ Ψελλός, Επιστολή 48: [Τω βασιλεΐ Κωνσταντίνοι τω Δούκα], εκδ. Κ. Ν. Σαθας, 

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 5, Παρίσι 1876, 280· Επιστολή 57: [Τω πατριάρχη κΰρ Μιχαήλ], εκδ. 
Σαθας, MB, τόμ. 5, 289.



62 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ

Όπως έχει κατά κόρον τονιστεί, διάφορα ψάρια θεωρούνταν σύμβολα 
ανθρώπινων συμπεριφορών και εμφανίζονταν ακόμη και ως συστατικό 
στοιχείο διαφόρων πονημάτων με κύριο δείγμα τους Δειιτνοσοφιστές του 
Αθηναίου. Κάποια στιγμή όμως, το ψάρι αποκτά μέσα από τα κείμενα και μια 
μυστηριώδη ιδεολογική δύναμη επιβολής, που δεν φαίνεται να σχετίζεται 
με τον αρχικό χριστιανικό συμβολισμό του ιχθύος, για τον οποίο, φυσικά, 
δεν γίνεται λόγος εδώ. Γράφοντας στον αυτοκράτορα Δούκα (Κωνσταντίνο 
ή Μιχαήλ, εδώ αδιάφορο), ο Ψελλός αναφέρει: ίχθύας άφώνους ό δούλάς 
σου πέπομφα, τώ μόνω καί ένί καί μονάρχη, τέσσαρας, ϊνα καί ταών τεσσάρων 
άρξης της οικουμένης μερών. Οί δέ ιχθύες καί ποτάμιοι καί θαλάσσιοι, ϊνα καί της 
θαλάσσης συμπάσης βασιλεύσης καί ποταμών67. Αρχικά, πρέπει να πρόκειται για 
μια επί πλέον άμετρη και στα όρια της ειδεχθούς κολακεία του Ψελλού προς 
τον αυτοκράτορα, που όμως βρίσκει έμμεση ανταπόκριση σε κείμενα, όπως 
το λεγόμενον ’Ονειροκριτικόν του Άχμέτ, όπου σημειώνεται ότι εάν ίδη τις, 
ότι ήγκίστρευσεν ίχθύας έν τη θαλάσση δελέασι, καί οϋτος εύρήσει πλούτον παρά 
βασιλέως άνάλογον τής άγρεύσεως- εί δέ ίδη, δτι μετά δικτύων ήγρευσε, φανερώς 
μετά δουλείας ορθής πλουτήσει έξ αύτοϋ άναλόχως τής άγρας68. Ίσως αυτό να 
μπορούσε να προϊδεάσει κάπως για το λόγο που η βυζαντινή γραμματεία είναι 
τόσο πλούσια σε μνείες σχετικές με τη θάλασσα και τα ψάρια. Πέρα από την 
ιατρική και τη μαγειρική69, οι διάφορες κατηγορίες ψαριών συνδέονται άμεσα 
με την αγοραστική δύναμη των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στο Βυζάντιο 
και, γενικότερα, με την οικονομική κατάσταση του καθενός.

Για να τελειώσω —επειδή μόνον επιμέρους συμπεράσματα μπόρεσα να 
συνάξω από όλη αυτή τη μέτρια προσπάθεια— θα καταφύγω στο γνωστό 
χωρίο του Παχυμέρη, όπου περιγράφεται ένα άλλο θαλάσσιο ζώο, διάσημο 
για την ικανότητά του να διαφεύγει, κάνοντας μάλιστα χρήση ....γραφικής 
ύλης: εκείνη γάρ, λέει ο λόγιος, ιστορικός και πρωτέκδικος, ...θέλουσα φεύγειν 
τούς θηρατάς (και όχι τους θεατάς, όπως και θα έπρεπε), έξεμεί το μέλαν καί τον 
πόντον συγχέει καί ούτως ραδία τη ψυγαδεία χρήται70.

67. Μιχαήλ Ψελλος, Επιστολή 104: Προς τον βασιλέα τον Δούκαν, εκδ. Σαθας, MB, τόμ. 5, 346.
68. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, εκδ. F. Drexl, Achmetis Oneirocriticon, Λιψία 1925,138.
69. Βλ. τελευταία το συλλογικό τόμο των L. Brubaker - K. Linardou (εκδ.), Eat, drink, and 

be merry (Luke 12:19) - Food and Wine in Byzantium. Papers of the 37th Annual Spring Symposium of 
Byzantine Studies, in Honour of Professor A. A. M Bryer at the University of Birmingham (29-31 March 

2003), Ashgate 2007.
70. Γεώργιος Παχυμερης, Συγγραφικαί Ίστορίαι, εκδ. A. Fahler, Georges Pachymérès, Relations 

historiques, Παρίσι 1984, IV.30, 419.6-11.



Στυλιανός Λαμπακης

Απάνθισμά περί Αμνοεριφίων και αλλα Συναφή Αγροτοποιμενικα

Μεταξύ των ποικίλων ιστοριών που περιλαμβάνονται στο δέκατο πέμπτο 
κεφάλαιο, το «Περί ταπεινοφροσύνης», της συλλογής ’Αποφθέγματα Πατέρων, 
γνωστά και ως Γεροντικόν, περιέχεται και η ακόλουθη: τΗλθόν ποτέ τινες έν 
Θηβαΐδι πρός τινα γέροντα έχοντες μεθ’ εαυτών δαιμονιζόμενον ϊνα θεραπεύση 
αύτόν. Ό δε γέρων πολλά παρακληθείς, λέγει τω δαίμονν ’Έξελθε άπό τοϋ πλάσματος 
τοΰ Θεού. Καί ειπεν ό δαίμων τω γέροντι■ Εξέρχομαι, ερωτώ δε σέ έν ρήμα, καί είπέ 
μοι· πίνες είσίν τά ερίφια τά έν τω ευαγγελία) καί πίνες εΐσίν τά άρνία. Καί ειπεν ό 
γέρων· Τά μέν ερίφια εγώ εί'μι, τά δέ άρνία, ό Θεός οΐδεν. Καί άκούσας ό δαίμων 
έβόησε φωνή μεγάλη λέγων ’Ιδού διά τήν ταπείνωσίν σου εξέρχομαι. Καί έξήλθεν 
αύτή τή ώρα'.

Ουσιαστικά πρόκειται για παραλλαγή της βιβλικής παραβολής από το 
κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον (25.33): καί συναχθήσονται έμπροσθεν αύτοΰ πάντα τά 
έθνη, καί άφορίσει αυτούς απ’ άλλήλων, ώσπερ ό ποιμήν άφορίζει τά πρόβατα άπό 
τών έρίφων, καί στήσει τά μέν πρόβατα εκ δεξιών αύτοΰ, τά δέ έρίφια εξ εύωνύμων. 
Η συγκεκριμένη παραβολή, η οποία και στις ημέρες μας χρησιμοποιείται 
τακτικότατα και σε ποικίλα περιβάλλοντα και συμφραζόμενα, αποτελεί 
ένα από τα συχνότερα αναφερόμενα βιβλικά αποσπάσματα όχι μόνο στα 
πολυάριθμα ερμηνευτικά υπομνήματα στα Εύαγγέλια, αλλά και στα κείμενα 
της βυζαντινής γραμματείας συνολικά. Το ενδιαφέρον έγκειται κυρίως στην 
ποικιλία με την οποία εμφανίζεται και στις προεκτάσεις που κάθε φορά 
λαμβάνει. Τρία χαρακτηριστικά και ενδεικτικά παραδείγματα:

α) ο Βασίλειος ο Μέγας στα σχόλιά του στον Ήσαΐά επαναλαμβάνει 
τον συνηθέστερο συμβολισμό του θέματος, σύμφωνα με τον οποίο τά * 2003

1. Les Apophthegmes des pères, collection systématique, chapitres X-XVI, εκδ. J.-Cl. Guy, Παρίσι

2003, 338-339.
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πρόβατα αντιστοιχούν επί τούς άκακωτέρους των άνθρώπων, τα έρίφια επί τούς 
άκοινωνήτους καί άμεταδότους2 3.

β) Τελείως άλλη προοπτική διακρίνουμε στον Θεόδωρο Πρόδρομο σε 
ένα από τα ποιήματα που έγραψε για να δοξάσει τον αυτοκράτορα Ιωάννη 
Β' Κομνηνό, όταν ο τελευταίος επέστρεψε από την νικηφόρο εκστρατεία του 
εναντίον των Σελτζούκων στην περιοχή της Νεοκαισαρείας (1139-1141). 
Ο ποιητής κάνει λογοπαίγνιο με το όνομα του ποταμού Λύκου και με τις 
συνήθεις ρητορικές υπερβολές των εγκωμιαστικών κειμένων γράφει: τΩ Λύκε, 
θήρ έν ποταμοΐς άκόρεστε παμφάγε,/άρπακτικέ λαφυκτικέ, βορώτατον θηρίον,/ 
νΰν έκορέσω βρώματος, νυν έθοινήσω κρέα,/νϋν σου την γένυν έ'βαψας λύθρω 
πολλών αίμάτων/νϋν έπλησας την άπληστον καί φάγον σου γαστέρα/ούκ έξ 
άρνίων ευσεβών ουδέ προβάτων 'Ρώμης,/άλλ άπό τράγων δυσσεβών καί Περσικών 
έρίφων,/οϋς τόσους έξερρόφησας τώ Κομνηνώ σφαγέντας,/ώστε μή στεγών τής 
τροφής το περιττόν φορτίον/έμέσεις, οΐδα, σύμπαντας εις τά θαλάσσης κύτη\

γ) Ο Ιωάννης Καντακουζηνός, με την σειρά του, στους λόγους του κατά 
’Ιουδαίων ως ερίφια χαρακτηρίζει γενικώς τους αλλοθρήσκους4 5.

Για να επανέλθουμε στην βιβλική παραβολή, ο Ιωάννης Χρυσόστομος, 
στην τρίτη από τις ομιλίες του, γνωστές υπό τον γενικό, λατινικό τίτλο De 
diabolo tentatore, διερωτάται διά ri ούν εκείνοι μέν πρόβατα, ούτοι δε έρίφια; Ούχ 
iva την εναλλαγήν τής φύσεως, άλλ’ iva την εναλλαγήν τής προαιρέσεως μάθης. 
Διά τίδε οι μή διδόντες ελεημοσύνην έρίφια; "Οτι άκαρπόν έστι το ζώον, καί ούτε τήν 
τού γάλακτος λειτουργίαν, ούτε τήν άπό τών γεννημάτων, ούτε τήν άπό τών τριχών 
είσφέρειν δύναται τοίς κεκτημένοις πανταχόθεν έρημον δν τής τοιαύτης εισφοράς 
διά τό τής ήλικίας άωρον. Διά τούτο τούς ούδένα καρπόν έλεημοσύνης φέροντας 
έκάλεσεν έρίφια’’.

Αλλά και στις λαϊκές αντιλήψεις τα ερίφια αντιμετωπίζονται απαξιωτικά. 
Ενδεικτικά όσα μεταξύ άλλων καταγράφονται και από τον Δ. Λουκόπουλο 
στο βιβλίο του Ποιμενικά τής Ρούμελης6. Σύμφωνα με την παράδοση, ο 
Χριστός ευλόγησε τα πρόβατα γιατί δεν τον μαρτύρησαν, όταν οι Εβραίοι τον

2. Βασίλειος ο Μεγας, 'Ερμηνεία εις τον προφήτην Ήσαΐαν, PC 30, 646.
3. Θεόδωρός Προδρομος, Ποίημα XIX, εκδ. W. Hörandner, Theodores Prodromes Historische 

Gedichte, Βιέννη 1974, 311.
4. Ιωάννης Καντακουζηνος, Κατά ’Ιουδαίων λόγοι έννέα, εκδ. X. Γ. Σωτηροπουλος, Αθήνα 1983,

259.
5. Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 49, ‘Ομιλία γ', 267.
6. Δ. Λουκοπουλος, Ποιμενικά της Ρούμελης, Αθήνα 1930, 217-220.
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κυνηγούσαν και κρύφτηκε ανάμεσα τους, αντίθετα από τα γίδια, που τον είχαν 
προδώσει. Αναφέρεται επίσης ότι τα γίδια τα έφτιαξε ο διάβολος, όπως και ότι 
είναι άτακτα και τρέχουν, γιατί ο γιδάρης δεν έδωσε στον Χριστό νερό. Είναι 
λοιπόν και οι τελείως διαφορετικές φύσεις και συνήθειες των προβάτων και 
των εριφίων που συντελούν στην διαμόρφωση της συγκεκριμένης αντίληψης. 
Τα πρόβατα από την φύση τους είναι πιο ήρεμα, —να θυμίσουμε ότι μία από 
τις ετυμολογίες της λέξης άμνός είναι: παρά τό μή εχειν μένος— ενώ τα γίδια 
ζωηρότερα —η αντίστοιχη ετυμολογία της λέξης αίξ ανάγεται στο ρήμα άϊ'σσω, 
κινούμαι ορμητικά· τέτοιες ερμηνείες επαναλαμβάνονται σταθερά και στα 
ετυμολογικά λεξικά της βυζαντινής περιόδου7, αλλά οι προβληματισμοί των 
γραμματικών δεν απασχολούσαν, ασφαλώς, τον βυζαντινό ποιμένα.

Στο πλαίσιο πάντως των γενικότερων πρακτικών, «ποιμενικών» οδηγιών 
του βιβλίου 18 των Γεωπονικών αναφέρεται μεταξύ άλλων και η βασική 
διαφορά μεταξύ των δύο ζώων: δ δέ έστιν ίδιάζον επ’ αύτοϊς ού παραλειπτέον- 
ού γάρ, ώσπερ τά πρόβατα σύννομά έστιν άλλήλοις οΰτω καί ταΰτα, άλλα 
νέμεται μάλιστα άποσκιρτώντα καί άποπηδώντα άλλήλων πλατεία τη νομή, καί 
κατακρήμνοις χαίρουσι χωρίοις8. Στην διαφορά αυτή επιμένει και ο Θεόδωρος 
ο Στουδίτης στο έργο του Μεγάλη Κατηχησις με ευνόητες προεκτάσεις: καί συ, 
τέκνον, εί άγαπ&ς τον Χριστόν καί έμέ τόν άμαρτωλόν, ποίμαινε καλώς τά τέκνα 
μου, μάλλον δε τα άρνία τοΰ Χριστοΰ. εάν δε' τινες ώς ερίφια σκιρτώσιν —ακούω 
γάρ καί τι τοιοΰτον—, κατάστειλον τά θράση αυτών, δίδαξον αύτούς, ώς «τά ερίφια 
έξ εύωνύμων» τοΰ Χριστοΰ σταθήσονται έν τη ημέρα τής κρίσεως, έν τώ μέρει 
των άπολλυμένων, έν τή μερίδι τοΰ Σατανά, έν τούτω φόβησον τάς καρδίας καί 
πάταξον αύτούς τώ λόγω τής άπειλής, Iva γένωνται κάκεΐνοι ώς άρνία. τά γάρ άρνία 
ήμερά είσιν, άκακα, πραϋπρόσωπα, εϋνομα, εύποίμαντα, άκραύγαστα, τά δέ ερίφια

7. Βλ. E. L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, Λιψία 1909, λ. άμνός■ ό απαλός καί τρυφερός· 
παρά τό μή εχειν μένος. Πβ. Etymologicum Magnum Genuinum. Symeonis Etymologicum. Etymologicum 
magnum auctum, εκδ. F. Lasserre - N. Livadaras, τόμ. 1, Ρώμη 1976, 410-411 (άμνός) και 156-157 
(αϊξ).

8. Καςςιανος Βαςςος, Γεωπονικά, εκδ. Η. Beckh, Geoponica, sive Cassiani Bassi scholastici de re 

rustica eclogae, Λιψία 1895, βιβλ.18.,κεφ.18, Περί αίπολίων. Βηρυτίου, 496-497 (ή κατά την απόδοση 
του Επ. Μαλαίνου, η οποία ανάγεται στο 1930 —από τις πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθειες 
απόδοσης βυζαντινού κειμένου στα νέα ελληνικά— και που ανατυπώθηκε προσφάτως, Καςςιανου 

Βαςςου, Γεωπονικά, ’Αρχαιότητα - Βυζάντιο [μετάφραση, En. Μάλλινος], Αθήνα 2008, 286: «Τα γίδια 
δεν βόσκουν όλα μαζί καθώς τα πρόβατα, αλλά πηδούν και τρέχουν μακρυά το ένα απ’ το άλλο 
και βόσκουν σε μεγάλη έκταση. Ευχαριστούνται δε στα απόκρημνα μέρη»).
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πολύστριγγα, δυσκατεξάνυστα, δύσνομα, κακότροπα, ούαί τοίς τοιούτοις, δτι πυράς 
αιωνίου δίκη αυτούς άναμένει9.

Αυτά ως προς την μεταφορική και συμβολική χρήση των λέξεων. 
Στην συνέχεια σημειώνονται ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
που προέκυψαν από δειγματοληπτική έρευνα στην βάση δεδομένων του 
προγράμματος Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας. Με κατάλληλο 
συνδυασμό των λημμάτων του θεματολογίου «κτηνοτροφία», «ζωολογία», 
«αμνοειδή»καιάλλαπαρεμφερή προέκυψαν ποικίλες μνείεςπερί αμνοεριφίων: 
όταν γίνεται λόγος για κοπάδια, χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως ποίμνια10, 
βοσκήματα και θρέμματα, αίπόλιον11, το κτηνικόν12, το κτήμα ή και ως συνώνυμό 
του το κτήνος13 (όχι, βέβαια, με τη σημερινή, απαξιωτική σημασία14). Ανάμεσα στις 
μνείες αυτές πολύ συχνότερα αναφέρονται πρόβατα και με την κυριολεκτική 
και με την μεταφορική σημασία της λέξης, ενώ αντίθετα ελάχιστες είναι οι 
κυριολεκτικές αναφορές περί αιγών και εριφίων15. Και επειδή φαίνεται ότι, 
όταν αναφέρονται πρόβατα, τις περισσότερες φορές εννοούνται γενικότερα 
τα τετράποδα βοσκήματα —όπως το διατυπώνει, ακολουθώντας τους αρχαίους 
σχολιαστές, και ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης: πρόβατα δ’ ένταΰθα φασί τινες 
τά τετράποδα πάντα βοσκήματα, παρά το προ τής πρώτης, ήτοι τής έμπροσθεν, 
βάσεως έτέραν βάσιν έχειν16—, ίσως στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να

9. Θεόδωρός Στουδιτης, Μεγάλη Κατηχησις, εκδ. Α. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Αγία Πετρούπολη 
1904,478.

10. Το οποίο πάντως τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει 
το χριστεπώνυμο πλήρωμα.

11. Βίος Ίωαννικίου, AA5S Novembres, 345.
12. Μαλχος Φιλαδελφευς, εκδ. L. R. Cresci, Malco di Filadelfia: Frammenti, Νεάπολη 1982, απ. 17, 

99:... καί εϊτι ήν κτηνικόν άφαρπάζει...
13. Βίος Πέτρου Άτρώας, εκδ. V. Laurent, La vie merveilleuse de Saint Pierre d’Atroa (t837), 

Βρυξέλλες 1956, 87.
14. Εδώ είναι χρήσιμο να παραθέσουμε όσα γράφει σχετικά ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 

Παρεκβολαί εις την Όμηρου Ίλιάδα, εκδ. Μ. van der Valk, Commentarii ad Homeri lliadem pertinentes 

ad fidem cod. Laurentiani editi, τόμ. 1-4, Λέιντεν 1971-1987, τόμ. 3, 683: παρώνυμου τη κτήσει τό 
κτήνος καί ώς μέχρι τοΰ νΰν παρά πολλοις ή έν ζώοις περιουσία κτήματα λέγεται.

15. Βλ. ενδεικτικά Βίος άγιας Θέκλας, εκδ. G. Dagron, Vie et miracles de sainte Thècle, 
Βρυξέλλες 1978, 388, όπου γίνεται λόγος για τη θαυματουργή πηγή που θεραπεύει τα ζώα (... 
προβάτων, αιγών..) και Βίος Ίωαννικίου, ό.π., 345: αιγάγρων βλέπουσιν εκεί νεμομένην αγέλην, τον 

8έ τοΰ αίπολίου εκείνου τράγον ηγούμενον.
16. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαί εις την Όμηρου Ίλιάδα, τόμ. 3, 593.
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θεωρήσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται και τα ερίφια, που δεν διαχωρίζονται 
και δεν δηλώνονται σαφώς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασάφειες. 
Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο γενικός χαρακτηρισμός, ζώον ποηφάγον, που 
απαντάται στην περιγραφή από τον Ευστάθιο της άλωσης της Θεσσαλονίκης, 
το 1185, από τους Νορμανδούς και είναι συνδεδεμένος με τις φορτισμένες 
ψυχολογικά περιγραφές του συγγραφέα, ο οποίος σημειώνει ότι για πολλές 
μέρες μετά την άλωση ακόμα και τα κοπάδια απέφευγαν να βοσκήσουν, γιατί 
θεωρούσαν τα χόρτα φαρμακωμένα17 18.

Αρκετές ενδιαφέρουσες αναφορές υπάρχουν και στα ονειροκριτικά. 
Σταχυολογούμε ενδεικτικά αρχικά από τα πιο σύντομα κείμενα της κατηγορίας 
αυτής. Στο ανώνυμο 'Ονειροκριτικόν του παρισινού κώδικα 2511 αποκαθίσταται 
κάπως η ισορροπία μεταξύ αμνών και εριφίων, αφού θεωρείται γενικώς 
ότι άρνας καί έρίφους εάν ίδη τις, έπικέρδειαν αύτω πραγμάτων δηλοΐ™, ενώ 
παράλληλα στα θετικά που προμηνύουν για τον ονειρευόμενο που βλέπει 
πως πίνει πρόβειο γάλα ή πως τρώει συκώτι προβάτου19, υπάρχουν και κάποια 
αρνητικά, όπως το να δει μαύρο πρόβατο, που θεωρείται κακό20, ή να τρώει 
ωμό πρόβειο κρέας, που επίσης θεωρείται δυσοίωνο21· το πιο δυσάρεστο, όμως, 
όλων είναι να δει είτε ότι γδέρνει πρόβατο είτε γδαρμένο πρόβατο στο σπίτι 
του, όνειρα που σημαίνουν ζημιά και θάνατο αντίστοιχα22. Στο λεγόμενο 
’Ονειροκριτικόν τοΰ προφήτου Δανιήλ διαβάζουμε έρίφους τρώγειν καλόν σημαίνει 
και έρίφους έγχειρίσασθαι κέρδος δηλοΐ23, όπως επίσης θεωρείται καλό να δεις ή 
να ακουμπήσεις κριάρι, ενώ στο ονειροκριτικό που αποδίδεται στον πατριάρχη

17. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Περί της 'Αλώσεως Θεσσαλονίκης, εκδ. St. Kyriakidis, Eustazio di 
Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica (με ιταλική μτφ. V. Rotolo), Παλέρμο 1961,104.

18. F. Drexl, Das anonyme Traumbuch des cod. Paris. Gr. 2511, Λαογραφία 8 (1925), 350· ήδη 
ο Αρτεμιδωρος, 'Ονειροκριτικά, εκδ. R. Pack, Artemidori Daldiani Onirocriticon libri V, Λιψία 1963, 278, 
διαβεβαιώνει ότι εριφοι δε πάντες αγαθοί.

19. Πβ. Α. Μιχα-Λαμπακη, Οι τροφές και ο συμβολισμός τους στα βυζαντινά ονειροκριτικά 
κείμενα, Βυζαντινός Δόμος 2 (1988), 172.

20. Τα μαύρα πρόβατα από παλιά εθεωρούντο πονηρά■ αντίθετα από τους παλαιοτέρους 
του, ο Αρτεμιδωρος (’Ονειροκριτικά, 119) διαβεβαιώνει ότι από προσωπικές παρατηρήσεις έχει 
διαπιστώσει ότι πρόβατα καί λευκά καί μέλανα άγαθά, λευκά μεν μάλλον, μέλανα δέ ήττον.

21. Γενικά η βρώση ωμών κρεάτων θεωρείται δυσοίωνο όνειρο, βλ. Μιχα-Λαμπακη, ό.π.,

171.
22. Βλ. Drexl, Das anonyme Traumbuch, ό.π., 368.315-325.
23. F. Drexl, Das Traumbuch des Propheten Daniel nach dem cod. Vatic. Palat. Gr. 319, BZ 

26 (1926), 300.
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Νικηφόρο, σημειώνεται αίξ σοι φανεΐσα εχθρόν άγριον δόκα24, αλλά και Τράγοι 
ψανέντες εύτρεπίζουσιν τρίβους, ή πάλι κριοί φανέντες, ηγεμόνας θεάση25.

Στο εκτενέστερο ’Ονειροκριτικόν τού Άχμέτ υπάρχει και κλιμάκωση· αν δει 
κάποιος ότι βρήκε ή του χάρισαν κριάρι, θα αποκτήσει ετήσια εξουσία. Οσο πιο 
πολλά τα κριάρια, αντίστοιχα θα αυξάνονται και τα έτη της κυριαρχίας του, 
αλλά και τα πλούτη του θα είναι σε άμεση συνάρτηση με το πάχος των ζώων26. 
Αν κάποιος ήδη έχει εξουσία και δει κριάρια, θα συνεχίσει να κυριαρχεί για 
ανάλογο αριθμό ετών. Αν αντίθετα χάσει κριάρια, θα χάσει και την εξουσία. 
Αν τα πουλήσει με την θέλησή του, όχι μόνο θα χάσει την εξουσία, αλλά και 
τα πλούτη του. Αν δει ότι σκοτώνει κριάρι, σημαίνει ότι απαλλάσσεται από 
αντίπαλο. Αν ο βασιλιάς δει ότι του φέρνουν πολλά κεφάλια κριών, σημαίνει 
ότι θα του προσκομίσουν τα κεφάλια των αντιπάλων του, αν φυλακίσει 
κριάρια, θα αιχμαλωτίσει αντιπάλους λαούς και άλλα παρόμοια27. Αντίθετα, 
δυσοίωνο θεωρείται να φάει κάποιος κρέας τράγου, γιατί θα αρρωστήσει28, 
ενώ το όνειρο ότι σε κάποιον τόπο έβοσκαν τράγοι θεωρείται ότι σημαίνει πως 
εκεί θα κυριαρχήσει άδικος ηγεμόνας29. Όπως και στα σύντομα ονειροκριτικά 
που προαναφέρθηκαν, η βρώση πρόβειου κρέατος θεωρείται καλό όνειρο, το 
να βρει κάποιος προβατίνα σημαίνει ότι θα νυμφευθεί, ενώ αντίθετα το να 
την παραχωρήσει ή να την πουλήσει σημαίνει ότι θα χωρίσει από την γυναίκα 
του. Αν δει κάποιος ότι πίνει γάλα προβάτου, σημαίνει ευτυχία και πλούτο, 
αν είναι απλός άνθρωπος. Αν είναι βασιλιάς και δει το ίδιο όνειρο, και αυτός 
θα χαρεί, αλλά και θα συνευρεθεί με γυναίκα, που η ομορφιά της θα είναι 
ανάλογη με την πολυτέλεια του σκεύους και την γλυκύτητα του γάλακτος30.

24. F. Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Nikephoros, Festgabe Albert Ehrhard, 
Βόννη-Λιψία 1922, 101· ίσως αμυδρή ανάμνηση της διαβεβαίωσης που παρέχει ο Αρτεμιδωρος, 

'Ονειροκριτικά, 119: αίγες 5έ οϋτελευκαί οϋτε μέλαιναι άχαθαί άλλα πάσαι πονηραί, λευκαί μέν ήττον, 

μέλαιναι δέ μάλλον.

25. Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Nikephoros, ό.π., 116,110.
26. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, εκδ. F. Drexl, Achmetis Onirocriticon, Λιψία 1925,193. Οι αντιλή

ψεις βεβαίως έχουν ως βάση τήν παρετυμολογία, όπως προκύπτει από τα όσα σημειώνει ο 
Αρτεμιδωρος, ’Ονειροκριτικά, 119: ετι δέ καί κριός προς δεσπότην έστί ληπτέος καί προς άρχοντα καί 

βασιλέα■ κρείειν γάρ ró άρχειν έλεγον οί παλαιοί, καί τής αγέλης δέ ηχείται ό κριός.

27. Αχμετ, 'Ονειροκριτικόν, 193-194.

28. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, 194, στ. 24-25 και 195,17-18.
29. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, 194, στ. 6-7.

30. Αχμετ, 'Ονειροκριτικόν, 194-195· το γάλα στα διάφορα ονειροκριτικά θεωρείται γενικώς 
ως όνειρο ευοίωνο, βλ. Α. Μιχα-Λαμπακη, ό.π., 166.
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Υπάρχει επίσης ερμηνεία για το αν δει κάποιος ότι είναι ντυμένος με μαλλί 
από αίγα: θα πλουτήσει μετά κόπου, διά τό άτακτον των αιγών31.

Οσο για τα ιατρικά εγχειρίδια σχετικά με τις ιδιότητες των τροφών, 
μπορεί να μην δίνουν την πρωτοκαθεδρία στο κατσικίσιο κρέας, όπως 
εκφράζεται στην κυπριακή παροιμία Τ’αρνίν έχει το όνομα και το φοίίτο ρίφιν32, 
αλλά πραγματεύονται αναλυτικά τις ιδιότητες και των δύο, στα περισσότερα 
σημεία σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αρχαιοελληνικά εγχειρίδια. Γράφει ο 
Αέτιος: Των δε τετραπόδων ζώων αίρετώτερα τα όϊα καί πέψεως ενεκα καί τροφής 
καί ρώμης καί διαχωρήσεως, δεύτερα δέ ερίφια, τά δε άλλα τα ήμερα φευκτεα33, 
ενώ ο Συμεών Σήθ στο εγχειρίδιο Περί τροφών δυνάμεως συνιστά τα αρνάκια 
ενός έτους, καθώς όσο νεαρώτερα, τόσο και πιο εύπεπτα είναι, ενώ τα 
μεγαλύτερα είναι περισσότερο δύσπεπτα. Αναφέρει επίσης λεπτομερώς ποιοι 
πρέπει να αποφεύγουν το αρνίσιο κρέας34. Οσο για τα ερίφια σημειώνει ότι τα 
κρέατά τους είναι εύπεπτα, ότι πρέπει να προτιμηθούν οί μήτε πάνυ νεαροί μήτε 
μείζονες. Και διευκρινίζει ότι οί γάρ τούς εξ μήνας ύπερβαίνοντες ούτε κυρίως 
εριφοι αν κληθεΐεν άλλ αίγες. Σημειώνει επιπλέον ότι φασί δέ ώς ό πνεύμων 
αύτών έσθιόμενος μέθης άποτρεπτικός τή ημέρα έκείνη γίνεται35.

Καταλήγοντας, θα αναφερθεί ένα ανέκδοτο από την γνωστή συλλογή 
Φιλόγελως. Μεταξύ των ανεκδότων που αναφέρονται στους λιμοξήρους, 
τους πεινασμένους δηλαδή, υπάρχει και ένα που βασίζεται σε λογοπαίγνιο 
με την σημασία των λέξεων άληξ (είδος οσπρίου) και τράγος, που, εκτός από 
την κυριολεκτική σημασία, δηλώνει επίσης και ένα είδος χονδροαλεσμένου 
σίτου36. Διαβάζουμε: Λιμόξηρον άρρωστον ιατρός έπισκεψάμενος, έκέλευσεν 
άληκα αύτω εις πόμα γενέσθαι· εί δέ μη εϋροι άληκα, ποιήσαι αύτω ομοίως τράγον. 
Ό δέ λιμόξηρος εφη· «εάν μη ευρώ τράγον, φάγω δύο ερίφια»37.

31. Αχμετ, 'Ονειροκριτικόν, 172.
32. Π. Ξιουτας, Κυπριακή Λαογραφία των ζώων, Λευκωσία 2001,15.
33. Αετιος, Βιβλία ιατρικά έκκαίδεκα, Βιβλίον Θ', εκδ. Σκ. Ζερβός, Αετίου Άμιδηνοΰ λόγος 

ένατος, Άθηνά 23 (1911), 342.
34. Συμεών Σηθ, Περί τροφών δυνάμεως, εκδ. B. Langkavel, Λιψία 1868, 20.
35. Ό.π., 36-37.
36. Στα Γεωπονικά, 3.18, εκδ. Beckh, ό.π., 95, παρατίθεται και συνταγή παρασκευής του 

(τράγου ποίησις).

37. Βλ. J. Fr. Boissonade, εκδ. Georgii Pachymeris Declamationes XIII. Hieroclis et Philagrii 
Grammaticorum. Φιλόγελως, Παρίσι 1848 (ανατ. Αμστερνταμ 1966), 313, σκβ'.





ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΣΐΝΑΚΟΣ

Το Κυνήγι kata τη Μέση Βυζαντινή Εποχή (7ος-12ος αι.)

Για το κυνήγι*, κατά την μεσοβυζαντινή εποχή, το οποίο αποτελούσε 
—και αποτελεί εξάλλου και σήμερα— μία βίαιη παρέμβαση του ανθρώπου στο 
φυσικό περιβάλλον, πληροφορίες αντλούμε από διαφόρων ειδών πηγές. Έργα 
συστηματικά της βυζαντινής γραμματείας για τα ζώα και τα πτηνά του κυνηγιού 
καθώς και για τη θηρευτική τεχνική των Βυζαντινών δεν παραδίδονται· από 
την πληθώρα, ωστόσο, αναφορών στο κυνήγι, που σταχυολογήθηκαν κατά 
τη μελέτη ποικίλων κειμένων, προκύπτει ότι πρόκειται για δραστηριότητα 
προσφιλή και ευρέως διαδεδομένη. Διαπιστώνεται, επίσης, σαφής κοινωνική 
διαφοροποίηση ως προς την επιλογή των θηραμάτων και τον τρόπο Θήρας 
(τα μέσα που χρησιμοποιούνταν), η οποία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με 
τη θέση των ανθρώπων μέσα στην ιεραρχημένη βυζαντινή κοινωνία* 1. Η 
διαφοροποίηση και η σύγκριση, αλλά κυρίως η εμβληματική και οικονομική 
διάσταση, ανάμεσα στο αυτοκρατορικό/αρχοντικό κυνήγι και στο κυνήγι του 
απλού λαού θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία.

* Η παρούσα δημοσίευση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
II», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς πόρους. 
Είναι προϊόν του ερευνητικού προγράμματος «Ο άνθρωπος και τα ζώα στο Βυζάντιο (8ος-11ος 
αι.): Καθημερινή ζωή-Υλικόςπολιτισμός-Κοινωνία/θικονομία»(Κ.Α. 70/3/8005), επιστημονικός 
υπεύθυνος του οποίου είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών T. Γ. Κόλιας. Οφείλω 
ευχαριστίες στη συνάδελφο κυρία Κ. Τσάκα για τη συνδρομή της σε βιβλιογραφικά ζητήματα.

1. Για το θέμα των διαφορετικών τρόπων κυνηγιού ανάλογα με την κοινωνική θέση των 
ανθρώπων βλ. Ε. Patlagean, De la Chasse et du Souverain, DOP 46 (1992), 257-263, ιδιαίτερα 
257, 259-260 στο εξής: Patlagean, Chasse· Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 387-423, ιδιαίτερα 387· A. Καρποζηλος, 

Βασίλειος Πεδιαδίτης, ’Έκφρασις άλώσεως άκανθίδων, ’Ηπειρωτικά Χρονικά 23 (1981), 284-298, 
ιδιαίτερα 286 (στο εξής: Καρποζηλος, Βασίλειος Πεδιαδίτης).
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Το αυτοκρατορικό και αρχοντικό κυνήγι

Το κυνήγι, που οργάνωναν τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και ο αυτοκράτορας, απαιτούσε τεράστια κινητοποίηση 
και προετοιμασία και τη συμμετοχή πλήθους ανθρώπων, καθένας από τους 
οποίους είχε συγκεκριμένο ρόλο' το κυνήγι αυτό μπορούσε να διεξαχθεί όχι 
μόνο σε ανοιχτό πεδίο, στο ύπαιθρο, αλλά και σε χώρο περιφραγμένο και 
καθορισμένο, στα βασιλικά πάρκα2. Το αυτοκρατορικό κυνήγι μάλιστα γινόταν 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στο οποίο έδιναν μεγάλη σημασία' προπορευόταν ο 
πρωτοστράτορας —κατά τον τύπον τοϋ βασιλέως—ακολουθούσε ο αυτοκράτορας 
και πίσω του ακολουθούσαν άλλοι αξιωματούχοι3. Πολλοί συμπλήρωναν την 
κυνηγετική ομάδα, που ακολουθούσε τον αυτοκράτορα ή κάποιον ευγενή, ώστε 
βαδίζοντας σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο γέμιζαν τον χώρο, στον 
οποίο θα κυνηγούσαν4. Όλοι αυτοί έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή 
να έχουν όπλα, γυμνασμένα άλογα, σκύλους, γεράκια, λεοπαρδάλεις κ.λπ. 
Καθένας είχε συγκεκριμένο ρόλο' άλλοι ήταν οπλισμένοι κυνηγοί, που πεζοί 
οδηγούσαν τους κυνηγετικούς σκύλους ή έφιπποι τους είχαν καθισμένους στα 
καπούλια του αλόγου, άλλοι καθοδηγούσαν τα γεράκια' κάποιοι άλλοι, όπως 
ο σκοπεύς παρατηρούσαν αν υπάρχουν θηράματα και πού βρίσκονται5. Τον

2. Ν. Sevcenko, Wild Animals in the Byzantine Park, στο A. Littlewood - H. Maguire - J. 
Wolschke-Bulmahn (εκδ.), Byzantine Garden Culture, Ουάσιγκτον, D.C. 2002 (στο εξής: Sevìenko, 

Wild Animals), 69-86.
3. Συνεχεία Θεοφάνη, εκδ. I. Bekker, Theophanes Continuatus, Βόννη 1838, 3-481, ιδιαίτερα 

231.22-23, 232.1-9 και 349.23-350.1· Βίος Πατριάρχου Ευθυμίου, εκδ. Ρ. Karlin-Hayter, Vita Euthymii 
patriarchae Cp., Βρυξέλλες 1970, 3.4-5 και 9· Νικηφόρος Βρυεννιος, 'Ιστορία, εκδ. P. Gautier, Nicéphore 
Bryennios, Histoire, Βρυξέλλες 1975,145.13-15· Ιωάννης Σκυλιτζης, Σύνοψις 'Ιστοριών, εκδ. I. Thurn, 

Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Βερολίνο 1973,125.40-42 και 126.65- Κωνσταντίνος Μαναςςης, 

'Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων, εκδ. Ε. Kurtz, Vizantijskij Vremennik 12 (1906), 79-88- Θ. A. Νημας, Η 

«’Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων» του Κωνσταντίνου Μανασσή, Θεσσαλονίκη 1984, 28.140-142· πβ. 
Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 389-390· Patlagean, Chasse, 257 και 260.

4. Συνεχεία Θεοφάνη, 232.3-4- Σκυλιτζης, Σύνοψις 'Ιστοριών, 125.61-62- Κωνσταντίνος Παντεχνης, 

'Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών, εκδ. Ε. Miller, Description d’une chasse à l’once par 
un écrivain byzantin du Xlle siècle de notre ère, Annuaire de l’Association pour l’Encouragement 
des Études Grecques en France 6, 1872, 28-52, κείμενο 47-52, ιδιαίτερα 48-49· Μαναςςης, Έκφρασις 

κυνηγεσίου γεράνων, 26.106-107- πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 391.
5. Ιωάννης Γεωμετρης, Προγυμνάσματα, εκδ. A. R. Littlewood, The Progymnasmata ofloannes 

Geometres, Άμστερνταμ 1972, 5.3-5· Βίος Πατριάρχου Ευθυμίου, 3.4-5· Συμεών Μεταφραστής, εκδ. C. 
de Smedt - G. van Hooff - J. de Backer, Martyrium Sancti Eustathii Magni Martyris et Sociorum 
ejus, AnBoll 3 (1884), 68.9-11- Ιωάννης Κινναμος, ’Επιτομή, εκδ. A. Μεινεκε, Ioannis Cinnami, Epitome
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αυτοκράτορα βέβαια συνόδευε η προσωπική του φρουρά, οι άνδρες της οποίας 
ήταν έτοιμοι να επέμβουν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ή για να επιβάλουν 
την τάξη6. Η όλη «επιχείρηση» με επικεφαλής τον έφιππο αυτοκράτορα ή 
κάποιον αριστοκράτη, ακολουθούμενους από πλήθος άλλων προσώπων, 
αποτελούσε ένα πολύ δημοφιλές θέαμα, το οποίο έσπευδε να παρακολουθήσει 
πλήθος θεατών, ανάμεσά τους κάποιες φορές και γυναίκες7. Εντασσόταν 
επομένως στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες τόσο του αυτοκράτορα και των 
ευγενών, που συμμετείχαν στο κυνήγι, όσο και όλων αυτών που μπορούσαν 
να παρακολουθήσουν τα διαδραματιζόμενα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι 
εκφράσεις πολλών πηγών- ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ο Ατταλειάτης

rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, Βόννη 1836,189.4-5· Παντεχνης, Έκφρασις κυνηγεσίου 

περδίκων καί λαγωών, 48- Μαναςςης, ’Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων, 26.113-120 και 26.127-128- 
πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 389-390, 395. Ειδικά για το κυνήγι με γεράκια και άλλα αρπακτικά πτηνά 
βλ. G. Äkerström-Hougen, The Calendar and Hunting Mosaics of the Villa of the Falconer in Argos. 

A Study in Early Byzantine Iconography [Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae, Series in 4°, 
XXIIl], Στοκχόλμη 1974, 86-91, 97-101- Δ. Παπανικολα-Μπακιρτζη, 'Η έφυαλωμένη κεραμική στή 
βυζαντινή μεσαιωνική Κόπρο (ΐ2ος-15ος αιώνας), στο Δ. Παπανικολα-Μπακιρτζη - Μ. Ιάκωβου 

(επιμ.), Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος. Βασίλισσα στήν ’Ανατολή & Ρήγαινα στή Δύση, Λευκωσία 
1997, 129-167, ιδιαίτερα 141, όπου η συγγραφέας σχολιάζει βυζαντινή έφυαλωμένη κούπα 
με παράσταση κυνηγού-γερακάρη. Για το αξίωμα του πρωτοϊερακάριου στη βυζαντινή αυλή, 
ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα γεράκια στα βασιλικά κυνήγια, βλ. Ψευδο-Κωδινος, Περί των 

όφφικιαλίων, εκδ. J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos, Traité des Offices, Παρίσι 1976 (φωτ. ανατ. της έκδ. 
του 1966), 162.25-32- πβ. Κ. Μεντζου, Συμβολαί εις την μελέτην τοΰ οικονομικού καί κοινωνικού 

βίου τής πρωίμου Βυζαντινής περιόδου, Αθήνα 1975, 149. Για την εκπαίδευση στο κυνήγι των 
αρπακτικών πτηνών και των σκύλων κάνει λόγο τον 13ο αι. ο Δημητριος Πεπαγωμενος, Περί τής 

των ίεράκων ανατροφής τε καί θεραπείας, εκδ. R. Hercher, Demetrios Pepagomenos, Falkenbuch, στο 
D. Domingo-Forasté (εκδ.), Claudii Aeliani Epistulae et fragmenta, Λιψία 1866, 335-516 και ο Ιδιος, 

Κυνοσόφιον, εκδ. R. Hercher, στο Domingo-Forasté, ό.π., 587-599.
6. Συνεχεία Θεοφάνη, 231.3-6- Σκυλιτζης, Σύνοψις 'Ιστοριών, 125.40-42- Μαναςςης, Έκφρασις 

κυνηγεσίου γεράνων, 28.133-135.
7. Παντεχνης, Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών, 48- Μαναςςης, Έκφρασις κυνη

γεσίου γεράνων, 24.100-101 και 26.128- Νικηφόρος Γρηγορας, 'Ρωμαϊκή 'Ιστορία, εκδ. L. Schopen, τόμ. 
1-2, Βόννη 1829,1830 και I. Bekker, τόμ. 3, Βόννη 1855,1. 44.10: Αλλά γάρ έφ’ ετερα ήμιν άγέσθω 
ό λόγος, τη μεν βασιλίδι Ειρήνη μετά τό τεκεΐν τον παϊδα Θεόδωρον συνέβη, ριφεΐσαν τοΰ ίππου έπί 

πολύ τοΰ πεδίου συρήναν ετυχε γάρ έπί θέαν κυνηγεσίου τίνος άρτι έληλυθυια μετά τού συζύγου καί 

βασιλέως- ώς εντεύθεν βλαβήναι τε τήν μήτραν καί μηκέτι τεκεΐν τοΰ λοιπού- πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 
389- Καρποζηλος, Βασίλειος Πεδιαδίτης, 284- Η. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Α', μτφ. Λ. Γ. 
Μπενακης - I. Β. Αναστασίου - Γ. X. Μάκρη, Αθήνα 1991 (στο εξής: Βυζαντινή Λογοτεχνία), 282-284- 
Sevìenko, Wild Animals, 70-71.
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και ο Συνεχιστής του Σκυλίτζη, οι οποίοι, μιλώντας για τον Ισαάκιο Κομνηνό 
λίγο πριν από την παραίτησή του από τον θρόνο, διηγούνται τις αντιδράσεις 
του μετά τα δυσάρεστα που συνέβησαν στο τέλος της βασιλείας του. Έτσι, 
κατά τον Ατταλειάτη, ο αυτοκράτορας μέχρι της βασιλίδος γενόμενος καί προς 
το οίκτρόν τοΰ συμβάντος εικότως άνιαθείς ... άνελάμβανεν όμως τής άθυμίας 
εαυτόν καί περί τον κατά πρόσωπον τής βασιλίδος προεκκείμενον πορθμόν ανιών, 
ένησχολεΐτο τή Θήρα ψυχαγωγών εαυτόν, ενώ κατά τον Συνεχιστή του Σκυλίτζη 
ο Ισαάκιος Κομνηνός ... κυνηγεσίοις εαυτόν έψυχαγώγει καί τή άλλη άνέσει8. Η 
ευεργετική επίδραση που ασκούσε η ενασχόληση με το κυνήγι αναφέρεται από 
τον Μανασσή με αφορμή αυτοκρατορικό κυνήγι του 12ου αιώνα: το κυνήγι 
προφυλάσσει τους ανθρώπους από τις ασθένειες εξαιτίας της σωματικής 
άσκησης που απαιτεί, αλλά και της ψυχικής ευεξίας που χαρίζει9.

Οι πηγές βέβαια, ήδη από την αρχαιότητα, αναφέρουν ότι το κυνήγι 
ήταν μια προπαιδεία για τον πόλεμο. Είναι χαρακτηριστικό για την εποχή 
που μας ενδιαφέρει ότι αυτοκράτορες, κυρίως δε οι Κομνηνοί, εκπρόσωποι 
της στρατιωτικής αριστοκρατίας, διακρίνονται και ως μεγάλοι κυνηγοί εκτός 
από πολεμιστές. Εξάλλου, οι παραστάσεις σε έργα τέχνης, μάλιστα με σκηνές 
κυνηγιού, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αυτοκρατορική ιδεολογία και 
την αντίληψη ότι η ικανότητα στο κυνήγι συνδέεται με την πολεμική αρετή, 
ήταν πολλές. Ο Νικήτας Χωνιάτης αναφέρεται στη διακόσμηση ανακτόρου 
που ανήγειρε ο Ανδρόνικος Α' για τον εαυτό του. Οι κύριες παραστάσεις ήταν 
σκηνές κυνηγιού, στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο αυτοκράτορας: καί 
ήν ίππηλάσια καί κυνηγέσια ζωγραφούμενα, κλωγμός πτηνών, θωϋσμός κυνών,

8. Μιχαήλ Ατγαλειατης, 'Ιστορία, εκδ. I. Péréz Martin, Miguel AtaliatesHistoha (Nueva Roma 15), 
Μαδρίτη 2002,52.15-19- Συνεχεία Ιωάννη Σκυλίτζη, εκδ. Ε. Θ.Τςολακης, Ή Συνέχεια τής Χρονογραφίας 
τοΰ Ίωάννου Σκυλίτση, Θεσσαλονίκη 1968,108.2-4- Η άποψη για την ψυχαγωγική διάσταση που 
είχε το κυνήγι επιβεβαιώνεται από τη μελέτη των πηγών της μέσης βυζαντινής περιόδου. Βλ. 
ενδεικτικά Ιωάννης Γεωμετρης, Προγυμνάσματα, 5.11-12- Συνεχεία Θεοφάνη, 378.18-22 και 472.6-12- 
Μιχαήλ Ψελλος, Χρονογραφία, εκδ. Ε. Renauld, Michel Psellos, Chronographie, τόμ. 1-2, Παρίσι 
1926-1928 (φωτ. ανατ. 1967), 1.22.14.16-19 και 1.8.30.10-11 και 2.72.128.3- Αννα Κομνηνη, Άλεξιάς, 

εκδ. D. R. Reinsch - A. Kambylis, Annae Comnenae, Alexias, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 2001, 95.49-51 και 
192.59-61 και 453.93-95- Ιωάννης Κινναμος, ’Επιτομή, 59.13-17 και 93.8-9- Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική 
Διήγησις, εκδ. J. L. van Dieten, Nicetae Choniatae Historia, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1975, 280.31-34- πβ. 
Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 414- Καρποζηλος, Βασίλειος Πεδιαδίτης, 284- Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. 
1, 282-283- Patlagean, Chasse, 260.

9. Μαναςςης, Έκφρασις κυνηγεσίου γεράνων, 18.5-7- πβ. T. Talbot-Rice, Ό δημόσιος καί ιδιωτικός 
βίος των Βυζαντινών, μτφ. Φ. Κ. Βωρος, Αθήνα 1997 (στο εξής: Βίος των Βυζαντινών), 253.



ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 75

έλαφηβολίαι καί λαγών θηρεύσεις καί χαυλιόδους σϋς διακοντιζόμενος... καί βίος 
άγροικικός καί σκηνή της καί έστίασις εκ των θηρευομένων σχέδιος καί αυτός 
'Ανδρόνικος μιστύλλων αύτοχεψί κρέας έλάψεων ή κάπρου μονάζοντος καί οπτών 
περιφραδέως πυρί, καί τοιαϋθ’ έτερα, όπόσα τεκμηριάζειν εχουσι βίοτον άνδρός 
πεποιθότος έπί τόξω καί ρομφαία καί ϊπποις ώκύποσι φεύγοντός τε την ένεγκαμένην 
δι οίκείαν άβελτηρίαν ή άρετην10. Επίσης, οι πήγες υπογραμμίζουν ότι το κυνήγι 
ήταν ένα παίγνιο, μια ευχαρίστηση, ένα από τα σημαντικά θεάματα της εποχής 
με τις έντονες συγκινήσεις που προσέφερε. Θέαμα βέβαια για μεγάλο πλήθος 
ανθρώπων αποτελούσε συγκεκριμένο είδος κυνηγιού, π.χ. των γερανών, που 
γινόταν σε συγκεκριμένο τόπο και δεν απαιτούσε μεγάλες μετακινήσεις από 
την πλευρά των θηρευτών με τη χρήση αλόγων και κυνηγετικών σκύλων. Και 
άλλα όμως είδη κυνηγιού, όπως των περδίκων καί λαγωών, που περιγράφει ο 
Παντεχνής, μπορούσαν να αποτελόσουν θέαμα. Ο ίδιος συγγραφέας σημειώνει: 
Έπεί δέ καί θεαταί τούτοις εϊποντο ή άρωγοί, συνεκδημοϋντες... εΐχεν οϋτω τα τού 
έργου αύτοις11.

10. Χωνιατης, Χρονική Διήγησις, 333.50-57, Ψευδο-Μαυρικιος, Στρατηγικόν, εκδ. G.T. Dennis - 

Ε. Gamillscheg, Das Strategikon des Maurikios, Βιέννη 1981, I 9, 58 και XII D, 1-166, όπου σε ένα 
ολόκληρο κεφάλαιο to Στρατηγικό αναφέρεται στην αξία του κυνηγιού ως προετοιμασίας για 
τον πόλεμο· Θεόδωρός Προδρομος, εκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos, Historische Gedichte, 
Βιέννη 1974, αρ. 25, 335-339· Κινναμος, Επιτομή, 266.16-267.12- πβ. Φ. Κουκούλες, Κυνηγετικά 
έκ τής εποχής των Κομνηνών καί των Παλαιόλογων, ΕΕΒΣ 9 (1932), 3-33· Patlagean, Chasse, 
259-260,263- A. Grabar, L'Empereur dans l’art byzantin, Λονδίνο 1971,57-62· P. Magdalino - R. Nelson, 

The Emperor in Byzantine Art of the Twelfth Century, BF 8 (1982), 123-183, ιδιαίτερα 155-156, 
164, 169, 178- R. G. Ousterhout, Architecture, Art and Komnenian Ideology at the Pantokrator 
Monastery, στο N. Necipoglou (εκδ.), Byzantine Constantinople. Monuments, Topography and Everyday 

Life, Λέιντεν-Βοστώνη-Κολωνία 2001,133-150, ιδιαίτερα 146,148.
11. Μαναςςης, Έκφρασις κννηγεσίου γεράνων, 44.393-46.411, όπου αναφέρει ότι είναι 

εύκολο το κυνήγι των γερανών, τους οποίους καταδίωκαν κυνηγετικά γεράκια και δύσκολο και 
κουραστικό αυτό των ζαρκαδιών και των λαγών που γινόταν με τη χρήση αλόγων· Παντεχνής, 

'Έκφρασις κννηγεσίου περδίκων καί λαγωών, 48 και 52· Νικόλαός Μεςαριτης, Έκφρασις τοΰ ναοΰ των 
'Αγίων 'Αποστόλων, εκδ. G. Downey, Nikolaos Mesarites: Description of the Church of the Holy 
Apostles at Constantinople, Transactions of the American Philosophical Society, n.s., 47 (1957), 864. 
Βλ. σχετικά Συνεχεία Θεοφάνη, 472.10-12: αυτός (ο Ρωμανός Β') εχαιρεν καί ήγαλλιατο τοίς κυνηγίοις 

εξω τοΰ Βυζαντίου, μετά των ομηλίκων. Επίσης, Διγενής Άκριτης, εκδ. Ε. Trapp, Digenes Akrites. 

Synoptische Ausgabe der ältesten Versionen, Βιέννη 1971, Z IV, 163.1379-1383- Θεόδωρός Προδρομος, 

Αόγος εις τον Πορφυρογέννητου κυρόν Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν, εκδ. Ε. Kurtz, Unedierte Texte aus 

der Zeit des Kaisers Johannes Komnenos, BZ 16 (1907), 99-119, κυρίως 113.71-114.75- Παντεχνής, 

Έκφρασις κννηγεσίου περδίκων καί λαγωών, 52- Μαναςςης, Έκφρασις κννηγεσίου γερανών,
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Εκτός όμως από την ψυχαγωγική πλευρά, την εκτόνωση, την εξάσκηση 
του σώματος και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, το ομαδικό κυνήγι συνεισέφερε 
στην ανάπτυξη φιλικών και συντροφικών σχέσεων μέσω της κοινής προετοι
μασίας και συμμετοχής. Μία ενδιαφέρουσα, επίσης, πλευρά της ψυχαγωγικής 
διάστασης του κυνηγιού ήταν το συμπόσιο, στο οποίο συνήθως κατέληγε, όταν 
όλοι μαζί απολάμβαναν τους καρπούς των κόπων τους και χαίρονταν για 
την επιτυχία12. Εκτός από τις πηγές που μας παραδίδουν σχετικές αναφορές, 
υπάρχουν και έργα μικροτεχνίας με παραστάσεις σκηνών κυνηγιού που συνο
δεύεται από συμπόσιο. Χαρακτηριστικά είναι τα βυζαντινά ασημένια σκεύη 
του 12ου αιώνα, που βρίσκονται στο Μουσείο του Ερμιτάζ της Αγίας Πετρού
πολης, στα οποία υπάρχουν παραστάσεις αυτοκρατορικού κυνηγιού μαζί με 
σκηνές συμποσίου, όπου συμμετέχουν μουσικοί, χορευτές και ακροβάτες (εικ. 
1-4). Όλες αυτές οι σκηνές διαχέουν μια πολύ συγκεκριμένη αυτοκρατορική 
επίσημη ιδεολογία ισχύος, με μηνύματα που έχουν σχέση με την αυτοκρατορική 
δύναμη και εξουσία πάνω στη φύση —η οποία εδώ νοείται ως στοιχείο 
αλλότριο, έξω από τα όρια της βυζαντινής κοινωνίας, το οποίο πρέπει να 
υποταχθεί— και κατ’ επέκταση πάνω στους εχθρούς της αυτοκρατορίας, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς. Είναι φανερή εδώ η συσχέτιση της Θήρας των 
ζώων με τους πολέμους, που διεξήγε ο αυτοκράτορας εναντίον των εχθρών 
του Κράτους. Παρόμοιες παραστάσεις βρίσκουμε και στην κεραμική του 12ου 
και 13ου αιώνα, αλλά και στην γλυπτική (εικ. 5-6). Εκτός από τα ανωτέρω και 
οι παραστάσεις των αρπακτικών ειδικά πτηνών στο κυνήγι συμβόλιζαν καλή 
τύχη. Την ίδια αντίληψη ανευρίσκομε στα 'Ονειροκριτικά της μέσης βυζαντινής 
εποχής, στα οποία αυτού του είδους τα πτηνά συσχετίζονται με την καλοτυχία 
και την ευημερία. Λόγω μάλιστα του κόστους τους μόνον οι πλούσιοι ήταν 
σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους τέτοια ζώα- ήταν επομένως ενδείξεις 
πλούτου, δύναμης και ευημερίας. Τόση ήταν η σημασία τους για τους ισχυρούς,

38.294-296: καί ενταύθα ήν τά δεινά καί ai καρδίαι τοΐς θεωμένοις έπάλλοντο, δτι μή έξαντιπάλου τής 
μοίρας ήν ό άγών■ πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 407,422· Patlagean, Chasse, 259.

12. Συνεχεία Θεοφάνη, 233.1-7,472.10-12·Διγενι)ς Άκριτης, Z VII, 163.1379-1383,293.3307-3310- 
Σκυλιτζης, Σύνοψις ιστοριών, 126.73-76. Χωνιατης, Χρονική Διήγησις, 333.50-57· πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 
422- Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, τόμ. Α', 283· βλ. και την αμέσως παραπάνω σημείωση.
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ώστε ανταλλάσσονταν και ως δώρα μεταξύ αρχόντων ή βασιλέων13. Πρόκειται 
κατά συνέπεια για προφανή συσχετισμό.

Η στενή σχέση κυνηγιού-πολέμου καταφαίνεται και από την ανάδειξη 
μέσω της Θήρας ηγετών, κάτι που συνέβαινε και στον πόλεμο. Μπορεί, όσο 
διαρκούσε το κυνήγι, όλοι να μοιράζονταν τους κόπους και τις κακουχίες 
του εγχειρήματος14, αλλά ο ικανότερος κυνηγός αναδεικνυόταν σε αρχηγό 
και απολάμβανε του σεβασμού των συναδέλφων του. Ο αρχηγός αυτός, αφού 
είχε αποδείξει τις ικανότητές του στο κυνήγι των ζώων, είχε σύμφωνα με τις 
βυζαντινές αντιλήψεις τα εχέγγυα, για να ηγηθεί και σε πολεμικές επιχειρήσεις. 
Αυτό ακριβώς βλέπουμε στον Διγενή Ακριτη- ο ομώνυμος ήρωας, έχει το 
κυνήγι, όπως σε όλους τους λαούς, ως στάδιο μύησης στον κόσμο των ανδρών, 
στάδιο ενηλικίωσης. Αφού απέδειξε τη μεγάλη του ικανότητα στο κυνήγι, 
κρίνεται από τους συγκυνηγούς του άξιος, για να καταδιώξει τους απελάτες. 
Παρατηρούμε σε αυτό το σημείο ότι το κυνήγι ήταν ένας από τους κύριους 
τρόπους στην κοινωνία της μέσης βυζαντινής εποχής —στο πλαίσιο της οποίας 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε η επαρχιακή στρατιωτική αριστοκρατία— για 
την ανάδειξη και την αναγνώριση των μελών της15.

13. J. Trilling, The Soul of the Empire: Style and Meaning in the Mosaic Pavement of 
the Byzantine Imperial Palace in Constantinople, DOP 43 (1989), 27-72, ιδιαίτερα 31, 58-63- H. 
Maguire, The Medieval floors of the Great Palace, στο Necipoölou, Byzantine Constantinople, ό.π., 
153-174, ιδιαίτερα 154- E. Dauterman-Maguire - H. Maguire, Other icons. Art and power in Byzantine 
secular culture, Πρίνστον-Οξφόρδη 2007, 47-57, 82-96, όπου γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, 
και στο συμβολισμό των αρπακτικών κυνηγετικών πτηνών στα Ονειροκριτικά της μέσης 
βυζαντινής εποχής. Ως σημάδι πλούτου βλ. και το δημοσίευμα της Δ. Παπανικολα-Μπακιρτζη, 

Γεράκια καί γερακάρηδες σέ κυπριακά μεσαιωνικά έφυαλωμένα άγγεία, Πρακτικά Δευτέρου 
Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ. Β', Λευκωσία 1986, 567-575, ιδιαίτερα 572-574- βλ. και 
Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, εκδ. F. Drexl, Achmetis Oneirocriticon, Λιψία 1925,232.13,233.1- Κωνσταντίνος 

Πορφυρογέννητος, Προς τον Γδιον υιόν 'Ρωμανόν, εκδ. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, Constantine 
Porphyrogenitus, De administrando imperio, Ουάσιγκτον 1967, κεφ. 32, 53-57, όπου αναφέρεται ότι 
αρπακτικά πτηνά δίνονταν ως δώρα σε άρχοντες ή βασιλείς. Για τη σχέση πολέμου και κυνηγιού 
στο συμβολικό επίπεδο βλ. και την εισήγηση των E. Blangez-Malamut - Μ. Cacouros, L’image des 
Serbes dans la rhétorique byzantine de la seconde moitié du Xlle siècle, στο K. Fidelius - P. 
Schreiner (εκδ.), Byzantium. Identity, Image, Influence. XIX International Congress of Byzantine Studies, 
Κοπεγχάγη 1996,97-122, ιδιαίτερα 105, όπου για τις μάχες του 12ου αι. οι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι σε βυζαντινά κείμενα οι Σέρβοι παρομοιάζονται με άγρια ζώα και οι Βυζαντινοί που τους 
καταδιώκουν με κυνηγούς.

14. Συνεχεία Θεοφάνη, 472.10-12- Θεόδωρός Προδρομος, Λο'γος εις τον Πορφυρογέννητον κυρόν 

Ίσαάκιον τον Κομνηνόν, 113.71-114.75- πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 422.
15. Διγενής Άκριτης (ό.π., σημ. Il) Z IV, 167.1431-1444- πβ. Patlagean, Chasse, 259-260, 263.
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Το λαϊκό κυνήγι και η φορολογία του

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το κυνήγι των ανώτερων τάξεων και του 
αυτοκράτορα απαιτούσε μεγάλη προετοιμασία και μέσα απαραίτητα και 
δαπανηρά. Κυρίως έπρεπε να υπάρχει το άλογο, που ήταν απαραίτητο στις 
περισσότερες φάσεις του κυνηγιού εκτός ίσως από την κατάληξή του, κατά 
την οποία ο κυνηγός βρισκόταν αντιμέτωπος με το θήραμα16. Έτσι ξεχώριζε 
το αρχοντικό κυνήγι από εκείνο των κατώτερων τάξεων, που συνήθως 
δεν διέθεταν άλογα17. Η οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν οι 
κατώτερες τάξεις, δεν τους επέτρεπε ούτε την απόκτηση αλόγων —τα οποία 
εξάλλου χρησιμοποιούσαν κυρίως στον στρατό— και καλών κυνηγετικών 
σκύλων ούτε την οργάνωση πολυμελών και πολυδάπανων κυνηγιών18. Η 
αγροτοποιημένη οικονομία της περιόδου που εξετάζεται, στη διάρκεια της 
οποίας κατά τον Ν. Σβορώνο «ό άγροτικός χαρακτήρας των πόλεων γίνεται 
ολοένα καί πιο έντονος»19 και μια οικογένεια μικρών καλλιεργητών 4-5 
ατόμων —πάντοτε κατά τον Σβορώνο— είχε εισόδημα 15-20 νομίσματα, όταν 
το ελάχιστο ποσό για τη συντήρησή της ξεπερνούσε τα 15 νομίσματα20, δεν 
άφηνε στους ανθρώπους των κατώτερων τάξεων μεγάλα περιθώρια χρόνου 
και χρήματος για την οργάνωση πολυτελών κυνηγιών. Δεν επέτρεπε επίσης 
την οργάνωση κυνηγιού μεγάλων ζώων, τα οποία ήταν και επικίνδυνα. Έτσι 
οι φτωχοί περιορίζονταν κυρίως στο κυνήγι μικρών πουλιών με τον ιξόν ή 
λαγού κ.λπ21. Αντίθετα οι αριστοκράτες και ο αυτοκράτορας κυνηγούσαν

16. Ε. Patlagean, Chasse, 259.
17. Για τη χρήση των αλόγων στο Βυζάντιο βλ. ενδεικτικά Β. Κουταβα-Δεληβορια, Ό 

Γεωγραφικός Κόσμος Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου. Α' Τά Γεωγραφικά, Αθήνα 1993,159-160· 
J. Haldon, The Organisation and Support of an Expeditionary Force: Manpower and Logistics in 
the Middle Byzantine Period, στο Κ. Τςικνακης (επιμ.), Εμπόλεμο Βυζάντιο 9ος-12ος au, ΙΒΕ/ΕΙΕ, 
Αθήνα 1997,111-151, ιδιαίτερα 127.

18. P. Linant de Beelefonds, Quand le cerf se jette à la mer: Mythe et réalité cynégétique dans 
le monde Gréco-Romain, στο I. Sidéra (εκδ.), La chasse. Pratiques sociales et symboliques, Παρίσι 
2006,147-155, ιδιαίτερα 155.

19. N. Σβορωνος, Οικονομία καί Κοινωνία, Ιστορία τού 'Ελληνικού ’Έθνους, τόμ. Η', Αθήνα 
1979 (στο εξής: Σβορωνος, Οικονομία), 180-213 ιδιαίτερα 186.

20. Σβορωνος, Οικονομία, 204.
21. Patlagean, Chasse, 259, όπου σημειώνει: «On voit alors que la chasse rustique continue 

d’attraper les petits oiseaux à la glu et à l’appeau, et de traquer le lièvre à pied»· βλ. και Δ. 
Δημητρακος, ΜέγαΛεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 1964, τόμ. ΙΒ', 6031, όπου ο κυνηγός 
των πτηνών χαρακτηρίζεται ως φτωχός.
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μεγάλα θηράματα, όπως ήταν τα ελάφια, τα ζαρκάδια ή τα αγριογούρουνα 
χωρίς βέβαια να αποκλείονται και τα μικρότερα ζώα. Στο 'Ονειροκριτικόν του 
Αχμέτ, ένα κείμενο που πιθανότατα είχε γραφεί για έναν αυτοκράτορα, ίσως 
τον Λέοντα Στ', ο βασιλιάς πάντοτε κυνηγάει —ανάμεσα στα άλλα μεγάλα 
ζώα— ελάφια, άλλα κερασφόρα και αγριογούρουνα, ζώα που συμβόλιζαν για 
τους Βυζαντινούς τους εχθρούς, όπως συνάγεται, μεταξύ άλλων, και από τις 
παραστάσεις στα έργα τέχνης της εποχής αυτής22.

Κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο το κυνήγι είχε αποκτήσει δημόσια 
οικονομική διάσταση23 και οι άνθρωποι των κατώτερων τάξεων, που ήταν 
κυρίως καλλιεργητές, ιδιοκτήτες ή νομείς γης υποκείμενοι στον κύριο φόρο 
γης, το δημόσιον, όπως και άλλους τακτικούς φόρους, κυνηγούσαν για το κρέας 
και το δέρμα των ζώων και αναλάμβαναν εκτός από τις συνήθεις φορολογικές 
υποχρεώσεις και ποικίλες άλλες γνωστές με το γενικό όνομα έπήρεκχι24. 
Έτσι από επιστολή του Θεόδωρου Στουδίτη προς την αυτοκράτειρα Ειρήνη 
πληροφορούμαστε ότι η τελευταία είχε χαρίσει φόρους πολλών ταλάντων 
χρυσού25. Μεταξύ αυτών που απαλλάχθηκαν ήταν και οι κυνηγοί: άφείθησαν 
οΐ την άγρευτικήν μέθοδον μετερχόμενοι, κούφως ταύτην διαλαμβάνοντες26. Το 
πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο τοξότης ή ο ίξευτής, δηλαδή ο κυνηγός των 
κατώτερων τάξεων κυνηγούσε, όπως λέει ο Θεόδωρος Στουδίτης, για να 
σκοτώσει πουλιά και να αποκτήσει την αναγκαία τροφή, αλλά και κάποια να

22. Αχμετ, ’Ονειροκριτικόν, 194.11-13: Ei δέ ίδη ό βασιλεύς, ότι εις κυνήγιον έξήλθεν έλάφων 

ή των άλλων κερασφόρων κατ’ εχθρών έξουσιαστών πόλεμον έγερεΐ, και 194.15-17: Εί δέ ίδη ό 
βασιλεύς, δτι εις κυνήγιον έξήλθε καί ήγρευσε μόσχους έλάφων, τέκνα μεγίστων άνδρών δεσμεύσει, 

και 226.23-25: Εί δέ ίδη ό βασιλεύς, δτι ονάγρους... έθήρασε κυνηγών, έχθρούς δυνατούς άναλόγως 
δεσμήσει καί συνάξει· πβ. Μ. Mavroudi, A Byzantine Book on Dream Interpretation: The Oneirocriticon 
of Achmet and Its Arabic Sources, Λέιντεν-Βοστώνη-Κολωνία 2002, 60-62- Patlagean, Chasse, 
257-258. Σκηνές αυτοκρατορικού κυνηγιού με θηράματα αγριόχοιρο και λιοντάρι κοσμούν 
ελεφαντοστέινο κιβωτίδιο, ευρισκόμενο στον καθεδρικό ναό της Troyes. Για το αντικείμενο 
αυτό βλ. A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen, I, Βερολίνο 1930,63, 
αρ. 122 και Η. Maguire, Casket with Emperors and Hunters, στο H. C. Evans - W. D. Wixon (εκδ.), 
The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, The Metropolitan 
Museum of Art, Νέα Υόρκη 1997,204-206- βλ. επίσης A. Grabar, L’art byzantin: Exposition du Conseil 

de l’Europe, Αθήνα 1964, αρ. 52.
23. Patlagean, Chasse, 260.
24. Σβορωνος, Οικονομία, 190, 201.
25. Θεόδωρός Στουδίτης, Έπιστολαί, εκδ. G. Fatouros, Theodori Studitae Epistolae, Βερολίνο-Νέα 

Υόρκη 1992, αρ. 7, 25.32-33- Θεοφάνης, Χρονογραφία, εκδ. C. de Boor, 475.15-18.
26. Θεόδωρός Στουδίτης, Έπιστολαί, αρ. 7, 25.55-56.
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τα πουλήσει, για να αποκτήσει μερικά χρήματα27 28. Για τα πουλιά που πουλούσε 
πλήρωνε φόρους, από τους οποίους τώρα η Ειρήνη τον απάλλασσε: ό τοξότης 
ή ό ίξευτής, οϋσπερ έθήρευσεν ολίγους τάχα όρνεις, έξ ών αντω ή αναγκαία τροφή, 
άλογοθέτητος διαμένων εύζωήσειεν23. Θα «εύζωοΰσε» λοιπόν ο μικρός-φτωχός 
κυνηγός, γιατί κοντά στο ψωμί, το οποίο αποτελούσε το θεμελιακό στοιχείο 
στη δίαιτά του μαζί βέβαια με τα λαχανικά, θα προσέθετε και το αφορολόγητο 
κρέας από το κυνήγι29.

Αυτό το κρέας από το κυνήγι ήταν, κατά τον Μ. Kaplan, για τα λαϊκά 
στρώματα ο μισθός, το αντίτιμο των προσπαθειών του κυνηγού30. Τη μεγά
λη σημασία, που είχε για τον ίξευτή το κυνήγι των μικρών πουλιών και επο
μένως τη δημόσια διάστασή του, τη διαπιστώνουμε από τις πηγές. Η νομοθεσία 
καθόριζε ότι: Ού δει έν άλλοτρίω χωρίω ίξεύειν άκοντος τού δεσπότου και Καν 
έν άλλοτρίω τις άγρώ θηρεύση ... δύναται ό δεσπότης τοΰ άγροϋ κωλύειν τον 
έπιβαίνοντα31. Αν η λέξη χωρίον δεχθούμε ότι σημαίνει κτήμα που ανήκει σε 
ένα μόνο ιδιοκτήτη, τότε τα άγρια πουλιά του κτήματος είχαν μια παραπλήσια 
αξία με τα παραγόμενα στο κτήμα προϊόντα' γι’ αυτό ήταν απαραίτητη η άδεια

27. Talbot-Rice, Βίος των Βυζαντινών (ό.π., σημ. 9), 254.
28. Θεόδωρός Στουδιτης, Έπιστολαί, αρ. 7, 26.59-61- πβ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 402- N. Oikonomidès, 

Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), Αθήνα 1996 (στο εξής: Oikonomidès, Fiscalité), 
99-101. Ο Οικονομίδης δεν αναφέρει αν ο φόρος επιβαλλόταν κατά το κυνήγι ή κατά την 
αγοραπωλησία των θηραμάτων. Πιθανότατα όμως, όπως συνάγεται από τις αναλύσεις του, 
επιβαλλόταν κατά την αγοραπωλησία.

29. J. Koder, Η καθημερινή διατροφή στο Βυζάντιο με βάση τις πηγές, στο Δ. Παπανικολα- 

Μπακιρτζη (επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι, Αθήνα 2005,17-30, ιδιαίτερα 19-20- βλ. και 
J. L. Teall, The Grain Supply of the Byzantine Empire, 330-1025, DOP 13 (1959), 87-139, ιδιαίτερα 
99- A. Karpozelos, Realia in Byzantine Epistolography X-XII c., BZ 77 (1984) [στο εξής: Karpozelos, 

Realia], 20-37, ιδιαίτερα 33- Η. Αναγνωςτακης, Τροφικές δηλητηριάσεις στο Βυζάντιο. Διατροφικές 
αντιλήψεις και συμπεριφορές (6ος-11ος αι.), στο Δ. Παπανικολα-Μπακιρτζη, ό.π, 61-110, ιδιαίτερα 

90.
30. Μ. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle. Propriété et exploitation du 

sol, Παρίσι 1992, 39.
31. Βασιλικά, εκδ. H. J. Scheltema - N. van der Wal, Basilicorum libri LX, series A, τόμ. VII, 

Γκρόνινγκεν 1974, 58.3.16. Το χωρίο των Βασιλικών έχει ληφθεί από τον Πανδέκτη 8,3,16, 
όπου αναγράφεται: ούκ εστιν εύλογον άκόντων των δεσποτών ύμάς έν άλλοτρίοις χωρίοις ίξεύειν- 

Κωνσταντίνος Αρμενοπουλος, Πρόχειρον Νόμων ή Έξάβιβλος, εκδ. G. Ε. Heimbach, Konstantin i 
Harmenopuli, Manuele legum sive Hexabiblos cum appendicibus et legibus agrariis, Άαλεν 1969 (φωτ. 
ανατ. της 1ης έκδ. 1851), 828.2, όπου ξεχωριστά από την Εξάβιβλο, στους Νόμους Γεωργικούς 
υπάρχει το χωρίο: Καν έν άλλοτρίω τις άγρψ θηρεύση- πβ. Σπ. Ν. Τρωιανος, Οι πηγές του βυζαντινού 

δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 286-288- Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 403.
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τού δεσπότου για το κυνήγι τους. Έτσι ο Βασίλειος Πεδιαδίτης στην ’Έκφρασιν 
άλώσεως άκανθίδων σημειώνει ότι τα στρουθάρια τα έπιανε στο δικό του κτήμα, 
που άλλοτε το ονομάζει άλσος και άλλοτε λειμώνα. Απαγορευόταν, λοιπόν, να 
κυνηγήσει με τον ιξόν στα ξένα κτήματα32.

Μία άλλη έκτακτη φορολογική υποχρέωση, μία έπήρεια, ήταν οι 
προμήθειες του κυνηγιού, μία παροχή δηλαδή σε είδος. Μία τέτοια περίπτωση 
ίσως είναι αυτή που μνημονεύει ο Παντεχνής: στη Φιλιππούπολη, όπου ήταν 
μητροπολίτης, υπήρχε κάποιος μεγιστάνας, όπως τον ονομάζει, ο οποίος 
τής βασιλικής τραπέζης έπιμεμέλητο με το κυνήγι, τροφοδοτούσε δηλαδή, με 
εκλεκτά θηράματα το βασιλικό τραπέζι33. Από έγγραφα τα οποία χορηγούσαν 
έξκουσσείας, προνομιακές δηλαδή φορολογικές απαλλαγές, προκύπτει ότι 
προνομιακή φορολογική μεταχείριση απολάμβαναν άρχοντες, κληρικοί, 
μοναστήρια, ευαγή ιδρύματα κ.λπ34. Έτσι ο Νικηφόρος Γ Βοτανειάτης, το 1080, 
δίνει φορολογική απαλλαγή στη μονή Βατοπεδίου για ενοίκους των κτημάτων 
της35, ενώ ο Αλέξιος Α' Κομνηνός, το 1086, στο χωρίον Χοστιάνη Μογλένων, 
το οποίο παραχωρείται στον κατεπάνω Άβύδου Λέοντα Κεφαλά36 και, το 1088, 
στο νησί της Πάτμου, που παραχωρείται στον μοναχό Χριστόδουλο37. Όσοι 
επωφελούνταν από το προνόμιο, άρχοντες δηλαδή, μάλλον στρατιωτική 
αριστοκρατία, μοναστήρια και κληρικοί απαλλάσσονταν από την υποχρέωση 
να αποδίδουν στο Κράτος προϊόντα κυνηγιού, τα οποία προμηθεύονταν μέσω 
αγοράς, όπως σαφώς προκύπτει από την πανομοιότυπη σχεδόν διατύπωση στα 
χρυσόβουλλα· ενδεικτικά αναφέρω το χρυσόβουλλο του Αλεξίου Α' Κομνηνού 
του 1088 προς τον μοναχό Χριστόδουλο, όπου σημειώνεται: έξκουσσευθήσεται 
μέντοι ή τε ρηθεϊσα άπασα νήσος καί αύτή ή μονή ... άγοράς ... λαγωών, έλάφων 
... χηνών, νηττών, περδίκων ... γερανών, κύκνων, φασσιανών, ορνίθων άγριων

32. Καρποζηλος, Βασίλειος Πεδιαδίτης, 297.47-298.71· πβ. Σβορωνος, Οικονομία, 188.
33. Παντεχνής, ’Έκφρασις κυνηγεσίου περδίκων καί λαγωών, 47- πβ. Oikonomidès, Fiscalité, 101, 

σύμφωνα με τον οποίο ο φόρος σε είδος προοριζόταν είτε για τους στάβλους του κράτους ή 
ακόμη και για το τραπέζι του ηγεμόνα.

34. Σβορωνος, Οικονομία, 190· Oikonomidès, Fiscalité, 103.
35. Actes de Vatopédi I. Des origines à 1329, εκδ. J. Bompaire - J. Lefort κ.ά., Παρίσι 2001, 

112.21-113.38 και 113.54-55- πβ. Patlagean, Chasse, 260-261.
36. Actes de Lavra I. Des origines à 1204, εκδ. P. Lemerle - A. Guillou κ.ά., Παρίσι 1970, 

258.26.-259.34· πβ. Patlagean, Chasse, 260-261.
37. E. Λ. Βρανουςη (εκδ.), Βυζαντινά έγγραφα τής μονής Πάτμου, Α' - Αύτοκρατορικά, Αθήνα 

1980, 59-63· πβ. Patlagean, Chasse, 260-261.
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... περιστερών καί λοιπών πτηνών καί τών έξ αυτών πάντων ώών38. Με την 
αγοραπωλησία αυτή, άλλωστε, οι κυνηγοί συμπλήρωναν το εισόδημά τους39.

Εκτός από το κρέας, το δέρμα των ζώων είχε επίσης αξία και σημασία 
επομένως οικονομική, όπως το δέρμα του λαγού και της αλεπούς, με το οποίο 
μπορούσαν οι κυνηγοί να κάνουν ζεστά γούνινα πανωφόρια. Τα ενδύματα 
αυτά ήταν ακριβά, γι’ αυτό χωρίς ντροπή τα δώριζαν ή τα δανείζονταν και 
μεταχειρισμένα ακόμη40. Από επιστολή του Ιωάννη Απόκαυκου μαθαίνουμε 
ότι είχε ζητήσει από φίλο του και πήρε περιβόλαιον εκ δερμάτων άλωπήκων41, 
για να αντικαταστήσει άλλο δερμάτινο το οποίο είχε δωρίσει σε κάποιον 
άλλον φίλο του, που τού το ζήτησε' ο ίδιος σημειώνει: τί δέ πράττειν εδει... 
σοϋ καταξιώσαντος αίτήσαι άφ’ ημών δερμάτινον περιβόλαιον, ή δούναι; δθεν καί 
άπεκδυσάμενος οπερ έφόρουν αυτός, αύτένδυτον πέπομφά σοι πλατύ μεν, εύρύχωρον 
δέ, ποδήρες δέ, όποια ταΰτα τοίς έπισκόποις έπιπρεπή. Αυτή η ανταλλαγή ακόμη 
και χρησιμοποιημένων δερμάτινων ενδυμάτων, εδώ συγκεκριμένα από δέρμα 
αλεπούς, μάς δείχνει το οικονομικό μέγεθος του κυνηγιού42. Για τις ανώτερες 
τάξεις, και βέβαια για τον αυτοκράτορα, το κυνήγι δεν είχε τόσο οικονομική 
σημασία όσο εμβληματική και τελετουργική, εφόσον δεν κάλυπτε προφανώς 
τις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, αλλά τροφοδοτούσε το τραπέζι τους με 
σπάνια πολλές φορές εκλεκτά και πολυτελή εδέσματα. Όπως ήδη σημειώθηκε, 
ο φίλος μεγιστάνας του Παντεχνή τροφοδοτούσε το βασιλικό τραπέζι με 
θηράματα. Και ο Διγενής με τη γυναίκα του συνήθιζαν να τρέφονται με τα 
εκλεκτά εδέσματα που πρόσφερε το κυνήγι: Τροφαϊ δ’ αύτοΐς έτύγχανον ελαφοι 
καί πουλία, αίγες καί χοίροι άγριοι καί παν κυνήγιν άλλον43.

38. Βρανουςη, ό.π., 61.37-62.46.
39. Oikonomidès, Fiscalité, 99-102, όπου ο συγγραφέας παρατηρεί ότι τέτοιου είδους παροχές 

στο Κράτος αφορούσαν τους πλούσιους, των οποίων δεν κινδύνευε να θιγεί η παραγωγικότητα 
και η γενικότερη φοροδοτική ικανότητα.

40. Karpozelos, Realia, 29.

41. Ιωάννης Αποκαυκος, ’£ei<ttoAo:ì^kò.H.E.Bees-Sepherle, Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei 
des Johannes Apokaukos, des Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien), BNJ Παράρτημα 21 (1971-1974) 
(1976), επιστ., αρ. 76,135.15-16· πβ. Karpozelos, Realia 29· B. Κατςαρος, Άπό την Καθημερινή ζωή 
στό «Δεσποτάτο» τής ’Ηπείρου. Ή μαρτυρία τού μητροπολίτη Ναυπάκτου ’Ιωάννη Άποκαύκου, 
στο Ή Καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στήν ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, 

Αθήνα 1989, 631-674, 650-651.
42. Αποκαυκος, Έπιστολαί, αρ. 73α, 133.18-22- πβ. Karpozelos, Realia, 29.
43. Διγενής Άκριτης (ό.π., σημ. Il), Z V, 229.2292-2293.
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Με όσα προαναφέρθηκαν έγινε προσπάθεια να επισημανθούν και να 
αναδειχθούν πτυχές του θέματος «κυνήγι στο Βυζάντιο», οι οποίες δεν είχαν 
προσεχθεί, όσο θα έπρεπε, από την έρευνα. Όπως συνάγεται από τις πηγές, 
το κυνήγι κατά τη μέση βυζαντινή εποχή δεν ήταν μόνο μια προπαιδεία για 
τον πόλεμο ή ένα πεδίο τελετουργικής συνεύρεσης και ανταγωνισμού των 
ισχυρών ούτε μόνον μια διασκέδαση για τους ανθρώπους των «ελίτ» του 
βυζαντινού Μεσαίωνα, ένα θέαμα που προκαλούσε τέρψη και ενθουσίαζε 
όσους το παρακολουθούσαν. Σημαντική, επίσης, υπήρξε και η οικονομική 
παράμετρος, η οποία δεν είχε ώς τώρα ιδιαίτερα αναδειχθεί. Και όπως έχει ήδη 
επισημανθεί, η δημόσια οικονομική διάσταση, που προσέλαβε το κυνήγι κατά 
τον Μεσαίωνα κατ’ αντιδιαστολή με την αμέσως προηγούμενη περίοδο της 
Ύστερης Αρχαιότητας, αντανακλά την αλλαγή στις κοινωνικές δομές με την 
ανάδυση της επαρχιακής στρατιωτικής αριστοκρατίας· κύριες ασχολίες της 
τελευταίας ήταν ο πόλεμος και το κυνήγι44. Έτσι, λοιπόν, το κυνήγι στη μέση 
βυζαντινή εποχή απέκτησε εκτός από την ιδιωτική οικονομική του διάσταση 
—ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον με αυτόν τον τρόπο οι φτωχοί υπήκοοι της 
αυτοκρατορίας εξασφάλιζαν μία πρόσθετη πηγή διατροφής και εξοικονόμησης 
εισοδήματος— και μία δημόσια οικονομική. Η απαγόρευση κυνηγιού σε ξένα 
κτήματα, η είσπραξη φόρων από το Δημόσιο κατά την αγοραπωλησία προϊόντων 
κυνηγιού, η υποχρέωση των πλούσιων φορολογουμένων να προμηθεύουν 
το Κράτος ή τον ίδιο τον αυτοκράτορα με θηράματα, κάποια από τα οποία 
είχαν, πιθανότατα, αγοράσει προηγουμένως από τους ίδιους τους κυνηγούς, 
καταδεικνύουν ότι για την κοινωνία της μέσης βυζαντινής εποχής, το κυνήγι 
εκτός από τον τελετουργικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, αποτελούσε και 
μια δραστηριότητα οικονομική ιδιαίτερα σύνθετη.

44. Patlagean, Chasse, 260-261.
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Εικ. 1. Γατόπαρδος που κυνηγά ελάφι. Λεπτομέρεια παράστασης κυνηγιού σε βυζαντινό 
ασημένιο σκεύος, 12ος αι. Μουσείο Ερμιτάζ, Αγ. Πετρούπολη (E. Dauterman-Maguire και 

Η. Maguire, Other icons. Art and power in Byzantine secular culture,
Πρίνστον και Οξφόρδη 2007).

Εικ. 2. Μουσικός παράσταση συμποσίου μετά από κυνήγι. Λεπτομέρεια σε βυζαντινό 
ασημένιο σκεύος, 12ος αι. Μουσείο Ερμιτάζ, Αγ. Πετρούπολη 

(Dauterman-Maguire, Maguire).
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Εικ. 3. Χορεύτρια παράστασης συμποσίου μετά από κυνήγι. Λεπτομέρεια σε βυζαντινό 
ασημένιο σκεύος, 12ος αι. Μουσείο Ερμιτάζ, Αγ. Πετρούπολη 

(Dauterman-Maguire, Maguire).

Εικ. 4. Ακροβάτης σε παράσταση συμποσίου μετά από κυνήγι. Λεπτομέρεια σε βυζαντινό 
ασημένιο σκεύος, 12ος αι. Μουσείο Ερμιτάζ, Αγ. Πετρούπολη 

(Dauterman-Maguire, Maguire).
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Εικ. 5. Αρπακτικό πτηνό βγάζει το μάτι λαγού. Ομφάλιο από την Αγ. Σοφία Τραπεζούντας,
13ος αι. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.

Εικ. 6. Αρπακτικό πτηνό. Πήλινο εφυαλωμένο πινάκιο από τις Σέρρες, 13ος-14ος αι. 
Μέγαρο Τόκου, Καβάλα (Βυζαντινά εφναλωμένα κεραμικά. Η τέχνη των εγχαράκτων, 

επιμ. Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Αθήνα 1999, 225).



Dionysios Stathakopoulos

Invisible Protagonists: the Justinianic Plague from a Zoocentric Point of View

The animals I am going to refer to are neither domestic, nor wild. They 
are those rodents that take refuge in human dwellings during their life-cycle, 
while their survival depends on food destined for human consumption, the 
so-called commensal rodents, and specifically rats.

The rats that live among us in contemporary urban centres are numerous, 
despite the fact that we seldom see them, because they are nocturnal animals. 
The persisting urban myth that there is one rat per inhabitant notwithstanding, 
and given how difficult it is to actually count rats and how little research has 
been done on this subject, the safest estimate about the number of rats in 
modern cities ranges between 1:15/36 (rat per inhabitant)1. The rats we would 
likely come across today are brown or norway rats (Rattus norvegicus), a species 
that has successfully colonized Europe from the 18th century onwards2. In the 
Byzantine period, however, the dominant species was that of the black rat 
(Rattus rattus) to which I will be referring in this paper.

According to studies of its genetic code, the black rat originates from 
southeast Asia and possibly Malaysia. The caryotype of paleozoologically 
examined rat remains from the Mediterranean (with 38 chromosomes, as

1. D. E. Davis - W. T. Fales, The rat population in Baltimore, 1949, American Journal of Hygiene 

52 (1950), 143-146; D. E. Davis, The rat population in New York, 1949, American Journal of Hygiene 

52 (1950), 147-152. On the urban legend of rat numbers see R. Sullivan, Rats: A Year with New 

York’s Most Unwanted Inhabitants, London 2005,18-20.
2. R. Pollitzer, Plague Studies 6. Hosts of the infection, Bulletin of the World Health 

Organization 6 (1952), 412; K. Dobney - J. Harwood, Here to stay? Archaeological evidence for the 
introduction of commensal and economically important mammals to the North of England, in 
N. Benecke (ed.), The Holocene history of the European vertebrate fauna. Modem aspects of research, 
Rahden 1999, 373-387.
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opposed to 42 in the Malaysian species) is linked to southwestern India, from 
where it probably reached the Mediterranean through the spice route and 
Red Sea ports3. The Byzantines had no specific word to distinguish mice from 
rats: the Modern Greek word for rat (αρουραίος) was initially an adjective of 
the generic word for mouce (μυς) and designated a country mouse4. In the 
late Byzantine period such adjectives had already become nouns.

The existence of these rodents in Byzantium is corroborated by certain 
mentions in written sources: as they caused damage to agriculture and 
especially consumed human foodstuffs, some texts (especially hagiography 
and epistolography) contain occasional references to them5. But there are 
other ways to explore the presence of these animals in the Byzantine world 
and furthermore to discuss the important role they played in of the greatest 
natural calamities of Late Antiquity, the Justinianic Plague. To do so, we have 
to set aside the Byzantine views on the environment and the position of 
animals therein and to read our data with the help of the new reality of the 
microbiological laboratory.

Paul-Louis Simond was the first to understand and explain the role of 
rats in the dissemination of plague in 18986. This theory was subsequently 
adapted and used to explain the first two pandemics of plague in history, the 
Black Death of the 14th century and the earlier Justinianic Plague. In this 
paper I will present an alternative, as much as possible non-anthropocentric 
overview of the Justinianic Plague. The main topics I will focus on are the role 
of rats in the dissemination of the pandemic including the discussion of their 
presence in sufficient numbers to sustain the disease. Furthermore I will try 
to explain why the Justinianic Plague broke out at the specific moment in

3. F. Audoin-Rouzeau - J.-D. Vigne, La colonisation de l’Europe par le rat noir (Rattus rattus), 
Revue de Paléobiologie 13 (1994), 125-145; M. McCormick, Rats, Communications, and Plague: 
Toward an Ecological History, Journal of Interdisciplinary History 34 (2003), 1-25, esp. 7-9.

4. McCormick, Rats, 4; the earliest use of the adjective is found in Aesop (transi. L. Gibbs, 

Oxford 2002), Fable 408, the city mouse and the country mouse (Μυς άρουραίος καί μυς 
άστικός).

5. See, for example, M. Grünbart, Store in a cool and dry place: perishable goods and their 
preservation in Byzantium, in L. Brubaker - K. Linardou (eds.), Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) 
- Food and Wine in Byzantium [Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 13], 
Aldershot 2007, 42-43.

6. L. Wall0e, Medieval and Modern Bubonic Plague: Some Clinical Continuities, in V. Nutton 

(ed.), Pestilential Complexities: Understanding Medieval Plague [Medical History, Supplement 27], 
London 2008, 59.
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time in 541 and why it disappeared from Europe and the Mediterranean after 
two centuries in 7507.

The plague is an acute infectious disease. Its causative agent, the bacillus 
Yersinia pestis, was discovered and isolated in 1894 in the course of an epidemic 
in Hong Kong8. The plague pathogen is a non-motile, gram-negative bacillus 
that belongs to the family of the Enterobacteriaceae, ancient microorganisms 
that emerged between 42 to 187 million years ago and, as a rule are symbiotic, 
to humans. To be more precise, Yersinia pestis is, from a genetic point of view, 
almost 90% identical to Yersinia pseudotuberculosis (a pathogen that causes fever 
and abdominal pains) from which it mutated relatively recently (compared to 
the antiquity of the genus) some 20.000 years ago9.

The plague is a zoonose of rodents: in the colonies of wild rodents the 
infection abounds in endemic foci in which an interaction between the rodents 
and their fleas as vectors of the disease takes place10. There are over 200 species 
of wild rodents that act as reservoirs of plague. Most of these wild rodents are, 
as a rule, susceptible to infection, but resistant to disease. When, however, 
such rodents are brought into contact with commensal rodents, an exchange 
of ectoparasites takes place and the latter are infected. As these live in close 
proximity to humans, the infection is thus, in a way incidentally, introduced 
to human populations. The main vector of the disease in its demie form is the 
rat flea, Xenopsylla cheopis: the flea ingests a large number of bacteria through 
feeding on infected rats; once these succumb to the epizootic (as they are 
not resistant to the plague), the hungry fleas will bite humans. The plague 
bacilli produce an enzyme that clots the blood in the stomach of the fleas, a

7. On the Justinianic Plague see D. Ch. Stathakopoulos, Famine and Pestilence in the Late Roman 
and Early Byzantine Empire [Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 9], Aldershot 
2004, esp. chapter 6; P. Horden, Mediterranean Plague in the Age of Justinian, in M. Maas (ed.), 
The Cambridge Companion to the Age of Justinian, Cambridge 2005,134-160; L. K. Little (ed.), Plague 

and the End of Antiquity: The Pandemic of541 - 750, Cambridge 2007.
8. H. Kupferschmidt, Die Epidemiologie der Pest. Der Konzeptwandel in der Erforschung der 

Infektionsketten seit der Entdeckung des Pesterregers 1894 (Gesnerus Supplement 43), Aarau- 
Frankfurt am Main-Salzburg 1993, 22-24.

9. E. Carniel, Plague Today, in Pestilential Complexities (as η. 6), 119-120; R. Sallares, Ecology, 
Evolution, and Epidemiology of Plague, in Plague and the End of Antiquity (as n. 7), 231-248.

10. For the following paragraph see N. Gratz, Rodent Reservoirs and Flea Vectors of Natural 
Foci of Plague, in World Health Organization, Plague Manual: Epidemiology, Distribution, Surveillance 

and Control, Geneva 1999, 63-96.



90 DIONYSIOS STATHAKOPOULOS

mechanism that is called proventriculus-obstruction, as a result of which the 
insects remain hungry. The feeling of hunger urges the fleas to try to feed at 
an increased frequency, biting their hosts and sucking their blood repeatedly. 
As they cannot ingest the blood, however, at each bite an extremely large 
number of virulent bacilli enters the blood of the hosts, where they will 
multiply within a very short period of time11.

This model is based on observations made within a specific moment 
in time (roughly within the last century) and a specific geographic frame, 
which in most cases is not identical to the one in which the Justinianic Plague 
was active for the simple reason that the plague had long disappeared from 
such regions. Many modern researchers, both from the Humanities as well 
as the Life Sciences have cast doubts as to whether all the parameters of the 
above model were present during Late Antiquity and the Middle Ages and 
therefore as to whether these pandemics were in facts outbreaks of plague12. 
Specifically regarding rats as vectors of the disease, many scholars deny their 
existence in sufficiently large numbers in Europe before the 12th century, 
when, as consensus had it, they were passively transported from the East as a 
result of the Crusades13.

It is a fact that textual records of mice and rats in Byzantine sources are 
rare. However, data brought to light in the last two decades by archaeozoology 
has moderated, if not rejected the utterly negative position of the plague 
revisionists. The presence of the black rat in the Mediterranean is uncontested 
since the Neolithic14. More than sixty finds of black rat remains have been 
excavated from the Roman period until the 8th century - mostly from 
Western and Northern Europe15. The fact that samples from former regions of 
the Byzantine empire are fewer is merely a reflection of the smaller number 
of detailed excavations and the reluctance to check for small mammal bones 
in them, a time-consuming and costly enterprise16.

11. Kupferschmidt, Epidemiologie, 82-83.

12. See the overview in Sallares, Ecology (as n. 9), 268 ff.
13. F. Audoin-Rouzeau, Le rat noir (Rattus ratios) et la peste dans l’Occident antique et 

médiéval, Bulletin de la société de pathologie exotique et des ses filiales 92 (1999), 422-26 and now F. 
Audoin-Rouzeau, Les chemins de la peste : le rat, la puce et l’homme, Rennes 2003,115-124 where this 
theory is ultimately challenged ; see also McCormick, Rats (as n. 3).

14. G. Haas, The Fauna of Layer B. of the Abu Usba Cave, Israel Exploration Journal 2 (1952), 38.
15. McCormick, Rats (as n. 3), 9-10; Audoin-Rouzeau - Vigne, Colonisation (as n. 3), passim.

16. McCormick, Rats, 9ff, This is now beginning to change: see the recent reports on 
excavations in Nicopolis, which provide one of the earliest evidence for the black rat in the
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Those who deny the existence of the plague in the Middle Ages further
more invoke the fact that medieval texts do not record groups of obviously 
diseased or dead rats prior to the outbreak of an epidemic of the disease. Such 
phenomena were recorded in the course of the third pandemic in the late 19th 
century in Hong Kong17. Perhaps they expect a description similar to the one in 
Albert Camus’ The Plague, in which doctor Rieux encounters hundreds of dead 
rats in the streets of Oran in the course of a couple of days18. It is important 
to note, however, that rats come out in the daylight only in very rare cases, as 
a rule only when there is a convergence of a rising population and a decline 
in available foodstuffs. Only then are the weaker males forced to see food in 
daylight19. Evidently, a large number of rats that would have succumbed to 
the epizootics would have died far from human gaze. Furthermore, the early 
Byzantine written record preserves the only testimony of diseased rats in the 
context of the plague. John of Ephesus, the sixth-century Monophysite bishop 
and church historian and an eye witness of the first wave of the Justinianic 
plague, writes the following: “Also we saw that that this great plague showed 
its effects on animals as well, not only on the domesticated but also on the 
wild, and even on the reptiles of the earth. One could see cattle, dogs and 
other animals, even rats, with swollen tumours, struck down and dying”20.

As the revisionist arguments on the scarcity of rats have been overturned 
and the Byzantine sources offers us numerous descriptions of the plague’s 
symptoms that completely agree with the clinical picture of the disease21, 
there is no reason to doubt the identification of the Justinianic Plague as a 
series of outbreaks of plague. A number of questions, however, remain yet to 
be debated: why did the pandemic break out at the particular moment that it

Balkans in the 2nd century CE: M. Beech, The Environmental Archaeology Research Programme 
at Nicopolis: Methodology and Results, in A. G. Poulter (ed.), The Transition to Late Antiquity, on 
the Danube and Beyond [Proceedings of the British Academy 141], Oxford 2007, 219-248, esp. 

232-33.
17. C. A. Benedict, Bubonic plague in nineteenth-century China, Stanford 1996, 8-14, 22-24 and 

passim.
18. A. Camus, The Plague, translated by S. Gilbert, New York 1948, 3-5/f.
19. Sullivan, Rats (as n. l), 20.
20. Pseudo-Dionysios of Tel-Mahre, Chronicle, Part III, trans, with notes and introduction by 

W. Witakowski [Translated Texts for Historians 22], Liverpool 1996, 87.
21. See Stathakopoulos, Famine and Pestilence (as n. 7), 135-146.
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did in 541 and why did it disappear two centuries later? The answers to both 
questions are only peripherally linked to humans.

Current scholarship on the plague agrees that the pandemic dimension 
of the infection is connected to the existence of the Roman communication 
network, both by sea and land as well as the presence of a political entity 
that supported the movement of commodities and people within its realm22. 
This “unification of the world through microbes”, to use the famous phrase 
coined by Le Roy Ladurie, did not occur for the first time in the sixth century, 
but was valid for almost the entire Common Era after the onset of the Pax 
Augusta. An occurrence that corroborates this is the so called Antonine 
Plague, a pandemic of smallpox that broke out in Mesopotamia around 165/66 
CE and was disseminated into Persia, Asia Minor, Italy, Gaul, Dacia and Egypt, 
raging until 189/9023. Although bubonic plague had seemingly existed in the 
Mediterranean prior to the sixth century, as there were some sporadic, local 
outbreaks24, some factors must have come together to enable the disease to 
reach the status of a pandemic for the first time in 541. The answer may lie in 
an unusual event that took place in 536. Procopius, an eye witness, describes 
it as follows:

“And it came about during this year that a most dread portent took place. 
For the sun have forth its light without brightness, like the moon, during the 
whole year, and it seemed exceedingly like the sun in eclipse, for the beams it 
shed were not clear nor such as it is accustomed to shed. And from the time 
when this thing happened men were free neither from war nor pestilence nor 
any other thing leading to death”25.

This phenomenon, which has been termed “dust-veil event” lasted for 
approximately 18 months and according to contemporary accounts it had quite 
a negative impact on agriculture26. The dust-veil event has been attributed

22. Stathakopoulos, Famine and Pestilence, 173.
23. D. Gourevitch, The Galenic Plague: a Breakdown of the Imperial Pathocoenosis, History 

and Philosophy of the Life Sciences 27 (2005), 57-69; D. Stathakopoulos, Plagues of the Roman Empire, 
in J. Byrne (ed.), Encyclopedia of Pestilence, Pandemics and Plagues, Westport 2008, 536-38.

24. Sallares, Ecology (as n. 9), 251.
25. Procopius, History of the Wars, eds. J. Haury - G. Wirth, vol I, Leipzig 1962, II 14, 5-6; 

Translation: H. B. Dewing, Loeb Classical Library, Procopius vol II, London-New York 1916, 329.
26.1 will not discuss the growing body of literature on this subject, but point the reader 

to some works of synthesis on it: Stathakopoulos, Famine and Pestilence (as n. 7), 265-268; D. 
Stathakopoulos, Reconstructing the Climate of the Byzantine Empire: State of the Problem and
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to a volcanic eruption in the Southern hemisphere (a fact which does not 
seem to be corroborated by the deposits of volcanic activity as preserved in 
the ice cores of Greenland) or the impact of an asteroid or gigantic comet. 
Dendrochronological data seem to suggest that 536 and its immediately 
following years were among the coldest and wettest on record. Despite the 
efforts to portray it as a watershed phenomenon, the latest and most detailed 
study of the dust-veil event suggests that its effects were perhaps considerable 
only at a local or regional level27 *. The above remarks refer to human po
pulations. If, however, we move our gaze towards animals, we can make a 
number of interesting observations. For example, this climatic anomaly could 
have disrupted the migration patterns of wild rodents and causing them to 
migrate beyond their usual radius in the endemic foci of plague in Central 
and East Africa. The contact between such wild rodents with their commensal 
counterparts in the littoral zones of modern Tanzania, where ivory trade with 
the Mediterranean was flourishing, suggests a possible model as to how a 
disease that until then only had a local focus could be disseminated to such 
an extent and reach the proportions of a pandemic23. This happened when 
the black rats were introduced into the Roman communication network as 
unwelcome passengers in the holds of grain transporting ships and caravan 
coaches29. Another, alternative model is equally possible: the cold spell of 
the 530s may have enlarged the area in which the plague survives in its wild 
form among the wild rodents. The greater perimeter of the disease’s carriers 
could easily have brought the wild rodents into contact with commensal rats 
in the shores of Tanzania with the results I have described above30. These 
hypotheses represent a possible model that explains the specific outbreak of 
the Justinianic Plague in 541.

Case Studies, in J. Laszlovszky - P. Szabó (eds.), People and Nature in Historical Perspective [Central 
European University, Medievalia 5], Budapest 2003, 251-55; I. Telelis, Μετεωρολογικά φαινόμενα 

και κλίμα στο Βυζάντιο [Ακαδημία Αθηνών, Πονήματα 52], vol 1, Athens 2004, 222-225; A. Arjava, 

The Mystery Cloud of 536 CE in the Mediterranean Sources, DOP 59 (2005), 73-94.
27. Arjava, Mystery cloud (as n. 26).
28.1 am following here the argument of D. Keys, Catastrophe: an Investigation into the Origins 

of the Modem World, London 1999,17-23, although I strongly disagree with the conclusions he 
has drawn from it.

29. Sallares, Ecology (as n. 9), 284-85.
30. Horden, Mediterranean Plague (as n. 7), 153.
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The disease disappeared from Europe and the Mediterranean after 18 
waves in 750, a fact that has puzzled scholars since research on the plague 
began31. Perhaps the drastic population decline as a result of plague-induced 
mortality made its further dissemination difficult32. According to another 
hypothesis the plague bacillus could not find a stable ecological niche from 
which to develop an endemic activity33. Recent stochastic simulation models, 
however, that are not anthropocentric but focus on the metapopulation 
dynamics of rat populations, refute such views34. According to this research 
every rat population is divided into subpopulations. If within such a 
subpopulation a sufficient number of animals that does not succumb to the 
disease exists, then the plague can survive within the subpopulation regardless 
of what happens to the rest of the subpopulations within, for example, the 
same city and without causing important (that is epidemic) outbreaks in the 
human populations. For example, in a relatively small metapopulation of 
rats of about 50,000, which would be usual for a mid-sized town35, this would 
mean that the plague could survive for up to century without the need of 
re-introduction from external carriers or vectors. Approximately every ten 
years, when climatic conditions happened to be particularly favourable both 
for the rats and their fleas, the percentage of rats succumbing to the disease 
would surpass this margin and the greater mortality of rats would cause 
the outbreak of a human epidemic36. This model explains in a satisfactory 
way the presence of frequent epidemic outbreaks with short interepidemic 
intervals in large urban centres that could sustain rat populations in sufficient 
numbers: this is the case for Constantinople in, roughly, the first century of 
the Justinianic Plague and is even more valid for the great cities of the Islamic 
world (as Basrah and Ruffa) after 650 CE37.

31. J.-N. Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditeranéens, 
2 vols [Civilisations et Sociétés 35], Paris-The Hague 1975, I 45; Sallares, Ecology, 288-89; M. 
McCormick, Toward a molecular history of the Justinian Pandemic, in Plague and the End of 
Antiquity (as n. 7), 311-312.

32. Biraben, Les hommes, ibidem.

33. W. McNeil, Plagues and Peoples, Harmondsworth 1976,150.
34. M. J. Keeling - C. A. Gilligan, Metapopulation Dynamics of Bubonic Plague, Nature 407 

(2000), 903-906; eidem, Bubonic Plague: a Metapopulation Model of a Zoonosis, The Royal Society: 
Proceedings, Biological Sciences 267 (2000), 2219-2230.

35. McCormick, Rats (as n. 3), 24.
36. Me Cormick, Rats, ibidem; Sallares, Ecology (as n, 9), 283.

37. In my book, Famine and Pestilence (as n. 7), 123-124,1 had falsely interpreted the short 
interepidemic intervals in Syria as a possible trend of endemization of the plague.



THE JUSTINIANIC PLAGUE FROM A ZOOCENTRIC POINT OF VIEW 95

The discovery of Yersinia pestis’ genome sequence in 2001 and the research 
that followed have brought to light new evidence that can help us understand 
some possible reasons for the plague’s disappearance38. For example, new 
research seems to suggest that individuals infected with bacilli of the 
Enterobacteriaceae family (Yersinia enterocolitica or Yersinia pseudotuberculosis) 
that abound in populations with low levels of hygiene and produce, as a rule, 
quite harmless clinical manifestations, acquire immunity from the plague39. 
Perhaps it will soon be proved that the bacilli from the same genus as the 
plague managed to antagonize the bacillus that had mutated from the same 
family some thousands of years before and had become dangerous for its 
carriers.

Even more interesting is the exploration of the dynamics of synergy 
and antagonism between the plague and other infectious diseases. It seems, 
for example, that the antagonism between plague and malaria was positive 
for the diseased - provided they did not succumb to the former within 
few hours: the symptoms of malaria prevailed over those of plague. This 
observation has great significance as it is known that malaria was endemic 
in many Mediterranean regions in Antiquity and the Byzantine Middle Ages 
- especially Italy and Greece40. Perhaps malaria gradually stripped the plague 
from a potential number of victims, thus depriving the bacillus of a more 
permanent and stable ecological focus.

By looking at the past in a non-anthropocentric way we gain important 
insights into the effects of factors over which humans had little or no control: 
the natural world including animals. However, the danger of a neo-determi- 
nistic reading of history looms large and I would like to categorically distance 
myself from such an interpretation. Instead, by looking at the Justinianic 
Plague as a dynamic relationship between climate and the environment on 
the one hand, and animals (including the ancient microorganisms) on the 
other, we enhance our outlook by introducing parameters that our sources 
themselves ignored.

What was invisible to the Byzantines need not remain invisible for us as
well.

38. J. Parkhill et al., Genome sequence of Yersinia pestis, the causative agent of plague, 
Nature 413 (2001), 523-527.

39. McCormick, Molecular (as n. 3l), 311-312.
40. R. Sallares, Pathocoenoses Ancient and Modern, History and Philosophy of the Life Sciences 

27 (2005), 214.





Chryssi Bourbou

Fasting or Feasting? Consumption of Meat, 

Dairy Products and Fish in Byzantine Greece. 

Evidence from Chemical Analysis

“Tell me what you eat, and I will tell you what you are” 
Anthelme Brillat-Savarin, The Physiology of Taste, 1825

Introduction

In the last decades, analysis of human skeletal remains from Greece 
includes material from previously under-examined time periods, like the 
Byzantine and post-Byzantine1. Although such studies have contributed 
considerably to our knowledge of the biological profile of these populations, 
few analyses have dealt with the reconstruction of their diet2. Traditionally,

1. Ch. Bourbou, The People of Early Byzantine Eleuthema and Messene (6th 7th centuries A.D. ): A 

Bioarchaeological Approach, Athens 2004; Ch. Bourbou, Patterns of Trauma in a Medieval Urban 
Population (llth century AD) from Central Crete (Greece), in L. Schepartz - Sh. C. Fox - Ch. Bourbou 

(eds.), New Directions in the Skeletal Biology of Greece (OWLS volume 1, Hesperia Supplement voi. 
43), Princeton 2009,111-120; P. Tritsaroli, Pratiques funéraires en Grèce centrale à la période byzantine: 

Analyse à partir des donnés archéologiques et biologiques, diss. Université de Paris, Paris 2006; Ch. 

Bourbou - A. Tsiupakou, Investigating the Human Past of Greece during the 6th-7th centuries 
A.D. Patterns of Life and Death at the Site of Sourtara Galaniou Kozanis, in Northern Greece, 
in Schepartz - Fox - Bourbou (eds.), New Directions, 121-136; Ch. Papageorgopoulou - N. Xyrotiris, 

Anthropological Research on a Byzantine Population from Korytiani, West Greece, in Schepartz 

- Fox - Bourbou (eds.), New Directions, 193-221.
2. S. J. Garvie-Lok, Loaves and Fishes: A Stable Isotope Reconstruction of Diet in Medieval Greece, 

diss. University of Calgary, Alberta 2001; Ch. Bourbou - M. Richards, The Middle-Byzantine Menu: 
Stable Carbon and Nitrogen Isotope Values from the Greek Site of Kastella, Crete, International
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dietary patterns have been reconstructed using documentary evidence and/ 
or artistic representations. However, stable isotope analysis of archaeological 
skeletal remains is an established and powerful method for the reconstruction 
of dietary behaviour in past populations (e.g., human reliance on marine 
versus terrestrial foods, or reliance on animal versus vegetable protein). In 
this paper we will discuss the importance of animal and dairy products in the 
Byzantine diet, as evidenced by the available-to-date stable isotope analysis* 3.

Documentary and artistic evidence

In dealing with recent populations the analyst enjoys a great advantage: 
the existence of documentary evidence against which the biological data can be 
projected and compared4. The literary sources from which dietary information 
may be drawn include historic and social commentaries, travellers’ tales, 
regulations for the taxation and sale of foods, records of supplies purchased 
for troops or ships’ crews, physicians’ comments on diet and the dietary 
regimes of monasteries. Their study has contributed to our knowledge on 
the most frequently consumed products, methods of preparation, cooking 
and preservation of foods, and recipes ranging from simple meals to luxury 
banquets. Besides literary evidence, artistic representations of meals, 
although complicated by issues of artistic conventions, stereotypes and

Journal of Osteoarchaeology 17 (2007), 63-72. Currently, more samples from Greek Byzantine 
sites are analyzed including the sites of Eleutherna and Stylos (Crete), and Messene (the 
Peloponnese), while an initial report of the data derived from the chemical analysis of Sourtara 
(N. Greece) was presented, Ch. Bourbou - B. Fuller - M. Richards, The Application of Stable Isotope 

Ratio Analysis for Detecting Dietary Patterns in Greek Byzantine Populations (7th-13th centuries AD), 5th 
HAS Symposium (Athens, 8-10 October 2008).

3. This paper is a shorter version of an extended discussion on Byzantine dietary patterns 
as evidenced in the written sources and in data derived by stable isotope analysis, see Ch. 
Bourbou - S. Garvie-Lok, All in the Cooking Pot: Invitation to a Dinner in Byzantine Greece, in M. 
P. Richards - A. Papathanasiou (eds.), Stable Isotope Dietery Studies of Prehistoric and Histortoric Greek 

Populations, OWLS voi. 2, Princeton: Hesperia Supplement (in press).
4. It is beyond the scope of this paper to discuss all relevant publications on the dietary 

habits of the Byzantines as attested in the written sources or demonstrated in artistic 
representations; rather a general overview will be included on the consumption of meat, dairy 
products and marine sources, in order to set a solid background for the derived isotopic data.
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symbolism inherent to these depictions, illustrate the bounty of nature and 
the food sources available to the Byzantines5.

The documentary sources of the Byzantine period are clear in portraying 
a diet based on grain (primarily wheat and barley), oil and wine, supplemented 
with legumes, dairy products, meat and marine resources. Byzantine dieticians 
discuss the nutritional power, humoral and dietary qualities and side-effects 
of these foodstuffs, and even proceed with the creation of «dietary calendars» 
(cf. the «Calendar» attributed to certain Hierophilus the Sophist), where 
specific categories of products must be consumed depending on the season 
and climate6. However, it is highly speculative to argue a widespread and firm 
application of such a daily regimen which anyone might follow; rather it can 
be regarded as no more than a general guide, to be adjusted to the individual 
constitution.

Meat

Sheep, goats, pigs and cattle were the main domesticated animals in 
the Byzantine countryside, with sheep and goats predominating7. The meats 
most highly valued in gourmet recipes of the time were suckling pig, lamb 
and kid, along with pigeons and chickens. Some animals were sold in the 
markets during specific seasons (e.g., lamb for Easter). Meat of good quality 
was expensive. In addition to domesticated animals and birds, hunted and 
collected meat was likely included in the diet. Since meat turns bad quickly, it 
was often processed8. Freezing and freeze-drying of food was nearly unknown 
to Byzantines, as well as smoking. The use of snow and ice for preserving meat

5. For a thorough review see, H. Maguire, Earth and Ocean. The Terrestrial World in Early 
Byzantine Art, Pennsylvania 1987; H. Maguire, A Fruit Story and an Aviary. Images of Food in 
Houses, Palace and Church, in D. Papanikola-Bakirtzi (ed.), Food and Cooking in Byzantium, Athens 

2005,133-146.
6. R. Romano, il calendario dietetico di Ierofilo, Atti dell Accademia Pontaniana 47 (1999), 

197-222, 208.

7. A. Kazhdan, The Peasantry, in G. Cavallo (ed.), The Byzantines, Chicago 1997, 43-73; A. 
Dalby, Flavours of Byzantium, Devon 2003; J. Koder, Η καθημερινή διατροφή στο Βυζάντιο, in 
Papanikola-Bakirtzi (ed.), Food and Cooking, 17-30, argues that no veal was consumed.

8. M. Grünbart, Store in a Cool and Dry Place: Perishable Goods and Their Preservation in 
Byzantium, in L. Brubaker - K. Linardou (eds.), Eat, Drink and Be Merry (Luke 12:19) Food and Wine in 

Byzantium, Aldershot 2007, 45-48.
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is mentioned in Geoponika, but this seems to be an exception and not for daily 
use9. The most effective way must have been drying combined with salting10.

The nutritional importance of meat in medieval Greece is problematic. It 
is reasonable to assume that the upper classes must have consumed significant 
amounts of it, but the consumption by the average medieval person is in more 
doubt. Some sources suggest fairly regular meat consumption, while others 
refer to it only on special occasions11. Koder argues that the consumption of 
meat was in general restricted. Its consumption during fasting was prohibited, 
and during the summer and in hot climates was considered dangerous for 
it decomposed quickly12. A number of sources indicate that chicken and 
eggs were important, but Koder argues again that neither was frequently 
consumed13.

Dairy products

Dairy products are an efficient solution to the problems of the Mediter
ranean environment, allowing exploitation of mountainous areas that 
are difficult to use for any other form of subsistence14. Smallholders, who 
constituted most of the rural population would have produced their own 
dairy products. Usually, milk was converted into other products prior to 
being consumed. The dairy food most frequently attested to in the sources is 
cheese. Less frequent references are made to other dairy preparations, such 
as trachanas, a dried mixture of milk and cheese and roasted grain. This was 
a travel food, prepared for consumption simply by stirring it into hot water;

9. T. Weber, Essen und Trinken im Konstantinopel des 10. Jahrhunderts nach den Berichten 
Liutprands von Cremona, in J. Koder - T. Weber (eds.), Liutprand von Cremona in Konstantinopel: 
Untersuchungen zum griechischen Sprachschatz und zu realienkundlichen Aussagen in seinen Werken, 

[Byzantina Vindobonensia 8], Vienna 1980, 71-99, esp.83.
10. R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, Leyden 1965,191-196. For a brief overview of 

the process, see Grünbart, Store in a Cool and Dry Place, 48.
11. A. Dalby, Siren Feasts: A History of Food and Gastronomy in Greece, London 1996; Kazhdan, 

The Peasantry, 55.
12. Koder, Η καθημερινή διατροφή, 22.

13. See e.g., M. Dembinska, Diet: A Comparison of Food Consumption between some Eastern 
and Western Monasteries in the 4th-12th Centuries, Byzantion 55 (1985), 431-462; Koder, H 
καθημερινή διατροφή, 22.

14. F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à Γ époque de Philippe II, Paris 1966; 
Dalby, Flavours, 72-74.
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it was important to soldiers and shepherds15. Yogurt and butter are also 
mentioned. Dairy products had special importance in rural diets; labourers 
are reported to have existed on bread and cheese, while shepherds lived 
primarily on dairy products. However, they were also seen in urban diets. 
While some cheeses were luxury foods (e.g., vlach cheese), others appear to 
have been cheap enough to appear in lower status diets16.

Marine sources

The relative importance of various marine species such as fish and 
shellfish in the diet is difficult to assess from the literature, and would have 
varied regionally and seasonally17. Most of the species known to be consumed 
in the Roman era are also mentioned in Byzantine times and the sources 
attest to more than fifty different species18. Preserved fish (salted or dried) 
was likely to have been important, and included in the literature are methods 
for preserving fish eggs as caviar (sturgeon eggs) or botargo (salted pressed 
mullet roe). Additionally, there is evidence for the use of fish sauce (garum)19, 
although J. Koder argues that garum was not common or popular between the 
early Byzantine period and the eleventh century, as the word garon with rare 
exceptions is only found in lexica and medical texts20. The most effective way 
to preserve fish must have been drying combined with salting21.

15. S. Hill - A. Bryer, Byzantine Porridge: Tracta, Trachanâs and Tarhana, in J. Wilkins - D. 
Harvey - M. Dobson (eds.), Food in Antiquity, Exeter 1995, 44-54.

16. Koder, Καθημερινή διατροφή, 20.
17. G. Dacron, Vie et miracles de sainte Thècle, mir. 24, p. 350, Bruxelles 1995; D. Braund, Fish 

from the Black Sea: Classical Byzantium and the Greekness of Trade, in Wilkins - Harvey - Dobson 

(eds.), Food in Antiquity, 162-170; G. Maniatis, The Organizational Setup and Functioning of the 
Fish Market in Tenth-Century Constantinople, DOP 54 (2005), 13-42; Dalby, Flavours, 66-69; G. 
Dagron, Poissons, pêcheurs et poissoniers de Constantinople, in C. Mango - G. Dagron (eds.), 
Constantinople and Its Hinterland, Aldershot 1995, 57-73.

18. E. Kislinger, Τρώγοντας και πίνοντας εκτός σπιτιού, in Papanikola-Bakirtzi (ed.), Food and 

Cooking, Athens 2005, 47-60.
19. For the preparation of garum see Koder, Καθημερινή διατροφή, 24-25.

20. Koder, Καθημερινή διατροφή, 72.
21. Forbes, Studies in Ancient Technology, 191-196. For a brief overview of the process, see 

Grünbart, Store in a Cool and Dry Place, 48.
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Isotopes are chemical elements with the same number of protons, but 
different numbers of neutrons. Carbon has two stable isotopes (12C and 13C), 
as does nitrogen (14N and 15N); for both elements, the lighter stable isotope 
(12C, 14N) is abundant while the heavier (13C, 15N) is much rarer. The relative 
content of the two carbon or nitrogen isotopes in a material is expressed by 
its stable carbon isotope ratio (513C value) or stable nitrogen isotope ratio (δ15Ν 
value). These ratios express the ratio of one isotope to another in terms of its 
departure in per mil (%0) from the value of an international standard. The 
standard for carbon is a marine carbonate fossil referred to as PDB (PeeDee 
Belemnite), and the standard for nitrogen is atmospheric nitrogen, which is 
referred to as AIR, with a negative value indicating depletion in the heavier 
isotope relative to the standard and a positive value indicating enrichment. 
Typically, the 513C values of living organisms are negative and their δ15Ν 
values are positive. A number of mass-dependent processes cause variation 
in the stable isotope ratios of different substances. For living organisms, this 
variation follows a predictable pattern, allowing aspects of diet and behavior 
to be inferred from the stable isotope ratios of an organism’s tissues22.

Two things must be taken under consideration when reconstructing 
Byzantine diets: l) fasting rules and, 2) the likely 013C and δ15Ν values for 
the dietary items in question (meat, dietary products and marine species). 
Fasting played a significant role in daily diet, since for nearly half of the year 
the Byzantines had to stay away from specific foodstuffs, especially meat23. 
As fasting rules targeted some key animal products in the diet specifically, 
they should be considered when reconstructing Byzantine diets24. The early 
Christians took the idea of fasting as a religious practice from Jewish tradition,

22. M. A. Katzenberg, Stable Isotope Analysis: A Tool for Studying Past Diet, Demography, 
and Life History, in M. A. Katzenberg - S. R. Saunders (eds.), Biological Anthropology of the Human 

Skeleton, New York 2000, 305-327; M. A. Katzenberg - R. G. Harrison, What’s in a Bone? Recent 
Advances in Archaeological Bone Chemistry, Journal of Archaeological Research 5 (2003), 265-293.

23. J. Koder, Stew and Salted Meat-Opulent Normality in the Diet of Every Day?, in Brubaker 

- Linardou (eds.), Eat, Drink and Be Merry (as above note 8), 59-72.
24. See also E. Kisunger, Christians of the East. Rules and Realities of the Byzantine Diet, in 

J-L. Flandrin - M. Montanari (eds.), Food. A Culinary History from Antiquity to the Present, New York 

1996, 194-206.

Essentials on stable isotope analysis
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and by the fourth century, it had become a highly praised form of behaviour, 
signifying the struggle for holiness and perfection25. For common Christians 
the figure of the self-mortifying ascetic was an ideal to admire, especially for 
monks and, most of all, virgins. Jerome (A.D. 345-420), advising young women 

on the rules according to which virgins of the church ought to live, urges 

(Letter 107.10) extreme frugality in food and the avoidance of wine26:

Let the food be vegetables and wheaten bread and occasionally a little fish...let 
her meals always leave her hungry.

With this close association of fasting and sexual abstinence in early 

Christian tradition, it is quite possible that the men and women of early 
Christian Greece ate different kinds and quantities of food as well.

Likely 513C Values for Some Byzantine Dietary Items

The 513C values of meat and milk from Byzantine domesticated animals 

would reflect their diet, with muscle tissue somewhat enriched relative 
to the diet27 and milk showing a value close to that of the diet (Table l)28.

25. V. Grimm, Fasting Women in Judaism and Christianity in Late Antiquity, in Wilkins - 
Harvey - Dobson (eds.), Food in Antiquity, 225-240.

26. Grimm, Fasting Women, 234.

27. See for example J. C. Vogel, Isotopic Assessment of the Dietary Habits of Ungulates, 
South African Journal of Science 74 (1978), 298-301; L. L. Tieszen - T. W. Boutton, Stable Carbon 
Isotopes in Terrestrial Ecosystem Research, in P. W. Rundel - J. R. Ehleringer - K. A. Nagy (eds.), 
Stable Isotopes in Ecological Research, New York 1989, 167-195; L. L. Tieszen - T. W. Boutton - K. G. 
Tesdahl - N. A. Slade, Fractionation and Turnover of Stable Carbon Isotopes in Animal Tissues: 
Implications for 5,3C Analysis of Diet, Oecologia 57 (1983), 32-37; P. E. Hare - M. L. Fogel - T. W. 
Stafford Jr. - A. D. Mitchell - T. C. Hoering, The Isotopic Composition of Carbon and Nitrogen 
in Individual Amino Acids Isolated from Modern and Fossil Proteins, Journal of Archaeological 
Science 18 (1991), 277-292.

28. Data for dairy cattle show whole milk 513C to fall within about 3%o of the animal’s 
fodder, see e.g., H. F. Tyrrell - G. Pelletier - R. Chevalier - C. Hillaire-Marcel - M. Gagnon, Use of 
Carbon 13 as a Tracer in Metabolism Studies Canadian Journal of Animal Science 64 (1984), 127-129; 

T. W. Boutton - H. F. Tyrrell - B. W. Patterson - G. A. Varga - Ρ. D. Klein, Carbon Kinetics of Milk 
Formation in Holstein Cows in Late Lactation, Journal of Animal Science 66 (1988), 2636-2645; C. 
Metges - K. Kempe - H. L. Schmidt, Dependence of the Carbon-isotope Contents of Breath Carbon 
Dioxide, Milk, Serum and Rumen Fermentation Products on the 513C Value of Food in Dairy 
Cows, British Journal of Nutrition 63 (1990), 187-196. The 5I3C value of casein, the primary protein 
of milk, is typically a little higher than that of whole milk, see K. Nakamura - D. A. Schoeller - F. J. 
Winkler - H. L. Schmidt, Geographical Variations in the Carbon Isotopic Composition of the Diet
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Table 1. Likely 513C and δ15Ν values for some dietary items known to be 
included in a Byzantine diet

Dietary Item Likely 513C Values Likely δ15Ν Values

C3 plants -33%o to -22%o range

C4 plants -20%o to -9%o range

Olive oil -30%o to -27%o range

Sheep and goat -21.5%o to -19.6%o 4.0%o to 6.1%o

Pig -20.3%o to -19.6%o 3.6%o to 6.1%o

Cow -21.4%o to -20.2%o 3.5%o to 6.0%o

Small, low-trophic level 
fishes (sardine, anchovy)

-17.0%o 5.2%o to 7.7%o

Large species -12.1%o to -17.9%o 8.1%o to 17.9%o

Recent analyses of domesticated fauna from Greek middens of Byzantine or 
slightly later date yielded average collagen 513C values of -21.5%o to -19.6%o 

for sheep and goat, -20.3%o to -19.6%o for pig and -21.4%o to -20.2%o for cow, 
indicating generally C3-based fodder29. The other major source of potential 
513C patterning in the Byzantine diet would have been the distinctive values 
of marine resources. A recent analysis of a number of modern Aegean food 
fish species yielded an average 513C value of -17.0%o for small, low-trophic- 
level fish (sardine and anchovy) and one of-15.2%o for larger species of higher 
trophic level. Although the impact of recent industrial pollution may have

and Hair in Contemporary Man, Biomedical Mass Spectrometry 9 (1982), 390-394; B. E. Kornexl - T. 
Werner - A. Rossmann - H. L. Schmidt, Measurements of Stable isotope Abundances in Milk and 
Milk Ingredients - A Possible Tool for Origin Assessment and Quality Control, Zeitschrift für 

Lebensmittel-Untersuchung und Forschung 205 (1997), 19-24.
29. While average 513C values indicate feeding on Ci resources, a few individual animals 

have values suggesting a minor C4 component in their diet, see e.g., Bourbou - Richards, Middle 

Byzantine Menu, 67.
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altered Aegean foodweb 513C values somewhat, it can still be assumed that 
marine resources would have contributed an enriched 513C signal to Byzantine 
diets.

Likely δ15Ν Values for Some Byzantine Dietary Items

Recent analyses of domesticated fauna from some Greek Byzantine-era 
middens found collagen δ15Ν values for sheep and goat ranging from 4.0%o to 
6.1%o, for cattle ranging from 3.5%o to 6.0%o, and for pig ranging from 3.6%o 

to 6.1%o30. (see Table l). Values for the animals’ meat and milk protein would 
have been similar31. Subtracting a 4%o trophic level enrichment from these 
collagen values suggests low δ15Ν values in the 0%o to 2%o range for plants in 
the animals’ diets; however, extension of these estimates to the δ15Ν value of 
the plants eaten by humans is problematic32. A recent analysis of a number 
of modern Aegean food fish species yielded an average δ15Ν value of 6.5%o 

for small, low-trophic-level fish (sardine and anchovy) and one of 10.5%o for 
larger species of higher trophic level. As with d13C values, the impact of recent 
industrial pollution (especially fertilizer-laden runoff from agricultural areas) 
may have altered Aegean foodweb δ15Ν. However, it is still a safe assumption 
that marine resources would have contributed an enriched δ15Ν signal to 
Byzantine diets.

30. See e.g., Bourbou - Richards, Middle Byzantine Menu, 67.
31. K. W. Steele - R. M. Daniel, Fractionation of Nitrogen Isotopes by Animals: A Further 

Complication to the Use of Variations in the Natural Abundance of 15N for Tracer Studies, 
Journal of Agricultural Science 90 (1978), 7-9; M. J. De Niro - S. Epstein, Influence of Diet on the 
Distribution of Carbon Isotopes in Animals, Geochimica et Cosmochimica Acta 42 (1978), 495-506; 
P. E. Hare - M. L. Fogel - T. W. Stafford Jr. - A. D. Mitchell - T. C. Hoering, The Isotopic Composition 
of Carbon and Nitrogen in Individual Amino Acids Isolated from Modern and Fossil Proteins, 
Journal of Archaeological Science 18 (1991), 277-292.

32. Estimates were made by subtracting a trophic level enrichment value of 4%o from the 
values of faunal collagen. However, there are a number of potential problems with this method 
including the possibility that the δ15Ν of grain eaten by humans was elevated due to manuring 
of fields and the possibility that domesticates were fed stems and other waste from legume 
crops, which would lower their tissue δ15Ν values, see A. Bogaard - T. Η. E. Heaton - P. Poulton 

- I. Merbach, The Impact of Manuring on Nitrogen Isotope Ratios in Cereals: Archaeological 
Implications for Reconstruction of Diet and Crop Management Practices Journal of Archaeological 
Science 34 (2007), 335-343.
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At this point, relatively few Byzantine-era Aegean populations have been 
studied through stable isotope analysis. However, studies on a number of sites 
offer some preliminary information33. Garvie-Lok analyzed bone collagen and 
carbonate from three Middle Byzantine sites:34 Nemea (Korinthia, 12th-13th 
century AD, 14 individuals), Petras (Siteia, Lassithi, 12th-13th century AD, 16 
individuals), and Servia (Kozani, llth-ca. 15th century AD, 18 individuals). 
Bourbou and Richards have analyzed bone collagen from the Middle Byzantine 
site of Kastella (Heraklio, 11th century AD)35. Finally, a small set of data is 
available for Byzantine burials at Abdera (Polystylon, Xanthi)36. Here, collagen 
and carbonate from four individuals was analyzed as part of a wider study of 
diet and health in two groups at the site, one dating to the 6th-9th century AD 
and the other to the 12th-13th century AD.

Together, these studies offer information on diet in Byzantine communi
ties living in both inland (Servia, Nemea) and coastal (Abdera, Kastella, Petras) 
sites in which some different resources were likely available. Despite this, the 
stable isotope values of human remains from the sites are broadly similar 
(Table 2). Collagen shows mean 513C values ranging from -19.2%o (Petras) to 
-18.5%o (Abdera) and mean δ15Ν ranging from 8.6%o (Nemea) to 9.7%o (Abdera). 
Bone carbonate values vary slightly more, ranging from -12.8%<> (Abdera) to 
-10.7%o (Nemea) (Figures 1 and 2). Considering the diverse foods available 
to Byzantine populations and the wide range of likely 513C and δ15Ν values 
estimated above for these resources, 513C and δ15Ν differences between these 
five human populations are quite small. This may suggest that there was in 
fact a general ‘Byzantine diet’, which may have varied somewhat by location

33. Data on Byzantine diet is also available for the early Byzantine site of Gortyn in Crete 
(G. Fornaciari - B. Ceccanti - E. Menicagli, 1988, Recerca degli elementi guida della nutrizione e 
di alcuni metalli pesanti mediante spettroscopia ad assorbimento atomico, in A. di Vita (ed.), 
Gortina I, Rome 1988, 403-416), and from the middle Byzantine site of Korytiani in Epirus 
(Papageorgopoulou - Xyrotiris, Anthropological Research, 211-215 as above note 2). However, as it 
was applied a trace element analysis, these studies are not reviewed here.

34. Garvie-Lok, Loaves and Fishes, 156-183.

35. Bourbou - Richards, The Middle Byzantine Menu, 64, 66-67.

36. An. Agelarakis - Ar. Agelarakis, The Paleopathological Evidence at Polystylon, Abdera, BF 
14 (1989), 9-25; An. Agelarakis, Excavations at Polystylon (Abdera) Greece: Aspects of Mortuary 
Practices and Skeletal Biology, Αρχαιολογικόν Δελτίον 47-48 (1992-1993), 293-308.

Stable Isotope Evidence for Byzantine Diets
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Table 2. Average Human Stable Isotope Values by Site

Site 513Co|1 (%oPDB) δΙ5Νο11 (%oAIR) 513Ccarb(%oPDB)

Abdera -18.5 ±0.7 9.7 ±0.9 -12.8 ±0.8

Kastella -18.8 ±0.4 9.2 ±1.2

Nemea -19.1 ±0.3 8.6 ±0.5 -10.7 ± 1.2

Petras -19.2 ± 0.4 9.6 ±1.0 -12.2 ±0.9

Servia -18.7 ±0.4 8.9 ±0.8 -11.6 ±0.7

but was broadly similar between communities- a scenario in agreement with 
the documentary sources reviewed above. When plotted along with values 
for some Byzantine-era domesticated fauna and modern Aegean fish, the 
collagen values of the human populations fall in a tight region somewhat 
more enriched than the domesticates for 513C and markedly more enriched 
for δ15Ν37 (Figures 3 and 4).

The nature of the protein component of diets at the sites is less clear. 
The δ15Ν values obtained are similar to those seen for many other European 
agricultural populations in their substantial elevation above domesticated 
fauna38. Collagen ö13C values fall somewhat above those of the domesticated

37. Domesticate values in Figure 3 and 4 are average values for each species obtained using 
bones from midden deposits from Kastella, Mytilene (island of Lesvos), Corinth and Athens.

38. G. J. van Klinken - Μ. P. Richards - R. E. M Hedges, An Overview of Causes for Stable 
Isotopic Variation in Past European Human Populations: Environmental, Ecophysiological and 
Cultural Effects, in S. Ambrose - M. A. Katzenberg (eds.), Biogeochemical Approaches to Valeodietary 

Analysis, New York 2000, 39-64; K. L. Privat - T. C. O’Connell, Stable Isotope Analysis of Human 
and Faunal Remains from the Anglo-Saxon Cemetery at Berinsfeld, Oxfordshire: Dietary and 
Social Implications, Journal of Archaeological Science 29 (2002), 779-790; C. Polet - M. A. Katzenberg, 

Reconstruction of the Diet in a Mediaeval Monastic Community from the Coast of Belgium, 
Journal of Archaeological Science 30 (2003), 525-533; T. Prowse - H. P. Schwarcz - S. Saunders - R. 

Maccarelli - L. Bondioli, Isotopic Palaeodiet Studies of Skeletons from the Imperial Roman-
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animals, and substantially below those of the marine resources. This could be 
interpreted as indicating a general diet in which most dietary protein came 
from domesticated fauna, with very little coming from staple grains or marine 
resources. One possible explanation is the inclusion of marine resources in 
the diet. In this scenario, marine resource consumption would contribute to 
elevated δ15Ν levels. A closer look at the data on an individual level offers 
some support for this idea. Data obtained from the coastal sites of Abdera, 
Kastella and Petras shows a number of individuals can be seen to stand 
apart from the majority, in the direction of higher 513C and δ15Ν expected for 
marine resource use. This pattern has been argued to reflect some marine 
resource use at these sites, a reasonable conclusion given their location. It is 
not seen at the inland sites of Nemea and Servia; although Servia does show 
two individuals with higher δ130, they do not show higher δ15Ν values as at 
the coastal sites. Average collagen δ15Ν values at these inland sites (8.6%o and 
8.9%o) are slightly lower than those at the coastal sites (9.2%o to 9.6%o), which 
would also agree with greater marine resource use on the coast than inland.

While within-site patterning of collagen values suggests some marine use 
at coastal sites, it seems unlikely that marine resource use alone explains the 
generally high collagen δ15Ν values seen in the Byzantine remains. First, while 
the δ15Ν values for inland sites are lower than those on the coast, they are still 
quite high; at 8.6%o-8.9%0, they are elevated over the Byzantine faunal values 
reported here by up to 5%o. Despite their apparent proximity to the coast on 
a map, transport from the coast to these inland, upland valleys would have

Age Cemetery of Isola Sacra, Rome, Italy, Journal of Archaeological Science 31 (2004), 259-272; G. 
Müldner - Μ. P. Richards, Fast or Feast: Reconstructing Diet in Later Medieval England by Stable 
Isotope Analysis, Journal of Archaeological Science 32 (2005), 39-48; C. Dürrwachter - Ο. E. Craig - 

M. J. Collins - J. Burger - K. W. Alt, Beyond the Grave: Variability in Neolithic Diets in Southern 
Germany?, Journal of Archaeological Science 33 (2006), 39-48; M. Jay - Μ. P. Richards, Diet in the 
Iron Age Cemetery Population at Wetwang Slack, East Yorkshire, UK: Carbon and Nitrogen 
Stable Isotope Evidence, Journal of Archaeological Science 33 (2006), 653-662; A. Keenleyside - H. 
Schwarcz - K. Panayotova, Stable Isotopic Evidence of Diet in a Greek Colonial Population from 
the Black Sea Journal of Archaeological Science 33 (2006), 1205-1215; M. P. Richards - B. T. Fuller - 
T. I. Molleson, Stable Isotope Palaeodietary Study of Humans and Fauna from the Multi-period 
(iron Age, Viking and Late Medieval) Site of Newark Bay, Orkney.Journal of Archaeological Science 

33 (2006), 122-131; M. Salamon - A. Coppa - M. McCormick - M. Rubini - R. Vargiu - N. Tuross, The 
Consilience of Historical and Isotopic Approaches in Reconstructing Medieval Mediterranean 
Diet, Journal of Archaeological Science 35 (2008), 1667-1672.
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been fairly arduous in Byzantine times. While some dried and salted marine 
resources could have been imported it seems unlikely that enough would be 
consumed to swamp the δ15Ν values of local grain and domesticates, especially 
in the light of Hedges and Reynard’s recent argument that addition of marine 
resources to a land-based diet should not raise δ15Ν in agricultural populations 
to this extent39. The work by Bogaard and colleagues suggests that high δΙ5Ν 
values in some European agricultural communities may reflect elevated grain 
δ15Ν due to the manuring of fields40. However, this model may not apply to the 
Byzantine agricultural system; although domesticates did graze on cleared 
fields and would thus have deposited some manure there, they were often 
kept for much of the year on lands remote from the fields, making their dung 
unavailable for fertilizer during this time. However, other explanations with 
a good fit to documentary evidence for the Byzantine diet are also available; 
perhaps these high δ15Ν values are indicative of a very heavy reliance on dairy 
foods. This scenario would agree with the importance of dairy foods to the 
Byzantine diet witnessed in the documentary sources. Given the inexpensive 
nature of some dairy foods and their general availability, dairy food use is 
an attractive explanation for the generally δ15Ν values seen in the Byzantine 
groups studied to date. It is also possible that the high δ15Ν values of the 
Byzantine populations reflect the inclusion of items of unexpectedly high δ15Ν 
in the diet; possibilities would include chickens and their eggs and suckling 
animals.

Conclusion

Despite the small amount of studies done to date, stable isotope analysis 
allows insight into some of dietary issues. The d13C and δ15Ν values of the five 
populations discussed are quite tightly clustered, which would agree with a 
scenario in which all of the groups ate a broadly similar diet. Collagen 013C 
values are in the region usually associated with C3 terrestrial resources, and 
δ15Ν values are high relative to those of domesticated animals from Byzantine 
sites. This pattern suggests significant amounts of animal protein in the diet. 
At coastal sites, a portion of this protein appears to have come from marine 
resources. However, the fact that high δ15Ν values are also seen at inland sites

39. R. E. M. Hedges - L. M. Reynard, Nitrogen Isotopes and the Trophic Level of Humans in 
Archaeology, Journal of Archaeological Science 34 (2007), 1240-1251.

40. Bogaard et ah, The Impact of Manuring, 339-341.
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suggests that another factor is also at work. A reasonable explanation might be 
high consumption of dairy products, which are known from the documentary 
sources to have been generally available across classes and regions.

In their way, these studies raise as many questions as they answer and 
encourage further exploration into Byzantine diets. As values for coastal 
and inland populations accumulate, it will be interesting to see whether the 
pattern argued here to reflect minor marine resource use is general to coastal 
populations, and whether the apparent lack of a marine signature in inland 
populations is also typical.
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Eaten Alive: Animal Attacks in the Venice Cynegetica

On fol. 20v of the 11th-century Pseudo-Oppian manuscript in Venice, an 
illustrated hunting manual, there are a couple of miniatures that, unlike most 
of the others in this manuscript, have no basis in the ancient text1. Where 
the manuscript illustrates the joys of hunting as discovered by Atalanta and * 463

1. For a facsimile and commentary volume, see P. Eleuteri - S. Marcon - I. Furlan, Tratado 

de Caza. Oppiano, Cynegetica. Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia, cod. gr. Z. 479 (= 881), Valencia 
2002. See also I. Spatharakis, The Illustrations of the Cynegetica in Venice. Codex Marcianus graecus 
Z139 [for 139, read 479], Leiden 2004. Some of the discrepancies between text and image that 
appear in this manuscript have been noted by Furlan, Tratado, 254-55, and Spatharakis, Cynegetika, 
218-23. On the date of the manuscript, and the relation to the Vatican Book of Kings (Vat. gr. 
333) and to the Vatican Gregory manuscript of 1062 (Vat. gr. 463), see J. C. Anderson, Cod. Vat. Gr.
463 and an Eleventh-Century Byzantine Painting Center, OOP 32 (1^78), 177-96, esp. 192-96. See 
now F. D’Aiuto, El «Menologio di Basilio II» corno libro: un estudio paleografico y codicologico, 
in F. D’Aiuto (ed.), El «Menologio de Basilio II» Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. 

Gr. 1613. Libro de Estudios con Ocasión de la edición facsimil, Vatican City-Athens-Madrid 2008, 
91-130. D’Aiuto and Furlan have expressed doubts about the identity of the Oppian scribe with 
the scribe of the Menologion of Basil II (Vat. gr. 1613) as proposed by M. Formentin, L’Oppiano 
del Marc. Gr. 479. Note paleografiche e filologiche, in S. Bernardinello (ed.), Miscellanea 3. Studi 
in onore di Elpidio Mioni, Padua 1982, 19-29, while Furlan and Hutter have doubts about the 
relation of the Vatican Gregory manuscript to the Oppian proposed by Anderson: I. Hutter, 

Scriptoria in Bithynia, in C. Mango - G. Dagron (eds), Constantinople and its Hinterland, London 
1995, 379-96, esp. 387-92. The manuscript is presently being assigned cautiously to the second 
third of the 11th century. For the pseudo-Oppian text (its author lived in Apamea in Syria in the 
early 3rd century), see A. W. Mair. tr. Oppian, Colluthus, Tryphiodorus, Loeb Classical Library 219, 
Cambridge-Mass.-London 1987, 2-198. The miniature on fol. 20v has no basis in this text nor in 
the paraphrase to Oppian’s poem: Oppianus Apameensis Cynegetica. Eutecnius Sophistes Paraphrasis 

Metro Soluto, ed. M. Papathomopoulos, Munich-Leipzig 2003. Some manuscripts later than the 
Venice Oppian have scholia; these I have not read but they could possibly prove relevant.
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Fig. la. Venice, Marciana gr. Z 479, fol. 20v. Cynegetica Book II: 26-38 
(from Eleuteri et al., Tratado de Caza).
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Fig. lb. Venice, Marciana gr. Z 479, fol. 21r. Cynegetica Book II: 39-52 
(from Eleuteri et al., Tratado de Caza).
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Fig. 2. Venice, Marciana gr. Z 479, fol. 20v (detail) 
(from Eleuteri et al., Tratado de Caza).

Orion (fol. 20v, upper miniature Figure la = Book II: 26-29), then the pleasant 
aftermath when the hunt is done (fol. 21r, upper miniature Figure lb = Book 
II: 34-42)2, a miniature placed between these two (fol. 20v, lower miniature) 
reveals its risks (Figure 2): one man lies severely wounded, mauled by a bear, 
another climbs a tree to escape a boar that has already gored his leg3. Later in 
the manuscript (fol. 56v, Figure 3) a miniature shows a man entangled in a net, 
being mauled by the bear whom he was attempting to trap; once again there 
is no specific textual basis4.

Despite the great number of images that depict man’s triumph over 
the beast, or depict a beast devouring its prey, the image of a beast mortally 
wounding a human being is something rarely encountered in Byzantine art 
outside of very specific iconographie contexts5. Images that show animal

2. «How sweet the sleep upon the flowers in springtime; how sweet in summer the low 
couch in some cave; what delight for hunters to break their fast amid the rocks and what joy 
attends them when they cull for themselves the flower of honied fruit; and the cold clear water 
flowing from a grotto -what a draft for a weary man and how sweet a bath; and in the woods 
what grateful gifts in pleasant baskets are brought by shepherds watching by their flocks!», 

Mair, Oppian, 56.

3. The miniature follows the intervening passage, Book II: 30-33: «These were the 
mighty leaders of the chase in former days. But afterward the keen passion seized many; for 
none who has once been smitten by the charms of the delightful hunt would ever willingly 
forsake it again: he is held by wondrous bonds», Mair, Oppian, 56.

4. The text warns about the importance of scanning the wind before setting nets, so that 
the beasts, with their keen sense of smell, will not be alerted: Book IV: 56-76. Mair, Oppian, 
165-67. The hunter here is being rescued by a companion.

5. For these contexts, see the discussion below.
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Fig. 3. Venice, Marciana gr. Z 479, fol. 56v (detail) 
(from Eleuteri et al., Tratado de Caza).

encounters gone bad, ones that end not in triumph but in tragedy, are 
nonetheless intriguing in the context of an art so dedicated, as we all know, to 
expressions of power and success6.

First, a look at other contexts in which such images are found.

1. Hunting accidents

Accidents involving a hunter do appear occasionally in the corners of 
Roman hunting mosaics of the late antique period7. In some cases the hunter 
escapes, if narrowly8. In other cases he has fallen to the ground, and bleeds

6. In the discussion which follows, I exclude encounters with mythological creatures and 
serpents or dragons.

7. On the themes of late antique hunting mosaics (but with no discussion of hunting 
accidents), see K. M. D. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and 

Patronage, Oxford 1978, esp. 46-64. On ancient hunting in general, see J. Aymard, Essai sur les 
chasses romaines des origines à la fin du siècle des Antonins (Cynegetica), Paris 1951; on Byzantine 
hunting, see Ph. Koukoules, Κυνεγετικά έκ τής εποχής των Κομνηνών και των Παλαιολόγων, 
ΕΕΒΣ 9 (1932), 3-33.

8. In a section of the mosaics of the Great Palace in Constantinople (6th century), a man 
flees from a bear: E. YOcel, The Great Palace Mosaic Museum, Istanbul 1987,29. On the mosaics and 
their preservation, see W. Jobst et al., Istanbul. The Great Palace Mosaic, Istanbul 1997.
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Fig. 4. Piazza Armerina, Great Hunt mosaic, detail of fallen lion hunter 
(from Gentili, Piazza Armerina).

from wounds inflicted by the claws or tusks of his quarry (Figures 4-6)9. The 
man is not dead, however: his hunting companions are shown arriving in 
time to rescue him and to slay the beast. He is traditionally a minor character,

9. Maison des Chevaux at Carthage (early 4th century), Dunbabin, Mosaics in Roman North 
Africa, 53, fig. 25. The theme appears twice in the early 4th-century mosaics of Piazza Armerina 
in Sicily, A. Carandini et at, Filosofiana. The Villa of Piazza Armerina. The image of a Roman aristocrat 
at the time of Constantine, 2 vols., Palermo 1982, voi. 2, pis. XXIV, XXX; G. Gentili, Mosaics of Piazza 
Armerina: The Hunting Scenes, Milan 1964, pis. II, XI. In the Great Hunt there (here Figure 4), the 
hunter has been felled by a lion, but, as in the Carthage mosaic, is still somewhat protected by 
his shield. In the Small Hunt mosaic (here Figure 5), the hunter has been felled by a boar; his 
broken lance lies beside him on the ground; his companions attend to the boar. In the hunt 
mosaic from Daphne (Antioch) in Worcester, Mass. (6th century, here Figure 6), the hunter 
has fallen and is being clawed by a lioness, but again a mounted rider arriving from the left is 
already spearing the beast, I. Lavin, The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources: A Study 
of Compositional Principles in the Development of Early Medieval Art, DOP 17 (1963), 179-286, 
esp. fig. 2; C. Kondoleon (ed.), Antioch. The Lost Ancient City, exh. cat., Princeton-Worcester 2000, 
66 fig. 2. This motif appears in a quite different context on a silk of the 5th-6th century now in 
Sens, where a leopard attacks the thigh of a fallen youth in a Dionysiac scene, J. Durand et al. 
(ed.), Byzance. L’art byzantin dans les collections publiques françaises, exh. cat., Paris 1992, nr. 104.
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Fig. 5. Piazza Armerina, Small Hunt mosaic, detail of fallen boar hunter 
(from Gentili, Piazza Armerina).

Fig. 6. Worcester (Mass.) Art Museum, Hunt mosaic (from Kondoleon, Antioch).
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one on a low social level: such an event would never befall any of the major 
participants. The inclusion of a wounded figure in the hunt presumably serves 
to enhance the overall drama and excitement of the composition, the idea 
being that success will appear all the greater the more dangers are shown. The 
motif is otherwise apparently neutral: there is no particular moral, it would 
seem, other than the risks of incompetence, to be drawn from the calamity.

2. The arena and damnatio ad bestias

a. Roman
Late antique floor mosaics and ivory consular diptychs depict the games 

in the arena, in the course of which wild animals are released upon gladiators 
or bestiarii trained to fight them, or upon criminals or foreign prisoners as 
a means of execution. While the former may be given wooden screens with 
which to protect themselves, and some are apparently trained to vault over 
the beasts as the Minoans had done, with the latter (e.g. at Zliten or El-Djem 
in North Africa), the outcome is never in doubt (Figure 7)10. The individuals 
condemned to dying by the jaws or claws of the beasts had been identified 
as enemies of the state, the animals acting therefore rather like a squad of 
official executioners. The damnatio ad bestias was carried out in the name of 
public order.

Public spectacles pitting man against beast in mortal combat in the 
arena may have been abandoned in Byzantium, but an individual deemed an 
enemy of the state could be thrown to the lions as late as the 11th century.

10. A stone relief of ca. 500 shows bear jumpers, as does the consular diptych of Areobindus 
(506), both works in the Hermitage: A. Bank, Byzantine Art in the Collections of the USSR, Leningrad- 
Moscow 1966, figs. 14-15, 37. Prisoners were pushed unarmed within range of the animals, left 
in wooden cages or tied to stakes, cf. ivory consular diptychs, e.g. of Areobindus in the Cluny 
Museum, Paris (506) and of Anastasios in the Cabinet des Médailles, Paris (517), Durand, Byzance, 

nos. 12,15, and cf. floor mosaics, Dunbabin, Mosaics of Roman North Africa, 66; figs. 47-48 (Villa at 
Zliten, Room D; late 2nd century); fig. 51 (El Djem, Sollertiana Domus, Room 3; late 3rd century). 
For Zliten (Libya) and El-Djem (Tunisia), see also Lavin, «Hunting Mosaics», figs. 20-21, 77. For 
El-Djem see also J. W. Solomonson, Voluptatem spectandi non perdat sed mutet: Observations sur 

l’iconographie du martyre en Afrique romaine, Amsterdam 1979, 43-49, pl. 38 a-c; M. H. Fantar, La 

Mosaïque en Tunisie, Paris-Tunis 1994, fig. p. 24; M. Blanchard-Lemme, Mosaics of Roman Africa: Floor 
Mosaics from Tunisia, New York 1996, fig. 163 a-b. See also S. Brown, Death as Decoration: Scenes 
from the Arena on Roman Domestic Mosaics, in A. Richlin (ed.), Pornography and Representation 

in Greece and Rome, Oxford 1992,180-211.
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Fig. 7. Zliten, Villa Dar Bue Amméra, Room D.
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A koubikoularios accused of treason for having tried to poison the emperor 
Basil II in 1022 is said to have been fed to the lions; the incident is recounted 
by Skylitzes and illustrated in the Madrid manuscript of his history (Figure 
8)u.

Fig. 8. Madrid, B.N. Vitr. 26-2, fol. 196r: traitor fed to the lions 
(from Tselikas et al.Joannis Scylitzae Synopsis).

The motifofthe wounded hunter or gladiator survivedin Middle Byzantine 
art, albeit in a quite different context. Among the rectangular panels that 
make up the small-scale bone and ivory caskets of the period are some that 
are carved with images of armed warriors or heroically muscled nudes who 
combat lions, often with their bare hands. In some cases, however, such as a 
casket in the Hermitage, a man lies sprawled beneath the beast which gnaws 
on his shoulder (Figure 9)* 12. The general awkwardness of these armed figures 
in their encounters with wild beasts means that even the most successful of 
them end up looking rather ridiculous, to us anyway and probably to their

11. John Scylitzes, ed. 1. Thurn loannis Scylitzae Synopsis historiarum, Berlin 1973, 367.68-70, 
tr. J. Wortley, John Scylitzes, A Synopsis of Histories (811-1057 A.D): A Provisional Translation, Winnipeg 
2000, 196. The traitor was connected to the revolt of Nicephorus Xiphias. For the miniature 
(Madrid, B. N. Vitr. 26-2, fol. 196r) see A. Tselikas - L. A. de Cuencao (eds), Joannis Scylitzae Synopsis 

Historiarum: Codex Matritensis Graecus Vitr. 26-2, Athens 2000. The lions do not overwhelm the 
man as elsewhere, but start by eating his hands.

12 Casket in the Cluny Museum, Paris: Durand, Byzance, nr. 157; casket in the Hermitage, 
Bank, Byzantine Art, figs. 134-135 (where the motif occurs twice on the same object), etc. See A. 
Cutler, On Byzantine boxes, Journal of the Walters Art Gallery 42-43 (1984-85), 32-47. Somewhat 
more grim is the fully armed warrior felled by a lion on an Islamic ivory plaque of ca. 1200: M. 
B. Piotrovsky - J. Vrieze (eds), Earthly Beauty, Heavenly Art: the art of Islam, exh. cat., Amsterdam 

1999, no. 275.
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contemporaries as well, and the fallen hunter becomes all the sillier when 
surrounded by such mock heroics. There is nothing threatening about the 
ascendancy of the beast here: the motif is treated not as tragedy but as comic 
relief, as a sort of buffoonery, a mockery of failure, on a level with the Piazza 
Armerina child fleeing an angry cock13.

Fig. 9. St. Petersburg, Hermitage, ivory casket with fallen hunter (from Bank, Byzantine Art).

b. Christian
The theme of mortal combat with beasts in the arena was thoroughly 

redefined by the Christians in the Early Christian period: in the context of 
martyrdom, failure is after all success, and the saint, even though facing certain 
death in the encounter with wild beasts, submitted to them willingly, confident 
of thereby attaining a heavenly reward14. The most famous exponent of this 
attitude was St. Ignatios of Antioch who, fearing that he might be deprived of 
his chance for martyrdom, sent a letter to his supporters in Rome requesting 
that they make no effort to secure his release and thereby interfere with the 
course he had chosen. In an oft-quoted passage in this letter, Ignatios claimed 
even to welcome the prospect of being devoured by the lions in the arena.

13. Carandini et al. Filosofiam, vol. 2, pi. XL.
14. G. Bowersock, Martyrdom and Rome, Cambridge-New York, 1995.
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«Allow me to be bread for the wild beasts; through them I am able to attain to 
God. I am the wheat of God and am ground by the teeth of the wild beasts, that
I may be found to be the pure bread of Christ ,..»15. By their actions, then, the 
beasts, however vicious, were actually aiding the saint to attain his goal16.

Lost cycles in fresco, such as that described in the 8th century life of 
the patriarch Tarasios, apparently included such martyrdoms, and there are a 
number of such representations in the early 11th century Menologion of Basil
II (Vat. gr. 1613), where martyrs such as Ignatios (p. 258, Figure 10), an obscure 
Basil (p. 290, Figure ll), and Sylvanus, Luke and Mokios (p. 376), are vividly 
depicted dying a gory death in the jaws of wild beasts17.

3. Psalter illustration

Lions devouring humans also appear fairly often in illustrated Psalter 
manuscripts. Here the meaning of the image depends entirely on the 
accompanying text, which switches back and forth between the idea of the 
lion as threat, and that of the lion as protector. In miniatures illustrating 
Psalm 7:3, the lion is the enemy of the psalmist (in the Chludov Psalter, for 
example: Figure 12), while in the Canticle of Moses included in many Psalters

15. On Ignatios, see, most recently, A. Cutler - N. P. SevCenko, A Recently Discovered Ivory of 

St. Ignatios and the Lions, in A. Cutler - A. Papaconstantinou (eds), The Material and the Ideal. Essays 
in Medieval Art and Archaeology in Honour of Jean-Michel Spieser, Leiden-Boston 2007,113-27.

