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της σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων στη Γαλλία και την Ελλάδα. Έμαθε καλά
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'Αντί άλλου παραδείγματος, ας επιτραπεί ή αναφορά στο εφιαλτικό γεγονός της
11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη οχι στο γεγονός καθ' αυτό αλλά σε δ, τι έπηκολούθησε, δηλαδή στή σωρεία μέτρων «αντιτρομοκρατικών», δπως βαπτίσθηκαν, πού
είχαν ώς στόχο την πρόληψη καί βέβαια τήν αποτροπή καί τον κολασμό πράξεων τού
είδους. Στόχος μας δεν είναι ή αποτίμηση τού φαινομένου αλλά ή υπογράμμιση τού
μεταβλητού τών ορίων της ανοχής. Ό λεγόμενος «πατριωτικός νόμος» (patriotic act)
ήλθε νά αναστείλει κεκτημένες ελευθερίες καί δικαιώματα εν ονόματι της προστασίας
τού «πολιτισμένου» κόσμου. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για τον τρόπο πού κάθε κοι
νωνία αντιμετωπίζει δ, τι θεωρεί επιβουλή τής υπόστασης της, είτε προέρχεται από ένα
άτομο είτε μία ομάδα (φυλετική, εθνική, ταξική).
'/Αλλα ας έλθουμε στο φαινόμενο τής ανοχής. 'Όταν μία κοινωνία οργανωθεί
και ιεραρχηθεί —κυρίως το δεύτερο— επιβάλλει στα μέλη της έναν κώδικα συμπερι
φοράς, στο πλαίσιο τού οποίου κάθε μέλος ή ομάδα μπορεί νά κινηθεί καί να δια
πραγματευθεί. Μέχρι πού μπορεί νά φθάσει ή διαπραγμάτευση ή ή διεκδίκηση; Έδώ,
εμπειρικά καί μόνο, καί με οδηγό τις συγκυρίες περισσότερο παρά τον γενικό αρχικό
κώδικα, συνεκτιμάται και αποφασίζεται το πρακτέον τόσο από τήν πλευρά τών διεκδικούντων δσο καί από τή μερίδα εκείνων πού έχουν επωμισθεί τή διαχείριση τών
κοινών. "Αν π.χ. ή ομοφυλοφιλία ήταν ανεκτή στην αρχαία 'Ελλάδα ή στή Ρώμη,
τούτο δεν συνέβαινε σε κοινωνίες, πού είχαν υιοθετήσει τις άβραμικές θρησκείες
(Ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, Ισλάμ) καί πού, αντίθετα, κατεδίωκαν καί κατέστελλαν τίς
φιλομόφυλες πρακτικές. "Αν, δεύτερο παράδειγμα, ή επιλογή θρησκείας καί κατ' έπέκτασιν τρόπου ζωής, ελάχιστα ενδιέφερε τον ρωμαίο πολίτη εφ όσον δέν θίγονταν τά
συμφέροντα του ή αυτά τής res publica, αντίθετα προσείλκυε τή μήνη τών χριστιανών
πού υπήκουαν στο πνεύμα καί στο γράμμα τής Εκκλησίας. Καί στις δύο περιπτώσεις
έχουμε στην ουσία νά κάνουμε μέ τήν απειλή ή έκλαμβανόμενη ώς τέτοια κατά τού
πυρηνικού θεσμού τής οικογένειας, τής κοινωνίας καί τέλος τού κράτους καί τών μη
χανισμών του.
Μετά από λιγότερο ή περισσότερο μακρά περίοδο άμφιταλάντευσης, αποφασίζε
ται είτε ή επέκταση τής ανοχής, τής ένταξης δηλαδή τής ιδιαιτερότητας στον οικογε
νειακό καί κοινωνικό ιστό, είτε ή καταστολή της, ή αποβολή ή καλύτερα ή αποκοπή
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των φορέων από τή συμμετοχή τους στο κοινωνικό (καί πολιτικό) γίγνεσθαι, όπως λ.χ.
ο! αιρέσεις ή ή Μεταρρύθμιση καί ή Άντιμεταρρύθμιση.
01 λεγόμενοι Μέσοι Χρόνοι καλύπτουν ενα ευρύ φάσμα μεταβολών και ανακα
τατάξεων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο καθώς καί σέ αυτόν πού αποκαλούμε με
σογειακή λεκάνη. Ή παγίωση τού χριστιανισμού και ό ανταγωνισμός τών Εκκλη
σιών για τα πρωτεία ή ορθότερα για τήν ηγεμονία, πνευματική, οικονομική καί πολι
τική στα κρατικά μορφώματα, πού διαδέχθηκαν τό Imperium romanum, οι κοινωνικές
ανακατατάξεις (π.χ. τό πέρασμα από τή seigneurie στή φεουδαρχία καί στην απόλυτη
μοναρχία — στή δυτική χριστιανοσύνη ή στή βαθμιαία υιοθέτηση ενός μεικτού συστή
ματος επηρεασμένου από τή ρωμαϊκή κληρονομιά καί από τα ασιατικά πρότυπα στην
ανατολική χριστιανοσύνη), τέλος ή γένεση, ή ανδρωση και εξάπλωση τού Ισλάμ επι
βάλλουν νέους κώδικες συμπεριφοράς και νέες πρακτικές. Παράλληλα μέ τήν κοσμική
εξουσία κράτους και Εκκλησίας, ό ευρωπαϊκός χώρος γνωρίζει ενα νέο φαινόμενο:
τον μοναχισμό, πού εξαπλώνεται και συνιστά πόλο έλξης για τους χειμαζόμενους χω
ρικούς και άποπροσανατόλιστους «αστούς» καί εξελίσσεται σέ σημείο πολιτικής ανα
φοράς καί όχι σπάνια αντιπαράθεσης. Ό κόσμος τών Μονών εμπλέκεται συχνά απο
φασιστικά καί καθοριστικά στις μεγάλες αντιπαραθέσεις τών καιρών και οι νεμόμενοι
τήν εξουσία δέν φείδονται επίσης στα μέτρα κολασμού οσάκις, για νά χρησιμοποιή
σουμε μία προσφιλή έκφραση στους Βυζαντινούς, «υπέρ τά έσκαμμένα» επέλεγαν νά
συμπεριφερθούν οι μοναχοί. Περί τό έτος 1000 βρίθει ή Ευρώπη οπό μοναστικά κέ
ντρα πού συγκεντρώνουν γαίες καί ανθρώπους. Τούτο όμως σημαίνει πολλά για τήν
αγροτική οικονομία καί τήν αγροτική οικογένεια/περιουσία και συνιστά τομή στή δια
νομή τών κλήρων καί της παραγωγής. "Αν οι αρχηγοί τών οικογενειών αντιμετωπίζουν
ευνοϊκά τήν είσοδο μέλους της οικογένειας στον κρατικό ή εκκλησιαστικό μηχανι
σμό, είναι γιατί προσδοκούν οφέλη. "Αν αντιδρούν, ενίοτε βίαια, στην ένταξη τού μέ
λους στή μοναστική κοινότητα, τούτο οφείλεται στην απώλεια εργατικού δυναμικού
καί στην κατάτμηση της οικογενειακής γής.
'Όπως είναι γνωστό, στους Μέσους Χρόνους δέν υπήρχε σωφρονιστικό σύστη
μα. Ό ύποπτος για αδίκημα ή έγκλημα, εφ' όσον —καιμέ οποίο τρόπο— αποδεικνυό
ταν ή ένοχη του, ύφίστατο άμεσα τά έπίχειρα τής πράξης του εϊτε μέ τήν καταβολή
υλικής αποζημίωσης προς τό θύμα και τους οικείους του εϊτε μέ σωματική κάκωση, πού
λειτουργούσε βέβαια προληπτικά και ανασταλτικά. "Αν οι πνευματικές κυρώσεις (καί
ήταν πολλές) δέν επαρκούσαν, τότε παρενέβαινε ή Πολιτεία μέ τά κατασταλτικά της
μέσα.
Ίσως εδώ θά έπρεπε νά γίνει μία διάκριση για τό έγκλημα τής «απιστίας», δηλαδή
τής καταπάτησης τού όρκου «πίστεως» προς τον αυτοκράτορα. Ή ποινή ήταν αμιγώς
πολιτική πράξη, όπως και ή απιστία, και ό κολασμός της έπαφίετο στον ανώτατο άρχο-
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ντα, πατέρα των νόμων. Ό εγκλεισμός, ή μοναχική κουρά, ή εξορία, ό ακρωτηριασμός
ή ή εσχάτη ποινή αποτελούσαν προνόμιο τού ηγεμόνα — όπως ακριβώς καί ή απονομή
χάριτος. Έν τούτοις, υπάρχουν καί ακραίες περιπτώσεις, οπού τό κατασταλτικό μέσο
γίνεται για παραδειγματισμό' ή πύρωση τών στρατιωτών τού τσάρου Σαμουήλ, απο
τρόπαιη καθ' αυτή, στόχευε στην κάμψη τού φρονήματος της βουλγαρικής άρχουσας
τάξης καί οχι μόνο.
Ό παρών τόμος πρακτικών τού Διεθνούς Συμποσίου με θέμα τήν ανοχή καί τήν
καταστολή στους Μέσους Χρόνους δεν φιλοδοξεί να καλύψει ολα τα θέματα ή τίς πε
ριπτώσεις ενός τόσο εύρέος αντικειμένου. 'Ωστόσο, πιστεύω ou θα αποτελέσει χρήσσιμο βοήθημα για τή μελέτη καί περαιτέρω έρευνα τού αντικειμένου Ιδιαίτερα στην
ανατολική χριστιανοσύνη1.
Τό Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε χάρη στή δραστηριότητα τών μελών τής οργα
νωτικής επιτροπής, τήν ευγενική αρωγή τών χορηγών (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Υπουρ
γείο Πολιτισμού, ΧΡΩΤΕΧ), τήν κατανόηση τής διοίκησης τού ξενοδοχείου «Saint
George Lycabettus» καί, τέλος, τή φροντίδα τών κυριών τής Γραμματείας τού Ι.Β.Ε.
'Αθήνα, 25 Δεκεμβρίου 2001
ΛΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (t)
Διευθυντής Ερευνών

1. Χρήσιμα για τή μελέτη τής ανοχής στή μεσαιωνική δυτική χριστιανοσύνη

τα πρακτικά του διε

θνούς συμποσίου Toleranz im Mittelalter (εκδ. Α. Patschovsky καί Ε. Zimmerman), Sigmaringen 1998. Βλ.
L Mavrommatis, Journal of Ecclesiastical History 52/3 (2001), 528-529.

J.-C. CHEYNET

LES LIMITES DU POUVOIR À BYZANCE: UNE FORME DE TOLÉRANCE?

Il convient d'abord de s'interroger sur la notion même de tolérance dans l'art de
gouverner l'Empire byzantin ou à vrai dire tout État médiéval. Les espaces de liberté
qui semblent parfois se dessiner reflètent sans doute davantage les limites techniques
de la répression qu'une volonté délibérée d'accorder cette liberté. Par sa nature même,
surtout s'il est vaste et de composition ethnique diverse, l'État médiéval ne dispose que
de faibles moyens de pression, même si les chroniqueurs contemporains nous présentent
à l'occasion des empereurs imposant leur volonté, fût-ce par des moyens extrêmes1.
Conséquence de cette incapacité, les exigences de l'État byzantin étaient moindres que
celles d'un État moderne. La première revendication et, à vrai dire, la seule sur laquelle
les autorités ne transigeaient pas2, était le paiement de l'impôt, essentiel au versement
des soldes et donc à la survie de l'État, faute de pouvoir recruter des armées. En matière
de religion, nous le verrons, la situation était plus complexe et variait en fonction des
circonstances.
Quels sont les moyens d'action de l'État byzantin, simple héritier en ce domaine
de son prédécesseur romain? Bien évidemment, il dispose de la force publique, armée
et marine. L'armée suffit à imposer la volonté impériale dans les villes et dans les
plaines, mais les régions montagneuses demeurent plus difficiles à contrôler. Surtout,
cette armée se mobilise avec peine et se déplace lentement, ce qui laisse aux opposants
du temps pour s'organiser, rallier des unités isolées etc.. C'est ainsi que peuvent se
développer les grandes rébellions militaires. La flotte est plus efficace encore, qui
permet le transport rapide et massif de troupes, et maintient le contact entre la capitale
et les régions littorales, justement les plus riches. C'est ainsi que Thessalonique fut

1. En 1183, Andronic Comnène, après avoir usurpé le pouvoir à Constantinople, ne parvint guère à
rallier les habitants de la Bithynie et des Thracésiens, en dépit de victoires chèrement acquises. De même, il
ne réussit guère à imposer ses réformes fiscales en province.
2. Plus exactement, le fisc ne renonçait jamais à lever l'impôt, mais adaptait son mode de
prélèvement: tantôt il admettait le paiement en nature (en Bulgarie après 1018), tantôt il se contentait d'une
somme forfaitaire (dans les sclavinies), voire remettait temporairement l'impôt, s'il en était besoin (lors de
catastrophes frappant des villages).
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sauvée à la fin du Vie siècle et au début du Vile siècle. De même, à la fin du Xle siècle,
Antioche garda longtemps des liens avec Constantinople avant de succomber finalement
sous les assauts turcs3. Cette résistance n'a pas été vaine, car ces efforts ont entretenu
le sentiment d'une légitimité de la présence byzantine, qui servit aux empereurs Comnènes à appuyer leurs prétentions dans la région.
Plus que les rapports de force, c'est la fidélité des populations qui, sur le long terme,
assure la survie de l'État. Longtemps les sujets de l'Empire adhérèrent à l'institution
impériale plus qu'à la personne de l'empereur, sous la condition que les efforts constants
du pouvoir central pour rallier l'ensemble de ses sujets l'emportent sur la tendance
naturelle à l'autonomie des ethnies, des villes ou des provinces frontières. Le plus
souvent, quand cette condition était réalisée, les empereurs parvenus au pouvoir par
un coup d'État ralliaient automatiquement les provinces à leur autorité4. Une évolution,
intervenue à la fin de l'Empire, affaiblit le lien institutionnel au profit de la relation
personnelle, accélérant sans doute la chute de l'État. La Romanie en tant que telle
mobilise finalement assez peu.
La religion constituait l'autre facteur clé fédérateur. Les empereurs romains,
conscients de l'importance capitale de ce lien qui transcendait les particularismes
locaux, étaient très attachés au culte de l'empereur et de Rome et avaient, pour cette
raison, combattu le christianisme naissant. Les empereurs chrétiens avaient au contraire
tiré profit de la conversion générale de leurs sujets, prêts à servir le lieutenant de Dieu
sur terre, en dépit des querelles christologiques des premiers siècles. La christianisation
de l'Empire des Romains en faisait l'État destiné à réunir les nations.
Les efforts menés par l'État —et l'empereur, son incarnation— pour imposer son
autorité se manifestent principalement dans trois domaines: la manière de tenir le
territoire, le comportement vis-à-vis des dissidents religieux, enfin le contrôle de la
société pour asseoir la stabilité politique, condition de la survie de l'Empire5.

3. La carrière de Philarète Brachamios, maître des duchés d'Antioche et d'Édesse, se poursuivit sous
les règnes de Nicéphore Botaniatès et Alexis Comnène, et il reçut de la capitale, sinon des troupes de
secours, du moins des promotions et les matrices des sceaux correspondantes.
4. La situation de l'Empire entre juillet 1203 et avril 1204 illustre, a contrario, le cas où l'empereur,
assis sur le trône de Constantinople, ne parvient pas à s'imposer à tout l'Empire. On sait ce qu'il advint.
5. À la notable exception du règne d'Héraclius, les importantes pertes de territoires correspondent
toujours à un moment où le pouvoir n'était plus fermement incarné par un empereur capable et assuré du
soutien de ses sujets: à la fin du Xle siècle, à la fin du Xlle siècle, au milieu du XlVe siècle.
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L'emprise du pouvoir sur le territoire
La possession de cartes permettait aux gouvernants de tenir l'espace qu'ils
contrôlaient6. Sur ce point, les Byzantins auraient disposé, semble-t-il, d'informations
moins abondantes que leurs prédécesseurs romains et, à l'époque médiévale, on ne
connaît de leur part aucune tentative d'exploration au-delà de leurs frontières7. La
tradition géographique antique s'est mieux transmise dans le monde musulman que
chez les chrétiens d'Orient. Nous avons la preuve qu'il existait toujours des itinéraires
fournissant les principales étapes, notamment des itinéraires maritimes, les plus importants pour une bonne maîtrise du territoire8.
Plus que la distance, la durée du voyage importe et, de ce point de vue les liaisons
maritimes étaient recommandées, car on joignait, depuis Constantinople, tous les
grands ports de l'Empire en peu de semaines, même s'il valait mieux ne pas s'aventurer l'hiver. La Mer Egée et la Méditerranée orientale, un temps disputées par les monoxyles slaves et par les escadres arabes, redevinrent assez sûres dès que la flotte de guerre
byzantine prit le dessus sur les ennemis extérieurs. Il ne faut pas sous-estimer la
décision de Jean II Comnène de laisser dépérir la flotte de guerre, ce qui, en dépit d'un
sursaut temporaire sous son fils Manuel 1er, livra aux Italiens et aux pirates, parfois les
mêmes, Γ arrière-pays maritime de Constantinople.
Les invasions coupèrent fréquemment les routes terrestres, fussent-ce les Slaves
dans les Balkans, les Perses et les Arabes en Anatolie. Cependant, il ne faut pas exagérer
ces inconvénients, car la collecte d'informations de qualité demeurait efficace et les
nouvelles parvenaient rapidement à la capitale9. Au moment le plus critique, rappelonsle, les signaux lumineux avisaient l'empereur des raids arabes à la frontière cilicienne10.
En revanche, la distance restait un handicap pour organiser la riposte.

6. Pour Rome, cf. Cl. Nicolet, L'Inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de
l'Empire romain, Paris 1988.
7. À leur décharge, il faut admettre qu'ils étaient entourés de voisins qui leur barraient le passage, sauf
du côté des steppes russes, seule direction où l'on pourrait voir un début d'exploration dans la première
mission de conversion des Russes envoyée par Phôtios.
8. Les premières cartes précises antérieures à 1204, actuellement connues, sont pisanes (Anna
Avraméa, Les côtes de l'Asie Mineure d'après un texte pisan de la seconde moitié du Xlle siècle, Byzantine
Asia Minor (6th-12th cent), Athènes 1998, 285-295).
9. La connaissance des pays étrangers restait tributaire des ambassades et des rapports des stratèges
frontaliers, cf. J. Shephard, Imperial Information and Ignorance: a discrepancy, Bsl 56 (1995) (Mélanges
Vavrïnek), 107-116.
10. Sur l'emploi des feux à Byzance, voir en dernier lieu, C. Zuckerman, Chapitres peu connus de
\'Apparatus Bellicus, Travaux et Mémoires 12 (1994), 361-366.
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Les opposants politiques d'envergure eurent toujours la possibilité de quitter le
territoire impérial pour se réfugier chez un adversaire de l'Empire, dont la puissance,
si possible, en imposait à l'empereur lui-même. Les exemples sont innombrables.
Ainsi, à l'époque médio-byzantine, Bagdad abrita plusieurs des plus redoutables
adversaires du pouvoir impérial: Andronic Doukas ou Bardas Sklèros qui échappèrent
à la colère impériale. Les démarches diplomatiques pour obtenir la remise des transfuges
n'avaient aucune chance d'aboutir11, car la capitale abbasside était hors de portée des
armées byzantines.
L'État ne pouvait pas quadriller le terrain, car les effectifs de l'armée n'étaient pas
très nombreux au regard de la superficie de l'Empire12, et l'administration provinciale
disposait au plus de quelques centaines de hauts fonctionnaires13. Il était nécessaire
d'être attentif en priorité aux zones sensibles, c'est-à-dire les régions frontières et les
centres urbains.
La nécessaire autonomie des frontières et des enclaves ethniques
La frontière de l'Empire ne se présentait pas comme celle de nos États modernes,
de manière linéaire, même si certains obstacles naturels, tels le Danube, la chaîne du
Balkan, le Taurus ou l'Euphrate ont parfois joué ce rôle. Aujourd'hui, nous dessinons
par commodité des limites claires séparant l'Empire de ses voisins. À la chancellerie
impériale, on ne différenciait pas si nettement les provinces limitrophes, parfois peuplées
ά'εθνικοί et confiées à un chef qui n'était pas grec, —je pense, par exemple, à Mélias,
chargé de constituer le futur thème du Lykandos— des États voisins dont le chef, doté
d'un titre byzantin, était censé obéir aux κελεύσεις impériales14. Ces principautés avaient
vocation à rentrer dans l'Empire. Ainsi, le prince du Tarôn, venu à Constantinople, fut
renvoyé dans son pays, qu'il détint comme gouverneur au nom de l'empereur15.

11. Lorsque Basile II envoya Nicéphore Ouranos à Bagdad, avec mission de s'assurer de Bardas
Sklèros, les Bouyides, qui exerçaient alors le pouvoir, refusèrent et retinrent prisonnier l'ambassadeur huit
ans durant [Histoire de Yahya-ibn-Sa' id d'Antioche, Continuateur de Sa' id-ibn-Bitriq, éd. et trad, par
I. Kratchovsky, A. Vasiliev, II - PO 23 (1932), 400-402].
12. Par exemple, au Xle siècle, l'armée était concentrée aux frontières, et l'ordre dans les "vieux
thèmes" était, pour l'essentiel, assuré par l'escorte des fonctionnaires, les ταξεώται.
13. Si l'on comptait les fonctionnaires subalternes, on atteindrait peut-être quelques milliers
d'hommes, mais ces fonctionnaires étaient souvent issus des élites locales et étaient sans doute moins
imprégnés des idées légitimistes inculquées dans les écoles de la capitale, que les dirigeants civils des thèmes.
14. Sur les κελεύσεις destinées aux "amis" des principautés caucasiennes, cf. De Cerimoniis, 687-688.
15. G. Moravcsik - R. J. H. Jenkins, Constantine Porphyrogenetus, De administrando imperio, éd.
G. Moravcsik, traduction anglaise par R. H. J. Jenkins, Washington DC 19672, eh. 47.
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Constantin VII n'écrit-il pas que les villes et les campagnes relevant de l'archonte des
archontes arménien, appointé par l'empereur dont il recevait des dignités, appartiennent en fait à l'Empire16. Fait plus remarquable encore, l'Empire conserva une
influence sur des territoires qui ne relevaient plus de son autorité, mais dont les élites
se flattaient d'être intégrées à la hiérarchie impériale par l'octroi de titres auliques17.
À l'inverse, des enclaves ethniques, comme les sclavinies, subsistèrent longtemps
à l'intérieur des thèmes. Ces populations slaves obéissaient à un archonte, désigné à
l'origine au sein de la population, puis choisi par l'empereur parmi son personnel administratif. Le procédé fut dans l'ensemble efficace, mais quelques rébellions éclatèrent
parfois, pour des raisons fiscales.
Enfin, de temps à autre, l'État était contraint de donner satisfaction aux autochtones
en nommant une personnalité locale susceptible de ramener la confiance. Lorsque l'Italie
byzantine parut sur le point d'échapper à l'autorité impériale, Constantin Monomaque
n'hésita pas à nommer duc un notable lombard, Argyros, qui pourtant avait fait dissidence auparavant18. De la même manière, lorsque la Cilicie, où les Arméniens se réfugiaient toujours plus nombreux, fut menacée par l'invasion turque, Michel VII choisit d'y
établir un prince Artsrouni, de confession non chalcédonienne, Apnelgaripès19.
Les populations frontalières ne devaient pas être froissées par le comportement
des fonctionnaires venus de Byzance, comme Kékauménos le rappelle parfaitement
dans ses Conseils et récits. Il évoque de manière fort critique le cas de l'Ibérie, sous
Constantin Monomaque, dont une partie des combattants, prétend-il, préféra passer à
l'adversaire plutôt que de se soumettre à un impôt jugé injuste20. La désaffection des
akrites combattant les nomades turcs sous Michel VIII Paléologue aurait conforté notre
auteur. Ces akrites, déjà mal disposés à l'égard de l'empereur qui avait éliminé le
dernier des Lascarides, virent leurs moyens d'existence fortement réduits lorsque le
basileus, qu'ils voyaient comme un usurpateur, limita l'exemption dont ils jouissaient
en raison des services rendus. Aussi cessèrent-ils dans leur majorité de défendre la
frontière, facilitant le franchissement du Sangarios par les émirs turcs.

16. DAI, eh. 44, 200-201.
17. Voir en dernier lieu, M. McCormick, The Imperial Edge: Italo-Byzantine Identity, Movement and
Integration, A.D. 650-950, Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire, éd. Hélène Ahrweiler,
Angeliki Laiou, Washington DC 1998, 17-52.
18. J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990, 48.
19. J.-Cl. Cheynet, Les Arméniens de l'Empire en Orient de Constantin X à Alexis Comnène,
L'Arménie et Byzance. Histoire et culture, Paris 1996, 74-75.
20. G. G. Litavrin, Sovety i rasskagy Kekaumena (Cecaumeni Consilia et narrationes), Moscou 1972,
152-154.
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Ces difficultés n'étaient pas propres à Byzance, car ses adversaires musulmans
furent confrontés aux mêmes périls. Lorsque la tribu des Banou Habib fut inquiétée
par les Hamdanides, elle passa à l'ennemi avec armes et bagages, renforçant sensiblement le potentiel militaire de la frontière orientale à la veille de la grande expansion
byzantine21.
Même en dehors de la zone frontière, ou des enclaves ethniques, des populations
ont pu être considérées comme rétives, les Isauriens au Ve siècle fournissant un exemple
remarquable. Les invasions ont pu durablement séparer une province de la capitale, ainsi
Trébizonde et la Chaldée à la fin du Xle siècle ou à la veille de 1204. Laisser une
population se gouverner de façon autonome pouvait préparer à une scission après le
retour à des conditions plus normales. Le même phénomène se produisit après 1204:
lorsqu'en 1261 la capitale redevint le siège de l'empereur, l'Occident grec ne se rallia point.
L'autonomie urbaine
Les Byzantins ont hérité d'une très longue tradition civique, puisque l'Empire
romain lui-même était resté une association de πόλεις. On pourrait croire qu'avec la
crise du Vile siècle, qui a vu disparaître les dernières traces des institutions civiques et,
en grande partie, le mode de vie urbain, sous l'effet des invasions et de la militarisation
de l'Empire, les empereurs ont pu imposer une centralisation renforcée. En fait, les
quelques cités qui subsistaient, enfermées dans leurs remparts, continuèrent à conserver
une certaine autonomie, sauf lorsqu'elles servaient de résidence aux troupes thématiques ou tagmatiques. Déjà Thessalonique, isolée par les invasions au Vile siècle, avait
développé un sentiment patriotique local autour de son saint protecteur, alors que la
ville, au témoignage même des Miracula Dimitrii, n'était pas totalement abandonnée
par l'État, puisque des troupes étaient maintenues sous la direction de l'éparque et que
du ravitaillement était envoyé, dans la mesure du possible22. Il semble aussi que les
habitants de Monemvasie aient joui très tôt de certaines libertés23.
Cette autonomie est plus marquée, comme on peut s'y attendre, à la périphérie
de l'Empire, et dans les ports, qui gardent la liberté de circulation. On peut ainsi relever
les noms de Cherson, Monemvasie, Bari et les provinces d'Italie. Il était nécessaire que
les représentants du basileus entretinssent de bonnes relations avec les archontes locaux
protégés par leurs murailles. Cherson était tout à fait remarquable par son archaïsme,

21. Voir en dernier lieu, W. Treadgold, Byzantium and its Army, 284-1081, Stanford CA 1995, 78-81.
22. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de saint Démétrius et la pénétration des Slaves
dans les Balkans, II, Paris 1981, 76-79.
23. Sur Monemvasie, H. K. Kalligas, Byzantine Monemvasia. The Sources, Monemvasie 1990.
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puisque les institutions municipales s'y étaient encore maintenues au Xe siècle24 et
qu'en fait la ville entretenait assez peu de contacts directs avec Constantinople; or
Cherson, pourtant demeurée dans l'orbite byzantine, disposait d'une large autonomie
pour négocier avec les peuples de la steppe. L'hypothèse d'une rébellion des Chersonites était prévue à Constantinople et la riposte toute prête, puisque Constantin VII sait
qu'il suffisait alors de retenir l'argent qui était attribué à la cité et d'interdire l'importation de blé depuis les ports de Paphlagonie et des Bucellaires, qui lui était
indispensable25.
Ce particularisme urbain est allé se renforçant, en même temps que la lente
croissance de l'économie réanimait le réseau urbain; il a été pris en compte par les
empereurs, qui ont accordé des privilèges fiscaux à certaines villes de l'Empire26. Ces
concessions n'étaient pas seulement le fruit de la philanthropie impériale, mais
résultaient de l'impossibilité de contraindre les habitants de certaines villes, à l'abri de
leurs remparts, à verser plus d'impôts27. L'essor des villes fut, à terme, un facteur de
dislocation, car les cités cristallisaient une conscience locale, qui s'appuyait aussi sur des
coutumes provinciales.
Il ne faut pas pour autant conclure à l'impuissance de l'Etat. Incarné par des
empereurs énergiques, il obtenait des résultats. Le transfert de populations indociles fut
organisé à maintes reprises, non sans des fortunes diverses. Si les hérétiques établis à
plusieurs fois en Thrace combattirent, somme toute, de manière satisfaisante contre les
envahisseurs, la déportation des Slaves sous Justinien II ou l'envoi des Petchénègues
en Asie Mineure par Constantin Monomaque se terminèrent par des trahisons ou des
rébellions.

24. N. A. Alekseenko, Newly-found seals of the representatives of the city administration of
Chersonesos, Materials in Archeology, History and ethnography of Tauria, Simferopol 1996, 155-170, en
russe; résumé anglais. L'auteur publie vingt-six sceaux liés à l'administration municipale, dont un d'un εκδικος et un autre d'un πατήρ πόλεως du Xe siècle.
25. DAI, eh. 53, 287.
26. Voir en dernier lieu, Evelyne Patlagean, L'immunité des Thessaloniciens, Ευψυχία. Mélanges
offerts à Hélène Ahrweiler, Paris 1998, 591-601; P. Magdalino, Manuel 1 Komnenos. 1143-1180, Cambridge 1993, 150-160. Isaac I Ange a exonéré de certains impôts des cités et pas seulement des individus.
27. Michel Chôniatès opposait Athènes, incapable d'interdire l'entrée des percepteurs, à Thèbes,
pourtant capitale du thème de l'Hellade, mais protégée par ses murailles, ainsi qu'Euripe à laquelle on ne
pouvait accéder que par un étroit passage (Sp. Lampros, Μιχαήλ 'Ακομινάτου του Χωνιάτου τα σωζόμενα,
Ι, Athènes 1879, 308).
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Le territoire vraiment sous contrôle: Constantinople
La muraille de Théodose était perçue comme une vraie frontière: Zonaras se
sentait éloigné de la ville alors qu'il rédigeait son Histoire dans l'une des îles aux Princes.
Théodore Balsamon, comme nombre d'intellectuels de son temps, sortait rarement de
la ville, et s'étonnait alors des coutumes qu'il y rencontrait28. Faut-il rappeler comment
les paysans des faubourgs ont accueilli les malheureux citoyens de la mégalopole
tombée aux mains des Latins? Ces remarques valent plus pour la Thrace que pour la
Bithynie, vraie banlieue de la capitale, ce qui expliquerait, en partie, pourquoi, en 1204,
la haute administration de la capitale se dirigea en majorité vers Nicée.
Il n'est guère besoin d'expliciter pourquoi la puissance de l'État s'exerçait
pleinement dans la ville, résidence de l'empereur. L'Eglise byzantine, en tant qu'institution, ne pouvait guère faire preuve d'indépendance puisque le patriarche demeurait
à quelques centaines de mètres de l'empereur, alors que le pape a pu développer son
autorité loin d'un empereur — celui de Constantinople comme celui d'Occident.
Cependant, à plusieurs reprises, le contrôle de la capitale échappa à l'empereur.
Il n'est que de rappeler le sort funeste de Michel V, aveuglé pour n'avoir pas compris
l'attachement des habitants de la capitale à la vieille impératrice Zôè. Encore cet
exemple n'est-il pas totalement probant, puisque la chute de l'empereur fut provoquée
par un conflit de légitimité. Mais Isaac Comnène fut poussé à la démission, en partie
parce qu'il ne réussit pas à conserver l'adhésion des Constantinopolitains. Andronic
Comnène perdit le trône et la vie pour avoir sous-estimé la colère de l'agora. De
même, Jean VI Cantacuzène ne parvint jamais à rallier les marchands de la capitale et
cette résistance contribua, entre autres, à sa décision de renoncer au pouvoir.
La géographie détermine donc trois zones, Constantinople, où l'autorité de l'État
s'exerce pleinement, non sans difficulté en cas de désaccord de la population, puis les
provinces par délégation directe de l'empereur, enfin la zone frontière où les plus
grandes précautions s'imposent pour ne pas s'aliéner les populations. Rappelons
cependant un succès spectaculaire de l'État byzantin, prouvant qu'un pouvoir fort,
agissant dans le sens de son opinion publique, était efficace. Manuel Comnène obtint
l'arrestation des Vénitiens sur tout le territoire, le même jour, 12 mars 1171, même s'il
est vrai que les Vénitiens résidaient dans les ports, qui demeuraient, nous l'avons dit,
la partie du territoire la mieux tenue29.