16. In a rather rare variant on this theme, snakes are shown taking revenge on those 
responsible for the death of the martyr. If the name of the emperor during whose reign the 
saint was martyred is given in the opening lines of the saint’s Vita, the initial for this text in a 
Menologion manuscript may contain a crowned figure constricted or devoured by snakes, N. 
P. âEviENKO, Illustrated Manuscripts of the Metaphrastian Menologion, Chicago 1990, s.v. «revenge 
initials». See also the bad priest being devoured by a serpent in Paris, B. N. gr. 806 fol. 39r, K. 
Krause, Die illustrierten Homilien des Johannes Chrysostomos in Byzanz, Wiesbaden 2004, 107, fig. 

141.
17. The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon (BHG 1698), ed. S. Efthymiadis, 

Aldershot 1998,136-41; Facsimile of the Basil Menologion: El «Menologio» di Basilio II Emperador 

de Bizancio (Vat. gr. 1613), Madrid 2005. For later martyrdom cycles, see P. MijoviC, Menolog, 
Belgrade 1973; I. Hutter, El Menologio de Oxford (Ms. Gr. th. f.l, Bodleian Library, Oxford). Libro de 

Estudios, Madrid 2007. The disembowelment of this St. Basil on p. 290 is remarkably accurate in 
its depiction of how and where a feline begins to devour its prey. See D. Baron, The beast in the 

garden. The true story of a predator’s deadly return to suburban America, New York 2004, esp. xxx.



EATEN ALIVE: ANIMAL ATTACKS IN THE VENICE CYNEGET1CA 127
jj H N IΊ i> isr j OJ IC. A β Λ H 11 r 1 O'V ir 11V i E fO 1ΑΑ-}> r

*>f ^tn-y-pBC I ΓΤ-ίΛΤΐ Ui flAHti mTi 0·χ*'*

|r ‘f pojV^°^ôuxija^yücGT; XzurMp^to'tDpocrro'aüoyL6i*^CTaL4'revjcr'

X "/{'G-f ίν© νιτ'ΙυοΜ,Ο^Ι &γ·χτ>μ£γοΟ έ» σ «χμαίο ' <*jJTbCcrcr\J (> I A-t*
-ατό pnouc^ouf yy an I ου/οτίτοο/^,οαη co μ 6-/V 

£ Vvî'v μ OD μ TU ο » è i Oçf » HIαψ ο v/T* ' Kcù cx/nxo D[hXclo“'<£j4<A~~

Fig. 10. Biblioteca Apostolica Vaticana gr. 1613 (Menologion of Basil II), p. 258: St. Ignatios fed 
to the lions (from El “Menologio” de Basilio II).
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Fig. 11. Biblioteca Apostolica Vaticana gr. 1613 (Menologion of Basil II), p. 290: St. Basil fed to 
the lions (from El “Menologio” de Basilio II).
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(Deut. 32:24), the lion has been sent by God to devour Moses’ enemies18. The 
images, however, are comparable19.
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Fig. 12. Moscow, Historical Museum, gr. 129 (Chludov Psalter), fol. 5v. Psalm 7 
(from Shchepkina, Chludovskoj Psaltyri).

18. Psalm 7:1-3: «Save me from all them that persecute me, and deliver me: Lest at any 
time (the enemy) seize my soul as a lion, rending it in pieces, while there is none to ransom, 
nor to save». Deut. 32:24: «I will also send the teeth of beasts upon them, with the poison of 
serpents of the dust».

19. For Psalm 7:3, see the Chludov Psalter (Moscow, Hist. Mus. gr. 129, fol. 5v), or the 
Theodore Psalter (London, British Library, Add. 19352, fol. 5v), M. B. Shchepkina, Miniatiury 
Chludovskoj Psaltyri, Moscow, 1977; S. Der Nersessian, L’Illustration des psautiers grecs du moyen âge, 
II: Londres, Add. 19.352, Paris 1970, fig. 9. See also Ps. 9:30, Theodore Psalter, fol. 9v, Der Nersessian 

L’Illustration, fig. 17. For Deuteronomy 32:24, see the Theodore Psalter fol. 195v, Der Nersessian, 

Psautiers, fig. 308.



EATEN ALIVE: ANIMAL ATTACKS IN THE VENICE CYNEGET1CA 129

4. The Last Judgment; devouring and disgorging

One other context in which images are found that seem to represent the 
triumph of the beast over the human being is that of the Last Judgment. But 
here the ordinary beasts are not in fact devouring their human prey. Quite 
the opposite: where some souls are shown rising whole and intact from their 
tombs, others are shown being disgorged, bodily part by bodily part, by a range 
of creatures, both terrestrial and marine, at the sound of the angel’s trumpet 
(e.g., on an icon at Mount Sinai: Figure 13)20. The throne of Hades is a dragon

Fig. 13. Sinai, Last Judgment icon, detail of beasts disgorging the dead.

(or its arms are dragon heads) with human parts in its jaws, but otherwise 
the ravenous beasts so pervasive in images of Hell in western medieval art are 
absent in the Byzantine underworld. These Byzantine images were designed 
not to terrify, but rather to reassure the viewer of God’s ability to reconstitute 
the body at the end of time, to assure its Resurrection regardless of how 
fragmented it might have become21.

20. For a convenient collection of Byzantine Last Judgment images, replete with details, 
see S. Jónsdóttir, An 11th Century Byzantine Last Judgment in Iceland, Reykjavik 1959.

21. C. W. Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity 200-1336, New York 1995, 
esp. 23-112,186-95. The concern with fragmentation as it was reflected in illuminated initials 
has been explored by E. Maayan-Fanar, The fragmentary body: the place of human limbs in 
Byzantine illuminated initials, Byzantion 76 (2006), 241-63. Animals with human parts are not so 
common in Byzantine manuscript illumination, but become increasingly so in post-Byzantine 
art: e.g. Athos Iviron 1549, S. M. Pelekanides et al, The Treasures of Mount Athos. Illuminated 

Manuscripts, 4 vols., Athens 1974-1991, voi. 2, fig. 239. Cf. also E. D. Maguire, Ceramic Arts of 
Everyday Life, in H. C. Evans - W. D. Wixom (eds), The Glory of Byzantium. Art and Culture of the 

Middle Byzantine Era 843-1261, exh. cat., New York 1997, 257. The plate illustrated here (Maguire, 

Glory, 256) with the image of a cheetah with a human arm in its jaws is ironic, in that the 
cheetah itself is only a head. The children of St. Eustathios were seized by wild beasts (lion
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5. Images of animal-on-animal violence

The implications of animal violence in Byzantine art has been addressed 
by Eunice and Henry Maguire in their recent book, Other Icons22. They have 
argued that the well-known Byzantine images of the powerful predator felling 
and devouring its prey - such as the eagle with the rabbit, the griffin with 
the doe - found especially on stone panels and in ceramics «had ceased to 
be merely metonymic signs of the terrestrial world or metaphorical symbols 
of the deity, but became, in effect, profane icons, capable of projecting the 
natural forces that they both evoked and invoked... The animal images became 
inhabited by the ferocity and force of the depicted creatures, just as icons of 
the saints during this period were overshadowed by the holy presences they 
portrayed»23.

The issue is less easy to define, however, when the beast’s prey is a human 
being. One of the works of art chosen by the Maguires to illustrate their 
section on composite creatures is a curious llth-12th-century silver bowl 
now in the Hermitage24. On the outside of this bowl are images of violence and 
fragmentation, some of them involving human beings: bears and serpents, 
some enclosed in roundels, have human parts in their jaws, and one bear 
towers over a prone, nude human being (Figure 14). On the lower section of 
the bowl’s exterior are birds, and fish with human hands in their mouths. A 
short prayer has been inscribed around the rim of the bowl: it gives the name 
of the patron, a certain Theodore Tourkeles (t κ(ύρι)ε βοηθι τον δουλον σου 
Θεοδορον Τούρκελην). Inside the bowl is the bust of St. Theodore, the saint to 
whom this prayer is addressed; he is in military costume and holds a spear 
and sword (Figure 15)25.

and bear) but survived to be cooked in the brazen bull with their parents; they are depicted 
half devoured but with haloes intact, in a miniature accompanying the Metaphrastian Vita in 
Athos, Esphigmenou 14, fol. 52v, Pelekanides, Treasures, voi. 2, fig. 330.

22. E. D. Maguire - H. Maguire, Other Icons. Art and Power in Byzantine Secular Culture, Princeton 
2007, esp. 58-96.

23. Maguire - Maguire, Other Icons, 96. For the idea of prey as Eucharistic symbol, see pp. 

62, 63, 65.
24. Bank, Byzantine Art (see note 10), 368, figs 205-207; Maguire - Maguire, Other Icons, 17, 

figs. 13-14.
25. It is not specified which St. Theodore this bust is meant to represent. The portrait 

type suggests Theodore Stratelatis.
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Fig. 15. St. Petersburg, Hermitage, silver bowl, exterior 
(courtesy of State Hermitage Museum).
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The animals on this bowl are quite different from any of the examples 
hitherto mentioned: they are not game animals turning on their pursuers, 
nor are they animals of the arena or Old Testament animals acting in 
accordance with God’s plan. The very rarity of the imagery heçe leaves it 
subject to interpretation. Are the beasts on this bowl to be read as the saint’s 
allies, encouraged by him to destroy and dismember the miserable human 
figures who might endanger Tourkeles in his use of the bowl (perhaps by 
adding poison to it)? Or do the beasts represent the malevolent forces of 
nature against which St. Theodore will take arms on behalf of his supplicant 
Theodore Tourkeles, forces which the saint manages to restrict to the outside 
the bowl itself?

Alicia Bank suggested, probably quite correctly, that the imagery was 
rooted in that of the Last Judgment26. And indeed it would seem that there 
are several registers on this bowl, as there are in Last Judgment images: the 
realm of the fish on the bottom (= Mare), then that of the animals (= Terra), 
then the saint inside, perhaps representing the inviolable domain of Paradise. 
Still, the animal ferocity here is not something that characterizes Byzantine 
Last Judgments of this period; it reminds us more of the terrifying visions of 
fierce beasts devouring sinners at random so characteristic of Romanesque 
art27. The bowl was found in the area of Perm, in the Urals, and it may be that 
despite its Greek inscription, its inspiration comes from more from the west 
than from Byzantium28. At any rate, it can be argued that in a work such as 
this from the fringes of the Greek world the clear meaning of familiar images 
can become blurred.

To return now to the Oppian bear attacks. The interpolated images we 
find in the manuscript do apparently revive a late antique motif, that of the 
fallen hunter, but the motif is represented with a ferocity far removed from its 
ancient model. It has, in the meantime, absorbed the visual tradition of arena 
violence developed for scenes of the death of martyrs. Those in the Menologion 
of Basil II with which the Venice Oppian is contemporary provide the closest 
parallels to these interpolated miniatures: nowhere else in Byzantine art do we

26. A. Bank, Iskusstvo vizantii v sobranijach SSSR, exh. cat., Moscow 1977, voi. 2, no. 551; cf. 
Maguire, Glory, 257.

27. On the Romanesque concern with relegating the bestial violence to outside the 
borders, as on this bowl, see M. Schapiro, Romanesque Art, New York 1977.

28. Bank (Byzantine Art, 368) suggests a Balkan origin; though the parallels she offers are 
not that exact.
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find such graphic images of animals preying on human beings as in these two 
manuscripts. In addition to the overtones of martyrdom imagery, overtones 
can be recognized here of Psalter imagery, with its representations of divine 
wrath activating wild beasts; of Last Judgment imagery with its evocations of 
bodily fragmentation; and of depictions of beasts devouring beasts, endowed 
with talismanic powers. All of these are themes that had emerged over the 
centuries that divide the Oppian text from its Middle Byzantine illustrations, 
and all have contributed to the genesis of the miniatures in the Venice 
manuscript.

This in turn leads us to wonder about the purpose of the manuscript itself. 
Is there more to it than a text for the use and delight of Byzantine imperial 
or aristocratic hunting parties, or for reinforcement of the deeply seated idea 
of the emperor as supreme hunter?291 would argue that the Cynegetica had a 
further purpose in the Middle Byzantine period, namely, to serve alongside a 
military manual as a guide to the practice of war.

For hunting was, even in this period, something more than a leisure sport, 
or an exhibition of imperial prowess: it was still considered, as it had always 
been seen, as a valuable training and preparation for warfare. As Xenophon 
had claimed centuries before, and as Byzantine military manuals continued 
to recognize, men hardened by hunting were equipped to withstand the 
hardship of campaigns: they knew how to survive in rough territory, knew 
how to read and interpret the features of the terrain, knew how to choose 
horses and to track game and how to wield spears and javelins and bows and 
arrows when confronting a foe30. In the opening of Book VII of the Strategikon 
of Maurice, in the section entitled «Strategy. The points which the General 
must consider», the author states:
«Warfare is like hunting. Wild animals are taken by scouting, by nets, by 
lying in wait, by stalking, by circling around, and by other such stratagems 
rather than by sheer force. In waging war we should proceed in the same way, 
whether the enemy be many or few. To try simply to overpower the enemy 
in the open, hand to hand and face to face, even though you might appear to 
win, is an enterprise which is very risky and can result in serious harm ...».

29. A. Grabar, L’empereur dans l'art byzantin, Paris 1936, esp. 57-62,133-44.
30. Xenophon, OnHunting, XII: 1-9, ed. E. C. Marchant, Xenophon VII. Scripta minora Cambridge- 

Mass.-London 1968, 443-45.
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In Book IX, which is devoted to surprise attacks, the author continues: 
«Soldiers sent out on patrol duty should be instructed to take prisoners. 
They should be trained for this just as for hunting, stalking them unseen 
and undetected»31. And at the end of this military treatise is appended a 
section entitled «Hunting. Hunting wild animals without serious injury or 
accident»32.

The parallels are striking. The Cynegetica instructs the hunter in the 
habits of wild game animals, and their means of capture or destruction: 
they are analyzed one by one, and presented as tricky and elusive, strong, 
dangerous, and even lethal, foes. The military manuals instruct the emperor 
or his generals how to manipulate, trick and surprise their adversaries: that 
is, to wage a warfare characterized above all by ambushes and skirmishes. 
Both call for strategies that depend heavily upon knowledge of the nature and 
ways of the foe as well as of the relevant terrain33.

Lion hunting, with which the Cynegetica is particularly concerned, was by 
the 11th century no more than a metaphor to a Byzantine emperor residing in 
Constantinople and its environs. But in Syria, where lions still roamed, it was 
more even than a sport: it was a necessity at least as late as the 12th century. 
The memoirs of Usama Ibn-Munqidh of the early 12th century reveal that 
he spent half his time ridding the area of Syria in which he lived of nuisance

31. Maurice’s Strategikon. Handbook of Byzantine Military Strategy, tr. G. Dennis, Philadelphia 

1984, 65, 104.
32. Maurice’s Strategikon, 165-69. The section encourages generals to organize hunts to 

keep their soldiers in shape: «Devoting some time to hunting is of great value to the soldiers; 
not only does it make them more alert and provide exercise for their horses, but it also gives 
them good experience in military tactics. It is very important for them to become experts at it 
by constant practice during suitable and convenient times of the year, when the inexperienced 
can easily learn, and those who make mistakes, as one would expect, can be corrected without 
causing harm. Since divine providence has brought into being so many quick-witted and fleet- 
footed wild animals who run under their own leaders, it is only fitting that attacks on them 
should be made with some degree of tactics and strategy», Maurice’s Strategikon, 165.

33. G. Dagron, Le traité sur la guérilla (De Velitatione) de l’empereur Nicéphore Phocas (963-969), 

Paris 1986; E. Mcgeer, Sowing the Dragon’s Teeth. Byzantine Warfare in the 10th Century, Washington, 
DC 1995; J. Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204, London 1999. See too 
the passages devoted to the ways of Byzantium’s neighbors in Constantine Porphyrogenitus, De 

administrando imperio, ed. Gy. Moravscik, tr. R. J. H. Jenkins, Washington DC 1967 e.g. Prooimion 
and chapters 7-9,13. 23, 37, 42.



EATEN ALIVE: ANIMAL ATTACKS IN THE VENICE CYNEGETICA 135

lions, and half in skirmishes designed to rid it of the encroaching Byzantines34. 
The very same skills were required for both. The strategies differ remarkably 
little, in fact, from those recommended by Oppian, despite the centuries that 
separate the two texts. They reveal the continuity in the practice of such 
hunts, as well as the intersection once again of hunting and warfare.

The Oppian poem was dedicated to the emperor Caracalla, but it is 
unknown whether the Venice Oppian manuscript had any such imperial 
dedication35. Passages from Michael Psellos describing the hunting activities 
of various emperors have been brought to bear on the manuscript, often with 
the suggestion that it was made in the time of, perhaps even for, emperor Isaac 
Komnenos in the mid 11th century since this emperor had a special interest 
in hunting36. But if we read this manuscript not merely as a companion to 
imperial hunting expeditions (or as a work of natural history), but as a 
counterpart to a military manual, we may need to look for a different kind of 
patron, perhaps a general rather than an emperor.

The interpolated miniatures of the hunters severely wounded by the 
bears, or gored by the boar, in the Venice Oppian manuscript probably do not 
have specific allegorical meaning. But in the context of a practical manual, 
they have an important place, for they show up the risks of the enterprise. 
The images themselves have intensified considerably over the centuries, and 
highlight the dangers. There is no moral here: just a display of the risks of 
incompetence, as significant on the battlefield as they were in the hunt. Only 
he who is prepared for every eventuality will be able to triumph37.

34. An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades. Memoirs ofUsamah I bn- 
Munqidh, tr. P. K. Him, New York 1929, rp. Princeton 1987; P. M. Cobb (ed.), Usama ibn Munqidh. 
Warrior Poet of the Age of the Crusades, Oxford 2005; P. M. Cobb (ed. tr.), Usama ibn Munqidh, The Book 

of Contemplation. Islam and the Crusades, London-New York 2008.
35. The fact that the opening quire is missing its first folio but none of its opening text 

suggests there was once a prefatory miniature, perhaps a portrait of the person to whom the 
manuscript was dedicated or by whom it was commissioned. On fol. lr, there is a miniature 
showing Oppian presenting his text to Caracalla.

36. Furlan, Tratado, 261-62.
37. As George Dennis remarks in his Introduction to his translation of the Strategikon, 

«Nothing should be left to chance. Maurice twice reminds his readers that the Byzantine 
general should never have to admit: “I did not expect that”.», Maurice’s Strategikon, xiv.
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St. Romanos epi tën Sklepan.

A Saint Protector and Healer of Horses

A St. Romanos associated with horses (των άλογων), enigmatically 
inscribed epi tën sklepan (επί την σκλέπαν), is depicted in some thirteenth- 
century wall-paintings in a small number of churches in the south-eastern 
Peloponnese, between Monemvasia and Sparta. After the initial publication 
of these wall-paintings more examples of such images and inscriptions 
from the same area —but also from Prilep and Manastir in FYROM and from 
Crete— were made known in an attempt to identify the saint and interpret 
the enigmatic inscription. In this paper, having first presented the relevant 
depictions and inscriptions and the corresponding scholarly opinions, we 
shall attempt an overall interpretation and subsequent identification of this 
St. Romanos, protector and healer of horses. The images and inscriptions 
concerned are listed below, grouped by region and in chronological order, 
according to the date of their discovery and publication.

l) Hermitage in Vourvoura, Arcadia in the Peloponnese (thirteenth- 
century wall-paintings)1. The cave, which was converted into a hermit’s cell, 
has depictions of seven saints in its wall-paintings, which, according to their * 170

1. K. A. Romaios, Άνασκαφαί έν Κυνουρία, Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1941, 65; 
P. Amandry, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1942, Bulletin de 

Correspondance Hellénique 66-67 (1942-1943), 326; A. Xyngopoulos, Aï τοιχογραφίαι toû ΑσκηταριοΟ 
παρά τό χωρίον του Βούρβουρα, Πελοποννησιακά 3-4 (1958-1959), 87-94, especially 88-89, fig. 4; 
Κ. Μ. Skawran, The Development of Middle Byzantine Fresco Painting in Greece, Pretoria 1982,164 fig.
170. On the revision of the earlier dating of the wall-paintings to the first quarter of the 12th c. 
and the new date of late 13th c. see N. B. Drandakis, To Παλιομονάστηρο των Αγίων Σαράντα στη 
Λακεδαίμονα καί τό άσκηταριό του, DChAE 16 (1991-1992), 134 (= Idem, Μάνη καί Λακωνία, ed. Η. 
CoNSTANDiNiDi, Athens 2009, vol. 3, 710).
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Fig. la. Hermitage in Vourvoura of Arcadia, Peloponnese.

Fig. lb. Hermitage in Vourvoura of Arcadia, Peloponnese. The inscription of St. Romanos epi 
tên sklepan tön alogön according the photograph given by Xyngopoulos, op. cit.

inscriptions are St. Nikon, St. Romanos, St. Theodore, St. Demetrios, St.John 
the Baptist, St. Nicholas and an unidentified saint. St. Romanos is depicted 
frontally (Fig. la, b) as a young man with black hair and a short, black beard, 
wearing a tunic with sleeves and over that a decorated cloak, fastened at the 
shoulder. The saint keeps both his hands in front of his chest but it is no longer 
possible to make out what he was holding. According to the description given 
by A. Xyngopoulos, who published a photograph (Fig. lb), the saint’s left 
hand was holding a cross, though the paint surface is abraded at this point.
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Fig. 2. Church of St. Nicholas in the village of Ayios Nikolaos near Monemvasia, Peloponnese.
St. Romanos epi ten sklepan (second half of the 13th c.).

To the left of the saint and in perpendicular alignment close to the halo, the 
same scholar also read the inscription as follows: [0 APIOC ] PO /MA / N /OC 
/κλέη (της) τ(ών) ά /λόγον. Working from the published photograph, we can 
decipher: 0 [ΑΓ/OC ] PO / MA / N /OC /.../ κλέη... τ (ων) ά /λόγον. On the basis 
of similar inscriptions from monuments in Lakonia, which we shall discuss 
below, we believe that the aforementioned inscription should be read as: 0 
[AriOC ] PO / MA / N / OC / (ό έηί την ) / (σ )κλέη (αν) τ(ών) ά/λόγον.

2) Church of St. Nicholas in the village of Ayios Nikolaos, near Monemvasia, 
Lakonia (wall-paintings of the second half of the thirteenth century)2. A saint 
is depicted frontally on the west side of the southeast pier; he is a semi- 
obliterated figure, wearing a cloak decorated with crosses enclosed in squares. 
The saint, with both hands in front of his chest, appears to be holding some 
indistinct objects (Fig. 2). In the inscription to left and right of the halo we 
can clearly read: (left) Ό A (riOC) / PO / MA / NÓC and (right) 0 / ΕΠΙ / ΤΗΝ / 
CKAÉ / ΠΑΝ.

3) Church of the Virgin Chrysaphitissa, Chrysapha, Lakonia (wall- 
paintings of 1290)3. A saint is depicted frontally on the northern side of

2. N. B. Drandakis, Οί τοιχογραφίες του 'Αγίου Νικολάου στον "Αγιο Νικόλαο Μονεμβασίας, 
DChAE 9 (1977-1979), 35-61, especially 40-42 (= Idem, Μάνη καί Λακωνία, vol. 3, 220-222). The first 
person to publish a photograph was G. Demetrocalles, Σπάνιοι καί ανύπαρκτοί τινες άγιοι, ΕΕΒΣ 

50 (1999-2000), 395, ρΐ. 4 fig. 2.
3. N. B. Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα (1290), Πρακτικά Α' Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών 

Μελετών (Μολάοι, 5-7 Ιουνίου 1982), Athens 1982-1983, 385-386 (= Idem, Μάνη καί Λακωνία, vol. 3, 
351-352). Since then it has also been mentioned byj. P. Albani, Die byzantinischen Wandmalereien



140 ILIAS ANAGNOSTAKIS - TITOS PAPAMASTORAKIS

Fig. 3. Church of the Virgin Chrysaphitissa, in the village of Chrysapha,
Lakonia, Peloponnese. St. Romanos epi ten sklepan (wall-paintings of 1290).

the northwest pier; he is a semi-obliterated figure in a purple cloak who is 
holding a cross (Fig. 3). According to another reading, he is a military saint 
with a short beard and moustache, holding a shield in front of his chest. We 
should exercise caution in assessing such descriptions due to the extremely 
poor state of preservation of the wall-painting. The faded inscription to the 
left of the saint and perpendicular to the halo has been read and restored as 

follows: Ρωμανός ό έπί την Σκλέπαν4. Nowadays: ΡΩ / MA / NÓC I ...I ...I THN 
CKAEnAN remains legible.

4) Church of the Taxiarchs, La'ina-Goritsa, Lakonia (unpublished wall- 
paintings of the second half of the thirteenth century). On the West wall 
in the first register a full-length image of a saint is depicted frontally (Fig. 
4) with a discreet beard and brown, shoulder-length, curly hair, wearing 
expensive clothes, including a white tunic with delicate motifs picked out in 
gold at the neckline, the shoulders, on the sleeves and at the wrists. Over the 
tunic he wears a purple cloak, fastened at the front over the chest, leaving his 
right hand free, in which he holds a blade or small knife with a flattened end, 
possibly a surgical instrument. The left arm, folded in front of him at waist

der Panagia Chrysaphitissa-Kirche in Chrysapha/Lakonien, Athens 2000, 72, 118; Demetrocalles, 

Σπάνιοι, 395.
4. Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 385; Albani, Chrysaphitissa, 72, who basically 

reproduces Drandakis’s reading and goes on to describe the saint as a military man with a 
shield.
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Fig. 4. Church of the Taxiarchs, in the village of La'ina-Goritsa, Lakonia, Peloponnese.
St. Romanos ... ton alogôn (second half of the 13th c.).

level, is covered by the cloak. The inscription reads: (left) A / ΓI /O (C) and 
(right) /.../ MA / NÓ / C I ....I ....I τ(ώ)ν άλογον. This is the second time (after 
the inscription from Vourvoura) that we find a similar, misspelled inscription 
in lower-case letters with what seems likely to be an enigmatic attribute of 
St. Romanos’ depictions in the Peloponnese. Moreover, this attribute τ(ώ)ν 
άλογον (of horses), exactly as in Vourvoura, it is added as an explanation in 
lower-case letters to the main inscription in capital letters.

5) Monastery of St. Michael the Archangel in Varoç near Prilep, FYROM 
(wall-paintings of 1270-1280)5. The saint depicted on the south wall of the 
church shows considerable similarities, in respect to facial features and dress, 
with the Romanos from La'ina. However, unlike St. Romanos from La'ina, this 
Romanos is depicted bust length and holding a cross (Fig. 5). The inscription 
reads: (left) Ό (ΑΓ/OC) / ΡΩ / MA / NOC and (right) Ό Έ / ΠΪ / THC / KAÉ / * 174

5. Initial awareness of the image and the inscription, at least in the Greek academic 
community, emerged in 1981 when Archimandrite Silas Koukiaris told Prof. Drandakis about 
it, Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 352. The first scholarly publication with a photograph 
was by P. Kostovska, The image of Saint Romanos as a Soldier and his role in the program of the 
church of St. Nicholas near Prilep, Balcanoslavica 28/29 (2001), 163-174 and especially 167-168,
174 (ill. 5). We are most grateful to Mrs Kostovska for responding so readily to our enquiry and 
sending us a copy of her study.
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Fig. 5. Monastery of St. Michael the Archangel in Varo§ near Prilep.
St. Romanos epi tês klepas (wall-paintings of 1270-1280).

77AC6. It may be that the letter sigma C was omitted from the word sklepas 
(σκλέπας) because it was preceded by the genitive form of the definite article 
THC (i.e. which ends in C). Alternatively we might consider it a dialect form 
of the word: (σ)κλέπας. The inscription also differs syntactically from the 
corresponding ones in the Peloponnese: instead of epi tin sklepan (επί την 
σκλέπαν) it is rendered using επί + gen., i.e. epi tes klepas (επί τής κλέπας).

6) Church of St. Nicholas in Mariovo in Manastir, FYROM (wall-paintings 
of 1271). On the south wall of the south aisle of the church there is a full-length 
saint with a semi-obliterated face depicted to the left of St. Sampson the Inn- 
Keeper. He wears a tunic with gilded decoration and a cloak which fastens 
at the front over the breast. Low down on the right-hand side of the figure, 
now covered with a layer of whitewash, a white animal resembling a horse 
can just be made out. The inscription to the left of the halo reads: 0 AFI(OC) 
PÜMAN0C (Fig. 6)7.

6. In accordance with the information received from Silas Koukiaris, Drandakis also 
reported the inscription as reading επί τής κλέπας, Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 386. 
Kostovska followed suit, Kostovska, 167.

7. Kostovska, 166-167 and 172-173 ill. 2-3. Kostovska, refers to P. Miljkoviî-Pepek, Manastir, 
Skopje 1958, 83 and has published a sketch (Fig. 6) which the latter has given her.
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Fig. 6. Church of St. Nicholas in Mariovo, 
Manastir. St. Romanos (wall-paintings of 
1271) according a sketch of P. Miljkovic-Pepek 

published by Kostovska, op. cit.

Fig. 7. Monastery of St. Nicholas, 
Varo$ near Prilep. St. Romanos 

(wall-paintings of 1298).

7) Monastery of St. Nicholas in Varo§ near Prilep, FYROM (wall-paintings 
of 1298). In the lower register on the south wall St. Romanos is depicted third 
after Sts. Prokopios and Menas. Though dressed as a soldier, his physiognomy 
and facial expression are quite different from the depictions of St. Romanos 
described above. He has a thick beard and unruly hair; he holds his spear 
diagonally in front of his chest, while his right hand points downwards, holding 
a sword which reaches to the ground (Fig. 7)8. The fragmentary inscription to 
the left of the saint reads: POM (A) / NOC and (under the halo, near his shoulder) 
ΚΛ..., which has been compared with the inscriptions accompanying Romanos

8. G. Millet - A. Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, Paris 1964, vol. 3, pl. 29(4); 
Kostovska, 163-164. A characteristic detail is seen in the thick strap which passes between his 
thumb and index finger, drawn tight over the outside of the palm of the left hand, in which he 
holds his spear.
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at Vourvoura and the Church of the Archangel at Prilep and completed as: 
(θ)ΚΛ(ΕΠΑ)9. There is probably no need to add the sigma, given that in the 
neighbouring Monastery of the Archangel we find the inscription rendered 
as KAEEÌAC. The inscription reads: POM (A) NOC... ΚΑ(ΕΠΑΟ).

8) Church of the Porece monastery of the Nativity of the Virgin at 
Manastirec, FYROM (wall paintings dated to thirteenth century). St Romanos is 
depicted on the south wall amongst two others warriors saints and identified by 
an inscription. According to the publication of the monument the inscription 
reads: ΑΓΙΟΣ ΡΟΜΑΝΟΣ ΟΣ ΚΑΕΠ(Τ)0ΔΗ0ΚΤΗ(Σ), i.e, Saint Romanos as the 
pursuer of thieves10. However, a closer reading of the inscription reveals that 
its correct rendering should run thus: ΑΓΙΟΟ POMANOC Ο ΟΚΛΕΠΟΔΗΟΚΤΗ(Ο) = 
Saint Romanos the sklepodiôktês, i.e. who drives the sklepa away.

9) Church of St. John the Baptist, Anoyia Crete (wall-paintings from ca. 
1320). A frontal, bust-length image of a saint is depicted in a frame on the 
south wall to the west of the window. He has grey hair and carries a cross in 
his right hand and in his left holds three fair-sized, sharp implements, one of 
which looks like a scythe (Fig. 8). The inscription at the upper right has been 
read as: POMANOC Ο ΚΛΕΠ[Τ]0ΔΙΩΚΤ(Η0), i.e. the Thief Pursuer11. This image 
has been compared with the already well-known, fifteenth-century depiction 
of Romanos in the church of St. George, Apano Symi, in Viannos Crete, though 
the artists were not using the same model and the Apano Symi version does not 
give the martyr any identifying epithet (Fig. 9)12. According to the scholar who 
published the image from Anoyia, this Romanos, in both cases appearing in 
churches in cattle-breeding areas, pursued livestock poachers or cattle thieves.

9. Kostovska, 163, reported the reading ÏIOMANO(C), but this was a typographical error. 
At around the same time both Kostovska and Albani associated the letters ΚΛ with the word 
σκλέπα which they restored accordingly in conference papers and published articles, in which 
they appear to be unaware of each other’s work, Kostovska, 168 and Albani, 72 note 322.

10. Μ. M. Ma§nic, The Porece monastery of the Nativity of the Holy Virgin at the village 
of Manastirec in Macedonia. About the architecture, programme and style features of the 
newly discovered frescos, Nis i Vizantija Zbomik radeva 2 (2004), 277-294, esp. for St. Romanos, 
281-283 fig. 2, 288-290, 293 (in Serbian with Engl. Summary). We owe the reference to Petroula 
Kostovska, to whom we express our warmest thanks.

11.1. Spatharakis, Byzantine wall paintings of Crete, vol. II. Mylopotamos Province, Leiden 2010, 
66-68, 73-74, 326, fig. 88.

12. Ibidem. On depictions of Romanos in Crete, I. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings 

of Crete, Leiden 2001,134 (St.John the Baptist, Kritsa), 203, 205 (St. George, Apano Symi).



ST. ROMANOS EPI TEN SKLEPAN 145

Fig. 8. Church of St.John the Baptist, Anoyia, 
Crete. St. Romanos (s)klepodiôkt(es) (wall- 
paintings from ca 1320, photo Spatharakis, 

Byzantine Wall Paintings, op. cit., fig. 88).

Fig. 9. Church of St. George in Apano Symi, 
Viannos, Crete. St. Romanos 
(wall-paintings of 15th c.).

In fact, he believes that the implements held by Romanos in both images 
are the miscreants’ tools of the trade13. On the basis of the inscriptions from 
Lakonia, Prilep, Manastir and Manastirec, there is no need to «complete» the 
inscription, because it simply reads: ΚΛΕΠΟΔΙΩΚΤ(Ηε) or (C)KAEnOAIÜKT(HC),
i.e. klepodiôkt(ës) / (s)klepodiôkt(ës).

These are all the depictions known to date, which are related by inscription 
to St. Romanos. His identity and the interpretation of the inscriptions have 
been problematic ever since the images were first published. Thus, when 
Xyngopoulos first made the depiction known and proposed a reading of 
the inscription, other scholars took up his suggestion of a «saint as horse- 
thief» (άγιου ώς κλέπτου των άλογων). Indeed, it was thought to be a local

13. Spatharakis, Byzantine wall paintings of Crete, vol. II, 74. In his previous study he had not 
ruled out the possibility of the saint being a healer, Spatharakis, Dated 205. See also, E. Charitopoulos 

- M. Papadakis - K. Tromboukis, Απεικονίσεις ιαματικών αγίων και ιατρικών εργαλείων στην 
εικονογραφία του Κρητικού ύστερου Μεσαίωνα. Παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου των 
αδελφών Φωκά (μέσα 15ου αι.), in Book of Abstracts, 2nd Amphictyony of Societies of History of 

Medicine and Ethics in Medicine, Hippocratic Medicine, Yesterday-Today-Tomorrow «Asclepieia», 30 
April - 3 May 2009, Kos-Greece, 63-64.
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tradition, revealed for the first time14. In later years, when N. Drandakis had 
published another two images, from Ayios Nikolaos, near Monemvasia and 
from Chrysapha, the saint known as Romanos epi ten Sklepan (with a capital 
sigma) emerged, in the guise of an unknown saint not initially connected 
with the one at Vourvoura15. The inscription epi ten Sklepan for the Romanos 
in these depictions was only compared with the corresponding inscriptions 
accompanying St. Romanos in Prilep16.

Consequently, in a special study of the depiction of St. Romanos in the 
Monastery of St. Nicholas in Varoç near Prilep, Xyngopoulos’ reading of the 
Vourvoura inscription as «horse thief» became accepted. At this stage only 
the Vourvoura inscription was related both to the inscriptions epi tés klepas 
accompanying the two examples of St. Romanos in the churches of Prilep and 
to the presence of a horse in the depiction of St. Romanos at Manastir, since 
the other Peloponnesian inscriptions associated with St. Romanos were not 
taken into account. The inscription epi tes klepas was translated as «by or near 
or beside the loot» and a St. Romanos was being proposed both as a military 
saint, a «horse thief» and a «pursuer of thieves»17. A collaborative project on 
the saints of the Peloponnese first looked at all the currently known depictions 
of St. Romanos along with their inscriptions (with a simple cross-reference 
to the monuments in Prilep) and, because it was not possible to identify St. 
Romanos or interpret the inscriptions, concluded that it was a local tradition 
and a local saint18. Finally, up to now the relevant Cretan depictions of St. 
Romanos have never been compared or looked at in conjunction with all the 
others.

14. Xyngopoulos, Ai τοιχογραφίαι, 89-89. This reading and interpretation was to be adopted 
by almost all those who referred to the monument, e.g. Skawran, The Development, 164 fig. 
170, repeats Xyngopoulos’s description, translating as: «St. Romanus the Horse-Thief» and 
publishing a photograph. Likewise, Kostovska, The image of Saint Romanos as a Soldier, 167.

15. Drandakis, 0ί τοιχογραφίες τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 42; Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 

385-386.
16. Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 385-386; Albani, Chrysaphitissa 72.
17. Kostovska, The image of Saint Romanos as a Soldier, 167-168. MasniC, op. cit., 289-290.
18. A. Lambropoulou -1. Anagnostakis - V. Konti - A. Panopoulou, Μνήμη καί λήθη τής λατρείας 

των αγίων τής Πελοποννήσου (9ος-15ος αιώνας), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Οι ήρωες της 

ορθόδοξης εκκλησίας. Οι νέοι άγιοι, 8ος-16ος αιώνας, Athens 2004, 281-282. See also I. Anagnostakis, 

Από την εικόνα της μοναχής Ευφροσύνης στον Βίο των οσίων του Μεγάλου Σπηλαίου: Η ιστορία 
μιας κατασκευής, in V. Konti (ed.), Ο Μοναχισμός στην Πελοπόννησο 4ος -15ος αι., Athens 2004, 

165.
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This is the state of research to date on the subject. Having presented 
only those depictions of St. Romanos which we think are characterized 
mainly by the similarities in their inscriptions, we shall attempt to interpret 
the inscriptions and reveal the identity of the saint. That is to say we shall 
attempt to answer the question: Who is the martyr or military saint Romanos 
who is given the enigmatic soubriquet epi tën sklepan/epi tes klepas (έπί την 
σκλέπαν/έπί της κλέπας) or sklepodiôktês (σκλεποδιώκτης) and what did he have 
to do with horses?

We believe that the word (s)klepa (σκλέπα) which is mentioned in the 
inscriptions accompanying St. Romanos in collocation with the elucidatory 
complement «of the horses» (των άλογων) has nothing to do with stealing or 
thieves but rather refers to a virulent equine disease. The word sklepa (σκλέπα) 
is not included in any of the well known dictionaries of the Greek language, but 
is mentioned as a horse ailment in two recensions of the Hippiatrica: recension 
D in a thirteenth-century manuscript (C= Cantabrigiensis Coll. Emm. 251) 
and recension RV in a fourteenth-century manuscript (V= Lugdunensis or 
Leidensis Vossianus gr. Q 50)19. According to its editor, there are three instances 
in ms. V (Excerpta Lugdunensia) where some set phrases or incantations are 
suggested, which should be spoken in the horse’s ear to cure it of this disease: 
(61.) Περί σκλέπας. ’Οφείλεις ώρα μεσσονυκτίου λέγε(ιν) εις το ώτίον τοϋ ίππου... 
(On the sklepa. At midnight you should say in the horse’s ear ...), (105.) Περί 
σκλέπας... (On the sklepa), (106.) ’Άλλον εις σκλέπας... (Another [remedy] for the 
sklepa)20. Consequently the phrases epi ten sklepan of horses (έπί την σκλέπαν 
των αλόγων) or epi ten sklepan/epi tés klepas (έπί τήν σκλέπαν/έπί τής κλέπας) 
and the word sklepodiôktês (σκλεποδιώκτης) used in the inscriptions must 
refer to this particular ailment. Thus, the saint depicted was a protector of 
horses, who cured them of this disease, i.e. the saint who «drove away» the 
sklepa (διώκει τήν σκλέπαν), a verb associated with the purging of illness and 
demons and with prevention and cure. It should also be noted that though 
the words sklepa and sklepaditza (the diminutive of sklepa) are not included

19. A. McCabe, A Byzantine Encyclopaedia of Horse Medicine. The Sources, Compilation, and 

Transmission of the Hippiatrica, Oxford 2007, 18-19, 38-48. See also the previous outline for all 
known hippiatric texts A.-M. Doyen-Higuet, The Hippiatrica and Byzantine Veterinary Medicine, 
DOP 38 (1984), 111-120; Idem, L’Epitomé de la collection d’hippiatrie grecque: Histoire du texte, édition 

critique, traduction et notes, Louvain 2006, vol. 1.
20. Hippiatrica, Excerpta Lugdunensia, ed. K. Hoppe - E. Oder, Corpus hippiatricorum Graecorum, 

Leipzig 1927, vol. 2 (repr. Stuttgart 1971), 272-313.
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in the dictionaries, they are nevertheless well known in a variety of forms in 
Modern Greek dialects (e.g. Pontic or Tsakonika) and in the glossaries of local 
idioms (σκλέπα, σκλεπάτσιν) meaning epidemic, corruption or uncleanness 
(particularly associated with the head) or a suppurating wound21.

But what exactly is sklepa? It is clarified in ms. C (Hippiatrica Cantabri- 
giensia), in the very title of the sub-section «On the fistulas or growths 
which occur in animals and which the barbarians called sklepaditzas (=Περί 
συριγγών ήτοι φυμάτων των έν τω ζώω γινομένων, άπερ οί βάρβαροι σκλεπαδίτζας 
όνομάζουσιν)»22. In addition to the very important information this gives 
us about the name used by the barbarians for the disease, i.e. sklepaditza 
(σκλεπαδίτζα), the text goes on to describe the disease in detail and how to 
cure it. Thus, the fistulas mentioned at the beginning of the section were 
called syringes (σύριγγες), because they resembled the hollow reeds which 
went by this name in Greek and took the form of long tubiform ulcers which 
occur in animals. Whenever any part of the animal’s body begins to produce 
abscesses, it creates a concealed fistula; the eyes begin to hurt and the ears 
are damaged. If these abscesses are in the head, or indeed on any other part 
of the body, they can be treated by cauterizing the fistula using a hot iron 
or cauterant, which cauterizes the live tissue. Thus, the fistula is lanced and 
surgically removed, using a sharp instrument or an ear probe made of tin or 
lead to explore the fistula23. As we know from other sources, the cauterizing

21. A. Papadopoulos, 'Ιστορικόν λεξικόν τής ποντικής διαλέκτου, vol. 1, Athens 1958, 290. D. I. 
OiKONOMiDEs, Γραμματική τής ελληνικής διαλέκτου τοΰ Πόντου, Athens 1958,123, 201,213,396; Τη. Ρ. 
Kostakes, Λεξικό τής τσακωνικής διαλέκτου, vol. 3, Athens 1987,156. On the Peloponnesian dialects 
in Arcadia and Messenia see the online websites: http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/ 
culture/glossari/l8.htm and http://www.akobitika_nea.byethostl3.com/AkobosPeriodiko/ 
Teuxoslö/TopikesLexeis.pdfand http://www.yousouroum.gr/forum/showthread.php?t=8266. 
Sklepas is an old Albanian surname and like the Vlach skliopou/skliopa (σκλιόπου-σκλιόπα), it 
means lame from the Latin scloppus<doppus<claudus, K. Nikola'ides, Λεξικόν τής Κουτσοβλαχικής 

γλώσσης, Athens 1909, 485; K. Mpires, ’Αρβανίτες οί Δωριείς τοΰ νεότερου 'Ελληνισμού: 'Ιστορία των 

'Ελλήνων 'Αρβανιτών, Athens 1960, 201.
22. Hippiatrica Cantabrigiensia, ed. Hoppe - Oder, Corpus hippiatricorum Graecorum, voi. 2 

Leipzig 1927 (repr. Stuttgart 1971), ch. 100 §8, p. 244. And see commentary in S. Lazaris, Art 

et science vétérinaire à Byzance. Formes et fonction de l’image hippiatrique, Brepols publishers, 
Turnhout 2010, 202 note 153.

23. Hippiatrica Cantabrigiensia, chap. 100 § 8, pp. 243-244: Περί σύριγγος..... (8.) Περί συριγγών 
ήτοι φυμάτων των έν τω ζώω γινομένων, άπερ οί βάρβαροι σκλεπαδίτζας όνομάζουσιν. 'Εάν τό μέρος 

εκείνο έπαναοτήματα ποιειν αρξητας άπ’ αυτών τών όγκων τό σώμα φρίττει καί συριγγοΰται άσυμφανώς. τότε

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/
http://www.akobitika_nea.byethostl3.com/AkobosPeriodiko/
http://www.yousouroum.gr/forum/showthread.php?t=8266
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instrument had a specific name in Greek: syriggotomon (συριγγοτόμον) or a 
knife for cutting fistulas or syriggiakos kautêr (ονριγγιακός καυτήρ) a cautery for 
fistulas, implements which we believe can be identified with those found in 
the excavations at Corinth (ninth-twelfth centuries) and with the cauterizing 
instrument which Romanos holds at La'ina (Fig. 4)* 24.

Having interpreted the inscription associated with St. Romanos, let us 
attempt to answer the question regarding which of the Saints Romanos known 
to us could be the saintly protector of horses who cured them of the sklepa or 
fistulas. All previous researchers have considered that images of St. Romanos 
(with the obvious exception of the deacon and hymnographer Romanos the 
Melode) and in particular those labelled epi ten sklepan —a character unknown 
at least to hagiography— are difficult to identify with any of the saints known 
to go by that name mentioned in the sources25. And it is certainly a tricky 
business, as the various Romanoses in the Encomia and in the Synaxaries are 
attributed many common characteristics and moreover several martyrs of 
this name are mentioned in large companies of Christians26. The failure to 
come up with an identity in addition to the enigmatic inscription have led

καί τούς οφθαλμούς καταβαρείται καί τά ώτα έχει κεχαλασμένα. χρή τοίνυν οϋτω θεραηεύειν· εί έν οίωδήποτε 

τόπω τά έπαναστήμιχτα δενχθή, τούτα παρευθύ μέχρι της ζώσης σαρκός έπίκαιε, ώστε τά συρίγ/ια τού καυτήρος 
αίσθέσθαι. ήτις σύριγξ ούτως έστίν, ώσεί κολοκύνθη χλωρά, καί όθενδηποτοΰν μηλωτίδα ή σπάθην μήλης 

έμβαλών, δι αύτοΰ παρέρχεται καί πόνου τό ζωσν ούκ αισθάνεται, τέμνε, iva άχρι της ζώσης <καυ>τηριακώ 

όργάνω τόνου τον τόπον περιτέμνης. See the comments by Lazaris, Art et science, 202 note 153.
24. For the syriggotomon, Paulus Aegineta, Epitomae medicae, ed. J. L. Heiberg, voi. 2 [Corpus 

medicorum Graecorum 9.2], Leipzig 1924, VI 52 § 1.14, VI 72 § 1.10-12, VI 78 § 2.18 and 4.9; 
for syriggiakon kautëra, Leon Medicus, Conspectus medicinae, ed. F. Z. Ermerins, Anecdota medica 
Graeca, Leiden 1840 (repr. Amsterdam 1963), 3, 22.4. On the relevant Byzantine finds in Corinth, 
Palestine, Syria and Egypt, see L. J. Bliquez, Two lists of Greek surgical instruments and the state 
of surgery in Byzantine times, DOP 38 (1984), 187-204, esp. 188-190, 200, 203 and fig. 4, 7, 10. 
See also M. G. Parani, Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious 
Iconography (llth-15th Centuries), Leiden-Boston 2003, 204-205.

25. Xyngopoulos, Ai τοιχογραφίαι, 88; Demetrocalles, Σπάνιοι, 398; Albani, Chrysaphitissa, 72; 
Lambropoulou et als, Μνήμη και λήθη, 282 note 77.

26. BHG N. Auct. 1600y-1602; H. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (hereafter 
Synaxarium CP), Brussels 1902, 95-96 (l October, deacon Romanos Melodos), 235-236 (18 
November, two martyrs Romanos of Antioch or of Caesarea), 431 (29 January, martyr Romanos), 
453-454 (9 February, Saint Romanos), 543 (16 March, martyrs Romanos and Menignos en Pariö), 

717 (30 May, martyr Romanos en Nikomëdeia). For the «dédoublement» of St. Romanos see H. 
Delehaye, S. Romain martyr d’Antioche, AnBoll 50 (1932), 241-283, esp. 280-283 (= Martyrium 
sancii Romani, ed. Delehaye, BHG N. Auct. 1600y).
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to the opinion that the Romanos epi ten sklepan who holds a cross is perhaps 
some local martyr Romanos from Lakonia27. Yet this hypothesis cannot be 
sustained when a Romanos labelled epi tes klepas is also found in the second 
half of the thirteenth century in the Monastery of the Archangel Michael in 
Prilep and another, inscribed sklepodiôktës (σκλεποδιώκτης) in Manastirec and 
in Crete. Although the idea about a local saint has justifiably been questioned, 
the association between the depiction of Romanos in the Chysaphitissa and 
the military saint Romanos from St. Nicholas in Prilep has led to the following 
argument: the military saint, who is St. Romanos epi ten sklepan, was not a 
saint of the Orthodox tradition, since he is not mentioned in the Synaxarion 
of Constantinople (which commemorates many saints named Romanos), but 
rather the Roman Romanus Ostiarius, the only military saint and martyr by 
that name, according, to the Latin tradition28. More or less the same line was 
taken, though in this instance with reservations, in a special study of the 
military saint Romanos from St. Nicholas in Prilep in which the depiction of 
Romanos next to other military saints at Vourvoura was used as supporting 
evidence29. It has been proposed that the Romanos in St. Nicholas, Prilep, could 
be the homonymous Western military saint and martyr and that it could be 
the very first depiction of Romanos epi ten sklepan as a soldier, for reasons 
which remain obscure, unless it «had a very special significance for the patron 
of the church and his family» (1298)30. We consider that looking for a Western

27. There is the hypothesis of a local tradition in Xyngopoulos, Αί τοιχογραφία!, 88-89, 93. 
Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 385-386, though he thinks we are dealing with a local saint, 
refers to evidence for the existence of a similar depiction in the Monastery of the Archangel in 
Prilep. Demetrocalles, Σπάνιοι, 395, repeats the mention of a martyr, while Lambropoulou et als, 
Μνήμη καί λήθη, 282, and Anagnostakis, Από την εικόνα της μοναχής Ευφροσύνης, 165 repeat 
the notion of a local saint or martyr.

28. According to Albani, who cites Millet-Frolow, the military saint Romanos from St. 
Nicholas in Prilep resembles the one in the Chrysaphitissa. Indeed she envisions him with 
a shield, Albani, Chrysaphitissa-Kirche, 72, 118; Lambropoulou et als, Μνήμη καί λήθη, 282, η. 72 
rejects Albani’s comparison with the depictions of Romanos in the Prilep churches.

29. Kostovska, The image of Saint Romanos as a Soldier, 163-174. MasniC, 289-290.
30. Kostovska, 165, 168-169. For other depictions of St. Romanos as a soldier, albeit they 

need double-checking at first hand, S. N. Maderakes, Μια εκκλησία στην επαρχία Σέλινου: 'Ο 
Χριστός στα Πλεμενιανά, Πεπραγμένα του Ë Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Άγιος Νικόλαος, 25 

Σεπτ.-1 Οκτ. 1981), Herakleion Creta 1985, vol. 2, 280; Demetrocalles, Σπάνιοι, 398. In the church 
of St. Nicholas at Elenes, Amari, a St. Romanos is depicted among military saints, G. Gerola, 

Τοπογραφικός Κατάλογος των τοιχογραφημένων εκκλησιών τής Κρήτης (transi. K. E. Lassithiotakis), 

Herakleion 1961, 63 no. 363.
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military saint and martyr does not solve the problem, as we know very well that 
changes in individual features in depictions of saints creep in gradually and 
in some cases, they are given military features31. Yet exploring this problem 
should be the subject of another study. Nevertheless, in attempting to make 
an preliminary study of the relevant depictions of Romanos we have reached 
certain conclusions ultimately connected with the cult of the specific saint 
and his persona as a protector of horses32.

Though Byzantine scholars continue to consider Romanos epi ten sklepan 
and the military saint Romanos a rare example of an unidentified, non
existent or Western saint33, we believe that the saint should be identified with 
the martyr Romanos of Antioch celebrated on 18 November. The Antiochene 
Romanos suffered the ordeal of having his tongue cut out and was executed in 
Antioch under Maximian or Diocletian. According to tradition, his relics were 
translated by St. Helena to the church dedicated to him in an area near the 
walls in Constantinople, close to the well-known Romanos Gate. An inscription 
found recently on the lintel above the entrance of the so-called fourth minor 
gate in the land walls of Constantinople informs us that this is the gateway 
which led to [the church of] St. Romanos (+ΠΟΡΤΑ MECH ΕΙΟΦΕΡΟΥΟΑ + ΕΠΙ 
TON ΑΓΙΟΝ ΡΩΜΑΝΟΝ +) thus establishing the exact position of the gate and 
confirming the evidence of the sources as to the presence there of the martyr’s 
church34.

From a simple survey of the martyr’s cult, it is evident that over the 
course of time both cult and image varied. From an early stage, the martyr was

31. On St. Demetrios, T. Papamastorakis, Ιστορίες και ιστορήσεις βυζαντινών παλληκαριών, 
DChAE 20 (1999), 213-230. On Demetrios, Niketas and many other military saints, C. Walter, The 

Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, Aldershot, Ashgate 2003, 77-79, 231-233, 270-290.
32. This study of the cult of the martyr Romanos in Byzantium and his relationship with 

horses will be published shortly.
33. Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 385; Demetrocalles, Σπάνιοι, 398; Kostovska, The 

Image of St. Romanos as a Soldier, 165,168; Albani, Chrysaphitissa-Kirche, 72; Lambropoulou et als, 
Μνήμη καί λήθη, 282. Spatharakis (Byzantine wall paintings of Crete, vol. II, 73-74) does not relate 
the Cretan depictions to all the others and simply mentions the martyrs called Romanos who 
are commemorated on 18 November and 18 January respectively.

34. N. Asutay, Die Entdeckung des Romanos-Tores an den Landmauern von Konstantinopel, 
BZ 96 (2003), 1-4; N. Asutay-Effenberger, Die Landmauer von Konstantinopel-Istanbul: historisch
topographische und baugeschichtliche Untersuchungen, Berlin 2007, 87-93.
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confused, at least by name, and subsequently overlapped with other Roma
neses, above all St. Romanos the Melode35. As regards his image, the depictions 
of the martyr Romanos or of Romanos epi ten sklepan and the military saint 
Romanos constitute a specific group which, despite the differences between 
them, have distinct similarities on account of their related inscriptions or 
the individual iconographie features they share. It is easy to distinguish this 
group from the images of Romanos the deacon and Melode, who is usually 
placed next to the protomartyr Stephen the Deacon near the prothesis. In 
many instances, indeed, the martyr Romanos with no specific inscription or 
as Romanos epi ten sklepan co-exist with Romanos the Melode in the painted 
programme of the same church, though naturally depicted in different 
places36. He is present as the martyr Romanos, holding a cross, in numerous 
monuments and it is undoubtedly Romanos of Antioch as he is depicted, usually 
bust-length or in a medallion, together with the martyr Platon, with whom he 
shares a feast day on 18 November37. Probably, one of the earliest depictions 
of Romanos of Antioch, and this long before he was given the attributes of 
the epi ten sklepan or of the military Romanos, exists in St. Nicholas Kasnitzes 
in Kastoria (twelfth century), where Romanos of Antioch is depicted (surely 
not fortuitously) between two other martyrs connected with horses, the 
martyrs Floras and Lavras, all three in medallions38. Moreover we think that

35. Delehaye, S. Romain martyr d’Antioche, 270-283.
36. For example, see Drandakis, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, 363 (Romanos Melodos), 385-386 

(Romanos epi ten sklepan); Albani, Chrysaphitissa-Kirche, 32 και 49-50 (Romanos Melodos), 72 
and 118 (Romanos epi ten sklepan); in St. Nicholas near Prilep, see Kostovska, The Image of St. 
Romanos as a Soldier, 168 note 36; I. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, Leiden 
2001, 134-135 (Romanos Melodos and Romanos Martyr in St. John the Baptist, Kritsa, Crete), 
202-205 (Romanos Melodos and Romanos martyr or medical saint in St. George, Apano Symi, 
Viannos, Crete).

37. Synaxarium CP, 235-236; E. Tsigaridas, Τα ψηφιδωτά και οι βυζαντινές τοιχογραφίες, 
Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαώίου. Παράδοση-Ιστορία-Τέχνη, vol. 1, Agion Oros 1996, 236, pi. 194; Μ. 
Acheimastou-Potamianou, Η Βλαχέρνα της Άρτας, Τοιχογραφίες, Athens 2009, 72,103 pi. 72,115,150; 
on the depictions of the martyrs Romanos and Platon in Saint George in Staro Nagoricino and 
Decani, Millet-Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (see above, note 8), 73. 3, 112.4, 
Kostovska, The Image of Saint Romanos as a Soldier, 164.

38. S. Pelekanides - M. Chatzidakis, Καστοριά, Athens 1984, fig. 52 nos 49, 51 (St. Nicholas 
Kasnitzes), in which Kostovska (no. 50) reads Romanos (Ρωμανός), Kostovska, The image of Saint 
Romanos as a Soldier, 165 note 19; but Kostovska, 165-166, confuses the martyr Lavros with 
the martyr Lavrentios (9 August), while Lavros and his twin brother Floros are celebrated on
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the martyr Romanos depicted in Crete in the fifteenth century, holding in 
both hands implements alluding to making an incision, excising, piercing and 
nailing (Fig. 9) belongs to this group39. This is an image which, though has 
features related to the healer Romanos epi tin sklepan, nevertheless follows 
another model and ultimately differs in what it aims to achieve, as it does not 
give the saint’s epithet and basically emphasizes the martyrdom since it is the 
instruments of this ordeal and especially the knife used to cut out the tongue, 
which are foregrounded.

Thus, we think that St. Romanos epi tin sklepan (associated with horses) 
or epi tes klepas, as well as some depictions of martyrs with the same name 
holding a cross or instruments of their passion or medical instruments as 
healers, are all likely to be connected with the martyr Romanos of Antioch who 
is celebrated on 18 November40. It is not only the depictions of Romanos with 
various other martyrs whose feast days or cult point exclusively to Romanos 
of Antioch but also some special characteristics revealed in his Life which 
match details in the depictions of him as a martyr and explain his status as a 
protector and healer in particular of fistulas (i.e. epi tin sklepan) which have 
led us to this identification. These characteristics are the determining factors 
in the identification and are mentioned in almost all the texts relating to his 
martyrdom.

In both recensions of the Martyrion of St. Romanos by an anonymous 
author and in the encomium or Laudatio attributed to St.John Chrysostom as 
well as in the long poem by Prudentius dedicated to him (which to some extent 
presupposes the existence of the other two texts), the martyr is presented as 
referring repeatedly to the body and to doctors and how they perform surgery, 
recommending instead faith in Christ as the Christian version of healing41.

18 August. On the relationship between the cult of Romanos and Lavros and Floros, see the 
forthcoming article on this subject.

39. See above note 12.
40. BHC N. Auct. 1600y-1602; Synaxarium CP, 235-236 (18 November, martyr Romanos of 

Antioch or of Caesarea). D. Romano, Studio sui documenti relativi al martirio di S. Romano, Palermo 
1960. For the Syriac text see also E. Carotenuto, Eusebius of Caesarea on Romanus of Antioch: A 
Note on Eusebius, De Martyribus Palaestinae (Syriac Translation) 7, 7-9, 9, The Classical Journal 98, 
no 4 (Apr.-May 2003), 389-396.

41. Martyrium sancii Romani, ed. Delehaye (BHG N. Auct. 1600y), § 10, p. 256, § 12-13, p. 
258; Martyrium sancii Romani, ed. F. Halkin, Hagiographica inedita decern, Turnhout 1989, 48-52
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Indeed, he asks how torture differs from surgery, «are doctors’ hands gentler, 
when Hippocrates’ cruel butchery is going on?» and notes how he fancies 
«that the surgeons are putting the grim knife to my ribs»42. The involvement of 
a surgeon who performs a surgical intervention both on Romanos’s own head 
and on various animals, in other words the cutting out of the tongue, in our 
opinion, facilitates the subsequent association of this act to the cauterizing and 
surgical operations performed by the veterinarians on the fistulas associated 
with the sklepa. According to his Martyrien, Romanos’s tongue was cut out 
by a specialist, in fact a Christian, who was forced to perform this operation, 
though he kept the tongue as a piece of sacred evidence and a holy relic. The 
description of this operation is given in some detail, especially as regards the 
doctor’s attempts to explain the inexplicable, i.e. how despite having had his 
tongue cut out, Romanos continued to speak. The doctor, who is accused of 
not doing his job properly as a surgeon («He applied a useless, ineffectual, 
blunt-edged knife», Prudentius v. 971), publicly invokes other successful 
interventions on animals and condemned men, in order to demonstrate that 
the case of Romanos was exceptional and miraculous43. Romanos has to be 
finished off by strangulation in prison.

§13-15; I. Chrysostomos, In Sanctum Romanum, PG 50, § 3 col. 610; [I. Chrysostomos], In Romanum 
martyrem, PG 50, col. 616-617.

42. Prudentius, Peristephanon, X v. 497-500, ed. and transi. H. J. Thomson - D. Litt, Loeb 1949, 
263. On the body and Hippocrates in the work of Prudentius see O. Temki, Hippocrates in a World of 
Pagans and Christians, London 1991,16-17. See also M. J. Roberts, Poetry and the Cult of the Martyrs. 
The Liber Peristephanon of Prudentius, Michigan 1993, 9, 55, 62-68, 123-125; J. R. Ballenge, The 

Wound and the Witness. The Rhetoric of Torture, New York 2009, 91-126.
43. Martyrium sancii Romani, ed. Delehaye (BHG N. Auct. 1600y) § 12-13, p. 258; Martyrium 

sancii Romani, ed. Halkin, § 14-15, pp. 50-52; I. Chrysostomos, In Sanctum Romanum, PG 50, § 3-4 col. 
610-611; [i. Chrysostomos], In Romanum martyrem, PG 50, col. 613-617; Prudentius, Peristephanon, 

X V. 886-1110, 287-297. On the role of the doctor in Romanos’s martyrdom and the various 
versions of his experiments on animals and convicts, Delehaye, S. Romain martyr d’Antioche, 
271-273. See also on the miracle of tongueless speech and the illogical possibilities of language, 
Ballenge, The Wound and the Witness, 123-124. Also, C. Hahn, Speaking without tongues: the 
martyr Romanus and Augustine’s theory of language in illustrations of Ben Burgerbibliothek 
Codex 264, in R. Blumenfeld-Kosinski - T. Szell (eds.), Images of Sainthood in medieval Europe, New 
York-London 1991, 161-180. On the cutting out of the tongues of Sts. Gordius and Christina, 
who also continue to speak, F. Halkin, Un second saint Gordius?, AnBoll 79 (1961), 5-15 especially 
6-7,14 (= Idem, Martyrs Grecs Ile-VIIIe s., London 1974, VII).
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According to the texts quoted above, the doctor, when accused of not 
having cut Romanos’s tongue out properly and not managing to deprive him of 
the power of speech (ού κατά λόγον τήν γλώτταν), is obliged to explain himself 
by saying that he had indeed cut it off at the roots in such a way as to deprive 
the victim of the power of speech (κατά λόγον καί ρίζης ετεμον)44. Similarly in 
the Homily of John Chrysostom on Romanos the martyr (which is not thought 
to be a genuine Chrysostomian work but is in his style) after the cutting out 
of the tongue and just before the saint is strangled, at his indictment where 
beasts were being slaughtered for the pagan blood sacrifice, he is said to have 
articulated his last «tongueless» speech (logon), a speech that sounds like a 
prayer or incantation [to be] used in time of epidemics affecting animals: 
My Seignior, the Seignior of all, Christ, dwells in the sky and drives the world like
a charioteer... (And you the demon) stop persecuting the Church ....Your hands
are full of impure blood and as is your sword by from killing dumb animal (aloga) 
victims; Spare the guiltless cattle,... spare the silent animals, (aloga, meaning also 
horses)45.

This Homily seemsbo have been very popular, indeed the above extract was 
used during the Iconoclast Controversy in 815 by the patriarch Nicephorus, 
while the Chrysostomian Laudatio to the martyr was read out on his feast day 
(18 November) in the Monastery of the Virgin Evergetis46. Perhaps it was this

44. Martyrium sancii Romani, ed. Delehaye (BHG N. Auct. 1600y), § 13, p. 258; Martyrium sancii 

Romani, ed. Halkin, § 14.687-691, p. 51.
45.0 έμός Δεσπότης, μάλλον δέ ό των όλων Δεσπότης, Χριστός ουρανόν οίκεΐ, καί κόσμον ήνιοχεί... 

Παΰσαι κατά της ’Εκκλησίας τά όπλα κινών■ έπί γης τό ποίμνιον, καί ό (30) ποιμαίνων έν ούρανω- επί γης 
ai κληματίδες, καί έν ούρανω ή άμπελος- αν δέ έκτεμης τάς κληματίδας, πολυπλασιάζεις τήν άμπελον. 
Λύθρου γέμουσιν ai χείρές σου, τό ξίφος τό σόν άπό θυμάτων έστίν άλογων φεΐσαι των άναιτίων 

θρεμμάτων, καί ήμίν τοϊς (35) έλέγχουσιν επαφες τόν σίδηρον φεΐσαι των σιωπώντων άλογων.... 
[1. Chrysostomos], In Romanum martyrem, PG 50, col. 616, and see commentaries, Delehaye, S. 
Romain martyr d’Antioche, 276-277. For the use of Despotes in Hippiatrica see McCabe, A Byzantine 

Encyclopaedia, 288. For the tongueless speech of Romanus, Ballenge, The Wound and the Witness, 
123-124. In a contrasting case mules acquire a voice and speak, just like Balaam’s ass (Septuaginta, 
Numeri, 22. 28-30), The Life of Saint Zoticos, ed. M. Aubineau, Zôticos de Constantinople, nourricier 
des pauvres et serviteur des lépreux, AnBoll 93 (1975), 67-108; T. S. Miller, The legend of saint 
Zotikos according to Constantine Akropolites, AnBoll 112 (1994), 339-376, which includes the 
characteristic: λόγον έξ άλογων άκούσαντες (§ 15.l).

46. Nicephorus Patriarch, Refutatio et eversio definitionis synodalis anni 815, ed. J. Featherstone, 

Nicephori Patriarchae Constantinopolitani Refutatio et Eversio Definitionis Synodalis Anni 815 [Corpus 
Christianorum. Series Graeca 33], Turnhout 1997, § 143.1-9; P. J. Alexander, The Iconoclastic
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Homily and more specifically the mention to dumb animals including horses, 
«spare aloga» (φείσαι των άλογων), that sowed the seed which from the tenth 
to the thirteenth centuries produced the relationship between the martyr 
and horses. Does it actually mark the «birth» of St. Romanos as protector 
of dumb animals (= άλογων ζώων) and especially horses? Did the mentioned 
surgical interventions involving excision of live tissue on animals facilitate 
the attribution to the saint of the character of a healer epi ten sklepan? Despite 
the contribution the Homily and some parts of the Martyrion are likely to have 
made into shaping the relationship between the martyr Romanos and the 
treatment of horses, we think that things were much simpler than that or even 
accidental and that the emphasis should be instead placed on popular belief 
and devotion, processes that normally remain unrecorded. Most probably, it 
was an epidemic and the attribution of the healing powers of the martyr to 
horses that led to the creation of the healer saint Romanos.

The historical evidence for epidemics affecting dumb animals (αλόγα 
ζώα), such as cattle and horses, in Byzantium, the way in which the diseases 
are described and the saintly protectors who are mentioned (e.g. Modestos, 
Mamas, Blaise) might give us more evidence on the subject. Let us take a few 
examples in chronological order. An early testimony in the sixth to seventh 
century to a saintly protector of horses from epidemics is found in the Life 
of Theodore of Sykeon and certainly the deadly events referred to (άλογοις 
θανατικόν) were the result of the so-called Justinianic plague, which lasted two 
centuries47. The Saracen Soldanos is presented by Constantine Porphyroge- 
nitus as advising Italian nobles on animal diseases and probably equine 
diseases in Italy in the ninth century48. In the tenth century, under Romanos 
I and Romanos II (grandfather and grandson), there was an outbreak of the 
terrible, deadly krav(r)a (κράβ(ρ)α) which decimated the animal population 
and especially cattle49. It should be noted that both Patriarch Theophylact

Council of St. Sophia (815) and Its Definition (Horos), DOP 7 (1953), 42 and 44; R. Jordan, The 

Synaxarion of the monastery of the Theotokos Evergetis (September to February), voi. 6.5, Belfast 
2000.

47. The Life of Theodoros of Sykeon, ed. A.-J. Festugière, Vie de Théodore de Sykeôn, vol. 1, 
Brussels 1970, § 160, pp. 120,136-138. On the subject of the Life of Theodore of Sykeon and of 
the Justinianic plague see the articles by Kaplan and Stathakopoulos in this volume.

48. Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, ed. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, 

Washington D.C. 1967, 29. 128, p. 130.
49. John Scylitzes, Historical Synopsis, ed. I. Thurn, Berlin-New York 1973, 251-252. In Slavic 

popular beliefs Kravesmurt (from «krava», a cow and «smurt», death) was an evil spirit, which
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(933-956) and his father Romanos I Lekapenos (920-944) the Elder had been 
particularly interested in horses. For example, in the interests of philanthropy 
and catering for the needs of his subjects, Romanos, as indeed was the case 
with many other emperors, saw to it that a xenodocheion es ta Mavrianou, in 
other words a hostel (with stables) was provided for those who lived outside 
Constantinople but were obliged to stay in the city on legal business. It is said, 
in fact, that he provided free food both for the visitors and their horses50. The 
case of patriarch Theophylact with his large stables near Hagia Sophia and its 
2.000 horses is more typical. Skylitzes (and Cedrenos, who relies on him) lists 
the luxury foods that Theophylact chose for his horses, which almost amounts 
to a prescription worthy of inclusion in the Hippiatrica51. It is noteworthy that 
in the manuscript we find the mention of the sklepaditza there are also two 
recipes by patriarch Theophylact and, moreover, this is the manuscript of all 
the published manuscripts of the Hippiatrica in which horses are also referred 
to (in four instances) using the world aloga (άλογα) rather than hippoi52. In 
addition to this, Skylitzes mentions that Theophylact once left the service of 
the Passion in Hagia Sophia on the Thursday of Easter week when he heard 
that a favourite mare had foaled and went to visit it. As soon as he «was 
satisfied with this dumb show/equine sight» (rod άλογου θεάματος έμφορηθείς, 
i.e. another play on words using alogon in both its senses) he returned to the 
church. Indeed, his very death (in 944) is connected with horses: he died while

spreads murrain and other deadly diseases among cattle. It often appears as a black cow and 
mingles with the herds to accomplish its infernal task. Though the word seems likely to have 
a Slavic etymology, the corresponding Ancient Greek derivation should also be noted, Souda, 

Lexicon, ed. A. Adler, Leipzig 1935, K 2352: Κραΰρα: νόσος περί τάς ύς γινομένη. τρία δέ έστι πάθη- 

βρά\χη, κραΰρα, διάρροια. See also Koukoules, ΒΒΠ 6, 34, 319.
50. Theophanes Contwuatus, Chronographia, ed. I. Bekker, Bonn 1838, 430.6-13; J. Janin, La 

Géographie ecclésiastique de l’Empire Byzantin. Here partie: Le siège de Constantinople et le Patriarchat 

Oecuménique, III. Les églises et les monastères, Paris 1953, 573.
51. Theophanes Continuatus, 449.10-16, 444.17; Scylitzes, Historical Synopsis, 242.47-243.76. 

See McCabe, A Byzantine Encyclopaedia, 278 note 121, who refers only to George Kedrenos, ed. I. 
Bekker, Bonn 1938, voi. 2, 332-334.

52. Hippiatrica Cantabrigiensia, ch. 44, § 1.1: άσθενοΰντος αλόγου-, chap. 56 § 8.2: πάθη των 

άλογων ζώων; ch. 108, § 3.1: "Αλλως χάριν αλόγων εύφυΐα; ch. 108 § 4.8: τήν φάτνην καί τά άλογα. 
For Theophylact’s recipes, Hippiatrica Cantabrigiensia, ch. 21§ 5, p. 158, ch. 80 § 22, p. 221; McCabe, 

A Byzantine Encyclopaedia, 12-13,38,278. On the use of seal fat in Theophylact’s recipe, see W. M. 
Johnson - D. M. Lavigne, Monk Seals in Antiquity. The Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus) 

in Ancient History and Literature, Leiden 1999, 76.
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undergoing treatment for an accident he had had two years earlier when 
galloping along the sea walls of Constantinople on one of his horses53. Could it 
perhaps have been this «horse-mad» (ίππομανής) patriarch who, on account 
of his father’s name, promoted the martyr Romanos as a saintly healer and 
protector of his beloved horses from ailments such as fistulas? Though this 
is an attractive hypothesis, there is no artistic or other evidence for another 
three centuries, until the thirteenth century, when the first depictions of St. 
Romanos epi ten sklepan appear.

In the eleventh century the Life of Lazaros of Galesion records the 
intervention of St. George in finding a horse (a miracle frequently performed 
by other saints)54, while the great loses of life among Norman horses and riders 
mentioned by Anna Komnene as resulting from a lack of food and fodder for 
the animals during the siege of Dyrrachium coincided with an outbreak of 
dysentery55. Probably from as early as the twelfth century, but certainly in 
the thirteenth century, the Monastery of the Virgin Forviotissa at Asinou 
in Cyprus, which contains a good deal of artistic and epigraphic evidence 
for the Virgin Forviotissa, i.e. the Virgin of the Herds, was considered a 
centre for breeding horses and hunting dogs56. A dedicatory inscription in 
the church, next to a wall-painting of an equestrian St. George, refers to the 
donor Nikephoros, son of Rallias, as hippôn akestêr (rod Καλληά, ίππων άκεστήρ), 
which has been interpreted as meaning a tamer or healer of horses, though 
the family name has also been read as «kalligas» (καλλιγάς) i.e. a farrier57.

Staying in the thirteenth century, the period to which almost all the 
depictions of Romanos epi ten sklepan are dated, we think that the general 
information presented on horses by George and Constantine Akropolites is

53. Scylitzes, Historical Synopsis, 243.
54. For St. George and the horses, The Life of Lazaros of Mt. Galesion, ed. H. Delehaye, Acta 

Sanctorum Novembris, voi. 3, Brussels 1910, 551. On the finding and training of horses by other 
saints, see for example The Life of Theodores ofSykeon, 79-80, § 99; V. Laurent, La vita retractata et les 
miracles posthumes de saint Pierre d’Atroa [Subsidia hagiographica 31 (1958)], 163-165, §110.

55. Anna Komnene, Alexiad, ed. D. R. Reinsch - A. Kambylis, Berlin 2001, vol. 1, ch. 13 § 2, 4, p.

389.
56. S. Frigerio-Zeniou, Μονή των Φορβίων à Asinou de Chypre, in A. D. Lazaridis - V. Barras - 

T. Birchler (eds.), ΒΟΥΚΟΛΕΙΑ. Mélanges offerts à Bertrand Bouvier, Geneva 1997,191-199.
57. Frigerio-Zeniou, Μονή των Φορβίων, 191-199; A. Weyl Carr, Correlative spaces: art, 

identity, and appropriation in Lusignan Cyprus, Modern Greek Studies Yearbook 14/15 Minneapolis, 
1998/1999, 64-65, 79 note 36 (= Idem, Cyprus and the Devotional Arts of Byzantium in the Era of 
Crusades, Ashgate 2005, VI); McCabe, A Byzantine Encyclopaedia, 290-291.
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of particular interest for the subject at hand. In 1255, according to George 
Akropolites, whose observations indicate some medical knowledge, a 
«dysentery epidemic» (νόσημα έδρικόν έπιδήμιον) struck the army of Theodo
re II Laskaris somewhere between Vodena and Prilep, while in Mace
donia (= Thrace) near to Didymoteichon, the Scyths (= Cumans) were said 
to have decimated the Byzantine horses by wounding them with arrows 
and the Byzantine general only just managed to escape on his swift steed 
named Goldenfoot (Χρυσοπόδης)58. Subsequently, in 1259, once again 
according to George Akropolites, the stately and high spirited horses of the 
knights (ύψαύχεσιν ϊπηοις καί άγερώχοις εποχούμενοι) took part in the Battle 
of Pelagonia and a great army came from the Frankish race and from the 
Roman inhabitants of Achaia and the Peloponnese... most from the race of 
Lakonians59. Consequently, in the second half of the thirteenth century there 
are reports of contacts between Pelagonia and the Peloponnese: i.e. knights 
on high-stepping and stately horses, Peloponnesian and especially Lakonian 
warriors from the Tsakonia region did battle from Kastoria to Prilep. The 
inhabitants of Lakonia, and more especially of Tsakonia, were famous warriors, 
who were particularly devoted to horses and revered equestrian saints. They 
were repeatedly used as soldiers and sailors, especially under Michael VIII 
Palaiologos in his various military campaigns60. It is interesting to note that 
there are a lot of churches dedicated to equestrian saints in Lakonia and 
Tsakonia, such as those of St. George and the martyr Nicetas; in particular 
the extraordinary conceit of a thirteenth-century depiction of six equestrian 

saints in the cave church of the Virgin and St. Nicetas in Vrontama, Lakonia 
(Fig. 10) is worthy of note61. Therefore, we can deduce that the contacts the

58. George Akropolites, The History, ed. A. Heisenberg, Ceorgii Acropolitae opera, voi. 1. Leipzig 
1903 (repr. 1978 corr. P. Wirth), 117.23-27, § 59, 126.5-11, § 61. See also R. J. Macrides, George 

Akropolites, The History. Translation with an Introduction and Commentary, New York 2007, 42, 291, 

301.
59. Akropolites, The History, 168.8-16, § 81, and in two other instances he notes: έφ’ ιπποις 

ύψαύχεσιν έποχείσθαι (§ 13.24), ύψαύχεσιν ιπποις εποχούμενοι (§ 71.27). We are using the transla
tion by Macrides, George Akropolites, 360-362.

60. On the Lakonians mentioned and their identification with the Tsakonians, Macrides, 

George Akropolites, 362, with the relevant bibliography. We are using the term Pelagonia in its 
wider, Late Byzantine sense, i.e. meaning the area between Kastoria and Prilep.

61. On the martyr Nicetas, BHG 1339-1340b, BHG N. Auct. 1339. Walter, The warrior 
saints, 231-233. On the painting at Vrontama, N. Drandakis, To Παλιομονάστηρο tou Βρονταμά,
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Fig. 10. Cave church of the Virgin and St. Nicetas in Vrontama, Lakonia, Peloponnese. 
Six equestrian saints (13th c.). Photo by 5th Ephorate of Byzantine Antiquities.

Tsakonians had with the Pelagonia area probably continued even after the 
Peloponnese was reconquered by the Byzantines. It seems likely that through 
these military and other (e.g. cultural) contacts the cult of Romanos epi ten 
sklepan became entrenched in these two areas (to date we only know of them 
and Crete).

Moreover, we have the even more interesting evidence of George Akro- 
polites’ son, Constantine (1250-1321/5). Constantine was the main exponent 
of the new Palaiologan attitude to saints with its increased religiosity and 
pragmatic approach to miracles62. In his correspondence (dated after 1270) 
Constantine Akropolites repeatedly refers, as his father had done, to horses * 561

Αρχαιολογικόν Δελτίον 43 (1988), 159-195, especially 174-177 (= Idem, Μάνη καί Λακωνία, vol. 3,
561- 632). On horses in Lakonia and the Frankish Morea, S. Gerstel, Art and identity in the 
Medieval Morea, in A. E. Laiou - R. Mottahedeh (eds.), The crusades from the perspective of Byzantium 

and the Muslim world, Washington D.C. 2001, 263-285, especially 275-279. See also the map and 
the appendix with the equestrian saints in Laconia, Gerstel, Art and identity, 281-285, which 
obviously does not include the depictions of Romanos. Photo by 5th Ephorate of Byzantine 
Antiquities, Συντήρηση Ζωγραφικής Μνημείων. Χρονικόν, Sparta 2005, fig. 2. We would like to 
thank the Director 5th Ephorate of Byzantine Antiquities Mrs Kalliopi Diamanti for her kind 
permission to photograph the monuments of Fig. 2, Fig. 3. Photos without reference to the 
origin are from our personal archives or Internet.

62. St. Efthymiadis, Late Byzantine Collections of Miracles and their Implications, in E. 

Kountoura-Galake (ed.), Οι ήρωες της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι νέοι άγιοι 8ος-16ος αι., Athens 2004, 

239-250; Anagnostakis, Από την εικόνα της μοναχής Ευφροσύνης, 153-171.
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and their ailments. In one of his letters he mentions an ill-tempered horse, 
not at all «stately and high spirited» (ίππος, ούκ οιδ’εϊτ’άγέρωχος καί ύψαύχην), 
in other words quite different from those described by his father. This horse 
kicked him in the foot, which already suffered from gout, and he criticizes the 
doctors’ remedies as ineffectual, so that his only hope is in God63. In another 
letter he refers to a frequent ailment of Paristrian’ horses, i.e. horses from 
the Danube region (To τοίς παριστρίοις ϊπποις έπισυμβαίνειν είωθός νόσημα), an 
ailment which, as he explains, took its name from the nomads who once lived 
in this region and which spread to horses from «Macedonia» (i.e. Thrace) 
and Greece64. It is likely that when Akropolites uses the word «Paristrian» 
(παρίστριος) to refer to the horses’ ailment he is alluding to what the Souda 
Lexikon but above all the Hippiatrica tells us about Apsyrtus (whose name 
is related in all the Byzantine lexica to the homonymous Scythian tribe), a 
veterinarian in the early fourth century of our era: Apsyrtus describes the 
Paristrian/Danubian horses’ ailments and gives the names of herbs and 
remedies from the Sarmatian nomads, which he had learnt for himself in this 
region65. In one case Apsyrtus refers to an intractable disease, the nasal polyps 
endemic to the Sarmatian region (w δέ νόσημα τούτο εν τοίς κατά Σαρματίαν 
μάλιστα επιπολάζει τόποις)66. Thus, we believe that Akropolites was making a 
cryptic reference to his knowledge of the Hippiatrica. Moreover, his reference 
to the Macedonian horses indirectly confirms, what Anna Komnene had told 
us in the twelfth, i.e. that horses were bred for the army in Thrace and in

63. Constantine Akropolites, Letters, ed. R. Romano, Costantino Acropolita, Epistole, Naples 1991, 
no 24, see also no 191. The same event in Idem, Έγκώμιον αγίας Θεοδοσίας, PG 140, 932; see also 
M. Hinterberger, Η αυτοβιογραφική αφήγηση στις διηγήσεις θαυμάτων, in Οι ήρωες της ορθόδοξης 

εκκλησίας, op.cit, 256-257. A similar story, though in this instance concerning the diseased foot 
of his horse, is told by Michael Gabras, ed. G. Fatouros, Die Briefe des Michael Gabras <ca. 1290-nach 
1350, Vienna 1973, nos 216,334; see also «request for the purchase of a horse» nos 282 and 357. 
On Constantine Akropolites, D. M. Nicol, Constantine Akropolites: A Prosopographical Note, 
OOP 19 (1965), 249-253.

64. Akropolites, Letters, no 132: To τοίς παριστρίοις ϊπποις έπισυμβαίνειν είωθός νόσημα, δθεν 

καί την κλήσιν εσχεν έκ των τέως έκεισε σκηνούντων όνομασθέν, καί Μακεδόσιν ένσκήψαν ϊπποις 
καί 'Έλλησιν έκ μεταβατικών άμεταβάτους πλείστους δτι πεποίηκε- τοντοις καί αυτός συναριθμηθείς 

έκ τής κρείττονος μοίρας μετετέθην ώσπερεί προς τήν χείρονα!

65. Souda, Lexicon, A 4739; Hippiatrica Berolinensia, ed. K. Hoppe - E. Oder, Corpus hippiatri- 

corum Graecorum, vol. 1, Leipzig 1924,1 § 1.1, 21 § 2, 21 § 4. For Apsyrtus see McCabe, A Byzantine 

Encyclopaedia, 122-155.
66. Hippiatrica Berolinensia, ch. 21 § 1-4, p. 102; McCabe, A Byzantine Encyclopaedia, 154.
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Macedonia. The people charged with this task saw to it that these horses 
were fattened up and made strong, i.e. they took special care of the horses, 
which would mean preventing diseases67. However, in addition to the cryptic 
and allegorical use of knowledge concerning horse medicine, and over and 
above the classicizing rhetoric of the form of expression68, the horse ailment 
mentioned by Akropolites, which afflicted horses from Macedonia/Thrace to 
Greece, corresponds with the artistic evidence from the thirteenth century 
for the incidence of fistulas (sklepa) in horses in the partly reconquered 
Peloponnese after the battle of Pelagonia and in Pelagonia itself.

We do not know to what extent St. Romanos helped to cure these diseases, 
but Akropolites who criticizes the doctors’ remedies as ineffectual was possibly 
right as regards the advice of the various horse doctors, to judge from the ms. 
V of the Hippiatrica (the one which in three instances gives remedies for the 
fistulas and sklepas). This manuscript deals in a detached, ironic or playful 
way with the suggested treatments for horses : if the treatment does not work 
« ... the horse croaks, so boil up kolyva to remember it» (ψοφά, καί βράσαι του 
κόλυβα νά rò μνημονεύσεις), or «when blood comes out of a horse’s nostrils, it 
dies speedily ... it croaks and eats its dung with garlic. You will only trouble 
yourself. Collect the blood and make sausages» ("Οταν αιμα εξέρχεται διά των 
ρινών τού ίππου... ταχέως διαφωνεί, τουτέστιν ψοφά, καί φά την γαβαλήναν του 
μετά σκόρδον... διαφωνεί καί μόνον κοπιάς. μάζοξαι τό αίμα αύτοϋ καί ποίησαι 
λουκάνικα)69.

In the thirteenth and fourteenth centuries the Byzantines lampooned 
the serious-sounding incantations and the quack medicine of some popular

67. Anna Komnene, Alexiad, voi. 1,14,8,1. On the breeding of horses in Thessaly, Macedonia 
and Thrace, see A. E. Laiou - C. Morrisson, The Byzantine Economy, Cambridge-New York 2007, 97, 
171. On the supply and use of horses in the Fourth Crusade, T. G. Kolias, Military Aspects of the 
Conquest of Constantinople by the Crusaders, in A. Laiou (ed.), Urbs capta. The Fourth Crusade and 

its Consequences; La IVe Croisade et ses conséquences, Paris 2005,123-138.
68. For example we might cite Michael Psellos, who refers metaphorically to chariot 

horses and the sick body of the emperor, as well as the example of Nicetas Choniates who 
describes the Scythian horses of the Danube, Michael Psellos, Chronographia, ed. S. Impellizzeri, 

Milan 1984, voi. 2, VII § 58, ch. 4 section 58; Niketas Choniates, History, ed. J. Van Dieten, Nicetae 

Choniatae historia, vol. 1, Berlin 1975, 93-94.

69. Hippiatrica, Excerpta Lugdunensia, 51, pp. 286-287, 56, p. 288. For the translation and 
commentaries see McCabe, A Byzantine Encyclopaedia, 286-287.
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Fig. 11. The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Icon of Sts Floras and Lavras (15th c.).

remedies. Moreover, some of the scholars who copied the Hippiatrica allowed 
earlier scathing marginal notes to be incorporated into the text. Alongside 
these views, which characterize the negative attitude towards ordinary 
physicians and the ridiculing of their prescriptions, popular cults continued 
to exist or were being created with healer saints who were ultimately adopted 
by the Church, at least in the iconography we know of. It is precisely in this 
category that we should classify the case of St. Romanos epi tin sklepan tön 
alogön (επί την σκλέπαν των άλογων). Most probably as a result of some 
intervention with a miraculous cure attributed to the martyr Romanos in 
an epidemic among horses, Romanos epi tin sklepan tön alogön was born. It 
is highly likely that this was a cult which was limited to a certain period, i.e. 
the thirteenth century, and did not extend beyond the restricted boundaries 
of some very specific areas (the south of the Peloponnese around Mistra and 
Monemvasia, Prilep and later Crete). Thus Romanos continues to be depicted,
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e.g. in Crete in the fourteenth and fifteenth centuries70, either as a simple 
martyr holding a cross or with the instruments of his martyrdom, where 
instead of the lance for the fistulas (συριγγοτόμον) we believe he holds the 
knife with which his tongue was cut out (Fig. 9). The differences between the 
images of the martyr Romanos in Kastoria (in the twelfth-century St. Nicholas 
Kasnitzes), in La'ina or Prilep (thirteenth century) and in Crete (St. George, 
Apano Symi, 1453), but also between Byzantine depictions of Sts. Floras 
and Lavras71 and their Russian icons (Fig. ll), are indisputable evidence for 
the variations in the attribution of different properties to the same saints. 
In this instance these depictions are connected either by inscriptions 
or iconographically with special instruments and horses, emphasizing a 
characteristic attributed to these martyrs. This characteristic may eventually 
prevail, though not permanently and universally, but depending on the needs 
of the congregation from age to age and place to place. * 203

70.1. Spatharakis, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, 134 (St.John the Baptist, Kritsa),
203, 205 (St. George, Apano Symi).

71.1. Vardavake, Οί τοιχογραφίες του 'Αγίου Νικολάου στην Κλενια τής Κορινθίας, Diptycha 
4 (1986-1987), 101,119-120; Sh. E. J. Gerstel, The Byzantine Village Church: Observations on its 
Location and Agricultural Aspects of its Program, in J. Lefort - C. Morrisson - P.-J. Sodini (eds.), Les 
Villages dans l’Empire byzantin (iVe-XVe siècle), Paris 2005, 170. [Post Note of Ilias Anagnostakis. 
Our study being under print, I came across an article which despite its weaknesses construes 
the correct meaning of the word sklepa, P. G. Charalampakis, Περί αγνώστου αγίου Ρωμανού, 
Βυζαντιακά, 28 (2009), 275-293],



Ewald Kislinger

Byzantine Cats

In memory of Merlin / Pinocchio de Lentia

Nearly fifthy years ago, in 1961, the Austrian writer Gerhard Ellert 
published a novel (second edition 1964), Die Katze der Herzogin (The cat of the 
duchess). In former years she -because Ellert is a pseudonym of Gertrude 
Gabriella Schmirger (1900-1975)- had already treated other historical 
subjects', I just mention books on Attila, Charles V and Wallenstein. The 
duchess is the daughter of the sebastokrator Andronikos and niece of Manuel 
I Comnenos, Theodora1 2, who in 1148/49 married Henry II «Jasomirgott» 
from the Babenberger-family, margrave and, later on, duke of Austria3. On 
the occasion of the wedding Manganeios Prodromos, who erroneously was

1. B. Urbas, Leben und Werk Gertrud Schmirgers im Spiegel ihrer historischen Romane 

(unpublished PhD), Graz 1980.
2. K. Barzos, Ή γενεαλογία των Κομνηνών, vol. 1-2, Thessalonike 1984, vol. 2,171-189.
3. K. J. Heilig, Ostrom und das deutsche Reich um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Die 

Erhebung Österreichs zum Herzogtum 1156 und das Bündnis zwischen Byzanz und dem 
Westreich, in Th. Meyer - K. Heilig - C. Erdmann (ed.), Kaisertum und Herzogsgewalt im Zeitalter 

Friedrichs 1. Studien zur politischen und Verfassungsgeschichte des hohen Mittelalters (Schriften 
des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde 9), Leipzig 1944, 1-271, esp. 252-253, 

268-271.
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equated with Theodore Prodromos for a long time4, wrote an epithalamion5. 
The couple, Henry and Theodora, afterwards went to Vienna, accompanied 
by several Greek servants and, according to Ellert, a white cat, called Lourion6. 
This cat is not one of the central figures of the novel, its plot deals with a 
case of kidnapping at the Viennese court. Only occasionally we are told, that 
Lourion had a personal steward, liked fresh fish and slept on a silken pillow7, 
thus being a luxury pet.

From where did the writer get the idea of a Byzantine cat in medieval 
Austria? I suppose, the key is to be found at Pürgg, a small Styrian village with 
a church, founded in the 12th century and a separated chapel, dedicated to 
John the Baptist. Inside the chapel romanic wall paintings of mainly religious 
character8 are preserved (dated after 11609 or to the third quarter of the 12th

4. W. Hörandner, Theodoras Prodromos und die Gedichtsammlung des Cod. Marc. XI 22, 
JOB 16 (1967), 91-99; Idem, Marginalien zum «Manganeios Prodromos», JOB 24 (1975), 95-106; 
P. Magdalino, The Empire of Manuel Comnenos, 1143-1180, Cambridge 1993, 494-500 (The poems of 
«Manganeios Prodromos»); A. Kazhdan - S. Franklin, Studies on Byzantine Literature of the Eleventh 

and Twelfth Centuries, Cambridge-Paris 1984, 87-91; E. and M. Jeffreys, The «Wild Beast from the 
West»: Immediate Literary Reactions in Byzantium to the Second Crusade, in A. E. Laiou - R. P. 
Mottahedeh (ed.), The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, Washington, 

D.C.2001,101-116.
5. Editions by C. Neumann, Griechische Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im zwölften 

Jahrhundert. Studien zu Anna Comnena, Theod. Prodromus, Joh. Cinnamus, Leipzig 1888, 65-68 
(preferable) and Heilig, Ostrom und das deutsche Reich, 245-248, german translation 248-252. 
Analysis of the contents, in A. Rhoby, Verschiedene Bemerkungen zur Sebastokratorissa 
Eirene und zu Autoren in ihrem Umfeld, Nea Rhome 5 (2010) (in press); W. Hörandner, in 1000 
Jahre Babenberger in Österreich (exposition-catalogue), Vienna 21976, 188; Magdalino, Empire 
of Manuel Comnenos, 495 (no. 22); Cf. E. Kislinger, Von Drachen und anderem wilden Getier. 
Fremdenfeindlichkeit in Byzanz?, in I. Radovä - K. Petroviçovà - K. Loudovä (ed.), Laetae segetes 
Herum, Brno 2008, 389-404, esp. 403.

6. G. Ellert (Gertrud Schmirger), Die Katze der Herzogin, Vienna 21964,13-14. Recently a picture 
book for children (M. Angar - F. Witlake, Bertha in Byzanz, Bonn 2010) treats the same theme in 
reverse direction. Bertha (of Sulzbach), bride of Manuel Comnenos, comes to Constantinople 
with a tom-cat, called Alois.

7. Ellert, Katze der Herzogin, 13-14, 23,181-182, 200.

8. E. Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien in der Steiermark (Corpus der mittelalterlichen 
Wandmalereien Österreichs II), Vienna 2002,357-362; O. Demus, Romanische Wandmalerei, Munich 
1968, 98, 208-209 and pi. XCVIII, 233-236; E. Weiss, Der Freskenzyklus der Johanneskapelle in 
Pürgg, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 22 (1969), 7-42, 55 ill.

9. W. Frodl, Die romanischen Wandgemälde in Pürgg nach der Entrestaurierung, 
Österreichische Zeitschrift für Denkmalpflege 2 (1948), 147-163, ill. 180-202, esp. 162; Lanc, 

mittelalterliche Wandmalereien, 370: «frühe 1160er Jahre; gegen 1164».
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century10). On the northern wall, originally a bit hidden under a staircase, 
we encounter a scene, which shows a castle; mice on the walls and towers 
defend it against attacking cats, armed with bow and arrow and protected by 
shields11 (Figures 1-2). Ellert/Schmirger must have seen these wall paintings at 
least on one occassion. In June 1954 she attended the second poets’s meeting 
(Dichterwoche) at Pürgg. Another participant of the mentioned meeting was 
Frank Thiess (1890-1977), the german author of Die griechischen Kaiser, Die Geburt 
Europas (The Greek Emperors, the Birth of Europe), a mixture of historical novel 
and scholarly analysis of the period between Justinian and Leo III, published 
for the first time in Hamburg/Vienna 1959. Both writers might have heard 
from a local guide, that the Pürgg fighting scene derives from a Byzantine 
source, the Katomyomachia of Theodore Prodromos, as already maintained in 
190212.

The modern editor of the prodromic text, Herbert Hunger13, on the 
contrary, did not believe in a Byzantine background of the Styrian wall 
painting and Theodoras role of mediator14. Prodromos writes about a whole 
army of mice, which attacked a single cat, whereas at Pürgg many cats try to 
conquer the enemies’ castle, which is inexistent in Prodromos. The inspiration 
for Pürgg may originate, as Hunger argues, from an Aesopic fable (number 
174) and testimonies exist about drawings on the walls of taverns, inspired 
by similiar stories15. I am not so sure, that a remote and indirect Byzantine 
model has to be excluded. Hunger did not know about the existence of a 
second, although much younger (about 1400 AD) wall painting, which shows 
a katomyomachia, situated in the residence of a minor landlord, at Eppan/

10. Demus, Romanische Wandmalerei, 98, 209; E. Bacher, in 1000Jahre Babenberger in Österreich 
(exposition-catalogue), Vienna 21976, 502-503.

11. Lanc, mittelalterliche Wandmalereien, ill. 474 and 475; Demus, Romanische Wandmalerei, pl. 

236; P. von Baldass - W. Buchowiecki - W. Mrazek, Romanische Kunst in Österreich, Vienna 31974, pl. 

XIV.
12. J. Graus, Romanische Wandmalerei zu Pürgg und Hartberg, Mitteilungen der k.k. Central- 

Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, N.F. 28 (1902), 
78-82, pl. IV-IX.

13. H. Hunger, Der byzantinische Katz-Mäuse-Krieg. Theodores Prodromos, Katomyomachia. 

Einleitung, Text und Übersetzung, Graz-Vienna-Cologne 1968.

14. Hunger, Katz-Mäuse-Krieg, 67-68.
15. Hunger, Katz-Mäuse-Krieg, 69 with notes 13 and 15. T. Kleberg, Hotels, restaurants et 

cabarets dans l’antiquité romaine. Études historiques et philologiques (Bibliotheca Ekmaniana 61), 
Uppsala 1957,116-117.
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Fig. 1. Katomyomachia. Fresco in the chapel of John the Baptist at Pürgg, Styria.

Fig. 2. Katomyomachia. Attacking cat, protected by shield. Detail from fresco in the chapel 
of John the Baptist at Pürgg, Styria.
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Appiano (BZ) in Southern Tyrol16 (Figure 3). Schloß Moos-Schulthaus is only 
at a few kilometers distance from the well-known castle of Hocheppan, where 
the frescoes of the chapel (ca. 1180-1200) show clear Byzantine influence17,

Fig. 3. Katomyomachia. Wall painting in the residence of a minor landlord 
at Eppan/Appiano (BZ), Southern Tyrol.

16. M. Frei, «Der Katzen-Mäuse-Krieg» in einer mittelalterlichen Wandmalerei im Ansitz 
Moos-Schulthaus (Eppan), Der Sehlem 39 (1965), 353-359, esp. 353-355,357 and ill. 1; H. Stampfer, 

Adelige Wohnkultur des Spätmittelalters in Südtirol, in Adelige Sachkultur des Spätmittelalters 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte 400), Vienna 1982, 365-376, 
esp. 371-372. Cf. G. Wacha, Tiere und Tierhaltung in der Stadt sowie im Wohnbereich der 
spätmittelalterlichen Menschen und ihre Darstellung in der bildenden Kunst, in Das Leben in 
der Stadt des Spätmittelalters (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte 
325), Vienna 21980, 248 (=La gran battaglia delli gatti contra li sorsi, 16th cent., Florence); I. 
Weiler, Der Katzen-Mäuse-Krieg in der Johanneskapelle auf der Pürgg, Zeitschrift des historischen 

Vereins ßr Steiermark 61 (1970), 71-82.
17. S. Spada-Pintarelli - Μ. E. Smith, Fresken in Südtirol, Munich 1997, 60-70 with several ill. 

(= Affresci in Alto Adige, Venice 1997); H. Stampfer - Th. Steppan, Die Burgkapelle von Hocheppan, 

Bozen 1998.
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combined with local elements like a bowl with dumplings. In general, several 
romanic wall-paintings in Southern Tyrol (e.g. Marienberg, Meran-Untermais 
and Soles18) reveal and document an artistic stop-over function of the region, 
from where Byzantine spread to the north of the alps (but also continued to 
circulate inside).

Alternately a more direct influence from Byzantium cannot be 
excluded: In 1062 archbishop Gebhard of Salzburg went in official mission to 
Constantinople. Did he return only with a rationale ex auro etgemmispreciosissimis 
intextum19? Decorative elements of Byzantine art-objects, illuminations of 
codices were often incorporated in iconographie motive collections. Such a 
model-book in a wider sense (Simile) from Salzburg probably influenced the 
wall-paintings of Lambach in Upper Austria (approx. 1180-1190)20 and Piirgg21. 
One should be aware that Lambach was another possession of the counts of 
Steyr-Styria (from 1180 duchy), who owned Piirgg, too22.

The entire question cannot be settled here and it is time to leave to 
fictional Byzantine cats and their traces for real représentants of the race 
inside the empire’s borders. Let us first consider the lexicographical aspect: In 
ancient Greek the cat was called ailouros, but it is not a precise term, because it 
may also mean marten or weasel. For the later one a second word exists, gale. 
Quite interesting, the younger manuscripts (from the 15th century onward) 
of the prodromic Katomyomachia, address the cat in the manner of a classical

18. N. Rasmo, Neue Beiträge zur romanischen Wandmalerei im Vinschgau, JOB 21 (1972), 
223-227, 4 ill., esp. 226-227; H. Stampfer - H. Wälder, Die Krypta von Marienberg im Vinschgau. 
Romanische Fresken - Neufunde und Altbestand, Bozen 1982; Th. Steppan, St. Jakob in Söles. Ein Werk 
der spätromanischen Wandmalerei unter byzantinischem Einfluß, JOB 52 (2002), 309-327.

19. P. Schreiner, Diplomatische Geschenke zwischen Byzanz und dem Westen ca. 800-1200. 
Eine Analyse der Texte mit Quellenanhang, DOP 58 (2004), 251-282, esp. 261, 277. A. Bayer, Die 
Byzanzreise des Erzbischofs Gebhard von Salzburg, BZ 96 (2003), 515-520.

20. N. Wibiral, Die romanische Klosterkirche in Lambach und ihre Wandmalereien 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für 
Kunstgeschichte 4), Vienna 1998, esp. 31-33,48-55 (pl. 1-5,1-IV); Demus, Romanische Wandmalerei, 

95-96, 202-205, pl. 225-230, XCIII-XCVI.
21. Demus, Romanische Wandmalerei, 39, 97-98; Weiss, Freskenzyklus (see note 8), 15-18. 
22.0. Hageneder, Die Geschichte des «Landes» Oberösterreich, in H. Knittler (red.), Die Städte

Oberösterreichs (= Österreichisches Städtebuch I), Vienna 1968,33-37; M. Weltlin, Vom «östlichen 
Bayern» zum «Land ob der Enns», in Tausend Jahre Oberösterreich. Das Werden eines Landes, voi. 1, 
Linz 1983, 32-35; Lanc, mittelalterliche Wandmalereien, 358-359; Weiss, Freskenzyklus, 10-12.
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revival as gale23. In antiquity a tamed species of weasels existed, which lived 
in households and fulfilled functions (especially killing of mice)24, which 
later one our cat took over. Although her first forerunners might originate 
from Mesopotamia25, Egypt was the land, which in classical antiquity was 
famous for cats, held in great esteem an even worshipped god-like26. Probably 
from there the cat, in Latin f(a)eles/felis27, reached imperial Rome. I suppose, 
that the fleets from Alexandria, which supplied Rome with grain, were the 
intentional travel-agents for the passage of the cat28. An epigram of Martial 
[13, 69] offers one of the oldest testimonies from Italy, wheras Ovid [Met. 5, 
330] and Pliny [Hist. Nat. 6, 178; but cf. XI 151, 172] still refer to Egyptian 
cats. Latin cattus, catta appears in the fourth century29. Cats are rather fertile

23. Hunger, Katz-Mäuse-Krieg, 26-27. Cf. E. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, 
Leipzig 1903, poem 103. 57 and 62 .

24. B. Orth, Katze, RE XI 53.

25. Der Neue Pauly (= DNP) 6, 357.
26. Herodotus, 2, 66; Stephanos of Byzantium, Ethnica B, ed. M. Billerbeck, Stephani Byzantii 

Ethnica, voi. 1: A-Γ, Berlin-New York 2006, 134, 368.17-21; J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, 
London 1993; Orth, Katze, 54-55; O. Keller, Zur Geschichte der Katze im Altertum, Mitteilungen 

des kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts, römische Abteilung 23 (1908), 40-70, esp. 59-64, 
66-67; L. Bobis, Die Katze, Geschichten und Legenden, Leipzig 2001,20-25 (=Le chat, histoire et légendes, 
Paris 2000).

27. The term originally meant the wild species, felis silvestris, living in woodlands (and 
still existent especially in Eastern Europe). Varrò, rust. 3,11,3; Columella, 8,3,6 and 8,15,2; DNP 

6, 358 (Il/l); Keller, Geschichte der Katze, 42-43, 45-47; R. Delort, Katze, Lexikon des Mittelalters, V, 

1079.

28. G. E. Rickman, The Corn-Supply of Ancient Rome, Oxford 1980; P. Herz, Studien zur römischen 
Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung (Historia Einzelschriften 55), Stuttgart 
1988; B. Sirks, Food for Rome (Studia Amstelodamensia ad Epigraphicam, lus antiquum et 
Papyrologicam pertinentia 3l), Amsterdam 1991; E. Tengström, Bread for the People. Studies on 

the Corn-Supply of Rome during the Later Empire, Stockholm 1974; D. Vera, Fra Egitto ed Africa, 
fra Roma e Costantinopoli, fra annona e commercio: La Sicilia nel Mediterraneo tardo antico, 
Kokalos 43-44/1 (1997/98), 33-73; R. L. Hohlfelder (ed.), Trade-routes: The Maritime World of Ancient 
Rome (Memoirs of the American Academy in Rome. Suppl. Vol. 6), Ann Arbor, Michingan 2008; 
A. Tilley, Seafaring of the Ancient Mediterranean, Oxford 2004; M. McCormick, Origins of the European 

Economy. Communications and Commerce, AD 300-900, Cambridge University Press 2001, 65-66, 

87-101.
29. Palladius, Opus agriculturae, ed. R. H. Rodgers, Leipzig 1975, 4, 9, 4; Keller, Zur Geschichte 

der Katze, 47-50, 70; Bobis, Die Katze, 29; G. Blaschitz, Die Katze, in G. Blaschitz et alii (ed.), Symbole 

des Alltags, Alltag der Symbole, Festschrift für Harry Kühnei zum 65. Geburtstag, Graz 1992, 

589-616, esp. 591-592.
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animals and therefore the expansion of cattus or felis domestica will have 
reached the Greek speaking zones of the Empire rather quickly. I don’t think 
that the first written testimonies for kattos, katta (with initial Kappa and one 
or two dentals30) as a greek loanword in the sixth century31 indicate the first 
appearance of the cat within the Byzantine empire. It is rather a result of 
the conservative atticistic attitude, that kept ailouros alive within the circle 
of erudite authors and sources32. Nevertheless John Tzetzes is fully aware of 
the gap towards the spoken language and his scholia to Aristophanes reflect 
the linguistic development and reality33 34 35. Compare much more compact the 
Suda-entry K 1062 (III 76 Adler): κάττης, κάττου: ό κατοικίδιος αίλουροςΜ.

The growing presence of western people (merchants, crusaders, sailors, 
feudal lords) within the central regions of the Byzantine Empire from the 
tenth/eleventh century onwards influenced also the spelling of kattos. 
Following the pronounciation of cat as gatto in early Italian often Gamma 
substitutes the older spelling with Kappa, katta becomes gatta35 especially

30. On «kat(t)ës», «kat(t)is» and «katouda», «katoudion» see E. Trapp et alii, Lexikon zur 

byzantinischen Gräzität, besonders des 9.-12. Jahrhunderts, fase. 4, Vienna 2001, 812-813.
31. Evagrios, Ecclesiastical History, ed. J. Bidez - L. Parmentier, Historia ecclesiastica, London 1898 

(rp. Amsterdam 1964), VI, 23, p. 239: αίλουρον είναι, ήν κάτταν ή συνήθεια λέγει; (Ps.) Kaisarios, 

Erotapokriseis, no. 110, PG 38, 985. Cf. the name of the Byzantine historian Theophylaktos 
Simolcattes.

32. E.g. Historiae animae utilis de Barlaam et Ioasaph (Spuria) II, ed. R. Volk, Berlin 2006, 
ch. 27, 194 (1/2 277) (taken from Aristide, Apology, XII 7); Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici 
de re rustica eclogae, ed. H. Beckh, Leipzig 1895, 14, 4, p. 408 and 14, 6, 8-9, p. 410; Eustathios of 

Thessalonike, ed. St. Kyriakides, Eustazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica (trans. V. 
Rotolo), Palermo 1961,114. 5.

33. Jo. Tzetzae Commentarli in Aristophanem, Prolegomena et Commentarium in Plutum, ed. L. 
M. Positano, Groningen 1960, 693, p. 160-161.

34. Cf. John Skylitzes, ed. H. Thurn, Iohannes Skylitzes, Synopsis historion, Berlin 1973, ch. 47, 
p. 368: κατοικίδιους αίλουρους, οϋς ήμείς συνήθως γάττας καλοΰμεν; J.-Th. Papademetriou, Τα Σχέδη 
του Μυός, New Sources and Text, in Classical studies presented to Ben Edwin Perry by his students 

and colleagues at the University of Illinois, 1924-60 (Illinois studies in Language and Literature 59), 
Urbana-Chicago-London 1969 (thereafter: Papademetriou, Ta schede tou myos), I v. 22, p. 220: 

κατοικίδιος αίλουρίς.

35. E.g. Stephanites and Ichnelates, ed. L.-O. Sjöberg, Stockholm 1962, III 77,16, p. 204: kattês 
(manuscripts Fl, V2 12th cent.) vs. gattas (01 14th cent.); Anonymi, Historia imperatorum, vol. I, 
ed. F. Iadevaia, Messina 2000, 60.397: gattas; H. Hunger - K. Vogel, Ein byzantinisches Rechenbuch 
des 15. Jahrhunderts. 100 Aufgaben aus dem Codex Vindobonensis phil. gr. 65. Text, Übersetzung und 
Kommentar (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Denkschriften 78/2), Vienna
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in low-level demotic texts. A group of islets on the entrance to the gulf of 
Atramyttion were called Gatonesia in the late medieval period36, which is a 
wrong acoustic understanding of the ancient name, Ekatonesia37. Later on the 
name changed once again and veal (Moschonesia) replaces the former cat for 
unknown reasons38.

Ailouros, gale, kattos or gata, which functions did the cat fulfil within 
Byzantine civilization and economy? Was it a useful, beloved or hatred 
animal? Almost all of us, I suppose, will remember a cartoon from childhood, 
Tom and Jerry, a cat and mouse living in a human built house, where a never 
ending fight takes place, which always sees Jerry as the winner, although 
Tom is not at all a stupid cat and tries to fulfil his lady’s order to catch the 
undesired guest and eater. Walt Disney pictures did not invent this couple 
and the Katomyomachia of Theodore Prodromos is not even the only Byzantine 
ancestor.

The mouse of «Ta schede tou myos» (its prodromic authorship remains a 
bit doubtful) cannot resist the odours, which originate from the left-overs of 
a human meal (έν τοΐς όστέοις λεπτά σαρκία from crane and mullet)39, although 
the cat’s paws menace to catch her, as it really occurs40. Elaiopotes, the mouse, 
tries to negotiate, but in vain he pretends to be an important abbot of his 
community41. The cat is not very hungry and discusses with the poor victim 
in a hypocritical manner, but finally announces a cruel verdict: Since you are 
a monk I might have spared you, if you were wearing our special garb, but 
έξήλθες άπό της κέλλης σου, το στόμα μου γενήσεται τάφος σου42. Deceitfulness 
constitutes a predominant characteristic of cats in Byzantine literature and 
becomes even more clear in Ό κάτης καί οί ποντικοί (Crete, 16th century) from

1963, no. 89, 3, p. 76: gata; The Chronicle ofMorea P (16th century), ed. J. Schmitt, London 1904, p. 
197.2932: gatia; Diegesis tou Alexandrou, ed. D. Holton, Thessalonike 1974, p. 160. 2083-2084: gatia; 
Porikologos, group II (17th cent.), ed. H. Winterwerb, Cologne 1992, p. 149.88 gates.

36. H. and R. Kahane, Italienische Ortsnamen in Griechenland (Texte und Forschungen zur 
byzantinisch-neugriechischen Philologie 36), Athens 1940,128.

37. Stephanos of Byzantium, Ethnica, 263.

38. At least J. Koder, Aigaion Pelagos (Die Nördliche Ägäis), Vienna 1998, 266 gives no 
explanation.

39. Papademetriou, Ta schede tou myos, I vv. 14-15, p. 219.
40. Papademetriou, Ta schede tou myos, I vv. 7-8,18-23, 36-39, II 49, pp. 219-221.
41. Papademetriou, Ta schede tou myos, II vv. 53-55, 58-60, 67-70, p. 221.
42. Papademetriou, Ta schede tou myos, II vv. 71-95, p. 222.
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codex Vaticanus gr. 113943. Eternal friendship was concluded between cat and 
mice and a feast will celebrate such a historical moment44. Suddenly the cat 
faints and seems to die, he begs all the mice to stay with him till death comes. 
They should celebrate a premature funeral meal45, which turned into their 
own, when the cat attacked and slaughtered the mice46.

Together once again, cat and mice act as envoys, when king lion invites 
the quadruped animals to a peace conference47. Their joint mission is an 
intentional (and satirical) forecast what will follow during the assembly. 
There the cat quarrels with the mouse and is heavily opposed by the dog, 
whom the fox accuses48, and so on -the United Nations, animal version from 
late Byzantium.

The antagonism of hunter and hunted prey is not the only feature, which 
Byzantine cats and mice have in common. Both49 are members in the club 
of unclean animals, together with dog, snake and frog. These animals were 
not considered edible. Only the polluted peoples (μυσαρά έθνη) beyond the 
Caucasian Gates of Alexander eat the flesh of άκάθαρτα ζώα like cats (γάτας)50. 
Within the Oikoumene extreme circumstances were necessary to make this 
mental barrier fall: After a siege of three years the defenders of Monemvasia 
were near starvation in 1252 and consumed even cats and mice51. Cats appear

43. C. Luciani, L’apologo cretese ό Κάτης καί ό μποντικός, Rivista di studi bizantini e neoellenici, 
n.s. 38 (2001), 195-230, text 210-218; 0 kates kai oi pontikoi (= N. Banescu, Un poème grec vulgaire 
du moyen- âge: Ό κάτης καί oi ποντικοί, in Εις μνήμην Σπ. Λάμπρου, Athens 1935), 393-397.

44.0 kates kai οί pontikoi νν. 1-30, ρρ. 210-212.
45. Ο kates kai oi pontikoi νν. 49-84, pp. 212-214.
46. 0 kates kai oi pontikoi, vv. 93-111, pp. 214-216.
47. Παιδιόφραστος διήγηοτς των (ώων των τετραπόδων, ed. V. Tsiouni, Munich 1972, νν. 33-35,

ρ. 60.
48. Ibidem , νν. 122-137,150-158,181-1945,196-213 , ρρ. 64-69.
49. Weiss, Freskenzyklus (see note 8), 25-26.
50. Ps.-Methodios, Apocalypse, ed. A. Lolos, Die Apocalypse des Ps.-Methodius, Meisenheim am 

Gian: Hain 1976, Vili 4 (29). Cf. Visio Danielis a, ed. A. Vasiliev, Moscow 1893, 33. On this literary 
genre in general s. W. Brandes, Apokalyptische Literatur, in Quellen zur Geschichte des frühen 

Byzanz (4.-9. Jahrhundert). Bestand und Probleme, hrsg. von F. Winkelmann - W. Brandes, Berlin 
1990, 305-322; O. von Freising, Chronica sive Historia de duabus civitatibus, ed. A. Hofmeister - W. 
Lammers, Hannover-Leipzig 1912,VI 10, p. 448 maintains that Pechenegs and Cumans crudis e 
inmundis camibus, utpote equinis, cattinis, usque hodie vescuntur.

51. The Chronicle of Morea, ed. J. Schmitt, London 1904, recension H 2931-2932, p. 197; 
Siege of Salerno (871): Chronicon Salemitanum (ed. Ul. Westerbergh, Chronicon Salemitanum. A
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as embodiment of demons (αίλουροπρόσωποι)52 or personifications of the 
devil itself: A rich but adulterous man was lying on the deadbed. The family 
observed his body shaken by convulsions. Saint Andrew the Fool (10th cent.) 
was also present there, but he was able to perceive quite more. «The righteous 
man saw Satan going in and out of the mouth, appearing sometimes as a 
mouse, sometimes as a serpent or a viper, and crying through the organs of 
the hapless man, sounding sometimes like a cat (kata), sometimes like a dog or 
a pig»53. Vernacular prophecies concerning the fate of Constantinople often 
mention cats among the invaders54. If one dreams about a cat hurting him 
with its pawns, he will seriously fall ill55.

Is’nt it possible to detect any positive utility of the cat? Well, who suffers 
from loss of hair, may apply an ointment. It consists of mustard, vinegar and 
the cat’s excrements (αίλουρων άφόδευμα, αίλούρου κάπρον)56. If at all, only 
via the «Dreck-Apotheke» cats entered in rather superstitious/magical than 
medical recipes.

Critical Edition with Studies on Literary and Historical Sources and on Language (Acta Universitatis 
Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia 3), Stockholm/Lund 1956 ch. 115, p. 128; Cf. 
Bobis, Die Katze 71-73; Keller, Zur Geschichte der Katze, 44-45; Wacha, Tiere und Tierhaltung, 
248 with note 114.

52. Michael Psellos, Theologica I, ed. P. Gautier, Leipzig 1989, opusc. 51. 36, p. 197. Cf. for the 
medieval West Blaschitz, Katze, 597-607; Bobis, Die Katze, 17-180; Wacha, Tiere und Tierhaltung, 

246-247.
53. The Life of St Andrew the Fool, ed. L. Rydén, Uppsala 1995, voi. 2, p. 238. 3491-3494, english 

translation p. 239; Περί τής όράσεως των αμαρτωλών καί των δικαίων (Appendix to the Life of St 
Andrew the Fool), p. 366.68-75; Euthymios, Epistula invectiva contra Phundagiagitas sive Bogomilos 
haeretico (about 1050), ed. G. Ficker, Die Phundagiagiten, Leipzig 1908, 36. 9-11.

54. E. Trapp, Vulgärorakel aus Wiener Handschriften, in Akrothinia. Sodalium seminarli 
Byzantini Vindobonensis Herberto Hunger oblata, Vienna 1964, 83-120, esp. 84, 91 (I 103), 108 (VI 
25).

55. Achmed, Oneirocriticon, ed. F. Drexl, Achmetis Oneirokriticon, Leipzig 1925, ch. 278, 8-10. 
M. Mavroudi, A Byzantine Book on Dream Interpretation. The Oneirocriticon of Achmet and Its Arabic 

Sources, Leiden-Boston-Cologne 2002; St. M. Oberhelman, Dreambooks in Byzantium. Six Oneirocritica 

in Translation, with Commentary and Introduction, Aldershot-Burlington 2008.
56. Aetios Amidenus, Iatricorum liber vi, ed. A. Olivieri, Aëtii Amideni libri médicinales v-viii 

[Corpus medicorum Graecorum 8.2], Berlin 1950, VI, p. 55.97; Alexander or Tralleis, Therapeutika, ed. 
A. Puschmann, vol. 1, Vienna 1878, p. 445. 8. Cf. Paulos Aiginetes, ed. J. L. Heiberg, Paulus Aegineta 

[Corpus medicorum Graecorum 9.2], voi. 2, Leipzig 1924, VII 25,10.22, p. 404. Keller, Zur Geschichte 
der Katze, 50; Bobis, Die Katze, 78-79.
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The negative image of the cat, which prevails in Byzantine sources, 
imposes the question, if the modern attitude, which considers cats mainly 
to be a favorite pets in urban environment, is present at least in initial stages 
in a Byzantine context. Two epigrams of Agathias Scholasticus offers some 
indirect and ambivalent evidence from the sixth century. The author mourns 
his beloved pet, a partridge (perdix). It has been murdered by another member 
of the household, a cat. But the crime will not remain unpunished. Like ancient 
Pyrrhos revenged Achill, now the cat will be killed57. The late Byzantine legend 
about the donkey, the wolf and the fox (two versions exist)58 portrays an old, 
lonely and nearly blind women, who lived together with a fat red cat (katos), 
called Parditzis and a hen, ròv κάτον διά τούς ποντικούς την όρνιθαν διά τα αύγά 
της.59 Eager to catch and eat the hen, the fox takes advantage of his colour 
and approaches the woman. She confuses Parditzis (I guess, jokingly tiny 
pardos, like german Haustiger) with the fox and strokes her false pet60 (what 
follows, one can imagine). In the ptochoprodromic poem III, lines 264-273 
(132 Eideneier) one gets acquainted with a true ταπεινόν κατούδιν. The simple 
monk puts it on the dining table of the convent. Afterwards the brethren will 
believe, that the cat has eaten a large piece of salted meat, which the monk 
himself has taken away. The cat of the satire is innocent, but according to the 
oneirocritica, it announces a thief61 -and more generally seen, this cat is part 
of everyday life in a monastery.

One century earlier a cat has even reached the imperial milieu. In the 
commentary on his own letters, John Tzetzes gives some examples of human 
affection for animals62. Perseus was fond of a roe, Pyrros admired an eagle63 and

57. Anthologia graeca VII 204 and 205, ed. H. Beckby, Anthologia Graeca 2nd edition, Munich 
1965-1968, vol. II, p. 124.

58. U. Mönnig, Das Συναξάριον του πμημένου γαδάρου. Analyse, Ausgabe, 
Wörterverzeichnis, BZ 102 (2009), 109-164 (thereafter: Synaxarion), text (14th cent.) 137-148; 
Γαδάρου, Λύκου κι Άλουποΰς διήγησις ώρα ία, ed. C. Pochert, in Die Reimbildung in der spät- und 

postbyzantinischen Volksliteratur (Neograeca Medii Aevi 4) (thereafter: Diegesis), Cologne 1991, 

145-185.
59. Synaxarion, vv. 161-172, p. 142; Diegesis, vv. 161-172 , p. 163.
60. Synaxarion, w. 173-182, p. 142; Diegesis, vv. 173-182d , pp. 163-165.
61. Achmed, Oneirocriticon, ed. F. Drexl, Achmetis Oneirokriticon, Leipzig 1925, ch. 278.
62. John Tzetzes, Chiliades, ed. P. A. M. Leone, bannis Tzetzae Historiae, Naples 1968, no. V, 12, 

pp. 187.533- 188.546.
63. Tzetzes, Chiliades, no. V, 12, p. 187.521-522.



BYZANTINE CATS 177

ή Μονομάχου σύζυγος -this means Zoe, the penultimate surviving member of 
the Macedonian dynasty- loved her cat (γαλήν κατοίκων)64. This pet was called 
Mechlempe, which may indicate some oriental origin. It is even tempting to 
see Mechlempe as a medieval ancestor of long-haired, so-called Persian cats 
of nowadays. Although the modern subspecies is a result of cat-breeding, the 
prototypes (imported to Western Europe from the 17th century)65 had their 
origins in Persia and Anatolia, e.g. the so-called Van-Cat (that means from the 
homonymus lake), a territory, which was under Byzantine control towards 
the midth of the eleventh century66. However, in the course of many years 
Mechlempe ate a lot of food (είδη μυρία των τροφών) from golden plates. A 
crew of servants was at his disposition, caterers, cooks, waiters, who cut the 
food into pieces, and basket-carriers67.

Mechlempe shares some common elements with Lourion, you remember, 
the cat of the duchess, not only in the way of life. Zoe’s pet is, to my knowledge, 
the only cat, which is personally present in the title of a treatise from the field 
of Byzantine Studies. Poikila Byzantina, v. 6 contains among other contributions 
an article, written by Paul Speck: «Die Interpretation des Bellum Avaricum 
und der Kater Mechlempe»68. The reader, who is eager to learn something 
about this cat, has to be very patient. Thirty pages deal with the patriarch 
Sergios, an opponent of the marriage between emperor Herakleios (610-641) 
and Martina and an embassy of Patrikios Athanasios to the avarie chagan 
and only after a lot of polemic remarks Mechlempe finally, on the last page, 
enters the stage69. His part is a marginal one, he is tired and exhausted from 
the discussions in the senatorial meeting, where he took part together with

64. Tzetzes, Chiliades, no. V, 12, p. 187.525-526.
65. Bobis, Die Katze, 244-250.
66. W. Seibt, Die Eingliederung von Vaspurakan in das byzantinische Reich (etwa 

Anfang 1019 bw. Anfang 1022), Handes Amsorya 92 (1978), 49-66; Idem, Taxiarchos Moxegaz 
- ein byzantinischer Kommandant von Mokk' um die Mitte des 11. Jahrhunderts? Handes 

Amsorya,1993, 145-148; Idem, Armenika themata als terminus technicus der byzantinischen 
Verwaltungsgeschichte des 11. Jahrhunderts, Bsl 5/1 (1993), 134-141.

67. Tzetzes, Chiliades, no. V, 12, pp. 187.532-188.539 .
68. P. Speck, Die Interpretation des Bellum Avaricum und der Kater Mechlempe, in Poikila 

Byzantina 6 (= Varia il), Bonn 1987, 371-402.
69. Speck, Interpretation, 402.
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the empress, and therefore he starts yawning (έχασμήσατο τανϋν ό Μεχλεμπέ 
μου)70. In order to avoid similar reactions from the readers I think it is better 
to stop at this point.

70. Tzetzes, Chiliades, no. V, 12, p. 187.528-532.



Vanya Lozanova-Stancheva

The Basilisk:

Visualization of the Mystery

Upon the asp and basilisk shalt thou tread, 

And thou shalt trample upon the lion and dragon...

Psalm 90:13

Animals occupied an important place in human environment. But their 
role in the world of human imagination seems to have been more important. 
Mythological and religious animal images performed a structural function in 
the world of human imagination, recoding and reconsidering man’s concept 
of the environment and his position within it. Two principal approaches 
towards animals existed during the Middle Ages in Europe and, particularly, 
in Byzantium: allegorical and scientific'. These approaches penetrated 
each other culminating in the medieval Bestiaries. Such a view of the world 
produced an art that distorted their natural forms in order to indicate their 
supernatural meaning.

Among the Byzantine mythological images of demons one particular 
group stands out for having retained the archetypes from Antiquity, though 
endowed with new features and associated with new functions and virtues. 
To this group belongs the mystical image of the basilisk. 1

1. J. Salsbury (ed.), The Medieval World of Nature. A Book of Essays, New York-London 1993; 
cf. L. White Jr., Natural Science and Naturalistic Art in the Middle Ages, The American Historical 
Review 52, no 3 (1947), 421-435.
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An intricate image of the basilisk is found in the remarkable description 
of an obviously ancient sculpture group2 at the end of the History of Niketas 
Chômâtes (1155-1215 or 1216)3. Before the destruction wrought by the 
Crusaders in the fatal year 1204 Constantinople was full of ancient works of 
art, and Byzantine writers have preserved a good deal of knowledge of what 
these were and what people thought of them. Niketas deeply appreciated the 
Greek and Roman heritage, as well as antique statuary. He describes a strange 
sculpture group of a basilisk engaged in a desperate but apparently equal 
struggle:

Our account should add something more to what has been said, 
even though it was not intended to describe everything. Most wonderful 
in skill was a stone base and on it - a bronze animal representing a not 
undisputed bull in that it was short-tailed and did not let down a deep 
throat such as the Egyptian bulls used to grow, nor did it have hoofs.
This gripped in its jaws another animal crushing to throttle it, the 
whole of its body covered with scales so prickly that even in bronze they 
caused pain to the person touching. It seemed that one appeared to be 
a basilisk whereas the other was an asp being grasped in his mouth. To 
a number of people it seemed that one was a Nile bull and the other a 
crocodile (see Fig. l).

The diversity of opinions is of no concern to me, except to 
mention the effect of some strange struggle of them both doing 
it in turn and suffering terribly, each by the other, killing and being 
killed, over-powering and being over-powered, both conquering and 
being conquered, and being overthrown by each other. For the so- 
called basilisk was all swollen from the head to the soles of his feet, 
and the skin stretching down, all of his body greener than frog-colour, 
the poison running through the whole system of the animal having 
strained him to the point of death. Then collapsing to his knees, his 
eyes exstinguished, the life-force faded away. In fact he suggests to the 
onlooker the idea that he would have turned over dead long ago, if the 
base of his feet had not supported and held him in upright position. The 
other one, gripped by the jaws, could hardly struggle with his tail and

2. R. M. Dawkins, Ancient Statues in Medieval Constantinople, Folklore 35, no 32 (1924), 
209-248; C. Mango, Antique Statuary and the Byzantine Beholder, DOP 17 (1963), 53-75.

3. J. Harris, Distortion, divine providence and genre in Nicetas Choniates’ account of the 
collapse of Byzantium 1180-1204, Journal of Medieval History 16 (2000), 19-31; H. J. Magoulias, 0 
City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, Detroit 1984, IX-XXVIII.



THE BASILISK: VISUALIZATION OF THE MYSTERY 181

tiud ammalefr mirilo thm» <jbl 
livdn».pbifiotcgfttf dm 

dr® qmoo fcmf dt hoc <immal mtmioa 
cocodnno.^bdtK Wber namjam icon 
fumidittnn.fam utdfr axodnllum 
itìtamÉM fhimmtt oocnnanm atra» 
02t tkidtr * m utfmr fr tniumtm imi j

Fig. 1. Hydrus, having entered the mouth of a very odd crocodile, eats its way out of 
the beast’s side. Bestiary, Royal MS 12 C. XIX, fol. 12v, British Library.

[the bull] gaped widely to throttle with the compression of its grinder 
teeth. He [the crocodile] seemed to be straining and trying to slip out 
through the barrier of his teeth and pass through the open mouth, but 
he did not have the strength because the part immediately behind the 
shoulders, the front feet and whatever parts of the body were attached 
to the tail, were held in the gap of his [the bull’s] mouth fixed on his 

jaws.
Thus they killed each other. Common to both is the struggle and 

the defence, and equal the victory, the accompaniment - also death. It 

occurs to me that the destruction and the leading of each other to death, 

is not only possible to portray in images, or even that this should also 
happen among the stronger of the [655] animals, but it also happens 

among nations such as those who have marched against us, Romans:
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killing each other and being killed and being destroyed by the power 
of Christ who scatters nations longing for war and does not rejoice in 
bloodshed, and also shows justice coming upon the basilisk and the asp, 
trampling down the lion and the dragon4.

Here, by means of this figurative allegory the author reaches the 
culmination of his pathos in the imagery of Psalm 90 (9l): 13, thus linking 
a literary-artistic description with the historical developments. This 
extraordinarily impressive description has first and foremost a didactic and a 
moralizing function at the end of Niketas’ work, where vs. 13 of Psalm 90 (9l) 
becomes a summarized expression of the suggestions sought:

Upon the asp and basilisk shalt thou tread,
And thou shalt trample upon the lion and dragon...

The above verses are once more interpreted in paraphrase in the Gospel 
of Luke (10:18-19):

And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from 
heaven.

Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, 
and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means 
hurt you.

The Book of Psalms was one of the most frequently copied and widely read 
books during the Middle Ages. Thus, it is neither strange nor surprising that 
Niketas selected these emotional often quoted verses in order to paint an 
iconographie picture particularly widespread in medieval religious art: Christ 
was most frequently shown trampling on a lion, a dragon, an asp, and a basilisk. 
It is the wording of Psalm 90 (9l), verse 13, associated by gospel writers with 
Christ’s conquest of the Devil during the Temptation that provides the details 
of the Christological image5. The psalmist’s words convey a powerful, almost 
visceral message of triumph over the enemy, interpreted by the Christians 
from earliest times as sin, evil, and the Devil (Fig. 2-4).

The emergence of the image of the basilisk through the Greek 
translation of the Old Testament can be considered and evaluated in several 
different ways. First and foremost from the point of view of the translation- 
interpretation of a particular notion between two different cultures that leads

4. Niketas Choniates, Historia, ed. J.-L. van Dieten, Nicetae Choniatae Historia, Berlin-New York 
1975, 654-655; cf. Magoulias, 0 City of Byzantium, 361-362.

5. K. M. Openshaw, Weapons in the Daily Battle: Images of the Conquest of Evil in the Early 
Medieval Psalter, The Art Bulletin, voi. 75, no. 1 (1993), 17-38.
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Fig. 2. Christ treading on lion, serpent, asp and basilisk; architectural setting.
MS Douce 176, Ivory cover of Gospel Book, dated c. 800, Oxford Bodleian Library.

to the accumulation of literary and mythical-religious traditions. Second from 
the point of view of the spiritual and cultural background6 of the translator 
and his/her surroundings, although the Hebraic pattern does not seem 
plain enough to distinguish7. In this case we are dealing with the obvious 
replacement of the Hebraic word for asp (venomous snake the Hebraic Pethen, 
and Curman, also Zaphna, and Zaphnaini, the Haldean Armene, Harmene, and 
also Carmene, the Egyptian Ureus) with a purely Hellenic notion-mythologem, 
which leads to a loss of connection between the two notions. The text of Psalm 
90 (9l):13 can be traced back to a mythologem that is unfortunately badly 
fragmented and vaguely alluded to in the prophecies of Isaiah and Jeremiah. 
Most remarkable and difficult to explain are Isaiah’s words (59:3-5):

6. N. F. Marcos, The Septuagint in Context: Introduction to the Greek Bible, Leiden 2000.
7. H. Orlinsky, The Septuagint and its Hebrew Text, in W. Davies - L. Finkelstein (eds.), The 

Cambridge History of Judaism, voi. 2, The Hellenistic Age, Cambridge, 1989.
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Fig. 3. Christ treading on lion, serpent, 
asp and basilisk; Ivory cover of Gospel 
Book dated VIII-IX c. Musées Royaux 

d’Art et d’Histoire, Brussels.

Fig. 4. Christ treading on lion, serpent, asp and 
basilisk: Sculpture, XIII c. Abbatial Church, 
Charroux.

They break the eggs of asps and weave the spider’s web; he who would 
eat their eggs, having crushed the wind egg [ourion] finds in it a 
basilisk.

The above text has gone through a number of different wordings- 
interpretations in the various translations throughout the centuries, and as a 
result it has been drastically diferent. The mythological figure of the basilisk 
can be conceived in the context of the birth and the enthronement of the 
King-Child destined to bring about the Salvation and a New Era of peace and 
harmony (Isaiah 11 ; 6ff):

The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down 
with the kid; and the calf and the young lion and the failing together; 
and a little child shall lead them.
And the cow and the bear shall feed; theiryoung ones shall lie down 
together; and the lion shall eat straw like the ox.
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Fig. 5 a-b. Orphic bowl (III—VI A.D.?) private collection.

And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned 
child shall put his hand on the cockatrice’ den8...

The consideration of the particular details and characteristics of the 
image of the basilisk and its attributes, as well as the ancient literary tradition 
—no matter how scanty— unambiguously connect the mythological field of 
this mystical figure to the Orphic mystery ideas and images (fig. 5a-b)9. The 
fantastic figure of the basilisk pulsates in the intense space between Neo- 
Platonism and Early Christianity, as well as in the merging of Greek and Hebraic 
elements, which sprang up in Alexandria from the soil of Egyptian Hellenism 
and Hellenistic mystery religions. It was precisely against this background 
that the Septuaginta’s translation of the Old Testament was accomplished as 
well.

The beliefs that the basilisk poisoned the air with his breath, and killed 
with his gaze are also part of this complex mythological tradition tracing back 
at least to the 8th century BC. One particular passage (Isaiah 11:4) caused me 
to reflect upon on the origin of the idea of the basilisk’s deadly breath:

But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity 

for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of 

his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

8. Cockatrice - the medieval counterpart of ancient basiliskos.
9. V. Lozanova, The Basiliskos: I. «The Little King» in the Ancient Literary Tradition, Thracia 

15 (= Studia in honorem Cirili Jordanov), 2007,135-150.



186 VANYA LOZANOVA-STANCHEVA

The commentaries of Byzantine authors on Psalm 90 (9l):13 linked the 
distorted myth of the basilisk’s deadly gaze with the popular belief in the evil 
eye (βασκανία)10, i.e. the harm caused by envy through the power of the gaze11. 
In his commentary on the Psalter, Euthymios Zigabenos explains that these 
fearful monsters are symbols of the Devil, and further adds: The basilisk is the 
baskania (evil eye), for just as he has destruction in his eyes, so baskania causes 
destruction through the eyes12.

The description of Niketas Choniates reveals the hesitation of the 
spectator as regards the identification of the animals represented in the 
ancient sculptural group mainly due to their exotic nature. The creature 
specified by the author as a basilisk was identified by some as an asp and by 
others as a crocodile or hydrus following probably the error periphrasis of 
Pliny’s account (VIII.37, 90) in Solinus’ De mirabilibus mundi (The Wonders of 
the World), Ammian’s Rerum gestarum and St. Isidore’s Etymologiae (XII.2, 36f.). 
This poses an interesting question regarding the vogue of his image and the 
eventual visualizations it acquired in Byzantium. The superstitious belief that 
the basilisk as «the king of serpents» could kill with his gaze is an idea that 
originated in the period of Antiquity. It was retained in early Christian texts 
spread in the Byzantine world mostly at the level of Biblical commentaries, 
as well as through the illustrated manuscripts of the zoological treatises 
describing and portraying this fantastic being with a monstrous head 
and terrifying eyes13. The folklore tradition merely continued and further 
developed this ancient heritage distinctly perceived already in Heliodorus’ 
Aethiopica.

The basilisk emerged from mysterious anonymity most probably with 
Septuaginta’s translation of the Old Testament in 3rd century BC. Beyond

10. G. Bartelink, ΒΑΣΚΑΝΟΣ. Désignation de Satan et des démons chez les auteurs chrétiens, 
Orientalia Christiana Periodica 49 (1983), 390-406; Th. Rakoczy, Böser Blick, Macht des Auges und Neid 

der Götter, Tübingen 1996, 216ff.

11. Athanasios of Alexandria, PG 27,404; Cyril of Alexandria, PG 69,1224; Nikephoros Blemmydes, 

PG 142,1542; M. W. Dickie, The Fathers of the Church and the Evil Eye, in H. Maguire (ed.), Byzantine 

Magic, Washington, DC 1995, 9-33.
12. Euthymios Zigabenos, PG 128, 941-944; V. Foskolou, The Virgin, the Christ-child and the 

evil eye, in M. Vassilaki (ed.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, 

London 2005, 255.
13. Z. Kädär, Survivals of Greek Zoological Illuminations in Byzantine Manuscripts, Budapest 

1978, 71-72, Pi. 101,3.
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its Biblical context the basilisk was first mentioned in Nicander’s account 
of his Theriaca, in the 2nd century BC, where it was represented as «the 
king of serpents»14. At this point one can already perceive the tendency of 
desacralization and rationalization of the mythological figure. Theriaca 
is a Hellenistic treatise on poisonous animals. To Nicander the basilisk is 
a real snake - only nine inches long, yet being the most poisonous among 
all serpents15. The works of Nicander were praised by Cicero16, imitated by 
Ovid and Lucan, and frequently quoted by Pliny the Elder and other writers. 
This may be the explanation of the occurrence of a similar description of the 
basilisk in Pliny’s account.

The same concept of the basilisk appears in the poem Pharsalia, or The 
Civil War (9.724-726) of Marcus Annaeus Lucan (AD 39-65). There the basilisk 
appears as the “king of serpents” which rules over all verminous beasts and 
reigning in the desert. Yet, the kingly attributes of the basilisk in classical 
literature seem overshadowed by the power of its death-bringing glance. 
Lucan, (9.696 ff.) among others, relates the basilisk with Medusa, although 
this may just be a subsequent poetic device17 18. Nevertheless, it explains the 
deadly gaze of the serpent, the serpentine qualities, and probably, the origin 
of the concept that the basilisk can be overcome using a mirror, because in the 
myths of Medusa, she was defeated by Perseus through the use of a mirror.

The main description of this beast is available in Pliny’s Natural History 
written in Rome in AD 77. As mention of the basilisk is rare in classical 
literature, Pliny’s paragraph about the creature is very important in shaping 

the traditions regarding the beast that dominated the medieval era.
In his Aethiopica (generally dated back to the 3rd century AD) Heliodorus 

explores the concept of love at first sight and the evil eye, which in Byzantium 
became known as baskaniaiK. He alludes to the power of the basilisk saying

14. Nicander, Theriaca, ed. A. S. F. Gow - A. F. Scholfield, Nicander. The poems and poetical 
fragments, Cambridgel953, 28-92 vers. 397.

15. R. McN. Alexander, The Evolution of the Basilisk, Greece & Rome, Second Series, Voi. 10, 
No. 2 (Oct., 1963), 170.

16. Cicero, De oratore, 1.16.
17. Chr. Raschle (ed.), Pestes Harenae. Die Schlangenepisode in Lucans Pharsalia (IX 587-949), 

Frankfurt am Main 2001, 312-316; 243-247.
18. Bartelink, ΒΑΣΚΑΝΟΣ. Désignation de Satan et des démons chez les auteurs chrétiens, 

(see note 10).
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«by its mere breath and glance it will shrivel and cripple whatever comes its 
way»19.

Pliny had merely referred to a white crown-like mark, Avicenna20 had 
given a crown and Galen21 —a three-pointed crest to the king of the serpents. 
Isidore’s failure to mention the location of the white markings adduced by 
Pliny and Solinus, had rather amusing repercusions in a thirteenth-century 
bestiary (Trinity College, Cambridge, R. 14.9.). There a basilisk was portrayed 
with white spots on its belly as well as a comb on his head. However as early as 
the 12th century the textual illustrations of the basilisk were still based on the 
Plinian serpentine creature, while the chimerical monster was at the heart of 
most visual representations22 (Fig. 6-7).

Solinus, account of the basilisk, adds some details which strengthen 
the belief that this mythological image is borrowed from a specific mystery 
cycle, and that it already bears much more complicated functions. Gaius 
Iulius Solinus, a Latin grammarian and compiler, probably flourished around 
the middle of the 4th century. He was the author of De mirabilibus mundi (The 
Wonders of the World) which circulated both under the title Collectanea rerum 
memorabilium (Collection of Curiosities) and Polyhistor23. The greater part is taken 
from Pliny’s Natural History and the geography of Pomponius Mela. It was 
popular in the Middle Ages, when its hexameter abridgments were current 
under the names of Theodericus and Petrus Diaconus.

The naturalists from the period of late Antiquity, as well as the variants 
of the Hellenistic Physiologus— complement the reports of Pliny the Elder 
and Solinus. However, it seems important that Aristotle did not include 
the basilisk in his Historia Animalium. Most of the passages about reptiles in 
medieval manuscripts and particularly in the Bestiaries trace back to Isidore 
of Seville (c. 560 - April 4, 636) and his encyclopedia Etymologiae (or Origines). 
Saint Isidore and Ambrose, as well as Pliny and Lucan, were not authentic 
naturalists. And that is also why educated Byzantines primarily trusted the 
works of Dioskorides, mainly known from an illustrated manuscript from the

19. Heliodorus, Aethiopica, 3.8.
20. Avicenna, Canon Medicinae, IV.6.3.2.2.
21. Galen, De theriaca ad Pisonem (ed. Kuhn, XIV), 233.15-17.
22. T. H. White, The Bestiary: A Book of Beasts, Being a Translation from a Latin Bestiary of the 

Twelfth Century, New York 1954,168.
23. Solinus, XXVII.50f. See Alexander, op. cit.
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Fig. 6. Bestiary Harl. 4751, fol. 59, British Museum.

Fig. 7. Bestiary Oxford Ms 764 in Bodleian Library.
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Fig. 8. A basilisk, Dioscorides codex Μ 652, fol. 326r, Pierpont Morgan Library, New York.

beginning of the 6th century ( Vind. Med. Gr. l), and from the later copies in New 
York Morgan Library (Morgan 652) from the 12th century, and the Vatican. Chis. 
53 from the 15th century, as well as those of Nicander, lived in the 2nd century 
BC, whose earliest illustrated manuscript —Paris BN Suppl Gr. 247, however, 
dates from the 10th century.

The ancient tradition of the figure of the basilisk in Byzantium can 
be clearly perceived in the illustrated manuscripts of the natural-history 
authors, where Pliny’s interpretation prevails. The representation is found 
in the only illustrated manuscript of Peri deleterion pharmakon, while the issue 
of whether this regards a work of Dioskorides or some later compilation is 
still under debate. It is available in Dioscorides codex M 652 in Pierpont Morgan 
Library in New York, fob 326r24. Most of the manuscript of the Pierpont Morgan 
Library Codex is taken up from the Peri hyles iatrikes of Dioscorides, together 
with its illustrations. As in the Vienna codex (Vindob. Med. Gr. l)25, it contains 
the paraphrases by Eutecnius of Nicander’s Theriaca and Alexipharmaca 
(fols. 338r-360v) and of Oppian’s Halieutica (fols. 375r-385v). A total of seven 
animals are depicted, among which 3 snakes: echidne, amphisbaena (here 
called amphisbene) and basiliskos (Fig. 8-9). The illustrations are interspersed 
in the text. Whereas the speckle-backed echidne and amphisbaine are more or

24. J. Théodoridès, Intérêt scientificque des miniatures zoologiques d’un manuscrit de la 
Matière Médicale de Dioscuride, Acta Biologica Debrecina, vols. VII-VIII, 1969-1970, 265-272, pis. 
I-III; see Kädär, Survivals, 71-72.

25. H. Gerstinger, Kommentarband to the sumptuous, full-collor reproduction, Dioscurides. Codex 
Vindobonensis med. gr. 1 der Österreichischen Nationalbibliothek, Graz 1970; O. Mazal, Pflanzen, 

Würzein, Säße, Samen: Antike Heilkunst. Miniaturen des Wiener Dioskurides, Graz 1981.

.-fr MCIXKKOV-
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Fig. 9. A basilisk, Dioscorides codex M 652, fol. 351v, Pierpont Morgan Library, New York.

less realistic pictures of different vipers, the basiliskos is entirely fanciful. The 
image of the basiliskos shows us a short, fat snake bearing the head of some 
carnivore —according to Z. Kâdâr— «probably a fantastic cross between a dog 
and a lion»26.

The fantastic depiction of the basilisk with its death-bringing glance 
is particularly striking since it is unusual for a scientific work of this 
period. It first appears in this form in the technical literature of Galen and 
his contemporary Philumenus. The pharmaco-zoological manuscript of 
Philumenus, Peri iobolon zoon kai en autois boethematon, is preserved at the end 
of another Dioscorides codex of Vatican’s Bibliotheca Apostolica (Vat. Gr. 284)27. An 
excerpt of Dioscorides’ treatise was combined in this codex with a work by 
Galen and the early Byzantine, Peri deleterion pharmakon, attributed to Pseudo- 
Dioscorides. We can ascertain that in Greek manuscripts —unlike the Latin 
medieval Bestiaries— the basiliskos is shown as an ordinary snake except that 
it has a slight excrescence on its head. Thus this figure seems closer to the 
picture suggested in the works of the authors from Hellenistic times and Late 
Antiquity, especially in natural-history works, and particularly in those of 
Pliny (Fig. 10-11).

The illustrated Byzantine codices of natural-history texts of Nicander, 
Oppian, Dioscorides, generally follow the conventional forms and contents

26. Kàdâr, Survivals, 72.
27. J. Théodoridès, Remarques sur l’iconographie zoologique dans certains manuscrits 

médicaux byzantins et étude des miniatures zoologiques du Codex Vaticanus Graecus, JOB 10 
(1961), 21-30.
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Fig. 10. Asps, Cod. Vat. Chris. 53, fol. 225r. Fig. 11. Asps, Cod. Vat. Chris. 53, fol. 226r.

Fig. 12. Magical Amulet: The cock-headed, snake-legged god. Kesley Museum no. 26169.
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of the papyrus scrolls from ancient times. Most of their animal illustrations 
reflect certain classical prototypes. Some authors ultimately trace a great part 
of the illustrated treatises back to the Alexandrian prototypes. J. Theodorides 
considers that the animal illustrations occurring in some codices have their 
roots in Hellenistic Antiquity and especially in Alexandria28. The ancient 
archetypes of the codices and their illustrations were handed down to the 
Byzantine era with varying degrees of modification (Fig. 12).

The sculptural group (described by Niketas Choniates) representing the 
basilisk in deadly fight with an Egyptian or Nile bull, i.e. hippopotamus, can 
be associated with what is possibly an Egyptian subject, and is reminiscent 
of the stage-setting in the depiction of that strange mythological monster 
appearing in the works of ancient natural-history authors. The Nilotic scene 
with the hippopotamus and basiliskus/crocodile bears the characteristics and 
suggestions of the Hellenistic art of Alexandria. This is the cultural context of 
Septuaginta’s translation of the Old Testament - the point, when and where 
the Greek epithet of basiliskos —«little king» or «kinglet», yet not «the king 
of snakes»— emerged from mysterious anonymity.

The brief allegoric narrative of Niketas Choniates precisely characterizes 
the effort of the Byzantine intellectual to build a bridge between two sharply 
opposing traditions, however equally ascending to Antiquity: the mythological 
tradition of a figure born from Hellenistic mystery notions - on one hand, and 
the natural-history tradition oriented towards his absolute desacralization 

and rationalization - on the other. The integral in this effort could only be 
the Biblical metaphor of the power of Christ “treading upon the basilisk and 
the asp, trampling upon the lion and the dragon...”.

28. J. Théodoridès, L’iconographie zoologique dans les manuscrits médicaux byzantins, in 
XVII. Congrès international d’histoire de la médecine (Athènes - Cos, 4-14 September, 1960) Athens, 1960, 
330-335.





Ηλιας Αναγνωςτακης

Ο Φράκτης, ο Αγριόχοιρος και η Αρκτος

Η αναζήτηση πληροφοριών για φράκτες στις πηγές, στην εικονογραφία 
και στην αρχαιολογία αποτελεί αντικείμενο έρευνας εν εξελίξει στο Πρόγραμμα 
Καθημερινός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών. Τα αμπελοοινικά και 
ελαϊκά ενδιαφέροντα του προγράμματος οδηγούν στην μελέτη των τρόπων 
περίφραξης και προστασίας των καλλιεργειών, ιδιαιτέρως κήπων και 
αμπελώνων, από τα λυμαντικά ζώα και στην κατάστρωση μιας τυπολογίας 
των βυζαντινών φρακτών. Τα πρώτα ευρήματα της αναζήτησης αυτής 
αξιοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση1. Ας σημειωθεί ότι η έρευνα, αν και 
αρχικά στόχευε μόνον στην μελέτη των τεχνικών περίφραξης των αμπελώνων, 
με βάση τα βυζαντινά έγγραφα του Αγίου Όρους και της Πάτμου αλλά και τα 
αντίστοιχα βενετικά του 14ου αιώνα για την Κρήτη, αναγκαστικά οδηγήθηκε 
για προφανείς λόγους και στην μελέτη των ζώων.

Η προστασία των καλλιεργειών και γενικότερα της παραγωγής από τα 
ποίμνια και τα άγρια ζώα αποτελεί μια σταθερά στην κάθε αγροτική οικονομία 
και συνεπώς στον γεωργικό πολιτισμό του Βυζαντίου. Οι πληροφορίες για τον 
τρόπο κατασκευής φραγμών (οι οποίοι συνήθως λειτουργούν και ως όρια κατά 
την οριοθέτηση αγρών, κήπων, περιβολιών και ειδικά αμπελώνων), αλλά 
και η σχετική νομοθεσία για την προστασία από την επιβουλή των ποιμνίων 
επιτρέπουν σχετικές αναγωγές για την συγκρουσιακή δυναμική πανίδας και

1. Η παρούσα εργασία δημοσιεύεται όπως περίπου ανακοινώθηκε στο Συνέδριο (με 
εξαίρεση τα περί φρακτών) και υπήρξε η βάση για την διάλεξη, Εσύ ή (και) εγώ: σύγκρουση και 
συμφιλίωση με την άγρια φύση στο Βυζάντιο, στις Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις Επιστήμης 

Κοινωνίας, Δ'Κύκλος: Άνθρωπος και περιβάλλον στο Βυζάντιο, Τρίτη 23 Μαρτίου 2010, στην ενότητα 
Πανίδα-χλωρίδα και βυζαντινός άνθρωπος: μια πολύπλευρη σχέση υπό διερεύνηση. Βλ. http:// 
www.eie.gr/epistimiskoinonia/2009-2010/openscience-gr-videos_cycle-d2009.html.

http://www.eie.gr/epistimiskoinonia/2009-2010/openscience-gr-videos_cycle-d2009.html
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χλωρίδας. Στην παρούσα εργασία, αφού προτάξομε την πληροφόρηση για τις 
περιφράξεις, κυρίως υπαίθριων και όχι αστικών χώρων, θα επιλέξομε από την 
πλούσια σε πρωταγωνιστές αυτή σύγκρουση να μελετήσομε τον αγριόχοιρο 
και την αρκούδα, που προσβάλλουν όλους τους φράκτες, δηλαδή τόσο αυτόν 
του περιφραγμένου ποιμνίου -την μάντρα- όσο και της περιφραγμένης 
καλλιέργειας.

Ο Φράκτης

Ορολογία και τρόποι κατασκευής φρακτών. Κατά την μεσοβυζαντινή εποχή, 
που μας ενδιαφέρει εν προκειμένω, ο όρος για τις κατασκευές περίφραξης 
των καλλιεργειών είναι ο φράκτης αλλά και ο φραγμός, δηλαδή ο ίδιος 
ακριβώς που χρησιμοποιείται και για ποικίλες κατασκευές περιορισμού και 
περίφραξης, για πόλεις, κάστρα, μονές, χωρία και πύργους. Φράκτης και φραγμός 
ονομάζεται το περαιωμένο έργο, το αποτέλεσμα μιας περίφραξης και φράκτη η 
συναρμολόγηση και κατασκευή του. Ως φράκτης-φραγμός νοείται η κατασκευή 
που πρώτιστα προστατεύει περιβάλλοντας (εξού περίβολος, περιβόλων) μια 
περιουσία, μια εγκατάσταση ή καλλιέργεια, αλλά και ταυτοχρόνως την ορίζει, 
όχι πάντα χωρίς αντεγκλήσεις με τους γείτονες, κατοχυρώνοντάς την στον 
ιδιοκτήτη της. Ένας φραγμός εξυπακούεται ότι δεν απλώνεται σε όλη την 
έκταση μιας κυριότητας, καθώς συνήθως ορίζει και κατοχυρώνει μόνον μέρος 
της ιδιοκτησίας. Φράκτες και περίβολοι υπήρχαν, επίσης, στις οικίες και στις 
μονές των πόλεων2.

Η ποικιλία των φραγμών και οι ονομασίες τους είναι συνάρτηση των 
υλικών κατασκευής, της χρήσης τους και της αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν 
φράκτες καλλωπιστικοί και χρηστικοί (εις τέρψιν καί περιφραγήν3) ή συνη- 
θέστερα μόνον χρηστικοί από φυτεμένα παλιούρια, καλάμια, βάτα και άλλα 
ακανθώδη φυτά, όπως επίσης υπάρχουν και φραγμοί από διάφορες φρακτές 
κατασκευές, ξύλινες (πάλοι, παλούκια, πάσσαλοι, σανίδες, σκόλοπες, χάρακες),

2. Για την αναφερόμενη ορολογία βλ. τις αμέσως παρακάτω σημειώσεις.
3. Γεωπονικά, εκδ. Η. Beckh, Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici De re rustica eclogae, 

Bibliotheca Teubneriana, Λιψία 1895 (ανατ. Στουτγάρδη 1994), Βιβλ. 11, κεφ. 5, 4: ένδοθεν roû 
θριγγοΰ την κυπάρισσον δει φυτεύεσθαι, ϊνα κατ’ άμφότερα εις τέρψιν καί περιφραγήν γένηται. Βλ. 
και R. Rodgers, Κηποποιΐα: Garden Making and Garden Culture in the Geoponika, στο A. Littlewood 

- H. Maguire - J. Wolschke-Bulmahn (εκδ.), Byzantine Garden Culture, Ουάσινγκτον 2002, 168-169 
και M.-L. Dolezal - M. Mavroudi, Theodore Hyrtakenos’ Description of the Garden of St. Anna 
and the Ekphrasis of Gardens, στο Byzantine Garden Culture, ό.π., 117 και σημ. 23.
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πέτρινες επιμελημένες κατασκευές (τοίχοι, θριγγοί, τοιχίδια) ή άτεχνες πέτρινες 
κατασκευές και συσσωρεύσεις λίθων (τροχοί, τρόχαλοι, δηλαδή ξερολιθιές και 
λιθοσωροΐ) που συμπληρώνονται από σκάμματα (τάφροι, βόθροι, χάντακες)4. Σε 
πολλές περιπτώσεις, κυρίως στα λογοτεχνικά γυμνάσματα, για τις περιφράξεις 
κήπων χρησιμοποιούνται οι κλασσικοί όροι ερκος, όρκάνη, θριγγ(κ)ός, αιμασιά, 
που δεν συναντούμε, εξαιρουμένου του θριγγ(κ)ού, ποτέ στα Γεωπονικά και 
για τους οποίους τα βυζαντινά λεξικά δίδουν αντιφατικές επεξηγήσεις. Για 
παράδειγμα, για την όρκάνη και ειδικά για την αιμασιά δεν γίνεται πάντα σαφές 
αν είναι τοιχίδιον από αιχμηρά σαν αγκάθια χαλίκια ή μόνο φράκτης από βάτα 
και άκανθες. Πάντως, η αιμασιά στην μεσοβυζαντινή χρήση της θεωρούμε ότι 
σημαίνει φράκτης ή τοιχίον πέτρινο, αλλά πιθανώς και με βάτα5. Οι δημώδεις

4. Για όλα τα παραπάνω, Γεωπονικά, 5. 44 και Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 247-248, 281- Φ. Κουκούλες, 

Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Τά Λαογραφικά, τόμ. 1, Αθήνα 1950, 240-242· J. Lefort, La représentation 
de l’espace et du paysage dans les documents de Γ Athos, Castrum 5 (1999), 103-112 (=J. Lefort, 

Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Παρίσι 2006, 361-373). Ειδικά για τους τροχούς, 

τροχάλους, τροχαλίας, Actes d'lviron, τόμ. 2, εκδ. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou 

- V. Kravari - Η. Métrévéli [Archives de l’Athos XVI], Παρίσι 1990,138 και το έγγραφο του 1080 
αρ. 42.32, επίσης, Lefort, La représentation, 108 (= Société rurale, 367) και J. Lefort, Les villages 
de Macédoine orientale au Moyen âge (Xe-XIVe siècles), στο J. Lefort - C. Morrisson - J.-P. Sodini 

(εκδ.), Les Villages dans l'Empire byzantin, IVe-XVe siècle, Παρίσι 2005, 295 (=Lefort, Société rurale, 
495). Ο χάνταξ, ως όρος φραγμών των καλλιεργειών, μαρτυρείται στον 14ο αιώνα, Actes de 

Vatopédi, τόμ. 1, εκδ. J. Bompaire - J. Lefort - V. Kravari - Ch. Giros [Archives de l’Athos XXI], Παρίσι 
2001,230-232 αρ. 40. Βλ. για τα ονόματα των φρακτών τα Index στο Byzantine Garden Culture, ό.π. 
Για τους φραγμούς στους παπύρους στον 6ο-7ο αιώνα, βλ. P. Nessana III 31. 11, 16, 31, 50, 55, 60, 
P.Vatic. Aphrod. 25.13, P.Giss. I 56. 12, P.Cair. Masp. I 67104.15.

5. Φώτιος, Λεξικόν, εκδ. R. Porson, τόμ. 1-2, Καίμπριτζ 1822, λ. Όρκάνη: περίφραγμά τι 
ακανθώδες, ό περιέχων τοίχος οϊκησιν ή χωρίον. λέγεται 8έ άπό τοΰ ερκος δ έστι περιβόλου φράγμα... 
αλλά και μήποτε ό φραγμός, τουτέστι το περίφραγμα καί ή αιμασιά, ούτως καλείται, και Σούδα, εκδ. Α. 
Adler, λ. όρκάνη Λιψία 1928-1935 (ανατ. 1967-1971). Αλλά και Φώτιος, Λεξικόν, εκδ. Ch. Theodoridis, 

Βερολίνο 1982, λ. αιμασιά: τό έκ χαλίκων ώκοδομημένον τειχίον... Αίμασιαΐς, τοίς φραχμοΐς κυρίως 
τοίς ήκανθωμένοις. Επίσης, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαί εις την Όμηρου 'Οδύσσειαν, εκδ. 
G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, Λιψία 
1825-1826 (ανατ. Χιλντεσάιμ 1970), τόμ. 2,185: Αιμασιά δέ κατά τούς παλαιούς τειχίον έκ χαλίκων 
δμοιον φραγμώ. καί άλλως δέ κατά τούς αύτούς, έκ χαλίκων οικοδομή, τειχίον, θριγκός... Ίστέον δε καί 

οτι δοκεΐ έξ άκανθων ποτέ ή αιμασιά ούσα έκείθεν σχείν τοϋνομα παρά τό αίμάσσειν. καί παρέμεινεν 

ή κλήσις εκείνη καί ύστερον τοις έκ χαλίκων κτίσμασι. Επίσης, στο Ιδιο, 320: Αιμασιά δέ κατά την 
τού ποιητοϋ ερμηνείαν, άλωής ερκος, ίσως μεν, ώς προεδηλώθη, έξ άκανθων ούσα ποτέ, ών είδος καί 

αί βάτοι ας ό γέρων διαχειρίζεται, καί κληθεισα παρά τό αίμάσσειν τούς κατεπιχειροΰντας. οί μέντοι 
παλαιοί αιμασιάς φασί τά έκ λεπτών λίθων έκτισμένα τοιχίδια.
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βέβαια ονομασίες των φρακτών ήταν προφανώς διαφορετικές και συνήθως 
υπάρχουν σε μοναστηριακά έγγραφα, στα οποία απλώς κατονομάζονται 
φράκτες ή περιφραγμένες περιουσίες χωρίς διευκρινήσεις για τους τρόπους 
κατασκευής. Τέτοια στοιχεία παρέχουν άλλα κείμενα. Για παράδειγμα, 
στο ’Ονειροκριτικόν ο Αρτεμίδωρος αναφέρει ως επιτήδεια για ασφαλείς 
φραγμούς άκανθες, σκόλοπες, παλιούρια και βάτα6, ενώ στα Γεωπονικά οι 
ανθολογούμενοι αρχαίοι αγρονόμοι δίδουν μια τυπολογία φραγμών, κυρίως 
από δένδρα και θάμνους, αναφέροντας τρόπους κατασκευής και όρους που 
πολλοί χρησιμοποιούνταν και κατά τους βυζαντινούς χρόνους: φραγμού 
σκευασία, φραγμός ασφαλής, τάφρος, πάσσαλος, βάτος, παλίουρος, δάφνη, εύγένιον 
(επιτήδειον εις αμπέλων φραγμούς), κυπάρισσος, όξυκάνθη, κάλαμος, τειχίον, 
θριγγός7.

Φραγμοί ή περιφραγαί κατασκευάζονται, λοιπόν, από πέτρα ή από 
πυκνοφυτεμένα δέντρα και φυτά, όπως είναι τα κυπαρίσσια και οι δάφνες, 
μάλιστα στους κήπους και τους περιβόλους αναψυχής των οικιών. Μια 
από τις γνωστότερες και αναλυτικότερες περιγραφές τρόπου κατασκευής 
περιβόλου είναι αυτή που μας παραδίδει ο Ιωάννης Γεωμέτρης: «Η περίφραξη 
(ό θριγγός) του κήπου δεν είναι αγκαθωτή (αιμασιά)· τέτοιος περίβολος δεν 
ταιριάζει σε ένα ήμερο και όμορφο κήπο γιατί τον κάνει άγριο στην θέα και 
ακόμη αγριότερο στο πλησίασμα, καθώς σκίζει τα φορέματα, τραυματίζει 
τα πόδια, και έτσι το όνομα βγαίνει αληθινό, επειδή η αιμασιά όλους τους 
πληγώνει και κάνει να τρέχει το αίμα, αντίθετα ο περίβολος είναι φτιαγμένος 
με πελεκημένες πέτρες (λίθων ζεστών) συναρμολογημένες κατά ταιριαστό 
και όμορφο τρόπο...»8. Ο Γεωμέτρης, μάλιστα, συνεχίζει την περιγραφή του 
πέτρινου περιβόλου λέγοντας ότι παρά την ποικιλία των λίθων και της 
συναρμολόγησής τους η τέχνη της κατασκευής του θριγκού παραπλανά τα 
μάτια και δημιουργεί την εντύπωση καί είποις αν ενα λίθον όράν9. Περίπου 
αντίστοιχες περιγραφές υπάρχουν σε διάφορες ρητορικές εκφράσεις και στα

6. Αρτεμίδωρος, 'Ονειροκριτικόν, εκδ. R. A. Pack, Artemidori Daldiani onirocriticon libri V, Λιψία 
1963, 4, 57.16-18: άκανθαι 5έ καί σκόλοπες καί παλίουροι καί βάτοι προς μέν ασφάλειαν επιτήδεια 

πάντα διά τό φραγμοί γίνεσθαι καί έρκη χωρίων.

1. Γεωπονικά, 5.44, 9.6.1,10.1.2 (για παράδεισον, περιβλητέον δέ αυτόν θριγκώ, ή έτέρω τινί 
έπιμελώς), 11.3.4,11.5.4,15.2.9 (για μέλισσες, θριγκίον περιοικοδομήσαι έξάραιώνλίθων). Βλ. και 
Rodgers, Κηποποιΐα, 172-173.

8. Ιωάννης Γεωμετρης, Έτέρα είς τόν αύτόν κήπον [’Επιστολή κήπου έκφραστική], εκδ. A. R. 
Littlewood, The Progymnasmata ofloannes Geometres, Άμστερνταμ 1972, αρ. 3,13.

9. Ιωάννης Γεωμετρης, ό.π.
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βυζαντινά μυθιστορήματα με τους περιφραγμένους συμβολικούς, ερωτικούς 
κήπους10.

Ο ακάνθινος φραγμός, το αγκαθωτό τοιχίον ή φραγμός με βάτα, η αιμασιά, 
μάλλον υπήρξε ο πλέον εύκολος και διαδεδομένος τρόπος περίφραξης καλ
λιεργειών ο οποίος συχνά περιγράφεται με αρκετές λεπτομέρειες, καθώς 
προσφέρεται και λόγω ονόματος, όπως διαπιστώσαμε και στον Γεωμέτρη, 
προς ρητορική αξιοποίηση. Τα Γεωπονικά, χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομα 
αιμασιά, δίνουν αναλυτικές συμβουλές πώς να κατασκευαστεί ένας ασφαλής 
φραγμός με την διάνοιξη τάφρου και την φύτευση βάτων11. Οι πληροφορίες 
αυτές μας βοηθούν να κατανοήσομε την χρήση του ορύσσεται, αντί του 
αναμενόμενου φυτεύεται, σε διάταξη των Βασιλικών που αναφέρει ότι δεν 
πρέπει να παραβιάζονται τα σύνορα των αγρών, όταν κάποιος αίμασίαν όρύγη12. 
Ο Προκόπιος δίδει για πόλεις το πολύ ενδιαφέρον, αλλά προς περαιτέρω 
διερεύνηση, ότι τείχεσι δε περιεβέβληντο αιμασιάς τρόπον13, ενώ στις παιγνιώδεις 
επιστολές του ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης θεωρεί ότι η αιμασιά περιφράζει 
έναν αγρό και τον προστατεύει από τους κακούς περαστικούς (κακου'ς όδίτας)14. 
Ο Ιωάννης Μόσχος, χωρίς αναφορά στο όνομα, λέει ότι οι γεωργοί συνηθίζουν 
(,είώθασιν) να δημιουργούν φραγμούς φυτεύοντας άκανθώδη ξύλα ανάμεσα 
στα χωράφια τους για να τα περιφράξουν και αφήνουν μόνον ένα στενότατο

10. Βλ. για το θέμα με σχετική βιβλιογραφία για τους κήπους στις εκφράσεις και το 
βυζαντινό μυθιστόρημα, A. R. Littlewood, Romantic Paradises: The Role of the Garden in the 
Byzantine Romance, BMGS 5 (1979), 95-114- M.-L. Dolezal - M. Mavroudi, Theodore Hyrtakenos’ 
Description of the Garden of St. Anna and the Ekphrasis of Gardens, στο Byzantine Garden Culture, 

105-158.
11. Γεωπονικά, 5. 44.
12. Βασιλικά, εκδ. H. J. Scheltema - N. van der Wal, Basilicorum libri LX. Series A [τόμ. 1-8, 

Scripta Universitatis Groninganae, 1955-1988], 58, 9,13: Έάν αίμασίαν τις παράχωρίω άλλοτρίω 

όρύγη, τον δρον μή παραβαινέτω. έάν τειχίον, άπολιμπανέτω πόδα. Για το πρόβλημα της αιμασιάς 
(πέτρινη ή ακάνθινη, φυτεύεται ή κτίζεται) ο Ευστάθιος (Παρεκβολαί, τόμ. 2,185) επισημαίνει: 
Έπ ίστέον καί δτι έν τω, περιθέει αιμασιά έγγεγλυμμένη τύποις, ού μόνον ούκ έξ άκανθων ύστερον ή 
αιμασιά, άλλ ούδέ άπό χαλίκων, λογάδων δέ τινων, ώς είκός, λίθων ποιούντων γλύφεσθαι. Δένδρεα δέ 

μακρά, ού τά τοιαΰτα όντα έν τω φυτεύεσθαι, άλλ’ ύστερον. Πάρισα δέ καίρια καί φυσικά τό, αιμασιάς 

τε λέγων, ά έστι συνάγων, καί δένδρεα φυτεύων. έκ δέ τού τοιούτου λέγειν καί οί λογάδες λίθοι 
παράγονται. Τό δέ, λέγων καί φυτεύων, έσχημάτισται δι’ ύπερβατοΰ.

13. Προκοπιος, Περί κτισμάτων, εκδ. G. Wirth (J· Haury), Procopii Caesariensis opera omnia, τόμ. 
4, Λιψία 1964, 2, 6,13.4 και 2, 9,18.3-4.

14. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Έπιστολαί, εκδ. G. Zanetto, Theophylacti Simocatae epistulae, Λιψία 
1985, αρ. 59.1-2: αιμασιά γάρ τον άγρόν περιφράξαιμι. κακούς γάρ τούς όδίτας κεκτήμεθα.
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πέρασμα που μόλις επιτρέπει σε κάποιον να διαβεί15. Επίσης, καταπατητής γης 
στο μετόχι της μονής του Νίκωνος, έξω από την Αακεδαίμονα (10ος αιώνας), 
περιέφραξε αιμασιά τον τόπον κύκλω, στην προκειμένη περίπτωση μάλλον με 
τοιχίον16. Πιθανότατα, ο αμπελώνας της μονής του Κυρίλλου του Φιλεώτη 
(12ος αιώνας) στην νότια παραευξείνια Θράκη ήταν περιφραγμένος από 
άκάνθας χονδρός στην μια του πλευρά, δηλαδή από το κελί του οσίου μέχρι 
την κορυφήν του άμπελώνος, όπου υπήρχε ο κυρίως φραγμός17. Η διαδεδομένη 
περίφραξη των αμπελώνων με βάτα θα αποτελέσει στα χρόνια του Ιωάννη 
Γ Βατάτζη (1222-1254) προσφιλές θέμα στις προφητείες της εποχής για την 
ανάκτηση της Πόλης, όταν σύμφωνα με τους αυτοκρατορικούς συμβολισμούς 
η αυτοκρατορία είναι ο αμπελών που τον προστατεύουν φράκτες από βάτους, 
δηλαδή οι Βατάτζηδες18. Τέλος, οι αναφερόμενοι βάσταγες (βάσταξ) δεν είναι 
γνωστό αν πρόκειται για αυλάκια, για τάφρους που χωρίζουν τους αγρούς ή 
για σειρά πυκνών θάμνων που βαστάζουν, περιορίζουν τις καλλιέργειες19.

Εξαιρουμένων των εγγράφων, όπου οι φράκτες αναφέρονται μόνον 
ως περιορισμοί περιουσιακών στοιχείων, σε άλλα κείμενα η μνεία φρακτών 
συνοδεύεται συχνά από την αιτιολογία της παρουσίας τους: προσφέρουν 
προστασία και αποτρέπουν την καταπάτηση, κλοπή ή φθορά των καλλιεργειών. 
Επισημαίνεται για παράδειγμα ότι φραγμοί από ακανθώδη φυτά φυτεμένα σε 
τάφρους άπείρξουσι τούς κλέπτας ή, όπως ήδη αναφέραμε, προστατεύουν από 
κακούς όδίτας20. Αν και τα βυζαντινά χωριά ήταν συνήθως ανοικτά, ατείχιστα, 
μνημονεύονται προστατευτικοί φράκτες, η φράκτη τού χωρίου, πρόκειται 
όμως για ένα άλλο κεφάλαιο εξαιρετικού ενδιαφέροντος που απομακρύνεται

15. Ιωάννης Μοςχος, Λειμωνάριον, PG 87.3, στλ. 3052-3053 κεφ. 181.
16. Βίος Νίκωνος Μετανοείτε, εκδ. Ο. Λαμψιδης, Ό έκ Πόντου όσιος Νίκων ό Μετανοείτε, Αθήνα 

1982, 114.16 (και από κώδ. Κουτλμουσίου 216.23) και εκδ. D. F. Sullivan, The life of Saint Nikon, 

Μπρουκλιν Μασσαχουσέττης 1987,190 § 59.19.
17. Νικόλαός Καταςκεπηνος, Βίος Κυρίλλου Φιλεώτου, εκδ. É. Sargologos, La Vie de Saint Cyrille le 

Philéote moine byzantin (+1110) [Subsidia hagiographica 39], Βρυξέλλες 1964, 256-257 κεφ. 54, 2.
18. Βλ. σχετικά για το θέμα, Η. Αναγνωςτακης, Βυζαντινός οινικός πολιτισμός. Το παράδειγμα 

της Βιθυνίας, Αθήνα 2008, 76.
19. Από τις πιο πρώιμες αναφορές βλ. το κατάστιχο των Θηβών, N. Svoronos, Recherches 

sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux Xle et Xlle siècles: le cadastre de Thèbes, Bulletin 
de Correspondance hellénique 83 (1959), 16.81-82. Για τα αθωνικά, I. A. Παπαγγελος, Άμπελος και 
οίνος στην μεσαιωνική Χαλκιδική, στο Ιστορία του ελληνικού κρασιού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό 
Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1992, 229.

20. Γεωπονικά, 5. 44, 2. Θεοφύλακτος Σιμοκαττης, Έπιστολαί, ό.π., αρ. 59.1-2.
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από το αντικείμενο της παρούσης εργασίας21. Πιθανότατα, ένας από τους 
σημαντικότερους αμυντικούς φράκτες, ως προς την παραδιδόμενη περιγραφή 
του από το Χρονικό του 811 αλλά και τον ρόλο του κατά την βυζαντινοβουλγα- 
ρική σύγκρουση, είναι ο ξύλινος φράκτης, οχυρός φραγμός με τράφον/όρυγμα, 
που κατασκευάστηκε από τους Βουλγάρους και αναφέρεται μάλιστα ο 
εμπρησμός της φράκτης του22. Βεβαίως, οι φραγμοί, οι περιφράξεις, έχουν ως 
βασικό στόχο την προστασία των καλλιεργειών από τα ζώα, όμως και αυτά 
τα ίδια τα ζώα (οικόσιτα ή αγελαία) προστατεύονται με την σειρά τους μέσα 
σε άλλους φραγμούς (χρησιμοποιείται συχνά ο ίδιος όρος, φραγμός), μέσα 
σε ξύλινες ή πετρόκτιστες κατασκευές, τις μάνδρες (Εικ. 1, 2, 3, 4). Ο σηκός ή 
μάνδρα, που στην βυζαντινή εποχή θα δώσει τα ονόματα του (πνευματικού) 
ποιμένος φρουρού μανδρίτης και αρχιμανδρίτης, θεωρείται και είναι φραγμός, 
που χρησιμοποιεί δρύφακτα, ταβλώματα ή περιφράγματα ακόμη και σιδερένιους 
πασσάλους. Η μάνδρα, όμως, δεν ορίζει μια κτήση γης αλλά περιορίζει 
αποκλειστικά για χρηστικούς λόγους τα ποίμνια (για σταυλισμό, άρμεγμα, 
κουρά κλπ.) και τα προστατεύει από τον άρπαγα άνθρωπο και τα θηρία23.

21. Actes d’Iviron, τόμ. 2,232, αρ. 52.172. Το φραγεατικόν και τα φραγγιάτον ή φρε(ου)ντζ&τον 
ή φρινζάτον, δηλαδή ξύλινα κιόσκια, καλύβες δεν έχουν σχέση με την φράκτη, N. Oikonomidès, 

Fiscalité et Exemption fiscale à Byzance, Αθήνα 1996, 92-93. Για περιφραγμένα, τειχισμένα ή μη 
χωρία, βλ. J. Lefort, Habitats fortifiés en Macédoine orientale au Moyen-Age, στο Fortifications 
et pouvoirs en Méditerranée (Xe-XIIe siècles), Λυών 1983, 99-103 (= Société rurale, 155-159)· G. 
Dacron, Guérilla, places fortes et villages ouverts à la frontière orientale de Byzance vers 950, 
στο Castrum 3. Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Age, Μαδρίτη- 
Ρώμη 1988, 43-48. Επίσης, βλ. τις ανακοινώσεις στο Les Villages dans l’Empire byzantin, IVe-XVe 
siècle (εκδ. J. Lefort - C. Morrisson - J.-P. Sodini), Παρίσι 2005, μάλιστα A. E. Laiou, The Byzantine 
Village (5th-14th Century), 31-53 και ειδικά 37, 42, P.-L. Gatier, Les villages du Proche-Orient 
protobyzantin: nouvelles perspectives (1994-2004), 109-110, J.-M. Martin - G. Noyé, Les villages 
de l’Italie méridionale byzantine, 154 κ.ε.

22. Χρονικόν του 811, εκδ. I. Dujîev, La chronique byzantine de l’an 811, TM 1 (1965), 
212-214.41-48: Ήσαν Sé ol Βούλγαροι φραγμόν πεποιηκότες φοβερόν καί δυσδιέξοδον άπό ξύλων 
μεγάλων δίκην τείχους.... ήλθον έως τοΰ φραγμού δν κατεσκεύασαν οί Βούλγαροι, οχυρόν όντα καί 

λίαν δυσδιεξόδευτον... Καί επειδή ήν έξωθεν όρυγμα τάφρου βαθείας... ένεπύρισαν την φράκτην- 
καί δή καέντων των δεσμών, καί συμπεσούσης της φράκτης έπάνωθεν τοΰ ορύγματος, καί λοιπόν οΐ 

φεύγοντες άπροόπτως χαλώμενοι ένέπιπτον εις την τάφρον τοΰ ορύγματος τοΰ πυράς αυτοί τε καί οί 

ίπποι αυτών. Βλ. και σχολιασμό Dujcev, La chronique, ό.π., 240-241.
23. Βλ. λ. μάνδραι, Ησύχιος, Λεξικόν (Α-Ο), εκδ. Κ. Latte, Hesychii Alexandrini Λεξικόν, τόμ. 1, 

Κοπεγχάγη 1953: μάνδραι- ερκη, φραγμοί, αύλαί, σηκοί βοών καί ίππων. Επίσης, βλ. στα Αίσωπικά, 
εκδ. Α. Hausrath - Η. Hunger, Corpus fabularum Aesopicarum, τόμ. 1.2, Λιψία 1959, 186: νυκτός δέ 
γενομένης συναπεκλείσθη καί ό θήρ παρά τοΰ ποιμένος τη μάνδρα καί φραγμός τη είσόδω περιετέθη
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Εικ. 1. Η μάνδρα με τα πρόβατα και ο λύκος ο αρπαξ.
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας αρ. 479, φ. 49β (11ος αι.).

(Φωτ. I. Spatharakis, The illustrations ofCynegetica in Venice, Leiden 2004, αρ. 104).

Εικ. 2. Μάνδρα με ξύλινη περίφραξη, ο κλέπτης και ο φύλακας που κοιμάται. 
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας αρ. 479, φ. 18β (11ος αι.). 

(Φωτ. Spatharakis, The illustrations ofCynegetica, αρ. 36).
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Εικ. 3. Κήπος περιφραγμένος και ξύλινη μάνδρα.
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας αρ. 479, φ. 18α (11ος αι.). 

(Φωτ. Spatharakis, The illustrations of Cynegetica, αρ. 35).

Εικ. 4. Κυκλική, «ακανθώδης» μάνδρα με σταυλισμένο ποίμνιο. 
Λεπτομέρεια από την σκηνή της Γέννησης, Κουρμπίνοβο (12ος αι.).
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Φράκτες αμπελώνων και κήπων. Συχνότερα στις βυζαντινές πηγές μαρτυ- 
ρουνται φράκτες για αμπελώνες ή για περιβόλια (φράκτης ή φραγμός τοΰ 
άμπελίου ή άμπελώνος). Στον Γεωργικό Νόμο αναφέρονται τάφροι αμπελώνων 
και κήπων, φραγμοί που χρησιμοποιούν πασσάλους (φραγμού πάλοι) ή 
γενικώς ξύλινοι φράκτες, όπως τούτο συνάγεται από τον αναφερόμενο 
εμπρησμό τους και τις ποινές: όποιος καίει τους φραγμούς των αμπελιών 
τιμωρείται δια δαρμού, σημαδεύεται στο χέρι και πληρώνει διπλή την βλάβη* 24. 
Η κατασκευή των ξύλινων φραγμών, η φράκτη, συνίστατο από ξύλινους (ή 
σιδερένιους) πασσάλους/στύλους καρφωμένους ανά διαστήματα και από 
σανίδες στερεωμένες με δεσμούς πάνω σε αυτούς οριζόντια ή και κάθετα 
ή από διάφορα ξύλα στηριγμένα ποικιλοτρόπως στους στύλους25. Ένας

καί άτεχνώς ό περίβολος κατησφάλιστο, αλλά και Νικηφόρος Βαςιλακης, Προγυμνάσματα, εκδ. Α. 
PiGNANi, Niceforo Basilace, Progimnasmi e monodie [Byzantina et neo-hellenica neapolitana 10], 
Νεάπολη 1983, αρ. 4. Για μια μάνδρα με δρύφακτα που πυρπολούνται και αντικαθίστανται με 
σιδηροπασσάλους βλ. Βίος Νίκωνος Μετανοείτε, εκδ. Λαμψιδης, 118.35-36 (Κουτλ. 219.14), 122.1-2 
(τό πάλοις σιδηροΐς κατοχυρώσαι τα δρύφακτα των αίπολίων) (Κουτλ. 220.23) και εκδ. Sullivan, 

198-200 § 60.83-85, 202 § 61.42. Για τα δρύφακτα και ταβλώματα βλ. λεξικό Σούδα, λ. δρύφακτοι: 
ξύλινοι θώρακες, τα διαφράγματα, ή τα περιτειχίσματα, ή κιγκλίδες, περιφράγματα, τά νΰν ταβλωτά 

καλούμενα, και Σχόλια σε Αριστοφάνη Ιππείς, εκδ. D. Μ. Jones - N.G. Wilson, Prolegomena decomoedia. 
Scholia in Achamenses, Equités, Nubes [Scholia in Aristophanem 1.2, Γκρόνινγκεν 1969], 1-277, 
σχόλια στίχου 675: τούς δρυφάκτους: τα νΰν ταβλώματα καλούμενα, τά των οικοδομημάτων έξέχοντα 
ξύλα, ή τά κάγκελα, δρυόφρακτός τις ών, τουτέστιν ό έκ δρυών φραγμός, οί γάρ αρχαίοι παν δένδρον 
δρΰν έκάλουν, ώσπερ καί άκρόδρυα τά άκρα των δένδρων, δρυφάκτους τά νΰν περιφράγματα.

24. Γεωργικός Νόμος, εκδ. W. AsHBURNER,The Farmer’s Law, Journal of Hellenic Studies 39 ( 1910), 
97-108 και νέα έκδοση I. Medvedev - E. Piotrovskaja - E. Lipsie, Nomos Ceorgikos, Λένινγκραντ 1984, 
κεφ. 50, 51, 58 (εμπρησμός), 66, 85. Σχόλια βλ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 287· Μ. Kaplan, Les hommes et 
la terre à Byzance du Vie au Xle siècle. Propriété et exploitation du sol, Παρίσι 1992, 71-73, 128-129- 
A. Harvey, Economie expansion in the Byzantine Empire : 900-1200, Καίμπριτζ 1989, 39, 141 (Ο Ιδιος, 

Οικονομική άνάπτυξη στό Βυζάντιο 900-1200, ελλ. μτφρ. Ε. Σταμπογλη, Αθήνα 1997,231-232). Επίσης, 
βλ. Μ. Kaplan, La viticulture byzantine (VlIe-XIe siècle), στο Olio e vino nell’alto Medioevo (Spoleto 

20-26.04.06), [SCIAM 54] (2007), 181-182. Είναι ενδιαφέρον ότι στον 14ο αιώνα ο αναφερόμενος 
τάφρος στον Γεωργικό Νόμο δίδεται ως διώρυξ, Κωνσταντίνος Αρμενοπουλος, Έξάβιβλος, εκδ. G. Ε. 
Heimbach, Constantini Harmenopuli Manuele legum sive Hexabiblos. Leipzig: Neudruck der Ausgabe, 

1851 (ανατύπ. Ααλεν 1969), Appendix 3. 4. 5-6, για τον εμπρησμό 3. 8.3 και περί φραγμών 

αμπελώνων καί των περιβολίων καί τοπίων άνετων, 2.4.53.
25. Βλ. παραπάνω, σημ. 22. Για την κατασκευή ξύλινων φραγμών βλ. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 

Παρεκβολαί εις την Όμηρου Ίλιάδα, εκδ. Μ. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis 

commentarii ad Homeri lliadem pertinentes, τόμ. 3 Λέιντεν 1979,540.2: δηλοΐκαί φραγμός ό πύκνωσιν 

ξύλων εχων των μέν ορθών, των 8έ εγκαρσίων, έρειδόντων προς άλληλα. Για τα παλούκια ως σύνορο 
σε έγγραφο του 1056, Actes de Dionysiou, εκδ. N. Oikonomidès [Archives de l’Athos IV], Παρίσι 1968,
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παραποτάμιος αμπελώνας περιγράφεται στα τετράστιχα του Ιγνάτιου Διακόνου 
να προστατεύεται από παλιούρια (θριγγός ή φραγμός έκ παλιουρίων), τα οποία 
παρασέρνει ο φουσκωμένος ποταμός26.

Οι φραγμοί κήπων και αμπελώνων σημειώνονται συχνά στους παπύρους 
και Βίους αγίων- για παράδειγμα, στην Κύπρο το μικρόν κηπίον του Σπυρί
δωνα είχε φραγμόν27. Στην περιοχή της Βιθυνίας, γνωστότατη για την 
αμπελοκαλλιέργεια βυζαντινή επαρχία, οι φραγμοί προστάτευαν τα αμπέλια 
όχι μόνον από τα ζώα αλλά και από τους κλέπτες κατά την εποχή του 
τρυγητού28. Επίσης, στις αμπελόφυτες περιοχές της Θράκης και Μακεδονίας οι 
αμπελώνες περιφράσσονταν επιμελώς και φρουρούνταν από αμπελοφύλακες, 
δραγάτες. Ένας μάλιστα φρουρός αμπελώνα πληγώθηκε, όταν ανέβηκε πάνω 
στον φράκτη για να ελέγξει29. Επίσης, οι αμπελώνες στην νήσο των Νέων 
είχαν περιβόλους και δεν πλήττονταν θαυματουργά από την επιδρομή των 
ακριδών30. Ήδη αναφέραμε τον περιφραγμένο αμπελώνα της μονής του 
Κυρίλλου του Φιλεώτη με φραγμόν κατασκευασμένο μάλλον από ξύλα αλλά 
και από άκάνθας χονδρός. Στον Βίο του οσίου αναφέρεται ως φραγμός τόσο 
ο τοιχισμένος περίβολος της μονής όσο και ο φράκτης του αμπελώνα της, ο 
οποίος περιγράφεται να γειτνιάζει με τη μονή. Μάλιστα, μια κρύα ασέληνη 
νύχτα του χειμώνα, όταν ο ανήμπορος και υπέργηρος όσιος βγήκε από το 
κελί του, μπερδεύτηκε στο χώρο και μόνον ο μάλλον «άκάνθινος» φραγμός 
του αμπελώνα τον σταμάτησε, τον προστάτεψε να μη χαθεί στην άγρια φύση,

41, αρ. 1.25. Για μια μικρή περίφραξη δένδρου βλ. Νικηφόρος Βαςιλακης, Προγυμνάσματα (ό.π., 
σημ. 23), αρ. 55. 50-51: καί πασσάλοις περιεκύκλωσα καί λύγοις τούς πασσάλους έστεφάνωσα. Για 
σιδερένιους πασσάλους βλ. παραπάνω σημ. 23.

26. C. F. Müller, Ignatii et aliorum tetrasticha iambica recensita, στο O. Crusius (εκδ.), Babrii 
fabulae Aesopeae, Λιψία 1897, 264-296, αρ. 32 a, b.

27. Βίος Σπυρίδωνος Τριμιθοΰντος, εκδ. Ρ. van den Ven, La légende de S. Spyridon, évêque de 
Trimithonte, Λουβέν 1953,18.2-3. Στους παπύρους στον 6ο-7ο αιώνα, περιτετειχισμένον (άμπελικόν 
χωρίον) P.Hamb. I 23. 16-17, χώρημα P.Lond. V 1691. 10-11, περιτετειχισμένη άμπελος SB I 4482.5, 
πωμάριον σύνδεντρον περιτετειχισμένον SB I 4483.5 και P.Ross.Georg III 55.10.

28. Βίος Εύστρατίου, εκδ. Α. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, 

τόμ. 4, Αγία Πετρούπολη 1897, 386 § 27. Για Βιθυνία, Αναγνωςτακης, Βυζαντινός σινικός πολιτισμός, 

47, 65. Γενικά βλ. Α.-Μ. Talbot, Byzantine Monastic Horticulture: The Textual Evidence, στο 
Byzantine Garden Culture, 37-67 και ειδικά 61-64.

29. Βίος Ευάρεστου, εκδ. Ch. van de Vorst, La vie de S. Évariste, higoumène à Constantinople, 
AnBoll 41 (1923), 315 § 28. Για τους δραγάτες βλ. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 286.

30. Βίος 'Αθανασίου ’Αθωνίτου, εκδ. J. Noret, Vitae duae antiquae sancii Athanasii Athonitae 
[Corpus Christianorum. Series Graeca 9], Turnhout 1982, § 208.
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όπως αναφέρει ο βιογράφος31. Πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση της 
εσωστρεφούς μεσοβυζαντινής αντίληψης του βιωμένου χώρου, της ασφάλειας 
που προσφέρει ο περιφραγμένος, προστατευμένος κήπος, παράδεισος, το 
περιβόλιον και κάστρον. Πάντως, σε διάφορα πρακτικά του 11ου και 12ου 
αιώνα σημειώνεται η ανυπαρξία φράκτη σε περιβόλια και βέβαια εξυπακούεται 
ότι όλα τα περιβόλια ή όλοι οι αμπελώνες δεν είχαν φραγμούς32. Αντίθετα, σε 
άλλα έγγραφα υπογραμμίζεται ο περιορισμός, δηλαδή τα όρια ύπαμπέλου τόπου, 
με κύρια αναφορά στον φράκτην των άμπελίων, του οποίου το μήκος και το 
ξεδίπλωμα στον χώρο αποδίδεται με την χαρακτηριστική δημώδη έκφραση 
κρατεί τον φράκτην φράκτην έως τοϋ... άκρογωνιαίου ύπαμπέλου τόπου33. Σε άλλα 
έγγραφα, επίσης, αναφέρονται δένδρα ένδον τοϋ φραγμού ή ριζιμιές πέτρες 
έξωθεν ή ένδον φραγμού άμπελώνος34 ή ακόμη αμπέλια κοντά σε παράφρακτον 
και άκρον φραγμού τού άμπελίου, όπου οι φραγμοί αποτελούν τα όρια ενός 
περιορισμού γης, όρια ιδιοκτησιών35. Σε πρακτικόν του 1104, όπου μάλιστα 
αναφέρεται η φράκτη τοϋ χωρίου, μνημονεύεται επίσης φράκτη δεσποτικοΰ 
άμπελίου και περιγράφεται ένα περιαύλιο και ένα περιβόλι με διάφορα εύκαρπα 
δέντρα, τα οποία είναι περιτετροχωμένα, δηλαδή τα περιβάλλει κυκλικά, τα 
περιτρέχει γύρω-γύρω λιθοπλινθόκτιστος τοίχος, όπως επίσης καταγράφεται 
ξηροκηπίτζιν περιτροχωμένον36. Οι απαντώμενοι κυρίως στα υστεροβυζαντινά 
έγγραφα όροι αύλοπεριβόλι(ο)ν, αύλοτόπ(ι)ον, έσωθύρι(ο)ν, έσωκήπιον, έσωπερι- 
βόλιον ερμηνεύονται συνήθως ως καλλιέργειες δίπλα ή μέσα στο χωριό37.

31. Βίος Κυρίλλου Φιλεώτου, 256-257, κεφ. 54,2. Για τους αμπελώνες στην Φιλέα βλ. Kaplan, 

La viticulture byzantine, 194.
32. Μ. Νυςταζοπουλου-Πελεκιδου, Βυζαντινά έγγραφα τής μονής Πάτμου Β' - Δημοσίων 

λειτουργών, τόμ. 2, Αθήνα 1980, 9 αρ. 50. Για τα περιφραγμένα και τα μη περιφραγμένα 
αμπελοχώραφα, Kaplan, Les hommes et la terre, 64, 71-73. Γενικά για τις περιφράξεις αμπελώνων, 
Harvey, Economic expansion, 39,141-144 (ελλ. μτφρ. 231-236).

33. Actes d’Iviron, τόμ. 2, αρ. 42. 23, 28-30.
34. MM, 4, 91-92 και Actes de Lavra, τόμ. 1, εκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos - D. 

Papachryssanthou [Archives de l’Athos V], Παρίσι 1970, αρ. 57.17 και για άλλους φράκτες αρ. 24.9 

και αρ. 30.21.
35. Actes d’Iviron, τόμ. 2, αρ. 43. 30-31, αρ. 45.35.
36. Actes d’Iviron, τόμ. 2, αρ. 52.172, 339-342, 371, 417. Για το χωριό και την φράκτην του 

βλ. Actes d’Iviron, τόμ. 2, σχόλια 47-48 και Lefort, Les villages de Macédoine, 291 (= Société rurale, 
491).

37. Για τους όρους αυτούς βλ. J. Lefort, La représentation de l’espace et du paysage dans 
les documents de l’Athos, Castrum 5 (1999), 103-112 (= Société rurale, 361-373)· επίσης Lefort, Les 
villages de Macédoine, 291 κ.ε. (= Société rurale, 491 κ.ε. )· C. N. Constantinides, Byzantine Gardens
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Θεωρώ, όμως, ότι ενδέχεται να δηλώνουν επίσης, κυρίως τα αύλοπεριβόλι(ο)ν, 
και αύλοτόπιον, τις οπουδήποτε περιφραγμένες, προστατευμένες εντός αυ
λόγυρων κτιρίων καλλιέργειες ή άλλες αγροτικές δραστηριότητες, όταν σε 
έγγραφο του 897 αναφέρονται αυλές μαζί με έρημοάμπελον και πατητήριον και 
σε έγγραφο του 995 αύλόπηκτα δένδρα σε ορεινή, αλσώδη περιοχή* 38 39.

Φράκτες και ζώα. Παραθέτοντας επιλεκτικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αναφορών σε φραγμούς θα ολοκληρώσομε τα περί φρακτών με δύο ακόμη 
παραδείγματα του 10ου αιώνα. Το άρθρο αυτό, ας το επαναλάβομε, έχει ως κύριο 
στόχο τον εντοπισμό χαρακτηριστικών παραδειγμάτων, η εργαλειακή χρήση 
των οποίων, όπως και των άλλων τεκμηρίων, δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε 
προσωρινά συμπεράσματα. Συνεπώς, δεν προτείνονται ακόμη επεξεργασμένα 
ερμηνευτικά σχήματα για τις βυζαντινές αντιλήψεις περί φρακτών και ζώων. 
Σε δύο, λοιπόν, έγγραφα της αθωνικής πολιτείας, το ένα για την μονή της 
Λαύρας και το άλλο για την μονή των Ιβήρων, οι αναφορές στους φραγμούς 
μας επιτρέπουν να μεταβούμε στο κυρίως θέμα που είναι ακριβώς η προσβολή 
των καλλιεργειών από τα λυμαντικά ζώα, εν προκειμένω τον αγριόχοιρο 
και την αρκούδα, τα οποία διαρρηγνύουν τον φράκτη και καταστρέφουν την 
παραγωγή.

Σε χρυσόβουλλο του Νικηφόρου Φωκά (964) η μονή της Λαύρας 
παρομοιάζεται, σύμφωνα με τον προσφιλή στους βυζαντινούς βιβλικό 
συμβολισμό (Ησαΐ'ας, 5.1-5), με αμπελώνα που τον φύτεψε ο αυτοκράτορας 
μαζί με τον Αθανάσιο και τον φροντίζει. Και όπως ο γεωργός κατασκευάζει

and Horticulture in the Late Byzantine Period, 1204-1453: The Secular Sources, στο Byzantine 
Garden Culture, ό.π., 87-103 και ειδικά 88-92.

38. To έγγραφο του 897 στο Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 2.15-17 και σχολιασμός από J. Lefort, 

En Macédoine orientale au Xe siècle: habitat rural, communes et domaines, στο Occident et 
Orient au Xe siècle, Παρίσι 1979, 256-257 (= Société rurale, 70-71) και Harvey, Economie expansion,
39, 142 (ελλ. μτφρ., 76, 233). Για τα αύλ07ΐηκτα δένδρα, Actes d'Iviron, τόμ. 1, εκδ. J. Lefort - Ν. 
Oikonomidès - D. Papachryssanthou - Η. Métrévéli [Archives de l’Athos XIV], Παρίσι 1985, αρ. 9. 13. 
Για την αυλή, P. Lemerle, La Diataxis de Michel Attaliate (mars 1077), P. Lemerle, Cinq études sur 

le Xle siècle byzantin, Παρίσι 1977,109 σημ. 93, αλλά και J. Lefort, The Rural Economy, Seventh- 
Twelfth Centuries, στο The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth 

Century (επιμ. εκδ. A. E. Laiou), Ουάσιγκτον, Dumbarton Oaks 2002,245 και ελλ. μτφρ., Οικονομική 

ιστορία τοΰ Βυζαντίου άπό τον 7ο έως τόν 15ο αιώνα, τόμ. 1, Αθήνα 2006, 398 (το ίδιο άρθρο στα 
γαλλικά Société rurale, 409). Για τα έσωθύρια ειδικά της Φορολογικής Πραγματείας ή Πραγματείας 

της Μαρκιανής βλ. Kaplan, Les hommes et la terre, 112-113,128· Harvey, Economie expansion, 37-38 
(ελλ. μτφρ. 70-73)· Lefort, The Rural Economy, 272 και ελλ. μτφρ. Οικονομική ιστορία, τόμ. 1, 
446-448 (= Société rurale, 438).
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ξύλινο φραγμό {σπουδάΐον περιθεΐναι φραγμόν), έτσι και ο αυτοκράτορας 
για την προστασία της μονής δωρίζει τίμιο ξύλο: τοϋτ’ coirò πάμφρακτος καί 
άβατος φραγμός κατά των ύπενανήων τοιούτω ουν τουτω όντι πανσεβάστω καί 
παντίμω ξύλω ηεριχαρακοΐ καί περιτειχίζει ή ευσεβής ήμών βασιλεία τον αύτής 
θειον άμπελώνα39. Συγκρατούμε την ειδική ορολογία που μαρτυρεί φροντίδα 
για τον τρόπο περιφρούρησης και προστασίας: πάμφρακτος, άβατος φραγμός, 
ξύλον, περιτειχίζω, παριχαρακώ. Στους μέσους βυζαντινούς χρόνους των 
επιδρομών, των ανεξέλεγκτων μετακινήσεων αλλά και της αύξησης της 
κτηνοτροφίας, γίνεται περισσότερο επιτακτική η περίφραξη για προστασία: 
μια καλλιέργεια, ένα αμπέλι ή ένας κήπος αλλά και ένα γήδιον, ένα χωρίον, 
μία μονή και μία πόλη, έχουν ανάγκη από τον πάμφρακτον καί άβατον φραγμόν 
κατά των ύπεναντίων. Βέβαια, η αποτρεπτική και προστατευτική αυτή χρήση 
του φράκτη ως αυτονόητη σπάνια αναφέρεται στα διάφορα έγγραφα, ενώ 
αντίθετα αξιοποιείται συχνότατα στα θεολογικά και λογοτεχνικά έργα. Αλλά 
ποιοι είναι αυτοί οι ύπεναντίοι στον αγροτικό κόσμο του Βυζαντίου;

Στον Γεωργικό Νόμο, λοιπόν, κατονομάζονται οι ύπεναντίοι κατά των 
οποίων έχουν κατασκευαστεί οι φραγμοί: βοΰς, χοίρος, όνος, πρόβατον (καί παν 
κτήνος). Η καταστροφή που επιφέρουν (πραΐδα, πραιδεύω) σε χωράφια, κήπους 
ή περιφραγμένους αμπελώνες επισύρει διάφορες ποινές, γνωστές ήδη στο 
ρωμαϊκό δίκαιο39 40. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ζημία που μπορεί να υποστεί 
το ίδιο το ζώον, όταν επιχειρεί να παραβιάσει τον φράκτη. Ο νομοθέτης 
μολονότι επικεντρώνεται στην δράση του ζώου, μεριμνά τόσο για τον κύριο 
του ζώου όσο και για τον καλλιεργητή. Έτσι, ο κύριος των περιφραγμένων 
καλλιεργειών δεν ευθύνεται για την όποια ζημία υποστεί το ζώο που επιχειρεί 
να περάσει τον φράκτη. Δηλαδή, αν το βόδι ή ο όνος προσπαθώντας να μπει σε 
περιφραγμένο κήπο ή αμπελώνα πέσει στην τάφρο και σκοτωθεί ή καρφωθεί 
πάνω στα παλούκια του φράκτη (έμπαρή έν τοίς τοϋ φραγμού πάλοις), ο κύριος 
του αμπελώνα ή του κήπου δεν φέρει καμιά ευθύνη41. Αλλά και αν κάποιος 
γεωργός συναντήσει βόδι να καταστρέφει κάποιου άλλου τον αμπελώνα και 
δεν ειδοποιήσει τον κύριό του, αλλά προσπαθώντας να εκδιώξει το ζώο, το 
σκοτώσει, το τραυματίσει ή το κάνει να καρφωθεί στα παλούκια του φράκτη, 
αναλαμβάνει όλη την ζημία42.

39. Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 5.1-30.
40. Γεωργικός Νόμος, κεφ. 25, 38, 48-49, 85.
41. Γεωργικός Νόμος, κεφ. 50-51.
42. Γεωργικός Νόμος, κεφ. 85.
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Μια αντίθετη περίπτωση, μια μετατόπιση των ευθυνών, αναφέρεται σε 
αθωνικό έγγραφο του 995, το οποίο προσφέρεται τόσο για την μελέτη της 
σχέσης της πανίδας με την χλωρίδα, της κτηνοτροφίας με τις καλλιέργειες, όσο 
και για την επιβεβλημένη φροντίδα στέρεης κατασκευής ενός φράκτη. Γνωστή 
στην έρευνα και πολλαπλώς αξιοποιημένη είναι η αναφερόμενη διένεξη 
ανάμεσα στην μονή του Κολοβού και στους κατοίκους των Σιδηροκαυσίων 
στην Ανατολική Χαλκιδική43. Πρόκειται καταρχάς για μια διεκδίκηση νομής 
στην περιοχή της Αρσενικείας,για μια σύγκρουση ανάμεσα στους καλλιεργητές 
κατοίκους του χωρίου και στους ιδιοκτήτες των βοσκότοπων του δάσους, 
δηλαδή την μονή που έχει εγκαταστήσει παροίκους, κυρίως κτηνοτρόφους, 
στην περιοχή. Οι ποιμένες της μονής (όπως και πολλοί άλλοι που νέμονται 
την ευρύτερη περιοχή και που κατά τις περιόδους των επιδρομών διά την των 
εθνών περίστασιν καί έπιδρομήν καταφεύγουν για ασφάλεια εντός του Αγίου 
Όρους44) οδηγούν τα κοπάδια τους στα σπαρμένα χωράφια και δεν αφήνουν 
να φυτρώσουν τα σπαρτά αλλά κι όταν αυτά φυτρώνουν καταβοσκίζονται 
από τα ζώα. Οι Σιδηροκαυσίτες, λοιπόν, προσφεύγουν στο δικαστήριον και 
όταν επέρχεται η διευθέτηση, πληροφορούμαστε ότι η μονή στην δασώδη 
αυτή έκταση, εκτός από ζωντανά, διέθετε υδρόμυλους, κήπους και περιβόλια 
περιφραγμένα, σε αντίθεση με τους χωρίτες που δεν διέθεταν απολύτως 
τίποτε (ή κοινότης οϋτε μύλον οϋτε κήπον εύρέθη κεκτημένη). Σύμφωνα με την 
απόφαση του κριτή απαγορεύεται στο εξής στους βοσκούς να κατεβαίνουν 
προς τα σπαρτά, εκτός από τους τρεις θερινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο, 
Σεπτέμβριο), ενώ επιτρέπεται στους Σιδηροκαυσίτες να ανεβαίνουν στα δάση 
και να μαζεύουν βελανίδια ή να βόσκουν τους χοίρους τους. Όμως, ένας 
πεινασμένος χοίρος, όπως είδαμε ήδη στον Γεωργικό Νόμο, μαζί με τα άλλα 
ζώα προσβάλλει κήπους και περιβόλια. Γνωρίζομε, μάλιστα, ότι υπήρχαν

43. Actes d’Iviron, τόμ. 1, αρ. 9. Για την ανάλυση και αξιοποίηση του εγγράφου, Kaplan, 

Les hommes et la terre, 56-57, 64- J. Lefort, Population et peuplement en Macédoine orientale, 
IXe-XVe siècle, στο V. Kravari - J. Lefort - C. Morrisson (εκδ.), Hommes et richesses dans Γ Empire 

byzantin II, VIIIe-XVe siècle, Παρίσι 1991, 66-68, 71 [= Société rurale, 231-233, 236). Επίσης, Lefort, 

The Rural Economy, 279,284, και ελλ. μτφρ., τόμ. 1,444,450 (= Société rurale, 445,45θ)· Μ. Kaplan, 

La commune de Sidèrokausia et le monastère de Kolobou: acte du juge Nicolas (995), στο S. 
Métivier (εκδ.), Économie et société à Byzance, Ville - Xlle siècle. Textes et documents, Παρίσι 2007, 
91-94. Βλ. και στον παρόντα τόμο, Μ. Kaplan.

44. Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 2. 29-35 και αρ. 3.12-16. Βλ. στον παρόντα τόμο το άρθρο του 
I. Παπαγγελου.
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αγέλες χοίρων μοναστηριακές, παροικικές και άλλες45, που μαζί με τους 
αγριόχοιρους και τα άλλα άγρια ζώα (που δεν αναφέρονται προφανώς από τον 
Γεωργικό Νόμο, καθώς δεν ανήκουν σε κάποιον για να αναλάβει την ευθύνη 
τους) λυμαίνονταν συχνά τις καλλιέργειες. Όσο περισσότερες περιφραγμένες 
καλλιέργειες υπήρχαν σε μια περιοχή που έβοσκαν χοίροι και αγριόχοιροι, όσο 
περισσότεροι κήποι και περιβόλια με φράκτες όχι στέρεα κατασκευασμένους, 
τόσο περισσότερες πιθανότητες ζημιών υπήρχαν. Ο κριτής, λοιπόν, δεν επιτρέ
πει στους μοναχούς ούτε να κτίσουν άλλους υδρόμυλους ούτε να μεγαλώσουν 

τους κήπους και τα περιβόλια (μήτε μην τούς αυτών κήπους καί περιβόλους 
πλατννειν), αλλά απεναντίας τους συνιστά να μένουν σε αυτά που έχουν και 
να φροντίζουν ώστε τα κηποπεριβόλια τους να είναι πάντοτε καλά φραγμένα 

(άλλ’ άεί τω αύτφ διαμένειν μετ’ έπιμελείας περιφραττομένους). Αν μάλιστα 
αμελήσουν και αφήσουν τους φράκτες να αποσαρθρωθούν και μπει κάποιο 
τετράποδο και προξενήσει την όποια ζημιά, δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του 

ζώου (εί γάρ έξ άμελείας αυτών οί φραγμοί σαθρωθεΐεν, καί τετράποδον 
οίονδήποτε είσφθαρέν εις κήπον μικράν καί την τυχοΰσαν καινοτομίαν έπάγει, 
...τον τοϋ κτήνους δεσπότην...)46. Η ποιότητα του φράκτη και η συντήρησή του 
λαμβάνονται, συνεπώς, σοβαρά υπόψη για τον καταλογισμό των ευθυνών. 

Αλλά και για την αποφυγή τριβών απαγορεύεται η περαιτέρω εξάπλωση (μήτε... 
πλατύνειν) των περιφραγμένων περιβολιών σε μια κτηνοτροφική ζώνη.

Το παραπάνω έγγραφο, όπως και ο Γεωργικός Νόμος, δίνει αναμφισβήτητα 
το στίγμα μιας εποχής που έχει ως βασικό μέλημα την περιφρούρηση και την 
διάσωση από τις επιβουλές των υπεναντίων. Και όπως ήδη δηλώσαμε, από 
τους υπεναντίους επιλέξαμε να μελετήσομε στο δεύτερο μέρος της εργασίας 
τον αγριόχοιρο και την αρκούδα, δύο “αυτεξούσια”, χωρίς κυρίους, λυμαντικά 
ζώα που προφανώς δεν μνημονεύονται στον Γεωργικό Νόμο.

Ο Αγριόχοιρος και η αρκούδα

Η σημαντική θέση που κατέχει ο φράκτης στον βυζαντινό αγροτικό χώρο, 
μάλιστα από τον 6ο αιώνα και εξής, θα μπορούσε να εξηγηθεί απλουστευτικά 
και μόνον από το γεγονός ότι με το τέλος του αρχαίου κόσμου οι μέχρι τότε 
ανοικτές πεδιάδες και αφύλακτες καλλιέργειες χρειάζονται προστασία καθώς 
βρίσκονται στο έλεος των υπεναντίων. Είναι ακριβώς η εποχή που «βάρβαροι»,

45. Βλ. στον παρόντα τόμο το άρθρο του I. Παππαγγελου, 453κ.ε.
46. Actes d’Iviron, τόμ. 1, αρ. 9.39-51.
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κυρίως νομάδες, και άγρια φύση εισβάλλουν σχεδόν παντού και ο ποιμενικός 
βίος θέτει την σφραγίδα του. Συνέπεια αυτής της εισβολής αποτελούν οι 
φραγμοί προστασίας πόλεων, αγρών, καλλιεργειών. Καθώς μάλιστα τα 
περισσότερα βυζαντινά χωρία ήταν ατείχιστα47, ο μεσοβυζαντινός φοβισμένος 
και καχύποπτος άνθρωπος καταφεύγει σε περιφραγμένους ή φυσικά ασφαλείς 
χώρους για να προστατευτεί. Προστατευμένος από πάμφρακτον καί αβατον 
φραγμόν, πόλεων, κάστρων, μονών και πύργων, ασφαλισμένος στην φράκτη 
αυτάρκειά του δεν θεάται αισθητικά τον περιβάλλοντα κόσμο, αλλά τον 
αντιμετωπίζει πλέον μόνον χρηστικά, θεωρώντας τον είτε ως κατάρα είτε ως 
ευλογία. Έτσι, μεταβάλλεται η θέαση του τοπίου και κυριαρχεί η αντίληψη της 
περίφραξης και του περιορισμού. Για παράδειγμα, το εσωτερικό ενός κήπου με 
τις καλλιέργειές του προβάλλεται ως σημαντικότερο από την θέση του κήπου 
στον χώρο και την θέα που προσφέρει προς τα έξω48. Ο περίκλειστος χώρος 
των καλλιεργειών, των κάστρων, ακόμη ο φραγμός του σώματος, δηλαδή των 
αισθήσεων, προφυλάσσει και προστατεύει, οι δε θύρες αποτελούν ανοίγματα 
προς τον Παράδεισο μόνον για τους άγιους και τους ήρωες, ενώ για όλους τους 
άλλους στην καταστροφή, στην Κόλαση49.

Στον 7ο και 8ο αιώνα, σε μια εποχή «βαρβαρικών» επιδρομών, πρωτο
φανών πολιορκιών πόλεων, όπως της Θεσσαλονίκης και αυτής της ίδιας 
της Κωνσταντινούπολης, προσβολών της κυριαρχίας, καταπάτησης και 
καταστροφής των εδαφών της βυζαντινής επαρχίας, η βιβλική συμβολική 
του αμπελώνα και του φραγμού, τον οποίο παραβιάζει ο αγριόχοιρος, αποκτά 
όσο ποτέ άλλοτε επικαιρότητα. Η χριστιανική αυτοκρατορία ως άμπελών, 
γεώργιον, φυταλία που φυτεύτηκε από την δεξιά του Κυρίου προσβάλλεται 
επανειλημμένως και βάναυσα από τους βαρβαρικούς αγριόχοιρους, από τους 
εχθρούς καταπατητές και καταστροφείς της (Εικ. 5). Ο μυθικός Καλυδώνιος 
κάπρος που λυμαίνεται τις καλλιέργειες ή ο βιβλικός αγριόχοιρος που 
καταστρέφει την άμπελο αποτελούν στο εξής προσφιλέστατο συμβολισμό. Μια

47. Laiou, The Byzantine Village, 37, 42. Για το θέμα βλ. παραπάνω την σημ. 21.
48. Για τις μεσοβυζαντινές αντιλήψεις σχετικά με τους περιφραγμένους χώρους και τους 

κήπους, βλ. Η. Maguire, Paradise Withdrawn,'στο Byzantine Garden Culture, 24-35, και μάλιστα 31: 
the ideas of enclosure and confinement came to predominate. The medieval garden wanted to 
look inward rather than outward.

49. C. Galatariotou, Open space / closed space: the perceived worlds of Kekaumenos and 
Digenes Akrites, στο Μ. E. Mullett - D. C. Smythe (εκδ.), Alexios I Komnenos. Papers on the Second 

Belfast Byzantine International Colloquium (Belfast, 14-16 April 1989), Μπέλφαστ 1996, 303-328.
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Εικ. 5. Ο αγριόχοιρος στον αμπελώνα.
Στουτγάρδη, Württenbergische Landesbibliothek, ms. bib. Man. 23, φ.96β (10ος αι.).

(Φωτ. J. Le Goff, Un Moyen Âge en images, Παρίσι 2007, 220-221, αρ. 136).

επίσημη ή και απόκρυφη γραμματεία, που συνήθως υπηρετεί την αυτοκρα- 
τορική ιδεολογία, υιοθετεί τον συμβολισμό αυτό και με μυθολογικά αλλά 
κυρίως βιβλικά δάνεια καθιστά εμβληματική και διαχρονική την χρήση του 
αγριόχοιρου στον αμπελώνα για να εκφράσει την όποια επιβουλή κατά του 
χριστιανικού πληρώματος. Στους χρόνους του Ηρακλείου το αυτοκρατορικό 
γεώργιον το λυμαίνεται ο αβαρικός και περσικός σύαγρος. Σύμφωνα μάλιστα 
με αβαρικά και άλλα «βαρβαρικά» αρχαιολογικά ευρήματα ο αγριόχοιρος 
υπήρξε εμβληματικό στοιχείο στην πολεμική ζωή των λαών αυτών50. Είναι 
επίσης ενδιαφέρον ότι κατά την βυζαντινοπερσική σύγκρουση επί Ηρακλείου 
ο πέρσης στρατηγός και αργότερα βασιλιάς έφερε το όνομα Σαρβαραζάς που 
σημαίνει στα περσικά ο βασιλικός σύαγρος, ο αγριόχοιρος της σασανιδική$ 
αυτοκρατορίας, δηλαδή το ζώο το στενά δεμένο με τον ζωροαστρισμό51. 
Ποίηση και ιστοριογραφία του 7ου αιώνα θα αξιοποιήσουν κατά κόρον αυτή 
την προσωνυμία, περιγράφοντας πώς ο περσικός αγριόχοιρος προσπαθεί 
να σπάσει τον φράκτη και να καταστρέψει τον αμπελώνα, την χριστιανική

50. F. Daim, Avars and Avar archaeology. An introduction, στο H.-W. Goetz - J. Jarnut - W. 
Pohl - S. Kaschke (εκδ.), Regna and Gentes: The Relationship between Late Antique and Early Medieval 

Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World, Λέιντεν-Βοστόνη 2003,463- 570. Βλ. 
και για τον αγριόχοιρο στην βαρβαρική Δύση, G. Halsall, Warfare and society in the barbarian 
West, 450-900, Νέα Υόρκη 2003,165,170-176,195. Βλ. επίσης το ενδιαφέρον άρθρο με πλούσια 
σχετική βιβλιογραφία του Μ. Pastoureau, Chasser le sanglier. Du gibier royal à la bête impure: 
Histoire d’une dévaluation, στο Ο Ιδιος, Une Histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Παρίσι 

2004, 65-77.
51. C. A. Mango, Deux études sur Byzance et la Perse Sassanide, II Héraclius Sahrvaraz et la 

Vraie Croix, TM 9 (1985), 105-118· W.E. K(aegi), Shahrbaraz, ODB, 3,1887.
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αυτοκρατορία. Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα προσφιλές και κατά τους εικονο- 
μαχικούς χρόνους με μετατοπισμένους πλέον τους ρόλους, καθώς οι εικονο- 
μάχοι είναι οι αγριόχοιροι που λυμαίνονται την εκκλησία52.

Η αναλυτική περιγραφή του συμβολικού αυτού αμπελώνα με την 
χρησιμοποίηση ανάγλυφων εικόνων από την αγροτική καθημερινότητα των 
καλλιεργειών μάς επιτρέπει να αντλήσομε στοιχεία για τον τρόπο περίφραξης 
των αμπελώνων, για τους φραγμούς γενικότερα, τους περιβόλους και για την 
αντιμετώπιση της επιβουλής των θηρίων του δρυμού, για τον άγριον χοίρον ή 
αλλιώς μονιόν, χλούνην, συν, ύν και συαγρον53. Για παράδειγμα, σε παραλλαγές 
του Φυσιολόγου αναφέρεται ο άγριος μονιάς με όλες τις βιβλικές αναγωγές και 
την παραβολική χρήση του να κατατρώγει τα σταφύλια και να κατακόπτει τα 
κλήματα ερημώνοντας την άμπελο- εάν δε εΰρη αυτήν πεφραγμενην, ού δύναται 
είσελθεΐν εν αύτή, όμως θα επιχειρήσει να καταστρέψει τους φραγμούς54. Η 
αντιμετώπιση δε του αγριόχοιρου σε όλες τις περιπτώσεις είναι ανελέητη. Αν, 
όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχει μια ανθρώπινη διάσταση συνδιαλλαγής 
του καλλιεργητή με την αρκούδα, αντίθετα με τον σύαγρο δεν υπάρχει σχεδόν 
ποτέ προσπάθεια συνεννόησης, ούτε υποψία ανοχής και συνύπαρξης55.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς μια περίφραξη ορίζει τον ζωτικό χώρο του 
καλλιεργητή αποξενώνοντάς τον από την φύση και ταυτοχρόνως προστα- 
τεύοντάς τον από τα άγρια ζώα, όπως από τον αγριόχοιρο και την αρκούδα. 
Καθώς, όμως, τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από Βίους αγίων,

52. I. Anagnostakis, Paroinia en pourpre: le pouvoir d’ivresse et l’ivresse du pouvoir à 

Byzance, στο Olio e vino nell’alto Medioevo (Spoleto, 20-26.04.06) [SCIAM 54] (2007), 897-953, μάλιστα 
906-907· Η. Αναγνωςτακης, 0 βυζαντινός σινικός- πολιτισμός. Το παράδειγμα της Βιθυνίας, Αθήνα 2008, 
13-14. Βλ. και στον παρόντα τόμο το άρθρο της N. Koutrakou.

53. Από την πλουσιότατη χρήση του συμβολισμού δίδομε για παράδειγμα Νεόφυτός Εγκλειστος, 

Πανηγυρική Α', εκδ. Ν. Παπατριανταφυλλου-Θεοδωριδη - Θ. Ξ. Γιαγκου, στο I. Καραβιδοπουλος κ.ά (εκδ.), 
Αγίου Νεοφύτου τού ’Εγκλείστου Συγγράμματα, τόμ. 3, Πάφος 1999, 25.30-31: κατεστράφη τά 
δρύφακτα, καθηρέθη ό φραγμός καί ούχ άπλώς αύτήν έλυμήνατο υς έκ δρυμού άλλα καί σκύλακες 

άθεοι...· Θεόδωρός Προδρομος, 'Ιστορικά Ποιήματα, εκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromes, Historische 
Gedichte, Βιέννη 1974, ποίημα 45. 327-333: έοίκαμεν.,.κήπω δοκοΰμεν έμφερείς παναθλίφ, / 

όν σΰς απηνής είσιών σφοδρώ Βράσει/ όλεθρον είργάσατο τής εύδενδρίας /καί των πρασιών 

ήφάνισε τήνχάριν.
54. Φυσιολόγος (ψευδο-Βασιλείου), εκδ. F. Sbordone, Physiologus, Ρώμη 1936 (ανατ. 

Χιλντεσχάιμ 1976), 259-299, Περί μονιού αγρίου, κεφ. 12.
55. Στον γενικό αυτό κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως στον Βίο Τρύφωνος, AASS 

Nov. IV, 338BD, όταν στα μέρη της Καισαρείας ο Τρύφων πείθει αγριόχοιρο να απέλθει στο δάσος 
και περιτειχίζει οδοιπόρο από την επιβουλή.
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είναι αναμενόμενο να μας παραδίδονται πληροφορίες για θαυματουργή 
περίφραξη μιας καλλιέργειας ή για την εξημερωτική μετάλλαξη και εκδίωξη 
του αγρίου ζώου από τον άγιο. Οι πληροφορίες, βέβαια, αυτές επιδέχονται 
μια πιο πραγματολογική ανάγνωση. Έτσι, ενώ ως «γεγονότα» επιθυμίας 
-δηλαδή ως θαύματα- συνιστούν αφηγηματικά στοιχεία, εγκωμιαστικά προς 
τον άγιο και παιδευτικά προς ακροατές και αναγνώστες του Βίου, όμως με 
την εκλογίκευση του υπέρλογου μπορεί να μας προμηθεύσουν τεκμήρια 
για περιφράξεις, για ύπαρξη συγκεκριμένων αγρίων ζώων, των οποίων η 
θανάτωση ή εκδίωξη σημαίνει επέκταση καλλιεργειών και εκχερσώσεις. Είναι 
ενδιαφέρον να υπογραμμιστεί ότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις -εξαιρείται 
η σπάνια και παραδειγματική, παραδείσια συνύπαρξη με τα άγρια ζώα- οι 
ερημίτες είναι αυτοί ουσιαστικά οι εισβολείς στην άγρια φύση, την οποία 
εκχερσώνουν, «πολίζουν», καλλιεργούν. Συνεπώς, τα άγρια ζώα υποχωρούν, 
είναι αυτά που περιορίζονται στα ενδότερα των δρυμών και κρύβονται, εξού 
και περιγράφονται από τους Βίους να κατεβαίνουν για να τραφούν στην πιο 
κοντινή τους καλλιέργεια, αυτήν του μοναστηριού.

Ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ορολογία και την οριοθέτηση του χώρου 
δράσης των καλλιεργητών έναντι των άρκτων και των αγριόχοιρων στην 
Συροπαλαιστίνη, στα τέλη του 6ου αιώνα, είναι οι Βίοι του Συμεών του 
Στυλίτη του Νέου και του οσίου Κοπρίου. Ο όσιος Κόπριος, όταν συνάντησε 
στον κήπο της μονής αρκούδα να τρώει τα μαρούλια, την άρπαξε από το αυτί 
και την οδήγησε έξω από τον κήπο, την ασφάλισε με ευχή και έκτοτε το ζώο 
δεν ξαναενόχλησε τις καλλιέργειες56. Αρκούδα, που κατάφερε να εισέλθει 
νύχτα στους ποπζομένους κήπους της μονής, όπως ακριβώς αναφέρει ο Βίος 
του Συμεών, και να αρπάξει μια κολοκύθα, αδυνατεί να την μασήσει· δεν 
της το επέτρεψε ο Συμεών, ο οποίος στην συνέχεια περιχαράκωσε (ιδού εγώ 
περιχαρακώ τούς κήπους), περιέφραξε τους κήπους με το σημείο του σταυρού, 
ώστε όποιο θηρίο θα επιχειρούσε στο εξής να μπει θα πέθαινε από αόρατη 
πληγή. Έτσι, μια άλλη νύκτα, ένας αγριόχοιρος (σύαγρος), που κατέβηκε 
από το δάσος και όρμησε να μπει στον κήπο πηδώντας πάνω από τον 
φραγμό, βρέθηκε νεκρός με τα πίσω πόδια του έξω από τον φράκτη57. Και τα

56. Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Η. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantino- 
politanae, AAS5 Novembris 62, Βρυξέλλες 1902 (ανατ. 1985), 75-76. BHG τόμ. 2 (1957), 2081-2082. 
Επί λέξει αναφέρεται: on ταύτην άσφαλισάμενος... ούδέποτε ώρμησεν έν τω κήπω είσελθεΐν.

57. Βίος Συμεών Στυλίτου Νέου, εκδ. Ρ. van den Ven, La Vie ancienne de s. Syméon Stylite le Jeune, 
τόμ. 1 Βρυξέλλες 1962,155-56, κεφ. 176. Βλ. και Kaplan, Les hommes et la terre, 64· A.-M. Talbot, 

Byzantine Monastic Horticulture: The Textual Evidence, στο Byzantine Garden Culture, 57-59.
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δύο ζώα είναι βλαπτικά και ανεπιθύμητα αλλά, αν η αρκούδα εμποδίζεται ή 
εκδιώκεται, ο αγριόχοιρος θανατώνεται.

Αν ο Συμεών και ο Κόπριος περιφράζουν τους κήπους τους, αντίθετα, 
ο Θεόδωρος ο Συκεώτης (6ος-7ος αιώνας) στην μικρασιατική Γαλατία είναι 
αυτός που βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε σπήλαιο, περιορισμένος σε είδος 
φραγμού, σε κλωβό, όπου ασκείται δεχόμενος την επίσκεψη λύκου και επί 

τριετία αρκούδας. Ο βίος του, λοιπόν, χαρακτηρίζεται διά της εύτακτου καί 
ήμερωτάτης προς αύτόν παρουσίας άγριων ζώων, όπως σημειώνει ο βιογράφος 
του58. Μια αντίστοιχη συμπεριφορά αποδίδεται στον Ιωαννίκιο, ο οποίος στις 
μικρασιατικές και κυρίως βιθυνιακές του περιπλανήσεις, κατά τον 9ο αιώνα, 
χωρίς φραγμούς και περιορισμούς θαυματούργησε με πολλά φανταστικά 
ή υπαρκτά ζώα και ψώμιζε μάλιστα δύο αρκούδες προς φόβο και έκπληξη 
των επισκεπτών του59. Σε αντίθεση με τον Συμεώνα που τα διώχνει ή και 
τα θανατώνει, ο Θεόδωρος και ο Ιωαννίκιος, παρά την αναίδεια των ζώων 
-αναφέρεται κυρίως η αναίδεια του λύκου και του αγριόχοιρου- τα ταΐζουν 
και θα τους μιμηθούν στον 14ο αιώνα οι ρώσοι άγιοι Παύλος της Όμπνορα, 
Σέργιος του Ράντονεζ και στα νεότερα χρόνια ο Σεραφείμ του Σαρόφ.

Σε πολλές περιπτώσεις, παρά τους φραγμούς, παρά τις προφυλάξεις και 
τα μέτρα που μηχανεύονται οι καλλιεργητές, ο αγριόχοιρος, ο άγριος μονιός, 
κατορθώνει να καταβλάπτει τους καρπούς. Είναι η περίπτωση ενός ακόμη 
αγριόχοιρου που αναφέρεται στον Βίο του Συμεώνα του Στυλίτη του Νέου. 

Ο αγριόχοιρος κατέβαινε από το βουνό και κατέστρεφε (πραιδεύοντος) τις 
καλλιέργειες και ούτε τεχνάσματα ούτε φωνές τον φόβιζαν (μήτε μηχανάς μήτε 
φωνάς ανθρώπων φοβούμενος). Μπροστά στην τόση αγριότητά του (τοσαύτην 
αύτοϋ άγριότητα) οι μοναχοί κατέφυγαν στον άγιο για βοήθεια. Ο Συμεών, λοι
πόν, θα στείλει τον λέοντα από τα όρη της Λαοδικείας, με τον οποίο παρμδείσια 
συμβίωνε, να κατασπαράξει τον επιδρομέα μονιόν. Αργότερα, βέβαια, ο άγιος 
θα τιμωρήσει και αυτόν τον ίδιο τον λέοντα ως ατακτήσαντα: κατασπάραξε ένα 
μοσχάρι60. Διαπιστώνομε, λοιπόν, στα παραπάνω παραδείγματα την εφαρμογή

58. Βίος θεοδώρου Συκεώτου, εκδ. A.-J. Festugière, Vie de Théodore de Sykeôn, τόμ. 1, Βρυξέλλες 
1970,28 §30.11-36.

59. Βίος Ιωαννικίου, Vita Sancti Ioannicii, auctore Saba monacho, AASS, Novembris, τόμ. 
Ill, Βρυξέλλες 1894,367AB (BHG 935} Altera Vita Sancti Ioannicii, auctore Petro monacho, AASS, 
Novembris, τόμ. Ill, Βρυξέλλες 1894, 414A (BHG 936). Βλ. επίσης Τ. Pratsch, Der hagiographische 

Topos: griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit, Βερολίνο 2005, 287-288.
60. Βίος Συμεών Στυλίτου Νέου, κεφ. 182-185.
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της αρχής της επιβίωσης του Βυζαντινού ανθρώπου -«εσύ ή εγώ»- αλλά και 
την ζωόφιλη παραδειγματική στάση -«και εσύ και εγώ»- με τονισμένη την 
διαφορά (τα ζώα θεωρούνται αναιδή). Οι δύο αυτές στάσεις, αλλά και όσες θα 
μελετήσομε αμέσως παρακάτω, χαρακτηρίζονται από την ανθρωποκεντρική 
αποδοχή της διαφοράς ή της διαίρεσης του ανθρώπου από το φυσικό του 
περιβάλλον. Μόνον που η διαίρεση οδηγεί στην αναίρεση, δηλαδή την 
θανάτωση.

Η αναφερθείσα σχέση των αγίων με τα ζώα, καθώς αποτελεί μια σταθερά 
σε πολλούς βίους, θα μπορούσε να θεωρηθεί, και ώς ένα βαθμό είναι, κοινός 
τόπος της αγιολογικής αφήγησης με στόχο να εξαρθεί η εξημερωτική και 
θαυματουργή δράση του βιογραφούμενου αγίου. Όσο και αν τούτο ισχύει, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλά στοιχεία έχουν την πραγματολογική τους 
αξία και θα μπορούσαν να μας πληροφορήσουν για τις αντιλήψεις, για τις 
καλλιέργειες, για την σχέση χλωρίδας και πανίδας, την χρήση ή υποταγή, 
εκδίωξη ή εξολόθρευση των αγρίων ζώων61. Για την χρήση των αγρίων ζώων 
ως μεταφορικών μέσων ενδιαφέροντα στοιχεία προσφέρει π.χ. η θρυλούμενη 
χρησιμοποίηση της αρκούδας αντί όνου, θέμα που συναντούμε στον Βίο του 
οσίου Κοπρίου. Ο όσιος ευρισκόμενος στο όρος υποχρέωσε την αρκούδα, 
που του πλήγωσε τον όνο, να μεταφέρει εκείνη τα ξύλα62. Η χρήση, επίσης, 
άλλων αγρίων ζώων ως μεταφορικών εφημολογείτο στον 14ο αιώνα, όπως 
για παράδειγμα για τον πατριάρχη Αθανάσιο, που κατηγορήθηκε ότι φόρτωσε 
λύκο με λαχανικά -κατά μια άποψη λυκάνθρωπο- και τύφλωσε γάιδαρο 
(ή έκοψε τα αυτιά του) γιατί μπήκε και κατάστρεψε τον κήπο της μονής63.

61. Για to θέμα βλ. γενικά Ρ. Boglioni, Il Santo e gli animali nell’alto medioevo, στο L'uomo 
di fronte al mondo animale nell’alto medioevo [SCIAM 3l], Σπολέτο 1985, 935-993· M. Montanari, 

Uomini e orsi nelle fonti agiografiche dell’alto medioevo, στο B. Andreolli - M. Montanari (εκδ.), 
Il bosco nel medioevo, Μπολόνια 1988, 55-72 (= Symbole des Alltags - Alltag der Symbole: Festschrift 

/tir Harey Kühnei zum 65. Geburtstag, εκδ. G. Blatschitz κ.ά., Γκρατς 1992, 571-588)· C. Santschi, Des 

ermites et des ours: étude sur les ermites de Suisse orientale, Γενεύη 2004.
62. Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, 75-76. Ενδέχεται η ιστορία να είναι μερικώς 

μεταγενέστερη του χρόνου δράσης του οσίου.
63. Γεώργιος Παχυμερης, Συγγραφικάi Ίστορίαι, εκδ. Α. Fahler, Georges Pachymérès, Relations 

Historiques, τόμ. 3, Παρίσι 1999, Vili.14,161.9-16· A. Failler, La version brève des Relations Historiques 
de Georges Pachymérès, τόμ. 2, Παρίσι 2002, 34. Βλ. και γενικότερα St. Efthymiadis, Animals in and 
out of Town: Their Use in Byzantine Historical Narratives, στο Fauna and Urban Space, A three- 
day conference organised by The Department of Medieval Studies Central European University 
in Budapest Hungary 17th-19th March 2008 (abstracts: http://www.beasts-in-the-woods.org/ 
abstracts.html).

http://www.beasts-in-the-woods.org/
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Εικ. 6. Η αρκούδα μεταφέρει τις αποσκευές του Αγίου Αμάνδου. Μικρογραφία χφ. με τον Βίο του
αγίου Αμάνδου. Valenciennes, Bibliothèque municipale, ms. 500, φ. 61α (12ος αι.).

Πάντως, η θρυλούμενη χρησιμοποίηση της αρκούδας ως μεταφορικού μέσου 
υπήρξε θέμα ιδιαίτερα προσφιλές στην δυτική αγιολογία (Εικ. 6)Μ. Αλλά και 
στην βαλκανική αγιολογία το θέμα της ζευγμένης αρκούδας αξιοποιείται στα 
θαύματα του οσίου Ναούμ, του οσίου Θεοφάνη της Νάουσας και του οσίου 
Νικάνορα: η αρκούδα παίρνει τη θέση του υποζυγίου που είχε κατασπαράξει 
ή πληγώσει, δηλαδή αντικαθιστά το γαϊδουράκι που κουβαλούσε υλικά για 
κτίσιμο (Εικ. 7α, β)64 65. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τους μεσοβυζαντινούς 
χρόνους -σε αναντιστοιχία με τα νεότερα χρόνια- δεν διαθέτομε, από όσο 
γνωρίζω, πληροφόρηση για αρκούδες στην ελληνική χερσόνησο, εξαιρούμενης 
της Θράκης66.

64. Βλ. σχετικά στα έργα A. Bihay, L’ours au Moyen Âge, Βρυξέλλες 2003-2004· R. E. Bieder, 

Bear, Λονδίνο 2005- Santschi, Des ermites et des ours, ό.π.· M. Pastoureau, L’ours. Histoire d’un roi 

déchu, Παρίσι 2007.
65. Βλ. σχετική βιβλιογραφία E. Drakopoulou, στο Icons from the Orthodox Communities of 

Albania. Collection of the National Museum of Medieval Art, Korce (εκδ. A. Tourta), Θεσσαλονίκη 2006, 
111-112, αρ. 35. Πάντως, εκτιμώ ότι το θέμα μάλλον προέρχεται από την Κεντρική Ευρώπη 
και αξιοποιείται στην βαλκανική κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Επίσης, πληροφορίες, 
αρκετά νεότερες, για σχέση των νέων αυτών αγίων με αρκούδες υπάρχουν στα παρακάτω έργα: 
Αρχιμ. Παλαμας Κυριλλιδης, Ξενάγηση στην Ιερά και Σεβασμία Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σκήτεως 

Βέροιας, Ν. Νικομήδεια Ημαθείας 2001- Σ. I. Μπαλατςουκας, Οι Άγιοι και το φυσικό περιβάλλον, 

χ.χ. Για τα πολύ μεταγενέστερα θαύματα με αρκούδες του άγιου Νικάνορα, στο Άγιος Μηνάς, 
τριμηνιαία έ'κδοσις τής ίεράς μητροπόλεως Καστοριάς, τεύχος 39 (Απρίλιος-Ιούνιος 2009), 5-7.

66. Η ζωοαρχαιολογία σίγουρα μπορεί να προσφέρει την ελλείπουσα πληροφόρηση. Βλ., 
πάντως, Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 417-418, όπου, όμως, ο αναφερόμενος Όλυμπος είναι ο Βυθινικός και
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Εικ. 7α. Εικόνα του αγίου Ναούμ (18ος αι.). Τίρανα, Εκκλησία του Ευαγγελισμού. 
(Φωτ. Icons from the Orthodox Communities of Albania, 111-112, ap. 35).

Εικ. 7β. Λεπτομέρεια από την εικόνα του αγίου Ναούμ 
με την επιγραφή ΖΕΥΓΗ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΜΑΞΗ (18ος αι.).
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Για την Καλαβρία, σε κατάφωρη αναντιστοιχία με την απουσία αρκού
δων κατά τα νεότερα χρόνια, διαθέτομε μαρτυρίες για ύπαρξή τους κατά τους 
μεσοβυζαντινούς χρόνους. Σε Βίους ιταλιωτών αγίων η λυμαντική δράση 
του αγριόχοιρου και της αρκούδας, μολονότι αποτελεί τελικά κοινό τόπο, 
χρησιμεύει σήμερα στους ιστορικούς της ιταλικής πανίδας για να υποστηρίξουν 
την ύπαρξη αυτών των αγρίων ζώων στην μεσαιωνική Νότια Ιταλία67. Επίσης, 
οι κήποι που καταπατούνται, τα όσπρια, οι οπώρες, τα μελισσοφατνία που 
κλέβονται από την καλαβρέζικη αρκούδα και τον αγριόχοιρο, οι ασφαλισμένοι 
χώροι στους σκαμμένους βράχους και στα αλώνια, όπου αποθηκεύονται τα 
σιτηρά και τα κρασιά, αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για τις καλλιέργειες 
και τις αγροτικές πρακτικές της περιοχής68. Στον Βίο του Ηλία του Σπηλαιώτη 
άρκτος κατεβαίνει από το απέναντι στην μονή όρος και τρώγει το μέλι από τις 
κυψέλες. Σε αντίθεση με τον πνευματικό πατέρα του Κυρίλλου του Φιλεώτη 
του 11ου αιώνα, για τον οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω, ο Σπηλαιώτης του 
9ου-10ου αιώνα θα απευθύνει τον λόγο στην αρκούδα και θα την πείσει ότι 
δεν πρέπει να κλέβει τους κόπους των μοναχών. Πρόκειται για μια εποχή 
που ακόμη παράγει “πολύ” θαύμα69 και πιστεύει, τουλάχιστον στα μοναστικά 
της κέντρα, στην προπτωτική, στην προ της πτώσεως συνεννόηση ζώων και 
ανθρώπου έν τω παραδείσιο.

όχι ο Μακεδονικός. Για τα υστεροβυζαντινά χρόνια δίδεται η πληροφορία από τον Κυριάκο τον 
Αγκωνίτη για ύπαρξη αγριόχοιρων και αρκούδων στην Πελοπόννησο, βλ. Νέος Έλληνομνήμων 5 
(1908), 418-419 και Π. Καλοναρος, Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, τόμ. 1-2 Αθήνα 1941 (επανατ. 1970), 
τόμ. 1, 82 σημ. στχ. 1420 και τόμ 2, 39 σημ. στχ. 111. Επίσης, D. A. Zakythinos, Le Despotat grec de 
Morée 1262-1460, édition revue et augmentée par Chryssa Maltezou, II, Variorum Reprints, Λονδίνο 
1975, 246-247. Για την περιγραφή της Πελοποννήσου βλ. R. Sabbadini, Ciriaco d’Ancona e la sua 
descrizione del Peloponneso trasmessa da Leonardo Botta, στο Miscellanea Ceriani, Μιλάνο 1910, 

183-247.
67.. U. d’ Andrea, Catture ed uccisioni di orsi e lupi in provincia di Chieti durante i secoli passati, 

Tipografia Abbazia di Casamari (Fr), 1988· C. Guaco, Zoonimi e fauna del Matese, Isernia, 1995· L. 
Mammarella, Orsi e serpenti ed altra fauna selvaggia d’Abruzzo, Ρώμη 1992- A. Pesavento, La presenza 
del cervo e dell’orso in provincia di Crotone, La Provincia 20-21/2004 και Area Locale 6 (2004), 8-9 
και http://www.storiadellafauna.it/scaffale/testi/pesave/Crotone3.html.

68. Για το θέμα βλ. γενικότερα Ρη. Ditchfield, La culture matérielle médiévale. L’Italie méridio

nale byzantine et normande, Ρώμη 2007.
69. Για την μετά τον 10ο αιώνα συζητούμενη και καταγραφόμενη, ακόμη και στους βίους 

αγίων, έκπτωση του θαύματος βλ. Η. Αναγνωςτακης, Τροφικές δηλητηριάσεις στο Βυζάντιο. 
Διατροφικές αντιλήψεις και συμπεριφορές 6ος-11ος αι., στο Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι, 
Πρακτικά Ημερίδας, Περί της διατροφής στο Βυζάντιο (Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρ. 2001), επιμ. Δ. 
Μπακιρτζη-Παπανικολα, Αθήνα 2005, 84-86 και βιβλιογραφία 104 σημ. 108.

http://www.storiadellafauna.it/scaffale/testi/pesave/Crotone3.html


220 ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Αξίζει να παρουσιασθεί η σχέση του Σπηλαιώτη με την αρκούδα αναλυ

τικότερα. Η αρκούδα περιγράφεται ως δεινόν θηρίον που έκλεβε συχνά τις 
πήλινες κυψέλες (συλοΰσα άπό των αγγείων των μελισσών), έφευγε ανενόχλητη, 
τις έσπαζε και έτρωγε το μέλι. Σημειωτέον ότι για να προστατεύονται από τις 
κλοπές και τα λυμαντικά ζώα οι κυψέλες περιβάλλονταν συνήθως από φράκτη 
ή από πετρόκτιστο τοιχίο και ο περιφραγμένος αυτός χώρος στα νεότερα 

χρόνια εκαλείτο «μελισσομάντρι» ή «μελισσόκηπος». Τα Γεωπονικά, μάλιστα, 
αναφέρουν πώς θριγκίον περιοικοδομήσαι έξ άραιών λίθων, περίβολο με πολλές 
θυρίδες για να μπαινοβγαίνουν οι μέλισσες70. Ο Σπηλαιώτης, λοιπόν, όταν 
είδε την αρκούδα να κατέρχεται μια μέρα για να κλέψει μέλι πιθανότατα από 
κάποιο μελισσόκηπο, αποφάσισε να την αντιμετωπίσει. Με αυστηρή φωνή 
την επέπληξε λέγοντάς της ότι είναι αναίσχυντη που κλέβει τους κόπους 
των μοναχών και την διέταξε να φύγει και να μη επιστρέψει ποτέ πλέον. Και 

το θηρίο ώσπερ λογική φύσις εύαισθήτως δεξαμενή την παραγγελίαν τού 'Αγίου, 
κατέβασε το κεφάλι και έφυγε τεταπεινωμένον καί κατησχυμμένον71. Ανθρώπινα 
αισθήματα και λογικές συμπεριφορές προβάλλονται πάνω στην αρκούδα. 
Τούτο διευκολύνεται και από το γεγονός ότι η αρκούδα θεωρείται ζώον συνετό, 
που μοιάζει κατά πάντα στον άνθρωπο, βαδίζει όρθιο και έχει τα ίδια μέλη με 

αυτόν: 'Άρκτος θηρίον έστί, ζώον δασύ καί νωθρόν, κατά πάντα έοικός τώ άνθρωποι, 
συνετόν καί όρθά βαδίζειν θέλων. Τούτου τού ζώου έκαστον μέλος πεποίηται προς 
έκαστον μέλος τού ανθρώπου72. Η αντιμετώπιση, λοιπόν, της αρκούδας από τον 
Σπηλαιώτη χαρακτηρίζεται ακριβώς από τον ανθρωποκεντρισμό, που τον 
γνωρίζομε στην ακραία του μορφή στην Ιταλία του 6ου αιώνα από την διήγηση 
του Γρηγορίου του Διαλόγου για την αρκούδα-βοσκό σε κοπάδι στην Νόρσια 
της Ούμπριας73. Η αντιμετώπιση αυτή, η προβολή δηλαδή στο ζώο ανθρώπινων 
αναγκών και ηθικών φραγμών, όσο κι αν χαρακτηρίζεται από ζωοφιλία και

70. Γεωπονικά, 15. 2.9 . Βλ. και Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 297-298.
71. Βίος όσιου Ήλιου Σπηλαιώτου (BHG 581), AA5S Sept. Ill, 867Α- Pesavento, La presenza del 

cervo e dell’orso, 8-9.
72. Κυρανίδες, εκδ. D.V. Kaimakes, Die Kyraniden, Μαιζενχάιμ αμ Γκλάν 1976, 2.1. Για την 

από την αρχαιότητα πίστη στην ένωση ανθρώπων με αρκούδες και την γέννηση παιδιών βλ. Α. 
Miquel, Les Arabes et l’ours, Χαϊδελβέργη 1994, 60-68 και Pastoureau, L’ours, 87-118.

73. Grégoire le Grand, Dialogues, III15, εκδ. A. de Vogue, γαλλική μετάφραση P. Antin, Sources 
Chrétiennes, τόμ. 251, 260, 265, Παρίσι 1978-1980. Βλ. εκτενή σχολιασμό A. Borst, Lebensformen 

im Mittelalter, Φραγκφούρτη-Βερολίνο 1973 και ιταλική μετάφραση Forme di vita nel Medioevo, 
Νεάπολη 1990, 215-219- Pastoureau, L’ours, 139-143. Επίσης, για τις αρκούδες και το μέλι βλ. 
Grégoire le Grand, Dialogues, III 26 και Montanari, Uomini e orsi nelle fonti agiografiche, 61.
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σεβασμό, είναι άσχετη με τον οικοβιοκεντρισμό, όπως επαναλαμβάνεται 
τελευταία κυρίως από θεολογικούς κύκλους. Ο ανθρωποκεντρισμός πρεσβεύει 
ότι τα ζώα υπάρχουν μόνο σε σχέση με τον θεό και τον άνθρωπο και δεν τους 
αναγνωρίζει τελικά παρά «εργαλειακή» αξία. Η οικοκεντρική προβληματική, 
αντίθετα με την ανθρωποκεντρική, πρεσβεύει ότι η φύση έχει εγγενή αξία και 
δεν χρειάζεται ούτε άνθρωπο ούτε θεό για να της την αναγνωρίσει ή να της 
την αποδώσει74.

Πάντα στη μεσοβυζαντινή Καλαβρία μια ακριβώς όμοια ιστορία με αυτήν 
του Σπηλαιώτη επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τον Βίο των οσίων Χριστοφόρου 
και Μακαρίου των Σικελών. Παρά την φύλαξη των καλλιεργειών ακόμη και 
τις νύχτες, μια άρκτος λυμαίνεται τα όσπρια που είχαν σπείρει οι μοναχοί 
σε ξεχερσωμένο, υλοτομημένο χώρο. Ο Χριστόφορος, όταν με την σειρά του 
αναλαμβάνει να φυλάξει τις καλλιέργειες, ομιλεί στην αρκούδα. Η ερώτηση 
μάλιστα που της απευθύνει εμπεριέχει την αμφιβολία για την αντιμετώπισή 
της, μια αντιμετώπιση που μόνο σε μια αρκούδα είναι δυνατή και σχεδόν 
σπάνια σε άλλο λυμαντικό ζώο. Είναι ως να απευθύνεται σε άνθρωπο με 
λογική, αισθήματα και ηθική, όταν την ερωτά αν είναι σταλμένη από τον θεό 
για να τους τιμωρήσει ή αν είναι δική της επιλογή η αδικία που πράττει στους 

μοναχούς: Ή Sé άρκτος ταΰτα άκούσασα παρά του γέροντος, την κεφαλήν κάτω 
κλείνασα, ώς οΐά τις λογική φύσις, ήσθετο των λεγομένων, αίδεσθεΐσα τοϋ μεγάλου 
τά ρήματα καί τήν άρετήν■ καί άπ εκείνης της ώρας ούκ έτι έφάνη έν τοίς όρίοις 
έκείνοις, άλλα καταλίψασα τον ίδιον φωλεόν άπεδήμησεν έν έτέροις τόποις. Η άρκτος 
συναισθάνεται ως αμαρτωλός άνθρωπος την αδικία, αισχύνεται για την πράξη 
της και πείθεται να μετακομίσει75. Μια όμοια αντιμετώπιση αρκούδας που 
επίσης τρώγει τα μελίσσια των μοναχών παραδίδεται στον Βίο του Φαντίνου 
του Νέου του 10ου αιώνα. Οι μοναχοί οπλίζονται για να την εξοντώσουν,

74. Για τα παραπάνω, A. Næss, Ecology, community and lifestyle, Cambridge University 
Press 1989, και μάλιστα 164-165- T. Regan, Animal Rights, Human Wrongs: An Introduction to Moral 
Philosophy, University of California Press 1983- 0 Ιδιος, Empty Cages: Facing the Challenge of Animal 

Rights, Μέριλαντ 2005. Για τα στοιχεία ταυτότητας μιας βυζαντινής περιφέρειας, τα οποία 
περιέχονται στα λόγια και την συμπεριφορά του Σπηλαιώτη, και για τα θηρία τοϋ καλάμου, Α. 
Guillou, Processus identitaire d’une périphérie, στο 0 Ιταλιώτης ελληνισμός από τον Ζ' στον ΙΒ' 
αιώνα, Αθήνα 2002,163-179 και ειδικά 176-179.

75. Βίος οσίων Χριστοφόρου καί Μακαρίου, εκδ. I. Cozza-Luzi, Historia et laudes ss. Sabae et 

Macarii, Ρώμη 1893, κεφ. 15. Για την αγάπη της αρκούδας στα όσπρια υπάρχει και η παρομοίωση 
ανθρώπου που τρώγει θέρμια ώς άρκος, βλ. Βίος Συμεών σαλοΰ, εκδ. A.-J. Festugière - L. Rydén, 

Léontios de Néapolis, Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre, Παρίσι 1974, 87.
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όμως ο όσιος (άλλος Άδάμ προ τής παρακοής γεγονώς) την προειδοποιεί για 
τον θάνατο που την περιμένει και την πείθει να μην επανεμφανισθεί στην 
περιοχή76. Ο Φαντίνος, επίσης, σε μια άλλη περίπτωση ηρέμησε με τον λόγο 
του και έδιωξε μακριά πεινασμένους αγριόχοιρους που τους συνάντησε στο 
δάσος να τρώνε τα αγριάπιδα και οι οποίοι τον κυκλώσανε απειλητικά77.

Από τα παραπάνω παραδείγματα αυτό που θεωρώ τελικά ότι προκύπτει 
ως σημαντικό, μεταξύ άλλων, περισσότερο και από την πειθώ των λόγων 
του μοναχού, που βεβαίως συμβολίζει τον έλεγχο του ανθρώπου πάνω στην 
φύση78, είναι η απόλυτη ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των ζώων και ειδικά 
της αρκούδας. Συνάγεται, επίσης, η συντελούμενη καθαίρεση και εκδίωξη του 
βασιλέα της ευρωπαϊκής Φύσης έν έτέροις τόποις79 αλλά και πώς η παραβίαση 
των ορίων του φραγμού μετατρέπεται σε παραβατικότητα. Πρόκειται, εξάλλου, 
για την πλέον προσφιλή παραβολική χρήση του φραγμού στις κατηχήσεις 
και στα θεολογικά έργα. Όμως, εδώ οι φραγμοί αλλάζουν ρόλους, καθώς 
η εκδίωξη δημιουργεί περιορισμό δράσης και οι αρκούδες είναι αυτές που 
σταδιακά περιορίζονται στους δρυμούς μέχρι την τελική εξαφάνισή τους. Η 
αρκούδα παντού εκδιώκεται, αναγκάζεται να φύγει μπροστά στις εκχερσώσεις 
και τις νέες καλλιέργειες, για τις οποίες κάνουν λόγο οι Βίοι. Αν στην ύστερη 
αρχαιότητα οι αρκούδες εξαφανίζονται σταδιακά από τις πόλεις -κυρίως 
η τιμωρός και στα θεάματα χρήση τους-, στους μέσους χρόνους αρχίζει η 
υποχώρηση και εξαφάνισή τους από τον ίδιο το φυσικό τους χώρο80. Βέβαια, η 
τιμωρός αρκούδα συνεχίζει να υπάρχει στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 
Έτσι, πάντα στον Βίο του Ηλία του Σπηλαιώτη, σε ένα άλλο επεισόδιο, υπάρχει 
η θηριώδης πλευρά του ζώου μακράν και πέραν της παραδείσιας συνύπαρξης ή

76. Βίος οσίου Φαντίνου τοΰ Νέου, εκδ. E. Follieri, La vita di san Fantino il Giovane, Βρυξέλλες 
1993, § 24. Η. Αναγνωςτακης, Βυζαντινή μελωνυμία και μελίκρατος πότος. Αντιλήψεις για τη 
χρήση των μελισσοκομικών προϊόντων στο Βυζάντιο ώς τον 11ο αιώνα, στο Η Μέλισσα και τα 

προϊόντα της, ΣΤ Τριήμερο Εργασίας (Νικήτη, 12-15 Σεπτ. 1996), ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα 2000,172-173.
77. Βίος οσίου Φαντίνου τοΰ Νέου, § 12.
78. Α.-Μ. Talbot, Byzantine Monastic Horticulture: The Textual Evidence, στο Byzantine 

Garden Culture, 57-59.
79. Pastoureau, L’ours, 123 κ.ε.
80. Pastoureau, L’ours, 125-131. C. Gaspar, Tracing the Elusive Bears of Late Antique Antioch: 

The damnatio ad bestias in the Life of St. Symeon the Elder Stylite, στο Fauna and Urban Space, 
A three-day conference organised by The Department of Medieval Studies Central European 
University in Budapest Hungary 17th-19th March 2008 (abstracts: http://www.beasts-in-the- 
woods.org/abstracts.html).

http://www.beasts-in-the-woods.org/abstracts.html
http://www.beasts-in-the-woods.org/abstracts.html
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συνδιαλλαγής. Εδώ πλέον η ανθρώπινη παραβατικότητα που δεν είναι εγγενής, 
όπως πρεσβεύει η δυτική θεολογία, αλλά υπόθεση ανθρώπινης επιλογής81, 
τιμωρείται από την αρκούδα. Στα της άγιας Άγάθης μέρη μια αρκούδα τιμωρεί 
οινόφιλο μοναχό που αθέτησε τις εντολές και μόλις είχε βγει από το καπηλειό: 
τον καταξέσκισε σε όλο του το κορμί αφήνοντας τον ημιθανή και με κομμένο 
το αυτί82. Η τιμωρός αυτή αντίληψη υπάρχει, όπως ήδη διαπιστώσαμε, και 
στην διττή ερώτηση του Χριστοφόρου προς στην αρκούδα που κατάστρεφε τα 
όσπρια. Πρόκειται για μια δράση της τιμωρού άρκτου πολύ διαφορετική από 
αυτήν της αρκούδας στην αρένα κατά το damnatio ad bestias των χριστιανών 
μαρτύρων και τις θηριομαχίες στις πρωτοβυζαντινές πόλεις83.

Στα επόμενα παραδείγματα από Βίους αγίων του 11ου αιώνα και εξής, με 
τα οποία θα ολοκληρώσομε την επισκόπηση των βυζαντινών αντιλήψεων για 
την αρκούδα και τον αγριόχοιρο, διαπιστώνεται μια σημαντική μετατόπιση, 
καθώς ο ίδιος ο άγιος είναι πλέον επιφυλακτικός και πραγματιστής μπροστά 
στον κίνδυνο του αγρίου ζώου. Πρόκειται για μια διαφορετική πρόσληψη της 
αρκούδας, όπως αυτή για παράδειγμα στον Βίο του Λαζάρου του Γαλησιώτη. 
Η αρκούδα, που συναντά ο όσιος μέσα στην ομίχλη κατά την ανάβασή του στο 
Αργαίο όρος στην Καππαδοκία, εκλαμβάνεται ως δαιμονικός πειρασμός. Ο 
όσιος, αν και πέφτει κυριολεκτικά πάνω της και την αγγίζει, προσποιείται πως 
την αγνοεί. Και οι δύο, θηρίο και όσιος, συνεχίζουν χωριστά τον δρόμο τους 
στο καππαδοκικό όρος84. Σε μια άλλη περίπτωση, πάντα στον ίδιο Βίο, κοντά 
στην Έφεσο στην περιοχή του όρους Γαλησίου, όπου ο όσιος ασκήτευε πάνω 
σε στύλο, μοναχός που τον επισκέπτεται διηγείται έντρομος ότι συνάντησε 
κατά την αναβασή του δύο αρκούδες να παλεύουν. Στην απορία του μοναχού 
γιατί δεν τον έβλαψαν ο όσιος Λάζαρος ερμηνεύοντας το συμβάν κατά τρόπο 
απολύτως φυσιοκρατικό, πέραν του θαύματος, απαντά: αν κάποιος δεν

81. Για το θέμα αυτό με βάση τον Βίο του Σπηλαιώτη, Guillou, Processus identitaire, 

176-179.
82. Βίος όσιου Ήλιου Σπηλαιώτου (BHG 581), AASS Sept. Ill, 867Β. Για την τοπογραφία του 

Βίου, St. Caruso, La «χώρα Σαλινών» nell’agiografia storica italo-greca, στο Ad Contemplandam 

Sapientiam. Studi di Filologia, Letteratura Storia in memoria di Sandro Leanza, Καταντζάρο 2004, 
55-96, για την Sant Agata με όλη την σχετική βιβλιογραφία 61 σημ. 41 και τα σχετικά με την 
αρκούδα 84, 87-88.

83. Gaspar, Tracing the Elusive Bears, ό.π.
84. Βίος Λαζάρου Γαλησιώτου, εκδ. Η. Delehaye, AASS Novembris, τόμ. 3, Βρυξέλλες, 1910 

(ανατ. Culture et Civilisation, 1965), 517.B-C: καί ούτε αυτός ούτε εκείνη ησθοντο έτερος τής τοϋ 
έτερον βαδίσεως, έως ου έλθόντες άλλήλοις προσέκρουσαν.
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επιχειρήσει να τους κάνει κακό, αυτές δεν επιτίθενται (εάν μή τις έπιχεφήσειε 
τοΰ κακώσαι αύτάς, ούχ όρμώσι κατ’ αύτοΰΥ5. Διαπιστώνεται, λοιπόν, η μετάβαση 
από τη θαυμαστή προπτωτική συνύπαρξη στον αναπόφευκτο πραγματισμό. 
Από την αρκούδα που υπακούει και υποτάσσεται στην αρκούδα πειρασμό ή 
άγριο θηρίο. Έχομε, δηλαδή, μεταβεί σε μια αντιμετώπιση που χαρακτηρίζεται 
από την έκπτωση του θαύματος και τον πραγματισμό της επιβίωσης85 86. Εδώ 
πλέον το άγριο ζώο, η αρκούδα εν προκειμένω, χρειάζεται προσοχή, πρέπει 
να αποφεύγεται, να αγνοείται γιατί, αν το πειράξεις, θα σε βλάψει. Τούτο 
διαπιστώνεται εναργέστερα στο τελευταίο παράδειγμα φραγμών και άρκτων, 
σε αγιολογικό κείμενο της εποχής των Κομνηνών.

Στην Φιλέα της ΝΑ Θράκης, στην επαρχία Δέρκων, μόλις λίγα χιλιόμετρα 
από τον Εύξεινο Πόντο, η οικογένεια του οσίου Κυρίλλου του Φιλεώτη 
(1016-1110), αλλά και η μονή που ίδρυσε στα τέλη του 11ου αιώνα ο αδελφός 
του με τις χορηγίες του Αλεξίου Κομνηνού, είχαν τους αμπελώνες τους, ένας 
μάλιστα αμπελώνας της μονής προστατευόταν από τον απαραίτητο φραγμόν87. 

Ας επαναληφθεί ότι στον Βίο του Κυρίλλου καλείται φραγμός τόσο ο τοιχισμέ
νος περίβολος της μονής όσο και ο φράκτης του αμπελώνα της88. Αλλά, όπως 
επίσης αναφέρθηκε εισαγωγικά, όλα τα περιβόλια ή όλοι οι αμπελώνες δεν 
είχαν φραγμούς. Έτσι και σε μια άλλη περίπτωση στον ίδιο Βίο, όταν γίνεται 
λόγος για τους οικογενειακούς αμπελώνες του Κυρίλλου στην περιοχή της 
Φιλέας, δεν αναφέρεται τίποτε για φραγμούς, εν αντιθέσει με τον αμπελώνα 
της μονής89. Και τούτο σε μια εποχή που σύμφωνα με τον βιογράφο άγρια ζώα, 

αγριόχοιροι δαιμονικοί (σύαγρος ερημικός εχων τούς οφθαλμούς αιματώδεις90) και 
ειδικά μια άγρια αρκούδα, λυμαίνονταν την γύρω περιοχή. Μια άγρια, λοιπόν, 
αρκούδα ταλαιπωρούσε τον πνευματικό πατέρα του Κυρίλλου στον Βόσπορο, 
ούτε πενήντα χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, στην Νεάπολη του 

Στενού, στην μονή του Αγίου Φιλίππου: έκλεβε τα λιγοστά μελισσοφάτνια, τις

85. Βίος Λαζάρου Γαλησιώτου, 529-530 και 594EF (Βίος από πατριάρχη Γρηγόριο Β').
86. Αναγνωςτακης, Τροφικές δηλητηριάσεις στο Βυζάντιο, 84-86.
87. Βίος Κυρίλλου τοΰ Φιλεώτου, εκδ. É. Sargologos, La Vie de Saint Cyrille le Philéote moine 

byzantin (+1110) [Subsidia hagiographica 39], Βρυξέλλες 1964, 99-100 κεφ. 19 § 2, 256-257 κεφ. 
54 § 2. Για την θέση της μονής, Μ. Kaplan, In search of St Cyril’s Philea, στο M. Mullett - A. Kirby 

(εκδ.), Work and Worship at the Theotokos Evergetis, 1050-1200, Μπέλφαστ 1997,213-221 και για τους 
αμπελώνες 218-219.

88. Βίος Κυρίλλου τοΰ Φιλεώτου, 118 κεφ. 25 § 2, 256-257 κεφ. 54 § 2.
89. Βίος Κυρίλλου τοΰ Φιλεώτου, 99-100 κεφ. 19 § 2.
90. Βίος Κυρίλλου τοΰ Φιλεώτου, 208 κεφ. 43 § 3.
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Εικ. 8. Ο Δαβίδ με την αρκούδα. Ψαλτήριο Βασιλείου.
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας gr. Ζ.17 (=421), φ. 4β (11ος αι.). 

(Φωτ. εκδ. S. Gentile, Oriente Cristiano e Santità, Βενετία 1998,158).

κυψέλες του91. Μετά από μια πρώτη συνδιαλλαγή (θέμα που διαπιστώνεται και 
σε άλλες περιπτώσεις συνάντησης ασκητών με άρκτους), ο μοναχός ως άλλος 

Δαβίδ ή Διγενής την συντρίβει92. Με μια ράβδον, όπως ο Δαβίδ στις βυζαντινές 
απεικονίσεις (Εικ. 8), καταφέρει ένα μόνο κτύπημα στην κεφαλή και με μια 

πληγή την αφήνει νεκρή (λαβών ράβδον καί ταύτην τυψας κατά τής κεφαλής 
νεκράν άπέδειξεν έκμιάς πληγής). Ο Διγενής, βέβαια, αν και οπλισμένος με ξίφος 
και ραβδίν, και παρά την προτροπή του θείου του να χρησιμοποιήσει το ραβδίν 
και όχι το ξίφος γιατί, όπως του λέει, έτσι μόνον πρέπει να αντιμετωπίζεται η 
αρκούδα, αφηρωΐζεται παιδί ακόμη πνίγοντας και τις δύο αρκούδες με τα χέρια 
του93. Αντίθετα, ο πνευματικός πατέρας του Κυρίλλου εφαρμόζει ακριβώς αυτή 
την συμβουλή. Το κτύπημα με ράβδο γίνεται θεαματικό και ο βιογράφος δεν 
παραλείπει να σημειώσει ότι ο μοναχός σκότωσε την αρκούδα με ένα κτύπημα 

θέλοντας να δείξει την σωματική του δύναμη (θέλων δείξαι την σωματικήν
91. Βίος Κυρίλλου τοΰ Φιλεώτου, 99 κεφ. 19 § 1.
92. Βασιλειών Α', κεφ. 17,34-37. Διγενής Άκριτης, βλ. Π. Καλοναρος, Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, 

τόμ. 2, Αθήνα 1941 (επανατ. 1970), Κδ 107-139, Ε 747, 755-775 και εκδ. Ε. Trapp, Digenes Akrites. 

Synoptische Ausgabe der ältesten Versionen, Βιέννη 1971, E 667-689, G IV 1058-1090, Z 1385-1420.
93. Βλ. τον σχετικό σχολιασμό, Καλοναρος, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, τόμ. 1, 82 σημ. στχ. 

1420 και τόμ 2, 39 σημ. στχ. 111.
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ίσχύν αύτοΰ)94. Είναι η μόνη αρκούδα που γνωρίζω να σκοτώνεται από μοναχό 
στο Βυζάντιο.

Είναι ενδιαφέρουσα η συλλογιστική που οδήγησε στη θανάτωσή της και 
η οποία συμπυκνώνεται στο απλό δίλημμα κατοχής και κυριότητας και κατ’ 

επέκταση επιβίωσης, ή εσύ ή εγώ: Ei μεν σύ συνέλεξας ταϋτα, καλώς· εί δ’ εγώ, 
κακώς ένταΰθα παραγέγονας. Δεν γνωρίζω, βέβαια, πόσο το δίλημμα αφορά την 
θεία οικονομία ή την δικαιοσύνη κατά τα βυζαντινά θεολογικά μέτρα, όταν 
τελικά αποδεικνύεται ότι η αντιμετώπιση αυτής της αρκούδας καταλήγει σε μια 
αριστοκρατική επίδειξη γενναιότητας και ευστοχίας. Εξάλλου, ο πνευματικός 
πατήρ του Κυρίλλου περιγράφεται θαρραλέος, ρωμαλέος και ευγενικής 

καταγωγής (ανδρείος τή ψυχή καί γενναίος τώ σώματι... ΤΗν δέ καί κατά κόσμον 
εύγενής) και για τον οποίο η ανδρεία και η σωματική ισχύς ήταν αρετές που 
έπρεπε να επιδεικνύονται ακόμη και από έναν ασκητή. Ένας αριστοκράτης 
ασκητής που εμφορείται από ηρωικές αντιλήψεις, κύριο χαρακτηριστικό της 
κομνήνειας στρατιωτικής αριστοκρατίας, ουσιαστικά μιμείται τις ανδραγαθίες 
ενός Δαβίδ ή ενός Διγενή Ακριτη ή ενός βασιλικού πρωτοστράτορα και πολε
μιστή και αντιμετωπίζει ως ήρωας την αρκούδα του Βοσπόρου. Υπερηφανεύεται 

που την σκότωσε και θέλει τούτο μάλιστα να το επιδείξει (θέλων δείξαι). Σίγουρα 
βρισκόμαστε μπροστά σε άλλου τύπου μοναστικά ιδεώδη και πάντως μπροστά 
σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη αντίληψη από αυτήν των ιταλών οσίων που 
συγκρούονται με τις αρκούδες στη βυζαντινή Καλαβρία.

Το παραπάνω επεισόδιο επιτρέπει δύο συμπληρωματικές διαπιστώσεις, 
την παρά τον Βόσπορο ύπαρξη άρκτων και την διαρκή αναφορά στην κλοπή 
μελισσιών. Η ύπαρξη αρκούδων κοντά στην Κωνσταντινούπολη μαρτυρείται 
επαρκώς, το δε κυνήγι τους, όπως και αυτό των ελαφιών και των αγριόχοιρων, 
πρέπει να ήταν στην περιοχή κάτι το σύνηθες. Εξάλλου, ο Κύριλλος ο Φιλεώτης, 
σύμφωνα με τον βιογράφο του, δεν χρησιμοποιούσε κλίνη αλλά ψαθί και 

άμαλλο δέρμα, πετσί σκοτωμένης αρκούδας (άρκτου δέρμα άμαλλον)95. Από 
όσο γνωρίζω, η αναφορά άρκτων στον Βίο του Φιλεώτη, σε αντίθεση με τις 
γενικότητες των άλλων πηγών, αποτελεί μια από τις σπάνιες τοπογραφικά 
ακριβείς μαρτυρίες ύπαρξης του ζώου μέσα στην άγρια φύση περιοχών 
κοντά στον Βόσπορο. Αν και οι περιγραφές κυνηγιού αρκούδας δεν μας

94. Βίος Κύριλλον τοΰ Φιλεώτου, κεφ. 19 § 1.
95. Βίος Κυρίλλου τοΰ Φιλεώτου, 192 κεφ. 41 § 2.
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απασχολούν εδώ96, όμως κάποιες αναφέρουν ύπαρξη αρκούδων κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη. Για παράδειγμα, σχετικές πληροφορίες δίδονται από τον 
Ψελλό για τον Ισαάκιο Κομνηνό και τον Καίσαρα Ιωάννη Δούκα, οι οποίοι 
αρέσκονταν να κυνηγούν αγριόχοιρους και αρκούδες. Ο Ισαάκιος κυνηγούσε 
κοντά στο άστυ, πιθανώς στα βασιλικά πάρκα, διαμένοντας σε αυτοκρατορικό 

περίπτερο κοντά στην θάλασσα (βασίλειος καταγωγή που προ τοϋ αστεως)97. Ο 
Ιωάννης Δούκας ήταν μανιακός με το κυνήγι της αρκούδας (μαίνεται τε περί 
τάς άρκτους), πράγμα για το οποίο ο Ψελλός πολλάκις τον προσονείδισε98. Ο 
Ψελλός, επίσης, αναφέρει αγριόχοιρους και αρκούδες στην θεωρούμενη ως 
προέκταση της πρωτεύουσας Βιθυνία, στον βιθυνικό Όλυμπο99, και μνημονεύει 
αρκούδες που χορεύουν στις αγορές της Κωνσταντινούπολης υπό τον ήχο της 
κιθάρας100.

Αναφορικά, τώρα, με την γνωστή προτίμηση της αρκούδας στο μέλι, 
που επιβεβαιώνεται από τα παραδείγματα που σχολιάσαμε παραπάνω, θα 
μπορούσαμε να προσθέσομε και το δημώδες βυζαντινό επίθετο που της 

αποδίδεται, μελισσοφάγα, αλλά και τις βυζαντινές σχετικές απεικονίσεις (Εικ. 
9)101. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί μια ενδιαφέρουσα, αλλά μη εντοπισμένη

96. Βλ. την σχετική πληροφόρηση Ε. Patlagean, De la Chasse et du Souverain, DOP 46 (1992), 
257-262· N. P. Sevcenko, Wild Animals in the Byzantine Park, στο Byzantine Garden Culture, 69-86 
και μάλιστα 70, 74.

97. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία, κεφ. 7 §72-73. Sevìenko, Wild Animals, 74.
98. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία, κεφ. 7 § 17.
99. Μιχαήλ Ψελλός, Τά προς 'Όλυμπον, εκδ. A.R. Littlewood, Michaelis Pselli oratoria minora, 

Λιψία 1985, αρ. 36. IV. Ας σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ελλησπόντου και της 
Τρωάδος, μάλιστα στην Ίδη, αναφέρονται αρκούδες στα χρόνια του Λιβανιού, Λιβανιος, Έπιστολαί, 
εκδ. R. Foerster, Libami opera, τόμ. 10-11, Λιψία 1921-1922 (ανατ. Χιλντεσχάιμ 1997), αρ. 1399.5, 
βλ. και αναφορές σε αγορά άρκτων για θεάματα σε επιστολές του στον Ιουλιανό και σε άλλους, 
αρ. 544, 587, 598, 599. Για τις μικρασιατικές αρκούδες υπάρχει άρθρο που δεν κατόρθωσα να 
συμβουλευθώ, A. Gokalp, L’ours anatolien, un oncle bien entreprenant, στο L'Ours, l’Autre de 
l’homme, Études mongoles... et siberiénnes 11 (1980), 215-142, στο οποίο παραπέμπει o Pastoureau, 
όταν αναφέρει ότι Σλάβοι και Βυζαντινοί (σε αντίθεση με τους Δυτικούς) δεν τρώγανε κρέας 
αρκούδας, γιατί την θαύμαζαν και την θεωρούσαν ζώο ταμπού, Pastoureau, L’ours, 129.

100. Μιχαήλ Ψελλός, Ποιήματα, εκδ. L.G. Westerink, Michaelis Pselli poemata, Στουτγάρδη 
1992, αρ. 53 στχ. 119-120 : όρώμεν δ’ έν ταΐςάγοραΐς τάς χειροήθεις άρκτους / ύπό κιθάρας κρούματα 
παιζούσας όρθοστάδην.

101. Στο χφ. par. gr. 550, Bibliothèque Nationale de France, οπλισμένος με ξύλο εκδιώκει 
αρκούδα από τα μελίσσια που βρίσκονται κάτω από φοίνικα. Για την αρκούδα και το μέλι 
βλ. επίσης Montanari, Uomini e orsi nelle fonti agiografiche, 61- Pastoureau, L’ours, 73-76. H 
μελισσσοφάγα αρκούδα αναφέρεται σε ποίημα του 13ου αιώνα, βλ. V. Tsiouni, Παώιόφραστος
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Εικ. 9. Οπλισμένος με ξύλο εκδιώκει αρκούδα κάτω από φοίνικα.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας, κώδικας par. gr. 550, φ. 94β (11ος /12ος αι.).

(Φωτ. A. Grabar, Byzance. L’Art Byzantin du Moyen Âge du Ville au XVe siècle, Παρίσι 1963,145).

ακόμη απεικόνιση της αρκούδας που θεωρώ ότι υπάρχει στον κώδικα 14 
της μονής Εσφιγμένου, του 11ου αιώνα, στην εικονογράφηση της ομιλίας 
του Ιωάννη Δαμασκηνού, Εις την αγίαν Χριστού γέννησιν102. 0 Δαμασκηνός 
παρομοιάζει την γέννηση του Χριστού με την άνοιξη, μια εποχή καινισμοϋ 
με τις γεωργικές εργασίες να προετοιμάζουν πλούσιο θέρισμα και τρύγο, με 
τα όρη να φυλλοβλαστούν και με την πυκνή τους βλάστηση να γίνονται το 
καταφύγιο, η φύλαξη των αγρίων ζώων (των άγριων ζώων φυλάττει γένη)103. 
Στην μικρογραφία, λοιπόν, εικονίζεται (Εικ. 10 α, β) ο θερισμός, το αμπέλι με τα 
σταφύλια και το δάσος με τα κάρπιμα και άκαρπα δένδρα, πίσω από τα οποία

διήγησις των ζώων των τετραπόδων, Μόναχο 1972, στχ. 844· Αναγνωςτακης, Βυζαντινή μελωνυμία, 
172-173· Α. Liveri, Die Biene und ihre Produkte in der Kunst und im Alltagsleben (Frühchristliche 
und byzantinische Zeit), ZRVI47 (2010), 15 εικ. 9.

102. Για την αρκούδα στη βάση του δένδρου στον Κώδ. 14, φ. 36β (ΐ1ος-12ος αι.) της μονής 
Εσφιγμένου, Άγιον Όρος, βλ. Οί θησαυροί τοΰ 'Αγίου ’Όρους, Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, τόμ. 2, 
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, 225 αρ. 347.

103. Ε Δαμασκηνός, Εις την αγίαν Χριστού γέννησιν, εκδ. Ρ. Β. Kotter, Die Schriften des Johannes 

von Damaskos, τόμ. 5, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1988, 324 § 1: Τότε καί όρη φυλλοβλαστοϋντα τη τοΰ 
δρυμού πυκνοπλόκω δράσει τά των άγριων ζώων φυλάττει γένη.
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Εικ. 10α. Ο θερισμός, το αμπέλι και το δάσος με τα δένδρα, που προστατεύουν τα άγρια ζώα. 
Άγιον Όρος, μονή Εσφιγμένου, κώδικας 14, φ. 36β (ΐ1ος-12ος αι.).
(Φωτ. Οι Θησαυροί του Αγίου Όρους, τόμ. 2, Αθήνα 1975, 225 αρ. 347).

Εικ. ΙΟβ. Λεπτομέρεια της μικρογραφίας (ό.π.) 
με τα τρία γένη αγρίων ζώων: ελάφι, λαγός και αρκούδα.
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κρύβονται, προφυλάσσονται, τρία γένη αγρίων ζώων, το ελάφι, ο λαγός και η 

αρκούδα. Η εικαστική ανάπτυξη της γενικότητας του Δαμασκηνού άγρια ζώα 
με την επιλογή των συγκεκριμένων τριών γενών, μεταξύ των οποίων και η 
αρκούδα, κάτω και πίσω από τα οπωροφόρα και άκαρπα δέντρα θεωρώ ότι δεν 
είναι τυχαία.

Ασυγκρίτως πλουσιότερες εικαστικές αναπτύξεις με θέμα το κυνήγι του 

αγριόχοιρου και της αρκούδας προσφέρει η εικονογράφηση των Κυνηγετικών 
του Ψευδο-Οππιανού στον ελληνικό κώδικα Ζ 479 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης 
των μέσων του 11ου αιώνα. Από το πλήθος των σχετικών μικρογραφιών του 
κώδικα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν: α) μια παράσταση που αποδίδει 
τα αναφερόμενα από το κείμενο για το κυνήγι κατά την ημέρα και κατά την 
νύχτα, με κυνήγι αγριόχοιρου και αρκούδας που καταστρέφει τα σπαρτά 
(Εικ. Il), β) μια παράσταση κυνηγιού με αρκούδα (πάνω στο δέντρο) και 
αγριόχοιρους να τρέφονται με βελανίδια (Εικ. 12) και γ) αρκούδες να τρώγουν 
φύλλα ή σταφύλια ανεβασμένες από οίστρο πάνω σε δέντρα (Εικ. 13)104. Ως 
υπομνηματισμός στις παραπάνω παραστάσεις και ως επιγραμματική διατύπωση 
των λαϊκών, βυζαντινών αντιλήψεων για την διατροφή και λυμαντική δράση 
της αρκούδας θα μπορούσε να προταθούν τα επίθετα που της αποδίδονται στην 

Παιδιόφραστον διήγησιν: Μελισσοφάγα, μυσερή καί κοντοποδαρέα / καί άλληθώρα 
καί στραβή καί χαμηλοβλεπούσα, / βρωμοφηκάρα, παίγνιον των μωροατζιγγάνων, 
/ άχλαδοβαλανότροφη, μυρτοκουμαροφάγα /,..105.

Οι βυζαντινές αντιλήψεις, που διαφάνηκαν στους παραπάνω Βίους 
αγίων, σχετικά με την λειτουργία του φράκτη και την λυμαντική δράση των 
αγρίων ζώων, πιστεύω ότι συμπληρώνουν και αναδεικνύουν “αφηγηματικά” 
τις αντίστοιχες νομικές αντιλήψεις του Γεωργικού Νόμου για τα ζώα που 
καταστρέφουν την παραγωγή. Η εκδίωξη, η θανάτωση των επιδρομέων 
παραβατών αλλά και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις πιστοποιούν ότι μπροστά 
σε ένα φράκτη διακυβεύεται η ζωή, η περιουσία αλλά και η ηθική ή ακόμη 
ότι ένας φράκτης ορίζει το φυσικό περιβάλλον, τη λογική της εκμετάλλευσης 
και αυτήν την ίδια την παραβατικότητα. Αν τελικά οι κατέχοντες τους 

περιβόλους και περιφραττομένους κήπους φρόντιζαν τους φράκτες για να μην 
μπορούν να εισβάλουν τα καταστροφικά τετράποδα, τούτο αποτελεί μάλλον 
ρητορική και αναπάντητη ερώτηση. Αντίθετα, μπορούμε να υποθέσομε με

104.1. Spatharakis, The Illustrations of the Cynegetica in Venice. Codex Marcianus Graecus Z139, 
Λέιντεν 2004, εικ. 9 φ. 4β, εικ. 41 φ. 20β άνω, εικ. 92 φ. 44α άνω και σχόλια σελ. 35, 75,130.

105. Παώιόφραστος διήγησις, ό.π., στχ. 844-847.
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Εικ. 11. Κυνήγι ημέρας με την αρκούδα στα σπαρτά και νύχτας με αγριόχοιρους στο δάσος. 
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας αρ. 479, φ. 4β.
(Φωτ. Spatharakis, The illustrations of Cynegetica, αρ. 9).

Εικ. 12. Πάνω: αρκούδα σε βελανιδιά και αγριόχοιροι από κάτω τρώγουν βελανίδια. 
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας αρ. 479, φ. 20α.
(Φωτ. Spatharakis, The illustrations of Cynegetica, αρ. 41).
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Εικ. 13. Αρκούδες πάνω σε δένδρα τρώγουν φύλλα ή σταφύλια. 
Βενετία, Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, κώδικας αρ. 479, φ. 44α. 
(Φωτ. Spatharakis.Tfie illustrations ofCynegetica, αρ. 92).

σχετική βεβαιότητα τις συνέπειες της όποιας αμέλειας: όταν δεν τηρούνταν οι 
φραγμοί, όχι μόνο στις καλλιέργειες αλλά και στον κοινωνικό βίο, παραμόνευε 
η καταστροφή και η τιμωρία. Και για μια μερίδα Βυζαντινών οι πιο σοβαροί 
φραγμοί είναι αυτοί που περιφρουρούν τον κόσμο της ψυχής και του σώματος 
και που η διάρρηξή τους επιφέρει την ακοσμία. Το χαρακτηριστικό επίγραμμα 

του Θεοφυλάκτου Αχρίδος στον φραγμοηοιόν Γαληνό αναφέρεται σε αυτήν 
ακριβώς την περιφρούρηση του αμπελώνα/ψυχής και σώματος από τον 
αγριόχοιρο της υλικής ακοσμίας106.

Η μελέτη των βυζαντινών φραγμών οδηγεί συμπληρωματικά στην δια
πίστωση ότι η παραβίαση ενός φράκτη παρέπεμπε στην ηθική παραβατικότητα. 
Και μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά κόρον η ρήση του Παύλου ότι ο Χριστός 

ενοποιώντας τον κόσμο κατέλυσε το μεσότοιχον τοΰ φραγμού (Προς Έφεσίους 2, 
14), όμως επίσης συχνά αναφέρεται και η καταπάτηση από τον ασεβή άνθρωπο 

των φραγμών του νόμου, των φρακτικών, πράγμα που οδηγεί στην απώλεια. 
Και υπάρχουν πλήθος φρακτικά: τα φρακτικά ενός σώματος, δηλαδή, ο 
κατάφρακτος οπλισμός, η φρακτή μιας καλλιέργειας δηλαδή, ο περίβολος, τα 
φρακτικά της ψυχής, δηλαδή η πίστη που προστατεύει και σώζει ή η πνευματική 

ευωδία ενός ασκητή που φράσσει τήν οσφρησιν τοΰ Αράκοντος και, τέλος, οι

106. P. Gautier, Theophylacte d’Achrida. Discours, Traités, Poésies Θεσσαλονίκη 1980, ποίημα 
3 στχ. 5-11: Εις βιβλίον Γαλήνειον περιέχον διαφόρους πραγματείας, ....Τίς ούκ έρει yάρ ώς σοφοί μέν 
οί λόγοι/ καί φραγμός όντως άμπέλοις ταΐς σαρκίναις/ καί φραγμός άλλως ταϊς λογικαΐς άμπέλοις;/ 
Ό σΰς δ’ έπελθών υλικής ακοσμίας/ τον φραγμόν ώθει καί καθαιρών σύν βία / αυτός άνασπά ριζόθεν 

τάς αμπέλους. /Πλήν, δ προείπον, τφ γεωργφ σοι χάρις,/ τφ φραγμοποιφ, καν ό θήρ κάτισχνη. Για το 
enclosed space του σώματος, τους φραγμούς των αισθήσεων των Βυζαντινών, βλ. Galatariotou, 

Open space / closed space, 303-328.
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φραγμοί μιας κοινωνίας, δηλαδή η φροντίδα για την τήρηση και τον σεβασμό 
των ορίων107. Ο μη σεβασμός των ορίων, των ηθικών φραγμών, προφανώς 
συνιστά μεγίστη παραβατικότητα και η επερχόμενη τιμωρία είναι ανελέητη και 
παραδειγματική. Και εδώ η τιμωρός άρκτος παραμονεύει. Κάποια παλιόπαιδα, 
μας λέει η Βίβλος και επαναλαμβάνεται παιγνιωδώς από τους Βυζαντινούς, 
κοροΐδεψαν την φαλάκρα του προφήτη Ελισαίου και ο προφήτης εκδικητικά 
έστειλε μαλλιαρές αρκούδες και τα κατασπάραξαν108.

Εις τά παιδάρια τα διά το ένυβρίσαι τη φαλάκρα Έλισσαίου βρωθεντα άρκτοις 
Μωκάσθε παϊδες την Έλισσαίου κάραν 
φαλακράν οΰσαν καί κατεψιλωμένην- 
ύμάς δε πάντως αυτός ού μωκήσεται, 
άρκτοις δε δώσει βρώμα ταΐς δασυτρίχοις109.

107. Για τα φρακτικά, Γεώργιος Ακίνδυνος, Έτερος λόγος αντιρρητικός κατά των αυτών άθεων 
δογμάτων, εκδ. J. Ν. Canellas, Gregorii Acindyni Refutationes dme operis Gregorii Palamae cui titulus 
dialogue inter Orthodoxum et Barlaamitam, Turnhout 1995, Λόγος 3, 18.16· Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 

Παρεκβολαί εις την Όμηρου Ίλιάδα, εκδ. Μ. van der Valk, ό.π., τόμ. 3, 450.2. Για τον Δράκοντα, 
Εφραιμ ο Σύρος, εκδ. Κ. Φραντζωλης, 'Οσίου Έφραίμ τοΰ Σύρου έργα, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1990, 355.7.

108. Pastoureau, L’ours, 179. Α.-Μ. Helvétius, Le récit de vengeance des saints dans 
l’hagiographie franque (VIe-IXe siècle), στο D. Bartélemy - F. Bougard - R. Le Jan, La Vengeance 

400-1200, 2006, Ρώμη 2006, 421-450, και ειδικά 444-445.
109. Θεόδωρός Προλρομος, εκδ. G. Papagiannis, Theodores Prodromes - Jambische und hexame

trische Tetrasticha auf die Haupterzaehlungen des Alten und Neuen Testaments, τόμοι 1-2 [Melete- 
mata: Beiträge zur Byzantinistik und neugriechischen Philologie 7.2], Βισμπάντεν 1997, 
Βασιλειών Δ' § 178α.





Kallirroe Linardou

Notes on a Milking Scene in Parisinus Graecus 135

Byzantine illustrated manuscripts of the Book of Job teem with 
representations of animals, domestic and wild, realistic beasts as well as 
imaginary creatures* 1. Parisinus graecus 1352, a paper codex containing the Book

I would like to express my sincere graditude to Prof. Titos Papamastorakis for encouraging 
me to study Parisinus graecus 135 and for all his friendly advice and support. I would also like to 
thank Dr Ilias Anagnostakis for inviting me to contribute in this volume.

1. St. Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book of Job: A Preliminary Study 

of the Miniature Illustrations. Its Origin and Development, Athens 2009, 58-65, 158-159, 258-292; 
M. Bernabò, Le miniature per i manoscritti greci del libro di Giobbe. Patmo, Monastero di San Giovani 
Evangelista, cod. 171; Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. Gr. 749; Sinai, Monastero di Santa 

Caterina, cod. 3; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. Gr. 538 [Millenio Medievale 45, Strumenti 
e studi n.s. 6], Florence 2004, figs 7-10,15-20, 34-46, 73,123-127,131-132,138,143-145,148-154. 
See also J. Poesch, The Beasts fromjob in the Liber Floribus Manuscripts, Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 33 (1970), 41-51.

2. M. Theochari, "Ενα Βυζαντινό χειρόγραφο του Μυστρά, in Νέες Μορφές, Μάρτιος-Άπρίλιος 
1962, 25-28; T. Velmans, Le Parisinus graecus 135 et quelques autres peintures de style gothique 
dans les manuscrits grecs à l’époque des Paléologues, Cahiers archéologiques 17 (1967), 209-235; H. 
C. Evans (ed.), Byzantium. Faith and Power (1261-1557), The Metropolitan Museum of Art, New York, 
(exhibition catalogue), New York-London 2004, no. 33, p. 63, with references to older catalogue 
entries. See also J. M. Andrews, Familiar foreigners: Artistic innovations in a fourteenth-century 
illustrated commentary on Job, Arte Medievale, II Serie, Anno XIV, nn. 1-2 (2000), 113-121; Eadem, 

Imagery in the aftermath of the Crusades: A Fourteenth-Century Illustrated Commentary on 
Job (Paris, BN graecus 135), University of California 2002, unpublished Ph.D dissertation; C. 
Alcalay, Le Parisinus graecus 135: Un hommage à Jean Cantacuzène? Étude historique d’un 
livre de Job du XlVe siècle, Byzantion 78 (2008), 404-480; Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated 

Manuscripts of the Book of Job, 401-404. On the scribe Manuel Tzykandeles and the colophon of 
the manuscript see: H. Omont, Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque nationale du 
IXe-XIVe siècle, Paris 1891,18, pi. XCIII; I. Spatharakis, Corpus of Dated Illuminated Greek Manuscripts
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of Job with lengthy catenae, copied by the reknowned scribe/calligrapher 
Manuel Tzykandeles in 1362 and today housed in the Bibliothèque Nationale, 
Paris, is no exception.

Therein, the biblical narration is enhanced by an extensive cycle of 198 
miniatures, inserted without frame in the text, always in close proximity to the 
biblical extract they are reliant to and executed in a manner that betrays the 
conspicuous gothic infiltrations in both style and iconography. The illustration, 
which covers the entire biblical story, is literal and lucid, and translates with 
astonishing inventiveness and imagination the narrative sections of the text 
as well as the mental pictures introduced by the metaphors and the similes 
of the philosophical dialogues. The idiosyncratic character of this ‘voluble’ 
illustration singles out our codex amongst a group of Byzantine illustrated 
manuscripts of Job with extensive illustration* 3, and it certainly relates to the 
circumstances in which the codex was commissioned and produced, as well as 
to its intended audience. However, these factors remain puzzling to this day.

Here, we will briefly discuss the representations of oxen and cows in the 
context of the specific manuscript and comment on a problematic milking 
scene contained therein.

Normally, the representations of cattle in the Paris codex consist of literal 
illustrations of the biblical text where they are mentioned explicitly either 
as βοΰς/οχ, cow or μόσχος/calf. In particular, cows are mentioned (Job 1:3, 
1:5,1:14-15, 42:8, 42:12) and respectively depicted (ff. 8v, lOr, 19r, 243r, 240v), 
either as part of Job’s livestock or as offerings in a sacrificial context, i.e. in 
the prologue (job, 1-2) and the epilogue (job, 38-42). Such images are regularly 
included in all Byzantine illustrated manuscripts ofjob4. In all cases, however, 
the animal is rendered invariably as an adult cow with horns, regardless of 
whether it is mentioned as μόσχος / calf in the text.

to the Year 1453, Leiden 1981, no. 264,65; R. Etzeoglou, «Έγράφη έν τώ Μυζιθρά». Βιβλιογραφικές 
δραστηριότητες στον Μυστρά κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα, ΔΧΑΕ, Περίοδος Δ', 26 (2005), 
181-192, esp. 189-190 (with an english abstract); Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated 

Manuscripts of the Book ofJob, 401.
3. For this group of illustrated manuscripts see Bernabò, Le miniature per i manoscritti greci 

del libro di Giobbe, 15-19 and esp. 16; Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book 

ofjob, 204-302 and especially her comment on p. 401, where she acknowledges the peculiarities 
of the Tzykandeles Job.

4. Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book ofjob, 58-65,158-159.
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Fig. 1. Bibliothèque Nationale de France, Parisinus graecus 135, fol. 67v, 
il lustrating Job 6:5-7.

In addition to the images mentioned above, representations of cows 
appear in four more cases in the section of the dialogues (job, 3-37), in three of 
which the animal is explicitly mentioned and therefore its depiction accords 
well with the illustration mode adopted in the manuscript.

On folio 67v (Fig. l), a cow eating from a manger forms part of the literal 
illustration of verses 6:5-75, where in a series of rhetorical questions inspired 
by the life of animals, Job expresses vividly his indignation, as he is unable to 
comprehend the torments allotted to him by God.

On folio 150v (Fig. 2), an adult cow nurses her calf. In the text, 21:10-12, 
the infuriatedjob elaborates on the good fortune of those who have distanced 
themselves from God and yet enjoy a life without pain and personal disasters6.

5. What then? Will the wild ass bray for nothing, if he is not seeking food? Or again, will 
the ox low at the manger, when he has a fodder? Shall bread be eaten without salt? Or again, is 
there taste in empty words? For my wrath cannot cease; for I perceive my food as the smell of 
a lion [to be] loathsome.

6. Their cow does not cast her calf, and their [beast] with young is safe, and does not 
miscarry. And they remain as an unfailing flock, and their children play before [them], taking 
up the psaltery and harp; and they rejoice at the voice of a song.
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Fig. 2. Bibliothèque Nationale de France, Parisinus graecus 135, fol. 150v, 
illustratingjob 21:10-12.

Among other things, the safe laboring of a cow that casts her calf with no 
complications is considered good fortune. This would have undoubtedly 
appealed to the experience of the medieval beholder; cattle must have 
been important assets of the household and aspects relating to their safe 
maintenance and procreation were of high significance for the domestic 
planning.

Along the same line, in verses 24:2-3, Job recounts incidents of personal 
disaster unduly allotted to the righteous, namely the alienation of livestock 
from their legal owner by the ungodly7. On folio 163v (Fig. 3), the ill-fated 
widow who suffers the loss of her cow to the impious is depicted with her 
arms raised in a gesture of desperation while he snatches her animal away. 
Again, such an image would have generated a strong emotional response of 
empathy from the medieval beholder.

7. While the ungodly have passed over the bound, carrying off the flock with the shepherd? 
They have led away, the ass of the fatherless, and taken the widow’s ox for a pledge.



NOTES ON A MILKING SCENE IN PARISINUS GRAECUS135 239

Fig. 3. Bibliothèque Nationale de France, Parisinus graecus 135, fol. 163v, 
illustratingjob 24:2-3.

Finally in chapter 20, Sophar the Minaean, one among the three friends 
of Job, elaborates on the gloomy destiny of the impious and recounts in 
disturbing details the tormenting punishments that would be meted out to 
him personally and his assets. In verses 15-17 Sophar refers explicitly to the 
treasures of the impious:

His wealth unjustly collected shall be vomited up; a messenger 
of wrath shall drag him out of his house.
And let him suck the poison of the serpents, and let the serpent’s 
tongue slay him.
Let him not see the milk of the pastures, nor the supplies of 
honey and butter.

All three verses have been illustrated most realistically in the Paris codex; 
yet here we will focus on the miniature on folio 145r (Fig. 4), which illustrates
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Fig. 4. Bibliothèque Nationale de France, Parisinus graecus 135, fol. 145r, 
illustratingjob 20:17.

verse 17 and represents the rural activities related to the production of butter 
and honey, namely milking and bee-breeding.

At this point it is essential to emphasize that no other Byzantine 
illuminated manuscript of Job, dated earlier than Paris, gr. 135, illustrates 
specifically this particular verse of the biblical text8. A similar miniature

8. Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book of Job, Appendix II, Table IV. 
The twelfth-century Athenensis codex gr. 164 (formerly known as no. 62) kept in the Byzantine 
and Christian Museum, was planned to be illustrated with 154 miniatures, which were never 
finished. Today we only see the framed areas intended to accommodate illustration. What 
interests us here is that on f. 179r a miniature was planned to illustrate verses 20:17-18 but 
it was never executed. Therefore, we cannot substanciate either what kind of illustartion it 
would eventually appear on this particular folio or which of the two verses of the biblical text 
it would have been chosen for illustration: Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts of 

the Book of Job, 378-380.



NOTES ON A MILKING SCENE IN PARISINUS GRAECUS 135 241

illustrates verse 20:17 in the sixteenth-century illustrated Job of the Bodleian 
Library, Oxford, codex Laud gr. 86, p. 2379. This book, though, was produced 
in Venice almost two centuries later and evidently the Tzykandeles Job was 
used as its model10 11. Furthermore, the iconography of this later miniature has 
been substancially modified compared to its model and adapted to represent 
the milking of both cows and sheep exclusively by men.

At first glance, the picture in Paris, gr. 135, being in visual contact with 
the biblical extract it illustrates (verse 17), merely conforms to the general 
principle that underlies the illustration of the manuscript. A couple, a woman 
and a man, milk a cow and a sheep respectively, while three bee-hives on 
the right complete the picture. At a closer inspection, though, we realise that 
the selection of the animals depicted is not dependent on the content of the 
adjacent biblical extract. Therein, neither sheep nor cows are mentioned in 
specific, but instead ‘pastures’ (νομάδων) in general.

Ilias Anagnostakis and Titos Papamastorakis who studied and exposed the 
peculiarities of this miniature, have noted that the Paris Job milking scene of a 
cow is unique in Byzantine art and seems to contradict the Byzantine written 
and visual records that predominantly relate cows and oxen to heavy rural 
activities such as tillage, threshing and transportation". No other Byzantine 
visual example has survived to depict the milking of a cow either by a man 
or a woman, at least to our knowledge. Yet, what is even more interesting 
and puzzling about our image is the exceptional depiction of a woman as a 
dairymaid. In Byzantine visual records the milking of animals is presented as 
an exclusively male activity12.

9.1. Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, Band 2. Oxford Bodleian Library 

II, Stuttgart 1978, no. 4, 54-66, esp. 60.
10. Papadaki-Oekland, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book of Job, 405; Alcalay, Le 

Parisinus graecus 135: Un hommage à Jean Cantacuzène?, η. 10.
11. I. Anagnostakis - T. Papamastorakis, Αγραυλοϋντες καί άμέλγοντες, in Η Ιστορία του 

Ελληνικού Γάλακτος και των Προϊόντων του. ί Τριήμερο Εργασίας (Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005), 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Athens 2008, 211-237, esp. 217-221 and figs 17-20.
12. See for example the pasturai scenes in the illustrated liturgical homilies of Gregory 

of Nazianzus: G. Galavaris, The Illustrations of the Liturgical Homilies of Gregory Nazianzenus, Studies 
in Manuscript Illumination 6, Princeton, N.J. 1969, figs 5, 104, 381, as well as the examples 
illustrated in Anagnostakis - Papamastorakis, Αγραυλοϋντες και άμέλγοντες, figs 13,15, 23, 24, 25 
and 26.
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This lack of visual evidence on the matter might not have been 
accidental; on the contrary, it may reflect the Byzantine reality. A popular 
legend transmitted to us by Michael Choniates as well as contemporary 
anthropological evidence from nomadic populations of the Balkan peninsula 
corroborate the assumption that the milking of animals by women in 
Byzantium was an ambiguous activity subjected to a series of restrictions and 
prerequisities, almost a taboo, and as the Byzantine legend suggests, an act 
that made Byzantine women impure and resulted in their severe punishment 
by both God and men13.

This culturaly defined prohibition, however, was by no means universal. 
It certainly did not apply to the West where milking animals by women was 
a common place14. In the eyes of a westerner this particular representation 
would constitute a familiar daily activity and therefore a literal transmission 
of the text. In the eyes of a Byzantine, by contrast, the milking of a cow was 
indeed rare and most importantly the woman who milks the cow transgresses, 
she violates the unwritten law and becomes herself impure.

The interpretation of such an image is interwined with questions relating 
to the manuscript’s commission, production and intended audience. Why 
was this verse selected for illustration? What kind of visual resources did the 
miniaturist had at his disposal? Which culturaly defined code of practice will 
help us decipher the meaning of the miniature in its given context?

On the one hand, the absence of this milking scene from all surviving 
Byzantine illustrated manuscripts of Job suggests that the inclusion of this 
particular miniature in the Paris Job and its rendering was an ad hoc solution 
meant to serve a very specific purpose, if we take into consideration the 
lack of Byzantine visual material on the matter, it is almost certain that the 
miniaturist used western pictorial models in order to compose his picture.

13. Anagnostakis - Papamastorakis, Άγραυλοΰντες καί άμέλγοντες, 223 η. 29 and fig. 21; A. 
Bryer, The means of agricultural production: muscle and tools, in A. Laiou (ed.), The Economic 

History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, Washington, D.C. 2002, voi 1: 
101-113, esp. 104 n. 9. See also the chapter by Ilias Anagnostakis, Graos Gala, in this volume.

14. See for example the representation of a dairymaid milking a cow, from a bestiary of 
c. 1240-50, Bobleian Library, MS Bodl. 764, f. 41v, in C. M. Woolgar, Meat and Dairy products 
in Late Medieval England, in C. M. Woolgar - D. Serjeantson - T. Waldron (eds.), Food in Medieval 
England. Diet and Nutrition, Medieval History and Archaeology series, Oxford University Press 
2006, 88-101, especially pi. 7.1 on p. 95.
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This would explain the appearance of a cow in a milking scene as well as the 
depiction of the dairymaid.

On the other hand, the textual context within which the picture is 
situated is charged negatively with disturbing mental pictures of distruction, 
reminiscent of a curse invocation. It concerns the destiny and the ultimate 
punishment of the impious, and therefore seems to support the negative, 
Byzantine ‘reading’ of the milking woman. Such an interpretation promotes 
the hypothesis that this particular icographical detail in the miniature was 
deliberately employed by a Byzantine in a very specific textual context and it 
was meant as a negative visual comment and subtle insinuation against the 
impure customs and habits of the Latins that eventually will be punished. 
Although only a Latin would be able to identify with the content of such 
imagery, the master-mind involved with the design of the book must have 
been a Byzantine and therein he managed to convey ingeniously, albeit in 
disguise, the frictions caused by the encounters of two distinctively different 
cultural identities on Byzantine soil15.

15. For more evidence and a comprehensive analysis in this direction see K. Linardou, 

New Visions of Old Meanings. Paris. Gr. 135 and Some Anti-Latin Visual Implications, in A. 
Lymberopoulou (ed.), Images of the Byzantine World. Visions, Messages and Meanings. Studies Presented 

to Leslie Brubaker, Ashgate 2011,169-184.





Stavros Lazaris

Rôle et Place du Cheval dans l’Antiquité Tardive: 

Questions d’Ordre Economique et Militaire

En sciences historiques, il est des dates d’événements ou d’inventions, 
qui font l’unanimité, À ce titre, elles apparaissent comme des repères 
chronologiques fiables, sur lesquels on se fonde pour l’évaluation temporelle 
d’autres faits historiques ou découvertes technologiques. Cependant, il 
suffit d’une erreur pour que toute la construction déductive qui en découle 
chancelle. L’histoire économique et militaire liée au cheval repose pour sa part, 
en très grande partie, sur la datation de certains «instruments hippiques» 
essentiels pour le cavalier ou sa monture. Datés de l’époque médiobyzantine, 
ils ont souvent été utilisés pour expliquer des changements sociétaux 
contemporains, voire pour dater des oeuvres où ils sont reproduits. On pensait 
ainsi que l’homme n’avait été en mesure de tirer pleinement profit du cheval 
qu’à partir de cette période. S’opposaient donc une Antiquité hésitante à un 
Moyen Âge riche en innovations technologiques hippiques.

Toutefois, quelques éléments inconnus ou méconnus sont susceptibles 
de changer notre regard sur le degré d’implication de l’Antiquité tardive en 
matière d’inventions technologiques équines et, par là-même, du rôle et de la 
place du cheval pendant cette période de crise et de création1. Ce colloque ne

1. Je désigne par «Antiquité tardive», la période qui relie l’Antiquité au Moyen Âge 
et qui s’étend de la fin de la dynastie des Sévères (milieu du Me s.) -voire des réformes 
tétrarchiques (fin du Me s.)- jusqu’au milieu du Vile siècle. La période couverte correspond 
donc approximativement à ce qu’on appelle le haut Moyen Âge ou l’époque protobyzantine, 
expressions moins justes, surtout quand on pense aux changements qui ont eu lieu durant 
cette période (voir également A. Cameron, L’Antiquité tardive, Paris 1992; A. Marcone, A Long 
Late Antiquity? Considerations on a Controversial Periodization, Journal of Late Antiquity 1.1
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concerne certes que très partiellement cette dernière période. C’est pourtant 
à ce moment, et non ultérieurement, que les relations entre l’homme et le 
cheval changent en profondeur et c’est ce que je m’appliquerai à démontrer. 
Partant de conclusions que j’avais déjà exposées sur l’apparition du fer à 
clous et de l’étrier2, je me suis appliqué à vérifier mes hypothèses sur d’autres 
«instruments hippiques». Par ailleurs, je suis parvenu à réunir des preuves 
iconographiques corroborant une apparition précoce de ces découvertes 
technologiques primordiales.

Je m’intéresserai plus précisément dans un premier temps au problème 
de l’attelage et aux efforts développés dans l’Antiquité tardive pour 
augmenter la force de traction du cheval. Je présenterais ensuite les résultats 
de mes recherches sur le fer à clous, avant d’étayer par de nouveaux témoins 
iconographiques mes idées sur l’apparition de l’étrier. Ceux-ci apporteront 
une confirmation de l’utilisation d’un type d’étrier par les Byzantins avant 
qu’ils n’adoptent l’étrier avar.

(2008), 4-19; E. James, The Rise and Function of the Concept “Late Antiquity”», ibid. 1.1 (2008), 
20-30; Ph. Rousseau - M. Papoutsakis (éd.), Transformations of Late Antiquity. Essays for Peter Brown, 
Farnham, Surrey 2009, plusieurs contributions). Sur les changements dans l’empire byzantin 
après cette période, voir, entre autres, dans J.-Cl. Cheynet, Histoire de Byzance (Que sais-je ?), Paris 

2005, notamment, 53-54.
2. J’ai commencé ce travail de réflexion autour de cette thématique lors d’un colloque sur 

les équidés organisé par l’École française d’Athènes (S. Lazaris, Considérations sur l’apparition 
de l’étrier: contribution à l’histoire du cheval dans l’Antiquité tardive, dans A. Gardeisen (éd.), 
Les équidés dans le monde méditerranéen antique. Actes du colloque international organisé par l’École 

française d'Athènes, le Centre Camille Julian et l’UMR 5140 du CNRS (Athènes, 26-28 Novembre 2003) 

(Monographies d'Archéologie Méditerranéenne, h.s.), Lattes 2005, 275-288). Je l’ai poursuivi lors 
des 1er et Ile colloques internationaux sur la médecine vétérinaire antique et médiévale (Idem, 

Essor de la production littéraire hippiatrique et développement de la cavalerie: contribution à 
l’histoire du cheval dans l’Antiquité tardive, dans M.-Τη. Cam (éd.), Actes du colloque international 

sur la médecine vétérinaire dans l'Antiquité (Brest, 9-11 sept. 2004) (Histoire), Rennes 2007, 87-108 et 
Idem, Considérations sur l’apparition du fer à clous: contribution à l’histoire du cheval dans 
l’Antiquité tardive, dans V. Ortoleva - M. R. Petringa (éd.), La veterinaria antica e medievale (testi 
greci, latini e romanzi), Atti del II Convegno intemazionale (Catania 3-5 ottobre 2007), Catane 2009, 
259-292). Dans ce triptyque, aux sous-titres volontairement identiques, j’ai essayé de sortir 
des sentiers battus en ce qui concerne les inventions technologiques et scientifiques, afin de 
redéfinir sur de nouvelles bases le rôle et la place du cheval dans l’Antiquité tardive.
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1. Attelage

Les travaux du commandant R. Lefebvre des Noëttes sur les différents 
types de harnais de traction dans l’Antiquité et au Moyen Âge ont fait date en 
ce qui concerne l’utilisation des énergies animales3. Il était ainsi admis que les 
transports lourds demeuraient affectés dans l’Antiquité par une technique 
d’attelage défectueuse: le «collier de gorge»4. Celui-ci était considéré comme 
mal adapté à la physiologie des équidés, car, lors de la traction, le collier presse 
«la partie de la gorge située au-dessus de la pointe inférieure de l’omoplate: 
il y comprime à la fois la trachée-artère, la grosse veine jugulaire et l’artère 
carotide»5. Le résultat immédiat était alors une réduction de la force de traction. 
Par ailleurs, le point d’attache à hauteur du garrot, trop élevé, empêchait de 
tirer dans de bonnes conditions. Dans ces circonstances, Lefebvre des Noëttes 
estimait que «la majeure partie de la force motrice reste sans emploi et l’on ne 
saurait dépasser la limite imposée par le De cursu publico, pour le chargement 
des voitures, soit 500 kilos environ»6, il aura alors fallu attendre le Moyen 
Âge central pour supprimer les inconvénients dus au «collier de gorge» avec 
la mise au point de certains «instruments hippiques» primordiaux, dont le 
collier d’épaule qu’on situait du Xe siècle7. D’après P. Vigneron, grâce à ce type

3. Voir par exemple dans R. Lefebvre des Noëttes (Cdt.), Le système d’attelage du cheval 
et du bœuf à Byzance et les conséquences de son emploi, dans Mélanges Charles Diehl, vol. 1. 
Histoire, Paris 1930, 183-190 et Idem, L’attelage. Le cheval de selle à travers les âges. Contribution à 
l’histoire de l’esclavage, 1-2 vols., Paris 1931 (ce travail est paru pour la première fois en 1924 sous 
le titre : La force motrice animale à travers les âges, Nancy-Paris-Strasbourg).

4. En réalité, on ne peut pas parler de «collier de gorge», ce terme est tout simplement 
impropre. En pratique, il est en effet inconcevable de faire tracter une charge par la gorge. Dans 
les représentations anciennes le seul élément du harnais de tête qui figure spécifiquement à 
cet emplacement est la sous-gorge. Cette lanière doit être placée correctement, de manière à 
maintenir la têtière en place mais suffisamment relâchée pour éviter de serrer les parotides. 
Techniquement, la traction de gorge n’existe donc pas et n’a jamais été pratiquée en tant que 
telle.

5. P. Vigneron, Le cheval dans l’Antiquité gréco-romaine (Annales de l'Est 35), vol. 1, Nancy 1968, 
pl. 41 (légende de la planche).

6. R. Lefebvre des Noëttes (Cdt.), L’attelage, op. rit., 164.
7. Voir par exemple dans R. Lefebvre des Noëttes (Cdt.), La «nuit» du Moyen Âge et son 

inventaire, Mercure de France 235 (1932), 572-573. Cette étude est précédée d’une autre, dans 
laquelle l’auteur datait déjà des IXe-Xe siècles une grande partie des éléments proposés 
dans son travail cité ibidem; il s’agit d’un article intitulé: La tapisserie de Bayeux datée par 
le harnachement des chevaux et l’équipement des cavaliers, Bulletin monumental 76 (1912), 

211-241.
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de collier le cheval peut désormais tirer par les omoplates ou, au moyen de la 
bricole, par la pointe de l’épaule (autrement dit, la rencontre de l’omoplate et 
de l’humérus) et devient «alors capable de donner toute sa mesure»8. La force 
de traction de cet animal pouvait même être décuplée grâce au fer à clous, qui 
aurait également été inventé au Xe siècle9.

Cette idée d’une Antiquité pauvre et d’un Moyen Âge fécond en inventions 
technologiques n’est pas complètement écartée aujourd’hui. Hormis dans 
certains milieux, on admet volontiers que l’étendue des incidences sociales et 
économiques de cet «attelage inadapté» est extrêmement importante. La soi- 
disant inefficacité de celui-ci a imposé une vision particulière de la traction 
animale, dont a été tributaire toute notre connaissance sur l’économie 
antique. Pourtant, l’attelage antique, tel qu’il a été imaginé par Lefebvre des 
Noëttes est essentiellement une construction de l’esprit. N’oublions pas que 
son ouvrage est principalement une thèse à caractère sociologique dont les 
conclusions reposent sur une argumentation avant tout technique. Cette thèse, 
au sous-titre évocateur, Contribution à l’histoire de l’esclavage, tend à prouver 
que la faiblesse de rendement des attelages de chevaux dans l’Antiquité a été 
la raison principale de l’esclavage à cette époque et que l’invention du collier 
d’épaules ou encore du fer à clous au Moyen Âge provoqua une révolution 
sociale et économique10.

À l’exception de quelques travaux11, les conclusions de Lefebvre des 
Noëttes et des partisans de sa thèse ne furent que rarement remises en cause. 
Pourtant, les expérimentations de rendement réalisées par J. Spruytte avec 
bricole écourtée et attache du timon au joug dorsal confirmaient déjà les 
qualités de l’attelage antique12. Dans de mauvaises conditions, la traction 
d’une tonne était en effet possible, ce qui double la limite de 500 Kg proposée

8. P. Vigneron, op. cit, 112.
9. Le fer à clous, outre la protection du pied du cheval, joue un rôle important dans le 

transport puisqu’il permet une meilleure utilisation de cet animal qui peut supporter des 
charges plus lourdes et les transporter plus longtemps.

10. C’est ainsi que L. Bréhier, Le monde byzantin, vol. 3, Paris 1950, 166 notait que dans 
l’Antiquité: «l’esclavage serait due à ce mode d’attelage».

11. Voir, en dernier lieu et avec bibliographie antérieure, dans J.-P. Brun - Ph. Jockey (éd.), 
Techniques et sociétés en Méditerranée (L’atelier méditerranéen), Paris 2001 (plusieurs contributions) 
et G. Raepsaet, Attelages et techniques de transport dans le monde gréco-romain, Bruxelles 2002.

12. J. Spruytte, Études expérimentales sur l’attelage. Contribution à l’histoire du cheval, Paris
1977.
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par Lefebvre des Noëttes suivant l’ordonnance De cursu publico du Code 
théodosien (VIII.5.7)13. La taille, le poids et la morphologie des chevaux, d’une 
part, la solidité du harnais et du matériel tracté, en particulier des essieux 
et des roues, d’autre part, constituent autant d’éléments d’analyse aussi 
fondamentaux que la structure et la position du harnais. Malheureusement, 
ils ont été pendant longtemps écartés des études sur l’évolution de l’attelage. 
Les expériences de J. Spruytte permettent en outre de résoudre, au moins 
dans une certaine mesure, le paradoxe suivant: l’utilisation et le maintien 
à travers toute l’Antiquité d’un attelage déficient par des populations aux 
connaissances hippologiques développées, comme en témoignent le traité 
équestre de Simon d’Athènes14, le περί ιππικής de Xénophon15 16 ou encore 
certains passages conservés dans le Corpus hippiatricorum graecorum'6.

13. Outre le chapitre VIII du Code théodosien, l’Édit de Dioclétien pourrait également laisser 
perplexe sur l’efficacité du transport romain (voir dans l’édition de M. Giacchero, Edictum 
Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, Gênes 1974,172). Toutefois, comme le notait à 
juste titre G. Raepsaet, Attelages et techniques de transport..., op. cit., 288, il ne faut pas oublier «la 
nécessité de l’État de fixer au plus bas les limites officielles de charge permettant d’assurer 
au matériel roulant un maximum de longévité». De toute façon, considérer ces passages hors 
contexte ne peut qu’être préjudiciable pour la recherche.

14. De Simon d’Athènes (probablement hipparque en 424 av. J.-C.), on ne connaît que des 
fragments d’un traité équestre portant sur la constitution du cheval (Sur l’extérieur et le choix 

des chevaux). Ces fragments ont été édités plusieurs fois. La première édition est celle établie 
par J. A. Cramer (Anecdota Graeca e codd. Manuscriptis Bibliothecarum Oxoniensium, vol. 4, Oxford 
1837, 256.10-258.16); E. Oder - K. Hoppe (éd.), Corpus Hippiatricorum Graecorum, vol. 2. Hippiatrica 
Parisina, Cantabrigiensia, Londinensia, Lugdunensia, Leipzig 1927 (réimpression, Stuttgart 197l), 

121, 14-124, 18, les ont également inclus dans leur édition; E. Delebecque (éd.), Xénophon, De l’Art 
équestre (Annales de l’Université de Lyon, 3ème série. Lettres 18), Paris 1950, 155-168, a proposé, à 

la suite de l’édition du traité de Xénophon une édition et une traduction en suivant l’édition de 
F. Ruehl (Xenophontis, Scripta minora, vol. 2, Leipzig 1912,196-197).

15. C’est très vraisemblablement à ce Simon que fait référence Xénophon dans les 
premières lignes de son traité sur l’art équestre. Dans ce texte, Xénophon n’évoque ni les 
maladies du cheval ni leurs remèdes. C’est un ouvrage d’hippologie qui relate longuement les 
soins à prodiguer aux chevaux (nourriture, litière, pansage, méthodes pour attacher le cheval), 
la meilleure manière d’obtenir l’obéissance, et surtout les qualités qu’il faut rechercher chez un 
cheval. On y trouve aussi une description des mors, une méthode de dressage et des éléments 
d’équitation.