28. P. Magdalino, Constantinople and the έ'ξω χώραι in the Time of Balsamon, Byzantium in the
12th Century. Canon Law, State and Society, éd. Ν. Oikonomides, Athènes 1991, 184.
29. Kinnamos, 282.
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L'autonomie des âmes
L'empereur, s'il exige l'impôt et les soldats, se montre plus conciliant en matière
de foi, plus qu'on ne le croit, bien qu'il soit le garant de l'orthodoxie. Il intervient bien
davantage dans les affaires internes de l'Église orthodoxe qu'il ne se préoccupe de réduire
les hérétiques ou de convertir ceux qui ne sont pas chrétiens: juifs, musulmans... En
temps normal, la fidélité politique des populations non chalcédoniennes lui suffit, et
celles-ci, en retour, ne lui marchandent pas leur soutien, pourvu qu'elles conservent
leur liberté de culte30.
Cependant, lorsque le pouvoir impérial paraît affaibli, soit en raison d'un échec
militaire, soit, plus fréquemment, lorsque sa légitimité est contestable, l'empereur peut
parfois céder à la tentation d'éliminer les non chalcédoniens. Prouver sa parfaite orthodoxie lui garantit, en principe, aux yeux de ses sujets, le soutien divin et affermit donc
sa position. Les exemples sont nombreux: à plusieurs reprises, les juifs furent contraints
au baptême, sous Héraclius, sous Léon III, sous Basile 1er, et sans doute sous Romain
Lécapène31. Les monophysites arméniens ou syriens furent menacés par Romain III,
au retour de sa campagne de Syrie, désastreuse pour l'image impériale, puis par
Constantin X, maître d'un Empire assailli sur toutes ses frontières par les ethnies. En
dépit du soutien de l'Église chalcédonienne locale, notamment en la personne des
métropolites de Melitene, l'échec fut patent. La hiérarchie monophysite fut protégée
par les autochtones et même par les autorités civiles, pourtant nommées par
Constantinople32.
Très rarement, la répression se fit violente, comme au temps de Theodora
L'impératrice, régente pour le compte du jeune Michel III, fut soucieuse de se concilier
l'opinion publique et l'Église, car son époux, Théophile, avait soutenu le clergé iconoclaste. Elle décida d'éradiquer par la force le paulicianisme, ce qui eut pour conséquence
le passage en territoire arabe des contingents militaires pauliciens, entraînant la
constitution d'un État autour de la forteresse de Téphrikè. La victoire byzantine finale

30. D'une manière générale, on a exagéré le rôle des dissidences religieuses dans les défaites subies
par l'Empire, en partie parce qu'on a trop suivi les explications byzantines des aises. Toute défaite trouve
une justification religieuse: les "orthodoxes" reprochent aux autorités laïques leur laxisme à l'égard des
"hérétiques" et, à l'inverse, ces derniers voient dans les échecs de Byzance la conséquence des persécutions
dont ils ont été victimes. Les chroniqueurs des Vile et Xle siècles illustrent bien ce mode de pensée.
31. Sur ce point, voir en dernier lieu, les études de G. Dagron et V. Déroche, Travaux et Mémoires 11
(1991).
32. Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d'Antioche (1166-1199), éd. J. B. Chabot,
Paris 1905-1910, réimp. 1963, 139.
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fut longue à se dessiner et la destruction de l'État paulicien ne mit pas fin à l'existence
de communautés dualistes dans l'Empire33.
Lorsque Alexis Comnène, vaincu par les Normands, voulut se retourner contre
le tagma manichéen qu'il accusait d'un soutien insuffisant, il apparaît, en dépit des
affirmations de sa fille Anne, qu'il échoua à convertir l'ensemble de cette population.
L'État est donc impuissant à réduire les dissidences religieuses, les rares fois où il se
donne un tel objectif. Une nouvelle fois, il semble que sa volonté soit mieux respectée
dans la capitale. Alexis, qui n'avait pas réussi à amener à l'orthodoxie les Manichéens,
fit brûler à Constantinople le chef des Bogomiles, Basile34. Cette opposition entre une
capitale où l'ordre règne et une province où la liberté des autochtones s'exprime sans
restriction, est remarquablement soulignée par le fameux canoniste du Xlle siècle,
Théodore Balsamon, dans une scholie au Nomokanon 10.8: "Nous laissons les habitants
des villes et des villages bogomiles dévier de la foi et mourir hérétiques. S'il nous en
tombe un sous la main dans la capitale, nous le punissons sévèrement"35.
Les tentatives visant à imposer la doctrine officielle aux populations récalcitrantes
échouèrent en règle générale. Les empereurs iconoclastes, tout auréolés de leurs victoires,
relayés par des fonctionnaires zélés et soutenus par une bonne partie de la population, ne
purent finalement pas l'emporter. Sous les Paléologues, Michel VIII imposa l'union des
Églises en raison des avantages qui en résultaient pour l'État byzantin: briser l'alliance,
peut-être mortelle, nouée par Charles d'Anjou. Pourtant, l'opposition au concile de Lyon
fut immédiate, y compris au sein de la famille impériale. Jamais l'État byzantin, dont la
survie en dépendait, ne fut en mesure de rallier les campagnes et le bas-clergé.
Le contrôle social
L'empereur, comme nous l'avons dit, ne peut rien imposer durablement hors de
Constantinople et son arrière-pays bithynien, sinon le paiement de l'impôt. C'est, il est
vrai, l'assise de l'État. Le refus de payer déclenchait toujours la répression, cause de
nombreuses guerres. Pour nourrir le flux vital qui soutenait sa propre existence, l'État ne
pouvait pas agir sous la seule contrainte, inefficace au fur et à mesure qu'on s'éloignait
du centre du pouvoir. Il fallait recueillir l'adhésion, au moins partielle, des administrés.
L'information sur la matière fiscale constitue un préalable et, de ce point de vue,

33. Le dossier des Pauliciens a été étudié par P. Lemerle, L'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure
d'après les sources grecques, Travaux et Mémoires 5 (1973), 1-142 et Nina Garsoïan, The Paulician Heresy,
La Haye-Paris 1967.
34. Anne Comnène, Alexiade, éd. B. Leib, Paris 19672, 227-228.
35. Texte commenté dans Magdalino, Constantinople and the εξω χώραι, 179-197.
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on peut noter un certain recul par rapport à l'époque romaine, où le recensement de
la population était plus systématique. À Byzance, seules les régions les plus riches
étaient cadastrées et l'impôt calculé en fonction de la fortune des propriétaires. Dans
les régions moins productives, l'État se contentait de versements forfaitaires souvent
estimés selon le rapport des forces. Pour obtenir des résultats, il fallait disposer de relais
de qualité. L'homme qui, par excellence, représente l'empereur, c'est évidemment le
fonctionnaire. Ce n'est pas un simple concept juridique, mais une réalité d'autant mieux
ressentie que l'empereur est craint. Un épisode final de la guerre bulgare illustre ce
propos. Basile II mena une lutte féroce contre ceux qu'il considérait comme de simples
rebelles. En 1018, Ibatzès, l'un des grands de Bulgarie, faisait encore mine de résister.
Eustathe Daphnomèlès, stratège d'Achrida, réussit, avec l'aide de deux serviteurs, à
capturer et aveugler le révolté. Les compagnons de ce dernier s'apprêtaient à faire un
mauvais sort à Daphnomèlès, lorsque le stratège leur déclara qu'il succomberait devant
leur nombre, mais qu'il aurait un vengeur en la personne du basileus. Ces arguments
convainquirent les Bulgares de renoncer à leur projet. Le lien entre l'autorité du basileus
et celle de son représentant était parfaitement identifié par tous. Daphnomèlès fut
récompensé en devenant stratège de Dyrrachion et en recevant les biens meubles
d'Ibatzès36. Cet exploit n'empêcha pas le stratège de participer au complot de
Constantin Diogénès contre Romain III Argyros, la fidélité à son supérieur militaire,
originaire comme lui d'Asie Mineure, l'emportant sur sa loyauté de sujet37.
On ne peut parler de patriotisme "romain"38, même si, dans les Taktika, quelques
phrases d'exhortation font allusion au peuple chrétien39. On sera peut-être moins
affirmatif à propos de la fidélité envers l'empereur. Cette fidélité au "saint empereur",
rappelée au moment de combattre, n'est pas toujours un vain mot, notamment lorsque
le basileus combat en personne au milieu de ses troupes, à l'instar de Constantin V, des
grands empereurs militaires des Xe-XIe siècles, ou des premiers Comnènes. Mais que
l'empereur prenne garde, car, s'il ne montre pas de disposition pour commander, mieux
vaut qu'il s'abstienne: Michel Rhangabé fut renversé après une défaite sanglante face aux

36. Skylitzès, 361-363.
37. Skylitzès, 376.
38. Il est vrai que Kékauménos recommande au stratège de ne pas craindre la mort face à l'ennemi,
en combattant au nom de la patrie et de l'empereur [Conseils et récits, 148). L'utilisation du mot patrie est
ici ambiguë, car on ne sait si Kékauménos se réfère à une patrie qui serait la Romanie, terme qu'il emploie
par ailleurs, ou s'il conserve le sens traditionnel de patrie, ville d'origine de l'intéressé. L'emploi dans le sens
plus général est exceptionnel chez les Byzantins.
39. G. Dagron, Byzance et le modèle islamique au Xe siècle à propos des Constitutions tactiques de
l'empereur Léon VI, CRAI (avril-juin 1983), 226-228.
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Bulgares; Basile II, encore inexpérimenté, faillit subir le même sort après son échec de
986 face aux mêmes adversaires; Romain III enfin se ridiculisa face aux Arabes d'Alep.
Le lien entre l'empereur et le chef d'un contingent militaire, qu'il soit composé
d'autochtones ou d'étrangers, doit être direct. Lorsque Jean Tzimiskès renversa
Nicéphore Phocas, son premier acte fut de remplacer les principaux généraux mis en
place par son prédécesseur. Le mode de relation entre le chef du contingent et les
hommes du rang laisse l'empereur indifférent, sauf s'il facilite une rébellion. Le grand
domestique Grégoire Pakourianos put traiter ses parents et ses serviteurs à la mode
géorgienne, c'est-à-dire selon des liens de quasi-vassalité à l'occidentale. De même, les
rapports entre les chefs francs et leurs hommes ne concernent pas les autorités supérieures. Mieux, il arrive que l'empereur, pour affermir le lien qui l'unit aux chefs militaires
étrangers, use d'institutions inconnues de Byzance, mais contraignantes pour lesdits
personnages. Alexis Comnène fait prêter hommage lige à des chefs latins. Bien entendu,
il ne s'agissait pas d'introduire dans l'Empire un usage latin, mais d'éviter de la part des
Occidentaux toute contestation sur la nature de leurs obligations envers la personne de
l'empereur. La méthode avait ses limites puisqu'elle créait des liens personnels qui se
rompaient à la mort d'un des cocontractants et que, parfois, certains Latins à l'instar
de Bohémond, n'hésitèrent pas à trahir les serments donnés40.
On comprend que le choix des fonctionnaires d'autorité demeure le privilège
exclusif de l'empereur, même s'il lui arrive de déléguer cette prérogative, que l'opinion
sanctionne alors de sévères critiques. L'empereur détient plusieurs atouts pour s'assurer
de la fidélité de ses représentants et de leur capacité à exécuter les ordres.
Tout d'abord il peut aussi faire prêter serment, en dépit de l'interdiction religieuse
de l'acte. Comme l'a noté N. Svoronos, il n'est pas indifférent que le serment de fidélité
à l'empereur ait été d'abord prêté par les fonctionnaires, puis par le patriarche et les
gens d'Église et enfin étendu, à partir des Comnènes, à tous les sujets. Or ce serment
était prêté notamment dans les moments de crise: Théodore Lascaris, incertain de son
pouvoir sur l'Asie Mineure restée byzantine, fit jurer à ses sujets de conserver leur
fidélité à ses tout jeunes héritiers41.

40. Sur les relations compliquées entre Bohémond et Alexis Comnène, voir J. Shephard, When
Greek meets Greek: Alexius Comnenus and Bohémond in 1097-1098, BMGS 12 (1988), 185-277.
41. N. Svoronos, Le serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa signification constitutionnelle,
REB 9 (1951), 106-142. Selon le De Cerimoniis I, 91, «Il faut savoir que les archontes du palais prêtent
serment de ne pas conspirer contre l'empereur et l'État et que l'acte de ce serment est gardé chez
l'empereur». La pratique ne s'était pas perdue au Xlle siècle, puisqu'elle est encore attestée par Nicétas
Chôniatès (Nicetae Choniatae Historia, éd. I. A. Van Dieten, Berlin - New York 1975, 228), car au temps
d'Alexis II Comnène, on conservait encore un βιβλίον too όρκου.
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En second lieu, aucun fonctionnaire n'est propriétaire de son poste et aucune
famille n'est assurée de conserver sa place si elle s'oppose à la volonté impériale,
contexte qui diffère sensiblement de l'Occident et avantage le prince oriental. En
réalité, le poids du conservatisme fait que les élites se renouvellent assez peu42. Parfois
apparaît l'idée qu'un fonctionnaire qui n'a pas démérité ne peut être arbitrairement
muté, et que si tel est le cas, l'empereur est coupable d'ingratitude et proche d'une attitude
tyrannique, c'est-à-dire illégitime43. On voit même s'opérer, à la fin de Byzance, un
changement des mentalités, puisque Théodore II Lascaris n'hésita pas à élaborer pour
son fils une théorie du contrat réciproque liant à l'empereur ses serviteurs44.
La distribution des dignités viagères constitue un bon moyen de conserver l'appui
d'une famille. L'assurance d'une roga la vie durant, la possibilité de progresser, attache
l'intéressé, mais le caractère viager de la dignité contraint l'héritier à confirmer son
allégeance à l'empereur. Cette pratique s'applique, on l'a vu, au-delà des frontières de
l'Empire, puisque la distribution de dignités dans les pays en relation avec l'Empire
permet de constituer une clientèle de fidèles, susceptible de défendre les intérêts impériaux: songeons aux "amis bulgares", qui jouissaient à la cour d'honneurs particuliers.
Dans les pays du Caucase, l'Empire se constitua de la même manière un réseau de
princes clients. Les transfuges, de ce fait, hésitaient à s'établir dans ces pays limitrophes
où Byzance pouvait encore les atteindre. La méthode trouve ses limites quand les
souverains des pays visés sont effrayés de l'ingérence byzantine. Les dignités octroyées
en Italie du sud par Michel VII, pour rappeler l'attachement de Byzance à ses anciens
sujets, étaient distribuées par le nouveau maître de la région, le duc Guiscard.
Une troisième solution, la plus fréquemment employée, consiste à nommer dans les
provinces soit des proches de l'empereur, qu'il tient bien en mains, soit des autochtones
qui, par leur notoriété et leurs propres clientèles locales, tiendront pour l'empereur un
thème. Cette politique obtient des résultats d'autant plus heureux que le nombre de
thèmes et de grandes villes se réduit. Ainsi, Constantin V, avec une poignée de stratèges
fidèles et énergiques, comme Michel Lachanodrakôn, Michel Mélissènos, a pu tenir l'Asie
Mineure et mettre en place une hiérarchie iconoclaste grâce à l'action locale de ses fidèles
représentants, qui s'opposèrent aux manifestations les plus voyantes de l'iconodoulie.

42. Sur ce point voir en dernier lieu, A. Kazhdan - S. Ronchey, L'aristocrazia bizantina dal principio
dell'XI alla fine del XII secolo, Palerme 1997.
43. Tel était l'avis des amis du domestique des Scholes, Bardas Phocas, démis par Basile II (Cheynet,
Pouvoir, 291-292).
44. N. Svoronos, Le serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa signification constitutionnelle,
REB 9, 1951 [= Idem, Études sur l'organisation intérieure, la société et l'économie de l'Empire byzantin,
Londres 1973, no VI], 138.
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Les Comnènes ont désigné des personnalités venues de la capitale pour tenir,
dans les provinces, la haute Église et l'armée45. Leur choix s'est porté, plus qu'auparavant, sur de proches parents, car l'obéissance au souverain était, en principe, renforcée
par l'affection due au chef de famille, mais le règne d'Alexis II a montré les limites de
cette pratique, lorsque le jeune héritier, encore mineur, devint chef de la famille. Ce
dernier, privé d'une autorité personnelle suffisante, fut victime d'un cousin, lui aussi
par principe de sang impérial, qui se targuait d'une plus vaste expérience. Ou bien
encore, les empereurs nommèrent des personnalités de moindre envergure sociale,
Constantinopolitains ou provinciaux, mais éduqués dans la capitale et auxquels on
avait inculqué les valeurs de l'Empire et toute l'idéologie traditionnelle. L'exemple le
plus accompli de ce type de carrière est fourni par les frères Chôniatès, Nicétas obtenant
à l'ancienneté les plus hautes charges civiles et son frère, Michel, la promotion à la
métropole d'Athènes. Ce choix ne déçut pas les autorités centrales, puisque le métropolite fut en fait le seul à s'opposer avec succès aux agissements de Léon Sgouros qui, à
la veille de la chute de Constantinople, au printemps 1204, tentait d'organiser un État
autonome en Grèce. Cette solution, excellente, implique que Constantinople, "reine
des villes", demeure incontestée46. Le test décisif se présenta en 1261 avec la reprise
de la capitale, preuve que le charme était brisé depuis 1204, et que dès lors le pouvoir
des archontes l'emportait.
En conclusion, on voit bien que l'idée d'État, héritage du monde romain, est trop
incarnée par l'empereur pour être en elle-même efficace. Cette personnalisation, atout
des souverains forts, se révèle dangereuse lors des transitions difficiles. L'État ne saurait
donc imposer sa volonté sans obtenir l'adhésion la plus large des cadres sociaux, Grecs
ou étrangers, qui assurent la fidélité des provinces. Ces élites sont la plupart du temps
en position, sauf à Constantinople, de négocier leur soutien, limitant d'autant la capacité
de l'État à augmenter les impôts, à réduire les dissidences religieuses ou à châtier les
opposants politiques. Il est paradoxal de constater que le contrôle des provinces fut
mieux assuré quand l'Empire était fort étendu que sous les Paléologues, lorsqu'il se
réduisit à quelques provinces autour de l'Egée car, à cette époque, l'idée d'État avait
largement laissé place aux liens personnels.

45. Manuel Comnène sut remarquablement associer à sa politique les élites de la capitale.
46. Pour une vue sur les difficultés du patriarcat de Constantinople à s'imposer aux métropoles, voir
Magdalino, Constantinople and the εξω χώραι, 179-197.

Λ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ (t)

ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΥΣΤΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ας μου επιτραπεί να παραχωρήσω για λίγο τον λόγο στην Άννα την Κομνηνή.
Περί το έτος 1103/4 ο Μιχαήλ ο Ανεμάς και τα αδέλφια του στασίασαν κατά του Αλε
ξίου του Κομνηνού συμπαρασύροντας όχι λίγους ευγενείς, μέλη του στρατού και της
συγκλήτου. Το δράμα θα κορυφωνόταν με τον φόνο του αυτοκράτορα την αυγή, την
ώρα που, κατά τη συνήθεια του, έπαιζε σκάκι στην κρεβατοκάμαρα του1. Όμως, κά
ποιος κατέδωσε το σχέδιο και οι συνωμότες συνελήφθησαν από τους Βαράγγους. Οι
Ανεμάδες και οι σύντροφοι τους καταδικάσθηκαν σε διαπόμπευση και τύφλωση. Τους
έντυσαν με σάκκους, αφού τους κούρεψαν μαλλιά και γένια, τύλιξαν τα κεφάλια τους
με εντόσθια από βόδια και πρόβατα, αντί για διαδήματα, τους κάθισαν πλάγια σε βόδια
και τους περιέφεραν στην αυλή των ανακτόρων. Προηγούνταν χορευτές που τραγου
δούσαν ένα λαϊκό ασμάτιο, το οποίο καλούσε τα πλήθη της Κωνσταντινούπολης να
σπεύσουν στα ανάκτορα για να ιδούν τα κέρατα εκείνων που είχαν ακονίσει τα ξίφη
τους εναντίον του αυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ, σε απελπιστική κατάσταση, ικετεύει με νεύ
ματα να θανατωθεί, έστω βασανιστικά, ώστε να παύσει η ατίμωση. Η Άννα, με τη σει
ρά της, ικετεύει την αυτοκράτειρα η οποία, μαζί με τον αυτοκράτορα, προσεύχεται, να
φεισθεί ενός τόσο έξοχου πολεμιστή. Το αίτημα επιτέλους γίνεται δεκτό και στέλνεται
μήνυμα στους δημίους υπεύθυνους για την τύφλωση του Ανεμά. Ο αγγελιοφόρος τους
προλαμβάνει μέσα στις λεγόμενες «χείρες», τις οποίες, όταν κανείς διαβεί, δεν υπάρχει
πια σωτηρία. Οι αυτοκράτορες, εξηγεί η Άννα, που κατασκεύασαν αυτά τα χάλκινα χέ
ρια τοποθετώντας τα σε ένα υπερυψωμένο σημείο, σε μία υψηλή λίθινη αψίδα, ήθελαν
να τονίσουν ότι όποιον οι νόμοι είχαν καταδικάσει σε θάνατο και βρισκόταν ακόμη
μπροστά από τα χέρια, υπήρχε η πιθανότητα να τον προφθάσει η αυτοκρατορική φι
λανθρωπία2. Έτσι απαλλασσόταν από την εκτέλεση της ποινής ακριβώς, σαν να εξα
κολουθούσε να βρίσκεται στην αγκαλιά του αυτοκράτορα, ο οποίος δεν είχε ακόμη
αποποιηθεί την άσκηση της φιλανθρωπίας. Αλλά αν ο κατάδικος είχε διαβεί τα χέρια,
ήταν σημείο ότι η αυτοκρατορική εξουσία (βασίλειον κράτος) είχε ήδη αποφανθεί για

1. Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς (έκδ. Leib), XII, 71-73.
2. Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς, XII, 74-75.
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την τύχη του. Στην τύχη εξάλλου επαφίεται, καταλήγει η Άννα, η τιμωρία, δηλαδή στη
θεία βούληση. Η αυτοκρατορική συγγνώμη (συμπάθεια) φθάνει μέσα στα «χέρια» και
σώζει τον κατάδικο ή ο τελευταίος αυτός τα έχει ήδη προσπεράσει και χάνεται η σωτη
ρία του. Όλα κοντολογίς εκείνη την ημέρα συνέβαλαν: ο βασιλεύς συνεπάθησε, ο αγ
γελιοφόρος έσπευσε, το έγγραφο της συγγνώμης επεδόθη εγκαίρως στους δημίους...
Ας αναλύσουμε ως προς το αντικείμενο μας, δηλαδή τα όρια της ανοχής, την
αφήγηση της Κομνηνής. Ο χώρος, η αψίδα με τα χάλκινα χέρια, όπου καλείται ο κα
τάδικος και ο χρόνος παραμονής του σ' αυτόν ώστε να συζητηθούν σε άλλο χώρο τα
της τύχης του συμβολίζουν, πιστεύω, έξοχα τον χώρο της ανοχής και τα μετακινούμε
να εκάστοτε όρια της (ο χώρος της ανομίας δηλαδή), όπου συνεκτιμώνται τα οφέλη (ή
όχι) της επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, του εκτραπέντος από την ορθή συμπερι
φορά. Πράγματι, στον λόγο της Άννας η ορθή συμπεριφορά είναι σχεδόν αυτονόητη:
τήρηση του όρκου πίστεως προς τον βασιλέα και αυτοκράτορα. Η στάση συνιστά
εκτροπή (σχέδιο ανατροπής και φόνου του Αλεξίου, κατάληψη της εξουσίας του κρά
τους (διοίκηση, στρατός) προβαίνουν στην καταστολή (συλλήψεις, επιβολή ποινών) η
ανοχή ενυπάρχει και ασκείται (διαβουλεύσεις, κατ' οικονομίαν φιλανθρωπία, χάρις)
μέσω του μηχανισμού καταστολής (βραδύτητα των δημίων, επίδοση του εγγράφου χά
ριτος). Προσδοκώμενα οφέλη: η απήχηση στο στράτευμα και τον λαό της αυτοκρατο
ρικής επιείκειας προς ένα γενναίο πολεμιστή και η πιθανή επαναχρησιμοποίηση του.
Μεταξύ εκτροπής και καταστολής κυρίαρχο χώρο, όπως είναι ίσως ευνόητο, κα
ταλαμβάνει η ανοχή. Το παράδειγμα, που προανέφερα, επιβάλλει σχεδόν εκ προοιμίου
μερικές επισημάνσεις. Το δράμα αφορά μέλη του ιδίου κοινωνικοοικονομικού και πο
λιτικού περιβάλλοντος, δηλαδή πρόκειται για ανταγωνισμούς για την πολιτική εξουσία
μελών της άρχουσας τάξης, όπου καταδίκη ή χάρις συνιστούν όψεις του ιδίου νομί
σματος, δηλαδή τη διανομή και την κατοχή της εξουσίας. Ωστόσο, αναζητείται και επι
τυγχάνεται η νομιμοποίηση των δρωμένων μέσω της συμμετοχής ευρύτερων κοινωνι
κών στρωμάτων, τα οποία καλούνται να παραστούν ως θεατές στην έκπτωση του ευγε
νούς αξιωματούχου και δευτερευόντως στην επαναδιεκδίκησή του ως εκπροσώπου της
άρχουσας τάξης και πάλι από τον τιμωρό του, αρχηγό όχι μόνο αυτής της ίδιας τάξης
αλλά αρχηγό του κράτους και εκπρόσωπο του θεού επί της γης. Δεν είναι τυχαία η απο
κωδικοποίηση από την Άννα Κομνηνή των χάλκινων «χεριών» ως αυτοκρατορική
αγκαλιά, που ασφαλώς θα παρέπεμπτε κατά τρόπο αυτόματο στον συμβολισμό του εκ
κλησιαστικού λόγου, δηλαδή στους «κόλπους του Αβραάμ» και την υπενθύμιση urbi et
orbi ότι ο βασιλεύς μετείχε στην Εκκλησία και δι' αυτής στην επουράνια τάξη.
Επεισόδια, όπως αυτό που μας παραδίδει η Κομνηνή, αποτελούν κοινό τόπο
στην ιστορία κοινωνιών, οι οποίες έχουν ως πηγή και απόληξη της εξουσίας τον ελέω
θεού απόλυτο μονάρχη και οι αφηγήσεις αυτές έχουν μεταξύ άλλων ως στόχο να κα
ταδείξουν, να στηρίξουν και να εξυμνήσουν τον υπεράνω των νόμων ηγεμόνα
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Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε, σκόπιμο είναι να διερευνηθεί τι σημαίνουν για
τον άνθρωπο της μεσαιωνικής χιλιετίας (και όχι μόνο) εκτροπή και ανοχή και αν πράγ
ματι δύο έννοιες/κλειδιά για την ερμηνεία φαινομένων του αιώνα μας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το απώτερο παρελθόν χωρίς τον κίνδυνο να προβληθούν σ' αυ
τό το παρελθόν ερωτήματα και καταστάσεις που δεν υπήρξαν ή, κι αν ακόμη υπήρξαν,
αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν διαφορετικά από τους ενδιαφερομένους. Εξηγού
μαι: εκτροπή από την ορθή συμπεριφορά ενός ατόμου ή μιας κοινωνικής ομάδας, εί
σοδος τους στον χώρο της ανοχής, όπου οι μηχανισμοί του κράτους θα επιλέξουν
ανάμεσα στην καταστολή και στην περιθωριοποίηση (ή ακόμη και αφανισμό) των
εκτραπέντων ή στην ειρηνική (ή βίαιη) επαναφορά τους στην καθεστηκυία τάξη πραγ
μάτων και ενδεχομένως στην επανενσωμάτωσή τους στην κοινωνία συνιστούν καθη
μερινά φαινόμενα και πρακτικές κάθε οργανωμένης κοινωνίας με διαφορές στις ιε
ραρχήσεις των αξιών. Θα παρατηρήσουμε ευθύς αμέσως ότι για κάθε κοινωνικό ή
εθνικό μόρφωμα κύριο μέλημα ήταν και παραμένει η διατήρηση της Τάξης μέσω της
κατανομής καθηκόντων και προνομίων αλλά και ποινών.
0 άνθρωπος του μεσαίωνα όμως κατασκεύασε για τον εαυτό του και τις ανάγκες
του, δηλαδή την επιβίωση του και εκείνη του άμεσου ή πιο μακρινού περιβάλλοντος
του, δύο κόσμους στους οποίους κυριαρχούσε το ίδιο σύστημα αξιών και που ο ένας
ήταν απείκασμα του άλλου. Εννοώ τον επουράνιο κόσμο, όπου ο θεός (Παχβέ, Χρι
στός ή Αλλάχ) ως απόλυτος ηγεμόνας διευθύνει το σύμπαν και διακρίνει ορθό και μη
ορθό. Και τον επίγειο κόσμο, όπου ο ηγεμόνας, ως κοινωνός του θεού, διασφαλίζει
την επί γης τάξη διανέμοντας αξίες και επιβάλλοντας κανονιστικά πρότυπα συμπερι
φοράς σε μία κοινωνία όπου ισχύει το παλιό ινδοευρωπαϊκό πρότυπο οργάνωσης, δη
λαδή ηγεμόνας και υπ' αυτόν ο πολεμιστής, ο κληρικός, ο χωρικός. Το ιδεατό αυτό
σχήμα αποτελεί το θεμέλιο μιας μεγάλης ποικιλίας κοινωνιών της μεσαιωνικής επο
χής. Το παράδειγμα, που τόσο παραστατικά αφηγείται η Άννα Κομνηνή, αναφέρεται
προφανώς στη μία πλευρά αυτού του τριγώνου, στον έξοχο στρατιώτη Μιχαήλ, του
οποίου η εκτροπή —πολιτική εκτροπή— κολάσθηκε μεν (διαπόμπευση και φυλάκιση)
αλλά η θεία/βασιλική οικονομία απεσόβησε τον αφανισμό του. Η εκτροπή του ήταν
συγκυριακή, δεν στηρίχθηκε στην εισαγωγή νέου ή άλλου πολιτικού λόγου, πράγμα
που εξηγεί τη σχετική ανοχή με την οποία αντιμετωπίστηκε και η οποία επέτρεψε την
επάνοδο οίκοι του στασιαστή: στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ του. Είχε επιχειρήσει
με τη σειρά του να καταλάβει manu militari ό,τι νόμιζε ή πίστευε πως του ανήκε, όπως
ακριβώς ο ίδιος ο Αλέξιος Κομνηνός, ο οποίος επέβαινε ήδη της εξουσίας. Η συμπε
ριφορά του δεν συνιστούσε μόνιμη απειλή της οποίας βεβαίως, όπως σε τόσες άλλες
περιπτώσεις, η ποινή θα ήταν η φυσική εξόντωση.
Αντίθετα μόνιμη απειλή για τη συνοχή αυτής της κοινωνίας συνιστούσε ο αιρε
τικός. Αυτός θεωρείτο ο πραγματικός αμφισβητίας της μεσαιωνικής κοινωνίας, διότι
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και όταν ακόμη ισχυριζόταν ότι εφήρμοζε απαρέγκλιτα το ευαγγελικό «τα του Καίσα
ρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ» είχε, όπως θα έλεγε ο Max Weber, διαφορε
τική Weltanschaung, ή κοσμοθεωρία. «Αίρεση» σήμαινε επιλογή, καταδίκη δηλαδή της
εναλλακτικής οπτικής από τους εκφραστές του ορθού δόγματος είτε αυτοί ανήκαν
στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης είτε στην Εκκλησία της Ρώμης: και οι δύο
Εκκλησίες διεκδικούσαν την ορθοδοξία έναντι των εναλλακτικών προτάσεων των αμ
φισβητιών του μονοπωλίου του δόγματος, δηλαδή της πεμπτουσίας της ίδιας της
Εκκλησίας. Πιο ευαίσθητη και πιο τρωτή σε θέματα απόρριψης, η Εκκλησία της Ρώμης
κατασκεύασε στο τέλος του μεσαίωνα, μπροστά στα αλεπάλληλα κύματα αμφισβήτη
σης όχι μόνο πια της πνευματικής της εξουσίας αλλά και της κοσμικής της, το διαβόη
το υπερεθνικό μηχανισμό ανίχνευσης, εντοπισμού και καταστολής των αιρετικών, την
Ιερά Εξέταση. Όπως θα ιδούμε παρακάτω η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, οχυρω
μένη πίσω από τα τείχη της αυτοκρατορικής προστασίας, αντιμετώπισε διαφορετικά κά
θε μορφή διαφοροποίησης. Τούτο προκύπτει εναργέστερα, αν εγκύψουμε στα της
Εκκλησίας της Ρώμης και την ανάγκη της να συστήσει ίδιο όργανο καταπίεσης και κα
ταστολής. Δεν θα επαναλάβω εδώ όσα πραγματεύομαι σε άλλη εργασία, όμως σκόπι
μο είναι να τονισθεί ότι ο υπερεθνικός χαρακτήρας της Εκκλησίας της Ρώμης, ο οποί
ος συχνά την έφερε σε σύγκρουση με τους ηγεμόνες των κρατών της δυτικής χριστια
νοσύνης, για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και στρατηγικούς, υποχρέωνε τους πά
πες να αναζητούν τρόπους άμεσης άσκησης της εξουσίας τους3. Εννοώ τα μοναχικά
τάγματα, όπως κυρίως οι Δομηνικανοί και τα άλλα τάγματα των Frères-mendiants, τα
οποία εξηρτώντο κατευθείαν από την Αγία Έδρα σε αντίθεση με τις αρχιεπισκοπές και
επισκοπές που εξηρτώντο από τους κατά τόπους ηγεμόνες και από τα τοπικά συμφέρο
ντα των φεουδαρχών και των χωρικών. Δεν ήταν λίγες οι φορές όπου οι ιεροεξεταστές
ήλθαν σε αντίθεση, αν όχι και σε ανοικτή σύγκρουση, με τις τοπικές Εκκλησίες ή τους
κοσμικούς άρχοντες. Η αντίθεση με την πολιτική εξουσία ή η σχετική αυτονομία της
εκκλησιαστικής εξουσίας της Αγίας Έδρας πιστεύω ότι υπήρξε βασικός παράγων για
την επίτευξη, έστω και βραχυπρόθεσμων, αποτελεσμάτων στην προσπάθεια της να
ελέγξει δογματικά άρχοντες και αρχόμενους. Δεν πρέπει να παραγνωρίζει βέβαια κα
νείς ότι η Εκκλησία, προκειμένου να εφαρμόσει τις αποφάσεις των ιεροεξεταστών της,
ήταν υποχρεωμένη να καταφύγει στην κοσμική εξουσία (Ecclesia abhorret a sanguae).
Η ανοχή στην εκτροπή της αίρεσης ήταν ελάχιστη μια και απειλούνταν ζωτικά
συμφέροντα Εκκλησίας και ηγεμόνων. Θα χρειασθεί να έλθει η εποχή του John Locke,
στα τέλη του 17ου πια αιώνα, για να τεθεί επί τάπητος η έννοια της tolerantia και της