16. Cette collection hippiatrique a été composée selon toute vraisemblance autour du Vie 
siècle, principalement sur la base de l’œuvre de sept auteurs qui ont vécu entre la fin du Ille et 
le IVe/Ve siècle. Sur son histoire, voir en dernier lieu S. Lazaris, L’hippiatrie à Byzance entre l’art et 
la science (Bibliologia 29), Turnhout 2010, 8-35.
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Par ailleurs, ces expériences ont démontré que le collier d’épaule découle 
«des premières applications qui ont été faites dans l’Antiquité»17 et qu’il ne 
s’agit nullement d’un attelage apparu soudainement. Aussi, G. Raepsaet, fort 
raisonnablement, notait que «dès l’Antiquité, les formules utilisées furent 
diverses et l’efficacité réelle pour l’usage demandé»18. Fidèle à cette opinion, 
il appelait quelques années plus tard à abandonner «l’idée de “révolution” 
comme celle de “rupture” entre l’Antiquité et le Moyen Âge pour faire 
place à des évaluations plus nuancées et progressives des fonctionnements 
technologiques»19. En effet, et loin des polémiques des premiers travaux 
modernes sur les thèses de Lefebvre des Noëttes et les défenseurs de ses 
théories, il ne semble pas qu’il y ait eu un brusque changement, sans 
intermédiaire, dans la traction par équidés entre l’Antiquité et le Moyen 
Âge. D’ailleurs, au lieu de parler d’insuffisance ou de faiblesse dans un cas, de 
révolution dans l’autre, on doit au contraire souligner la remarquable habileté 
des peuples, aussi bien dans l’Antiquité que dans le Moyen Âge, à utiliser 
les aptitudes particulières des différents élevages d’équidés en les adaptant 
au mieux, avec les techniques de l’époque, à des données géographiques et 
économiques locales ou encore à des besoins militaires particuliers.

Cette habileté se remarque par exemple dans leur capacité à combiner 
différents types d’attelage, afin de mieux capter la force motrice des équidés 
et d’obtenir ainsi un meilleur rendement. Une représentation d’un aurige 
vainqueur sur une coupe en terre cuite actuellement au musée du Louvre 
(inv. CA 5920) présente des caractéristiques intéressantes à ce sujet. De 
provenance égyptienne, elle est datée du milieu du IVe siècle20. Pour équilibrer 
la composition vue de face, l’artiste a représenté les animaux en éventail, 
répartis en deux groupes de part et d’autre du timon (fig. l). Toutefois, les 
quatre équidés ne sont pas attelés de la même façon. En effet, seuls les deux 
timoniers sont sous le joug double, assemblé aux bandes de cuir souple sur 
le bord supérieur de l’encolure des animaux. Quant aux chevaux extérieurs,

17. J. Spruytte, op. cit., 130.
18. G. Raepsaet, La faiblesse de l’attelage antique: la fin d’un mythe?, L’Antiquité classique 

48 (1979), 173.
19. Idem, L’utilisation animale dans les transports antiques. Récents développements. 

Nouveaux problèmes, dans Homme et animal dans l’Antiquité romaine. Actes du colloque de Nantes, 
1991 (= Caesarodunum, h. s.), 1995, 326.

20. Voir dans Ch. Landes (éd.), Le cirque et les courses de chars, Rome-Byzance, Lattes 1990,238 
(catalogue d’exposition).
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Fig. 1. Paris, musée du Louvre (inv. CA 5920), milieu du IVe s. Aurige vainqueur sur une coupe 
(d’après Landes, Le cirque, 238).

Fig. 2. - Gérone, villa Bell-lloch, fin IVe s. Attelage d’un cocher vainqueur sur une mosaïque 
(d’après Landes, Le cirque, pl. II).
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ils sont attelés avec une bricole utilisée pour la traction avec le poitrail. Deux 
types de traction différents seraient donc simultanément employés: l’un 
par les épaules, matérialisé par le joug d’encolure, et l’autre par le poitrail, 
représenté par la bricole.

Une autre figure laisse apparaître la même variété d’assemblage et 
confirme l’hypothèse d’une combinaison de différents types de traction. 
L’attelage d’un cocher vainqueur reproduit sur une mosaïque provenant de 
la villa de Bell-lloch (Gérone) et datée de la fin du IVe siècle21, présente des 
similitudes avec l’image décrite ci-dessus (fig. 2). Les deux timoniers sont, 
sous le joug d’encolure, munis de bandes souples fermées à l’avant, le tout 
étant fermement maintenu par une sangle sous-ventrière. Les deux chevaux 
extérieurs sont équipés d’une bricole immobilisée elle aussi par une sous- 
ventrière. Nous sommes de nouveau en présence d’un type d’attelage 
traditionnel composé d’un joug d’encolure et associé, pour les chevaux 
extérieurs, à une bricole. Ces deux documents iconographiques, quasi 
contemporains, indiquent que les deux techniques -traction par les épaules et 
par le poitrail- s’utilisaient parfois conjointement à l’intérieur d’un attelage 
de quatre chevaux disposés de front22. Ces pratiques, ignorées semble-t-il dans 
les travaux modernes, confirment une recherche continue, un savoir-faire 
et une maîtrise des différents systèmes de traction dans l’Antiquité tardive 
pour mieux tirer profit des capacités du cheval. À elles seules, ces expériences 
rejettent l’image d’une Antiquité sclérosée et l’examen de la date d’apparition 
du fer à clous et de l’étrier confirmera cette idée23.

2. Le fer à clous

Hormis l’attelage, l’ignorance de la ferrure ne permet pas non plus 
d’utiliser pleinement le cheval pour les campagnes militaires, le transport 
et les travaux ruraux24. Sans la ferrure, la détérioration du sabot de cet

21. Ibidem, 114, pi. II.
22. On a souvent pensé que les chevaux extérieurs n’étaient reliés que par une longe fixée 

au mors (cf. par exemple R. Lefebvre des Noëttes (Cdt.), Le système d’attelage du cheval, art. cil, 

183).
23. L’attelage, dont je n’ai présenté ici que quelques aspects généraux, fait partie d’un 

travail en préparation sur les «instruments hippiques» dans l’Antiquité tardive et l’apport de 
l’iconographie.

24. Soulignons cependant que, contrairement à une idée assez répandue, il est quasiment 
certain que le cheval, du moins à Byzance, n’avait pas remplacé le bœuf pour les travaux
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animal s’accélère, notamment à cause de longs déplacements sur des routes 
caillouteuses ou dallées et des déformations pathologiques de la corne. De plus, 
cet «instrument hippique» est un accessoire précieux qui permet au cheval de 
supporter des charges plus lourdes et de les transporter plus longtemps, y 
compris en terrain glissant. Certains types de fer à clous permettent enfin 
de protéger le pied contre les aspérités du terrain, aussi bien naturelles 
qu’artificielles.

On a d’ailleurs souvent essayé d’exploiter cette faiblesse de la face 
inférieure du pied du cheval, principalement en cas de guerre, pour anéantir 
une quelconque supériorité apportée par le cheval à l’ennemi. Polyen rapporte, 
par exemple, la ruse de Nicias qui fit répandre de nuit dans la plaine s’étendant 
entre le camps des Athéniens et le temple consacré aux dieux de l’Olympe, 
des chausse-trapes* 25. Le lendemain, Ecphante, général de la cavalerie des 
Syracusains, fit avancer ses cavaliers, dont la plupart prirent la fuite à cause 
des pointes des chausse-trapes qui entraient dans les pieds de leurs chevaux; 
c’est alors que les soldats de Nicias purent, grâce à leurs souliers épais, causer 
des pertes à l’ennemi26.

On a tenté de palier la détérioration du sabot par différents moyens, 
dont le choix de chevaux aux sabots durs, ou son endurcissement grâce, entre 
autres, à l’emploi de différents onguents et à un sol d’écurie dur et sec27. Outre

aratoires (labours, hersages, etc.). D’ailleurs, des textes relatifs à la vie agricole, comme le 
Nomos géorgikos, n’en font aucune mention. Le bœuf est beaucoup plus résistant, il demande 
moins de nourriture (aussi bien quantitativement que qualitativement), il ne tombe pas malade 
facilement et il est moins cher à l’achat et à l’entretien. De toute façon, et c’est très important, 
tant que les différents éléments de harnais n’étaient pas adaptés à la morphologie des chevaux, 
l’homme ne pouvait pas tirer pleinement profit de l’animal.

25. Deux grandes catégories de chausse-trape existaient; la première, en bois (τρίβολοι 
ξύλινοι), était composée de trois pieux écartés à la base et réunis à leur sommet et la seconde, 
en métal (τρίβολοι σίδηροι), était formée de quatre pointes de fer disposées en étoile de façon 
qu’en tombant sur le sol l’une des quatre pointes reste droite.

26. Νικίας στρατοπεδευόντων ’Αθηναίων περί τό Όλυμπιεΐον ές τό προ roß στρατοπέδου χωρίον 

ομαλές ον έκέλευσε νύκτωρ τριβόλους κατασπείραι. έπεί δέ τής υστεραίας ’Έκφαντος ό Συρακουσίων 
ίππαρχος προήγαγε τούς ιππείς, ήν αύτών αισχρά φυγή των τριβόλων έμπηγνυμένων εν roiç ποσί 
των ίππων· πολλοί δ’ αύτών ουδέ προβαίνειν οΐοί τε ήσαν, άλλ υπό των πελταστών στερεά ύποδήματα 

έχόντων διεφθείροντο (Strategemata, 1.39, §2), E. Woelfflin, I. Melber (éd.), Polyaeni strategematon 

libri octo, Leipzig 1887 (réimpr., Stuttgart 1970), 32.

27. Certains auteurs anciens conseillaient par exemple de recouvrir le sol de l’écurie 
avec du bois de chêne, ou de déposer au sol un lit de pierres arrondies, maintenues par une
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ce s mesures préventives, d’autres ont été prises afin de protéger les pieds 
des chevaux blessés et de ceux qui s’aventuraient sur des terrains glissants. 
La mesure la plus concrète était de les chausser d’hipposandales, qui aident- 
pour de courtes durées et dans certaines conditions -à les protéger des dégâts 
causés par l’absence d’une ferrure à clous. Le principe de protection était 
simple: on entourait les sabots d’une sandale (la solea sparto) de cuir ou de 
paille tressée. Ces pièces, peu résistantes à un usage régulier, servirent très 
probablement de base à celles fabriquées en métal, les solea ferrea (figs. 3-4). 
Outre ces précautions, des traitements spécifiques pour le pied blessé ont été 
développés, comme l’atteste le chapitre sur le cheval meurtri au pied par un 
éclat de bois (περί σκόλοπος) dans le Corpus Hippiatricorum Graecorum (fig. 5)28.

1 - Crochet

2 - Pince

3 - Sole

4 - Rabat latéral

5 - Talonnière

6 - Crochet

1 - Anneau

2 - Crochet

3 - Rabat latéral

4 - Sole

5 - Talonnière

6 - Rivet

Fig. 3. Caen, musée de Normandie. Exemple d’hipposandale.

bande en fer. D'après Xénophon, ce lit de pierres produisait le même effet qu’un exercice léger 
quotidien sur une route pavée, car son frottement arrondissait les bords du sabot et fortifiait 
la fourchette (De re equestri, IV.4).

28. Έάν ύπό σκόλοπος πληγή ξυλίνου ή όστέου ή οστράκου την οπλήν, χρή έξελεϊν τον σκόλοπα, 
καί προκαθάραντα δκχχρΐσαι φαρμάκω τώ διά ίοΰ ή μίσυος, ή άλλω τραυματικφ, καί άποβύσαι σπογγίω. 
τη δέ έχομένη ήμερα έκκλύσαι άκράτω την πληγήν, καί διαχρΐσαι τώ φαρμάκω, εως την άτοπίαν εις 

εν συνελθεΐν, εΐτα θεραπεύειν τώ ζηρίω τώ διά τής στυπτηρίας συγκειμένω (Hip. Berol, LXXVIII), E. 
Oder - K. Hoppe (éd.), Corpus Hippiatricorum Graecorum, t. 1. Hippiatrica Berolinensia, Leipzig 1924 
(réimpr., Stuttgart 1971), 299-300.
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Fig. 4. Saint-Germain-en-Laye, musée 
d’archéologie nationale. Hipposandales 

(d’après Lefebvre des Noëttes (Cdt.),
La force motrice, fig. 91).

Fig. 5. Leyde, Leiden. Voss. gr. Q. 50, f. 65v, fin 
XlVe s. Cheval blessé au pied 

(photo de l’auteur).

Fig. 6. Fer oriental grec (photo de l’auteur).
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Toutefois, pour la cavalerie, l’urgence n’était pas tant aux mesures 
occasionnelles, appliquées de manière prophylactique, ou aux soins à prodiguer 
en cas de blessure, mais à la mise en place de solutions pérennes. L’objectif était 
d’éviter les accidents du pied, qui ont des conséquences dangereuses pour 
la monture et le cavalier, mais aussi de réduire les dépenses supportées par 
l’armée pour soigner les chevaux blessés. Le seul moyen pour bien préserver 
le pied du cheval tout en lui permettant de prendre part à une bataille, en 
se mouvant à vive allure, est soit le fer à clous de type oriental29, soit le fer à 
plaque30 (figs. 6-7). Ceux-ci, contrairement au fer à clous de type européen 
(fig. 8), protègent complètement le pied. Quand ont-ils été inventés?

Tandis que la plus ancienne mention au fer à clous européen se trouve 
dans les Constitutions tactiques de l’empereur Léon VI le Sage (886-912)31, 
celle du fer à clous oriental ou du fer à plaque se rencontre dans un traité 
militaire byzantin anonyme daté du Vie siècle32. La lecture de cette œuvre 
(περί στρατηγικής, de re strategica dans l’édition de H. Köchly et W. Rüstow; περί 
στρατηγίας dans celle de G. T. Dennis) m’a incité à revoir la date d’apparition 
du fer à cheval à Byzance33. Dans ce traité, l’auteur conseille de protéger les 
pieds des chevaux de mauvaises blessures -causées pendant les batailles par

29. Le fer à cheval oriental se présente sous la forme d’une plaque métallique, mince, 
légère, recouvrant à peu près toute la face plantaire du sabot.

30. Le fer à plaque n’est pas un fer à cheval proprement dit mais une plaque, le plus 
souvent en cuir ou en métal, insérée et clouée avec le fer qui, de type européen, ne protège que 
partiellement le pied.

31. Πέδικλα, σεληναία σιδηρά μετά καρφιών αυτών, Constitutio V.3, R. Vari (éd.), Leonis 
imperatoris Tactica (Sylloge Tacticorum Graecorum 3), vol. 1, Budapest 1917, 92 (= PG, 107, col. 717D: 
il s’agit de la reprise de l’édition de G. Lami, Joan. Meursii Opera omnia..., vol. 6, Florence 1745).

32. Selon les premiers éditeurs, H. Köchly - W. Rüstow, Griechische Kriegsschriftsteller, 2,2. Des 
Byzantiner Anonymus Kriegswissenschaft, Leipzig 1855,37, cet ouvrage aurait été composé vers la 
fin du règne de Justinien (527-565). L’hypothèse est acceptée par la majorité des chercheurs 
(voir par exemple dans H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. 2, 
Munich 1978, 327-328) et T. Kolias, H πολεμική τεχνολογία των Βυζαντινών, Δωδώνη 18 (1989), 
29. Le dernier éditeur, G. T. Dennis, Three Byzantine Military Treatises, Washington, D.C. 1985, 2-3, 
partage également cette opinion. Quant à C. Zuckermann, The Military Compendium of Syrianus 
Magister, JOB 40 (1990), 216, en s’appuyant sur cette mention, mais aussi sur le fait que « the 
main enemy he [the author] has in mind are obviously Persians; he only mentions Arabs for 
their predilection for ambushes», situe cette oeuvre à la fin du Vie ou au tout début du Vile 
siècle.

33. S. Lazaris, Considérations sur l’apparition du fer à clous, art. cit., 259-292.
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Fig. 7. Fer à plaque (photo de l’auteur).

Fig. 8. Fer européen (photo de l’auteur).
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les chausse-trapes ou des engins similaires- grâce à des plaques de fer (ràç Sé 
γε βάσεις των ποδών των ίππων καί αύτάς ομοίως σιδηροίς πετάλοις κατησφαλίσθαι 
εις το μή ραδίως πάσχειν ύπό τε τριβόλων καί των άλλων, XVII, 1.16-19)34.

Ce texte est moins précis que le passage des Constitutions tactiques de 
Léon VI sur le mode d’attache. Or, ce détail est très important pour déterminer 
s’il s’agit d’un fer à cheval (oriental ou à plaque) ou d’une hipposandale. En 
effet, si les plaques de fer sont attachées avec des lanières autour du paturon, 
il pourrait s’agir d’une hipposandale. Néanmoins, pour les raisons suivantes, 
cela ne semble pas être le cas. Tout d’abord, l’auteur n’emploie ni le terme latin 
(solea), ni son équivalent grec (ίππου ύποδήματα) qu’on utilise pour désigner 
l’hipposandale. Il a, au contraire, préféré le terme πέταλον, qui sera repris en 
grec moderne pour nommer le fer à cheval35. Ensuite, aucune solea n’a été 
apparemment découverte dans les régions orientales de l’Empire36. Enfin, 
l’hipposandale, à cause de son mode d’attache, ne pouvait pas être utilisée 
dans les conditions extrêmes d’une bataille, car elle ne tenait pas longtemps en 
place, surtout à vive allure37. Il s’agit donc ici d’une ferrure, mais, étant donné 
sa destination -protéger contre les chausse-trapes- et le terme employé, il est 
certain que ce n’est pas un fer à clous de type européen38. Deux possibilités

34. G. T. Dennis, op. cit, 56 et 58.
35. D. Dèmètrakos, Με'γα λεξικόν της έλληνικής γλώσσης, vol. 7, Athènes-Thessalonique 

1949, 5777.
36. De nombreuses hipposandales ont été retrouvées, surtout dans les régions 

correspondant actuellement à la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l’Allemagne et 
la Suisse. À en croire W. H. Manning, Catalogue of the Romano-British Ironwork in the Museum of 

Antiquities, Newcastle upon Tyne 1976, 64: «the discovery of an example [of a horseshoe] 
at Veil, near Rome [...] must mean that they were used in Italy [...]». Par contre, selon toute 
vraisemblance, l’hipposandale n’a été utilisée ni en Italie du sud (à Pompéi par exemple rien n’a 
été trouvé), ni en Orient, ou alors, si tel était le cas, son emploi fut extrêmement limité.

37. En effet, d’après les expériences modernes, l’hipposandale ne se maintient pas en 
place, car la pince du pied postérieur vient accrocher la partie arrière de l’hipposandale 
antérieure, de sorte que les liens se relâchent et se rompent (voir également dans P. Vigneron, Le 
cheval dans l’Antiquité gréco-romaine, Nancy 1968, 46).

38. Le mot πέταλον utilisé par l’auteur désigne ici la plaque de métal qui correspond à un 
fer qui recouvre toute la face plantaire du sabot (sur ce terme, voir H. Estienne, Thesaurus Craecae 

Linguae, vol. 6, Paris 1842-1847, col. 1008-1009 et D. Dèmètrakos, op. cit., vol. 7,5777).
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sont alors envisageables : soit c’est un fer à clous de type oriental, soit un fer à 
plaque. Dans tous les cas, cette ferrure était attachée avec des clous39.

Le fer à clous -dans une forme particulière et afin de faire face à des 
besoins spécifiques- a donc été employé (et mis au point?) par les Byzantins 
au moins depuis le Vie siècle. D’ailleurs, la mention dans les Constitutions 
tactiques de Léon VI, contrairement à ce que l’on prétendait, n’est pas le seul 
document écrit sur le sujet de cette période. Dans un traité hippiatrique arabe 
attribué à ibn ahi Hizam al-Huttali (qui vécût dans la seconde moitié du IXe 
siècle), il est question à deux reprises de fers à cheval. Ce traité, dont l’édition 
est en préparation par M. Heide et V. Weidenhöfer40, confirme tout d’abord 
que dans la seconde moitié du IXe siècle la ferrure était plus répandue qu’on 
ne le pensait. L’auteur en parle comme s’il s’agissait d’un objet courant. De 
plus, d’après les explications de V. Weidenhöfer, «the shoes were used not 
only for the protection of the hoof, but also as a therapeutical measure», 
ce qui laisse penser que la forme de ce fer à cheval était identique, ou très 
proche, de celle du De re strategica. Autrement dit, il s’agirait d’un fer oriental 
ou d’un fer à plaque offrant une protection totale du pied et qui pouvait aussi 
être appliqué pour un usage thérapeutique. De cette même époque sont par 
ailleurs datés quelques-uns des fers à cheval de type européen et oriental 
exposés au musée byzantin d’Athènes (fig. 9)41. Par conséquent, aussi bien les 
documents textuels qu’archéologiques confirment une exploitation du fer à 
clous beaucoup plus précoce qu’on l’estimait (au moins depuis le Vie au lieu 
des IXe-Xe siècles). Celui-ci ôte au cheval un handicap réel et permet une 
utilisation optimale dans le transport, les travaux agraires et surtout pendant 
les batailles.

3. L’étrier

L’étrier est un autre «instrument hippique» important qui procure au 
cavalier une liberté sans précédent, puisqu’il n’a plus besoin d’aide extérieure

39. On a souvent essayé de remplacer les clous qui peuvent blesser l’animal, mais les 
résultats n’ont pas toujours été concluants. De toute façon, les moyens auxquels on a fait appel 
pour permettre à la ferrure de se maintenir étaient inconnus à l’époque du De re strategica et, 
par conséquent, même si son auteur ne le mentionne pas, la plaque de fer dont il est question 
dans le texte, qu’elle soit semblable au fer oriental ou au fer à plaque, était clouée.

40. À cet égard, je remercie vivement ces deux collègues de m’avoir fait connaître cette 

œuvre.
41. Je reviendrai sur ces fers et leur datation dans un travail ultérieur.
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Fig. 9. Athènes, musée byzantin (inv. BXM 867-868), IXe s. Fers à cheval de type européen et 
oriental (photo de l’auteur).

pour monter, même quand il est lourdement armé. En combinaison avec la 
selle, il lui offre aussi un équilibre et une assise hautement performants et lui 
permet une importante interactivité avec sa monture. Le cavalier peut enfin 
utiliser les étriers pour se soutenir, afin d’utiliser toute sa force pendant le 
lancement d’une lance ou encore le maniement de l’épée.

L’influence de cet «instrument hippique» sur le développement de la 
cavalerie et les transformations sociales qui ont pu en résulter ont fait l’objet 
de plusieurs études. En développant une thèse émise par H. Brunner42, L. White 
affirmait par exemple que cet objet aurait eu pour conséquence de donner 
naissance à un nouveau corps social: la chevalerie. Il voyait derrière la montée 
en puissance de l’armée franque, en nombre et en qualité, la diffusion rapide 
de l’étrier43. Pour cet historien des techniques médiévales, l’évolution du rôle 
de la cavalerie et le développement du système féodal en Europe occidentale 
sont donc étroitement liés. Pensant que cet «instrument hippique» avait été 
introduit à Byzance par les Avars, il soutenait que la première mention écrite 
relative aux étriers dans le monde gréco-latin44 -le Stratègikon de Maurice-

42. H. Brunner, Der Reiterdienst und die Anfänge des Lehnwesens, Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 8 (1887), 1-38.

43. L. White, Technologie médiévale et transformations sociales, Paris 1969, 1-53 et Idem, The 
Crusades and the Technological Thrust of the West, dans V. J. Parry - Μ. E. Yapp (éd.), War, 
Technology and Society in the Middle East, Oxford 1977, 97-112, notamment 98.

44. La plus ancienne mention, datée de 477 ap. J.-C., se trouve dans la biographie d’un 
officier chinois (voir par exemple dans A. D. H. Bivar, The Stirrup and its Origins, Oriental Art,
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devait être située «non pas à la fin du 6e siècle, mais au début du 8e siècle, 
période qui s’accorde mieux avec tout ce que nous savons de la diffusion 
de l’étrier»* 45. Afin de faire coïncider la date avancée pour le Stratègikon46, il 
n’hésitait pas à remettre en cause la chronologie traditionnelle (Vie siècle) 
proposée pour les étriers conservés dans des tombes avares, qu’il situe alors 
au Vile siècle47.

Le terme utilisé dans le Stratègikon (σκάλα) et la façon dont l’auteur décrit 
-ou plutôt passe sous silence- l’étrier ont éveillé ma curiosité et m’ont incité 
à réfléchir à la date de son apparition à Byzance48. Plus précisément, l’allusion 
à l’étrier de la cavalerie byzantine -sans aucune description de celui-ci- ou 
encore le silence à propos de l’étrier avar m’ont porté à supposer que l’étrier 
devait être bien connu des Byzantins avant la rédaction du Stratègikon. De 
plus, l’utilisation d’un terme latin (scala)49 dans le Stratègikon, à un moment où

N.S. 1 (1955), 62 et A. Hyland, The Medieval warhorse. From Byzantium to the Crusades, Stroud, 
Gloucestershire 1996,11.

45. L. White, Technologie médiévale, op. cit., 14.

46. Même si l’attribution et la datation exactes de ce traité ont longtemps posé problème, 
on sait désormais que cette œuvre, rédigée par Maurice ou par un de ses proches collaborateurs, 
avec les encouragements de l’empereur, a vu le jour durant les dernières années de son règne. 
Sur ce point, voir par exemple dans H. Mihaescu (éd.), Mauricius, Arta militara, Bucarest 1970, 

8-10; H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. 2, Munich 1978, 329-330; 

G. T. Dennis - E. Gamillscheg (éd.), Das Stratègikon des Maurikios, Vienne 1981, 15-18; G. T. Dennis 

(translated by), Maurice’s Stratègikon. Handbook of Byzantine military strategy (The Middle Ages 

Series), Philadelphie 1984, XVI-XVII.

47. Ses conclusions ont été suivies par plusieurs chercheurs (cf. par exemple dans J. Beeler, 

Warfare in Feudal Europe (730-1200), Ithaca, N. Y. 1971,9-10; Cl. Cahen, Les changements techniques 
dans le Proche Orient médiéval et leur importance historique, dans V. J. Parry - M. E. Yapp 

(éd.), War, Technology and Society in the Middle East, Oxford 1977, 114-115); R.-H. et A.-M. Bautier, 

Contribution à l’histoire du cheval au Moyen Âge, Bulletin philologique et historique, 1978, 10. 
Pour une contre-argumentation, voir entre autres dans D. Bullough, Europae Pater: Charlemagne 
and his achievement in the light of recent scholarship, The English Historical Review 85 (1970), 
59-105, notamment 84-91 et B. Prévôt - B. Ribémont, Le cheval en France au Moyen Âge. Sa place dans 

le monde médiéval; sa médecine, Orléans 1994,146-147.
48. S. Lazaris, Considérations sur l’apparition de l’étrier, art. cit.
49. Ce mot est formé à partir du verbe scandere (monter) et il est employé dans le Stratègikon 

dans le sens d’un engin servant à monter, signification qu’il n’a pas gardée en latin classique. 
Voir dans A. Forceluni, Lexicon totius Latinitatis, Padoue 1940, vol. 4, 241; A. Souter, A Glossary of 
later Latin to 600 A.D., Oxford 1949, 366; Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968,1698, scalae ~arum. 
Dans une troisième référence, ce même auteur utilise le terme σκάλα pour désigner l’échelle: 
σκάλα ήτοι κλίμαξ, X, 1.1.
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le grec était, à l’exception de l’Italie, assez répandu et utilisé dans l’Empire, 
a conforté mon idée selon laquelle les Byzantins de l’époque du Stratègikon 
connaissaient et utilisaient déjà un type d’étrier (avant l’apparition de l’étrier 
avar qu’on situe généralement vers 590-600). Cette hypothèse remet donc 
en question la date de l’apparition de cet «instrument hippique», ainsi que 
la théorie traditionnelle de l’apport des premiers étriers à Byzance par les 
Avars50. Il faut, dès lors, reconsidérer certains documents archéologiques et 
iconographiques dont la date a été, explicitement ou implicitement, fondée 
sur celle admise jusqu’à présent.

En effet, la datation traditionnelle de l’introduction de l’étrier par les 
Avars fonctionnait jusqu’ici comme un terminus non ante quem pour dater 
certains documents archéologiques et iconographiques. Aussi, les rares pièces 
qui auraient pu être antérieures à cette date ont souvent été considérées 
comme fausses ou mal datées. L. White procéda de la sorte51, mais il n’est pas 
le seul52. Ainsi, la pièce en fer (fig. 10) découverte dans les bâtiments sud- 
ouest de la place ronde, en bas du mur est de l’acropole à Caricin Grad53 a 
été désignée comme un support de pied («Fusstütze»)54. La finesse, et donc la 
fragilité supposée, de cette pièce induirait qu’elle ne permettait ni de monter, 
ni de prendre appui une fois à cheval pour le cas d’un cavalier-archer. Ce ne

50. Selon une autre hypothèse l’étrier serait passé, vers la fin du Vile siècle, des Persans 
aux Arabes, puis des Arabes aux Byzantins, avant de parvenir à l’Europe occidentale (voir J. 
Needham, La science chinoise et l’Occident, Paris 1973,77 et W. A. Seabe - P. Woodfield, Viking Stirrups 
from England and their Background, Medieval Archaeology 24 (1980), 89). La rareté, voire, le 
manque total de témoignages matériels ou iconographiques sur le harnachement du cheval 
chez les Arabes des premiers siècles de l’islam invite à la prudence. Toutefois, dans le Kitâb al- 
sarj wa-l-lijâm (Le livre de la selle et de la bride), écrit dans la seconde moitié du IXe siècle, Ibn 
Durayd Abû Bakr Muhammad ibn al-Hassan al-Azdî confirme, comme le rapportent diverses 
sources antérieures, que c’est le général arabe al-Muhallab ibn Abî Sufra qui adopta les étriers 
de fer (vers 696) à la place des étriers en bois utilisés par les Arabes et les non-Arabes (al-ajam) 

avant l’islam (sur ce sujet, voir J. P. Digard et al. (éd.), Chevaux et cavaliers arabes, Paris 2002, 99).
51. L. White, Technologie médiévale, op. cit., 10, n. 68.

52. Sur les pratiques de L. White concernant l’interprétation des documents archéologi
ques et iconographiques utilisés, voir D. Bullough, art. cit., 87, n. 2.

53. Cette ville est généralement identifiée à Justiniana Prima que fonda l’empereur 
Justinien près du lieu de sa naissance. Bâtie sur un site vierge à partir des années 530, elle a eu 
une existence assez brève puisqu’elle fut abandonnée définitivement vers 615.

54. Voir dans J. Werner, Ein byzantinischer «Steigbügel» aus Caricin Grad, dans N. Duval - 

V. PopoviC (éd.), Caricin Grad, vol. 1, Belgrade-Rome 1984,147-155.
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a) Photographie b) Dessin M. Jeremic

Fig. 156 - Steigbugelformige eiserne Fußstutze aus Caricin Grad.
Support de pied en forme d’étrier de Caricin Grad (réduit de moitié).

Fig. 10. Caricin Grad (Serbie), étrier (d’après Werner, Ein byzantinischer ‘Steigbügel’, fig. 156).

serait donc pas un véritable étrier, puisque son rôle se limiterait à procurer 
un certain confort au cavalier, en lui évitant d’avoir les jambes ballantes sur 
les flancs du cheval.

L’interprétation de cette pièce comme support de pied avait donc 
l’avantage de ne pas remettre en question la date de l’introduction de l’étrier 
à Byzance. Depuis, et malgré la rareté de ces objets en raison notamment 
d’une usure importante, une autre pièce a été retrouvée par B. Bavant et V. 
Ivanisevic. La découverte de ce second exemplaire à Caricin Grad confirme que 
l’usage de ces objets n’était pas si singulière dans la cavalerie byzantine. Elle a 
par ailleurs conduit les deux archéologues à se demander s’il ne pourrait pas, 
en définitive, s’agir «des skalai sidérai mentionnées par le Pseudo-Maurice»55. 
Nous sommes en effet ici en présence de véritables étriers et non pas d’un 
quelconque support de pied. D’ailleurs, la découverte d’une troisième pièce 
renforce cette hypothèse. C’est un étrier en fer trouvé au fort de Karasura près 
de Dyadovo56; ce fort a été incendié peu après le règne de Justinien. Tous ces 
étriers seraient donc approximativement contemporains et démontreraient

55. B. Bavant - V. Ivanisevic, Caricin Grad (Yougoslavie). La campagne de fouille de 2002, 
MEFRM114 (2002), 1100.

56. Sur les fouilles de ce site, voir B. Döhle, Zu den spätantik-mittelalterlichen 
Befestigungsanlagen auf dem Kaie von Carassura, Zeitschrift für Archäologie 26 (1992), 181-197.
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leur emploi par la cavalerie protobyzantine, avant même que Byzance n’entre 
en relation étroite avec les Avars57.

Par ailleurs, la représentation d’étriers a servi aussi à situer chrono
logiquement certaines œuvres. Signalons, par exemple, deux fragments de 
tissus d’origine égyptienne conservés respectivement, au Cleveland Museum 
of Art et au Textile Museum à Washington. Deux cavaliers y sont reproduits, 
l’un sur une monture noire, l’autre sur une monture de couleur blanche58. 
De la partie visible de leur selle pend un étrier, composé d’une large bande, 
probablement en cuir (figs. 11-12). D. G. Shepherd les situe aux VlIe-VIIIe 
siècles sans faire allusion aux étriers59. Par contre, d’autres chercheurs 
s’appuient formellement sur leur présence pour les dater.

R. Berliner, par exemple, se fonde sur leur représentation et la position 
de leur attache pour dater le tissu du Textile Museum du Ville siècle. Il affirme, 
en effet, que «Stirrups were never used in antiquity by Greeks and Romans». 
Selon l’auteur les «stirrups were at first fastened to the frontside arches. I 
doubt that this would apply to the Byzantines»60. De même, dans une notice sur 
ce tissu, A. Gonosovâ le situe du Vile siècle tout en soulignant que sa datation 
«supported by the specific saddle and stirrups depicted in this textile, which 
were used by the Sassanian cavalry at that time»61. L’auteur renvoie à l’étude

57. Les premiers témoignages faisant mention dans l’historiographie byzantine des 
relations entre Byzance et les Avars datent de 558 quand ces derniers ont envoyé une délégation 
à Constantinople pour solliciter une alliance militaire avec Justinien. Sur ces premières relations 
voir, entre autres, dans I. Bòna, Byzantium and the Avars: the archaeology of the first 70 years 
of the Avar era, dans D. Austin - L. Alcock (éd.), From the Baltic to the Black Sea. Studies in medieval 
archaeology, Londres 1990,113-117.

58. En réalité, il s’agit du même personnage qu’on identifie avec Alexandre le Grand en 
raison de l’inscription copte (MAKETON AAEKCANTEROC) qui accompagne chacun des deux 

tissus.
59. D. G. Shepherd, Alexander-The Victorius Emperor, Bulletin of the Cleveland Museum of Art 

58 (1971), 244-250. Voir également dans K. Weitzmann (éd.), Age of Spirituality. Late Antique and 

Early Christian Art, Third to Seventh Century, New York 1979, no. 81 (notice de Cl. Lindgren qui 
adopte les dates avancées par D. G. Shepherd).

60. R. Berliner, A Coptic Tapestry of Byzantine Style, Textile Museum Journal 1.1 (1962), 17.
61. Voir dans Fl. D. Friedman (éd.), Beyond the Pharaohs. Egypt and the Copts in the 2nd to 7th 

Centuries A.D. [Providence, Rl], 1989 (catalogue d’exposition, Museum of Art, Rhode Island School 
of Design, Providence, February 10 to April 16 1989), n” 70,162 (notice par Anna Gonosovâ).
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Fig. 11. Ohio, The Cleveland Museum of Art (The Textile Arts Club, 59.123), 
Vlle-VIIIe s., cavaliers (d’après Shepherd, Alexander, fig. l).

Fig. 12. Washington, D.C., The Textile Museum Collection (11.18), Vile-Ville s., cavaliers 
(d’après Shepherd, Alexander, fig. 2).
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classique de A. D. H. Bivar (plus précisément, aux pages 287-288)02. Toutefois, 
dans son travail, Bivar ne publie aucune figure de la cavalerie sassanide où 
sont représentés des étriers semblables à ceux du tissu copte (ni d’ailleurs 
une selle semblable). Je crois que la forme et le point d’attache de ces étriers 
diffère parce qu’il s’agit ici d’une sorte de proto-étrier souple et fait d’une 
matière organique (probablement en cuir) qu’il ne faut donc pas hésiter à 
dater de périodes antérieures à celles proposées ici62 63.

Ces deux tissus ont été rapprochés de deux ivoires d’origine égyptienne. 
L’un est actuellement à Aix-la-Chapelle et l’autre à Baltimore. Sur les deux 
pièces, un empereur byzantin à cheval prend appui sur des étriers (figs. 13-14). 
Incontestablement, l’iconographie de ces ivoires est très proche de celle des 
deux tissus, et notamment pour la pièce de Baltimore (posture générale, pied 
nu du cavalier, attache de l’étrier à la selle). Le premier ivoire a été daté par 
D. G. Shepherd du Vile et le second des VlIe-VIIIe siècles64. De nouveau, on 
pourrait légitiment croire que les datations ont un rapport avec les étriers. En 
tout cas, c’est ce que laisse penser la notice de A. Cutler et E. McGeer lesquels, 
après avoir signalé que «The iron stirrup, which was unknown to the Romans, 
was first mentionned in the early 7th-C. Strategikon of Maurice», citent 
l’ivoire de Baltimore qui datent du milieu du Vile siècle65. R. Berliner, quant à 
lui, le situe du IXe siècle et, comme pour le tissu copte, la présence des étriers 
est prise en compte66.

D’autres chercheurs pourtant situent l’ivoire d’Aix-la-Chapelle au Vie 
siècle67 et celui de Baltimore aux VIe-VIIe siècles68. Du Vie siècle remontent

62. A. D. H. Bivar, Cavalry equipment and tactics on the Euphrates frontier, DOP 26 (1972), 

273-291.
63. Sur les proto-étriers, voir S. Lazaris, Considérations sur l’apparition de l’étrier, art. cit., 

280-282.
64. D. G. Shepherd, art. cit., 247-249.
65. A. C[utler] - E. Mc[Geer], «Stirrup», ODB, vol. 3,1958.

66. Voir dans R. Berliner, Horsemen in Tapestry roundels found in Egypt, Textile Museum 

Journal 1.2 (1963), 39-54.
67. Voir dans W. F. Volbach, Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters 

(Römisch Germanisches Zentralmuseum zu Mainz - Katalog 7), Mayence 1976 (3e éd.), no. 77, 61 et 
Taf. 44; H. Stern, Quelques œuvres sculptées en bois, os et ivoire de style omeyyade, Ars Orientalis 
1 (1954), 128; W. A. Seaby - P. Woodfield, Viking Stirrups from England and their Background, 
Medieval Archaeology 24 (1980), 89.

68. Voir par exemple dans W. F. Volbach, op. cit., no 86b, 66 et Taf. 47.
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Fig. 13. Aix-la-Chapelle, Cathédrale, Vie ou Vile s. Empereur triomphant sur un ivoire 
(d’après Volbach, Elfenbeinarbeiten, n” 77, Taf. 44).

Fig. 14. Baltimore, Walters Art Gallery (71.1144), VIe-VIIe s. Empereur triomphant sur un 
ivoire (d’après Volbach, Elfenbeinarbeiten, n° 86b, Taf. 47).
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aussi deux tissus coptes conservés au Victoria and Albert Museum et sur lesquels 
figurent des cavaliers qui tirent à l’arc en s’appuyant sur les étriers qui pendent 
de la selle de leur monture (figs. 15-16)69. Signalons enfin un autre tissu daté

Fig. 15. Londres, Victoria and Albert Museum, Department of textiles (628), Vle-VIle s., 
cavaliers (d’après Kendrick, Catalogue of Textiles, n° 628, p. 13 et pi. Vili).

Fig. 16. Londres, Victoria and Albert Museum, Department of textiles (629), VIe-VIIe s., 
cavaliers (d’après Kendrick, Catalogue of Textiles, n° 629, p. 13 et pi. Vili).

de cette même période70. Sur ce nouveau document, conservé à l’Arthur M. 
Sadder Museum (Harvard University) et issu de mes recherches actuelles sur

69. A. F. Kendrick, Catalogue of Textiles from Burying-Grounds in Egypt, vol. 3. Coptic Period, 

Londres 1922, no 628 et 629,13 et pi. VIII.
70. Voir dans I. Kalavrezou, Byzantine Women and Their World, Cambridge-New Haven 2003, 

no 93,176 (notice de Alicia Walker).
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Fig. 17. Cambridge, MA, Harvard University, Arthur M. Sackler Museum 
(Foundation in memory of Hagop Kevorkian, 1975.41.9), Vie s. Eros en cavalier sur un tissu 

(d’après Kalavrezou, Byzantine Women, p. 176).

l’iconographie de différents «instruments hippiques» dans l’Antiquité tardive 
et à Byzance, on peut soupçonner la présence d’étriers (fig. 17). De par la 
position de sa jambe, le cavalier représenté semble, en effet, prendre appui 
sur un étrier71. Contrairement aux cavaliers sans étriers, les cavaliers sur les 
chevaux équipés d’étriers adoptent une toute autre attitude, semblable à celle 
de notre personnage ou encore des cavaliers sur les tissus coptes du Victoria 
and Albert Museum. Les différentes pièces décrites ici seraient donc à peu près 
contemporaines des étriers de Caricin Grad et de Karasura. Elles viendraient 
ainsi appuyer l’hypothèse d’une connaissance et d’une utilisation des étriers 
par les Byzantins avant qu’ils n’adoptent l’étrier avar.

Comme j’ai essayé de le démontrer, je pense que plusieurs «instruments 
hippiques» ont été inventés dès l’Antiquité tardive pour exploiter au plus 
haut degré les capacités du cheval tout en le préservant des blessures et des 
maladies. D’ailleurs, en ce qui concerne la littérature hippiatrique (tant latine 
que grecque), tandis qu’on constate une intensification de la production 
de nouveaux textes entre la fin du Ille et le milieu du Ve siècle, aucune

71. Notons toutefois qu’il s’agit peut-être d’un trompe l’oeil consécutif à la déchirure de 
la bande de tissu à cet endroit.
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nouvelle oeuvre ne verra le jour à Byzance dans les siècles postérieurs72. Par 
conséquent, inventions scientifiques (en l’occurrence liées à l’hippiatrie) et 
technologiques sont bel et bien intervenues durant l’Antiquité tardive. Les 
Byzantins poursuivront les efforts pour améliorer les «instruments hippiques» 
mis au point, ou pour en inventer et en adopter de nouveaux. Les contacts 
avec les peuples voisins, dont les Perses et les Avars, ont par exemple favorisé 
l’introduction d’autres «instruments hippiques» comme le mors à aiguille. De 
même, les Byzantins rapprochent la forme de leur étrier à celle des Avars. 
En effet, une pièce qui est courbe, comme l’étrier publié par J. Werner (fig.
10), est fragile et risque de se casser en causant des blessures au cavalier, 
alors que l’étrier avar, plus arrondi, est plus résistant (fig. 18). Toutefois, ces 
efforts entrepris par les Byzantins sont moins systématiques qu’en Occident 
et concernent tout particulièrement l’armée.

À l’époque médiobyzantine, les Byzantins continueront certes dans la 
même direction, mais ce n’est pas à cette période, soudainement, que des 
«instruments hippiques» aussi importants que ceux présentés ici ont été 
inventés. Les échanges avec les Arabes et les Occidentaux ne changeront pas 
significativement cette situation. Ainsi, contrairement à l’étrier arabe qui 
est court, de sorte que le genou reste plié et laisse la jambe mieux absorber 
certains chocs, l’étrier byzantin -aux étrivières longues- ne changera pas 
pour permettre cette souplesse au cavalier (fig. 19). De même, tandis que les 
Occidentaux commencent peu à peu à adapter les harnais de traction (tout 
particulièrement le collier et dans une moindre mesure la bricole) -élément- 
clé dans la structure d’utilisation des énergies animales- à la morphologie du 
cheval, les Byzantins ne le feront que dans de rares cas73.

72. Les textes d’Anatolios, Apsyrtos, Eumèlos, Hiéroclès, Hippocrate [l’hippiatre], 
Pélagonius et Théomnestos circulaient indépendamment jusqu’à ce qu’on en réunisse une 
partie dans le Corpus hippiatricorum graecorum. Celui-ci et l'Épitomé (court texte hippiatrique 
se présentant comme une sorte d’abrégé du Corpus hippiatricorum) sont dorénavant datés de 
l’Antiquité tardive. Plus précisément, le Corpus hippiatricorum a dû être composé autour du Vie 
siècle. Quant au texte de l'Épitomé, il a été rédigé, selon toute vraisemblance, peu de temps 
après. Sur l’histoire de la littérature hippiatrique grecque voir, en dernier lieu, S. Lazaris, 

L’hippiatrie à Byzance, op. rit., 16-35.
73. Concernant le désintéressement des Byzantins à mettre en place un attelage efficace 

pour les chevaux, il se peut que cela soit dû à une utilisation moins importante, voire inexistante, 
de cet animal pour les travaux agraires. Bien qu’on manque de données archéozoologiques 
pour Byzance, on sait désormais que contrairement au bœuf qui baisse sensiblement de taille,
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Fig. 19. Madrid, Biblioteca nacional, Vitr. 26-2 (Skylitzès de Madrid), Xlle s., f. 113v. La 
cavalerie byzantine et arabe (d’après Tsamakda, The Illustrated Chronicle, fig. 260).
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Les Byzantins de l’époque médiobyzantine ne jouent donc plus un 
rôle central d’initiateur et d’inventeur: ils héritent et tirent profit des 
procédés techniques de leurs ancêtres et, souvent, des peuples voisins. Cette 
époque n’est pas une période aussi féconde en inventions technologiques 
et scientifiques qu’on l’a donc prétendu* 74. Les documents présentés ici le 
confirment et appellent à la prudence quant à des conclusions hâtives sur 
l’insigne pauvreté de l’Antiquité tardive. Cette période est au contraire 
marquée par des innovations importantes, dont celles relatives à l’utilisation 
du cheval. Elles se situent dans un contexte plus général de créativité qui rend 
obsolète la vision d’une époque stérile en avancées techniques majeures.

le cheval garde sa taille élevée acquise à la fin de l’époque romaine. Dans l’ensemble, les 
chevaux médiévaux ne devaient donc pas dépasser la taille d’une jument arabe actuelle pour 
un poids de 350 à 450 Kg. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, cette taille et ce poids ne 
sont pas incompatibles avec des capacités considérables de traction. Aussi, comme le notaient 
C. Rommelaere - G. Raepsaet, Les originalités techniques de la traction animale de l’Antiquité 
au Moyen Âge. Mythes et réalités, dans J.-P. Brun - Ph. Jockey (éd.), Techniques et sociétés en 

Méditerranée (L’atelier méditerranéen), Paris 2001, 575-583: «les petits chevaux développent 
une énergie, une endurance et une sobriété souvent très supérieure à leurs homologues plus 
lourds et ces qualités ont certainement dûjouer en leur faveur, comme semble l’indiquer leur 
incontestable émergence comme animaux de travail, dès les premiers siècles du Moyen Âge».

74. Hormis certaines inventions technologiques datées traditionnellement de cette 
époque, n’oublions pas la masse d’oeuvres scientifiques, dont les Hippiatrica, attribuées au 
mouvement culturel de Constantin Vil Porphyrogénète, œuvres dont on sait désormais qu’une 
grande partie a été produite dans l’Antiquité tardive.



TlBOR ZlVKOVIC

Symbolism of Some Animals in the Early Medieval Serbia. 
Tribute, Peace, and Friendship

The Early Medieval Serbian society is almost completely unknown to 
modern historiography. Most of information for studying it derives from 
Constantine Porphyrogenitus’ De administrando imperio (further in text, 
the DAI), especially chapters 31 and 32. There are two passages of special 
interest for the topic of this paper, both of them related to the early 850s, 
and both of them related to the peace agreement, and the gifts exchanged 
on that occasion, between Bulgarians and Serbs/Croats1. These two accounts 
reveal the meanings of tribute, friendship, and peace between nations or 
their rulers, on the most sophisticated levels. It is worth mentioning that 
the same transaction, executed at a different time and a different place, 
could have assumed a totally new meaning. Furthermore, even within one 
set of circumstances, different actors could view differently the very same 
transaction. It means that, for a historian, the labeling of each transaction is 
crucial2.

However, before we take steps towards interpreting specific events, it 
is first necessary to clarify whether the tribute in its common meaning was 
known at all to the South Slavs. In the chapter 30 of the DAI, Porphyrogenitus 
wrote about the tribute that Dalmatian cities had to pay to the Slavs 
from the hinterland, dating from the time of Basil I. The cities of Spalato, 
Tetrangourion, Diadora, Opsara, Arbe and Vekla, used to pay 710 nomismata.

1. Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio Ι-ΙΙ, ed. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, 

Washington D.C. 1967 (thereafter: DAI), I, cc. 31.58-67,32.50-57.
2. Cf. E. Cohen, Introduction, in E. Cohen - M. B. de Jong (ed.), Medieval Transformations: Texts, 

Power and Gifts in Context, Leiden 2001, 9.
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Beside this tribute in solid gold, the cities also provided wine and various 
other commodities, valued perhaps more than the cash payment3. This is a 
classical tribute and does not need to be elaborated further. It is also a fine 
example that the Slavs of Dalmatian hinterland understood very well what 
other side had to pay, in order to maintain peace with them.

In the chapter 32 of the DAI, Constantine Porphyrogenitus described the 
peace accord between the Serbs and Bulgarians around 8544 5. This peace was 
concluded after the Bulgarians have been defeated, and the Serbs captured 
12 boyars and Vladimir, the eldest son of the Bulgarian Khan Boris. According 
to Porphyrogenitus, Boris was extremely concerned for his son Vladimir, and 
he concluded peace with the Serbs. Being afraid that the Serbs could ambush 
Vladimir on his way home, Boris had asked for his escort the sons of the 
Archon Mountimir, Boren and Stephen, who eventually escorted him safely as 
far as the frontier at Rasi. «For this favour Michael-Boris gave them great gifts 
(δωρεάς μεγάλαςΥ. The Serbs, in return, gave him in the way of friendship, two 
slaves, two falcons, two dogs and eighty furs, which the Bulgarians describe 
as tribute (κάκτον)»6.

On another occasion, Croats, after defeating Boris (in 853), exchanged 
presents with them, and, again according to Constantine Porphyrogenitus, 
Croats never used to pay tribute to the Bulgarians, «although the two have 
often made presents to one another in the way of friendship»7. Unfortunately, 
we do not know of what these presents actually were, but Porphyrogenitus 
at least clarified that both sides considered these gifts as an expression of 
friendship (φιλοφρονήσεως ενεκα). In the similar manner, Porphyrogenitus 
described a regular relationship between the archon of the Croats of Dalmatia,

3. DAI I, c. 30.132-138.
4. For the chronology of this war, see T. Zivkovic, Portreti srpskih vladara (iX-XIl), Belgrade 

2006 (thereafter: Zivkovic, Portreti), 22-23; see also DAI II, 134, which placed this war in ca. 860; 
also, Lj. Maksimovic, 0 vremenu pohoda bugarskog kneza Borisa na Srbiju, Zbomik Filozofskog 

fakulteta 14/1 (1979), 69-76, arguing for ca. 880. For the different opinions regarding the date of 
this war, see T. Zivkovic,Juzni Sloveni pod vizantijskom vlascu (600-1025), Belgrade 2007 (thereafter: 
Zivkovic, Juzni Sloveni), 260-261, and notes 1335 and 1336.

5. DAI 1,155: «handsome presents».
6. DAI I, c. 32.54-57.
7. DAI I, c. 31.63-67. For the date of this war, placed in the early 850s, see F. SisiC, Povijest 

Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb 1925, 335; N. Klai£, Povijest Hrvata u ranom srednjem 

vijeku, Zagreb 1971, 230. See also, Zivkovic, Juzni Sloveni, 433, n. 1325.
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and archon of the Croats from Pannonia «who used to maintain friendly 
contact, though through envoys only»8. These envoys, we must assume, were 
most likely sent with appropriate gifts.

The example of the peace accord between the Serbs and Bulgarians is 
interesting from at least two points of view. Firstly, Porphyrogenitus found 
it necessary to add the explanation that Bulgarians considered these gifts 
a tribute9. Secondly, he had previously explained that the Serbs considered 
these gifts as a sign of friendship. Constantine, generally speaking, writes in 
favor of the Serbs, which were at that time considered to be Byzantine allies. 
In the light of his political perceptions, it is possible that he softened, to some 
degree, the meaning of the gifts which the Serbs gave to the Bulgarians, since 
he added, probably due to his source, that the Bulgarians considered these 
gifts to be a tribute.

The one possible way to solve this question —whether these gifts 
represented tribute, or an expression of friendship— is to find out the exact 
meaning of these gifts in their symbolic meaning, looking elsewhere in the 
sources that describe similar identical exchanges throughout Early Medieval 
Europe. The other way is to try to make much more profound analysis of the 
events that occurred at Rasi in 854. However, there is an additional problem; 
we do not know the origin of this account. We have to notice that this account 
is very rich in details, and it does not seem likely that it is based on an oral 
source from the late 940s. There is a doublet name of Boris-Michael, the 
mention of the frontier town of Rasi, the exact numbers of Serbian gifts -two 
dogs, two hawks, two slaves, 80 furs— a peculiar insight into Boris-Michael’ 
mind —the mention that he was forced to conclude peace, that he was out of 
himself in grief for his son, that he (Bulgarians) considered these gifts as a 
tribute— the names of the children of the Archon Mountimir which escorted 
Vladimir at Rasi (Boren and Stephen), and finally, the exact number of the 
Bulgarian boyars captured by the Serbs, twelve of them.

The doublet name of the Bulgarian khan proves that this account was 
written after his baptism, but not much posterior to that year (864). Otherwise, 
if it came from the 10th century source, the name Michael would have been

8. DAI I, c. 30.77-78.
9. For Constantine the word pakton elsewhere in the DAI regularly has the meaning of a 

tribute; cf. DAI I, cc. 21.14; 27.18; 28.39-40; 30.133; 31.65; 32.57; 43.128; 44.33, 39, 44, 59; 50.3, 5; 

53.78.
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mentioned alone. It is highly probable that this account originated from an 
eyewitness who was at Rasi on that occasion. The whole passage was probably 
not a fragment, but rather belonged to a more extensive source, dealing with 
the earliest history of the Serbs and Croats10. Since we cannot elaborate this in 
more detail in this article, it will be enough to emphasize, primarily because 
of the details mentioned above, that such kind of narrative could hardly 
originate around ca. 940s, but rather around ca. 870s11.

It was widespread custom from the ancient times, that even when one 
nation presented tribute to another, by recognizing its submission, the other 
side also gave gifts12. The enemy, even though being defeated, had to be treated 
with dignity and honor. The sequence of the moves is also very important. It 
was expected that the defeated side would approach first and present tribute, 
or gifts. In this context of the Serb-Bulgarian peace accord, this is evident 
the Bulgarians were the first ones to present great gifts. Only then, Serbs 
reciprocated with their own gifts in the manner of friendship. However, the 
meaning of the words gift and tribute, on an occasion when they are used to

10. The existence of the so-called Serbian Chronicle, as the main source for Constantine’s 
chapter 32 of the DAI, was suggested by G. Ostrogorsky, Porfirogenitova hronika srpskih vladara 
i njeni hronoloski podaci, Istorijski Casopis 1 (1948), 24-29; also, Lj. Maksimovic, Struktura 32. glave 
spisa De administrando imperio, ZRW 21 (1982), 25-32. This hypothesis is wrong, since there is 
an important repetition in DAI I, c. 32.65-67, which proves that Constantine made a fine-seam 
in order to connect his main source about the earliest history of the Serbs, with the material 
from the Archives of Constantinople; cf. similar in DAI II (Commentary), 100, which placed the 
beginning of another source at the DAI I, c. 32.81. The additional internal evidence is in chapter 
32, which suggests the existence of at least two main sources for Serbs, is the chronological 
gap of some 35 years in Constantine’s narrative (between around 856 and around 89l). For the 
repetition as a kind of the fine-seam, see G. R. Osborne, The Hermeneutical Spiral, Downers Grove, 
Illinois, 2006, 43-45.

11. Constantine’s source for the earliest history of the Croats and Serbs was of ecclesiastical 
provenience, and it was composed around 877; see, T. Zivkovic, Constantine Porphyrogenitus’ 
kastra oikoumena in the Southern Slavs Principalities, Istorijski Casopis 57 (2008), 22-25.

12. This was an old and quite widespread custom. See, R. D. S. Yates, Making Wars and 
Making Peace in Early China, in K. A. Raaflaub (ed.), War and Peace in the Ancient World, Oxford 
2007, 34; D. A. DeSilva, Perseverance in Gratitude: A Socio-Rhetorical Commentary on the Epistle «to 
the Hebrews», Grand Rapids Michigan 2000, 505, n. 60; M. Mauss - M. Douglas - W. D. Halls (ed.), 
The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, 2nd revised edition, London 2002, 
passim; T. Bryce, Letters of the Great Kings of the Ancient Near East: The Royal Correspondence of the 

Late Bronze Age, London 2003, 94-95; B. H. Isaac, The Near East Under Roman Rule: Selected Papers, 
Leiden 1998, 442.
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describe a peace agreement, is vague. There is another peculiarity: the Serbs 
had captured very prominent Bulgarians, including the eldest son of the khan. 
In such a situation the ransom, could have been also expected.

It is also important to notice the Porphyrogenitus’ description of the 
development of the political situation in Serbia after this peace accord. Namely, 
very soon after this, three brothers, archontes which ruled Serbia, drifted apart, 
and Mountimir expelled his two brothers, Stroimir and Goinik, into Bulgaria13. 
It is obvious that they have been sent in Bulgaria as the hostages, and that 
reveals that Mountimir was in some kind of a special relationship with Boris- 
Michael14. Perhaps the origin of this special relationship was set up on the very 
day when the Serbs and Bulgarians exchanged gifts at Rasi. It appears that the 
act of friendship that took place at the frontier town of Rasi had much deeper 
meaning, and with much stronger political consequences than it appears at 
first. This specific relationship between Serbs and Bulgarians probably came 
to an end when Basil I sent emissaries to Serbia around 870, trying to link 
Serbian archon to Byzantium15. The reversal of the political situation in Serbia 
can also be noticed in the 873 letter of the Pope John VIII to Mountimir, where 
he suggested to Mountimir to revert to the Roman Church and the faith of his 
predecessors16.

During the course of the seventh and eight centuries, Serbs who settled 
in the former Roman province of Dalmatia could maintain their relations with 
Byzantium mainly through the coastal cities, such as Spalato, Ragusa, and 
Catera. Generally speaking, cultural ties between the Serbs and Byzantium 
were weak, especially regarding Serbs who settled in the central parts of 
the Balkan Peninsula. They have been isolated and distant from the major 
lines of communication, cut off from Byzantium to the south, first by various 
Sclavenias during the seventh and eight centuries, and then, from the 830s,

13. DAIl, c. 32.57-60.
14. Cf. Ζινκονιί, Portreti, 25-26.
15. Theophylacti Bulgarie archiepiscopo Histona martyrii, ed. J-P. Migne, PG 126 (1864), col. 

201; see also I. DujCev, Une ambassade byzantine auprès des Serbes au IXe siècle, ZRVI1 (1961), 

59-60.
16. Johannes episcopus Montemero duci Sclauonicae... Admonemus te, ut progenitorum tuorum 

secutus morem, quantum potes, ad Pannoniensium reuerti studeas dioecesim: et quia iam illic, Deo 

gratias, a sede beati Petri apostoli episcopus ordinatus est, ad ipsius pastoralem recuiras sollicitudinem; 

cf. Fragmenta registri Iohannis Vili. Papae ind. VI-IX (a. 872-876), ed. E. Caspar, MGH, Epistolae 
Karolini aevi V, Epistolarvm tomi VII pars prior, Berlin 1928, fr. 18, 282.25-30.
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by Bulgarians. Their society, most probably, was still marked by their tribal 
customs from the times when they arrived to Dalmatia. During their long 
migration through the Eastern and Central Europe, they lived side by side 
with various nations or tribes, different Slav tribes, Avars, as well as some 
of the German tribes17. Therefore, beside the notorious fact that exchange 
of animals as the gifts was common in Byzantium and among the Eastern 
nations (Arabs, Iranians, Mongols)18, we will first look up similar examples to 
the West, the region from which the Serbs descended to Dalmatia.

In the Doomsday Book, there is the Article 81, where it is stated that if 
deceased soldier of the king have had dogs and hawks, then they should be 
presented to the king, and should the king wish, he could take them19.

Another example is preserved in the 1175 peace treaty between Henry 
I of England and King Roderick of Ireland. According to these terms, all the 
magnates from Ireland were obliged to serve an annual duty to Henry I, and 
to present Irish dogs and hawks20.

Both examples are much later than the episode described in the DAI, 
and here it is clear that dogs and hawks are symbols of submission. However, 
this could also mean that in earlier times these animals had special value 
regarding social relationships, and that their exchange evolved from the 
token of friendship to the token of submission. For instance, King Alfred sent 
two hunting dogs to Fulco, the archbishop of Rheims, as a gift21, while King 
Aethelstan exacted a tribute of hunting dogs from the Welsh22. In the eighth 
century, falcons were sent from Germany to the king of Mercia (Aethelbald)

17. The origin of the Serbs and Croats is not clear. Their names are not Slavic ones, but 
it seems that they have been slavicized before settling in Dalmatia. The thesis of T. Sulimirsky, 

The Sarmatians, London 1970,189-193, that Serbs and Croats belonged to the branch of Eastern 
Alans, seems plausible.

18. N. Drocourt, Les animaux comme cadeaux d’ambassade entre Byzance et ses voisins 
(VlIe-XIIe siècle), in B. Doumerc - Ch. Picard (ed.), Hommage à Alain Ducellier, Byzance et ses périphéries, 

Toulouse 2004, 67-93. See also A. Cutler, Gifts and Gift Exchange as Aspects of the Byzantine, Arab, 
and Related Economies, DOP 55 (2001), 247-278.

19. R. Fleming, Domesday Book and the Law: Society and Legal Custom in Early Medieval England, 
Cambridge 1998, 98.

20. Th. More, The History of Ireland: Commencing with Its Earliest Period to the Great Expedition 

Against Scotland 1345, Philadelphia 1843, 278.
21. Annales rerum gestarum Aelfredi, auctore Asserto, ed. Fr. Wise, Oxford 1722,126.
22. Chronicon Henrici de Silegrave, ed. C. Hook, London 1849, 51.
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and Kent (Aethelbert), respectively (in the 740s)23. Florence of Worcester 
recorded that King Alfred (871-899) trained his own falconers24. In 906, the 
Frankish Queen Bertha (d. 925) sent to the Abbasid Caliph al-Muktaff (902-908) 
many valuable gifts as the sign of friendship, among which were ten huge dogs, 
seven falcons, and seven hawks25.

Liutprand, a contemporary of Constantine Porphyrogenitus, says that his 
father, who was the ambassador to Constantinople at the time of the Emperor 
Roman Lacapenos, «among other presents from king Flugh had brought 
along two dogs of a kind never seen in that country»26. In 937 the rebel Count 
Eberhard of Franconia and his leading followers came to Magdeburg, before 
the King Otto of Saxony. On that occasion, Eberhard had to give horses in the 
value of 100 talents, and his men were additionally humiliated by having to 
carry the dogs27.

In the Song of Roland, the king Marsile receives advice on how to deal with 
the Charlemagne. «Offer Charles, the arrogant and cruel, faithful service and 
very great friendship. Promise him bears and lions and dogs, seven hundred 
camels and a thousand molted hawks, four hundred mules laden with gold 
and silver, fifty carts to carry it all away»28. All these gifts were intended to 
be given, if only Charlemagne would return to his kingdom. Even though all 
these presents were described as a token of friendship, it is clear that they 
actually represented a tribute - yet, not imposed, but willingly proposed. That 
way the tribute itself could be considered as a gift, at least from the point of 
view of Marsile.

The early 13th century poet Snorri Sturluson mentioned in his 
Heimskringla what one should do in order to gain king’s friendship and favor.

23. Cf. E. Kylie, The English Correspondence of Saint Boniface, New York 1966,157-158.
24. Florentii Wigomiensis monachi Chronicon ex chronicis I-II, ed. B. Thorpe, London 1848-1849,

1,89.
25. O. Grabar, The Shared Culture Objects, in H. Maguire (ed.), Byzantine Court Culture from 

829 to 1024, Washington D.C. 2004, 125. Full text of this letter in, Book of Gifts and Rarities (Kitab 

al-Hadäyä wa al-Tuhaf), translated and annotated by Ghâda al Hijjâwî al-Qaddümï, Cambridge MA 

1996, 93-94.
26. Liudprandi, Opera, MGH, SRG, ed. J. Becker, Hannover-Leipzig 1915, Antapodosis, 

82.26-83.1.
27. Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri très, MGH, SRG, vol. 60 

ed. H.-E. Lohmamn - P. Hirsch, Hannover 1935, 72.1-5.
28. G. S. Burgess, The Song of Roland, London 1990, 30.
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That person should give hawks and horses, tents or sails, because it would be 
a good investment, especially if these gifts are followed with kings’ gifts29.

It is also interesting to mention the conflict between the King Richard I 
(1189-1199) of England, and the powerful Abbot of the Abbey of St Edmunds 
from 1198/1199. After both sides exchanged heavy words, the Abbot said that 
«if he wishes, the king may send and take the ward... I will never bend and do 
what he wishes, nor will I authorize it... I will never pay money to the king in 
this business». Then, the King wrote a letter in a friendly style, requesting that 
the Abbot should give him some of his hunting dogs. The Abbot did send dogs, 
horses and other valuable gifts. Then the King, as a token of his friendship, 
sent in return the precious ring, that the Pope Innocent III (1198-1216) had 
given him, and which was the first gift presented to the King after the Pope’s 
consecration30.

It should also be worth mentioning Thomas Beckett, Saxon by birth, who 
became a daily visitor of a Norman nobleman from London (1199). Thomas 
performed hunting, using nobleman’s birds and dogs, and rode the horses of 
his friend. All of these things were strictly forbidden to the «commoners», of 
non-Norman race31.

All of these examples from France, Spain, Norway, Germany and 
England -from the Early Middle Ages- show that, throughout Europe, 
hunting dogs, hawks and horses were considered as the most valuable gifts. 
Of course, depending on the political and personal relationships, these gifts 
were interpreted in various ways. Sometimes, they represented a token 
of submission, and sometimes, a token of friendship. However, a general 
impression is that these animals were widely appreciated. The true question 
is: what kind of gifts were most appreciated? And the most probable answer 
is: the one which the giver considered to be of the highest value. We do give 
as gifts the things which have most value for ourselves. On the other side, the 
amount of the tribute is set up from the receiver’s side. In the light of these 
examples and their understanding, Serbs gave to the Bulgarians only the gifts

29. Snorri Sturluson, Heimskringla, History of the Kings of Norway, ed. G. M. Hollander, 

University of Texas Press, Austin 1964, 395.
30. Jocelin of Brakelond, Chronicle of the Abbey of Bury St Edmunds, ed. D. Greenway - J. Sayers, 

Oxford 1998, 87.
31. A. Thierry, History of the Conquest of England by the Normans I-II, London 1847, II, 54.
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in the way of friendship. It was their choice. But, still, there is an another 
dimension of that friendship.

When Manuel I Comnenos (1143-1180) concluded peace with the Gabras, 
both sides exchanged gifts. Gabras gave a wonderful horse and a long two- 
handed sword. In return, the Emperor gave his own overcoat, embroidered 
with purple and gold32. In this case we can see that even though both sides 
exchanged gifts, the Emperor was in fact the peacemaker and that he 
dominated this relationship. The Byzantine Emperor Michael IV (1056-1057) 
sent to the Fatimid Caliph al-Mustansir bi-Allah, huge bears which played 
musical instruments, but also special dogs, and rare species of birds33. The 
Emperor Nicephor I (802-811) gave in return to the Caliph Harun al-Rashid, 
beside fine robes, four hunting dogs, twelve falcons, and three horses34. It 
is obvious that hunting dogs, falcons and horses, were very much admired 
throughout the civilized world during the Early Middle Ages, in both the West 
and the East.

Therefore, the gift exchange can be understood on several levels: 1. 
The equality of both sides; 2. One side was slightly above the other in that 
relationship; 3. The weaker side offered gifts in order to avoid tribute. Gifts 
were tools of diplomacy and the choice of gift to be given represents the most 
valuable things for the donor. The following example gives excellent ground 
for better understanding of this situation.

The earliest Russian Chronicle, Povest vremena let, written in 1116, reveals 
a short-term 968 peace accord, between the Pechenegs and Russian Knez 
Pretec, second in rank after the Duke Svjatoslav. The ceremony was described 
in direct speech. The Duke of the Pechenegs asks: «Who is coming». Knez 
answers: «The man from the other side». Pechenegs’ Duke: «Are You a Duke?» 
Pretec answers: «I am his nobleman, and behind me advances the Duke with 
innumerous army». Then, the duke of the Pechenegs says: «Be my friend, and 
Pretec answers: «Let it be». Then they shook hands, and the Duke of Pechenegs

32. Nicetas Choniates, Historia, ed. I. A. Van Dieten, Berlin-New York 1975,189.47-63.
33. N. P. SevCenko, Wild Animals in the Byzantine Park, in A. R. Littlewood - H. Maguire - J. 

Wolschke-Bulmahn (ed.), Byzantine Carden Culture, Washington D. C. 2002,82, n. 62.
34. Tabari, Ta’nkh al-Rusul w-al Mulûk, Lib. 10, Beirut 2002,107; cf. M. Canard, Les relations 

politiques et sociales entre Byzance et les Arabes, D0P18 (1964), 54.
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gave a horse, a sword and arrows. The Russian knez gave in return an armor, 
shield, and sword35.

Now, a few words about these symbols. As we could see, each side gave 
things that reflected their favorite weaponry. For the Pechenegs, these signs 
of military power were horse, sword, and arrows. This is the exact description 
of Pechenegs’ military style: horsemen, with arrows and swords. For the 
Russians, they give weapons reflecting their own style of fight: infantry, or to 
say better, heavy infantry. The gifts exchanged were equal in value, as each 
side presented to the other their most valuable weapons, in order to confirm 
friendship. The direct speech expresses the same meaning: «Be my friend; Let 
it be».

A single gift, a dog, could have a specific meaning, but piling up gifts of 
the same or similar kind -hawks, slaves, furs- could change or strengthen 
that meaning. If we apply this on the Serbs and Bulgarians at Rasi in 854, then 
we can conclude that these gifts went together in a package. Only together 
they have had a true meaning. The exact meaning of these gifts cannot be 
understood if we analyze each gift separately. The first thought should be 
that Serbs liked hunting since dogs and hawks are well connected with that 
sort of Medieval pastime. The two slaves could be interpreted in that context: 
the peasants which were going in front of the hunters, making noise, in order 
to force animals to go in the desired direction towards hunters. Or, perhaps 
more likely, these men had to take a care of the animals. Therefore, two slaves, 
two hawks and two dogs are taken from the hunting customs and show that 
Serbian nobility had developed hunting amusement and appreciate it very 
much36. For them, it was quite logical and expected to offer these symbols of 
social status to their friends, in this case, the Bulgarians. In that sense, we can 
interpret 80 furs as the wished for outcome of the intended hunt37.

35. Povest vremenih let po Lavrentievskomu spisku, St. Petersburg 1910, 65.12-21.
36. Hawks, for instance, were the symbol of Saxon nobility; cf. C. E. Karkov, The Bewcastle 

Cross: Some Iconographie Problems, in C. E. Karkov - R. T. Farell - M. Ryan (ed.), The Insular 

Tradition, Albany 1997,14-15.
37. That Bulgarians appreciated hunting we have the first grade testimony from the 

«Madara stone» depicting the Bulgarian horseman (a khan?) riding a horse and followed by 
an elegant dog; see photo at http://www.tabblo.com/studio/stories/view/l294383/. There is 
a vast literature about the Madara horseman; cf. F. Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages 

500-1250, Cambridge 2006, 82, n. 25.

http://www.tabblo.com/studio/stories/view/l294383/
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These presents were certainly not given in silence. Serbs had to say 
something after each gift was presented. It was the ceremonial moment, as it 
wouldhavebeeninthecase with thePretecandthedukeofPechengs.They would 
have to say something like this: «These two hawks are the best trained for the 
hunt, and these two dogs can helpyou capture the largest beast. Also, we give you 
these two men able to take care of these magnificent animals. Finally, let your 
hunt be as fruitful and rich, as these 80 furs».

From the Serbian point of view, these gifts were simple expressions of 
friendship, and a good way to say that peace between the Serbs and Bulgarians 
is confirmed. On the other hand, we do not know what exact meaning had 
great gifts that Bulgarians previously gave to the Serbs. Since the son of the 
khan was captured and then returned to his father, it sounds reasonable that 
doreas megalas should be observed as the ransom, consisting of not only gold, 
but some fine textiles and other luxurious goods as well.

In support of this conclusion, we could draw attention to some other 
examples from the DAI. Namely, after the Serbian Archon Zacharias defeated 
Bulgarians around 924, he took weapons from the dead Bulgarians -heads of 
the commanders and their armour- and sent them to the Roman Lacapene38. 
It probably meant: Here I am, your faithful ally, and I send to you this as the sign of 
my commitment. That was necessary, at least from his point of view, in order 
to express his loyalty to the Byzantine Emperor. It means that Serbs could 
distinguish very well the meanings of various symbols used between the 
nations of the region, in the sense of friendship, peace, submission, alliances, 
or friendship.

The remark of Constantine Porphyrogenitus, that Bulgarians described 
these gifts as tribute, probably is derived from his source, and actually leads us 
to the conclusion that the whole report was based on an eyewitness account. 
The possibility for the Bulgarians to claim dominance over Serbs clearly 
shows how gifts could be read differently, and how thin was the borderline 
between the friendship and submission (or tribute). The labeling of the gifts 
on a particular occasion was crucial. Still, since we know that Mountimir very 
soon afterwards sent his brothers, Storimir and Goinik, to Bulgaria, and that 
he kept at his court the eldest son of his brother Goinik, Peter, this gives us an 
insight into the nature of this friendship. Certainly, he was a friend of Boris, 
but he still protected himself by keeping Peter at his court, just in case the

38. DAI I, c. 32.111-114.



284 TIBOR ZIVKOVIC

Bulgarian ruler decided to change his mind, and use his brothers against him. 
Since the peace accord held out between the Serbs and Bulgarians until the 
end of Mountimir’s reign, and his brothers lived in Bulgaria until the end of 
his rule, we can conclude that, in this friendship, one friend was above the 
other, and Boris could be considered as the senior in this relationship (but 
only until around 870, when Basil I «re-attached» Serbs to the Byzantium). 
Therefore, Constantine’s claim that Bulgarians considered these gifts as a 
tribute is true, as it is also true that Serbs gave just presents, and not a tribute 
at all. It is the question of labeling, and each side had a very different view of 
the meaning of the same transaction.



Μαρία Λεοντςινη

Οικοςιτα, Ωδικά και Εξωτικά Πτηνά.

Αισθητική Πρόσληψη και Χρηστικές Οψεις (7ος-11ος αι.)

1. Η καταγωγή του κόσμου. Βιβλικές και αρχαιοελληνικές παρακαταθήκες

Για τους Βυζαντινούς ο φυσικός κόσμος ήταν μέρος της θεϊκής δη
μιουργίας και πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας1. Η σχέση ανθρώπου 
και φύσης αποτυπώθηκε ποικιλότροπα στη βυζαντινή λογοτεχνία και την 
τέχνη και βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο του στοχασμού των λογίων, 
που μελέτησαν τις ιδιότητες των ζωικών ειδών και τις χρησιμοποίησαν για 
να ερμηνεύσουν την προέλευση και την αποστολή του κόσμου. Τα ζώα στην 
καθημερινότητα των Βυζαντινών είχαν ποικίλους ρόλους2, ενώ κάποια από 
αυτά συνδέονταν με δεισιδαιμονίες ή μαγικές πρακτικές και άλλα έφεραν 
ιδιαίτερους συμβολισμούς3.0 συγκερασμός της χριστιανικής θεολογίας με την

1. A. Kazhdan - G. Constable, People and Power in Byzantium: an Introduction to Modem Byzantine 
Studies, Ουάσιγκτον 1982, 41, 142· A. K[azhdan], «Environment», ODB, τόμ. 1, 703· N. Koytpakoy, 

Φύση και άνθρωπος στο Βυζάντιο. Αντιλήψεις και ιδεολογήματα, στο Λ. Κ. Μπαρτζελιώτης (εκδ.), 
Άνθρωπος και Φύση, Διεπιστημονική εκδήλωση Ζαχάρω-Αρχαία Ολυμπία, 28-30 Σεπτεμβρίου 1989, 
Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας και Διεπιστημονικής 'Ερευνας, Αθήνα 1992, 130-141· A. Κ. Σινακος, 

Άνθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή, Θεσσαλονίκη 2003, 35-41. Μνείες από 
θεολογικά κείμενα και διδακτικές πραγματείες με θέμα τα ζώα αποδελτιώνει ο R. Preece, Awe for 

the Tiger, Love for the Lamb. A Chronicle of Sensibility to Animals, N. Υόρκη-Λονδίνο 2002, 62-90.
2. T. G. Kolias, Man and Animals in the Byzantine World, στο G. Jaritz - A. Choyke (επιμ.), 

Animal Diversities, Medium Aevum Quotidianum Sonderband XVI, Κρεμς 2005,165-166.
3. Η θεματολογία με ζώα, ευρύτατα διαδεδομένη στην καλλιτεχνική παραγωγή, εξέφραζε 

ποικίλες αισθητικές ανάγκες, για των οποίων την ερμηνεία βλ. Η. Saradi, The Use of Ancient 
Spolia in Byzantine Monuments: The Archeological and literary Evidence, International Journal 
of the Classical Tradition 3 (1997), 400, 409-413· E. Kitzinger, The Horse and Lion Tapestry at 
Dumbarton Oaks (A Study in Coptic and Sassanian Textile Design), DOP 3 (1946), 25-27, ιδιαίτερα,
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αρχαία ελληνική γραμματεία λειτούργησε δημιουργικά και εμπλούτισε τις 
γνώσεις και τις αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον και τη θέση της πανίδας 
σε αυτό4. Η σχέση των Βυζαντινών με την ήμερη και άγρια πανίδα, φαίνεται ότι 
απέκτησε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που υπαγορεύονταν από τις καθημερινές 
ανάγκες και τις αισθητικές τους προτιμήσεις.

Πραγματείες με συστηματικές καταγραφές της ήμερης ή άγριας πανίδας, 
όπως η ανώνυμη παράφραση των Ίξευτικών ή Όρνιθιακών του Διονυσίου 
Φιλαδελφέα του 4ου ή 5ου αιώνα5 ή το σύγγραμμα για τα εξωτικά ζώα του 
Τιμοθέου Γάζης των αρχών του 6ου6, δεν μάς είναι γνωστές πριν από το 10ο 
αιώνα, οπότε με εντολή του Κωνσταντίνου Ζ' (913-959), γράφτηκε η Συλλογή 
τής περί ζώων ιστορίας, χερσαίων, πτηνών τε καί θαλασσίων, ένα εγχειρίδιο που 
κατέτασσε αρχαιότερα ζωολογικά αποσπάσματα σε μια ενιαία σύνθεση7. Άλλα

Appendix. List of Early Byzantine Animal and Bird Capitals, 61-72· E. Dauterman-Maguire - H. 
Maguire, Other Icons. Art and Power in Byzantine Secular Culture, Πρίνστον-Οξφόρδη 2007,58-96. Για 
τη νομική αντιμετώπιση των μαγικών πρακτικών σχετικά με τα ζώα, βλ. Σπ. Ν. Τρωιανος, Τά ζώα 
στο βυζαντινό δίκαιο, κοσμικό καί κανονικό, ’Εκκλησιαστικός Φάρος 75 (2004), 77-90. Ευχαριστώ 
τον συνάδελφο Α. Λιαρμακόπουλο για την υπόδειξη του άρθρου. Για τους συμβολισμούς από 
την άλλη πλευρά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, βλ. ενδεικτικά: G. Dagron, Image de bête ou 
image de dieu. La physiognomonie animale dans la tradition grecque et ses avatars byzantins, 
στο Poikilia. Études offertes à Jean-Pierre Vernant [Recherches d’histoire et de sciences sociales = 
Studies in history and the social sciences 26], Παρίσι 1987, 74-79.

4. H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Μόναχο 1978, τόμ. 2, 

225-230 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, Αθήνα 1994, τόμ. 3, κεφ. Θ', Φυσικές επιστήμες, μτφ. I. Οικονομου- 

Αγοραςτου, 87-81)· C. Mango, Byzantium. The Empire of New Rome, Λονδίνο 1980, 166 (Βυζάντιο, Ή 
αύτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μτφ. Δ. Τςουγκαρακης, Αθήνα 1988,198), όπου σημειώνεται ότι στο 
Βιβλίο της Γενέσεως και σε ορισμένα Βιβλία των Ψαλμών είχαν τις αφετηρίες τους πολλές από 
τις κοσμολογικές ερμηνείες, που ήταν προσιτές στον «μέσο» Βυζαντινό· βλ. και την παρατήρηση 
του A. Markopoulos, Education, στο Ε. Jeffreys - J. Haldon - R. Cormack (επιμ.), The Oxford Handbook 

of Byzantine Studies, Οξφόρδη 2008, 786, ότι η κατανόηση του κόσμου βασιζόταν στο συνδυασμό 
στοιχείων του Χριστιανισμού και της ελληνικής παιδείας.

5. Dionysii Ixeuticon seu de Aucupio libri très in epitomen metro solutam, εκδ. A. Garzya, Λιψία 

1963,1-49.
6. F. S. Bodenheimer - A. Rabinowitz (επιμ.), Timotheus of Gaza on Animals, Περί Ζώων. Fragments 

of a Byzantine Paraphrase of an Animal-Book of the 5th Century A.D. [Collection de Travaux de 
l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences 3], Λέιντεν 1949, ιδιαίτερα 19-51 για την 
αγγλ. μτφ. του κειμένου.

7. Sp. P. Lambros (εκδ.), Timothei aliorumque eclogis, Supplementum Aristotelicum, Excerptorum 
Constantini de Natura Animalium Epitomae Subjucundis Aeliani, Aristophanis aliorumque de historia 

animalium excerpta, τόμ. 1. μέρος 1, Βερολίνο 1885, 1-151- Hunger, Die hochsprachliche profane
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έργα, όμοια με τα παραπάνω, πράγματι, δεν είναι γνωστά ανάμεσα στον 6ο και 
τον 10ο αιώνα, αν και οι αλληγορίες με θέμα τα ζώα απαντούν συστηματικά 
σε θεολογικά και λογοτεχνικά κείμενα.

Η παράφραση των Ίξευτικών, που χρονολογείται τον 9ο αιώνα και 
στηριζόταν σε χειρόγραφα του 6ου8, δείχνει πάντως ότι το θέμα επανερχόταν 
στο προσκήνιο όταν ξαναζωντάνευε το ενδιαφέρον της εγκυκλοπαιδικής 
αναζήτησης. Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι οι μικρογραφίες, που συνο
δεύουν το κείμενο αυτό στο χειρόγραφο του Διοσκουρίδη του 6ου αιώνα 
(Βιέννη, Nationalbibliothek, cod. med. gr. l), έχουν χαρακτηριστεί ως η πιο 
πρώιμη επιστημονική συλλογή απεικονίσεων πτηνών9.0 πλούτος τους μπορεί 
να συγκριθεί με την πολυτέλεια της εικονογράφησης του αντιγράφου των 
Κυνηγετικών του Ψευδο-Οππιανού, των μέσων του 11ου αιώνα, που οπωσδήποτε 
στηριζόταν σε παλαιότερα αντίγραφα10, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι 
η σχετική ενασχόληση, μετά από πέντε αιώνες, γινόταν και πάλι συστηματική. 
Στις ίδιες αναζητήσεις για την καλλιέργεια θεμάτων σχετικών με το φυσικό 
κόσμο εντάσσεται και η επεξεργασία της παράφρασης του συγγράμματος του 
Τιμοθέου Γάζης την ίδια εποχή11. Έχει ακόμη παρατηρηθεί ότι ο Φυσιολόγος, 
ένοι χριστιανικό και μυθοπλαστικό εγχειρίδιο για ήμερα και άγρια ζώα (2ος- 
4ος αι.), γνώρισε επίσης μεταγενέστερες βυζαντινές επεξεργασίες12, ενώ

Literatur, τόμ. 2,265-266 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. 3,79). Γενικότερα για τη θέση της ζωολογίας 
στις φυσικές επιστήμες, βλ. B. Simonide - J. Théodoridès, Réflexions sur la science byzantine, Revue 
générale des sciences 62 (1955), 4.

8. Dionysii Ixeuticon, χίχ, όπου το στέμμα των κωδίκων των ίξευτικών· και γενικότερα 
βλ. Ζ. Kädär, Survivals of Greek Zoological Illuminations in Byzantine Manuscripts, Akadémiai Kiadó, 
Βουδαπέστη 1978,11-29,133-135.

9. Με την παρατήρηση του Κ. Weitzmann, Ancient Book Illumination, Καίμπριτζ-Μασσ. 1959, 
16, συμφωνεί και η L. Brubaker, The Vienna Dioskorides and Anicia Juliana, στο A. Littlewood - H. 
Maguire - J. Wolschke-Bulmahn (επιμ.), Byzantine Garden Culture, Ουάσιγκτον 2002, 201 (στο εξής: 
Byzantine Garden Culture).

10.1. Spatharakis, The Illustrations of the Cynegetica in Venice. Codex Marcianus Graecus Z 139, 
Λέιντεν 2004, 224-231 και 232-241, όπου μικρογραφίες με απεικονίσεις ζώων- Kädär, Survivals, 

91-109.
11. Bodenheimer - Rabinowitz, Timotheus of Gaza on Animals, 6 σημ. 3.
12. H.-G. Beck, Geschichte der Byzantinischen Volksliteratur, Μόναχο 1971, 33-35 ('Ιστορία 

τής βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφ. N. Eideneier, Αθήνα 1988, 74-76). Η διακόσμηση 
χειρογράφου του Φυσιολόγου του 11ου αι. ενσωματώνει τη γνώση για το φυσικό κόσμο στη 
χριστιανική δογματική. Ειδικά για την απεικόνιση του πτηνού στην κορυφή λόφου, η οποία 
παραπέμπει στην μοναστική πνευματικότητα (βλ. σχετικά πιο κάτω) βλ. και Κ. Corrigan, The
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η αφιερωμένη στην πανίδα Καταγραφή περί ινδικών ζώων..., στο ενδέκατο 
κεφάλαιο της Χριστιανικής Τοπογραφίας του Κοσμά Ινδικοπλεύστη (6ος αι.), 
αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της χριστιανικής κοσμογραφίας13.

Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ζωικών ειδών χρησιμοποιούνταν τόσο 
στα παραπάνω κείμενα, όσο και στην πατερική γραμματεία για την ερμηνεία 
του κόσμου και τη διδασκαλία της ιδεώδους συμπεριφοράς και λατρείας 
προς τον Θεό, διατηρώντας και αξιοποιώντας την οικεία παράδοση της 
Παλαιάς Διαθήκης14. Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τη θεϊκή προέλευση 
του φυσικού κόσμου είχαν βρει έκφραση σε σχολαστικά έργα με θέμα την 
Έξαήμερο, γνωστότερο από τα οποία ήταν εκείνο του Βασιλείου Καισαρείας 
(330-378)15. Στο ομότιτλο στιχούργημα του Γεωργίου Πισίδη (α' μισό 7ου

Smyrna Physiologos and eleventh-century monasticism, στο M. Mullet - A. Kirby (εκδ.), Work 
and Worship at the Theotokos Evergetis, 1050-1200: Papers for the fourth Belfast International Colloquium, 

(Portaferry 14-17 September 1995) [Belfast Byzantine texts and translations, 6, 2], Μπέλφαστ 1997, 
206-207, πίν. 21-24, ειδικά πίν. 22. Βλ. και Gl. Peers, Peter, Iconoclasm and the Use of Nature in 
the Smyrna Physiologus [Evangelical School, B.8] with Twelve Plates, JOB 50 (2000), 267-292· A. 
Tihon, Numerancy and Science, στο Jeffreys - Haldon - Cormack, The Oxford Handbook of Byzantine 

Studies, 814-815 (όπως σημ. 4). Βλ. τώρα Μ. Χρονη-Βακαλοπουλου, Ο χριστιανικός συμβολισμός 
των ζώων σε υμνογραφικά κείμενα και στον Φυσιολόγο, Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Εργασίας 
μεταπτυχιακών φοιτητών, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών (1-3 Ιουνίου 2007), Αθήνα 2009, 
631-646.

13. W. Wolska-Conus, Cosmos Indikopleustès Topographie chrétienne, Παρίσι 1973, τόμ. 3, βιβλ. 

XI.1-12, σ. 314-341.
14. Ώς χελιδών, οΰτω φωνήσω καί ώς περιστερά, ούτως μελετήσω: η φράση από τον Ησαΐα 

(λη', 14) εκφράζει την αποκατάσταση της λατρείας του Θεού του Ισραήλ μετά την ίαση του 
σοφού βιβλικού βασιλιά Εζεκία: Wolska-Conus, Cosmos Indikopleustès, τόμ. 3, βιβλ. Vili.11, σ. 
181- βλ. ακόμη Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς, Περί ορών, PG 28, 540Α: Καί εάν είπης. Τό πετεινόν, ιδού 

τήν ουσίαν πάσαν έδήλωσας των πετεινών εάν δε είπης, Ή περιστερά, ή τρυγών, ή άηδών, ό ταώς, 
καί ό κύκνος, ιδού ταϋτα ύποστάσεις είσίν- Mango, Byzantium, 177-178 (Βυζάντιο, 211-212)· βλ. 
επίσης, Πασχάλιον Χρονικόν, εκδ. L. Dindorf, Chronicon Paschale, Βόννη 1832, 651.22-652.2. Για τις 
ιδιότητες των ζώων που αποδίδονταν στους Ευαγγελιστές, βλ. K. Stevenson, Animal Rites: the 
four living creatures in patristic exegesis and liturgy, στο M. F. Wiles - E. J. Yarnold - P. M. Parvis 

(εκδ.), Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 

1999 [Studia Patristica 37], Λουβέν 2001, 470-492.
15. Βασίλειος Καισαρείας, Όμιλίαι θ' εις την Έξαήμερον, αρ. η Περί πτηνών καί ένύδρων, εκδ. 

S. Giet, Basile de Cesaree, Homélies sur l’Hexaéméron, Παρίσι 21968, 437-446· πβ. Γ. Δ. Θεόδωρου, Ή 
οικολογική ευαισθησία των Καππαδοκών Πατέρων, Θεολογία 72 (2001), 9-29- Μ. D. Lauxtermann, 

Byzantine Poetry from Pisides to Geometres: Texts and Contexts [Wiener Byzantinistische Studien 
XXIV/1], Βιέννη 2003, 57.
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αι.) οι υπομνήσεις για την ποικιλία της πανίδας συνδυάζονται εμφατικά με 
τον πλούτο της δημιουργίας, λειτουργώντας ως έπαινος της χριστιανικής 
κοσμολογίας έναντι των παγανιστικών αντιλήψεων της αρχαιότητας16. 
Στο ποίημα αυτό, η κριτική των έργων του Αριστοτέλη και του Αιλιανού 
και πολλών άλλων είναι εντονότερη από όσο σε παλαιότερες εποχές και 
αντανακλά την ενίσχυση της χριστιανικής προσέγγισης στην παρουσίαση 
του φυσικού κόσμου, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αιώνα, οπότε είναι 
γνωστή η τόνωση της θρησκευτικότητας σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής 
και πνευματικής έκφρασης17. Πλησιέστεροι στη θεολογική ερμηνεία για την 
αφετηρία του κόσμου ήταν επίσης οι στοχασμοί του Επιφανίου Κύπρου στα 
σχόλια του Φυσιολόγου, όπου επιχειρείται η ανανέωση του περιεχομένου των 
αρχαιότερων συμβολισμών θηρίων τε καί πτηνών18 και η προσαρμογή του στη 
χριστιανική θεολογία.

Υπό το πνεύμα αυτό, οι συμβολικές αναφορές, που παρέπεμπαν 
σε χαρακτηριστικά της πανίδας, γνωστά και καθιερωμένα από τον 
Αριστοτέλη, τον Αιλιανό και τον Φυσιολόγο, ήταν αρκετά συνηθισμένες 
στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Η συχνότητα, με την οποία απαντούν 
στα θεολογικά κείμενα οι αλληγορίες με θέμα τις ιδιότητες των πτηνών, 
υποδείκνυε ότι η οικεία και αυτονόητη πρόσληψή τους από το φυσικό 
περιβάλλον, διευκόλυνε τη μετάδοση των λεπτών αποχρώσεων των 
θεολογικών εννοιών στους πιστούς. Οι αναφορές σε πτηνά, όπως η 
περιστερά, η τρυγών, η αηδών, ο ταώς, ο κύκνος αλλά και ο ψιττακός, ο 
φασιανός και ο γερανός, που ήταν προσφιλείς στην ποιητική και ρητο
ρική έκφραση της αρχαιότητας, υπήρξαν εξίσου διαδεδομένες σε όλα τα 
βυζαντινά λογοτεχνικά είδη. Ορισμένα όμως άγρια πτηνά, που έφεραν 
ιερούς συμβολισμούς, όπως το κοράκι —αμφίσημο σύμβολο του πνεύματος 
(καθαρού-ακάθαρτου) αλλά και της απομόνωσης—, αξιοποιήθηκαν από 
την αγιολογική παράδοση για να παραπέμψουν στις συνθήκες απομόνωσης

16. Γεώργιος Πιςιαης, Έξαήμερον, εκδ. L. Tartaglia, Carmi di Giorgio di Pisidia, Τουρίνο 1998, 
310-425· Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur, τόμ. 2, 269-270 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. 
3, 84)· L Tartaglia, L’excursus zoologico dell’Esamerone di Giorgio di Pisidia, Νέα Ρώμη 2 (2005) 
(= Άμπελοκήπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen), τόμ. 2,41-57.

17. J. F. Haldon, Byzantium in the Seventh Century: the Transformation of a Culture, Καίμπριτζ 

1990, 431.
18. Επιφανιος αρχιεπίσκοπος Κωνςταντειας Κυπρου, Τά Σωζόμενα πάντα, Εις τον Φυσιολόγον..., 

PG 43, 517C-534D- πβ. Η. Maguire, Earth and Ocean. The Terrestrial World in Early Byzantine Art 
[Monographs on the Fine Arts 43], University Park-London 1987,17-18.
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των ασκητών (ώσεί νυκτικόραξέν οίκοπέδω: Ψαλμός, 101.7), όπως άλλωστε 
και η μνεία άγριων ζώων στην έρημο19.

Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των πτηνών και η προσαρμογή τους στις 
συνθήκες της Φύσης συσχετίζονταν αρκετά συχνά με τις ανθρώπινες πνευ
ματικές δραστηριότητες. Δημοφιλές ήταν το χωρίο από τον Ιερεμία, που 
παραθέτει ο Ιωάννης Χρυσόστομος, αναφορικά με την επιστροφή των πτηνών 
από την αποδημία, κατά την εναλλαγή των εποχών και παραλληλίζεται με 
την αποστολή της Εκκλησίας: Τρυγών καί χελώών άγροΰ, στρουθιά καί τέττιγες 
εγνωσαν καιρόν εισόδου αύτών20. Η δυνατότητα των αποδημητικών πτηνών 
να εναρμονίζονται με την εναλλαγή των εποχών συνδέθηκε με τη φυσική 
δαιμονολογία, που παρέπεμπε στην προφητική ικανότητα και την κοινοποίηση 
των ειδήσεων- το γνώρισμα που έφεραν πτηνά όπως τα χελιδόνια και οι 
γερανοί αλλά και οι αλκυόνες, φύσει κτησάμενοι την αίσθηση των καιρικών 
μεταβολών, σύμφωνα με την πατερική παράδοση, παρομοιαζόταν με το 
χάρισμα της πρόγνωσης21. Ο Μάξιμος Ομολογητής (580-662) για να ορίσει την 
αγαθή σύνεση ως προϋπόθεση του ανθρώπινου λόγου, αναφερόταν επίσης στο 
παράδειγμα της φυσικής μιμηλότητας, της μίμησης δηλαδή, της ανθρώπινης 
ομιλίας του ψιττακού22, αναπαράγοντας αντίστοιχους προβληματισμούς περί 
της αυθεντίας της ανθρώπινης σκέψης από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

19. Βίος Πέτρου Άτρώας, εκδ. V. Laurent, La vie merveilleuse de saint Pierre d'Atroa (t 837), 
Βρυξέλλες 1956, 22.8 σ. 117- πβ. και τον παραλληλισμό πτηνού και ασκητικού βίου από τον 
Φώτιο: L. G. Westerink, Photius. Epistulae et Amphilochia, τόμ. VU, Λιψία 1987, αρ. 329, σ. 138. Για 
τη συμβολή των πτηνών στην προφητική διαδικασία βλ. Κουκούλες, ΒΒΠ1, 202-213. Για τη σχέση 
των ασκητών με τα άγρια ζώα, βλ. Ν. Sevcenko, The Hermit as a Stranger in the Desert, στο D. 
Smith (επιμ.), Strangers to Themselves: The Byzantine Outsider, Άλντερσοτ 2000, 75-86.

20. Ιωάννης Χρυσόστομος, Λόγος εις τήν Τρυγόνα, Ήτοι εις τή ν ’Εκκλησίαν, PG 55,599α'-602γ' 
(Spuria in Psalmum 5ΐ)· Χρονη-Βακαλοπουλου, Ο χριστιανικός συμβολισμός των ζώων, 637-638.

21. Η. Αναγνωςτακης, Το επεισόδιο του Αδριανού. «Πρόγνωσις» και «τελεσθέντων δήλωσις», 
στο Ή ’Επικοινωνία στο Βυζάντιο, Πρακτικά τοΰ Β' Διεθνούς Συμποσίου του ΙΒΕ/ΕΙΕ (Ν. Γ. Μοςχονας 

επιμ.), Αθήνα 1993, 200-201, όπου και οι παραπομπές στις πηγές.
22. Μαξιμος Ομολογητής, Έπιστολαί, Κ', Προς Μαρίνον μονάζοντα, PG 91, 601Β. Για την έλξη 

που ασκούσε αυτή η ιδιότητα του ψιττακού, βλ. Mango, Byzantium, 178 (Βυζάντιο, 212) και I. S. 
Gilhus, Animals, Gods and Humans. Changing Attitudes to Animals in Greek, Roman and Early Christian 

Ideas, Λονδίνο-Ν. Υόρκη 2006, 55-56. Βλ. και πιο κάτω 296-297.



ΟΙΚΟΣΙΤΑ, ΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 291

2. Τα πτηνά στα φυσικά, τεχνητά και φανταστικά παραδείσια τοπία 

2.1. Τοπία της φύσης και παραδείσια

Πέρα από τις παρακαταθήκες της χριστιανικής διδασκαλίας, οι περιγραφές 
και οι αντιλήψεις αναφορικά με τον κόσμο των πτηνών βασίζονταν στο 
αισθητικό υπόβαθρο, που είχε κληροδοτηθεί από την ύστερη αρχαιότητα. 
Από αυτήν την εποχή προέρχεται και η πληροφορία, που ανθολογείται στη 
Βιβλιοθήκη του Φωτίου, για τον ψιττακό, ο οποίος συνόδευε τον ιστορικό και 
ποιητή Ολυμπιόδωρο στα ταξίδια του: ώ εϊκοσιν ετεσιν συνδιήγεν, ώς σχεδόν 
τι ούδέν των άνθρώπω πραττομένων άμίμητον κατελίμπανεν ώρχείτό τε γάρ καί 
ηδε καί έκάλει έξ ονόματος καί τ’ άλλα επραττεν23. Αντίστοιχα παραδείγματα δεν 
απαντώνται συχνά στη βυζαντινή λογοτεχνική παραγωγή πριν από τον 9ο 
αιώνα. Η σταχυολόγηση αυτού του αποσπάσματος επιβεβαιώνει πάντως, τη 
γοητεία που ασκούσαν οι εικόνες αυτές στους Βυζαντινούς. Δυο ακόμη σπάνια, 
για ιστοριογραφικό έργο της εποχής, αποσπάσματα με περιγραφές φυσικού 
τοπίου, στα οποία κυριαρχούν ωδικά πτηνά, εντοπίζονται στην Οικουμενική 
'Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη, που συντάχθηκε κατά την εποχή της 
υποχώρησης της κλασικής ιστοριογραφίας και πριν από την ανάδυση του 
μοναστικού χρονικού. Η παρεμβολή στην ιστορική αφήγηση μιας σύντομης 
έκφρασης για την πεδιάδα κοντά στην Αγχίαλο της Θράκης, όπου κατέλυσε 
ο βυζαντινός στρατός την άνοιξη του 587, διακόπτει την εξιστόρηση της 
εκστρατείας. Στον πάγκαλο αυτό τόπο, όπως τον χαρακτηρίζει ο Σιμοκάττης, 
ξεναγωγοΰσί τε όρνιθες τούς θεατός τοις μέλεσι μουσικώτερον έν τοίς νεοβλάστοις 
των δένδρων όχούμενοι, αδουσί τε αύτοΐς νηπενθές τε άχολόν τε, κακών έπίληθον 
απάντων, καί πολλήν την άλυπίαν τοίς όδίταις ταΐς ώδαΐς παραπέμπουσιν24.

23. Ολυμπιοδορος, εκδ. R. C. Blockley, The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman 
Empire. Eunapius, Olympiodorus, Prisais and Malchus (ARCA Classical and Medieval Texts) [Papers 
and Monographs 10], Λίβερπουλ 1983, τόμ. 2, αρ. 35.1 σ. 198, βλ. και 219, σημ. 70. Η αφθονία 
μνειών του ψιττακού στη βυζαντινή λογοτεχνία εύλογα συσχετίζεται με το έντονο ενδιαφέρον 
για το πτηνό και την εξωτική του προέλευση, που διαπιστώνεται στα κείμενα της αρχαίας 
ελληνικής και της λατινικής λογοτεχνίας, βλ. P. Schneider, L’Éthiopie et l’Inde. Interférences et 
confusions aux extrémités du monde antique (Ville s. avant J.-C. - Vie s. après J.-C.), École Française 
de Rome, Ρώμη 2004, 179-181. Γενικότερα για την αντιμετώπιση των εξωτικών ζώων, βλ. L. 
Bodson, Ancient Greek Views on the Exotic Animal, Arctos 32 (1998), 61-85.

24. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ίστορίαι, εκδ. C. de Boor, Theophylacti Simocattae Historiae, Λιψία 
1887 (ανατ. P. Wirth, Στουτγάρδη 1972), B', 11, σ. 92. Βλ. και Β', 18.9 σ. 106, όπου η χρονική 
στιγμή της κατάληψης του οχυρού Βεϊουδαές από τον στρατηγό Ηράκλειο προσδιορίζεται 
με τη φράση: περί τούς έωθινούς των ορνίθων κελάδους. Η ένταξη των χωρίων αυτών στο
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Ανάλογες αναπαραστάσεις τοπίων φυσικών ή δημιουργημένων με 
ανθρώπινη φροντίδα, στα οποία κυριαρχούν εικόνες με πτηνά, είναι συνη
θισμένες κυρίως στα κείμενα της επιστολογραφίας και της ρητορικής κατά 
την πρώιμη και μέση βυζαντινή περίοδο. Από την εποχή αυτή και μετά θα 
αρχίσουν, ωστόσο, να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά και στην ιστοριογραφία 
περιγραφές παραδείσιων, των κήπων, που οι Βυζαντινοί αγαπούσαν πολύ* 25. 
Οι προτιμήσεις αυτές επεκτάθηκαν και στην περιγραφή ωδικών και σπάνιων 
πτηνών που κοσμούσαν τους βυζαντινούς κήπους ή τα αυτοκρατορικά και 
εκκλησιαστικά κτήρια. Σε σχέση πάντως, με την ιστοριογραφία οι αναφορές 
σε ωδικά πτηνά καθώς και οι περιγραφές κήπων είναι συχνότερες στην 
επιστολογραφία, τη ρητορική και την ποίηση.

Η παράθεση θεμάτων σχετικών με πτηνά στις διηγήσεις των ιστορικών 
και χρονογράφων συνδέεται κυρίως με γεγονότα που εκτυλίσσονται στο 
Παλάτιο ή σε καθιδρύματα, όπως οι μονές. Στη Χρονογραφία του Θεοφάνη 
μαρτυρούνται ιχθυοτροφεία και παραδείσια σε παλάτιο της μονής της 
Θεοτόκου στη Χρυσόπολη, που κτίστηκε από τον Φιλιππικό, όφείλον ύποδέ- 
χεσθαι Μαυρίκιον τον βασιλέα καί τα τέκνα αύτοΰ ... εις τήν θεραπείαν αύτοϋ26. 
Παραδείσια, σύμφωνα με τη Συνέχεια του Θεοφάνη, είχαν ιδρυθεί και από τον 
Ηράκλειο (610-641) για να καλυφθούν δεξαμενές στη Μαγναύρα, στην Ιέρεια 
και αλλού27. Σε αυτοκράτορα του 7ου αιώνα, και ίσως στον Ηράκλειο, τείνουν

ιστοριογραφικό κείμενο του Σιμοκάττη σχετίζεται μάλλον και με την ενασχόλησή του με 
ρητορικά προγυμνάσματα. Σε ένα από αυτά, όπως παρατηρεί ο Hunger, Die hochsprachliche profane 
Literatur, τόμ. 1,101 σημ. 49 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, Αθήνα 1987, τόμ. 1, Κεφ. Β' Ρητορική, μτφ. I. 
Β. Αναστασίου, 172 σημ. 49), συγκρίνεται ο μαθητής του με νεοσσό χελιδονιού.

25. Κουκούλες, ΒΒΠ 4, 315-317· A. Littlewood, Gardens of the Palaces, στο H. Maguire (εκδ.), 
Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Ουάσιγκτον 1997 (στο εξής: Byzantine Court Culture), 
13-37· T. Τανουλας, Όραμ’ ερατεινόν. Architecture and rhetoric (eleventh-fifteenth centuries), 
στο (εκδ.) Xp. Γ. Αγγελιδη, Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον 

ενδέκατο στον δέκατο πέμπτο αιώνα, Αθήνα 2004, 328-339.
26. Θεοφάνης, Χρονογραφία, εκδ. C. de Boor, Theophanis Chronographia τόμ. 1, Λιψία 1883 

(ανατ. Ν. Υόρκη 1980), 272.22-26· Γεώργιος Κεδρηνος, Σύνοψις 'Ιστοριών, εκδ. J. Bekker, Georgius 

Cedrenus, Compendium Historiarum, Βόννη 1839-9, τόμ. 1, 698.7-11- R. Janin, Constantinople 

byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, Παρίσι 21964, 378· Littlewood, Gardens 
of the Palaces, 24.

27. Συνεχεία Θεοφάνη, εκδ. I. Bekker, Theophanes Continuatus Chronographia, Βόννη 1838, 
338.3-11. Ιωάννης Σκυλιτζης, Σύνοψις 'Ιστοριών, εκδ. I. Thurn, Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, 
[CFHB 5], Βερολίνο-Ν. Υόρκη 1973, 164.87-90· πβ. Janin, Constantinople, 118- M. Mundell-Mango, 

Imperial Art in the Seventh Century, στο P. Magdalino (επιμ.), New Constantines: the Rhythm of
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οι πρόσφατες έρευνες να αποδώσουν και τις ψηφιδωτές παραστάσεις στο 
δάπεδο του Μεγάλου Παλατιού, όπου σημαντική θέση είχαν εικόνες από τη 
φύση και οι μορφές πτηνών, τις οποίες μιμούνται τα εντοίχια ψηφιδωτά του 
12ου αιώνα28.

Ο καλλωπισμός των κήπων ίσχυε και για τα παλάτια των μοναρχών της 
Ανατολής29. Εκτενώς περιγράφονται από τον Θεοφάνη, κατά την περσική 
εποποιία του Ηρακλείου, τα παραδείσια στα ανάκτορα του Χοσρόη Β' (590-628). 
Σε έναν περίβολο του ανακτόρου Βεκλάλ, που κατέλαβαν ο Ηράκλειος, οι 
άρχοντες και ο στρατός, βρέθηκαν στρουθεώνες (στουρθοκαμήλοι) τριακόσιοι 
σιτευτοί, ενώ και στο δεύτερο βασιλικό ενδιαίτημα του Πέρση μονάρχη έν 
τω Δασταγερδ ευρον δε οί λαοί των 'Ρωμαίων .... στρουθεώνας καί δορκάδας καί 
ονάγρους καί ταώνας καί φασιανούς πλήθος άπειρον30.0 ταώς, που συναριθμείται 
με τα αγαθά του πλούτου και της αφθονίας του Πέρση μονάρχη, αναφέρεται και 
ως πτηνό που διάττει των απάντων ορνίθων για τη λαμπρότητα του φτερώματος 
του στην ‘Εξαήμερο του Γεωργίου Πισίδη31, το υμνητικό έργο που παραλληλίζει 
τη δημιουργία του κόσμου σε έξι ημέρες με τις εξαετείς νικηφόρες εκστρατείες 
του Ηρακλείου στην Ανατολή. Τους μονάρχες της Περσίας και του Βυζαντίου 
για τη συνήθειά τους να περιβάλλουν τις κατοικίες τους με κήπους ιδιαίτερης 
ομορφιάς, ακολούθησαν σύντομα και οι πρώτοι άραβες χαλίφες32. Αυτή τη

Imperial Renewal in Byzantium, 4th-13th Centuries, Papers from the Twenty-sixth Spring Symposium 

of Byzantine Studies Society for the Promotion of Byzantine Studies, Χλντερσοτ 1994,112- Littlewood, 

Gardens of the Palaces, 17, 24.
28. P. J. Nordhagen, The Mosaics of the Great Palace of the Byzantine Emperors, BZ 56 

(1963), 58-64- Mundell-Mango, Imperial Art in the Seventh Century, 118,131-134- πβ. Θ. Μπαζαιου- 

Barabas, To εντοίχιο ψηφιδωτό της Γης στο Ιερό Παλάτιο και οι «εκφράσεις» του Κωνσταντίνου 
Μανασσή και Μανουήλ Φιλή: ρεαλισμός και ρητορεία, Σύμμεικτα 9Β (1994) (= Μνήμη Δ. Α. 
Ζακυθηνού), 104,105,107,112,114- Π. Αγαπητός (επιμ.), Είκών καί Λόγος, "Εξι βυζαντινές περιγραφές 

έργων τέχνης, Αθήνα 2006, 63, 65, 69.
29. Littlewood, Gardens of the Palaces, 18-20.
30. Θεοφάνης, 321.7-8, 322.2,12-13- Littlewood, Gardens of the Palaces, 20.
31. Γεώργιος Πιςιδης, Έξαήμερον (όπως σημ. 16), 386- Maguire, Earth and Ocean, 39- D. M. Olster, 

The Date of George of Pisidia’s Hexaemeron, DOP 45 (1991), 159-172.

32. Μ. Lombard, La chasse et les produits de la chasse dans le monde musulman VlIIe- 
Xle siècles, Annales: Économies, Sociétés, Civilisations 24 (1969), 572-593 (= Espaces et réseaux du 

haut moyen âge, Παρίσι 1972, αρ. Vili, 177-204). Πτηνά σε γλυπτό διάκοσμο ή σε τοιχογραφίες 
ναών έχουν συσχετισθεί με ανατολικές (αιγυπτιακές, περσικές και ισλαμικές) επιρροές, βλ. Μ. 
Παναγιωτιδη, Βυζαντινά κιονόκρανα μέ ανάγλυφα ζώα, ΔΧΑΕ 6 (1970-1972), 87- V. Christides, The 
Conquest of Crete by the Arabs (ca. 824): A Turning Point in the Struggle between Byzantium
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διαδεδομένη στην Ανατολή συνήθεια απηχεί και η προσφορά σε αρμένιους 
αριστοκράτες από τον ομεϋάδη χαλίφη Μωαβία Α' σπάνιων πτηνών και 
ψιττακών ως δώρων διπλωματικής εθιμοτυπίας33. 0 Θεοφάνης αναφέρει 
επίσης, ότι ο χαλίφης της ίδιας δυναστείας, Χισάμ (Hishâm, 724-743), όταν 
ανέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό, μετά το θάνατο του αδελφού του, Γιεζίντ 
(Yazid II, 720-724), άρχισε κατά χώραν καί πόλιν παλάτια καί κατασποράς ποιεΐν 
καί παραδείσους καί ΰδατα έκβάλλειν34.

Στα ιστοριογραφικά κείμενα, που συντάχθηκαν μετά την Εικονομαχία, 
και κατά την εποχή της Μακεδονικής δυναστείας, τα αυτοκρατορικά κτίσματα 
εμφανίζονται, όλο και πιο έντονα, ως χώροι τρυφής, πολυτέλειας αλλά και 
επίδειξης των επιτευγμάτων του πλούτου, που πλαισίωναν την βασιλική 
εξουσία. Ως προς τη διάθεση για τη διακόσμηση των χώρων του Παλατιού 
με κήπους, υπερτερεί σε επαίνους του Θεοφίλου ο φιλόκαλος Βασίλειος Α' 
(867-886), για τη δημιουργία του Μεσοκήπιου35 και της Νέας Εκκλησίας με τη 
φιάλη, όπου διετυπώθησαν άλεκτρυόνες τράγοι τε και κριοί, διά τινων συριγγών 
καί αύτοί κρουνούς ύδάτων έξερευγόμενοι36. Στις διεργασίες της πνευματικής 
παραγωγής του 10ου αιώνα αναδείχθηκε, ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
μίμησης της αρχαιότητας, η τάση της αυτοτελούς σύνθεσης εκφράσεων κήπου 
ή της ένθεσής τους στην ιστορική αφήγηση37. ΕΙ δημιουργία κήπων επαινείται 
ως ιδιαίτερη επίδοση την εποχή αυτή, ενώ τα έργα της κοσμικής αρχιτεκτονικής 
αρχίζουν να συναριθμούνται στα αυτοκρατορικά επιτεύγματα38.

and Islam, Αθήνα 1984,129-133 και 154 αρ. 55· S. Naficy - G. Marçais, «Büstän», Encyclopédie de 
l’Islam, Λειντεν-Παρίσι 1975, τόμ. 1,1385-1387.

33. J. Howard-Johnston, Armenian Historians of Heraclius. An Examination of the Aims, 
Sources and Working-Methods of Sebeos and Moyses Daskhurantsi, στο (επιμ.), G. J. Reinink - B. 

H. Stolte, The Reign of Heraclius (640-641). Crisis and Confrontation Λουβέν-Παρίσι-Ντάντλεϊ MA 

2002, 53, 58.
34É Θεοφάνης, 403.25-27· Littlewood, Gardens of the Palaces, 20-21.
35. Συνεχεία Θεοφάνη, 144.15 και 328.23-329.3- πβ. Η. Maguire, Imperial Gardens and the 

Rhetoric of Renewal, στο New Constantines, 182.
36. Συνεχεία Θεοφάνη, 327,18-21· B. Κουταβα-Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος του Κων

σταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου. Α' Τά «Γεωγραφικά». Γενικά στοιχεία φυσικής γεωγραφίας, 
βιογεωγραφίας καί ανθρωπογεωγραφίας (Περιοδικό «Παρουσία»-Παράρτημα 22), Αθήνα 1993, 

182.
37. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur, τόμ. 1,117,178,225 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, 

τόμ. 1,264-265, 280-281)· A. Kazhdan, A History of Byzantine Literature (850-1000) (Chr. Angelidi, εκδ.) 
Αθήνα 2006, 269.

38. Littlewood, Gardens of the Palaces, 17, 23-25.



ΟΙΚΟΣΙΤΑ, ΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ 295

Ο διάδοχος του Βασιλείου Α', Λέων ΣΤ' (886-912), εγκωμιάζεται επίσης, 
από τον Λέοντα Χοιροσφάκτη (845/50-περ. 919), σε έμμετρη έκφραση για 
την ανακαίνιση Λουτρού έν τη βασιλείου αύλη. Ανάμεσα στις παραστάσεις του 
Λουτρού, που περιγράφονται έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται μια συνολική και 
συμβολική εξύμνηση του αυτοκρατορικού έργου, αναφέρεται σαπφιρόχρους 
γερανός που πλαισίωνε σύνθεση με πολλά ζώα και μελοτραυλόφωνος ορνις/ 
παρά δεσπότου ποσίν δέ/χλοεροίς κλάδοισι νίζει/λυροκαλλίμολπα τρύζων, υπο
δηλώνοντας τη χάρη της ρητορικής ευγλωττίας39 ή πιθανόν και τον ίδιο τον 
Χοιροσφάκτη υποκλινόμενο στον αυτοκράτορα. Παρόμοιας στόχευσης είναι 
και το ποίημα του Ιωάννη Γεωμέτρη (935-1000) για τον «κήπο των Αρετών», 
που παρουσιάζεται ως επίγεια μεταφορά του κήπου της Εδέμ. Στο πλήθος των 
πουλιών που άδουν σε αυτόν τον κήπο περιλαμβάνονταν ακόμη αηδόνια, 
κύκνοι, χελιδόνια, τρυγόνια και πέρδικες, συμβάλλοντας στην υποδειγματική 
περιγραφή ενός επίγειου παραδείσου, έργου ενός, ισάξιου του Σολομώντα, 
αυτοκράτορα της Μακεδονικής δυναστείας40.

Σε ανάλογες εικόνες παραπέμπουν οι ποιητικές περιγραφές για τα στο
λίδια που κοσμούσαν το ανάκτορο του Διγενή Ακριτη, ανάμεσα στα οποία 
αναφέρονται και οι ψιττακοί41, πράγμα που δείχνει ότι θεωρούνταν απαραίτητα

39. Ρ. Magdalino, The Bath of Leo the Wise and the «Macedonian Renaissance» Revisited: 
Topography, Iconography, Ceremonial, Ideology, OOP 42 (1988), 97-116, ιδιαίτερα 108 σημ. 81 και 
Appendix 1,117.65 και 117.75-76· Ο Ιδιος, In Search of the Byzantine Courtier: Leo Choirosphaktes 
and Constantine Manasses, στο Byzantine Court Culture, 146-148.

40. J. A. Cramer, Anecdota graeca e codd. manuscriptis bibliothecae regiae parisiensis, Οξφόρδη 

1841 (ανατ. Χιλντεσάιμ 1967), τόμ. 4, 276-278- A. Külzer, Ostthrakien (Europe), Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 369, TIB 12, Βιέννη 2008, 
262-263- Magdalino, The Bath, 104, σημ. 45· H. Maguire, A Description of the Aretai Palace and Its 
Garden, Journal of Garden History 10 (1990), 209-213 (= Rhetoric, Nature and Magic, XVI)· πβ. Ο Ιδιος, 

Imperial Gardens, 186,189.
41. Διγενής Άκριτης, εκδ. μτφ. Ε. Jeffreys, Digenis Akritis. The Grottaferrata and Escorial versions 

[Cambridge Medieval Classics 7], Καίμπριτζ 1998, 1650-1658: Έποίησεν καί άνώγαιον, αύλήν δε 
ύπερώον/καί τήν έπερικύκλωσεν ό'λην τριγύρου γύρου/καί έπέστησεν ολόχρυσα καί όλάρχυρα 

ζώδια, /λέοντας, πάρδους καί αετούς, πέρδικας καί νεράδας/ καί χύνουν έκ τοΰ στόματος καί έκ 

των πτερουγίων/ νερόν καθάριον, κρούσταλλον, ύδωρ μεμυρισμένον■ ταΰτα δέ ΐέμπαίνουσινί εις 

πανωραίας φισκίνας./Καί έκρέμασεν χρυσόκλημαν εις τοΰ δενδροϋ τούς κλώνους/ καί έχουν ώραίους 

ψιττακούς καί κιλαδοΰν καί λέγουν- πβ. Maguire, Imperial Gardens, 191· P. Sevcenko, Wild Animals 
in the Byzantine Park, στο Byzantine Garden Culture (όπως σημ. 9), 81 σημ. 61. Spatharakis, The 

Illustrations of the Cynegetica, 100-101, όπου επισημαίνεται η διαχρονική προτίμηση του κοινού 
στην απεικόνιση του ψιττακού, και πίν. 66, 75, 90,146,165,170.
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στοιχεία στις πλούσιες κατοικίες. Αν τα ομοιώματα των πτηνών στο παλάτι 
του Ακριτη πλαισιώνουν μια ποιητική εικόνα, η παρουσία του μιμηλοϋ καί 
πολυφώνου ψιττακού, που είχε σκοπό την θεάν και τέρψιν και κρεμόταν εν 
ταλάρω πλεκτω στο Παλάτιο, εμπεριέχει πολλαπλούς συμβολισμούς. Οι θρη
νητικές κραυγές «α’ί αϊ κϋρ Λέων» του πτηνού αυτού, δπερ είτε πρός τινων 
διδαχθέν είτε άλλως πως, χρησιμοποιήθηκαν για να κάμψουν την απόφαση 
του Βασιλείου και να απελευθερώσουν τον μετέπειτα Λέοντα ΣΤ' από τον 
περιορισμό, που τού είχε επιβληθεί από τον αυτοκράτορα και πατέρα του. Οι 
επαναλαμβανόμενοι κλαυθμοί του ψιττακού, κατά τη διάρκεια πανδαισίας 
τελούμενης τω βασιλεΐ, καί των πρώτων τής βουλής συνεστιωμένων αύτω, 
κατόρθωσαν να μεταπείσουν τον Βασίλειο Α'42. Η παρουσία του ψιττακού 
στην επίσημη ευωχία του Παλατιού θα μπορούσε επίσης να υποδεικνύει τη 
συνήθεια της διακόσμησης χώρων υποδοχής με εξωτικά πτηνά- η θρηνωδία 
του, ωστόσο, στόχευε στη δημιουργία αντίθεσης ανάμεσα στην ευφρόσυνη 
ατμόσφαιρα του συμποσίου και στη θλίψη του καταδικασμένου σε περιορισμό 
Λέοντα.

Ο εγκλεισμός του ψιττακού σε κλουβί, που εξάλλου, παρέπεμπε στη 
φυλακή της ψυχής στο σώμα43, είναι πιθανό να τοποθετείται εσκεμμένα 
από τον χρονογράφο ως παραβολή με σκοπό την ανάδειξη της στέρησης της 
ελευθερίας του Λέοντα ΣΤ'. Μολονότι το πτηνό αυτό μάλλον στόλιζε την 
αίθουσα του συμποσίου, οι θρηνητικές αναφωνήσεις του, δυσάρεστες για τους 
συμποσιαζόμενους, συνέβαλαν στην επαναφορά εις την προτέραν τής βασιλείας 
τιμήν του γιου και διαδόχου του Βασιλείου Α'44. Η σχετική αφήγηση με το 
επεισόδιο του ψιττακού σε μια τερπνή αυτοκρατορική εκδήλωση, προοιώνιζε 
παράλληλα και τη σοφία του Λέοντα- παρόμοια σημασία είχε και η αντίστοιχη 
μνεία ψιττακού σε παιδικό όνειρο του Μιχαήλ Ψελλού (1018-1081;), που 
υποδείκνυε την αρετή και καλαισθησία του μελλοντικού φιλοσόφου και 
ρήτορα. Όπως, μάλιστα, σημειώνεται στο προσφιλές στους Βυζαντινούς 
ονειροκριτικό κείμενο του Αρτεμίδωρου, το πτηνό αυτό ήταν χαρίεν και

42. Συνεχεία Θεοφάνη, 350.21-351.10- Ψευδο-Συμεων, εκδ. St. Wahlgren, Symeonis magistri et 
logothetae Chronicon [CFHB 44], Βερολίνο-Ν. Υόρκη 2006, 698,4-16- Σκυλιτζης, 169.24-39- Κουταβα- 

Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος, 163.
43. A. Grabar, Un thème de Ficonographie chrétienne: l’oiseau dans la cage, Cahiers 

Archéologiques 16 (1966), 9-16- Maguire, Earth and Ocean, 65.
44. Σκυλιτζης, 169.40-170.46- G. Ortalli, Gli animali nella vita quotidiana dell’alto medioevo: 

termini di un rapporto, στο L'uomo di Fronte al mondo animale neU’alto medioevo [SCIAM 31], 
Σκολείο 1985,1416-1419.
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φιλόκαλον45. Από την άλλη πλευρά, στις επιστολές του Νικολάου Μυστικού 
(852-925) προς τον βούλγαρο ηγεμόνα Συμεών (893-927) σημειώνεται ότι η 
μιμητική ιδιότητα, που χαρακτήριζε μαυροκότσυφες και καλιακούδες, έπρεπε 
να είναι παράδειγμα προς αποφυγή46, καθώς δεν μπορούσε να εξισώνεται με την 
εκφορά του ανθρώπινου λόγου. Η ερμηνεία αυτή φαίνεται να επαναλαμβάνει 
παλαιότερη επιφύλαξη του Μάξιμου Ομολογητή απέναντι στην αισώπεια 
παράδοση για την ευφυΐα του κόρακα, ενώ αποτυπώνει την τομή μεταξύ των 
αντιλήψεων του αρχαίου κόσμου και της χριστιανικής θεώρησης σε ό,τι αφορά 
τους συμβολισμούς του πτηνού.

Η εικόνα που είχε συστηματικά αναδειχθεί από τη λογοτεχνική παρα
γωγή του 10ου αιώνα, στη συνέχεια, απαντάται και στη Χρονογραφία του 
Μιχαήλ Ψελλού· με λανθάνουσα κριτική διάθεση έναντι των υπερβολών της 
αυτοκρατορικής εξουσίας περιγράφονται η δημιουργία πολυτελών κήπων με 
ωδικά πτηνά από τον Κωνσταντίνο Μονομάχο (1042-1055) και η συμμετοχή σε 
κυνήγια του Ισαακίου Κομνηνού (1057-1059) και του Μιχαήλ Z' (1071-1075)47. 
Η αποστολή πτηνών ως διπλωματικών δώρων, την ίδια εποχή, δείχνει όμως 
ότι η εκτροφή τους αποτελούσε ενασχόληση που πάντοτε τύγχανε ξεχωριστής 
φροντίδας στο αυτοκρατορικό περιβάλλον. Πέρδικες, παγώνια, κοράκια και 
μαυροπούλια, ανάμεσα σε πλήθος δώρων, κατά τον ibn Zubayr, στάλθηκαν 
από τον Μιχαήλ ΣΤ' (1056-1057) προς τον Φατιμίδη χαλίφη al-Mustansir 
(1036-1094), γνωστό για την καλλιέργεια των σχέσεών του με το Βυζάντιο48.

Οι περιγραφές αναφορικά με τις παραπάνω αυτοκρατορικές δραστηριό
τητες σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή, κατά την οποία η κινητικότητα ανά
μεσα σε Ανατολή και Δύση ενισχύει τα πρότυπα της πολυτέλειας, καθώς

45. Chr. Angelidi, The Writing of Dreams: A Note on Psellos’ Funeral Oration for his Mother, 
στο Ch. Barber - D. Jenkins (επιμ.), Reading Michael Psellos, Λέιντεν-Βοστόνη 2006,153-166 και 160 
σημ. 36, όπου και οι παραπομπές στις πηγές.

46. Νικόλαός Μυστικός, Έπιστολαί, εκδ. R. J. Η. Jenkins - L. G. Westerink, Nicholas I Patriarch 

of Constantinople Letters, Ουάσιγκτον 1973, αρ. 21.105-111, σ. 146- Kazhdan, A History of Byzantine 
Literature (850-1000), 74.

47. Μιχαήλ Ψελλος, Χρονογραφία, εκδ. S. Impellizzeri, Michele Psello Imperatori di Bisanzio 

(Cronografia), Μιλάνο 1984, τόμ. 2, VI.174,· VII.72, VII. cl7· πβ. Littlewood, Gardens of the Palaces, 

29-30.
48. Ol. Grabar, The Shared Culture of Objects, στο Byzantine Court Culture, 121- N. Drocourt, 

Les animaux comme cadeaux d’ambassade entre Byzance et ses voisins (VUe-XIIe siècle), στο B. 
Doumerc - Chr. Picard (επιμ.), Byzance stses périphéries (= Hommage à Alain Ducellier), Τουλούζη 
2004, 90- A. Littlewood, Possible Future Directions, στο Byzantine Garden Culture, 227.
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προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Ταυτόχρονα όμως, η βυζαντινή λό
για παραγωγή επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αρχαία κληρονομιά και τη 
χριστιανική παράδοση και να προσαρμόσει τις χρηστικές και αισθητικές ανάγκες 
της στα δεδομένα της δικής της, φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

2.2. Ρητορικοί τόποι και συμβολισμοί

Οι βυζαντινοί λόγιοι αναφέρονται σε ωδικά πτηνά, όχι μόνο όταν 
περιγράφουν τοπία σε ποιητικά κείμενα, όπως ο Κωνσταντίνος Σικελός (9ος 
αι.)49, αλλά και σε επιστολές για να εκφράσουν συναισθήματα και κυρίως 
επαίνους για τη ρητορική ευφράδεια50. Ο Λέων Χοιροσφάκτης σε ένα από 
τα διαβήματά του προς τον Λέοντα ΣΤ' παραλληλίζει την εξορία του με την 
αποδημία των πτηνών: ξένη καί ή χελιδών καί ή αηδών, άλλα την μέν το εαρ, την 
8έ πας οίκος μή σοβών υποδέχεται51.0 Νικήτας Μάγιστρος (870-946) ισχυρίζεται 
ότι η επιστολή, που έλαβε, τόν γέμισε με την τέχνη των Μουσών, που 
ξεπερνούσε εκείνη της χελιδόνος ή της αηδόνος, της μιμηλής κίττας και των 
κοσσύφων52. Με το χελιδόνι και το αηδόνι εκφράζεται το πνεύμα της χαράς 
και η καθαρότητα του λόγου, όπως φαίνεται στην κατακλείδα επιστολής 
του Συμεών μαγίστρου (μέσα 10ου αι.): ώς χελιδών έπανήκεις ... τά τοΰ εΐαρος 
άπαγγέλλουσα λειμώνας εύανθεΐς καί παραδείσους μή τοίς χρήμασιν, άλλα τη 
εύκρινεία53. Με πιο λόγια αντιμετώπιση, σε επιστολή με τη μορφή έκφρασης 
ο Ιωάννης Γεωμέτρης (β' μισό 10ου αι.) παρουσιάζει τις πνευματικές του 
δραστηριότητες με το πέταγμα των χελιδονιών και το κελάηδημα των ωδικών

49. Κωνσταντίνος Γραμματικός Σικελιωτης, Ώιδάριον ερωτικόν δΓ άνακρέοντος, καί κονκουλλίου, 
λαβόντος την ύπόθεσιν έκ μελωδοΰ τινός, εκδ. Ρ. Matranga Anecdota Graeca, Ρώμη 1850, τόμ. 2, 694: 
Καθάπερ τάως τις ορνις/ό κατάπτερος πτεροΐσι/ύπερίπτατο πλανών με, /Χιβάδων ϋπερθεν παίζων- 

Lauxtermann, Byzantine Poetry, 103 (όπως σημ. 15).
50. G. Karlsson, Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle 

analysés et commentés, Ουψάλα 1959,106-108.
51. G. Kolias, Léon Choerosphactès, magistre, proconsul et patrice, Biographie - Correspondance, 

Αθήνα 1939, 23.35-36, σ. 115- για την επιστολογραφία των εξόριστων litterati, βλ. Μ. Mullett, 

The Classical Tradition in Byzantine Letter, στο M. Mullett - R. Scott (επιμ.), Byzantium and the 
Classical Tradition, University of Birmingham Thirteenth Spring Symposium of Byzantine Studies 1979, 

Μπερμινχαμ 2001, 91.
52. L. G. Westerink (εκδ.), Nicétas Magistros, Lettres d’un exilé (928-946), Παρίσι 1973, 6,9-12.
53. J. Darrouzès, Épistoliers byzantins du Xe siècle, Παρίσι z1960, ap. 23.4-6, σ. 114.
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πτηνών54. Έχει μάλιστα παρατηρηθεί ότι ο Γεωμέτρης αντλεί πρότυπα από 
την αρχαία γραμματεία, όπως στην περίπτωση της περιγραφής του κήπου με 
πρότυπο το παλάτι του Αλκίνοου55, έχοντας παράλληλα απόλυτη συναίσθηση 
της προσωπικής ποιητικής δημιουργίας. Η απώλεια της επικοινωνίας σε 
επιστολή του Θεοδώρου Κυζίκου προς τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο πα- 
ρομοιάζεται με την αποστέρηση της χαράς της άνοιξης: έν τω μή εχειν ταΐς σαΐς 
ένεαρίζειν χελιδόσι καί άηδόσι καί ύπ αύτών κατατέρπεσθαι και συγκρίνεται με 
την οικεία και στερεότυπη εικόνα του μοναστικού βίου, που απεικονίζεται 
στον ψαλμό 101,8: νύν έγενόμην «ώσεί στρουθίον μονάζον επί δώματι»56 57.

Οι αναλογίες ανάμεσα στο μέγα θαύμα της οικουμένης και εις των βασιλέων 
την καλλονήν, σε επιστολή, που ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης (900-961) απευθύνει 
στον Κωνσταντίνο Ζ' Πορφυρογέννητο (913-959), πλαισιώνονται με την ηδύτη- 
τα των φωνών των πουλιών, που συμπληρώνουν το κάλλος ενός ονειρικού 
τοπίου: Άλλα καί όρνιθες ϋπερθεν έπικλαγγάζοντες καί περιίπτάμενοι και άλλος 
άλλο τι μέλος άποσνρίττων καί προϊέμενος, τοσοΰτον τη ποικίλη μελωδία το έπίχαρι 
καί μουσικόν έναπέσταζον57. Όπως το καλαίσθητο γράψιμο, το αρεστό θέμα της 
επιστολής ή ακόμη η ευχαρίστηση της ανάγνωσής της παραβάλλονται με το 
αηδόνι και το χελιδόνι, έτσι και η ΐυγξ, ένα μικρό πτηνό, γνωστό ως σεισοπυγίς 
ή σουσουράδα, που παρέπεμπε στο μαγικό ερωτικό κάλεσμα, συνδέθηκε με 
τη γοητεία του ύφους, αλλά και την υποταγή στις κοσμικές απολαύσεις, στις 
ϊυγγας των μεμουσουργημένων58, κάτι που γίνεται αντικείμενο μομφής από τον 
Λέοντα Χοιροσφάκτη στη Χιλιόστιχο Θεολογία. Οι αισθητικές παραστάσεις για 
την απόλαυση της επιστολής εκφράζονται πιο σύνθετα από τον Ιωάννη Μαυ- 
ρόποδα (1000-1075/81). Το πνεύμα της επικοινωνίας συσχετίζεται με τη φωνή

54. Ιωάννης πρωτοςπαθαριος Γεωμετρης, ’Επιστολή κήπου εκφραστική, εκδ. A. R. Littlewood, The 
Progymnasmata ofJohannes Geometres, 'Αμστερνταμ 1972, 9.13-14- πβ. Kazhdan, A History of Byzanti
ne Literature (850-1000), 256-257· Αγαπητός, Είκών καί Λόγος, 144.

55. Littlewood, The Progymnasmata of Johannes Geometres, vii.
56. Darrouzès, Épistoliers, αρ. Vili, 17.2-4, σ. 331.
57. Θεολωρος Δαφνοπατης, Έπιστολαί, εκδ. μτφ., J. Darrouzès - L. G. Westerink, Théodore 

Daphnopatès, Correspondance, Παρίσι 1978, αρ. 12.18-21, σ. 147.
58. Λέων Μαγιςτρος Χοιροςφακτης, Χιλιόστιχος Θεολογία, εκδ. I. Vassis, Leon Magistros Choiro- 

sphaktes, Chiliostichos Theologia [Supplémenta Byzantina Texte und Untersuchungen 6], Βερο- 
λίνο-Ν. Υόρκη 2002, 109.29- Karlsson, Idéologie et cérémonial, 101-103- Hunger, Die hochsprachliche 
profane Literatur, τόμ. 1,223-234 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. 1,335-336).
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του αηδονιού, ενώ η μορφή της επιστολής με το χελιδόνι, καθώς συγκρίνεται 
τη γάρ τοΰ χάρτου λευκότητι το των γραμμάτων μέλαν59.

Η υπερβολή και η συχνή επανάληψη της συνήθειας να πλαισιώνονται με 
πτηνά οι ρητορικοί λόγοι, ώστε να εξωραΐζεται η αφήγηση, φαίνεται ότι προς 
το τέλος ακόμη του 10ου αιώνα αντιμετωπιζόταν και με σκωπτική διάθεση, 
όπως αποκαλύπτεται στον διάλογο του Ψευδο-Λουκιανού, Φιλόπατρις· η 
εισαγωγή στο λειμώνα με τα όρνεα παρατίθεται ως υποχρεωτικό άλλοθι 
για την εκκίνηση του διαλόγου, προκαλώντας συνειρμούς ειρωνίας για τις 
αντίστοιχες εισαγωγικές σκηνές σε άλλα λογοτεχνικά είδη60. Γενικότερα, στα 
κείμενα με κοσμικό περιεχόμενο οι αναφορές στα πτηνά δείχνουν τη σκόπιμη 
εκμετάλλευση των φυσικών τους ιδιοτήτων για την τέρψη του αναγνώστη 
τους, όπως και στην αρχαιοελληνική και τη βιβλική παράδοση.

Εμβληματική καθίσταται η χρήση ορισμένων ποικιλιών πουλερικών, 
που θεωρούνταν ιδιαίτερα γευστικές ή κατάλληλες για επίσημα συμπόσια. 
Έτσι, όρνιθες εκλεκτές και σιτευτές περιλαμβάνονταν στο αρχέτυπο άριστον 
του Σολομώντα, η περιγραφή του οποίου εντάσσεται στη διήγηση, που 
απαριθμεί τον πλούτο της βιβλικής αυτής βασιλείας στις από κτίσεως κόσμου 
χρονογραφίες του Γεωργίου Μοναχού και του Γεωργίου Κεδρηνού61. Η τάση 
των συγγραφέων να παρεμβάλλουν στις επιστολές τους εικόνες πτηνών, ώστε 
να εμπλουτίζονται οι περιγραφές που αναφέρονται σε κανίσκια ή τράπεζες 
εξαιρετικού κάλλους ή πολυτέλειας, θα εξακολουθήσει και θα γίνει προοδευτι
κά μέσο ανάδυσης των διαθέσεων ή των συναισθημάτων, που εκφράζονταν 
διά της ρητορικής αναπαράστασης. Η μεγάλη ποικιλία των αναφορών στα 
πτηνά πρέπει να οφείλεται στη διαβίωση σε ένα φυσικό περιβάλλον με 
πλούσια πανίδα, καθώς και στην άμεση σχέση ανθρώπου φύσης. Παράλληλα 
με τον πολλαπλασιασμό των λογοτεχνικών εικόνων, επανεμφανίζεται επίσης 
έντονα και η συνήθεια της διακόσμησης κτισμάτων ή υφασμάτων και άλλων 
αντικειμένων με στοιχεία από το φυσικό κόσμο.

Την υπερβολή των επιτηδευμένων αναζητήσεων, στην οποία είχε οδη
γήσει η εντατική καλλιέργεια της φιλόκοσμης ή φιλόκαλης διάθεσης, κατά τη

59. Ιωάννης Μαυροπους, Έπιστολαί, εκδ. μτφ., A. Karpozilos, The Letters of Ioannes Mauropous 

Metropolitan of Euchaita, Θεσσαλονίκη 1990, la', 10-11, σ. 43· Hunger, Die hochsprachliche profane 
Literatur, τόμ. 1, 225-226 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. 1, 338).

60. Ψευλο-Λουκιανος, Φιλόπατρις ή Διδασκόμενος, εκδ. Μ. D. Mackleod, Lucian, Καίμπριτζ 
Μασσ.-Λονδίνο, 1967, τόμ. 8, 422, 448· Kazhdan, A History of Byzantine Literature (850-1000), 302.

61. Γεώργιος Μονάχος, Χρονικόν, εκδ. C. de Boor, Georgii Monachi Chronicon, Λιψία 1904 (avat. 
P. WiRTH, Στουτγάρδη 1978), τόμ. 2,197.21- Κεδρηνος, τόμ. 1,165.4-8.
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Μακεδονική Αναγέννηση, αλλά και την καθιέρωση της παραδοσιακής τάσης 
επαίνου της τρυφής και του πλούτου, που έτεινε να αποτυπώνεται όλο και πιο 
παραστατικά στο γραπτό λόγο, φαίνεται να στηλιτεύουν οι στίχοι του Συμεών 
Νέου Θεολόγου (949;-1022)62. Η αμφίσημη θεώρηση των απολαύσεων και η 
αντίστιξη πνευματικής απόλαυσης και αισθητικής υπερβολής εμφανίζεται 
και στους ρητορικούς λόγους του Μιχαήλ Ψελλού, όπου ο συμβολισμός του 
παγωνιού συνδέεται με την αυτοκρατορική εξουσία, αλλά και με το θαύμα της 
δημιουργίας του κόσμου. Η ενατένιση, ωστόσο, του κάλλους και της αρμονίας 
του φτερώματος του πτηνού οφείλει να οδηγεί, κατά τον Ψελλό, στην 
πνευματική αναζήτηση του Θεού, όπως και όλες οι χαρισματικές ιδιότητες 
των πλασμάτων της φύσης63.

Ο αετός, το κατεξοχήν σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, που προτιμά και 
ο Ιωάννης Γεωμέτρης στο εγκώμιο για την δρυ64, περιβάλλεται και με άλλα 
ισοδύναμά του πλέον σύμβολα, που είχαν επιβληθεί με την ανάδειξη του 
πλούτου και της πολυτέλειας ως ύψιστων αγαθών. Το περιεχόμενο των νέων 
συμβολισμών δεν αντιστοιχούσε πάντοτε με τις ιεραρχίες της αρχαιότητας65· 
έφερε πλέον, ως κύριο σημαινόμενό του την έννοια της αιωνιότητας του 
χριστιανικού παραδείσου και παρέπεμπε στις φτερωτές απεικονίσεις των 
αγγέλων, αλλά και στο θαυμασμό της φυσικής αρμονίας. Την πρόσληψη 
αυτή διευκόλυναν οι λόγιοι, που επιχειρούσαν να μεταφέρουν στα κείμενά 
τους τις αρχές, με βάση τις οποίες έπρεπε να γίνεται αντιληπτή η φυσική 
ομορφιά, ενώ παράλληλα τις προωθούσε η βασιλική εξουσία, επιζητώντας να 
είναι περιβεβλημένη —πραγματικά και συμβολικά— με τις πιο υπερβολικές 
εκδοχές αποτύπωσης του φυσικού κάλλους σε κείμενα και αντικείμενα. Τα 
εγχειρήματα αυτά διαμόρφωσαν ένα βυζαντινό ιδίωμα για την προσέγγιση 
της φύσης μέσω της λογοτεχνίας και της τέχνης.

62. Συμεών Νέος Θεολογος, Ύμνοι, εκδ. J. Koder - J. Paramelle - L. Neyrand, Syméon le Nouveau 

Théologien, Hymnes, 45-58, Παρίσι 1973, τόμ. 3, 43.139, 44.168, 56.39.
63. Μιχαήλ Ψελλος, Σιλέντιον έκφωνηθέν έπί των ήμερων τής βασιλίσσης κυράς Θεοδώρας, 

εκδ. A. R. Littlewood, Michaelis Pselli Oratoria Minora, Λιψία 1985, αρ. 1, 3.59-64· ο Ιδιος, Λόγος τοΰ 

ύπερτίμου όςέπικέκληται σελέντιος, εκδ. ό.π., αρ. 4,13.91-106.
64. Ιωάννης Πρωτοςπαθαριος Γεωμετρης, Δρυός έγκώμιον, εκδ. Littlewood, The Progymnasmata of 

Johannes Geometres (όπως σημ. 54), 1.4-6: ...βασιλεϋον εν δένδροις, ώσπερ τον άνθρωπον έν ζωοις καί 

έν μέν πτηνοίς αετόν έν 5έ θηρίοις τον λέοντα■ βλ. και σ. 32-33, όπου γίνεται λόγος για την ομηρική 
καταγωγή του συμβολισμού του αετού.

65. Η. J[ennings] R[ose], «Birds Sacred»,The Oxford Classical Dictionary, Οξφόρδη 1957,138.
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3. Ο κόσμος των πτηνών στις διακοσμητικές τέχνες

Αντίστοιχες με τις αναφορές των πτηνών στο γραπτό λόγο είναι και οι 
απεικονίσεις τους σε κάθε είδους αντικείμενα καθημερινής ζωής και έργα 
τέχνης, η πληθώρα των οποίων επιβάλλει επιλεκτικό σχολιασμό. Εμφανής 
είναι καταρχήν, η διάθεση της προβολής της αλληγορικής πρόσληψης των 
απόκρυφων θρύλων στις σύντομες περικοπές των Πατρίων Κωνσταντινου
πόλεως, για τα αναπαριστώμενα ζώα και τα πτηνά στα γλυπτά συμπλέγματα, 
που βρίσκονταν στους δημόσιους χώρους της βυζαντινής πρωτεύουσας. Οι 
λεπτομερείς αυτές περιγραφές στις διηγήσεις των Πατρίων66 είναι ενδεικτικές 
της έλξης που ασκούσαν στους Βυζαντινούς οι σχετικές παραδόσεις. Με αυτές 
συνδέεται η παράσταση ταοϋ 8έ καί άετοϋ καί λεαίνης λαγωοϋ τε καί κριών κάραι, 
και στρουθών καί κορωνών καί τρυγόνος μιας, που βρισκόταν έν τοϊς Άρτοπωλίοις, 
καθώς και η χάλκινη πέρδικα στον Άγιο Ιουλιανό έν καμάρα, στηλωθεισα παρά 
του μεγάλου Κωνσταντίνου67. Η εξοικείωση με αυτές τις γλυπτές παραστάσεις 
ζώων και πτηνών, που κοσμούσαν τους δημόσιους χώρους της βυζαντινής 
πρωτεύουσας, έδινε ίσως και το ερέθισμα για την ενασχόληση με ανάλογα θέματα, 
τα οποία ήταν ήδη, κατά κόρον διαδεδομένα στην πρωτοβυζαντινή τέχνη.

Ο αισθητικός ή παραβολικός ρόλος των πτηνών στο γραπτό λόγο ήταν 
αντίστοιχος του διδακτικού σκοπού των παραστάσεων στη μικροτεχνία και 
τα ψηφιδωτά. Έχει μάλιστα επισημανθεί ότι οι απεικονίσεις πτηνών ήταν 
ένα συχνά επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα ψηφιδωτά δάπεδα του ελλαδικού 
χώρου, όπου κυριαρχούσε γενικότερα η προτίμηση «των πλέον ήμετέρων καί 
άδυνάτων άπό τα κατοικίδια καί τών πλησιέστερων προς τον άνθρωπον»68.

66. Στ. Γουλουλης, Η συλλογή των γλυπτών του Λαύσου και η διήγηση των «Παραστάσεων» 
αρ. 64 για τους επτά Αθηναίους φιλοσόφους νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Βυζαντινά 24 
(2004), 353-399 και ειδικά για τη θέση των πτηνών στην ιεραρχία της παράστασης, 362-363, 

366.
67. Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Τ. Preger, Scriptores Originimi Constantinopolitanarum, 

Λιψία 1907, τόμ. 2, 174, 241· Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί, εκδ. A. Cameron - J. Herrin (σε 
συνεργασία με A. Cameron - R. Cormack - Ch. Roueché), Constantinople in the Early Eighth Century: 
The Parastaseis Syntomoi Chronikai [Columbia Studies in the Classical Tradition 10], Λέιντεν 

1984,108.1-2.
68. Στ. Πελεκανιδης - Π. I. Ατζακα, Σύνταγμα τών παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων 

τής 'Ελλάδος. I. Νησιωτική 'Ελλάς, Θεσσαλονίκη 1974, 22· πβ. Maguire, Earth and Ocean, 5-8, 57-72· 
H. Maguire, Christians, Pagans, and the Representation of Nature, Begegnung von Heidentum und 
Christentum im spätantiken Ägypte, Riggisberger Berichte I. Ρίτζισμπεργκ-Βέρνη 1993 (= Rhetoric, 

Nature and Magic in Byzantine Art, Ashgate Variorum, Άλντερσοτ 1998, Vi).
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Με πτηνά κοσμούνταν επίσης γλυπτά θωράκια, αν και από τις λαμπρότερες 
αποτυπώσεις αποτελούν τα ψηφιδωτά μοτίβα με μικρά πτηνά και παγώνια, 
που βρίσκονται σε πρωτοβυζαντινούς ναούς της Θεσσαλονίκης69. Ιδιαίτερα 
διαδεδομένα υπήρξαν επίσης τα διακοσμητικά θέματα από τον φυσικό κόσμο 
σε κεραμικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης- συχνότερες ήταν μάλιστα οι 
απεικονίσεις πτηνών σε αυτά70. Τα θέματα που ήταν εμπνευσμένα από το 
φυσικό κόσμο αυξήθηκαν μετά την Εικονομαχία. Τα μοτίβα του κυνηγιού και 
της αναπαράστασης πτηνών στα πολυτελή υφάσματα πολλαπλασιάστηκαν. 
Πολλά από τα καλλιτεχνήματα της υφαντικής, που δημιουργήθηκαν στην 
Κωνσταντινούπολη, έφεραν σχετικές διακοσμήσεις, όπως ενδύματα ή καλύμ
ματα εκκλησιαστικών σκευών του ΙΟου-ΙΙου αι., που βρίσκονται σήμερα 
στη Δυτική Ευρώπη, δείχνοντας μάλιστα αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις 
βυζαντινές και τις ισλαμικές τεχνοτροπίες71. ΕΙ εξάπλωση αυτής της θεματικής 
και η επέκτασή της σε θρησκευτικά μνημεία οδήγησε πάντως σε αντιδράσεις, 
που άρχισαν να καταγράφονται από πολύ νωρίς. Έτσι, παραστάσεις με 
κοσμικά θέματα, όπως το κυνήγι, προσφιλής ενασχόληση και επίσημα οργα
νωμένη ψυχαγωγική δραστηριότητα για τα μέλη της αριστοκρατίας και τον 
αυτοκράτορα72, απορρίπτονταν ως ανοίκειες για τον διάκοσμο των ναών. 
Επιφυλάξεις για τις παραστάσεις πτηνών στη θρησκευτική τέχνη είχαν κατά 
καιρούς εκφραστεί από θεολόγους, όπως ο Νείλος Σινάί'της (5ος αι.). Στα 'Ιερά 
Παράλληλα, που αποδίδονται στον Ιωάννη Δαμασκηνό (675-753/4), το κάλλος

69. Ε. Κουρκουτιδου-Νικολαϊδου - Α. Τούρτα, Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1997, 
αρ. 15-16, 24-25 (γλυπτά εντοιχισμένα στον κεντρικό πύργο του Επταπυργίου), αρ. 60, 58 και αρ. 
63, 60 (ψηφιδωτά στην καμάρα της ΝΑ κόγχης και στο θόλο της Ροτόντας) και αρ. 231-232,193 
(εγκάρσιο τόξο του νάρθηκα της Αχειροποιήτου). Βλ. τώρα: A. Bollók, The Birds on the Braid 
Ornaments from Rakamaz: a View from the Mediterranean, στο F. Daim - J. Drauschke (επιμ.), 
Byzanz - das Romerreich im Mittelalter, Teil 3 Peripherie und Nachbarschaft, Μαγεντία 2010, 342.

70. M.-L. von Wartburg, Bowls and Birds: Some Middle Byzantine Glazed Bowls from Swiss 
Private Collections, στο J. Herrin - M. Mullet - C. Otten-Froux (επιμ.), Mosaic. Festschrift for A.H. S. 
Megaw [B5A Studies 8], Αθήνα 2002,115-129· βλ και E. Dauterman Maguire - H. Maguire, Byzantine 
Pottery in the History of Art, στο D. Papanikola-Bakirtzis - E. Dauterman Maguire - H. Maguire, 

Ceramic Art from Byzantine Serres [Illinois Byzantine Studies 3], Ουρμπάνα-Σικάγο 1992, 9-12.
71. A. Muthesius, Byzantine Silk Weaving AD 400 to AD 1200 (E. Kislinger - J. Koder εκδ.), Βιέννη 

1997, 2, 68-69, 86,177 (Μ4θ), 192 (Μ87), 199 (Μ109), 189 (Μ79), πίν. 19Α, 42Β, 50Α, 125Α. Βλ. και 
Bollók, The Birds on the Braid Ornaments from Rakamaz, 355-357.

72. Κουκούλες, ΒΒΠ 5,387-389. Για τις αυτοκρατορικές θηρευτικές επιδόσεις βλ. D. Ricks, The 
Pleasures of the Chase: A Motif in Digenes Akrites, BMGS 13 (1989), 290-294- E. Patlagean, De la 
Chasse et du Souverain, DOP 46 (1992), 257, 261.
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των πτηνών συνδέεται, ωστόσο, με τη θεϊκή δημιουργία73. Αυτές οι πρώιμα 
διατυπωμένες υποδείξεις επανήλθαν, μερικές φορές αυτούσιες, κατά την εποχή 
της Εικονομαχίας. Ο πατριάρχης Νικηφόρος (750/8-828), παραθεματίζοντας 
το Νείλο Σιναΐτη, επαναδιατύπωσε τις παλαιότερες επικρίσεις για την απο
τύπωση σκηνών από τη φύση, με ζώα και πτηνά αντί των θρησκευτικών 
παραστάσεων74. Με αυτές τις θέσεις, η εκκοσμίκευση των παραστάσεων στους 
ναούς καταδικαζόταν ως βλάσφημη.

Οι βυζαντινοί χρονογράφοι επαναλαμβάνουν συχνά στα έργα τους τις 
αυτοκρατορικές δραστηριότητες αναφορικά με τα παραδείσια από τα μέσα του 
8ου αιώνα και μετά. Αυτή η αυτοκρατορική επίδοση φαίνεται ότι συνδυαζόταν 
με την αναβίωση τηςπαλαιότερηςσυνήθειαςνααπεικονίζονταισετοιχογραφίες 
σκηνές κυνηγίου. Οι παραινέσεις για την κατάργηση αυτής της εικαστικής 
θεματολογίας σε εκκλησιαστικούς χώρους, ήταν ήδη, άφθονες στη θεολογική 
γραμματεία, όπως και οι προτροπές στην αγιολογία για την αποφυγή των 
υπερβολών στα πολυτελή γεύματα. Οι αντιπαραθέσεις αυτές γνώρισαν νέα 
όξυνση μετά τη σύνοδο της Ιέρειας (754), όταν ο Κωνσταντίνος Ε' (741-755), 
σύμφωνα με το Βίο Στεφάνου του Νέου, επέτρεψε την υποκατάσταση των 
θρησκευτικών σκηνών με απεικονίσεις ορνέων. Ο βιογράφος του Στεφάνου 
σημειώνει ακόμη, ότι ο αυτοκράτορας μετέβαλε το ναό των Βλαχερνών σε 
όπωροφυλάκιον καί όρνεοσκοπείον... δένδρα καί όρνεα παντοΐα, θηρία τε καί άλλα 
τινά εγκύκλια διά κισσοφύλλων, γερανών τε καί κορωνών καί ταώνων ταύτην 
περιμουσώσας, Γν’είπω, άληθώς άκοσμον εδειξεν75. Παρόμοια μομφή αποδίδεται

73. Νείλος Ασκητής, ’Επιστολών βιβλία Δ', αρ. ΞΑ' Όλυμπιοδώριρ έπάρχω, PG 79, 577C-580A- 
Ιωάννης Δαμασκηνός, PG 95,1581D-1584A: Τίς ό κύκνφ συνυφαίνων ωδήν, όταν έκπετάση το πτερόν 
ταϊς αύραις, καί πoifj μέλος τό σύριγμα; Πόθεν ταώς ό άλαζών καί Μηδικός ούτως φιλόκαλος καί 

φιλότιμος; Καί γάρ αισθάνεται τοΰ οικείου κάλλους■ όταν ίδη τινά πλησιάζοντα ταϊς θηλείαις, ως φασι, 
καλλωπίζεται τον αυχένα διάρας, καί τό πτερόν κυκλοτερώς περιστήσας, τό χρυσαυγές καί κατάστερου 

θεατρίζει τό κάλλος τοϊς έρασταις μετά σοβαρού τού βαδίσματος.

74. Sancii Nicephori Antirrheticus liber quartus, εκδ. J. B. Pitra [Spicilegium Solesmense IV], 
Παρίσι 1858, κεφ. XXV, 368-369: Ώς γάρ έν συντόμω είπεϊν, Όλυμπιοδώρου πυθομένου, εΐ έπιτρέποι 

καθ’ δν μέλλει κατασκευάζειν σηκόν, έν τω ιερατεία) εικόνας άναθειναι, θήράς τε ζώων παντοίας τούς 
τοίχους πλήσαι· τοΰτ’ έκ δεξιών καί έξ εύωνύμων ώστε βλέπεσθαι, κατά μεν την χέρσον έκτεινόμενα 

λίνα καί λαγωούς καί δορκάδας καί τά έξης φεύγοντα ζώα. Πβ. Maguire, Earth and Ocean, 83-84.
75. Βίος Στεφάνου Νέου, εκδ. Μ.-Fr. Auzépy, La Vie d’Étienne le Jeune par Etienne le Diacre, 

Αλντερσοτ-Χαμπσάιρ 1997,121.18-19 127.3-4- C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, 
Νέα Ιερσέη 1972,152- Maguire, Earth and Ocean, 6 και για τις σκηνές κυνηγιού, 49, 70-72- Ο Ιδιος, 

«Α Fruit Store and an Aviary»: Images of Food in House, Palace and Church, στο Δ. Παπανικολα- 

Μπακιρτζη (επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι. Πρακτικά ημερίδας «Περί της διατροφής
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και στον Θεόφιλο (829-842), καθώς σημειώνεται ότι κατά τη βασιλεία του 
καθηροΰντο μεν οΰν εντεύθεν κατά πάσαν εκκλησίαν ai θεΐαι μορφαί, θηρία δέ καί 
όρνιθες άντί τούτων άνεστηλοϋντο, την τούτου θηριώδη καί άνδραποδώδη ανοιαν 
έξελέγχοντα76.

Οι εξωραϊστικές αυτές επεμβάσεις αποδόθηκαν επιπλέον από τους 
χρονογράφους στην επικοινωνία με την Ανατολή, ώστε η νεότερη έρευνα 
να θεωρεί ότι η βυζαντινή αυλή είχε γίνει φορέας επιδράσεων της ισλαμικής 
αισθητικής77. Με αυτή την αντίληψη αντιμετωπίστηκαν οι δραστηριότητες 
του αυτοκράτορα Θεόφιλου, ο οποίος, ανάμεσα σε πολλά έργα ανοικοδόμησης, 
έκτισε το παλάτιο του Βρύα στην ασιατική πλευρά της Προποντίδας, όπου 
φύτευσε και υδροδότησε παραδείσια. Στη Χρονογραφία του ο Ψευδο-Συ- 
μεών επαινεί πάντως, τον φιλόκοσμο Θεόφιλο, επειδή, ανάμεσα σε άλλα 
κατασκεύασε δένδρον δε χρύσεον, εν ω στρουθοί έφεζόμενοι δια μηχανής τίνος 
μουσικώς έκελάδουν78, δείχνοντας το θαυμασμό στην υπερβολή των πολυτελών 
στολισμών και στην εξεζητημένη μίμηση των φυσικών κελαηδισμών. Όσο 
λοιπόν και αν οι απεικονίσεις με κοσμική θεματολογία αντιμετώπισαν ισχυρή 
πολεμική από τους εικονόφιλους κατά την εικονομαχική κρίση, η προβολή 
του πλούτου συνδεόταν κατεξοχήν με την ανέγερση και τη διακόσμηση

οτο Βυζάντιο», Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 2005, 138-139- Α. 
Semoglou, Le combat des animaux dans le décor religieux à Byzance après l’iconoclasme et sa 
référence eucharistique, IKON 2 (2009), 117-126.

76. Συνεχεία Θεοφάνη, 99.20-100.2· Σκυλιτζης, 58.62-59.1· Κεδρηνος, τόμ. 2,110.13-15.
77. Συνεχεία Θεοφάνη, 98.14-18- Συνεχεία Γ. Μονάχου, εκδ. I. Bekker, Ceorgii Monachi Vitae 

recentiorum imperatorum: Theophanes Continuatus Chronographia, Βόννη 1838,798.21-23· Σκυλιτζης, 

57.38-58.43-Janin, Constantinople, 145- Mango, The Art of the Byzantine Empire, 160-161- Littlewood, 

Gardens of the Palaces, 18-19- J. Wolschke-Bulmahn, The Study of Byzantine Gardens: Some 
Questions and Observations from a Garden Historian, στο Byzantine Garden Culture (όπως 
σημ. 9), 9- G. Brett, The Automata in the Byzantine «Throne of Solomon», Speculum 29 (1954), 
482-483. Επικοινωνία με την Ανατολή πρέπει να υποδεικνύουν οι ποικιλόμορφες ερμηνείες 
στα βυζαντινά ονειροκριτικά σχετικά με την παρουσία πτηνών στα όνειρα, κάτι που γίνεται 
προφανέστερο σε εκείνο που αποδίδεται στον Μανούλ Β' Παλαιολόγο (1391-1425), βλ. St. 

Μ. Oberhelman, Dreambooks in Byzantium. Six Oneirocritica in Translation, with Commentary and 

Introduction, Ashgate 2008,199-201.
78. Ψευδο-Συμεων, 627.10-16- Συνεχεία Γ. Μονάχου, 793.7-12- Λέων Γραμματικός, εκδ. I. Bekker 

Leonis Grammatici Chronographia, Βόννη 1842, 215.12-17, ενώ, στη Συνεχεία Θεοφάνη (173.7-11), 
αναφέρεται μόνο η μεταγενέστερη τήξη τους από τον διάδοχο του Θεόφιλου, Μιχαήλ Β'- πβ. 
Brett, The Automata, 481-482. Για τους συμβολισμούς της αυτοκρατορικής δύναμης και τα 
αυτόματα βλ. επίσης]. Trilling, Daedalus and the Nightingale: Art and Technology in the Myth 
of the Byzantine Court, στο Byzantine Court Culture, 111 (όπως σημ. 25).
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πολυτελών οικοδομημάτων. Οι έπαινοι αναφορικά με τις αυτοκρατορικές 
επιδόσεις στον καλλωπισμό πολλών κτισμάτων, δείχνουν την τάση για την 
υπαγωγή του κάλλους τους στα χαρακτηριστικά της βασιλικής αρετής με 
πρότυπο την παραδείσια αβρότητα αλλά και την αισθητική απόλαυση από τον 
φυσικό κόσμο.

Η ποικιλία των εικαστικών θεμάτων από τον κόσμο των πτηνών, που 
αποτυπώνονταν επίσης σε πολυτελή υφάσματα όπως και σε αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης, δείχνει την ευρύτατη εξοικείωση με τη διακοσμητική 
αυτή τάση. Την προτίμηση στα σχέδια με πτηνά αποκαλύπτει και η αναφορά 
σε πολυτελές πέτασμα, αποκαλούμενο ταγηνάριον βήλον, ανηρτημένο προς 
τήν πύλην τού ’Ιουστινιανού τρίκλινου79. Η καθιέρωση επίσης της δημώδους 
εκδοχής του ονόματος του πτηνού, αντί του όρου αττάγες ή ατταγήνες, που 
αποδιδόταν στις λιβαδοπέρδικες, δείχνει ότι η εξοικείωση με αυτό, εξαιτίας και 
τηςσυμβολήςτουστη διατροφή80, ήταν παράλληλη με τη διάδοση τηςχρήσηςτου 
διακοσμητικού του μοτίβου σε υφάσματα. Στο Λεξικό της Σούδας σημειώνεται 
επίσης ότι ...τον άτταγάν ή συνήθεια ταγηνάριον καλεΐ, πράγμα που επιβεβαιώνει 
και η μνεία του τελευταίου αυτού όρου, στην επεξήγηση μικρογραφίας που 
συνοδεύει το λήμμα άτταγάς στο χειρόγραφο των Κυνηγετικών του Ψευδο- 
Οππιανού του 11ου αιώνα81.

Αποτυπώσεις ταώνων, αετών και βόφων αναφέρονται επίσης ως επανα
λαμβανόμενα σχέδια υφασμάτων, που χρησιμοποιούνταν στο Παλάτιο, 
σύμφωνα με τις περιγραφές της αυλικής εθιμοτυπίας. Μεγάλη διάδοση είχαν 
τα πολυτελή μεταξωτά με αετούς, σύμβολα της αυτοκρατορικής δύναμης, 
που στέλνονταν ως διπλωματικά δώρα σε κοσμικούς και εκκλησιαστικούς 
άρχοντες της Δύση82. Παράλληλα με τον αετό σε διακοσμητικές συνθέσεις 
εμφανιζόταν και το παγώνι. Τα φτερά του τελευταίου συνόδευαν τις δημό

79. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί τής βασιλείου τάξεως, εκδ. I. I. Reiske, Constantini 

Porphyrogeniti De Cenmoniis aulae byzantinae, Βόννη 1829, τόμ. 1, II.2,523.15-20· Κουταβα-Δεληβορια, 

Ό γεωγραφικός κόσμος, 179-180 σημ. 152.
80. Ortalli, Gli animali nella vita quotidiana, 1396· Μ. Χρονη-Βακαλοπουλου, ’Αναφορές των 

βυζαντινών πηγών στα πτηνά καί στα έξ αυτών προερχόμενα προϊόντα, ’Επιστημονική Έπετηρίς 

τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 49 (2007-2008), 297-298.
81. Σούδα, εκδ. A. Adler, Suidae Lexicon, τόμ. 1, Στουτγάρδη 1971, Α4307, σ. 398- Spatharakis, 

The Illustrations of the Cynegetica (όπως σημ. 10), 99. Για τις ονομασίες άτταγάς, ταγήν, μελεαγρίς 

του πτηνού, γνωστού σήμερα και ως φραγκόκοτα, βλ. Χρονη-Βακαλοπουλου, ό.π.
82. Muthesius, Byzantine Silk Weaving, 47-49, 89, 97-98, πίν. 14A, 14B, 51B, 74A. Βλ. επίσης 

Bollók, The Birds on the Braid Ornaments from Rakamaz, 335-337.
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σιες αυτοκρατορικές εμφανίσεις σε ειδικές περιστάσεις. Σημαινόμενο της 
υπέρτατης αυτοκρατορικής παρουσίας στο τελετουργικό της ιλαρής γιορτής 
στις Βλαχέρνες, το πρωτόκολλο της οποίας πρέπει να χρονολογείται από τα 
χρόνια του Μιχαήλ Γ (842-867), ήταν η παράδοση ριπιδίου με ταωνόπτερα από 
τον πραιπόσιτο στον πρώτο βασιλέα στο Ιερό Βήμα του ναού83. Ένα παγώνι 
(όρνεον Μηδικόν, ή ταώς), κατασκευασμένο από ψηφίδες πολυτελείς στο μέσο 
του δαπέδου του Καινούριου, τις εσοχές του οποίου πλαισίωνε ψηφιδωτό με 
τέσσερις αετούς84, έτεινε να υποσημαίνει, σε συνδυασμό με την εμβληματική 
παράσταση του αετού85, έναν φιλόκαλο συμβολισμό της αυτοκρατορικής 
εξουσίας. Η φυσική καλλονή του παγωνιού ανάγεται στη θεία του προέλευση 
ήδη από τον Ιωάννη Δαμασκηνό86, ενώ αργότερα στο Λεξικόν του Ψευδο- 
Ζωναρά, η θέση αυτού του πτηνού εντοπίζεται στην κορυφή της ιεραρχίας του 
είδους του: δρνεον, δ φασιν είναι βασιλέα πάντων των πτηνών87.

Η εξεζητημένη αναπαράσταση στοιχείων παραδείσιου κήπου με βρυχώ- 
μενα, μηχανικά ζώα και με πουλιά που κελαηδούσαν στον τρίκλινο της 
Μαγναύρας, όπου, κατά την υποδοχή απεσταλμένων ισχυρών ηγεμόνων, 
ανυψωνόταν ο σολομώντειος θρόνος, αποδίδεται και στη διάθεση ανταγω
νισμού σε πλούτη με τους αντίστοιχους μονάρχες Δύσης και Ανατολής88.

83. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί της βασιλείου τάξεως, τόμ. 1, 11.12, 553.2· Κουταβα- 

Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος, 181. Για τη λειτουργική χρήση των φτερών του παγωνιού και 
τους συμβολισμούς τους, βλ. Ν. Green, Ostrich Eggs and Peacock Feathers: Sacred Objects as 
Cultural Exchange between Christianity and Islam, Al-Masäq 18 (2006), 42-47· πβ. G. Galavaris, 

Some Aspects of Symbolic Use of Lights in the Eastern Church Candles, Lamps and Ostrich Eggs, 
BMGS 4 (1978), 69-78· L. Bodson, Naming the Exotic Animals in Ancient Greek and Latin, στο A. 
Minelli - Gh. Ortalli - Gl. Sanga (επιμ.), Animal Names, Istituto Veneto di Scienze, Lettere et Arti, 
Βενετία 2005,455-456,464-467. Βλ. και την τελευταία επισκόπηση για το θέμα: Bollók, The Birds 
on the Braid Ornaments from Rakamaz, 338-345.

84. Συνεχεία Θεοφάνη, 333.1-3, 7-8· Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, 197· 
Κουταβα-Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος, 181.

85. M. McCormick, Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and Early 
Medieval West, Παρίσι-Καίμπριτζ 1986, 33. Βλ. και παραπάνω σημ. 64.

86. Βλ. παραπάνω σημ. 73· J. P. Sodini, Les paons de Saint-Polyeucte et leurs modèles, στο 
I. Sevcenko -1. Hutter (εκδ.), Aetos: Studies in honour of Cyril Mango presented to him on April 14,1998, 

Στουτγάρδη-Λιψία 1998, 306-313.
87. Ψευδο-Ζωναρας, Ioannis Zonarae, Lexicon, εκδ. A. Tittmann, Άμστερνταμ 1967, τόμ. 2,

1709.

88. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί τής βασιλείου τάξεως, τόμ. 1, 11.15, 569.1-16- Brett, 

The Automata, 477-478· Κουταβα-Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος, 182- Trilling, Daedalus and the 
Nightingale, 228-230.
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Παράλληλα με την προβολή των στοιχείων καλλωπισμού χτισμάτων και 
αντικειμένων, εξίσου διαδεδομένο και γνωστό ήταν και το αλληγορικό περιε
χόμενο των μοτίβων με θέμα την πανίδα, όπως φανερώνει η προσπάθεια 
της αυτοκράτειρας Θεοδώρας να προειδοποιήσει τον καίσαρα Βάρδα για τον 
κίνδυνο που διέτρεχε, στέλνοντάς του ένδυμα κοσμημένο με πέρδικες: επ’ 
άλλως θεοφορουμένη είτε δή καί ύπό τίνος των μεμελετημένων διακούσασα, έσθήτά 
τινα παγκάλην μεν καί χρυσαΐς πέρδιξι πεποικιλμένην, ούκ αναλογούσαν δε τω 
μήκει τής ήλικίας αυτού αλλά καί πολύ άποδέουσαν αίνιγματωδώς έξαπέστειλεν. 
τό τε γάρ πέρδικας αλλά μή τινας άλλας των ορνίθων έννφ&ναι, άλλα μην καί το 
τής έσθήτος ενδεών είς δόλον έμπεσειν θάττον ή εδει προυσημανεν89. Οι πέρδικες 
(μή τινας άλλας των ορνίθων) στην εσθήτα του καίσαρα, υποδήλωναν συμφορά· 
αντίθετα, το κάλλος των σχεδίων, που κοσμούσαν το δάπεδο της Νέας 
Εκκλησίας, έμοιαζε με την λάμψη των φτερών των ταώνων90. Η συμβολική 
πρόσληψη των σχετικών σχεδίων ήταν συνήθης και μάλιστα μπορούσε 
να παραπέμπει σε καθιερωμένες ερμηνείες. Σύμφωνα με τη Συνέχεια του 
Θεοφάνη, η πάγκαλη εσθήτα, η ποικιλμένη με χρυσές πέρδικες, προεσήμανε 
το τέλος του Βάρδα91, ενώ η διακόσμηση της Νέας Εκκλησίας άρμοζε στο 
αυτοκρατορικό μεγαλείο του Βασιλείου Αλ

Σε μια ιδιαίτερη επίσης εικόνα, εξαιτίας της εντύπωσης που προξενούσε, 
αναφέρεται, εξάλλου, το στιχούργημα του Χριστόφορου Μυτιληναίου 
(1000-περ. 1050) όπου περιγράφεται περίτεχνο γλύκισμα, φτιαγμένο από 
ζύμη που αναπαριστούσε ζωδιακόν κύκλον νήσσεια δ’ ώά δίς πεφυκότα τρία τής 
πλειάδος σωζουσιν άκριβή τύπον, τα δ’ όρνίθεια τούς πλανήτας μοι νόει οίκοι μέν 
ουτοι των πλανητών αστέρων92. Η παρασκευή αυτού του εδέσματος, με πτηνά

89. Συνεχεία Θεοφάνη, 207.1-7.
90. Συνεχεία Θεοφάνη, 319.14-20· Κουταβα-Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος, 224. Για τη συμβο

λή της δωρεάς αυτής στα σολομώντεια μοτίβα της δυναστικής ιδεολογίας των Μακεδόνων, βλ. 
Η. Αναγνωςτακης, Το επεισόδιο της Δανιηλίδος. Πληροφορίες καθημερινού βίου ή μυθοπλαστικά 
στοιχεία;, στο Ή Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στήν ελληνιστική καί ρωμαϊκή 

παράδοση, Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνούς Συμποσίου (Χρ. Αγγελιδη, επιμ.), Αθήνα 1989,375-390, ιδιαίτερα 

380 σημ. 6 και 388-389.
91. Γ. Κ. Σπυριδακης, Περί δυσοιώνου σημείου προ τής θανατώσεως τοϋ καίσαρος Βάρδα, 

ΕΕΒΣ 23 (1953) (= Κανίσκιον Φ. Ί. Κουκουλέ), 445-449.
92. Χριστόφορος Μυτιληναιος, Ποιήματα, εκδ. E. Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylinaios, 

Λιψία 1903, αρ. 42.18-20- P. Magdalino, Cosmological Confectionery and Equal Opportunity in the 
Eleventh Century. An Ekphrasis by Christopher of Mitylene (Poem 42), στο J. W. Nesbitt (εκδ.), 
Byzantine Authors: Literary Activities and Preoccupations, Texts and Translations dedicated to the
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και τα αυγά τους να το στολίζουν και να παραπέμπουν σε κοσμολογικούς 
συμβολισμούς, έδωσε έναυσμα στο βυζαντινό λόγιο για τον ποιητικό έπαινο 
και την λεπτομερή απόδοση της παράστασης, που βασιζόταν στην ικανότητά 
του να αποδίδει με ζωντάνια εικόνες ανθρώπων ή ζώων93. Εκτός, όμως, 
από τη διάθεση επαίνου του δημιουργήματος μέσω της ποιητικής εικόνας, η 
αντιστοίχιση των πλανητών με αυγά νησσών και ορνίθων στο στιχούργημα, 
παραπέμπει στις κοσμολογικές ιδέες της εποχής, εκφράζοντας μάλλον την 
ανάγκη να αναδειχθεί η ανθρώπινη επιδεξιότητα ως μέρος της αρμονίας του 
σύμπαντος.

Διαδεδομένη ήταν επίσης η εικονογράφηση πτηνών σε θρησκευτικά 
χειρόγραφα και μάλιστα σε πολυτελώς διακοσμημένα λειτουργικά βιβλία. 
Ενδεικτικά μόνο μπορεί να επισημανθεί ότι τα πτηνά, που απεικονίζονται 
σε αρμενικό χειρόγραφο Ευαγγέλιο των αρχών του 14ου αι., αντλούν τα 
πρότυπά τους από αρχετυπικά παραδείγματα διακόσμησης του 4ου· σύμφωνα 
με τα εκτενή μεταγενέστερα σχόλια, έλκουν επιδράσεις από τις ανατολικές 
κοσμογονικές ιδέες, που ήταν αποτέλεσμα ωσμώσεων ανάμεσα στο σασανιδικό 
Ιράν, τη χριστιανική Αρμενία και τη Συρία. Μεγάλη ποικιλία πτηνών 
απαντάται σε μικρογραφίες που κοσμούν Κανόνες Ευαγγελίων94. ΕΙ μακρά 
αυτή παράδοση της Ανατολής επέδρασε και στη συστηματική ανταλλαγή

Memory of Nicolas Oikonomides [The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 
400-1500 49], Λέιντεν-Βοστόνη 2003,1-6.

93. A. K[azhdan] «Christopher of Mytilene», ODB, τόμ. 1, 442.
94. Th. F. Mathews - A. K. Sanjian (εκδ.), Armenian Gospel Iconography: The Tradition of the 

Glajor Gospel, DOS 29, Ουάσιγκτον 1991, 166-169, 175. Βλ. και Spatharakis, The Illustrations of 
the Cynegetica, 230-241 και πίν. 157, όπου εικονίζονται δύο ψιττακοί, οι οποίοι κοσμούν τους 
ευσεβιανούς πίνακες Ευαγγελίου των μέσων του 11ου αι. (Μεγίστη Λαύρα Α57)· Sevcenko, Wild 
Animals, 84. Αντιπροσωπευτικά είναι τα δείγματα από κώδικες, που χρονολογούνται από το 
δεύτερο μισό του 11ου ώς τον 12ο αι. και περιέχουν Ευαγγέλια ή Ευαγγελιστάρια: Α. Μαραβα- 

Χατζηνικολαου - Χρ. Τουφεεη-Παςχου, Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων τής ’Εθνικής 

Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Ι'-ΙΒ' αίώνος, Αθήνα 1978, 76 (κώδ. 2364, 
εικ. αρ. 123-124), 92 (κώδ. 2804, εικ. αρ. 166-167), 114 (κώδ. 57, εικ. αρ. 222-227,145 (κώδ. 2645, 
εικ. αρ. 321-322), 153-154 (κώδ. 2363, εικ. αρ. 328-329), 164 (κώδ. 2676, εικ. αρ. 388), 193-194 
(κώδ. 163, εικ. αρ. 482, 484, 486). Ακόμη πιο πρώιμη (9ος αι.) είναι η χρονολόγηση φύλλου 
περγαμηνής με ολοσέλιδη μικρογραφία του Ευαγγελιστή Λουκά κάτωθεν πύλης, κοσμημένης 
με δύο ερυθρά, αντωπά πτηνά επί φύλλων ακάνθης: Μαραβα-Χατζηνικολαου - Τουφεξη-Παςχου, ό.π., 
27-29 (κώδ. 123, εικ. αρ. 11).
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πτηνών ως διπλωματικών δώρων, εμβλημάτων σοφίας και δύναμης ανάμεσα 
στους ηγεμόνες σε Ανατολή και Δύση.

Οι αντιλήψεις αυτές αποτυπώνονται και στην αυτοκρατορική εθιμοτυπία, 
στην οποία συναντάμε πτηνά, που προσφέρονταν για αισθητική απόλαυση ή 
εξυπηρετούσαν και άλλες ψυχαγωγικές ανάγκες, όπως το κυνήγι. Σε αυτό το 
πλαίσιο πρέπει να πολλαπλασιάστηκαν και τα σχετικά διακοσμητικά θέματα. 
Αυτό είναι εμφανές και στην αποστολή πολύτιμων δώρων, που -όπως ήδη, 
αναφέρθηκε- στάλθηκαν από τον Κωνσταντίνο Μονομάχο στον χαλίφη al- 
Mustansir, στην οποία εκτός από τα εξωτικά πτηνά, περιλαμβάνονταν και 
ομοιώματά τους, που κοσμούσαν κρυστάλλινα πολυκάνδηλα95.

4. Η συμβολή των πτηνών και των προϊόντων τους στη βιοτή

Αν οι αλληγορίες με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά των πτηνών στα 
πατερικά αποσπάσματα, αλλά και στη λογοτεχνία και την τέχνη, αποκτούσαν 
διδακτικό και αισθητικό περιεχόμενο, για να απεικονίσουν τα πρότυπα της 
ιδανικής ζωής, η έρευνα για την εκτροφή πουλερικών δείχνει ότι τα πτηνά 
συνέβαλλαν σημαντικά στην εξασφάλιση της καθημερινής επιβίωσης. 
Πουλερικά και αυγά ήταν μέρος της βυζαντινής δίαιτας, που δεν διέφερε διόλου 
από τις καθιερωμένες στο σύνολο των περιοχών της Μεσογείου διατροφικές 
συνήθειες96. Παρόλο που οι ορνιθώνες δεν ήταν σπάνιοι και η συνεισφορά των 
αυγών στην παρασκευή γευμάτων ήταν σημαντική97, η συχνή τους παρουσία 
στη διατροφή δεν καταγράφεται συστηματικά στις πηγές. Η ελλειπτική αυτή

95. Grabar, The Shared Culture of Objects, 121- Drocourt, Les animaux comme cadeaux, 227 
(όπως σημ. 48).

96. Κουκούλες, ΒΒΠ 5,66-75- A. Laiou, The Human Resources, στο A. Laiou (εκδ.), The Economic 

History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century (στο εξής EHB), Dumbarton Oaks, 
Ουάσιγκτον 2002, τόμ. 1,52. Η συμβολή των θηρευόμενων πτηνών στη διατροφή τεκμηριώνεται 
από τα ζωοαρχαιολογικά ευρήματα, βλ. D. Serjeantson, A Dainty Dish: Consumption of small 
Birds in Late Medieval England, στο H. Buitenhuis - W. Prummel (επιμ.), Animals and Man in the Past. 
Essays in Honour of Dr. A.T. Clason, Emeritus Professor of Archaeozoology Rijksuniversiteit Groningen, 

the Netherlands, ARC-Publicaties: Archaeological Research and Consultancy [Publication 41], 
Γκρόνινγκεν 2001, 263-274- A. Dalby, Σεφήνεια Δείπνα. 'Ιστορία τής διατροφής καί τής γαστρονομίας 

στην 'Ελλάδα (απόδοση στα ελληνικά Ε. Πατρικίου, Ηράκλειο 2000), 107-108. Βλ. τώρα: Henriette 

Kroll, Tiere im Byzantinischen Reich. Archäozoologische Forschungen im Überblick, Monographien 
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Bd. 87, Μαγεντία 2010, 176-192 (ειδικά για τα 
πτηνά).

97. Χρονη-Βακαλοπουλου, ’Αναφορές των βυζαντινών πηγών στα πτηνά, 286,303-307.
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εικόνα98 πρέπει πάντως, να συνδέεται με τις διακυμάνσεις της παραγωγής σε 
διαφορετικά οικονομικά οργανωμένες περιοχές της αυτοκρατορίας και με 
την αυξομείωση των οικονομικών πόρων ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων. 
Εντούτοις, πουλερικά και αυγά αναφέρονται σε απογραφές της μοναστικής 
περιουσίας99. Η κατανάλωση κρέατος από κοτόπουλα τεκμηριώνεται ανασκα- 
φικά επίσης στα πρωτοβυζαντινά στρώματα πόλεων, όπως η Απάμεια στη Συρία 
και η Καρχηδόνα στη Βόρεια Αφρική100. Με βάση αρχαιολογικές μαρτυρίες, η 
εκτροφή πουλερικών σε σπίτια της Χερσώνας, δείχνει να αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της οικογενούς παραγωγής μικρής κλίμακας101. Η συμβολή της 
πτηνοτροφίας στην αγροτική οικονομία ήταν συνεπώς δεδομένη, μολονότι 
δεν αποτυπώνεται συστηματικά στις απογραφές102. Στις φοροαπαλλαγές 
των μοναστηριών, που αναγράφονται στα χρυσόβουλλα από τον 11ο αιώνα, 
πάντως γίνεται λόγος για αρκετά είδη πουλερικών· σημειώνονται οι χήνες, 
οι πάπιες και τα περιστέρια. Η εκτροφή ποικιλιών πτηνών, όπως οι πέρδικες, 
οι ταώνες, οι γερανοί, οι κύκνοι, οι φασιανοί και οι όρνιθες —άγριες και 
χειροήθεις— αλλά και η κατανάλωση των προϊόντων τους, εξαιρούνταν

98. J. Koder, Η καθημερινή διατροφή στο Βυζάντιο με βάση τις πηγές, στο Παπανικολα- 

Μπακιρτζη (επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγειρείαι (όπως σημ. 75), 22- πβ. A. Κ. Σινακος, Τα 
ζώα στα βυζαντινά ονειροκριτικά, Βυζαντινά 28 (2008) (= Αφιέρωμα στη Μνήμη του Γεωργίου 
Λάββα), 124.

99. Σε πάπυρο του 5ου αι. φαίνεται ότι τα πουλερικά συμπεριλαμβάνονται συχνά στην 
αλληλουχία των γευμάτων, βλ. Ε. Kjsunger, How reliable is early hagiography as an indicator 
of diet?, Δίπτυχα 4 (1986-87) (= Ώδή. Αφιέρωμα είς G. Schirò), 11· Η. Αναγνωςτακης, Τροφικές 
δηλητηριάσεις στο Βυζάντιο. Διατροφικές αντιλήψεις και συμπεριφορές (6ος-11ος αι.), στο 
Παπανικολα-Μπακιρτζη (επιμ.), Βυζαντινών διατροφή και μαγεφείαι, 89-90, για τις τροφικές 
παρενέργειες από τη βρώση σφουγγάτου στα θαύματα του αγίου Γεωργίου.

100. C. Morrisson - J.-P. Sodini, The Sixth-Century Economy, EHB τόμ. 1,200 σημ. 170 και 174: 
ωστόσο, σύμφωνα με τα ζωοαρχαιολογικά ευρήματα, παρατηρήθηκε αύξηση της συμβολής των 
ψαριών στη διατροφή σε σχέση με τα πουλερικά. Από την άλλη πλευρά τα οστά εξωτικών πτηνών, 
που εντοπίστηκαν στους πρόποδες της ακρόπολης της Καρχηδόνας, πιστοποιούν την οικονομική 
ευρωστία των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων της περιοχής, βλ. R. Larje, Non-Chicken Bird 
Remains from Carthage (4th-6th c. AD), στο Animals and Man in the Past (όπως σημ. 96), 380-385. 
T. G. Kolias, Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten, στο: E. 
Kislinger - J. Koder - A. Külzer (εκδ.), Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung 
im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jahrhundert) Akten des Internationalen Symposions (Wien, 19-22 

Oktober 2005) [Veröffentlichungen Zur Byzanzforschung, XVIII], Βιέννη 2010,175.
101. A. Bortoli - M. Kazanski, Kherson and Its Region, EHB τόμ. 2, 663.

102. J. Lefort, The rural Economy, Seventh-Twelfth Centuries, EHB τόμ. 1, 246, 252, σημ.
130.
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επίσης από τη φορολογία, σύμφωνα με τα χρυσόβουλλα103. Η απαρίθμηση 
όλων αυτών των προϊόντων δεν αποτελούσε βέβαια αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της παραγωγής του μέσου νοικοκυριού. Οι κατάλογοι των μοναστικών 
φοροαπαλλαγών, αν δεν απηχούν επακριβώς την πραγματικότητα, αποτελούν 
τουλάχιστον πρόβλεψη των δυνατοτήτων, που είχε ένα αγρόκτημα για την 
εκτροφή σπανιότερων, ακόμη και εξωτικών πτηνών, πέρα από τα οικόσιτα104. 
Από τις καταγραφές αυτές προκύπτει ακόμη, ότι η συνύπαρξη των οικόσιτων 
πτηνών και εκείνων που προέρχονται από το κυνήγι δεν ήταν ασυνήθιστη105. 
Το διαρκές ενδιαφέρον για τα προϊόντα από το κυνήγι, δηλώνεται και από την 
αύξηση των σχετικών απεικονίσεων σε κεραμικά σκεύη106.

Σποραδικές μαρτυρίες για την πτηνοτροφία σώζονται και σε αγιολογικές 
πηγές, ειδικά σε εκείνες που αναφέρονται σε αγίους, που έζησαν σε αγροτικές 
περιοχές. Ως επιμελητής και νομεύς χηνών σε κώμη της Φρυγίας κοντά στην 
Απάμεια αναφέρεται ο άγιος Τρύφων107. Οικόσιτα πουλερικά γίνονται επίσης 
άξια μνείας, όταν συνδεθούν με εξαιρετικά γεγονότα, όπως η ίαση από την 
αγία Θέκλα παιδιού, που τραυματίσθηκε από γερανό, όταν χάριν παώιάς 
τάιζε καρπούς τις περιστερές, τους κύκνους και τις χήνες και τα πτηνά εξ 
Αιγύπτου και Φάσιδος, που βρίσκονταν στον αυλόγυρο του ναού της108. Κοντά 
σε παρόμοιες καθημερινές εικόνες και συμπεριφορές της παιδικής ηλικίας 
βρίσκεται η σκηνή με νεαρούς μαθητές, που κυνηγούσαν πτηνά με σκοπό να 
τα εμπορευτούν, ενασχόληση επικρινόμενη με δριμύτητα σε επιστολή του 
Ανώνυμου Καθηγητή (περ. 870- μετά 944)109.

103. Ε. Λ. Βρανουςη Βυζανηνά έγγραφα τής μονής Πάτμον, Α'- Αύτοκρατορικά, Αθήνα 1980, 
45-46, 61-62. Για την εκτροφή περιστερών βλ. Μ. Decker, Tilling the Hateful Earth. Agricultural 
Production and Trade in the Late Antique East, Οξφόρδη 2009, 60 και σημ. 123, 64,128.

104. A. Harvey, Economic Expansion in the Empire, 900-1200, Καίμπριτζ 1989, 170 (Οικονομική 
ανάπτυξη στό Βυζάντιο 900-1200 μτφ. Ε. Σταμπογλη, Αθήνα 1997, 269)· N. Oikonomidès, Fiscalité et 

exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), Αθήνα 1996,100,298.
105. Patlagean, De la Chasse et du Souverain 260-261.
106. von Wartburg, Bowls and Birds (όπως σημ. 7θ), 125.
107. Συμεών Μεταφραστής, Μαρτύρων τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος, PC 114,1313D- πβ. 

A. K[azhdan] - J. W. N[esbitt] «Fowl, domestic», ODB τόμ. 2, 801-802.
108. G. Dagron (εκδ.), Vie et miracles de sainte Thècle, Βρυξέλλες 1978, 24, 25-39, 350-352- 

Χρονη-Βακαλοπουλου, Αναφορές των βυζαντινών πηγών στα πτηνά, 295-296.
109. A. Markopoulos (εκδ.), Anonymi Professons Epistulae, Βερολίνο-Ν. Υόρκη 2000, αρ. 69, 

63.18-19- πβ. Kazhdan, A History of Byzantine Literature (850-1000), 182-183. Ανάλογες πλευρές 
του παιδικού παιχνιδιού έχουν σχολιαστεί από τον Ν. Kalogeras, What do they think about 
children? Perceptions of Childhood in Early Byzantine Literature, BMGS 25 (2001), 8 και τους Η.
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Τα πουλερικά, που αναφέρονται σε δυο από τους Βίους των αγροτικών 
αγίων της πρώιμης εποχής, του Θεοδώρου Συκεώτη (πέθ. 613) και του Φιλαρέ
του Παφλαγονίας (702-792)* 110, επιβεβαιώνουν την αυτονόητη παρουσία τους 
στα αγροκτήματα της βυζαντινής επαρχίας, όπου η κτηνοτροφία κατείχε, προ
φανώς, κυρίαρχη θέση. Η προετοιμασία γεύματος με άρτους καθαρούς και όρνεα 
έψηνα και οπτά από τη μητέρα του Θεοδώρου Συκεώτη, που σημειώνεται στο 
Βίο του για να προβληθεί η φροντίδα της προς τον άγιο, πιθανόν ήταν μέρος 
των πιάτων, που διέθετε το πανδοχείο της111. Πουλερικά, ανάμεσα σε άλλα 
αγαθά, προσφέρονταν στα πολυτελή δείπνα, που στηλίτευε ο άγιος Ιωάννης ο 
Ελεήμων (πέθ. 619/20)112. Οι όρνεις και οι περιστερές της παφλαγονικής γης, 
που συγκεντρώθηκαν από τους πρώτους, τους μεγάλους, δηλαδή, γαιοκτήμονες 
για να προσφερθούν στους αυτοκρατορικούς απεσταλμένους, κατά το παρατε- 
θέν προς τιμήν τους γεύμα από τον όσιο Φιλάρετο113, καθώς και τα πουλερικά, 
που εικονίζονται σε μικρογραφία προετοιμασίας δείπνου στο χειρόγραφο με τα 
Θηριακά του Νικάνδρου του 10ου αιώνα, μαρτυρούν την απαραίτητη παρουσία 
τους μεταξύ των εδεσμάτων κάθε επίσημης τράπεζας114.

Η απόσταση, πάντως, στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών με 
πτηνοτροφικά προϊόντα, ανάμεσα στο μέσο νοικοκυριό και στις βιοτικές συ
Αναγνωςτακης - Α. Λαμπροπουλου, Το άθυρμα στο Βυζάντιο. Πηγές και πρωτοβυζαντινά τεκμήρια, 
στο Κ. Γκουγκουλη - Δ. Καρακατςανη (εκδ.), Το ελληνικό παιχνίδι. Διαδρομές στην ιστορία του, Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2008, 68-89.

110. A.-J. Festugière (εκδ.), Vie de Saint Théodore de Sykéôn, I, Βρυξέλλες 1970, II 15.8,13- L. 
Rydén, The Life of St. Philaretos the Merciful Written by his Grandson Niketas, Ουψάλα 2002, 84, 405, 
413. Για την προβολή της αγροτικής ζωής σε αυτούς τους Βίους βλ. A. Kazhdan με τη συνεργασία 
L. Ε. Sherry - Chr. Angelidi, A History of Byzantine Literature (650-850), Αθήνα 1999, 288.

111. Kislinger, How reliable is early hagiography, 8· Harvey, Economic Expansion, 170 (Οικο
νομική άνάπτυζη στο Βυζάντιο, 269)· πβ. Β. Κατςαρος, Άπό την καθημερινή ζωή στο Δεσποτάτο τής 
’Ηπείρου. Ή μαρτυρία του μητροπολίτη Ναύπακτού ’Ιωάννη Άποκαύκου, στο Ή Καθημερινή Ζωή 
στο Βυζάντιο (όπως σημ. 90), 649- Σινακος, Τα ζώα στα βυζαντινά ονειροκριτικά, 123.

112. A. J. Festugière - L. Rydén (εκδ.), Léontios de Néapolis, Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean 

de Chypre, Παρίσι 1974, XIX, 367.41- M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle, 

Παρίσι 1992, 39.
113. Rydén, The Life of St. Philaretos the Merciful, 84.411-415- πβ. Kazhdan, A History of Byzantine 

Literature (650-850), 285.
114. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 46-47, 68-75- Kaplan, Les hommes et la terre, 32, σημ. 66, 39- πβ. 

H Αναγνωςτακης - T. Παπαμαςτορακης, «...και ραπανάκια για την όρεξη». Περί τραπεζών και 
ραφανίδων και οίνου, Σύμμεικτα 16 (2003), 289, 293. Για τα Θηριακά του διδακτικού ποιητή 
Νικάνδρου, όπου σταχυολογούνται θεραπείες από δηλητηριώδη δαγκώματα βλ. R. S. N[elson] 

«Nikander», 0DB, τόμ. 2,1473.
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νήθειες των οικονομικά ισχυρότερων, ορίζεται από την ποσότητα καθώς και 
την ποιότητα των εκτρεφόμενων πτηνών. Σπάνια πτηνά, όπως ο φασιανός 
περιλαμβάνονταν στην τράπεζα εύπορων αριστοκρατών115. Στη διάκριση 
των διατροφικών συνηθειών, που αντιστοιχούσαν σε πλούσιους και πένητες, 
αναφέρεται και η σχετική παραίνεση στα 'Ιερά Παράλληλα: Καί σύ τρώγεις 
φασιανούς καί χήνας, καί οσα είσίν εν έδέσμασι, καί ό πένης ούκ ισχύει την έαυτοΰ 
κοιλίαν άρτων χορτάσαι116. Στις αντιθετικές έννοιες τρυφηλότητα-πενία, που 
εμφανίζονται συχνά ως ρητορικό σχήμα, φαίνεται ότι αναφέρεται και η 
απαντητική επιστολή του διακόνου Ιγνατίου (αρχές 9ου αι.) προς τον διάκονο 
και χαρτοφύλακα Νικηφόρο117. Η αμφισημία, που εκφράζεται με την περιγραφή 
της τράπεζας του διακόνου, στην οποία προσφέρονταν όψα μεν άτταγάς τε καί 
φάτται καί πέρδικες καί όσα, κατά την ποίησιν, τοίς καϋστρίοις θαμίζουσι ρενμασι, 
γένη χηνών καί κύκνοι καί γέρανοι- άλλ ούδ’ όσα κύνες προς τροφήν άνθρώπων 
θηρεύειν είώθασιν τής όψοποιΐας τής ύμετέρας έξω που περιθέουσιν118, σχετίζεται 
με την πρόθεση του επιστολογράφου να εγκωμιάσει τον πολυτελή βίο του 
παραλήπτη σε συνδυασμό και με την αισθητική και την αρχαιογνωσία του. Έτσι, 
απαριθμώντας το πλήθος των σπάνιων πτηνών της τράπεζας του Νικηφόρου, 
είναι εμφανές ότι παραλλάσσεται η γνωστή ομηρική παρομοίωση, με σμήνη 
πτηνών, των εκστρατευτικών σωμάτων των Αχαιών κατά την αποβίβασή τους 
στον Μαίανδρο: των δ’ ώς τ’ ορνίθων πετεηνών εθνεα πολλά, χηνών ή γεράνων 
ή κύκνων δουλιχοδείρων, Άσίω έν λειμώνι, Καϋστρίου άμφί ρέεθρα, ένθα καί ένθα 
ποτώνται άγαλλόμενα πτερύγεσσι κλαγγηδόν προκαθιζόντων... (ΐλ. B, 459-463)119.

Στην επικράτηση πολυτελών προτιμήσεων, πέρα από τη λογοτεχνική 
αυταρέσκεια, συνέβαλε και η ανάδειξη μιας ανώτερης τάξης, διατεθειμένης να 
επιδείξει τις οικονομικές της δυνατότητες. Τα κανίσκια προς τους επισκόπους

115. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 72-73.
116. Ιωάννης Δαμασκηνός, PG 95, 1509D- πβ. R. Larje, Non-Chicken Bird Remains from 

Carthage (όπως σημ. lOO), 383-384- την ίδια διαπίστωση για τον καταμερισμό των ειδών των 
πουλερικών ανάμεσα σε πλούσια και φτωχά κοινωνικά στρώματα, ειδικά για τα θηρευόμενα 
πτηνά κάνει και ο Dalby, Σεφήνεια Δείπνα, 108-111, 335-337.

117. Ιγνάτιος Διάκονος, εκδ. C. Mango (με τη συνεργασία του St. Euthymiadis), The Correspondence 

of Ignatios the Deacon, Ουάσιγκτον 1997, αρ. 15 8-12, σ. 54.
118. Ό.π, αρ. 14.1-4, σ. 52.
119. Στ. Λαμπακης, Παρατηρήσεις σχετικά με τις όψεις τής αρχαιογνωσίας στο έργο του 

’Ιγνατίου Διακόνου, στο Οι Σκοτεινοί Αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος ai.) (Ε. Κουντουρα-Γαλακη, επιμ.), 
Αθήνα 2001,127. Βλ. και τα σχόλια στο Αναγνωςτακης - Παπαμαγγορακης, «...και ραπανάκια για την 
όρεξη», 287-288.
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περιείχαν, σύμφωνα με τον Λέοντα Συνάδων (β' μισό 10ου αι.), ανάμεσα σε 
άλλα εκλεκτά προϊόντα, όρνιν κατά κεφαλήν, γαλαθηνά χοιρίδια καί χήνας, 
σύνδυο μέν τοίς πρώτοις, συντρεις δέ τοίς μέσοις'20. Γενικά, η αποστολή δώρων, 
όπως οι καρποί (φρούτα και λαχανικά), καθώς και το βούτυρο και τα αυγά, 
που πολλές φορές συνοδεύονταν από επιστολές του δωρητή, αποτελούσε 
έκφραση ευγένειας και καλών τρόπων120 121. Πουλερικά, με δημητριακά και 
κρασί, ήταν μέρος της αμοιβής ιερέων στην ύπαιθρο τον 10ο αι., κάτι που ίσως 
δείχνει ότι το κρέας αυτό ήταν περισσότερο διαθέσιμο στις αγροτικές περιοχές 
της αυτοκρατορίας, ώστε να καθιερώνεται ως βασικό μέρος του κανισκιού122. 
Η προσφορά αυτή δεν πρέπει να θεωρείται ότι τηρούνταν απαρέγκλιτα, 
καθώς οι οικονομικές συνθήκες της υπαίθρου δεν ήταν πάντοτε σταθερές. 
Η απεικόνιση γυναίκας σε μικρογραφία, που ιστορεί τα Θαύματα των αγίων 
Αναργύρων του 12ου αι. (κώδ. 2, φ. 197α), να προσφέρει τρία αυγά στον άγιο 
Δαμιανό ως συμβολική αμοιβή για τη θεραπεία της123, συνάδει με την άρνηση 
της εξώνησης των αγίων, ανταποκρίνεται όμως και στις δυνατότητες μιας 
περιορισμένης ή φτωχής καθημερινής παραγωγής.

Προμήθεια πουλερικών, μεσω έκτακτης φορολογίας που επιβαλλόταν 
στους χωρικούς, προβλεπόταν και για το τραπέζι του αυτοκράτορα, όπως 
δείχνουν οι οδηγίες προς τον επί τής τραπέζης, ο οποίος όφειλε λαβεΐν έκ τού 
πρωτονοταρίου εις χρείαν τής βασιλικής τραπέζης καί εις τούς μαϊουμάδας, όρνιθας 
καί χηνάρια, ενώ υπό την επίβλεψη του ίδιου αξιωματούχου βρισκόταν επίσης η

120. Λέων μητροπολίτης Συναδων, Έπιστολαί, εκδ. Μ. Ρ. Vinson, The Correspondence of Leo 
Metropolitan ofSynada and Syncellus, Ουάσιγκτον 1985, αρ. 19.9, σ. 32· Harvey, Economic Expansion, 
167-168 (Οικονομική άνάπτυξη στο Βυζάντιο, 273).

121. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur, τόμ. 1, 231-232 (Βυζαντινή Λογοτεχνία, 
τόμ. 1,345)· Muixett, The Classical Tradition in Byzantine Letter, 89 (όπως σημ. 5l)· A. Karpozelos, 

Realia in Byzantine Epistolography X-XIIc., BZ 77 (1987), 20-37- Xp. Αγγελιδη - Η. Αναγνωςτακης, 

Η βυζαντινή θεώρηση του κύκλου του γάλακτος (Ι0ος-12ος αι.), στο Η Ιστορία του Ελληνικού 

γάλακτος και των προϊόντων του, Γ Τριήμερο Εργασίας (Ξάνθη, 7-9 Οκτωβρίου 2005) (Μ. Μπερκι, 

επιμ.), Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, Αθήνα 2008, 

202 σημ. 27.
122. Harvey, Economic Expansion, 105, 170 (Οικονομική άνάπτυξη στο Βυζάντιο, 177)· C. 

Morrisson - J.-Cl. Cheynet, Prices and Wages in the Byzantine World, EHB, τόμ. 2, 868 σημ. 137.
123. Στ. Μ. Πελεκανιδης - Π. Κ. Χρήστου - Χρ. Μαυροπουλου-Τςιουμη - Σ. Ν. Καδας, Οί θησαυροί 

τοϋ Αγίου ’Όρους, Σειρά Κ, Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, παραστάσεις, έπίτιτλα-αρχικά γράμμα

τα, τόμ. Β', Μ. Ίβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Έσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου [Πατριαρχικόν 
"Ιδρυμα Πατερικών Μελετών], Αθήνα 1975, εικ. 278, σ. 155, 351.
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προμήθεια δικτύων προς το άποκλείειν τά όρνεα'24. Η τελευταία αυτή παραίνεση 
υποδεικνύει ότι η μεταφορά πτηνών θεωρούνταν αναγκαία για την τροφο
δοσία του στρατεύματος, κατά τις αυτοκρατορικές εκστρατείες. Από την 
άλλη πλευρά, το δέκατο τέταρτο βιβλίο των Γεωπονικών, αφιερώνοντας 
ειδικά κεφάλαια στην εκτροφή περιστερών, ορνίθων, αλεκτορίδων αλλά και 
ταώνων, φασιανών και νουμιδικών, περδίκων και ατταγών, χηνών, νηκτών, 
τρυγόνων, ορτύγων, κιχλών, κολιών και γυπών124 125, παραπέμπει μάλλον στην 
αναγκαιότητα για την συστηματοποίηση των οδηγιών εκτροφής αυτών των 
συνηθισμένων ή εξεζητημένων ειδών. Ωστόσο, οι επισημάνσεις για τους 
κινδύνους δηλητηριάσεων, που σημειώνονται εξαιτίας της κατανάλωσης 
οικόσιτων πουλερικών, ορτυκιών, περιστερόπουλων ή αλεκτορίδων τόσο 
στα Γεωπονικά όσο και από τον Συμεών Σηθ126, επιβεβαιώνουν ότι βάση της 
διατροφής αποτελούσαν μάλλον τα συνήθη οικόσιτα. Πάντως, όσο και αν οι 
οδηγίες για τη διαχείριση της πανίδας στα δύο αυτά έργα δείχνουν υπερβολικά 
συστηματικές, πρέπει να δεχθούμε ως αξιόπιστες κάποιες τουλάχιστον από 
αυτές που, παράλληλα με την καθημερινή πτηνοτροφία, παρέχουν μαρτυρίες 
για την εκτροφή εξωτικών πτηνών στα αυτοκρατορικά κτήματα και τις 
αγροτικές εκτάσεις της αριστοκρατίας.

Οι δυνατότητες της δαπανηρής εκτροφής και της διατροφικής πολυτέ
λειας ή ακόμη και η επιθυμία για την εκπλήρωσή τους φαίνεται ότι ήταν το 
υπόστρωμα των ρητορικών περιγραφών και των καλλιτεχνικών δημιουργιών, 
καθώς και των αισθητικών αναζητήσεων των βυζαντινών λογίων, που 
γοητεύονταν από τη φυσική ομορφιά, την ωδική χάρη και τη συμβολή των 
πτηνών στη γευστική αίσθηση. Η συνεισφορά των πτηνών στην διατροφή και 
την αυτάρκη διαβίωση του πληθυσμού στηριζόταν στα οικόσιτα ή στα μικρά 
θηράματα, που διατηρούνταν στα μικρά οικοσυστήματα που βρίσκονταν κοντά 
στους αστικούς ή αγροτικούς οικισμούς. Αντίθετα τα μέλη της ελίτ επιζητούσαν

124. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, εκδ. J.F. Haldon, Constantine Porphyrogenitus, Three Treati- 
sies on Imperial Military Expeditions, Βιέννη 1990, (C),156, (C), 535- Harvey, Economic Expansion, 167 

(Οικονομική ανάπτυξη στό Βυζάντιο, 273)· Μ. Γερολυματου, Βασιλικά κτήματα, Βασιλικά εργοδόσια. 
Σχετικά με την τροφοδοσία και τον ανεφοδιασμό του Ιερού Παλατιού (9ος-11ος αι.), Σύμμεικτα 

11 (2005-2007), 99- Κουταβα-Δεληβορια, Ό γεωγραφικός κόσμος, 162.
125. Γεωπονικά, εκδ. Η. Beck, Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici de re rustica eclogae, 

Στουτγάρδη-Λιψία 1994,14.1-26. Για τα είδη των πτηνών βλ. Χρονη-Βακαλοπουλου, ’Αναφορές των 
βυζαντινών πηγών στα πτηνά, πίν. 1-2, 309-319.

126. Αναγνωςτακης, Τροφικές δηλητηριάσεις στο Βυζάντιο (όπως σημ. 99), 80, όπου και οι 
παραπομπές στις πηγές.
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πουλερικά, που είχαν εξημερωθεί και μεταφερθεί σε παραδείσια ή προάστεια 
για να υπηρετήσουν τη δίαιτα και το εκλεπτυσμένο γούστο των αρχόντων127. 
Ταυτόχρονα αυτές οι απολαύσεις προβάλλονταν με συγκεκριμένους συμβο
λισμούς αντλημένους από τη θρησκευτική παράδοση, την κληρονομιά της 
αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και συνδυάζονταν με τις σύγχρονες τους 
συνήθειες της Ανατολής. Οι αναζητήσεις αυτές προώθησαν την ανταλλαγή 
ιδεών για την εκτροφή και εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου αλλά και την 
ανάπτυξη του λόγου και της τέχνης· οι υπερβάσεις, ωστόσο, της νεωτερικής 
συσσώρευσης ανάλογων αναγκών και απολαύσεων έχει καταβολές σε αυτές 
τις πρόδρομες ακραίες απαιτήσεις για πολυτέλεια.

127. Ρ. Horden - Ν. Purcell, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History, Οξφόρδη- 
Μάλντεν Μασσαχουσετης 2001,259-260· M. Grünbart, Spartans and Sybarites at the Golden Horn: 
Food as Necessity and/or Luxury, στο M. Grünbart - E. Kislinger - A. Muthesius - D. Stathakopoulos 

(επιμ.), Material Culture and Well-Being in Byzantium (400-1453), Proceedings of the International 
Conference (Cambridge, 8-10 September 2001) [Veröffentlichungen Zur Byzanzforschung, XVIII], 
Βιέννη 2007,135-139.





Nike Koutrakou

«Animal Farm» in Byzantium? The Terminology of Animal Imagery

IN MIDDLE BYZANTINE POLITICS AND THE EIGHT «ÜEADLY SlNS»

To state that animals have been with man since the down of civilization is 
an obvious truism. The same applies, however, to animal imagery and to its uses, 
including the symbolic one. In Byzantium this last use was firmly established, 
based both on ancient Literature and Biblical exegetical tradition1. Specialized 
writers, those who, based on Aristotle, described the nature of animals 
—τάς φύσεις των ζώων γεγραφότες, to quote Theodoret of Cyrrhus2—, such as 
Oppianus and his Halieutica or Claudius Aelianus and his De naturae animalium 
(which enjoyed a continuous popularity in Byzantine times) perpetuated a 
tradition that ascribed human qualities to animals and vice versa. The Early 
Christian Church Fathers in a combination of nature’s symbolism and moral 
teachings added to this trend3. Thus, animal characteristics were firmly linked 

to human personal features creating almost an index of human types4: a man

1. On the symbolic use of animals in the Christian tradition see recently Μ. P. Ciccarese 

(ed.), Animali Simbolici. Alle origini del bestiario cristiano, I, Bologna 2002,18-25.
2. Theodoret of Cyrrhus, Commentary in Canticum, PG 81, 77B, with reference, in particular, 

to Ch. 6, Canticum 5, 9 and an exegetic analysis on numbers and on the monogamous habits 
of some birds such as pigeons. See also M. Simonetti, Teodoreto e Origene, sul Cantico dei Cantici, 
in Autori Vari, Letterature comparate. Problemi e metodo (Studi in onore di E. Paratore), Bologna 

1981, 919-930.
3. H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. 1-2, Munich 1978, Greek 

transi, with more recent bibliography, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμματεία των 
Βυζαντινών, vol. 1-3, Athens 1992 (henceforth: Hunger, Hochsprachliche Literatur, Greek transi.), 
vol. 3, 75-76.

4. G. Dagron, Image de bête ou image de Dieu. La physionomie animale dans la tradition 
grecque et ses avatars byzantins, in Poikilia: Études offertes à J-P. Ventant, Paris 1987, 69-80, esp. 

72-73.
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with the physiological type and the courage of a lion for instance, would also 
have its choleric and proud character.

Already by the 4th century AD this kind of index, comparing men to 
specific animals presenting the same, —essentially negative— properties was 
considered a kind of law, a «rule», that is a norm which should be known by all; 
a relevant text gave the equivalent of dogs for the shameless people, of wolves 
for the rapacious ones, of serpents for the tricksters, of adders for the shifty 
ones, of donkeys for the silly ones, of mare-crazy stallions for the licentious 
ones, of crows for the unclean5 and so on. Another similar text, a Homily on the 
Gospel of Matthew by St.John Chrysostom, further elaborated on the subject, 
by comparing someone’s actions to that of several nefarious beasts: «...and 
you play the glutton as a bear, you pamper your flesh (with the meaning of 
prone to licentiousness) as a mule (a locus classicus on libidinousness) you are 
as bent on a grudge as a camel; and you are as rapacious as a wolf while you 
rage as a serpent, you strike as a scorpion and you are as sly as a fox»6. In 
both examples the «animal names» were used as open insults7 immediately 
invoking for the average Byzantine the beastly properties indicated, in a kind 
of negative «cliché».

The practice of using «animal names» as insulting terms (the presence of 
which was a usual feature in Byzantine everyday life), could hardly be absent 
from the political life, especially with a view of exploiting its usage in order 
to bring political advantage to those invoking it. This raises the question of 
the manner and the extant to which this use of animal imagery related to 
Byzantine politics. Since such «animal terms» belonged to the rhetorical 
artifices and the biblical imagery, their use meant that the Byzantines had an 
extensive repertoire to draw upon. Also since they invoked scenes of everyday 
life, this same usage could produce a powerful image that imprinted itself

5. Ad Orationem in illud Sufficit tibi Gratia mea..., —spuriously attributed to John Chrysostom— 
PG 59, 513: Κατέχετε τον κανόνα on κύνες oi άναίσχυντοι, on λύκοι οί αρπαγές, on ό'φεις oi δολεροί, 
δη ασπίδες οί ύπουλοι, όνοι οί άνόητοι, ϊπποι θηλυμανείς οί ασελγείς καί ακόλαστοι, κορώναι οί 
ακάθαρτοι...

6. In Matthaeum Homilia IV, PG 57,48: "Οταν γάρ... καί γαστρίμαργης μέν ώσπερ άρκτος, πιαίνης 
δέ την σάρκαν ώσπερ ήμίονος. Μνησίκακης δ’ ώσπερ κάμηλος καί άρπάζης μέν ώς λύκος, όργίζη δέ ώς 
δφις, πλήττης δέ ώς σκόρπιός, ύπουλος δέ ής ώσπερ άλώπηξ...

7. Ρη. Koukoules, Βυζαντινών εριδες καί ύβρεις, ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής 

Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1939,1-3, esp. 23. See also Koukoules, ΒΒΠ 3, 284-311.
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easily on the people’s mind; animal terms could be —and often were— used as 
slogans for the speaker to take advantage of the image invoked.

On the other hand the linkage between man and animal meant that the 
use of «animal names» applied to men might also denote an extensive flattery. 
«Animal names» and qualities could be applied on purpose to well known 
Byzantine personalities especially in a propaganda context, by stressing one 
or several shared features. In this framework analysis of animal terminology 
as pertaining to persons in the field of politics can be a useful tool. It provides 
an indication as to the needs that the use of «animal names» responded to, as 
well as to the personalities of the people involved with them both as users of 
the «animal names» and as subjects of that terminology.

Thus, the purpose of this paper is to discuss, by way of specific examples, 
the use of terms pertaining to animals as applied most specifically in the field 
of middle-Byzantine politics, focusing first on periods of open controversy 
such as the iconoclast era, and then on more «insider» forms of controversy, 
as those linked with court politics, in particular as viewed by specific authors 
among the influential figures of the political life of the time.

Needless to say, it does not claim to exhaust the subject by discussing and 
analysing every possible use of animal imagery in Byzantine politics. Such 
analysis should, ideally, be based on the full list of every single appearance 
of such terms and their thorough study, as well as on the study of mutual 
debts and loans among the texts in which such animal terminology occurs. 
Taking the above caveat into account, this paper will only present an outlook 
of animal imagery and its use and impact in the field of Byzantine politics. 
Such an endeavour requires a review, even in a cursory way, of the knowledge 
of animal behaviour at the time, in conjunction with the human one, as well 
as of the most prominent animal features that the Byzantines considered 
worthy of their analysis and linked them to human behaviour in specific ways 
pertaining to the political life and the specific (political/personal) situation in 
which they were used. It also means establishing in the first place a preliminary 
typological index of politically charged animal terms used for persons, even 
taking into account when the texts allow, the probable intonation that gave 
them a positive, negative, ironic etc flavour.

After all Byzantine knowledge of animals, as all knowledge on animals, 
came in the first place from the observation of the natural world and man’s
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interaction with it, without obviously disregarding previous knowledge 
passed down to them through literary sources. For instance, middle-Byzantine 
military manuals such as the Tactica, by Emperor Leo VI the Wise, dated around 
900AD8, make note of several artful use of «ruses de guerre» in naval battles 
involving animals. These stratagems consisted in throwing to the enemy ship 
ceramic vases full of viperous animals such as serpents, scorpions, dangerous 
lizards etc9. This knowledge could come both from actual observation —the 
Tactica manual goes on to describe the contemporary Byzantine preference 
for throwing the Greek fire on enemy ships— and/or literary sources. At any 
rate, it implied knowledge of venomous animals. Similarly, in politics animal 
terms involving these viperous animals implied venomous i.e. slanderous 
or dangerously heretical tongue. It was a common rhetorical topos in 
polemical literature, identifying the opponents’ arguments with slanderous/ 
treacherous/heretical words. For example Theodore of Studios a leading 
iconophile figure of the second Iconoclasmi asked his disciples to be in their 
guard against «their (that is of the “christomachs"/iconoclasts) venomous 
words that could bite with venom in the way of a serpent»10, that is to beware 
of iconoclast persuasive heretical teachings. In the same spirit, the Studite 
monks themselves (Theodore’s followers), became later on, the target of such 
an invective in the context of the politico-religious and influence conflict 
that opposed them to Patriarch Methodius in the aftermath of 843 (and the

8. E. Mc[Geer] («Taktika of Leo VI», ODB, voi. 3, 2008), dates it to 905 AD.
9. Leonis imperatoris Tactica, PC 107, Constitutio XIX, 53, G. Dennis, The Taktika of Leo VI, 

Text, Translation and Commentary, Washington 2010 (henceforth G. Dennis, Taktika), Constitutio 
60. 343-346, (p). 526: καί θηρία έτεροι επινόησαν εν χύτραις κεκλεισμένα καί κατά των πλοίων των 
πολεμίων ριπτόμενα. Οιον όφεις καί έχίδνας καί σαύρας καί σκόρπιους (...) ιοβόλα ών συντριβόμενων 

τά θηρία δάκνουσι καί συμφθείρουσι διά τοϋ ίοΰ τούς πολεμίους. On this kind of warfare see A. 
Mayor, Creek fire, Poison Arrows and Scorpion Bombs. Biological and Chemical Warfare in the Ancient 

World, New York 2003 (revised ed. 2009). On Leo’s composing this Constitutio on the basis of 
observations by contemporary Byzantine officers see the relevant comments in I. Dimitroukas 

- T. Kolias (eds), Λέοντος Στ, Μαυρίκιου, Συριανού Μαγίστρου, Βασιλείου Πατρικίου, Νικηφόρου 

Ουρανού, Ναυμαχικά, Athens 2005, 30.
10. Theodore of Studios, Letters, ed. G. Fatouros Theodori Studitae Epistulae, voi. 1-2, Berlin-New 

York 1992, voi. 2, letter no. 518.21, 772: roîç ίοβόλοις αύτών ρήμασι δίκην ό'φεως φαρμακευόμενοι. 
On Studite’s political influence in particular during the early 9th century see P. Karlin Hayter, 

A Byzantine politician monk: saint Theodore Studite, ΑΝΑΡΙΑΣ, Herbert Hunger zur 80. Geburstag, 
JOB 44 (1994), 217-232. See also E. Kountoura-Galake, 0 βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των 

«σκοτεινών αιώνων», Athens 1996,188ff and passim.
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subsequent decisions on the fate of iconoclast clergy)11. The pro-Methodius 
author of the Life of St. Ioannikios12 spoke about the Studites’ «venomous 
tongue»13, thus indirectly identifying them with serpents. The imagery 
linking these venomous animals to heretical or devilish teachings obviously 
came from biblical Literature on the serpent/dragon as personification of 
the Devil and followed a well-honed exegetical tradition of the first Christian 
centuries14, identifying the Biblical sea dragon/serpent (Isaiah 27, l) with the 
Devil tricking mortal men, but also made use of practical knowledge, either 
by observation and/or literary, medical sources.

Similar types of knowledge especially as far as domestic or tamed 
animals were concerned, could be the product of direct observation and 
practical necessity. For instance the Life of St Stephen the Younger15 as a witness

11. D. Afinogenof, The Great Purge of 843: a re-examination, in J.O. Rosenqvist (ed.), Λειμών. 
Studies presented to L Rydén on his 65th Birthday, Acta Universitatis Upsaliensis = Studia Byzantina 

Upsaliensia 6, Uppsala 1996, 79-91.
12. Two different versions of St. Ioannikios’s Life are at our disposal: Life of St. Ioannikios 

(version by Petros), AASS Nov. Il/l, 384-435; Life of St. Ioannikios (version by Sabas), ibidem, 
332-383 (henceforth: Life of St. Ioannikios). For an English translation of the version by Petros, 
usually considered the oldest one, see D. Sullivan, Introduction and Translation, in M. A. Talbot 

(ed.), Byzantine Defenders of Images. Eight Saint’s Lives in English T ranslation (for the transi, of Lives 
henceforth: Talbot, Defenders of Images), Washington, Dumbarton Oaks, 1998, 243-351.

13. Life of St. Ioannikios (version of Petros), §57, 422A: ίοβόλον γλώσσαν; Talbot, Defenders 
of Images, 323. The author of the life used the same word ιοβόλος, as in the case of iconoclasts 
and heretics. Interestingly enough, in a kind of turn of tables for the Studite monasticism, the 
writer also asserted that the Theodore of Studios employed this «venomous tongue» in the 
context of criticism of sainthood (άγιοκατηγορία), another accusation similar to the one leveled 
against iconoclasts. See Talbot, Defenders of Images, 323, note 419. It is also interesting to note 
as remarked by the author of the English translation, that in another episode of the Life § 47, 
in which the saint confronts a venomous snake that had been transformed «from (its) sack 
into its animal shape» (Life of St. Ioannikios by Petros, 411C: Ασπίδα...έκ σάκκου είς θηριομορφίαν 
μεταβληθεισαν) there is the possibility of a wordplay between the word σάκκος, meaning the 
serpent’s skin and σάκκος the monastic habit, with a probable pun against the Studites and 
their mother house of Sakkoudion; see Talbot, Defenders of Images, 305-306, note 347.

14. See for instance Cyril of Alexandria’s Expositio in Psalmos, PG 69, 1224-1225C. See also 
Athanasios of Alexandria, PG 27, 439D-441A, as well as C. Mango, Diabolus Byzantinus, DOP 46 
(1992), 215-223.

15. M.-Fr. Auzépy (ed.), La Vie d’Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, Introduction, édition 

et traduction, Aldershot 1997 (henceforth: Life of St. Stephen the Younger), §14, 105-106. On 
the importance of communicating with a degree of secrecy during the second phase of the 
iconoclast controversy see also P. Gounaridis, Ο κώδικας συνεννόησης του Θεοδώρου Στουδίτη,
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for the first iconoclasm attests the use of dogs specially trained to bear letters 
among members of the iconophile faction. Obviously, animals in everyday or 
economic life, as used for example in trade, agriculture* 16 or food17 are outside 
the scope of this paper. However, their part in human activities meant at least 
a passive knowledge of animal behaviour that could be brought to bear in 
conjunction with human qualities and produce a politically useful animal 
terminology.

Second, knowledge of animals came from literary sources. In this case 
the use of animal terms was often loaded with a moral symbolism in the 
tradition of the classical authors. Claudius Aelianus had already established a 
description of animals that incorporated moral judgements: elephants were 
wise while horses, asses and mules evoked sexuality if not licentiousness; 
lions were brave and prudent, etc18. Christianity in the persons of the Church 
Fathers further elaborated that concept, using Biblical examples and parables 
in introducing moral judgements as the basis of animal symbolism for human 
behaviour and relationships. Christian tradition, especially popular saints 
Lives further disseminated the concept. Well known stories from saints’ Lives 
in which the saint in question, usually St Jerome19, extracts a thorn from 
the foot of a lion and consequently tames the wild animal offered an easily 
recognised symbolic presentation of the victory of Good over Evil and of virtue

Πρακτικά Συνεδρίου (4-6.10.1990) Η επικοινωνία στο Βυζάντιο (ed. N. G. Moshonas), Athens 1993, 

292-302.
16. See for instance the quite impressive description of the farmer saint’s possessions 

in the beginning of the Life of St Philaretos, eds M.-H. Fourmy - M. Leroy, La vie de St. Philarète, 
Byzantion 9 (1934), 113 (= L. Rydén, The Life of St, Philaretos the Merciful by his grandson Niketas. 
A critical Edition with Introduction Translation, Notes and Indices, Uppsala 2002, 60.8-10): καί ήν 
αύτώ κτήνη πολλά· βόες εξακόσιοι, ζεύγη βοών εκατόν, ίπποι νομάδες οκτακόσιοι... πρόβατα χιλιάδες 

δώδεκα.
17. Τ. Kolias, Die Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten, in 

E. Kislinger - J. Koder - A. Kulzer (eds), Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung 

im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jahrhundert), Vienna 2010,175-184.
18. Claudius Aelianus, De natura animalium, ed. F. Maspero, Claudio Eliano, La natura degli 

animali, Milan 1998, epilogue, t. II, 990: καί πώς φιλόσοφον ό έλέφας, ibidem 2,10,1.1.116: εστιν 

μέν... ό ίππος γαϋρον... and 5, 39,1.1, 318 : εστι δέ προς τη ρώμη καί συνετός ό λέων; french transi, 
and notes by A. Zucker, Élien, La personnalité des animaux, vol. 1-2, Paris 2001-2002.

19. Gr. Ring, St. Jerome extracting the Thorn from the Lion’s Foot, The Art Bulletin 27 (1945), 
189; Discussion of the relevant stories in H. Friedmann, A Bestiary for St. Jerome. Animal Symbolism 

in European Religious Art, Washington DC 1980, 234-235.
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over vice20. A whole repertoire of knowledge on animals was also available 
through proverbs’ corpuses and other compilations such as the zoological 
one of Constantine Porphyrogenitus21. Lexicographical works, such as the 
encyclopaedic Souidas’s Lexicon a real 10th century thesaurus of small texts22 
attest to the Byzantines’ knowledge of animals, including rare ones, out of 
ancient literary sources. Souidas’s Lexicon quotes such knowledge in several 
instances. For example, its entry on hippopotamus calls them ζώα άδικώτατα23 
and cross reference this entry with the word άνηπελαργείν. This second entry 
explained the verb άντιπελαργέϊν as used on those who countered a given 
favour with one of their own and, quoting Aristotle, further analysed the 
word as deriving from a proverb concerning the storks and their behavioural 
patterns, which gave the impression that they followed their own kind of 
justice24. Entries on animals25 or digressions on them in other type of entries, 
often explanations of proverbial phrases such as the one on cattle and oxen26 
or dreams27, are commonplace in the Lexicon ofSouidas. Usually they are just 
a reminder that a specific animal existed and give a second, probably more 
common word for it28 or a secondary use for the same word, as for instance on 
the word for the sea urchin29. Also the Physiologus in several of his versions30

20. This scene also followed closely the classical tradition of the «young man extracting 
a thorn», see D. Mouriki, The Theme of the «spinario» in Byzantine Art, DChAE 6 (1970-1972), 

53-66.
21. Hunger, Hochsprachliche Literatur, Greek transi., vol. 3, 78-79.
22. G. Dagron, Jésus prêtre du Judaïsme: le demi-succès d’une légende, in J.O. Rosenqvist 

(ed.), Λειμών. Studies presented to L. Rydén on his 65th Birthday, Acta Universitatis Upsaliensis = Studia 

Byzantina Upsaliensia 6, Uppsala 1996, 11-24, esp. 11.
23. Suidae Lexicon (ed. A. Adler), Leipzig 1928-1935, s. v. «ίπποποτάμιοι».
24. Suidae Lexicon, s.v. «άνηπελαργειν»: οί yàp πελαργοί δικαιοπραγεΐς ό'ντες...
25. Suidae Lexicon, s.v. «πτερωτά ζώα»: αετός, άλεκτρυών καί τά άλλα τά γινωσκόμενα πάσι.
26. e.g. Suidae Lexicon, s.v «βοΰς Κύπριος»: επί τού χυδαίου καί άναισθήτου. Φασί γαρ τούς 

Κυπρίους βόας κοπροφαγείν.

27. e.g. Suidae Lexicon, s.v «λέοντα ξυρας»: παροιμία λεγομένη έπί των τά αδύνατα 
έπιχειρούντων. Λύσις ονείρου: λέοντας ίδεΐν δυσμενών δηλοΐ μάχας.

28. e.g. Suidae Lexicon, s.v. «εχιδνα» : οφις. Also, Suidae Lexicon, s.v. «ϊουλος»: έν ταΐς άμπέλοις 
σκώληξ. Ibidem s.v. «λυγι<εύς»: είδος θηρίου ή ό οξυδερκής; Ibidem s.v. «Κερδώ»: ύποκοριστικώς ή 

άλώττηξ; Ibidem s.v. «φασιανοί: άλεκτρυόνες καί ορνεις τινες....
29. e.g. Suidae Lexicon, s.v. «έχίνος»:... εοτι δέ τι καί ζώον χερσαϊον καί θαλάσσιον ό'στρακον.

30. Physiologus, ed. F. Sbordone, Milan 1936, repr. Hildersheim-Zurich-New York 1991. 
(henceforth: Sbordone, Physiologus) French transi, and commentary by A. Zucker, Physiologos; le 
bestiaire des bestiaires. Texte traduit du grec introduit et commenté, Grenoble 2004.
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and with its immense popularity in the medieval —both Greek and Latin 
speaking— world31, further disseminated these ideas.

I. Typology of politically charged animal imagery

Thus, establishing a typology by taxonomic categories of the politically 
charged animal imagery used in middle-Byzantine politics becomes less than 
obvious. The typology of animal terms used in middle-Byzantine politics 
had nothing to do with Aristotelian taxonomic categories based on physical 
features such as carnivores, herbivores or even birds, fishes, insects etc., 
despite the fact that Byzantines were not ignorant of these distinctions. It 
obeyed to another kind of logic, the logic of propaganda and of the ridicule of 
the opponent. The animal terminology obeyed thus a) to a logic of opposition, 
which opposed man to animals taking into account the fact that an animal 
by definition lacks reason and logic and is therefore inferior to man, b) to 
a logic of association which identified the adversary with something easily 
recognised as inimical, either a dangerous animal or an unclean one, and by 
association presented the opponent as an enemy of State and Faith, often 
both as an opponent/heretic and as a follower of the arch-enemy, that is the 
Devil itself c) to a logic of insult which, elaborating on the logic of opposition32,

31. Hunger, Hochsprachliche Literatur, Greek transi., vol. 3, 76.
32. Introducing an antithesis was a constant feature in middle Byzantine politics. With 

regard to the animal imagery, this tactic operated best when invoking antithetical pairs, 
the second of which reduced the opponent to a humble, unclean etc animal compounding 
his being presented as less than a man with ridicule. Historian Leo the Deacon, for instance, 
gives such an example when he compares emperor Nicephorus Phocas to a giant and his 
putative opponent, Marianos Argyros to a monkey (Leo the Deacon, History, ed. C. B. Hase, Leonis 
Diaconi Caloensis Historia, Bonn 1828, III, 2, 37-40, esp. 37.7-8). The comparison occurred in the 
historian’s description of a ruse by the «paradynasteuon» Joseph Bringas, who attempted 
to foment a revolt against Phocas by his own generals, after the death of emperor Romanus 
II (963) offering them the chief generalship and then the empire itself in order to get rid of 
Phocas as a power in Byzantine politics during the minority of the last emperor’s children. The 
ruse did not work. The first «claimant», Marianos, to whom Bringas addressed his bribe of the 
generalship of the armies of the East and ultimately of the throne turned him down, estimating 
that he had no chance against Phocas. In fact his rejection took the form of quite a depreciatory 
imagery: that of a monkey (Marianos himself) setting himself against a giant (Phocas), which 
a contrario served the author’s pro-Phocas stance presenting him as a giant acknowledged as 
such even by his own enemies. On Leo the Deacon and his loyalties and his particular style see 
recently A. Kazhdan, A History of Byzantine Literature (850-1000), (ed. Chr. Angelidi), Athens 2006
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sought to diminish the opponent and bring him to an animal’s level by using 
demeaning terms and by attributing to him animal features which were 
the opposite of a man’s virtue. Needless to say these three logics were not 
mutually exclusive. They could easily be combined, although one of them was 
almost always the dominant one. In fact, whatever combination of the three 
logics was used, the political usage of an animal imagery presupposed instant 
and easy recognition. Casting iconoclasts as wolves for instance, implied, by 
the logic of opposition that their iconophile opponents were viewed as sheep, 
that is, taking the metaphor one step further by the logic of association, 
both as gentle people and as (true) followers of Christ the Lamb of God. The 
political/symbolic value of the latter made in this case the logic of association 
the dominant one.

These principles help establish a preliminary typology of the animal 
terms in middle-Byzantine politics according to the subject of the animal 
imagery, as well as subcategories according to its scope as follows: l) Terms 
denoting group of animals, 2) Terms pertaining to individual animals.

11. Terms denoting groups of animals
’Άλογα ζώα, unreasoning animals, θηρία, Θήρες, beasts, in particular wild 

beasts, αγέλη, ποίμνιον herd, flock, cattle, sheep. Several «animal terms» 
denoting groups, as the ones quoted above, could be politically charged 
and used both in a positive and in a negative way. For instance, when the 
author of the Tactica military manual describing naval battles, underlined 
the importance of having brave soldiers manning the Byzantine ships in 
order to overcome an enemy, he ended his remarks by a rhetorical question, 
asserting that there was no evil/terrible thing that even a small number of 
wolves could not do among a flock of thousands of sheep* 33. Obviously it was 
a commonplace metaphor on the bravery and ferocity of the wolves-soldiers 
weighted against the cowardly behaviour of sheep. However, at the same 
time using the obvious animal antithetical imagery of wolf versus sheep in a 
quite ambivalent way, the author established a connection between a brave 
defender and one who needed defence. Thus, in this Tactica excerpt, the

(henceforth: Kazhdan, Byzantine Literature II), 273-289. On Marianos Argyros, see recently, J.-C. 
Cheynet, La société' byzantine. L’apport des sceaux, in J.-C. Cheynet, LesArgyroi (in collaboration with 
J.-F. Vannier), Paris 2008, vol. 2,525-561, esp. 530-531.

33. Leonis imperatoris Tactica, PC 107, Constitute XIX 72,1013A = Dennis, Taktika, Constitutio 
XIX, 80.445, p. 534: Tiyάρ ούκ έργάσονται Scivòv καί ολίγοι λύκοι προς πολλάς χιλιάδας ποιμνίου;.
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wolves —usually seen as destroyers— seem to be admired, while the sheep 
—gentle, loving, sheep in the usual perception— seem to be despised as 
belonging to a multitude that offers no resistance to the enemy. In this way 
the original animal imagery was reversed and served to make a point: pass 
the message of the brave soldier defender of the empire and the people, while 
demeaning the enemy as sheep, thus helping to restore or boost Byzantine 
morale. In fact, contrary to the above, the common Byzantine animal imagery 
viewed sheep in a positive way, denoting gentle, modest people. It derived 
from the Gospels (Mathew 10, 16) stating Jesus’ command to Peter to be 
the shepherd of his sheep, meaning those of Christian faith. This common 
use of animal imagery took on a particular nuance during the iconoclast 
controversy that bordered on the political slogan. In direct derivation from 
the above Gospel metaphor, it became part of a «cliché» antithesis which, 
in iconophile writings, assimilated the opponent of the moment that is the 
iconoclasts, to wolves34 while it presented the iconophiles as the sheep of God 
in imitation of the Gospel’s image of Christ the Lamb of God. Thus, the so 
called «Old Man», hero of the 8th century iconophile text known as Nouthesia 
(Admonition) on the Holy Images35 specifically referred to the Gospel text 
quoted above with sheep denoting the Christians/iconophiles36. Similarly, the 
already quoted early 9th century Life of St. Stephen the Younger probably the 
most influential Life pertaining to the iconoclast controversy37, presented as

34. For instance, a 8th century text known as Nouthesia castigated the iconoclasts who 
were sent against the hero of the text (the so-called «Old Man», that is George of Cyprus), at 
the instigation of a certain bishop Kosmas, his iconoclast opponent at a debate, by calling them 
«wolves of Arabia»; the fact that the author of the text, a disciple of the iconophile «Old Man» 
had found sanctuary outside the Empire in Syria, among the Arabs is not without significance 
in the use of this animal imagery. See M. B. Melioranskij (ed.), Georgi) Kyprianin i Ioann 
Ieorosalimjanin, dva moloizvestnyh borea za pravoslavie v VIII veke, Zapiski Istorikofilologiceskogo 
Fakulteta Imp. S-Petersburgskogo Universiteta 59, St. Petersburg 1901, XXXIX/l: άρπάσαντες αύτόν 

oi τής ’Αραβίας λύκοι... = Nouthesia, ed. A. Mitsidis, Ή παρουσία τής εκκλησίας Κύπρου εις τον αγώνα 

ύπέρ των εικόνων: Γεώργιος ό Κύπριος καί Κωνσταντίνος Κωνσταντίας, Nicosia 1989 (henceforth: 
Nouthesia) (text 153-199), 192.1081.

35. Melioranskij (op. cit., 39) dated the text to 770-775 AD.
36. Nouthesia, 165.346-347: ό Κύριος ήμών ’Ιησούς ό Χριστός ... τούς δέ βαπτισθέντας πρόβατα 

καί άρνία έκάλη λέγων τώ άγίω αυτού μαθητή «βόσκε τα πρόβατά μου».

37. On this Life’s influence on the hagiographical literature of the time, see J. Gill, The Life 
of Stephen the Younger by Stephen the Deacon. Debts and Loans, Orientalia Christiana Periodica 
6 (1940), 114-139. Detailed analysis by M.-Fr. Auzépy, L’hagiographie et l'iconoclasme byzantin. Le
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sheep the iconophile monks that followed the saint’s teachings38. The same 
text used another animal group terminology by calling the iconophile monks 
of Mount Auxentius «fish», ιχθύες-, in a metaphor that underlined the Saint’s 
emprise on their spirit (ώς εν άγκίστρω δέλεαρ) but which also used the well 
known connection of the Christian symbol ΙΧΘΥΣ, thus relegating, both by 
logic of association for the iconophiles and by logic of opposition for the 
iconoclasts, their (iconoclast) opponents to the role of pagan persecutors. 
This did not mean that the fish metaphor could not be used negatively if the 
occasion warranted it. Ignatius the Deacon in his Life of patriarch Nicephorus 
for instance used the same metaphor for the moderate iconoclast emperor 
Michel II presented as a «fish enmeshed in the net of heresy»39.

At the same time, the use of Biblical animal imagery with its positive 
references to a «herd» αγέλη40, and «flock, sheep» ποίμνιο in the traditional 
Christian meaning in order to describe the Christian people41, hardly 
needs further explanation. It was based on the image of Christ as Good
cas de la vie d’Étienne le Jeune, Aldershot 1999, 187-197. Other saints’ Lives as for instance the 
Life of Theophylactus of Nicomedia, of Macarius of Pelecete, of Nicephorus of Sebaze or of 
Theophanes the Confessor copied scenes, dialogues, and argumentation from it. There were 
even other Lives of Saints such as the Life of Saint Andrew in Crisi that was modeled on the Life of 
Stephen the Younger to a point which warrants doubts as to the existence of the saint itself, see 
A. Kazhdan, with the collaboration of L. Sherry and Chr. Angelidi, A history of Byzantine Literature 

(650-850), Athens 1999 (henceforth: Kazhdan, Byzantine Literature I), 203. See also M.-Fr. Auzépy, 

De Philarète, de sa famille et de certains monastères de Constantinople, in C. Jolivet-Lévy - M. 
Kaplan - J.-P. Sodini (eds), Les Saints et leur Sanctuaire à Byzance. Textes Images et Monuments, Paris 

1993,117-135, esp. 128-131. Finally, there is a slightly different perspective in Kazhdan, Byzantine 
Literature 1,183-198. The usual dates for the writing of this Life vary between 807 and 809. The 
editor (Life of St. Stephen the Younger, 9) gives preference to 809 although she accepts that 807 is 
also a possible date.

38. Life of St. Stephen the Younger, §20,114.6.
39. Life of Patriarch Nicephorus, ed. De Boor, Nicephori Patriarchae Opuscula historica, Leipzig 

1880, 209.10: ιχθύος δίκην. The words are repeated in the 10th century Lexicon of Souidas, s.v. 
«Μιχαήλ». On Ignatios the Deacon and his much discussed authorship of several saints’ Lives 

including those of the patriarchs Tarasius and Nicephorus, see recently Kazhdan, Byzantine 

Literature I, 343-366. See also W. Wolska-Conus, «De quibusdam Ignatiis», TM 4 (1970), 329-360, 
as well as the remarks by C. Mango, in C. Mango with the collaboration of St. Efthymiadis, The 

correspondence of Ignatius the Deacon, Washington 1997,3-18.
40. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus III, PC 100,425B: έκπτωτοι καί άπωσμένοι τής ίερας τοΰ 

Χριστού τέκνων άγέλης...

41. See for instance the expression λογικά πρόβατα denoting the Christian flock, that is 
those who follow the shepherd’s (bishop’s) staff in Gregory of Nazianzos, Orationes, PG 36, 649C.
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Shepherd and/or his representation as the Lamb of God42. During the second 
iconoclast controversy patriarch Nicephorus used the relevant animal 
imagery terminology, almost continuously in his anti-iconoclast writings, 
his Antirrhetici and Apologetici43, probably because it was the most easily 
recognized by his readers. By the logic of opposition it followed that his 
persecutors and detractors i.e. the iconoclasts were as a group cast in the 
role of predators, wolves, lions, and other beasts of prey. Thus the image that 
patriarch Nicephorus employed for the iconoclast bishops who were shown 
to be «wolves instead of shepherds»44, illustrates his use of the antithesis 
between iconophiles and iconoclasts. The Biblical imagery went even farther: 
the patriarch compared the iconoclasts to adders45, quoting in fact the relevant 
text of the Psalms46. He also pointed out their «mixed up» duty serving both 
Christ and Mammon that is Emperor Constantine V, and ascribed to them 
mixed views, comparing their dogmatic explanations to those who had 
invented composite creatures as the «hippocentaurs»47. Thus he could ascribe 
to them views that resembled imaginative animals and fantastic creatures, 
i.e. which were false views that held no truth, presenting them as servants of 
the Antichrist. The patriarch’s use of the dominant logic of opposition as well 
as the logic of association was in both cases quite masterful.

The opposite, that is a negative use of the word herd in the context of 
group animal imagery terminology, was also possible. The same Patriarch 
Nicephorus referred to the iconoclastic Council of 815 as a «gathering of a

42. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus III, 421A; Patriarch Nicephorus, Apologeticus Major, 
PG 100, 553C. On the allegorical representations of Lamb see H. Maguire, Earth and Ocean: The 
Terrestrial World in Early Byzantine Art, University Park, Pennsylvania and London 1987,10-13.

43. Patriarch Nicephorus, Antirrhetici I-III, PG 100, 205-533; Apologotici pro sacris imaginibus, 

PG 100, 533- 834.
44. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus III, 529C.
45. Patriarch Nicephorus, Apologeticus Major, 557D: ... τά της ύβρεως, παραπλησίως άσπίδι, 

κωφή καί βυούση τά ώτα (...) τοις έπάδονσι τάς άκοάς άποβύουσιν.

46. Psalms, 57,5.
47. Patriarch Nicephorus, Apologeticus Major, 601C:... ώσπερ oi τούς ίπποκενταύρους σνντιθέντες 

άναπλάσσοντες σέβας. On the negative connotations of pagan hybrid animals in Byzantium and 
their depiction in the light of a kind of contesting formal Church rules see recently E. and 
H. Maguire, Other Icons. Art and Power in Byzantine Secular Culture, Princeton 2007 (henceforth: 
Maguire, Other Icons), esp. 9-28.
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herd»48, thus alluding to its being not a true —independent in ecclesiastical 
matters from secular authorities— council but one under the beck and call of 
the iconoclastic emperor, in which the participants had no will or opinion of 
their own and were behaving in a herd-like manner.

In a similar way, the nominal form Θήρες beasts, could denote animals in 
general, although the speaker usually assumed them being «wild beasts» and 
used the word in a pejorative context, in order to denounce an opponent’s 
ferocity. These terms could also apply to foreign people and as such formed a 
special sub-category, especially in the framework of the Byzantine politics and 
with regard to the Byzantines’ perception of foreigners and foreign relations 
as well as the overall political context of the time. In fact, the terminology of 
the animal imagery as relating to foreign people was not used in a different 
way than the one animal imagery usually assumed in middle-Byzantine 
politics. In other words once an animal name became part of the politically 
charged animal terminology, especially as a derogatory term, it would also 
certainly, at one time or another depending on the circumstances and the 

empire’s foreign relations, apply to foreigners. Thus, the word Θήρες, («beasts» 
with the common connotation of «wild beasts») which iconophiles often used 
for iconoclasts, was also leveled against either the Bulgarians or the Arabs, 
notably at times of open warfare against them. The Tale of the invasion of the 
Lavra monastery, a 9th century text from a Palestinian Christian milieu, called 
the monastery’s neighbouring Arabs who denounced the monks to their 
persecutors «sons of serpents» and «offspring of vipers»49, using well known 
invectives of animal imagery that went back to Herodotus and Claudius 
Aelianus50. Also, the 9th century «martyrion» of the 42 martyrs of Amorium 
(Redaction D) described the Arab capture of the city by emphasizing the

48. Patriarch Nicephorus, Apologeticus Major, 556B: καί όσον άγυρτικόν τε καί άγελαιον καί 
βάναυσον όχλοποιήσαντες... περιαθροίζουσι.

49. Tale on the invasion of the Lavra Monastery, ed. A. Papadopoulos-Kerameus, Pravoslavnij 
Palestisnkij i Siriiskij Sbomik X1X/3, 57, St. Petersburg 1907,1-41, esp. § 23, 18.10-11: δφεως υιοί 

and έχιδνών γεννήματα.
50. For an analysis of this topical metaphor on the punishment for ingratitude and 

treachery in its Christian context see P. Agapitos, Mortuary typology in the Lives of Saints, in 
P. Odorico - P. Agapitos (eds), Les Vies des Saints à Byzance: genre littéraire ou biographie historique?, 
Actes du Ile colloque international philologique (Paris, 6-8juin 2002), Paris 2004,133 and note 117.
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conquerors’ rage and cruelty in the manner of wild beasts and the massacre 
that followed51.

In the same vein, the 10 th century chronicles, the Continuation ofTheophanes 
in particular, described the cruelty of the Bulgarians (ώμότητι Σκυθών, θηρίων 
διενηνεχότων ούδέν) by saying that they were not different from wild beasts52. 
Similarly, the iconoclast followers of Leo III were assimilated to «Arab wolves»53 
in hagiographical texts produced by the iconophile opposition; this had for the 
opposition the advantageous effect of permitting an indirect identification of 
an internal enemy (that is the iconoclasts) to a foreign one (the Arabs), thus 
multiplying the image’s negative impact on both counts for the Byzantine 
public opinion. Court rhetoric even spoke of the «wolves of the West», that is 
the Bulgarians, comparing them to the «wolves of the East», that is the Arabs54 
and found them «more persistent and bold than those of the East»55. Byzantine 
writers made use of such generic animal terminology when referring to 
foreigners (or to population elements perceived as «foreign» to the body of 
the empire such as nomadic or heretical people inside its borders56), almost

51. V. Vasil’evskij - P. Nikitin, Skazanija o 42 amorijskih mucenikah, Zapiski Imperatorskoj 
Akademii Nayk, ser. Vili, voi. VII, note 22, St. Petersburg 1905, Redaction B, 8-21 (text) and 
127-149 (commentary), esp. 12.23: των 'Αράβων λαός, da θυμοΰ πνέοντες πλεΐστου καί τοίς αίμασι 
περριρεόμενοι άπεκτόνασιν. Ibidem, Redaction D, 38-55 (text), 183-225 (commentary), esp. 
42.26: ...’Αγαρηνοί ώσπερ Θήρες άγριοι είσεπήδησαν ένδον τής πόλεως. On the dating of the various 

versions see Kazhdan, Byzantine Literature II, 206-209.
52. Theophanes Continuatus, ed. I. Bekker, Bonn 1838,13.11. On the «image» of Bulgarians and 

their country in the llth-12th centuries and a recapitulation and discussion of its evolution 
from the one in previous times with relevant bibliography, see recently A. Kolia-Dermitzaki, H 
εικόνα των Βουλγάρων και της χώρας τους στις βυζαντινές πηγές του 11ου και 12ου αιώνα, 
in Byzantium and the Bulgarians 1018-1185 (eds K. Nikolaou - K. Tsiknakis), Athens 2008, 59-89, esp. 

65-70.
53. E.g. Life of St. Stephen of Sougdea, ed. V. Vasil’evskij, Sancti Stephani Sougdeae, Vita Brevis, 

in V. Vasil’evskij, Trudy III (following the Life of St. George ofAmastris), Petrograd 1915, 72-76, esp. 
75.2-4: πέμψας ό θήρ Λέων λύκους Άράβους, συνασπιστάς αύτοΰ καί συμπράκτορας το πρόβατον τοϋ 
θεού κατήρπαξαν...

54. R.J. Jenkins, The Peace with Bulgaria (927) celebrated by Theodore Daphnopates, 
Polychronion, Festschrift F. Dölger, Heidelberg 1966, 287-303 (= Idem, Studies on Byzantine History 

of the 9th and 10th centuries, V. R., London 1970, XXI), esp. 289: on τούς έσπερίους λύκους καί των 
έώων περιεργοτέρους καί θρασυτέρους...

55. Jenkins, The Peace with Bulgaria, op. cit, 293.

56. H. Ahrweiler, Nomads in Byzantium (in Greek), in Migration, Gender, and the Economy in 
Byzantium. A Conference in Memory ofAngeliki Laiou, Athens, Gennadeios Library, Friday October 
23, 2009.
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by reflex applying to them animal features that could contrast them to the 
Byzantines and boost the latter’s sense of superiority. Thus the writer of the 
11th century military and governance manual known as the «Strategikon of 
Kekaumenos», in his notice on the pastoral nomadic Vlachs accused them of 
cowardice ascribing to them a «heart of rabbit»57. Anyway, the use of animal 
imagery in order to describe —usually in a negative way— foreign people 
was fairly common. However its politically charged usage did not target the 
recipient of the insults. It was intended for internal consumption, for the 
Byzantine public. This was particularly obvious in court poetry. Thus a 10th 
century poem by John Geometres, dedicated to the late emperor Nicephorus 
II Phocas, called to him to pull down his gravestone and use it and any similar 
rocks against the «wild beasts of the nations»58. Given that the poem was 
written at a time of danger by foreign people, —specifically the Russians—59, 
probably during the reign of Phocas’s successor John Tzimiskes60, such usage 
of the animal imagery is hardly surprising. It was well in accordance with the 
cliché image of the cruel and bloodthirsty barbarian61. At the same time it 
underlined the previous emperor’s military valour, in itself a consolidation 
beacon for the Phocas’s party, and became an incentive to his successor to 
follow his example or suffer a rather unflattering comparison that might 
become an attack to his image as protector by God’s Grace and possibly to 
his legitimacy. The animal terminology used was that of «wild» and «cruel» 
beasts and the corresponding verb θηρευειν, «to hunt and take in the manner 
of a wild beast» (which in turn assumed that the Byzantines were the innocent 
prey), was often applied to the actions of all kind of enemies, including foreign

57. G. G. Litavrin, Sovety i Rasskazy Kekavmena. Socinenie vizantiskogo polcovodca XI veka, 
Moscow 1972, IV, § 75, 269ff.

58. G. Soyter, Byzantinische Dichtung, Athens 1938,41.17-18: ρίψον τον λίθον/τόν σε κρατούντα 

καί λίθοις τά θηρία τά των εθνών δίωκε.
59. Soyter, op. cit., 41.12: όρμά καθ’ ημών ρωσική πανοπλία. On John Geometres see Kazhdan, 

Byzantine Literature II, 249-272.

60. Aik. Christophilopoulou, Βυζαντινή 'Ιστορία B2 (867-1081), Thessalonica 1997,134,140-142.
61. See, for instance, the image of the Russians in the 9th century Life of St. George of 

Amastris, ed. V. Vasil’evskij, in Russko-vizantijskija issledovanija 2, St. Petersburg 1893, 1-73 
(Corrections by P. Nikitin, in Zapiski Imper. Akad. Nayk, 8, I. 1, St. Petersburg 1895, 27-51) = V. 
Vasil’evskij, Trudy III, Petrograd 1915, § 43, 64: έφοδος 5έ ήν βαρβάρων των Ρώς, έθνους ώς πάντες 

ίσασιν, ώμοτάτου καί άπηνοΰς καί μηδέν έπιφερομένου φιλανθρωπίας λείψανον. Θηριώδεις τε τοΐς 

τρόποις, άπάνθρωπον τοΐς έργοις.
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people, as part of an enemy’s «barbarian» image62. We could provide more 
examples, but the conclusion would always be that animal imagery applied 
as needed to foreign people, using the lexical conventions appropriate at the 
time, since the target of the terms used was not the foreigners as such but 
the Byzantine public, incidentally, however, the use of animal imagery for 
foreigners could reinforce stereotyped images, which in turn could again be 
used in the context of middle-Byzantine politics.

I 2. Terms pertaining to individual animals
These terms, relating to particular persons, were the most common in 

Byzantine politics; they belonged to several sub-categories often by antithetic 
pairs, according to their positive or negative function:

i. The «brave»/«good» animals (e.g. the lion-protector or the wolf/ 
soldier) as opposed to the «dangerous» animals, predators and carnivore 
animals (e.g. lions, wolves, dogs), often used as metaphors alluding to the 
rage, the rapacious character or the arrogance of an opponent.

ii. The «wise» animals (e.g. serpents, elephants), as opposed to the 
«wicked» animals (e. g. foxes, serpents/adders, chameleons) often alluding 
to the covetousness, duplicity and cruelty as well as the false/treacherous/ 
heretical views of an opponent.

iii. The «weak, modest and good» animals (e.g. bees, lambs, sometimes 
even arachnids63) as opposed both to the «dangerous» and to the «wicked» but 
also to the «unclean» ones. The «unclean» animals, perceived as such because 
of their feeding habits (e.g. pigs, swine, camels, jackals), usually alluded to the 
false/heretical doctrines or the gluttony of an opponent.

62. See, as an example, the unnamed enemies, whose ambushes a disciple of St. Gregory 
the Decapolite and his companion evaded by taking ship from Maroneia to Constantinople 
according to the Life of the saint, see F. Dvornik (ed.), Saint Grégoire le Décapolite et les Slaves 

Macédoniens au IXe siècle (henceforth: Life of St. Gregory the Decapolite), Paris 1926, § 19, 63.7-8 6 = 
G. Makris (ed.), Ignatios Diakonos und die Vita des Hi. Gregorios Dekapolites [Byzantinisches Archiv 
17], Stuttgart-Leipzig 1997 (henceforth: Makris, Gregorios Dekapolites) 52. 27-28, 114: Διελθόντες 
Ss την Μαρώνειαν καί πλοίω έπιβάντες παρήλθομεν μεταξύ των έκεϊσε θηρευόντων εχθρών...

63. Theodore of Studios (Letters, vol. 2, 224, letter no 106.32: είμί yàp άράχνης άδρανέστερος) 

presented himself as weaker than the proverbial spider when confronted with the pressure and 
menaces of the political power. This however could also be constructed as an indirect menace 
since the weak spider could entrap more powerful enemies.
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iv. The exotic, exalted, fantastic and imaginary animals (e.g. hippo 
centaurs), already in fashion in the previous centuries by the writings of 
Timotheus of Gaza64, as opposed to the humble, slow, bastard animals (e.g. 
ants, donkeys, mules) alluding to the idiotic nature or the permissiveness of 
the opponent.

V. Any given combination of the above.
As evidenced above by the first antithetic pair, animal imagery 

terminology was rather ambivalent; its use in middle Byzantine politics was 
driven more by its function, which, although neutral originally, could acquire 
in the context of the Byzantine political life either a positive or a negative 
value, and sometimes, depending on the use by opposing groups, both at 
the same time. In other words, what differentiated a political use of animal 
imagery terms from other uses was not the substance of their meaning which 
stemmed both from practical considerations and observations as well as 
from broad-based literary sources but most specifically their function in the 
political life.

Terminology pertaining to wicked animals as the serpent, for instance, 
if used in a counter-propaganda context against an emperor, could, by logic 
of association insinuating false beliefs and devilish heresy, have a disastrous 
effect on the image of that emperor, since it attacked his orthodoxy that is one 
of the legitimizing bases of the imperial power. Similarly, animal terminology 
for foreign people mostly used a particular animal type: the dangerous or 
wicked animals, that is, those that could contrast with the perception of the 
Byzantines for themselves, probably with the effect of boosting their self - 
confidence, especially in times of conflict. Within the same context we should 
raise the question: was there a particular type of animal that the relevant 
terminology in its political usage linked to a particular type of opponent, be 
he an emperor or a representative of the opposition to state politics?

II. Animal imagery in middle-byzantine politics

III. The animal background in the iconoclast/iconophile argumentation
As is well known, the debate on Christ being circumscribable and 

therefore whether possible to be depicted or not was the dominant one

64. F. S. Bodenheimer - A. Rabinowitz, Timotheus of Gaza On Animals. Fragments of a Byzantine 
Paraphrase of an Animal-Book of the 5th century AD, Paris-Leiden 1949.
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during the iconoclast controversy. In this debate animals played a role as well, 
linking it to the argumentation on idolatry.

Indeed, by the eighth century, when the iconoclast controver
sy officially broke out65, animals held, in the wake of the Old Testa
ment66, place of pride in the Christian response against idolatry. Iconoclast 
argumentation did not fail to point out the Biblical prohibition of iconic 
representation of the sacred67 despite the fact that in Greek the word είκών/ 
icon referred to any image whatsoever, any product of the visual arts68. 
Iconophile apologists took up this argumentation, adapting it to the new 
context69, whereby the representation of animals simply as animals was not 
prohibited; on the contrary, the symbolic interpretation of animal represen
tations was quite widespread although it had produced criticism even before

65. On the beginning of Iconoclasm and its official declaration (726.730AD), see among 
others, M. Anastos, Leo Ill’s Edict against the images in the year 726-727 and Italo-Byzantine 
relations between 726 and 730, BF 3 (1968), 5-41; P. Yannopoulos, Aux origines de l’iconoclasme: 
une affaire doctrinale ou une affaire politique?, in J. Noret (ed.), La spiritualité de l’univers byzantin 
dans le Verbe et l’image. Hommages offerts à Edmond Voordeckers [instrumenta Patristica 30], 1997, 
371-384; and in a more general context, G. Ostrogorsky, Histoire de l’Etat byzantin (fr. transi, by 
J. Gouillard), Paris 1956, reprint.1977, 190; II. Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des 

Theophanes: Quellenkritish-historischer Kommentar zu den Jahren 715-813 (Berliner byzantinistische 
Arbeiten 57), Berlin 1991 lllff, and more recently J.-Cl. Cheynet, Le monde Byzantin IL L’empire 
byzantin 641-1204, Paris 2006,13 and 90-91, with recent bibliography.

66. Exod. 20, 4; Dt. 5, 6-8.
67. Textus Byzantines ad Iconomachiam pertinentes in usum academicum, ed. H. Hennephof, 

Textus, fsc. 1, Leiden 1969,56, fragment 178, quote from the third πεϋσις by emperor Constantine 
V: Γέγραπται. Ού ποιήσεις παντός ομοίωμα όσα έν τω ούρανω άνω καί όσα έντή γή κάτω καί όσα έν 
τοΐς ϋδασιν ύποκάτω τής γης καί διά τούτο ούκ έξόν είκονίζειν τον Χριστόν, Ibidem, 57, fr. 182: on καί 
θηρίων καί κτηνών καί όρνεων καί έτέρων ζώων εικόνας έν αύτοίς θεώμεθα, καί τά μέν ιερά ώς ιερά 

προσκυνοΰμεν άλλ’ ούχί καί ταΰτά γε δι’ εκείνα. Οϋτω καν εικόνα Χριστού όρώμεν, τό ιερόν, ού την 

εικόνα προσκυνοΰμεν καί διά ταϋτα ουδέ έκτος τούτων (των άγιων οίκων) προσκυνητέα ή είκών.

68. R. Cormack, Writing in Cold. Byzantine Society and its Icons, London 1985, 11. On the 
differences between the various forms of reference to iconic representations, see A. Wharton, 

Icon, Idol, Token and Fetish, in R. Cormack - L. James - A. Eastmond (eds), Icon and Word. The Power 

of Images in Byzantium, Aldershot 2003, 3-12.
69. As did for instance the arguments in the Life of Patriarch Nicephorus (see above, note 

39), 172-173; Engl, transi, and comm, by E. A. Fisher, in Talbot, Defenders of Images (see above, 
note 12), 25-142, esp. 83-84. See also J. Gouillard, Art et littérature théologique à Byzance le 
lendemain de la querelle des images, Cahiers de Civilisation Médiévale 12 (1969), 1-13.
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the outbreak of Iconoclasm70; what was prohibited was their worship. As was 
often underlined by the Church Fathers71 by contrast, ancient religions of
fered to their worshippers (who in their blindness accepted them) images 
of animals, even lowly bats as gods. This perception served to underline the 
superiority of the Christian faith over paganism but obviously it did not mean 
that animals were viewed exclusively in a negative way. On the contrary, even 
as «dumb animals» they were present at the birth of the Saviour; they were 
accepted as such in a symbolic representation of nature’s witnessing the 
event72.

Similarly animals formed part of the traditional image of the Creation 
of the World and iconophile writers such as patriarch Nicephorus I, did not 
fail to explore this connection. Their writings used the Biblical image of the 
beasts, part and parcel of the traditional image for the World Creation, as 
opposed to man created in the Image of God73, in their argumentation for the 
possibility of Christ to be circumscribed in his tangible nature inseparable 
from the divine one74. Thus, several types of animals belonging to Scriptural 
tradition were re-deployed in order to be part of the iconoclast versus 
iconophile argumentation. The Biblical twelve brazen oxen seen as a kind of 
pre-figuration of the twelve Apostles75 is an example of this tendency.

70. On the impact of arguments dealing with the representation of holy figures, especially 
Christ himself in a symbolic animal form (which as maintained already by the Quinisext 
Council of 692 obscured the truth of the New Testament) versus the one in human form, on the 
Byzantine visual arts, as well as the relevant iconoclast argumentation see R. Cormack, Writing 

in Gold, op. cit., 95-140, esp. 99-101.
71. As for instance Theodoret of Cyrrhus in his Commentary on Isaiah, see J.-N. Guinot, 

L’exégèse de Théodoret de Cyr, Paris 1995, 478. It is also interesting to note that middle Byzantine 
writers such as Ignatios the Deacon, the biographer of patriarch Nicephore, in their defense of 
the Christian faith used animals in order to attack ancient religions. They mostly targeted the 
Egyptian religion in the form of the pagan religious syncretism of Late Antiquity, accusing it of 
promoting the worship of animals as Gods, in particular dogs, bulls and composite creatures. 
See Life of Patriarch Nicephorus, 173; Talbot, Defenders of Images, 84-85.

72. The Letter of the Three Patriarchs to Emperor Theophilos and related texts, ed. J. A. Munitiz - J. 
Chrysostomides, - E. Harvalia-Crook - Ch. Dendrinos, Camberley 1997 (henceforth: Letter of the Three 

Patriarchs), 27.10, § 6f.
73. See for instance Patriarch Nicephorus, Antirrheticus III, PG 100, 412-424.
74. See similar arguments in Letter of the Three Patriarchs, 29-33, §7a-7e.
75. Life of Patriarch Nicephorus, 176.7-8; Talbot, Defenders of Images, 88.
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Animal representations in art were commonplace76. In fact, iconophile 
texts use such representations in their argumentation against iconoclasts 
accusing them of replacing images of Christ and the saints by their preferred 
ones such as pictures of landscapes teaming with animals. By the same token, 
they also bear witness to the fact, already pointed out in the iconoclast 
arguments77, that this kind of church decoration was far from rare78. Thus, 
in the Life of St Stephen the Younger for example, the iconoclast emperor 
Constantine V is presented as having redecorated the Church of the Virgin at 
Blachernae with animal scenes representing green landscapes with birds and 
all kinds of beasts, in particular cranes, peacocks79 etc, a type of floral mosaic 
decoration quite common around and in the background of religious scenes 
already in early Christian churches80. Although iconophile argumentation 
ascribed to these scenes a purely «secular» context, a symbolic interpretation, 
easily understood by the Byzantine public in the wake of the early Christian 
animal symbolism, is also probable. Of particular relevance for such animal 
decoration are the paintings of a wide variety of birds decorating the Canon 
Tables in the Armenian Gospel Iconographie tradition81. Although the most

76. R. Cormack, The Arts during the Age of Iconoclasm, in A. Bryer - J. Herrin (eds), 
Iconoclasm, Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies (Birmingham March 

1975), Birmingham 1977, 35-44, esp. 38, 41-42.
77. Hennephof, Textus (see above, note 67), 57, frag. 182.
78. Analysis by A. Grabar, L’iconoclasme byzantin. Dossier archéologique, Paris 1957, 143ff, 

165ff, 177ff; C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Englmood Cliffs, New Jersey 1972 
repr. Toronto 1986,149-177.

79. Life of St. Stephen the Younger (see above, note 15), § 29, p. 127.4-5: δένδρα καί όρνεα 
παντοΐα, θηρία τε καί άλλα τινά εγκύκλια διά κισσοφύλλων, γερανών τε καί κορωνών καί ταώνων 

ταύτην περιμουσώσας... On the difficulties concerning the dating of this type of floral decoration 
which could also be a previous one as it was common in Early Christian times, see the comments 
by M.-Fr. Auzépy, ibidem, 222 and note 206. On the aniconic decoration and its linkage (or lack 
of, since aniconic decoration could relate to other considerations such as a lack of funds or 
of finding competent artists, especially in the provinces) to iconoclast ideology and building 
programs see R. Ousterhout, The Architecture of Iconoclasm. The Buildings, in L. Brubaker - J. 
Haldon (eds), Byzantium in the Iconoclast era (ca 680-850): The sources. An annotated Survey, Aldershot 
2001, 4-5, 24-26 with relevant bibliography.

80. For a survey of examples of iconoclast decoration and a discussion of the textual 
evidence see recently, R. Ousterhout, op. cit., 29.

81. T. Mathews - A. K. Sanjian, Armenian Gospel Iconography: The Tradition of the Glajor Gospel, 
Washington DC 1991,166-176, esp. 175. For a general overview of Armenian-Byzantine relations 
at the time see, recently, G. Dédéyan, L’Arménie des IXe-XIe siècles: vie politique et religieuse, in
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relevant examples are those of the Canon Tables decoration of an Armenian 
manuscript dated around 130082, the production of these bird decorations 
was based on an early 8th - century Armenian theoretical interpretation 
of the Canon Tables decoration, that is simultaneously with the appearance 
of Iconoclasm. Thus it is highly important for comparison purposes as a 
surviving example of a similar Byzantine theoretical interpretation of animal 
symbolism. The (abundant in the Armenian case) positive symbolism of such 
decoration is not to be denied. The decoration of the Armenian Canon tables 
comprises several kinds of birds (partridges, magpies cocks, peacocks, doves 
etc) the symbolism of which83, ranges from harlots to paradisiacal purity 
and from gifts of the Holy Ghost and angelic spirits to symbols of human 
salvation.

Even more commonplace were scriptural expressions on animal imagery 
which were supported by relevant practical observations, (as for instance 
the dolphins or the expelled «famished dogs at dusk84» which was a common 
metaphor for heretics and enemies expelled from the Church). Other common 
scriptural expressions consisted in the metaphor of the «fox driven out of the 
ecclesiastical vineyard»85, which was based on Old Testament writings, or in 
the comparison of time passing to the flying of a bird86. Needless to point 
out, the political exploitation of the imagery of the fox driven out of the 
vineyard could easily be turned against enemies of Church and State, both 
from the iconoclast and from the iconophile point of view. Also, the image 
of the bird and time flying was further elaborated in a different context, that

J.-P. Mahé - Borghos Levon Zekiyan (eds), Saint Grégoire de Narek, Théologien et Mystique, Rome 2006, 

17-31.
82. Mathews - Sanjian, op. cit., 2.
83. Ibidem, 170.
84. Letter of the Three Patriarchs, Alternative Ending2, 93.13-14 §6.
85. Letter of the Three Patriarchs, Alternative Ending2, 91.14 §4. On the symbolic 

representations of the vines see D. Maliardo, Le vite negli antichi monumenti cristiani di Napoli 
e della Campania, Rivista di Archeologia Cristiana 25 (1949), 73-103; For a survey of the biblical 
image of the vineyard, its significance as the Church and the Christian Empire, as well as its 
political exploitation see I. Anagnostakis, Paroinia en pourpre: le pouvoir du vin et l’ivresse du 
pouvoir à Byzance, in Olio e vino nell’alto Medioevo (Spoleto, 20-26.04.06), SCIAM 54 (2007), 897-953, 
esp. 906-907, with patristic literature and relevant bibliography. Also, Idem, Ο βυζαντινός σινικός 

πολιτισμός, Athens 2008,13-14, as well as Idem, The Fence, the wild Boar and the Bear (in Greek), 
in this voi.

86. Letter of the Three Patriarchs, Alternative Ending2,117.4. §42.
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of a prophecy on the brevity of time in the Life of St. Ioannikios by Petros. The 
author compared through the saint, quite poetically, the limited time that 
Stavrakios would reign alone (August-September 811) to the sweet song of a 
bird which is cut down by a hawk87, thus indirectly declaring himself for that 
ill-fated emperor and, incidentally, moving his reader to sympathy.

It is interesting to note that similar expressions out of the anti-heretical 
argumentation of the first Christian centuries comparing heretical teachings 
to the venom of serpents88 or to cobwebs, that is traps (and by extension their 
adherents to arachnids and their victims to insects) and exhorting people to 
beware of them as a lion the cage or as a baby leopard a hunter’s net were 
hardly rare in the iconoclast controversy89, with accusations of heresy being 
continuously leveled from each side against the other90. Animal imagery out 
of anti heretic argumentation and of traditional/biblical images was pushed, 
(through the excessive exploitation of the relevant Old Testament topical 
citations mostly by iconoclasts91, or as an answer to it), to the forefront of 
the debate. As a consequence, the terminology of animal imagery supplied 
slogans and propaganda images both positively and negatively, the impact of 
which outlasted the iconoclast era.

II 2. The positive function of animal imagery
Animals were continuously present in Byzantine literary and spiritual 

life. Furthermore due to formal representations, (as at least up to Iconoclasm 
those of the Lamb symbol of Christ92 or the ones used as symbols of the

87. Life of St. Ioannikios (by Petros, see above, note 12), § 15,392B; Talbot, Defenders of Images,

269.
88. See, for instance, Epiphanius of Salamis, Adversus Haereses, PC 42, 53C.
89. Letter of the Three patriarchs, Alternative Ending2,123.10-11 §54.
90. For a survey of this type of accusation see N.-C. Koutrakou, La Propagande impériale 

byzantine. Persuasion et reaction, Athens 1994, 282-294.
91. M.-Fr. Auzépy, L’analyse littéraire et l’historien. L’exemple des Vies de saints ico

noclastes, Bsl 53 (1992), 57-67, esp. 58-59.
92. See the analysis by R. Cormack, Writing in Gold (see above, note 68), 99-101, discussing 

an excellent example of such symbolic art in the central ivory panel of the mid-sixth century 
throne of Maximian archbishop of Ravenna on which John the Baptist displays a disk with 
Christ as Lamb; Reference to such formal representations was also made in context of the 
iconoclast versus iconophile debates, of which they constituted an essential part. Thus the 
Old Man of the Nouthesia text claimed that the altar of the «Unknown God» on the basis of
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four Evangelists as the lion for St. Mark and the eagle for St. John, not to 
speak of the tamed lions of St Jerome and St. Hieronymus93) animals also 
held a positive symbolic meaning in Christian thought. Due to the linkage 
between imperial/political power and religious power, Byzantine political 
differences, after all, were often expressed through religious arguments and 
theological/doctrinal disputes often found an outlet in political dissidences 
-if not outright conflict- and vice versa94. On this basis the connection with 
the positive symbolism allowed for the positive use of the terminology of 
animal imagery in the political life of the empire. However, not surprisingly, 
the positive animal symbolic representations, in particular those of Holy 
figures and Christ himself, (with the exception of the Tetramorphs for the 
four Evangelists), viewed as associated with iconoclast ideology receded 
notably after the Iconoclasm95.

Predominant in the positive use was the imagery of the brave and sage 
animals, the lion and serpent in particular, following both the Old Testament 
and the Physiologus tradition, with the lion being in the popular perception 
the king of animals96. This was further supported by biblical quotations such 
as «the wrath of a king is the wrath of a lion»97. Following this tradition, the 
lion image in particular as a leader’s image was constantly in use in Byzantine 
politics.

which Christianity was preached to the Athenians had a representation of the Lamb of God. See 
Nouthesia (see above, note 34), 711-712,179: THv yap έν τω μαρμάρω τετυπωμένος ό άμνός τοϋ θεοΰ 

ον ’Ιωάννης δεικνύς, βοών ού παύεται: ϊδε ό άμνός τοΰ Θεοΰ ..., a citation that referred to the Acts 
of the Apostles, 17, 22-23. Such examples of iconic representations dating back to the origins 
of Christianity were part and parcel of the Iconophiles’s appeal to Tradition and Past in order 
to justify their views.

93. See above, note 19.
94. H. G. Beck, Das byzantinische Jahrtausend, Munich 1978, 87-108, esp. 106, Greek transi. 

Athens 1990, 119-146, esp. 143. C. Mango, The Empire of New Rome, London 1980, Greek transi. 
Athens 1990,125.

95. Maguire, Other Icons (see above, note 47), 95-96.
96. Sbordone, Physiologus, 1; D. Kaimakis, Der Physiologus nach der ersten Redaktion, Meisenheim 

am Glan 1974 (henceforth: Kaimakis, Physiologus), 1, 6a-6ß: άρξώμεθα λαλεΐν περί τοΰ λέοντος τοΰ 
βασιλέως των θηρίων/άρξώμεθα λαλήσαι περί τοΰ λέοντος τοΰ βασιλέως των θηρίων ήτοι ζώων.

97. E. Kurtz, Zwei griechische Texte über die Heiligen Theophano, die Gemahlin Kaisers 
Leo VI, Zapiski Imper. Akad. Nayk S. Petersb. go istoriko-filologiceskogo otdelenija, VIII sen, 3, 2 (1898), 
1-24, esp. 9.30-31 : ön οργή βασιλέως ώς όρμή λέοντος. The reference here is to the wrath of 
emperor Basil I against his son and heir, later emperor Leo VI.
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An example that clearly illustrates this point is the one of Leo V the 
Armenian. He took advantage of the legend and the rhetorical tradition 
surrounding the name Leo (= lion) in order to prepare the coup that would bring 
him to the throne. While being a general under Michael I, (813-815) he seized 
the moment during the Byzantine defeat in the wars against the Bulgarians 
and incited the soldiers against the emperor, asking them «whether it was 
good that a deer, as the fable put it, should be the master of lions»98. Needless 
to say, the animal imagery in this case combined both positive and negative 
functions, although from the responsible party’s point of view, the positive 
function was the predominant one; it opposed to the brave lion’s image the 
image of a coward, represented by the deer that was identified with the then 
emperor Michael I displaying a kind of deer like timidity in front of the enemy. 
The contrast with the military and soldiery value of a lion, who, (as indicated 
by his own name Leo=lion) was identified with Leo the Armenian himself was 
self-explanatory and the propaganda value of such a slogan, especially in a 
soldiery milieu, was not to be denied99. Furthermore this usage took advantage 
of a well known proverb of the same, rather self explanatory meaning. Less 
than a century later emperor Leo VI in his Tactica made reference to the 
relevant proverb in a casual way, which hints of its popularity in a military 
context100. The Hortatory Chapters addressed to Leo VI by his father Basil I and 
most probably composed by patriarch Photius in the late ninth century101 
made use of the same traditionally positive image of the lion, king of animals 
by virtue of its force (as well as the eagle image) as a parallel for the emperor/ 
man ruler of everything by virtue of his reason102. The king of animals was,

98. Theophanes Continuatus, 16.4-7: ό 8ε καιρού λαβόμενος επιτηδείου, τον στρατιώτην όχλον 

ήρέθιζέ τε καί βλάσφημα τινα ριπτειν κατά τού βασιλέως ήνάγκαζε, καί μη αν ελαφον, εκείνο 8ή τού 

μύθου, ήγεΐσθαι λεόντων καλόν ελεγεν είναι.

99. N. Koutrakou, Βυζαντινή πολιτική ιδεολογία και προπαγάνδα. Μετασχηματισμοί θέσεις 
και αντιθέσεις. Το παράδειγμα του Λέοντος Ε' Αρμενίου (813-820), Ίστωρ 3 (1991), 85-91, esp. 

88-89.
100. Leonis Taktica, PG 107, Constitutio II, 693C = Dennis, Taktika, Constitutio II, 32.220-221, 

36: ...ώς &v κατά την παροιμίαν μη ελαφοι λεόντων άρχωσιν άλλα λέοντες έλάφων.
101. Hunger, Hochsprachliche Literatur, Greek transi, vol. 1, 250-251. See also A. Markopoulos, 

Autour des Chapitres Parénétiques de Basile 1er, ΕΥΨΥΧΙΑ, Mélanges Offerts à Hélène Ahrweiler, Paris 
1998, vol. 2,469-479.

102. Hortatory Chapters, PG 107, XXI-LVI, esp. LUI D. Λέοντος μεν γάρ τό άρχικόν έν θηρίοις, 
ώς ό λόγος, ή δύναμις...
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following the Book of Proverbs103, compared to the earthly emperors104 and vice 
versa. This kind of association was almost compulsory for an emperor by the 
name of Leon. For example, a 10th century poem in politic verse composed 
after the emperor’s death called the erudite, «sage» emperor Leo VI a lion 
who «fastened (his) lion’s gaze, unswerving to the heavenly Lord» and «the 
roar of his repentant groans subdued (his) foes in battle» thus giving him 
the image of his namesake beast even in the face of God105. Obviously, in 
such cases the lion was not to be assumed as a ferocious feared beast but as a 
brave/wise protector of the empire, worthy of the throne. The lion/protector 
image was thus linked to the legitimacy of the leader, judged worthy to rule, 
with the tacit understanding that this judgment coincided with the divine 
one. In the case of emperors of known military bravery such as Nicephore II 
Phocas or John I Tzimiskes in the tenth century the use of the lion- parallel 
is a typical commonplace. For instance, the history of Leo the Deacon reports 
an exchange of messages sent by general Bardas Scleros to the rebel Bardas 
Phocas and the latter’s reply during the reign of John Tzimiskes in which both 
the reigning emperor and the previous one Nicephore II Phocas, uncle of the 
rebel are designated as lions. Tzimiskes, the reigning emperor is introduced 
by reference to well known proverb as a sleeping lion to which the rebellion 
of Bardas Phocas served as a pinch106. Similarly, the rebel Bardas Phocas in 
his reply chose to castigate the emperor for the murder of his benefactor 
and predecessor calling him impious and accursed, while it is the murdered 
emperor Nicephore II Phocas that is this time presented as a sleeping lion

103. Prov. 20, 2: Ού διαφέρει άπειλή βασιλέως θυμοΰ λέοντος.
104. St. Euphémie de Chalcédoine, ed. F. Halkin, Brussels 1965, Speech on the finding of the 

remains of St. Euphemia, by Constantin ofTios, 103 §15: θυμός γάρ βασιλέως ώς θυμός λέοντος. The 
author quoted in this instance the bishop of Lemnos trying to appease his flock angry on the 
translation of the relics of «their» saint to Constantinople during Tarasius’s patriarchate and 
to persuade them not to oppose the imperial will.

105. I. SevCenko, Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid 
Manuscript of Scylitzes, DOP 23-24 (1969-70), 185-228, esp. 202, 204.

106. Leo the Deacon, History, VII, 4, 118.8-9: εις κενόν ήπατήθης, πατρίκιε, λέοντα νύσσων 

κοιμώμενον, τόν άήττητον αύτοκράτορα... On this person and the rebellion in question see J-C. 
Cheynet, Pouvoir et Constatations à Byzance Xe-XIIe s., Paris 1990, 24-25. On Bardas Phocas and the 
Phocas family see Idem, La société Byzantine. L’apport des sceaux, Paris 2008, vol. 2, 473-497, esp. 
488-490 and on Bardas Skleros and the Skleroi family, see W. Seibt, DieSkleroi. Eineprosopographisch- 
sigillographische Studie, Vienna 1976.
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murdered in his sleep107. In both cases the lion imagery conveyed the message 
of a brave leader/protector as a legitimizing factor for the imperial power 
and was used to reinforce each general’s position pro or contra the reigning 

emperor.
The parallel emperor/lion had a specific value in the framework of the 

legitimacy of the imperial power. Liutprand’s challenging the Byzantine 
interpretation of a prophecy according to which «the lion —that is the 
Byzantine emperor— and its whelp —the king of the Franks— shall together in 
these days drive out the wild ass, that is the African king of the Saracens» is a 
case in point. The bishop of Cremona challenged the Byzantine interpretation 
both as to the lion/emperor image used to reinforce the emperor’s leading 
position and as to the lion/whelp image conferring legitimacy in the 
framework of dynastic propaganda. He further linked the images of the lion 
and its whelp not with Nicephorus Phocas and Otto I but with Otto I and Otto 
II, father and son. Quite the contrary Liutprand’s animal image for emperor 
Nicephorus is that of a fox, «lying, crafty, without pity, sly as a fox, proud, 
falsely humble»108. Thus Liutprand both denied to the Byzantine emperor the 
place of «leonine» leadership he assumed in the symbolic hierarchical World 
Order of the «Family of princes» and by implication the global role of the 
Byzantine empire109 and his right to be acknowledged as a legitimate lion/ 
emperor of the Romans.

Thus the positive function of the lion animal terminology could be 
reinforced by its withholding. The relevant comments of the author of the 
Life of St.John ofPsicha, written after the Restoration of the cult of Icons110 
about Leo V suggest a similar use: the iconophile hagiographer, judging the

107. Leo the Deacon, 119.9-10: τον μέν αύτοκράτορα καί θειον έμόν, ενεργέτην δε αύτοΰ, 
κοιμώμενον λέοντα, κτείνας άνηλεώς...

108. Liutprand of Cremona, Relatio de Legatione Constantinopolitana, ed. C. B. Hase, Bonn 1828, 
following Leo the Deacon, 343-373, esp. 360-361: Graecorum rex (...) mendax, dolosus, immisericors, 
vulpinus, superbus, falso humilis..., English transi, by E. F. Henderson, Select Historical Documents of 
the Middle Ages, London 1910, 440-477, esp. 461-462: Internet Medieval Source Book, halsall@ 
murray.fordham.edu.

109. F. Dölger, Die «Familie der Könige» im Mittelalter, in Byzanz und die europäischen 
Staatenwelt, Ettal 1953, 34-69; T. Lounghis, Η Ιδεολογία της Βυζαντινής ιστοριογραφίας, Athens 1993, 

128.
110. life of St. John ofPsicha, ed. P. Van den Ven, La vie grecque de S. Jean le Psichaite sous le 

règne de Léon l’Arménien (813-820), Le Muséon, NS 3,1902 (henceforth: Life of St.John ofPsicha), 

97-125, esp. 98.
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emperor on his ecclesiastical policy was adamant in stressing that Leo V was 
not worthy of the name of «lion»; où yàp εστιν άξιος τη τοΰ λέοντος τιμάσθαι 
προσηγορία111, thus indirectly confirming the importance of the use of the lion 
animal imagery by Leo V himself. His needing to attack this image specifically 
meant that the impact of the brave lion animal terminology by the iconoclast 
emperor of that name was considerable and outlived him. The author 
elaborates on the lion-theme as the most forceful (δραστικώτατον) of the 
beasts, but a beast that nevertheless obeys the laws of natural order. Should it 
not obey, then the lion becomes the image of pride itself that dares the divine 
order of things. The emperor of the same name however, ύπερβάς τα μέτρα της 
άταξίας τολμά112 went beyond that and dared, by his iconoclast policy, to move 
against the «taxis»113 the natural, God-decided Order of things that prevailed 
in the Byzantine perception. By doing so, Leo V made himself subject to a 
kind of transformation changing his human nature, a nature that was one in 
God’s image, to a beastly one, assuming the nature of an unreasoning horse114. 
Thus the hagiographer, applying the logic of opposition, turned a positive 
animal image into a negative one. The animal terms involved were used with 
an explicit political purpose that exploited the connotations of both lion and 
horse, associated in their negation with particular sins such as unreasonable 
pride and posturing.

The antithetical scheme mentioned above was predominant in cases in 
which this positive function served, by contrast, using the logic of opposition, 
to emphasize a negative use of animal imagery for an opponent. By also 
embracing the group animal imagery this antithetical function followed 
the biblical use of opposing Christians presented as sheep to non-Christians 
presented as wild or wicked beasts. Thus the author of the Nouthesia quoted 
Christ calling those who had not been baptised «lions, leopards, wolves, 
nations and adders», and ranged iconoclast heretics with them115. Also, Saint 
Stephen rhe Younger is often compared in his Life to benign, beautiful and

111. Life of St. John ofPsicha, 113.7-8.
112. Life of St. John ofPsicha, 113.12.
113. On the central place of the concept of «order» (taxis) in the Byzantine thought world 

see H. Ahrweiler, L’idéologie politique de l’empire byzantin, Paris 1975, Greek transi, by T. Dracopoulou 

Athens 19772, 148-168.
114. Life of St. John ofPsicha, 113.14-15: ó w κατ’ εικόνα Θεού εις ιππέων μεταβαλών είδος καί 

τοίς κτηνεσιν ομοίως τροφής έμφορούμενος άλογου...

115. Nouthesia (see above, note 34), 165. 345.
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useful animals, in contrast to the ferocity of his iconoclast opponents. Deer, 
lambs, bees, sheep and such animals were used as metaphors or in comparison 
to the saint and his disciples while the iconoclasts were compared to wild 
beasts, destroyers, lions and wolves. For example, the iconophile monks of Mt 
Auxentius coming to present their respects to the mentor of the saint, recently 
deceased, are presented, in a commonly used metaphor as deer coming to 
the fountain to water116. In the same way, Stephen the Younger himself when 
he took up residence closeted in a cave is presented in the manner of a bee 
preparing its honey in a bee-hive117.

These metaphors were obviously hagiographical commonplaces. 
Nevertheless, their frequent use, in hagiographical literary production of 
the iconoclast era, coupled with the virulence of the use of animal names 
in a negative way for their opponents, acquired clear political implications, 
serving to destroy the opponent’s image and outlived the Restoration of the 
cult of Icons.

To come back to the positive lion image, it could also serve other political 
functions than boosting the imperial image, being applied to persons outside 
the imperial precinct and/or to its detriment. Thus the positive lion image 
also functioned for an emperor’s opponents, probably as a response to the 
appropriation of the lion imagery by emperors bearing the name of Leo such 
as Leo V for their propaganda messages. The author of the Life of St Ioannikios 
for instance, following Old Testament citations, endowed his hero with 
the «confidence of a lion»118 in his battle against a horde of demons which

116. Life of St. Stephen the Younger, §17,107-108. The image of the sheep/people coming 
to the spring of Christianity and wisdom was a traditional one and its use in the Life put the 
iconophile mentor of the saint in line with the direct succession of the Apostolic Church, while 
implying the opposite for his iconoclast opponents. A similar use occurred in the Life of St. 
Ioannikios (by Petros, see above, note 12), §23, 397A, where the saint had a dream featuring 
blind sheep being cured after drinking water from a spring that an angelic vision identified 
with the Mother of God, the Living Spring. The saint afterwards decided to erect a church 
dedicated to the Mother of God in the location. This symbolic use of the blind sheep and the 
spring might also hide an attempt by the hagiographer to introduce his hero in the debate 
surrounding the Mother of God during the iconoclast controversy as a supporter of the Virgin. 
The iconophile undertones of the story could also imply an attempt to preempt doubts as to 
the saint’s iconophile affiliations.

117. Life of St. Stephen the Younger, §17,109.23-25: μελίσσης yap τρόπω.
118. Proverbs, 28,1: δίκαιος δέ ώσπερ λέων πέποιθε.
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had assumed the appearance of horse and foot soldiers in iron armour119, 
and probably alluded to real iconoclast army elements. This time the lion 
image identified positively with an opponent of the imperial power, while 
the imperial principal basis of strength, the army itself, was presented as an 
army of demons; stressing the point to the outmost in the logic of opposition, 
the image could also point to the imperial iconoclast power as the chief of 
demons.

In this line of thought, the lion, proverbially recognised as such by his 
smallest feature, that is one of its claws, was a common metaphor in politics, 
acknowledging a person’s worth as a leader in his field. Ignatius the Deacon, 
in his Life of Patriarch Nicephorus used this proverbial lion-image in order to 
present his hero as the leading figure of the iconophile opposition in the second 
outbreak of iconoclasm; following the topos of modesty120 he compared himself 
to a beast121, using a biblical imagery in order to underline his inadequacy to 
the task of writing the patriarch’s Life. Furthermore he asserted that he would 
make his hero known to his readers through a small part of Nicephorus’s 
accomplishments, making the whole known by means of a part, like a lion 
by means of its claws122. Obviously, it was a commonplace use of a well known 
ancient proverb; nevertheless, its use linked on purpose the patriarch to the 
image of a lion in the reader’s perception. This was further elaborated by 
Nicephorus’s biographer, when, describing his hero’s death, after his expulsion 
from the patriarchal office by the iconoclasts, he compared his iconoclast 
opponents who rejoiced at the announcement of his passing to «jackals and 
foxes and any other creature notable for cowardice that are unable to bring 
themselves to look upon lions as they leap and very much prefer in general 
not to hear their roar even from afar, least of all when <that roar> contributes 
to <the lion’s act of> noble daring. Thus the cowering creatures of heresy 
cringed at the leonine confidence of the saint’s tongue while he yet lived...»123. 
In this case the function of animal imagery had a clear political implication. It

119. Life of St. Ioannikios (by Petros), §21, 395-396A.
120. Th. Pratsch, Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer 

Zeit, Berlin-New York 2005, 22-23, 29-30.
121. Life of Patriarch Nicephorus (see above, note 39), 140.12: θηριώδης tfj τόλμη δεικνύμενος; 

Talbot, Defenders of Images (see above, note 12), 42.
122. Life of Patriarch Nicephorus 145.3; Talbot, Defenders of Images, 47 and note 79.
123. Life of Patriarch Nicephorus 214.32-33: to λεόντειου καί πεποιθός τής τοΰ άγιου γλώττης·, 

Talbot, Defenders of Images, 138.
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conveyed a positive message concerning the iconophile faction: that of a lion 
as a Church leader and teacher with an explicit comparison of his (orthodox) 
teachings with a lion’s roar bringing confusion to heretics, in this case the 
iconoclasts. It confirmed him as in his leadership position as the chief figure 
that defended orthodox, that is iconophile, doctrines against iconoclasts. It 
also pointed out in an implied appropriation of the lion/kingship imagery 
that the patriarch’s chief opponent, emperor Leo V was not to monopolize the 
positive lion image for his leadership.

The lion imagery was not the only one associated with the protective 
and leadership functions of authority figures. Another animal image linked 
with the traditional leader’s image in a positive way was also constantly in 
use in Byzantine politics: the eagle image, which traditionally was connected 
with apotropaic protective functions124. This animal image was often linked 
to a kind of prophetic political function. The most common example for this 
positive function was that of the flight of an eagle above someone’s head, 
either in fact or in dream, which was usually taken to denote that the recipient 
would be a new man and become emperor in the same manner that the 
eagle could, according to popular belief, be renewed125. The case of emperor 
Basil the Macedonian, over whom an eagle flew three times and protected 
him from the sun while as an infant he slept in the countryside during his 
mother’s work-day, probably is the most commonly stated one126; it was part 
of a series of legends circulating about the emperor and his rise to power and 
to which his grandson emperor Constantine VII Porphyrogenitus gave official 
recognition in the 10th century, by incorporating them into the Life of his 
grandfather127, part of the relevant chapter of the Continuation of Theophanes. 
It is interesting to note, however, that this positive image did not lend itself 
to manipulation or attack by opponents. Furthermore, due to the fact that 
iconoclast propaganda did not specifically exploited it, the eagle’s politically 
charged animal image persisted in its traditional framework of symbol of 
kingship lacking the immediacy of the lion-image, well after the iconoclast 
controversy.

124. On the symbolic interpretation of eagles shielding people from snakes/devils see 
Maguire, Other Icons (see above, note 47), 60-61.

125. Sbordone, Physiologus 6, 22-24; Kaimakis, Physiologus (see above, note 96), 6, 20a-20b.

126. Theophanes Continuatus, 218-219.
127. G. Moravcsik, Sagen und Legenden über Kaiser Basileios I, DOP 15 (1961), 61-121, esp.

83-84.
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The figure of the dragon/serpent usually linked in Christian thought 
with negative implications128 is perhaps the most surprising among the 
animal imagery as far as a traditionally positive function is concerned129. 
Iconoclast propaganda might even have used it in order to confirm the 
imperial image of Constantine V in the guise of a military saint such as St. 
Theodore, vanquishing the dragon of idolatry, meaning the cult of Icons130. 
This however should have been a positive use of a negative image. On the 
contrary, Ignatius the Deacon in the Life of Patriarch Nicephorus provided us 
with a positive serpent’s image. Describing the iconoclast Council of 815 and 
the debate that opposed iconophile and iconoclast bishops, he called the 
first «those who cherished deep in their hearts the wisdom of the serpent 
and spoke clearly against the foolish»131. While not forgetting the classical 
tradition recognising the serpent as one of the attributes of Athena/Minerva, 
the goddess of Wisdom, the author used thus another biblical quotation, that 
of the Gospels132, with Christ’s exhortation to the Apostles to become «wise as 
the serpent» in their apostolic endeavours. The wise serpent image became 
a political symbol: it provided an oblique identification of the iconophile 
defenders of icons to the Apostles and of their argumentation to the apostolic 
message, simultaneously accusing, following the logic of opposition, by 
implied contrast their iconoclast opponents of heresy. Thus it underlined a 
formidable opposition message: that it was the iconophile party and not the 
iconoclast Synod of 815 that was the real heir to Christ’s teachings.

II 3. The negative animal imagery in iconoclast politics and the eight deadly sins
The use of animal imagery in middle-Byzantine politics in a positive way 

did not fail to produce a reaction, manifested either as a kind of negation of 
the message circulated by the animal image, or more easily, by the negation

128. On the dragon/snake as the embodiment of Evil in various forms and its 
representations see Maguire, Other Icons, 75-82.

129. Sbordone, Physiologus 10 and lObis, 33-36 «περί έχίδνης»; ibidem, 11, 36-44 «περί 
δφεως». Kaimakis, Physiologus, 10, 30a-30b «περί έχίδνης»; Ibidem, 11, 32a-32b «περί δφεως».

130. M.-Fr. Auzépy, Constantin, Théodore et le dragon, in Tolerance and Repression in the 

Middle Ages. In memory ofLenos Mavrommatis, Athens 2002, 87-96.
131. Life of Patriarch Nicephorus, 204: rò roû δφεως ένστερνισάμενοι φρόνιμον; Talbot, Defenders 

of Images, 123. Sbordone, Physiologus 11, 36-37.
132. Mt. 10,16: ’Ιδού έγώ αποστέλλω ύμάς ώς πρόβατα έν μέσω λύκων, γίνεσθε οΰν φρόνιμοι 

ώς οί οφεις καί άκέραιοι ώς αί περιστεράί.
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of the image itself. After all, this last one was a usage that could take full 
advantage of the power of insults and the above cited «rule» which compared 
disparaging human behaviour to specific animals. In this framework the 
terminology of animal imagery in the field of politics consisted in already 
established negative commonplaces, such as the one referring to specific 
animals as vehicles of demons or as demonic instances, since demons could 
change their form into any beastly one in the mentality of the time133; using 
that kind of animal terminology against an opponent could easily have him 
discredited. Hagiographical literature of every era134 had plenty of examples to 
offer, from evil dragon-demons and demons in guise of all kind of wild beasts, 
foxes, black dogs135 and birds136 to more surprising demonic images like the 
horse-demon or the devil riding a doe in the Life of St. Leo of Catania137.

This practice took advantage of a well established connection in the 
Christian mind of the time: that of an hagiographical topos, found already in 
the Life of Anthony the Great, which presented demons tempting Christian 
hermits and other saintly figures, by taking, among others, the appearance 
of wild beasts. The example of St. Theodore of Sykeon, the 6th/7th century 
saint who, by his virtue, could tame wild beasts, is only one among many. 
In fact, according to his mid-9th century Praise by Nicephorus Skeuophylax, 
the saint, already as a child was, because of his virtue, coveted by demons, 
who, being cruel in the manner of wild beasts, attacked him138 and was saved

133. C. Mango, Diabolus Byzantinus, DOP 46 (1992), 215-223, esp. 217-219.
134. A. Ducellier, Le Diable à Byzance, in Le diable au Moyen Âge. Senefiance no. 6, Aix en 

Provence 1979,197-212.
135. D. Letsios, Diabolus in figura Aethiopis tetri. Ethiopians as demons in hagiographie 

sources: Literary stereotypes versus social reality and historic events, in J.-P. Monferrer-Sala 

et al. (eds), East and West, Essays on Byzantine and Arab Worlds in the Middle Ages, New Jersey 2009, 

185-200, esp. 189,191.
136. St. Nikon called Metanoeite, for instance, cured a possessed girl by making the 

demon depart her body in the form of a crow. See Life of St. Nikon, ed. O. Lampsides, Ό έκ Πόντου 

όσιος Νίκων ό Μετανοείτε, Αρχείον Πόντου, Παράρτημα 13, Athens 1982, §58.8. See also, Pratsch, Der 

hagiographische Topos (see above, note 120), 163ff.
137. A. A. Longo, La vita di San Leone vescovo di Catania e gli incatesimi del mago Eliodoro, 

Rivista di Studi Bizantini e Neollenici 26 (1989), 3-98, esp. § 5.15-16, 85 on the horse demon and § 
3.21, 84: ...ό Si άβολος -ήν γε καθεζόμενος επί έλάφου.

138. C. Kirch (ed.), Nicephori Sceuophylacis, Encomium in S. Theodorum Siceotam, AnBoll 

20 (1901), 249-272, esp. 255.29-33: θηρσίν ώμοτρόπως άφομοιούμενοι δαίμονες προς την τούτου
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through the power of Christ. Later on, the author will extrapolate and expand 
on that image: Saint Theodore as a young man could beat the demons in 
their own game and shame them. He could tame wild beasts which ended up 
behaving in a manner that belied their nature: they accepted food from him 
and recognised him because of his superior virtue139. Thus, bears fed out of 
his hands, wolves shared apples and bread with him and the lion, who knew 
himself king of beasts accepted the saint’s «kingship» in virtue140. It was a 
well-established hagiographie topos, usually used as in the above example in 
order to exalt a saint’s virtue141. This was a kind of positive usage of the lion 
image that dated back to the Life of Anthony the Great and his ordering the 
wild beasts to depart if they were sent by demons, since he himself was a 
servant of God and they had no power on him142 and could easily be adapted to 
political exploitation. The story of the wild goat that ate salt an drank water 
by the hand of St. Ioannikios in the ninth century, recognising his touch and 
going where he was told143 is another example of this particular topos of the 
saint charmer of wild beasts that obviously put the hero of the story at the 
side of the angels, while the wild beasts presented a negative image that either 
had to be changed and corrected or destroyed and could by a combination 
of the logic of opposition with the logic of association represent the saints’ 
opponents.

Following that tradition, negative references to the animal kingdom 
were, during the iconoclastic controversy, rather commonplace. They offered 
verbal ammunition to both sides in a kind of propaganda and counter
propaganda game. The most persistent use of negative animal imagery, at least 
according to the admittedly biased primarily iconophile surviving sources,

λύμην έπήρχοντο. Ό δε τάς έπινοίας τούτων τη τοϋ Χριστού δυνάμει καταστρεφόμενος τής αυτών 
λύμης άνώτερον διετήρει τον παΐδα. Θήρες έφησύχαζον άγριοι, τούτω την άρετήν αίδούμενοι.

139. Ibidem, 259.21-27.
140. Kirch, Nicephori Sceuophylacis Encomium, 259.27-33: 'Έτρεχεν άρκτος τού άνημέρου 

τής φύσεως ώσπερ έκλαθομένη.,.έκ των εκείνου χειρών έσιτίζετο. Καί λύκος εις ήμερότητα το άπηνές 

μεταβάλλων τής φύσεως... ένδειαν. Καί λέων ύπέκυπτε προς την αύτην δουλείαν ύποκατακλινόμενος 
καί βασιλεύειν των άλλων είδώς τήν τούτου βασιλείαν διαφερόντως ήσπάζετο.

141. Pratsch, Der hagiographische Topos, 164-165.
142. Vita di Antonio, ed. G. J. M. Barteunk, Milano, 1974, repr. 1998,106, eh. 52. See also PG 

26, 917D.
143. Life of St. Ioannikios (by Petros, see above, note 12), §13, 391BC; Talbot, Defenders of 

Images, 267.
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was the one made (often safely after the fact or from a long distance away144) 
by the iconophile faction against iconoclasts. However, its excessive use itself 
implied a persistent need to do so, and that in turn implied a relevant usage 
(primarily in a positive way) by the iconoclast party as well.

In this context, destroying a politically charged positive animal image 
through the use of a negative one, meant exploiting whichever associative 
thinking that could induce such a result by introducing a different, negative 
application. This «politicai» use of negative animal imagery in Byzantine 
politics of the iconoclast era, took particular advantage of a well-known 
previously established associative principle, a tradition that served to 
castigate and condemn, namely the so-called eight λογισμοί, the eight 
(tempting or evil) «thoughts», part and parcel of the Byzantine culture. These 
easily recognised «tempting/evil thoughts» formally expressed already in 
the fourth century by Evagrius Ponticus145 and reworked by John Climax and 
St. John Damascene146 were well known throughout the Byzantine culture147, 
as well as in the West where their list was established as the seven deadly 
sins. They began as a caveat for those embracing the monastic state but were 
nevertheless well known and headed in a society of monastic culture as vices 
that had to be avoided. Any of them could be associated with a negative 
animal image (since all of them were believed to reduce a person’s humanity 
relegating him/her to an animal’s state) and as such were extensively used in 
middle Byzantine politics.

Thus, during the iconoclast controversy iconoclasts, especially 
Constantine V, became, at one time or another, the target of accusations with

144.1. Sevìenko, Hagiography of the Iconoclast Period, in A. Bryer - J. Herrin (eds), Icono- 
clasm, Birmingham 1977,113-131, esp. 113.

145. According to Evagrius Ponticus, (PG 40,1272-1276 and PG 79,1145) the eight tempting 
thoughts run as followes: 1. Γαστριμαργία/οίνοφλυγία gluttony/drunkenness, 2. Πορνεία/ 

ήδυπάθεια/αίσχρότηςλογισμών lust, fornication, sexual pleasure, adultery, 3. Φιλαργυρία/avarice, 
greed, cupidity, covetousness, 4. Λύπη σκοτεινή καί άκαρπος sorrow, regret, grief, hopelessness, 
5. 'Οργή/κραυγή rage, 6. ’Ακηδία laziness of soul, idleness, indolence, despondency, dejection, 7. 
Κενοδοξία conceit, vainglory, pretentiousness, posturing, by extension duplicity, 8. Ύπερηφανία/ 

ύψηλοφροσύνη, pride, arrogance, vanity.
146. John of Damascus, PG 95, 92D.
147. The eight tempting thoughts were reworked by Peter of Damascus in the late 12th 

century and they also found a place in the Filokalia in the 18th century. See A. Rigo (ed.), Mistici 

Bizantini, Torino 2008, 233-236, esp. 235-236.
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regard to every one of the eight «tempting —or evil— thoughts»/vices. The 
accusations varied enormously and could be levelled either directly, as for 
instance accusations of gluttony and avarice, or by association with a beast that 
shared that particular vice, as the stallions/horses/donkeys for fornication or 
the lion for rage. Needless to say their opponents, (the iconophile saints) were 
presented not only as not partaking of such vices, but instead as having the 
opposite virtue. The contrast is obvious in the Life of St. Stephen the Younger: the 
saint, in contrast to emperor Constantine V and his gluttonous appetite, did 
not have even a suspicion of gluttony148 and opposed his sense of moderation 
to the emperor’s λογισμών ηδονής in a direct reference to the eight (tempting/ 
evil) thoughts.

To take the example of the lion, the most politically used animal image 
by the iconoclast emperors themselves and thus the one mostly needing to 
be addressed and countered by the iconophile party, the usual negation of 
its positive animal image was by association with one of the eight «tempting 
thoughts», namely the rage. Opposition propaganda could thus attack and 
destroy the imperial image of the lion/protector replacing it by by that of a 
lion/destroyer, emphasizing the lion’s beastly nature and the fear it inspired 
in its rage, and thus, indirectly but purposefully, accusing the emperor of one 
of the deadly sins, the rage.

Sometimes this destruction of the lion imperial image could also take 
a literal if only verbal form: iconophile propaganda —but also the one of his 
successor Michael II— could easily exploit an ex eventu prophecy concerning 
Leo V and presenting its image-namesake lion murdered on Christmas day. 
The story concerned, according to the chronicles, an illustrated Book at the 
imperial library that contained prophecies about future emperors; among 
its illustrations there was one of the then emperor’s namesake, a lion, that 
was mortally wounded by the sign χ149. The interpretation of the scene was 
that an emperor of that name (Leo) would die on a Christmas day. Given 
that Leo V was murdered on Christmas day 820, it was obviously an ex eventu 
prophecy. Nevertheless, the lion animal imagery was once again used, albeit

148. Life of St. Stephen the Younger, §13,104.16-17: έν Se ύπονοία γαστριμαργίας ό καρπός ήν 

αύτφ ή εγκράτεια ...

149. Theophanes Continuatus, 36.1-11. A slightly different version with the mortal wound 
taking place between χ and cp, that is between Christmas and Epiphany is to be found in the so 
called Pseudo-Symeon Chronicle, ed. I. Bekker, Bonn 1838, 610.
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in a way that negated its kingly properties. This usage took advantage both 
of the prophetic use150 and of the image of the emperor as lion/protector, an 
image that the emperor himself had instigated in his propaganda against his 
predecessor Michel I Rangabe.

Thus every kind of beast, especially wolves, scorpions, wasps, adders, 
wild cats, lions, the whole canine predator imagery produced metaphors for 
the behaviour of the iconoclasts. After all, iconoclast emperors, especially the 
«beastly named» ones, that is Leo (=lion) III, Leo V the Armenian, and more 
rarely Leo IV, as well as the most prominent iconoclast, Constantine V, and 
their followers, constituted a target of preference for the negative animal 
imagery of their iconophile opponents. Chroniclers of iconophile penchant 
writing after the first iconoclasm or after the liquidation of iconoclasm, 
often used the word θήρ «wild beast» for each of these emperors, or referred 
to their adversaries by the expression θηριομαχών, battling against wild 
beasts151. The same applies even more persistently to hagiographical texts of 
the period. The popular Life of St. Stephen the Younger152, repeatedly attributed 
to emperors Leo III and Constantine V, the saint’s iconoclast adversaries 
insulting animal terms. It used ad nauseam words that implied an animalistic 
nature such as λεοντοεώώς βρνξας ό ανήμερος θήρ καί λεοντώνυμος «the lion- 
named wild beast raged in the manner of a lion»153, reducing the instigator 
of iconoclasm, emperor Leo III to the rang of an animal incapable of logical 
speech and —not incidentally— also accused him of one of the deadly sins, the 
rage, wrath. After all the Life’s author had already used for him the scriptural 
quotation κύων είς τα αγία καί χοίρος επί τούς μαργαρίτας154, not only comparing

150. Another relevant example of such a negative function of animal imagery is that of 
the partridge, see Sbordone, Physiologus, 18, 68-70. In another ex eventu prophecy there was the 
presage of a tunic sent to Caesar Bardas by his sister the empress Theodora, during the reign 
of Michael III and Bardas’s rivalry with Michael’s favourite, the later emperor Basil I. The tunic 
in question according to the chronicles of the time was decorated in golden thread with a 
partridge and was too short for its intended recipient. Thus it was taken to signify by the image 
of the partridge that there would be a trap (see Pseudo-Symeon 677.14: διά μέν τής πέρδικος τό 

προς αύτόν δολερόν...) and by the short fitting that the Caesar’s life would be cut short, which 
came about by Basil’s works soon thereafter.

151. As for instance Theophanes, Chronicle, ed. C. de Boor, 408.20, referring to patriarch 
Germanus I and his fighting the iconoclast policy of emperor Leo III.

152. See above, note 37.
153. Life of St. Stephen the Younger, § 9, 98.26. Also, Ibidem, § 23,119.9: λεοντώνυμον Θήρα.

154. Mt. 7, 6.
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his assuming the imperial mantle to a dog pilfering the sacraments and a 
pig devouring pearls, in an insulting way but also implying by the logic of 
association that he was unworthy of the imperial crown, thus denying him 
legitimacy and relegating him to the role of a tyrant. In the same breath the 
hagiographer called emperor Leo III a fox155, recalling to mind the «rule/ 
metaphor» on people as deceitful as foxes, and castigating his posturing and 
duplicity in the matter of icon veneration, since in the beginning of his reign 
he had assumed an orthodox stance. The same wording is repeated in several 
later hagiographical works such as the Palestinian work on the 60 martyrs of 
Jerusalem, further disseminating the animal imagery in the negative portrayal 
of the iconoclast emperors. Similarly, as far as Constantine V is concerned, 
often in iconophile texts he is called σκύμνος156 «lion’s whelp», by reference 
to his father Leo Ill-lion. It was turning the lion/lion’s whelp animal imagery 
which propagated dynastic legitimacy from a positive to a negative one, using 
the legitimacy principle itself but this time with an associative reference to 
the lion’s beastly, wild nature that the whelp had inherited.

For the negative function of animal imagery to be effective, general 
animal names such as «beast» (θήρ) needed to be accompanied by a modifier. 
An epithet, like for instance «untamed» beast or «lion-named» beast for 
an emperor by the name of Leo, further identified the animal involved (for 
instance by its cruelty as in the example αίμοβόρος θήρ «gore eating beast»157) 
and linked it by a property to a particular person —in the last case an emperor 
named Leo (V). These modifiers also served to induce a kind of remodelling 
of the animal image, making a slogan out of it and often further elaborating a 
linkage to other type of associative thoughts as the «deadly sins».

However, destroying a politically charged animal image necessitated 
a concerted effort, especially for those images that presented an inherent 
ambivalence like the brave/dangerous animals or the sage/wicked ones and 
in such cases iconophile opposition used more than one verbal weapon. Thus,

155. Life of St. Stephen the Younger, §9, 98.20: Άλώπεκος δε χρώμα άναλαβών...

156. Life of St. Stephen the Younger, §27,124.3. The same expression is used again in direct 
derivation from the Life of St. Stephen the Younger, by a 10th century Life of St Paul the martyr 

of the iconoclast era in V. V. Latyshev, Menologii Anonymi Byzantini Saeculi X, quae supersunt, 
Facs. Alter, (lun., Iul., Aug.), St. Petersburg 1912, 24.3: τώ τοΰ πικρού λέοντος πικροτέρω σκύμνω 
προσιών, τώ Κωνσταντίνα) φημί, βάλλει τούτον τοΐς εκ λόγων βελεσι...

157. Life of St.John ofPsicha (see above, note 110), 117.10-11.
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when, some aspects of animal imagery like the lion image or the dragon/ 
serpent one were favorably exploited by the iconoclast imperial power during 
the controversy, it followed that the opposition would try either to subvert 
or appropriate that image for itself or to destroy it completely. In this case, 
the negative «serpentine» animal imagery concerned more specifically 
Constantine V as the most prominent iconoclast of the era and the one more 
to be identified with the most dangerous beast. Thus, in iconophile texts, 
he is called δράκων153, dragon often with a definite article158 159. This made the 
identification self evident to the reader/listener, but also served another 
purpose as well: since the dragon was the archetypal serpent, identified 
in several hagiographical texts of the previous centuries with demonic 
entities160 and even Satan himself, Constantine V became thus identified with 
the archetypal enemy of the Christian religion161. The same identification was 
implied in a more indirect manner by using the verb συριείς «hissing»162, for 
the emperor’s speech recalling the hiss of a serpent. At the same time, the 
hagiographer compounded the animalistic nature by calling the emperor 
πολύμορφος δράκων163 «dragon changing form» and thus castigating his

158. For instance, Life of St. Stephen the Younger, §28, 125.15. Obviously, the use of the 
dragon-enemy image took also advantage of the scriptural references, especially the psalms, 
(for instance, Psalm 90:13) with reference to the enemy of God and man. On the dragon as a 
legendary animal and its function in western hagiographical literature see J. Voisenet, Bêtes et 
hommes dans le monde médiéval: le bestiaire des clercs du Ve au Xlle siècle, Turnhout 2000, 311-335, 
and passim.

159. As for instance in the episode of his «agent provocateur», George Syncletous, sent as 
bait for «food of the dragon» to entrap the saint, Life of St. Stephen the Younger, §38,137, French 
translation and comments, 232-237.

160. Such an example is offered by the Life of St. Marina and her fight against the demons, 
H. Usener, Acta S. Marinae et 5. Christophori, Festschrift zur fünfen Säcularfeier der Carl Ruprechts 

—Universität zu Heidelberg, Bonn 1886, 15-47. See also P. Boulhol, Fiagiographie antique et 
démonologie. Notes sur quelques passions grecques, AnBoll 112 (1994), 256-303, esp. 262ff.

161. The fight of the saint-hero of alife against a «dragon»/demon is a usual hagiographical 
topos before and after iconoclasm. See Pratsch, Der hagiographische Topos, op. cit., 163ff. For 
instance, St. Gregory the Decapolite expelled a dragon/devil that had taken up residence in a 
port tower in Syracuse, Life of St. Gregory the Decapolite (see above, note 62), §13,57.10 = G. Makris, 

Gregorios Dekapolites, 14.
162. Life of St. Stephen the Younger, §35,134.25. See also the editor’s commentary, ibidem, 

230 and note 241.
163. Life of St. Stephen the Younger, §65,166.28. See also the comments by the editor, ibidem, 

255 and note 362.
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duplicity. It was a negative image that could be applied to any emperor, even 
taking advantage of a physical feature as it happened with Michael II and his 
lisping: a prophecy in verses concerning the evil reign of a «king dragon» with 
speech problems, circulating at the time was interpreted to mean emperor 
Michael II164 and to refer to its relatively moderate iconoclast policy.

The fact that the «dragon» animal image was a hagiographical com
monplace for a demonic/satanic entity facilitated the iconophile identification 
of iconoclasts with dragons. Thus, the Life of St. Nicetas of Medikion repeats 
this identification165 for Constantine V, while the Life of Michael the Synkellos 
qualifies thus Leo V166. The latter even became the object of a series of 
«dragon invectives» in the letters of St. Theodore Studite: the iconophile 
opponent writing to a pupil of his and rejoiced in the emperor’s murder, 
using, as usual during the iconoclast controversy Old Testament arguments 
and citations167, in particular from the texts of Ezekiel and Isaiah. He called 
the emperor «newly revealed and great dragon», «predator of most of the 
universe», and «twisted serpent hissing blasphemy168». Needless to point out, 
for the iconophile hagiographers and their audience, the saint’s opposition to 
iconoclast emperors was at the same time a figurative presentation of their 
struggle against the Evil. According to the Life of St. Ioannikos for instance, 
the saint was a dragon slayer: he vanquished dragons and snakes in front of 
witnesses in several instances169, as well as a false anchorite and magician

164. Theophanes Continuatus, 84.7-8: αρχή κακών γε προσπεσεΐται τή χθονί, όταν κατάρξη τής 
Βαβυλώνος δράκων δύσγλωσσος άρδην...

165. Life of St. Nicetas of Medikion, AAS5 Apr. I, app. XXII-XXXIII, esp. XXVIII, §31: olì γάρ 
ύπολέπειπται άλλος τις τόπος οστις εστιν ύπό την έξουσίαν τοΰ δράκοντος...

166. The Life of Michael the Synkellos, ed. Th. Schmitt, Izvestiia Russkogo arkheologicheskogo 
Instituta (=IRAIK) 11 (1906), 227-259, and esp. 236.12.

167. P. Pieler, Η Παλαιό Διαθήκη στη νομική σκέψη των Βυζαντινών, in Βυζαντιναί 
Μελέται IV, 1992,15-29, esp. 23; L. Burgmann - Sp. Troianos, Nomos Mosaikos, Fontes Minores 3,1979, 
126-167. See also M.- Fr. Auzépy, L’analyse littéraire et l’historien (see above, note 9l), 58-59, for 
whom pronounced Old Testament usage in hagiography points to iconoclast culture; it seems 
however that it rather points to the iconoclast controversy itself since both parties used such 

arguments.
168. Theodore of Studios, Letters (see above, note 10), voi. 2, 583, Letter no 417.10-11: 

...τόν νεοφανή καί μέγα δράκοντα καί πολλήν οικουμένην ληίζοντα, τον σκολών όφιν καί σνρίζοντα 
βλάσφημα.

169. Life of St. loannikios (by Petros, see above, note 12), 400C-401, 405C, 407B, 411C, § 29, 

37,40,47.



358 NIKE KOUTRAKOU

by the name of Gourias who, possessed by greed and envy, «like another 
serpent»170 in deriving from the Evil one, wanted to kill the saint. It was a 
symbolic imitation of Christ vanquishing the Devil, but also a struggle against 
iconoclast/demonic powers. Not incidentally, in another version of the same 
Life171, Leo V is presented as a venomous serpent, a εχις πικρά with reference 
both to his venomous iconoclast (that is heretical) teachings and to his 
persecutions. In this instance, in order to destroy the wise serpent through 
the ferocious dragon image, the iconophile opposition could -and did- exploit 
again one of the eight tempting thoughts, the rage.