3. L. Mavrommatis, L'Inquisition a-t-elle existé dans les Balkans au Moyen Age?, Annuaire de
l'Université de Sofia «St. Kliment Ohridski» 90 [9] (2000), 27-32.
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ανεξιθρησκείας, προϊόν της μεταβολής στην αντίληψη της πολιτικής εξουσίας και της
σχέσης ηγεμόνα και Εκκλησίας, αφενός, και ηγεμόνα και υπηκόων (κοινωνικό συμ
βόλαιο), αφετέρου.
Η Ανατολική Εκκλησία, αντίθετα, παρέμεινε πλησιέστερα στο ιδεατό τριαδικό
σχήμα επιφυλάσσοντας στον εαυτό της το ρόλο του μηχανισμού προπαγάνδας/καταπίεσης του κράτους. Διά της Εκκλησίας, ιδεώδους οχήματος αμφίδρομης διακίνησης
ιδεών και μόνιμου εγγυητή της πολιτικής νομιμότητας, ο έλεγχος της εκτροπής ήταν
αμεσότερος, η ανίχνευση της απειλής πιο έγκαιρη και αποτελεσματική έτσι ώστε να
μην απαιτείται η σύσταση ιδιαίτερων μηχανισμών καταστολής. Υπερεπαρκούσε, κατά
κάποιο τρόπο, η ήδη υπάρχουσα διοικητική και στρατιωτική υποδομή του κράτους και
εκδηλωνόταν με την ίδια μορφή όπως όταν απειλείτο η ακεραιότητα της επικράτειας ή
η καθεστηκυία τάξις (εξωτερικός και εσωτερικός εχθρός).
Έχω ήδη αναφερθεί σχετικά πρόσφατα στην περίπτωση της αίρεσης των Βογομίλων (Καθαροί, Albigeois, κ.λπ. για τη Δυτική Ευρώπη) και στον τρόπο αντιμετώπισης
της από τον Αλέξιο Κομνηνό και το περιβάλλον του4. Ευθύς μετά τη διάγνωση της
«απειλής» (από τις αυτοκρατορικές υπηρεσίες πληροφοριών), τους χειρισμούς ανέλα
βε προσωπικά ο αυτοκράτορας επιφυλάσσοντας για την Εκκλησία τον ρόλο του πνευ
ματικού παραστάτη της αυτοκρατορικής θεολογικής γνώσης και κοσμικής ισχύος. Πα
ραθέτω απόσμασμα από την αφήγηση της Άννας Κομνηνής: 0 Αλέξιος μαζί με τον
σεβαστοκράτορα Ισαάκιο ανέκριναν στον γυναικωνίτη των ανακτόρων τον επί κεφα
λής των αιρετικών, Βασίλειο. Όταν μετά μακρές συζητήσεις διεπίστωσαν ότι επέμενε
στις θέσεις του, ο αυτοκράτορας καταδίκασε τους Βογομίλους στον διά πυράς θάνα
το ενώπιον των εκπροσώπων της Εκκλησίας (ιερά σύνοδος) και των κοσμικών μηχα
νισμών εξουσίας (σύγκλητος). Ο Αλέξιος έθεσε τους υπόπτους για «βογομιλισμό»
στο εξής δίλημμα: θα ανάβονταν στο Τζυκανιστήριο δύο πυρές (κάμινοι). Κοντά στη
μία θα ετοποθετείτο ένας σταυρός και οι Βογόμολοι ή οι ύποπτοι για βογομιλισμό
εκαλούντο να επιλέξουν (...αϊρεσιν δοθήναι πάσιν). Αυτοί οι οποίοι επέλεγαν να πα
ραμείνουν χριστιανοί (διάβαζε, οι συμμορφούμενοι προς την κυρίαρχη θέση και δόγ
μα της Εκκλησίας) θα συντάσσονταν προς την πυρά που είχε το σταυρό, οι δε υπό
λοιποι στην άλλη, βέλτιον γαρ Χριστιανούς αυτούς οντάς άποθανεϊν η ζώντας ώς Βοyομίλους διώκεσθαι... απιτε γοΰν καί ύμεΐς, οπη, βουλητόν, έκαστος χωρείταΡ. Εδώ
πλέον διακρίνεται το παιγνίδι του αυτοκράτορα. Δήθεν, παρεχωρείτο αίρεσις σε όλους
να επιλέξουν τον τρόπο θανάτωσης τους: η επιλογή έγινε αλλά ο αυτοκράτωρ παρε-

4. Λ. Μαυρομμάΐης, Η έννοια ίων περιθωριακών στα Βαλκάνια στα τέλη ίου Μεσαίωνα, Πρακτικά
ημερίδας: Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο (γεν. εποπτ. Χρύσα Α. Μαλτέζου), Αθήνα 1993, 15-23.
5. Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς, XV, 224-225.
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χώρησε έγγραφη συγγνώμη (βασιλική πρόσταξις) στους ορθοδόξους (αυτούς που
επέλεξαν τον σωρό με τον σταυρό) ενώ έστειλε και πάλι στη φυλακή τους αιρετικούς.
Από την αφήγηση αυτή προκύπτει το ακόλουθο σχήμα: Εκτροπή ή υποψία για
εκτροπή - καταγγελία - σύλληψη - καταδίκη. Ο χώρος της ανοχής φαινομενικά πε
ριορίζεται στην αυτοκρατορική πρόσκληση για άσκηση της ελεύθερης βούλησης
των/του υποδίκων(ου), δηλαδή, της επιλογής του τρόπου αφανισμού των (του). Στην
πραγματικότητα όμως, δεν υπάρχει καμία ελεύθερη επιλογή αφού ο ίδιος ο αυτοκρά
τωρ καθορίζει, μόνον αυτός, τους όρους του παιγνιδιού και χαμένος βγαίνει εξ ορι
σμού ο εκτραπείς με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι ενδιαφέρουσα η ομοιότητα με την πρα
κτική της Ιεράς Εξέτασης όπου προείχε η σωτηρία της ψυχής ακόμη και στην πυρά ενώ
το σώμα είχε ήδη καταδικασθεί στην καύση. Οπωσδήποτε, η βυζαντινή παραλλαγή
συνίστατο στη διάσωση της ζωής εκείνων που νόμιζαν ότι «επέλεγαν» την καταδίκη
της αίρεσης και την αποδοχή της ορθόδοξης πίστης. Ακόμη, η τύχη του αιρεσιάρχη εί
χε ήδη κριθεί από τη φάση των συζητήσεων και των γευμάτων με τον αυτοκράτορα στα
ανάκτορα. Οι ρόλοι είχαν διανεμηθεί, ο Αλέξιος εδίκαζε και κατεδίκαζε νομιμοποιού
μενος σ' αυτό από τον αρχηγό της Εκκλησίας, πατριάρχη Νικόλαο, και τα μέλη της ιε
ράς συνόδου και ο Βασίλειος, δέσμιος της εκτροπής του, όδευε προς την πυρά υπό τα
όμματα των συντρόφων του και του πλήθους. Εκ του ασφαλούς και πάλι, ο βασιλεύς
απέστελλε έγγραφες προτάσεις ακόμη και όταν ο κατάδικος βρισκόταν προ της πυράς
μια και ο τελευταίος, με τη σειρά του, ήταν περισσότερο από βέβαιο ότι θα προτιμού
σε τις φλόγες από τη διαδικασία της εξόμωσης και επιστροφής στο πρότυπο της «πο
λιτικά ορθής» για την εποχή συμπεριφορά.
Μία τελευταία παρατήρηση επιβάλλεται. Παρά το πολυάριθμο των Βογομίλων [μέγιστον νέφος) ο μόνος που ανησυχεί και ενεργεί είναι ο αυτοκράτωρ αλλά και αυτός μό
νον όταν διαπιστώνει ότι οι οπαδοί του ημιωτάτου πατρός Βασιλείου έχουν εισέλθει στα
ανώτερα κοινωνικά στρώματα και στην αριστοκρατία. Καί γαρ ένεβάθυνε το κακόν καί
είς οικίας μέγιστος καί πολλού πλήθους ηψατο το δεινόν. Όπως έχω ήδη υποστηρίξει,
δεν πρόκειται πλέον για απλή θρησκευτική αίρεση αλλά για κίνημα το οποίο στρέφεται
εναντίον της ασφάλειας του κράτους μια και αμφισβητεί τον κύριο μηχανισμό εξουσίας,
δηλαδή την Εκκλησία6. Τα κίνητρα των Παυλικιανών/Βογομίλων ήταν βέβαια ίσως και
κατ' αρχήν οικονομικά και εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια ευρέων κοινωνικών στρωμάτων
της Μικράς Ασίας και της Θράκης, περιοχών δηλαδή ευαίσθητων σε εξωτερική επιβου
λή και ανομοιογενείς πληθυσμιακά Ειδικότερα για τη Θράκη, όπως εύστοχα έχει παρα
τηρήσει ο D. Obolenski στο βιβλίο του για τους Βογομίλους, η δυσφορία των Βουλγά-

6. Μαυρομμάιης, Η έννοια των περιθωριακών, 20 και ο ίδιος, Οι Πρώτοι Παλαλιολόγοι, Αθήνα
1983.
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ρων από την οικονομική εκμετάλλευση του ελληνόφωνου κλήρου οδηγούσε σε φαινό
μενα αποσταθεροποίησης της αυτοκρατορικής εξουσίας στα βόρεια σύνορα. Θυμίζω
απλά τη σύγκρουση του Αλεξίου και του στρατού του με τους Βογομίλους στη Φιλιπ
πούπολη. Τέλος, η αυτοκρατορική παραγγελία και όχι η εκκλησιαστική/πατριαρχική
προκαλεί τη συγγραφή της «Δογματικής Πανοπλίας» του μοναχού Ζυγαβηνού. Τρίτο
σκέλος του τριγώνου αποτελεί ο περίφημος μεσαιωνικός «χωρικός» για τις συνθήκες
ζωής του οποίου τόσα έχουν γραφεί. Απόλυτα εξαρτώμενος από τη βούληση τόσο των
λαϊκών αρχόντων όσο και των εκκλησιαστικών αρχόντων, επιτυγχάνει να επιβιώσει
επειδή είναι απαραίτητος αλλά και χάρη στην αλληλεγγύη των μελών της αγροτικής κοι
νότητας. Η εκτροπή σ' αυτό το χώρο, τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική χριστια
νοσύνη, μπορεί να εκδηλωθεί με δύο κυρίως τρόπους. Αφενός, τη συμμετοχή των αγρο
τικών πληθυσμών σε κάποια αίρεση μέσα από την οποία εκφράζονταν συνήθως τα αι
τήματα για περισσότερη οικονομική δικαιοσύνη και κοινωνική προστασία από την αυ
θαιρεσία είτε της κεντρικής διοίκησης και των εισπρακτόρων της είτε των τοπικών κο
σμικών και εκκλησιαστικών φεουδαρχών. Αφετέρου, τη συμμετοχή σε πολιτικά κινήμα
τα που είχαν στόχο την κατάληψη της εξουσίας του κράτους και υπόσχονταν επίσης δι
καιότερη κάλυψη των αναγκών τους και λιγότερη αυθαιρεσία από τους εκπροσώπους της
κεντρικής εξουσίας. Στα όψιμα χρόνια του Βυζαντίου η λεγόμενη στάση των Ζηλωτών
κατά τον ΙΔ' αιώνα, στη Μακεδονία, θα παρασύρει αγροτικούς πληθυσμούς, θα τους
οδηγήσει στη συμμετοχή τους σε έκτροπα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στο τέλος, όπως
συμβαίνει πάντοτε στους Μέσους Χρόνους, αφού αφανιστεί η ηγεσία του κινήματος,
αποτελούμενη κυρίως στην προκειμένη περίπτωση, από ευγενείς, οι χωρικοί θα επιστρέ
ψουν στην προτεραία κατάσταση τους. Η βυζαντινή κοινωνία υπήρξε ανέκαθεν ανεκτι
κή στη συλλογική εκτροπή την προερχόμενη κυρίως από τα κατώτερα κοινωνικά στρώ
ματα. Οι οπαδοί, λόγου χάρη, των Βογομίλων δεν υπέστησαν ιδιαίτερες και συστηματι
κές διώξεις και κυρώσεις, τουλάχιστον περισσότερο απ' όσο αφήνουν να διαφανεί οι
πηγές μας οι οποίες, βέβαια, ρόλο έχουν, όπως ήδη είπαμε, να υπερτονίζουν όλες τις
πτυχές και τις παραμέτρους της αυτοκρατορικής ανοχής. Στο Βυζάντιο δεν συναντούμε,
πράγματι, την πεισματική αναζήτηση των εκτρεπομένων ακόμη και σε ατομικό επίπεδο,
ακόμη και σε τρίτη γενιά, και στον καθ' οιονδήποτε τρόπο κολασμό τους, έστω και συμ
βολικό, που χαρακτήριζε τη δυτική χριστιανοσύνη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της ορεινής και απομονωμένης αγροτικής κοινότητας του Montaillou στην Οξιτανία όπου
κατά τον ΙΔ' αιώνα οι πράκτορες της Ιεράς Εξέτασης και του πάπα αναζητούν με ανατρι
χιαστική προσήλωση ψήγματα και ίχνη ενδεχόμενης αιρετικής εκτροπής στους χωρικούς
κατοίκους. Αυτά για τη συλλογική αναζήτηση ευθυνών. Έφθασαν ως σήμερα, όμως, και
μεμονωμένες περιπτώσεις απομάκρυνσης από την ορθή συμπεριφορά και μάλιστα δύο
αιώνες αργότερα, όπως η περίπτωση του μυλωνά Menoccio από το Monte Reale, ορεινό
χωριουδάκι του Friuli. Όσες και όποιες πηγές για το Βυζάντιο διαθέτει ο ιστορικός σή-
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μέρα δεν αφήνουν να διαφανούν παρόμοιες περιπτώσεις θεσμοθετημένου ζήλου εκ μέ
ρους του κράτους.
Στον αντίποδα αυτών των γενικότερων πολιτικών φαινομένων, υπάρχουν στο Βυ
ζάντιο επί μέρους κανόνες που διέπουν ομάδες και κατηγορίες του πολυεθνικού αυτού
συνόλου στις εκφάνσεις την κοινωνικής ζωής. Φορείς συνήθως εθιμικών κανόνων, δο
ξασιών, προλήψεων και παραδόσεων που λειτουργούν συχνά κατά τρόπο καθοριστικό
για την οργάνωση των ομάδων. Οι κανόνες αυτοί ορθής συμπεριφοράς λειτουργούν πα
ράλληλα με τους γραπτούς κανόνες, δηλαδή τους νόμους της res publica ή ελληνικά του
κοινού των Ρωμαίων και τους κανόνες της Εκκλησίας που έχουν καθολική ισχύ χωρίς
ωστόσο πάντα να ταυτίζονται. Η εκτροπή και η ανοχή, λοιπόν, είναι σχετικές έννοιες
που ποικίλουν μέσα στον χώρο και στον χρόνο και υπόκεινται σε πιθανές παρεκκλίσεις
από τις οικουμενικές ρήτρες. Εδώ θα περιοριστούμε να θίξουμε μία μόνο περίπτωση
υπερ-ταξική, όπου εκτροπή και ανοχή συναντώνται και συνυπάρχουν, θα τολμούσα να
πω ειρηνικά, στους σαλούς αγίους της ανατολικής Εκκλησίας. Δεν θα επαναλάβω όσα
έχουν γραφεί γι' αυτούς. Ωστόσο, σκόπιμο είναι να υπογραμμισθεί, για μια ακόμη φο
ρά, ότι η βυζαντινή κοινωνία, ακριβώς όπως η αραβική ή η περσική, ουδέποτε εξέλαβε
την ψυχασθένεια ως νόσο και ουδέποτε την περιόρισε σε χώρο (κλινική) και χρόνο.
Αντίθετα, το βυζαντινό κράτος αντιμετώπισε την εκκεντρική συμπεριφορά με συμπάθεια,
αντανακλώντας έτσι την ευμενή διάθεση της κοινωνίας απέναντι στην τρέλα Τα όρια της
ανοχής ήταν σχεδόν ανύπαρκτα για τη διοίκηση και στιγμιαίες παρεκκλίσεις από την ορ
θή συμπεριφορά αντιμετωπίζονταν ως απλά πταίσματα από τους θιγομένους, οι οποίοι
έλυναν τις διαφορές τους με τους τρελούς επί τόπου και στο πλαίσιο των άγραφων κα
νονιστικών προτύπων (normes) της αστικής ή αγροτικής κοινωνίας. Οι τρελοί άγιοι,
προσφιλείς στους κατοίκους πόλεων και χωριών, επιστρατεύονταν για να προφητεύσουν το άμεσο μέλλον των συμπολιτών τους και να ερμηνεύσουν τις Γραφές. Εις αντιμίσθιο, η πόλη τους διέτρεφε, έστω κι αν τους άφηνε να κοιμούνται τον χειμώνα μαζί με
τα σκυλιά στις πύλες της, χωρίς να τους αποβάλλει, ωστόσο, ποτέ από τον κοινωνικό
ιστό, κι όταν ακόμη γίνονταν υπαίτιοι σοβαρών παραπτωμάτων, όπως απόπειρα βιασμού
ή φθορά περιουσίας. Το πλοίο των τρελών δεν υπήρχε στο Βυζάντιο.
Θα κλείσω με ένα παράδειγμα, που θα ήταν προσφιλές σήμερα σε συγγραφείς
αστυνομικών μυθιστορημάτων λόγω της ανατροπής που περιέχει. Τονίζω ότι πρόσω
πα και καταστάσεις δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα και ο ομι
λών δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ομοιότητες. Είναι νύκτα, σε σκοτεινό καταγώ
γιο πόλης της Μικράς Ασίας, ομάδα ανθρώπων μεταξύ των οποίων και ο σαλός εν
Χριστώ άγιος παίζουν ζάρια. Ενσκήπτει αστυνομική περίπολος, γίνεται η σχετική εξα
κρίβωση στοιχείων, πιθανότατα θα ακολουθήσει σύλληψη των παικτών αλλά παρεμ
βαίνει ο σαλός και πείθει τα όργανα της τάξης να μη συλλάβουν τους συμπαίκτες του.
Φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Αυλαία
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LES DEUX ROYAUMES DE LA TOLÉRANCE MÉDIÉVALE:
CONTRAINTE ET LIBERTÉ

Avant d'aborder plus foncièrement la tolérance médiévale, il me paraît important
de préciser comment nous entendons la tolérance, sous quelle forme historique de son
être, car cet être connaît divers dégrés de sa conceptualisation. Autrement, est-ce que
nous parlons d'une idée ou d'une notion (d'un terme) dont la compréhension et l'usage
ont été strictement définis déjà par la période historique qui nous intéresse. On sait que
la plupart des historiens parlent d'une notion de tolérance à partir du XVIIe siècle
formée après les grandes guerres religieuses dans toute l'Europe. Il suffit de rappeler
les écrits de Sebastien Castellion, les controverses entre Luter et Calvin (justement sur
le libre arbitre de l'âme chrétienne), les apologies de la charité et la liberté d'Erasme,
les œuvres célèbres sur la tolérance de John Locke et Pierre Bayle. D'autre côté, la
philosophie de la tolérance provoquée par la reflexion sur une pratique sociale qui
cherche son règlement et normativité, se profile au cours du siècle suivant —le siècle des
Lumières— qui, à l'exemple de Voltaire, Kant, Lessing et Constant, s'efforce d'ériger la
tolérance en tant que vertu universelle, fondement intrinsèque témoignant l'humanité
de chaque individu et chaque société. De toute façon, quoique la notion emplit sa
teneur, son contenu de sens en cercles concentriques (l'image ici serait la pierre lancée
dans l'eau qui fait une résonance accroissante), le noyau ferme reste le mot tolerantia
adopté dans presque toutes les langues européennes avec la compréhension qui y met
la philosophie des Lumières.
Il est évident qu'on ne peut pas être sur pour un horizon de la tolérance si
nettement défini au moyen âge — une période assez intolérante déjà dans ses principes
de domination d'une seule idéologie (le principe d'unicité qui exclue la valorisarion de
la pluralité), de hiérarchisation, d'exclusivité et qui —dans le domaine des idées— cherche
une vérité absolue. Cet absolutisme et monologisme de la mentalité médiévale n'admet
pas le relativisme (comme par ex. le pyrronisme antique) qui met au même rang
plusieurs assertions doutant de la validité de toutes et se montrant tolérant envers
plusieurs vérités. Donc, la tolérance médiévale doit être recherchée surtout dans le
cadre même du principe dominant du christianisme, dans son propre système moral et
ses préceptes d'attitude envers les autres (le dialogue entre les divers systèmes, entre
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le christianisme, l'islam et la religion judaïque, ne sera pensé, d'ailleurs, sans un résultat
pratique, qu'en XVe s. avec Nicolas de Cues et Marsile Ficin). D'autre part, la vie réelle,
la communication et la pratique sociale ont créés leurs propres exigences et précédents
de tolérance qui n'étaient pas toujours guidés par les maximes religieuses.
Il s'en suit qu'on peut parler de tolérance médiévale dans deux cas qui forment le
milieu productif pour la naissance de la notion: la pratique sociale qui influence la
mentalité quotidienne et, d'autre part, l'idéologie, la théorie (c'est à dire les vues) de la
tolérance. Dans ce deuxième cas qui nous intéresse ici, la tolérance n'est qu'une idée
(parfois assez vague) qui exprime le côté idéal de la doctrine chrétienne en ce qui concerne l'attitude idéale envers les autres, et qui est formulée dans son plus haut degré
comme arnour vers le prochain. Comme les autres vertus la tolérance médiévale connaît
une hiérarchisation due aux distinctions très subtiles (héritées de l'antiquité) qui forment
un échantillon de significations et de notions qui s'attachent à eux. À l'échelle des vertus
de Jean Climaque par exemple la patience occupe une très haute position, mais est-ce
que sous ce terme seulement on doit reconnaître l'idée de la tolérance? De la patience
et l'endurance jusqu à l'amour — est-ce que les marches de l'échelle menant du royaume
de la nécessite au royaume céleste de la liberté, du cité terrestre à la Cité de Dieu (pour
utiliser l'image de St. Augustin) ne sont pas trop distanciées, voire infranchissables?
L'approfondissement philosophique dans ce problème mène nécessairement vers l'antiquité, car la transmission des idées apparentées, très semblables à travers des pratiques
parfois complètement opposées représente un défi tout à fait passionant pour le
domaine méthodologique de l'Histoire des idées.
Tout au début, en devançant les exemples concrets, on peut dire que depuis
l'antiquité l'idée de la tolérance montre un remuement dans les acceptions passives qui
s'assimilent à la contrainte vers les acceptions actives qui sont reportées à la liberté. Ce
développement essentiel de l'idée n'est jamais unipolaire et la tension des opposés
reste son ressort survivant. Cela veut dire que malgré son élargissement vers la liberté
comme activité individuelle l'idée de la tolérance ne délaisse jamais la signification de
souffrance, du pur pâtir lié à quelque chose de désagréable (faiblesse, compromis et
renoncement face aux autres, ce qui menace l'identité même de celui qui tolère). Comme
le montre un Dictionnaire moderne1, ces acceptions continuent aujourd'hui encore
d'exprimer la compréhension de la tolérance.
Depuis l'antiquité l'idée de tolérance comporte celle d'un fardeau à supporter, à
endurer. Le sujet la subit: elle ne résulte pas de sa libre volonté, mais lui est imposée
de l'extérieur. Les stoïciens sont les premiers qui ont fait une vertu de l'endurance face

1. Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Paris 1996, p. 1535: La tolérance se rapporte
donc de façon essentielle à ce qui est désagréable, déplaisant et moralement reprehensible.
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aux choses qui ne relèvent pas de notre pouvoir. Et la force de notre faiblesse consiste
à nous obstiner avec patience pour affirmer notre aptitude à survivre. Car vivre, c'est
toujours survivre, ainsi que le rappelle le latin tolero vitam, lequel signifie simplement
vivre, comme si le propre de la vie était justement de supporter. Les Grecs connaissaient beaucoup de termes pour exprimer une même idée: anohe (le fait de retenir, de
supporter, de s'abstenir, de se contenir, de rester ferme); hypomone (le fait de rester
en arrière, d'endurer) — ce mot, surtout dans les textes du Nouveau Testament et des
Pères de l'Église, est accompagné de makrothymia qui signifie longanimité et s'apparente à l'indulgence; il y a encore epieikeia qui exprime la bonté, l'équité, la clémence;
eunoia (bienveillance); synhoresis — le fait de se rassembler, de se rapprocher dans un
même lieu, de concéder et puis de pardonner; plus tard, comme le montre l'étude
citée, on utilise également aneksithreskeia qui signifie précisément la tolérance des
religions, mais ce composé est introduit déjà à l'occasion d'une traduction de Voltaire2.
N'étant pas quelque chose d'inné, mais une vertu qui doit être acquise au cours
du perfectionnement de l'homme, la tolérance avait besoin d'être justifiée par les
principes de la vision antique du monde. D'abord, on se souvient de l'ancienne théorie
de la sympathie, chère surtout aux néoplatoniciens et notamment à Plotin. Dans le
grand Tout vivant qu'est le monde, tout est lié par un pâtir commun et c'est le lien
d'une interaction où chaque chose est en même temps tolérant et toléré, où agir et subir
vont toujours de pair. Plus tard, la mentalité chrétienne pourra reprendre cette idée,
mais le pâtir sera compris au sens plus restreint déjà de souffrance commune: souffrance du tout genre humain après le péché originel des premiers parents qui recevra
sa redemption par la Souffrance-modèle du Christ, une souffrance au nom des autres
(Is. LUI,7). Ainsi, la sympathie antique, tout à fait neutre au sens moral, devient une
compassion: la souffrance commune finit par prescrire son remède dans la miséricorde
envers autrui. Bien sûr, la tolérance médiévale comme idée est toujours fondée sur
l'imitation, car c'est Dieu qui est le plus tolérant, patient et compatissant {Rom. XV,5).
Ici on peut citer l'exemple du Recueil de Berlin du XlVe siècle, rédigé en vieux bulgare,
ou il est dit que Dieu tolère les injustes au nom des justes, car, selon le premier épître
d'apôtre Paul aux corinthiens, c'est l'amour divin qui pardonne tout et endure tout.
Seul le diable, qui au moyen âge est "l'Autre", dans son orgueuil, se montre intolérant ne
pouvant pas supporter les bonnes oeuvres des gens vivant en paix. La tolérance divine,
notamment celle du Jesus-Christ, est toujours une descente (l'image de la descente des
cieux), littéralement une con-descendance, quand la divinité accepte d'abaisser sa
hauteur et de souffrir dans la nature humaine. De même, chaque homme doit abaisser sa

2. Cf. Dire la Tolérance. Article Grec. Désacralisation, pluralisme religieux et absolutisme monothéiste, UNESCO-Praxiling 1997, 19-22.
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hauteur pour pouvoir entreprendre le mouvement inverse et ascender vers la véritable
hauteur. Ce mouvement appelé assimilation à Dieu (theosis) se produit toujours dans
l'amour, car —et c'est le principe essentiel de la tolérance médiévale— Dieu est amour
et l'amour divin envers toutes les créatures doit être le modèle de l'amour entre les
hommes eux-mêmes (selon le célèbre premier épître de Jean). Ainsi, du moins de point
de vue théorique, on voit que pour la vue chrétienne il n'y a pas un abîme infranchissable entre la souffrance, le subir passif et l'activité de l'amour — ce sont les deux
côtés dialectiques d'un même mouvement qui transforme la contrainte en liberté.
Souvent ce mouvement est conçu comme purification de l'image divin qui existe dans
chaque être, mais reste opaque à cause des ténèbres du charnel et des péchés. La purification peut s'effectuer à l'aide des épreuves (l'image employé souvent par les Pères
de l'Église est la purification de l'or par le feu qui écarte les mélanges assombrissants).
Le modèle d'une telle patience humaine envers les épreuves est aussi donné dans l'Ecriture par le personnage de Job, ainsi que la valorisation des vertus comme l'humiliation,
l'abaissement et la mansuétude qui étaient impensables pour la morale antique de
l'homme libre (c'étaient les qualités des esclaves).
La notion antique de la tolérance n'était pas si tendue entre les extrémités,
quoiqu'elle oscillait aussi entre les acceptions de contrainte et liberté. Ses fondements
philosophiques concernaient surtout la notion de humanitas, de la nature humaine
propre à tous les individus comme provenants d'une même origine, d'une même
souche. (Il est à remarquer que pour le christianisme médiéval les gens ont de commun
non pas simplement la nature, mais la nature corrompue et pour autant rédemptable.)
Néanmoins, cette nature est très fragile, flexible sous les passions, soumise aux erreurs
et c'est pour ça que les gens doivent être indulgents, tolérants l'un envers l'autre. Le
célèbre Homo sum et nil humani a me alienum esse puto n'est rien d'autre que le joli
manifeste de la tolérance antique. Il est remarquable que bien plus tard, au XVIIe siècle,
Jan Amos Comenius faisait aussi appel à la commune fragilité humaine pour défendre
la tolérance: Les hommes doivent cesser de trop se fier à leur sens et, tenant compte
de la commune fragilité humaine, reconnaître qu'il est indigne d'eux de s'accabler
mutuellement de haine pour des raisons futiles3. La vie, d'autant plus très brève, pour
la pensée antique est un bien en soi et c'est pour ça qu'est nécessaire la tolérance (à la
différence de la pensée médiévale pour laquelle la tolérance est l'attitude nécessaire
pour mériter la vie de l'au-delà). L'idée stoïcienne que tous les gens sont génétiquement
des frères, des citoyens d'un monde (le cosmopolitisme) aboutit dans le sens moral de
l'humanisme. Ainsi Sénèque qui dans son XCV épître à Lucilius se pose la question:
Comment il faut vivre avec les hommes?, répond par l'argument de la tolérance uni-

3. Cité dans: Le droit d'être un homme, UNESCO, 11968, p. 251.
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verseile. Car tolero en latin exprime surtout l'idée de porter, de supporter ensemble (au
sens physique ou les colonnes d'un temple supportent). Notre société, écrit Sénèque
dans le même epître, est une voûte de pierres liées ensemble qui tomberaient si l'une
ne soutenait l'autre4, donc la tolérance conserve la vie. Pour rester ferme, le bâtiment
du monde ne doit pas être bouleversé et les pierres doivent rester en paix. (Le thème
de la paix sera largement repris au moyen âge.) L'homme sage, continue cette pensée
Epictète dans ses Entretiens, sait éviter les conflits, car il suit sa nature5. Mais éviter les
bouleversements n'est pas suffisant, car les pierres peuvent se détruire même en état de
paix. Donc, il est necessaire de les cimenter d'une soudure plus solide qui ne permetterà
pas aux mauvaises passions (qui sont aussi tout à fait naturelles) de corrompre la base
du bâtiment qui est le consentement social (le sentiment commun).
Pour Platon cette soudure doit être un renoncement à l'egoisme qui est le plus
grand de tous les maux inné dans l'âme, car, écrit-il dans le livre V des Lois, ce n'est
ni soi-même ni ses biens qu'on doit chérir si l'on veut être un grand homme: c'est le
juste, que l'action juste soit la sienne ou plutôt celle d'un autre6. La conscience morale,
en plus, s'élève au dessus du droit naturel du plus fort. On se souvient le dialogue de
Platon Gorgias et la thèse de Callicles que le droit naturel appartient aux plus forts,
tandis que les inférieurs les font esclaves en leur imposant des restrictions de tolérance
(ce thème sera largement discuté plus tard par Hobbes et Spinoza). Mais les reflexions
de Socrate dans ce dialogue renversent la compréhension de la force dans un sens
moral en influençant toute la pensée medievale. Selon lui le plus fort est le plus juste et
celui qui se contient, qui modère ses passions afin que les autres puissent le supporter.
Cette modération est en quelque sorte une auto-restriction dans le but d'atteindre la
communication, car précise le dialogue (Gorgias, 507c), le bonheur nécessairement
provient de la communication amicale. Désormais la signification négative de la tolérance
est transformée: elle est necessaire non seulement pour le bien commun (l'utilité du
support, de l'entraide commun pour la vie normale de la société — un argument de
base chez Platon et Aristote), mais aussi pour le bonheur personnel de chacun. La vie
meilleure, selon les mots de Socrate devant ses accusateurs, serait non pas fermer la
bouche aux autres, mais se rendre vraiment homme de bien [Apologie de Socrate).
On peut supposer encore que la compréhension médiévale de la tolérance est
influencée aussi par les reflexions éthiques d'Aristote dont les écrits n'étaient pas
méconnus. Il s'agit surtout d'une théorie très intéressante qu'on trouve dans le premier

4. Œuvres complètes de Sénèque le Philosophe avec la traduction en français, Firmin Didot frères,
imprimeurs de l'Institut de France, 1869, 778.
5. Epictète, Entretiens, Livre IV, Paris 1965, 45-46.
6. Platon, Les Lois, Livre V, Oeuvres complètes, Paris 1965, 78-85.
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livre de la Grande Éthique {Magna moralia). Il dit que le juste, l'équitable envers l'autre
( rò ίσον) comprend une proportion alité des relations diverses, une interaction qui définit
aussi la proportionalité des endurances communes (rô άνηπεπονθός). De cette façon,
la tolérance paraît comme l'effet symétrique de chaque action. D'autre part, il essaie de
faire de l'endurance [καρτερία) une vertu qui a affaire avec les restrictions que le principe
conducteur de la raison - λόγος, introduit dans l'âme et de cette façon la dispose pour
la communication avec les autres. La vie sociale η 'est autre qu'une disposition mutuelle
{έξις), dans laquelle la justesse et l'effort de chacun de garder cette justesse assurent la
prospérité. // en resuite, écrit encore Aristote dans l'Éthique de Nicomaque, des conflits
entre citoyens, car on veut user de contrainte les uns à l'égard des autres, tout en se
refusant personnellement à exécuter ce qui est juste. Cela veut dire que la tolérance ne
peut pas être liée à la contrainte et que le seul moyen de l'atteindre est pour chacun
d'introduire les restrictions de la raison dans son âme. Le moyen âge, ainsi que les
siècles suivants, n'oubliront pas cette insistance sur la raison, sur ce que la tolérance est
une qualité de l'homme raisonnable. Bien sûr, chez Aristote il n'y a pas une valorisation
absolue de la tolérance, car selon lui rien qui a caractère d'oppression, de contrainte
extérieure ne peut être une vraie vertu. Néanmoins, l'homme courageux et libre peut
endurer plus grandes souffrances que l'homme faible et peureux, donc tolérer les maux
serait déjà une qualité incontestable — cette notion de tolérance est renforcée au
moyen âge dans la capacité extraordinaire des martyrs de supporter toutes sortes de
souffrances en se montrant de cette façon plus forts que leurs persécuteurs. Aristote en
outre a le mérite de délimiter les divers degrés de l'attitude tolérante envers l'autre qui
va de la bienveillance (qui naît subitement et disparait aussi subitement) jusque la
concorde (l'identité de sentiments et opinions qui s'exerce dans le domaine de l'action)
et l'amitié qui n'est possible qu'entre les hommes vertueux7.
Il est intéressant qu'on peut poursuivre tous ces considérations antiques dans les
écrits des Pères de l'Église qui ne sont pas si éloignés de l'Antiquité. Ici l'attention est
attirée vers le Discours 6 de Grégoire de Nazianze Sur la paix à l'occasion du retour
des moines à l'unité. Un conflit résolu avec des moines dissidents donne lieu à ce
discours remarquable consacré aux mérites (aux beautés) de la paix. Qu'y a-t-il de plus
beau dans notre doctrine? — demande Grégoire et répond tout court: La paix. Le genre
d'exhortation suppose une large argumentation sur l'attitude qui pourrait être rapprochée
de l'idée essentielle de la tolérance médiévale. Bien sûr, les reflexions portent sur un
fondement ontologique présentant la paix comme état, être, nom de la divinité (on se
souvient également Les Noms divins de Dénys l'Aréopagite). Donc, rester dans l'état
de paix signifie imiter l'état divin, tandis que les querelles mènent aux intrigues de la

7. Cf. Aristote, Ethique de Nicomaque, Paris 1965, 241-245.
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force maline. Il souligne tout particulièrement l'accord nécessaire au sujet de Dieu, car
l'intolérance, la discorde provient toujours par rapport à quelque point doctrinal (les
controverses sont le meilleur exemple de l'intolérance médiévale). Il est utile, dit Grégoire,
non seulement d'imiter la divinité et les créatures angéliques qui manifestent la parfaite
unité, mais encore de regarder les lois de la création, qui montrent que l'ordre du monde
proclame la concorde — une pensée qui fait l'écho des vues antiques. Écho d'Aristote
est aussi la pensée que seuls les hommes vertueux conservent la paix entre eux, tandis
que les lents et les inconstants la troublent. Une influence antique et notamment néoplatonicienne se prononce dans l'esthétisation de la paix — elle n'est pas seulement
bonne, moralement approuvable, mais aussi belle, digne d'une contemplation du sublime.
Il y a encore une identité entre paix et unité, paix et amour; étant en paix, tout l'être
trouve sa vraie substance, la nécessite de sa vraie nature, tandis que chaque division,
rupture, dispersion sert à la dérive et les êtres tombent sous le mensonge d'une existence
qui dépend du hazard. De ce point de vue c'est dans la paix et l'unité seules que se
manifeste la vérité et chaque être se montre tel qu'il est créé dans Dieu — libre de l'imiter
par sa bonne volonté. Mais dès que les liens de la bienveillance sont rompues, le monde
cesse d'etre cosmos, la règle de la bonne entente cesse d'assurer la vie. Voilà pourquoi,
conceille Grégoire, la patience est meilleure que la précipitation, et l'indulgence meilleure
que la présomption. Il est alors bien plus important, en restant dans le corps commun,
de nous ordonner les uns les autres commes membres les uns des autres et de former
un tout8. Ce serait la seule conduite correcte qui mènerait à la joie suprême, et la seule
lutte que nous connaissons doit être la lutte contre le Malin. À la fin Grégoire précise
l'idée très importante pour le moyen âge que la Trinité est en effet le modèle de l'unité
des choses diverses et en même temps inséparables. Cette paix, à laquelle nous aspirons,
surpasse toute intelligence {Phil. 4,7) et pour atteindre le Dieu de la paix {Rom. 15,33;
21 Cor. 13,11) l'homme doit mettre tous ses efforts, utiliser toute sa force. Mais la force
n'est donnée que dans la liberté, tandis que sous la contrainte on est toujours limité et
personne ne peut déployer l'envergure totale de son essence. Voilà pourquoi Grégoire
(et après lui Fr. Bacon) insistent qu'il y a deux formes de paix, respectivement deux
formes de tolérance: l'une, minimale qui consiste simplement à admettre les obligations
d'extérieur sans sympathie ni compréhension, dans l'idifférence, voire le mépris9, et
l'autre, une contrainte suprême qui incite l'âme d'agir dans l'amour. Cette contrainteliberté selon Grégoire est la seule qui rend la dignité originaire de l'âme: Seule peut
donc nous contraindre à la bienveillance et à l'harmonie {ανάγκην) l'imitation de Dieu

8. Grégoire de Nazianze, Discours 6-12 [Sources chrétiennes no 405], Paris 1995, 173.
9. Y. Zarka, La Tolérance: Force et fragilité de la modernité, La Tolérance aujourd'hui. Analyses
philosophiques, UNESCO 1993, 38.
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et de ce qui est divin: c'est seulement dans cette direction qu'il est prudent que l'âme,
faite à l'image de Dieu, porte ses regards pour conserver le plus possible sa noblesse10.
Des idées semblables se trouvent aussi chez St. Augustin. Dans ses Confessions
il défend ardemment la beauté divine de l'harmonie pour laquelle contribue aussi
l'amitié entre les hommes, car l'amitié entre hommes est douce par les chers liens grâce
auxquels, de plusieurs âmes, elle forme une âme unique11. L'idéal de la tolérance
médiévale ici est porté jusqu'à l'idée d'une âme unique qui correspond à l'unicité du
monde. Cette âme se rassemble des bons germes, des bonnes oeuvres que font les
âmes séparées. Dans le livre XIII des Confessions St. Augustin prolonge cette pensee:
Docile au commandement du Seigneur, son Dieu, notre âme fait germer les œuvres
de miséricorde, selon sa condition propre: l'amour, le soulagement du prochain dans
ses nécessités. Elle porte en elle même la semence de cette compassion... Et cette aide
ne porte pas seulement sur les choses faciles —qui sont comme une herbe légère—; elle
est prête aussi à une protection, à une aide de bienfaits — pour arracher celui qui souffre
l'injustice à la main du puissant, et pour lui fournir l'ombrage protecteur, l'appui
robuste d'une équitable justice12. Il s'en suit que le devoir du vrai chrétien n'est pas
seulement de tolérer, de supporter les nécessités, mais aussi de tolérer, de protéger les
autres contre la contrainte et le mal de la souffrance. Dans ce deuxième sens il exerce
son libre arbitre, son libre choix d'entamer la bonne voie de Dieu.
De tout ce qui a été dit plus haut, on voit que la tolérance médiévale a été toujours
justifiée par toute la richesse de l'enseignement chrétien: les arguments moraux
découlent tout naturellement des pricipes ontologiques et esthétiques. Mais la plus
haute synthèse philosophique a été donné par le bas moyen âge, au XVe siècle, avec
le fameux traité de Nicolas de Cues De pace fidei (La paix de foi) écrit à l'occasion,
comme il est dit au début, des atrocités du roi des Turcs à Constantinopole (le 28 mai
1453). Au lieu d'implorer les sévices, Nicolas présente une belle métaphysique selon
laquelle l'unité ne peut pas aller sans grande diversité, donc aucune foi n'a pas raison
de s'opposer à l'autre, car toutes les croyances aboutissent, en définitive, aux mêmes
principes de la divinité et de la condition humaine qui tend à la douceur de la vie
immortelle. L'homme qui, écrit Nicolas, est éducable et doué d'un très libre arbitre doit
se rendre compte qu'il doit marcher selon l'homme intérieur et non l'homme extérieur13. De ce point de vue la tolérance est encore une fois différenciée en extérieure
et intérieure. Bien sûr, Nicolas, à l'instar d'Aristote, est persuadé que c'est l'entendement

10. Grégoire de Nazianze, op. cit., 157.
11. St. Augustin, Confessions, T. 1. Liv. I-VIII, Paris 1944, 36.
12. St. Augustin, Confessions!. 2. Liv. IX-XIII, Paris 1941, 380-384.
13. Nicolas de Cues, La paix de la foi, Université de Sherbrooke 1977, 30-46.
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qui fournit les arguments d'une attitude tolérante et s'efforce de trouver tous les points
communs entre les divers enseignements (unicité de la Sagesse, intelligence du Verbe,
etc.). Plus tard Leibniz fera la juste observation que les hommes ne peuvent pas retenir
dans leur mémoire tous les arguments qui les ont mené au consentement, voilà pourquoi
ils doivent simplement observer leur devoir d'humanité (le thème sera repris par Kant).
Mais le grand mérite de Nicolas de Cues est qu'il a découvert la clef fondamentale, le code
essentiel de la tolérance: le dialogue, la possibilité de entretenir toujours la conversation
des opposes sur points communs, sans nécessairement aboutir à un consentement
définitif. Car le consentement définitif signifie ou bien que les opposés se sont identifés
(que la diversité a disparu), ou bien que l'une des oppositions a opprimé les autres dans
un ordre hiérarchique, ce qui est une contraine par exellence. La libre co-existence
dans une parfaite tolérance ne peut être qu'un dialogue permanant, qu'un échange
interminable de paroles, de raisonnements [διά-λογοή.
La pensée philosophique des siècles suivants n'oubliera pas les reflexions de Nicolas
de Cues, surtout sur la dialectique de l'unité et la pluralité et l'homme intérieur et
l'homme extérieur comme symboles de la liberté et la contrainte. Ainsi dans son ouvrage
très connu Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-Christ: Contrains-les
d'entrer (1686) Pierre Bayle écrit que jamais la contrainte ne peux produire le vrai
mouvement de la volonté vers Dieu et que jamais la violence n'est pas capable
d'imprimer dans le coeur l'amour qui est une réalité intérieure. On ne doit pas se servir
des violences, comme d'une manière indirecte et immédiate d'établir la religion, mais
la voie naturelle et légitime d'inspirer la religion, est d'éclairer l'esprit par de bons
enseignments et de purifier la volonté par l'amour qu'on lui inspire pour Dieuu.
Quoique brèvement esquissées, les pensées des auteurs médiévaux cités ici se
profilent dans une ligne très nette de la reflexion sur la tolérance qui prend ses origines
dans l'antiquité et va jusqu'au siècle des Lumières et la modernité. La cause en est que
cette ligne se rapporte à un humanisme fondamental envisageant surtout la liberté de
l'homme comme condition impérative au même temps du progrès individuel et du
progrès commun. En partant d'une signification de contrainte, la tolérance devient un
signe de l'humain dans l'homme, une propension foncière de son être (propension vers
l'autre) grâce à laquelle, tout en vivant dans une culture de conflits, l'humanité connaît
une identité sinon faible, du moins élastique et ouverte, vers une unité dans la charité15.
Les premiers à parler de cette unité dans la charité étaient ceux qui, vivant dans l'intolérance extrême du moyen âge, pensaient dans les plus beaux termes son opposé.

14. P. Bayle, Oeuvres diverses, Paris 1971, 112-113.
15. Une pensée de Gianni Vattimo. Voir dans: Qui sommes nous? Les rencontres philosophiques de
IVNESCO, Paris 1996, 58.
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ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΧΗΣ
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Κατά την περίοδο τής μακεδόνικης δυναστείας ό αυτοκράτορας συγκεντρώνει
όλες τίς εξουσίες καί γι' αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο τοϋ πολιτειακού οικο
δομήματος. Παράλληλα, είναι αντιπρόσωπος του Οεοϋ επί τής γής, άφοϋ κυβερνά
κατά θεία βούληση καί παραχώρηση. Μέ βάση την αρχή αυτή, πού στηρίζεται στο ρω
μαϊκό δίκαιο, κάθε δόλια ενέργεια, πού αποδεδειγμένα στρέφεται κατά τής εξουσίας
του ή αποβλέπει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην κατάλυση τής κρατικής αρχής, τεκμη
ριώνει τήν αντικειμενική υπόσταση τού εγκλήματος τής καθοσίωσης καί επιφέρει μία
σειρά ποινικών καί αστικών κατασταλτικών μέτρων1. 01 αξιόποινες κατά τής αυτοκρα
τορικής εξουσίας πράξεις απαντούν συνήθως στίς πηγές μέ τους δρους, καθοσίωσις,
συνωμοσία, ανταρσία, αποστασία, μονλτος, τυραννίς2. Ή κεφαλική ποινή, ό περιορι
σμός, ή δήμευση, ή εξορία, ή τύφλωση κλπ. αποτελούν μερικές άπα τίς ποικίλες ποι-

1. Πα το έγκλημα τής καθοσίωσης, όπως αυτό προσδιορίσθηκε κατά τη διάρκεια της μακεδόνικης δυ
ναστείας, βλ. Καλλιόπη Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους. Μα
κεδόνικη δυναστεία, Άθήνα-Κομοτηνή 1981, 131. Ή ποινική πρόβλεψη του εγκλήματος τής καθοσίωσης
άπαντα ήδη στο ρωμαϊκό δίκαιο, ένώ ή αντικειμενική υπόσταση τοϋ εγκλήματος αύτοϋ καθορίζεται για πρώ
τη φορά ειδικά στην Digesta. Στην Εκλογή, νομοθετικό κείμενο των Ίσαύρων, προβλέπονται οι εγκλημα
τικές ενέργειες, πού αποβλέπουν στην κατάλυση τής κρατικής εξουσίας ή στρέφονται, καθ' οιονδήποτε τρό
πο, κατά τοϋ προσώπου τοϋ αυτοκράτορα. Στην 'Εκλογή, μολονότι δεν προσδιορίζονται οί ποινές, πού επι
βάλλονται, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται για τη θανατική ποινή. Παράλληλα, δίδεται Ιδιαί
τερη έμφαση στην ασφαλή φύλαξη τών υπόπτων στον τόπο σύλληψης τους καί στην ανάληψη άπό τον αυτο
κράτορα τής εκδίκασης τής πράξης. Τέλος, στο κείμενο τού Έκλογαδίου, επαναλαμβάνεται ή περιγραφή τής
αντικειμενικής υπόστασης τού εγκλήματος, άλλα καθίσταται δυνατή ή εφαρμογή τής διάταξης σε ευρύτερη
κλίμακα, ένώ προβλέπεται ή θανάτωση τοϋ ένοχου μέ ξίφος. Γύρω από τήν ποινική πρόβλεψη τού εγκλήμα
τος τής καθοσίωσης κατά τή ρωμαϊκή περίοδο καί τήν εξέλιξη του κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, βλ.
κυρίως Σ. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος» του Έκλογαδίου. Συμβολή είς τήν ίστορίαν τής εξελίξεως του ποινικού
δικαίου από τού Corpus Juris Civilis μέχρι τών Βασιλικών, Φρανκφούρτη 1980, 10-12. Πα τό θέμα γενικό
τερα, βλ. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς, 137-138.
2. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς, 137.
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νές, πέρα από τίς δυσμενείς αστικές συνέπειες, πού προβλέπονταν από τους νόμους
καί επιβάλλονταν σέ δσους καταδικάζονταν3.
Στίς πηγές του 9ου και 10ου αιώνα απαντούν ποικίλλοι τρόποι εφαρμογής των
μηχανισμών καταστολής, τόσο μέ τη μορφή τής άμεσης καταστολής, δσο καί μέ τή
μορφή τής έμμεσης καταστολής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται καί ή συνακόλουθη
της ανοχή, όπως θα αναπτυχθεί στή συνέχεια. Μέ τήν έ'ννοια αυτή λοιπόν ή ανοχή
προϋποθέτει τήν καταστολή, ή οποία επιφέρει τήν υποταγή καί τήν υπακοή τών πλη
θυσμών, τών οποίων τίς Ιδιαιτερότητες, ως υποταγμένων πλέον, ανέχεται ή εξουσία.
Οί μορφές καταστολής καί ανοχής στην Πελοπόννησο χαρακτηρίζονται ακριβώς
από κάποιες Ιδιαιτερότητες, πού αξίζει να μελετηθούν. Ή πελοποννησιακή χερσόνη
σος, μολονότι απομακρυσμένη άπό το κέντρο τής αυτοκρατορίας, συνιστά χώρο ζω
τικής σημασίας για τα συμφέροντα της, μέ δεδομένο μάλιστα οτι από τον 9ο αιώνα καί
μετά, μέ τήν ίδρυση τού θέματος Πελοποννήσου καί τήν εκκλησιαστική αναδιοργά
νωση πού ακολούθησε, ή περιοχή περιέρχεται στο επίκεντρο τού αυτοκρατορικού
ενδιαφέροντος.
Ή κεντρική κρατική καί εκκλησιαστική εξουσία έ'χει να αντιμετωπίσει ποικίλα
προβλήματα τοπικού χαρακτήρα στην περιοχή, όπως τίς εξεγέρσεις τών σλαβικών
ομάδων καί τών τοπικών αξιωματούχων κατά τής κεντρικής εξουσίας, τίς διεκδικήσεις
καί συγκρούσεις τών νέων μητροπόλεων, καθώς καί τα προβλήματα πού αναδύονται
από τήν ανεξέλεγκτη αύξηση τής μοναστηριακής περιουσίας σέ βάρος τών στρατιω
τικών κτημάτων. Ή κεντρική εξουσία αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα αυτά αναγκά
ζεται να επιβάλει σειρά κατασταλτικών μέτρων, πού άλλοτε έχουν τό χαρακτήρα τής
βίαιης καί απόλυτης καταστολής καί άλλοτε, παρά τον κατασταλτικό χαρακτήρα τους,
προϋποθέτουν μία διαδικασία συνθηκών ανοχής. "Ας σημειωθεί οτι ή Πελοπόννησος
αποτελεί κατά τον 9ο καί 10ο α'ιώνα μία επαρχία τής οποίας ή ολοκληρωτική αφομοί
ωση διεκδικείται καί επιζητείται, τόσο άπό τή βυζαντινή πνευματική οσο καί άπό τήν
πολιτική εξουσία. Ή προσπάθεια, πού καταβάλλεται λ.χ. για τον εκχριστιανισμό, τήν
αφομοίωση καί υποταγή ενός τμήματος τού πληθυσμού της (εθνικών εντοπίων καί
έπήλυδων Σλάβων) αποτελεί βασική προτεραιότητα καί πρωτεύοντα στόχο τής κε
ντρικής εξουσίας, μέχρι περίπου τα μέσα τού 10ου αϊ., δπως προκύπτει άπό τίς όψιμες
ιεραποστολικές δραστηριότητες καί τήν επιβολή διαφορετικών μηχανισμών εξουσίας.
Οί διαφορετικοί αυτοί μηχανισμοί εφαρμόζονται άπό διοικητικούς καί εκκλησιαστι
κούς αξιωματούχους, οί όποιοι εμπλέκονται, κατά τον ενα ή τον άλλο τρόπο στα πε-

3. Κατά τήν Έπαναγωγή, εκδ. Ι. καί Π. Ζέπος, JGR II, Aalen 1962, 361: Ό κατά της σωτηρίας του
βασιλέως μελετήσας φονεύεται καί δημεύεται. Για τίς ποινές πού συνεπάγεται για τους λαϊκούς, στρατιωτι
κούς η κληρικούς ή διάπραξη τού εγκλήματος τής καθοσίωσης, σύμφωνα μέ το βυζαντινό δίκαιο, βλ.
Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς, 157-182.
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λοποννησιακά πράγματα, προσφέροντας υλικό για τή μελέτη τόσο των τρόπων κατα
στολής οσο καί των μεθόδων ανοχής.
Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, όπως αυτές τής αποστασίας των Σλάβων καί
του επεισοδίου του Νάσαρ με τον εκφοβισμό των λιποτακτών, τα μέτρα καταστολής,
κατά τήν εφαρμογή τους, αποβλέπουν στο να αποτρέψουν τίς εξεγέρσεις ενός ετερο
γενούς πληθυσμού, ανυπότακτου καί αύτοδέσποτου, σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες. Έτσι,
ή ανοχή, πού ακολουθεί τήν καταστολή, παρουσιάζεται συγκαλυμμένα καί ερμηνεύε
ται η δικαιολογείται, κατά περίπτωση ώς ακολούθως: α) ως ευεργεσία καί πρόνοια
θεού ή ώς φιλανθρωπία, προστασία καί συμπάθεια τού αυτοκράτορα, β) ή ανοχή ώς
πρόνοια προς ομοφύλους, γ) ώς συνέπεια αμφιλεγόμενης ραθυμίας, ραστώνης καί
κουφότητας των βασιλικών αξιωματούχων καί δ) ώς συναίνεση λόγω φόβου.
1. Ώ ς ευεργεσία καί πρόνοια θεού ή ώς φιλανθρωπία, προστασία καί συμπάθεια
τού αυτοκράτορα Πρόκειται για τίς πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, πού αποσκο
πούν στή συναινετική υποταγή, τον εκχριστιανισμό καί τήν επακόλουθη αφομοίωση
τών Σλάβων, κυρίως τής 'Αχαΐας4. Κατά τήν καταστολή τής αποστασίας τους, στίς αρχές
τού 9ου αΐώνα, οί Σλάβοι προσέφυγον εις τον πάνσεπτον ναόντού 'Αγίου 'Ανδρέα

4. 'Από κανένα στοιχείο της αφήγησης τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου σχετικά μέ τήν προσ
φυγή τών Σλάβων στο ναό τοϋ 'Αποστόλου 'Ανδρέα στην Πάτρα, δεν προκύπτει ή ταυτότητα τής θρησκεί
ας τους. Μόνον ό επαναλαμβανόμενος χαρακτηρισμός τους ώς βαρβάρων μας κάνει να υποθέσουμε δτι πρό
κειται περί έτεροθρήσκων, οί οποίοι βλέποντας τήν παρέμβαση τοϋ 'Αποστόλου υπέρ τών γηγενών {ώς καί
αύιούς ιούς βαρβάρους αίσθέσθαι τήν τοϋ αποστόλου προς ημάς έπισκοπήν καί συμμαχίαν), προσφεύγουν
στο ναό (έταράχθησυν, έσαλεύθησαν, τρόμος έπελάβετο αυτούς, καί προσέφυγον είς τον πάνσεπτον vaòv
αύτοΰ) καί προστατεύονται από το άσυλο. 'Επειδή το κείμενο δεν είναι σαφές ώς προς τή θρησκευτική ταυ
τότητα τών προσφυγόντων, μόνον ορισμένα ενδεχόμενα μπορούν να διατυπωθούν, προς τό παρόν, σχετικά
μέ το θέμα αυτό. 'Υπάρχει το ενδεχόμενο οί προσφυγόντες στο ναό να είναι Σλάβοι εκχριστιανισμένοι,
άλλα μή επαρκώς αφομοιωμένοι, οί οποίοι αποστατούν σε δεδομένη ευκαιρία. Ή ύπαρξη εκχριστιανισμέ
νων Σλάβων, ήδη από τα μέσα τοϋ 7ου αϊ., βεβαιώνεται καί από ταφή στο νεκροταφείο της πρωτοβυζαντινής
Μεσσήνης, βλ. Ή . 'Αναγνωστάκης - Ναταλία Πούλου-Παπαδημητρίου, Ή πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη
(5ος-7ος αιώνας) καί προβλήματα τής χειροποίητης κεραμεικής στην Πελοπόννησο, Σύμμεικτα 11 (1997),
241-251, 286. 'Ενδέχεται ακόμη, οί προσφεύγοντες να είναι έτερόθρησκοι Σλάβοι, οί όποιοι, λόγω μακράς
συμβίωσης μέ Χριστιανούς, καί αφού έγιναν μάρτυρες τής θαυματουργού επέμβασης τοϋ πολιούχου τής πό
λης τών Πατρών, φωτίζονται, μεταστρέφονται και έντρομοι προσφεύγουν στο ναό, ζητώντας τήν προστασία
καί έχοντας πάρει τήν απόφαση να εκχριστιανισθούν. Ό έκχρισπανισμός τους αποτέλεσε, στην περίπτωση
αύτη, πιθανότατα δρο καί προϋπόθεση για τήν εφαρμογή τοϋ θεσμού τοϋ ασύλου. Παράλληλα, επιβάλλεται
άπα τήν τοπική 'Εκκλησία ώς τιμωρία κατ' οικονομία, για τίς παράνομες πράξεις τους, ή αφιέρωση τους στή
μητρόπολη καί οί συνακόλουθες οικονομικές υποχρεώσεις (ή σίτηση τών στρατηγών, τών πρέσβεων κλπ.),
πού μέχρι τότε, βάρυναν τή μητρόπολη Πατρών ή τα μοναστήρια τής δικαιοδοσίας της, βλ. σχετικά Ν.
Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), 'Αθήνα 1996, 96 καί σημ. 63. Για τή ρύθ
μιση αύτη, βλ. σχετικά Γ. Α. Ράλλης - Μ. Ποτλής, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων, τόμ. 5, 'Αθήνα
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στην Πάτρα σε μια ύστατη προσπάθεια σωτηρίας καί θαυματουργού φωτισμού τους:
αίσθέσθαι τήν τοϋ αποστόλου επισκοπήν και συμμαχίαΦ. Ή εξιστόρηση βεβαίως χα
ρακτηρίζεται άπα αγιολογικά, θαυματουργικά στοιχεία καί συμφραζόμενα, τα οποία
επαναλαμβάνονται ώς κοινοί τόποι καί σε άλλες περιπτώσεις έκχρισπανισμοΰ καί με
τανοίας πληθυσμών τής Πελοποννήσου. Όμως, ή προσφυγή τών βαρβάρων στο ναό
καί ή ανοχή ή μέριμνα, που ακολουθεί, μοιάζει να μας οδηγεί στα προβλήματα τοϋ βυ
ζαντινού θεσμού τού άσυλου6. Είναι ενδιαφέρον, εξάλλου, να αναφερθεί ότι ή σχε-