This was the prime target for the iconoclast image, especially in the 
case of Constantine V, presented as a raging dragon. The negative dragon 
image however could also pertain to other tempting thoughts, in particular 
the avarice/greed as in the case of Gourias, or the envy/conceit/duplicity, 
especially through a modifier as the epithet πολύμορφος (δράκων) cited 
above. Furthermore, in another context, it could attack the imperial image 
in a more comprehensive way. As the serpent also represented the laziness 
of soul (another of the eight tempting thoughts) of those who —like emperor 
Leo V— could not grasp the notion of God but wandered «creeping around 
earthly bodies» (like a reptile), as attested by the Life of Patriarch Nicephorus172, 
it also represented the excessively mundane and worldly mentality. Thus, 
attributing to iconoclast emperors the «serpentine» animal image meant a 
reinterpretation as a vice by iconophiles of the worldly iconoclast program. 
It was underlining the contrast between the life in the world as presented by 
iconoclasm and the monastic ideal preached by its opponents, with an evil 
undertone through the dragon/serpent/devil connexion —tempting man to 
the worldly life— attributed to the former. At the same time, through the logic 
of association the dragon negative animal image exploited another concept 
as well: the one permeating the well known story of Daniel destroyer of the 
winged serpent of Babylon, the so-called story of Baal and the Dragon from 
the supplement of the Septante. In this instance, the dragon being obviously

170. Life of St. loannikios (by Petros), §20,395A: ώς άλλος τις ό'φις; Talbot, Defenders of Images,

275.
171. Life of St. loannikios (by Sabas), 348B.
172. Life of Patriarch Nicephorus (see above, note 39), 175: ...καί νοερόν ίλιγγιάσας ατονία 

ψυχής τής περί Θεοϋ άπολισθήσας έννοιας (...) περί σώματα καί γήν ίλυσπώμενα; Talbot, Defenders 

of Images, 87.
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a false God, its association with iconoclasts, iconoclast emperors in particular, 
was an indirect accusation of heresy, and could easily be perceived as such, 
thus effectively destroying one of the imperial power’s legitimacy bases, the 
orthodox faith.

The followers of the iconoclast emperors did not evade similar treatment 
by the iconophile authors. They, as well, were accused of all the vices present 
in the 8 tempting thoughts. For instance, the iconophile text of the Nouthesia, 
described the hero’s opposite number, the iconoclast bishop Cosmas by using 
the same words as for the «lion raging» emperors. Thus Cosmas, βρύξει ώς 
Αε'ων καί ταράξει την ποίμνην τού Χριστοϋ173, by his iconoclast tendencies, while 
«raging like a lion, he convoked a synod against the Venerable old man»174. The 
image of the (iconoclast) emperor as a raging lion or dragon when presenting 
his iconoclast doctrine or ordering persecution and coercive measures, as 
analyzed above, became commonplace in later hagiographical texts, referring 
both to Leo III and Leo V175 and, even more so, to Constantine V, to the point 
that animal (literally) rage became the most commonly invoked among the 
tempting thoughts. Furthermore, the iconoclast followers of Constantine V 
were accused of luxuria, the spirit of fornication and adultery, by virtue of 
comparing them to mare-crazy stallions ίππους θηλυμανείς176. This treatment 
endured for the duration of the iconoclast controversy.

Thus, following the linkage to the «rage» tempting thought, the adjectival 
form θυμολέοντες, reminiscent of the Homeric epithet «lionhearted» but 
having acquired the meaning «men raging like lions» in mediaeval Greek, 
was a recurrent one when referring to iconoclasts. The reference of the Life 
of patriarch Tarasius by Ignatius the Deacon, to «swarms of wasps and men 
raging like lions» in order to describe the followers of the late iconoclast 
emperor Constantine V who disturbed the gathering of bishops in the Church 
of Holy Apostles during Constantine VI and Irene’s reign is echoing St.John 
of Damascus and other like-minded writers177. It should also be noted that

173. Nouthesia (see above, note 34), 155, ch. I, 40-41.
174. Nouthesia, ch. II, 158.105-106:... βρύξας ώςλεων κατά τοΰ γέροντος...
175. Life of John of Psicha (see above, note 110), 117.8-9: ... βρύξας ούν έν θυμω βίαιον ό 

8ράκων...

176. Life of Stephen the Younger, § 38,138.
177. St. Efthymiadis, The Life of Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon, Aldershot 1998, 

100, § 26.6-7: σμήνος σφηκών, άνδρών φημί θυμολεόντων καί τής Κωνσταντίνου στρατολογίας καί 
λέσχης... Efthymiadis in his commentary (Ibidem, 223) quotes several Saints'Lives using the same
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the latter makes an explicit link between the name and the secular power 
which was enjoyed by these lionhearted and raging men {θυμολέοντες) during 
that time as καιρού εξουσίας λαβόντες, presumably from their connection to 
the imperial rule. At the same time he linked them to the name of Leo-lion 
(referring to Leo III, the first iconoclast emperor) by underlining that they 
had also taken that name from the name of the chief leader of heresy178 and 
as a tribute to him.

Another hagiographical work of the time, the anonymous Life of Michael 
the Synkellos (written in all probability at the late ninth century179), also calls 
emperor Leo III «the beast named» (θηριώνυμος)180; the same Life repeats for 
emperor Leo V the well known animal imagery of the «beast bearing the 
name of lion» and «deep see dragon» who enraged against the iconophile 
doctrine presented to him in a letter from the Patriarch of Jerusalem brought 
by Michael the Synkellos181. The same vice of rage also applied in the text to 
another iconoclast emperor, Theophilus in his confrontation with the Graptoi 
brothers182; the emperor’s reaction to iconophile opposition, namely that he

derogatory term for iconoclasts (such as the Life of St. Ioannikios by Sabas 355A, or the Life of 
Nicholas the Studite, PG 105, 884B), to which several occurrences of the term in the chronicles 
(such as Theophanes or the so-called Georgius Monachus Continuatus) must be added. Efthymiadis 
also pointed out the relevant passage in the works of John of Damascus (e.g. PG 94,773B) referring 
to iconoclasts.

178. John of Damascus, De haeresibus, PG 94, 773B: ... θυμολέοντες δέ, on καφοΰ έξουσίας 
λαβόντες, την αϊρεσιν τώ θυμώ καθοπλίσαντες τούς ταύτας άποδεχομένους αίκισμοϊς καί βασάνοις 

άμέτρως έτιμωρήσαντο. Πλήν καί εκ τοϋ αίρεσιάρχου ελαβον την επωνυμίαν.

179. The Life of Michael the Synkellos, 227-259 (see above, note 166). Mary Cunningham, 
the text’s most recent editor, postulates that it could have been written not much more than 
a generation after the saint’s death in 846. See, M. Cunningham (ed.), The Life of Michael the 

Synkellos, Text, Translation and Commentary (henceforth: Life of Michael the Synkellos), Belfast 1991, 
5. However a later dating is not to be excluded, see Kazhdan, Byzantine Literature I, 257-259.

180. Life of Michael the Synkellos, 108.14. It is quite interesting that Leo III is not in fact 
named in the text otherwise than by «beast-named», thus operating a total identification with 
his negative animal image.

181. Life of Michael the Synkellos, 68.2 and note 98: ... θυμομοιχήσας ό βύθιος δράκων καί 
λεοντώνυμος θήρ. The imagery might be influenced by scriptural texts especially the Revelation 
12, 3 and the Psalms 73 (74), 13-14,148, 7, but when applied to iconoclast emperors especially 
Constantine V and Leo V, not only it reinforced their Antichrist image, it also made the beastly 
connection that prevailed even more prominent.

182. Life of Michael the Synkellos, 78.5: άσχέτω θυμώ κατ’αύτών ληφθείς...
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«gnashed his teeth like a lion»183, (following scriptural quotations, especially 
the Psalms184) served to reinforce his negative animal image. The text also bears 
witness that Theodore Graptos had composed a book called «Kynolykos»185, 
i. e. «Wolfhound», a polemical treatise against iconoclasts, with the obvious 
title referring to a negative animal image of a composite rapacious beast. The 
title probably made an indirect reference to the scriptural words «Wolf of 
that time...the destroyer of Christ’s flock»186, also applied to Theophilus in 
another late ninth/early tenth century text, the Praise of Theodore Graptos 
by Theophanes of Ceasarea.

Other late texts, like the Life of St. Theodora of Thessalonica written at the 
end of the ninth century but probably incorporating eye-witnesses’ accounts 
on the second iconoclasmi187, took the animal names one step further. The 
writer of this text presents the father of the saint, a priest and a monk, as 
preferring to live in a deserted region in the company of wild beasts rather 
than in the city under iconoclast control188. Obviously, it was a re-use of the 
well known hagiographical topos of the saint in a locus terribilis and among 
the wild beasts, but with an added value of political slogan: that in this case 
the iconoclasts in their rage were worse than wild beasts, the company of the 
later being preferred to that of the former.

Furthermore, later hagiographical writings re-used topical eepithets like 
«beast-named» θηριώνυμος and «beast mannered» θηριότροπος with reference 
to an iconoclast emperor by the name of Leo almost by definition when the 
author in question had to deal with the subject of the iconoclast controversy189.

183. Life of Michael the Synkellos, 78.24: λεοντιαΐον βρύξας.
184. Psalm 34,16 (35, 16); Acts, 7, 54.
185. Life of Michael the Synkellos, 110.26.
186. J. M. Featherstone, The praise of Theodore Graptos by Theophanes of Ceasarea, AnBoII 

98 (1980), 93-150, esp. 125.
187. S. Pachalides (ed.), Ό βίος της όσιομυροβλύτώος θεοδώρας τής έν Θεσσαλονίκη, 

Thessalonica 1991 (henceforth: Life of St. Theodora), 42.
188. Life of St. Theodora, 78: την μετά των ατίθασων Θηρών οϊκησιν της προς τούς κακοδόξους 

κοινωνίας ήμερωτέραν ήγησάμενος...

189. The story inside a story, a «Life within a Life», that of archbishop Anthony the 

Confessor, in the 9th century, which is included in the Life of St. Theodora of Thessalonica, used 
rhetorical schemes and called Leo V «beastly named and god-hated» in order to refer to his 
persecution. See Life of St. Theodora, 86: ί'στε δέ πάντες τον επί τού θηριωνύμου καί θεομίσητου 

θρασυμέμνονος Λέοντος τοΰ Άμαληκίτου. On this saint see S. Paschaudes, Ένας ομολογητής της
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They also extended this use to other iconoclast figures followers of the 
imperial doctrine, such as the iconoclast bishop of Lesbos at the time of Leo 
V, according to the iconophile Life of saints David, Symeon and Georges of 
Lesbos190.

Scorpions and other venomous beasts were used in the same way. 
Primarily coming from the biblical imagery, especially Christ’s words in the 
Gospels ιδού εδωκα ύμιν την έξουσίαν πατεΐν επάνω δφεων καί σκορπιών191, they 
were a commonplace metaphor for demons in hagiography. Demons in the 
guise of scorpions, for instance, offered tempting suggestions to St. Gregory 
the Decapolite while he was living in a cave as a hermit192. Also these demons- 
scorpions also assumed a soldiery appearance193; thus the hagiographers’ 
linking them to iconoclasts might be a subtle hint alluding to the army of the 
time which was among the most prominent pro-iconoclast elements.

Another, vice/tempting thought often invoked through its association 
with an animal image was the one on conceit/duplicity. Even later on, 
texts written long after the liquidation of Iconoclasm, but using material 
contemporary to the iconoclastic controversy were not more generous in 
their use of animal names for iconoclast emperors. Thus, a 10th century text, 
written in metrical form, a kind of Dithyrambus on Theophanes the Confessor, 
used the word πολύποδος εύμεταβολώτερος «more changing than an octopus» 
in order to refer to changing methods, tricks and baits employed by the 
iconoclast emperor Leo V. The writer, a certain Theodore protasecretis at the 
time of Constantine VII194, referred thus, in a rather disparaging way to the 
emperor who was compared to a sea creature known for hiding its nature.

δεύτερης εικονομαχίας: ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Αντώνιος (+844), Βυζαντινά 17 (1994), 

189-216.
190. J. van den Gheyn, Acta Graeca SS. Davidis Symeonis et Georgii Mitylenae in insula 

Lesbo (henceforth: Acta Davidis), AnBoll 18 (1899), 209-259, esp. 227, § 15. See also, D. Abrahamse 

(introduction and notes) - D. Domingo- Foraste (English transi.), Life of Sts David, Symeon and 
George of Lesbos, in Talbot, Defenders of Images, 143-241, esp. p. 178 and note 185.

191. Luc, 10,19.
192. Life of Gregory the Decapolite (see above, note 62), § 5-6, 49-50 (= Makris, Gregorios 

Dekapolites, 6.8-8.1, 70-72).
193. Life of Gregory the Decapolite, §5, 50.9-10:... εις όχλον στρατιωτικής σπείρας συντάξαντες 

(= Makris, Gregorios Dekapolites, 8.1, 72).
194. K. Krumbacher, Ein Dithyrambus auf den Chronisten Theophanes, Sitzungberichte der 

Philos.-philologishen und der historishen Classe der K. Bay. Akademie der Wissenschaften zu München 

1896, 583-625, esp. 593.
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Nevertheless, his judgement for the emperor who employed such duplicitous 
methods in order to turn his opponents to his ways is not without a certain 
admiration: δεινός γάρ ήν καί ποικίλος καί πολύποδος εύμεταβολώτερος άνδρών 
παραπεισαι διανοίας παντοίοις έπιτηδεύμασιν195. This comparison is not without 
a link to the word «chameleon», also used as a sobriquet of Leo V196. Ostensibly, 
it was a reference to his short stature197 according to a popular etymology 
using the component words χαμαί Λέων —lion close to earth. It was also a 
hint of his changing nature and of his hypocrisy, especially in relation to his 
ecclesiastical policy, which at the beginning of his reign (till 815) had not 
taken on an openly iconoclastic turn. Later chroniclers, probably reflecting 
actual iconophile opposition comments did not fail to point out the 
discrepancy between the emperor’s name «Leo»-lion and his (iconoclast) 
behaviour, more fitting to a chameleon than to a lion198, using the antithetic 
animal imagery to their advantage and thus nullifying the emperor’s 
positive lion-image.

There is however an author of the iconoclast era, patriarch Nicephorus I 
of Constantinople, whose writings offer a comprehensive usage combining the 
animal imagery from several tempting thoughts against iconoclasts. The end 
result was that each vice/thought reinforced the others, thus compounding 
a negative image. Even a cursory reading of patriarch Nicephorus’s writings 
against iconoclasts is sufficient to present us with a wealth of negatively 
charged animal imagery reserved for his opponents. With him, well known 
Scriptural scenes and expressions as well as mythological ones acquired a 
new political message.

Patriarch Nicephorus’s «bête noire» (pun intended) was the instigator 
of the second iconoclast controversy, emperor Leo V the Armenian. The 
Patriarch compared him to a wild boar that came out of the wild forest in 
order to destroy Christ’s vineyard199, that is, the Church and/or the Christian

195. Krumbacher, Ein Dithyrambus, 613.22-23.
196. Scriptor Incertus, ed. I. Bekker, Bonn 1843 (following the Chronographia by Leo 

Grammaticus) 341.4; (Pseudo) Georgius monachus Continuatus, ed. I. Bekker, Bonn 1838, 770.4.
197. Pseudo Symeon, 603.3-4 : ήν 5έ τήν ηλικίαν κοντός (διό καί χαμαιλέων προσηγόρευται). See 

also Life of Patriarch Nicephorus 162; Talbot, Defenders of Images 70.
198. (Pseudo) Georgius monachus Continuatus, 770.2-5:... Λέων μέν τήν προσηγορίαν λέοντος 8έ 

το μέν άρπακπκόν εις τό άσφαλές κεκτημένος, τό 5έ έλευθέριον ούδαμώς προσιέμενος, χαμαιλέων Sé, 
ώσπερ ουν τό είδος, ούτως καί τής ψυχής τό πολύμορφον, διά τοΰ γένους ΰπουλόν τε καί ύφαλον...

199. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus I, PG 100, 220C: ... τήν άμπελον τοΰ Χρίστου ... ώς ύς 

έκ δρυμού έλυμήνω καί ώς μονιάς άγριος κατενεμήσω. On the imagery of the vine (and the boar
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empire. He also used verbal forms that on one hand alluded to the emperor’s 
name, such as the word for a lion’s roar βρέμων («roaring»), while on the 
other hand he took advantage of the linkage with the tempting thought 
«rage»/wrath and used the wording «roaring against the Logos»200, i.e. the 
orthodox teachings, in order to describe Leo’s iconoclastic discourse. Also, in 
Leo V’s case the accusation of the vice of rage took advantage, by the logic of 
association, of a real physical feature of the emperor, namely, according to a 
chronicle’s description, his clamorous voice, pitched to carry far away like a 
lion’s201.

Furthermore Patriarch Nicephoros presented emperor Leo V as a 
murderous villain who took counsel with «dogs and pigs». His attack went 
crescendo till, in direct reference to the tempting thought of gluttony and 
drunkenness, he dismissed the iconoclastic ideas of the emperor as a drunken 
man’s nonsense, thrown up after a life in the manner of dogs, of pigs and wild 
beasts, worth only for unthinking animals202. The patriarch’s attack was not an 
isolated one. It inscribed itself in the well known tactic of attacking someone 
on the basis of his appearance or his private life, thus changing the argument 
from an ideological perspective to a practical one based on the perception 
of the deadly sins. From the point of view of the iconophiles, iconoclast 
behaviour with its preference for the earthly delights was to be linked to the 
vice of fornication and gluttony and condemned accordingly, since it reduced 
man to the state of an animal203. Elsewhere in his works patriarch Nicephoros 
made this connection explicit, describing the iconoclasts as «belly-enslaved 
and stomach-minded, in the manner of beasts and having embraced the life 
of the unreasoning animals»204. The patriarch elaborated once more on the 
theme, using quite strong language calling the iconoclasts keepers of pigs, of 
sheep, goats who, having embraced their beastly behaviour in its entirety, had

destroying the vine following Psalm LXX1X 14) see also 1. Anagnostakis’s analysis, in Paroinia en 
pourpre (above, note 85), 906-907, as well as Idem, The Fence ... in this voi., 195-233.

200. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus I, PG 100, 224D.
201. Pseudo Symeon Magister, 603.5-6: ...φωνήν εχων βροντώδη δίκηνλέοντος.

202. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus I, PG 100, 289A: τοιαΰτα ... της κυνώδους εκείνης καί 
χοφείας ζωής καί τοΰ θηριώδους τρόπου τα δόγματα. Τοιαΰτα τά των αλόγων ζώων ίχνηλατονντων 

τάς διεξόδους.

203. Koutrakou, Propagande imperiale (see above, note 90), 306-315.
204. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus III, PG 100, 488C.
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transformed the Church of God into stables and pig stakes205. The swine image 
was in fact quite strong, since through its association in the Gospels with 
demonic possession, swine was perceived as a vessel for demons and described 
as such in several hagiographical texts206. It was also seen as an unclean and 
polluting animal as, for example in the life of the Life of saints David, Symeon 
and Georges of Lesbos, which mentions a sow with cropped ears that disrupted 
the service in a church of Lesbos, invaded the church and sat on the bishop’s 
throne207. The iconophile Life describes the episode (as explained to the people 
of the island by St. Symeon) as alluding to the appointment of an iconoclast 
bishop to the island of Lesbos and openly identifies him with an unclean/ 
demonic animal, a pig. Later on, the emperor’s emissary is compared to a wolf 
which was tamed like St. Paul the Apostle and became a sheep, accepting the 
teachings of St. Symeon of Lesbos208. The text also mentions a prophecy by 
saint Symeon of Lesbos that alluded to the murder of emperor Leo V on the 
Christmas’ day of the year 820AD as the «squeals of the swine [come] around 
the calends»209, thus, obliquely (and after the fact) describing the iconoclast 
emperor as a swine.

To come back to patriarch Nicephorus, the equation presenting 
iconoclasts as unsavoury wild beasts linked to several tempting thoughts, 
cast, by implication their iconophile opponents in the guise of the saintly 
figure opposing and taming these beasts. Nicephorus quoted from ancient 
Greek as well as Biblical sources with the same ease. In fact, to judge by 
the marked preference in his Short History for terms out of a higher (and 
sometimes less current or more convoluted) lexical level than the chronicler 
Theophanes when describing the same events210, his knowledge of ancient

205. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus III, PG 100, 493C-D: ...συοφορβούς μηλοβότας τε καί 
βοονόμους... τής συοβασίας καί των βοοστασίων καί αίπολίων καί τής άλλης συνήγεφεν άλογίας καί 
άκοσμίας...ιπποστάσια 5έ καί κοπρώνας τάς έκκλησίας τοΰ Θεού κατεστήσατο.

206. Examples in P. Joannou, Démonologie populaire, demonologie critique au Xle siècle: la vie 

inédite de 5. Auxence par Michel Psellos, Wiesbaden 1971,12.
207. Acta Davidis, §14, 226-227; Talbot, Defenders of Images (see above, note 12), 177-178.
208. Acta Davidis, § 15, 228.26-27; Talbot, Defenders of Images, 182 and note 202.
209. Acta Davidis, § 16, 229.19-20 : al yàp των χοίρων φωναί περί τάς καλάνδας. For English 

translation and comments see Talbot, Defenders of Images, 183 and note 211.
210. P. Coulie - P. Yannopoulos and CETEDOC (eds), Thesaurus Theophanis Confessons, Chrono- 

graphia, Thesaunis Patrum Graecorum, Brepols, Turnhout,1998, LIV-LV.
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sources was more than remarkable211. It is rather doubtful however whether 
all his readers understood references and hints such as the reference to «that 
jackdaw of the fable which got all made up with others’ feathers in order to 
appear more beautiful»212 and lost his borrowed plumage at the first hit by 
a somewhat violent wind. Nevertheless the iconoclast emperor’s image as a 
silly bird in borrowed plumage, lost at the first wisp of wind and left with 
his real, unseemly, homely, appearance was something that appealed to the 
patriarch’s —and his readers’— sense of humour, while underlining Leo V’s 
connexion with several tempting thoughts such as arrogance, posturing and 
duplicity.

The linkage to tempting thoughts was too good as a tool to discard after 
the iconoclast controversy, although their use became less pronounced with 
the time. In this respect it is also interesting to note that the use of some of 
these animal terms, linked to such tempting thoughts/vices as the rage or 
the fornication and gluttony, all of them being vices easily recognised and 
destroying the imperial image as «imitation of God», continued in a way that 
transcended time. In fact, the animal imagery of the predators was the one 
most constantly used in a defaming context, especially against people in 
power, as the emperors. For instance, adjectives such as «lion» and sometimes 
«blood thirsty lion» λέων μιαιοφόνος and «beast» θήρ, were used in connection 
with emperor Andronicus I in the 12th century, by his contemporaries. 
Thus historian Nicetas Choniates called that emperor «beast» and «camel» 
(returning to its vomit as the saying went)213, as well as a «rampant stallion» for 
his persecution of the dowager empress, the mother of his nephew Alexius214.

211. On his encyclopaedic knowlege, culture and knowlege of Aristotle in particular see P. 
Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Paris 1971,130-135; P. Alexander, The Patriarch Nicephorus 

of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image worship in the Byzantine Empire, Oxford 1958, 57ff. 
The same applies to his biographer, Ignatios the Deacon who highlighted his knowledge: see St. 
Lampakis, Παρατηρήσεις σχετικά με τις όψεις της αρχαιογνωσίας στο έργο του Ιγνατίου Διακόνου, 
in Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου, Athens 2001,109-132.

212. Patriarch Nicephorus, Antirrheticus I, PC 100,224 C-D: τον μυθολογούμενου κολοιόν εκείνον 

ή παλαιά εισφέρει μυθοπλαστία, όθνείοις πτεροϊς έγκαλλωπιζόμενόν πως καί έπαγαλλόμενον. Έφ’ ό'ν 
αέριόν ποτέ προσρρξαν πνεύμα σκεδάννυσι μέν την έπείσακτον εύμορφίαν.

213. Niketas Choniates, ed. I. A. van Dieten, Nicetae Choniatae Historia, Berlin-New York 1975, 

254.15-16.
214. Niketas Choniates, 269.84. For an analysis of the comparison (not only pertaining to 

animals) as a stylistic means for defaming someone as applied in the case of Andronicus I, in
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Nicetas’s brother, the archbishop of Athens at the time, Michael Choniates, 
(another erudite of the period), writing to a friend, did not hesitate to call 
emperor Andronicus I «lion» and «bloodthirsty Achab» —comparing him to 
the biblical tyrant. He also related the story about the animal terms «beast» 
0i)p, «blood loving dog» κυνα φιλοαίματον215 and «bear not knowing what to 
do» ήπορημένη άρκτος216, that the inhabitants of the city of Nicaea used against 
him. Even more to the point was the adjective λεοντοκόμος that is «taking 
care of a lion», that the lettered archbishop of Athens used for his addressee, 
Theodore Mantzoukes, who happened at the time to be in the service of that 
emperor217.

Last but not least, it should be pointed out that the use of negative animal 
imagery during the iconoclast controversy was not limited to the iconophile 
party. Although the surviving texts reflect primarily the victorious iconophile 
positions, —the iconoclast florilegio, that survive do not use such animal 
imagery218— there are indications that during the flying of mutual accusations, 
animal names were also used by iconoclasts against iconophiles. For instance, 
the text of the Nouthesia refers to accusations leveled against iconophile 
monks and nuns during Constantine V’s reign, especially the one of having 
sexual concourse219. It recalls in that instance the Biblical reference to foxes 
that destroy vineyards220 and states that the emperor treated them like the 
foxes in the Biblical example, exiling them and ordering them put outside of 
the vineyard of God. If we recall the ideological image of the Church and the

the work of Niketas Choniates, see F. H. Tinnefeld, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen 

Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates, Munich 1971,177-179.
215. Niketas Choniates, 283.14.

216. Niketas Choniates, 283.24.
217. F. Kolovou, Μιχαήλ Χωνιάτης, Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του. To corpus 

των επιστολών, Athens 1999, 229 and note 80.
218. G. Ostrogorsky, Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites, Breslau 1929, 

8-11,19-22, 40-45, 67-75 and passim; P. J. Alexander, The Iconoclastic Council of St. Sophia 815 
and its Definition (Horos), DOP 7 (1953), 35-66.

219. Nouthesia (see above, note 34), 155,45-48: τούς παρθένους λάγνους έπί πάσιν άποφαίνων 
καί τάς παρθένους τού Χριστού μάχλους άποκαλών καί εις άφανισμόν καταδραμεΐ τού σχήματος, ώς 

yàp άλώπεκας (....) τού άμπελώνος Κυρίου πόρρω είναι αύτοΰ έθέσπισεν. Καί, καθώς φησίν, «μικραί 

γάρ άλώπεκες μεγάλους άμπελώνας άφανίζουσιν». The relevant verse of the Canticum had a long 
exegetic history in Byzantine writings, as for instance those of Theodoret of Cyhrrus; see Guinot, 

L’exegèse, op. cit., 639.
220. Cant., 2,15: πιάσατε άλώπεκας μικράς αφανίζοντας άμπελώνας.
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Christian empire as a vineyard, then the iconophiles/foxes were the enemies 
of the empire, those who would destroy the vineyard of God/empire221. The 
iconophile text of the Nouthesia possibly reflects on this issue iconoclast 
arguments. The accusation of fornication leveled against iconophile monks 
was a particularly apt one, since, while echoing the deadly sins, it reflected 
the iconoclast policy regarding monastic institutions222. It was also one of the 
predominant accusations during Constantine V’s campaign against the leading 
opposition figure of St. Stephen the Younger223. Furthermore, foxes being 
not only sex driven but also notoriously shifty and underhand, comparing 
iconophiles to foxes recalled that they were also subject to an accusation of 
treason as disobeying the imperial commands concerning the Icons224 and as 
such dissidents in opposition to imperial orders.

Obviously in the context of the political use of the negative animal 
imagery perceptions were influenced by taking advantage of pre-existing 
associations such as those produced by the Scriptures or those based on 
common knowledge gleaned out of the Physiologus and other popular texts. 
Many of them were (and still are) clichés but it is a truism that some things 
became «clichéd» exactly because they had a grain of truth. The use of animal 
imagery in middle Byzantine politics was based on this truism.

II 4. Animal imagery in court politics: a predominately negative use
Following the liquidation of Iconoclasm animal imagery in Middle- 

Byzantine politics took on a slightly different aspect. With the exception of 
cases touching upon wider imperial policies and relevant propaganda, its 
use concentrated in court politics with a predominant negative charge. Its 
principal users were Byzantine political men, noblemen, and statesmen etc, 
who often were also scholars and could and did use artifices of rhetoric against

221.1. Anagnostakis, Βυζαντινός οινικός πολιτισμός (see above, note 85), 12-14.
222. A. Kazhdan, Η βυζαντινή οικογένεια και τα προβλήματα της, Βυζαντινά 14 (1988), 

223-236.
223. Concerning in particular the accusations about the saint having concourse with the 

nun Anna, Life of St. Stephen the Younger, § 32,132.
224. Koutrakou, Propagande impériale, 269ff. A relevant example is given by the Life of St 

Roman the New Martyr, ed. P. Peters, S. Romain le Néomartyr d’après un document géorgien, 
AnBoll 30 (1911), 393-427, esp. 414-415, in which the saint and other iconophiles were accused 
by an iconoclast fellow prisoner in Saracen hands of being traitors and enemies of the emperor 
and they should be punished by death.
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each other. Calling each other names, especially animal ones, was not unusual 
as attested by the rather «animated» writings of two Byzantine literati involved 
in court politics in the 10th and 11th centuries, namely Leo Choerosphactes 
and Michael Psellos. In this respect it is noteworthy to analyse, as an example, 
the relevant animal imagery in the letters of Leo Choerosphactes225, a 10th 
century scholar, statesman and diplomat, in particular those sent, during his 
exile to emperor Leo the Wise pleading for the revocation of the exile sentence 
and his return. It is not for this paper to analyse Leo Choerosphactes’s role 
in the political life and the court intrigues of the time, nor his rivalry with 
Samonas, the Arab counsellor and parakoimomenos of the emperor, and, for a 
time, the power behind the throne226. Neither is it to discuss the successes and 
failures of his diplomatic missions and his fall from favour and subsequent 
exile227. Nevertheless, this summary of his career gives an idea of his role in 
court politics as well as of the reasons which made his letters to the emperor 
open pleas for his recall. Describing his place of exile he contrasted his present 
circumstances to his previous lifestyle. The literary style of his letters and the 
scholarship of both the writer and the addressee, in this case emperor Leo 
the Wise, made possible a constant use of animal imagery based primarily 
on ancient Greek literary tradition. Trying to induce the pity of the emperor 
Choerosphactes described the stronghold of Petra where he had been exiled 
as a rock which was «feared even by birds»228 and as a locality where, due to 
the difficult ground, the wild goats were not hunted229.

In another letter the use of animal imagery assumed a more positive 
tone. Choerosphactes appealed to the emperor by introducing humanitarian 
reasons for his recall and by declaring that humanity (especially towards 
unfortunate exiles) was a natural imperial attribute. Forgiveness was a natural

225. Edited by G. Kolias, Léon Choerosphactès, magistre, proconsul et patrice, Athens 1939 
(henceforth: Choerosphactes).

226. On Samonas’s career see recently, Ei. Christou, Αυτοκρατορική εξουσία και πολιτική 
πρακτική. 0 ρόλος του παραδυναστεύοντος στη βυζαντινή διοίκηση (τέλη 8ου-αρχές 11ου αιώνα), 

Athens 2008,181-197, with discussion of relevant bibliography.
227. Choerosphactes, 53ff.
228. Choerosphactes, letter 2l(l6).33,101: καί αύτοις πτηνοίς φοβέραν.
229. Choerosphactes, letter 2l(l6).35, 101: έν ή καί θηρίων τά άλτικά πάντως άθήρευτα... On 

the possible location of Petra described as «high and abrupt Petra» by Strabo see E. Kountoura- 

Galakè, The location of the Monastery of Chryse Petra, Σύμμεικτα 13 (1999), 69-75, esp. 74.
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state for an emperor, as natural as the birds resting on the trees. Using these 
images Choerosphactes reasonably hoped that he should be received back by 
the emperor in the same way «that the trees receive the birds, the algae the fish 
the rocks the hares, etc and the most humane of the emperors the exiles»230. 
This avalanche of flattering comparisons however did nothing to change his 
fate. In fact up to a point, Choerosphactes’s use of the animal imagery reflected 
observations from nature and everyday life, as well as literary reminiscences. 
However, he went on, touching, by animal imagery the persons of his jailers: 
some of them «fed their wrath like wild beasts» while others «behaved as if 
they had eaten scorpions». The operative words θηριοτροφοΰντες την όργήν 
and ώσπερ σκόρπιους άκρατισάμενοι231, echoing (although in a diluted manner) 
the rage and the venomous gluttony of the tempting thoughts are significant 
in this respect.

Furthermore, it is for his accusers, those with the slanderous tongues 
who caused his exile that Leo Choerosphactes reserved the most vivid and 
the most deleterious animal imagery. Their description in several of his 
letters reflects his considerable literary knowledge, to a point that his 
flowery language overwhelms the modern reader. For instance, in a letter to 
the emperor who listened to their accusations, Choerosphactes called them 
swine232. It was a rather unflattering and less than tactful remark to make 
to the emperor who by implication listened to these swine’s squeals, but 
obviously our author was at his patience’s end by that time. He ended that 
letter by drowning his accusers in a veritable river of insults using several 
desultory metaphors common in ancient proverbs and easily understood 
by Byzantine men of culture. He called them «Libyan beasts», a reference to 
their cruelty233; He asked the emperor to condemn them and denounce their 
cupidity a natural trait that was as self-explanatory as «a wolf by the well», 
as «a dog by the entrails», «as goat towards the knife», «as a crow facing a 
scorpion»234. It was a whole menagerie used by the Greek proverbs in order to

230. Choerosphactes, letter 22(l7).4-45, 111: τούς δρνεις τα δένδρα δέχεται, τούς ίχθύας δέ πόες 

θαλάττιοι,... τούς δ’ ύπερορίους οί των βασιλέων φιλανθρωπότατοι.
231. Choerosphactes, letter 2l(l6).55-56,103.
232. Choerosphactes, letter 24(l9).3-4, 117: Μέχρι τίνος, ώ δέσποτα, χοίρων ούκ ανθρώπων 

όμήγυριν, την των κατηγόρων φημί ψευδή πανήγυριν άκούση;

233. Choerosphactes, letter 24(l9).32,119.
234. Choerosphactes, letter 24(l9).35-36,119.
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describe something absolutely self evident. In the same way Choerosphactes 
in another letter did not refrain from calling his ex colleagues in an embassy, 
one of which was a eunuch, by every imaginable insult in his vocabulary, even 
making out some quite imaginative ones235. As far the animal vocabulary is 
concerned, they were like the proverbial «Cypriot cattle»236, and as stupid as 
sheep and cattle237, so he called them two-legged sheep, belling and grazing 
animals238, and ascribed their false accusations against him to their gluttony, 
inexperience and blindness due to greed. The whole description used 
the tradition of the deadly sins in conjunction with the corpus of proverbs 
—probably Choerosphactes had obtained a copy of them even in his exile— in 
a rather amusing way and the animal imagery used in the insults makes for a 
lively text. We cannot know if the emperor appreciated the style of this letter, 
written around 910AD or what his reaction was. Anyway, Choerosphactes was 
not recalled to the capital immediately since, in June 911, when Leo’s son, 
the later emperor Constantine VII was crowned, he was still in exile, and his 
presence in Constantinople is mentioned in 913 after Leo’s death on May 11th 
9 1 2239. Nevertheless, his correspondence provided us not only with a view 
on the use of literary metaphors in a scholar’s correspondence —something 
supported by the evidence of other literary correspondence— but also with 
a glimpse of the use of animal imagery in court politics. However, in this case 
the political use of animal imagery although emotionally charged lacks the 
overreaching political functions of the iconoclast era. It targets individual 
persons in an «offhand» treatment that contrasts with the purposeful use of 
the eight tempting thoughts in previous times.

A century later Psellos took similar umbrage of the ignorance of 
monks that surrounded Empress Theodora and influenced her decisions. His

235. Choerosphactes, letter 25(20).26-33, 121-123: the whole paragraph consists in a series 
of insults each more serious than the previous one and some of them quite amusing such as 
the δίμυξοι λύχνοι, two- meshed lamps -probably an oblique reference to their deviousness 
—pointing two ways, while alluding to their status an eunuchs.

236. Choerosphactes, letter 25(20).29,123. Diogenianus, Prov. Ill 49, in E. L. Leutsch -F. Scheidewin 

(eds), Coprus Paroemiographorum Graecorum, Hildescheim 1839, reprint. 1958, 224. Consulted 
through openlibrary.org/b/OL5835879M/Corpus_paroemiographorum _Graecorum.

237. Choerosphactes, letter 25(20).26,121:... τά προβατώδη καί βοσκηματώδη άνδράρια...
238. Choerosphactes, letter 25(20).30-31, 123: ... τά δίποδα πρόβατα, τα βληχήματα τα βοσκή

ματα...
239. Choerosphactes, 60.
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description of them in his Chronographia is well known240. Writing to his friend, 
Leo Paraspondylos241 another scholar and statesman of the time, named 
mesazon during the reign of Theodora, (1056), Pselllos compares these monks 
to half breed mules (in Greek ήμίονοι) while they themselves behaved as if 
they were demigods (in Greek ημίθεοι)242. In this instance, he takes advantage 
of an ancient Greek saying: ώς ημίθεον παριέναι εν ήμιόνοις. The irony in 
Psellos’s works, so dear to Jacob Ljubarskij243, is quite evident in this example. 
Furthermore, the pun based on the structural similarity between the two Greek 
words (in Greek the difference between the two words —ήμίονος and ήμίθεος— 
consists in two letters only) allows Psellos to openly —if privately— express his 
scorn of those fanatical but influential Nazirene monks. Similarly in another 
work, the Laudatio of John Italos, he called his half-ignorant contemporaries 
not only mules but bluntly donkeys (όνοι)244, that is foolish and silly, according 
to the above quoted equation in the patristic «rule». Psellos used the same 
animal imagery a second time writing to Leo Paraspondylos, this time in a 
positive context, in order to express his admiration of him. He wrote that he 
did not admire his addressee in his scholarship as a demigod among mules, 
as the saying was, (that is as in a case where the difference was such that 
admiration was not in order), but as a god among demigods245, that is in a case 
where one’s value was in fact exalted even more by the value of the others to 
whom he was compared246.

240. Michael Psellos, Chronographie, ed. E. Renauld, Paris 19672 (henceforth: Psellos, 

Chronographia), VI, XVIII, voi. 2, 80-81.
241. E. de Vries-van der Velden, Les amities dangereuses: Psellos et Léon Paraspondylos, Bsl 

60 (1999/2), 315-350, esp. 324-326.
242. Michael Psellos, Letters, ed. N. Sathas, Bibliotheca Graeca Medii Aevi, vol. 5, Venice 

1876, letter no 9, 240: εί εξεστί μοι εν Γσω roîç ήμιόνοις συγκοινωνεΐν σοΰ τοΰ πρώτου λογίου... It 
is interesting to note that in the Chronographia Psellos used the same words as in his letter to 
Paraspondylos: the monks thought of themselves as demigods and behaved accordingly. See 
Psellos, Chronographia, VI, XVIII, 8, voi. 2, 80:... ώς ημίθεοί τινες παρ’ ήμΐν άναστρεφονται.

243. J. Ljubarskij, The Byzantine Irony- The case of Michael Psellos, in A. Avramea - A. 
Laiou - E. Chrysos (eds), Byzantium, State and Society. In Memory ofNikos Oikonomides, Athens 2003, 

349-360.
244. A. R. Littlewood, Michaelis Pselli Oratoria Minora, Leipzig 1985, 19.43, 69-72, esp. 71: 

ούδ’ώς ήμιόνοις roîç πολλοις ονγχωρήσειεν, άλλ’ ώς όνοις αντικρυς.
245. Psellos, Letters (ed. Sathas), no 7, 233: σοί δέ νΰν έντυχών πρώτον, άγαμαί σε τής φύσεως, 

δτι ούχ, ώς τις εφη, έν ήμιόνοις μέσοις ήμίθεος πέφυκας, άλλ' έν ήμιθέοις όλίγοις θεός.

246. de Vries - van der Velden, Les amitiés dangereuses, 315-350, esp. 332 and note 43.
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The examples of Choerosphactes and Psellos illustrate the fact that 
animal imagery even when used in correspondence among political figures 
continued when pertaining to politics to provided slogans and, sometimes as 
in Psellos’s case, almost policy abstracts. Choerosphactes’s animal imagery 
appeals to the emperor also had a political aspect. On the one hand they had 
also to do with the portrait of an ideal emperor whose equity and humanity 
were paramount; on the other hand his virulent animalistic denouncing of 
his accusers also denounced vices that no emperor could openly accept and 
condone in his entourage. The question of course remains what, (contrary 
to the wide dissemination of animal imagery through hagiographical and 
polemical texts in the iconoclast era), was the propagation of such letters and 
ideas. Nevertheless, in a smaller circle of «literati», influential men, the impact 
of such animal imagery although limited in scope in court politics, must have 
been considerable.

III. In conclusion

It could be argued that the way in which animal imagery was used in 
Byzantine texts can also provide an indication of the texts’ reflecting the 
ideas of that particular period, especially as far as politics are concerned. The 
«politicai» usage of the terminology of animal imagery applied the relevant 
moral teachings illustrated by «animal metaphors» to specific political 
situations and for political purposes. It exploited several levels of animal 
imagery, and in particular, the variety of semantic meanings of animal terms 
which could assume different interpretations, in a positive or negative way, 
according to context, and pass a relevant judgement. A «good», brave lion- 
protector and a «bad» ferocious lion-destroyer is probably the best example 
of this ambivalence.

Furthermore, this use took advantage of the principles of opposition 
and association i.e. of the tendency to have two groups of animal terms 
with moral and religious connotations opposing each other, one good and 
one bad, centred on Lamb/Christ/Good and Serpent/Satan/Evil. In addition, 
animal symbolism tended towards the hostile feature, which explains why 
the predominant use of animal terms in Byzantine Greek followed the logic of 
insult. However, the political usage of animal terminology was based on the 
fact that several of the capital sins/tempting thoughts were conceptualized 
through their linkage to certain animals, especially sins like rage, laziness,
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gluttony and sexuality/adultery. This in turn encouraged the development in 
Byzantine politics of a «core emotion system» referring to animal terms and 
defining a human emotional response to their usage. Rage, for instance, one 
of the deadly sins, which was used in connection with animal terms denoting 
ferocity, (as in the case of a «raging lion»), pertained to a negative emotional 
reaction of the Byzantine public towards the raging one.

Animal imagery in middle Byzantine politics obeyed its own laws and 
rules. It was a reaction to a certain type of silence. Harold Pinter used to say 
that there are two types of silence; the first describes the actual silence while 
the second is covered under an avalanche of words. Animal terms belonged 
to the second one. They said more than normal phrases, while at the same 
time they remained silent on root causes of problems that were only alluded 
to. When a 10th century imperial degree in the framework of a policy change 
called the aristocratic Byzantine commanders, άνθρωποι ώνιοι, αμελείς, 
άπόλεμοι, μυρμήγκων άγενεστεροι καί λύκων άρπακτικότεροι2117 not incidentally 
also linking them to the avarice and greed of the tempting thoughts, it was 
more than a figure of speech. It assimilated the opposition to rapacious 
animals known for their pride and desire to acquire and accumulate wealth 
by means less than legitimate. It was also a political programme declaring 
with particular force the emperor’s taking side against them. Also, comparing 
them to ants by virtue of humble lineage was dealing them a blow as far as 
their pretensions to pride and nobility were concerned. It was a form of attack 
using two easily identified and equally despised by the public opinion of the 
time deadly sins, avarice and vainglory.

Thus, «animal names» in negative use as terms of insult were widely 
spoken and written in Byzantine politics. But whereas common insults were 
usually based on parentage or appearance, the majority of political pejoratives 
using animal imagery were concerned with negative abstract properties: 
rage, stupidity, laziness, etc. This on one hand reveals the preoccupations of 
a culture where personal qualities and compliance with predominant ethics 
were the most important ones. On the other hand, the fact that animals were 
in Byzantine animal symbolism directly associated with one of Evagrius’s 
λογισμοί248 (the negative tempting thoughts as elaborated byjohn of Damascus, 
and more or less identical to the seven —eight in the orthodox tradition— 247 248

247. Novella of Constantine VII, JGR voi. I, 226.5-6.
248. J. Konstantinovsky, Evagrius Ponticus, The making of a Gnostic, Aldershot 2009, passim.
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deadly sins), offered a particular advantage for the usage of their imagery in 
Byzantine politics. Constant association of an opponent’s name —the latter 
being an emperor or imperial representative or a personal enemy— with a 
particular animal that recalled one of those tempting thoughts or deadly sins, 
meant also an association with that particular sin. Cupidity and ferocity in the 
person of wolves (αρπαγές) as well as gluttony and drunkenness personified 
by horses and pigs «personalized» accusations that were repeatedly leveled 
against iconoclasts with a penchant for earthly delights. They were presented 
as unclean animals, swine, pigs, etc, and were accused of being «stomach 
minded and belly enslaved» without interest in the spiritual life.

In times of intensified propaganda and counter-propaganda we can 
easily detect something like a «rule of vices» in the accusations addressed 
by iconophiles against iconoclasts and vice versa. The accusations and the 
corresponding animal terms involved comprised at least some of the eight 
tempting thoughts. If the accusation could be linked with an animal term 
invoking more than one deadly sin so much the better. Anyway the animal 
image with all the weight of the corresponding deadly sin behind it —not 
to speak of probable biblical precedents— would stick to the opponent. The 
linkage to the tempting thoughts intensified the use of the negative animal 
imagery and gave it a new life that matched the new iconoclastic challenges. 
This accounts for the heavy usage of the negative animal imagery during 
the iconoclast controversy and for its continuing use afterwards, debts and 
loans among hagiographical texts notwithstanding. It also accounts for the 
popularity of animal imagery in Byzantine political life all along the empire’s 
history.

In conflict situations such as the iconoclastic controversy or in power 
games and court politics, this «politicai» usage of «animal names» went 
beyond the artifices of rhetoric and the verbal abuse; it acquired a value of 
political symbol if not of political program. The most easily recognised among 
them, the most repeatedly used and identified with a particular person, 
faction, or people acquired the value of a technical term conveying a political 
message -almost in the way of a slogan. Slogans in the empire politics often 
had to do with protection: protecting the Christian empire and its people from 
foreign invasions but also from any threat, tyranny, oppression, usurpation, 
and heresy etc, often something vague, unspecified, some threat requiring 
no analysis. «Animal names» gave to the slogan the immediacy without
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analysis necessary for the illusion of protection from menace. The key was 
in the distraction, the misdirection and animal names provided exactly that 
in politics: the incentive not to look beyond and begin the analysis of the 
threat, but to accept the illusion of menace that the slogan supported and the 
proposed protection from it. The animal imagery of the brave protector lion/ 
emperor of the imperial propaganda versus the emperor/lion destroyer of 
the opposition produced slogans that did not require specific analysis. Thus, 
during iconoclasm, the animal terminology served to simplify an unusual and 
complex situation by making the complex arguments in a doctrinal dispute 
more accessible, more stereotyped, simpler and easily understood. It had an 
added value of easy comprehension, of slogan, and in the long run contributed 
to their wider acceptance.

The simplification of complex iconoclast/iconophile argumentation 
provided by the animal imagery answers an implicit question concerning 
animal terminology: without ceasing to be a tool, when did it also become a 
political symbol? It is well known that the early martyria used the «marvellous» 
element of old myths. In middle-Byzantine politics the emblematic use 
of animal imagery such as the image of the dragon/serpent/Evil, already 
used for the persecutor of Christians249 in early tradition, was taken up by 
iconophiles in their attacks against iconoclasts and became an affirmation of 
heresy simplifying and displacing arguments.

Finally, if we compare the political usage of animal names in the age 
of iconoclasm with the later use in court politics, some differences are 
immediately perceived. The more continual use of animal terminology in 
politics primarily concerned its positive use, boosting the imperial image. In 
this case the animal imagery was filtered through natural history tradition 
and proverbs. There was however a more direct and often virulent usage of 
animal terminology. This was employed in order to answer to a particular need 
of propaganda and counter propaganda, in particular during the iconoclastic 
controversy and its aftermath. In this case the use was filtered through the Old 
Testament and the exegetic tradition. The topos of the eight sinful thoughts/ 
deadly sins (that were well anchored in the mentality of the time) was in this 
case closely associated to animal names and by further association so was the 
person targeted by the usage of the animal name.

249. H. Delehaye, Les légendes hagiographiques [Subs.Hag. 18], Brussels 19273, 21-23.
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After the liquidation of iconoclasm the use of animal terminology 
retained its directness and impact when touching imperial purposes and 
propaganda. In this case the use of animal names in a positive way was also 
filtered through knowledge of natural history. On the other hand the use of 
animal names in a virulent negative way limited to court politics had lost the 
power it had in the iconoclast times; it was rather a means of erudition, of 
a cultural show off, wile the link to the eight tempting thoughts appears to 
have lost its potency. Reporting the use of animal terminology by chroniclers 
and hagiographical writers (not to speak of letter-writing) might in this case 
imply a kind of sensationalistic headline-grubbing journalism of the times.

By the 10th century, the excessive positive use of animal imagery 
might be needed in a panegyric context or in the propaganda context that 
answered to dynastic purposes and produced legends such as the one on Basil 
the Macedonian, but exactly for that reason, its use had to make a bridge 
with tradition. Thus its use followed tradition and targeted more specifically 
the cultured public. On the contrary, the use of animal imagery in the 8th- 
9th centuries, constituted a rather offensive tactic. It served to back up or 
to counter a whole political program —iconoclasm— or its refutation. The 
link with tradition existed in this case as well but with a particular nuance: 
the use in animal imagery of Old Testament and Patristic features which 
lent themselves to a more argumentative procedure and through the use of 
animal metaphors made the iconophile/iconoclast argumentation accessible 
to a wider public. It was an answer adapted to the popular policy program of 
the iconoclast rulers that claimed the «offensive» as something new at the 
time. Thus, during the iconoclastic controversy the usage of animal imagery 
achieved an immediacy of political message to a degree that was not to be 
reached in later politics.





Μαρία Χρονη

Τα Ζωϊκα Προϊόντα ως Πρώτη Υλη για την Παρασκευή Φάρμακων και Περί απτών

ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Η Εξελικτική Σχέση της Πανίδας με την Ιατρική και την Λεύκη Μαγεία

Ή εξελικτική σχέση τής πανίδας με την ιατρική καί τήν λευκή μαγεία 
στο Βυζάντιο, έχει τις απαρχές της στις αντιλήψεις περί διατροφής καί υγείας 
πού διαμορφώθηκαν κατά τήν ύστερη αρχαιότητα μέ βάση τήν θεωρία τού 
'Ιπποκράτη περί χυμών1 καί τις ερμηνευτικές προεκτάσεις τού Γαληνού2. Στα 
σχετικά κείμενα τά ζωϊκά προϊόντα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις οδηγίες περί 
ισορροπημένης διατροφής, ή όποια ρυθμίζει τήν ομαλή κατανομή των χυμών 
στον άνθρώπινο οργανισμό. Ή άποφθεγματική ρήση τού Γαληνού: ’Ιατρικήν 5έ 
λέγειν ή υγιεινήν ού διοίσει πρός γε τά παρόντα, περί τούτων ούν είρήσεται (...) οσα 
συνεχώς έσθίουσιν οί άνθρωποι3 άπετέλεσε τήν θεμελιώδη άρχή, γύρω άπό τήν

1. Μέ τον δρο χυμοί προσδιορίζονται στά αρχαία ιατρικά κείμενα άπό τον 'Ιπποκράτη καί 
μετά, τά ύγρά στοιχεία τοΰ ανθρώπινου οργανισμού. Βλ. Ιπποκράτης, Περί φύσιος ανθρώπου, έκδ. 
É. Littré, Oeuvres complètes d’Hippocrate, τόμ. 6, Παρίσι 1849 (άνατ. ’Άμστερνταμ 1962), § 15.20- 
πβ. Π. Δ. Αποςτολιδης, Ερμηνευτικό Λεξικό πασών των λέξεων τοΰ Ίπποκράτους, ’Αθήνα 1997, λ. 
«χυμός» καί Εισαγωγή, ΧΧΧΙΧ.21- Η. Liddel - R. Scott - Η. S. Jones - R. Mckenzie, A Greek- English 
Lexicon, Oxford 1996 (στο έξης: LSf), λ. «χυμός». Βλ. επίσης Κ. Deichgräber, Hippokrates’ «De 
Humoribus» in der Geschichte der griechischen Medizin, Abhandlungen der Geistes- und 
Sozialwissenschaftlichen Klasse 14 (1972), 5-63- P. Carrick, Medical Ethics in Antiquity, Philosophy 

and Medicine 18 (1985), 15-37.
2. Γαληνός, Των εις τό Περί χυμών Ίπποκράτους υπομνημάτων, έκδ. C. G. Kühn, Hippocrates, De 

humoribus liber et Galeni in eum commentarli très [Medicorum Graecorum Opera = MGO 16], Λιψία 
1829- Γαληνός, Περί κράσεων, έκδ. C. G. Kühn, Galeni, De temperamentis [MGO l], Λιψία 1821,1.1-2- 
πβ. R. J. Durling, A dictionary of medical terms in Galen, τόμ. 1-5, Λέιντεν-Νέα Ύόρκη 1993, λ. χυμός 
/ humus.

3. Γαληνός, Περί τών έν ταΐς τροφαίς δυνάμεων, έκδ. Κ. Konrad - G. Helmreich, Galeni De sanitate 
tuenda de alimentorum facultatibus, de bonis malisque sucis, de victu attenuante, de ptisana, Λιψία-
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οποία διαμορφώθηκαν οί αντιλήψεις των βυζαντινών ιατρών τής πρώιμης 
περιόδου* 4 καί πού μέ βάση αύτήν συντάχθηκαν τά περισσότερα βυζαντινά 
διατροφικά εγχειρίδια άπό τον 11ο αιώνα καί μετά5.

'Ωστόσο, δπως συνέβαινε σέ όλες σχεδόν τις προγενέστερες μας κοινωνίες, 
έτσι καί στό Βυζάντιο, για την άποτροπή των άσθενειών καί την διασφάλιση τής 
μακροζωίας, παράλληλα μέ την διατροφή καί τήν ιατρική, επιστρατεύονταν 
καί οί ύπερφυσικές δυνάμεις, μέσω τής θρησκευτικής πίστης καί τής μαγείας. 
Συχνά δέ οί πρακτικές πού χρησιμοποιούνταν ήταν μή διακριτές, σέ σημείο 
μάλιστα πού νά μή γίνεται σαφές κάθε φορά αν ό θεραπευτής ήταν ιατρός 
ή μάγος ή καί τά δύο συγχρόνως6. Τά όντα πού φέρονται νά διαθέτουν τις 
περισσότερες καί πολυτιμότερες ιαματικές ιδιότητες είναι τά ζώα. Κατά τήν 
χρονική περίοδο πού έξετάζεται έδώ, δηλαδή μεταξύ 7ου καί 12ου αιώνα, 
τις άντιλήψεις αύτές φαίνεται νά τις άσπάζονται καί οί ιατροί, καθώς στά 
ιατρικά κείμενα ύπεισέρχονται άποτροπαϊκές μέθοδοι καί οδηγίες παρασκευής 
περιάπτων άπό ζωϊκά κυρίως προϊόντα. Έτσι ή σχέση των ειδών τής πανίδας 
μέ τήν ιατρική καί τήν λευκή μαγεία κωδικοποιεΐται καί έπισημοποιείται, 
κατά τήν περίοδο αύτή. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει ότι δέν προϋπήρχε καί δέν 
έφαρμόζονταν στήν πράξη καί άπό τούς ιατρούς άποτροπαϊκές μέθοδοι καί 
τεχνάσματα λευκής μαγείας μέ χρήση ζωικών προϊόντων. 'Ωστόσο ή διαφορά 
συνίσταται στό γεγονός ότι οί πρακτικές αύτές δέν περιελήφθησαν στά επίσημα 
ιατρικά κείμενα πριν τον 7ο αιώνα.
Βερολίνο 1923,3.23. Για τον συσχετισμό μεταξύ διατροφής καί υγείας στό έργο του Γαληνού καί 
τήν επιρροή των άπόψεών του στους μεταγενεστέρους του ιατρούς, βλ. P. L. Schrenk, Byzantine 
Evidence for Galen’s Medical Experience, BZ 82 (1989), 251-257· M. Neuburger, Geschichte der 

Medizin, Βιέννη 1911, τόμ. 2,97-98- A. Garzya, «Byzantinische Medizin», Antike Medizin, Ein Lexikon 
[=AML], Μόναχο 2005,178-182- F. Kovaîic, Der Begriff der Physis bei Galen vor dem Hintergrund seiner 

Vorgänger, Στουτγάρδη 2001, ιδιαίτερα 120-125.
4. Ορειβαςιος, ’Ιατρικών Συναγωγών Βιβλία, έκδ. I. Raeder, Oribasii, Collectionum medicarum 

reliquiae [Corpus Medicorum Graecorum = CMG 6/ΐ-Π], Λιψία-Βερολίνο 1926-1933- Αετιος Αμιδηνος, 

<Ίατρικόν Ύπόμνημα>, έκδ. A. Olivieri, Aetii Amideni Libri Médicinales I-IV, Λιψία-Βερολίνο 1935.
5. Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Πώς οφείλει διαιτάσθαι άνθρωπος έφ’ έκάστω μηνί, έκδ. A. Delatte, 

Anecdota Atheniensia et alia, τόμ. 2, Λιέγη-Παρίσι 1939, 456-566.
6. Βίος άγιου Συμεών του Στυλίτου, έκδ. Ρ. van den Ven, La vie ancienne de S. Syméon Stylite le 

Jeune, Βρυξέλλες 1962,179-181, όπου άναφέρεται ή περίπτωση ένός Τιμόθεου, 'Εβραίου ιατρού, 
πού ασκούσε συγχρόνως καί μαγικές πρακτικές γιά τήν θεραπεία των άσθενών του- Θεόδωρός 

Βαλςαμων, 'Ερμηνεία εις τον ογδοηκοστόν τρίτον κανόνα τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, έκδ. Ραλλης - Ποτλης, 

τόμ. Δ', 251-252, όπου μνημονεύεται ή περίπτωση τής ασθένειας τής Ζωής, συζύγου τού ’Αλεξίου 
Α' Κομνηνοΰ, γιά τήν θεραπεία τής οποίας προσκλήθηκαν ιατροί καί μάγοι καί όλοι άπέδωσαν 
τήν άσθένειά της σέ βασκανεία καί έπιδόθηκαν στήν αποπομπή τού κακού μέ μαγικά μέσα.
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'Η πορεία τής εξελικτικής αυτής σχέσης διαμορφώθηκε ύπό την επίδραση 
συγκεκριμένων παραγόντων. ’Αρχικά ή ανάμειξη ζωικών προϊόντων σε άποτρο- 
παϊκά καί θεραπευτικά σκευάσματα γιά την καταπολέμηση άσθενειών καί τήν 
περιφρούρηση τής άνθρώπινης ύγείας είχε τις ρίζες της στήν συμπάθεια καί 
σύμπνοια7 των όντων πού διαμορφώθηκε ύπό τήν έπήρεια των νεοπλατωνικών 
ιδεών. Το φιλοσοφικό αύτό κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν διαμόρφωση 
τής λευκής ή άποτροπαϊκής μαγείας κατά τήν ύστερη άρχαιότητα. Ή λευκή 
μαγεία άπετέλεσε τήν πρακτική εφαρμογή τής φιλοσοφικής βάσεως τής 
άλχημείας, ή όποια ταυτίστηκε άπό τούς νεοπλατωνικούς φιλοσόφους8, μέ τήν 
θεουργία9. Ή άλχημεία θέτει ώς τελικό στόχο τήν εύδαιμονία τού άνθρώπου, 
μέ τήν εύρεση τής φιλοσοφικής λίθου10, ή όποια έχει τήν δύναμη νά άνανεώσει 
τήν ζωή (έλιξίριον νεότητος) καί τήν ιδιότητα νά μετατρέπει εύτελή μέταλλα 
σέ χρυσό. Γιά τήν έπίτευξη του σκοπού αύτοΰ, χρησιμοποιεί μεθόδους καί

7. Βλ. καί Ε. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from A. C. 146 

- B. C. 1100), Βοστόνη 1870 (άνατ. Νέα Ύόρκη 1957) (orò έξης: SophLex), λ. «συμπάθεια»· G. 
W. Η. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, ’Οξφόρδη 1961-1968 (στο έξης: Lampe), λ. «συμπάθεια». 
LSf, λ. «συμπάθεια», «σύμπνοια»· A. K[azhdan], «Sympathia», ODB, τόμ. 3, 1991· Τη. Weidlich, 

Sympathie in der antiken Literatur, Programm des Karlsgymnasiums, Στουτγάρδη 1894, 4-11- K. 
Reinhardt, Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über Poseidonios, Μόναχο 1926, 111-113, 
178-179, 252-254- Μ. P. Nilsson, A History of Greek Religion, ’Οξφόρδη 21956, 52-55· A. Δ. Βακαλουδη, 

Ή μαγεία ώς κοινωνικό φαινόμενο στό πρώιμο Βυζάντιο, ’Αθήνα 2001, 526- βλ. έπίσης, Η. Hunger, 

Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Μόναχο 1978 (έλλ. μτφ. Βυζαντινή Λογοτεχνία, 
τόμ. Α'-Γ, ’Αθήνα 2000-2001), έλλ. μτφ. τόμ. Γ, 76-77, 84, 96.

8. A.K[azhdan]-A.C[utler], «Neoplatonism», ODB, τόμ. 2, 1455-1456-D.J.O’M[eara], «Philosophy», 
ODB, τόμ. 3, 1658-1660- Βακαλουδη, Ή μαγεία, 525- Β. Ν. Πατακης, Βυζαντινή Φιλοσοφία, ’Ιωάννινα 
1977, 56-70· Ν. Moutafakis, Byzantine Philosophy, Νότια Φλώριντα 2000,122-130,175 κ. έ.

9. SophLex, Lampe, LSJ, λ. «θεουργία»· Ε. Trapp [et al], Lexikon zur byzantinischen Gräzität, 
Βιέννη 1994 (στό έξης: TrappLex), λλ. «θεουργέω», «θεουργής»· βλ. έπίσης, P. Boyancé, Théurgie 
et télestique néoplatoniciennes, Revue de l’Histoire des Religions 147, Παρίσι 1955, 189-209, 
ιδιαίτερα 194-195· H. Lewy, Chaldaean Oracles and Theurgy, Κάιρο 1956, 461-463- A. A. Barb, The 
Survival of Magic Arts, στό The Conflict between Paganism and Christianity in the fourth Century, 

έκδ. A. Momigliano, ’Οξφόρδη 1963,101- G. Luck, Arcana Mundi. Magic and the Occult in the Greek and 

Roman Worlds: A Collection of Ancient Texts, Βαλτιμόρη-Λονδίνο 1985 (άνατ. 2006), 20· Μ. Nilsson, 

Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss der Attischen, Ντάρμσταντ 1952,209-211-J. 
Irmscher, Literarische Quellen zur Geschichte der Chemie in Byzanz, Egyptian Journal of Chemistry 

15 (1973), 281-295· Βακαλουδη, Ή μαγεία, 39, 522.
10. D. P[ingree] - A. C[utler], «Alchemy», ODB, τόμ. 1, 54-56. J. 0’M[eara], «Philosophy», 

ODB, τόμ. 3, 1658-1660. Δ. Δημητρακος, Μέγα Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης, ’Αθήνα 1936, λ. 
«άλχημεία».
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πειράματα, στα όποια συμμετέχουν βότανα, λίθοι καί ζωϊκά προϊόντα, ώστε 
να προκληθεΐ άποσύνθεση, μίξη καί άνασύνθεση μετάλλων καί άλλων 
ειδών. Βασίστηκε στην χρήση μυστικών συμβόλων, οικείων μόνο στους 
θεούς, προκειμένου νά αναπτυχθεί μια ύπερφυσική μαγική δραστηριότητα, 
πού άποσκοπούσε στον άπαθανατισμό", δηλαδή τήν ταύτιση τού άνθρώπου 
με τό θειο. Πρακτικά αύτό σήμαινε τήν βελτίωση τής άνθρώπινης ζωής 
καί τήν άποτροπή πάσης φύσεως κακού. 'Η επικοινωνία μέ τό θείο γίνεται 
μέσω ύλικών στοιχείων, πολλά άπό τα όποια είναι ζώα ή μέλη ζώων, τα 
όποια θεωρούνται σύμβολα τού καλού καί τής άθανασίας11 12. Οί συμβολισμοί 
αύτοί σχετίζονται άμεσα μέ τίς άρχές τής συμπάθειας καί τής σύμπνοιας τών 
όντων13. Ό νεοπλατωνιστής Πρόκλος διατύπωσε πρώτος τήν θεωρία τής 
θεουργίας μέσω τής συμπάθειας, σύμφωνα μέ τήν όποια ή παρουσία τού θείου 
ενυπάρχει σέ δλα τά όντα τής φύσεως, άστρα, λίθους, φυτά καί ζώα14. ’Έτσι, 
παρατηρώντας τήν φύση μεταβαίνουμε άπό τό τελευταίο καί πιο ταπεινό στο 
πρώτο καί ανώτερο καί διαπιστώνουμε ότι τό ένα ύπάρχει μέσα στο άλλο, 
αφού σέ όλα κοινό στοιχείο είναι ή θεϊκή ούσία. Στο ούράνιο υπάρχει τό γήϊνο

11. SophLex, Lampe, λ. «άπαθανατισμός». LSf, λλ. «άπαθανάτισις», «άπαθανατισμός». 
TrappLex, λ. «άπαθανάτισις»- βλ. καί F. Cumont, The Mysteries ofMythra, Βρυξέλλες 1902, 22-30.

12. Βασίλειος Καισαρείας, Λόγος εις τήν Έξαήμερον, έκδ. Ε. A. de Mendieta - S. Y. Rudberg, 

Basilius von Caesarea: Homilien zum Hexaemeron, Βερολίνο 1997, 4.5- Ανώνυμος, Φυσιολόγος, έκδ. 
D. Kaimakes, Der Physiologos nach der erster Redaktion, Μάισενχαϊμ Γκλαν 1974, 22a-23b- Γεώργιος 

Πιςιδης, Έξαήμερος ή Κοσμουργία, έκδ. L. Tartaglia, Carmi di Giorgio di Pisidia, Τουρίνο 1998,309-425 

(έδώ στ. 1397-1425)· Μανουήλ Φίλης, Περί ζώων ίδιότητος, έκδ. F. S. Lehrs - F. Dübner, Manuelis Philae 

versus iambici De proprietate animalium, στο Poetae bucolici et didactici, Παρίσι 1862, στ. 972 κ.έ.· βλ. 
επίσης G. D’Alviella, The migration of Symbols, Μίσιγκαν 21956, 28-30- G. Allen, The Evolution of the 
Idea of God. An Inquiry into the Origins of Religions, Καλιφόρνια 1897,22000, 56, 66-68- βλ. καί 
M. P. Ciccarese, Animali simbolici: alle origini del bestiario cristiano [Biblioteca Patristica 39], Μπολόνια 
2002- R. Barber, Bestiary (MS Bodley 764), Γούντμπριτζ 1993,21999.

13. Οί όροι έντοπίζονται καί σέ βυζαντινά κείμενα- βλ. ενδεικτικά, Γεώργιος Πιςιδης, 

Έξαήμερος, στ. 800-867- Γεωπονικά, έκδ. Η. Beckh, Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici de re rustica 

eclogae, Στουτγάρδη-Λιψία 1895, 9.14,15.1- Μιχαήλ Ψελλος, Έπιστολαί, έκδ. Κ. Σαθας, Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη, τόμ. 5, Βενετία 1894 (άνατύπ. Αθήνα 1972), 86, 326-32- βλ. καί SophLex, Lampe, λ. 
«συμπάθεια»· LSf, λλ. «συμπάθεια», «σύμπνοια»- A. K[azhdan], «Sympathia», ODB, τόμ. 3, 1989- 
Τη. Weidlich, Sympathie in der antiken Litteratur, Programm des Karlsgymnasiums, Στουτγάρδη 
1894, 4-11- Reinhardt, Kosmos und Sympathie, 111-113, 178-179, 252-254- Nilsson, History, 52-55- 
Βακαλουδη, Ή μαγεία, 526- βλ. επίσης, Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Γ', 76-77, 84, 96.

14. Προκλος Διάδοχος, Ή σφαίρα, έκδ. L. Siorvanes, Proklus: Neo-platonic Philosophy and Science, 
’Εδιμβούργο 1996, 43-61- βλ. επίσης A. K[azhdan] - D. J. 0’M[eara], «Proklos», ODB, τόμ. 3,1730- D. 
J. 0’M[eara], «Philosophy», ODB, τόμ. 3, 1658-1660.
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καί αντίστροφα, τα όντα τής γης συμβολίζουν τα αόρατα όντα του ούρανοΰ και 
αυτό χαρακτηρίζεται ώς συμπάθεια των πάντων μέσα στην φύση15. Οί απόψεις 
αύτές εντάσσονται μέσα στην γενικότερη θεωρία περί μεθέξεως των αισθητών 
πραγμάτων στις ιδέες καί όμοιώσεως Θεω, πού διατύπωσε ό Πλάτων16.

'Η συμπάθεια τών νεοπλατωνικών παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με 
τον χριστιανικό συμβολισμό της φύσεως, μία τάση χριστιανών συγγραφέων17, 
ή όποια αρχίζει νά άναπτύσσεται κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο 
καί παγιώνεται μετά τόν 7ο αιώνα, ένώ παρουσιάζει άναλογίες και μέ τις 
άπόψεις τών άράβων άλχημιστών σχετικά μέ την φύση καί τήν θρησκεία18. 
'Η συμπάθεια καί σύμπνοια τών όντων ερμηνεύεται τελεολογικά μέ βάση τήν 
χριστιανική διδασκαλία ώς συμμετοχή τού φυσικού κόσμου στήν επίτευξη τού 
καθ’ όμοίωσιν19 καί τής θέωσης τού άνθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
άποτελει κατά τόν 7ο αιώνα, ή μακροσκελής ποιητική σύνθεση τού Γεωργίου 
Πισίδη Έξαήμερος ή Κοσμουργία20, στήν όποια ό συγγραφέας περιγράφει τήν

15. A. K[azhdan] - A. C[utler], «Neoplatonism», ODB, τόμ. 2,1455-1456· Reinhardt, Kosmos und 

Sympathie, 111-113· J. R. Partington, The Origins of the Planetary Symbols for the Metals, Ambix 
1 (1937-1938), 61-64- βλ. έπίσης K. Oehler, Antike Philosophie und Byzantinisches Mittelalter. Aufsätze 

zur Geschichte des griechischen Denkens, Μόναχο 1969, 66 κ.έ., 145 κ.έ.
16. Πλατών, Θεαίτητος, έκδ. D. Bostock, Plato’s Theaetetus, ’Οξφόρδη 1988, 176a-b· βλ. καί Ί. 

Ν. Θεοδωρακοπουλος, Πλάτωνος θεαίτητος, ’Αθήνα 1980, 157- Lampe, λλ. «μέθεξις», «μετοχή»· βλ. 
καί Ε. von Ivänka, Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter, 

Άϊνζίντελν 1964,175-177, 254-261- P. Courcelle, Le corps-tombeau (Platon, Gorgias 493a, Cratyle 
400c, Phèdre 250c), Revue des Études Anciennes 68 (1966), 101-122.

17. A. K[azhdan] - A. C[utler], «Symbolism», ODB, τόμ. 3,1980-1981· H. G. Beck, Geschichte der 

byzantinischen Volksliteratur, Μόναχο 1971 (έλλ. μτφ. N. Eideneier, 'Ιστορία τής βυζαντινής δημώδους 

λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ, ’Αθήνα 31999), 74-77, 280- Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, τόμ. Γ\ 76· Σπ. Ν. 
Τρωϊανος, Τα ζώα στο βυζαντινό δίκαιο, κοσμικό καί κανονικό, ’Εκκλησιαστικός Φάρος 75 (2005), 
77-10 ιδιαίτερα 77-90· βλ. έπίσης, Βασίλειος Καισαρείας, Εις τήν Έξαήμερον, 7.5· Αςτεριος Αμαςειας, 

Όμιλίαι, έκδ. C. Datema, Asterius of Amasea, Homilies I-XIV, Λέιντεν 1970, 10· Γεώργιος Πιςιδης, 

Έξαήμερος, στ. 60-84· βλ. έπίσης ένδεικτικά συμβολισμούς ζώων καί σέ ύμνογραφικά κείμενα: 
Ρωμανός Μελωδος, Ύμνος εις τά άγια νήπια, έκδ.]. Grosdidier de Matons, Παρίσι 1965, η 1-9, σ. 214.

18. G. W. Gessmann, Die Geheimsymbole der Chemie und Medicin des Mittelalters, Γκράτς 1899, 
46- E. G. D’Alviella, The Migration of Symbols, Λονδίνο 1894, Μίσιγκαν 21956, 45-46- Μ. Ullmann, 

Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam, Λέιντεν 1972, 250· E. A. Wallis-Budge, Amulets and 

Talismans, Καλιφόρνια 22003, 33-34.
19. Γένεσις, 1.26· βλ. Lampe, λ. «όμοίωσις»· Βασίλειος Καισαρείας, Εις τήν Έξαήμερον, 9.6- βλ. 

έπίσης, Κ. Γ. Αθαναςοπουλος, Anelila Theologiae: Τό φιλοσοφεΐν καί θεολογεΐν κατά τό Μεσαίωνα καί 

τό Βυζάντιο, Αθήνα 2004,134 κ. έ.
20. Γεώργιος Πιςιλης, Έξαήμερος (δ.π., σημ. 12), στ. 603-662.
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φυσιολογία καί την συμπεριφορά μεγάλου άριθμοϋ τετραπόδων ζώων, 
πτηνών, εντόμων, έρπετών καί ιχθύων, κάνοντας συχνές αναγωγές στον 
δημιουργό Θεό καί στις έννοιες τής σύμπνοιας μεταξύ των όντων21 καί τής 
άένναης εναλλαγής ζωής καί θανάτου μέσα στην φύση22. Τό έργο, ένώ φαίνεται 
νά έ'χει θεολογικό χαρακτήρα23, περιλαμβάνει καί μυθικά μοτίβα επηρεασμένα 
άπό τό Περί ζώων ίδιότητος τού Κλαύδιου ΑίλιανοΟ, όπως την παρθενογένεση 
τού γύπα24, καί συμβολισμούς, όπως τού μεταξοσκώληκα, πού χαρακτηρίζεται 
ώς υποτύπωση τής άνάστασης25. Τέσσερις αιώνες σχεδόν άργότερα, ό Μιχαήλ 
Ψελλός, ερμηνεύοντας την συμπάθεια ώς νόμο τής φύσεως, κάνει λόγο για 
έσωτερικές άόρατες δυνάμεις των όντων, οί όποιες ένεργούν ύπερφυώς μέ 
σύμπνοια καί άρμονία καί λειτουργούν άπόλυτα οργανωμένα ύπό την πρώτην 
αιτίαν26.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οί βυζαντινοί άλχημιστές χρησιμοποιούν φυσι
κά στοιχεία καί έμβια όντα, τα όποια ώς σύμβολα, μέ μεταφυσικές ιδιότητες 
άνάγουν τόν άνθρωπο σέ έ'να είδος θέωσης27. ’Αντίστοιχα ή μέθοδος τού 
χριστιανικού συμβολισμού βασίζεται στην παρατήρηση τής φύσεως, άπό την

21. Γεώργιος Πιςιδης, Έξαήμερος, στ. 1397: σύμττνοια καί σύρροια των όλων μία και στ. 1679: καί 
πάντα καί εν, ταΰτα γάρ συναπτέον.

22. Γεώργιος Πιςιδης, Έξαήμερος, στ. 1454-1461: Καί καν ώμόσαρκον ανθρώπου κρέας / ιχθύς 

σπαράξη καί τόν ίχθύν αγρότης / καί τούτον άρκτος καί τό θηρίον κύνες, / γόπες 8ε τούτους, τούς 8έ 
γόπας οί τάφοι, / καί πάσαν απλώς άνθυπο8ράμοι φύσιν, / εις άλλοφύλους άντικλώμενος ρύσεις, / 
όμως έσω πέφυκε των ορισμένων, / τη χειρί τού κτίσαντος έσφραγισμένος.

23. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Γ', σ. 84.
24. Γεώργιος Πιςιδης, Έξαήμερος, στ. 1124 κ. έ.

25. Γεώργιος Πιςιδης, Έξαήμερος, στ. 1278 κ. έ.

26. Μιχαήλ Ψελλος, Έπιστολαί προς τόν Δούκα Καίσαρα (ο.π., σημ. 13), έπιστ. 86,326-327: Ίσθι 
τοιγαροϋν ώς δυνάμεις τινές άρρητοι καί πάθη ού'πω τοϊς πολλοΐς εγνωσμένα, καί ζώοις, καί λίθοις, καί 
πόαις έγκάθηνται- καί γοητεύεται άλλο παρ’ άλλου, καί έτερον έτέρω αυτομάτως προσφύεται■ καί τά 
άτομα ένεργεΐ, τά δέ μετά την τομήν, καί έκαστον των τμημάτων άλλο τι ποιεί· καί σύνδεσμοι, καί ίνες, 

καί χιτώνες παντοδαποί- καί τό μέν, ού'τω σχηματισθέν, τήνδε έπικτ&ται την δύναμιν, τό δέ έτέρως 

άλλην τινά ένδείκνυται ενέργειαν. Καί σύμπνοια μέν μία τών όλων, τά δέ διεστήκασι, καί την σύρροιαν 
οΐδεν ό τοϊς όλοις έφεστηκώς, είτε νοΰς, είτε π τούτου επέκεινα- ού γάρ διήρηται τά όντα άσυμπαθώς, 

άλλ’ ήρμοσται ύπερφυώς άλλα άλλοις■ καί ai μέν σειραί διάφοροι καί ή έφεστηκυία έκάστη πηγή καί 

αρχή, έτέρα προς τήν έτέραν■ σύμπνουν δέ καί τό εκείνων πάθος καί ύπό τήν πρώτην αιτίαν πάντα.
27. SophLex, Lampe, LSf, λ. «θέωσις». TrappLex, λλ. «θεωτέος», «θεωτός»· Κ.-Η. U[themann], 

«Theosis», ODB, τόμ. 3, 2069-2070· Βλ. Μιχαήλ Ψελλος, Περί χρυσοποιΐας, έκδ. J. Bidez, Michel Psellus, 
Épître sur la Chrysopée, στό Catalogue des manuscrits alchimiques grecs, Βρυξέλλες 1924-1932, τόμ. 6 
(1928), 40. Πβ. 0. Lagercrantz, Alchemistische Rezepte des späten Mittelalters, Βερολίνο 1925, 5-6- 0. 
Lagercrantz, Ein alchimistisches Rezept, στό Symbolae Osloenses 14 (1935), 1-5.
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οποία προκύπτουν συγκεκριμένα ηθικά διδάγματα, για την βελτίωση τής σχέ- 
σεωςτοΰάνθρώπουμέτόνΘεό28.Οίάντιλήψειςαύτέςέντάσσονταιστήνεύρύτερη 
άποψη τού Χριστιανισμού για την φύση, σύμφωνα μέ την όποια τα λοιπά όντα 
τής δημιουργίας συμμετέχουν στήν επίτευξη τής σωτηρίας τού ανθρώπου29. 
Για τον τρόπο πού συνέδεαν φιλοσοφικά οί βυζαντινοί άλχημιστές τήν μίξη 
υλικών στοιχείων γιά τήν σύνθεση χρυσού μέ τήν αναγωγή τού ανθρώπου στήν 
θέωση, είναι χαρακτηριστική ή έπιστολή τού Μιχαήλ Ψελλοΰ Περίχρυσοποϊίας30 
προς τον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλλάριο, στήν όποια άποκαλεΐ τήν έρευνα 
των στοιχείων τής φύσεως μυσταγωγία καί τήν χαρακτηρίζει ώς προστάδιο τής 
εύρεσης τού ύπερουρανίου αγαθού επί τής γης31. Ό Ψελλός παραθέτει διάφορες 
μεθόδους παρασκευής χρυσού μέ φυσικά πειράματα, ένώ άφελώς ή έν άγνοια 
του αποκλείει κάθε σχέση των πειραμάτων αύτών μέ τήν μαγεία καί άποδίδει 
τήν έρευνα στά άδυτα τής φύσεως καί στήν φιλομάθεια τού άνθρώπινου νοΰ32. 
Ή άλληλοεισχώρηση (αμοιβαία εισχώρηση) θρησκευτικών άντιλήψεων καί 
μαγικών πρακτικών γίνεται σαφέστερη στά βυζαντινά άλχημικά κείμενα, 
δπου οί ύπερφυσικές καί παράδοξες ιδιότητες τών όντων άποδίδονται στήν 
θεϊκή σοφία τού Δημιουργού τής φύσεως33. Οί συγγραφείς θέτουν συνήθως 
ώς έπίτιτλο επίκληση στον Χριστό34, ένώ συχνά προσπαθούν νά συνδέσουν 
τό δογματικό μυστήριο τής 'Αγίας Τριάδας μέ τήν τρισύνθετη σύσταση λίθων, 
μετάλλων καί έμβιων όντων. Είναι χαρακτηριστικό τό χωρίο σε βυζαντινό 
άλχημικό κείμενο, όπου ό όρος τρισμέγιστος πού χαρακτήριζε κατά τήν

28. C. Μ. Bowra, The Heritage of Symbolism, Λονδίνο 21967 (a έ'κδ. 1943), 68-78, 210-211· H. 
Bayley, The Lost Language of Symbolism, Λονδίνο 22003 (α' εκδ. 1912), 144-145.

29. Βασίλειος Καισαρείας, Εις τήν Έξαήμερον, 7.6, 418-426, 8.5-6, 452-462· Γρηγοριος Νυςςης, 

Περί τής τοΰ ανθρώπου γενέσεως καί εις τό κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν, έκδ. Η. Hörner, Gregorii 
Nysseni opera, Λέιντεν 1972, 2-40- Γεώργιος Πιςιδης, Έξαήμερος, στ. 930-948- Φυσιολόγος (ο.π., σημ. 
12), 81a-b, 94a-b.

30. Μιχαήλ Ψελλος, Περί χρυσοποϊίας, 26-42.

31. Ό. π., 40.

32. Ό. π., 32: (...) ϊνα εντός γένη τών άδυτων τής φύσεως καί θαυμάσης αύτών τα απόρρητα.

33. Nilsson, History (ο.π., σημ. 7), 52-55.
34. Βλ. γιά παράδειγμα, Collection des anciens alchimistes Grecs, έκδ. M. Berthelot, Παρίσι 

1887-1888, τόμ. 1, 3-4: (...) Ώ θαύμα, τήν άνασσαν ύλην όλβίαν!/ ήσπερ διαγνούς καί μαθών τάς 

έκβάσεις/αίνιγματωδώς / ένδον έγκεκρυμμένας, ό νοΰς ό παγγέραστος, ai κλειναί φρένες / Θεοδώρου 

πλουτοϋντος ένθέοις τρόποις, πιστού τελοϋντος δεσποτών παραστάτου / συνήφεν, έντέθεικε συλλογήν 
ξένην / εν τήδε βίβλω πανσόφω νοημάτων, δνπερ σκεπών, φύλαττε, Χριστού παντάναξ.



386 ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΗ

αρχαιότητα στον θεό Έρμη, τον θεωρούμενο καί συντάκτη των Κυρανώων35, 
αποδίδεται στον Τριαδικό Θεό36. 'Η έμπνευση τής συνθέσεως των στοιχείων 
τής (ρύσεως αποδίδονται σέ θεόσταλτη γνώση, την όποια χρησιμοποιούν οί 
συγγράφεις για την επίτευξη τής θεώσεως καί την αποτροπή τού κακού με 
φαρμακευτικά σκευάσματα, περίαπτα καί φυλαχτά37. Επίσης στα ’ίδια κείμενα, 
παράλληλα με την σύνθεση μαγικών σκευασμάτων εντοπίζονται προσευχές, 
παρόμοιες με εκείνες πού περιλαμβάνονται στα εκκλησιαστικά εύχολόγια. 
Τέτοιες περιπτώσεις άφορούν συχνά την προστασία καί αύξηση ποιμνίων καί 
μελισσίων καί την άποτροπή άσθενειών38.

35. [Ερμης Τρισμέγιστος - Ανώνυμος], Κυρανίδες, έκδ. D. Kaimakes, Die Kyraniden, Μάισενχαϊμ- 
Γκλάν 1976 (α' έκδοση, χωρίς την Ε' Κυρανίδα: C. Ε. Ruelle, Les Lapidaires de l’Antiquité et du Moyen 
Âge, Παρίσι 1898).

36. Βλ. ενδεικτικά, Alchimistes (Berthelot) τόμ. 2, 132-133: Τό παρόν σύνθημα κινούμενον 

άπό μονάδος καί μέχρι τριάδος τής έξυδραργυρώσεως έστηκεν καί μονάς συστάσεως επί τριάδα 
άδιάστατόν έστν καί ετι πάλιν τριάς συνισταμένη επί τριάδα διαιρουμένην, κόσμον συνίστησι προνοία 
τοΰ πρωτοποιητικοΰ αιτίου καί δημιουργού τής κτίσεως, ένθεν καί Τρισμέγιστος καλείται, ώς τριαδικώς 

έπιθεωρήσας τό πεποιημένον καί τό ποιούν. Καί ποιούμενος μεν έστι ό χαλκός μόλυβος ετήσιος λίθος· 
ποιούν δέ θερμόν, ψυχρόν καί ρευστόν, τριάς μία άδιαίρετος, ώς μονάς δεύτερα διαφουμένη. Γιά τήν 
σύνδεση τής μαγείας καί τής αλχημείας μέ τις άποδιδόμενες θαυματουργικές ιδιότητες στα 
όντα, βλ. Η. C. Κεε, Das frühe Christentum in soziologischer Sicht, Γοττίγγη 1982, 74-76- Μ. Φαραντος, 

Φαινόμενα αποκρυφισμού καί ορθόδοξος θεολογία, ’Επιστημονική Έπετηρ’ις θεολογικής Σχολής 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών 29 (1994), 79-108, ιδιαίτερα 100-103.

37. Κυρανίδες, Προοίμιον, 14-15: Έν ταύτη δέ τη καλούμενη Κυρανίδι έγράφη περί λίθων κδ', 
πτηνών κδ', βοτάνων κδ' καί ιχθύων κδ'. τούτων ούν έκάστη δύναμις συγκραθεΐσα καί μιγείσα ταις 
λοιπάίς δυνάμεσι σώματος θνητού θεραπείας ένεκεν, ού μην άλλά καί τέρψεως καί φύσεως, εύρεν 
παρά θεού παντοκράτορος τοΰ παντοδυνάμου διά της αύτοΰ σοφίας βότανών καί λίθων καί ιχθύων καί 
πτηνών ένεργείας καί δυνάμεις καί ζώων καί θηρίων φύσιν, ετι δέ καί τάς προς άλλήλους μίξεις τε καί 
εναντιώσεις καί ιδιότητας, ήτις θεόθεν εις ανθρώπους γνώσις τε καί πολυπειρία.

38. Βλ. για παράδειγμα, Εύχολόγιον, έκδ.]. Goar, Euchologion sive rituale Graecorum, Βενετία 
1730 (άνατ. Γκράτς 1960), 517-520: Ευχή εις κτήνη τοΰ άγιου Μοδέστου, τοΰ αγίου Ύπατίου καί 
τοΰ άγιου Μάμαντος· πβ. Alchimistes (Berthelot) τόμ. 3, 388-389. Ή ανάμειξη τοΰ θρησκευτικού 
στοιχείου σέ άποτροπαϊκές μαγικές οδηγίες είναι ιδιαίτερα έμφανής στο ακόλουθο άπόσπασμα 
άπό μαγικό πάπυρο- βλ. Μ. A. F. Sangin, Codices Rossici [Cataloque Codicum Astrologorum Graecorum 

12], Βρυξέλλες 1936,169: Περί στρόφου. Πέραθεν τοΰ ποταμού στήκει δίσκος αργυρούς- τρεις άγγελοι 
ένέχη, καί έτεροι καί τρεις άγγελοι ψάλλουν τό «Κύριε, έλέησον». ό εις δύνη καί ό έτερος τόν στρόφον 

απολύει «Φεύγε, στρόφε» καί ό έτερος- «Ό Χριστός σε διώκει». Μέλισσα μου, μέλισσα μου, μήτερ τών 
μελισσίων, νά έχης τήν ευχήν τοΰ θεού καί τών γονέων σου καί τοΰ άγιου Ζωσιμά τόν σε έκβάλλοντα 
άπό τήν Συρίαν, κράτησόν μοι τόν λαόν σου είς τόν άγγέίον τούτον, ώς ήγάπησεν ή Θεοτόκος τόν 

Χριστόν, αγαπήσατε καί εσείς τόν άγγέίον τούτον, μη ύψώσιν, μη πετάσωσιν, μή άπάγουν οπού θέλουν- 

ό Κύριος τά επίτιμα καί ό άγιος Ζωσιμάς.
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Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των σχετικών απόψεων για την χρή
ση φυσικών πρώτων ύλών, κυρίως δε ζωικών προϊόντων στην λευκή μαγεία καί 
την αλχημεία στο Βυζάντιο, φαίνεται δτι έπαιξαν οϊ Κυρανίδες, δευτερευόντως 
δε τό Περί ζώων ίδιότητος του Κλαυδίου Αίλιανού39 καί ό Φυσιολόγος40. Τα έργα 
αυτά, πέρα από τις μαγικές, φαρμακευτικές και συμβολικές αναφορές πού 
περιλαμβάνουν, θά μπορούσαν να χαρακτηριστούν κατά βάση ώς εγχειρίδια 
φυσικής ιστορίας. ’Ενδεχομένως δέν αποτελεί σύμπτωση τό γεγονός δτι 
την ’ίδια περίοδο πού ή αλχημεία συνδέθηκε μέ την θεουργία, αναπτύσσεται 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά μέ τό φυσικό περιβάλλον καί κυρίως για τα ζώα, 
τύ όποιο εκδηλώνεται μέ την συγγραφή έγχειριδίων φυσικής ιστορίας, δπως 
τα άναφερθέντα. Ή διαφορά μεταξύ τών Κυρανίδων καί τού Περί ζώων ίδιότητος 
τού Κλαυδίου Αίλιανού συνίσταται κυρίως στην κατανομή τού περιεχομένου, 
καθώς στο πρώτο κύριο λόγο έ'χουν οί συνταγές «ιατρικής» καί άποτροπαϊκής 
μαγείας, ενώ τό δεύτερο έστιάζεται στην περιγραφή τών ειδών καί 
δευτερευόντως σέ πληροφορίες για θεραπευτικές καί παράδοξες ιδιότητες τών 
περιγραφομένων. Οί Κυρανίδες, κατά την μέση βυζαντινή περίοδο, ύπέστησαν 
ποικίλες έπεξεργασίες, έ'τσι ώστε να μην είναι πλέον διακριτό τό πρωτότυπο 
κείμενο άπό τις βυζαντινές παραλλαγές41. Τα περισσότερα δέ από τα χωρία τού 
Περί ζώων ίδιότητος τού Αίλιανού, άναπαράγονται αύτούσια ή έπεξεργασμένα 
σέ δλα τα σωζόμενα εγχειρίδια φυσικής ιστορίας, πού συντάχθηκαν επίσης τήν 
ίδια περίοδο42. Ή επιρροή τών Κυρανίδων είναι εμφανής δχι μόνο στα κείμενα 
τών βυζαντινών άλχημιστών καί ιατρών άλλα καί σέ άλλης φύσεως κείμενα, 
δπως τά Γεωπονικά43.

39. Για τήν έπίδραση του έργου του Αίλιανοϋ στην λευκή μαγεία καί άλχημεία, βλ. Σ. 
Δ. Ημελλος, Τό «Περί ζώων ίδιότητος» εργον τον Αίλιανοϋ ώς πηγή ειδήσεων περί μαγικών καί 
δεισιδαιμόνων δοξασιών καί συνηθειών, ’Αθήνα 1972,10-13.

40. Ανώνυμος, Φυσιολόγος, έκδ. F. Sbordone, Physiologus, Μιλάνο 1936· Ανώνυμος, Φυσιολόγος, 
έκδ. D. Offermanns, Der Physiologus nach den Handschriften C und Μ., Μαισενχάιμ-Γκλάν 1966- 
Ανώνυμος, Φυσιολόγος, έκδ. D. Kaimakes (δ.π., σημ. 12)· Ανώνυμος, Φυσιολόγος, έκδ. A. Delatte, 

Physiologus, Anecdota Atheniensia et alia, τόμ. 1, Λιέγη-Παρίσι 1927, 562-571.
41. Kaimakes, Die Kyraniden, 3-4. Είναι χαρακτηριστικό δτι ή Ε' Κυρανίς, πού σώζεται σέ δύο 

χειρόγραφα, άντίστοιχα στήν βιβλιοθήκη του Παρισιού (gr. 2256, 15ος αί.), καί τήν Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη τής Βενετίας (V 13, 16ος αί.), φέρει καί στις δύο περιπτώσεις τίτλο: 'Έτερον περί 
βοτάνων έκ τοϋ Άετίου.

42. Βλ. ένδεικτικά, Φυσιολόγος (Sbordone), 34, 43, 56.
43. Γεωπονικά, 2.18, 2.19, 4.2, δπου άναφέρεται χρήση κέρατος βοός, αίγός, έλάφου καί 

έλέφαντος κατά τήν σπορά, προκειμένου να βελτιωθεί ή ποιότητα τών σπερμάτων· πβ. Κυρανίς 
Β' 4, 6,11, δπου μεταξύ άλλων ύπάρχουν παρόμοιες οδηγίες. Για τό θέμα αύτό βλ. καί Hunger, 

Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Γ', 89.
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Καθοριστικό ρόλο για την πορεία των πραγμάτων, σέ ο,τι αφορά τήν 
σχέση ιατρικής και λευκής μαγείας, έ'παιξε ή διάταξη τοΰ έτους 321 του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, ή όποια μάλιστα, κατά τον Σ. Ν. Τρωϊάνο, σημάδεψε 
την ποινική άντιμετώπιση άνάλογων πράξεων καθ’ δλη τήν βυζαντινή 
περίοδο44. Σύμφωνα με τήν διάταξη αυτήν, άποποινικοποιήθηκε κάθε πράξη, 
πού άπέβλεπε στήν άποτροπή τού κακού, καί πρωτίστως στήν θεραπεία των 
άνθρωπίνων άσθενειών, ενώ καταδικάστηκαν ώς εγκληματικές δσες ενέργειες 
στόχευαν στήν πρόκληση κακού45. Στη διάταξη δέν περιγράφεται ή φύση των 
πράξεων πού άποσκοποΰν στήν άποτροπή τοΰ κακού καί στήν θεραπεία των 
άσθενειών, προσδιορίζεται μάλιστα ώς θεμιτή όποιαδήποτε ένέργεια δέν 
στοχεύει κατά τής σωτηρίας καί τής ύπολήψεως προσώπων. Μέ τον τρόπο 
αύτό φαίνεται να νομιμοποιούνται άκόμη καί πράξεις πού βασίζονται σέ 
φημολογούμενες ύπερφυσικές ιδιότητες τών όντων, οί όποιες έντάσσονται 
στα πλαίσια τής μαγείας, άρκεΐ να άνταποκρίνονται στον σκοπό τους. Μέ τήν 
διάταξη αύτή γίνεται για πρώτη φορά, άτύπως μέν, ούσιαστικώς δέ, διάκριση 
μεταξύ λευκής ή άποτροπαϊκής μαγείας καί μαύρης μαγείας ή γοητείας46.

Άπό τό χρονικό αύτό σημείο καί μετά, αν παρακολουθήσουμε τήν πορεία 
τών νομικών διατάξεων πού ποινικοποιούν μαγικές πράξεις σχετικές μέ 
θεραπείες, θά διαπιστώσουμε ότι όλες σχεδόν έντάσσονται στα πλαίσια τής 
μαύρης μαγεία καί περιλαμβάνουν δαιμονικές έπικλίσεις, ένώ ούδέποτε 
καταδικάζεται ένέργεια πού δέν συνοδεύεται άπό τέτοιες εκδηλώσεις. Όλα 
φαίνονται νά έπιστρατεύονται στήν άποδίωξη τού πόνου καί τήν άποτροπή τής 
άσθένειας καί έτσι άκόμη και άν κάποια ιατρική συνταγή περιείχε «ύποπτες» 
πρώτες ύλες δέν ήταν αύτονόητα άπορριπτέα, έάν δέν άποδεικνυόταν στήν 
πράξη όχι μόνο άνεπαρκής άλλα καί βλαβερή.

44. Σπ. Ν. Τρωϊανος, Μαγεία καί δίκαιο στο Βυζάντιο, ’Αθήνα 1997 [= Σπ. Ν. Τρωϊανος, Μαγεία 
καί δίκαιο orò Βυζάντιο, ’Αρχαιολογία 20 (1986), 41-44], 14-15· πβ. F. Lucrezi, Constantino e gli 
aruspici, Atti di Accademia di Science Morali e Politiche in Napoli 97 (1986), 171-198- Μ. T. Fügen, Die 

Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike, Φραγκφοιίρτη 

1993, 34-42.
45. Codex Theodosianus, έκδ. P. Krueger, Βερολίνο 1923-1926, 9.16.1 (= CodexJustinianus, έκδ. 

Corpus juris civilis, P. Krueger - Th. Mommsen - W. Kroll, Χιλντεσχάιμ 1988-1989, 9.18.3).
46. Ό όρος μαύρη μαγεία προέρχεται άπό τήν nigromantie, με τήν όποια λανθασμένα 

αποδόθηκε ή νεκρομαντεία. Για νά γίνει ή διάκριση, δημιουργήθηκε κατ’ άντίθεση ό όρος 
λευκή μαγεία. Βλ. Τρωϊανος, Μαγεία καί δίκαιο στο Βυζάντιο, 14-15- πβ. A. K[azhdan] - F. T[rombley], 

«Magic», «Magicians», ODB, τόμ. 2,1265-1266. LJS9, λ. «μαγεία». TrappLex, λ. «μάγιος»· Βακαλουδη, 

Ή μαγεία (δ.π., σημ. 7), 524.
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Όπως είναι όμως λογικό, τά θεραπευτικά φάρμακα μπορούσαν να 
άποβοΰν βλαβερά για την ύγεία, αν ή χρήση τους γινόταν πειραματικά ή μέ 
βάση άποδιδόμενες σε αυτά ύπερφυσικές ιδιότητες, οί όποιες δέν ήταν δυνατόν 
να άποδειχθοΰν στήν καθημερινή πρακτική άπό τήν χορήγησή τους στούς 
άσθενεις. ’Έτσι διατυπώθηκαν άποδοκιμαστικές άπόψεις κατά πάσης φύσεως 
φαρμάκων, άκόμη καί των άποδεδειγμένα ώφέλιμων47. Ό βιογράφος του Μ. 
Κωνσταντίνου, Ευσέβιος Καισαρείας, στο έ'ργο του Ευαγγελική προπαρασκευή48 
κάνει εκτενείς άναφορές στις μεθόδους τής «καλής» μαγείας καί τις άντιλήψεις 
περί θεουργίας49 καί ιατρικής, πού κληροδοτήθηκαν στο Βυζάντιο άπό τήν

47. Ό Μέγας Βασίλειος μάλιστα κατατάσσει στην κατηγορία των εκουσίων φόνων όχι 
μόνο τις απόπειρες άμβλωσης μέ χορήγηση φαρμάκων, άλλα καί όλες τις περιπτώσεις πού 
μπορεί μέν να αποβλέπουν σέ θετικό αποτέλεσμα, ώστόσο είναι δυνατόν νά προκαλέσουν 
βλάβη στούς λήπτες. Βλ. Βασίλειος Καισαρείας, Προς Άμφιλόχιον επίσκοπον Ίκονίου, Περί κανόνων 
επιστολή Α', Κανών Η', έκδ. P. Joannou, Discipline générale antique (iVe-IXe s.), Γκροτταφερράτα 
(Ρώμη), 1962-1964 [στο έξης: Les canons], τόμ. 2, 104-108 (= Ραλλης - Ποτλης, τόμ. Δ', 112-114, 
έδώ 114). Βασίλειος Καισαρείας, 'Όροι κατά πλάτος, PG 31, 1049-1052- πβ. Τατιανος, Προς 'Έλληνας, 
PG 6, 845, όπου άντιπαραβάλλει τήν σύνθεση των ιαματικών σκευασμάτων ώς προς τήν ύλική 
τους ύπόσταση, μέ εκείνη των φαρμακείων- βλ. Σούδα, λ. «φαρμακεία»: Φαρμακεία λέγεται, 
όταν διά τίνος σκευασίας θανατηφόρου προς φίλτρον ή άλλως δοθή τισι διά στόματος, ότι γοητεία καί 

μαγεία καί φαρμακεία διαφέρει■ καί λ. «φάρμακον»; Παραμυθία, ομιλία, εϊρηται δέ άπό τοΰ φέρειν 

τήν ακεσιν. εϊρηται δέ άπό των άνθέων. Πβ. Ησύχιος, Λεξικόν, λλ. «φάρμακα», «φαρμακίς». Ή 
λέξη «φάρμακον» χαρακτήριζε έκτος άπό τά θεραπευτικά σκευάσματα κυρίως άπό βότανα, καί 
κάθε ενέργεια πρός ανακούφιση τοΰ πόνου. Είναι δέ όμόρριζη άλλα έκ διαμέτρου αντίθετης 
σημασίας μέ τον όρο «φαρμακεία», μέ τον όποιον δηλώνεται ή χορήγηση μέσω ποτού ή τροφής, 
δηλητηριώδους σκευάσματος σέ πρόσωπο, μέ σκοπό τήν πρόκληση βλάβης.

48. Ευσέβιος Καισαρείας, Εύαγγελική προπαρασκευή, έκδ. Ε. des Places, Παρίσι 1979, V, 1-17, 
XI, 28-29- πβ. Κ.-Η. Leven, Medizinisches bei Eusebios von Kaisareia [Düsseldorfer Arbeiten zur 
Geschichte der Medizin 62], Ντύσσελντορφ 1987,131-132.

49. Πρόκειται για φιλοσοφική άποψη, σύμφωνα μέ τήν όποια όλα τά όντα τής δημιουργίας 
μετέχουν τής θεϊκής φύσεως καί τό ένα ένυπάρχει μέσα στο άλλο. Βλ. LJS9, Lampe, λ. «θεουργία»· 
TrappLex, λ. «θεουργέω», «θεουργή»· P. Boyancé, Théurgie et télestique néoplatoniciennes, Revue 

de l’Histoire des Religions 147 (1955), 189-209, ιδιαίτερα, 194-195- H. Lewy, Chaldaean Oracles and 

Theurgy, Κάιρο 1956, 461-463- Barb, The Survival of Magic Arts (ό.π., σημ. 9), 101- G. Luck, Arcana 

Mundi, Magic and the Occult in the Greek and Roman World: A Collection of Ancient Texts, Βαλτιμόρη- 
Λονδίνο 1985 (άνατ. 2006), 4.20- Nilsson, Griechische Feste (ό.π., σημ. 9), 209-211- J. Irmscher, 

Literarische Quellen zur Geschichte der Chemie in Byzanz, στο Egyptian Journal of Chemistry, 
1973, 281-295- Βακαλουαη, Ή μαγεία 39, 522. Για τήν σημασία καί έφαρμογή τής θεουργίας μέχρι 
σήμερα στα άποκρυφιστικά κινήματα βλ. ένδεικτικά, Δ. Πολύχρονης, θεουργία, Ή 'Ιερά Τέχνη των 
Μυστών, ’Αθήνα 2001- Μ. Sadhu, Theurgy, The Art of Effective Worship, Λονδίνο 2004.
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ύστερη αρχαιότητα ώς καρπός τής επικράτησης του νεοπλατωνισμού50. 'Ο 
Ευσέβιος μάλιστα άναφέρεται στις δυνατότητες παρασκευής σκευασμάτων άπό 
φυτά καί ζώα με έκ διαμέτρου άντίθετη δράση, ενώ επισημαίνει την άφέλεια 
καί αμάθεια όσων πέφτουν θύματα ύποσχέσεων πανούργων συνανθρώπων 
τους καί λαμβάνουν άμφιλεγόμενης ποιότητας σκευάσματα εϊτε ώς φάρμακα 
είτε ώς ερωτικά φίλτρα51. Ό ίδιος μάλιστα, σέ άλλο σημείο, καυτηριάζει την 
χρήση περιάπτων καί μαγικών μεθόδων πού γινόταν την εποχή του κατά τήν 
νοσηλεία τών άσθενών52.

Το θέμα τών φαρμακειών πάντως φαίνεται δτι δεν αντιμετωπίστηκε 
άρχικά άπό τήν επίσημη εκκλησία ώς ειδική μορφή παραβατικότητας άλλα 
ώς μέρος τών καταλοίπων τής άρχαίας θρησκείας, άνάμεσα στα όποια 
εντάσσεται ή μαγεία, ή άστρολογία, ή μαντεία καί τά περίαπτα, ενέργειες πού 
καταδικάζονται συνολικά ώς άποστασία άπό τήν χριστιανική διδασκαλία53. 
’Αντίθετα πράξεις πού άποσκοποϋν ξεκάθαρα στήν θεραπεία άσθενειών καί 
τήν εύφορία τών καρπών τής γής δεν καταδικάζονται, κάτι πού βρίσκεται στο 
ίδιο μήκος κύματος μέ τήν άναφερόμενη διάταξη τού Μ. Κωνσταντίνου54.

50. A. K[azhdan] - A. C[utler], «Neoplatonism», ODB, τόμ. 2, 1455-1456· D. J. 0’M[eara], 

«Philosophy», ODB, τόμ. 3,1658-1660· C. C. Gillispie, Dictionary of Scientific Biography, Νέα Ύόρκη 1981, 
λ. «Neo-Platonism», 1, 958- A. Βακαλουδη, Ή μαγεία, 525. Για τήν ανάπτυξη του νεοπλατωνισμού στο 
Βυζάντιο, βλ. καί B. Ν. Τατακης, Χριστιανική καί Βυζαντινή Φιλοσοφία, ’Αθήνα 1977 (άνατ. 2007), 56-70.

51. Ευσέβιος Καισαρείας, Ευαγγελική προπαρασκευή, IV, 1.10: Προκείσθω καί το τών πολλών 
ήλίθιον της διανοίας τό τ’ αδρανές τοϋ λογισμού καί άβασάνιστον τού πλήθους καί έ'μπαλιν τό 
δεινόν καί κακεντρεχές τών περί τήν κακότεχνον ταύτην διατριβήν τευταζόντων τό τε τών γοήτων 
απατηλόν καί πανοϋργον τοϋ τρόπου, τοτέ μέν τά προς ηδονήν έκάστω προϋπισχνουμένων καί τό 

παρόν έπί χρησταΐς έλπίσιν θεραπευόντων, τοτέ 5έ τοϋ μέλλοντος καταστοχαζομένων καί εις άδηλον 
καταμαντευομένων (...).

52. Ευσέβιος Καισαρείας, Ευαγγελική προπαρασκευή, III, 6.9.
53. Πβ. Κανών ΚΔ' τής έν Άγκυρα συνόδου, Les canons (ο.π., σημ. 47), χόμ. 1/2, 72 (= Ραλλης - 

ΓΙοτλης, τόμ. Γ', 66). Κανών ΛΣΤ τής έν Λαοδικεία Συνόδου, Les canons (ο.π., σημ. 47), τόμ. 1/2,145 (= 
Ραλλης - Ποτλης, τόμ. Β', 203). Την συνοπτική καταγραφή του συνόλου τών τίτλων κανόνων μέ 
περιεχόμενο πού άφορά τέτοιου είδους καταδίκες βλ. Φώτιος, Νομοκανών, Ραλλης - Ποτλης, τόμ. 
Α', 188: Τίτλος Θ', Κεφάλαιον ΚΕ', Περί κληρικών αποστατών, καί θυτών, καί μάγων, καί έπαοιδών, 

καί άστρολόγων, καί μαθηματικών, καί περί μαντειών, καί φαρμακείων, καί περιάπτων. Πβ. σ. 321: 
Τίτλος ΙΓ, Κεφάλαιον Κ'.

54. Φώτιος, Νομοκανών, ο. π., 188: Τίτλος Θ', Κεφάλαιον ΚΕ', Οί διά μαγείας τη σωτηρία τών 
ανθρώπων ή τη σωφροσύνη έπιβουλεύοντες τιμωρούνται, ού μήν οί προς θεραπείαν σωμάτων ή τήν 
ευεργεσίαν τών καρπών ποιοΰντες, οίον βροχήν, ή χάλαζαν έπέχοντες.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός ori ένώ σε ποικίλα κείμενα 
τής πρώϊμης βυζαντινής γραμματείας εντοπίζονται διάσπαρτες μαρτυρίες για 
τέτοιας φύσεως ενέργειες προς άποτροπή του κακού, στα σωζόμενα ιατρικά 
κείμενα μέχρι τον 7ο αιώνα δέν παριλαμβάνονται συνταγές ή οδηγίες 
με άμφισβητούμενο ιατρικό χαρακτήρα. ’Ενδεικτικά τής ορθολογιστικής 
προσέγγισης τής ύγείας καί των άσθενειών άπό τούς ιατρούς τής πρώϊμης πε
ριόδου είναι ορισμένες επισημάνσεις τοϋ Όρειβασίου καί τοϋ Άετίου Άμιδηνού, 
οί όποιοι άναφέρονται στήν έπικινδυνότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων 
άπό ζωϊκά προϊόντα —χωρίς νά τά περιγράφουν— καί άμφισβητοΰν τις 
άποδιδόμενες σέ αυτά ιδιότητες55. Ό Άέτιος μάλιστα άποδοκιμάζει έ'ντονα ώς 
ήθικούς αύτουργούς σέ φόνο όσους τά συμπεριλαμβάνουν στά έ'ργα τους56.

Ή εισχώρηση άποτροπαϊκών μεθόδων γίνεται εμφανής σέ κείμενα 
ιατρών άπό τόν 7ο αιώνα καί μετά. Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται νά 
παρακάμπτεται ή καθαρά ορθολογιστική άντιμετώπιση των άσθενειών, ένώ 
εισέρχονται πρακτικές πού βασίζονται σέ μαγικές καί θρησκευτικές δοξασίες 
ή μεθόδους άλχημίας57, οί όποιες άφορουν κυρίως ζωϊκά προϊόντα. Άπό τήν 
παράλληλη μελέτη των σχετικών κειμένων, προκύπτει ότι, στό Βυζάντιο 
γενικότερα, ή χρήση ζωικών προϊόντων σέ θεραπείες έφαρμόστηκε μέ βάση 
δύο παραμέτρους, οί όποιες είχαν κοινή άφετηρία τήν παρατήρηση τής 
φύσης: Ή πρώτη, πιό ορθολογιστική, άκολούθησε τήν καθημερινή πρακτική 
έμπειρία καί έφάρμοσε τά πορίσματα στήν διατροφή καί στήν παρασκευή 
φαρμάκων, άξιοποιώντας άνάλογα τις φυσικές ιδιότητες των όντων. Γιά 
παράδειγμα, ή χρήση τού όνειου γάλακτος στήν διατροφή των έμβρύων καί 
νηπίων58 βασίστηκε στήν άξιοποίηση τής πρακτικής έμπειρίας, πού άπέδειξε 
ότι τό συγκεκριμένο γάλα παίζει εύεργετικό ρόλο κατά τήν περίοδο αύτή τής

55. Ορειβαςιος, ’Ιατρικών συναγωγών βιβλία, έκδ. I. Raeder, Oribasii coìlectionum medicamm 
reliquiae (CMC 6/ΐ-ΙΠ), Λιψία-Βερολίνο 1928-1933, 2.35 καί 2.39, 2.44, οπού ό βυζαντινός ιατρός 
διαψεύδει τις αποδιδόμενες θεραπευτικές ιδιότητες τοϋ ζωϊκοϋ εγκεφάλου καί των σπλάχνων 
τής στρουθοκαμήλου. Βλ. καί στήν ακόλουθη ύποσημείωση χαρακτηριστικό χωρίο τοϋ Άετίου.

56. Αετιος Αμιδηνος (δ.π., σημ. 4), 2.84: Περί της άπό τών ζώων ϋλης εις φάρμακον λόγον 
ένταΰθα λέγεται. (...) τά τοιαϋτα γοϋν άπαντα τών πραξάντων τούς γράψαντας ούχ ήττον άλλα καί 

μάλλον άξιον μισεϊν, όσω καί μεΐζόν έστι τό μόνον τινά πράξαι καλόν ή μετά πολλών, τώ μέν πράζαντι 

συναπέθανεν ή τών κακών θεωρημάτων έμπειρία, τών δέ γραψάντων άθάνατός έστι τοίς πονηροίς ή 

βλάβη, όπλα της πανουργίας κατασκευάζουσα.

57. Βλ. ενδεικτικά Λέων Ιατροςοφιςτης, Σύνοψις εις την φύσιν τών άνθρώπων, έκδ. R. Renehan, 

Leonis medici de natura hominum synopsis (CMG 10/IV), Βερολίνο 1969,18.3.
58. Αετιος Αμιδηνος, 2.86, 8.63.
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ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού. 'Η χρήση του μέλιτος ώς επιθέματος59 
ή καταπλάσματος60 σέ δερματικά έλκη καί εγκαύματα61 βασίστηκε στην φυσική 
έπουλωτική ιδιότητά του, ή όποια άξιοποιεΐται μέχρι σήμερα σέ άντίστοιχες 
άλοιφές62. 'Η δεύτερη παράμετρος πάλι μέ άφετηρία την παρατήρηση τής 
φύσης, βασίστηκε στούς άναδυόμενους έξ αύτής συμβολισμούς, υιοθετώντας 
παραδεδομένες άντιλήψεις, σχετικές μέ ύπερφυσικές ιδιότητες τών δντων, οί 
όποιες επενεργούν ιαματικά ή θαυματουργικά στον άνθρωπο63. Την δεύτερη 
αύτή παράμετρο, πού άπετέλεσε καί την βάση τής άποκαλούμενης λευκής ή 
άποτροπαϊκής μαγείας64, υιοθέτησαν ορισμένοι βυζαντινοί ιατροί κυρίως άπό 
τον 7ο αιώνα καί μετά. Ή παρατήρηση τής φύσης στα κείμενά τους οδηγεί 
σαφώς σέ άμεσες καί έμμεσες άναγωγές. Τέτοια παραδείγματα είναι ή κατασκευή 
περιάπτων άπό μέλη ελαφιού, πού προτείνονται ώς θεραπευτικά κατά τής 
επιληψίας καί σχετίζεται άφ’ ένός μέ την έντονη όσμή, την οποία άποπέμπει 
τό ζώο, πού προφανώς θεωρείται διεγερτική τού εγκεφάλου, καί άφ’ έτέρου

59. Διεθνής ’Επιστημονική ’Ονομασία: Epithem. 'Ελληνική ’Επιστημονική ’Ονομασία: 
’Επίθεμα. Θεραπευτικό σκεύασμα για εξωτερική δερματική χρήση πού τοποθετείται άπαλά καί 
μέ συχνή εναλλαγή όμοιων. Βλ. AML (δ.π., σημ. 3), λ. «Pflaster».

60. Διεθνής ’Επιστημονική ’Ονομασία: Emplastrum. 'Ελληνική ’Επιστημονική ’Ονομασία: 
Έμπλαστρο. Θεραπευτικό σκεύασμα εξωτερικής χρήσεως πού έπικολλάται απαξ στο πάσχον 
σημείο για ορισμένη ώρα. AMI, λ. «Pflaster».

61. Ορειβαςιος, Προς τον υιόν αύτοΰ Εύστάθιον σύνοψις, έκδ. Ε Raeder, Synopsis ad Eustathium 
libri ad Eunapium [CMG 6 /ili], Λιψία-Βερολίνο 1926, 3.2· Αετιος Αμιδηνος, 3.166, 5.141, 6.21, 7.50, 
7.101-Παύλος Αιπνητης, Ιατρικά βιβλία, έκδ. J.L. Heiberg, Paulus Aegineta, Λιψία-Βερολίνο 1921-1924, 
3.28,3.32,3.79,4.1,4.9.

62. A. Γ. Πανετςος, Υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης, Θεσσαλονίκη 31967, τόμ. 2, 625-642· 
Μ. Χρονη, Ζωικά προϊόντα στήν διατροφή καί σέ ιατρική χρήση στο Βυζάντιο: Συμβολή στήν μελέτι] 
τών αντιλήψεων γιά τά ζώα καί τήν χρήση τών προϊόντων τους κατά τήν βυζαντινή περίοδο (διδακτ. 
διατρ.), ’Αθήνα 2010, 218 κ. έ., δπου καί σχετική βιβλιογραφία.

63. Ρ. Μ. Jones, Image, world and medicine in the middle ages, στο J. Givens - K. M. Reeds - A. 
Touwaide (έκδ.), AVISTA Studies in the History of Medieval Technology, Science and Art, τόμ. 5 (2006): 
Visualizing medieval medicine and natural history (1200-1550), 1-24- P. Horden, Possession without 
exorcism: the response to demons and insanity in the earlier Byzantine Middle East, στό E. 
Patlagean (έκδ.), Maladie et Société à Byzance, Σπολέτο 1993,1-19.

64. Πρόκειται για τό σύνολο μαγικών ενεργειών και μεθόδων πού στοχεύουν στήν 
πρόκληση τοΰ καλού καί τήν αποτροπή τού κακού. Ή λευκή ή άποτροπαϊκή διακρίνεται άπό 
τήν μαύρη μαγεία, τής όποιας ό στόχος έξ αντιθέτου είναι ή πρόκληση κακού. Βλ. LSf, λ. 

«αποτρόπαιος». Σπ. Ν. Τρωϊανος, Μαγεία καί δίκαιο στό Βυζάντιο, ’Αθήνα 1997,14 κ. έ.· Βακαλουδη, 

Ή μαγεία, 524.
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μέ τήν αναγωγή του σέ σύμβολο τού καλού πού νικά τό κακό65. Μέ παρόμοιο 
τρόπο φαίνεται να λειτουργούν καί οί οδηγίες των μαγικών εγχειριδίων, 
πού προτείνουν σέ περίαπτα θεραπευτικά τής άμβλυωπίας, οφθαλμούς ζώων 
ή πτηνών μέ οξεία όραση ή σέ περίαπτα θεραπευτικά παθήσεων τών άκρων, 
όστδ άπό αντίστοιχα άκρα ρωμαλέου ζώου, όπως ή άρκτος καί ό έλέφας66· ή 
επίσης ή χρήση τών ούρων τής λυγκός, ώς φαρμάκου κατά τών νεφρικών 
λιθιάσεων, άφοΰ ή συστηματική παρατήρηση τού ζώου άπέδειξε ότι τά ούρα 
του διαβρώνουν τις πέτρες67.

Ή συνειδητή παραδοχή άποτροπαϊκών μεθόδων καί ή καταγραφή 
τους μεταξύ ιατρικών συνταγών δηλώνεται ξεκάθαρα άπό τον ’Αλέξανδρο 
Τραλλιανό στό κεφάλαιο περί επιληψίας, όπου, μεταξύ άλλων άμιγώς 
φαρμακευτικών οδηγιών, περιλαμβάνει καί κατασκευή περιάπτων. Καί στις 
δύο δέ περιπτώσεις συμμετέχουν ώς πρώτες ύλες ζωϊκά προϊόντα. Σημειώνει 
λοιπόν ό βυζαντινός ιατρός: Ταΰτα μέν είρηται τοίς παλαιοίς ώς φυσικώς δραν 
δυνάμενα. "Οσα δ’ ημείς έξεθέμεθα, κατά μέθοδον είρηται. καί δει πανταχόθεν 
βοηθέIV ròv επιστήμονα καί φυσικοις χρώμενον έπιστημονικω λόγω καί μεθόδω 
τεχνική68. Στό χωρίο διατυπώνεται σαφώς ή συνειδητή μετάβαση άπό τό 
«επιστημονικότερο» στό πρακτικότερο, καθώς, όπως ύποστηρίζει, ό άσκών 
τήν ιατρική επιστήμων, πρέπει να γνωρίζει όλους τούς τρόπους θεραπείας.

Ή περίπτωση τού ’Αλεξάνδρου δέν είναι μοναδική. ’Ανάλογη περίπτωση 
άποτελεΐ καί ό Θεοφάνης Νόννος, ό όποιος καταγράφει για τις διάφορες άσθέ- 
νειες ιατρικές συνταγές καί παράλληλα οδηγίες για κατασκευή άποτροπαϊκών 
περιάπτων μέ ζωϊκά είδη69. Είναι ενδιαφέρον ότι οί άποδιδόμενες στα ιατρικά 
κείμενα αύτά μυστηριώδεις καί ύπερφυσικές ιδιότητες τών όντων σχεδόν

65. Αλέξανδρος Τραλλιανος, ’Ιατρικά βιβλία, έκδ. Τ. Puschmann, Alexander von Tralles, Zur 
Geschichte der Mediän, Άμστερνταμ 1963,1.544- Θεοφάνης Νοννος, Σύνοψις ιατρική, έκδ. Η. Martius, 

Στρασβούργο 1568 καί έκδ. J. St. Bernard, Άμστερνταμ 1794-1795, 36.
66. Κυρανίδες, Β', 1.10. Papyri graecae magicae. Die Griechischen Zauberpapyri, τόμ. 1-2, έκδ. K. 

Preisendanz, Στουτγάρδη 1973-1974,10.20.
67. Μανουήλ Φίλης, Περί ζώων ίδιότητος, έκδ. F. S. Lehrs - F. Dübner, Manuelis Philae versus 

iambici de proprietate animalium, στό Poetae bucolici et didactici Graece et Latine, Παρίσι 1842, στ. 
1304-1314: Ουρον δέ λυγγος έκτραχυνθέν εις λίθον / στερρός τις έστίν έγκοπεύς προς τούς λίθους■ / 
τής κύστεως δέ τούς βαρείς άλλως λίθους, / εις πϋρ κομισθέν καί ποθέν, διαβρύθει.

68. Αλέξανδρος Τραλλιανος, 1.571.

69. Θεοφάνης Νοννος, 36,113,183,184.
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συμπίπτουν μέ αύτές πού περιλαμβάνονται σε εγχειρίδια λευκής μαγείας70 
και κείμενα βυζαντινών άλχημιστών71· σχετίζονται δε μέ συμβολισμούς πού 
απαντούν σε εγχειρίδια φυσικής ιστορίας τής ύστερης αρχαιότητας, όπως τα 
έργα τού Κλαύδιου Αϊλιανού72, Τιμοθέου Γάζης73 καί ό Φυσιολόγος74.

Πρέπει να έπισημανθεΐ δτι προκειμένου για τα προτεινόμενα ζωϊκά 
εϊδη, ή διατύπωση των κειμένων δεν έπιτρέπει σε δλες τις περιπτώσεις να 
καταστεί σαφές ποια άπό αύτά αποτελούσαν πράγματι θεραπευτικές ύλες 
καί ποιά σχετίζονταν μέ δεισιδαιμονίες ή προλήψεις, άποβαίνοντας, μάλιστα, 
άπειλητικά άντί ώφέλιμα για την άνθρώπινη ύγεία75.

Την έκταση πάντως πού είχε, προφανώς, λάβει ή είσπήδηση άποτρο- 
παϊκών μεθόδων στήν άσκηση τής ιατρικής, κατά την μέση περίοδο, κατα
δεικνύει ή χαρακτηριστική συμβουλή τού Κεκαυμένου, σύμφωνα μέ την 
οποία ή άποκατάσταση τής ύγείας πρέπει να γίνεται μέ δίαιτα καί άνάπαυση

70. Κυρανίδες (δ.π., σημ. 35) και C. Ε. Ruelle, Les Lapidaires de l’Antiquité et du Moyen Âge, 

Παρίσι 1898). Βλ. επίσης, A. Delatte, Anecdota Atheniensia, τόμ. 1, Λιέγη-Παρίσι 1927, 1-147- 
Papyri Graecae Magicae, δ.π., Supplementum Magicum, έκδ. R. W. Daniel - F. Maltomini, Papyrologica 
Coloniensia 27/1, Κολωνία 1989. Βλ. ακόμη, J. Naveh - S. Shared, Amulets and Magic Bowls, στό 
Aramaic Incantations of Late Antiquity, Ίερουσαλήμ-Λέιντεν 1985-J. Naveh - S. Shared, Magic Spells 
and Formulae, Aramaic Incantations of Late Antiquity, 'Ιερουσαλήμ 1993.

71. Collection des Anciens Alchimistes Grecs, τόμ. 1-3, έκδ. Μ. Berthelot, Παρίσι 1887-1888.
72. Βλ. Κλαυδιος Αιλιανος, Περί ζώων ίδιότητος, έκδ. A. F. Scholfield, Aelian on the characteristics 

of animals, Λονδίνο 1958-1959.
73. Τιμόθεός Γαζης, Ίστορίαι περί των ζώων, έκδ. Μ. Haupt, Excerpta ex Timothei Gazaei 

libris de animalibus, Opuscula III, Λιψία 1876, 273-302.

74. Ανώνυμος, Φυσιολόγος (δ.π., σημ. 12 καί 40)· πβ. Ανώνυμος, Συλλογή της περί ζώων 
ιστορίας, χερσαίων πτηνών τε καί θαλαττίων, Κωνσταντίνοι τω μεγάλοι βασιλεΐ καί αύτοκράτορι 

φιλοπονηθεΐσα. Άριστοφάνους των Άριστοτέλους περί ζώων επιτομή, ύποτεθέντων έκάστω ζώω καί 

των Αίλιανώ καί Τιμοθέω καί έτέροις neri περί αυτών είρημένων, έκδ. Sp. P. Lambros, Excerptorum 
Constantini de natura animalium libri I, Aristophanis Historiae animalium epitome subiunctis Aeliani, 

Timothei aliorumque eclogis, Βερολίνο 1885.
75. Για τό θέμα αύτό βλ. G. Viran, Art, Medicine and Magic in Early Byzantium, DOP 38 

(1984), 65-86- P. G. Kritikos - S. N. Papadari, Contribution à l’histoire de la pharmacie chez les 
Byzantins, Acta Pharmaciae Historica 5 (1968), 13-78- L. Edelstein, Greek Medicine in its Relation 
to Religion and Magic, Bullentin of the History of Medicine 5 (1937), 201-246- Σ. Δ. Ημελλος, Τό «Περί 
ζώων ίδιότητος» εργον τοΰ Αίλιανοΰ ώς πηγή ειδήσεων περί μαγικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών 
καί συνηθειών, ’Αθήνα 1972, 28-34- A. ΤΣARNAEHΣ, 'Η μαγική καί θεουργική κτηνιατρική κατά 
τούς βυζαντινούς χρόνους, Αελτίον 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 17 (1974), 30-34- C. G. 
Pugliese, Magia e medicina popolare nella Calabria bizantina, Μιλάνο 1982, 685-687.
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καί όχι μέ προσφυγή σέ ιατρούς καί σκευάσματα, τα όποια στην πλειονότητά 
τους θεωρεί και θανατηφόρα, τούς δε χρήστες άποκαλεΐ ίδιοθανάτους76.

Στήν άλληλοεισχώρηση ιατρικής καί λευκής μαγείας φαίνεται άρχικά 
νά άντιτίθεται ή θρησκευτική πίστη, ή όποια σπεύδει νά προσφέρει τήν 
λύση πού άδυνατοΰν νά δώσουν οί άλλοι δύο, μέσω τού θαύματος77. Σέ 
άγιολογικά κείμενα ιατροί καί μάγοι άντιμετωπίζονται συνήθως άπό κοινού 
ώς άδυνατοΰντες νά προσφέρουν θεραπεία, οπότε ζητείται ή θαυματουργική 
επέμβαση τού αγίου, ή όποια προσφέρει συνήθως τό επιθυμητό άποτέλεσμα. 
Ή ταύτιση καί άπαξίωση ιατρών καί μάγων φαίνεται νά γίνεται έντονώτερη 
κατά τήν μέση βυζαντινή περίοδο καί δέν άφορά μόνο τήν άδυναμία 
άμφοτέρων νά θεραπεύσουν άλλα καί τήν χρησιμοποίηση ίδιων μεθόδων. 
Ωστόσο, ένώ φαίνεται νά άντιπαρατίθεται ή θαυματουργία στήν άσκούμενη 
ιατρική καί τήν μαγεία, ώς μέσα για τήν επιτέλεση θαυμάτων άναφέρονται 
φυσικά στοιχεία, όπως λάδι, μέλι, κερί, λίπος ζώων καί σάρκες ιχθύων, τά 
όποια, κατ’ έντολή των αγίων, εφαρμόζονται σέ θεραπείες78, ένώ τά ίδια ύλικά

76. Κεκαυμενος, Στρατηγικόν, έκδ. G. G. Litavrin, Sovety i rasskaxy Kekavmena: Socinenie 
vizantijskogo polkovodca XI veka, Μόσχα 1972, 230 (Δ. Τςουγκαρακης, ’Αθήνα 1996, 180-181). 'Ο 
Τσουγκαράκης αποδίδει τήν λέξη ίδιοθάνατοι ώς αύτόχειρες. Ωστόσο ό δρος σημαίνει μάλλον 
τον άποθνήσκοντα μέ περίεργο τρόπο καί όχι τον αύτόχειρα. Βλ. L5J λ. «ίδιοθάνατος» (= ό 
άποθνήσκων μέ ιδιαίτερο τρόπο). Μέ τήν σημασία αύτή άναφέρεται ή λέξη καί στο ’Ονειροκριτικόν 

του Αχμετ, έκδ. F. Drexl, Achmetis Onirocriticon, Λιψία 1925, 96.11,110.2.
77. Μάρκος Διάκονος, Βίος τοΰ άγιου πατρός ημών Πορφυρίου επισκόπου Γάζης, έκδ. Η. 

Grégoire - Μ. A. Kugener, Παρίσι 1930, 25.29-30, οπού σέ δύσκολο τοκετό καλούνται πρόσωπα μέ 
δυσπροσδιόριστο ρόλο ίατροϋ καί μάγου, τά όποια άδυνατοΰν νά βοηθήσουν, ένώ τήν σωτηρία 
τής γυναίκας επιτυγχάνει μακρόθεν θαυματουργικά ή έντολή του άγιου. Βλ. καί Η. J. Magoulias, 

The lives of the Saints as sources of data for the history of Byzantine medicine in the sixth and 
seventh centuries, BZ 57 (1964), 127-150· H. J. Magoulias, The lives of the Saints as sources of 
data for the history of magic in the sixth and seventh centuries A.D: Sorcery, Relics and Icons, 
Byzantion 37 (1967), 228-269- M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Τυβίγγη 51980, 140-141· Κεε, 

Das frühe Christentum (δ.π., σημ. 36), 75· Σπ. Ν. Τρωϊανος, Ή μαγεία στα βυζαντινά νομικά κείμενα, 
στο Ή καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο: τομές καί συνέχειες στήν ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, 

Αθήνα 1989, 549-550.
78. Βλ. ένδεικτικά: Σωφρόνιός Μονάχος ο Σοφιστής, Διήγησις θαυμάτων των άγιων Κόρου καί 

Ίωάννου των σοφών άναργύρων, έκδ. N. F. Marcos, Los Thaumata de Sofronio, Μαδρίτη 1975, 252, 
261-262- Ανώνυμος, Βίος καί πολιτεία των άγιων άναργύρων Κοσμά καί Δαμιανοϋ, έκδ. L. Deubner, 

Kosmas und Damian, Λιψία 1907, 104-107, 111-112, 133, 180, 190- Ανώνυμος, Έγκώμιον εις τά 

θαύματα τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Θεράποντος, έκδ. L. Deubner, Laudatio in miracula sancti hieromartyris 

Therapontis, Λιψία 1907, 130.21- Ανώνυμος, Κανών εις τούς άγιους άναργύρους Κοσμά καί Δαμιανό, 
a Νοεμβρίου, Analecta Hymnica Graeca, τόμ. 2, Ρώμη 1979, 44, 46, 47, 49, 53, οπού γίνεται λόγος
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παίζουν ανάλογο ρόλο στα ιατρικά εγχειρίδια79 καί στις πρακτικές τής λευκής 
μαγείας80. ’Έτσι με προσεκτικότερη μελέτη, παρατηρείται μία σύνθετη πλέον 
άλληλοεισχώρηση μεταξύ ιατρικής, μαγείας καί θρησκευτικής πίστης, πού 
σχετίζεται με τις μεθόδους θεραπείας και τούς συμβολικούς ή πρακτικούς 
ρόλους πού άποδίδονται στά ιαματικά σκευάσματα.

Οί άνεξέλεγκτες αύτές ενέργειες καί οί άπρόβλεπτες συνέπειές τους 
άπασχόλησαν γιά πρώτη φορά τήν βυζαντινή νομοθεσία στά τέλη τού 10ου 
αιώνα, όπως άποδεικνύεται άπό τό περιεχόμενο τής Νεαράς 65 τού Λέοντος 
Στ' τού Σοφού, μέ τήν οποία ποινικοποιείται κάθε μαγική ενέργεια ώς πράξη 
άποστασίας, άνεξάρτητα άπό τούς στόχους πού θέτει καί τά άποτελέσματά της81. 
Ή Νεαρά 65 ούσιαστικά καταργεί τήν άτυπη διάκριση τής μαγείας σε «καλή» 
καί «κακή», πού είχε προκόψει άπό τήν διάταξη τού Μ. Κωνσταντίνου, ένώ 
ή προβλεπόμενη ποινή γιά κάθε τέτοιας φύσεως πράξη είναι ή έσχατη, ή των 
αποστατών κόλασις.

Εξαίρεση μεταξύ των ιατρικών κειμένων τής μέσης περιόδου άποτελεΐ 
τό έ'ργο τού Παύλου Νίκαιας82, ό όποιος καταγράφει σαφείς ιατρικές μεθόδους 
θεραπείας, εϊτε εκ μεταφοράς καί επεξεργασίας άπό προγενέστερα κείμενα, 
εϊτε νέες καί πρωτότυπες, χωρίς άνάμειξη δοξασιών περί ύπερφυσικών 
ιδιοτήτων.

Τήν στροφή των ιατρών προς τήν παλαιότερη ορθολογιστική άντιμετώ- 
πιση των άσθενειών μέ σωστή διατροφή καί έξισορρόπηση των χυμών στον 
άνθρώπινο οργανισμό σηματοδοτεί κατά τον 11ο αιώνα ό Συμεών Σήθ μέ τό 
Σύνταγμα περί τροφών83. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό προοίμιο τού

γιά θεραπείες με κηρωτή, τρίχες ζώων, γάλα, οίνον, κεδραία καί έλαιον. Πβ. καί D. Abrahamse, Magic 
and Sorcery in the Hagiography of the Middle Byzantine Period, BF 8 (1982), 3-17· M. J. Harstad, 

Saints, Drugs and Surgery: Byzantine Therapeutics for Breast Diseases, Pharmacy in History 28 

(1986), 175-180.
79. Ορειβαςιος, 14.60,14.62- Αετιος Αμιδηνος, 2.85, 2.114· Παύλος Αιγινητης 3.28,3.32· Αλέξανδρος 

Τραλλιανος, 2.12, 2.14· Θεοφάνης Νοννος, 113,183,184· Συμεών Σηθ, 31, 69.
80. Βλ. ενδεικτικά, Κυρανίς Β' 1.21,1.52, 2.2, 2.37,3.21, 4.2, 4.4.
81. Λέων Στ' ο Σοφος, Νεαρά 65, έκδ. Σπ. Ν. Τρωϊανος, Οί Νεαρές Λέοντος ΣΤ τοϋ Σοφοϋ, ’Αθήνα 

2007,212-213.
82. Παύλος Νίκαιας, 'Ιατρικά βιβλία, έκδ. Α. Μ. Ieraci Bio, Paolo di Nicea, Manuale medico [Hellenica 

et Byzantina Neapolitana 16], Νεάπολη 1996.
83. Συμεών Σηθ, Σύνταγμα περί τροφών δυνάμεως κατά στοιχείον, έκδ. B. Langkavel, Simeonis 

Sethi, Syntagma de alimentorum facultatibus, Λιψία 1868.
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συγγραφέα προς τον βασιλέα Μιχαήλ Ζ' Δούκα84, στο όποιο ό έν λόγω ιατρός 
καί λόγιος, γνωστός καί για τα εύρύτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα του85, 
επισημαίνει δτι στόχος του είναι ή επιλεκτική συλλογή καί επεξεργασία των 
καλλίστων καί τών τής άληθείας έχομένων στοιχείων περί διατροφής, τα όποια 
έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. ’Επιπλέον σημειώνει ότι καί ώς προς τήν 
ορολογία των διατροφικών ειδών επιλέγει καί χρησιμοποιεί τα πιο γνωστά 
καί κοινά, προκειμένου να είναι προσιτά καί κατανοητά από όλους. ’Εκτός 
από τό προοίμιο, καί σε άλλα σημεία τού έργου του δηλώνει σαφώς ότι 
παραλείπει όποιαδήποτε πληροφορία έχει να κάνει με παράδοξες ιδιότητες 
των διατροφικών ειδών καί μάλιστα τών ζωϊκών86. Πέραν τής άξιολόγησης τής 
διατροφικής άξίας, περιορίζεται μόνο στήν άναφορά θεραπευτικών ιδιοτήτων 
τών ζωικών ειδών, οί όποιες επενεργούν στον άνθρώπινο οργανισμό κατά τήν 
λήψη τους ώς τροφή87.

84. Συμεών Σηθ, Προοίμιον περί τροφών κατά στοιχεΐον, ο. 1: Πολλών λογίων, ώ μέγιστε 

βασιλεύ, ούχ 'Ελλήνων μόνον, άλλά καί Περσών καί ’Αγαρηνών καί 'Ινδών περί τροφών δυνάμεων 

συγγραψαμένων, καί έπί τινων μεν πόρρω τοΰ δέοντος τον λόγον προσαγόντων, ενια δέ ή πάντως 

άμνημόνευτα καταλιπόντων ή μνήμης άμυδράς άξιωσάντων, δεΐν ώήθην έξ απάντων τ& κάλλιστα 

καί τά της άληθείας έχόμενα έρανίσασθαι, αναγκαίας οΰσης τής τοιαύτης πραγματείας, ώς τά μέγιστα 

προς τήν τής υγείας σωτήρησιν έπιτελούσης, ής ούδέν τών βιοτικών τιμιώτερον. έπεί δέ τινας τών 

τροφών άλλως μέν ή κοινή ονομάζει συνήθεια, άλλως δέ ή τών παλαιών ιατρών, τοίς κοινωτέροις καί 

γνωριμωτέροις τών ονομάτων χρήσομαι διά τό πάσι δήλα τυγχάνειν. προσπλέξω δέ τω λόγω καί τά 

περί τών συνήθων άρθυμάτων τε καί άρωμάτων καί τών γνωρίμων πομάτων.

85. Συμεών Σηθ, Σύνοψις τών φυσικών, έκδ. A. Delatte, Conspectus rerum mturalium, στο 
Anecdota Atheniensia et alia, τόμ. 2, Παρίσι 1939, 17-89· Συμεών Σηθ, Περί χρείας τών ούρανίων 
σωμάτων, έκδ. A. Delatte, De utilitate corporum caelestium, στο Anecdota Atheniensia et alia, δ. π., 91-126. 
Βλ. ακόμη τήν παράφραση τοΰ άραβικοΰ κατόπτρου ήγεμόνος Ihn al-Mugaffa άπό τον Συμεωνα Σηθ, 

Στεφανίτης καί ’Ιχνηλάτης, έκδ. L.-0. Sjöberg, Stephanites und Ichnelates, Στοκχόλμη 1962.
86. Βλ. ένδεικτικά Συμεών Σηθ, 118, δπου έπισημαίνει δτι παραλείπει νά αναφέρει κάποιες 

παράξενες ιδιότητες τής φιλομήλας. Για τον ιχθύ αυτόν, βλ. Μ. Chrone - A. Vakalopoulos, Fishes 
and Other Aquatic Spesies in Byzantine Literature, Classification, Terminilogy and Scientific 
Names, Βυζαντινά Σύμμεικτα 18 (2008), 123-157, ιδιαίτερα, 135.

87. Βλ. για παράδειγμα Συμεών Σηθ, 61: Περί λαγωών. Τά τών λαγωών κρέατα τοίς μέν 

ξηράναι βουλομένοις τό σώμα είσι πάνυ λυσιτελή, τοίς δέ ξηροτέροις τήν κράσιν άσύμφορα. άπογεννά 

δέ αίμα παχυμερές καί μελαγχολικόν, έπέχει τε τήν γαστέρα καί τά ούρα προτρέπει, καλώς μέν ούν 

πεφθέντα τρόφιμα γίνεται, τουναντίον δέ εμφραξιν τώ τε ήπατι καί τω σπληνί εμποιεί βλάπτουσι δέ 

τον πνεύμονα καί αγρυπνίαν ποιοϋσι, ή δέ τοΰ λαγωοϋ πιτύα πρός τε τάς διά χολέρας γαστρορροίας καί 

έμέτους λυσιτελεί καί πρός τά τών ιοβόλων δήγματα· κωλύει δέ τήν κύησιν μετά τήν τών καταμηνίων 

κάθαρσιν λαμβανομένη. φασί δέ ώς τό τοΰ θήλεος αίδοΐον τριβόμενον καί παρά γυναικός μετ’ οίνου
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Παρόμοιες απόψεις περί συσχετισμού διατροφής καί υγείας άπηχοΰν 
σχετικές άναφορές πού εντοπίζονται καί σε μή ιατρικά βυζαντινά κείμενα από 
τον 11ο αιώνα καί μετά. ’Έτσι για παράδειγμα στον Τιμαρίωνα, ό σοφιστής, 
άποδίδει την πάθηση τής άρθρίτιδας στην κακή διατροφή καί έπισημαίνει 
ότι ή σωματική καί ψυχική υγεία εξασφαλίζονται με φιλόσοφον δίαιταν καί 
τράπεζαν λιτήν18. Ό Θεοφύλακτος Άχρίδος επίσης επισημαίνει σέ επιστολή του 
ότι ή κακή διατροφή στήν όποια υπεβλήθη άναγκαστικά εύθύνεται για τήν 
κακή κατάσταση τής ύγείας του88 89.

'Η στροφή των ιατρικών άντιλήψεων σέ σαφέστερες επιστημονικές 
μεθόδους καί ή συνειδητή άποπομπή μεθόδων λευκής μαγείας άπό τις θερα
πείες καταδεικνύεται καί άπό τήν εμφάνιση των διαιτητικών εγχειριδίων90, 
άπό τον 11ο αιώνα καί μετά. Τα κείμενα αύτά διακρίνονται σέ διαιτητικά 
άλφαβητάρια καί σέ κατά μήνα διατροφικά εγχειρίδια, καί φαίνεται ότι έχουν 
ώς βασική πηγή τους τό Περί διαίτης τού Ίπποκράτους91. 'Η στροφή προς τήν 
θεωρία «ιατρικήν δε λέγειν ή υγιεινήν ού διοίσει» των ιατρών τής ύστερης 
άρχαιότητας είναι στήν περίπτωση τών κειμένων αύτών σαφέστατη. Μόνο 
πού εδώ, ή κατανάλωση τροφών, μέ πρώτα τά ζωικά προϊόντα, βασίζεται 
στήν διαδοχή τών δώδεκα μηνών τού έτους. Γιά κάθε μήνα προτείνεται 
κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών καί άποφυγή άλλων. 'Η επιλογή του 
είδους τής τροφής καί κυρίως τών ζωικών προϊόντων σχετίζεται άμεσα μέ τήν 
ισορροπία τών χυμών στον άνθρώπινο οργανισμό, οΐ όποιοι αύζομειώνονται 
άνάλογα μέ τήν έποχή τού έτους, τήν ήλικία, τό είδος εργασίας καί τις 
κλιματικές άλλαγές.

πινόμενον κύειν ταύτην έργάζεσθαι, εί μετά τήν πόσιν ευθύς άνδρί συγγένηται, καί ώς ό έγκέφαλος 

αύτοΰ όπτημένος τούς τρομώδεις όνίνησιν.

88. Ανώνυμος, Τιμαρίων, έκδ. R. Romano, Timarione, Νεάπολη 1974, στ. 605-610.
89. Θεοφύλακτος Αχριλος, ’Επιστολή ΝΡΤ, Τώ Κίτρου, PC 126, 476-477 (εδώ 477 Α): (...) καί τών 

άλλων ύγιεινοτέρων τροφών στερηθείς, κακώς εχει τό σώμα, καί π&νυ πονήρως πέπραγεν- άνορεξίας 
μέν είς έσχατον ή'κων, κεφαλαλγές προπαλαίων, καί τήν γαστέρα χυμών έ'μπλεω περικτώμενος.

90. Η. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Γ\ 138 έπ.
91. Ιπποκράτης, Περί διαίτης, έκδ. É. Littré, Du régime, Œuvres complètes d’Hippocrate, τόμ. 6, 

Παρίσι 1849 (άνατ. Άμστερνταμ 1962), 466-662.
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Διατροφικά εγχειρίδια σώζονται των 'Ιεροφίλου Φιλόσοφου92, Νικολάου 
Καλλικλή93, Θεοδώρου Προδρόμου94, Μανουήλ Φιλή95 καί άλλων ανωνύμων 
συγγραφέων96. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οί συστάσεις των συν
τακτών σχετικά μέ την κατανάλωση ζωικών προϊόντων σέ ορισμένες περιό
δους τού έτους. Για παράδειγμα συνιστάται ή βρώση κρεάτων καί γαλακτο
κομικών ειδών, κυρίως πρωτογάλακτος, κατά τούς χειμερινούς μήνες προ- 
κειμένου να ένισχυθεΐ ή άμυνα τού οργανισμού έναντι τού ψύχους97. ’Αντίθετα 
προτείνεται άποφυγή βρώσεως λιπαρών κρεάτων κατά τις θερμές περιόδους 
τού έτους, καθώς ή λήψη τους συμβάλλει στήν αύξηση τής μέλαινας χολής 
στον οργανισμό, ή όποια ούτως ή άλλως αύξάνεται κατά τούς θερινούς μήνες 
λόγω τής ανόδου τής θερμοκρασίας98. Φαίνεται πάντως δτι για τήν σύνταξη 
τών οδηγιών στά κείμενα αύτά λαμβάνονται ύπ’ δψιν καί οί περίοδοι άνα- 
παραγωγής τών ζώων καθώς αύτές καθορίζουν καί τήν ποιότητα τού κρέατος 
καί τήν παραγωγή γάλακτος. Έτσι για παράδειγμα οί ένδεικνυόμενες περίοδοι 
κατανάλωσης αίγοπρόβειου κρέατος είναι περισσότερες άπό έκεινες τού χοι- 
ρείου. Προτείνεται μάλιστα ή βρώση του καί κατά τούς θερμούς μήνες τής άνοι

92. Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Περί τροφών κύκλος, έκδ. J. L. Ideler, Hierophili De nutriendi methodo, 
ατό Physici et Medici Graeci Minores, (orò έξης: PhMGM), Βερολίνο 1841-1842 (άνατ. ’Άμστερνταμ 
1963), τόμ. 1, 409-420· Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Πώς οφείλει διαιτάσθαι άνθρωπος, έκδ. A. Delatte, 

Hiérophile, Traités Alimentaires, στò Anecdota Atheniensia, τόμ. 2, Λιέγη-Παρίσι 1939, 455-466.
93. Νικόλαός Καλλικλης, <Είς τούς ιβ' μήνας>, έκδ. R. Romano, Nicola Callide Carmi, Νεάπολη 

1980, 37,125-128. ’Ίδιο κείμενο μέ αυτό τού Θ. Προδρόμου, βλ. άμέσως παρακάτω.
94. Θεόδωρός Προδρομος, Στίχοι κατά ιατρικήν επιστήμην εις τούς ιβ' μήνας, έκδ. J. L. Ideler, 

Theodori Prodromi, Mensium Adomatio [PhMGM I], 418-420.
95. Μανουήλ Φίλης, Στίχοι εις τούς ιβ' μήνας, έκδ. Ε. Miller, Manuelis Philae Carmina, Παρίσι 

1855-1857 (άνατ. Άμστερνταμ 1967), τόμ. 1, 341-342.
96. Βλ. ένδεικτικά, Ανώνυμος, Περί τών δώδεκα μηνών τού ενιαυτού, ποίαις δει χρήσθαι 

τροφαίς έν έκάστφ αυτών καί άπό ποιων άπέχεσθαι, έκδ. J. L. Ideler, Anonymi Mensium Natura 
[PhMGM I] 423-429.

97. Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Πώς οφείλει διαιτάσθαι άνθρωπος, 456: Μηνί Ίανουαρίω. ’Ιανουάριος 
φλέγμα γλυκύ κυριεύει, αρμόζει οίνου καλού, (...) τρέφεσθαι έκ μέν τών κρεών (...) χοίρεια οπτά καί 

ζωμούς καρυκευτούς (...)· πβ. Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Περί τροφών κύκλος, 409-410- Νικόλαός Καλλικλης, 

στ. 61-63. Ανώνυμος, Περί τών δώδεκα μηνών, 423-424- Θεόδωρός Προδρομος, Στίχοι κατά ιατρικήν 

επιστήμην, 418-420.
98. Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Πώς οφείλει διαιτάσθαι άνθρωπος, 461-464, Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Περί 

τροφών κύκλος, 409-410- Ανώνυμος, Περί τών δώδεκα μηνών, 423-424- Νικόλαός Καλλικλης, στ. 14-18. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές οδηγίες στα διατροφικά έγχειρίδια βλ. Μ. Χρονη, 

Ζωικά προϊόντα στήν διατροφή, 92, 98 κ. έ.
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ξης καί τοϋ καλοκαιριού, όταν άντενδείκνυται ή αντίστοιχη βρώση χοιρείου 
κρέατος". Φαίνεται δτι ύπήρχε προτίμηση στην κατανάλωση αμνοεριφίων99 100 
λόγω τής χαμηλής περιεκτικότητας του κρέατος των νεαρών ζώων σε λίπος. 
Όμως καί οί μέθοδοι έκτροφής σε σχέση με τον αναπαραγωγικό κύκλο καί 
την χρονική περίοδο των τοκετών των αιγοπροβάτων συνάδουν, ώστε κατά 
τούς έαρινούς μήνες νά είναι διαθέσιμα προς σφαγή ζώα νεαρός ήλικίας. 
’Αντίθετα οί χοίροι, έπειδή τό κρέας τους ένδείκνυται νά καταναλώνεται καί 
σε ταριχευμένη μορφή101, τό δέ λίπος τους άναφέρεται ώς πρώτη υλη για τήν 
παραγωγή κρεατοσκευασμάτων μακράς διάρκειας102, πρέπει νά προωθούνταν

99. Ιεροφιλος Φιλοςοφος, Περί τροφών κύκλος, 410: ’Απρίλιος. Κρέη δέ έσθίειν τρυφερά κοά 
εύσαρκα, οίον αρνες νεμομένους καί μή γαλακτάρια, ωσαύτως καί έρίφους γαλακτερούς καί δσα κρέη 

πρόβεια των νέων καί ευνούχων, ψαχνά καί δίεφθα· εκ τούτων. (...) Των δέχοιρείων κρεών άπέχεσθαι 
χρή. ’Ιούνιος. (...). Έκ δέ των κρεών αρμόζει έσθίειν τά πρόβεια, των κριών δηλονότι καί των ευνούχων 
λαμβάνειν δέ ψαχνά καί έφθά· στέατος δέ μή απτεσθαν τό δέ κρέας έστω άπό λιπαρού κριού. Άρνούς δέ 

νεμομένους καί γαλακτοτροφοϋντας καί έρίφους ομοίως ψαχνούς καί οπτούς έσθίειν. Πβ. Ανώνυμος, 

Περί τών δώδεκα μηνών, σ. 429: Μηνί Ίουλίω. (...) έν δέ κρεόϊς ώς προλέλεκται τω Ίουνίω μηνί. χρή δέ 

λαμβάνειν κρέα αίγεια, τρυφερά, εύνοΰχα. Νικόλαός Καλλικλης, στ. 7-8: ’Απρίλιος. 'Άρνας πιαίνω προς 
βροτών πανδαισίαν.

100. Οί δροι αμνοερίφια καί αιγοπρόβατα είναι σύγχρονοι καί αποτελούν τήν κοινή ελληνική 
καί επιστημονική ονομασία τών ειδών. 'Ως αμνοερίφια χαρακτηρίζονται τα νεαρά ζώα, ενώ ώς 
αιγοπρόβατα τά ενήλικα. Τα ζώα αυτά αποτελούσαν ανέκαθεν άπό κοινού ποίμνια, καθώς ή 
φυσιολογία τους επιτρέπει τήν συνύπαρξη καί συνοίκηση στον ’ίδιο χώρο. Τρέφονται όμοια, 
άναπαράγονται μέ ίδιους ρυθμούς, προσβάλλονται άπό ίδιες ασθένειες, παράγουν παρόμοια 
προϊόντα, συμβιώνουν απόλυτα αρμονικά μεταξύ τους, απειλούνται άπό τούς ίδιους φυσικούς 
εχθρούς. Βλ. Γεωπονικά, 18.9: Αί αίγες χαίρουσι τόποις όρεινοιςεστι δε παραμφερές τω προβάτω κατά 

πολλά· βιβάζεται γάρ ταΐς αύταΐς ώραις· καί κυοφορεί έ μήνας, ώσπερ τά πρόβατα. Σύμφωνα μέ τήν 
σύγχρονη ζωοτεχνία, καί μέ βάση τήν κλίμακα τής Εύρωπαϊκής Ένωσης, (www. minagric.gr), 

τά σφάγια τής κατηγορίας αύτής διακρίνονται άναλόγως τής ήλικίας καί τού φύλου στις έξης 
κατηγορίες: α) ’Αμνός ή έρίφιον γάλακτος, άνεξαρτήτως φύλου: μέχρι 4 μηνών, β) ’Αμνός ή 
έρίφιον, άνεξαρτήτως φύλου: άπό 4 μηνών μέχρι τήν πτώση τών δύο παράμεσων γαλαξιών 
όδόντων. γ) Ζυγούρι ή βετούλι, άνεξαρτήτως φύλου: άπό τήν πτώση τών δύο παραμέσων 
γαλαξιών μέχρι τήν πτώση τών δύο πρώτων παραμέσων κοπτήρων γαλαξιών όδόντων. δ) 
Πρόβατον (θηλυκό) / κριός (αρσενικό) ή αιγα (θηλυκό) / τράγος (άρσενικό): άπό τήν πτώση 
τών δύο πρώτων παραμέσων κοπτήρων γαλαξιών καί μετά. Βλ. N. Κ. Κατςαουνης, Προβατοτροφία, 
Θεσσαλονίκη 1996, 215-244 καί 315-326· Α. Γ. Καραντουνιας, Τό κρέας καί ή άξιοποίησις αυτού έν 

Έλλάδι, ’Αθήνα 1961, 23-24.
101. Μ. Χρονη, Ζωϊκά προϊόντα στήν διατροφή, 123 κ. έ.
102. Μ. Χρονη, Ζωϊκά προϊόντα στήν διατροφή, 124 κ. έ.
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στην κατανάλωση σε μεγαλύτερη ηλικία καί πιθανόν μετά άπό διαδικασία 
παχύνσεως103, προκειμένου να αποδώσουν μεγαλύτερη ποσότητα λίπους.

Δεν είναι σαφές αν καί άλλοι παράγοντες καθόριζαν την σύνταξη 
των οδηγιών στα διατροφικά εγχειρίδια. Δέν θά ήταν ’ίσως υπερβολικό να 
ύποστηρίξουμε δτι, για παράδειγμα, ή άπουσία μνείας περί καταναλώσεως 
κρέατος κατά τον μήνα Μάρτιο, σχετίζεται πιθανόν με τον εκκλησιαστικό θεσμό 
τής νηστείας τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής104, άπό την όποια, ώς γνωστόν, δέν 
άπουσιάζει ποτέ ό μήνας αύτός. Πάντως, όλες οί εξηγήσεις πού παρέχονται άπό 
τούς συγγραφείς σχετικά μέ τήν βρώση κυρίως ζωικών προϊόντων άφοροϋν 
την διατήρηση τής καλής ύγείας του οργανισμού μέ τήν επίτευξη αρμονικής 
ισορροπίας των χυμών μέσω τής διατροφής σέ άναλογία μέ τήν θερμοκρασία 
τής άτμόσφαιρας καί τις κλιματικές διακυμάνσεις.

Άπό τα παραπάνω γίνεται σαφές δτι ή σχέση τής πανίδας μέ τήν ιατρική 
φαίνεται νά παίρνει οριστική μορφή κατά τούς υστέρους χρόνους καί να 
επανέρχεται στις ρίζες της, δηλαδή τον συσχετισμό μεταξύ διατροφής καί 
ιατρικής. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι κατά τήν περίοδο αύτή έξέλιπαν 
παντελώς τα συγχυτικά φαινόμενα μεταξύ ιατρικής, λευκής μαγείας καί 
θρησκευτικού θαύματος105. "Ενα άντιπροσωπευτικό παράδειγμα άποτελεΐ 
ή περίπτωση τών ιερωμένων μάγων, πού αύτοαποκαλούνταν ιατροί καί 
ασκούσαν τήν μαγεία, οί όποιοι καταδικάστηκαν άπό τήν πατριαρχική σύνοδο 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τό έτος 1370106. Στα «ιατρικά» συμπιλήματα πού 
βρέθηκαν στην κατοχή τους άναμειγνύονταν χωρία τού 'Ιπποκράτη καί τού 
Γαληνού μέ προσευχές, δαιμονικές επικλήσεις καί μαγικά ιατροσόφια, γεγονός

103. Γεωπονικά, 19.6, όπου παρέχονται οδηγίες για μεθόδους παχύνσεως τών χοίρων.
104. Για τήν θέσπιση τής νηστείας αυτής καί τήν εκκλησιαστική παράδοση περί τών άλλων 

νηστειών, βλ. Μ. Χρονη, Ζωικά προϊόντα στην διατροφή, 61 κ. έ., οπού καί σχετική βιβλιογραφία.
105. Παρόλο πού ή παρούσα μελέτη, λόγω καί τού χρονικού προσδιορισμού τού θέματος τού 

συμποσίου, πρέπει νά επικεντρωθεί στήν περίοδο μεταξύ 7ου-12ου αιώνα, θεωρώ απαραίτητη 
μια μικρή προέκταση στούς άμέσως επόμενους αιώνες, καθώς εντοπίζονται σημαντικά στοιχεία 
ώς προς τήν εξέλιξη τών ιατρικών απόψεων περί τής πανίδας καί τήν άποπομπή μαγικών 
μεθόδων άπό τα κείμενα. ’Άλλωστε έχει ήδη προηγηθεΐ σύντομη αναφορά στούς πρώιμους 
χρόνους, χωρίς τήν όποια δέν θά μπορούσε νά καταστεί σαφής ή εξελικτική σχέση τής πανίδας 
μέ τήν ιατρική καί τήν λευκή μαγεία στά ιατρικά κείμενα τής μέσης βυζαντινής περιόδου.

106. MM I, 541-546· J. Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, 
τόμ. 1, Les actes des patriarches, τεΰχ. 5, Les regestes de 1310 à 1376, Παρίσι 1977, άρ. 2572- πβ. C. 
Cupane, La magia a Bizanzio nel secolo XIV: Azione e reazione. Dal registro del Patriarcato 
constantinopolitano (1315-1402), JOB 29 (1980), 237-262, ιδιαίτερα 251-254· Τρωϊανος, Μαγεία καί 

Δίκαιο στο Βυζάντιο, 5-9.
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πού ξεσήκωσε θυελλώδεις αντιδράσεις έκ μέρους των παρευρισκομένων στην 
δίκη ιατρών107.