1855 (φωτοτυπική ανατύπωση 'Αθήνα 1966), 30: Εί δε τίνα τών φροντιστηρίων τύπον εϊχον εκ παλαιού συνεισφοράν τίνα συνεισφέρειν ταΐς μητροπόλεσιν, εϊτε επί μονοπρόσωπων παροχή, είτε επί τροφαΐς κριτών
και τών του δημοσίου απαιτητών, εϊτε καί άλλαχοϋ, καί έτυχε ταύτα ύστερον άνατεθήναί τισι, την συνεισφοράν διοριζόμεθα παρέχειν προς τάς μητροπόλεις άνυστερήτως ακαινοτόμητον.
5. Προς τον ϊδιον υίον Ρωμανόν: Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, έκδ. G.
Moravcsik - R. J. H. Jenkins, τόμ. A', Ουάσιγκτον 19672 {CFHB I), 230.38: ... προσέφυγον (= οί βάρβα
ροι) ε/ς ròv πάνσεπτον ναον αυτού' δ.π., 230.48-49: ... ώς καί αυτούς τους βαρβάρους αίσθέσθαι την τού
αποστόλου προς ημάς επισκοπήν καί συμμαχίαν, καί δια τούτο προσφυγείν αυτούς ε!ς τον σεβάσμιον ναον
αυτού' δ.π., 230.64: ... ευεργεσιών ων έποίησεν ό Θεός δια πρεσβειών τού αποστόλου' δ.π., 230-231. 7175: Έποίησεν δε καί σιγίλλιον Λέων... λεπτομερώς περιέχον το τί όφείλουσιν παρέχειν οί αυτοί έναπογραφόμενοι τω μητροπολίτη, καί μη άπαργυρίζεσθαι παρ' αυτού ή άλλως πως κατ' επίνοιαν άδικον ζημιοϋσθαι αυτούς. Ή θαυματουργός παρέμβαση τοϋ αποστόλου 'Ανδρέα για τη σωτηρία της πόλης τών Πα
τρών περιέχεται καί σέ κανόνα τοϋ 'Ιωσήφ τοϋ 'Υμνογράφου, πού συνετέθη μεταξύ τοϋ 840-842, βλ. Ν.
Oikonomides, St Andrew, Joseph the Hymnographer, and the Slavs of Patras, Λειμών, Studies Presented
to Lennart Rydén on his Sixty-Fifth Birthday, έκδ. Jan Olof Rosenqvist, Ούψάλα 1996, 71-78.
6. Για το θέμα τής εφαρμογής τού θεσμού τού άσυλου στην περίπτωση τών Σλάβων τών Πατρών, βλ.
Η. 'Αναγνωστάκης - "Αννα Λαμπροπούλου, Μια περίπτωση εφαρμογής τού βυζαντινού θεσμού τού ασύλου
στην Πελοπόννησο. Ή προσφυγή τών Σλάβων στο ναό τού 'Αγίου 'Ανδρέα Πατρών, Σύμμεικτα 14 (2001),
29-47. Για το θεσμό τοϋ ασύλου, γενικά, στο Βυζάντιο, βλ. Ε. Herman, Zum Asylrecht im byzantinischen
Reich, Orientalia Christiana Periodica 1 (1935), 204-238' P. T. D. De Martin, Le droit d'asile, Παρίσι 1939.
Βλ. επίσης τή διαπραγμάτευση τού Τρωιάνου, Ό «Ποινάλιος» τού Έκλογαδίου, 3-6' ό Ίδιος, Τα περί τήν
Θρησκείαν εγκλήματα είς τα νομοθετικά κείμενα τών μέσων βυζαντινών χρόνων, Δίπτυχα 1 (1979), 181184' ό Ίδιος, Οί ποινές στο βυζαντινό δίκαιο, Έγκλημα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 'Αθήνα 1997, 64-65. Σέ
δ,τι άφορα τό άσυλο καί τα όρια ασυλίας, Ιδιαίτερα στή Συρία καί τή Μικρά 'Ασία, βλ. τήν εμπεριστατωμένη
διαπραγμάτευση τής Evelyne Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4e-7e siècles,
Moutonn-Paris-La Haye 1977, 330-333. Πιστεύεται, μάλιστα, δτι μέ το θεσμό τού μοναστηριακού ασύλου
αναπτύσσεται ό μοναχισμός καί ή έγγειος ιδιοκτησία τής περιοχής τής Βιθυνίας, βλ. A.-J. Festugière, Vie
de Théodore de Sykéon. 1. Texte grec, Βρυξέλλες 1970, 69-70, § 82: ... ο re βασιλεύς (= Μαυρίκιος) καί ή
αύγούστα καί όλον το κουβούκλιον, καί μεγάλην τιμήν απένεμον αύτώ, όθεν καί περιώρισαν τα μοναστή
ρια αυτού δροις ασυλίας δι' οικείας αυτών θείας κελεύσεως. Βλ. ό "ίδιος, 2. Traduction, Commentaire et
appendice, δ.π., 225. Ό θεσμός τού άσυλου, ισχυροποιείται ιδιαίτερα στή Δύση από τό 10ο αιώνα καί με
τά, λόγω τών κοινωνικών συνθηκών, πού επικρατούν έκεϊ, βλ. σχετικά Ν. Ε. Καραπιδάκης, 'Ιστορία τής με
σαιωνικής Δύσης (5ος-11ος αϊ), 'Αθήνα 1996, 180-181, 418' ό "ίδιος, Τό άσυλο στή μεσαιωνική Δύση,
Επτά Ήμερες έφημ. «Καθημερινή», 16 Ιανουαρίου 2000, 14-17.
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τική ορολογία {προσέφυγον, προσφυγην, εύεργεσίαν) πού χρησιμοποιείται στην εν
λόγω εξιστόρηση τοϋ Πορφυρογέννητου καί πιθανότατα υπήρχε καί στο σιγίλλιο του
αυτοκράτορα Νικηφόρου, εξαρτάται, πιστεύομε, άμεσα άπό τίς σύγχρονες νομοθετικές
ρυθμίσεις για το δίκαιο της ασυλίας: Μηδείς τον εν έκκληση προσφεύγοντα βία άφαιρείσθω άλλα την αιτίαν τού πρόσφυγος κατάδηλον ποιείτω τφ ίερεί καί παρ' αυτού
λαμβανέτω τον προσφυγόντα μετά των ασφαλών τού νομίμως ζητηθήναι καί διοικηθήναι το κατ' αυτόν κεφάλαιον. Ό γαρ τούτο μη φυλάττων, άλλα τον πρόσφυγα
άπό της εκκλησίας βία άποσπών, ξίφει τιμωρείσθω7. Ό θεσμός τού άσυλου, καθώς
τουλάχιστον γνωρίζουμε, δέν έ'χει εξεταστεί σε σχέση με την αφιέρωση των Σλάβων
στη μητρόπολη Πατρών. Μετά, μάλιστα, άπό πράξεις όπως άπόστασις προνομή, αιχμα
λωσία, αφανισμός λεηλασία, αρπαγή, πολιορκία κάστρου8 άπό κοινού με τους Άφρικούς Σαρακηνούς, δηλαδή πράξεις πού επισύρουν τίς βαρύτερες τών ποινών9, ή προ-

7. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος» τοϋ Έκλογαδίου, 3. Το δίκαιο της ασυλίας, πού καθιερώθηκε έθιμικώς,
σύμφωνα μέ τους περισσότερους ερευνητές, προστατεύθηκε μέ νομοθετικές ρυθμίσεις, πού περιόριζαν ri
καθόριζαν την έκταση του, καθόλη τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου, χωρίς ποτέ να καταργηθεί. Ή νο
μοθετική ρύθμιση για το δίκαιο του ασύλου, πού περιλαμβάνεται στο Έκλογάδιο, κείμενο τών άρχων τού
9ου αι., συνιστά επάνοδο στο ιουστινιάνειο δίκαιο, αφού εγκαταλείφθηκε ή εξαιρετικά ήπια μεταχείριση,
πού είχε επιβληθεί άπό την Εκλογή. Ή διατύπωση τού Έκλογαδίου αποτελεί πιθανότατα προσπάθεια
εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης μεταξύ τών αντιτιθεμένων συμφερόντων της πολιτείας να διατηρήσει αμεί
ωτη την ποινική δικαιοδοσία τών οργάνων της καί τής 'Εκκλησίας να εξασφαλίσει καλύτερες εγγυήσεις σε
βασμού τού θεσμού τού άσυλου, βλ. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος» τοϋ Έκλογαδίου, 5.
8. Προς τον 'ίδιον υίον Ρωμανόν, 228, 230: άπόστασιν έννοήσαντες... τήν τε εφοδον τών Σκλαβήνων καί την προνομήν καί αίχμαλωσίαν καί όφανισμον καί λεηλασίαν καί ταλλα δεινά, οσα καταδραμόντες
εποίησαν είς ία μέρη της 'Αχαΐας, έτι δε καί πολυήμερον πολιορκίαν καί την κατά ιών οίκητόρων του κά
στρου διηνεκή έπίθεσιν...

9. Ή αποστασία ( άπόστασις), ή συνεργασία τών Σλάβων μέ τους Σαρακηνούς κατά τής νόμιμης βυζα
ντινής εξουσίας καί οί συνακόλουθες πράξεις, πού στην περίπτωση αυτή συνιστούν καί τεκμηριώνουν έγκλη
μα καθοσίωσης, επιφέρουν βαρύτατες ποινές, βλ. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς, 157-176. Άρκεϊ να
σημειωθεί οτι σύμφωνα μέ το Ιουστινιάνειο δίκαιο εξαιρούνται τής προστασίας τού άσυλου, έκτος τών άλλων,
όσοι έχουν διαπράξει φόνο. Παρά ταύτα, ή 'Εκκλησία ερμήνευσε κατά τέτοιο τρόπο τό δικαίωμα τού ασύλου,
αποκλείοντας κάθε δυνατότητα ανάμιξης τών πολιτειακών οργάνων σέ όσους ζητούσαν άσυλο, βλ. Τρωιά
νος, 05 ποινές στο βυζαντινό δίκαιο, 63-64. Έτσι, εδραιώθηκε μια μακρά εκκλησιαστική παράδοση, ή οποία
περιβάλλει μέ άκρα επιείκεια τον εκούσιο φονέα, ό οποίος προσφεύγει στο ναό, έχοντας μετανοήσει για τίς
πράξεις του. Αυτό ακριβώς τό πνεύμα διακρίνει το περιεχόμενο τού κειμένου τού Άρέθα γύρω άπό τό άσυ
λο: ε! δε βαρύ καί άσύγγνωστον το κακόν, αλλ' ουν καί οΰτως τυγχανέτω φειδοϋς ό υπόδικος, αλλά μή κατ'
άξίαν ων παρηνόμησεν έπιμετρείσθω τω ταλαιπωρώ τό πρόστιμον προς το κουφότερον δέ καί έπιεικέστερον
ανθ' ών Ίκετεύων ώφθη Θεώ, ε'ι'τε ίεραΐς ύποτιμήσεσι κατά τό σφοδρον εκδιδόμενος, ε'ίτε και δημοσίαις ζημιώσεσι καί φυγαδείαις ύπεκκείμενος αν προς άπαλλαγήν τοϋ βίου τό έγκλημα διευθύνοπο. Ή τίς ή περίσ
σεια Θεού και ανθρώπων, ε'ι φίλοις έσθ' οτε ιούς υπευθύνους ήμίν απολύομεν, ή καί τοις μέγιστα δυναμένοις, Θεόν δέ μηδέ καθ' εαυτούς τίνα λογιζώμεθα Βλ. Κ. Τριανταφυλλόπουλος, 'Ανέκδοτος περί ασυλίας
επιστολή τού Άρέθα προς Λέοντα τον Σοφόν, Πελοποννησιακά 5 (1962), 8.35-43.
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σφυγή των βαρβάρων στο ναό (ri ή προσφυγή στην αιτιολόγηση καί ερμηνεία τοϋ αφο
ρισμού τους στή μητρόπολη), επιτρέπει καί διεκολύνει μία μακρά περίοδο ειδικής μετα
χείρισης των Σλάβων τής 'Αχαΐας. Ή μεταστροφή καί ό φωτισμός των Σλάβων εμπε
ριέχει σαφώς τή μετάνοια, πού αποτελεί προϋπόθεση κατά τήν εκκλησιαστική παράδο
ση για τήν επίδειξη επιείκειας στον εκούσιο φονέα, πού ζητά άσυλο. Ή περίπτωση, λοι
πόν, αυτή συνιστά τήν πρώτη μαρτυρημένη ομαδική ασυλία καί ειδική προστασία πλη
θυσμών στή μεσοβυζαντινη Πελοπόννησο. Καθώς, μάλιστα, κατά τους χρόνους τής
Εικονομαχίας, για τό θεσμό τού άσυλου τα αντιτιθέμενα συμφέροντα τής πολιτείας καί
τής 'Εκκλησίας προσπαθούν να βρουν συμβιβαστική λύση ανάμεσα στην ποινική δικαιο
δοσία τών οργάνων τής μιας, καί εγγυήσεις για τό σεβασμό ενός θεσμού τής άλλης, οί
πρόσφυγαντες στην 'Εκκλησία μετανοημένοι Σλάβοι στασιαστές τής 'Αχαΐας έτυχαν,
παρά τό αξιόποινο τών πράξεων τους, ακριβώς μιας ειδικής συμβιβαστικής μεταχείρισης.
Στο εξής, σύμφωνα με τή διαθέσιμη πληροφόρηση, τα μέτρα καταστολής εφαρ
μόζονται στίς ανυπότακτες, αύτοδέσποτες, ορεινές καί νότιες περιοχές τής Πελοπον
νήσου, δπου καί πάλι ό αυτοκράτορας επιδεικνύει τή φιλανθρωπία του, όταν οί στα
σιαστές έξαιτούν τή συμπάθεια του10. Ή φιλανθρωπία καί συμπάθεια τού αυτοκράτο
ρα εκδηλώνονται με τήν έκδοση σιγιλλίων, όπως ακριβώς στην περίπτωση τών Σλά
βων τής 'Αχαΐας, οί όποιοι προστατεύονται μέ σιγίλλια άπό κάθε καινοτομία ή έπίνοιαν αδικον τού μητροπολίτη, πού θα ήθελε να τους εκμεταλλευτεί ή να τους ζημιώ
σει οικονομικά11. 'Αξίζει έδώ να σημειωθεί οτι ό έκ Πατρών Άρέθας σε επιστολή του
στον αυτοκράτορα Λέοντα, σε μία άλλη περίπτωση, θα διαπραγματευθεί ακριβώς τό
θέμα τής ασυλίας καί τής σχετικής δικαιοδοσίας τών εκκλησιαστικών οργάνων12.
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις εγκλημάτων καθοσίωσης, κατά τους επόμενους αιώνες,
εμπλέκονται επώνυμοι Πελοποννήσιοι (Ρεντάκιος, Άρέθας), ή σημαίνουσες προσωπι
κότητες, πού σχετίζονται μέ τήν Πελοπόννησο (ναύαρχος Αδριανός), οί όποιοι ζητούν
άσυλο στο ναό τής 'Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
2. Ή ανοχή ως πρόνοια προς ομοφύλους. Πρόκειται για τήν ερμηνεία ή δικαιολογία
πού δίδεται για τήν ειδική μεταχείριση τών λιποτακτών τού στόλου τού Νάσαρ στή Μεθώ-

10. Προς τον ίδιον υίον Ρωμανόν, 234. 62: ...τον κύριν Ρωμανόν, τον βασιλέα έξαιτούμενοι καί παρακαλούντες τοϋ συμπαθηθήναι αύτοϊς τας προσθήκας τών πάκτων καί τελεϊν αυτούς, καθώς καί πρότερον
έτέλουν...
11. Προς τον ίδιον υίον Ρωμανόν, 230-232: Έποίησεν δε καί σινίλλιον Λέων, ό αείμνηστος καί σοφώτατος βασιλεύς, λεπτομερώς περιέχον τό, π όφείλουσιν παρέχειν οί αυτοί έναπογραφόμενοι τω μητρο
πολίτη, και μη άπαργυρίζεσθαι παρ' αυτού η άλλως πως κατ' έπίνοιαν αδικον ζημιούσθαι αυτούς.
12. Τριανιαφυλλόπουλος, Άνέκδοιος περί ασυλίας επιστολή τοϋ Άρέθα, 1-20. Βλ. καί Patricia
Karlin-Hayter, Arethas et le droit d'Asile. À propos d'un article récent, Byzantion 34 (1964), 613-617 (= ή
ϊδια, Studies in Byzantine Politica! History, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1981, VII).
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νη, μεταξύ των οποίων πιθανότατα καί πολλοί Πελοποννήσιοι13. Κατά τον Πορφυρογέν
νητο, μέχρι τα χρόνια τού Λέοντος ή συνεχής άρνηση των Πελοποννησίων στο συνταξι
δεύεις μέ εξαίρεση αυτών τού κάστρου Μαΐνης, επισύρει βαρύτατους τρόπους κολασμού
πού σκοπό έχουν οχι τόσο την καταστολή οσο τήν αποτροπή της επανάληψης καί τον
παραδειγματισμό14. "Αν και τα μέτρα αποσκοπούν καί απευθύνονται, όπως επί λέξει ανα
φέρεται, κυρίως στους ομοφύλους εντοπίους καί άλλους λιποτακτήσαντες, εντούτοις δεν
επιβάλλονται σέ αυτούς, άλλα σε άρνησιθρήσκους καί εγκληματίες της Κωνσταντινούπο
λης. Μέ μία μυστική και έσπευμένη διαδικασία, ή οποία θυμίζει σύγχρονες, διπλωματικές
μεθόδους παραδειγματικής καταστολής, μεταφέρονται βαρυποινίτες παρηλλαγμένοι ώς λι
ποτάκτες στή Μεθώνη, δπου καί φουρκίζονται, μέ σκοπό τον εκφοβισμό τών γνήσιων λι
ποτακτών15. ΕΊ'τε επειδή ό στόλος είχε άμεση ανάγκη τών έρετών είτε προς αποφυγή έξερεθισμού τών πληθυσμών της περιοχής, οί ϊδιοι οΐ λιποτάκτες δεν τιμωρούνται.
'Αντίθετα, μία εντελώς διαφορετική μεταχείριση είχε επιφυλαχθεί άπό τό δρουγγάριο Νικήτα Ώορύφα, στους εξωμότες αιχμαλώτους μετά τή νίκη κατά τών Αράβων
(872-878). Στην περίπτωση αύτη, παρατηρείται επιβολή τιμωρίας βίαιης καί απόλυτης,
πού φθάνει τα όρια της αυθαιρεσίας. Οί συλληφθέντες στην Πελοπόννησο χριστια
νοί εξωμότες τού αραβικού στόλου, Κρήτες στην πλειονότητα τους, σύμφωνα μέ τις
πηγές, τιμωρήθηκαν μέ εκδορά16. Τό δέρμα τους έ'πρεπε να αφαιρεθεί γιατί δέν τους
άνηκε, αφού μέ τή βάπτιση τους είχε περιέλθει στο Χριστό, τον οποίο στή συνέχεια
αρνήθηκαν17. Καί αυτά συμβαίνουν σέ μία περιοχή οπού τό βάπτισμα, ό έκχριστιανισμός Σλάβων καί Ελλήνων, βρίσκεται στίς άμεσες προτεραιότητες τής αυτοκρατορίας.

13. Συν. Θεοφ (Theophanes Continuatus, έ'κδ. I. Bekker, Βόννη 1838, CSHB, φωτοτ. άναχ), 302303, 302: σκοπών δέ όπως καί ομοφύλων φόνου τάς χείρας τηρήση καθαρός καί το προσήκον έμποιήση
δέος τοις ύπολοίποις τών έρετών, ώς αν μη καί άλλοις εϊη προς μίμησιν ή τούτων κακία καί έθελοκακώσιν
οί πλείστοι καί ραστωνεύονται, βουλήν βουλεύεται συνετήν.
14. Προς τον ίδιον υίον Ρωμανόν, 232-236, § 50, 232: καί οΰτε παρά του στρατηγού δέχονται άρχο
ντα, ούτε συνταξιδεύειν αύτώ ύπείκουσιν, οΰτε αλλην τού δημοσίου δουλείαν έκτελείν πείθονται.
15. Για τον τρόπο αυτό της επιβολής της ποινής, βλ. Ρ. Speck, Der Tod an der Furca, JOB 40 (1990),
349-350- ό ίδιος, Eine Quelle zum Tod an der Furca, JOB 42 (1992), 83-85.
16. Ή περιγραφή τοϋ γεγονότος παραδίδεται από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στο 5ο βι
βλίο του Συνεχιστή τοΰ Θεοφάνη, τον 'Ιωάννη Σκυλίτζη, τον 'Ιωάννη Ζωναρά καί τον Ψευδο-Σφραντζή,
ένώ ή σκηνή εικονογραφείται στο χειρόγραφο του Σκυλίτζη τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Μαδρίτης. Κατά
τό Συν. Θεοφ., 300-301: καί τον τούτων àpxnyòv άνελών, τους λοιπούς διασκεδασθήναι κατά τήν νήσον
ήνάνκασεν ους σανηνεύσας ύστερον καί ζωνρών διαφόροις τιμωρίαις υπέβαλε, τώνμέν γαρ τήν τής σαρ
κός απέωσε δοράν, μάλιστα τών αρνησαμένων το βάπτισμα τού Χριστού, τούτο παρ' αυτών άφαιρείσθαι λέ
γων, καί ουδέν αυτών ίδιον.
17. Σύμφωνα μέ τήν ανακοίνωση του Κ. Πιτσάκη στο παρόν συνέδριο, ή συγκεκριμένη ποινή, πού
επιβάλλεται, αποτελεί ποινή-κάτοπτρο, βλ. Κ. Πιτσάκης, Μερικές σκέψεις για τις «ποινές-κάτοπτρα» στον
ελληνικό μεσαιωνικό χώρο, στον παρόντα τόμο, 285-312.
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Συνεπώς, ή τιμωρία έχει ως στόχο τον παραδειγματισμό τών προσφάτως έκχριστιανισθέντων Πελοποννησίων καί αρνουμένων συνταξιδεύειν. Έδώ, οί ποινές καταστολής
εφαρμόζονται με υπερβάλλοντα ζήλο εναντίον τών επίσης ομοφύλων άρνησιθρήσκων, ακόμη κι αν αναγνωρισθεί στον Ώορύφα ή δικαιοδοτική αυτή αρμοδιότητα, στα
πλαίσια τών καθηκόντων του18. "Αλλωστε, ή προβλεπόμενη ποινή για τό έγκλημα της
αποστασίας, σύμφωνα μέ τό κείμενο δίκαιο, ήταν ούτως ή άλλως ή ποινή τοϋ θανά
του19. Όπως στην περίπτωση τών ομοφύλων τοϋ επεισοδίου τοϋ Νάσαρ, έτσι καί στοϋ
Ώορύφα, αν καί ή εκτέλεση της ποινής γίνεται στην Πελοπόννησο καί στοχεύει στον
αντίκτυπο πού θα έχει στον πληθυσμό της, όμως εφαρμόζεται σε μή Πελοποννησίους.
Στή διαφορετική αυτή συμπεριφορά τών δύο ναυάρχων καί στην αντικατάσταση
τοϋ ενός άπό τον άλλο, έχουν κατά καιρούς ανιχνευθεί καί αντιπολιτευτικές τάσεις.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί, οτι άπό τους χρόνους τοϋ Λέοντος καί μετά, ή συνεχι
ζόμενη, πιθανότατα, άρνηση ή απροθυμία τών Πελοποννησίων για συμμετοχή στα τα
ξίδια, αντιμετωπίζεται μέ εντελώς διαφορετικό τρόπο, καθώς γίνεται πλέον άπαίτησις
λογαρίου εκ τών αίρουμένων μή ταξιδεύειν20. Καί μόνον ή αναφορά αυτή δηλώνει μία
ειδική μεταχείριση τών αίρουμένων μή ταξιδεύειν Πελοποννησαίων ή οποία συμπίπτει,
ή εγγράφεται στή μόνιμη τάση για μετατροπή της στρατείας σε φορολογική υποχρέω
ση. Ή άρνηση, ή απροθυμία για στρατεία, πού σημειώθηκε στο παρελθόν, μέ συνέ
πεια τους διάφορους κολασμούς, μετατρέπεται πλέον, σύμφωνα μέ τον Κωνσταντίνο
Πορφυρογέννητο, σε πρόθυμη καταβολή τοϋ λογαρίου21.

18. Βλ. για ιό θέμα τή διαπραγμάτευση τού Γ. Πουλή, Ή σχάση του Νικήτα Ώορύφα προς τους εξω
μότες: επιβολή ποινής ή αυθαίρετη πράξη του νικητή; Πρακτικά τού Ι'Πανελλήνιου

Ιστορικού Συνεδρίου,

θεσσαλονίκη 1989, 27-39. Ό Γ. Πουλής, μολονότι αμφισβητεί τή δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Ώορύ
φα να προβεί στην εκτέλεση τής τιμωρίας, ισχυρίζεται οτι καί αν ακόμη αυτή του αναγνωριζόταν, ό τρόπος
εκτέλεσης της υπερβαίνει τίς απειλούμενες ποινές για τήν αποστασία καί τήν καθοσίωση καί συνιστά
εκκλησιαστικό άδικο, βλ. Πουλής, 34, 38 καί σημ. 21. Πρβλ. Α. Savvides, Prosopographical Notes on the
9th Century Byzantine Admiral Nicetas Ooryphas, Mésogeios 1 (1998), 84-96.
19. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος» του Έκλογαδίου, 45-48. Πα τήν ποινή του θανάτου, βλ. Τρωιάνος,
Οί ποινές στο βυζαντινό δίκαιο, 27-30. Βλ. καί τήν άποψη του Κ. Πιτσάκη, Έγκλημα χωρίς τιμωρία; Τα
πλαστά στή Βυζαντινή 'Ιστορία, "Εγκλημα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 'Αθήνα 1997, 348-349, σύμφωνα μέ
τήν όποια στην αιτιολογία πού προβάλλει ό Ώορύφας για τίς πράξεις του διακρίνεται περισσότερο ή σα
διστική αντιμετώπιση του νικητή προς τον ηττημένο, παρά ή θεωρητική προσπάθεια θεμελίωσης πράξεων,
για τίς όποιες ή ποινή τοϋ θανάτου θεωρείτο δεδομένη.
20. Προς τον ίδιον υ'ιον Ρωμανόν, 256: Ίστέον, οτι καί πάλιν επί 'Ρωμανού δεσπότου, βουληθέντος
ταξιδεϋσαι τους Πελοποννησαίους έν Λαγουβαρδίφ, τοϋ πρωτοσπαθαρίου Ιωάννου τοϋ Πρωτεύοντος εν Πελοποννήσω τότε στρατηγούντος, ήρετίσαντο οί αυτοί Πελοποννησαίοι μή ταξιδεϋσαι, άλλα δούναι ίππάρια
χίλια έστρωμένα καί χαλινωμένα καί λογάριον κεντηνάριον εν, απερ καί μετά πολλής προθυμίας παρέσχον.

21. Βλ. σχετικά Ν. Oikonomides, Trie Social Structure of the Byzantine Countryside in the First Half of
the Xth Century, Σύμμεικτα 10 (1996), 105-125' Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance, 119.
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3. Ώ ς συνέπεια αμφιλεγόμενης συμπεριφοράς τών βασιλικών αξιωματούχων.
Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν οί ενδεχομένως μεροληπτικές εξιστορήσεις του Πορ
φυρογέννητου για το ράθυμο 'Αδριανό, ό όποϊος κατηγορείται για καθοσίωση καί κα
ταφεύγει, ζητώντας άσυλο, στο ναό της 'Αγίας Σοφίας22, άλλα καί πολλών άλλων
στρατηγών καί αξιωματούχων τών οποίων ή ραστώνη, ή σκληρότητα καί ή κουφότητα
προκαλούν στάσεις, αταξίες καί αδυναμία επιβολής τής κρατικής εξουσίας23. Ή πα
ρέμβαση τού Φωτίου υπέρ του Αδριανού δέν έτελεσφόρησε καί τούτο αποτελεί μαρ
τυρία, δχι μόνον τής αντιπολιτευτικής στάσης τού πατριάρχη, άλλα καί τής συνεχιζό
μενης σύγκρουσης 'Εκκλησίας καί πολιτειακής εξουσίας για τήν εφαρμογή τού θε
σμού τού άσυλου.
4. Ώ ς συναίνεση λόγω φόβου με σκοπό τήν αποφυγή χειρότερων καταστάσεων
εξαιτίας εχθρικής επίθεσης, πού συνδυάζεται μέ στάση καί αταξία τών αντιπολιτευό
μενων αρχόντων και τών όμοφρόνων τους. Χαρακτηριστική περίπτωση καταστολής
καί συνακόλουθης συναινετικής συμπεριφοράς προς τους στασιαστές Σλάβους τής
Πελοποννήσου για το φόβο τών Σκλαβησιάνων, είναι οσα διαδραματίζονται κατά τήν
περίοδο 920-924. Ή απόπειρα τυραννίδας, πού προετοιμάστηκε στην Πάτρα καί εξα
πλώθηκε σέ ολόκληρη τήν Πελοπόννησο, πιθανότατα συμπίπτει μέ τήν περίοδο αυτή
καί σχετίζεται τόσο μέ τήν αποστασία καί λεηλασία τού Ρεντακίου, δσο καί τών όμο
φρόνων στρατηγών τού Πλατυπόδη, στα πλαίσια μιας γενικότερης αταξίας στην Πε
λοπόννησο24. Ό Ρωμανός παρουσιάζεται άπό τον Πορφυρογέννητο να φοβάται ένδε-

22. Συν. Οεοφ., 312: 'Αδριανός... καταλαμβάνει μετά του στόλου τήν βασιλεύουσαν, καί τώ μεγάλω τού θεού τεμένει, έν ω τής αύτοϋ σοφίας έπικεκήρυκται όνομα, ώς ικέτης προσέφυγεν.

αλλά του

μεγέθους τής συμφοράς τά βασιλέως σπλάγχνα δριμέως διασπαράξαντος καί προς όμετρίαν σχεδόν θυ
μού καί λύπης προσαγαγόντος

ούδ' αυτός ό θείος ναός... τής παντελούς τιμωρίας έξείλκυσε

τον

Άδριανόν, άλλα τής εσχάτης μεν καί προσηκούσης τυχόν έλυτρώσατο, τής μετρίας δε καί προς σωφρονισμόν τών άλλων επαγόμενης καθάπαξ αυτόν άθωώσαι ούκ ϊσχυσεν. ούτως έν τοις ιδίοις μέτριον
έχων καί κεκολασμένον ό βασιλεύς τον θυμόν έν τοις κοινοΐς ού πάνυ τι έμετρίαζεν. Για τη ραθυμία καί
ραστώνη ιοΰ 'Αδριανού, βλ. Ή . Αναγνωστάκης, Το επεισόδιο του Αδριανού «πρόγνωσις» και «τελεσθέντων δήλωσις», Πρακτικά Β' Διεθνούς Συμποσίου τού ΚΒΕ/ΕΙΕ Ή Επικοινωνία στο Βυζάντιο,
'Αθήνα 1993, 202-205.
23. Πρόκειται για τα αναφερόμενα από τον Πορφυρογέννητο γεγονότα τής ανυποταξίας Έζεριτών
καί Μηλιγγών μέ τήν εμπλοκή καί τ'ις αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις στρατηγών καί αξιωματούχων τού θέ
ματος Πελοποννήσου, βλ. Προς τον ϊδιον υ'ιόν Ρωμανόν, 232-234.
24. Συν. Θεοφ., 399' Προς τον ϊδιον υ'ιόν Ρωμανόν, 234. Ή ακριβής χρονολόγηση της απόπειρας
τυραννίδας στην Πελοπόννησο καί τών γεγονότων ανάμεσα στο 920-924 παραμένει πάντα ιδιαιτέρως
προβληματική. Το ϊδιο ισχύει καί για το συσχετισμό τών αναφερομένων στον 'Απολογητικό του Άρέθα
μέ τα έξιστορούμενα από τον Πορφυρογέννητο στο Προς τον Ίδιον υ'ιόν Ρωμανόν. Βλ. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς, 68-70.
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χόμενη εξολόθρευση τοΰ θέματος Πελοποννήσου25. Συναινεί λοιπόν στο αίτημα των
Μηλιγγών καί Έζεριτών (... δεδιώς ό βασιλεύς... έποίησεν χρυσόβουλλον) για τη δια
τήρηση των παραδοσιακών πάκτων, ενώ, αντίθετα, μένει ανυποχώρητος στο θέμα της
στέρησης της ασυλίας του Ρεντάκιου, πού είχε καταφύγει στο ναό της 'Αγίας Σοφίας26.
Ή εμπλοκή τού ' Αρέθα στην απόπειρα τυραννίδας κατά τήν 'ίδια περίοδο, καθώς καί ή
έκβαση της δίκης του, αποτελεί θέμα πού απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση27.
'Από τίς περιπτώσεις ανοχής, πού παρατέθηκαν συνοπτικά, διαπιστώνεται τόσο ή
επαρχιακή αντανάκλαση των εκκλησιαστικών καί δυναστικών προβλημάτων καί ερίδων
τής πρωτεύουσας, οσο καί τών αντιπολιτευτικών τάσεων, με επικεφαλής τους άρχοντες,
στρατηγούς τού θέματος, αρχηγούς τού πλωΐμου, καί βεβαίως, τήν τοπική Εκκλησία
Μία εντελώς Ιδιαίτερη περίπτωση, ανοχής, αποτελεί ή διαδικασία για τήν απομά
κρυνση τών εβραίων κατοίκων εκτός τών ορίων τής πόλης τής Σπάρτης, όπως αναφέ
ρεται στο Βίο τού 'Οσίου Νίκωνος. Ό όσιος θεωρεί ότι ό λοιμός, πού εξαπλώνεται
στην πόλη, γύρω στο έτος 985, καί έχει ως συνέπεια τό θάνατο πολλών ανθρώπων, θα
λάβει τέλος οριστικό με τήν παρέμβαση του καί τήν απομάκρυνση τών δραστηριοτή
των τών εβραίων κατοίκων28. Ώ ς προϋπόθεση για τήν παρέμβαση του, ό όσιος ζητά

25. Προς τον ϊδιον υ'ιόν Ρωμανόν, 234: Έπει δέ, καθώς προείρηται, είσήλθον ο'ι Σκλαβησιάνοι
ιω θέματι Πελοποννήσου,

εν

δεδιώς ό βασιλεύς, ίνα μη καί αυτοί προστεθέντες τοις Σθλάβοις παντελή έξο-

λόθρευσιν τοϋ αυτού θέματος έργάσωνται, έποίησεν αύτοϊς χρυσοβούλλιον

τού τελείν αυτούς πάκτα, ώς

καί πρότερον, τους μέν Μηλιγγούς ξ' νομίσματα, τους δέ Έζερίτας τ '. Αύτη συν εστίν ή αιτία τής προσθή
κης καί τής έκκοπής τών πάκτων τών τε Μηλιγγών καί τών Έζεριτών.
26. Συν. Οεοφ., 399: ...ούτος ό 'Ρεντάκιος αδειαν εύρων πάντα τα τού πατρός έληΐσατο, καί έν τη πάλει
έλθών τη μεγάλη τού θεού εκκλησία προσέφυγεν 'Ρωμανός δέ ό βασιλεύς τάς αυτού αταξίας και λεηλασίας
άναμαθών τούτον τής εκκλησίας έξαγαγεΐν έβουλεύσατο καί παιδεύσαι... ό δέ ψευδείς έπιστολάς προς Βουλ
γάρους πλασάμενος προς αυτούς αύτομολήσαι έβούλετο. κρατηθείς δέ καί ελεγχθείς τής τε ουσίας καί τών
οφθαλμών στερείται. Για το θέμα της προκατάληψης σιήν αντιμετώπιση τοϋ ελλαδικού κόσμου, καί Ιδιαίτερα
της Πελοποννήσου, από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο καί τα σχετικά περί τον Ρεντάκιο Ελλαδικό, βλ.
Ή . 'Αναγνωστάκης, Ελλαδικά παραμύθια και ελαδική παραμυθία στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα, Δ' Τριήμερο
'Εργασίας 'Ελιά καί λάδι, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1996, 125-126, 132, 146.
27. L. G. Westerink, Arethae Archiepiscopi Caesariensis Scripta Minora, Ι, Λιψία 1968, άρ. 25, 226232. Πα τό θέμα αυτό εκτενής διαπραγμάτευση εκτίθεται στη μελέτη με τίτλο Ή Μητρόπολη Πατρών καί ό
μοναχισμός στην 'Αχαΐα ώς τον 13ο αϊ, πού ετοιμάζεται από τήν "Αννα Λαμπροπούλου στα πλαίσια τού
Προγράμματος τής 'Ιστορικής Γεωγραφίας τού ΚΒΕ/ΕΙΕ.
28. Βίος Νίκωνος, σελ. 64-66: εϊ γε καί αυτοί τό προσοικούν αύτοίς Ίουδαϊκόν

φύλον εξω τής

αυτών πόλεως άπελάσαιεν, Ίνα μη καταχραϊνον εΐη αυτούς τοις βδελυροΐς ήθεσι καί μιάσμασι τής ιδίας
θρησκείας. «'Εν τούτω γάρ μοι», ελεγεν, «εί πειθαρχήσετε, καί ή λοίμη φεύξεται άφ' υμών κάγώ εσομαι το
λειπόμενον τής έμής βιοτής έκτελών σύν ύμΐν»... Τη δέ τούτου παρουσίφ καί ή νόσος ήλαύνετο, και οι Ιου
δαίοι έξω τής πόλεως άπωκίζοντο. ( Ό . Λαμψίδης, Ό εκ Πόντου "Οσιος Νίκων ό Μετανοείτε,

Κείμενα-

σχόλια, 'Αθήνα 1982). Πα τό επεισόδιο, βλ. καί D. F. Sullivan, The Life of Saint Nikon, Brookline,
Massachusetts 1987, 110-124, § 33-35.
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τή γραπτή συναίνεση των χριστιανών σέ συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι ή απο
μάκρυνση των εβραίων άπο τήν πόλη, ή καταστροφή όσων σφαγίων λειτουργούσαν
κοντά στο ναό του 'Αγίου Έπιφανίου καί ή μετάθεση της μέρας σφαγής άπο τήν Κυ
ριακή στο Σάββατο29. Με τον τρόπο αυτό οί εβραίοι απομακρύνονται καί ό λοιμός
παίρνει τέλος. Όμως, ή προσωρινή απομάκρυνση του εβραϊκού στοιχείου δεν έ'γινε
αποδεκτή από μεγάλο τμήμα των χριστιανών, εκπροσωπούμενο άπο τον 'Ιωάννη "Αρατο, στή βιοτεχνία τού οποίου εργαζόταν εβραίος ως στιλβωτής υφασμάτων30. Ή αιτία
τής αντίδρασης αυτής ήταν κυρίως οτι ή απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο
άδικο (ου δικαίως) καί χωρίς στοιχειοθετημένα, επαρκή καί λογικά επιχειρήματα {ούδ'
ευλόγως·)31. Παρατηρούνται, μάλιστα, δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιμετωπίσεις τού
προβλήματος. Αυτή τού Νίκωνος, πού είχε συγκυριακή απήχηση σέ ενα περιορισμένο

29. Ή λεπτομέρεια αύτη για τή γραπτή συναίνεση των Χριστιανών υπάρχει στο κείμενο τής Διαθή
κης του Νίκωνος, βλ. Βίος Νίκωνος, 251: "Ομως άπα εσάς κάμετε μου, μίαν όμολογίαν Ίδιόχειρον, οτι να
μοΰ υπακούσετε σέ εκείνα όπου μέλλω να κάμω. Τό όποιον είναι ετούτο, να έβγάλω τους 'Εβραίους από
μέσα από τήν χώραν να υπάγουν οξω, καί τα Μακελία οπού είναι προ τον άγιον Έπιφάνιον. να τα χαλά
σουν, καί να σφάζουν το σάββατον, καί να εορτάζουν, τήν κυριακήν. Τότε δέ θέλω σας κάμη, καί εγώ όμο
λογίαν ίδιόχειρον, πώς δέν θέλει άπεθάνη άνθρωπος.
30. Βίος Νίκωνος, 68-70: Ένθεν τοι καί τήν τών Ιουδαίων εξω τού άστεως μετοίκησιν ου δικαίως
γενέσθαι ούδ' ευλόγως δησχυρίζετο...
31. Ή χρήση τών όρων ού δικαίως καί ούδ' ευλόγως, δέν είναι τυχαία. Θεωρούμε οτι πρόκειται για
τεχνικούς ορούς, πού υποδηλώνουν τήν αυθαιρεσία τής ενέργειας, για τή νομιμοποίηση τής οποίας θα
απαιτείτο κάποια λογικοφανής καί επαρκώς δικαιολογημένη αιτιολόγηση. Όπως γνωρίζουμε, ή εβραϊκή
κοινότητα τής Λακεδαίμονος κατά τήν εποχή αυτή ήταν πολυάριθμη, διαβιούσε αρμονικά μέχρι τότε μέ τους
χριστανούς κατοίκους μέσα στα όρια τής μεσοβυζαντινής πόλης, όπως άλλωστε συμβαίνει κατά τήν ϊδια
περίοδο καί στίς περισσότερες περιοχές τού ελλαδικού χώρου, δπως λ. χ. στή Θεσσαλονίκη, αλλά καί γε
νικότερα, στή Μικρά 'Ασία κ.ά. Κατά το 10ο αιώνα καί μάλιστα άπο τήν εποχή τού Ρωμανού Λακαπηνού
καί μετά, βίαια άντπουδαϊκά μέτρα δέν μαρτυρούνται, ένώ στο νομοθετικό τομέα παρατηρείται πλήρης δια
σάφηση τού πλαισίου συμβίωσης τού χριστιανικού καί εβραϊκού στοιχείου μέ τήν οριοθέτηση τών δικαιω
μάτων τού τελευταίου, βλ. σχετικές διατάξεις στην 'Επαυξημένη Έπαναγωγή καί στή Σύνοψη τών Βασι
λικών, βλ. Ι καί Π. Ζέποι, Σύνοψις τών Βασιλικών, JCR 5, φωτοτυπική ανατύπωση Aalen 1962, 317-319'
οίϊδιοι, Ηύξημένη 'Εκλογή, JGR6, φωτοτυπική ανατύπωση Aalen 1962, 57 κ.έ. Έκτος από τήν επανάλη
ψη τών συνήθων απαγορεύσεων, δπως προσηλυτισμού Χριστιανών, κατοχής πολιτικού ή στρατιωτικού
αξιώματος κ.λπ., προστατεύονται δια νόμου τα υπάρχοντα σπίτια καί οί συναγωγές τών εβραίων, ένώ κα
νείς εβραίος δέν μπορεί να διωχθεί άνευ λόγου: Μηδεις βιαζέσθω τους μηδέν άμαρτάνοντας ιουδαίους, ή
τάς συναγωγάς αυτών ή τάς οικίας αυτών καιέτω. εάν δέ τι άμάρτωσι, παρά τώ άρχοντι κατηγορείσθωσαν,
βλ. Σύνοψις Βασιλικών, 319. 'Αξίζει έδώ να σημειωθεί οπ σέ περίπτωση πού διαπιστωθεί οποιαδήποτε πα
ρέκκλιση από εβραίο (αμαρτία), τού θέματος επιλαμβάνεται ή αρμόδια πολιτειακή αρχή (άρχων) καί όχι
εκκλησιαστική. Είναι έν τούτοις γνωστό οτι σέ σχέση μέ τή διαχείριση τής ποινικής εξουσίας, τα όρια με
ταξύ τής πολιτειακής καί εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας ήταν συχνά συγκεχυμένα, βλ. Τρωιάνος, Ποινές στο
βυζαντινό δίκαιο, 63.
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τμήμα τού χριστιανικού πληθυσμού, κυρίως εξαιτίας της εξάπλωσης τοϋ λοιμοϋ, πού
συνδέεται, Ίσως, μέ τα ανθυγιεινά επαγγέλματα των εβραίων, βυρσοδεψών και μακελλαρίων32, καί αυτή του "Αρατου, πού υπαγορεύεται από οικονομικούς και επαγγελμα
τικούς λόγους33. Ή ανάλυση των λεπτομερειών τού επεισοδίου καταδεικνύει ότι ή
εφαρμογή τού μηχανισμού καταστολής ενεργοποιείται άπο μία θρησκευτική προσωπι
κότητα γενικότερης αποδοχής, κατά τρόπο σταδιακό καί Ιδιαίτερα προσεκτικό, μετά
από συγκατάνευση μέρους τών χριστιανών κατοίκων τής πόλης, σε τρόπο ώστε μέσα
άπο τή διαδικασία τής επιχειρούμενης καταστολής να Ισχυροποιούνται οί προϋποθέ
σεις δημιουργίας, καταρχήν, κλίματος ανοχής, καί τελικά, δημιουργία συνθηκών απο
δοχής. Ή στάση τού Νίκωνος, παρά τό φαινομενικά συγκρουσιακό καί κατασταλτικό
της χαρακτήρα, αποσκοπεί στή συναίνεση τού πληθυσμού, στή μελλοντική εξομάλυν
ση τών σχέσεων, καί τέλος, στην ανοχή μέ τήν προσωρινή εκδίωξη τών εβραίων από
τήν πόλη34. Εκμεταλλευόμενος τό συγκυριακό α'ίσθημα δυσφορίας τμήματος τού ποι
μνίου του, λόγω τού λοιμού, άλλα πιθανόν καί τού εμπορικού ανταγωνισμού, πετυ
χαίνει μέ τήν προσωρινή απομάκρυνση τών εβραίων άπό τήν πόλη, τή δημιουργία
συνθηκών επιστροφής τους σε αυτήν. "Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο οτι μεγάλη εβραϊκή
κοινότητα θα εγκατασταθεί αργότερα στο γειτονικό Μυστρά, όταν ή πόλη θα αναδει
χθεί σε πρωτεύουσα τού Δεσποτάτου35.
Μετά μία περίοδο έ'ντονων ζυμώσεων καί συγκρούσεων στο χώρο τής Πελο
ποννήσου μέ ποικίλες αντιδράσεις τής εξουσίας, τό κλίμα κυριαρχίας πνεύματος ε'ιρή-

32. Ή απέχθεια προς ορισμένα άπο τα επαγγέλματα, πού ασκούσαν οί 'Εβραίοι, όπως π.χ. τών βυρ
σοδεψών, είχε αμεση σχέση μέ την καταπίεση καί τον περιορισμό της ελευθερίας, πού αυτοί ύφίσταντο σέ
διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας, όπως λ.χ. στην Κωνσταντινούπολη, βλ. Α. Sharf, Byzantine Jewry
from Justinian to the Fourth Crusade, Λονδίνο 1971, 154. "Αλλωστε, ή ενασχόληση των εβραίων κατοί
κων μέ τη βυρσοδεψία συνδυάζεται μέ τή φήμη τους ώς μιαρών, τόσο μέ τήν κυριολεκτική, οσο καί μέ τή
μεταφορική σημασία. Ή εξάπλωση, συνεπώς, στην πόλη ενός θανατηφόρου λοιμοϋ συσχετίζεται άμεσα μέ
τήν παρουσία σέ αυτήν τών εβραίων επαγγελματιών.
33. Πα τήν εμπορική σημασία τής Λακεδαίμονος κατά τή μεσοβυζαντινή περίοδο άλλα καί μετά, βλ.
Μ. Κορδώσης, Τό εμπόριο στή Βυζαντινή Λακεδαιμόνια (Θ' αΐ.-1204), Πρακτικά τοϋ Α' Τοπικού Συνεδρί
ου Λακωνικών Μελετών, 'Αθήνα 1982-83, 107-112.
34. Για τήν πλήρη διαπραγμάτευση τού χαρακτήρα τού επεισοδίου, βλ. "Αννας Λαμπροπούλου, Ή
εβραϊκή παρουσία στην Πελοπόννησο κατά τή βυζαντινή περίοδο, Πρακτικά τοϋ Α ' Συμποσίου Ιστορίας
«ΟΊ Εβραίοι στον 'Ελληνικό χώρο: Ζητήματα Ιστορίας στή μακρά διάρκεια», Αθήνα 1995, 50-51, 54. Για τό
θέμα βλ. επίσης D. Jacoby, Les Juifs de Byzance: une communauté marginalisée, Πρακτικά 'Ημερίδας «Οί
περιθωριακοί στο Βυζάντιο», 'Αθήνα 1993, 103-154, 123, 147. Πρβλ. Sharf, Byzantine Jewry, 126, 152.
35. Γιά τήν εβραϊκή κοινότητα, πού θα αναπτυχθεί στο Μυστρά, βλ. "Αννα Λαμπροπούλου, Οί
'Εβραίοι στην Πελοπόννησο κατά τήν υστεροβυζαντινή περίοδο, Επιστημονικό Συμπόσιο «Ο Ελληνικός
Εβραϊσμός», 'Αθήνα 1999, 45-46.
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νης, πού αποκαθίσταται στην αυτοκρατορία μετά την έκδοση τοϋ Τόμου Ενώσεως (9
Ιουλίου 920), φαίνεται να επηρεάζει την απομακρυσμένη πελοποννησιακή χερσόνη
σο. Έχει μάλιστα διαπιστωθεί, δτι ενα από τα στοιχεία πού ήδη άπο τον 6ο αί. δια
φοροποιεί το Βυζάντιο από τή στρατευμένη Εκκλησία της Δύσης, είναι ή μακρά πα
ράδοση στην πολιτική της συναίνεσης καί του Ιδεώδους της «Ειρήνης της Εκκλη
σίας». Φέρεται, μάλιστα, ώς παράδειγμα τής ανοχής ή τής ανεκτικότητας πού προ
σβλέπει στην ειρήνη, ή πρόταση πού απηύθυνε ό αυτοκράτορας Αναστάσιος στον
πάπα: Μπορούμε να ανεχόμαστε να μας παρεμποδίζουν, μπορούμε να ανεχόμαστε να
μας προσβάλλουν, δμως δεν μπορούμε να ανεχθούμε να μας διατάσσουν^6. Αυτή
ακριβώς ή αντίληψη τής ανοχής καί τής ειρήνης, ορού πού επαναλαμβάνεται τόσο
στον Πρόλογο του Τόμου Ενώσεως3*7, οσο καί στην επιγραφή τοϋ ψηφιδωτού τού
νάρθηκα τής 'Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως38, φαίνεται να κυριαρχεί στή δια
μόρφωση τής πολιτικής τών πατριαρχών τής εποχής απέναντι στην αυτοκρατορική
εξουσία. Τήν ειρήνευση αυτή διαπιστώνουμε καί στα πελοποννησιακά πράγματα.
Δεν είναι τυχαίο, Ίσως, το γεγονός ότι ό πατριάρχης Νικόλαος Α' Μυστικός, κύ
ριος υπεύθυνος τού πνεύματος αυτού καί γνωστός για τίς σχέσεις του με τή μητρόπο
λη Πατρών κατά το πρώτο τέταρτο τού 10ου αιώνα, όπως προκύπτει καί άπό τήν επι
στολογραφία, σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τήν ίδρυση δύο ναών τής 'Αχαΐας39.
"Αμεσα φαίνεται να συνδέεται με τήν ί'δρυση, στίς αρχές τού 10ου αΐώνα, τού σταυρο
πηγιακού μεσοβυζαντινού ναού τής 'Αγίας Ειρήνης κοντά στην Πάτρα, τοϋ οποίου

36. Ρ. Brown, Ό κόσμος τής ύστερης αρχαιότητας 150-750μ.Χ., 'Αθήνα 1998, 157.
37. Τόμος 'Ενώσεως, έκδ. Ι. καί Π. Ζέποι, JCR 1, φωτοτυπική ανατύπωση Aalen 1962, 192-197. Οι
οροί ειρήνη καί το είρηνεύεινεπανέρχεται συνεχώς στο κείμενο του Τόμου 'Ενώσεως, ή δέ έννοια της ειρή
νης φαίνεται να εκπορεύεται άπο τον ϊδιο το Χριστό: Ό κύριος ημών Ιησούς χριστός και θεός τοΊς εαυτού
μαθηταϊς καί άποστόλοις καί τοΤς όσοι μετ' εκείνων άξιοι γεγόνασι τής κληρονομιάς αύτοϋ, έξαίρετόν τίνα
κλήρον τήν είρήνην κατέλιπε, τούτο γνώρισμα παρεχόμενος τοϊς οίκείοις τής προς αυτόν οίκειότητος, εί τφ
συνδέσμω τής ειρήνης σφιγγόμενοι μή τήν του πνεύματος διασπώσιν ενότητα βλ. Τόμος 'Ενώσεως, 193.
38. Ν. Oikonomides, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia, DOP 30 (1976), 151-172, κυ
ρίως 170-172 καί είκ. 1. Στο ψηφιδωτό τοϋ νάρθηκα της 'Αγίας Σοφίας, εικονίζεται ενθρονος Χριστός, να
ευλογεί με τό δεξί χέρι καί να κρατά με το αριστερό ανοικτό βιβλίο με τήν επιγραφή: Ειρήνη ύμΤν. Το ψη
φιδωτό χρονολογείται στην περίοδο μετά τό 920, έτος αποκατάστασης της ειρήνης στους κόλπους της
'Εκκλησίας καί εμπεριέχει ενα σημαντικό πολιτικό μήνυμα άπό τήν πλευρό της 'Εκκλησίας, πού συνίστα
ται αφενός μεν στο θρίαμβο τοϋ Νικολάου Μυστικού επί του αυτοκράτορα, αφετέρου δέ στην αδιαμφι
σβήτητη κυριαρχία του Ουράνιου θεοϋ έ'ναντι κάθε αυτοκρατορικής εξουσίας.
39. Ό Νικόλαος Α' Μυστικός έμμεσα φαίνεται να συνδέεται με τήν ί'δρυση του μοναστηριακού ναού
τού 'Αγίου Νικολάου Αιγιαλείας, βλ. "Αννα Λαμπροπούλου - 'Αφέντρα Μουτζάλη, Ό μεσοβυζαντινός
ναός τού 'Αγίου Νικολάου Αιγιαλείας. Συμβολή στην ιστορία τής μονής Ταξιαρχών, Σύμμεικτα 11 (1997),
346-347.
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μάλιστα σώζεται το σταυροπήγιο40. Πρόκειται για ναό, πού χρονολογείται σε εποχή
τουλάχιστον πρίν άπό το 931-944, οπότε προσδιορίζεται χρονικά το χάλκινο νόμισμα
(φόλλις) της περιόδου συμβασιλείας Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου καί Ρωμα
νού Λακαπηνού. Ή αφιέρωση τού ναού στην 'Αγία Ειρήνη41, όπως προκύπτει άπό το
κείμενο της επιγραφής: ω να ως / της αγ ηας / Ηρηνης / + Κ (ύρι)ε Ί(ησο) ö Χ(ριστ)έ
ό Θ(εός) ημών, απηχεί, κατά τή γνώμη μας, τήν προσπάθεια διάδοσης καί εμπέδωσης
καί στίς επαρχίες της αυτοκρατορίας τού πνεύματος της ειρήνης, με τήν έννοια τής επί
καιρης πολιτικής καί εκκλησιαστικής της υπόστασης (ε'ικ. 1, 2).
Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί, οτι στην πελοποννησιακή χερσόνησο δεν ανα
φέρονται, τουλάχιστον μετά το 930, στάσεις, εξεγέρσεις, ανταρσίες, καί, βεβαίως, οΰτε
μέτρα καταστολής, δπως αυτά των προηγουμένων χρόνων. Το πνεύμα τής ειρήνης καί
τής ανοχής φαίνεται να κυριαρχεί.

40. Πρόκειται για τήν τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική της 'Αγίας Ειρήνης, τα ερείπια της οποίας διατη
ρούνται σε έπίχωση στα θεμέλια πολυκατοικίας επί τής όδοϋ Δαμασκηνού 1 (οικόπεδο Ζωϊτάκη-θερμοϋ),
στον οικισμό Τζολέϊκα περιοχής Έγλυκάδος στο Ριγανόκαμπο, σέ απόσταση 3 χλμ. άπό τό κέντρο τής
σύγχρονης Πάτρας, καί όχι μακριά από τή μονή Γηροκομείου, βλ. σχετικά 'Αφέντρας Μουτζάλη, ΑΔ 39
(1984) Β', 100-111' ήϊδια, Ή μεσοβυζαντινή βασιλική τής 'Αγίας Ειρήνης στο Ριγανόκαμπο Πατρών, Πε
ριλήψεις ογδόου Συμποσίου Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης της 'Αρχαιολο
γικής 'Εταιρείας, 'Αθήνα 1988, 63-64. Τήν επιγραφή σχολιάζει καί ό Α. Rizakis, Achaïe II. La Cité de
Patras: Épigraphie et histoire, 'Αθήνα 1998, 272-273, αρ. 291. Σημειώνεται έδώ, ότι ή εύρεση τού σταυροπηγίου, μεταλλικού δηλ. σταυρού διαστάσεων 0,20 χ 0,14 μ., στην έσοχή-θήκη τού έγκαινίου τού ναού,
μόλις λίγα εκατοστά τού μέτρου άπό τό πλακόστρωτο δάπεδο, αποτελεί σπάνια περίπτωση.
41. Ή αφιέρωση τού ναού στην 'Αγία Ειρήνη, δπως προκύπτει από τήν επιγραφή, δε φαίνεται να
σχετίζεται με τή δράση κάποιας ομώνυμης αγίας στην περιοχή. Καμία άπό τίς ομώνυμες αγίες ή μάρτυρες,
πού αναφέρονται στα γνωστά συναξάρια, δεν σχετίζονται άμεσα ή, τουλάχιστον, έμμεσα μέ τήν Πάτρα ή
τήν ευρύτερη περιοχή της. 'Επίσης, άγνωστη παραμένει ακόμη ή δράση, καθώς καί ή σχέση της μέ τήν πε
ριοχή τής 'Αγίας Ειρήνης, τήν κάρα τής οποίας δώρησε ό λατίνος αρχιεπίσκοπος Πατρών Άντελμος, μαζί
μέ χρηματικά ποσά, στο γαλλικό μοναστήρι τής Hautecombe μέ δωρητήριο έγγραφο, πού συντάχθηκε στην
Πάτρα τό Μάρτιο τού 1231, βλ. Δ. Α. Ζακυθηνός, Ό αρχιεπίσκοπος Άντελμος καί τα πρώτα ετη τής λατι
νικής εκκλησίας Πατρών, ΕΕΒΣ 10 (1933), 416-417 καί σημ. 2. Μέ αυτό το δεδομένο θεωρούμε πιθανό
τερο ότι στα πλαίσια τής ειρήνευσης στους κόλπους τής 'Εκκλησίας ό πατριάρχης Νικόλαος Α' ό Μυστικός
συνδέθηκε μέ τήν Ίδρυση τού σταυροπηγιακού αυτού ναού μέ τή διττή υπόσταση, τόσο τήν πολιτική οσο
καί τήν εκκλησιαστική.

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΟΥ 9ου ΚΑΙ 10ου ΑΙΩΝΑ
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Είκ. 1. Βασιλική 'Αγίας Ειρήνης στο Ριγανόκαμπο Πατρών. Ή επιγραφή πού κάλυπτε τήν
έσοχή-θήκη τοϋ έγκαινίου (Μουτζάλη, ΑΔ 39, 1984 Bj, πίν. 14α).

Είκ. 2. Βασιλική 'Αγίας Ειρήνης στο Ριγανόκαμπο Πατρών. Το σταυροπήγιο (Μουτζάλη, ΑΔ
39, 1984 By πίν. 14β).