Τα έργα, ώστόσο, των ιατρών τής ύστερης περιόδου διέπει ή βασική 
αντίληψη περί ισόρροπης διατροφής και ομαλής κατανομής τών χυμών στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Κατά τον 13ο αιώνα σημαντικό παράδειγμα άποτελει 
τό έ'ργο τού ’Ιωάννη Ζαχαρία Άκτουάριου108, ό όποιος άκολούθησε στά περί 
διατροφής κεφάλαια τού έργου του109, τήν μέθοδο τών ιατρών τής πρώιμης 
περιόδου καί τού Συμεώνος Σήθ. Έπεξεργαζόμενος πληροφοριακό ύλικό 
προγενεστέρων κειμένων, προσέθεσε νέα στοιχεία, σχετικά με τήν ώφέλεια 
ή τήν ζημία πού έπιφέρει κάθε είδος ζωικής τροφής στά συστήματα τού 
άνθρωπίνου οργανισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ό θεολογικός καί 
φιλοσοφικός συσχετισμός, τόν όποιον διατυπώνει ό ’Ιωάννης Άκτουάριος, 
γιά τις ιαματικές ιδιότητες τών μερών τών ζώων καί τής θείας ούσίας πού 
ένυπάρχει στήν άνθρώπινη φύση. Ό συσχετισμός αύτός δεν άφορά τήν 
χρήση ζωικών προϊόντων σέ ιατρικές εφαρμογές άλλα άποτελει συγκριτική 
θεώρηση τών θαυμαστών ιδιοτήτων τών άλογων ζώων μέ τήν κατ’ εικόνα 
θεού καί όμοίωσιν φύση τού άνθρώπου110 111. Παραπέμπει δέ στήν άναφερθεΐσα 
τελεολογική άποψη περί τής συμβολής τών συνόντων τού άνθρώπου στήν 
επίτευξη τής θέωσης. Ό ’Ιωάννης Άκτουάριος, πέρα άπό τήν θεωρητική αύτή 
τοποθέτηση, στις πρακτικές οδηγίες επικεντρώνεται αύστηρά στήν διατροφική 
καί θεραπευτική σημασία τών ζωικών ειδών καί ούδέποτε άναφέρεται σέ 
περίαπτα ή μαγικές ιδιότητες ζώων.

Κατά τήν ύστερη περίοδο, ειδική περίπτωση άποτελει τό άνέκδοτο 
μέχρι σήμερα έργο τού Νικολάου Μυρεψού Δυναμερόνη\ δπου, ενώ τά εϊδη 
τής χλωρίδας ώς πρώτες ύλες σέ φαρμακευτικές συνταγές πλεονάζουν,

107. MM I, 544.
108. Ιωάννης Ακτουάριος, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος καί τής κατ’ αυτό 

διαίτης, έκδ. J. L. Ideler, Ioannis Actuari, De spiritu animali [PhMGM i], 312-386. Βλ. και G. Schmalzbauer, 

Johannes Zacharias Aktuarios, AML (δ.π., σημ. 3), 23, 470-471- K. P. Matschke, Das spätbyzantinische 

Konstantinopel Alte und neue Beiträge zur Stadtgeschichte zwischen 1261 und 1453, 'Αμβούργο 2008, 
369- Σ. I. Κουρουςης, Τό έπιστολάριον Γεωργίου Αακαπηνοΰ - ’Ανδρονίκου Ζαρίδου (1299-1315 ca.) καί ό 

ιατρός - άκτουάριος ’Ιωάννης Ζαχαρίας (1275 ca.-1328/;), Αθήνα 1984-1988,199-213.
109. Ιωάννης Ακτουάριος, 367 κ.έ.
110. Ιωάννης Ακτουάριος, 312: Άπόδειξις έκ τών κατά μέρος ιδιοτήτων τών άλογων ζώων, δτι έν 

ήμΐν θεία τις ουσία.

111. Νικόλαός Μυρεψος, Δυναμερόν ήτοι Περί συνθέσεως φαρμάκων, ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής 
Ελλάδος, ’Αθήνα κώδ. 1478.
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εντοπίζονται, ώστόσο, κάποιες απηχήσεις άποτροπαϊκών στοιχείων άπό 
ιατρικά κείμενα τής μέσης περιόδου, όπως για παράδειγμα ή χρήση του όστοΰ 
τής καρδιάς του ελαφιού σέ περίαπτο112.

Συμπεράσματα
Άπό τα παραπάνω είναι σαφές ότι γενικότερα στο Βυζάντιο ή χρήση 

ζωικών προϊόντων συνδέθηκε, άφ’ ενός μέ τήν διατροφή πού διασφαλίζει 
τήν καλή υγεία καί, άφ’ έτέρου μέ τήν ιατρική ώς προς τήν παρασκευή 
φαρμάκων. 'Η εΐσπήδηση τής λευκής μαγείας στον χώρο τής ιατρικής αφορά 
κατά κύριο λόγο ζωϊκά προϊόντα, καθώς άπό τά «συνόντα» τού ανθρώπου 
στήν δημιουργία, τά ζώα θεωρούνται ότι διαθέτουν τις περισσότερες καί 
πολυτιμότερες ύπερφυσικές ιδιότητες. Οί αντιλήψεις αύτές διαμορφώθηκαν 
σταδιακά και παγιώθηκαν ύπό τήν έπίδραση ποικίλων παραγόντων:

α) τών ιδεών τού νεοπλατωνισμού περί συμπάθειας καί σύμπνοιας των 
όντων,

β) τού χριστιανικού συμβολισμού τής φύσεως καί τής άναγωγής τών 
όντων σέ συνεργούς τού Δημιουργού προκειμένου νά έπιτευχθεΐ ή σωτηρία 
καί ή θέωση τού άνθρώπου,

γ) τής παρατήρησης τής φύσεως καί τής καθημερινής πρακτικής 
εμπειρίας.

Ή χρήση ζωϊκών προϊόντων σέ φάρμακα καί περίαπτα έχει τις ρίζες 
της σέ χρόνους προγενέστερους τών βυζαντινών. Μέ τήν διάταξη όμως τού 
Μ. Κωνσταντίνου γίνεται στήν ούσία ή βασική διάκριση μεταξύ λευκής καί 
μαύρης μαγείας. ’Έτσι ή εΐσπήδηση άποτροπαϊκών μεθόδων στήν άσκηση τής 
ιατρικής άποποινικοποιείται καί είναι φυσικό νά πραγματοποιείται, είτε έν 
γνώσει, ε’ίτε έν άγνοια μέ μεγαλύτερη άνεση καί μεγαλύτερη συχνότητα.

Οί σχετικές πληροφορίες προέρχονται άπό διάφορα κείμενα τής 
βυζαντινής γραμματείας, πλήν τών ιατρικών. Καί αύτό γιατί ή ορθολογιστική 
αντιμετώπιση τής ύγείας καί τών ασθενειών, από τήν όποια διαπνέονται 
(πού χαρακτηρίζει) τά κείμενα τών ιατρών τής άρχαιότητας καί κυρίως τών 
Ιπποκράτη καί Γαληνού, ασκούσε μεγάλη επιρροή στούς ιατρούς τής πρώιμης 
περιόδου καί επικέντρωνε τό ενδιαφέρον τους στήν διατροφή καί αξιολόγηση 
τών διατροφικών ειδών, ώστε σέ καμία περίπτωση νά μή συμπεριλάβουν 
άποτροπαϊκά στοιχεία στα έργα τους.

112. Νικόλαός Μυρεψος, Δυναμερόν, φ. la.
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Προϊόντος του χρόνου ή άπομάκρυνση από τά πρότυπα τής αρχαιότητας, 
ή σύγχυση πού δημιουργήθηκε από την απαξίωση των ιατρών καί την 
επέμβαση τού θαύματος, άλλα ενδεχομένως καί οί διαπολιτισμικές έπιρροές, 
πρόσφεραν τις κατάλληλες συνθήκες για τήν παρείσφρηση άποτροπαϊκών 
μεθόδων σέ ιατρικά κείμενα, με πιο άντιπροσωπευτικές περιπτώσεις έκει- 
νες τών ’Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ καί Θεοφάνη Νόννου, στά έργα τών 
όποιων έντοπίζονται παράλληλες καταγραφές θεραπειών καί περιάπτων. 
Το ένδιαφέρον είναι δτι ή έπιλογή αύτή φαίνεται να είναι συνειδητή καί οι 
συγγραφείς γνωρίζουν τά δρια μεταξύ ιατρικής καί άποτροπαϊκής μεθόδου. 
Θεωρούν μάλιστα δτι ή καταγραφή δλων τών μεθόδων θεραπείας καί 
άποτροπής τών άσθενειών ύπηρετεί τούς στόχους μιας πλήρους ιατρικής 
πραγματείας, πού πρέπει νά γνωρίζει ό άσκών τήν έπιστήμη αύτή.

Ή νομική παρέμβαση τού Λέοντος Στ μέ τήν Νεαρά 65 καί τήν ποινι- 
κοποίησηκάθεμαγικήςπράξηςεϊτεκακόβουληςε’ίτεάποτροπαϊκήςδένφαίνεται 
νά άλλαξε τά πράγματα, τουλάχιστον στις άντιλήψεις τών ιατρών. Καί αύτό 
φαίνεται καί άπό τό γεγονός δτι ό Θεοφάνης Νόννος, ό όποιος άποτελει μία 
άπό τίς πιο άντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ιατρού, πού συνειδητά καταγράφει 
ιατρικές συνταγές παράλληλα μέ οδηγίες περί κατασκευής περιάπτων, άνήκε 
στον κύκλο τών λογίων τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου καί, μάλιστα, 
άφιερώνει τό ιατρικό του έργο στον αύτοκράτορα. Δέν αποκλείεται, βέβαια, νά 
είχαν άμβλυνθει οί άπόψεις περί τού μαγικού χαρακτήρα τών περιάπτων κατά 
τον 10ο αιώνα καί νά άποδίδονταν σέ αύτά ρεαλιστικές ιδιότητες.

Τό Σύνταγμα περί τροφών τού Συμεώνος Σήθ σηματοδοτεί τήν άλλαγή 
καί τήν έπιστροφή τών ιατρικών άντιλήψεων, άπό καί 11ο αιώνα καί μετά, στά 
πρότυπα τής πρώιμης περιόδου, σύμφωνα μέ τά όποια ή διατροφή άποτελοΰσε 
τήν άσφαλέστερη όδό για τήν πρόληψη καί θεραπεία άσθενειών. Τό έργο 
αύτό άπετέλεσε καί τήν άπαρχή τής συγγραφής διατροφικών έγχειριδίων καί 
έπηρέασε καθοριστικά τις ιατρικές άντιλήψεις, κατά τήν ύστερη περίοδο, μέ 
σημαντικότερο παράδειγμα τό έργο τού ’Ιωάννη Άκτουάριου.

"Ενα σημαντικό θέμα πού προκύπτει άπό τήν έρευνα τών ιατρικών 
βυζαντινών κειμένων γενικότερα άλλά κυρίως τής έξεταζόμενης περιόδου 
είναι ή άξιολόγηση τής άξιοπιστίας τών φαρμακευτικών συνταγών, πού 
προβλέπουν ώς πρώτες ύλες ζωϊκά προϊόντα. Ή διαδικασία αύτή θεωρώ δτι 
πρέπει νά διεξαχθεΐ μέ περαιτέρω διεπιστημονική έρευνα, μέ τήν συνεργασία 
ειδικών έπιστημόνων, προερχόμενων άπό τίς θετικές έπιστήμες, όπως τής
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βιοχημείας καί φαρμακολογίας, ώστε να προκυψουν αξιόπιστα καί χρήσιμα 
συμπεράσματα για την έκταση τής χρήσης ζωικών προϊόντων στήν βυζαντινή 
ιατρική. 'Υπό τό πρίσμα μιας τέτοιας διεπιστημονικής έρευνας θά έρμηνευθεΐ, 
ενδεχομένως, καί ή σημασία των αντιλήψεων για τις αποδιδόμενες στα ζώα 
ιδιότητες, ενώ θά προσδιοριστεί ή αξιοπιστία τών θεωρητικών οδηγιών, 
πού περιέχονται στα ιατρικά κείμενα, καί αν, πράγματι, οί Βυζαντινοί τίς 
εφάρμοζαν στον καθημερινό τους βίο.

Συνοψίζοντας καί με βάση δσα προαναφέρθηκαν φαίνεται δτι ή 
εξελικτική σχέση τής πανίδας μέ τήν ιατρική στο Βυζάντιο διαγράφει κυκλική 
τροχιά, ξεκινώντας άπό τήν διατροφική σημασία τών ζωικών προϊόντων καί 
έπιστρέφοντας πάλι εκεί. 'Η παρείσφρηση τής μαγείας στήν ιατρική μέ χρήση 
ζωϊκών προϊόντων πραγματοποιείται καθ’ δλη τήν βυζαντινή περίοδο, άλλα 
έπισήμως εμφανίζεται σε ιατρικά κείμενα τών μέσων χρόνων. 'Η κωδικοποίηση 
τέτοιων στοιχείων, οπού γίνεται, είναι συνειδητή καί άπηχεΐ νέες άντιλήψεις 
περί άναγκαιότητας πλήρους γνώσεως δλων τών θεραπευτικών μεθόδων άπό 
τούς άσκούντες τήν ιατρική. 'Η στροφή τών ιατρικών κειμένων, άπό τόν 11ο 
αιώνα καί μετά, προς τίς διατροφικές άντιλήψεις τής ύστερης αρχαιότητας, 
άποτελεΐ ενδεχομένως έκφραση τής γενικότερης στροφής τών βυζαντινών 
λογιών, κατά τούς υστέρους χρόνους, όταν προσπαθούν νά άπεγκλωβισθούν 
άπό παραδοξολογίες, δοξασίες καί δεισιδαιμονίες του παρελθόντος. Για 
νά επιτευχθεί δμως αύτό, τουλάχιστον στον τομέα τής ιατρικής, έπρεπε, 
προφανώς, νά ύπάρξει ή δυναμική παρέμβαση τών ιατρών τής μέσης περιόδου, 
οί όποιοι τόλμησαν νά καταγράψουν καί, ενδεχομένως, νά εφαρμόσουν 
αμφιλεγόμενες πρακτικές, δανειζόμενοι συνειδητά άντιλήψεις περί ειδικών 
ιδιοτήτων καί θρησκευτικών συμβολισμών τών ζώων.

”ΑV μελετήσει κανείς προσεκτικά τά βήματα τής εξελικτικής αυτής 
σχέσης μεταξύ πανίδας καί ιατρικής, άντιλαμβάνεται τήν δυναμική, πού 
άναπτύχθηκε, προϊόντος τού χρόνου, στις άντιλήψεις τών Βυζαντινών σχετικά 
μέ τήν ύγεία καί τήν άποτροπή τών άπειλών εναντίον της. ’Έτσι θά λέγαμε 
δτι ή προσπάθεια τών βυζαντινών ιατρών κατά τούς πρώιμους χρόνους, νά 
μιμηθούν τούς ιατρούς τής άρχαιότητας, καταλήγει σέ μια συνειδητή άσκηση 
επιστήμης πλέον καί δχι τέχνης άπό τούς ιατρούς τής ύστερης περιόδου, μέ 
κατασταλαγμένες άντιλήψεις άπό τόν έμβαπτισμό τους στήν ποικιλότητα τών 
ιατρικών άπόψεων καί εμπειριών, πού καταγράφησαν στα κείμενα άπό τόν 7ο 
έως τόν 12ο αιώνα.
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Είκ. 1. Μολύβδινο άποτροπαϊκό φυλακτό μέ απεικονίσεις ζώων (3ος-4ος αί.).
Συλλογή Τσολοζίδη, Μουσείο Μπενάκη, ’Αθήνα άρ. 553. Κατάλογος, Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. 

Ώρες Βυζαντίου: ’Έργα καί ήμερες στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 403.

Είκ. 2. Χρυσό περίαπτο (7ος αί.). Μουσείο Κανελλοπούλου, ’Αθήνα, άρ. 407. Κατάλογος, Καθημερινή 

ζωή στο Βυζάντιο. Ώρες Βυζαντίου: Έργα καί ήμερες στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 403.



Michel Kaplan

L’activité Pastorale dans le Village Byzantin du Vile au Xlle Siècle

Tous les paysans byzantins possèdent des animaux; même les plus pauvres 
d’entre eux ont au moins une basse-cour et, le plus souvent, quelques moutons 
ou chèvres. Pourtant, l’élevage paysan est relativement mal documenté, 
notamment par les documents d’archives conservés qui proviennent pour la 
plupart d’aristocrates laïques1 ou de monastères. Pour ces puissants, l’élevage 
revêt une autre dimension, qui n’entre que marginalement dans mon sujet: 
il s’agit d’un élevage spéculatif par grands troupeaux, peu liés aux villages 
et paissant en dehors des finages de ceux-ci2. De la même façon, l’élevage 
transhumant comme celui des Valaques concerne peu les villages3. En dehors

1. L’intérêt des aristocrates pour l’élevage se révèle à travers un traité fort diffusé parmi 
eux, les Géoponika. Cette oeuvre commandée par Constantin Porphyrogénète sur la base de 
traités antiques d’agronomie est fort en usage par la suite. L’élevage y occupe une place de 
choix, Geoponica sive Cassiani Bassi Scholastici De re rustica eclogae, éd. H. Beckh, Stuttgart 1994 
(Leipzig 1895), livres 14 à 19, 404-510. On trouvera l’étude la plus récente et pertinente sur 
la tradition des Géoponika dans l’article de R. Rodgers, Κηποποιία: Garden Making and Garden 
Culture in the Géoponika, in A. Littlewood - H. Maguire - J. Wolschke-Bulmahn (éd.), Byzantine Garden 
Culture, Washington DC 2002,159-176. Au xie siècle, le petit traité de Psellos, Περί γεωργικών, éd. 
J. Boissonade, Anecdota Graeca, I, Hildesheim 1962 (Paris 1829), 242-247, s’inspire pour l’essentiel 
des Géoponika et montre bien l’intérêt des milieux éclairés pour le traité, d’autant que Psellos, 
peu fortuné, est soucieux de tirer le meilleur rendement des domaines qu’il se fait attribuer, 
notamment en charistikè; cf. M. Kaplan, Les monastères et le siècle à Byzance: les investissements 
des laïcs au xie siècle, Cahiers de Civilisation Médiévale 27 (1984), 71-83, repris dans Idem, Byzance, 

Villes et Campagnes, Paris 2006,123-137.
2. A. Harvey, Economie expansion in the Byzantine Empire: 900-1200, Cambridge 1989,151-158; 

J. Lefort, L’économie rurale à Byzance (VlIe-XIIe siècle), in Idem (éd.), Société rurale et histoire du 

paysage à Byzance, Paris 2006,429-430.
3. Sur la transhumance en général et les Valaques en particulier, cf. en dernier lieu, 

J. Lefort, ibid., 430-431.
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du Nomos Géôrgikos, qui donne aux animaux une place de choix, l’essentiel des 
mentions que nous ayons de ceux-ci dans le cadre villageois se trouve dans 
les Vies des Saints.

Pourtant, la question de l’activité pastorale dans le village est importante: 
elle joue un rôle économique non négligeable; surtout, elle marque le 
paysage, pose le problème de l’équilibre écologique entre zone cultivée et 
zone de dépaissance dans le finage ou ses confins. Sans doute, au début de la 
période étudiée, marquée par un creux économique, la question de l’équilibre 
agro-pastoral est encore marginale. Mais, à partir du milieu du Ville siècle et 
jusqu’au XlIIe siècle, le monde byzantin connaît une période de croissance 
continue, y compris dans les campagnes, où la densité de peuplement 
et d’occupation du sol tend à s’accroître4; les zones de friches comprises à 
l’intérieur des finages sont alors souvent mises en culture et la dépaissance 
d’animaux sans doute plus nombreux devient une question cruciale et l’enjeu 
de luttes que traduisent plusieurs documents des archives athonites.

Le tableau le plus ancien de la situation peut se lire dans la Vie de 
Théodore de Sykéôn, écrite peu après 6415. Dans cette région de Galatie située 
dans l’évêché d’Anastasioupolis et dans le ressort de la métropole d’Ancyre, 
la population rurale est bien regroupée en villages et Théodore, saint local, 
intervient à de multiples reprises dans la vie de ceux-ci6. Toutefois peu de 
récits touchent les animaux. Théodore est appelé pour mettre fin à une 
épidémie qui tue hommes et bœufs7, il calme les flots du torrent proche du

4. Sur l’évolution de la conjoncture, semblable dans le monde byzantin à celle que connut 
l’ensemble du monde médiéval, cf. en dernier lieu A. Laiou - C. Morrisson, Byzantine Economy, 
Cambridge-New York 2007.

5. Vie de Théodore de Sykéôn (BHG1748), éd. et trad. A.-J. Festugière, Vie de Théodore de Sykéôn, 
Bruxelles 1970. Étude de la composition et de l’auteur de l’oeuvre dans V. Déroche, La forme de 
l’informe: la Vie de Théodore de Sykéôn et la Vie de Syméon Stylite le Jeune, in P. Odorico - P. 
A. Agapitos (éd.), Les vies des saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie historique?, Actes du Ile 

colloque international philologique, Paris, 6-7-8 juin 2002, Paris 2004, 367-385. La Vie de Théodore de 

Sykéôn est l’une des plus étudiées: cf. en dernier lieu M. Kaplan, Pèlerinages et processions à 
Byzance aux VIe-VIIe siècles: l’exemple de Théodore de Sykéôn, in M. Kokoszko - M. J. Leszka 

(éd.) Byzantina Europea, Ksiçga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, Lodz 

2008,219-232.
6. M. Kaplan, Le saint, le village et la cité, in C. Jolivet-Lévy - M. Kaplan - J.-P. Sodini (éd.), Le 

saint et son sanctuaire à Byzance: textes, images et monuments, Paris 1993, 81-94.
7. Vie de Théodore de Sykéôn, c. 45,40.
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monastère quand celui-ci ravage le village de Skoudris, sans doute bâti trop 
près du torrent, et emporte hommes, bêtes (σύν τοΐς άλόγοις) et volatiles (των 
ορνέων) ce qui montre l’imbrication entre les habitants et leurs animaux8. 
Dans un autre épisode, il vient au secours de la communauté du village 
d’Apoukoumis, victime d’une intoxication alimentaire due au malin, après 
que la communauté a égorgé un bœuf pour un repas communautaire9.

Le tableau le plus vivant des animaux dans le village se trouve 
indiscutablement dans le Nomos Géôrgikos, que la tradition relie fortement à 
i’Eklogè des Isauriens, même si le fond en est beaucoup plus ancien10. Le nombre 
très important de manuscrits montre que le texte a connu une grande fortune 
postérieure, notamment dans les pays slaves, tandis que des exemples tirés 
de la littérature prouvent qu’il était utilisé au moins au IXe siècle11. Le texte 
semble être un aide-mémoire à destination des juges ruraux et nous plonge 
exclusivement dans la vie du village de paysans propriétaires ou locataires. 
Sur quatre-vingt-cinq articles, et même si l’on exclut ceux qui traitent des 
chiens sans relation avec les animaux à finalité agricole ou pastorale, trente- 
cinq concernent des animaux. Les meilleurs manuscrits comportent, avant le
c. 23, un sous-titre: «sur les bouviers»12. Le texte permet de dresser un tableau 
assez complet de la place des animaux dans le village byzantin de l’époque en 
question.

Quels sont les animaux concernés? On notera d’abord l’absence totale 
des chevaux: ceux-ci ne servent pas aux activités agricoles, même si des

8. Vie de Théodore de Sykéôn, c. 141, 111.
9. Vie de Théodore de Sykéôn, c. 143, 113. On trouve plusieurs exemples de ces repas 

communautaires dans un récit hagiographique plus ancien d’un peu plus d’un demi-siècle, la 
Vie de Nicolas de Sion (BHG 1347), éd. et trad. I. & N. SevCenko, The Life of Saint Nicholas of Sion, 
Brookline (Mass.), 1984; cf. Kaplan, Le saint, le village et la cité, cité η. 6, 86-87.

10. N. Svoronos, Notes sur l’origine et la date du Code Rural, TM 8 (1981), 487-500.
11. M. Kaplan, Quelques remarques sur la vie rurale à Byzance au IXe siècle d’après la 

correspondance d’Ignace le Diacre, in É. Kountoura-Galakè (éd.), The Dark Centuries of Byzantium 

(7th-9th c.), Athènes 2001, 365-376, repris dans Kaplan, Byzance, Villes et Campagnes, cité n. 1, 
205-214, notamment 208-209. Ignace le Diacre, ancien métropolite de Nicée, qui écrit dans les 
années 820-850, a laissé une abondante correspondance: C. Mango - St. Efthymiadis (éd.), The 

correspondance oflgnatios the Deacon, Washington 1997. C’est la lettre n” 1, 28, qui fournit ces 
données.

12. Περί των άγελαρίων [= Περί άγελαρίων]: Nomos Géôrgikos, éd. W. Ashburner, The Farmer’s 
Law, Journal of Hellenic Studies 39 (1910), 101.
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villageois peuvent en posséder13. La plupart des clauses du Nomos Céôrgikos 
que nous venons d’évoquer traitent des bœufs (dix-neuf sur trente-cinq, 
dont treize concernant exclusivement ces animaux). Plusieurs évoquent 
indifféremment un bœuf ou un âne, une fois en association avec un bélier. 
Les brebis apparaissent sept fois, dont quatre fois seules, une fois avec le 
bœuf, une fois avec le bœuf et l’âne, une fois avec le porc et le chien. Le bélier 
apparaît une fois. Le porc apparaît deux fois seul, deux fois avec le chien et 
une fois avec celui-ci et la brebis. Le chien apparaît à plusieurs reprises: il 
s’agit évidemment toujours de chiens bergers. Un capitulum parle de bête sans 
plus de précision. Aucun ne parle des volatiles de basse-cour, sans doute parce 
que ceux-ci ne représentent pas un enjeu suffisant14.

Les mesures contenues dans le Nomos Géôrgikos pour protéger les animaux 
montrent à quel point ils sont précieux aux yeux des paysans. Non seulement

13. Ces chevaux sont avant tout à destination militaire. C’est ainsi que Philarète le 
Miséricordieux donne son cheval à Mousèlios, un soldat pauvre de l’armée des thèmes qui a 
perdu le sien et redoute de ne pouvoir le montrer lors de l’inspection périodique de ces soldats 
par les officiers, ce qui le forcerait à partir: Vie de Philarète (BHG 1511z), éd., L. Rydén, The Life 
of St Philaretos the Merciful Written by His Grandson Niketas. A Critical Edition with Introduction, 
Translation, Notes and Indices, Uppsala 2002, 72-74. La vie est écrite en 821-823. Par ailleurs, le 
futur saint Iôannikios fait, lui, partie du contingent des Excubiteurs; il est réputé avoir sauvé 
la vie de l’empereur Constantin VI à la bataille de Markellai (796). Il est muni d’un cheval, qu’il 
utilise une dernière fois lorsqu’il quitte définitivement le service et son village bithynien de 
Marykatos pour gagner l’Olympe: Vie de Iôannikios par Pierre (BHG 936), éd. J. van den Gheyn, Acta 
Sanctorum Novembris, IV.2, Bruxelles 1894, c. 5-7, 387. Cette Vie par Pierre a vraisemblablement 
été écrite sous le patriarcat de Méthode (843-847), contrairement à la vision révisée par Sabas 
(BHG 935), hostile à la politique modérée du patriarche (éd. ibid., 332-383), qui réécrit la version 
de Pierre après la mort du patriarche. Dans une autre œuvre, Sabas connaît également un 
scholaire, vivant dans un village proche de l'Olympe, Takômis. Ce villageois possède également 
un cheval et le donne en garde au prêtre du village durant son service: Miracles de Pierre d’Atroa 
(BHG 2365), c. 110, éd. V. Laurent, La Vita Rétracta et les Miracles posthumes de saint Pierre d’Atroa, 
Bruxelles 1958,163-165. Ce texte date au plus tôt de 850.

14. Pour autant, l’on a vu plus haut dans la Vie de Théodore de Sykéôn que la perte de 
ces volatiles est une catastrophe. Pour les paysans de villages, c’est sûrement un apport carné 
essentiel, même si les sources sont peu disertes. Mentionnons seulement un épisode de la Vie de 

Philarète: appelé à héberger les fonctionnaires en visite dans son village d’Amnia à la recherche 
de la future épouse de Constantin VI (ce sera finalement Marie, petite-fille du saint), Philarète, 
devenu pauvre comme Job pour la beauté du récit de l’hagiographe, n’a pas de quoi les traiter. 
Il est secouru par les «premiers du village» qui lui apportent, entre autres, divers volatiles (Vie 

de Philarète, 84). Il s’agit en ce cas de mets de choix destinés à satisfaire des visiteurs de qualité; 
a fortiori, les paysans devaient consommer des oiseaux de basse-cour plus courants.
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il ne faut pas voler les animaux d’autrui, mais il est normal de ramener la bête 
perdue d’un autre villageois ; ne pas signaler au moins au propriétaire où elle 
se trouve constitue un délit15. De même, couper la cloche d’un bœuf ou d’une 
brebis entraîne l’obligation de donner le prix de la bête qui risque de se perdre. 
Si un bœuf, une brebis, un porc ou un chien cause des dommages aux biens 
d’autrui, la victime doit demander une compensation et non s’en prendre à 
la bête16. Tout cela explique la protection dont jouissent les chiens bergers 
nécessaires pour garder les animaux17. D’une façon générale, il semble bien 
que tout le monde sache dans le village à qui appartient telle ou telle bête, du 
moins s’agissant des bovins.

La première place des bovins s’explique sans difficulté: ces animaux 
valent plusieurs fois le prix d’une brebis ou d’un porc. Un bovin vaut aux 
alentours de trois nomismata; on pourra acheter six moutons avec un seul 
nomisma, soit dix-huit fois moins; le porc se situe entre les deux, valant des 
deux tiers du nomisma à un nomisma entier. Un passage de Kinnamos, qui 
sous-évalue fortement le prix du bétail, affiche un rapport de un à treize entre 
la vache et le mouton. La vache ne vaut toutefois pas plus qu’un âne, tandis 
qu’une simple mule ou un cheval de trait vaut douze nomismata et un cheval 
de guerre évidemment beaucoup plus18.

Une paire de bœufs est indispensable pour une exploitation agricole19 et 
la perte de ces animaux est toujours douloureusement ressentie. Par exemple,

15. Nomos Géôrgikos, c. 43,103.
16. Nomos Géôrgikos, c. 48,103 (bœuf) et c. 49,104 (autres animaux).

17. Nomos Géôrgikos, c. 75, 107. Le châtiment est fort: 100 coups de fouet, versement du 
double de la valeur du chien et remboursement des animaux perdus, à condition que le chien 
soit un berger avéré.

18. J.-Cl. Cheynet - C. Morrisson, Prices and wages in the Byzantine world in A. Laiou (éd.), 
Economie History of Byzantium, Washington DC 2002, v. 2, 839-841.

19. M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle: propriété et exploitation du 
sol, Paris 1992,50,500-501 avec les références aux publications précédentes sur ce sujet. J. Lefort 

(L’économie rurale à Byzance, cité supra n. 2, 409), affirme que l’exploitation paysanne type 
ne compte qu’un bœuf, sans prendre en compte les considérations techniques de l’attelage, 
toujours désigné de façon significative comme ζευγάριον. Au reste, construisant le modèle 
économique de l’exploitation paysanne, il choisit de lui donner une superficie de 80 modioi 
(ibid., 470), assez proche de nos 100 modioi, qu’il admet d’ailleurs (ibid., 41l). Nous accorderons 
volontiers que, du vie au xne siècle, la productivité du travail et la valeur des productions ayant 
augmenté, la taille de l’exploitation moyenne peut avoir diminué. L’essentiel reste néanmoins 
la domination technique absolue de l’araire tiré par une paire de bœufs.
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dans la Vie de Philarète, construite sur le modèle de Job, la famille du saint le 
laisse dilapider ses biens sans vive protestation et devenir un paysan de base 
qui pousse son attelage. Mais lorsqu’il donne l’un des bœufs, que donc il ne 
peut plus faire tirer son araire, ses enfants et son épouse s’inquiètent enfin: 
"même si nous étions devenus pauvres, nous avions comme consolation cette 
paire de bœufs qui nous aurait épargné de mourir de faim”20. Détenir une 
paire de bœufs est un véritable marqueur social dans le village; ceux qui en 
détiennent deux, peu nombreux, appartiennent à l’élite villageoise21.

Les bœufs servent aux labours, au battage et, attelés à un chariot, au 
transport des marchandises, ils ne travaillent donc pas en permanence. La 
présence de vaches qui seraient exclusivement consacrées à la reproduction 
et à la production de lait n’est pratiquement pas documentée ; le terme que 
nous traduisons par bœufs désigne souvent les bovins en général. La grande 
difficulté consiste à les nourrir, d’autant qu’aucune exploitation agricole ne 
dispose suffisamment de bovins pour détourner de façon permanente un 
travailleur, fût-ce un enfant, pour les faire paître. Le Nomos Géôrgikos consacre 
plusieurs capitula au troupeau villageois. Chaque matin, les propriétaires 
des animaux confient au bouvier salarié du village leurs bovins pour les 
reprendre le soir. Pour autant, il semble bien que certains animaux ne soient 
pas systématiquement joints au troupeau communal. Quant au bouvier, il 
est salarié. Mais l’on ne sait si c’est la communauté qui verse le salaire ou 
chaque paysan en fonction du nombre d’animaux gardés, le bouvier restant 
responsable devant le propriétaire de chaque animal22.

20. Vie de Philarète, 72.
21. Vie de Théodore de Sykéôn, c. 114, 89: un nommé Eutolmios, du village de Sandos, 

veut agrandir son aire de battage parce qu’il a bénéficié d’une récolte très abondante. Il est 
qualifié de οικοδεσπότης. Or ce terme désigne clairement les propriétaires fonciers aisés: ainsi 
se désignent certains des signataires de l’acte d’Iviron n° 4, garantie des habitants de Hiérissos 
en faveur d’Iviron en date de 982; sur les soixante-quatorze signataires, tous propriétaires, 
deux seulement, beaucoup moins que de membres du clergé, se qualifient d’οικοδεσπότης. J. 

Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou - H. Métrévéu (éd.), Actes d’Iviron I. Des origines au 

milieu du xie siècle, Paris 1985,123-129. Dans le Traité Fiscal de la Marcienne, datant du tournant 
du Xle et du XHe siècle, il est précisé que les χωροοικοδεσπόται ne sont pas de simples villageois: 
éd. Fr. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10 und 11 

Jahrhunderts, Berlin 1927, rééd. 1960,115. Sur les dizeugitai, cf. Kaplan, Les hommes et la terre (cité 
supra n. 19), 506-507.

22. Nomos Géôrgikos, c. 25,101. Kaplan, Les hommes et la terre, 195.
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En revanche, les moutons ne semblent pas bénéficier du système 
communal. Le Nomos Géôrgikos cite le cas du berger salarié qui trait les brebis 
et vend le lait à l’insu de leur propriétaire23, qui semble bien unique. En 
revanche, rien n’est prévu sur ce plan ni pour les porcs, ni d’ailleurs pour 
les chèvres qui sont absentes du document. La main-d'œuvre familiale peut 
d’ailleurs suffire: dès l’âge de sept ans, le futur saint Iôannikios va garder le 
troupeau de porcs de ses parents dans les zones externes du village24. Il peut 
arriver que plusieurs paysans s’associent pour confier la garde de ces animaux 
à leurs enfants25. Mais nous possédons plusieurs exemples de troupeaux de 
porcs villageois, dont le porcher est salarié par le village: orphelin misérable, 
le futur Paul du Latros est engagé par le village bithynien de Pétra26; par 
humilité, le futur Luc le Stylite reste deux ans porcher salarié du village de 
Lagainé, près de Kotyaion, dans le thème de l’Opsikion27. Même si la garde des 
porcs est visiblement un topos hagiographique destiné à montrer l’humilité 
du futur saint, ce type de porcher salarié est familier du public pour lequel ces 
textes étaient écrits.

Une fois le troupeau rassemblé, il s’agit de le faire paître, dans un monde 
où les prairies naturelles sont rares et donc chères. Les traités de Géométrie 
du Lise distinguent soigneusement les prairies de fauches (rô χορτοκοπούμενον 
λιβάδιον) de la terre de pâture (γη νομαδιαία). Les premières, naturelles ou 
artificielles, ce n’est pas précisé, valent jusqu’à six fois plus que la terre de 
seconde qualité, en tout cas autant que les terres irriguées et les terres de 
jardin du centre du village. Les secondes ne seront pas estimées d’après leur

23. Nomos Géôrgikos, c. 34,102.
24. Vie de Iôannikios par Sabas, c. 2, 332. Le détail a été ajouté par Sabas pour deux raisons: 

insister sur l’humilité de Iôannikios (mais les porcs eussent été préférables); donner au saint 
un passé de pasteur de troupeau, à l’image du Christ, rôle que cet ermite intransigeant refuse 
dans la réalité vis-à-vis des autres moines.

25. Vie d’Eustratios des Agaures (BHG 645), éd. A. Papadopoulos-Kérameus, Άνάλεκτα 

Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας 4, Bruxelles 1963 (Saint-Pétersbourg 1897), c. 25, 384.
26. Vie de Paul du Latros (BHG 1474), éd. H. Delehaye, Vita S. Pauli lunioris in Monte Latro cum 

interpretatione latina Iacobi Sirmondi, AnBoll 11 (1962), 23.
27. Vie de Luc le Stylite (BHG 2239), éd. H. Delehaye, Les saints stylites, Bruxelles 1923, c. 9,204. 

Ces deux Vies datent du début du Xie siècle.
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superficie, mais d’après le nombre d’animaux que l’on peut y nourrir28. Dans 
la plupart des villages, les prairies sont rares29.

Les animaux peuvent dès lors paître de deux façons. La première 
catégorie de pâturages se situe dans les zones cultivées du village, sur les 
terres en jachère et sur les terres cultivées après la récolte : le Nomos Géôrgikos 
interdit de laisser paître ses bêtes dans les parcelles récoltées avant que les 
voisines ne l’aient été30; il s’agit nettement d’un élevage individuel, car on voit 
mal le bouvier salarié prendre ce risque. En revanche, le bouvier du village 
doit prendre bien soin de ce que les bêtes qui lui sont confiées ne s’écartent 
pas du troupeau et ne pénètrent pas dans les champs cultivés et les vignes31: 
il traverse donc la zone de culture pour les emmener paître dans les zones 
incultes boisées ou non, aux limites du finage. Dans ce type de dépaissance, 
s’il les laisse s’écarter du troupeau et de sa surveillance, elles risquent d’être 
blessées par une coupe de bois inattentive32 et surtout attaquées par les 
loups33, qui s’approchent rarement des zones centrales et mises en valeur des 
villages.

La dépaissance dans les zones de friche a un inconvénient majeur: tandis 
que la vaine pâture permet de faire profiter les terres au repos de l’engrais 
naturel fourni par les bovins, celui-ci est perdu sur les zones de friches. 
Toutefois, une partie de cet engrais est recueillie par la stabulation des 
animaux revenus à la maison. Dans une lettre célèbre, Léon, métropolite de 
Synnada à la fin du xe siècle, se plaint de la pauvreté de sa région, où il n’y 
a pas de bois et où les paysans utilisent la bouse séchée (zarzakon) comme 
combustible34.

28. Géométries du fisc byzantin, éd., trad, et commentaire J. Lefort - R. Bondou - J.-Cl. Cheynet 

- J.-P. Grélois - V. Kravari - J.-M. Martin, Parisl991, c. 53 et 54, 62. Le traité utilisé ici date du Xe 
siècle.

29. Elles font l’objet de vives contestations. Cf. Actes d’Iviron, n° 9 (996), traité ci-dessous et 
Peira 7, c. 6, JGR, v. 4, 28. La Peira date de la première moitié du Xle siècle. Cf. Kaplan, Les hommes 

et la terre, 75-76 et 285.

30. Nomos Géôrgikos, c. 78 (champs) et 79 (vignes), 107.
31. Nomos Géôrgikos, c. 25,101.
32. Nomos Géôrgikos, c. 39,103. Cela peut être aussi un âne; donc l’occurrence ne vise pas 

seulement les boeufs en troupeau.
33. Nomos Géôrgikos, c. 23,101.
34. Léon de Synada, The correspondence of Leo, metropolitan ofSynada and Syncellus, éd. et trad. 

M. P. Vinson, Washington DC 1985, η° 43,68-69; cf. Kaplan, Les hommes et la terre, 66 et n. 326. Léon 
de Synada écrit au tournant du Xe et du Xle siècle.
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Notons enfin que les animaux sont redoutés pour leurs déprédations, non 
seulement dans les zones de culture de plein champ, mais aussi dans la partie 
centrale des villages, au siège même de ceux-ci, où les paysans cultivent ce 
qu’ils ont de plus cher, leur jardin35. Ceux-ci sont protégés par des fossés et 
des palissades; le propriétaire du jardin ne sera pas inquiété si un bœuf ou un 
âne (ni les moutons ni les porcs ne semblent s’y risquer) tente de franchir la 
défense, se tue en tombant dans le fossé ou s’empale sur la palissade36.

Lorsque l’on se rapproche des villes, qui offrent un marché de choix 
pour les productions animales, l’élevage villageois devient plus important, 
comme on le déduit de la description par Jean Caminiate des environs de 
Thessalonique en 904: celle-ci précède le récit de la prise de cette ville par 
les Arabes. L’auteur décrit la plaine où se trouvent les lacs Bolbè et Langadas, 
occupée par des villages. "Le reste de la plaine revient aux paysans; il est 
consacré aux animaux, tant ceux qui sont soumis à l’industrie des hommes 
qu’à ceux qui déambulent librement dans les montagnes. En effet, les 
cerfs quittent les hauteurs pour jouir de l’eau des lacs où ils trouvent leur 
boisson en abondance; ils y paissent de conserve avec les bovins et mangent 
des nourritures communes”37. Sans que l’on puisse accorder une confiance 
absolue à l’auteur, la spécialisation pastorale semble nette.

Les animaux sont donc un enjeu majeur pour les villageois, notamment 
au tournant décisif des Xe-XIe siècles, où la poussée des puissants met en 
péril les communautés villageoises telles qu’elles apparaissent dans le Nomos 
Géôrgikos et les Vies de saints que nous avons citées. Même s’il date de l’extrême 
fin de cette période ou du début du Xlle siècle, le Traité Fiscal de la Marcienne 
donne une idée de l’importance que peut prendre l’élevage pour une famille 
paysanne. Décrivant la création des écarts ou agridia, il mentionne, parmi les 
causes qui poussent un paysan à s’établir en ferme isolée dans une partie du 
terroir villageois par manque de place dans la partie du siège du village qui 
lui est échu, le grand nombre des animaux38. La question des animaux dans

35. Sur ces jardins, cf. Idem, ibid. 128-129 et 504 pour la nécessité dujardin dans l’équilibre 
d’une exploitation agricole byzantine.

36. Nomos Géôrgikos, c. 50 et 51,104.
37. Jean Caminiate, De expugnatione Thessalonicae, éd. G. Bohlig, Berlin-New York 1973, c. 5. 

La paternité de Jean Caminiate, et donc l’époque de rédaction, a été fortement discutée: cf. un 
résumé de cette discussion dans M. Kaplan, Villes et campagnes à Byzance du Vie au Xlle siècle: 
aspects économiques et sociaux, in Città e campagna, Spolète 2009,495-537.

38. Traité Fiscal de la Marcienne (cité supra n. 2l), c. 5,115.
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l’habitat paysan n’est pas indifférente. Si les maisons les plus élémentaires ne 
peuvent les abriter, à moins de les faire cohabiter avec les hommes ou de les 
laisser dans le petit enclos extérieur qui précède la maison, le type bien attesté 
des maisons à deux étages abrite la famille à l’étage et les animaux, ainsi que 
les instruments et les récoltes, dans des pièces séparées, au rez-de-chaussée. 
Mais les plus aisés des paysans s’organisent autour d’une cour sur laquelle 
ouvrent différents bâtiments, dont l’habitation et l’étable ou bergerie: c’est 
Υαύλή39.

À partir de la fin du IXe siècle, notre connaissance de la place des animaux 
dans les villages est améliorée par l’existence de documents d’archives. Par 
exemple, en 897, Géôrgia, veuve de Dèmètrios Tzagastès, et ses enfants vendent 
au monastère Saint-André de Péristérai moyennant soixante-huit nomismata 
la quasi-totalité de leur exploitation, organisée autour d’une αυλή40. Dans 
cette tenure villageoise située dans deux villages différents figurait, dans 
un lieu dit Galaiagra du village de Pissôn, une prairie41 située à côté d’un 
moulin, donc à proximité d’un cours d’eau ou d’un canal de dérivation, plus 
ou moins irrigable. Par sa valeur comme par sa composition (αυλή, champs, 
vignes, pressoir, puits), cette exploitation familiale est assez représentative 
de la tenure villageoise typique de l’époque; bien que les animaux ne soient 
pas mentionnés42, ils pouvaient paître sur la prairie et s’abriter dans l’un des 

bâtiments ouvrant sur Y αυλή. De la même façon, en 1001, le koubouklèsios 
Stéphanos, fils du prôtopapas Nicéphore, décédé, exécute le testament de

39. Kaplan, Les hommes et la terre, 117-124.
40. Actes de Lavra I. Des origines à 1204, éd. P. Lemerle - A. Guillou - D. Papachryssanthou - N. 

Svoronos, Paris 1970, n° 1,89-90; Kaplan, Les hommes et la terre, notamment 257. En fait, il y a deux 
aulai, l’une à Dragobountôn, l’autre à Pissôn, sans doute parce que Dèmètrios et Géôrgia étaient 
originaires de deux villages différents et avaient chacun hérité de leurs parents.

41. Dans l’acte du recenseur Andronic d’août 1047 (Actes d’Iviron I, cité supra n. 21, n" 
29, 256-261) qui fixe l’imposition des biens détenus par Iviron dans ce village figurent quatre 
prairies, ce qui montre la vocation pastorale d’un village proche de Thessalonique. Pour la 
localisation des villageois de Chalcidique, cf. J. Lefort, Villages de Macédoine. 1: La Chalcidique 

occidentale, Paris 1982.
42. C’est une constante des actes de vente conservés à l’Athos: les animaux ne sont 

pas mentionnés. Il est évident que les vendeurs de prairies en détenaient, d’autant qu’ils 
possédaient des terres arables qui en nécessitaient également. Dans le cas de Géôrgia, il semble 
bien que la famille vende l’ensemble de ses biens; elle a vraisemblablement vendu à part des 
animaux dont elle ne pouvait en tout état de cause plus rien faire.
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celui-ci en vendant au monastère d’Iviron l’oikos de son père à Hiérissos, 
avec les terres détenues au lieu-dit Zélénitza, dont une prairie43. En 982, 
lors d’un échange de biens entre le monastère d’Iviron et soixante-quatorze 
exploitants agricoles habitant Hiérissos, la délimitation des terres données 
par les Hiérissotes au monastère touche le champ d’un nommé Parilos avec 
la prairie qui s’y trouve44. Globalement, il paraît clair que, dans beaucoup de 
villages situés dans des zones relativement arrosées, l’on trouvait des prairies; 
les propriétaires de ces biens précieux devaient faire paître leurs animaux 
sur celles-ci sans recourir aux troupeaux communaux décrits par le Nomos 
Géôrgikos.

L’exemple relativement bien documenté de la Chalcidique des IXe- 
Xe siècles montre que les villageois ne se limitent pas à utiliser pour leurs 
animaux les friches situées dans le finage de leur chôrion. Le statut des terres 
clasmatiques de la région, terres confisquées par l’administration fiscale pour 
non paiement de l’impôt foncier durant plus de trente ans, prévoit en effet que 
celles qui ne sont pas cultivées servent de terrain de parcours. Voilà ce que 
disent deux actes de vente de terres clasmatiques de la presqu’île de Pallène 
(Kassandra) dont bénéficient en 941 le monastère Saint-André de Péristérai 
et le paysan Nicolas: "Car il a été ordonné et disposé que chacun sera maître 
seulement de ses champs ensemencés, mais que la totalité du pâturage de 
la presqu’île sera, comme on l’a dit, commun à tous, non seulement à ceux 
qui ont acheté cette terre, mais aussi à ceux qui n’en ont pas acheté et qui, 
face aux raids et aux incursions barbares, viennent s’y réfugier”45. La question

43. Iviron n° 12, 178-179. La fortune de Nicéphore peut être suivie dans plusieurs actes 
d’Iviron. il est signataire de l’acte n° 4 de 982, Actes d’Iviron I, 123, parmi les propriétaires 
échangeant avec Iviron. Il bénéficie d’une garantie d’habitants de Hiérissos pour les biens qu’il 
acquis par échange, dans l’acte d’Iviron n° 5 de 982, ibid., 132-134. Il a vendu pour 7 livres d’or 
une aulè et de nombreuses et belles maisons à Hiérissos au monastère d’Iviron (iviron, n” 7, de 
985, ibid., 149). Il a défriché des terres à Sidèrokausia et apparaît dans un codicille à l’arbitrage 
entre Iviron et le village de ce nom intervenu à Thessalonique en 996, connu par l’acte d’Iviron 
n° 9, ibid., 163. Son petit-fils Jean a encore des biens-fonds urbains à échanger avec Iviron en 
1017 (Iviron n° 23, ibid., 226-227).

44. Iviron n° 4. Les prairies apparaissent en plein terroir dans de nombreuses délimitations, 
mais rarement avec un nom de propriétaire qui soit un paysan comme ici. Notons que Parilos 
est peut-être non un paysan mais un spatharocandidat qui apparaît dans l’acte n° 6 du Prôtaton, 
1.10-1: Actes du Prôtaton, éd. D. Papachryssanthou, Paris 1975, 201.

45. Texte identique dans Lavra n° 4 et 5, Actes de Lavra I, cité supra n. 40, 94-95 et 96-97.
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ne se limite pas à Kassandra et elle remonte à plusieurs décennies. En 883, 
le monastère de Kolobou a obtenu un sigillion de Basile 1er qui interdit aux 
villageois de la région de Hiérissos d’envoyer désormais sur l’Athos, région 
entièrement désertée et clasmatique, et pour cette raison investie par les 
ermites, leurs bergers avec leurs moutons ni leurs bouviers avec leurs bovins46. 
En 908, Léon VI revient sur un acte qu’il avait établi auparavant au bénéfice 
du monastère de Kolobou; celui-ci avait obtenu la propriété de presque tout 
l’Athos et en avait fait un νομαδικόν προάστειον dont le parcours était loué aux 
paysans de la région47.

L’un des exemples les plus concrets de l’enjeu constitué par les animaux se 
lit dans l’arbitrage rendu par le juge Nicolas en 996 entre les moines d’Iviron, 
qui ont reçu les droits du monastère à eux donné de Kolobou, et les villageois 
de Sidèrokausia48. Ceux-ci forment une vraie communauté, dotée d’archives49. 
Le monastère de Kolobou disposait, dans le finage du chôrion, d’un métoque 
appelé Bélikradou. il bénéficiait donc, au même titre que les autres villageois, 
du droit de pâture sur les terres en friches, pour les animaux des parèques qui 
exploitaient ses terres. Le siège du village était situé en hauteur à une petite 
dizaine de kilomètres du golfe strymonique, mais le finage s’étendait jusqu’à 
la mer; le métoque était installé en haut du talus qui domine la plaine côtière. 
Dans cette période d’expansion, due à la fois à la présence d’un grand nombre 
de monastères et à l’expansion de Thessalonique, les paysans ont commencé 
à mettre en valeur la plaine côtière, autrefois zone de friches et donc, par 
définition, terrain de parcours; ils ont commencé à y établir jardins, prairies 
pour le bétail, vergers et même champs ensemencés. Pendant ce temps, les 
moines ne sont pas restés inactifs. Sortant de la délimitation qu’ils détenaient 
pour le métoque de Bélikradou, ils ont établi des campements de parèques 
aux limites de la plaine; surtout, ils ont permis à leurs troupeaux, sans doute 
ceux des parèques de Bélikradou, de continuer à paître dans la plaine alors 
que celle-ci n’était plus une friche, causant aux cultures des villageois les 
dommages que ceux-ci décrivent avec force hurlements. Nous avons là un 
résumé de l’usage des friches par les bêtes des paysans de tout statut, mais

46. Actes du Prôtaton, cité supra n. 44, η" 1. p. 180.
47. Prôtaton n° 2, p. 184.
48. Iviron n° 9, Actes d’Iviron 1,160-163.
49. Ils reçoivent d’ailleurs collectivement un ison (double authentique) de la décision 

prise par Nicolas, devant qui ils ont fourni leurs titres de propriété.
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aussi de la tension exercée sur l’équilibre agro-pastoral par l’expansion des 
cultures en cette période de forte croissance, particulièrement dans cette 
région.

La question se pose de savoir ce que devient la dépaissance des animaux 
dès lors que la plupart des villages sont devenus propriété d’un puissant, 
véritables villages domaniaux. Nous avons une partie de la réponse dans le 
testament établi en 1098 par la nonne Marie, veuve et héritière du curopalate 
Symbatios Pakourianos50. Marie prévoit en effet que, l’année de sa mort, les 
parèques du village de Radolibos seront dispensés de tous les versements qui 
lui sont dus, dont la dîme des animaux (δεκάτη των ζώων): les paysans versaient 
cette dîme (un dixième du troupeau ou seulement du croît du troupeau) pour 
envoyer leurs bêtes paître sur les terrains de parcours qui appartiennent 
désormais au grand propriétaire. Par ailleurs, le couple Pakourianos disposait 
d’abondants pâturages situés dans la montagne où paissaient un nombre 
non précisé d’animaux de tous ordres, bovins, équidés, ovins et porcins: le 
testament de Marie se borne à évoquer les animaux «petits et gros», qu’elle 
exclut de la donation au monastère d’Iviron51. Sans doute les villageois avaient- 
ils accès à ces pâturages en échange de la redevance définie ci-dessus: ils ne se 
contentent donc pas des friches villageoises, d’ailleurs largement entamées 
par la croissance démographique.

Radolibos est assurément l’un des villages dont l’évolution est la mieux 
connue, car il a été donné par Marie à Iviron. Le monastère en conserve ainsi 
les archives et nous disposons de plusieurs documents successifs, notamment 

des praktika donnant la liste des parèques avec une description sommaire de 
leur famille, de leurs biens et surtout de leurs redevances52, qui permettent 
d’en suivre l’évolution, notamment démographique et économique. Jacques 
Lefort a démontré que l’expansion démographique du village entraînait la 
mise en culture des terres de moins bonne qualité situées dans les parties

50. Iviron n° 47, Actes d’Iviron II, Du milieu du xie siècle à 1204, éd. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. 

Papachryssanthou - V. Kravari - H. Métrévéli, Paris 1990,181.
51. Ibid., 174 et 179.
52. Pour notre période, seuls sont conservés un praktikon établi par deux subordonnés 

du sébaste Jean Comnène en 1103, qui met Iviron en possession de Radolibos (iviron n° 51, 
ibid., 206-211) et le cadastre (malheureusement tronqué au début de quelque trois feuillets) du 
même village, qui décrit les tenures des parèques (iviron n° 53, ibid., 253-283), de la première 
décennie du Xlle siècle. Il faut y ajouter les comptes de l’économe géorgien de Radolibos, de la 
même époque: ibid., appendice II, 285-299.
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basses du finage, repoussant les animaux sur les pentes du mont Pangée, au 
sud-est du village53. De cette situation, nous avons confirmation et description 
dans le fragment conservé d’un praktikon de mise en possession qui met fin au 
conflit entre Iviron et le monastère Sainte-Anastasie54. Celui-ci a usurpé une 
partie des terres de montagne sur lesquelles paissaient les bêtes, surtout des 
brebis, non seulement des villageois de Radolibos, mais aussi d’au moins six 
autres villages, dont il n’est pas évident qu’ils aient tous appartenu à Iviron. 
Appelés à témoigner, les paysans décrivent comment ils versaient «depuis 
toujours» à Iviron trois redevances: Yennomion, qui est l’équivalent, apparu 
bien avant sous forme d’impôt, de la dîme évoquée plus haut; le mandriatikon, 
la mandra étant l’enclos caractéristique des brebis; et parfois Yorikè, terme 
qui fait allusion au caractère montagneux de ces pâturages, que le même 
document qualifie de planifia55.

L’activité pastorale est donc d’une importance primordiale dans 
l’économie comme dans la vie quotidienne et le paysage du village byzantin. 
Les bêtes sont un bien précieux, surtout les bovins indispensables à la mise en 
culture pour les paysans qui en sont dotés; beaucoup d’exploitations paysannes 
possèdent quelques têtes, voire l’ébauche d’un troupeau d’ovins ou de porcins 
ou des deux, sans préjudice de la basse-cour. Toutefois, l’équilibre entre les 
animaux et les cultures pratiquées par les hommes est un sujet délicat qui 
commande l’organisation du terroir; il devient plus délicat encore lorsque 
la croissance démographique et l’intensification des cultures demandent 
de mettre en culture les terrains de parcours traditionnels des bêtes. En 
mettant la main sur les terroirs villageois qu’ils transforment en domaines, 
les puissants, qui pratiquent par ailleurs l’élevage spéculatif, prennent aussi 
le contrôle des terrains de parcours des animaux, y compris ceux qui étaient 
situés dans les finages villageois, pour leur plus grand profit. Pour autant, les 
animaux restent bien présents dans le village et l’activité pastorale demeure 
un aspect important du travail paysan.

53. J. Lefort, Radolibos: population et paysage, TM 9 (1985), 217, repris dans Idem, Société 

rurale et histoire du paysage, cité supra n. 2,183.
54. Iviron n° 54, Actes d’Iviron III, De 1204 à 1328, éd., J. Lefort - N. Oikonomidès - D. 

Papachryssanthou - V. Kravari - H. Métrévéli, Paris 1994, 63-65.
55. Sur toutes ces redevances, qui sont aussi des taxes, cf. N. Oikonomidès, Fiscalité et 

exemption fiscale à Byzance (IXe-XIes.), Athènes 1996, 72-76, 84.



Μαρία Γερολυματου

Η Κτηνοτροφία στο Βυζάντιο: απο την Επιβίωση στην Εμπορευματοποιηςη 
(8ος-12ος αι.)

Ένα από τα στερεότυπα που απαντούν στις βυζαντινές γραπτές πηγές είναι 
ότι η κτηνοτροφία ήταν κυρίως απασχόληση νομαδικών ή ημινομαδικών λαών. 
Αυτοί κινούνταν εκτός της βυζαντινής μεθορίου και συχνά την παραβίαζαν 
εισερχόμενοι στη βυζαντινή επικράτεια για να αναζητήσουν βοσκοτόπια για 
τα ζώα τους και, ενδεχομένως, μονιμότερη εγκατάσταση1. Αλλωστε, η ίδια η 
φύση της δραστηριότητας επέβαλλε την περιοδική μετακίνηση ανάλογα με 
την εποχή, αλλά και προκειμένου να περιοριστούν οι συγκρούσεις για τη νομή 
των βοσκοτόπων. Στη διαμόρφωση της βυζαντινής αντίληψης για τη θέση 
της κτηνοτροφίας στην οικονομία συνετέλεσε επίσης το γεγονός ότι το ζωικό 
κεφάλαιο ήταν η βάση του πλούτου των πατριαρχών της Παλαιάς Διαθήκης, οι 
οποίοι ήταν νομάδες2. Το θέμα του Ιώβ, τον οποίο ο Θεός δοκίμασε στερώντας 
του τα αναρίθμητα κοπάδια του και τα παιδιά του, επανέρχεται επανειλημμένα 
στους Βυζαντινούς συγγραφείς δείχνοντας πόσο οικείο τούς ήταν τελικά3.

1. Μ. Λεοντςινη, Ποιμένες και ποίμνια: αντιλήψεις σχετικά με την κτηνοτροφία και τα 
προϊόντα της στο Βυζάντιο, στο Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων τον, εκδ. 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008,169-172.

2. Βλ. πρόχειρα Έξοδος, 13.2,13.5-8, 26.14, 30.43· Ιώβ, 1.3.
3. Το θέμα του Ιώβ χρησιμοποιείται ευρύτατα με μεταφορική σημασία από τους βυζαντινούς 

ρήτορες. Βλ. πχ. Μιχαήλ Ψελλος, ’Εγκωμιαστικός εις τόν μακαριώτατον πατριάρχην κΰρ Μιχαήλ τόν 

Κηρουλλάριον, στο Κ. Π. Σαθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 4, Αθήνα-Παρίσι 1874, 325· Γρηγοριος 

Αντιοχος, Έπαινος εις τόν άγιώτατον καί οικουμενικόν πατριάρχην κϋρ Βασίλειον τόν Καματηρόν, εκδ. 
Μ. Loukaki, Grégoire Antiochos. Éloge du patriarche Basile Kamatéros. Texte, traduction, commentaire, 

Παρίσι 1996, §30, στ. 526-527.
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Η σύνδεση της κτηνοτροφίας με τον νομαδικό τρόπο ζωής είναι σε μεγάλο 
βαθμό ορθή4. Οι Ούγγροι5, οι Πετσενέγοι6, οι Τούρκοι7 με τους οποίους το 
Βυζάντιο ήλθε σε επαφή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ήταν νομάδες και 
ασχολούνταν με την εκτροφή ζώων. Ωστόσο, ποιμενικοί πληθυσμοί ζούσαν 
επίσης στο εσωτερικό του βυζαντινού κράτους. Στο νότιο άκρο της ελληνικής 
χερσονήσου, οι Μηλιγγοί του Ταϋγέτου, κατάλοιπο των σλαβικών φύλων που 
εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο τον 6ο αι., επιδίδονταν σε αρπαγές των 
κοπαδιών που εξέτρεφαν οι γαιοκτήμονες της περιοχής, μεταξύ των οποίων 
ήταν η μονή του οσίου Νίκωνος8.

Η περίπτωση των Μηλιγγών δεν είναι μοναδική. Το 1184 ο Ανδρόνικος 
Α' Κομνηνός, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα των μοναχών της μονής της 
Μεγίστης Λαύρας, όρισε ότι οι Κουμάνοι που ήταν εγκατεστημένοι στο θέμα 
Μογλενών ώφειλαν να καταβάλλουν στη μονή το τέλος που αντιστοιχούσε 
για τα μανδριά (μανδρία). Οι Κουμάνοι9 ανέβαιναν για να ξεκαλοκαιριάσουν 
στα ορεινά και είχαν κατασκευάσει μανδριά για τα ζώα τους στην πλανηνά,

4. Γενικά για το θέμα, βλ. Ρ. Golden, An Introduction to the History of the Turkic Peoples. 
Ethnogenesis and State-Formation in Medieval and Early Modem Eurasia and the Middle East, 

Βισμπάντεν 1992,3, 7-8. Βλ. επίσης Μιχαήλ Ατταλειατης, Ιστορία, εκδ. V. Brunet de Presle -1. Bekker, 

Michaelis Attaliotae Historiae, Βόννη 1853,151.15-17.
5. Golden, Introduction, 258-262· Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica, τόμ. 1, Βερολίνο 1958, 

131-145.
6. Golden, Introduction, 262-270- Moravcsik, Byzantinoturcica, τόμ. 1, 87-90.
7. Golden, Introduction, 221-222, 224; H. Ìnalcìk, An Economic and Social History of the Ottoman 

Empire, τόμ. 1.1300-1600, Καίμπριτζ 1994,34. Οι βυζαντινές πηγές αναφέρονται επανειλημμένα 
στον νομαδικό τρόπο ζωής των Τούρκων. Βλ. π.χ. Ιωάννης Κινναμος, εκδ. A. Μεινεκε, Ioannis 

Cimami Epitome rerum ab Joanne et Alexio Comnenis gestarum, Βόννη 1836, 295.6: Πέρσαι άμφί 
δισχιλίους περί ταύτην νομάδες ώς έθος έσκήνουν- πβ. Νικήτας Χωνιατης, Χρονική Διήγησις, εκδ. 
Ι.-Α. Van Dieten, Nicetae Choniatae Historia, Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1975, 195.50-51. Τις σχετικές 
μαρτυρίες έχει συγκεντρώσει και σχολιάσει η Ε. Zachariadou, The Oguz tribes. The silence of the 
byzantine sources, Res Orientales 6 (1994). Hommage à Claude Cahen, 285-289.

8. The Life of Saint Nikon, εκδ. μτφ., σχολ. D. Sullivan, Brookline Mass. 1987, § 62.2-17. Για 
τους Μηλιγγούς, βλ. Σ. Κουγεας, Περί των Μελιγκών τοΰ Ταϋγέτου. Έξ αφορμής άνεκδότου 
βυζαντινής επιγραφής έκ Λακωνίας, Πραχματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 15, αρ. 3 (1950), 

1-34.
9. Για τους Κουμάνους, λαό τουρκικής καταγωγής, βλ. G. Ηαζαι, λήμμα «Kuman», 

Encyclopédie de l’Islam. Nouvelle édition, τόμ. 5, 374· Golden, Introduction, 270-282. Βλ. επίσης 
Moravcsik, Byzantinoturcica, τόμ. 1, 91-94.
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στο λιβάδι δηλαδή που ανήκε στη μονή, και βρισκόταν σε αυτό το υψίπεδο10. 
Στον ίδιο τόπο έβοσκαν τα ζώα τους οι Βλάχοι και οι Βούλγαροι πάροικοι 
της Λαύρας, τους οποίους οι Κουμάνοι είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν 
σαν εξαρτημένους από την εξουσία τους11. Οι Βλάχοι είχαν εγκατασταθεί στη 
Θεσσαλία και στα πεδινά της δυτικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι το πρώτο 
μισό του 11ου αι. και ασχολούνταν με την κτηνοτροφία12. Η ενασχόληση 
αυτή τεκμηριώνεται από διάφορες πηγές. Στα μέσα του 12ου αι. ο λεγόμενος 
Πτωχοπόδρομος έκανε λόγο για το βλάχικο τυρί, το οποίο ήταν διάσημο στην 
αγορά της Κωνσταντινούπολης13. Οι ανάγκες για βοσκοτόπια προκαλούσαν 
συγκρούσεις των νομάδων με τους ντόπιους, συγκρούσεις οι οποίες γίνονταν 
περισσότερο έντονες κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν κατέβαιναν στα πεδινά 
(οί.... Βλάχοι.... μετά τό κατελθείν άηό τής πλανηνάς αύτών στενοχωροΰνται τά ζώα 
αυτών εις νομήν καί διά τοΰτο άηό βίας μεγάλης νέμουσι τά ζώα αύτών εις τά δίκαια 
τών Μογλενών)14. Προφανώς επρόκειτο για Βλάχους εγκατεστημένους στο 
κτήμα που είχε δωρίσει το 1115 στη Λαύρα ο Νικηφόρος Κεφαλάς και το οποίο 
περιελάμβανε λιβαδιαίαν γη15. Ο αυτοκράτορας κατοχύρωσε το δικαίωμα των 
Βλάχων να ποιμαίνουν τα ζώα τους σε όποιο σημείο του θέματος Μογλενών 
ήθελαν, απαλλάσσοντάς τους ταυτόχρονα από κάθε οικονομική απαίτηση τόσο 
εκ μέρους του δημοσίου όσο και των προνοιαρίων και των Κουμάνων. Έχουμε 
δηλαδή μία περίπτωση έξκουσσείας, από την οποία ουσιαστικά επωφελείτο η 
μονή της μεγίστης Λαύρας στην οποία ανήκε το κτήμα των Μογλενών16. Η 
ουσία της παραχώρησης, όπως συνέβαινε σε όλες τις περιπτώσεις παροχής 
φορολογικής απαλλαγής, δεν ήταν βέβαια να ευνοήσει τους καθ’οιονδήποτε 
τρόπο εξαρτημένους από έναν μεγάλο γαιοκτήμονα, αλλά η παραχώρηση

10. Actes de Lavra, τόμ. 1, εκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos με τη συνεργασία της D. 
Papachryssanthou, Παρίσι 1970, αρ. 66.1-4.

11. Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 66.4-6.
12. J. Lefort, Ή αγροτική οικονομία (7ος-12ος αιώνας), στο Α. Λάιου (γενική εποπτεία) 

Οικονομική ιστορία τοΰ Βυζαντίου άπό τον 7ο έως τόν 15ο αιώνα, τόμ. 1, Αθήνα 2006,424-425. Για τις 
πρώτες αναφορές των Βλάχων στις βυζαντινές πηγές, βλ. Γ. Σουλης, Βλαχία-Μεγάλη Βλαχία-'Η 
έν Έλλάδι Βλαχία. Συμβολή είς τήν ιστορικήν γεωγραφίαν τής μεσαιωνικής Θεσσαλίας, στο 
Γέρας ’Αντωνίου Κεραμοπούλλου, Αθήνα 1953, 489-492.

13. Πτωχοπροδρομος, εκδ. Η. Eideneier, Ptochoprodromos, Κολωνία 1991,150.210-211.
14. Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 66.8-9.
15. Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 60.26-30.
16. N. OiKONOMiDÈs, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (iXe-XIe s.), Αθήνα 1996, 76, 

172-174.
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ενός προνομίου στον ίδιο τον γαιοκτήμονα, στην περίπτωση αυτή στη μονή 
της Λαύρας. Παράλληλα ο αυτοκράτορας απάλλαξε τους Βλάχους από το 
μανδριατικόν17 για τα δύο μανδριά τα οποία συντηρούσαν στον δημόσιο 
βοσκότοπο (δημοσιακή πλανηνά)18.

Την ποιμενική δραστηριότητα των Βλάχων υπηκόων της αυτοκρατορίας 
που ήταν εγκατεστημένοι βορείως του Αίμου καταγράφει ο Νικήτας Χωνιάτης 
στην αφήγηση της εξέγερσης που οδήγησε στη δημιουργία του δεύτερου 
βουλγαρικού κράτους στα τέλη του 12ου αι.19 Είναι χαρακτηριστικό ότι 
κατεβαίνοντας νοτιότερα οι Βλάχοι επιδίδονταν στην αρπαγή, και όχι στη 
σφαγή, κοπαδιών και βουκολίων, ενώ εξόντωναν ανηλεώς τους αιχμαλώτους 
τους20. Η εξέγερση διήρκεσε πολλά χρόνια. Το 1198 οι Βλάχοι κλείστηκαν με 
τα κοπάδια τους στο φρούριο Πρόσακος (Prosek) στη δεξιά όχθη του Αξιού, 
κοντά στη Στρούμιτζα, αφήνοντας τα ζώα να βόσκουν ταΐς άκρωνυχίαις του 
κάστρου το οποίο ήταν γεμάτο με άλση και δασώδη σημεία, κατάλληλα για να 
εξασφαλίσουν τροφή στα κοπάδια21.

Εκτός όμως από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες η κτηνοτροφία 
αποτελούσε την κύρια, αν όχι την αποκλειστική οικονομική δραστηριότητα 
συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, η μελέτη των πηγών δείχνει ότι στο 
Βυζάντιο η εκτροφή ζώων ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ του πληθυσμού 
της υπαίθρου22. Η επιβολή μάλιστα τελών που σχετίζονταν με την άσκησή της 
(έννόμιον, μανδριατικόν)23, καθώς και έκτακτης φορολογίας, με τη μορφή της 
αναγκαστικής πώλησης ζώων και ζωικών προϊόντων στο κράτος24, σε τιμές

17. Oikonomidès, Fiscalité, 75.
18. Actes de Lavra, τόμ. 1, αρ. 66.8-16.
19. Για τις απαρχές της εξέγερσης και τον ρόλο των Βλάχων σε αυτή, βλ. πρόχειρα Μ. 

Angold, The Byzantine Empire, 1025-1204. A political history, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1984, 272-273.
20. Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, 372.46-49.

21. Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, 502-503.22-29: ού γάρ εύπερίληπτος ή του φρουρίου τοΰδε 
περίοδος, άλλ ές δτι πλείστον ευρύνεται καί μηκύνεται καί αλσεσιν έξ όμβρων κομά καί χωρίοις 

δρυμώδεσι βέβριθεν.

22. Lefort, ’Αγροτική οικονομία, 398-399.
23. Oikonomidès, Fiscalité, 72-76.
24. Βλ. Θεοφάνης, Χρονογραφία, εκδ. C. De Boor, Theophanis Chronogrpaphia, τόμ. 1, Λιψία 

1883, 488.8-10, όπου κατηγορείται ο Νικηφόρος Α' ότι διέτασσε τους κρατικούς υπαλλήλους 
να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις των κοπαδιών και να αγοράζουν τμήμα της γεωργικής 
παραγωγής, καθώς και του ζωικού κεφαλαίου (έποψίας άθεους έπ άγορασμοΐς παντοίων άλογων 
βοσκημάτων καί καρπών).
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προκαθορισμένες και συνεπώς όχι σε συνθήκες ελεύθερου εμπορίου25, δείχνει 
την οικονομική σημασία της.

Ενάμισυ περίπου αιώνα νωρίτερα από την εποχή που ο Ανδρόνικος Α' 
προσπαθούσε να διευθετήσει τις σχέσεις των Κουμάνων κτηνοτροφών με τους 
Βλάχους, μια νομολογιακή πηγή, η Πείρα Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου, μαρτυρεί ότι 
οι συγκρούσεις για την κατοχή και τη νομή των βοσκοτόπων ήταν σύνηθες 
φαινόμενο. Τα βοσκοτόπια (νομάδια) ανήκαν στο σύνολο της κοινότητας του 
χωρίου. Κανονικά ο επιμερισμός γινόταν με βάση τον φόρο (δημόσιον) που 
πλήρωνε ο κάθε χωρικός, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι ανήκαν στην ίδια 
φορολογική ενότητα. Επειδή ωστόσο δεν ήταν πάντοτε δυνατή η οριοθέτηση 
με βάση το δημόσιον, ο Ευστάθιος προέκρινε ως λύση στο πρόβλημα την 
οριοθέτηση με βάση το εννόμιο που κατέβαλλε ο κάθε κτηνοτρόφος, τον 
φόρο δηλαδή για τα ζώα που είχε στην κατοχή του26. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
ωστόσο για τον Ευστάθιο ήταν οι χωρικοί που δεν είχαν ζώα, τους οποίους 
οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να αποβάλουν από τα βοσκοτόπια. Ο Ευστάθιος 
αποφάσισε ότι έπρεπε και αυτοί να κατέχουν ένα τμήμα της νομής και όχι 
να αποβληθούν με το αιτιολογικό ότι δεν πλήρωναν εννόμιο. Δικαιολογεί 
την απόφασή του με το επιχείρημα ότι επρόκειτο για κοινοτικές γαίες, για τις 
οποίες κατέβαλλαν και αυτοί φόρο, ενώ το τμήμα του νομαδίου που θεωρητικά 
τους αντιστοιχούσε το νέμονταν οι άλλοι. Έχει διατυπωθεί μάλιστα η υπόθεση 
ότι ενδεχομένως οι υπόλοιποι ήταν υποχρεωμένοι να τους καταβάλλουν 
ένα ενοίκιο για το δικαίωμα χρήσης του τμήματος εκείνου του βοσκότοπου 
που τους αντιστοιχούσε27. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια του 
Ευσταθίου να προστατεύσει τη βασική αρχή ότι τα νομάδια οριοθετούνταν με 
βάση τον έγγειο φόρο. Το όλο σκεπτικό της απόφασης δείχνει τη μεγάλη πίεση 
για βοσκότοπους και τις διαβαθμίσεις που υπήρχαν μεταξύ των χωρικών, 
διαβαθμίσεις οι οποίες κάλυπταν όλο τα φάσμα από την εκτροφή λίγων ζώων 
μέχρι τη συντήρηση μεγάλων κοπαδιών.

Οι πιέσεις για τη νομή των βοσκοτόπων απεικονίζονται σε διάφορα 
έγγραφα της μεσοβυζαντινής περιόδου. Το διάσημο χρυσόβουλλο σιγίλλιο

25. Μ. Γερολυματου, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), Αθήνα 2008, 

201-202.

26. Πείρα Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου, στο JGR τόμ. 4, Αθήνα 1931 (ανατ. Άαλεν 1962), κεφ. 37.2. 
Για την σχετικά πολύπλοκη αυτή διαδικασία, βλ. Oikonomidès, Fiscalité, 73-75.

27. Μ. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècles. Propriété et exploitation du 

sol, Παρίσι 1992, 76-77.
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του Βασιλείου Α' για τον Άθω που χρονολογείται το 88328 απαγόρευε, μεταξύ 
άλλων, στους βοσκούς να διαβαίνουν το νοητό σύνορο που χώριζε τον Άθω 
από την ενορία της Ιερισσού και να εισέρχονται με τα ποίμνια και τα βουκόλιά 
τους στην αθωνική χερσόνησο αναζητώντας βοσκοτόπια29. Το σιγίλλιο δεν 
είχε πιθανότατα τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες 
αγιολογικών κειμένων οι βοσκοί εξακολούθησαν να εισέρχονται στο έδαφος 
της αθωνικής χερσονήσου30. Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι ήταν άνθρωποι 
που ανελάμβαναν την ποίμανση των ζώων μιας κοινότητας έπ άμοιβή. Ο 
Γεωργικός Νόμος περιέχει σημαντικό αριθμό διατάξεων με αντικείμενο τα 
προβλήματα που ανέκυπταν από τη δραστηριότητα των άγελαρίων, οι οποίοι 
ποιμέναν τα ζώα για λογαριασμό των χωρικών31.

Η ευρεία διάδοση της κτηνοτροφίας στο Βυζάντιο διαφαίνεται μέσα από 
πληθώρα αναφορών στις πηγές. Παραδοσιακές περιοχές άσκησής της ήταν το 
κεντρικό μικρασιατικό οροπέδιο και, ιδίως μετά την απώλεια της κεντρικής 
Μικράς Ασίας, η βόρεια Βαλκανική32. Ο πληθυσμός του Ικονίου, πρωτεύουσας 
του θέματος των Ανατολικών, είχε την κτηνοτροφία ως κύρια οικονομική 
δραστηριότητα33. Όταν οι Άραβες κατέλαβαν το 712 το κάστρο Μίσθεια στο 
θέμα των Ανατολικών, ένα από τα σημαντικότερα σημεία της βυζαντινής 
αμυντικής γραμμής, αιχμαλώτισαν φαμίλιας που είχαν καταφύγει εκεί μαζί 
με αναρίθμητα κοπάδια34. Η χρήση του συγκεκριμένου όρου, ο οποίος δηλώνει 
την οικογένεια αλλά στην πιο διευρυμένη μορφή της, παραπέμπει σε ένα 
σύστημα κοινωνικής οργάνωσης το οποίο προσιδιάζει στους κτηνοτρόφους. 
Γνωρίζουμε ότι τα παφλαγονικά γαλακτοκομικά προϊόντα έχαιραν μεγάλης 
εκτίμησης στην Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον από τον 10ο αι.35. Όταν ο

28. Δ. Παπαχρυςανθου, Ό αθωνικός μοναχισμός. ’Αρχές καί οργάνωση, Αθήνα 1992,136-142.
29. Actes du Prôtaton, εκδ. D. Papachryssanthou, Παρίσι 1975, αρ. 1.15-17.
30. Παπαχρυςανθου, Ό αθωνικός μοναχισμός, 148-149.

31. Νόμος γεωργικός, εκδ. W. Ashburner, The Farmer’s Law, Journal of Hellenic Studies 30 
(1910), 101, §23-29.

32. Lefort, ’Αγροτική οικονομία, 422-423.
33. Ατταλειατης, Ιστορία (ό.π., σημ. 4), 135.10-13.
34. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 382.28-30. Βλ. σχετικά Β. Βλυςιδου, Θέμα Ανατολικών, στο 

Β. Βλυςιδου - Ε. Κουντουρα - Στ. Λαμπακης - Τ. Λουγγης - Α. Σαββιδης, Η Μικρά Ασία των θεμάτων. 
Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της 

Μικράς Ασίας (7ος-11ος αι.), Αθήνα 1998, 91.
35. Χρ. Αγγελιδη - Η. Αναγνωςτακης, Η βυζαντινή θεώρηση του κύκλου του γάλακτος (10ος- 

12ος αι.), στο Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος (ό.π., σημ. 1), 202.
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Ανδρόνικος Α' Κομνηνός πολιόρκησε και κατέλαβε την Προύσα, επίκεντρο 
της εναντίον του αντίστασης, κατέσφαξε τα κοπάδια αιγοπροβάτων και τα 
βουκόλια που οιχωρικοί είχαν οδηγήσει μέσα στο κάστρο36 για να εξασφαλίσουν 
την επιβίωσή τους, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία δεν είχαν πρόσβαση 
στην ύπαιθρο και στα προϊόντα της. Η μαρτυρία είναι σημαντική, αφ’ενός 
μεν διότι δείχνει τη διάδοση της κτηνοτροφίας σε μια περιοχή κοντινή στην 
Κωνσταντινούπολη, με αξιόλογα αστικά κέντρα, η οποία μάλιστα διέθετε και 
αρκετές πλουτοπαραγωγικές πηγές37, αφ’ετέρου δε για αυτό που συνήθως 
ονομάζουμε αγροτοποίηση του αστικού χώρου, φαινόμενο που κατ’εξοχήν 
χαρακτηρίζει το Βυζάντιο από τον 7ο αι. και μετά. Σε μία εντελώς διαφορετική 
γεωγραφική ζώνη, στη νότια Βαλκανική, στις αρχές του 13ου αι. ο μητροπολίτης 
Μιχαήλ Χωνιάτης δραματοποιούσε την τραγική κατάσταση της επαρχίας του. 
Αιτία των δεινών της ήταν, μεταξύ άλλων, οι πειρατές που λυμαίνονταν τα 
παράλια της Αττικής αρπάζοντας και σφάζοντας κοπάδια ζώων38.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι οι χωρικοί είχαν λίγα ζώα για την 
αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών τους. Έχει υπολογιστεί ότι ένας 
χωρικός είχε γύρω στα επτά ζώα, αν και δεν λείπουν οι περιπτώσεις κατοχής 
ιδιαίτερα υψηλού αριθμού ζώων39. Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
δεν μπορεί να γίνει λόγος για κερδοσκοπική δραστηριότητα, η οποία απαιτούσε 
σημαντικά κεφάλαια και προϋπέθετε την ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων 
για την εκτροφή των ζώων. Φαίνεται ότι μόνο οι μεγάλοι γαιοκτήμονες 
και, πιθανώς, οι πλουσιότεροι χωρικοί ήταν σε θέση να επιδοθούν σε πιο 
εντατικοποιημένη μορφή κτηνοτροφίας. Σε ένα χωρίο της αλληλογραφίας 
του ο Θεόδωρος Στουδίτης στηλιτεύει τους επισκόπους οι οποίοι φροντίδα 
κέκτηνται τάχα επί τού σπείραι πολλά καί άμήσασθαι καί επί τοΰ φυτεϋσαι τοσαϋτα 
καί καρπώσασθαι καί επί τοΰ προσθεΐναι καί πληθύναι βουκόλια καί ποίμνια, 
ώσπερ τινες γεωργοί καιροσκοποϋντες καί καταπραγματευόμενοι τάς ένδειας προς 
το πωλείν καί άχοράζειν ταϋτα καί εκείνα40. Το χωρίο απεικονίζει με σαφήνεια

36. Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, 288. 46-49.
37. Μ. Gérolymatou, Le commerce, στο La Bithynie au Moyen Age (εκδ. B. Geyer - J. Lefort), 

Παρίσι 2003, 485-489.
38. Μιχαήλ Χωνιάτης, ’Emστολαί, εκδ. F. Kolovou, Michaelis Choniatae Epistulae, Βερολίνο-Νέα 

Υόρκη 2001, αρ. 27.30-32.
39. Lefort, ’Αγροτική οικονομία, 399.
40. Θεόδωρός Στουδίτης, Έπιστολαί, εκδ. G. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae, Βερόλίνο-Νέα 

Υόρκη 1991, αρ. 11.116-120.
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αφ’ ενός τη δραστηριοποίηση της εκκλησίας στο πεδίο της εκμετάλλευσης 
του ζωικού πλούτου, η οποία άλλωστε τεκμηριώνεται από σειρά εγγράφων, 
και αφ’ ετέρου την ενασχόληση του πληθυσμού της υπαίθρου με μια μορφή 
μικτής δραστηριότητας που περιελάμβανε τόσο τη γεωργία όσο και την 
κτηνοτροφία.

Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη μετάβαση από την εκτροφή 
λίγων ζώων που σκοπό είχε την εξασφάλιση ορισμένων βασικών για την 
καθημερινή ζωή προϊόντων στη συστηματική εκτροφή με σκοπό το κέρδος. 
Ο Βίος του οσίου Λουκά Στειριώτη μάς πληροφορεί ότι οι πρόγονοι του οσίου, 
οι οποίοι είχαν αναγκασθεί να εγκαταλείψουν το νησί τους, την Αίγινα, εξ 
αιτίας των πειρατικών επιδρομών των Αράβων, εγκαταστάθηκαν διαδοχικά 
σε μια σειρά θέσεων στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού41. Φυσικά, εκτός από 
λίγα ζώα, τα οποία τους εξασφάλιζαν μόλις και μετά βίας τα αναγκαία για 
την επιβίωση, δεν διέθεταν άλλα περουσιακά στοιχεία. Περιγράφοντας την 
οδύσσειά τους μέχρι την οριστική εγκατάστασή τους στη θέση Καστόριον42 
ο ευσεβής βιογράφος του Λουκά σχολιάζει ότι ο Θεός ευλόγησε τα θρέμματα 
τούτων καί την άλλην ουσίαν, ώστε να προκόψουν και να ξεπεράσουν τους 
εγχωρίους στον πλούτο. Τους παρομοιάζει μάλιστα με τον Ιακώβ της Παλαιάς 
Διαθήκης, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τον τόπο του έχοντας μαζί του μόνο το 
ραβδί του για να επιστρέφει πλούσιος πλήθει βοών καί ποιμνίων43. Αυτό σημαίνει 
ότι χρόνο με τον χρόνο οι πρόγονοι του Λουκά απέκτησαν μεγαλύτερο αριθμό 
ζώων, τα οποία, ίσως, τους επέτρεπαν να έχουν ένα μικρό πλεόνασμα σε 
χρήματα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο άρχισε η αντιπαράθεση ανάμεσα στους 
γηγενείς και τους επήλυδες, οι οποίοι διεκδίκησαν δικές τους γαίες, υποθέτω 
τόσο καλλιεργήσιμες όσο και βοσκοτόπια. Το πρόβλημα διευθετήθηκε με 
την παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας44. Αυτό το οποίο πιθανώς συνέβη

41. Βίος Λουκά Στειριώτη, εκδ. Δ. Ζ. Σοφιανός, "Οσιος Λουκ&ς. Ό Βίος τοΰ όσιου Λουκά τοΰ 

Στειριώτη, Αθήνα 1989, §2-3, σ. 160. Για τις αναγκαστικές μετακινήσεις των κατοίκων των 
νησιών του Αιγαίου εξ αιτίας της αραβικής πειρατείας, βλ. επίσης L. Carras, The Life of St. 
Athanasia of Aegina. A critical edition with introduction, στο A. Moffat (εκδ.), Maistor. Classical, 

Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning, Κανμπέρρα 1984,203-205.
42. Για την πιθανή ταύτιση της θέσης Καστόριον με την αρχαία Θίσβη, βλ. A. Dunn, The 

rise and fall of towns, loci of maritime traffic, and silk production: the problem of Thisvi - 
Kastorion, στο E. Jeffreys (εκδ.), Byzantine Style, Religion and Civilization. In Honour of Sir Steven 

Runciman, Καίμπριτζ 2006, 38-71.
43. Βίος Λουκά Στειριώτη, § 3, σ. 161.
44. Βίος Λουκά Στειριώτη, § 4-5, σ. 161.
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είναι ότι παραχωρήθηκαν στους νεήλυδες εγκαταλελειμμένες εκτάσεις 
γης, οι λεγάμενες κλασματικαί γαΐαι. Επρόκειτο για πρακτική η οποία, κατά 
πάσα πιθανότητα, πρωτοεμφανίστηκε στα χρόνια του Βασιλείου Α', δηλαδή 
ακριβώς στην εποχή οποία τοποθετούνται τα σχετικά γεγονότα του Βίου 
του οσίου Λουκά. Η παραχώρηση των κλασματικών γαιών αποσκοπούσε 
στην αξιοποίηση τμημάτων γης που είχαν καταστεί μη παραγωγικά για 
περισσότερο από τριάντα χρόνια και ταυτόχρονα στη φορολογική ελάφρυνση 
της κοινότητας του χωρίου, η οποία επιβαρυνόταν με την καταβολή των 
φόρων για τα κτήματα εκείνα που είχαν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες 
τους45. Υπήρχε επίσης η δυνατότητα επέκτασης της καλλιεργήσιμης γης σε 
περιοχές που ήταν ακαλλιέργητες ή δασώδεις, η διαδικασία ωστόσο αυτή δεν 
απαιτούσε την παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας46. Γίνεται αντιληπτό ότι 
η Κωνσταντινούπολη είχε κάθε λόγο να επιδιώκει την ομαλή επανένταξη 
των προσφύγων, αφού αυτή εξασφάλιζε κοινωνική ηρεμία και εισοδήματα 
για το κράτος. Σε αυτή προφανώς τη φάση οι επήλυδες καταγράφηκαν στα 
φορολογικά κατάστιχα και άρχισαν να πληρώνουν φόρο (έννόμιον) για τα ζώα 
τους. Στο εξής η περιουσία της οικογένειας του Λουκά ήταν μοιρασμένη στη 
γη και στο ζωικό κεφάλαιο47, με έμφαση, όπως τουλάχιστον καταλαβαίνω, 
στο δεύτερο. Η περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας δείχνει ανάγλυφα 
τη διαφοροποίηση της κτηνοτροφίας που σκοπό είχε την εξασφάλιση των 
αναγκαίων για την επιβίωση από την συνδυασμένη κτηνοτροφική και αγροτική 
δραστηριότητα καθώς και από την καθαρά κερδοσκοπική κτηνοτροφία.

Παρά την ευρεία διάδοση της κτηνοτροφίας μεταξύ των απλών χωρικών, το 
ζωικό κεφάλαιο αποτελούσε στην ουσία την κύρια συνιστώσα της οικονομικής 
ισχύος των δυνατών. Αυτό προκύπτει τόσο μέσα από μια σειρά αναφορών 
των συγγραφέων της περιόδου, οι οποίοι κάνοντας λόγο θεωρητικά για τον 
πλούτο αναφέρονται στο πλήθος των βοσκημάτων και των βουκολίων48, όσο 
και από συγκεκριμένα παραδείγματα, από τα οποία περισσότερο γνωστό είναι 
αυτό του αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος. Ο Φιλάρετος, μεγαλογαιοκτήμονας

45. Lefort, ’Αγροτική οικονομία, 447-448.
46. Lefort, ’Αγροτική οικονομία, 433-434.
47. Βίος Λουκά Στεφιώτη, § 13, σ. 164.
48. Βλ. πχ. την αναφορά του οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου στον πλούτο του βασιλέα 

τον οποίο απήρτιζαν, μεταξύ άλλων οίκοι, κήποι, παράδεισοι, αμπελώνες, ποίμνια καί παμπληθή 

βουκόλια (Π. Σωτηρουδης, Πεντηκοντακέφαλον, στο Αγίου Νεοφύτου τοϋ ’Εγκλείστου συγγράμματα, 
εκδ. I. Καραβιδοπουλος - Κ. Οικονομου - Δ. Τςαμης - Ν. Ζαχαροπουλος, τόμ. 1, ’Ιερά Βασιλική καί 
Σταυροπηγιακή μονή του Αγίου Νεοφύτου 1996, κεφ. 43 § 8).
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στην Παφλαγονία, είχε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην κερδοσκοπική 
κτηνοτροφία. Σύμφωνα με τον βιογράφο του, είχε στην κατοχή του εξακόσια 
βοοειδή, εκατό ζευγάρια βοδιών, οκτακόσια ελεύθερα άλογα και δώδεκα 
χιλιάδες πρόβατα49. Οι αριθμοί φαίνονται υπερβολικοί, το πιθανότερο όμως 
είναι ότι δεν αφίστανται πολύ της πραγματικότητας. Μισό περίπου αιώνα 
αργότερα, ο Βίος του οσίου Ευστρατίου, ηγουμένου της μονής των Αγαύρων 
στην περιοχή της Προύσας, αναφέρεται σε έναν τοπικό γαιοκτήμονα, πιθανώς 
όχι του βεληνεκούς του Φιλαρέτου, ο οποίος διέθετε τουλάχιστον εβδομήντα 
ζευγάρια βόδια50.

Λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα εύγλωττη είναι η περίπτωση του 
οσίου Μιχαήλ Μαλεΐνου, γόνου μίας από τις ισχυρότερες οικογένειες της 
αυτοκρατορίας και θείου του αυτοκράτορα Νικηφόρου Β' Φωκά. Μετά 
τον θάνατο του πατέρα του ο Μιχαήλ, ο οποίος είχε ήδη καρεί μοναχός, 
κληρονόμησε μεταξύ άλλων έναν μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία χάρισε 
στους φτωχούς: καί ήν ίδείν πράγμα θαύματος άξιον, άγέλας βοσκημάτων καί 
παντοίων ειδών άπειρον πλήθος άφεώώς ύπ εκείνου εις τάς των πενήτων χείρας 
διαδιδόμενα51. Η περίπτωση του Μιχαήλ Μαλεΐνου αποκαλύπτει έναν βασικό 
λόγο για την επιλογή των δυνατών να επενδύσουν στο ζωικό κεφάλαιο. Κατά 
τη διευθέτηση της πατρικής κληρονομιάς, ο Μιχαήλ μεταβίβασε στον αδελφό 
του Κωνσταντίνο το μερίδιό του από την ακίνητη περιουσία του πατέρα τους, 
ενώ αντίθετα κράτησε το μερίδιό του σε ζώα52. Το ενδιαφέρον των Μαλεΐνων, 
και προφανώς κάθε μεγάλης οικογένειας, εστιαζόταν κυρίως στη διατήρηση 
της ακίνητης περιουσίας της, η οποία έπρεπε με κάθε τρόπο να παραμείνει στα 
χέρια της. Η επένδυση σε ζώα, σε αντίθεση με την επένδυση σε γη, προσέφερε 
πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορούσε να ρευστοποιηθεί και να 
μεταβιβασθεί πιο εύκολα από την ακίνητη περιουσία. Αυτός ήταν σαφώς ένας 
από τους λόγους που οι δυνατοί επέλεγαν να επενδύσουν σε αυτή.

49. Βίος Φιλαρέτου, εκδ. L. Rydén, The Life of St Philaretos the Merciful written by his grandson 

Niketas. A Critical Edition with Introduction, Translation, Notes and Indices, Ουψάλα 2002, 60.7-11.
50. Βίος όσιου Ευστρατίου Αγαύρων, εκδ. Α. Παπαδοπουλος-Κεραμευς, Ανάλεκτα ίεροσολυμιτικής 

σταχυολογίας, τόμ. 4, Αγία Πετρούπολη 1897 (ανατ. Βρυξέλλες 1963), § 19, 381.
51. Βίος όσιου Μιχαήλ τοΰ Μαλεΐνου, εκδ. L. Petit, Revue de l’Orient Chrétien 7 (1902), § 11, 

557-558.
52. M. Gerolymatou, La famille devant la vocation monastique: répression et tolérance 

(iXe-XIe siècles), στο K. Νικολάου, (επιμ.), Ανοχή και καταστολή στους μέσους χρόνους (μνήμη Λένου 

Μαυρομμάτη), Αθήνα 2002, 203-204.
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Ο άλλος βασικός λόγος που εξηγεί αυτή την επιλογή είναι ότι η 
κτηνοτροφία προσέφερε την ευκαιρία αποκόμισης σημαντικών κερδών μέσω 
της εμπορευματοποίησης των ζώων και των κτηνοτροφικών προϊόντων53. 
Τα ζώα, τόσο τα καματηρά όσο και αυτά που εκτρέφονταν για το κρέας 
τους, το γάλα και το μαλλί τους, πωλούνταν συνήθως με την ευκαιρία 
των πανηγυριών στους ζωεμπόρους, οι οποίοι τα μετέφεραν στα αστικά 
κέντρα. Το πανηγύρι του αγίου Θεοδώρου Τήρωνος στα Ευχάιτα είναι το πιο 
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τέτοιας ζωοπανήγυρης. Η περιγραφή που μας 
δίνει ο Ιωάννης Μαυρόπους δείχνει ότι τα ζώα ήταν σχεδόν το αποκλειστικό 
είδος που αγόραζαν και πωλούσαν οι χωρικοί της περιοχής54. Το γεγονός 
μάλιστα ότι η μνήμη του αγίου Θεοδώρου Τήρωνος τιμάται το πρώτο Σάββατο 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής διευκόλυνε προφανώς τους ζωεμπόρους, οι 
οποίοι προμηθεύονταν ζώα εν όψει του Πάσχα. Εκτός από τα πανηγύρια, οι 
ζωέμποροι είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν τα ζώα στα μεγάλα νομαδιαία 
προάστεια όπου ασκείτο η κτηνοτροφία. Η διαδικασία φαίνεται ότι ήταν πολύ 
καλά οργανωμένη. Οι προβατέμποροι, οι χονδρέμποροι δηλαδή των ζώων, είχαν 
δικούς τους ανθρώπους τους στα προάστεια και μέσω αυτών αγόραζαν, ή ακόμη 
προαγόραζαν, τα κοπάδια, τα οποία οδηγούσαν στη συνέχεια στις αγορές55. 
Βεβαίως, υπήρχε επίσης η δυνατότητα οι χωρικοί να μεταφέρουν οι ίδιοι τα 
ζώα τους στις αγορές των πόλεων. Η πραγματικότητα αυτή περιγράφεται στο 
Επαρχικό Βιβλίο, από το οποίο πληροφορούμαστε ότι οι χωρικοί υφίσταντο 
τον αδυσώπητο ανταγωνισμό των ζωεμπόρων, που προσπαθούσαν να τους 
εμποδίσουν να εισέλθουν στην πρωτεύουσα56. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι ο 
αριθμός των ζώων που μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά ήταν πολύ μικρός 
σε σχέση με τις δυνατότητες που είχαν οι μεγάλοι γαιοκτήμονες.

Στη διαδικασία της εμπορευματοποίησης του ζωικού κεφαλαίου 
συμμετείχαν εξ ίσου και οι αμιγώς ποιμενικοί ή νομαδικοί πληθυσμοί. Τον 12ο 
αι. στην αγορά της Κωνσταντινούπολης μπορούσε να προμηθευθεί κάποιος

53. Για το εμπόριο των ζώων, βλ. T. G. Kolias, Die Versorgung des byzantinischen Marktes 
mit Tieren und Tierprodukten, στο E. Kislinger - J. Koder - A. Külzer (εκδ.), Handelsgüter und 

Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15Jahrundert), Βιέννη 

2010,175-184.
54. Ιωάννης Μαυροπους, εκδ. P. de Lagarde, Joannes Mauropous Opera omnia, Γοττίγγη 1882 

(ανατ. Άμστερνταμ 1974), 135.
55. Έπαρχικόν Βιβλίον, εκδ. J. Koder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen, Βιέννη 1991, § 15.4· 

Γερολυματου, Αγορές, 81-82.
56. Έπαρχικόν Βιβλίον, § 15.4.
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από τους Βενετούς βλάχικο τυρί57 με προέλευση τη Θεσσαλία. Την ίδια περίοδο 
οι Κωνσταντινουπολίτες γνώρισαν και εκτίμησαν ιδιαίτερα το κρητικό 
τυρί58. Η χρονική αυτή σύμπτωση θέτει σαφώς το πρόβλημα των διαύλων 
εμπορευματοποίησης των γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα κοπάδια έχουν 
το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ταξιδεύσουν σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς 
να απαιτούνται ιδιαίτερα έξοδα. Αντίθετα, η μεταφορά των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, ιδιαίτερα δια της χερσαίας οδού, ήταν δαπανηρή και συνέφερε 
μόνο στην περίπτωση που υπήρχε η προσδοκία ενός υψηλού σχετικά κέρδους. 
Το άνοιγμα των βυζαντινών αγορών στους δυτικούς εμπόρους και η εμπλοκή 
των Βενετών στο εσωτερικό εμπόριο της αυτοκρατορίας που συντελούνται τον 
12ο αι. προσέφεραν καλύτερες δυνατότητες εμπορευματοποίησης ορισμένων 
προϊόντων, μεταξύ των οποίων ήταν και τα κτηνοτροφικά. Η εξέλιξη αυτή είχε 
ως συνέπεια την εντατικοποίηση της εκτροφής και συνεπώς της παραγωγής 
των συγκεκριμένων γαλακτοκομικών, όπως άλλωστε συνέβη κατά την ίδια 
περίοδο με άλλα προϊόντα, όπως το λάδι59.

Η επένδυση στην κτηνοτροφία υπάκουε στους ίδιους νόμους της αγοράς 
όπως και η επένδυση στη γεωργία. Όταν η σύζυγος και τα παιδιά του αγίου 
Φιλαρέτου του Ελεήμονος διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι ο Φιλάρετος, 
παρά τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η οικογένεια, 
χάρισε το μοναδικό ζευγάρι βόδια που του είχε απομείνει σε έναν γεωργό, 
εκείνος τους παρηγόρησε λέγοντάς τους ότι, επειδή προέβλεψε τις χαλεπές 
μέρες που έρχονταν, πούλησε κρυφά τα ζώα του κρύβοντας τα χρήματα που 
εισέπραξε60. Προφανώς ο Φιλάρετος άντλησε το επιχείρημά του από την 
ευαγγελική περικοπή για αυτόν που αποθησαυρίζει στον ουρανό και όχι στη γη 
όπου υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή κλοπής των χρημάτων του61. Η μεταφορική 
ωστόσο χρήση της ευαγγελικής περικοπής υποδηλώνει ότι οι κτηνοτρόφοι 
παρακολουθούσαν προσεκτικά τις διακυμάνσεις της αγοράς αναμένοντας, 
όπως παρατηρεί, άλλωστε, ο Θεόδωρος Στουδίτης, την κατάλληλη χρονική 
στιγμή για να πουλήσουν τα ζώα τους62.

57. Πτωχοπροδρομος (ό.τι., σημ. 13), 150.210-211.
58. Μιχαήλ Ιταλικός, εκδ. P. Gautier, Michel Italikos, Lettres et discours, Παρίσι 1972, αρ. 42, 

238.12· πβ. Γερολυματου, Αγορές, 138-139.
59. Γερολυματου, Αγορές, 252-254.
60. Βίος Φιλαρέτου, 72.203-205.
61. Ματθαίος, 6.19-20.
62. Βλ. παραπάνω σημ. 40.
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Κρούσματα λαθρεμπορίας σημειώνονταν αρκετά συχνά στον τομέα της 
εμπορευματοποίσης των ζώων. Το Έπαρχικόν Βιβλίον περιέχει σειρά διατάξεων 
που απαγόρευαν την πώληση των προβάτων και των χοιρινών σε σημεία 
διαφορετικά από τα καθορισμένα από τον νόμο63. Παράλληλα απαγόρευε την 
απόκρυψη των χοιρινών σε άρχοντικούς οϊκους και τη λαθραία πώληση τους 
-εύλογα μπορεί να διερωτηθεί κάποιος πώς ήταν δυνατή -για πρακτικούς 
λόγους- η απόκρυψη χοίρων σε κάποιο σπίτι, όσο και αν αυτό διέθετε 
αποθηκευτικούς χώρους. Δύσκολο είναι επίσης να διευκρινιστεί η σχέση που 
μπορεί να είχε ο χοιρέμπορος με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ώστε ο τελευταίος 
να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να υποθέσουμε ότι 
στα σπίτια των αρχόντων υπήρχαν υποδομές για την επεξεργασία του χοιρινού 
κρέατος, ώστε αυτό να μπορέσει να συντηρηθεί. Η πιθανότητα αυτή δεν μπορεί 
να αποκλεισθεί, δεδομένου ότι το Έπαρχικόν Βιβλίον περιέχει ρητή διάταξη που 
απαγορεύει την αποθήκευση του χοιρινού κρέατος εις καιρόν ένδείας6\ Άλλη 
μία ένδειξη ότι το εμπόριο των ζώων και των ζωικών ειδών δεν ήταν άσχετο 
με την κερδοσκοπία, όπως συνέβαινε άλλωστε με το εμπόριο και άλλων 
ειδών πρώτης ανάγκης65. Μία από τις πιο εύγλωττες μαρτυρίες σχετικά με τον 
επικερδή χαρακτήρα του εμπορίου του χοιρινού κρέατος, παρά το γεγονός ότι 
εθεωρείτο ιδιαιτέρως ρυπαρό, περιέχεται στον σατιρικό διάλογο Τιμαρίων66.

Η κτηνοτροφία προσφερόταν για την άσκηση μιας οικονομικής δραστη
ριότητας που ήταν προσανατολισμένη στην αγορά και δεν αποσκοπούσε 
απλώς στην κάλυψη των αναγκών επιβίωσης. Το γεγονός ότι αποτελούσε 
την κύρια απασχόληση για μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού δείχνει 
ότι υπήρχε μια αγορά έτοιμη να απορροφήσει τα κτηνοτροφικά προϊόντα 
προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα αποκόμισης ενός αξιόλογου 
κέρδους. Η μεγιστοποίηση βέβαια του οικονομικού οφέλους προϋπέθετε 
την ύπαρξη σημαντικού κεφαλαίου το οποίο λίγοι διέθεταν. Υποθέτω ότι ο 
δανεισμός ήταν ένας τρόπος επαυξήσεώς του. Η κτηνοτροφία πρέπει να ήταν 
εξ ίσου σημαντική με τη γεωργία από οικονομικής άποψης. Τουλάχιστον 
αυτό δηλώνουν οι μεγάλες επενδύσεις στις οποίες προέβαιναν μερικοί από 
τους πιο σημαντικούς γαιοκτήμονες, όπως ο Γρηγόριος Πακουριανός, η

63. Έπαρχικόν Βιβλίον, §16.2-4.
64. Έπαρχικόν Βιβλίον, §16.5.
65. Έπαρχικόν Βιβλίον, §13.4,17.2.
66. Ανώνυμος, Τιμαρίων, εκδ. R. Romano, Pseudo-Luciano Timarione, Νεάπολη 1974, στ.

1190-1196.
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ακίνητη περιουσία του οποίου περιελάμβανε γή ορεινή καί πεδινή, πλανηνάς, 
νομαδιαίαν και άρόσιμον67. Η γενική εντύπωση που διαμορφώνουμε είναι 
ότι η πολυσυζητημένη αυτάρκεια δεν είχε εφαρμογή ούτε σε αυτό το πεδίο, 
ή τουλάχιστον δεν είχε εφαρμογή στο μέτρο που συνήθως υποστηρίζουμε. Ο 
κτηνοτρόφος αγωνιζόταν με όλα τα μέσα που διέθετε να επαυξήσει το ζωικό 
του κεφάλαιο και να ενταχθεί στους μηχανισμούς της αγοράς. Η αυτάρκεια 
ήταν απλώς, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η αναγκαστική λύση όταν δεν 
υπήρχε άλλη επιλογή.

67. P. Gautier, Le typikon du sébaste Grégoire Pakourianos, REB 42 (1984), 43.388-391.



Σπυρος Τρωιανος - Αλέξανδρος Λιαρμακοπουλος

Τα Ζωα ως Αντικείμενο Εγκληματικών Πράξεων στο Βυζαντινό Δίκαιο

Μέσα στην ιστορική διαδρομή ό άνθρωπος καί τα ζώα χαρακτηρίζονται 
άπό μία άλληλένδετη σχέση, στήν οποία δεν άργησε να παρεμβληθεί καί ό 
νόμος1. Στήν αναφορά πού ακολουθεί θά εκτεθούν εγκλήματα, πού έχουν 
ώς αντικείμενο τα ζώα, αρχίζοντας άπό τήν άπελασία καί τήν συχνότατη 
ζωοκλοπή, περνώντας ακολούθως στήν μαγεία καί τήν κτηνοβασία, καί, 
τέλος, σε κάποια εγκλήματα σχετιζόμενα μέ τούς ποιμενικούς σκύλους.

Απελασία

"Ενα άπό τα περί τα ζώα αδικήματα είναι ή άπελασία2 (abigeatus3), ή κλοπή 
δηλαδή ολόκληρης αγέλης ζώων. Στο ρωμαϊκό δίκαιο, ή άπελασία πριν τήν

1. Βλ. περί αϋτοΰ Σπ. Τρωϊανος, Τα ζώα στο βυζαντινό δίκαιο, κοσμικό καί κανονικό, 
’Εκκλησιαστικός Φάρος 75 (2004), 77-90- Κ. Πιτςακης, Το ζώο οίονεί υποκείμενο δικαίου: μία 
περιήγηση στή νομική ιστορία, στο I. Καρακωςτας - Α. Μπρεδημας (έπιμ.), Ή προστασία των ζώων 
καί το δίκαιο, Άθήνα-Κομοτηνή 2004, 29-56- Α. Χελμης, Ή νομική προστασία τών ζώων: ιστορική 
καί άνθρωπολογική προσέγγιση, στο Καρακωςτας - Μπρεδημας, δ.π., 57-77.

2. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, τόμ. 1-5, Παρίσι 1968-1980, 
τόμ. 2, 332 (λ. ελαύνω)· Η. Liddell - R. Scott - (Μ. Κωνςταντινιδης), Μέγα λεξικόν τής έλληνικής 
γλώσσης, τόμ. 1-5, ’Αθήνα 1997, τόμ. 1, 296 (λ. απελάτης, άπελαύνω)· Ε. Sophocles, Greek Lexicon 
of the Roman and Byzantine periods, τόμ. 1-2, Νέα Υόρκη 1914, 206· Em. Κριαρας, Λεξικόν τής 
Μεσαιωνικής Έλληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669), τόμ. 2,343 (λ. απελάτης1)· Ch. du Cange, 

Glossarium mediae et infimae Graecitatis, Λυόν 1688 (άνατ. Γκράτς 1954), 96 (λ. άπελάται).
3. Η. Dirksen, Manuale Latinitatis Fontium Iuris Civilis Romanorum, Βερολίνο 1837, 3"

Vocabularium Iurisprudentiae Romanae, τόμ. 1-5, Βερολίνο 1894-1985, τόμ. 1, 61-62· A. Berger, 

Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Φιλαδέλφεια 1953, σ. 338’ A. Ernout - A. Meillet, Dictionnaire 
étymologique de la langue Latine, Παρίσι 198 54, 17· Ch. du Cange Glossarium ad scriptores mediae 
et infimae latinitatis, τόμ. 1-5, Λυόν 1688 (άνατ. Γκράτς 1954), τόμ. 1, 7 (λ. abactor2) καί 22. Ευ. 

Τςακαλωτος Λεξικόν Λατινοελληνικόν, ’Αθήνα 19214, 2 âbïgô, -ëgi, -actum, -ère [ab+ago]: άπάγω, 
άπελαύνω, άποδιώκω.
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περίοδο τής Αύτοκρατορίας δέν ήταν ξεχωριστό έγκλημα, άλλα έντασσόταν 
έννοιολογχκά στην απλή κλοπή (furtum). Συν τω χρόνω ό'μως ή γενική πρόληψη 
—λόγω τής αύξησης των κρουσμάτων— επέβαλε όχι μόνο την διάκριση τής 
άπελασίας άπό την κλοπή άλλα καί τον χαρακτηρισμό καί αύτής ώς δημοσίου 
πια εγκλήματος. Τούτο σημαίνει δτι ή άπελασία τιμωρείται ώς αυτόνομο πια 
άδίκημα ύπαγόμενο στην ποινική διαδικασία. Τήν εποχή του αϋτοκράτορος 
Αδριανοΰ (117-138) παρουσίασαν τέτοια αύξηση οί περιπτώσεις, πού τολμητίες 
διατάραζαν τήν κοινωνική ειρήνη καί τό αίσθημα δικαίου, έπιδιδόμενοι στην 
κατ’ έπάγγελμα αρπαγή ολοκλήρων άγελών ζώων, ώστε —μέ σκοπό τήν 
γενική πρόληψη— παρεχόταν έξουσία στο δικαστήριο νά κάνει έπιμέτρηση 
τής ποινής άναλόγως προς τήν συχνότητα έμφάνισης τού άδικήματος στήν 
περιφέρειά του4.

Ή όριοθέτηση αύτής τής παρεχόμενης εύχέρειας στούς δικαστές μέ σκοπό 
τήν άποφυγή ύπερβολών άλλα καί ή άνάγκη συστηματικής διάκρισης τής 
έννοιας τού άδικήματος τής άπελασίας άπό τήν κλοπή, έδωσε έναυσμα στήν 
ρωμαϊκή νομική έπιστήμη νά διατυπώσει έρμηνευτικές παρατηρήσεις καί 
σχόλια, άποσπάσματα τών όποιων περιέλαβε ό ’Ιουστινιανός στον Πανδέκτην 
στον 14ο τίτλο τού 47ου βιβλίου ύπό τήν έπικεφαλίδα De abigeis (Περί απελα
τών). Ώς πρώτο έπομένως έρώτημα προβάλλει ή άκριβής έννοια τού άπελάτη, 
ώστε νά διακριθεΐ άπό τον κλέπτη. Ό Πανδέκτης ορίζει δτι απελάτης θεωρείται 
δποιος άφαιρει κατ’ έπάγγελμα σύνολο ή μέρος συνόλου ζώων, δηλαδή 
ολόκληρη άγέλη ή τμήμα της, ώστε κυρίαρχο στοιχείο τής άντικειμενικής 
ύπόστασης τού άδικήματος τών άπελατών είναι ή άπόσπαση ποσότητας καί 
δχι μεμονωμένων ζώων καί μάλιστα δχι εύκαιριακά άλλα κατ’ έπάγγελμα5 ή, 
όπως τόσο παραστατικά άναφέρει ό Ούλπιανός6, «ώσάν τέχνη» (quasi artem, 
D.47.14.1.1).

4. D(igesta).47.14.1pr: De abigeis puniendis ita divus Hadrianus consilio Baeticae rescripsit: 
«Abigei cum durissime puniuntur, ad gladium damnari soient. Puniuntur autem durissime non ubique, 

sed ubi frequentius est id genus maleflcii: alioquin et in opus et nonnumquam temporarium dantur», έκδ. 
Th. Mommsen - P. Krueger, Corpus Iuris Civilis, τόμ. 1 (Institutiones-Digesta), Βερολίνο 1872 (άνατ. 
Χιλντεσάιμ 1993, στο έξης: Mommsen-Krueger), 787.34-788.2.

5. D.47.14.1.1 (Mommsen-Krueger, 788.2-5): Abigei autem proprie hi habentwr, qui pecora ex 
pascuis vel ex armentis subtrahunt et quodammodo depraedantur, et abigendi Studium quasi artem 

exercent, equos de gregibus vel boves de armentis abducentes.

6. Ulpianus... sic eleganter ait..., A. Fajardo (ed.), Joan Ramon Ferrer: De pronominibus suique 
natura (1477) [Publicacions de la Universität Autònoma de Barcelona (Microfitxa)], Μπελλατέρρα 

2000.
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Το επόμενο ερώτημα, πού προβάλλει, αφορά στον αριθμό των ζώων πού 
απαρτίζουν αγέλη, αφού ή ποσότητα [τών άπαχθέντων] διακρίνει τόν κλέπτη 
άπό τόν απελάτη7. Ό νόμος έδώ απαριθμεί ένδεικτικώς μερικές περιπτώσεις 
ζώων. Εξάλλου ή συγκρότηση ή όχι αγέλης, όπως ρητώς αναγράφεται στον 
νόμο, άπηχεί την κοινή περί τού θέματος αντίληψη τής κοινωνίας (putaverunt, 
D.47.14.3pr). Σύμφωνα λοιπόν με τόν νομικό Καλλίστρατο, τού όποιου 
άπόσπασμα καταχωρίζεται στον Πανδέκτη, δέκα πρόβατα σχηματίζουν μία 
άγέλη, ένω για τούς χοίρους ό αριθμός μειώνεται στούς τέσσαρες ή πέντε8 9. 
Όσο μεγαλύτερα όμως είναι τα ζώα, τόσο λιγότερα απαιτούνται για την 
δημιουργία αγέλης, ώστε για τούς 'ίππους καί τούς βόες να αρκεί ακόμα καί 
ένα9- ή τελευταία βέβαια αύτή αύστηρή ρύθμιση ίσως έπεβλήθη λόγω αναγκών 
καταστολής τού αδικήματος σέ περιοχές μέ συχνά κρούσματα, πού άφοροΰσε 
σέ τέτοια μεγάλα ζώα10.

"Αν βέβαια —αναφέρει ό Ούλπιανός— κάποιος άπαγάγει ίππο ή βοΰν, 
περιπλανόμενο μόνο του, τότε δεν διαπράττει άπελασία, άλλα ύπάγεται 
στις διατάξεις τής κλοπής11. Ό δέ Καλλίστρατος συμπληρώνει όμως ότι ό 
αριθμός τών άπαχθέντων ζώων δέν έχει σημασία, όταν ό δράστης ύποπίπτει 
σέ επανειλημμένη ύποτροπή, ώστε άκόμα καί στήν περίπτωση, πού αφορά 
σέ ένα μόνον θρέμμα, ό δράστης να χαρακτηρίζεται ώς απελάτης12. Μέ ρητή, 
ώστόσο, διάταξη τού Πανδέκτη αποκλείεται ό άδικος χαρακτήρας τής πράξης 
σέ περίπτωση πραγματικής συγγνωστής πλάνης ώς προς τήν ιδιοκτησία τών 
ζώων αν, δηλαδή, κάποιος άφαιρούσε ζώα πιστεύοντας ότι άνήκουν σέ αύτόν, 
τότε ή διαφορά θά επιλυόταν μέ βάση τις διατάξεις τού ιδιωτικού δικαίου13.

7. D.47.14.3pr (Mommsen-Krueger, 788.18-19 και 850.11-12): Oves pro numero abactarum aut 

furem aut abigeum faciunt. καί D.48.19.16.7: Quantitas discemit furem ab abigeo.
8. D.47.14.3pr (Mommsen-Krueger, 788.19-20): Quidam decem oves gregem esse putaverunt: 

porcos etiam quinque vel quattuor abactos... abigeatus crimen facere.

9. D.47.14.3pr (Mommsen-Krueger, 788.20): ...equum bovem vel unum abigeatus crimen facere.
10. Σπ. Τρωιανος, Κεφάλαια Βυζαντινού Ποινικού Δικαίου, Άθήνα-Κομοτηνή 1996 (στο έξης: 

Τρωιανος, Βυζαντινό Ποινικό Δίκαιο), 67.
11. D.47.14.1.1 (Mommsen-Krueger, 788.5-6): Ceterum si quis bovem aberrantem vel equos in 

solitudine relictos abduxerit, non est abigeus, sed fur potius.

12. D.47.14.3.2 (Mommsen-Krueger, 788.22-23): Qui saepius abegerunt, licet semper unum vel 
alterum pecus subripuerint, tarnen abigei sunt.

13. D.47.14.1.4 (Mommsen-Krueger, 788.5-6): Qui pecora, de quorum proprietate faciebat 
controversiam, abegit, ut Satuminus quidem scribit, ad examinationem civilem remittendus est. Sed hoc 

ita demum probandum est, si non color abigeatus quaesitus est, sed vere putavit sua iustis rationibus 
ductus.
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'Ως προς τις επιβαλλόμενες ποινές ό ’Ιουστινιανός ακολουθεί την νομική 
αντιμετώπιση τής ρωμαϊκής παράδοσης, δηλαδή τήν διάκριση των πολιτών σέ 
έντιμους (honestiores) καί ευτελείς (humiliores)14. Έτσι ό Ούλπιανός παραδίδει δτι 
για δράστη, ό όποιος άνήκε στις άνώτερες κοινωνικές τάξεις, ή ποινή ήταν ή 
εξορία (relegatio) ή ή έκπτωση άπό τό άξίωμά του15. Γιά τούς ταπεινούς, όμως, ή 
ποινή ήταν ή καταναγκαστική εργασία σέ μεταλλεία ή δημόσιο έργο καί βέβαια 
ή σκληρότερη, ό διά ξίφους θάνατος, σέ μέρη, όπου ή άπελασία έξελάμβανε 
ένδημική μορφή16. Έπιβαρυντικό στοιχείο στήν επιμέτρηση τής ποινής είναι 
ή περίπτωση τής ένοπλης άπελασίας· εδώ ό νόμος είναι αυστηρότατος· δεν 
διακρίνει σέ εύγενείς ή ταπεινούς, άλλ’ επιβάλλει αδιακρίτως σέ όλους μία 
καί τήν αύτή ποινή, τήν βαρύτατη θηριομαχία17, έξ αιτίας τού αύξημένου 
κινδύνου τέλεσης καί άλλων έγκλημάτων18. ’Επιπροσθέτους, ό νόμος εκτός τών 
άνωτέρω έπιβαρυντικών περιπτώσεων, ήτοι ύποτροπή τού δράστη καί ένοπλη 
άπελασία, άναφέρει καί τήν περίπτωση άφαίρεσης ζώου άπό κτηνοστάσιο 
καί όχι άπό δάσος ή άγέλη, όπου καί έδώ ό αριθμός τών άφαιρούμενων 
ζώων δεν έχει σημασία. Τέλος ό ’Ιουστινιανός επιφυλάσσει τιμωρία καί σέ 
όσους υποθάλπουν άπελάτες, όπως δηλαδή ώρισε ό Τραϊανός (98-117), να 
έξορίζωνται προσκαίρως —συγκεκριμένα γιά δέκα έτη— εκτός τής ιταλικής 
γής (relegatio).

Τό έπόμενο κείμενο μετά τήν ιουστινιάνεια κωδικοποίηση είναι ή 
’Εκλογή (Ecloga)19 τών Ίσαύρων, ή οποία δημοσιεύτηκε μάλλον τον Μάρτιο

14. R. Rilinger, Humiliores-Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen 
Kaiserzeit, Μόναχο 1988· P. Grimal, Ή 'Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία 27 π.Χ.-476 μ.Χ. (μτφ. Δ. Χοροςκελης), 

’Αθήνα 2004,190.

15. D.47.14.1.3 (Mommsen-Krueger, 788.9-10): qui honestiore loco nati sunt, non debent ad hanc 
poenam pertinere, sed aut relegandi erunt aut movendi ordine.

16. D.47.14.1pr (Mommsen-Krueger, 787.34-788.2): De abigeis puniendis ita divus Hadrianus 
consilio Baeticae rescripsit: «Abigei cum durissime puniuntur, ad gladium damnari soient. Puniuntur 

autem durissime non ubique, sed ubifrequentius est id genus maleficii: alioquin et in opus et nonnumquam 

temporarium dantur». καί D.47.14.1.3 (Mommsen-Krueger, 788.8-9): Quamquam autem Hadrianus 
metalli poenam, item operis vel etiam gladii praestituerit.

17. D.47.14.1.3 (Mommsen-Krueger, 788.10-11): Sane qui cum gladio abigunt, non inique bestiis 
obiciuntur.

18. Τρωιανος, Βυζαντινό Ποινικό Δίκαιο, 67· Γ. Νακος, Ζωοκλέφτες και καταπατητές στο 
Βυζάντιο, στο Σπ. Τρωιανος (έπιμ.), ’Έγκλημα καί τιμωρία στό Βυζάντιο, ’Αθήνα 1997 (άνατ. 2001), 
141-156, ιδιαίτερα 144.

19. Σπ. Τρωιανος, Οί πηγές τοΰ Βυζαντινού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 19992 (στό έξης: Τρωιανος, 

Πηγές), § 4.4,112 κ.έ.
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του 741 καί «αποτελεί μία προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικών για την 
καθημερινή ζωή κανόνων δικαίου, όπου έλήφθησαν ύπόψη οί μεταβολές των 
κοινωνικών καί άλλων συνθηκών πού είχαν μεσολαβήσει από τα χρόνια του 
’Ιουστινιανού μέχρι τον 8ο αιώνα»20. Στον 17ο τίτλο της, πού επιγράφεται ώς 
Ποινάλιος των εγκληματικών κεφαλαίων, περιελήφθη διάταξη περί άπελασίας, 
ή όποια σύντομα καί απλά αναφέρει τα έξης: Ό άλλοτρίας αγέλης τής οίασδήποτε 
άπελασίαν ποιούμενος, έν μεν πρώτοις τούτο ποιων τυπτέσθω, δεύτερον δε έξορία 
παραπεμπέσθω, τρίτον δε χειροκοπείσθω, όφειλόντων δηλονότι των παρ’ αύτοΰ 
απελαυνόμενων τη ίδία άποκαθίστασθαι δεσποτεία21.

Έδώ παρατηρειται ότι στήν άντικειμενική ύπόσταση τού εγκλήματος 
έπικρατεί πια γενίκευση ώς προς τον αριθμό, τό είδος καί τό μέγεθος τών 
άποτελούντων αγέλη ζώων, αν καί στον Πανδέκτη χρειάστηκε νά άναλυθεΐ 
καί νά σχολιαστεί από τούς ρωμαίους νομικούς. Δέν ύπάρχει τό στοιχείο τής 
κατ’ έπάγγελμα τέλεσης τής πράξης, ενώ εξαλείφεται ή διαφορά ποινικής 
αντιμετώπισης εύγενών καί εύτελών κατά τήν γενικώτερη τάση τής ’Εκλογής. 
Έπιπροσθέτως, τό ένοπλον τού δράστη δέν αποτελεί πια έπιβαρυντική 
περίπτωση. Τέλος, προσαρμόζεται ή διάταξη καλύτερα στις ανάγκες γενικής 
καί ειδικής πρόληψης μέ τήν κλιμάκωση τής ποινής σέ περίπτωση ύποτροπής. 
Έτσι, για τήν πρώτη φορά τέλεσης τού αδικήματος επιβάλλεται μαστίγωση, 
για τήν δεύτερη έξορία καί για τήν τρίτη άκρωτηριασμός τής χειρός22.

Στον Γεωργικόν Νόμον (Leges Rusticae)23, μία συλλογή νομικών κειμένων 
μέ έντονο ποινικό χαρακτήρα στο μεταίχμιο τού 7ου προς τον 8ο αιώνα καί 
άναφερόμενη στήν έγγειο ιδιοκτησία καί σέγεωργικοκτηνοτροφικά ζητήματα, 
στο κεφ. Περί άγελαρίων αναγράφεται ότι «Έάν κάποιος δούλος έχοντας 
πρόθεση νά κλέψει στήν διάρκεια τής νύκτας, ύποσύρει άπό τήν ποίμνη τα 
θρέμματα καί (έτσι) χαθούν ή τα φάνε τα θηρία, νά άνασκολοπίζεται σαν 
φονιάς»24 καί «"Αν ένας δούλος κάποιου... τελέσει έπανειλημμένως άπελασίες

20. Τρωιανος, Πηγές, § 4.4.1,112.
21. 'Εκλογή, 17.13, έκδ. L. Burgmann, Ecloga: das Gesetzbuch Leons 111. und Konstantinos' V., 

Φραγκφοΰρτη 1983,230.810-813.
22. Τρωιανος, Πηγές, § 4.4.3,116.
23. Τρωιανος, Πηγές, § 4.4.6,120-123.
24. Γεωργικός Νόμος 46: Έάν τις δούλος, θέλων έν νυκτί κλέψαι, άπελάση έκ τής μάνδρας τά 

θρέμματα καί άπώλωνται ή θηριόβρωτα γένωνται, φουρκιζέσθω ώς φονεύς (έκδ. I. Medvedev - Ε. 
PioTROvsKAjA - Ε. LipSic, Nomos Georgikos, Λένινγκραντ 1984,114).
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κοπαδιών.,.νά άνασκολοπίζεται»25. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις αυτές, οί όποιες 
άναφέρονται μόνο σέ δούλους, στην πρώτη περίπτωση ό δράστης έχει σκοπό 
να τελέσει κατά την νύκτα26 μόνο κλοπή, άλλα τό τελικό άποτέλεσμα είναι ή 
άπώλεια τής άγέλης, ένω ή επόμενη διάταξη άφορά σέ δούλο, ό όποιος τελεί 
έπανειλημμένως άπελασίες· καί στις δύο βέβαια περιπτώσεις ή ποινή είναι 
βαρύτατη, αύτή δηλαδή τής φούρκας, τού άνασκολοπισμοΰ. 'Ως προς τούς 
ελεύθερους πάντως προβλέπεται δτι Έάν τις θέλων κλέψαι έναν βουν έξ άγέλης, 
άπελασθεισα ή άγέλη θηριόβρωτος γένηται, τυφλούσθω27.

Στο Εκλογάδιον (Ecloga aucta)28 πιθανώς επί βασιλείας Νικηφόρου Α' 
(802-811) καί μέ σαφή επάνοδο στο ιουστινιάνειο δίκαιο δεν παρατηρείται 
διαφορά στην άντικειμενική ύπόσταση τού έγκλήματος, άλλα στο ζήτημα των 
ποινών σημειοΰται σημαντική άπόκλιση άπό την ’Εκλογήν καί προσέγγιση 
στο δίκαιο τού Πανδέκτη. ’Έτσι, ό άπελάτης για την πρώτη φορά τιμωρείται 
μέ μαστίγωση καί έξορία, τήν δεύτερη μέ άκρωτηριασμό τής χειρός καί, άν 
τό έπαναλάβει, μέ διά ξίφους θάνατο29. Ώστε ή ρύθμιση τού Εκλογαδίου είναι 
σαφώς αύστηρότερη όχι μόνο άπό τήν άντίστοιχη τής Εκλογής άλλα καί άπό 
αύτήν άκόμα τού Πανδέκτη. Πάντως στην ποινή δέν υιοθετήθηκε ή κοινωνική 
διάκριση τού ’Ιουστινιανού άλλά ή ενιαία άντιμετώπιση των Ίσαύρων καί 
μάλιστα άδιαφόρως περί τού ενόπλου τού δράστου.

25. Γεωργικός Νόμος, 47: Έάν τις δούλάς τίνος πολλάκις κλέψας κτήνη έν νυκτί άπελασίας 
ποίηση ποιμνίου, ζημιωθήσεται ό κύριος αυτού τά άπολλύμενα ώς γινώοκων ύπαίτιον τον δοϋλον, 
αύτός δέ φουρκιζέσθω (Medvedev, 114)· βλ. στο Δ. Καραμπελας - Ν. Δρακοπουλος - Γ. Εκατοματη (έπιμ.), 
Πηγές Ιστορίας τού Δικαίου ['Ελληνική 'Εταιρεία 'Ιστορίας Δικαίου], ’Αθήνα 2008, 73, §110, οπού ή 
νεοελληνική απόδοση τοϋ χωρίου άπό τήν Ε. Παπαγιαννη.

26. Τήν ήμερα μέ ομίχλη, άντί τής νύκτας, προτιμά ό κλέπτης, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 

Παρεκβολαί είς τήν Όμηρου Ίλιάδα, έκδ. Μ. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis 

commentarli ad tìomeri Iliadem pertinentes, τόμ. 1-4,1971-87, Λέιντεν τόμ. 1,589.30-33: την ομίχλην 
ποιμέσι μέν οι) φίλην είναι, τω κλέπτη δέ άμείνω καί τής νυκτός, διά τό μη πάνυ πεφυλάχθαι ημέρας τά 

βοσκήματα, άλλ’ εύεπιβούλευτα είναι κλέπταις διά τό σκεδάννυσθαι αυτά έν τοιαύτη ομίχλη.
27. Γεωργικός Νόμος, 42 (Medvedev, 112).

28. Τρωιανος, Πηγές, § 4.5.1,127-128.
29. Ecloga Aucta, 17.10, έκδ. D. Simon - Sp. Troianos, Eklogadion und Ecloga privata aucta, FM 

II, 71.327-328: Ό άπελάτης άλλοτρίας άγέλης οίωνδήποτε κτηνών πρώτον μέν τούτο ποιών τυπτόμενος 

έξοριζέσθω· δεύτερον δέ τούτο άμαρτάνων χεφοκοπείσθω· επιμόνων δέ ξίφει τιμωρείσθω.
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Οί δύο νομοθετικές συλλογές των Μακεδόνων αύτοκρατόρων, δηλαδή 
ή Εισαγωγή30 έπί Βασιλείου A' (867-886)31 καί ό Πρόχειρος Νόμος32 (907)33 
διατήρησαν μέ κάποιες φραστικές αλλοιώσεις τήν διάταξη περί άπελασίας τής 
’Εκλογής τόσο ώς προς τήν άντικειμενική υπόσταση τού έγκλήματος, όσο καί 
ώς προς τ'ις ποινές.

Κατάληξη τής όλης πορείας τού άδικήματος τής άπελασίας στήν 
διάρκεια τού χρόνου ήταν ή καταχώρισή του στο μέγα κωδικοποιητικό έργο 
τής μακεδονικής δυναστείας, τα Βασιλικά34, όπου, όπως μαρτυρεί τό κείμενο 
—μέ έντονα τά σημάδια έπανόδου στήν ιουστινιάνεια κωδικοποίηση— στον 
25ο τίτλο τού 60οΰ βιβλίου, ένσωματώθηκαν οί κυριώτερες διατάξεις τού 
Πανδέκτη συμπληρούμενες όμως καί μέ τις ποινές τού Προχείρου Νόμου. 
Έτσι τά Βασιλικά υιοθέτησαν άπό τό δίκαιο τού ’Ιουστινιανού τά στοιχεία 
τής άντικειμενικής υπόστασης (πλήν τής κατ’ έπάγγελμα διάπραξης τού 
άδικήματος), τήν διάκριση έντιμων καί εύτελών μέ τήν διαφορετική ποινική 
άντιμετώπισή τους καί τήν παράλειψη για τούς ταπεινούς των ποινών τού 
μετάλλου ή των καταναγκαστικών έργων καί τού διά ξίφους θανάτου, ό όποιος 
άντικαταστάθηκε μέ τήν ποινή των βασάνων. Καταχωρίστηκε σχεδόν αύτούσιο 
καί τό χωρίο τής άπελασίας τού Προχείρου Νόμου. ’Επίσης, διατηρήθηκε άπό 
τον Πανδέκτην καί ή ποινή τής θηριομαχίας για τούς ένοπλους άπελάτες.

Μετά δέ τον 12ον αιώνα, στήν σημαντικώτερη νομική πηγή τού 
υστέρου Βυζαντίου, τήν Έξάβιβλο35 τού Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου τού

30. Εισαγωγή, 40.73: Οί τάς άλλοτρίας άγέλας άπελαύνοντες, άπαξ μέν τούτο ποιοϋντες, 
τυπτέσθωσαν έκ δευτέρου δέ διαπραττόμενοι, έξοριζέσθωσαν εί δέ καί τρίτον φωραθεΐεν τό τοιοΰτο 
κατατολμώντες χειροκοπείσθωσαν τής άπελαθείσης άγέλης δηλονότι τή ιδία δεσποτεία παρ’ αυτών 

άποκαθισταμένης, C. E. Zachariae, Coilectio librorum juris Graeco-Romani ineditorum (Ecloga et 
Epanagoge), Λιψία 1852, 215.

31. Τρωιανος, Πηγές, 171-176.
32. Πρόχειρος Νόμος, 39.56: Τάς άλλοτρίας άγέλας οί άπελαύνοντες, άπαξ μέν τούτο ποιοϋντες, 

τυπτέσθωσαν, έκ δευτέρου δέ διαπραττόμενοι, έξοριζέσθωσαν εί δέ καί τρίτον φωραθεΐεν τό τοιοΰτον 

κατατολμώντες, χειροκοπείσθωσαν, τής άπελαθείσης άγέλης δηλονότι τη ιδία δεσποτεία παρ’ αυτών 

άποκαθισταμένης, C. Ε. Zachariae, Imperatorum Basila, Constantini et Leonis Prochiron, Χαϊδελβέργη 
1852, 248 κ.έ.

33. Τρωιανος, Πηγές, § 5.3.3,176-180.
34. Τρωιανος, Πηγές, § 5.3.6,180-189.
35. Κωνσταντίνος Αρμενοπουλος, Έξάβιβλος, 6.5.13: Τάς άλλοτρίας άγέλας οί άπελαύνοντες άπαξ 

μέν τούτο ποιοϋντες, τυπτέσθωσαν, έκ δευτέρου δέ διαπραττόμενοι, έξοριζέσθωσαν εί δέ καί τρίτον 

φωραθεΐεν τούτο ποιοϋντες, χειροκοπείσθωσαν, της άπελαθείσης άγέλης δηλονότι τη ίδίιχ δεσποτεία 

παρ’αύτών άποκαθισταμένης. καί Σχόλιον. ’Απελάτης λέγεται δστις θρέμματα άπό βοσκής ή βουκολίων
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1344/536, διατηρήθηκε ή διάταξη τοϋ Προχείρου Νόμου, του πιο προσιτού 
την εποχή εκείνη καί επομένως του πλέον διαδεδομένου στην πράξη 
νομοθετικού κειμένου37· κατά συνέπεια, καί για τό άδίκημα τής άπελασίας 
πρακτική έφαρμογή θά είχαν οϊ διατάξεις τοϋ Προχείρου Νόμου38.

Ζωοκλοπή

Αυτή λοιπόν ήταν σέ άδρές γραμμές ή έξέλιξη τοϋ άδικήματος τής 
άπελασίας· ή δέ κλοπή στο ρωμαϊκό δίκαιο έντασσόταν άρχικά στήν σφαίρα τοϋ 
ίδιωτικοΰ δικαίου, ώσπου μετά τήν ύστερη κλασική περίοδο κατέληξε δημόσιο 
έγκλημα, πού τιμωρούνταν άπό δαρμό έ'ως εξορία ή καί θάνατο για τούς 
δούλους. Έκτος, πάντως, άπό τις γενικές περί κλοπής ρυθμίσεις, άξια μνείας 
είναι —άνάμεσα στις πάμπολλες περί ζώων τοϋ Περί άγελαρίων κεφαλαίου— 
καί μία διάταξη τοϋ Γεωργικού Νόμου, ή όποια καταδεικνύει τις πρακτικές 
καί τεχνάσματα των ζωοκλεπτών: όποιος μέ πρόθεση κλοπής άφαιρέσει τον 
κρεμάμενο άπό πρόβατο ή βόδι κώδωνα άπειλεΐται μέ μαστίγωση39.

Σέ κοινή πάντως ρύθμιση είχαν ύπαγάγει οί κωδικοποιητικές επιτροπές 
τοϋ Ίουστινιανοΰ τις άπώλειες πραγμάτων σέ πλοία, σέ πανδοχεία καί σέ 
σταύλους για τα ύποζύγια των οδοιπόρων. Ή άρχικώς ένιαία διάταξη D.47.5.1 
διεσπάσθη στα Βασιλικά σέ δύο χωρία: 53.1.73 καί 60.14.1- τό τελευταίο χωρίο 
αφορά στήν κλοπή κατά καπήλων καί πανδοχέων. Σύμφωνα μέ αύτό, σέ 
περίπτωση κλοπής ύποζυγίου, τό θϋμα μπορεί —μεταξύ των άλλων— νά 
κινήσει κατά τοϋ κλέπτη τήν περί κλοπής άγωγή.

Ιδιαιτέρα περίπτωση, ώστόσο, λόγω τής μεγίστης τότε σημασίας γιά τον 
εξοπλισμό τοϋ στρατοΰ καί τήν άμυνα τοϋ κράτους, άποτελοΰσε ή προστασία 
των χρησιμοποιούμενων στά στρατόπεδα ζώων. ’Έτσι, λοιπόν, στήν ’Εκλογή40

ύποσύρει ή άπό των αγελών ίππους. Ό γάρ βουν ή ίππον πλανώμενον λαβών οϋκ έστιν απελάτης, άλλα 

κλέπτης, G. Heimbach, Const. Harmenopuli Manuale Legum sive Hexabiblos, Λιψία 1851 (άνατ. ’Άαλεν 
1969), 750 = K. Πιτςακης, Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου Πρόχειρον νόμων ή Έξάβιβλος, Βυζαντινά καί 
Νεοελληνικά Κείμενα 1, ’Αθήνα 1971, 352.

36. Τρωιανος, Πηγές, § 6.3.3, 286-290.
37. Τρωιανος, Πηγές, 287.
38. Νακος, Ζωοκλέφτες, 152.
39. Γεωργικός Νόμος, 30 (Medvedev, 108): Έάν τις κόψη κώδωνα έκ βοός ή έκ προβάτου καί 

διαγνωσθη, ώς κλέπτης, μαστιγωθήτω· εί δέ άφανες γένηται τό ζώον, δότω αύτό ό rò κλέμμα ποιήσας 
τοϋ κώδωνος.

40. Εκλογή, 17.10 (Burgmann, 228.801): Ό κλέπτων έν φοσσάτω ήτοι έν έκσπεδίτω, είμέν όπλα, 
τυπτέσθω, εί δε άλογον, χειροκοπείσθω.
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των Ίσαύρων καταχωρίζεται διάταξη, σύμφωνα μέ την όποια οποίος ιδιώτης 
κλέψει από στράτευμα41, πού ε’ίτε έχει στρατοπευδεύσει εϊτε είναι σε πορεία, 
οποιοδήποτε κτήνος —άλογον, δπως σημειώνεται στη διάταξη— τιμωρείται 
μέ άκρωτηριασμό τής χειρός, ένω, αν ήταν στρατιώτης, ύπάγεται στον 
Στρατιωτικόν Νόμον42. Άντιθέτως για κοινή κλοπή ζώου εφαρμόζεται ή έπομένη 
της διάταξη43, κατά την όποια, αν μέν ό κλέπτης είναι εύπορος, έπιστρέφει τό 
κλαπέν καί πληρώνει την διπλάσια άξια του- αν δέ είναι άπορος, ραβδίζεται 
καί εξορίζεται. Την δεύτερη φορά πάντως, πού τό άποτολμήσει κάποιος, 
τότε χειροκοπείται, ώστε να τιμωρηθεί καί βέβαια νά μή μπορεί ώς φυσικώς 
άνίκανος νά συνεχίσει νά εγκληματεί44. Ό Πρόχειρος Νόμος ένέμεινε —πλήν 
κάποιων διαφοροποιήσεων— πιστός στις ρυθμίσεις τής ’Εκλογής. ’Αργότερα τα 
Βασιλικά45 έπέστρεψαν καί στό θέμα τής κλοπής στις ιουστινιάνειες διατάξεις,

41. Σχόλια Βασιλικών, 60.15.6.2: Ό μέν γάρ όπλα κλεπτών έλαττον πλημμελεΐ, ό δέ ύποζύγιον 
μεΐζον διά τό εκείνα μέν συνάντα τόίς στρατιώταις καί κλεπτόμενα ραθυμίαν κατηγορεΐν των 
στρατιωτών, έπί δέ τόίς ύποζυγίοις ώς άπολελυμένοις ούσι διά τό βόσκεσθαι ού δύνανται ακριβή 

φυλακήν έχειν οί τούτων δέσποτα (Η. Scheltema - D. Holwerda - Ν. van der Wal, Basilicorum libri LX. 
Series B (Scholia), Γκρόνινγκεν 1953-1985, 3468.3-6).

42. W. Ashburner, The byzantine munity act, Journal of Hellenic Studies 46 (1926), 107: v' 
Εί τις άλογον ζώον ή έτερόν τι είδος μικρόν ή μέγα εύρών μή φανερώσει αύτό καί τώ ίδίω άρχοντι 

παραδώσει, ώς κλέπτης σωφρονιζέσθω αύτός τε καί οί σνγγνώσαντες αύτώ καί σιωπήσαντες■ Ε 

Korzenzsky, Leges poenales militares, Egyetemes philologiai Közlöny 54 (1930), 160.86-91: ιγ' Περί 
στρατιωτών παν κτήνος ή έτερόν τι είδος άλλότριον εύρισκόντων καί μή φανερούντων αύτό. 
Εϊτις στρατιώτης ίππον ή έτερόν τι των αλόγων ζώων ή καί λοιπών ειδών ή μικρόν ή μέγα εύρών μή 
φανερώσει καί τώ ίδίω παραδώσει άρχοντι, ώς κλέπτης σωφρονιζέσθω, αύτός τε καί οί συνειδότες τήν 

κλοπήν καί σιωπήσαντες. Βλ. Σπ. Τρωιανος, Ό «Ποινάλιος» τοΰ Έκλογαδίου: Συμβολή εις τήν ιστορίαν 
της έξελίξεως τοΰ ποινικού δικαίου από τοΰ Corpus Iuris Civillis μέχρι τών Βασιλικών [Forschungen 
zur byzant. Rechtsgeschichte 6], Φραγκφούρτη 1980,113· Νακος, Ζωοκλέφτες, 146. Γενικά περί 
τοΰ Στρατιωτικού Νόμου, βλ. Τρωιανος, Πηγές, § 4.5.2,128-129.

43. ’Εκλογή, 17.11 (Burgmann 228.803-806): Ό κλεπτών έν έτέρω τόπω τής πολιτείας, έν πρώτοις 

μέν τούτο ποιων, εάν έλεύθερός έστι καί ευπορεί, προς τή άποκαταστάσει τοΰ κλαπέντος μετά τοϋτο 

διπλήν τήν τοΰ κλαπέντος τιμήν παρεχέτω· εί δέ άπορός έστι, τυπτέσθω καί έξοριζέσθω4 δεύτερον 8έ 
χειροκοπείσθω.

44. Σπ. Τρωιανος, Οί ποινές στό Βυζαντινό Δίκαιο, στό Τρωιανος, Έγκλημα καί τιμωρία στό 

Βυζάντιο, 33.
45. Βασιλικά, 60.15.6: Τούς έν φοσσάτω κλέπτοντας, εί μέν όπλα, σφοδρώς προστάττομεν 

τύπτεσθαι, εί δέ τι τών ύποζυγίων, χειροκοπεΐσθαι, έκδ. Η. Scheltema - D. Holwerda - Ν. van der Wal, 

Basilicorum libri LX. Series A (Textus) [Scripta Universitatis Groninganae], Γκρόνινγκεν κλπ., 

1953-1988, 2861.2-3.
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υιοθετώντας δμως καί την ρύθμιση του Προχείρου Νόμου46 περί κλοπής 
στρατιωτικών αντικειμένων.

Ζώα καί Μαγεία

Δέν ήταν, πάντως, μόνο οί άνθρωποι επίβουλοι των ξένων ζώων, 
άλλα ύπήρχαν καί πολλοί χειρότεροι κλέφτες. Ποιοι άραγε να ήσαν αύτοί; 
Τα άγρια θηρία καί τά άρπακτικά όρνεα, όπως ό λύκος, ή αλεπού ή ό αετός, 
όπως σημειώνει καί ή Ζούλα, πού γράφει ότι άρηακτικόν γάρ το ζωον ό αετός47 
(χαρακτηρίζοντας τον Κλέωνα τον ’Αθηναίο ώς Βυρσαίετον). Πάνω δε στην 
άπελπισία τους οί βυζαντινοί ποιμένες —έκτος άπό σφεντόνες καί ρόπαλα48— 
κατέφευγαν καί σέ μαγικά μέσα καί καταδέσμους49.

'Ο κανονολόγος τού 12ου αιώνα ’Ιωάννης Ζωναράς50 άναφέρεται σέ μάγους 
διά τινων μαγικών επωδών θηρία καταδεαμούντας51 καί έρπετά, καί συνεχίζει: Είσί

46. Πρόχειρος Νόμος, 39.53 (Zachariae, Prochiron, 247 κ.έ.): Τούς έν φωσσάτω κλέπτοντας, εί 
μεν όπλα, σφοδρώς προστάττομεν τύπτεσθαι, εί δέ τι των ύποζυγίων, χειροκοπείσθαι.

47. Σούδα, Λεξικόν (λ. Βυρσαίετος), έκδ. A. Adler, Suidae Lexicon, τόμ. 1, Λιψία 1928 (άνατ. 
Στουτγάρδη 1971), 500.30-31.

48. Ιωάννης Χρυσόστομος, Λο'γοι κατά ’Ιουδαίων: Εις τά σάλπιγγας τού Πάσχα αύτών, 1, PG

48, 871: Έπεί καί ποιμένες, έως μέν άν μηδέν ένοχλή θηρίον, ύπό δρΰν ή πεύκην έαυτούς ρίψαντες τώ 
καλάμφ συρίζουσιν, αφέντες επ’ έξουσίας άπάσης τά πρόβατα νέμεσθαν έπειδάν 5έ λύκων καταδρομήν 
αϊσθωνται γινομένην, ταχέως τον κάλαμον ρίψαντες, την σφενδόνην μεταχειρίζονται, καί την σύριγγα 
αφέντες, ροπάλοις καί λίθοις έαυτούς καθοπλίζουσι, καί προ τής ποίμνης στάντες, καί μύγα καί διωλύγιον 

όλολύξαντες, τη φωνή πολλάκις προ τής βολής τό θηρίον άπήλασαν- Ιωάννης Χρυσόστομος, Επιστολή 

Γεροντίω πρεσβυτέρα), 54, PG 52,638: Καί γάρ καί ποιμένες όταν ί'δωσι πολλήν πάντοθεν τοΐς προβάτοις 
έπιτιθεμένην λύμην, τότε μάλιστα άγρυπνοΰσι καί διεγείρονται, καί σφενδόνην μεταχειρίζουσι, καί τή 

άλλη κέχρηνται τέχνη, ώστε πάσαν τής αγέλης άπελάσαι βλάβην Ιωάννης Χρυσόστομος, Έξήγησις εις 
τούς Ψαλμούς, 41.1, PG 55,155: οί ποιμένες, των λύκων έπιόντων τη ποίμνη, την σύριγγα αφέντες, τήν 

σφενδόνην μεταχειρίζονταν Βασίλειος Σελεύκειας, Λόγος 26 (Εις τό «Έγώ είμι ό Ποιμήν ό καλός») 1, PG 

85, 300Α: Ήδύ μέν τό χρήμα ποιμήν τοις ορεσι νέμων τάς των θρεμμάτων άγέλας, καί σύριγγος ήχω 

προς την νομήν διεγείρων τά ποίμνια, ό’ς άπό τού καλάμου μέλεσιν εύφραινόμενος, καί προς τάς των 
Θηρών έπιδρομάς παρεσκεύασται, ροπάλω καί όπλοις κατ’ αύτών όπλιζόμενος.

49. Γενικά περί μαγείας στο Βυζάντιο, βλ. Σπ. Τρωιανος, Μαγεία καί Δίκαιο στο Βυζάντιο, 
’Αθήνα 1997· Α. Βακαλουλη, Ή μαγεία ώς κοινωνικό φαινόμενο στό πρώιμο Βυζάντιο (Δ'-Ζ' μ.Χ. αί), 

’Αθήνα 2001’ Σπ. Τρωιανος, Ή θέση των μάγων στην βυζαντινή κοινωνία, στο Χρ. Μαλτεζου (έττιμ.), 
Οί περιθωριακοί στό Βυζάντιο, ’Αθήνα 19992, 271-295.

50. Περί του Ίωάννου Ζωναρά, βλ. Τρωιανος, Πηγές, § 5.7.9, 259-261’ Ρ. Pieler, Johannes 
Zonaras als Kanonist, στό N. Οικονομιδης (έττιμ.), Το Βυζάντιο κατά τόν 12ο αιώνα, ’Αθήνα 1991, 

601-620.
51. Ραλλης-Ποτλης, 4.307 (ττβ. PG 138.865C).
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γάρ τινες ο'ί κτήνους έξω που τής έπαύλεως αυτών καταλειφθέντος, δι’ έπαοιδίας 
δεσμοϋσι τούς λύκους, ώστε μή δύνασθαι αύτούς βλάψαι το ζώον μετ’ αύτοϋ 
άναστρεφομένους, ώς τάχα πληροϋσθαι το τής Γραφής, τό, Συμβοσκηθήσεται λύκος 
μετά άρνός· καί άλλοι οφεις καταγοητεύουσι, καί τούτους μεταχειρίζονται, καί 
αδηκτοι έξαυτών μένουσιν52. Τα ’ίδια περίπου γράφει καί ό Ματθαίος Βλάσταρης 
στο Σύνταγμά του53.

Συχνά, πάντως, άναφέρονται οΐ ύπήκοοι του ζωϊκοΰ βασιλείου σε 
κείμενα του κανονικού δικαίου στρεφόμενα κατά μάγων καί μάντεων. Στις 
Άποστολικες Διαταγές (ca. 38θ)54, στο πλαίσιο του καθορισμού ποιοι πρέπει νά 
γίνονται δεκτοί στην ’Εκκλησία ή ποια μέλη της πρέπει νά άποβάλλωνται, 
γίνεται μεταξύ άλλων λεπτομερής άπαρίθμηση των διαφόρων μορφών μαγείας 
καί μαντείας: (...) φυλαττόμενος έν συναντήσει λώβας οψεως ή ποδών ή ορνίθων 
ή γαλών ή επιφωνήσεων ή παρακροαμάτων συμβολικών, χρόνω δοκιμαζέσθωσαν, 
δυσέκνιπτος γάρ ή κακία· παυσάμενοι οΰν προσδεχέσθωσαν, μή πειθόμενοι δε 
άποβαλλέσθωσαν55 56.

Χώρος, δπου άνθοΰσε ή μαγεία ήταν ό 'Ιππόδρομος56- δεν είναι δύσκολο 
νά άντιληφθεΐ κανείς τον λόγο τής έντονης δραστηριότητας τών μάγων στον 
συγκεκριμένο τόπο. ’Ήδη άπό τήν πρώιμη έποχή τό άγώνισμα, πού συγκέντρωνε 
τό ένδιαφέρον τού κοινού, ήταν οί άρματοδρομίες. Οί οδηγοί τών αρμάτων τόσο 
έξ αίτιας τών έπάθλων δσο καί λόγω τής δόξας, πού συνεπαγόταν ή νίκη, τήν 
κυνηγούσαν με κάθε μέσο, θεμιτό ή άθέμιτο. Προσφιλέστερο άπό τά άθέμιτα 
μέσα ήταν ή άναζήτηση ενός μάγου, ό όποιος μέ θυσίες καί διάφορες μεθόδους 
έπικλήσεως τών δαιμόνων άνελάμβανε τήν υποχρέωση νά καταστήσει είτε τα 
άλογα τών άντιπάλων τού «πελάτη» του άνήμπορα νά τρέξουν γρήγορα είτε 
έκείνους τούς ίδιους άνίκανους νά οδηγήσουν μέ δεξιοτεχνία τό άρμα τους. 
’Ενδεικτική είναι ή μαρτυρία του ’Ιωάννη Χρυσόστομου: Καί τί δει λέγειν τάς 
μαγγανείας τάς έν τάϊς ίπποδρομίαις, τάς έν ταϊς τών θηρίων άμίλλαις57;

52. Ραλλης-Ποτλης, 3.204 (πβ. PG 137.1389Β)- βλ. τέτοιους έξορκισμούς στο A. Vassiliev, 

Anecdota graeco-byzantina, Μόσχα 1893 (άνατ. 1992), 330,334 κ.έ.
53. Ραλλης-Ποτλης, 6.358 (πβ. PG145.12C). Περί τοϋ Ματθαίου Βλάσταρη, βλ. Τρωιανος, Πηγές, 

§ 6.4.2,297-300· Π. Β. Παςχος, Ό Ματθαίος Βλάσταρης καί τό ύμνογραφικόν εργον του, Θεσσαλονίκη 
1978, δπου βιβλιογραφία.

54. Τρωιανος, Πηγές, § 2.1.2, 65-66.

55. Άποστολικαί Αιαταγαί, 8.32.11, έκδ. Μ. Metzger, Les Constitutions Apostoliques, τόμ. 1-3 
[SC, 320,329, 336], Παρίσι 1985-7, τόμ. 3, 238.35-39 (πβ. PG 1.1132Α).

56. Κουκούλες, ΒΒΠ 3, 122-123.
57. Ιωάννης Χρυσόστομος, 'Ερμηνεία εις τήν Α' προς Κορινθίους, 12 (PG 61.103).
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Πλούσιο ύλικό ώστόσο γιά τις ακολουθούμενες πρακτικές στο πεδίο τής 
μαγείας καί μαντικής προσφέρουν οί κανόνες τής Πενθέκτης Οικουμενικής 
Συνόδου (691/2)· ό κανόνας 61 περιέχει μεταξύ άλλων καί τα ακόλουθα: Οί 
μάντεσιν έαυτούς έκδιδόντες (...) ύπό τόν κανόνα πιπτέτωσαν τής εξαετίας. Τω αύτω 
δέ τούτω έπιτιμίω καθυποβάλλεσθαι δει καί τούς τάς άρκτους έπισυρομένους ή 
τοιαϋτα ζώα, προς παίγνιον καί βλάβην των άπλουστέρων, καί τύχην καί ειμαρμένην 
καί γενεαλογίαν καί τοιούτων τινών ρημάτων όχλον κατά τούς τής πλάνης λήρους 
φωνοΰντας, τούς τε λεγομένους νεφοδιώκτας καί γητευτάς καί φυλακτηρίους καί 
μάντεις™.

'Ερμηνεύοντας τον παραπάνω κανόνα ό ’Ιωάννης Ζωναράς παρέχει 
ένδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά μέ τό πώς εμπλέκονταν οί άρκοΰδες στην 
πρόβλεψη τού μέλλοντος: Καί ού μόνον τα είρημένα κωλύει γίνεσθαι ό κανών, άλλα 
τω αύτω έπιτιμίω ύποβάλλει καί τούς τάς άρκτους έπισυρομένους, ή τοιαϋτα ζώα, 
προς παίγνιον καί βλάβην τών άπλουστέρων. Καί γάρ βάμματα έξαρτώσιν αύτών, 
καί τρίχας κείροντες έξ αύτών διδόασιν γυναιξίν, ώς φυλακτήρια, καί ώς τάχα έν 
νόσοις, ή βασκάνοις όφθαλμοίς, λυσιτελεΐν τι δυνάμενα. Αί δέ ταΰτα ώς άναγκαΐα 
λαμβάνουσαι, μισθόν έκείνοις παρέχουσι, καί άξιοϋσι τα τέκνα αύτών τοίς νώτοις 
τοΰ θηρός έπιθέσθαι, ώς δη τινων κακών άποτροπής έσομένης εκ τούτου τοίς παισίν 
αύτών· (,..)58 59. Τις πληροφορίες αύτές συμπληρώνει ό Θεόδωρος Βαλσαμών60: 
"Αρκτους έπισύρειν λέγονται, οί καλούμενοι άρκτοτρόφον οΐτινες βάμματα έξαρτώσι 

κατά τής κεφαλής καί τοΰ όλου σώματος τοϋ ζώου, καί τρίχας κείροντες έκ τούτου, 
διδόασι ταύτας σύν τοίς βάμμασιν, ώς φυλακτήρια, καί ώς δυναμένας λυσιτελεΐν 
έν νόσοις, καί έν βασκάνοις όφθαλμοίς. "Αλλοι δέ τούς όφεις έγκολπιζόμενοι, οί καί 
’Αθίγγανοι λεγόμενοι, τον μεν, φασί γεννηθήναι εις ημέραν κακοποιόν, τον δ’ αΰ, 
εις αστέρα άγαθόν καί εύτυχίας, καί δυστυχίας γενησομένας άπαγγέλουσν (...)61. 
Τα παραπάνω έπαναλαμβάνονται μέ πολλές πρόσθετες λεπτομέρειες στο 
Πηδάλιον62, στην ερμηνεία τοΰ κανόνα 61 τής Πενθέκτης Συνόδου.

58. Ρ. Joannou, Discipline générale antique (ile-IXe s.) [Pontificia Commissione per la redazione 
del codice di Diritto Canonico Orientale, Fonti, Fascicolo 9], 1-2, Γκροτταφερράτα (Ρώμη), 
1962-3, τόμ. l/l, 196.19-197.6-17 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 2.442-443' PG 137, 717D-720A).

59. Ραλλης-Ποτλης, 2.443-444 (πβ. PG 137, 725ΑΒ).
60. Περί τοΰ Θεοδώρου Βαλσαμώνος, βλ. Τρωιανος, Πηγές, § 5.7.11, 263-268’ Β. Λεονταριτου, 

Θεοδώρου Βαλσαμώνος «Μελέτη χάριν τών δύο όφφικίων, τοΰ τε χαρτοφύλακος καί τοϋ 
πρωτεκδίκου» Ερμηνευτικό πόνημα ή σώρευση διεκδικήσεων;, στο Σπ. Τροιανος (έττιμ.), 
Κατευόδιον. In memoriam Nikos Oikonomides, ’Αθήνα 2008, 39-41, ιδιαίτερα σημ. 2.