LJ. MAKSIMOVIC

ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ:
ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ;

Η πολιτική σκηνή της Σερβίας σε υψηλότατο επίπεδο δεν θα μπορούσε κατά τους
Μέσους Χρόνους να χαρακτηρισθεί ως ήρεμη. Μέχρι το δεύτερο μισό του 12ου αι.
επικρατούσε η παραδοσιακή κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας την ανώτατη εξουσία
ασκούσε ένα μέλος της κυριαρχούσας οικογένειας, ενώ τα άλλα μέλη της —γιοι ή (μι
κρότεροι) αδελφοί— κρατούσαν τις δικές τους περιοχές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν
μακρόχρονες συγκρούσεις μεταξύ τους1. Μετά τη σταθεροποίηση της μοναρχικής
εξουσίας υπό τον Στέφανο Νεμάνια (1166-1196) η προαναφερθείσα κατάσταση στρά
φηκε προς άλλου είδους συγκρούσεις· μεταξύ του μονάρχη και του ανυπόμονου δια
δόχου του ή μεταξύ του μονάρχη και ενός δυσαρεστημένου διεκδικητή θρόνου. Τέ
τοιες ήταν οι υποθέσεις- Vukan - Στεφάνου Πρωτοστέπτου (αρχές 13ου αι.), Radoslav Vladislav (1234), Uros A' - Dragutin (γύρω στο 1275/6), Decanski - Dusan (1331)2. Με
τη διάλυση της αυτοκρατορίας του Dusan γεννήθηκαν αρκετά επαρχιακά πριγκιπάτα, η
γέννηση και η εξέλιξη των οποίων προκάλεσαν πολλές εχθροπραξίες μέσα στη χώρα3.
Είναι φανερό ότι υπό τις συνθήκες αυτές ένα μέρος τουλάχιστον της κοσμικής
αριστοκρατίας -πρόκειται προπαντός για οπαδούς των διάφορων ηγεμόνων— επηρε
άσθηκε από τη δυνατότητα να παρουσιασθεί ως παράγοντας που αναπτύσσει δική του
πρωτοβουλία. Παρόλο που η κεντρική εξουσία μέχρι τη στιγμή της διάλυσης της αυ
τοκρατορίας ήταν σταθερή και ο κρατικός μηχανισμός δούλευε καλά, είναι δυνατό να
παρατηρήσει κανείς τα σημεία αυτής της φεουδαρχικής (ιδιωτικής) πρωτοβουλίας, που
δείχνει την παρουσία, τουλάχιστον προσωρινή, μιας συγκεκριμένης αταξίας. Οι πηγές
αναφέρουν αρκετά συχνά την απιστία [nevera). Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά

1. Κ. Jirecek - J. Radonic, Istorija Srba II, Βελιγράδι 19782, 10 κ.ε.' Istorija srpskog naroda Ι, Βελι
γράδι 1981, 208 κ.ε. (Jovanka Kalic).
2. Istorija srpskog naroda I, 266 κ.ε. (S. Cirkovic)· 309 κ.ε. (Β. Ferjancic)· 356 (S. Cirkovic)· 438 κ.ε.
(Lj. Maksimovic)· 450 κ.ε. (S. Cirkovic)· 509 κ.ε. (S. Cirkovic).
3. Για τη γενική εξέλιξη στο σερβικό κράτος μετά τον Dusan, πρβλ. R. Mihaljcic, Kraj srpskog carstva,
Βελιγράδι 1975.
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πρόκειται για έγκλημα απιστία. Σε περισσότερες περιπτώσεις, όπως το δείχνει σαφέ
στατα και το Dusanov Zakonik, επρόκειτο απλώς για έλλειψη εμπιστοσύνης των ανώ
τατων αρχών προς τη συμπεριφορά ή τη στάση των διάφορων ευγενών4. Η ποινή ήταν
τυπική, άσχετα με την πραγματική παράβαση- το πρόστιμο σε χρήματα μέχρι το βαθμό
της δήμευσης της περιουσίας5. 0 χαρακτήρας της ποινής δείχνει ότι οι κυβερνήτες
έπαιρναν το πρόβλημα, όπως και αν ήταν, στα σοβαρά.
Η εκκλησιαστική εξουσία, από την άλλη μεριά, δεν δεχόταν τέτοιες προκλήσεις.
Ξεκινώντας από την οργανωτική πλευρά, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μέχρι τις αρ
χές του 13ου αι. η οργάνωση της σερβικής Εκκλησίας χάνεται, ως επί το πλείστον, στις
ομίχλες των αιώνων. Μόνο για τις τρεις επισκοπές —Prizren (Πρισδριάνα), Lipljan (Λιπένιον), Ras (Ράσση)— που ανήκαν στην αρχιεπισκοπή της Αχρίδας είναι κατ' αρχήν
γνωστή η μορφή τους6. Ύστερα, με την ίδρυση της αυτοκέφαλης σερβικής Εκκλησίας
το 1219, δημιουργήθηκε μια ενιαία ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία δεν γνώρισε σοβα
ρά προβλήματα από αιρέσεις. Η nevera (απιστία) που εμφανίζεται σε κρατικά έγγρα
φα σχετιζόμενα με την Εκκλησία, ακριβέστερα με τα μοναστήρια, αφορούσε την οικο
νομική ανικανότητα, για την οποία η τιμωρία ήταν η δήμευση του αντίστοιχου μετοχίου, δηλαδή ένα είδος εκκοσμήκενσης της εκκλησιαστικής περιουσίας7.
Σ'αυτό το σημείο φθάνουμε στο πολύ ενδιαφέρον θέμα των σχέσεων κράτους
και Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου της Εκκλησίας στην κοινωνία.
Πρωτ' απ' όλα, πρέπει να υπογραμμισθεί, όπως είναι αρκετά γνωστό, ότι στη μεσαιω
νική Σερβία επικρατούσε ένα είδος δυαρχίας των δύο δυνάμεων8. Εκτός από την επο
χή που ο άγιος Σάββας ασκούσε τα πιο υψηλά καθήκοντα στην Εκκλησία (μέχρι το
1236), την εποχή δηλαδή κατά την οποία το γόητρο του μεγάλου αυτού ηγέτη έκανε
το λόγο του να ακούγεται και να υπακούεται παντού, η εκκλησιαστική κορυφή βρι
σκόταν αναμφισβήτητα υπό τον πολιτικό έλεγχο του βασιλιά9. Έτσι και τα ζητήματα
ανοχής και καταστολής, έστω και αν ήταν κατ' ουσίαν εκκλησιαστικού χαρακτήρα,
επηρεάζονταν από το γεγονός αυτό.

4. Zakonìk Stefana Dusana cara srpskog 1349 i 1354, εκδ. S. Novakovic, Βελιγράδι 1898, πρβλ. ευ
ρετήριο - nevera, nevernik.
5. Ό.π., αρ. 52.
6. Πρβλ. I. Snegarov, Istorija na ohridskata arhiepiskopija, Ι, Σόφια 19953, όπου σε πολλά σημεία γί
νεται λόγος σχετικά με τις αρχιεπισκοπές αυτές (βλ. ευρετήριο).
7. Το θέμα δεν εξετάσθηκε λεπτομεριακά παρά πολύ πρόσφατα, στη περίπτωση Χιλανδαρίου από τον
Μ. Blagojevic, Sekularizacija hilandarskih poseda u srednjovekovnoj Srbiji, Osam vekova Hilandara, Βελι
γράδι 2000, 51-58.
8. Πρβλ. Lj. Maksimovic, Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα, Αθήνα 1994, 23 κ.ε.
9. Ό.π., 22.
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Πριν από την εποχή του Σάββα ακόμη, το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο η κα
ταστολή εμφανίστηκε πιθανώς με τον σαφέστερο τρόπο σε ολόκληρη τη μεσαιωνική
περίοδο της σερβικής ιστορίας, ήταν το πρόβλημα του βογομιλισμού. Ως αίρεση που
έφθασε από τις «βουλγαρικές» τότε περιοχές του Βυζαντίου, ο βογομιλισμός φαίνεται
να δημιούργησε περισσότερη σύγχυση στον πολιτικό, παρά στον εκκλησιαστικό το
μέα. Εν πάση περιπτώσει, η καταδίκη των Βογομίλων έγινε για λόγους θρησκευτικούς,
αλλά εκ μέρους του κράτους. Η γενική σύνοδος {sabor) που έδωσε την εντολή για τον
διωγμό, και στην οποία προήδρευσε ο αρχηγός του κράτους, ο μέγας ζουπάνος Στέ
φανος Νεμάνια, αποτελείτο κατά μεγάλη πλειοψηφία από κοσμικούς άρχοντες και
ήταν προπαντός όργανο του κράτους, ξεχωριστό και ευρύτερο από τη γνήσια σύνοδο
της Εκκλησίας10.
Το χτύπημα εναντίον των Βογομίλων ήταν τόσο ισχυρό, ώστε αυτοί εξαφανί
στηκαν για πάντα από την κοινωνική σκηνή της Σερβίας. Η χώρα παρέμεινε κατεξοχήν
ορθόδοξη, χωρίς να έχει θρησκευτικοπολιτικές ταραχές στη μεταγενέστερη εξέλιξη
της. Αυτό δεν σημαίνει ότι αργότερα δεν υπήρχαν αρκετοί αιρετικοί. Ο νομοθετικός
κώδικας του αυτοκράτορα Dusan (1349) απαγορεύει τους μικτούς γάμους (άρ. 9) και τη
διαμονή των αιρετικών ανάμεσα στους ορθοδόξους (άρ. ΙΟ)11. Τις αντίστοιχες ποινές
—το διαζύγιο, την εν μέρει δήμευση της περιουσίας, την εξορία, την ένστηξη με πυρ—
έπρεπε να εξασφαλίσουν τα όργανα του κράτους12. Άγνωστος είναι ο αριθμός των αι
ρετικών που βρισκόταν κάτω από τέτοιες απειλές, αλλά δεν πρέπει να είναι ασήμαντος.
Όμως, είναι βέβαιο ότι ένα ακόμη πιο σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των παράλιων
πόλεων της Αδριατικής και των γειτονικών περιοχών ανήκε στο καθολικό δόγμα της
Ρώμης, και ίσχυε εκεί η αρμοδιότητα των καθολικών αρχιεπισκοπών13. Ο ίδιος ο ιδρυ
τής της δυναστείας, ο Νεμάνια, η πατρική χώρα του οποίου ήταν η προς τη θάλασσα
προσανατολισμένη Διόκλεια (Zeta), βαπτίστηκε Καθολικός και έπρεπε αργότερα, ενή
λικος πια, να περάσει στον ορθόδοξο χριστιανισμό14.
Όσον αφορά τις αντιλήψεις της ηγεσίας της σερβικής Εκκλησίας, η κατάσταση
σίγουρα δεν ήταν απλή. Μερικά στοιχεία δείχνουν την εν λόγω νοοτροπία Σε νομο
θετικά κείμενα το καθολικό δόγμα ονομαζόταν jeres latinska (λατινική αίρεση)15. Επί
σης, οι καλόγεροι-συγγραφείς των Βίων των σέρβων βασιλέων, οι άνθρωποι δηλαδή

10. Ν. Radojcic, Srpski drzavni sabori u srednjem veku, Βελιγράδι 1940, 65 κ.ε.
11. Zakonik, εκδ. Novakovic, 13 κ.ε.
12. Ό.π.
13. Κ. Jirecek - J. Radonic, Istorija Srba II, Βελιγράδι 19782, 72-79; Istorija Crne Gore 1/2, Τίτογκρανι 1970, 15 κ.ε.; Istorija srpskog naroda I, 187 κ.ε., 266 κ.ε., 346 κ.ε. (S. Cirkovic).
14. Stefan Prvovencani, Éitije Simeona Nemanje, εκδ. V. Corovic, Βελιγράδι 1939, 18-19.
15. Zakonik, άρ. 6, 7.
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που είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με το Άγιον Όρος, αναφέροντας το όνομα του αυτοκρά
τορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, τον αποκαλούν με άλλο τρόπο πριν την Ένωση της
Lyon το 1274, και με άλλο, εντελώς διαφορετικό τρόπο μετά το γεγονός αυτό. Για τον
Δομεντιανό (1264) ο Μιχαήλ είναι «πιστός βασιλεύς των Ελλήνων, Μιχαήλ ο Παλαι
ολόγος, που βασιλεύει στην Ανατολή και στη Δύση»16, ενώ για τον Δανιήλ του Ιπεκίου (γύρω στο 1320) ο ίδιος βασιλεύς είναι «... ο τότε βασιλεύς Παλαιολόγος... ο οποί
ος, αποστατώντας από τη χριστιανική πίστη, παρέλαβε την πίστη τη λατινική»17. Ούτε
καν το όνομα του αυτοκράτορα —Μιχαήλ— αναφέρει ο συγγραφέας μας. Ταυτόχρονα
ο γιος του χαρακτηρίζεται ως «οικουμενικός αυτοκράτορας της Νέας Ρώμης, Κωνστα
ντινουπόλεως, κυρ Ανδρόνικος»18. Το μήνυμα είναι σαφέστατο, γιατί ο τόνος οξύνε
ται με το νόημα της προδοσίας.
Άλλωστε, στην καθημερινή ζωή επικρατούσε η λογική της πολιτικής. Οι Καθολι
κοί, σέρβοι υπήκοοι ή ξένοι, απ' όσο διαθέτουμε πληροφορίες, δεν συναντούσαν
προβλήματα λόγω της θρησκείας τους. Ο νομοθετικός Κώδικας του αυτοκράτορα
Dusan (άρ. 6-8) απαγορεύει και καταδικάζει μόνο τη μετάβαση από την ορθοδοξία
(«πίστη χριστιανική») στον καθολικισμό («αίρεση λατινική»)19, πράγμα που εξηγεί κα
τά κάποιον τρόπο και την «υπόθεση» του Μιχαήλ Η'. Δεδομένου ότι παραδοσιακά
υπήρχαν καθολικές περιοχές, από μια μεριά, και ότι, από την άλλη, μέσα στις πόλεις
ζούσαν ομαδικά πολλοί ξένοι (έμποροι, τεχνίτες και άλλοι), οι οποίοι ήταν κατεξοχήν
Καθολικοί, πρέπει να υποτεθεί ότι οι αποσκιρτήσεις δεν παρουσίαζαν ούτε ασήμαντο,
ούτε εξαιρετικά σπάνιο πρόβλημα Η αντίδραση του κράτους, στα πλαίσια των γενι
κών τότε συνθηκών, ήταν φυσική και σχεδόν αυτόματη. Δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι
το νομοθετικό έργο του σέρβου αυτοκράτορα αρχίζει με ζητήματα εκκλησιαστικά και
όχι κοσμικά περίπου τριάντα αρχικά άρθρα συζητούν τέτοια ζητήματα20.
Όμως, όπως έχει λεχθεί, οι γνήσιοι Καθολικοί δεν βρίσκονταν υπό την απειλή
οποιουδήποτε προσηλυτισμού. Η χώρα ήταν γεμάτη όχι μόνο από εμπόρους και κρα
τικούς υπαλλήλους, που κατάγονταν από τα παράλια, αλλά και από ξένους. Οι ξένοι
ήταν προπαντός δυτικής προέλευσης· έμποροι, σάξωνες εργάτες σε ορυχεία, αρχιτέ
κτονες και οικοδόμοι από την Αδριατική. Τα δύο τελευταία επαγγέλματα εμφανίζονταν
στα πλαίσια της οικοδόμησης εκκλησιών, των οποίων, αντίθετα, οι ζωγράφοι κατά
πλειοψηφία κατάγονταν από το Βυζάντιο21. Όλοι τους παρουσιάζουν μια πολύ σημα-

16. Domentijan, Zivot Svetoga Simeuna i svetoga Save, εκδ. Dj. Danicic, Βελιγράδι 1865, 116.
17. Arhiepiskop Danilo i dr., Zivoti kraljeva i arhiepiskopa srpskih, εκδ. Dj. Daniäc, Ζάγκρεμπ 1866, 110.
18. Ό.π., 126, 141.
19. Zakonik, 11-13.
20. Ό.π., 7-35.
21. Istorija Crne Gore 1/2, 117-302- Istorija srpskog naroda I, 273 κ.ε. (V. J. Djuric).
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ντική και βάσει του νόμου προστατευόμενη μειονότητα. Εδώ πρέπει να τοποθετηθούν
και οι ορθόδοξοι, που δεν ήταν σερβικής καταγωγής. Οι Βλάχοι, στις παραδοσιακές
περιοχές τους αλλά και γενικά στις μεταφορές σε όλους τους δρόμους της χώρας, εί
χαν τα δικά τους δικαιώματα συμπεριφοράς και τρόπου ζωής22. Οι Έλληνες στην υπη
ρεσία του κράτους την εποχή του Dusan είχαν σπουδαία αξιώματα και υψηλούς τίτ
λους, όπως π.χ. ο Μιχαήλ Αβραμπάκης, η κεφαλή των Σερρών στα χρόνια της βυζα
ντινής αλλά και της σερβικής εξουσίας23.
Από την άλλη μεριά, όμως, η ορθοδοξία αυτή καθαυτή και οι ορθόδοξες εκκλη
σίες δεν ήταν οι μοναδικοί παράγοντες, η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προ
σφέρει ένα κλίμα ανοχής μέσα στα πλαίσια των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Όσον
αφορά τη μεγάλη ιστορική συνάντηση του Βυζαντίου και της Σερβίας, τουλάχιστον στη
συμπεριφορά της σερβικής πλευράς, η ανάμιξη των κρατικών παραγόντων ήταν ανα
πόφευκτη. Ιδού μερικά παραδείγματα.
Πρώτον. Ο γάμος του βασιλιά Milutin με την κόρη του βυζαντινού αυτοκράτορα
(1299) ήταν το γεγονός με το οποίο άρχισε η εξέλιξη των στενότερων πολιτισμικών
σχέσεων των δύο χωρών. Όμως, όπως είναι γνωστό, ο γάμος αυτός ήταν εντελώς
απαράδεκτος κατά τους κανόνες της ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Εκκλησία Κωνσταντι
νουπόλεως αντέδρασε επίμονα, ενώ η σερβική Εκκλησία παρέμεινε σιωπηλή. Η αντί
δραση στη Σερβία αναπτύχθηκε σε κύκλους των κοσμικών αρχόντων, κατεξοχήν για
πολιτικούς λόγους. Η κατασταλτική κίνηση του βασιλιά, σε σχέση με ένα πρόβλημα
που έπρεπε να ρυθμίζουν οι ιεροί κανόνες, στράφηκε εναντίον των αρχόντων αυτών,
χωρίς και πάλι η Εκκλησία να εκφράσει τη γνώμη της24.
Δεύτερον. Οι μεγάλες κατακτήσεις βυζαντινών εδαφών στην εποχή του Dusan
συγκέντρωσαν σημαντικό αριθμό ρωμαίων αρχόντων στην υπηρεσία του νέου αυτο
κράτορα. Αυτό συνέβη με κοσμικούς άρχοντες, όπως έχει ήδη λεχθεί, αλλά όχι με εκ
κλησιαστικούς, δηλαδή με αρχιερείς. Οι τελευταίοι εκδιώχθηκαν σε μεγάλο αριθμό
αλλά, φαίνεται, με πολλές εξαιρέσεις από το σερβικό κράτος και μάλιστα με τη δύνα
μη του κράτους αυτού, παράλληλα με το σχίσμα των δύο Εκκλησιών25.

22. Jirecek - Radonic, Istorija Srba II, 55, 66, 96, 106, 165, 179, 212· Istorija srpskog naroda I, 142,
365 κ.ε., 381 κ.ε. (S. Cirkovic - M. Blagojevic).
23. Γενικά: A. Soloviev, Greceskie archonty ν serbskom carstve XIV veka, Bsl2 (1930), 275-287. Για
τον Αβραμπάκη: Lj. Maksimovic, The Byzantine Provincial Administraion under the Palaiologoi, Άμστερ
νταμ 1988, 150, 153, 243· Β. Ferjancic, Vizantijski i srpski Ser u XIV stolecu, Βελιγράδι 1994, 70, 87 κ.ε.
24. Για τον γάμο αυτό και «τα πέριξ», πρβλ Lj. Maksimovic, War Simonis Palaiologina die fünfte
Gemahlin von König Milutin?, Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, Βιέννη 1996, 115-120.
25. Για ολόκληρο το πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένης και της παλαιότερης, πλούσιας βιβλιογρα
φίας, βλ. Sanja Mesanovic, Jos jednom ο Kalistovoj anatemi, ZRVI29/30 (1991), 221-232.
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Από μεν τη βυζαντινή πλευρά, το ανάθεμα προήλθε από το πατριαρχείο, από δε
τη σερβική ο διωγμός, όσο μεγάλος και αν ήταν, οργανώθηκε από το κράτος.
Τρίτον. Όταν έφθασε η ώρα της συμφιλίωσης των δύο Εκκλησιών, τη διαπραγ
ματευτική «χείρα» έτεινε ο Ιωάννης Ούγκλεσης, δεσπότης Σερρών, με όλη τη δύναμη
ενός μεγάλου κοσμικού ηγεμόνα26. Η Εκκλησία τον ακολούθησε επτά χρόνια αργό
τερα (1375), δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του27.
Ας συμπεράνουμε. Οι πηγές που διαθέτουμε δείχνουν, ότι το σύμπλεγμα ανοχής
και καταστολής στη μεσαιωνική Σερβία ήταν συνυφασμένο με θέματα, που αφορού
σαν τα εκκλησιαστικά πράγματα ή τα πράγματα στα πλαίσια των οποίων θα περίμενε
κανείς την εκκλησιαστική επέμβαση. Παντού, όμως, στις γνωστές σε μας υποθέσεις
εμφανίζεται η δραστηριότητα του κράτους. Αυτό είναι ακόμη ένα σημείο που ενισχύ
ει το γνωστό, άλλωστε, γεγονός, ότι στη λεγόμενη διαρχία στη Σερβία το κράτος είχε
πολύ σημαντικότερο βάρος σε σύγκριση με την Εκκλησία. Μπορεί η Εκκλησία να έχει
εμπνεύσει ιδεολογικά το κράτος, ερμηνεύοντας τα μεγάλα θέματα της ορθοδοξίας, αλ
λά η καθημερινή πολιτική και τα εργαλεία της ήταν κατεξοχήν υπό τον έλεγχο κοσμι
κών αρχών. Ο ηγεμών, άσχετα αν ήταν είτε μέγας ζουπάνος είτε βασιλιάς είτε αυτο
κράτορας είτε ακόμη και δεσπότης, δεν άφηνε περιθώριο για ενέργειες που θα ήταν
έξω από τον έλεγχο του.

26. Ό.π., 229. Πρβλ. και M. Petrovic, Povelja-pismo despota Jovana Ugljese is 1368. godine ο
izmirenju Srpske i Carigradske crkve u svetlosti nomokanonskih propisa, Istorijski casopis 25-26 (1978/79),
29-51. Βλ. και την επόμενη σημείωση.
27. Πρβλ. M. Lascaris, Le patriarcat de Pec, a-t-il été reconnu par l'Église de Constantinople en
1375?, Mélanges Ch. Diehll, Παρίσι 1935, 171-175· D. Bogdanovic, Izmirenje srpske i vezantijske crkve, Ο
knezu Lazaru, Βελιγράδι 1975, 81-90' F. Barisic, Ο izmiranju srpske i vizantijske crkve 1375, ZRVI 21
(1982), 159-181.
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PARAMETERS OF TOLERANCE DURING THE SECOND ICONOCLASM,
WITH SPECIAL REGARD TO THE LETTERS OF THEODORE THE STOUDITE*

The eastern Roman controversy over the place of religious images represents a
major chapter in the story of how notions of religious Orthodoxy and political legitimacy
finally came to be irrevocably united in the person of the Emperor. In securing the
unity of empire and the conformity of its citizens, both the iconoclasts and iconophiles
attempted to define what may be called the peculiarity of the empire in a changing
world, where Arabs and then Franks had made nonsense of Constantinople's claims to
universal Roman geopolitical hegemony. Political legitimacy could now appeal only to
the God who also demanded religious uniformity.
Below, I want to comment briefly on how conflicting notions of conformity
manifested themselves during one specific period of the iconoclastic controversy: the
first ten years or so of the second iconoclasm, that is from about 815 and the restoration
of iconoclasm, to 826 and the death of the iconophile champion and monastic leader,
Theodore the Stoudite1. This period provides an interesting case study of how and

* The author would like to thank Dr. Judith Herrin, Prof. D. Sahas and Dr. Niki Tsironi for reading
the manuscript in its various stages.
Abbreviations:
Alexander, Nicephorus: P. J. Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constantinople: Ecclesiastical Policy
and Image Worship in the Byzantine Empire, Oxford 1958.
Hennephof, H.: Textus Byzantinos ad Iconomachiam Pertinentes in usum Academicum, Leiden 1969.
Letters.Theodori Studitae Epistulae, éd. G. Fatouros, Berlin 1991-1992 (CFHB XXXI/1-2, Series Berolinensis).
Life of Nikephoros: Vita Nicephori, by Ignatios the Deacon {BHC 1335) ed. C. de Boor, Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula Historica (Leipzig 1880), 139-217.
Life of Niketas of Medekion {BHG 1341), Acta Sanctorum, Paris, April I, xxii-xxxiii.
SIL: Scriptor Incertus de Leone Bardae filio, ed. I. Bekker {CSHB, together with Leo Grammaticus) Bonn,
1842.
1. In general on the period, see W. Treadgold, The Byzantine Revival 784-842, Stanford University
Press 1988, and bibliography therein. A more thorough —but now dated— account of specifics is provided
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why individuals placed themselves or were themselves placed in categories of "iconworshiper" or "iconoclast", of persecuted and persecutor. The Letters of Theodore the
Stoudite provide valuable insights into how Theodore's circle of monks, clergy and lay
men and women perceived iconoclasm, and how individuals attempted to cope with
pressures to conform to iconoclasm. It becomes clear that the iconoclasts were little
interested in the icon question per se. Religious, and thus political, conformity was
what they were attempting to secure from the empire's citizens. That conformity on a
religious issue (i.e. the icon) could now be interpreted as a political imperative (i.e.
loyalty to the Emperor) underscores that Emperor and Church had to fit like hand and
glove if the harmony or symphonia of the state be preserved. The controversy over
icons was really about establishing which of these partners would play the defining
hand to the accommodating glove.
During the first period of iconoclasm (726-784), the prestige of the Emperor had
been established beyond dispute by the Isaurian Emperors. Both the Arab and Bulgar
threats had been severely curtailed, and the prestige of the army was at a height unseen
for over a century2. The period of iconophile rule from the reign of Eirene (780-802) to
that of Michael I (811-813) was less successful in military matters, resulting in widespread
dissatisfaction with the Emperors. The second period of iconoclasm (815-842) began in
the turbulence caused by the eastern Roman war with Bulgaria under its Khan, Krum3.
The defeat and death of the Emperor Nikephoros I (802-811) at the hands of the Bulgars
was widely regarded as a catastrophe of the first order. Veneration of icons increasingly
became associated with defeat and hardship by the citizens of Constantinople, now
joined by restive refugees from Thrace. The last pages of the chronicle of Theophanes —

by Alexander, Nicephorus, idem, Religious Persecution and Resistance in the Byzantine Empire of the
Eighth and Ninth Centuries: Methods and Justifications, Speculum 52 (1977), 238-264. Also, on the
immediate period surrounding the accession of Leo V, D. Turner, The Origins and Accession of Leo V, JOB
40 (1990), 171-203. J. B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the Death of Eirene to
Accession of Basil I (802-867), London 1912, remains, for all its age, one of the most thorough accounts.
The present paper partly discusses questions to appear in a monograph on iconoclasm by the author,
currently in preparation.
2. For an overview of the restoration of imperial authority and iconoclasm, see M. Anastos,
Iconoclasm and Imperial Rule 726-843, in The Cambridge Medieval History, vol. 4 (2nd edition), part one,
61-81. Cambridge 1966. On the army, see W. Kaegi, Byzantine Military Unrest 471-843: An Interpretation,
Amsterdam 1981, 209 ff.; on the important tagmatic units, see J. Haldon, Byzantine Praetorians, [Ποικίλα
Βυζαντινά 3), Bonn-Berlin 1984, chapters 3 and 4.
3. As for note 1, and especially W. Treadgold, The Bulgars' Treaty with the Byzantines in 816, Rivista
di Studi Bizantini e Slavi 4-5 (1985), 213-20.
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written precisely at this time— echo a widespread feeling of uncertainty and insecurity4.
Theophanes, an iconophile himself, appears baffled by events5.
Theophanes' sentiments are echoed in the Patriarch Nikephoros' account of the
events of 811 to 815, events that ultimately led to the Patriarch's dethronement and
exile from Constantinople6. When Leo V re-introduced iconoclasm in 815, he was
responding to discontent caused by the Bulgar war. Leo consciously modeled his rule
on that of Leo III and Constantine V; a point stressed often in iconophile literature7.
Leo's successful campaign against the Bulgars was worthy of any fought by the Isaurians8.
This is significant because it goes a long way to explain the apparently wide-scale
support that Leo received from important groups of citizens in the capital, the army
and the Church. Leo famously decided that his immediate predecessors had failed
because they venerated icons, and he chose to cease this abomination and enjoy the
long life and glory of an iconoclast Emperor9. Furthermore, the 815 iconoclast council
of Hagia Sophia proclaimed itself simply a session of Constantine V's iconoclast
council of 754 rather than take a considered and independent line on the icon question.

4. Theophanes, Chronographia, ed. C. de Boor, Leipzig 1883-1885, vol. 1, 481-503. The present
author thinks that Theophanes was indeed the author of the last pages of the chronicle named after him.
But cf. C. Mango, Who wrote the chronicle of Theophanes?, Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta 18
(1978), 9-17 where the argument is put forward that Theophanes simply arranged the papers left to him by
Gregory the Synkellos. For an updated discussion of this by Mango, see the english translation with
commentary by C. Mango and R. Scott, The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near
Eastern History AD 284-813, Oxford 1997, lii and passim. Also, Ilse Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in
der Sicht des Theophanes, Berlin 1991, 40 and passim, and appropriate entries for the final years of the
chronicle. Discussion of this question will be included in the forthcoming book by the late professor A.
Kazhdan (in collaboration with Christine Angelidi and Lee F. Sherry), A History of Byzantine Literature,
vol. 1, where Theophanes' authorship is supported.
5. Theophanes' famous derogatory remarks about Nikephoros I have more in common with widescale popular discontent than with the lingering sentiments of a hypothetical iconophile monastic party
soured by that Emperor's deposition of Eirene. There is no need to correlate Theophanes' hostility to
Nikephoros with any iconoclast leaning on the part of the Emperor (for example cf. P. Niavis, The Reign
of the Byzantine Emperor Nicephorus I (AD 802-811), Athens 1987, 114ff. and passim).
6. Nikephoros, Apologeticus Minor (PC 100), c. 845 (9); idem, Apologetica Major (PG 100), c. 548
c-d, 557, 568-69, 573-80; idem, Antirrheticus III (PG 100), c. 501-504; idem, Contra Epiphaniam et
Eusebiam, cap. 5 (in J. Pitra, Spicilegium Solesmense complectens Sanctorum Patrum Scriptorumque, Paris
1852-1858), vol. iv, 306. Also, Life of Nikephoros, 165 ff., 189 ff. See, Alexander, Nicephorus, 125. The
memory of these events may have led Nikephoros to stress the secular nature of iconoclasm and the ills it
brought in its wake.
7. SIL, 346 2 ff.; Life of Niketas of Medekion (BHG 1341), xxix.
8. See note 3.
9. SIL, 349.
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It may be said that it was Constantine V who was being restored in 815 rather than
iconoclasm itself10.
Later iconophile sources obviously wished to downplay Leo's successes against
the Bulgars. But they could not hide the fact that very few people were now prepared
to defy the Emperor by openly championing icons. Theodore the Stoudite's letters are
full of laments for "fallen" laymen, clergy and monks. Taken on face value, they present
a picture of intense activity by an intolerant regime11. A broader reading of the letters
and other sources12, leaves one with the impression that Leo V's iconoclasm was very
much a 'soft' option. On numerous occasions, the sources indicate that the iconoclasts
waged a campaign to maintain a single communion of faithful rather than to impose
a strict iconoclast policy on the Church. Although icons could not be venerated in
prominent public places, people were more or less told that as long as they recognised
the legitimacy of the iconoclast Patriarchate, then they could do whatever they wished
in private13. After Leo V, Michael II went even further and for the most part ceased to

10. See the characteristic iconoclast battle cry that the Patriarch Nikephoros reports with dismay in
his Apologeticus Major [PG 100), c. 601 (Ei μή Κωνσταντίνος ημάς της είδωλομανίας ερρύσατο, Χριστός
κατ' ούδένα τρόπον ωφελείσαι δεδύνηταί). The iconoclast council of 815 called Constantine, amongst other
things, a second Noah (Hennephof, #276). Also, Life of Nikephoros, 202; Nikephoros' Έλεγχος και 'Ανα
τροπή (Paris Gr. 1250, f. 210v.), summarised by Alexander, Nicephorus, 250 (the recent edition of this work
by J. Fetherstone was unavailable to me at time of writing. I rely here on photocopies of the Paris ms.). On
the theology of the second iconoclasm, see note 44.
11. E.g., Letters, 112 {...πάσα ψυχή σχεδόν ώκλασε, χειρόγραφα τοϊς άσεβέσι δώσασα- ολίγοι οι
άντεχόμενοι, καί ούτοι ώς εν πυρί δοκιμαζόμενοι ταΐς κακώσεσιν). Also, see Letters, nos. 149, 162, 223,
275, 276, 277, 279, 362.
12. These are chiefly hagiographical. The most important are recorded here by their number in the
Bibliotheca Hagiographica Craeca, 3rd ed. by F. Halkin, 3 vols. (Brussels 1957), vol. 4 (1969), vol. 5 (1984):
494, 180, 2027, 2029h, 142-143a, 952, 2153, 606-07, 645, 711, 2166, 668, 2163, 2177, 817-18, 935-37,
891, 2185, 896, 944-947b, 394-395, 1003, 2263-2264, 1278, 1296-97, 2274x-2275, 1341-1341b, 13351337f, 2297-98, 2300, 2311, 1365, 2364-2365, 1512-1512a, 1553-1553c, 1666-1666a, 1667-1667a, 1671,
1698-1698a, 1698c, 2414-15, 1737-1741, 1731-1734b, 17341, 1734k, 1754-59, 1745-59m, 1793, 1745z,
1744, 1787z-1792e, 2451-52. Also, the Lives of: George of Mityline, ed I. Phoundoulis, Λεσβιακόν Eopτολόγιον 1 (1959), 33-43; Niketas the Patrician, ed. Denise Papachrysanthou, Un confesseur du Second Iconoclasme - La Vie du Patrice Nicetas (m. 836), Travaux et Mémoires 3 (1968), 329-351; the empress Theodora, ed. A. Markopoulos, Βίος της αυτοκράτειρας Θεοδώρας (BHC 1731), Σύμμεικτα 5 (1983), 249-285;
Euthymios of Sardes, ed. J. Gouillard, La vie d'Euthyme de Sardis (| 831), une œuvre du Patriarch Méthode,
Travaux et Mémoires 10 (1987), 1-101; Mary Cunningham, The Life of Michael the Synkellos, text,
translation and commentary, Belfast 1991. See also the collected CD-ROM Dumbarton Oaks Hagiography
Database of the 8th to 10th centuries.
13. E.g., Life of Niketas of Medekion, xxxi [after a long period of cajoling, threats, and bribes, the
iconoclast Patriarch Theodotos gave communion to the hegumens of the so-called "illustrious monasteries"
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harass iconophiles as long as they remained within the boundaries of law and order14.
Leo V embarked on excessive measures against iconophiles only when they tenaciously
refused to accept what appeared to be his moderate and innocuous demands. These
measures included exile, floggings, harsh conditions of confinement; but never actual
execution. Leo may have been afraid of producing unwanted martyrs15.