61. Ραλλης-Ποτλης, 2.444-445 (πβ. PG 137, 720C-721A).
62. Αγάπιος Ιερομόναχος - Νικόδημός Μονάχος, Πηδάλιον, ’Αθήνα 199811, 272-275.
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Ζώα, τέλος, εμφανίζονται καί σέ συνταγές για την ανακάλυψη θησαυ
ρού63. ’Ενδεικτική δσο καί εντυπωσιακή είναι επιστολή του Φωτίου· με αύτήν 
ό πατριάρχης άπαντά σε ερώτημα μητροπολίτη ώς προς τό επιτίμιο πού θά 
έπρεπε νά επιβάλει σέ κάποιους, οί όποιοι, άναζητώντας θησαυρό, έσφαξαν 
καί έφαγαν ένα σκύλο, μέ τήν πεποίθηση οτι ή ένέργειά τους αύτή άποτελούσε 
τό μόνο άσφαλές μέσον γιά τήν άνεύρεση τού θησαυρού64!

Κτηνοβασία

Έγκαταλείποντας τον χώρο τών μαγικών ας έλθουμε στά «ού φωνητά 
των Βυζαντινών», δπως γράφει καί ό Φαίδων Κουκουλές65. Ό λόγος περί τού 
έγκλήματος τής κτηνοβασίας (bestialitas)66. Μέσα άπό μία επισκόπηση τής 
εξελικτικής πορείας τής έγκληματοποίησης τής πράξης, διαπιστώνεται οτι ή 
ρωμαϊκή έννομη τάξη δέν ένδιαφέρθηκε καθόλου γι’ αύτήν. ’Ένα τέτοιο λοιπόν 
κενό ήλθε νά καλύψει —δχι άκόμη ή πολιτεία— άλλά μία άρχαία τοπική σύνοδος, 
πού έγινε στήν ’Άγκυρα τό 31467 *, δηλαδή πριν τήν Α' Οικουμενική Σύνοδο (325). 
Σημειωτέον δτι στήν Παλαιά Διαθήκη68 ή κτηνοβασία είχε καταδικασθει στήν 
'Έξοδον69, στο Λευϊτικόν70 καί στο Δευτερονομίου71. Σύμφωνα δέ μέ τούς κανόνες

63. Κουκούλες, ΒΠΠ1/2,192 κ. έ.
64. B. Laourdas - L. Westerink, Photii Patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, 

τόμ. 1-3, Λιψία 1983-8, τόμ. 3,157.
65. Κουκούλες, ΒΠΠ 4, 515-517.
66. Κ. Πιτςακης, Σχετικά μέ τό έ'γκλημα τής κτηνοβασίας στό Βυζαντινό Δίκαιο: τρία 

ερμηνευτικά σημειώματα στις πηγές, Τιμητικός Τόμος Ί. Μανωλεδάκη, Άθήνα-Θεσσαλονίκη 2007, 
1275-1298, οπού πλούσια βιβλιογραφία· Θ. Γιαγκου - Γ. Πουλης, Πηγές τοΰ ’Εκκλησιαστικού Ποινικού 

Δικαίου μέ σχόλια καί βιβλιογραφία, Θεσσαλονίκη 20072, 340-349.
67. Π. Μενεβιςογλου, Ιστορική εισαγωγή είς τούς κανόνας της ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, Στοκχόλμη 

1990, 324-333.
68.1. Φούντας, 'Ερμηνεία Παλαι&ς Διαθήκης, τόμ. 1-7, ’Αθήνα 2004-2010, τόμ. 1, 472-473 καί 

τόμ. 3, 287-288, 299 καί τόμ. 5, 419.
69. "Εξοδος, έκδ. Α. Rahlfs, Septuaginta, τόμ. 1. Στουτγάρδη 1965, §22.18,124: Παν κοιμώμενον 

μετά κτήνους, θανάτω άποκτενειτε αύτούς.

70. Λευϊτικόν (έκδ. Rahlfs, Septuaginta), §18.23, 192: Καί προς παν τετράπουν ού δώσεις τήν 

κοίτην σου είς σπερματισμόν, έκμιανθήναι προς αύτό. Καί γυνή ού στήσεται προς παν τετράπουν 

βιβασθήναι, μυσαρόν γάρ έστι καί §20.15-16,194: Καί δς αν δω κοιτασίαν αύτοϋ έν τετράποδι, θανάτω 
θανατούσθω, καί τό τετράπουν άποκτενειτε. Καί γυνή, ήτις προσελεύσεται προς παν κτήνος βιβασθήναι 

αύτήν ύπ’ αύτοϋ, άποκτενειτε τήν γυναίκα καί τό κτήνος· θανάτω θανατούσθωσαν, ένοχοί είσιν.

71. Δευτερονόμιον (έκδ. Rahlfs, Septuaginta), §27.21, 334: ’Επικατάρατος ό κοιμώμενος μετά 
παντός κτήνους· καί έροϋσιν πας ό λαός Γένοιτο.
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1672 καί 1773, ή έν Άγκυρα Σύνοδος πρώτη άποδοκιμάζει έντόνως τούς ζωοφθόρους 
έπιβάλλουσα εκκλησιαστικό επιτίμιο μακρύς αποχής άπό την Θεία Κοινωνία —μέ 
μεγάλη δμως φιλανθρωπία για δσους ήσαν ή προϋπήρξαν λεπροί74. Οί κανόνες τής 
έν Άγκύρα Συνόδου μαζί μέ άλλους, καταδικαστικούς τού αδικήματος, τού Μεγάλου 
Βασιλείου75 καί Γρηγορίου Νύσσης76 —δχι δμως καί τις ψευδεπίγραφες Άποστολικές 
Διαταγές77 (ca. 380)— έπικυρώθηκαν άπό την Πενθέκτη ή έν Τρούλλω Οικουμενική 
Σύνοδο (692)78 έπί βασιλείας ’Ιουστινιανού Β' τού Ρινοτμήτου (685-695, 705-711), 
λαμβάνοντας έτσι κύρος κανόνων Οικουμενικής Συνόδου. Πλήν τούτων, περί τής 
κτηνοβασίας γίνεται λόγος καί σέ άλλα κανονικά κείμενα79. Πάντοτε ώστόσο οί

72. Κανόνες τής έν Άγκύρα Συνόδου 16: Περί των εις αλόγα πορνευσάντων. Περί των 
άλογευσαμένων ή καί άλογευομένων, όσοι πριν εικοσαετείς γενέσθαι ήμαρτον, πεντεκαίδεκα έτεσιν 
ύποπεσόντες κοινωνίας τυγχανέτωσαν τής εις τάς προσευχάς, είτα έν τή κοινωνία διατελέσαντες έτη 

πέντε, τότε καί τής προσφοράς έφαπτέσθωσαν. Έξεταζέσθω δέ αυτών καί ό έν τή ύποπτώσει βίος καί 
ούτως τυγχανέτωσαν τής φιλανθρωπίας. Εί δέ τινες κατακόρως έν τοΐς άμαρτήμασι γεγόνασι, την 

μακράν ύπόπτωσιν έχέτωσαν. °Όσοι δέ καί ύπερβάντες την ήλικίαν ταύτην καί γυναίκας έχοντες 

περιπεπτώκασι τω άμαρτήματι, πέντε καί εϊκοσιν ετεσιν ύποπεσόντες, κοινωνίας τυγχανέτωσαν 
τής εις τάς προσευχάς, είτα έκτελέσαντες πέντε έτη έν τή κοινωνία των εύχών, τυγχανέτωσαν τής 

προσφοράς. Εί δέ τινες καί γυναίκας εχοντες καί ύπερβάντες τον πεντηκονταετή χρόνον ήμαρτον, έπί 
τή έξόδω τού βίου τυγχανέτωσαν τής κοινωνίας., Joannou, τόμ. 1/2, 67.3-68.10 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 

3.53· PG 137,1168D-1169B).
73. Κανόνες τής έν Άγκύρα Συνόδου 17: Περί των εις άλογα καί δρρενας άποσαπέντων ή καί 

ετι σηπομένων. Τούς άλογευσαμένους καί λεπρούς όντας ήτοι λεπρώσαντας, τούτους προσέταξεν ή 
αγία σύνοδος εις τούς χειμαζόμενους προσεύχεσθαι, Joannou, τόμ. 1/2, 68.11-69.2 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 

3.56· PG 137,1173D-1174A).
74. Πιτςακης, Κτηνοβασία, 1275-1292.
75. Κανόνες Μ. Βασιλείου, 7, έκδ. Joannou, τόμ. 2,103.23-104.20 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 4.110’ PG 

138, 608ΑΒ) καί 63, ξγ’: Περί των έν άλόγοις παραπιπτόντων. Ό έν άλόγοις την έαυτοΰ άσέβειαν 

έξαγορεύων τον αυτόν χρόνον έξομολογούμενος παραφυλάξεται, Joannou, τόμ. 2, 147.17-21 (πβ. 

Ραλλης-Ποτλης, 4.220’ PG 138, 760Α).

76. Κανόνες Γρηγορίου Νύσσης, 4, έκδ. Joannou, τόμ. 2, 212.3-216.19 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 

4.308-311· PG 138, 868B-869C).
77. Άποστολικαί Διαταγα(, 6.11.8, Metzger, Les Constitutions, τόμ. 2, 326, 382 κ.έ. (πβ. PG 1, 

936 καί 984).

78. Σπ. Τρωιανος, Ή Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος καί τό νομοθετικό της έργο, ’Αθήνα 1992’ 
Π. Μενεβιςογλου, 'Ιστορική εισαγωγή εις τούς κανόνας τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, Στοκχόλμη 1990, 

276-301.
79. Ιωάννης Νηςτευτης, Κανονικόν, έκδ. Μ. Arranz, Ipenitenziali bizantini [Kanonika, 3], Ρώμη 

1993, 54 κ.έ., 62, 70 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 4.446· PG 138, 760Α)· Νικηφόρος Ομολογητής, Κανόνες, 29, 
Ραλλης-Ποτλης, 4.430 (nß.PG 100,857D)· Νικηφόρος Χαρτοφυλαξ, Άπόκρισις προς μοναχόν Μάξιμον, έκδ. 
P. Gautier, Le chartophylax Nicéphore, REB 27 (1969), 192.66-79 (πβ. V. BeneSeviî, ’Αποκρίσεις του
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επικρίσεις των Πατέρων τής ’Εκκλησίας ήσαν άκρως καυστικές- γράφει σχετικά ό 
’Ιωάννης Χρυσόστομος: Τίγάρ ήδιον, είπε μοι, γυναιξίν ή αρρεσι μίγνυσθαι; γυναιξίν 
ή ήμιόνοις; Άλλ όμως πολλούς εύρήσομεν γυναίκας μέν παρατρέχοντας, άλόγοις δε 
μιγνυμένους, καί άρρένων σώμασιν ένυβρίζοντας, καίτοι τα κατά φύσιν των παρά 
φύσιν ήδίω80.

Στο πολιτειακό δίκαιο ή πρόκληση αύτή του κανονικού νομοθέτη βρήκε 
ανταπόκριση στις Νεαρές του ’Ιουστινιανού81, ό όποιος στρέφεται γενικώς κατά 
των άσελγαινόντων με ποινή την έσχάτη τιμωρία82. Ή πρώτη πάντως ρητή 
διάταξη άπαντά στην ’Εκλογή των Ίσαύρων, όπου οί κτηνοβάτες απειλούνται 
με την ποινή τής άπότμησης του γεννητικοΰ οργάνου83. Ή διάταξη αύτή έπε- 
βίωσε καθ’ όλην την έπακολουθήσασα βυζαντινή περίοδο, έπαναληφθεΐσα 
αύτούσια στα νομικά κείμενα, μολονότι ούδεμία περίπτωση καταδίκης ή 
επιβολής ποινής για τό συγκεκριμένο αδίκημα μαρτυρείται84. Σχετικά πάντως 
με την άπότμηση ώς άπάδουσα προς τό εκκλησιαστικό πνεύμα ένας σχολιαστής 
τού Ματθαίου Βλάσταρη85 θά έπισημειώσει στο περιθώριο: ’Άδεκτόν μοι δοκεΐ 
τη ’Εκκλησία86, θυμίζοντας μία άλλη κρίση αποδοκιμασίας άπό ένα όμως περί

χαρτοφύλακος Νικηφόρου εις ερωτήσεις Μαξίμου μονάχου, VV 12 (1906), 521)· Νομοκάνων ΙΔ', 
14.2 έκδ. J. Pura, Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta, τόμ. 1-2, Ρώμη 1864-1868, τόμ. 
2 (άνατ. 1992), 635 (πβ. Ραλλης-Ποτλης, 1.334- PG 104, 969D-972A)· Ματθαίος Βλαςταρης, Σύνταγμα, 
Α.5, Ραλλης-Ποτλης, 6.78-79 (πβ. PG 144, 1057)- Κωνσταντίνος Αρμενοπουλος, ’Επιτομή Κανόνων, 5.3 
(PG 150, 144D-145A).

80. Ιωάννης Χρυςοςτομος, Ερμηνεία είς την προς 'Ρωμαίους, 9.4 (PG 60, 472)· πβ. τό yàp κατά 
φύσιν ήδύ, φησί Φαβωρίνος, ώσπερ αδθις τό παρά φύσιν καί βίαιον αλγεινόν- Γεώργιος Παχυμερης, 

Σύνταγμα των τεσσάρων μαθημάτων, έκδ. P. Tannery - R. Stéphanou, Quadrivium de Georges 
Pachymère, Βατικανό 1940, 5.

81. Novellae [Corpus Iuris Civilis III], έκδ. R. Schoell - G. Kroll, Βερολίνο 1895 (άνατ. 1972)], 
Νεαρά 77,381.10-383.7.

82. Τρωιανος, Ποινάλιος, 37, ιδιαίτερα σημ. 4.
83. ’Εκλογή, 17.39: Οί άλογευόμενοι ήγουν κτηνοβάται καυλοκοπείσθωσαν (Burgmann, 238.896). 

Βλ. Π. Παναγιωτακος, Σύστημα τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Έλλάδι ίσχύν αυτού, τόμ. 
Γ': Τό Ποινικόν Δίκαιον τής Εκκλησίας, ’Αθήνα 1962 (άνατ. Θεσσαλονίκη 1999), 617 σημ. 3, όπου 
σημειώνονται τά μεταγενέστερα τής Εκλογής νομικά κείμενα καί έπαναλαμβάνεται ή ποινή τής 
άποτμήσεως.

84. Πιτςακης, Κτηνοβασία, 1294-1298.
85. Σπ. Τρωιανος, Παρατηρήσεις στο Σύνταγμα κατά στοιχείον (στοιχ. Μ κεφ. 9) του Ματθαίου 

Βλάσταρη, Β' Διεθνές Συμπόσιο: Βυζαντινή Μακεδονία (Δίκαιο, θεολογία, Φιλολογία), Θεσσαλονίκη 
2003, 209-216.

86. Ραλλης-Ποτλης, 6.79 σέ υποσημείωση· Πιτςακης, Κτηνοβασία, 1257.
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μάγων κανόνα, οπού άναφέρεται: μη μέντοι θανατοϋν, ή άκρωτηριάζειν τα 
τούτων σώματα· ού γάρ ανέχεται τούτο εκκλησιαστική παιδεία καί νουθεσεία87.

Σιγή, ώστόσο, επικρατεί ώς προς την ποινική αντιμετώπιση των γυναι
κών, πού ύπέπεσαν στο αδίκημα88 89. Περί τής ύπό γυναικών τελέσεως τής 
πράξης ό Εύστάθιος Θεσσαλονίκης άναφέρει: πεπείραται γούν καί της τού νυν 
γένους γυνή κυνός εύγενοϋς έρωτι κατασχεθεΐσα καί χρωτιζομένη τω κακωΒ9, 
ενώ πολύ πριν ό Κλήμης ’Αλεξάνδρειάς εχει καταγγείλει δτι αί'γε άστειότεραι 
τούτων δρνεις ’Ινδικούς καί ταώνας Μηδικούς έκτρέφουσι καί συνανακλίνονται 
παίζουσαι, σικίννοις τέρασι γανύμεναι90. Πάντως μόνο σε μία ιδιωτική επεξεργα
σία τής ’Εκλογής (Ecloga ad Prochiron mutata)91, όπου προς συμπλήρωση τού 
ύφιστάμενου κενού καταγράφεται εθιμικό δίκαιο92 93, άναφέρεται: Γυνή άλο- 
γευομένη ξίφει τιμωρέϊσθω, φιλανθρωπίας δε άξιουμένη καταδουλούσθω93, 
ήτοι ή ένοχη κτηνοβασίας γυναίκα τιμωρείται μέ διά ξίφους θάνατο, άλλα 
παρέχεται εύχέρεια στον δικαστή διά φιλανθρωπίαν να επιβάλει ώς ποινή τήν 
καταδούλωση, τουτέστιν άπό ελεύθερη να ύποπέσει στήν τάξη των δούλων.

’Εγκλήματα περί τούς ποιμενικούς σκύλους

Πριν ολοκληρωθεί ή άναφορά στα περί τά ζώα εγκλήματα, άξίζει να 
γίνει σύντομη μνεία καί στον άχώριστο σύντροφο τού ποιμένος καί άγρυπνο 
φύλακα του ποιμνίου, στον ποιμενικό σκύλο94. Είναι γνωστό ότι ό κίνδυνος 
νά κατασπαραχθει ή ποίμνη άπό άγριο θηρίο, συνήθως λύκο, ήταν τότε πάρα 
πολύ μεγάλος καί φαινόμενο συχνό για κοπάδια άφύλακτα- γιά τόν λόγο αύτό 
καί ό Γεωργικός Νόμος προβλέπει άρκετές και αύστηρές ρυθμίσεις σε δ,τι άφορά 
στήν προστασία τού ποιμενικού σκύλου. ’Αναγράφεται, μεταξύ άλλων, δτι 
δποιος σκοτώνει ποιμενικό σκύλο χωρίς νά τό γνωστοποιήσει, μέ άποτέλεσμα

87. L. Goetz, Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denkmäler Altrusslands nebst Geschichte 

des russischen Kirchenrechts, Στουτγάρδη 1905 (άνατ. ’Άμστερνταμ 1963), 127, §7.
88. Πιτςακης, Κτηνοβασία, 1296-1298.
89. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαί εις τήν Όμηρου Ίλιάδα, τόμ. 4, 268.10-11.
90. Κλημης Αλεξάνδρειάς, Παιδαγωγός, 3.4, έκδ. Ο. Stähun, Clemens Alexandrinus [Die 

griechischen christlichen Schtriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 12, 15, 17, 39], Λιψία 
1905-1936, τόμ. 1, 253.21 (πβ. PG 8, 597A).

91. Τρωιανος, Πηγές, § 5.4.3,194-195.
92. Πιτςακης, Κτηνοβασία, 1298.
93. Ecloga ad Prochiron Mutata, 19.25, έκδ. C. Zachariae, Jus Graeco-Romanum, τόμ. 1-7, Λιψία 

1856-1884, τόμ. 4, 110.
94. Κουκούλες, ΒΒΠ 5, 317-318.
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νά άφανισθεΐ tò κοπάδι άπό τά θηρία, τιμωρείται ώς έξης: πληρώνει την τιμή 
του κοπαδιού καί επιπλέον την τιμή του σκύλου95. Όποιος πάλι δηλητηριάζει 
ποιμενικό σκύλο καταδικάζεται σέ εκατό ραβδισμούς καί πληρώνει τό διπλάσιο 
τής τιμής τού σκύλου- αν μάλιστα ό φόνος τού σκύλου έ'χει επιφέρει καί τήν 
άπώλεια τής ποίμνης, τότε ό δράστης πληρώνει τήν τιμή όλων των ζώων ώς 
αίτιος τής διαφθοράς τής τού κυνός φυλακής γεγονώς. Βέβαια ό νόμος έδώ κάνει 
μια παρατήρηση, αν δηλαδή ό σκύλος δεν είναι μεγάλης άντοχής, ώστε να 
παλεύει με θηρία (θηριομάχος), τότε ό δράστης ραβδίζεται καί πληρώνει μόνο 
τήν άξια τού σκύλου96. "Αν δε κατά τήν διάρκεια συμπλοκής δύο ποιμενικών 
σκύλων ό κύριος τού ενός στραφεί εναντίον τού ξένου ζώου με ξίφος ή ράβδο ή 
πέτρα, μέ άποτέλεσμα να τόν σκοτώσει ή να τον τυφλώσει ή νά του προκαλέσει 
όποιαδήποτε άλλη βλάβη, τότε οφείλει νά πληρώνει στον κύριό του τήν βλάβη 
καί έπιπλέον νά δέχεται δώδεκα ραβδισμούς97. Τύχαινε, ώστόσο, ό ποιμενικός 
σκύλος νά είναι τόσο δυνατός καί άγριος (δυνάστης), ώστε ερεθιζόμενος άπό 
τόν κύριό του καί έπιτιθέμενος εναντίον άλλων σκύλων νά τούς προκαλέσει 
βλάβη ή άκόμα καί τόν θάνατο- στήν περίπτωση αύτή ό κύριος ύποχρεούται 
στήν πληρωμή τής τιμής τού βλαβέντος ή άπολεσθέντος σκύλου καί, έπιπλέον, 
τιμωρείται μέ δώδεκα μαστιγώσεις98.

'Η σύντομη αύτή παρουσίαση άσχολήθηκε μέ τά κυριώτερα καί συχνότερα 
άδικήματα τού Βυζαντινού Δικαίου τά σχετικά μέ τά ζώα. 'Ωστόσο, έκτος άπό 
τις έκτεθεισες περιπτώσεις, τό δίκαιο είναι διανθισμένο καί μέ πλήθος άλλων 
διατάξων, άφιερωμένων σέ αύτά. Καί αύτό, άσφαλώς, δεν εκπλήσσει, άφού ή

95. Γεωργικός Νόμος, 55 (Medvedev, 117): Έάν κύνα ποιμένοντά τις φονεύσας ούχ όμολογήση 

άλλά γένηται θηρίων έφοδος εν τη μάνδρα, μετέπειτα 8ε διαγνωσθή ό φονεύς τού κυνός πάσαν τήν 

απώλειαν τής ποίμνης δοσάτω μετά καί τής τιμής τοϋ κυνός.
96. Γεωργικός Νόμος, 75 (Medvedev, 124): Ό διαφθείρων κύνα ποίμνης έπιτηδειότητι φαρμάκου 

λαμβανέτω μάστιγας έκατόν καί τό διπλάσιου τής τιμής τού κυνός διδότω τώ κυρίω αύτοΰ· εί δέ καί 
απώλεια τής ποίμνης γέγονεν, πάσαν τήν ζημίαν ό φονεύς διδότω ώς αίτιος τής διαφθοράς τής τοϋ 
κυνός φυλακής γεγονώς' μαρτυρείσθω δέ ό κύων καί, εί θηριομάχος ήν, ώς προείπομεν έστω' εί δέ 
απλώς καί ώς έτυχε, τυπτόμενος τήν τιμήν τοϋ κυνός διδότω καί μόνον βλ. στο Καραμπελας κ. ά., 

Πηγές Ιστορίας, 74, §111 (βλ. σημ. 25) τήν μετάφραση τοϋ χωρίου άπό τήν Έ. Παπαγιαννη.

97. Γεωργικός Νόμος, 76 (Medvedev, 124 app.crit): Έάν μαχομένων δύο κυνών ό τοϋ ένός κύριος 
δώση τώ άλλοτρίω μετά ξίφους ή καί μετά ράβδου ή καί μετά λίθου, καί έκ τής πληγής εκείνης τυφλωθή 

ή άποθάνη ή άλλο τι επικίνδυνον πάθη, τό άζήμιον τω κυρίω αύτοϋ ποιήτω ό φονεύς (Medvedev, 124), 
ή λαμβανέτω μάστιγας δώδεκα.

98. Γεωργικός Νόμος, 77 (Medvedev, 125): Έάν τις έχων κύνα δυνάστην καί κατεπαιρόμενον τούς 
σύννομους αύτοΰ ύπαγγρίση τόν κύνα τόν δυνάστην κατά των άσθενεστέρων καί συμβή κυλλωθήναι 

τινά ή άποθανεΐν, τό άζήμιον τω κυρίω αύτοΰ ποιήσας λαμβανέτω μάστιγας δώδεκα.
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ζωή τοΰ ανθρώπου, την εποχή εκείνη, ήταν άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τα ζώα 
καί γενικότερα μέ τήν φύση, άπό τήν οποία ή έντονη αστική ζωή έχει τόσο 
πολύ άπομακρύνει τον σύγχρονο άνθρωπο.



Ιωακείμ Αθ. Παπαγγελος

Η Κτηνοτροφία στην Χαλκιδική κατα τους Μέσους Χρονους

'Η παλαιότερη γνωστή μαρτυρία για ποιμενική κτηνοτροφία στην 
Χαλκιδική κατά τούς Μέσους Χρόνους προέρχεται άπό τό σιγίλλιον του 
Βασιλείου Α', τού 883, με τό όποιο εξασφάλισε τούς αθωνίτες μοναχούς άπό 
διοικητικές καί άλλες οχλήσεις. Ειδικότερα αναφέρει: (...) μηδέ καθώς έστιν τού 
Έρισσοϋ ή ενορία καί την έσω προς τώ τοϋ 'Άθωνος δρει είσέρχεσθαί τινας, μήτε 
ποιμένας μετά των ποιμνίων αύτών, μήτε βουκόλους μετά των βουκολίων αύτών, 
μήτε απλώς κτήνη τά οίαδήποτε (...)'. Από τήν διατύπωση τού αύτοκρατορικοΰ 
έγγραφου βγαίνει άβίαστα τό συμπέρασμα ότι ή αθωνική χερσόνησος ήταν 
τόπος στον όποιον ήδη τότε εισέρχονταν για βόσκηση αιγοπρόβατα (ποίμνια) 
καί αγέλες βοοειδών.

Παρά τήν βασιλική διαταγή, τό 908, ή χερσόνησος χρησιμοποιούνταν 
ήδη σαν νομαδικόν προάστειον καί εΐσπράττονταν άπό τήν μονή τού Κολοβού, 
ή οποία έμφανιζόταν σαν έπικυρίαρχος τής χερσονήσου, τέλη νομής για τα 
βοσκήματα των εισερχομένων κοπαδιών των γειτονικών χωριών1 2. Από τήν 
διατύπωση τού σχετικού κειμένου εξάγεται τό συμπέρασμα ότι τά γειτονικά 
χωριά είχαν άνεπτυγμένη κτηνοτροφία.

Τό 943 έγινε ό οριστικός διαχωρισμός τής γής τών Αθωνιτών καί 
των οίκητόρων τοϋ κάστρου Έρισοϋ3. Κατά τήν διάρκεια τών ζυμώσεων πού 
προηγήθηκαν, οί οίκήτορες τού κάστρου έπέμεναν νά μήν εμποδίζονται 
τά κτήνη αύτών εις καιρόν εθνικής έφόδου νά εισέρχονται για νά διασωθούν 
στήν άθωνική χερσόνησο4. Ή άπαίτηση αυτή δεν είναι πρωτότυπη, γιατί

1. Actes du Protettori, έκδ. D. Papachryssanthou, Παρίσι 1975, έγγρ. 1, στ. 15-17.
2. Ό.π., έγγρ. 2, στ. 25-27.
3. Ό.π., έ'γγρ. 6.
4. Ό.π., έ'γγρ. 5, στ. 55-60: Πλήν τοϋτο μόνον καί παρά των οίκητόρων τοϋ κάστρου καί ετι 

έζυγομαχείτο, περί τό μή κωλύεσθαι τυχόν τά κτήνη αύτών εις καιρόν εθνικής εφόδου, τη προφάσει
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την συναντούμε ώς δρο ήδη σέ έγγραφο του 941, μέ τό όποιο πωλήθηκαν 
οί αδέσποτες (κλασματικές) γαΐες τής χερσονήσου Κασσάνδρας: ωσαύτως 
μή δυναμένου μήτε σου κωλύειν τοίς βουλομένοις νέμεσθαι εις την παρά σοΰ 
έξωνηθεισαν γην■ ούτωσί γάρ ώρίσθη καί έτυπώθη έκάτερον μόνον τα σπειρόμενα 
ϊδια χωράφια έξουσιάζειν, την δε παντοίαν νομήν της νήσου καθώς είρηται είναι 
εις άμφοτέρους κοινήν, ού μόνον εις τούς έξωνησαμένους την τοιαύτην γην, άλλα 
καί εις τούς μή έξωνησαμένους καί διά την των εθνών περίστασιν καί έπιδρομήν 
καταφεύγοντας* 5. 'Η καταφυγή των ποιμνίων στίς χερσονήσους του ’Άθω και 
τής Κασσάνδρας, οϊ όποιες έχουν στενό καί ελέγξιμο ισθμό, σημαίνει δτι ή 
άναμενόμενη καταδρομή προερχόταν άπό βορρά καί προφανώς πρόκειται για 
βουλγαρικές καταδρομές.

Ή κρατική μέριμνα για την διάσωση των ποιμνίων, μέ τήν έξασφάλιση 
τής άκώλυτης εισόδου καί παραμονής τους στις άσφαλέστερες χερσονήσους 
του ’Άθω καί τής Κασσάνδρας, σέ περίπτωση έπιδρομής των εθνών, δέν 
μπορεί παρά να σημαίνει δτι ή κτηνοτροφία στήν Χαλκιδική τοϋ πρώτου 
μισού του 10ου αίώνος ήταν τόσο αξιόλογη ώστε ώφειλε τό κράτος νά τήν 
προστατεύσει. Σαφή άναφορά στήν εφαρμογή αύτής τής πρακτικής βρίσκουμε 
στο «Τυπικόν» τού Τζιμισκή, τού 972: Έπεί ουν προ χρόνων τινών διά τήν των 
εθνών έπιδρομήν εύρέθη τά κτήνη τής μεγάλης μονής εις τό ’Όρος είσελθόντα (ποια 
ήταν άραγε αύτή ή «μεγάλη μονή», τής όποιας τά ζώα βρίσκονταν εκτός τού 
’Άθω;) είδήσει των εν τή μεγάλη Λάβρα, προτρεπόμεθα μηκέτι τούτο γενέσθαι έκτος 
άνάγκης ή πάλιν έπιδρομής των εθνών- τό αυτό δέ καί παρά των λοιπών ηγουμένων 
παραφυλαττέσθω, ώστε μή ίδικώς είσάγειν αυτά. Περί δέ των συνήθως εις τό Όρος 
εισερχομένων κτηνών τη κοινή γνώμη τών γερόντων εις τήν αύτών προαίρεσιν 
τούτο ανατιθέμεθα, καν τε προαιρώνται έκκόψαι αύτά τοϋ μή είσάγεσθαι, καν 
τε μή6.

Άπό τήν άναφερθεΐσα τελευταία φράση τού Τυπικού διαπιστώνουμε δτι 
δέν ύπήρχε, τό 972, πάγια άπαγόρευση εισόδου ζώων στήν Αθωνική χερσόνησο.

τοϋ διαχωρισμού, τον μή είσέρχεσθαι καί περισώζεσθαι εις τό τοιοϋτον "Ορος- καί περί τούτον iva 

οίκονομηθή, μανδρία δέ μή ποιειν αύτούς μήτε μελισσουργεία, αλλά μηδέ άδειας ού'σης άνευ είδήσεως 
τών μοναχών είσάγειν τά κτήνη αύτών. Μεγάλως γάρ εις τούτο οί μοναχοί παρενοχλοϋνται (...).

5. Actes de Lavra, τόμ. 1, έκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos - D. Papachryssanthou, Παρίσι 
1970, έ'γγρ. 2, στ. 29-35 (στό εντός κειμένου παρατιθέμενο απόσπασμα έ'χει άποκατασταθει ή 
ορθογραφία) καί έ'γγρ. 3, στ. 12-16- βλ. έπίσης, στον ίδιο τόμο καί τό —προφανώς πλαστό— 
έγγραφο appendice VI (του «940»), στ. 15-19.

6. Actes du Prôtaton, έ'γγρ. 7, στ. 132-136.
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Άπ’ εναντίας ήταν συνήθης πρακτική ή εισαγωγή «κτηνών», άλλα μετά άπό 
τήν κατά περίπτωση έγκριση κεντρικού ’Αθωνικού συλλογικού οργάνου. Με 
ειδική διάταξη του ΤυπικοΟ τού 972 επετράπη στήν Λαύρα νά έχει ένα ζευγάρι 
βοών για τήν λειτουργία του ζυμωτηρίου της7.

"Αν καί οΐ μαρτυρίες για τήν κτηνοτροφία στήν Χαλκιδική είναι τόσο 
παλαιές, οί άντίστοιχες για τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι ελάχιστες. 
Στο κείμενο Ύποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας τοϋ όσιου Αθανασίου, που 
συντάχθηκε περί τό 970, άναφέρεται δτι: χρώμεθα δε εν ταύταις ταΐς ήμέραις 
(= κατά τις δεσποτικές εορτές άπό της πασχαλίας μέχρι των αγίων πάντων) καί 
ιχθύων εί τύχοι καί τυρού καί ώοΰ, πίνομεν δε τα άριστα τρία8. Θεωρώ ότι τό εϊ τύχοι 
άναφέρεται στούς ιχθύς, τών όποιων ή παρουσία στο τραπέζι ήταν θέμα τύχης 
καί καλής ψαριάς. Απ’ εναντίας τό τυρί καί τα ώά θεωρούνται εξασφαλισμένα. 
Από πού άραγε, άπό τά μετόχια ή άπό τήν επιτόπια παραγωγή;

’Αντίστοιχη δίαιτα προβλέπεται για τό Δωδεκαήμερο τών Χριστουγέννων 
καί για τις δεσποτικές εορτές άπό τών άγιων άποστόλων έως τοϋ αγίου Φιλίππου9. 
Βλέπουμε λοιπόν δτι ή πολύ διαδεδομένη σήμερα διαιτητική δοξασία, δηλαδή 
ή αποφυγή καταναλώσεως τυρού παραλλήλως μέ τό ψάρι, δέν επηρέαζε 
ουδόλως τήν καλογερικήν δίαιτα. Στήν Ύποτύπωσιν δίδονται διατροφικές 
οδηγίες καί για τις έβδομάδες τής Τυρινής καί τής άποτυρώσεως10.

Άπό τό προαναφερθέν κείμενο συμπεραίνουμε δτι τό τυρί άποτελοΰσε 
σημαντικό μέρος τής διαίτης τών πρωίμων άθωνιτών μοναχών. ’Αλλά 
στο Τυπικόν τού όσιου ’Αθανασίου (συνετάγη μεταξύ τών ετών 973-975) 
έπισημαίνεται: Περί Sé προβάτων ή αιγών περιττόν ώήθην σημάναι, ώς πάντη 
ανοίκειον μοναχοις καί μάλιστα τοίς έν ό'ρεσι καθεζομένοις τήν τούτων κτήσιν 
ηγούμενοι11. Πού τό εύρισκαν όμως τό τυρί; Μία ουσιαστική πηγή πρέπει νά 
ήταν τά συνήθως εις τό ’Όρος εισερχόμενα κτήνη, τά άναφερόμενα στο Τυπικόν 
τού Τσιμισκή. Για τό είδος τών κτηνών αύτών δέν έχουμε πληροφορίες, άλλα 
παρά τις αυστηρές άπαγορευτικές διατάξεις, λίγα χρόνια άργότερα, καί προ 
τού 1045, πολλά τών μοναστηρίων έκτήσαντο πρόβατα καί αίγας, ή δε Λαύρα τοϋ 
κΰρ ’Αθανασίου καί βόας12. Θά πρέπει λοιπόν νά θεωρηθή ώς πολύ πιθανόν δτι

7. Ό.π., έ'γγρ. 7, στ. 137-138.
8. Ρη. Meyer, Die Haupturkunden ßr die Geschichte der Athosklöster, Λιψία 1894,137, στ. 1-3.

9. Ό.π., 137, στ. 22-24 καί 16-21 άντιστοίχως.
10. Ό.π., 137, στ. 24-26.
11. Ό.π., 121, στ. 19-21.
12. Actes du Prôtaton, εγγρ. 8, στ. 80-81.
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τα οκτώ κολίκια τυρού13, τα όποια ύπεσχέθη να παραχωρεί ή Λαύρα έτησίως, 
τό 1030, στον ’Αθανάσιο των Βουλευτηρίων, προέρχονταν από την παραγωγή 

της.
Τα κολίκια, ώς μονάδα μετρήσεως του τυρού, δέν είναι γνωστά. Προφανώς 

ή ονομασία προέρχεται από τό κυκλοτερές σχήμα τους καί θά μπορούσε νά είναι 
κάτι σαν τά γνωστά στρογγυλά λαδοτύρια τής Λήμνου. Όμως, σέ πολλά άπό 
τα παλιά χωριά τής Χαλκιδικής, άκόμη καί σήμερα ονομάζουμε «κλίκι (τό)» 
(= κολίκιον) τό ψωμί πού πλάθεται άπό ένα μακρό, σχοινόμορφο τεμάχιο ζύμης, 
τό όποιο περιελίσσεται σπειροειδώς14. Παρόμοιο σχήμα έχει και τό «κλικάρι» 
(= κολικάριον), σπειροειδές κερί μεγάλου μήκους, πού χρησιμοποιείται στις 
άγρυπνίες τής Μεγάλης Πέμπτης καί Παρασκευής σέ χωριά τής Χαλκιδικής.

Τό 1045, κατά τις διαβουλεύσεις για τήν σύνταξη τού νέου άγιορειτικού 
Τυπικού, ό ήγούμενος τής Λαύρας τήν μέν των προβάτων έξέωσιν κατεδέξατο, 
άγελαίας 8έ βοϋς κεκτήσθαι έν τόπω ίδιάζοντι καί άπωκισμένω εις παραμυθίαν 
των ασθενών καί ταλαίπωρων γερόντων ήτεΐτο. Τό αϊτημά του έγινε δεκτό διότι 
ολοι καταλάβαιναν ώς άδύνατόν εστιν έπτακοσίους μοναχούς εκ μόνου ιχθύος 
διατρέφεσθαι (...), καί τετύπωται μήκοθεν πάντων των μοναστηρίων ύπάρχειν 
τάς ρηθείσας βοϋς ώς άπό μιλιών ιβ', καί παρά μοναχών αύτάς νεμεσθαι, καί 
μή τό σύνολον τοίς μοναστηρίοις πλησιάζειν15. Οί διατυπώσεις αύτές πιθανώς 
νά ύποδηλώνουν κρεοφαγία στην Λαύρα τού 11ου αίώνος, σίγουρα ό'μως 
άναφέρονται στην κατανάλωση βοΐου γάλακτος, τουλάχιστον άπό τούς 
άσθενείς καί άπό τούς ταλαιπώρους γέροντας. ’Επί πλέον, μέ τό ’ίδιο Τυπικό, 
τά ζεύγη τών βοών για τό ζυμωτήριο τής Λαύρας αύξήθηκαν σέ τέσσερα, 
άλλα άπαγορεύθηκε ρητώς στήν Μονή νά χρησιμοποιεί βόδια για άρωση καί 
σπορά16.

Μέ τό ίδιο Τυπικό, τού 1045, καί μέ τήν σύμφωνη γνώμη τού Πρώτου καί 
τών λοιπών απάντων γερόντων, επετράπη στήν μονή Βατοπεδίου νά χρησιμοποιεί 
ένα ζεύγος βοών εις τήν ύπηρεσίαν τής ζύμης τού άρτου τών αδελφών17.

13. Actes de Lavra, τόμ. 1, έ'γγρ. 27, στ. 20.
14. Για τό «κολλίκιον», βλ. καί Εμ. Κριαρας, Λεξικό τής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους 

γραμματείας, τόμ. Η', Θεσσαλονίκη 1982, 232.
15. Actes du Prôtaton, έ'γγρ. 8, στ. 78-93. Στο κτητορικό έ'γγραφο τής μονής Ξενοφώντος, 

του 1089 (Actes de Xénophon, έκδ. D. Papachryssanthou, Παρίσι 1986, έγγρ. 1, στ. 175) σημειώνεται: 
θυλικά ζώα μή είσερχεσθαι εντός τής μονής, περιορισμός πού, πιθανότατα, υπονοεί ότι τά ζώα 
έ'βοσκαν καί πολύ κοντά στο κτηριακό συγκρότημά της.

16. Actes du Prôtaton, έ'γγρ. 8, στ. 93-97.
17. Ό.π., έ'γγρ. 8, στ. 97-99.
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Μέ χρυσόβουλλο του 1082 επετράπη καί στην μονή Βατοπεδίου, τα έν 
τω μεταξύ αύξηθέντα δύο ζευγάρια της μονής καί τάς αγελαίας βοϋς νέμεσθαι 
άκωλύτως έν τω ’Όρει έως αν καί εις το λοιπόν 'Όρος τα ζώα ταϋτα, ήγουν τα τής 
μονής τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου18.

Το 1304 παραχωρήθηκαν στην Λαύρα νομαδιαίες γαΐες στην περιοχή τού 
Λογγοϋ (σήμερα Συκιά Χαλκιδικής) προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί τα 
ζώα τής Μονής, τα όποια εύρίσκονται εντός τοΰ τοιούτου ορούς (= τού ’Άθωνος) 
καίπερ ενι αλυσιτελές καί άσύμφερον καί έκτος τάξεως τοΰ τυπικού αυτών19. Καί 
ένα μέρος τών γαιών αύτών τό έχει στήν κατοχή της ακόμη καί σήμερα ή 
Λαύρα20, άλλα ή παράδοση τών μεγάλων (τουλάχιστον) ζώων στον Άθω δέν 
διεκόπη. Μέχρι τήν δεκαετία τού 1960, τα μεγάλα ξύλα τα έσερναν έλκυστήρες 
βόες για να τα βγάλουν άπό τά ξυλευόμενα άγιορειτικά καστανεοδάση, καί 
μέχρι τό 1975 ό Κυριάκος ό Λαζός, άπό τά γειτονικά Νέα Ρόδα, κάθε τόσο ήταν 
σέ άπέλαση, τιμωρούμενος άπό τήν 'Ιερά Κοινότητα για τις άγροζημίες πού 
προξενούσαν στούς κελλιωτικούς μπαξέδες τά άδεσπότως βόσκοντα ταυριά 

του.
Πόσα ζώα περιελάμβανε ή περιουσία μιας άγιορειτικής μονής; Μία 

καλήν εικόνα μάς δίδει τό κτητορικό έγγραφο τής μονής Ξενοφώντος, τού 
1089: ζευγάρια ιδ', τά εύρισκόμενα νΰν ζώα τής μονής καί τά κτηθέντα παρά 
σοϋ (= τού δευτέρου κτήτορος), ήγουν άλογα καματηρά καί άργά μετά καί τών 
όνικών εκατόν, βουβάλια εκατόν τριάκοντα, άγελάδια έκατόν πεντήκοντα, πρόβατα 
καί αίγίδια δυσχίλια21. Ό αντίστοιχος κατάλογος τοΰ 1247, τής μικρασιατικής 
μονής τής Βορεινής μάς συμπληρώνει τήν εικόνα για τό ζωϊκό κεφάλαιο 
μιας βυζαντινής μονής: άμάξια έννέα- ζευγάρια βοεικά καί βουβαλικά δεκαπέντε 
αργά· άλογα φορβάδες οκτώ· όνικά άρρενα καί θήλεια δεκαπέντε, ύπόσελα δύο· 
μοχθηρά (= χοίροι) τριακόσια· άγελάδια μικρά μεγάλα έβδομήκοντα· βουβάλια 
άργά πεντήκοντα· άλογα σαγμάρια βορδόνια πέντε· πρόβατα χίλια πεντακόσια καί

18. Actes de Vatopédi, τόμ. 1, έκδ. J. Bompaire - J. Lefort - V. Kravari - Ch. Giros, Παρίσι 2001, 

εγγρ. 11, στ. 30-31.
19. Actes de Lavra, τόμ. 2, έκδ. P. Lemerle - A. Guillou - N. Svoronos - D. Papachryssanthou, 

Παρίσι 1977, έγγρ. 97, στ. 2-6.
20. Πρόκειται για τό μετόχι του Μαραθιά, νοτίως τού Πόρτο-Κουφό, στήν άκρη τής 

Σιθωνίας, τό όποιο αποτελεί μέρος του κτήματος πού όριοθετεΐται μέ τό Actes de Lavra, τόμ. 2, 
εγγρ. 97, στ. 36-44. Τήν έφαρμογή τής όριοθετήσεως βλ. I. Α. Παπαγγελος, Το τέλος τής Τερώνης, 
«Λώρον». Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Νίκο Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006,178-179.

21. Actes de Xénophon, εγγρ. Ι,στ. 153-155.
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ή τών πιστικών άπασα χρειώδης άκολουθία· μελίσσια έν διαφόροις τόποις ώσεί 
διακόσια22.

Τα συνήθη ζώα για τα όποια έδειχνε ενδιαφέρον τό κράτος κατά τον 
11ον αιώνα, άναφέρονται στο χρυσόβουλλο του Νικηφόρου Βοτανειάτου, 
του 1080, με τό όποιο άπήλλαξε τούς παροίκους τής μονής Βατοπεδίου άπό 
πλήθος φορολογικών ύποχρεώσεων. Μεταξύ αύτών συμπεριλαμβάνεται 
καί ή απαλλαγή άπό τήν ύποχρέωση συμμετοχής στήν αγορά μουλαρίων, 
μεσομουλάρων, βορδωνίων, μεσοβορδώνων, ίππων, παριππίων, όνοκηλωνίων, 
όνοθηλών, φορβάδων, βοών εργατικών καί άγελαίων, χοίρων, προβάτων, αιγών, 
βουβάλλων, κυνών λαγκωνικών ή ποιμενικών, λαγωών, έλάφων καί λοιπών 
τετραπόδων, χηνών, νηττών, κύκνων, ταώνων, γερανών, περδίκων, φασσιανών, 
κατοικίδιων ορνίθων, καπώνων, περιστερών, ώών παντοίων23.

Στις άρχές τού 12ου αίώνος 300 οικογένειες Βλάχων, μέ τά κοπάδια 
τών προβάτων τους24, ήσαν έγκατεστημένες στό "Αγιον Όρος, προσφέρουσες 
ποικίλες ύπηρεσίες στούς μοναχούς, έκτος άπό τά τυρία, τα γάλατα καί τά μαλία25. 
Μέ παρέμβαση τού αύτοκράτορος Αλεξίου του Α' οί Βλάχοι έκδιώχθηκαν καί 
μέ τήν πάροδο τών αιώνων τά μοναστηριακά κοπάδια άπομακρύνθηκαν άπό 
τό Όρος. Μέ τήν προαναφερθεΐσα διήγηση περί τών Βλάχων, μάς δίδεται ή 
πρώτη γνωστή πληροφορία για τήν έμφάνιση «βλάχικων» κοπαδιών στήν 
Χαλκιδική. Οί κλιματολογικές, χλωριδικές καί γεωμορφολογικές συνθήκες 
τής Χαλκιδικής εύνοούσαν τήν ανάπτυξη τής έπιχώριας κτηνοτροφίας καί 
προσείλκυαν (καί συνεχίζουν να προσελκύουν) τήν κατ’ έτος παρουσία τής 
λεγομένης βλάχικης κτηνοτροφίας, κατά τό θερινό εξάμηνο.

Σέ έγγραφο τού 1321 άναφέρεται ήδη ή παρουσία εισερχομένων καί 
έξερχομένων ζώων στήν χερσόνησο Σιθωνία, τά όποια έπλήρωναν δικαίωμα 
βοσκής είσπραττόμενο για τήν οικονομία τού Μιχαήλ Σαβέντζη26. Ή φράση 
εισερχομένων καί έξερχομένων ζώων μοΰ δημιουργεί τήν έντύπωση οτι τό 
τέλος άφοροΰσε τό δικαίωμα διελεύσεως τών ποιμνίων άπό τόν ισθμό τής 
Σιθωνίας, λαμβανομένου ύπ όψιν δτι ή οικονομία τού Σαβέντζη έκτεινόταν

22. Actes de Vatopédi, τόμ. 1, εγγρ. 15, στ. 288-291.
23. Actes de Vatopédi, τόμ. 1, εγγρ. 10, στ. 35-39. Σε χρυσόβουλλο του 1086 γίνεται 

διαχωρισμός ορνίθων άγριων ή χειροήθων- Actes de Lavra, τόμ. 1, εγγρ. 48, στ. 33.
24. Βλ. Meyer, δ.π., 164, στ. 35, καί για τό ζήτημα τών Βλάχων τό κεφάλαιο «Διήγησις 

μερική τών επιστολών ’Αλεξίου βασιλέως καί Νικολάου πατριάρχου, γενομένη κατά διαφόρους 
καιρούς», 163-170.

25. Ό.π., 163, στ. 18-19.
26. Actes de Xénophon, εγγρ. 15, στ. 25.
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στα δίκαια τής Ψαλίδος καί των Φουρνιών, δηλαδή σέ δλο τό πλάτος τού 
ισθμού. ’Άλλωστε είναι γνωστόν οτι τα μεγάλα ποίμνια έπλήρωναν κάποιο 
τέλος διελεύσεως κατά τις εποχικές μετακινήσεις τους (π.χ. για την διακίνηση 
των βατοπεδινών προβάτων άπό τήν Όρμύλια στα θερινά βοσκοτόπια τής 
’Ανατολικής Μακεδονίας)27, τέλος τό όποιο δεν άποτελοϋσε απλώς μία 
φοροεισπρακτική τακτική, άλλα άποσκοποθσε στήν άποζημίωση καί των 
πραγματικών ζημιών, τις όποιες προξενούσαν τά διερχόμενα ποίμνια στήν 
φυσική χλωρίδα καί στις καλλιέργειες επί τοϋ άξονος διελεύσεως. Άπό 
δ,τι είναι γνωστό, ή άνωτέρω άναφορά του 1321 περί εισερχομένων καί 
έξερχομένων ζώων άποτελεΐ τήν παλαιότερη πληροφορία για τά έποχικώς 
έρχόμενα μεγάλα ποίμνια στα χειμαδιά τής Σιθωνίας, πρακτική ή όποια 
συνεχίζεται συστηματικά μέχρι καί σήμερα.

Σχετικό μέ τήν εποχική διακίνηση τών ποιμνίων πρέπει να είναι καί τό 
άναφερόμενο στήν περιοχή τής Ψαλίδος, τό 1312, τοπωνύμιο Βλαχομάνδρι28. 
Πρέπει να ληφθή ύπ δψιν οτι άκόμα καί σήμερα στήν Χαλκιδική, τούς έποχικώς 
διακινουμένους κτηνοτρόφους τούς άποκαλοΰμε Βλάχους, άσχέτως γλώσσας 
καί καταγωγής. Καταγράφονται όμως μονίμως εγκατεστημένοι Βλάχοι 
στήν Χαλκιδική (στα Ρεβενίκια, σήμερα Μεγάλη Παναγία) ήδη τό 1271 ένας 
κτηνοτρόφος29, καί τό 1275 μία ομάδα μή προσδιοριζόμενου άριθμού μελών30. 
Τό 1300 άναφέρεται τό τοπωνύμιο «τά τών Βλάχων μνημεία»31, στα όρια τού 
χωριού τής Αγίας Εύφημίας τής Καλαμαρίας (σήμ. μεταξύ Βασιλικών καί 
Περιστεράς). Τό 1318 συναντούμε τούς Γεώργιο Βλάχο καί Μιχαήλ Βλαχόπουλο, 
εγκατεστημένους στο Στόμιον τής Καλαμαρίας (σήμ. Νέα Καλλικράτεια)32 καί

27. I. Α. Παπαγγελος, Ή ιστορία (τής Όρμύλιας), Όρμύλια, 'Ιερό κοινόβιο Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου, ’Αθήνα 1992,44- Actes de Vatopédi, τόμ. 2, έκδ. J. Lefort - V. Kravari - Ch. Giros - K. Smyrus, 

Παρίσι 2006, έγγρ. 78 (τοΰ 1332) καί σχόλια στήν σ. 83- βλ. ακόμη Actes de Hilandar, I. Actes Grecs, 
έκδ. L. Petit - B. Korablev, Αγία Πετρούπολις 1911, έγγρ. 65 (τοΰ 1321), τό όποιο επαναλαμβάνει 
πρόσταγμα τοΰ Ανδρονίκου Β', περί άπαλλαγής τής μονής Χελανδαρίου άπό τήν ύποχρέωση 
καταβολής τελών κατά τήν διακίνηση τών ποιμνίων της (πρόβατα καί λοιπά ζώα).

28. Actes de Xéropotamou, έκδ. J. Bompaire, Παρίσι 1964, έγγρ. 16, στ. 231.
29. Actes de Saint-Pantéléèmôn, έκδ. P. Lemerle - G. Dagron - S. Cirkoviî, Παρίσι 1982, έγγρ. 9 (τοΰ 

1271;), στ. 32-33: Γεώργιος ό Βλάχος έχει (...) σφακτά πεντήκοντα, προφανώς είναι κτηνοτρόφος.
30. Actes de Xéropotamou, έγγρ. 10 (τοΰ 1275), στ. 32-34: έτερον μετόχων ό προκατειχεν ή μονή 

(Ξηροποτάμου) τό έν τω κατεπανικίω της 'Ρεβεννικείας διακείμενον, τά Πινακρά μετά καί τών έν αύτώ 

προσκαθημενων Βλάχων, εις ύπέρπυρα είκοσι τέταρτον.

31. Actes de Lavra, τόμ. 2, έγγρ. 90, στ. 66.
32. Actes de Xénophon, έγγρ. 12, στ. 9 καί 11.
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tò 1338 άπογράφεται στα Ψαλιδόφουρνα (περιοχή Νικήτης), περί τόν πύργον 
τής μονής, κάποιος Κωνσταντίνος ’Ανατολικός, ό λεγόμενος Βλάχος33.

Τα εισοδήματα άπό τό δικαίωμα βοσκήσεως των εισερχομένων ξενο- 
χωριτών ζώων στα λιβάδια (έννομιον) καί στα βουνά (όρειατικόν) του Αογγού 
(σήμ. Συκιά τής Σιθωνίας) είχαν παραχωρηθή στήν Μεγίστη Λαύρα, με 
βασιλικό πρόσταγμα34 έκδοθέν μεταξύ των ετών 1300 καί 1321. Αύτό σημαίνει 
οτι ή συνεχιζόμενη καί σήμερα πρακτική τής παραχειμάσεως ξένων ποιμνίων 
στήν περιοχή τής Συκιάς, άνάγει τις καταβολές της τουλάχιστον στήν εποχή 
αύτή.

'Η κτηνοτροφία άποτελούσε μία σημαντική άπασχόληση τών κατοίκων 
τής Χαλκιδικής κατά τούς Μέσους Χρόνους. Έκτος άπό τα βοοειδή, τά 
όποια χρησιμοποιούνταν κυρίως για τήν άρωση, μνημονεύεται καί ή 
ύ'παρξη πολλών μικροκοπαδιών αιγών καί προβάτων κατά τόν 14ον αιώνα. 
Τό 1321, π.χ., άπογράφηκαν στήν περιοχή τής σημερινής Νικήτης οκτώ 
κοπάδια αιγών, άποτελούμενα άπό 8,100, 30, 50, 50, 25, 25, καί 25 κεφάλια35. 
Έπί πλέον άναφέρεται καί ένα κοπάδι μέ 50 πρόβατα36. Αντιστοίχως στον 
προαναφερθέντα Λογγό, τό ’ίδιο έτος 1321, άναφέρονται δύο κοπάδια πρόβατα, 
μέ 10 καί 15 κεφάλια37, καί ένδεκα κοπάδια γίδια, μέ 100, 50, 40, 40, 10, 30, 
30,10, 20, 40 καί 6 κεφάλια άντιστοίχως38. Από τήν μελέτη τών άγιορειτικών 
άπογραφικών πράξεων δημιουργείται ή εντύπωση δτι τά μοναστηριακά 
κοπάδια άποτελούνταν κυρίως άπό πρόβατα, ένώ οί μοναστηριακοί πάροικοι 
πού είχαν ποίμνια, συνήθως είχαν μικροκοπάδια αιγών. Καταγράφονται καί 
κάποιες περιπτώσεις παροικικών κοπαδιών αιγοπροβάτων39.

Οί τυροκομικές πληροφορίες άπό τήν Χαλκιδική είναι ελάχιστες. Έκτος 
άπό τήν προαναφερθεΐσα πληροφορία τού 1030 γιά τά κολίκια τυροϋ, έχουμε

33. Actes de Xénophon, έ'γγρ. 25, στ. 106. Πιθανώς να πρόκειται για περίπτωση μονίμως 
έγκατασταθέντος κτηνοτρόφου. Στά Πρακτικά τών άπογραφών τών μοναστηριακών παροίκων 
συμπεριλαμβάνονται καί αρκετοί άλλοι μέ τό επίθετο «Βλάχος» ή παράγωγά του.

34. Actes de Lavra, τόμ. 2, εγγρ. 109, στ. 985-987: διά μεσιτείας τοΰ τιμιωτάτου έν μοναχοΐς κΰρ 

Μύρωνος έκείνον βλ. καί έ'γγρ. 97, στ. 2.
35. Ό.π., έ'γγρ. 109, στ. 519. Actes de Xénophon, εγγρ. 15, στ. 1,10, εγγρ. 16, στ. 6, 7,10,12, 

14, άντιστοίχως.
36. Actes de Xénophon, έ'γγρ. 16, στ. 8.
37. Actes de Lavra, τόμ. 2, έ'γγρ. 109, στ. 498 καί 499.
38. Ό.π., στ. 501-516.
39. Ό.π., έ'γγρ. 109, στ. 361, στά Δρυμόσιτα (= "Αγιος Παντελεήμων) ό ’Ιωάννης ό Βούλγα

ρος είχε καί αίγιδοπρόβατα ξ· βλ. ένδεικτικώς καί άλλες έπτά παρόμοιες περιπτώσεις παροίκων 
τής Λαύρας, στο ίδιο έγγραφο, στ. 444, 705, 755, 777, 850, 855, 903.
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καί δυο άλλες πού αφορούν άδελφάτα. 'Η πρώτη, τού 1381, αφορά τον Μανουήλ 
Δοβλυτζινόν καί περιλαμβάνει τυρού λίτρας πεντήκοντα40 καί ή άλλη, τού 1388, 
από την Πορταριά τής Καλαμαρίας περιλαμβάνει μυζίθρας λίτρας τριάκοντα41.

'Ένας, έπωνυμούμενος Τυροκόμος, ύπήρχε στον Αογγό προ τού 132 1 42. 
Έπί πλέον ή άναφορά τού 1338 σε κάποιον Γεώργιο Τυρέα ευρισκόμενο στο 
Στόμιο43 (σήμ. Νέα Καλλικράτεια), θά πρέπει νά σημαίνει δτι πρόκειται για 
κάποιον τυροκόμο ή άπόγονο τυροκόμου.

Μέχρι καί την δεκαετία τού 1960, τα βόδια άποτελοΰσαν κεφάλαιο ζωτικής 
σημασίας γιά τούς άγρότες τής Χαλκιδικής, οί όποιοι τά χρησιμοποιούσαν ώς 
έλκυστήρες γιά την άρωση καί τις άλλες εργασίες τους. ’Από τό κτητορικό τής 
μονής Ξενοφώντος (1089) πληροφορούμαστε δτι ή μονή κατείχε δεκατέσσερα 
ζευγάρια, στα όποια προστέθηκαν καί έκατόν πενήντα άγελάδια44. 'Υποθέτω δτι 
ένα μέρος άπό αύτά τά ζώα βρισκόταν στά μετόχια τής μονής καί τά ύπόλοιπα 
βρίσκονταν στήν εγγύς περιοχή της. Μεγάλος αριθμός μοναστηριακών 
παροίκων κατείχε άρωτριώντα βόδια σε ζευγάρι (ονομαζόμενοι ζευγαρατοι45), 
ή σε μισό ζευγάρι (ονομαζόμενοι βοί'δάτοι) ή άργά ή σύμμοσχα άγελάδια.

Πολλές φορές, παράλληλα μέ τά βόδια άναφέρονται καί τά βουβάλια, τά 
όποια, μέ άγνωστη συχνότητα, χρησιμοποιούνταν καί ώς έλκυστήρες, όπως 
καί τά βόδια. Στήν Σαρανταρέα τής Καλαμαρίας (σήμ. Ταγαράδες), τό 1321, ό 
πάροικος τής Λαύρας Γεώργιος, υιός τού ίερέως Δημητρίου τού Σαραντινοΰ, 
είχε ζευγάρια δύο ών τό εν βουβαλικόν46.

Τό 1089 ή μονή Ξενοφώντος κατείχε έκατόν τριάντα βουβάλια47 καί 
περί τό 1330 παραδόθηκε στήν μονή Βατοπεδίου ένα μετόχι στήν Κασσάνδρα 
(άμέσως βορείως τής Μεγάλης Κύψας) ώς χειμαδείον εις νομήν των ζώων

40. Actes de Docheiariou, έκδ. N. Oikonomidès, Παρίσι 1984, εγγρ. 48, στ. 44. Το άδελφατον 

συμφωνήθηκε ώς αντάλλαγμα κτημάτων στήν Όρμύλια.
41. Actes d’Esphigménou, έκδ. J. Lefort, Παρίσι 1973, έγγρ. 29, στ. 11.
42. Actes de Lavra, τόμ. 2, δ.π., εγγρ. 109, στ. 505.
43. Actes de Xénophon, εγγρ. 25, στ. 107.
44. Ό.π., έγγρ. 1, στ. 153-154.
45. Actes d’Iviron, τόμ. 2, έκδ. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou - V. Kravari 

- Η. Métrévéli, Παρίσι 1990, εγγρ. 52 (του 1104), όπου χρησιμοποιούνται κατά κόρον οί δροι 
ζευγαράτος καί βοϊδάτος. Μέχρι προ ολίγων ετών, ό γεωργός στήν Χαλκιδική ονομαζόταν καί 
ζευγαράτος.

46. Actes de Lavra, τόμ. 2, εγγρ. 109, στ. 47. Τό 1247 ή μικρασιατική μονή τής Βορεινής 
είχε ζευγάρια βοεικά καί βουβαλικά δεκαπέντε, στα όποια προστέθηκαν ζευγάρια τρία, τό μεν εν 

βουβαλικόν τά δ’έτερα βοεικά: Actes de Vatopédi, τόμ. 1, δ.π., εγγρ. 15, στ. 287 καί 293.
47. Actes de Xénophon, έγγρ. 1, στ. 155.
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αυτής, ήτοι βουβαλίων καί έτερων ζώων48. Έπισημαίνεται ότι στα οροθέσια 
του μετοχιού αύτου άναφέρεται τό τοπωνύμιο παλαιόσπιτον Νικολάου τοΰ 
Βουβαλάρη49, ενώ λίγα χρόνια αργότερα προσδιορίζεται ότι τό ίδιο μετόχιο 
βρίσκεται εις τό χωρίον τοΰ Βουβαλάρη50. Ή ύπαρξη του επιθέτου Βουβαλάρης 
στην Κασσάνδρα, στην περιοχή τής Ψαλίδος51 (περιοχή τής Νικήτης) τό 1312, 
καί σε πολλά άλλα μέρη τής Χαλκιδικής υποδηλώνει καί τήν συχνή παρουσία 
βουβάλων στήν περιοχή. Στήν περιοχή τών Κρύων Πηγαδίων τής Καλαμαρίας 
άναφέρεται θέση οπού καί ή Βουβαλόλουστρα έγχωρίως έστί τε καί ονομάζεται52. 
Τα βουβάλια συνέχισαν να χρησιμοποιούνται στα άγιορειτικά μετόχια καί 
κατά τήν διάρκεια τής Τουρκοκρατίας, όταν φαίνεται νά αύξήθηκε ό άριθμός 
τους53. Τα τελευταία άναφέρεται ότι ύπήρχαν στο ρωσσικό μετόχι τού Μύλου, 
στήν σημερινή Καλλιθέα τής Κασσάνδρας, ως τις άρχές τού 20ου αιώνα54.

'Η χοιροτροφία ήταν πολύ άνεπτυγμένη στήν Χαλκιδική καί ύπήρχαν 
άγέλες χοίρων μοναστηριακές, άλλα καί παροικικές· οί σχετικές όμως 
πληροφορίες είναι λίγες καί για τις άγέλες σπάνιες. Άπύ δικαστική άπό- 
φαση τού έλους 995, ή όποια άφοροΰσε τήν πεδινή καί ορεινή περιοχή τής 
Άρσενίκειας (βορείως τής Ίερισσοΰ) πληροφορούμεθα τά έξής: εις δε τό 
ύπερκείμενον δρος (...) ήνίκα άφορία βαλάνου γένηται ή καστάνου, τών ορεινών 
καρπών, ούδέν τούς οίκήτορας τών Σιδηροκαυσιτών (σήμ. Στάγειρα) προφάσει τών 
μετοχίων (= τής μονής τού Κολοβού - Ίβήρων) εϊργεσθαι παρά τών τής μονής 
νέμεσθαι τάς βαλάνους■ άλλ’ όσους μεν χοίρους ίδιους ή μονή κέκτηται πάντας 
τρεφομένους μή άποδεκατίζεσθαι, ύπέρ δε τών παροικικών καί τών άλλοτρίων 
ώρισται έπισυνάγεσθαι τό βαλάνιστρον καί τά λοιπά έννόμια καί έπ ίσης μετά

48. Actes de Vatopédi, τόμ. 2, εγγρ. 71, στ. 4-5.
49. Ό.π., στ. 9.
50. "Ό.π., εγγρ. 79 (περί τό 1335-1338), στ. 4.
51. Actes de Xéropotamou, εγγρ. 16, στ. 143 κ.ά.
52. Actes de Lavra, τόμ. 2, εγγρ. 108 (τοΰ 1321), στ. 466.
53. Για τά βουβάλια τών μονών Έσφιγμένου καί Ζωγράφου στήν Τορώνη, βλ. ενδεικτικά 

I. Α. Παπαγγελος, Δύο ομολογίες τής χώρας Συκιάς για τήν Τορώνη, Χρονικά τής Χαλκιδικής, 33-34 
(1978), 115-127- Ζ. Μελιςςακης, Αρχειον τής 1 Μ. Έσφιγμένου. ’Επιτομές μεταβυζαντινών έγγραφων 

[’Αθωνικά Σύμμεικτα 11], ’Αθήνα 2008, εγγρ. 1 (τοΰ 1527), εγγρ. 2 (του 1528).
54. 'Ο πατέρας μου μου διηγήθηκε δτι ακούσε για ένα βουβάλι πού έφυγε από τό Ρούσσικο, 

διέσχισε κολυμβώντας τον Τορωναΐο καί βγήκε στήν Νικήτη. Στήν Χαλκιδική τά βουβάλια 
λέγονται καί βάλια ή άβάλια. Χρησιμοποιείται καί ή (λησμονούμενη) έκφραση θαυμασμού, 
«Βάλια μί τά κέρατα», για κάτι τό σπουδαίο καί αξιοθέατο. ’Ανάμνηση τής ύπάρξεως βουβάλων 
αποτελεί καί τό τοπωνύμιο Βαλόστρατα, στα Σανά τών Ζερβοχωρίων τής βορείου Χαλκιδικής.
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τής μονής τούς χωρίτας συμμερίζεσθαι- τελεΐν δε καί το ετήσιον τέλος δημόσιον 
τούς μεν μοναχούς νόμισμα εν, το δέ πλήθος των Σιδηροκαυσιτών δύο, ατε καί εις 
τό διπλοϋν κεκτημένους άρόσιμά τε καί νομαδιέα γήδια55. Άπό τό κείμενο αυτό 
προκύπτει ότι καί ή μονή Ίβήρων είχε αγέλη χοίρων, άλλα δέν γνωρίζω άλλη 
πληροφορία για άγιορειτική αγέλη. Γνωρίζουμε όμως οτι ή μικρασιατική 
μονή τής Βορεινής είχε, τό 1247, μοχθηρά τριακόσια56.

Στον περιορισμό του μετοχιού τής Λιβυσδιάδος (σήμ. ’Ολυμπίάς τής βορ. 
Χαλκιδικής) μνημονεύονται, τό 1104, τά χοιρομάνδρια τής Σίτ(...)57, τό όποιο 
θά πρέπει νά σημαίνει ότι ύπήρχε εκεί μία άξιόλογη χοιροτροφική μονάδα. 
Στίς άπογραφές των μοναστηριακών παροίκων άναφέρονται πολύ συχνά, 
μεταξύ των περιουσιακών τους στοιχείων καί χοίροι, συνήθως ένας ή δύο, 
άλλά κάποιες φορές καί περισσότεροι- π.χ. στον "Αγιο Μάμα, τό 1338, ό Σέργιος, 
πάροικος του Βατοπεδίου, κατείχε δεκαπέντε χοίρους58 59. ’Ενδεικτικό τής 
παρουσίας τών χοίρων είναι καί ή ύπαρξη χοιρόλουστρας59 στήν περιοχή τών 
Κρύων Πηγαδίων τής Καλαμαρίας (= ΝΔ τής Κρήνης).

Στήν Σελάδα τής ΒΑ Χαλκιδικής, κατά τήν άπογραφή τού (±)13006°, οί 
92 οικογένειες τού χωριού, με 505 άτομα, είχαν 150 χοίρους. 'Η ορεινή καί 
βαλανηφόρος περιοχή τής Σελάδος προσφερόταν για τήν εκτροφή χοίρων 
καί έχει ύποστηριχθή ότι τό χοιρινό λίπος ύποκαθιστούσε στήν Χαλκιδική τό 
έλλεΐπον έλαιόλαδο61. Φαίνεται πάντως ότι τό χοιρινό κρέας ήταν ιδιαίτερα 
προσφιλές κατά τούς Μέσους Χρόνους. Κατά τήν άνασκαφική διερεύνηση τού 
εσωτερικού τού πύργου τής Γαλάτιστας, άπό τά στρώματα τών 11ου-15ου αί. 
συγκέντρωσα χοιρινούς χαυλιόδοντες πού άντιστοιχοΰν σέ περισσότερους 
άπό 300 χοίρους62. Επισημαίνω ότι ή ύπαρξη χαυλιοδόντων δέν προϋποθέτει

55. Actes d’Iviron, τόμ. 1, έκδ. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou - Η. Métrévéli, 

Παρίσι 1985, έ'γγρ. 9, στ. 48-52.
56. Actes de Vatopédi, τόμ. 1, έγγρ. 15, στ. 288.
57. Actes d’Iviron, τόμ. 2, έγγρ. 52, στ. 177 καί 181. Το όνομα τής ίδιοκτήτριας τοΰ 

χοιρομανδρίου δέν είναι πλήρως άναγνώσιμο.
58. Actes de Vatopédi, τόμ. 2, έγγρ. 81, στ. 64.
59. Actes de Lavra, τόμ. 2, έγγρ. 108 (του 1321), στ. 472- Χοφόλουστρα ονομάζεται ό λάκκος 

μέ τήν ύδαρή λάσπη, όπου «λουστρίζονται» τά γουρούνια.
60. Ό.π., έγγρ. 91, στ. 69-179.
61.1. Α. Παπαγγελος, Έλαια καί έλαιον στη μεσαιωνική Χαλκιδική, Πρακτικά τοϋ Α' Τριήμερου 

Εργασίας, «’Ελιά καί Λάδι» (Καλαμάτα, 7-9 Μαΐου 1993), ’Αθήνα (ΠΤΙ/ΕΤΒΑ) 1996,184.
62. Για τον πύργο τής Γαλάτιστας, βλ. Π. Θεοχαριδης - I. Α. Παπαγγελος, Ό Πύργος τής 

Γαλάτιστας, Κοσμική Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια, 1300-1500, καί ή διατήρησή της, 
Θεσσαλονίκη 1997, 222-223.
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αγριόχοιρο, διότι τα αρσενικό των παλαιών εντοπίων χοίρων τής Χαλκιδικής 
(και όχι μόνον), μέχρι καί την δεκαετία του 1950, είχαν χαυλιόδοντες, 
ιδιαιτέρως αυτά πού βοσκοϋσαν στα δάση.

Με τούς χοίρους σχετίζονται καί δύο φορολογικές πρόσοδοι: τό 
βαλάνιστρον63 καί ή χοιροδεκατία. Τό βαλάνιστρον αφορούσε τό δικαίωμα 
βοσκήσεως των βαλανιδιών63 64 καί (πιθανώς) την συλλογή τους, διότι έκτος 
τών άλλων χρήσεων πρέπει να ήταν καί βασική χειμερινή χοιροτροφή. 
Στην οικονομική σημασία τών βαλανιδιών θά πρέπει να οφείλεται καί ό 
(μετ’ έπιμονής) χαρακτηρισμός τής γής τών Βουρβούρων (= Βουρβουρού τής 
Σιθωνίας) ώς βαλανηφόρου τόπου65.

'Η χοιροδεκατία αφορούσε αποκλειστικά τούς χοίρους αλλά δεν γνωρί
ζουμε γιατί φορολογούνταν τά μελίσσια μαζύ μέ τούς χοίρους, πρακτική πού 
την συναντούμε μέ μεγάλη συχνότητα. Ίσως νά οφείλεται στο γεγονός ότι 
τόσον οϊ χοίροι, οι όποιοι βοσκοϋσαν κυρίως στά δάση, όσο καί τά μελίσσια, 
τά όποια βοσκοϋσαν παντού, δεν έπεβάρυναν κανέναν μέ την δράση τους66. 
Δεν μπορούμε νά προσδιορίσουμε, επίσης, τί ποσόν άντιστοιχοΰσε στον 
κάθε έναν άπό τούς δύο φορολογικούς τομείς καί τί άντιστοιχοΰσε σε κάθε 
φορολογούμενη μονάδα67 68. Έπί πλέον, σε πρακτικό τής μονής Ξηροποτάμου 
(λίγο μετά τό 1300), τό όποιο άφοροΰσε την φορολόγηση κτημάτων της στην 
Χαλκιδική, καταγράφονται καί φόροι υπέρ χηρωπρωβάτων υπέρπυρα ζ', υπέρ 
χηροδεκατίας καί μελησωνομίου υπέρπυρα i'6S.

63. Actes d’Iviron, τόμ. 1, εγγρ. 9 (του 995), στ. 51· Actes de Chilandar, τόμ. 1, έκδ. Μ. Zivojinoviî 

- V. Kravari - Ch. Giros, Παρίσι 1998, 64 καί εγγρ. appendice II (toü 1300), 295.
64. Actes d’Iviron, τόμ. 1, εγγρ. 9 (του 995), στ. 49-50.
65. Actes de Xénophon, εγγρ. 4, στ. 14, εγγρ. 5, στ. 15, εγγρ. 12, στ. 52, εγγρ. 13, στ. 154, εγγρ. 17, 

στ. 48, εγγρ. 22, στ. 6· βλ. καί τό εγγρ. 22, στ. 33-35, μέ τό όποιο χορηγείται στην Μονή μετόχι στην 
Κασσάνδρα εις χρήσιν καί άνάπαυσιν καί νομήν τών ζώων αυτής, μετά καί τών έκεϊσε βαλανηφόρων 

δένδρων σύν τώ παλαιοχειμάρρω (...).Έπισημαίνω δτι ένώ στην Ιιθωνία διατηρούνται ελάχιστα 
στελέχη δρυός, στην Κασσάνδρα εξακολουθούν va υπάρχουν άρκετές δασοσυστάδες καί πολλά 
μεμονωμένα δένδρα.

66. I. Α. Παπαγγελος, Ή μελισσοκομία στην Χαλκιδική κατά τούς μέσους χρόνους καί τήν 
τουρκοκρατία, Πρακτικά τού ΣΤ Τριημέρου ’Εργασίας, Ή μέλισσα καί τά προϊόντα της (Νικήτη, 12-15 

Σεπτεμβρίου 1996), Αθήνα (ΠΤΙ/ΕΤΒΑ) 2000,194-196.
67. Μία πρόταση για τήν άνά μονάδα φορολόγηση τών ζώων κατά τό 1301, βλ. Actes 

d’Iviron, τόμ. 3, έκδ. J. Lefort - N. Oikonomidès - D. Papachryssanthou - V. Kravari - Η. Métrévéli, 

Παρίσι 1994,153: βόδι: 1/4 ύπερπύρου, άγελάδα: 1/12, άλογο και δνος: 1/8, χοίρος καί μελίσσι: 
1/50, αίγα καί πρόβατο: 1/100.

68. Actes de Xéropotamou, εγγρ. 18Β, στ. 55.
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Τις κατηγορίες των αχθοφόρων ζώων τίς γνωρίζουμε κυρίως άπό τό 
περιεχόμενο των χρυσοβούλλων μέ τα όποια δίνονταν στις μονές φορολογικές 
απαλλαγές. Στο σχετικό χρυσόβουλλο (του 1079) του Νικηφόρου Γ' Βοτανιάτη 
ύπέρ τής μονής Ίβήρων περιλαμβάνονται απαλλαγές αγοράς μουλαρίων, 
μεσομουλαρίων, βορδωνίων, μεσοβορδωνίων, ίππων, παριππίων, όνοκηλωνίων, 
όνοθηλειών, ψορβάδων69. Άπό τα ζώα αύτά άναφέρονται στις πηγές πού μάς 
αφορούν μόνον οί ίπποι καί οί όνοι.

Όπως προαναφέραμε, ή μονή Ξενοφώντος κατείχε, τό 1089, άλογα κα- 
ματηρά καί αργά μετά των όνικών έκατόν70. Στο 'Άγιον Όρος τα άλογα φαί
νεται ότι χρησιμοποιούνταν κυρίως για τίς μετακινήσεις των προεστών. 
Στό συμφωνητικό μέ τό όποιο παραδόθηκε ή μονή τών Βουλευτηρίων στήν 
Λαύρα, τό 1030, συμφωνειται νά εχει έφ’ όρου ζωής ό (παραδίδων ηγούμενος) 
’Αθανάσιος σαντάλιον ίδιον (...) καί τό άλογόν του71. Τό 1108 άναφέρεται ή 
συνήθεια μετακινήσεως τού ηγουμένου καί μοναχών τής Λαύρας μέ άλογα, 
άπό την μονή προς τίς Καρυές72.

Οί μοναστηριακοί πάροικοι στήν Χαλκιδική δεν είχαν πολλά άλογα· στά 
24 μετόχια τής Λαύρας στήν Χαλκιδική τό 1321, μέ 880 οικογένειες παροίκων, 
καταγράφηκαν 22 άλογα, άπό τά όποια τα 20 άνήκαν άνά ενα σέ είκοσι 
παροίκους καί τά δύο μόνον άνήκαν σέ έναν73. Δέν γνωρίζουμε άν αύτά τά 
άλογα χρησιμοποιούνταν γιά γεωργικές εργασίες, γιά μεταφορές προϊόντων, 
γιά την διακίνηση άνθρώπων ή γιά κάθε είδους σχετική εργασία. Γνωρίζουμε 
όμως ότι ύπήρχαν καί κάποια άλογα πού χρησίμευαν γιά ιππασία.

Στήν διαθήκη τού Σκαράνου, μεγάλο κτηματία στήν περιοχή τής Όρμύλιας, 
ή όποια συντάχθηκε μεταξύ τών ετών 1270-1274, άναφέρονται τά ζώα τού 
κτήματός του: βουβάλια καματερά, τό εν θηλυκόν καί τό άλλο άρσενικόν καί ετερον 
μικρόν θηλυκόν, βοΐδια καματηρά β', όνικόν άρσενικόν, άλογα β', τό εν βορδόνιν 
καί τό άλλο ύπόσελον, σέλλαι δύο, χαλιναροκαπίτζαλον εν καί σαλιβάριν a, ετερον 
χαλινάριν μεγα74. ’Ακολούθως, στις εντολές γιά την διάθεση τής περιουσίας

69. Actes d’Iviron, τόμ. 2, έγγρ. 41, στ. 80-81. Βλ. καί τό αντίστοιχο χρυσόβουλλο του ίδιου, 
του 1080, ύπέρ τής μονής Βατοπεδίου: Actes de Vatopédi, τόμ. 1, έγγρ. 10, στ. 35-36.

70. Actes de Xénophon, έγγρ. 1, στ. 154-155.
71. Actes de Lavra, τόμ. 1, έγγρ. 27, στ. 18 καί 30.
72. Ό.π., έγγρ. 57, στ. 27-28.
73. Actes de Lavra, τόμ. 2, έγγρ. 109, στ. 627 (τά δύο αλόγα άνήκαν σε μία χήρα πού 

κατοικούσε εις τού Γομάτου).
74. Actes de Xéropotamou, έγγρ. 9Β, στ. 28-31.
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του καθορίζει τό βορδόνιν νά πωληθή75 καί τόν Δημητρών άφίημι το άλογον το 
μαϋρον σελοχαλινωμένον, καί τόν πανοσιώτατον καί παναγιώτατόν μου αύθέντην 
καί πατέρα μου κΰρ ’Αρσένιον τόν Άκαπνιώτην νά τόν ύπάγει εις τόν αύθέντην 
μου τόν βασιλέα τόν άγιον καί εις την κυράν μου την αγίαν δέσποιναν, νά τόν 
βάλλουν εις τάςχεϊρας τοϋ πορφυρογέννητου76. Τό, προφανώς, αξιόλογο άλογο 
(τό προαναφερθέν ώς ύπόσελον), το κατάλληλο για δώρο προς βασιλόπαιδα, 
πρέπει νά είχε καί όνομα, όπως τό άλογον τό σιδηραίον (= σιδηρόχρουν, γκρι), 
τόν Δαιμονίτζην77, τό όποιο κληροδότησε ή Κωνσταντινουπολίτισσα αρχόντισσα 
καί μοναχή Μαρία, τό 1098, σε «άνθρωπό» της.

'Ο προσδιορισμός άπό τόν Σκαράνο τών αλόγων του, του ενός ώς 
βορδόνιν καί του άλλου ύπόσελον, θέτει υπό αμφισβήτηση, τουλάχιστον γιά 
τήν Χαλκιδική καί γιά τήν χρονική περίοδο πού μάς άπασχολει, τήν κρατούσα 
άποψη ότι /3ορδόνι=ήμίονος78. Στήν συγκεκριμμένη περίπτωση είναι προφανές 
ότι ό όρος βορδόνι σημαίνει τό άλογο πού μεταφέρει γενικώς φορτία. ’Ακόμη πιο 
ξεκάθαρος είναι και ό σχετικός προσδιορισμός, πού άναφέρεται στήν Διάταξιν 
τού ίδρυτοΰ τής μονής τής Βορεινής (παρά τήν μικρασιατική Φιλαδέλφεια), 
τού 1247: άλογα σαγμάρια βορδόνια πέντε79, τό όποιο τό άντιλαμβάνομαι ώς 
πέντε σαμαρωμένα άλογα, γιά μεταφορά φορτίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στά χρυσόβουλλα με τά όποια άπάλλάσσονται 
οί μονές άπό φορολογικές ύποχρεώσεις, τά βορδώνια καί τά μεσοβορδώνια 
άναφέρονται παραλλήλως μέ τά έν γένει μουλάρια, τά άλογα καί τούς 
όνους80. Πρέπει έπίσης νά έπισημανθή ότι στις άπογραφικές πράξεις τών 
Μέσων Χρόνων, πού άφοροΰν στήν Χαλκιδική, δέν έντόπισα άναφορά σέ 
μουλάρι81, άν καί έχουμε άναφορά σέ μία μονάδα παραγωγής ήμιόνων, τό 
1089, σέ μή κατονομαζόμενη περιοχή (προφανώς εκτός Χαλκιδικής) όταν ή

75. Ό.π, στ. 56.
76. Ό.π., στ. 68-70.
77. Actes d’Iviron, τόμ. 2, ό.π., εγγρ. 47, στ. 35.
78. Βλ. π.χ. Ε. Κριαρας, Λεξικό τής μεσαιωνικής έλληνικής δημώδους γραμματείας, τόμ. Δ', 

Θεσσαλονίκη 1975,177: «βουρδώνι, τό: 1. ήμίονος, μουλάρι, 2. όνος, γάιδαρος».
79. Actes de Vatopédi, τόμ. 1, εγγρ. 15, στ. 289.
80. Βλ. ενδεικτικά, Actes de Lavra, τόμ. 1, εγγρ. 38 (τοΰ 1079), στ. 34-35, εγγρ. 44 (του 1082), 

στ. 28-29, εγγρ. 48 (του 1086), στ. 30-31. Actes de Vatopédi, τόμ. 1, εγγρ. 10 (τοΰ 1080), στ. 35-36, 
εγγρ. 11 (τοΰ 1082), στ. 43-44. Actes d’Iviron, τόμ. 2, εγγρ. 41 (τοΰ 1079), στ. 80-81.

81. Κατά τόν 19ο καί 20ον αί., τά μουλάρια στήν Χαλκιδική ήσαν πολύτιμα καί επαινούμενα 
ζώα για όλες τις αγροτικές εργασίες καί τήν μελισσοκομία καί ό κάθε «καλός νοικοκύρης» 
έπρεπε να έχει τουλάχιστον δύο.
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μοναχή Μαρία, σύζυγος τού Συμβατικίου Πακουριανοϋ, κληροδότησε τώ κυρώ 
Λέοντι τώ πρωτοβεστη τώ Διαβατηνώ, τα φορβάδιά μου πάντα, τάς μουλικάρας μετά 
των κηλονείων αυτών82. 'Ο όρος μουλικάρα δεν είναι γνωστός83, άλλα έχω την 
γνώμη ότι γίνεται αναφορά σέ φοράδες πού γεννούσαν μουλάρια καί στους 
επιβήτορες όνους, καί ότι ή μουλικάρα είναι επίθετο, προσδιοριστικό τής 
φοράδας πού γεννά μουλάρι.

Το πιο συνηθισμένο άχθοφόρο ζώο στήν Χαλκιδική ήταν ό όνος. Μεγάλο 
μέρος των μοναστηριακών παροίκων κατείχε άπό ένα όνικόν, σπανιώτατα 
δύο, μερικές φορές σύμπωλον84. ’Αντιπροσωπευτικό είναι τό παράδειγμα τών 
παροίκων τής Λαύρας στοΰ Γομάτου, τό 1321, όπου άπό τις άπογραφόμενες 104 
στάσεις οί 37 κατείχαν άπό ένα όνικό (άπό τα όποια τά πέντε ήσαν σύμπωλα) 
καί μία κατείχε δύο85. Στό ’ίδιο χωριό άναφέρεται καί μία μεγάλη οικογένεια 
παροίκων τής Λαύρας, ή όποια καταγόταν άπό κάποιον Δημήτριο Γομαρά, πού 
πέθανε προ τού 130086. Τό επίθετό του προέρχεται άπό τό γομάριν πού σημαίνει 
φορτίο ή άπό τήν ίδια λέξη πού σημαίνει όνος;

Τελειώνοντας θεωρώ σκόπιμο να άναφερθώ σέ ένα πρόσφατο άρχαιο- 
λογικό εύρημα. Κατά τά έτη 2006-2007 διηύθυνα τήν άνασκαφή μιας άρχαίας 
άγροικίας, στήν θέση Μεγάλη Κύψα τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας, στήν 
άκτή τού Θερμαϊκού87. 'Ο Όρμος τής Κύψας σημειώνεται στούς παλαιούς 
χάρτες (μέχρι καί τό πρώτο μισό τού 20ου αί.), ώς άγκυροβόλιο. Ή άγροικία 
κτίσθηκε περί τό έτος 400 μ.Χ. καί, μέ διάφορες περιπέτειες, συνέχισε νά 
χρησιμοποιείται μέχρι τά τέλη τού 8ου αΐώνος, τουλάχιστον (Είκ. 1-4). Τον 
11ον αί. ή περιοχή τής Μεγάλης Κύψας, άναφερομένη μέ τό τοπωνύμιο Σύβρι 
(συμπεριλαμβανομένου καί τού έρειπιώνος τής άγροικίας), έγινε μετόχιο τής 
μονής Ξενοφώντος88, άπό τήν όποια άπαλλοτριώθηκε περί τό 1930.

82. Actes d’Iviron, τόμ. 2, εγγρ. 47, στ. 40.
83. Ό.π., σχόλιο στήν σ. 177.
84. Βλ. καί Actes de Lavra, τόμ. 2, εγγρ. 109 (του 1321), στ. 815, όπου, προφανώς έκ 

παραδρομής, άναφέρεται κάτοικος τής Σελάδος (ΒΑ Χαλκιδική), ό όποιος κατείχε όνικά δυο ών 
τό εν σνμμοσχον.

85. Ό.π., εγγρ. 109, στ. 520-642.
86. Ό.π., εγγρ. 911, στ. 41, 42,43, εγγρ. 91III, στ. 9, 56, 57, εγγρ. 109, στ. 541 κ.έ.
87.1. Α. Παπαγγελος, Ή αγροικία στήν Μεγάλη Κύψα Κασσάνδρας, άδημοσίευτη άνακοίνωση 

στο Συνέδριο ’Αρχαιολογικό έργο στήν Μακεδονία καί Θράκη, Θεσσαλονίκη 2008.
88. Actes de Xénophon, εγγρ. 1, στ. 149-150 καί σσ. 31-33, δπου τά σχόλια γιά τις ιδιοκτησίες 

τής μονής στήν Κασσάνδρα διαχρονικώς.
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Μεταξύ των αρχαίων κατασκευών πού έρευνήθηκαν είναι καί ένα μεγάλο 
πηγάδι (Είκ. 5-6), διαμέτρου 2,5 μέτρων, το όποιο φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκε 
καί για την οικοδόμηση του κτηριακοί) συγκροτήματος τής άγροικίας89. Μέσα 
στό πηγάδι καί σέ βάθος 3,5 μ. περίπου, καί πριν άναφανεί ό θερινός υδροφόρος 
ορίζοντας, εντοπίσαμε τον σκελετό ένός μεγάλου ζώου, τό όποιο ή πετάχθηκε 
εκεί νεκρό, ή έπεσε μέσα καί έψόφησε (Είκ. 7-9). Έγινε ό πρώτος καθαρισμός 
τοΰ σκελετοί) καί ή κληθεΐσα συνεργάτις άρχαιολόγος Κατερίνα Τρανταλίδου, 
ειδικευμένη στην ζωολογία, διεπίστωσε δτι πρόκειται γιά καμήλα. Εύθύς μετά 
έ'βρεξε ραγδαίως, τό πηγάδι γέμισε νερό καί λεπτόκοκκη άργιλική λάσπη, 
με άποτέλεσμα νά διακοπή ή άρχαιολογική έρευνα, ή όποια μέχρι σήμερα 
(’Ιούνιος 2009) δέν έπαναλήφθηκε.

Γνωρίζουμε δτι ή καμήλα δέν ήταν ενδημικό είδος τής Κασσάνδρας, ούτε 
είναι γνωστές βιβλιογραφικές πληροφορίες γιά παρουσία της στήν χερσόνησο. 
Γνωρίζουμε επίσης δτι όταν έπεσε (ή δταν τήν έρριξαν) στό πηγάδι, αύτό ήταν 
ήδη μερικώς καταχωσμένο καί πιθανώτατα ξηρό. Επομένως τό γεγονός πρέπει 
νά συνέβη μετά τον 8ον αιώνα. Ή ολοκλήρωση τής άνασκαφικής έρευνας 
πιθανώτατα θά μάς δώσει στρωματογραφικά στοιχεία γιά τον προσδιορισμό 
τής περιόδου κατά τήν όποια ρίχθηκε ή καμήλα στό πηγάδι.

Υπάρχουν καί δύο άλλα πηγάδια, σήμερα παραθαλάσσια, σέ άπόσταση 
περίπου 40 μέτρων άπό τό πηγάδι τής καμήλας· τό ένα άνήκει επίσης στήν 
ύστερορρωμαϊκή άγροικία καί χρησίμευε στήν λειτουργία τοΰ ελαιουργείου 
ή τοΰ λουτροΰ της. Άπό τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του δευτέρου, 
τό όποιο εξακολουθεί νά λειτουργεί, συμπεραίνω δτι άνωρύχθηκε δχι μετά 
τον 18ον αιώνα, προφανώς δταν τα άλλα δύο ήσαν άχρηστευμένα καί 
μπαζωμένα- χρησίμευε γιά τό πότισμα τών μετοχιακών ζώων καί (προφανώς) 
γιά τήν ύδροδότηση τών πλοίων πού προσορμίζονταν εκεί. 'Η κατασκευή τοΰ 
μετοχιακοΰ πηγαδιού μάς δίδει ένα χρονικό δριο, πριν άπό τό όποιο φαίνεται 
δτι έπεσε ή καμήλα στό πηγάδι, άλλα οριστική άπάντηση μόνον ή συνέχιση 
τής άνασκαφής θά μπορούσε νά δώσει.

89. Δίπλα στό πηγάδι αύτό εντοπίσθηκε ενα μεγάλο ορθογώνιο όρυγμα μέσα στό όποιο 
«έσβυναν» άσβεστη.
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Είκ. 1. Άνασκαφή στη θέση Μεγάλη Κύψα τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας.

Είκ. 2. Άνασκαφή στη Μεγάλη Κύψα.
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ΜΕΓΑΛΗK WA

Είκ. 3. Μεγάλη Κυψα.
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Είκ. 4. Παλαιοχριστιανικός ναός, Μεγάλη Κύψα Κασσάνδρας.
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Είκ. 5. Μεγάλη Κύψα. Τό πηγάδι τής καμήλας.

Είκ. 6. Μεγάλη Κύψα. Τό πηγάδι τής καμήλας.
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Είκ. 7. Σκελετός καμήλας στό πηγάδι, Μεγάλη Κιίψα.

Είκ. 8. Σκελετός καμήλας στό πηγάδι, Μεγάλη Κύψα.
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Είκ. 9. Σκελετός καμήλας στο πηγάδι, Μεγάλη Κύψα.



Ilias Anagnostakis

Graos Gala : Une Légende Byzantine des Jours de la Vieille 
(Pastoralisme au Féminin et Destruction de L’Environnement à Byzance)

Nicétas Choniatès et son frère Michel parlent d’un lieu d’Asie Mineure, 
inconnu d’autres sources, celui du Graos Gala (Γραός Γάλα = Le Lait de la Vieille), 
situé près de leur ville natale de Chonai en Phrygie. Nicétas n’y fait qu’une 
simple allusion dans son récit des efforts infructueux de Manuel Comnène 
de chasser de la région au cours des dernières années de son règne, entre 
1177 et 1180, les nomades Turkmènes qui y menaient une vie pastorale1. Au 
contraire, son frère, le métropolite d’Athènes Michel, nous fournit davantage 
de renseignements sur cet endroit. Dans son éloge du métropolite de Chonai, 
après avoir mentionné les failles où coule l’eau des rivières avoisinant l’église 
de l’Archange Michel, il rappelle succinctement le miracle de Chonai, la fête 
votive et l’affluence à ce sanctuaire où une foule de gens avait trouvé, et 
trouvait encore, un refuge contre les incursions et attaques des envahisseurs. 
Considérant que le miracle est connu de tous (selon un récit daté entre le IVe 
et la fin du Ville siècle, les païens réunirent le cours des deux fleuves Lykos et 
Kapros et les dirigèrent vers l’église afin de la détruire, mais l’Archange ouvrit 
une chonê (χώνη), à savoir un tunnel, par lequel l’eau se déversa sous l’église et 
l’épargna2), il rapporte que cette faille est encore visible. Il ajoute également

1. Nicétas Choniatès, Historia, éd. J.-L. Van Dieten, Berlin-New York 1975, 195.45-46. 
Mes remerciements vont à Mme Danielle Morichon pour sa traduction et ses importantes 
remarques. Mes remerciements vont également à Eugènia Chalkia qui a mis à ma disposition ses 
photographies d’Imbros. Les photographies dont l’origine n’est pas mentionnée proviennent 
de mes archives personnelles ou d’Internet.

2. Miracle Saint Michel (Bonnet) = M. Bonnet, Narratio de Miraculo a Michaele Archangelo 
Chonis patrato adjecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello, AnBoll 8 (1889), 287-328 
[du même auteur, Narratio de Miraculo a Michaele Archangelo Chonis patrato adjecto Symeonis
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ces lignes dont je livre ici la libre traduction afin d’en rendre la compréhension 
plus limpide: «On ne peut qu’admirer le sable blanc qui recouvre le lit des 
rivières de la région. Leur couleur blanche ne semble pas être l’œuvre de 
la nature. On raconte qu’une bergère impie qui possédait des troupeaux en 
grand nombre (γύναιον άσεβές ποιμενικόν πολύθρεμμον) débordait elle aussi de 
colère contre le sanctuaire de l’Archange quelle voulait détruire, participant 
à son tour à l’œuvre des païens. Elle collecta, donc, du lait de chaque source 
(γάλακτος άρύεται πάσαν πηγήν), elle procéda à la traite de chaque chèvre et 
de chaque vache. Et, vidant toutes les seilles en même temps, elle fabriqua un 
troisième fleuve de lait, un fleuve lacté, qu’elle réunit aux deux autres, le Lykos 
et le Kapros, que cette lionne avait nourri de son lait abondant, grossissant 
ainsi ce cours destructeur. Et pour que l’événement ne fût pas entraîné par le 
cours du temps et ne s’éteignît pas de la mémoire des hommes, cette région à 
la couleur laiteuse témoigne pour l’éternité de ce miracle et se nomme Lait de 
la Vieille (Γραός Γάλα)»* 3.

Il s’agit très probablement d’une tradition populaire locale que nous a 
conservée un homme originaire de Chonai, Michel Choniatès, et qui constitue, 
ainsi que nous allons le voir, un thème complémentaire mais ignoré ailleurs 
du Miracle de Chonai. Il s’agit de surcroît d’une variante d’un mythe explicatif 
très connu qui, tout en complétant le récit chrétien officiel, tente d’expliquer 
les phénomènes géophysiques largement présents dans la région de Chonai 
en Phrygie. En évitant toute approche du nom Graia-Graos, Vieille relevant

Metaphrastae de eadem re libello, Paris 1890, XLVI 36]; Miracle de Saint Michel (Nau) = F. Nau, Le 
Miracle de saint Michel à Colosses, Patrologia Orientalis 4 (1907), 542-566, texte 547-562. Voir 
aussi BHGII, 118-121, nos 1282. B. Bouvier - F. Amsler, Le miracle de l’Archange Michel à Chonai : 
introduction, traduction et notes, dans D. H. Warren - Ann Graham-Brock - D. W. Pao (éds.), Early 

Christian Voices in Texts, Traditions and Symbols. Essays in Honor of François Bovon, Boston, Leiden 
2003, 395-407. G. Peers, Subtle bodies: representing angels in Byzantium, Londres 2001, 143, 154, 
158. Sur Chonai, voir K. Belke - N. Mersich, Phrygien und Pisidien [TIB 7], Vienne 1990, 222-225 
et A. Cadwallader, The Reverend Dr. John Luke and the Churches of Chonai, Greek, Roman, and 

Byzantine Studies 48 (2008), 319-338.
3. Michel Choniatès, éd. S. P. Lambros, Μιχαήλ Άκομινάτου τού Χωνιάτου τα σωζόμενα, Athènes 

1879-1880 (repr. 1968), vol. 1 no 2, 56-58. Pour le lieu, la fête, la foire (panègyris) et les récits des 
Choniatès, P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180, Cambridge 1993,129-132 ; S. 
Vryonis, The Panëgyris of the Byzantine Saint: a study in the nature of a medieval institution, 
its origin and fate, dans S. Hackel (éd.), The Byzantine Saint, Londres 1981, 216; G. Peers, Subtle 

bodies, op. eit., 178-179; P. Magdalino, Prophecy and Divination in the History, dans A. Simpson - S. 
Efthymiadis (éds), Niketas Chômâtes. A Historian and a Writer, Genève 2009, 60.
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de l’ethnologie, la mythologie mais aussi l’étymologie4, nous nous livrons 
aux constatations suivantes qui, même si elles stimulent la formulation 
d’hypothèses (à savoir de rapprochements proposés ici pour la première fois), 
exigent une recherche plus poussée.

La légende rapportée par Choniatès sur Graos Gala, le Lait de la Vieille 
(Γραός Γάλα) doit être examinée à la lumière des traditions méditerranéennes 
et helléniques sur les Jours de la Vieille5, précisément à celle de la vieille bergère 
et de son troupeau pétrifiés par le froid et les frimas du mois de mars. Le récit 
des Jours de la Vieille est davantage connu en Grèce comme «les fromages ou 
les troupeaux de La Vieille» ou «Mars et la Vieille». Selon ces traditions la 
Vieille, une bergère possédant des milliers de chèvres et de brebis, réussit 
à passer l’hiver sans perte aucune et à recueillir des fleuves de lait dont elle 
fabriqua des milliers de fromages. Alors que l’imprévisible et variable mois 
de Mars touchait à sa fin, la Vieille le défia avec insolence en ces mots: «Que 
tu neiges ou pas, je ne te crains pas, mois de mars; que tu te fâches ou que tu 
t’adoucisses, mes chevreaux et mes agneaux grandiront, et je ferai des tas de 
fromages qui monteront jusqu’au ciel». En réponse à cette bravade, Mars (qui
______________________ A

4. L. Shaineanu (= Sainèan), Les jours d’emprunt ou les jours de la vieille, Romania 18 (1889), 
107-127; R. Basset, Les jours d’emprunt chez les Arabes, Revue des Traditions Populaires 5/5(l) 
1890,151-153; N. G. Polîtes, Μελέται περί τοϋ βίου καί τής γλώσσης τοϋ 'Ελληνικού λαού. Παραδόσεις 
[Études sur la vie et la langue du peuple grec. Traditions], vol. 1-2, Athènes 1904,874-900; A. van 

Gennep, Le Manuel de folklore français contemporain, vol. I (l-8)-IV, Paris 1937-1958, vol. 1/3,950-954; 
K. Romaios, Ή Γριά, μυθική μορφή αρχαία [La Vieille, antique figure mythique], Προσφορά εις 

Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, Ελληνικά Παρ. 4, Thessaloniki 1953, 561-580; A. Soutou, Toponymie, 
folklore et préhistoire: Vieille Morte, Revue internationale d’onomastique, 1954,183-189; P. Galand 

- Pernet, La vieille et la légende des jours d’emprunt au Maroc, Hespéris ler-2ème trimestre 
1958, 29-94; A. Goursaud, La Société rurale traditionnelle en Limousin. Ethnographie et folklore du Haut- 
Limousin et de la Basse-Marche, vol. 2, Limoges 1977, 389-393; M. Delpastre, Le tombeau des ancêtres. 
Coutumes et croyances autour des fêtes chrétiennes et des cultes locaux, Paris 1997,443-450; R. Joudoux, 

Les jours de la vieille: Marcelle Delpastre et Albert Pestour, Lemouzi 154 (2000), 59-62. Sur les 
contes «Les Vieilles et les douze mois» AT 480 voir A. Angelopoulou - Ai. Brouskou, Επεξεργασία 
παραμυθιακών τύπων και παραλλαγών [Catalogue raisonné des contes grecs : types et versions] AT 

300-499, vol. 2, Athènes 1999, 915-936. Voir aussi sur l’Internet la base de données de la Vieille- 
sources bibliographiques: http://la.vieille.free.fr/jjbasesourcesbiblioeama.htm.

5. De simples rapprochements ont été déjà effectués par certains chercheurs sans qu’ils se 
livrent à aucune analyse particulière, en faisant de simples mentions du toponyme: B. Schmidt, 

Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig, 1877, 23-24; Koukoules, ΒΒΠ 6, 310; Romaios, Ή 

Γριά, op. cit., 579.

http://la.vieille.free.fr/jjbasesourcesbiblioeama.htm
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avait alors vingt-neuf jours et non trente-et-un comme aujourd’hui) emprunta 
deuxjours bien froids à Février (c’est pourquoi celui-ci n’a plus que vingt-huit 
jours) et étendit le gel sur l’univers: moutons et chèvres furent changés en 
pierre, ainsi que bergeries, laits, fromages et linges à égoutter. Elle-même, afin 
de se protéger, se réfugia sous le chaudron où elle recueillait le lait et faisait 
les fromages, et c’est là qu’elle périt de froid. Dans ces traditions grecques 
les mois impliqués et le nombre des jours empruntés varient d’une version 
à l’autre6. Dans certaines variantes, comme celle d’Imbros, la Vieille réussit à 
faire tellement de fromages que leurs tas montaient jusqu’au ciel (Fig. la, b, 
2a, b, c), et que Dieu, l’ayant maudite, la pétrifia elle et ses fromages7.

Voici donc les grandes lignes de la tradition grecque des Jours de la Vieille, qui 
connaît une multitude de variantes. On considère que le premier témoignage 
sur cette croyance des Byzantins se trouve dans l’œuvre du savant arabe Abou’l 
Fida (1273 - 1331) qui vécut près d’un siècle après les Choniatès; il rapporte 
que les Grecs nommaient «Jours de la Vieille» les sept jours allant du 26 février 
au 3 ou 4 mars8. Notons que le récit de Michel Choniatès, tout comme ceux

6. Polîtes, Παραδόσεις, 163-169, versions nos 298-308 avec commentaires, 874-902. Voir 
aussi les traditions citées par Romaios, Ή Γριά, op. eit., 561-580; G. F. Abbot, Macedonian Folklore, 
Cambridge 1903, 23-24 fait le rapprochement entre les traditions des jours d’emprunts de la 
Macédoine en Grèce avec les borrowings days d’Ecosse. Voir aussi, Sainéan, Les jours d’emprunt, 
op. rit. Voir aussi «Oi μπάρες τής γριάς» [Les orages de la vieille], O. Lampsidès, Άρχείον Πόντου 26 
(1964), 362; M. Kaplanoglou, Διαχείριση του χρόνου στην προφορική παράδοση των Ελλήνων και 
άλλων βαλκανικών λαών [Traitement du temps dans la tradition orale des Grecs et d’autres 
peuples balkaniques], Αρχαιολογία και Τέχνες 76 (2000), 42-47.

7. A. Conze, Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres, Hanovre 1860, 33, 49. Polîtes, 

Παραδόσεις, op. cit., p. 166-167, versions nos 303-304. Romaios, Ή Γριά, op. cit, 564-565.
8. Epochae celebriores, astronomis, historicis, chronologis, Chataiorvm, Syro-Craecorvm Arabvm, 

Persarvm Chorasmiorvm.. eas primus publicavit, recensait et commentants illustravit Johannes Cravius, 

Londres 1650, 102. Les chercheurs se réfèrent au mot Vetula du dictionnaire de Ducange où 
on lit : Abulfeda in Epochis a Joanne Gravio editis pagin. 102. ait, apud Græcos, sextum et vicesimum 

Shabat, (mensis Februarii) esse pnneipium dierum vetulce, eosque esse septem, Du Cange Glossarium ad 

Scriptores mediae et infimae latinitatis (1er ed. 1678), éd. augm., Niort : L. Favre, 1883-1887, vol. 8, 
col. 297c. Polîtes, Παραδόσεις, op. cit, 887-888; Van Gennep, Le folklore français, vol. 1.3, 953; Sainéan, 

Les jours d’emprunt, op. cit. Comme il s’agit plutôt du Carnaval et des jours situés juste avant 
le Carême dans lesquels la figure satirique de la vieille est impliquée, dans le folklore grec, le 
rapprochement exige une analyse et une étude plus approfondie. Quoi qu’il en soit, chez les 
Arabes la première mention des jours de la Vieille date du IXe/Xe siècles et se trouve dans 
des manuels d’astronomie et de météorologie populaire lorsqu’on traite de février et de mars, 
Galand - Pernet, La vieille et la légende des jours d’emprunt au Maroc, op. cit., 29-94.
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Fig. la. Imbros (Gokçeada ou imroz en turc). Kaskavalia, les fromages pétrifiés.

Fig. lb. Imbros (Gokçeada ou imroz en turc). Kaskavalia, les fromages pétrifiés.
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Fig. 2a. Fabrication et étalage des fromages kaskavalia par les Saracatsanes de Serres en 
Macédoine (Grèce), en 1935 ( Photo: Λεύκωμα Σαρακατσάνων, Σέρρες 2007, 75).

Fig. 2b. Fabrication et étalage des fromages en 1948 dans le village slavo-macédonien de 
Galicnik (FYROM).
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Fig. 2c. Étalage moderne des fromages.

transmis oralement, mentionnent des foules de troupeaux, principalement 
de chèvres, et des fleuves de lait pétrifiés. Il existe cependant une différence 
de taille. Si dans l’ensemble des variantes grecques la Vieille trait seulement 
des brebis et des chèvres (surtout des chèvres), et presque jamais de vaches9 
(dans les versions de l’Europe occidentale, il s’agit principalement de vaches), 
dans la variante rapportée par Choniatès la Vieille trait seulement des chèvres 
et des vaches, et même toutes les chèvres et toutes les vaches (άμέλγει πάσαν 
μέν αίγα, πάσαν δέ βουν). Cette opulente traite qui produit une telle profusion 
de lait coulant comme un fleuve (cf. la vache d’abondance des mythologies 
indo-européennes) est effectuée, selon la tradition orale, par un être situé au- 
delà de la mesure humaine, une magicienne, un ogresse, une géante, un être 
que Choniatès appelle même «lionne» (λέαινα) et qui a nourri de l’abondance 
de son lait les Lykos et Kapros (Λύκος, Κάπρος), le Loup et le Sanglier, les deux 
fleuves qui portent les noms des fauves dans la région de Chonai et de Graos 
Gala10. Quand une femme allaite des fauves, c’est une magicienne ou une

9. Sans cependant exclure leur existence, je ne connais pas de traditions grecques des 
Jours d’emprunt où la Vieille traie des vaches. Il y a néanmoins quelques traditions qui, sans 
exploiter le thème de l'emprunt, rapportent qu’à la suite d’une malédiction un berger fut 
également pétrifié, lui, son troupeau (moutons, chèvres, vaches, buffles) et tous ses fromages, 
Politès, Παραδόσεις, op. dt., 169, version no 308.

10. Michel Choniatès, 57.12-13: αύξεται rò ρειθρον Λύκου καί Κάπρου, τραφέν λεαίνης ταύτης 

πολλώ γάΑακη. Sur les monnaies de la ville de Laodicée, la rivière Lykos et celle du Kapros sont 
représentées comme des rivières zoomorphes (sous la figure d’un loup) ou comme une divinité 
anthropomorphe, U.R. Hüttner, Wolf und Elber: Die Flüsse von Laodikeia in Phrygien, dans J. Nollé
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déesse, et nous nous trouvons en Phrygie de la Grande Déesse et tout près du 
pays d’origine de la Niobé pétrifiée11.

À la lumière de cette approche par lecture comparée, quelles autres 
constatations peuvent-elles s’ensuivre sur les pratiques pastorales byzantines 
et leur milieu? Disposons-nous d’autres informations sur l’ensemble de la 
région de Chonai qui puissent davantage concourir à la compréhension et 
l’interprétation de la tradition de Graos Gala? A-t-on repéré quelque paysage 
minéral de couleur laiteuse ou des sources pétrifiantes dans le milieu pastoral 
de la Phrygie, dans l’espace allant de la vallée du fleuve Lykos jusqu’à la région 
de Lampê, dont des foules de pasteurs Turkmènes se partageaient la pâture au 
Xlle siècle12? Même si l’emplacement de Graos Gala n’a pas été identifié jusqu’à 
présent13, je crois que cette appellation pourrait convenir à de nombreux 
endroits situés dans un rayon de trente kilomètres autour de Chonai (l’actuel 
Honaz). Au nord-ouest et à l’est de Chonai se trouvent en abondance des 
concrétions calcaires d’une blancheur éclatante générées par les sources 
chaudes et où foisonnent les rivières souterraines et leurs gouffres, que le grec 
a toujours connus sous le nom de hones (χώνες), entonnoirs. Pline l’Ancien 
parle d’une rivière à Colosses d’où l’on retire pétrifiées les briques qu’on y a

et al. (éds), Nomismata I, Internationales Kolloquium zur kaiserzeitlichen Münzprägung Kleinasiens, 
Milan 1997, nos 1, 2, 8,12,15. La Vielle comme ogresse et géante voir Politès, Παραδόσεις, op. eit, 
166 et Romaios, Ή Γριά, op. eit, 564-565. Cette abondance de lait de vache magique qui crée des 
fleuves de lait existe aussi dans d’autres mythologies, indienne, celtique etc. Voir les figures 
mythiques de la Dun Cow britannique et de la Glas Ghaibhleann irlandaise, liées aussi au thème 
des jours d’Emprunt. Glas Ghaibhleann est une vache dont le lait peut inonder trois provinces 
d’Irlande et c’est un magicien qui la trait. De même, la vache de Sainte Brigitte donne une 
abondance de beurre capable de remplir toute l’abbaye. Surtout pour la bibliographie, voir J. 
MacKillop, Dictionary of Celtic Mythology, Oxford 1998 et réed. 2004, P. Monoghan, The Encyclopaedia 

of Celtic Mythology and Folklore, New York 2004.
11. Politès, Παραδόσεις, op. cit., 896. Romaios, Ή Γριά, op. dt, 576-580.
12. S. Vryonis, Nomadization and Islamization in Asia Minor, DOP 29 (1975), 46, 57; Belke - 

Mersich, Phrygien und Pisidien, op. cit., 64.
13. Belke - Mersich, Phrygien und Pisidien, op. cit., 263-264. Outre la bibliographie fournie 

par Belke-Mersich, voir aussi sur les efforts d’identification et les critiques, P. Wittek, Von der 
byzantinischen zur türkischen Toponymie, Byzantion 10 (1935), 26-27; L. Robert, Philologie et 
géographie, Anatolia 4 (1959), 13-14, note 44; L. Robert - J. Robert, La persistance de la toponymie 
antique dans l’Anatolie, dans La toponymie antique : actes du colloque de Strasbourg, 12-14 juin 1975, 
Leiden 1977,32-33.
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Fig. 3. Hiérapolis (Pamukkale). La couleur laiteuse des terrasses en travertin 
et au fond les ruines de la ville antique.

jetées14. De plus, à l’est de Chonai, près de la région de Kaklik, où se trouvent les 
sources du fleuve Lykos (l’actuel Çürük Su, rivière amère, pourrie) et où l’on 
situe l’emplacement de Graos Gala15, une comparaison avec le blanc du lait est 
suggérée par les couleurs du paysage et des lacs amers et salés (p. ex. Acigôl) qui 
sont à l’origine des toponymes turcs comprenant l’adjectif ak- (blanc), tels que 
l’appellation actuelle du cours supérieur du Lykos, l’Aksu, la rivière blanche16. 
Mieux encore, à une distance de trente kilomètres environ au nord-ouest de 
Chonai se trouve un emplacement à la couleur laiteuse par excellence, en raison 
de la blancheur de ses terrasses en travertin, à savoir le plateau comportant les

14. Pline l’Ancien, HN 31 (trad. G. Serbat, Belles Lettres, Paris 1972,37) ; Amsler - Bouvier, Le 
miracle de l’Archange, op. cit., 398. Sur la rivière aux pouvoirs pétrifiants d’Aksu, voir Colossae 
dans The Catholic Encyclopedia 4, New York 1908 et G. Jones, Constantine’s legacy: Tracing 
Byzantium in the history and culture of the British Isles: The case of the archangel Michael, Nis 
i Vizantija 6 (2008), 332.

15. W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia: Being an Essay of the Local History of 

Phrygia from the Earliest Times to the Turkish Conquest, vol. 1 part I, Oxford 1895, 298-299. Idem, 

Impressions of Turkey During Twelve Years’ Wanderings, Londres 1897, 91-92.

16. Belke - Mersich, Phrygien und Pisidien, op. cit., 59, 64,175, 330-331, 371. Sur les lacs salés, 
Robert, Philologie et géographie, op. cit., 6-15. Sur la curatorie de Limnogalaktos {Λιμνογάλακτος= 

Lac de lait), probablement dans la région de Pamukkale, voir E. Ragia, H κοιλάδα του κάτω 

Μαιάνδρου στη βυζαντινή εποχή, ca 600-1300. Γεωγραφία και Ιστορία, Thessaloniki 2009, 413-414 

note 868.



484 [LIAS ANAGNOSTAKIS

formations calcaires et les blanches cascades pétrifiées où se trouve Hiérapolis 
de la Grande Phrygie (Fig. 3)17. Cette dernière était réputée depuis l’antiquité 
pour ses eaux chaudes qui se solidifiaient facilement et qui sont décrites par 
Vitruve, Pline et Strabon. Vitruve rapporte que «en Hiérapolis de Phrygie, il y 
a une source d’eau chaude bouillonnante, laquelle on fait par tranchées aller 
alentour des jardins et des vignes, et au bout de l’an se tourne en croûte de 
pierre (crusta lapidea) [...] en ces lieux il naît une substance dedans la terre, qui 
a vertu de se cailler (sucus subest coaguli naturae similis) quand elle sort de terre 
par le moyen des fontaines [...] et elle est contrainte à sécher par la force du 
soleil et de l’air (a solis et aeris cabre cogitur congelari)»18.

De son côté, Strabon rapporte que les eaux chaudes se transforment en 
pôron (πώρον), c’est-à-dire en «pierre»; «Hiérapolis est remarquable par les 
propriétés merveilleuses de ses sources chaudes [...]. L’eau de ces sources, en 
effet, a une telle disposition à se solidifier, à se changer en une espèce de 
concrétion pierreuse (πώρον), que les habitants du pays n’ont qu’à la dériver 
dans de petites rigoles (pratiquées autour de leurs propriétés) pour obtenir 
des clôtures qui semblent faites d’une seule pierre»19.

Ainsi, pendant des siècles, l’action de ces sources aux eaux pétrifiantes, 
le dépôt de calcaire formant des terrasses en travertin, a excité la curiosité et 
fait naître différents noms populaires qui se sont progressivement maintenus. 
En turc, par exemple, le site de Hiérapolis est appelé Pamukkale (Fort blanc 
comme le coton), car les roches du versant et de la base du plateau où se 
trouvent les imposantes ruines antiques et proto-byzantines ont blanchi 
sous l’action des dépôts des sources chaudes. Ces eaux calcaires naturelles 
tombent en formant des stalactites, des cascades et des lacs. Je considère, sans

17. Pour les sources et la bibliographie voir Belke - Mersich, Phrygien und Pisidien, op. cit., 

268-272. Voir aussi F. D’Andria, Hiérapolis of Phrygia. An archaelogical Guide, Istanbul 2003.
18. Vitruve, 8.3.10 [= Architecture, ou Art de bien bastir, traduit en français par J. Martin, 

Paris 1547] et Pline l’Ancien, HN 2.208. Sur la description de différentes sources d’eaux chaudes 
et de celles de Hiérapolis par Vitruve et Pline, K. Jeppesen, Did Vitruvius ever visit Halikarnassos?, 
Anatolia 22 (1981-3), 85-98, aussi dans K. Jeppesen et al. (éds), The Maussolleion at Halikarnassos: 

The written sources and their archaeological background, Aarhus University Press 1986, 85-98 et 
particulièrement 93-94; J. F. Healy, Pliny the Elder on science and technology, Oxford 1999,209. Voir 
aussi P. Hancock et al., Creation and destruction of travertine monumental stone by earthquake 
faulting at Hiérapolis, Turkey, dans B. McGuire et al. (éds), The Archaeology of Geological Catastrophes 
[Geological Society of London voi. 171], Londres 2000,1-14.

19. Strabon, 13.4.14, traduction française d’A. Tardieu, Paris 1867.
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toutefois procéder à aucune identification définitive, que le cours de ces eaux 
chaudes couleur de lait mais aussi l’aspect laiteux des roches de la région 
s’accordent absolument à la légende de Graos Gala. En effet, les eaux couleur de 
lait des sources de Hiérapolis coulent dans la direction du Lykos, dans lequel 
exactement se déversaient le Lait de la Vieille et le fleuve de lait qu’elle avait 
créé, il est ainsi fort probable qu’une variante locale sur le Lait de la Vieille, une 
légende explicative, ait interprété l’existence de ces cascades blanches dont la 
couleur a donné lieu au nom actuel de Pamukkale (Fig. 4,5, 6a, b).

Mais l’argument le plus important de tous et qui pourrait confirmer cette 
hypothèse est la relation directe de Hiérapolis avec le miracle de l’Archange. 
Hiérapolis, cette ville des rivières et des antiques lieux de culte situés près des 
sources chaudes, est mentionnée à plusieurs reprises dans le récit du Miracle 
de Chonai comme un lieu de l’affrontement entre chrétiens et païens, quand 
ces derniers s’acharnaient à détruire le sanctuaire chrétien20. Probablement, 
le remplacement des fonctions thérapeutiques des sanctuaires païens de 
Hiérapolis et de sa région par les nouveaux sanctuaires chrétiens et leurs 
sources miraculeuses constituait la cause fondamentale de ce conflit. Je me 
demande, d’ailleurs, si le miracle de l’Archange et la légende du Lait de la Vieille 
n’ étaient pas au départ des croyances antiques, des mythes engendrés par 
les séismes et les inondations21 qui avaient frappé la ville couleur de lait par 
excellence, Hiérapolis, et les villes voisines de Laodicée et de Colosses dans 
la vallée du fleuve Lykos22. D’ailleurs, ceux qui veulent détruire le sanctuaire 
sont justement des habitants de ces villes. Quoi qu’il en soit, et en dépit des

20. Miracle Saint Michel (Bonnet), 289(l).10, 290(2).15, 293(3).7, 308(20).19, 209(2l).2, 

311(23).25; Miracle de Saint Michel (Nau), 549.4, 548.9, 550.10.

21. Sur les tremblements de terre dans la région, voir E. Altunel, L’attività sismica a 
Hiérapolis e nelle zone limitrofe, dans F. d’Andria - F. Silvestrelli (éds.), Ricerche archeologiche 

turche nella valle del Lykos, Galatina 2000,299-314; D’Andria, Hiérapolis of Phrygia, op. dt.; L. Piccardi, 

The AD 60 Denizli Basin Earthquake and the Apparition of Archangel Michael at Colossae 
(Aegean Turkey), dans L. Piccardi - W. B. Masse (éds.), Myth and Geology, Geological Society, Special 
Publications 273, Londres 2007, 95-105.

22. Sur l’origine païenne et judaïque du culte chrétien des anges dans la région de la 
vallée du Lykos et l’apport de la géomorphologie à l’élaboration des légendes, voir (surtout 
pour la bibliographie), F. R. Trombley, Hellenic Religion and Christianization c. 370-529, vol. 1, Leiden, 
New York-Cologne 1995, 153; Peers, Subtle bodies, op. eit, 8-9, 158, 185 et note 80. Voir aussi, 
O.F.A. Meinardus, St. Michael’s Miracle of Khonae and Its Geographical Setting, ’Εκκλησία καί 

Θεολογία 1 (1980), 459-469; Amsler - Bouvier, Le miracle de l’Archange, op. eit, 397-398; Piccardi, 

The AD 60 Denizli Basin earthquake, 95-105.
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Fig. 4. Hiérapolis (Pamukkale). «La pétrification du lait versé coulant vers la rivière Lykos».

Fig. 5. Hiérapolis (Pamukkale). Paysage couleur de lait vu de la vallée du Lykos.
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Fig. 6a. Hiérapolis (Pamukkale). Les cascades pétrifiées couleur de lait.

Fig. 6b. Hiérapolis (Pamukkale). Les cascades pétrifiées couleur de lait.
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problèmes que pose leur identification, les rivières réunies afin de détruire le 
sanctuaire sont toutes des affluents qui forment le Lykos, sur les rives ou tout 
près duquel se trouvaient Hierapolis, Laodicée et Colosses. Selon le récit du 
Miracle de Chonai, ces rivières sont le Chrysès, le (Lykos) Kapros et le Kouphos 
et selon Michel Choniatès le Lykos, le Kapros et un troisième où se trouve 
l’emplacement de Graos Gala23.

Il nous faut à présent contourner les problèmes ardus posés par la 
géographie historique de la région24 afin de poursuivre notre recherche 
d’informations qui nous permettront de conforter le rapprochement du 
miracle de l’Archange à Chonai avec le Graos Gala et les Jours de la Vieille. Je 
pense qu’un tel récit, un miracle, ne vise pas à la description exacte ni à 
l’explication des phénomènes naturels (tremblements de terre, rivières 
souterraines, failles, roches étranges), mais qu’il les utilise afin de les attribuer 
à la puissance de métamorphose et l’intervention salutaire de l’Archange à 
Chonai25. Je considère donc que dans la vallée du Lykos, depuis Hiérapolis 
et Chonai jusqu’au cours supérieur du fleuve, où se trouvait probablement 
Graos Gala, nombreux sont les phénomènes géologiques qui pourraient être 
tout autant attribués à l’intervention de l’Archange Michel qu’à celle de la 
vieille bergère des croyances populaires. Selon Choniatès, ainsi qu’il a été 
mentionné plus haut, une tradition certainement populaire de la région de 
Chonai interprète certaines sections blanches du lit du fleuve Lykos comme 
étant le lait fossilisé de la vieille, le Graos Gala. Il est possible que cette 
croyance païenne populaire, de toute évidence antique, concernant la Vieille 
et les pétrifications ait survécu et coexisté avec celle du miracle, auquel elle

23. Belke - Mersich, Phrygien und Pisidien, op. cit., 221 (Chairétopa), 225 (Chrysès), 263-264 
(Graos Gala), 288 (Kapros), 330-331 (Lykos). Voir une bibliographie plus récente, postérieure à 
l’édition de Belke-Mersich, relative aux trouvailles archéologiques, aux emplacements et aux 
rivières de la vallée du Lykos: D’Andria - Silvestrelli, Ricerche archeologiche, op. cit.; G. Traversare 

Laodicea di Frigia, Rome 2000; P. Arthur, Byzantine and Turkish Hierapolis (Pamukkale). An Archaeo
logical Guide, Istanbul 2006; Piccardi, The AD 60 Denizli Basin Earthquake, op. cit. Voir aussi la 
bibliographie turque récente, http://laodikeia.pau.edu,tr/en/sayfa.aspx?id=BIBLIOGRAPHY.

24. M. Trainor - A. Cadwallader, The Rise and Fall of the European Recovery of the 
Ancient Site of Colossae, dans International Symposium on the History and Culture of Denizli and its 
Surroundings, Denizli 2007, II, 73-79; Cadwallader, The Reverend, op. cit.

25. Sur l’inconsistance de la topographie du miracle, «cet absurde babillage», la critique 
des perceptions simplificatrices des miracles et de leur interprétation monovalente, et surtout 
sur le miracle de Chonai, voir Peers, Subtle bodies, op. cit, 150-151,161-163.

http://laodikeia.pau.edu,tr/en/sayfa.aspx?id=BIBLIOGRAPHY
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a fini par s’unir et qu’elle a enrichi. La réunion du fleuve de la Vieille à ceux 
du miracle pourrait, selon une autre lecture signifier également l’intrication 
d’un mythe explicatif païen local et du miracle chrétien.

Indépendamment de la référence de Choniatès et du rapprochement que 
nous avons tenté avec les cascades pétrifiées blanc de lait de Hiérapolis, existe- 
t-il dans le Miracle de Chonai quelque indice de la pétrification, ce trait inhérent 
aux traditions grecques concernant la Vieille? Je crois que oui. Hors l’allusion 
faite par Choniatès, le thème de la pétrification est mentionné de manière 
explicite à la fin du récit du Miracle de Chonai. Au moment où l’Archange Michel 
se prépare à ouvrir une chonè (χώνη), un tunnel par lequel vont s’écouler les 
eaux des rivières, l’Archange s’adresse au prosmonarios du sanctuaire et lui 
annonce qu’à cet endroit précis auront lieu des miracles et des guérisons, et 
que «nos ennemis qui se tiennent à nous regarder seront changés en pierre 
et resteront là jusqu’à ce que les fleuves engloutissent mon sanctuaire» c’est- 
à-dire à jamais (oi εχθροί ήμών οί έστώτες καί βλέποντες ημάς άπολιθωθήτωσαν 
έκει έως αν οί ποταμοί καταποντίσωσι το άγιασμά μου)26. Les éditeurs du miracle 
soulignent l’origine biblique de l’expression άπολιθωθήτωσαν (Exode 15.16), 
que l’on pourrait considérer comme métaphorique: les ennemis seront 
déconcertés, bouche bée, figés de stupeur, le cœur et les sens engourdis, selon 
l’usage de άπολιθωθήτωσαν dans la littérature théologique. Cependant un 
manuscrit du Miracle contient l’addition suivante: «...et encore aujourd’hui les 
ennemis y demeurent pétrifiés» (άπολιθωθήτωσαν εκεί καί ϊστανται μέχρι τής 
σήμερον)27. Parmi les ennemis se trouve naturellement la Vieille, la bergère 
impie, qui selon les traditions populaires et en raison d’un autre type de 
profanation a été changée en pierre en même temps que ses moutons et ses 
chèvres, son chaudron, son lait et ses fromages. Le témoignage de Choniatès 
sur le lait pétrifié de la Vieille à l’emplacement de Graos Gala est donc confirmé 
par le récit du Miracle et par cette addition soulignant que dans la région 
existent toujours des créatures pétrifiées qui ne sont autres que les ennemis 
du sanctuaire de l’Archange changés en pierre. Toute cette documentation

26. Miracle Saint Michel (Bonnet), 306.17-307.1-2(18-19); Miracle de Saint Michel (Nau), 561.7.

27. Miracle de Saint Michel (Nau), 561.7 et d’après la traduction latine: Inimici autem nostri 
eminus stantes nos qui ospitimi fiunt illuc tanquam lapides [...]. Qui statim lapides effecti, ad indicium 

virtutis ejus sic permanent usque in praesentem diem. Voir aussi M. Bonnet, Narratio de Miraculo a 

Michaele Archangelo Chonis patrato adjecto Symeonis Metaphrastae de eadem re libello, Paris 1890, 

vii.
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explicative nous amène à considérer que la tentative d’interpréter le toponyme 
Graos Gala en se fondant sur l’existence de quelques oueds de la région de 
Chonai en Phrygie dont on explique le nom par le fait qu’ils n’ont pas toujours 
d’eau, à l’instar des seins de la Vieille qui ne produisent pas de lait, est tout au 
mieux naïve28.

Les arguments que nous avons proposés jusqu’à présent serait suffisants 
pour étayer l’existence de légendes sur les Jours de la Vieille dans la région de 
la vallée du Lykos, et il n’en serait pas besoin d’autres si, finalement, outre 
les textes, les représentation du miracle n’offraient la confirmation finale de 
notre hypothèse. Et bien sûr, je ne parle pas des représentations des détails 
caractéristiques de ce Miracle, du sanctuaire, des rivières ni même des païens 
armés de pioches creusant afin de les réunir. Je parle des couleurs utilisées et 
plus spécialement de la couleur blanche du lit de la rivière dans l’illustration du 
miracle de Chonai de l’icône du Mont Sinaï (Fig. 7). Cette blancheur ne pourrait- 
elle pas nous renvoyer non seulement au clapotement des eaux écumantes, 
mais aussi au Lait de la Vieille de Michel Choniatès?29 Un tel rapprochement 
pourrait être conforté par une fresque datée de 1315/6 et se trouvant dans 
l’église des Haghioi Asomatoi à Archanès, en Crète. Sur le mur ouest de 
l’église, le miracle de Chonai présente la particularité suivante: en haut sur la 
montagne, à droite du sanctuaire (là où d’ordinaire sont représentés les païens 
creusant afin de réunir les deux rivières) se discerne une forme féminine 
solitaire coiffée d’un turban qui incline un seau d’où partent verticalement 
les contours d’un fleuve blanc, dans lequel se distinguent faiblement deux

28. W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia: Being an Essay of the Local History of 
Phrygia from the Earliest Times to the Turkish Conquest, vol. 1, part I, Oxford 1895, 298-299; Idem, 

Impressions of Turkey During Twelve Years’ Wanderings, Londres 1897, 91-92.
29. Sur la représentation du miracle dans l’art byzantin des Balkans, voir S. Koukiarès, 

Tà θαύματα -’Εμφανίσεις των ’Αγγέλων καί Αρχαγγέλων στην βυζαντινή τέχνη των Βαλκανίων 

[Les miracles-Apparitions des anges et archanges dans l’art byzantin des Balkans], Athènes 
1989, 163-170. Sur l’icône du Sinaï, G. Sotiriou - M. Sotiriou, Εικόνες τής Μονής Σινά [icônes du 
monastère du Mont Sinaï], vol. 2, Athènes 1958, 79-81; H. Belting, Likeness and Presence: A History 

of the Image before the Era of Art, Chicago-Londres 1994, 272-273, fig. 166; G. Peers, Holy Man, 
Supplicant, and Donor: On Representations of the Miracle of the Archangel Michael at Chonae, 
Mediaeval Studies 59 (1997), 173-182; N. Sevcenco, dans H.C. Evans - W. D. Wixom (éds.), Glory of 
Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261, The Metropolitan Museum of 
Art New York 1997,118-119 no 66; Peers, Subtle bodies, op. cit., 53.
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Fig. 7. Icône du Miracle de l’Archange Michel à Chonai, Xlle siècle. 
Monastère Sainte-Catherine du Sinaï (Photo : Glory of Byzance, op. cit.).

Fig. 8a, b. Église des Haghioi Asomatoi à Ano Archanès, en Crète. Miracle de l’Archange 
Michel à Chonai, fresques datées de 1315/6 (Photo: Koukiarès, op. cit.).
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autres formes entraînées par le courant (Fig. 8 a, b)30. On a interprété la figure 
féminine comme étant la personnification du fleuve, thème fréquent dans 
l’art antique et byzantin31. À mon avis, il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien 
ici de l’illustration de la légende rapportée par Michel Choniatès sur Graos 
Gala, sur le Lait de la Vieille qui, trayant chaque chèvre et chaque vache, a 
recueilli du lait de toute source et, vidant ses seilles en même temps, fabriqué 
un fleuve de lait afin de détruire le sanctuaire de l’Archange32. Je considère 
même que la couleur de la rivière dans cette représentation a exactement 
celle du lait déversé par le seau qui noie les ennemis du sanctuaire, et que 
la teinte blafarde de la figure reproduit la Vieille métamorphosée en pierre 
(ce même coloris est utilisé afin de représenter la femme pétrifiée de Loth 
qui figure juste avant dans le cycle iconographique de l’Archange de la même 
église). Ce thème, à mon avis, constitue un cas unique dans l’iconographie du 
miracle et cette fresque d’Archanès reproduit fidèlement la légende rapportée 
par Choniatès et l’annonce faite par l’Archange, à savoir que «nos ennemis qui 
se tiennent à nous regarder seront changés en pierre et resteront là jusqu’à 
ce que les fleuves engloutissent mon sanctuaire». Notons également qu’à 
une distance de dix kilomètres environ au sud-ouest de l’église d’Archanès 
qui contient cette fresque, en direction de la plaine de la Messara, à droite 
dans la vallée de Haghia Varvara, sur le petit plateau de Prinias, on montre 
encore les fromages et le beurre pétrifiés de la Vieille33 (Fig. 9 a, b, Fig. 10).

30. Koukiarès, Tà θαύματα, op. eit., 71 et fig. 211; M. Bissinger, Kreta. Byzantinische Wandmalerei, 
Munich 1996, 68-69; Peers, Subtle bodies, op. eit, 151, note 67; I. Spatharakis, Dated Byzantine Wall 
Paintings of Crete, Leiden 2001, 46-47 et fig. 34.

31. Koukiarès, Tà θαύματα, op. cit., 71,166; Spatharakis, Dated Byzantine, op. cit., 46.
32. Alors quej’avais déjà progressé dans cette interprétation,j’ai constaté avec satisfaction 

le changement d’avis de S. Koukiarès à ce sujet dans les pages suivantes de son livre, où il 
n’exclut pas la possibilité que la forme féminine représente, outre la personnification de la 
rivière, l’illustration de la tradition rapportée par Michel Choniatès, Koukiarès, Tà θαύματα, op. 

cit., 166,169 note 38.
33. G. Stamatakès, Τση γρας ta τυριά [Les fromages de la vieille], Κρητικό Πανόραμα 12 

(2005), 156-173. Selon l’une des traditions répertoriées dans la publication ci-dessus, la vieille 
s’étant vantée d’être la seule à en fabriquer de semblables vit ses énormes pains changés en 
pierre. La version classique des Jours de la Vieille y est également enregistrée. D’après une 
autre tradition de la région, la vieille était la mère de Digénis Akritas, fameux héros byzantin 
originaire du plateau anatolien, de Cappadoce. Selon cette tradition, Digénis était un puissant 
berger possédant des foules de troupeaux dont son impie de mère se chargea à sa mort. Le 
Christ passant un jour lui demanda une tasse de lait et un fromageon, mais celle-ci refusa.
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Fig. 9a. Vue panoramique du plateau de Prinias, Héraklion, 
Crète, avec les fromages ou pains de la Vieille.

Fig. 9b. Plateau de Prinias, Héraklion, Crète. Les fromages de la Vieille.
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Par conséquent, la légende de Choniatès sur le Lait de la Vieille, qui est une 
variante des Jours de la Vieille reliée au miracle de l’Archange, s’était répandue 
jusqu’en Crète au début du XlVe siècle où elle s’était intégrée à la thématique 
du cycle iconographique de Γ Archange Michel. D’ailleurs, cette liaison du 
miracle de Chonai aux divers phénomènes naturels de la région de la vallée du 
Lykos (les tunnels, les failles et leurs cavités, les fossilisations, les formations 
en travertin) devient la constante de la topographie des sanctuaires et des 
miracles de l’Archange tout au long du voyage de son culte vers l’Occident. 
Il s’agit d’un voyage dont Chonai est considérée comme le point de départ et 
qui aboutit aux lieux de culte par excellence que sont en Occident la grotte de 
Gargano en Italie du Sud et l’étrange excroissance granitique du Mont Tumba 
ou Mont Saint Michel en Normandie* 34.

L’étude de la tradition grecque de Graos Gala, des Jours de la Vieille, quelle 
soit légende indépendante ou reliée au miracle de l’Archange, nous révèle 
l’importance du rapport existant entre la production abondante de lait et 
de fromages et le châtiment de l’arrogance ou de l’impiété de la bergère par 
pétrification, qui frappe également tout son univers pastoral. C’est ce rapport 
qui constitue finalement, plus que les jours empruntés ou le rôle du calendrier, 
le noyau du mythe. C’est, d’ailleurs, ce que l’on constate dans l’ensemble des 
récits légendaires concernant des sites par toute la Grèce, pour ne pas citer 
d’autres régions des Balkans et de la Méditerranée. Les roches blanches sont 
vues comme les animaux pétrifiés, comme les outils ou les fromages et le 
beurre de la Vieille impie (Fig. 10), mais aussi les linges blancs, les tabliers 
de la Vieille qu’à Skyros et à Samothrace on appelle torchons ou linges de la 
Vieille (Fig. 11)35. De plus, en Macédoine, dans le Péloponnèse, en Attique, en

Pour la punir, il renversa le chaudron où elle faisait les fromages et précipita lait, fromages et 
beurres en bas dans la vallée où on peut encore les voir pétrifiés.

34. Peers, Subtle bodies, op. eit, 165-170 et la bibliographie, notes 19-21, 42; P. Bouet - G. 
Otranto, A. Vauchez (éds.), Culto e santuari di San Michele nell’Europa medievale, Atti del congresso 
internazionale di studi (Bari - Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006) = Culte et sanctuaires de saint 

Michel dans l’Europe médiévale, Bari 2007.
35. Conze, Reise, 33, 49; Politès, Παραδόσεις, 166-167, versions nos 303-304 et commentaires 

901; Romaios, Ή Γριά, 564-565, 569. Sur la surface du lait qui se coagule et sur la pellicule du 
lait appelée Vieille du lait, graia galaktos {γραία γάλακτος), voir I. Anagnostakis - T. Papamastorakis, 

ΆγραυλοΟντες καί άμελγοντες [Pastours et trayeurs], dans H Ιστορία του Ελληνικού Γάλακτος και 
των Προϊόντων του [L’histoire du lait en Grèce et de ses produits], I' Τριήμερο Εργασίας Xanthi, 
7-9 octobre 2005, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς [Fondation Culturelle de la Banque du 
Pirée], Athènes 2008, 234 note 28.
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Fig. 10. Plateau de Prinias, Héraklion, Crète. Le beurre de la Vieille. 
(Photo : Κρητικό Πανόραμα 12/ 2005, 156-173).

Fig. 11. Samothrace. Torchons ou linges de la Vieille.
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Crète, à Chypre, à Chio, à Samothrace et à Imbros on montre les agneaux de la 
Vieille, ainsi que les enclos, les chaudrons, les fromages, les beurres pétrifiés36. 
Dans tous ces cas est transmis un récit, un mythe qui se veut explicatif, sur 
les roches à la couleur laiteuse qui ne sont autres que le lait, les fromages, les 
linges à égoutter et les brebis de la Vieille punie de son arrogance et de son 
impiété envers le Temps mais aussi Dieu. Ainsi, les phénomènes physiques 
malaisés à expliquer par le peuple (comme ceux de la région de Hiérapolis 
et de Chonai) étaient entendus comme la conséquence soit de l’intervention 
impie sur l’environnement, soit d’un châtiment exemplaire résultant de cette 
intervention. Pour expliquer alors ces phénomènes physiques furent élaborés 
des légendes et des miracles de caractère étiologique (comme le Miracle de 
Chonai et la légende de Choniatès). L’altération, le bouleversement des lois 
physiques et leur châtiment se développent ensemble, et constituent les 
thèmes fondamentaux dans toutes ces traditions grecques concernant les 
Jours de la Vieille, de cette vieille arrogante dont le produit de l’élevage est 
pétrifié par Dieu lui-même ou, saisi par froid, est changé en pierre avant le 
début du beau temps.

Cependant, hormis l’arrogance, grande aussi est l’impiété contenue 
dans le fait de gaspiller le lait à des fins de destruction, ainsi que le rapporte 
Choniatès, afin de noyer un espace de culte sacré. Le lait, cette source de vie, 
est d’ailleurs trait par une femme impie, qui s’en sert à la destruction au lieu 
de s’en servir à la vie. Puis, au-delà de l’intention profanatrice déclarée envers 
le sanctuaire, la traite et le fait de déverser le lait ne constituent-ils pas une 
hybris, l’acte d’un suprême sacrilège? Déjà, cette traite elle-même aurait pu 
être une déviance, puisqu’on rapporte que dans les sociétés traditionnelles 
d’élevage de Byzance, et mieux encore dans la péninsule balkanique, les 
femmes n’avaient pas le droit de traire37. J’ignore s’il s’agit d’une réalité 
avérée, si cette activité des femmes concernant la traite des chèvres et des 
brebis était véritablement affaire impie et condamnable. Nous savons que 
de tels cas d’interdiction existaient dans toutes les sociétés traditionnelles

36. Voir supra, notes 6-7, 33.
37. A. Bryer, The means of agricultural production: muscle and tools, dans A. Laiou (éd.), 

The Economie History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century [Dumbarton Oaks 
Studies 39], Washington, D.C. 2002, vol. 1, 101-113, esp. 104, note 9. Bryer renvoie à Campbell 
qui rapporte que dans les sociétés d’éleveurs de la péninsule balkanique les femmes ne traient 
jamais les brebis ni les hommes les chèvres, J. K. Campbell, Honour, Family and Patronage, Oxford 

1964, 274.
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et regardaient les femmes lors des jours de leur menstruation38. Mais dans la 
légende rapportée par Choniatès, l’héroïne est une vieille impie et malhonnête 
qui, dans les sociétés traditionnelles, est presque toujours identifiée à une 
magicienne. Il est donc possible que cette Vieille païenne, rendue stérile par 
l’âge et ses seins ne pouvant plus produire de lait, se venge du Temps, de la 
Nature et de la sociabilité en répandant le lait de ses troupeaux contre une 
nouveauté sacrée chrétienne. De surcroît, certaines interprétations voient 
dans la Vieille un symbole de l’Hiver pétrifiant. C’est ainsi que, dans des 
cérémonies des Balkans et d’autres régions d’Europe, on faisait revêtir aux 
jeunes gens ou aux jeunes filles des habits de vieille. La vieille «peau» (qui 
pouvait être peau d’animal ou peau de bois) qui les recouvrait était cassée 
ou brûlée, cet acte symbolisant le passage de l’hiver au printemps. Il se peut 
par conséquent que notre Vieille-Hiver, stérile en apparence, recèle en elle la 
fertilité de la nouvelle saison, et c’est peut-être une des raisons du défi qu’elle 
lance. La pétrification revient à détruire les habits de vieille qui symbolisent 
l’hiver afin de laisser place au renouveau; bientôt la jeunesse fleurie du 
printemps va succéder aux jours blancs de la vieillesse. Par ailleurs, il est 
nécessaire que la Vieille par ses paroles provoque l’hiver, car des jours bien 
froids qui «tuent la vermine» sont bénéfiques à l’agriculture, et il n’y a rien 
de pire qu’un printemps précoce39. Néanmoins, et pour revenir à la question 
de l’interdiction de traire faite aux femmes, elle existe dans de nombreuses 
sociétés d’élevage, comme par exemple en Éthiopie, au Soudan, au Kenya, au

38. Th. Paradellis, Erotic and fertility magic in the folk culture of modem Greece, dans J.C.B. 

Pétropoulos (éd.), Creek Magic - Ancient, Medieval and Modem, New York 2008,131 et bibliographie, 
note 19.

39. Je remercie une fois de plus Danielle Morichon qui m’a communiqué ses idées. Ce 
sujet, qui a déjà été étudié par les folkloristes et les anthropologues sociaux, exige toujours 
une approche plus approfondie. La bibliographie s’y rapportant étant abondante, je renvoie 
à la note 4, ci-dessus, tout en mentionnant également les références suivantes: P. Saint-Yves, 

Les contes de Perrault et les récits parallèles, Paris 1923 et dans la collection Bouquins, Robert 
Laffont, Paris 1987, 175-179. Van Gennep dissocie la Vieille de la Mi-carême de la Vieille des 
Jours d’Emprunt, Van Gennep, Manuel de Folklore français contemporain (op. cit., note 4), vol. 1, III, 
955; Soutou, Toponymie (op. cit., note 4), 183-189. Voir en dernier lieu sur la Vieille, en dépit de 
mes objections sur l’origine du Carnaval qui y est proposée (pas un seul mot sur Απόκρεω), A. 
Lombard-Jourdan, Aux origines du carnaval: un dieu gaulois ancêtre des rois de France, Préface de J. Le 

Goff, Paris 2005,64-69,225. Sur les vieux et vieilles du Carnaval voir aussi W. Puchner, Studien zur 

Volkskunde Südosteuropas und des mediterranen Raums, Vienne-Cologne-Weimar 2009, 179-180, 

336.
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Mali, au Niger et au Pakistan40. Il est certain qu’à Byzance de telles défenses 
devaient exister, mais elles concernaient les deux sexes, surtout à l’époque où 
les animaux venaient de mettre bas et allaitaient, ou bien lorsque les jeunes 
animaux étaient encore à la mamelle, il s’agit d’interdictions qui obéissent à 
la logique de l’élevage et qui sont renforcées par la défense correspondante 
contenue dans la Bible, dans l’Exode (23.19 et 34.26) et le Deutéronome 
(14.21): «Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère». Notons 
également que dans la poésie bucolique de l’Antiquité et de Byzance une 
place comparativement peu étendue est réservée aux femmes s’occupant 
d’élevage, et quasiment nulle à celles s’occupant de la traite des troupeaux, 
en dépit des exceptions à cette règle générale que l’on rencontre selon les 
périodes41. De plus, dans le monde médiéval, la présence de la femme n’était 
pas toujours permise dans le monde masculin des bergers, et manifestement 
le séjour de la femme en tant que gardienne de brebis et de chèvres dans la 
montagne n’était pas courant (et par conséquent elle n’avait pas coutume de 
traire). Et, puisque la femme demeurait à la maison, elle élevait les animaux 
exclusivement domestiques et trayait principalement des vaches, travail 
mal payé et sous-estimé et, dans certaines sociétés comme celle de l’Islande, 
affaire des femmes esclaves42.

Fort probablement, la documentation ci-dessus explique dans une 
certaine mesure pourquoi les représentations byzantines montrent toujours 
des hommes trayant des chèvres, des brebis ou des biches, à l’exception d’une 
seule fois, datant de la période tardive, où l’on voit une femme trayant une 
vache43. Les représentations de traite de vache par une femme caractérisent

40. F. Flintan, Étude sur la bonne pratique. L'autonomisation des femmes dans les sociétés 
pastorales, IMPD (= L’Initiative Mondiale pour un Pastoralisme Durable) Septembre 2008, 31-32; J. 
Myrdal, Women and Cows - Ownership and Work in Medieval Sweden, Ethnologia Scandinavia 
38 (2008), 64.

41. H. Bernsdorff, The Idea of Bucolic in the Imitators of Theocritus, 3rd-lst century BC, 
dans M. Fantuzzi - T. Papanghelis (éds), Brill’s Companion to Greek and Latin Pastoral, Leiden 2006, 
185-187; J. B. Burton, The Pastoralism in Byzantium, dans Brill's Companion, op. cit., 549-579.

42. M. E. Mate, Women in Medieval English Society, Cambridge 1999, 31-32; S. Bardsley, 

Women’s Roles in the Middle Ages, Westport-Londres 2007, 61-63, 66-67, 85; Myrdal, Women and 
Cows, 70-71.

43. Anagnostakis - Papamastorakis, Άγραυλοϋντες καί άμέλγοντες, 211-237, particulièrement 
217-223 et figures 13-16, 23-26. K. Linardou, New Visions of Old Meanings. Paris. Gr. 135 and 
Some Anti-Latin Visual Implications, dans A. Lymberopoulou (éd.), Images of the Byzantine World. 
Visions, Messages and Meanings. Studies Presented to Leslie Brubaker, Ashgate 2011,169-184. Voir ici 
dans ce volume, l’article de K. Linardou, Notes on a milking scene in Parisinus graecus 135.
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Fig. 12a. Andros. Le saut de la Vieille.

Fig. 12b. Andros. Le saut de la Vieille.
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surtout le moyen-âge occidental, et nous en avons plusieurs exemples44. Il est 
aussi intéressant de noter que, contrairement aux époques antique et proto
byzantine, à la période méso-byzantine la référence au trayeur de vache 
(βουμολγός) ou sa description sont rares, de même que celles concernant 
l’utilisation et la transformation du lait de vache. De ce point de vue, la Vieille 
βουμολγός qui trait toutes les chèvres et toutes les vaches dont parle Choniatès 
ne constituerait-elle donc pas une exception et un exemple à ne pas suivre? 
Ajoutons que le thème de la «Vieille qui trait toutes les vaches», conformément 
à cette légende byzantine qui appartient aux traditions concernant les Jours 
de la Vieille, peut être mis en relation avec le fabliau explicatif de Provence 
Vaqueirièu, «Jours de la vache», et les «jours de la vache rouge» de l’Irlande45.

En outre, la constatation que, dans l’iconographie byzantine, la plupart 
des représentations incluant des bovidés sont principalement reliées à des 
travaux de la terre (labour, travail sur l’aire, transport de produits) s’accorde 
parfaitement aux sources littéraires et aux archives. Car il s’avère que les 
bovidés sont présentés comme les moyens principaux utilisés aux tâches 
agraires, en dépit du fait que dans l’espace thrace, macédonien et de l’Asie 
Mineure, les vaches et les bufflonnes étaient élevées et nommées άμελγάδια, 
destinées à la traite et, en dehors des travaux agricoles, utilisées de façon 
complémentaire pour les produits laitiers, surtout le beurre46. Ainsi, les zones 
d’élevage différencié (la zone des bovidés, qui caractérise surtout les larges 
plaines de l’Europe du Nord-Ouest et celle des ovidés du pays méditerranéen

44. P. Mane, Les travaux et les jours, dans Le Moyen Âge en lumière - Manuscrits Enluminés 

des Bibliothèques de France, éd. J. Delarun, Paris 2002,139-171 et particulièrement 153-163; L. M. 
Bitel, Women in early medieval Europe, 400-1100, Cambridge 2002, 207-208, 243; H. Hamerow, Early 
Medieval Settlements: The Archaeology of Rural Communities in North-West Europe 400-900 (Medieval 
History and Archaeology), Oxford 2002,130-132 (fig. 5.2 p. 132); S. Boscani Leoni, Les outils dans 
la peinture murale de l’arc alpin: l’exemple des calendriers des travaux des mois et du «Christ 
du Dimanche» (XlIIe - début XVIe siècles), dans G. Comet (éd.), L’outillage agricole médiéval et 
moderne et son histoire: Actes des XXIIIèmes journées internationales d’histoire de l'abbaye de Flaran, 

7, 8, 9 septembre 2001, vol. 23, Flaran (Auch), Presses Universitaires du Mirail 2003, 204; C. M. 
Woolgar, Meat and Dairy Products in Late Medieval England, dans C. M. Woolgar - D. Serjeantson 

- T. Waldron (éds), Food in Medieval England: Diet and Nutrition, Oxford 2006, 88-101 (p. 95 fig. 7.1); 
Myrdal, Women and Cows, op. cit., 73-75.

45. Voir supra, note 4 et F. Benoît, La Provence et le Comtat Venaissin, Paris 1949 et réédition 
Avignon 1976 et 1992, 228.

46. Anagnostakis - Papamastorakis, Άγραυλοΰντες καί άμέλγοντες, op. cit., 217-223. Cf. ici 
même I. Papangelos.
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chaud et sec des montagnes et des collines) se repèrent également à l’intérieur 
du territoire byzantin: zone des bovins en Thrace, Macédoine, vallées 
micrasiatiques, et zone des ovins partout dans les montagnes, la péninsule 
grecque et surtout dans les îles.

C’est précisément cette région de la Méditerranée orientale, au climat 
variable et au paysage divers, qui s’étend du nord de la péninsule balkanique et 
du Pont-Euxin à la Crète, de l’Égée au Caucase, depuis les îles de l’Italie du sud 
jusqu’à Chypre et la Syrie, qui avait pour étrange symbole, hormis la Belle des 
Montagnes47, cette Vieille bergère impie. La riche et mystérieuse géomorphologie 
et la dégradation de l’environnement par l’élevage, particulièrement par les 
chèvres, trouvent une explication dans les légendes de la Vieille bergère impie 
et de ses actions destructrices, d’où les noms de lieux tels que Pêdëma (Πήδημα) 
ou Sôros (Σωρός), saut, monticule ou tas de pierres de la Vieille. Ces noms que l’on 
repère dès l’époque byzantine sont encore largement répandus dans toute 
la péninsule hellénique (Fig. 12a, b, 13a, b, 14a, b), et on peut les rapprocher, 
même si l’interprétation populaire diffère, de la provençale reguinado de la 
Vièio, c’est-à-dire «les derniers sursauts de la Vieille». Les plus anciennes 
mentions byzantines que je connaisse datent de 1293 pour le Péloponnèse, Le 
monticule de pierres de la Vieille (εις τον σωρόν τής ονομαζόμενης Γραός), et de 1301 
pour la Chalcidique de Macédoine, Le saut de la Vieille (τής Γραίας w Πήδημα)4*. 
De surcroît, je crois déceler cette Vieille et ses pierres, ainsi que son action 
catastrophique contre un sanctuaire ou l’enceinte d’une ville, dans l’allusion 
d’Eustache, archevêque de Thessalonique, lors du siège de cette ville par les 
Normands en 1181. Eustache rapporte que le général byzantin responsable 
de la défense de la place, face à la pluie de pierres lancées par la catapulte 
(πετροβόλα, μηχανή), prononça des paroles au sens obscur, «Ecoute la Vieille» 
(ακούε την γραίαν) que l’archevêque interprète comme bon lui semble:

«Il s’imaginait [le général] entendre, je pense (οΐμαι) la nourrice 

qui l’avait élevé, qui souffrait pour lui et pleurait. Ou bien il lâchait 
laconiquement et d’une voix faible cette sentence, en l’appliquant à 47 48

47. A. Koraês, ’Άτακτα, vol. 4.1, Paris 1832,49; Polîtes, Παραδόσεις, 660-661; Points, Λαογραφία 

1 (1909), 347-350; K. A. Rhomaios, Οί Καλικάντζαροι, BNJ 18 (i960), 73-74.

48. MM 5,160.15; Actes d’Iviron III. De 1204 à 1328 [Archives de ΓAthos XVIIi], éd. J. Lefort - N. 

Oikonomidès - D. Papachryssanthou - V. Kravari - H. Métrévéli, Paris 1994, no 70, 249. Sur le saut, les 
pierres, le monticule de pierres de la Vieille, particulièrement l’expression «faire le monticule 
ou l’empilage de la Vieille» (Γριάς ο σωρός ou τρόχαλος), surtout lorsque les uns tombent sur 
les autres lors de querelles, voir Romaios, Ή Γριά, op. eit, 565-569.
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Fig. 13a. Pics de montagnes en Crète (Lefka Ori) appellés Soroi et à gauche Soros tis Grias 
(Tas de pierres de la Vieille).
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Fig. 14a Chios. Ruines d’une construction appelées Soros tis Grias 
(Tas de pierres de la Vieille).

Fig. 14b Chios. To kastro tis Grias (Le château de la Vieille).
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la Situation: «La Vieille travaille encore à en crever (κάμνει ή γραία πάλιν).
Cette expression avait un sens insaisissable, comme la prophétie de la 

Pythie (Άπεφοίβαζε δέ άρα ό λόγος οΰτος κατά τι πυθωνικόν)·, elle pouvait 
aussi bien signifier que l’ancienne Thessalonique était entraînée vers 
«les ombres des défunts». Ce qui, selon l’histoire, avait déjà été le cas 
dans le passé, et c’était maintenant notre tour. Les pierres avaient le 
poids d’un homme comme celle que les Lestrygons avaient utilisés 
contre les hommes d’Ulysse49».

Ce passage est lui-même un commentaire sur Le monticule de pierres de la 
Vieille et sur Le saut de la Vieille. La seule remarque que l’on puisse faire ici (le 
passage n’ajamais été commenté jusqu’ à présent) c’est que l’on assiste, non 
pas à un saut, mais plutôt à un assaut de la Vieille contre Thessalonique à 
l’aide de cette machine qui jette des pierres.

Pour récapituler, les formations géologiques étranges donnent naissance 
aux mythes et aux miracles étiologiques, tels que la légende de la Vieille 
bergère impie. Toute altération de la nature (comme dans le miracle de 
Chonai sur lequel se greffe la légende de la Vieille) ou toute perversion de 
l’emploi d’un produit naturel (comme celui du lait dans la légende de Graos 
Gala) constitue un sacrilège, et leurs auteurs impies subissent des châtiments 
exemplaires, pétrifiés et exposés pour l’éternité aux yeux de tous. La légende 
anatolienne de Graos Gala, du Lait de la Vieille, nous transmet principalement 
la conception byzantine sur le pouvoir destructif du pastoralisme au 
féminin et sur sa punition: la bergère impie est punie, car elle trait toutes 
les vaches et toutes les chèvres puis elle verse le lait afin de détruire le lieu 
sacré d’un sanctuaire. La vieille bergère qui possède des troupeaux en grand 
nombre (γύναιον άσεβές ποιμενικόν πολύθρεμμον) devient la personnification 
de l’arrogance et du pouvoir destructif, magique et diabolique, car elle est 
bergère de chèvres et de vaches et non pas de moutons. Ainsi, ce pouvoir impie 
émanant de la multitude des troupeaux ose intervenir sur l’ordre naturel de 
l’espace et du temps et aboutit à la destruction par pétrification de son propre 
univers pastoral. Cette même destruction va finalement se retourner contre 
le détenteur de ce pouvoir en le pétrifiant à son tour.

49. S. Kyriakidis, Eustazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica, Paierme 1961,98.24-31. 
Pour la traduction, Jean Caminiatès, Eustathe de Thessalonique, Jean Anagnostès, Thessalonique. 

Chroniques d’une ville prise, tr. P. Odorico, Toulouse 2005, 213. Dennis reproduit une traduction 
sans commentaires, G. T. Dennis, Byzantine Heavy Artillery: The Helepolis, Creek Roman and 
Byzantine Studies 39 (1998), 113-114.
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À l’issue des travaux du Colloque, j’ai jugé utile de déposer un post- 
scriptum laographique (j’insiste sur le sens positif du terme) et nullement 
folklorique, une apostille haute en couleurs comme l’étaient, je crois, les 
montagnes, les vallées, la faune et la vie pastorale à Byzance. J’ai donc présenté 
une tradition byzantine dont je considère qu’elle s’apparente à une légende 
méditerranéenne et néo-hellénique sur le climat et le milieu, estimant qu’elle 
pourrait constituer un résumé emblématique clôturant la discussion sur les 
animaux et l’environnement à Byzance.
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