(έμφανά μοναστήρια), i.e. those monasteries which had been most closely associated with imperial and
Patriarchal patronage during the iconophile period from 787 to 815. The communicants proclaimed
Anathema to those who do not venerate the icon of Christ while they received communion, and the walls
were still decorated {with images) as before]. In the Life of Makarios ofPelekete (BHG 1003), 153ff., John
the Grammarian is reported to have told the saint that he had nothing against icons but simply wanted to
see Makarios in communion with the Church and the Emperor. See also Theodore the Stoudite, Letters,
no. 215: ει δε φής on, υπογράφων εκραζον προσκυνείν με τάς αγίας εικόνας, σύγγνώθη, αδελφέ, και
πιλότος τω στόματι άθωών εαυτόν της σφαγής Χρίστου τω καλάμω έκύρου τον θάνατον. On the bribing of
iconophiles, see also: Life of Theophanes the Confessor [BHG 1787z), 29-30 (§xxvii, 46); Life of Michael
the Synkellos (ed. Cunningham), 69 §13; Life of Nikephoros of Sebaze (BHG 2300), 24 ff.; Life of John of
Phychaites (BHG 896), 114 ff.; Life of Hilarion of Dalmatos (BHG 2177), 731ff. etc.
14. Michael appears to have forbidden public use of icons only within the walls of Constantinople:
Michael II, Epistula ad Ludovicum Imperatorem, printed in Hennephof, 38 ff. Also Life of Theodore the
Stoudite by Michael the Stoudite (BHG 1754), c. 317 C-D; Life of Nikolaos the Stoudite (BHG 1365), c.
889, 892; Life of Nikephoros (BHG 1335), 209-10; Acts of David, Symeon and George (BHG 494), 230;
Theophanes Continuatus, Chronographia, ed. I. Bekker, [CSHB] Bonn 1838, 47-49 etc. Theodore the
Stoudite had initially been positive about Michael's accession, see Letters, 418, 429. But Letters 419, 420,
424, 425, and 429 are less optimistic. Letter 532 was addressed to Michael and his son Theophilos. See also
Letters 417, 421, and 423 on the death of Leo V. Theodore's eventual disillusionment with Michael can be
gauged in his Catechises Κατά Μιχαήλ τοΰ άσεβους βεβασιλευκότος, in Sermones Parvae Catecheseos, ed.
I. Cozza [Nova Patrum Bibliothecae, Vol. 9, pt. I] Rome 1888, 74.
15. There is no convincing record of anyone having been executed for icon veneration during the reigns
of Leo V or Michael II. Theodore the Stoudite mentions the famous case of the Bulgarian monk Thaddaeus
(Letters, nos. 186, 187, 188, 194, 195), but this death occurred after a bout of whipping. There is no evidence
that death had been intended by the monk's tormentors. Otherwise, Theodore speaks only rhetorically about
killings (and then only very rarely) mentioning no names or details (e.g. Letters, no. 277, to the monks the St.
Sabbas monastery in Palestine, and 432). Only in one letter (no. 275 to the Patriarch of Alexandria) are more
specific charges made of iconophiles being tied in sacks and drowned (11. 53-54 ...ε'ισί δε ο'ι'κα'ι σακκισθέντες
έθαλασσεύθησαν άωρία, ώς σαφές γέγονεν εκ των τούτους θεασαμένων. See also Letter no. 432, ...άλλοι
θαλαττευόμενοι...) This charge is made in a highly emotive letter (like all those written by Theodore to icono
phile communities outside the empire), and yet Theodore chooses to justify his remarks by the hearsay of a
few monks. That this rumour had indeed spread appears to be corroborated by passages in other sources,
amongst them the SIL, 352 where the very last (incomplete) sentence states όθεν πολλούς επισκόπους και
μοναχούς συλλαβών άπέκτεινεν και έθαλάσσωσεν. τους εξόριστους επισκόπους και μοναχούς απεκαλέσατο.... R Browning [Notes on the Scriptor Incertus de Leone Armenio, Byzantion 35 (1965), 405] misinterprets
this passage as meaning that those bishops and monks exiled by the iconoclasts [?] were recalled after 815.
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The leadership of the second iconoclasm had converged as early as 814 in the
form of a committee established by Leo V to assemble an iconoclast florilegium for the
iconoclast council of Hagia Sophia in 815. This committee over time included John the
Grammarian and the ex-bishop Antony of Sylaion, along with other clergy and monks16.
Even renegade Stoudites were found interrogating their former brethren17. John,
apparently the most intellectual of the iconoclasts had, after pressure from the patricians,
been turned down as a candidate for the Patriarchate on Nikephoros' deposition.
Instead, the layman Theodotos, a spatharokandidatos and the "voiceless fish" of the
iconophile sources, was consecrated Patriarch18. He seems to have been little more than

But the poor extant copy of the SIL simply refers to what we know from other sources: i) that accusations had
been spread about the drowning of monks {έθαλάσσωσεν here means being thrown into the sea, and not
being sent in exile overseas, as Browning suggests), and ii), that many iconophiles had been expelled in 815
and then called back very shortly afterwards to re-undergo interrogation. See Theodore the Stoudite, Letters,
no. 222 (Summer-Autumn 816, according to Fatouros, 287-288: ανακαλούνται yap τους έν εξορίας προς το
τα όμοια πράξαι...) (This is confirmed in the Life of Niketas of Medekion, xxx-xxxi, and Theophanes
Continuatus, 33, ό μεν [Leo V] γαρ θεσπίσματι...). Another reference to the drowning of iconophiles appears
in the Patriarch Nikephoros' Contra Epiphaniam et Eusebiam cap. 5 [in J. Pitra, Spicilegium Solesmense
complectens Sanctorum Patrum Scriptorumque, Paris 1852-58, Vol. 1, 377-78] which contains a general
account of persecution, including ών nvàç καί βυθοί θαλάττιοι, ομού τοϊς άθέως έπινοηθείσι, καινοϊς ενταφίοις, τοις σάκκοις ύπεδέξαντο. This evidence is not sufficient to accuse the iconoclasts of having had any
intention of executing iconophiles during the years 815 to 829. This fact helps to explain why Theodore had
to go to great lengths -but not, it would seem, to downright deception— to foster a sense of harsh iconoclast
persecution in his letters.
16. SIL, 350-352; Life of Nikephoros, 165, 11. 20 ff.; see Alexander, Nicephorus, 126 ff. and notes.
On John, see S. Gero, John the Grammarian, the last iconoclast Patriarch of Constantinople, Byzantina
(Uppsala) 3-4 (1974-1975), 25-35. On the committee: Life of Niketas of Medekion, xxix; SIL, 349, 350;
Pseudo-Symeon (under Symeon Magister in Theophanes Continuatus, CHSB), 606-07; Nikephoros, Apologeticus Minor {PG 100), c. 845 §9; Genesius, Iosephi Genesii Regnum Libri Quattuor, ed. A. LesmullerWerner and I. Thurn [CFHB 14], Berlin - New York 1978, 13 (§15); Theophanes Presbyter, Λόγος εις την
έξορίαν του έν όγίοις Νικηφόρου Πατριάρχου ... καί είς την μετακομίδην του τιμίου λειψάνου αύτοϋ, ed.
Th. Ioannou, Μνημεία 'Αγιολογικά, Venice 1884, 120, etc. Antony of Sylaion appears to have been the
most prominent and reviled member of this committee, even though John the Grammarian may have been
the brains behind it {Letters, nos. 59, 120, 181, 246).
17. On the most important of the renegade Stoudites, see Letters: on Leontios, nos. 263, 302, 326,
333, 341, 355, 358, 381, 402, 410; on Nektarios, nos. 73, 116, 263, 326, 341, 355, 358. Other renegades
included, at one time or another, Loukianos (nos. 150, 190, 195, 198, 199, 204, 258, 328, 394); Hypatios
(no. 99); Orestes and Aphrates (nos. 81, 122, 124, 125, 128, 131, 145); Gregory Adelphion (no. 386);
Euprepianos {Logos, no. 9 [PG 99] c. 520-21); Karterios (no. 402, also Logos, no. 96 [PG 99] c. 633-34).
18. On Theodotos' appointment, SIL, 359-60. The same source mentions (349-350) that John had
originally been offered the post; also Genesios, 13 (§14); Theophanes Continuatus, 28-29; Life of Niketas
of Medekion, xxx (37).
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a figurehead, and the sources imply that the court officials did not want an enthusiastic
iconoclast at the head of the Church, provoking people unnecessarily. Nowhere do we
find Theodotos taking any initiative or lead in the iconoclasts' attempts to persuade
recalcitrant iconophiles to change their ways. In his name, however, much of the socalled persecution was undertaken; not necessarily because he was iconoclast, but
because he was the Patriarch, the symbol of ecclesiastical unity and authority under the
Emperor19.
After the synod of Hagia Sophia, the main work of the committee was to interrogate
stubborn iconophiles, and persuade them to recognise and communicate with the
official Church of the iconoclasts20. On some occasions, iconophiles were asked to sign
the iconoclast subscription21. They were also bribed with ecclesiastical offices, hegumenships, money — or threatened with imprisonment and exile. Any attempt to force the
majority of the population to adopt iconoclasm would have been doomed to failure.
Instead, the most fanatical resisters were isolated, while the people were wooed into
thinking that nothing was wrong with taking communion from the iconoclast Patriarchate.
In effect, the second iconoclasm is a misnomer. Apart from the more fanatical measures
of Theophilos and his Patriarch, John the Grammarian22, the iconoclasts were more
interested in assigning the icon to the realm of economy rather than banishing it
outright, which would have proved impossible.
Clearly, the iconoclast Patriarchate could accept the icon as an economy as long as
it remained confined to the harmless realm of personal piety. It was only when the icon
was linked to a challenge to Patriarchal and Episcopal authority that it became dangerous
for the iconoclasts23. Iconophile protagonists such as Theodore the Stoudite attacked the

19. E.g., Life ofNiketas ofMedekion, xxx-xxxi (communion of the "illustrious" hegumens. See note 13).
20. Included amongst Theodore the Stoudite's Letters are the following relating iconophiles being hauled
up in front of the iconoclast committee: nos. 120, 171, 181, 184, 197, 246, 380, 494. See also note 15 above.
21. The subscription appears to be preserved in Theodore Stoudite's Έλεγχος καί 'Ανατροπή των
Άσεβων Ποιημάτων, PG 99, e 465. The syndod of 815 is here stated as being ... την ταύτης [754 synod of
Hieria] έπικυρωτικήν αθροισθεΐσαν...
22. See Treadgold, Revival, 275 ff.
23. By way of comparison, one might consider the English Puritans under Elizabeth I: "[I]t was the
singularity of the Puritans and their very existence as a disaffected party within the Church which provoked
alarm and offence more than any of their doctrines" (P. Collinson, The Elizabethan Puritan Movement,
Oxford 1967, 462). See, for example, the interesting passage in Theodore the Stoudite's Letter 269: ...μνήσθητι οτι βασιλείς καί αρχιερείς ούχ ευρον ϊσχύν διασχίσαι ημάς εξ αλλήλων πολλοίς τρόποις κινηθέντες,
του συνδέσμου της αγάπης ουδαμώςρηγνυμένου. See also Letters, no. 478. Cf. the characteristic statement
reportedly relayed by the Patriarch Nikephoros to Leo V: ού τέκτονες ήμεΐς... των προς διχόνιαν καί στάσιν όρώντων ύπάρχωμεν, ουδέ κατά της σής αρχής όπλα τήν ήμέτεραν εύχήν κεκινήκαμεν..., in Life of

76

D. R. TURNER

iconoclasts by proclaiming: "We do not mourn when this or that church or monastery
falls; for we are the Church"24. The iconophiles still regarded the Patriarch Nikephoros as
their archbishop25 and regarded the Papacy and the Eastern Patriarchates as Orthodox26.
In the final analysis, iconoclasm for Theodore meant communion with the iconoclast
Church. The more iconoclasm appeared 'nothing to worry about', the more the
iconophiles had to embellish the picture of iconoclast 'repression' in their writings27.
Eastern Roman society was never split down the middle into fervent iconophile
and iconoclast camps28. Leo V and, later, Michael II were not trying to achieve iconoclasm as such, but the total allegiance of all citizens to the person of the Emperor. This
was achieved through key players in society, such as court officials, army officers and
ecclesiastics. Ironically, this policy of the second iconoclasts did not differ fundamentally
from that of the iconophile Emperors between 784 and 813.
The iconophile Patriarch Tarasios had stressed during the Council of Nicaea II

Nikephoros, 170. Despite the fact that it appears unthinkable that Theodore would have wished any sort of
'reform' of episcopal rule and the position of the Emperor within the Church, the amount of evidence that
we have for tension between the secular clergy, imperial officials and monks at this time —along with
Theodore's own often contradictory statements— warrants more investigation into the nature not only of
imperial, but also of episcopal power as seen from the monastic viewpoint at that time.
24. Theodore the Stoudite, Catechises, cxiv in PG 99, c. 657 b. Emphasis added.
25. On Nikephoros as the rightful Patriarch, see Letters, no.71, 268, 275, 407, 429, 446. Paul
Alexander's claim (Nicephorus, 151) that Theodore was prepared to forget Nikephoros' rights as Patriarch
in order to arrange a settlement for the iconophiles under Michael II is grossly off the mark. The differences
between the Stoudites and the Patriarch prior to 815 should not be cited as proof that unity did not exist
over the icon issue after that date, although Letters, no. 269 is an interesting commentary on past
differences ( yéyovev ώς yéyovev, καί κριτήν θεός τών τοιούτων). See especially Letters, nos. 286 and 423,
addressed to Nikephoros during the second iconoclasm.
26. On the Papacy and the eastern Patriarchates: Life of Nikephoros, 171; Letters, nos. 271, 272 (pope
Paschal); 275 (Patriarch of Alexandria); 276 (Patriarch of Jerusalem); 277 (monastery of St. Sabbas in Palestine),
478 (to Leo the Sakellarios). On contacts in general: 58, 273, 274, 279, 377, 406, 407, 469 (to Thomas, Patriarch
of Jerusalem). See also J. Gouillard, L'Église d'Orient et la primauté romaine au temps de f iconoclasme, Istina
21 (1976), 25-54, and bibliography. Note that Theodore holds to the concept of pentarchy (του πεντακορύφου
εκκλησιαστικού σώματος (zn yàp ετι Νικηφόρος ό ιερός) ... , Letters, nos. 407 and 478.)
27. E.g., Life of Niketas of Medikion, xxviii (27): τίνες μέν ώς κατωτέραν αΤρεσιν ταύτην εχουσι, καί
εις ουδέν λογίζονται, δθεν καί ευχερώς άλώνται καί συνκατέρχονται

έ'νοι δέ ού δε αϊρεσιν ταύτην

ηγούνται, άλλα φιλονεικίαν. See also a characteristic note by Theodore the Stoudite: Letters, no. 393, ...
ότι ή αϊρεσις αΰτη, εί καί τοις προλαβούσιν έφάνη άλλως ή καί τισι φαίνοπο νυν μεσοπόνηρος ούτωσί πως
καί ού λίαν χαλεπή, έμο'ι yoöv τώ αμύδρωπι ουδέν άλλο δοκεϊ ή αρνησις Χριστού είναι.
28. See the discussion in R. Cormack, Writing in Gold, Byzantine Society and its Icons, London 1985,
109 ff. for a consideration of this problem.
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(787) that "what has been done by an Emperor can only be undone by an Emperor"29.
The Empress Eirene's Sakra sent to the same assembly stressed the paramount need
for unity30. Indeed, the sum of ecclesiastical disputes between 787 and 811 involving
the adulterous marriage of Constantine VI, the priest Joseph, the accession of the
Patriarch Nikephoros and various other matters, was also focused on the theme of
unity and ecclesiastical order under the Emperor and within the jurisdiction of the
Patriarchate31. I would argue that this theme dominates the second iconoclasm, and is
essentially far more significant than any attempt to re-impose an iconoclast aesthetic,
let alone doctrine, on the population. The ringleaders of the second iconoclasm did not
constitute a coherent, well-organised ecclesiastical faction with a clear theological or
ecclesiological brief. Instead, they represented the outcome of a complex and rather
chaotic series of events from the 780's up to the traumatic Bulgar war — which I again
stress should be placed at the forefront of all discussion of the beginnings of the second
iconoclasm. How did the "iconoclasts" succeed in the short term?
Many clergy and monks needed little persuasion to communicate with the
iconoclast Patriarchate. One reason for this is to be found in the expansion of eccle
siastical and monastic patronage networks in the period between 784 and 814. These
networks, largely the result of the tireless efforts of the iconophile Patriarchs Tarasios
and Nikephoros, associated many influential people at the very top of the ecclesiastical
hierarchy with the iconophile settlement of Nicaea II. These men comprised the core
of vocal support for icons in 81532. On the other hand, many people associated with
the broader networks of imperial and Patriarchal patronage prior to 815 found it
difficult to sever ties with the new Emperor and Patriarch on the resumption of
iconoclasm. As a result, stalwart iconophiles readily identified those clergy and monks
who tolerated official iconoclasm not only as heretics, but also as traitors to the bene
factors who had reared them33. Prior to 815, such a reaction may have been directed

29. J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Florence and Venice 17591798, vol. 12, c. 990.
30. Ibid, c. 1001 ff. The same document mentions the icon question only tangentially.
31. See the discussion and bibliography in Treadgold, Byzantine Revival. Also, chapter four in
Alexander, Nicephorus.
32. This and related subjects have been dealt with in depth in the author's unpublished 1987 Master
of Letters thesis ( The Origins of the Second Iconoclasm) submitted to the University of Birmingham, pages
83 to 156 (photostat copies held at the Centre for Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies,
Birmingham, and the Institute for Byzantine Research of the National Research Foundation, Athens). It has
also been partly investigated by Eleonora Kountoura-Galake, Ο βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των
«Σκοτεινών Αιώνων», Athens 1996, 205 ff.
33. Nikephoros, Apologeticus Minor (PG 100), c. 840, on the bishops who had signed, and then
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—ironically— to the Studites, who often proved a thorn in the side of the iconophile
Patriarchate between 787 and 81334.
The Patriarchs Tarasios and Nikephoros do not seem to have considered the
revival of iconoclasm likely during their respective reigns; before, that is, the Bulgar war.
The final pages of Theophanes' chronicle and the accounts of the events of 814/815
by the Patriarch Nikephoros appear to bear this out. Nevertheless, iconoclasm served
well as a general-purpose bogeyman during that period, and provided an impetus for
what may be called a 'reformation' of the Church, heralded by the many anti-secular
canons of Nicaea II. Tarasios and Nikephoros were dedicated to the settlement of
Nicaea II, but in the absence of a visible iconoclast enemy during their reigns, they had
to maintain an enemy at bay in order to make sense of the 'reforms' they were
attempting to achieve. Iconoclasm was therefore identified with secular intrusion into
the Church. A comparison may be made with the 11th century Papacy where, in the
absence of a tangible heretical movement, ambivalence to imperial authority and
ambition served as a focus for the Papal Reform Movement35.
The iconophile sources often emphasise the duplicity of secular clergy and
imperial agents in implementing moves against recalcitrant iconophiles. Time and again,
iconophile authors such as Theodore and Nikephoros underscore the secular nature of
iconoclasm: simony, corruption, vanity, greed. The Patriarch Nikephoros specifically
singles out tagmatic soldiers, the demes, and the mob as the vanguard of iconoclasm,
and attacks simony, gluttonous priests, high-living monks, corrupt officials: namely all
the signs of a secular invasion into the life of the Church36. The Patriarch Nikephoros

renounced the iconophile subscription of 787. Nikephoros makes the succinct point (c. 844) that those who
accept iconoclasm also must regard themselves as having been idolatrous beforehand. See also idem,
Apologeticus Major {PC 100), c. 544, 548, 556, 569, 572; Antirrheticus I (PG 100), c. 213; Antirrheticus III
(PG100), c. 501-504.
34. Theodore the Stoudite still regarded the 'Orthodox' Emperor Constantine VI as an adulterer more
than thirty years after the first Moechian controversy (Letters, no. 443, dated to 824-826). This, however,
should in no way be construed as signifying Stoudite opposition to the Patriarch Nikephoros after 815.
35. See Colin Morris, The Papa Monarchy, Oxford, 1991.
36. E.g., Nikephoros, Antirrheticus 1II(PG 100), caps. 62 and 63. Here and elsewhere (e.g. Refutatio et
Eversio, f. 204r) Nikephoros underscored the corruption of the higher clergy and makes a clear division
between iconoclast and iconophile on these grounds. Christopher Walter ["Latter Day" Saints and the Image
of Christ in the ninth-century Byzantine Marginal Psalters, REB 45 (1987), 214 and note 35] suggests that in
the iconographical structure of the Khludov Psalter, John the Grammarian is "assimilated to Simon Magus for
his dabbling in magic rather than for his practice of simony", and that "the issue of simoniac iconoclasts is far
more relevant to the Patriarchate of Tarasios ... than to the Second Iconoclasm" (219). Simony, however, was
regarded in iconophile polemic as almost synonymous with iconoclasm, and attacks on simony characterised
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rejected the widespread notion that Constantine V's iconoclasm had fostered a golden
age of peace and prosperity. He even analysed economic market forces to prove that
Constantine's policies had damaged rather than protected his people37. Reading iconophile polemic, one is impressed by its very 'godly' flavour, reminiscent of the tracts
written by the hard line Puritans of the English Reformation. The iconophiles' enemy
is not iconoclasm alone: it is a whole conspiracy to subvert the truth of God's Church
to the foibles of everyday secular existence. For the iconophiles, a lax priest or monk
is synonymous with an iconoclast38.
Theodore considered a person to have "fallen" if he or she held communion with
the official Patriarchate. This interpretation included a whole spectrum of associations,
from actually taking holy communion to exchanging pleasantries. A hierarchy of heresy
was established ranging from the υπογράφοντες (those who had signed the iconoclast
subscription introduced at the Hagia Sophia synod) and the κοινωνούντες (those who
simply communicated), and people were told to try to avoid communication with the
iconoclast Patriarchate as a whole39. In his letters, he constantly bemoans the "unfeeling

the entire iconophile Patriarchate between 784 and 815. The figure of Simon Magus and simoniac bishops in
the Khludov psalter should thus be interpreted in this context. See also Kathleen Corrigan, Visual Polemics in
the Ninth-Century Byzantine Psalters, Cambridge UP 1992, 27 ff., where this point is not sufficiently
emphasised. See canons 5 and 19 of the Seventh Ecumenical Council (and in general, all the canons of that
council which rail against secular interference and clerical corruption). Also, V. Grumel, Les Regestes des Actes
du Patriarcat de Constantinople, vol. 2, Chalcedon 1936, nos. 360-366 for the acts of the Patriarch Tarasios
against simony, especially no. 365 and Tarasios' letter to the Sicilian bishops (PC 98, c. 1477-1480).
37. Nikephoros, Antirrheticus III(PG 100), c. 495-501; Apologeticus Major, ibid, c. 554-6 B-C. Nikephoros' history of the seventh and eight century, the so-called Breviarium [éd. C. de Boor, Breviarium
historicum de rebus gestis post Mauricii imperium, in Nicephori opuscula historica (Leipzig 1880)] may have
been written partly in order to disprove the popular stories about the Isaurian golden age. See D. Turner,
The Politics of Despair: The Plague of 746-747 and Iconoclasm in the Byzantine Empire, The Annual of the
British School of Archaeology at Athens 85 (1990), 419-434.
38. E.g., Nikephoros, Antirrheticus HI, c. 488 par. 62. "Αξιον δε οΐμαι ένστάντος καιρού και ιούτο
ειπείν, τίνες τε ούτοι είσί, κα'ι της ποίας αγωγής κα'ι βιώσεως, κα'ι ώς εν καταλόγω rivi τα τούτων άνακηρύξαι φρονήματα τε και επιτηδεύματα- ων εκ του τρόπου κα'ι του βίου κα'ι της άλλης αναστροφής, κα'ι τα του
δόγματος εμφανή καταστήσεται. Passim.
39. The letters pertaining to what may be called Theodore the Stoudite's Canonica include Letters, nos.
60, 136, 294 (for those who signed the subscription —see note 21 above- or communicated with the
iconoclasts), 340, 384 (six canons based on the inadmissible nature of even slight association with the ico
noclasts), 386, 388 (need for written repentance), 446, 500, 525, 550. Letter 549 contains the most important
collection of canons, requested by the hegumens Hilarion (of Dalmatos?) and Eustratios (of Agavron?). The
importance of these canons is indicated by their attribution to the Patriarch Nikephoros in several later
manuscripts (e.g., Σύνταγμα τών Θείων κα'ι'ιερώνκανόνων, eds. G. Rhallis and M. Potlis, Athens 1852-1859,
vi, 431). Some of these canons, however, may indeed have stemmed from Nikephoros' pen and were simply
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indifference", the αναίσθητος αδιαφορία that had marked the people of Noah's day40.
Theodore, of course, knew that many people were forced in one way or another to
associate with the official Church. His definition of "iconoclast" thus included a vast
majority of people who were in fact iconophile. In one letter, he bemoans that a certain
ktetor, Niketas by name, should be mixing freely with "iconoclasts" while he himself
was decorating his private chapel with images41. Theodore refers to specific churches
as being "Orthodox", even though the name of the iconoclast Patriarch was still being
commemorated there. He appears to mean that icons were still venerated in these
churches, but allegiance was paid to the official Patriarchate42. There also appear to

repeated by Theodore. On Nikephoros' canonical legacy, see V. Grumel, Regestes, nos. 403, 405, 406, 407.
See also J. Leroy, La Réforme Studite, Orientala Christiana Periodica 24 (1958), 181-214. An associated factor
was the stress Theodore placed on the penance that "iconoclasts" would have to make to return to the fold of
Orthodoxy. Note the example of Gregory of the Adelphion monastery recorded in Letters, no. 386. Gregory
had apparently requested to be brought back into the Stoudite fold, but Theodore insisted that εί δε λέγοι μετανενοηκένω καί εππίμια κραιεϊν, δειξάτω τούτο δια εγγράφου ομολογίας, άναθεματίζων ζε τους αιρετικούς
συν τιϊ αίρέσει καί μηδαμώς συναπτόμενος αύτοΐς. See also Letters, no. 474 on the hegumen of the
Photeinoudion monastery and nos. 99, 127, 154, 155, 167, 178, 225, 230, 254, 255, 267, 269, 289, 333, 340,
388, 389, 394, 432, 487, 531, 543. Life of Theodore the Stoudite (BHG 1754), in PC 99, c. 289. Note that
Theodore's invectives were also directed to lay men and women, who are often treated with more leniency
than are monastics. Theodore praised laymen who consciously avoided communion with the iconoclasts
despite mixing with them in everyday life (e.g., see Letters, no. 95 to the domestic Politianos). Some of these
laymen took care to have their own private iconophile chaplain on their estates, a practice Theodore
understood as necessary but did not approve of, especially as it had been denounced by canon 10 of Nicaea II
(see Letters, nos. 180, 453, 525; also, Life of Gregory the Decapolite {BHG 711) ed. F. Dvornik, La Vie de St.
Grégoire le Decapolite et les Slaves Macédoniens au IXe siècle, Paris 1926, 55, 62-63; Acta David 231, 236;
Life of Peter of Atroa (by Sabbas) [BHG 2364), éd. V. Laurent, La vie merveilleuse de saint Pierre d'Atroa (d.
837), Brussels 1956, 139 passim). Theodore's firm but at the same time understanding position was not always
appreciated by some of his monks, see Letters, no. 477 where Theodore answers the criticisms of a monastic
correspondent. Peter of Atroa was also supplicated by repentant "iconoclasts", see Life of Peter of Atroa, 131
ff., cap. 28 on the recantation of the hegumen Patermouthios. The canonical questions arising from the granting
of dispensations was to prove a point of controversy between the Stoudites and the Patriarchate after 842,
even though Theodore had always maintained that the provision of penances by him was only a short-term
measure which would have to be ratified by a Church council (e.g. Letters, no. 294, 478). On this, see J. Darrouzès, Le Patriarche Méthode contre les iconoclastes et les Stoudites, REB 45 (1987), 15 ff. with bibliography.
40. Letters, nos. 151, 162. In another of his Letters (no. 500), Theodore notes that είσί τίνες ... μο
ναχοί ώς το δοκεΐν της ορθής πίστεως όντεχόμενοι καί πολλούς διωγμούς υπέρ αληθείας ύπομεμενηκότες,
συναναστρεφόμενοι δε όμως καί συνεσθίοντες τοΊς αίρετικοΐς καί συγκαταβάταις καί αδιάφορον το πράγ
μα οίόμενοι... See also no. 549. In the Life of Gregory the Decapolite 48, the hegumen of the saint's original
monastery is said to have been τοις αίρεσιώταις άδιαφόρως συμπεφυρμένου... .
41. Letters, no. 437.
42. Letters, no. 446 (dated to the reign of Michael II).
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have been many cases of recusant iconophiles holding communion with Nikephoros in
secret services, especially in Constantinople43. In a sense, the legal position of Nikephoros as Patriarch was as important as the icon question itself.
Ironically, the "unfeeling indifference" to iconoclasm was perhaps the single most
important stimulus to the development of an erudite theology of the image. Iconophile
theology is probably older than many people think. After all, the iconophile apologist
John of Damascus never claimed to be an innovator; he only commented on Orthodox
tradition44. Nevertheless, no theology of icons had ever been officially sanctioned by
the Church and this left the door open for the iconoclast bishops of 754 to formulate
what has been termed an iconoclast theology of the image. This was apparently based
on the so-called Questions of Emperor Constantine V45, but we cannot be sure how
far he relied on earlier iconoclasts, such as those that had influenced his father, Leo III46.
A fundamental problem remained, however, and is eminently visible in the acts of the
iconophile council of Nicaea II (787)47.
The acts of Nicaea II betray the frustration of the iconophile fathers as they try to
denounce a document (the 754 Horos), the Chalcedonian credentials of which were
excellent. Very few Chalcedonian Christians could find fault with an iconoclast statement
of faith (such as the Horos of the synod of 815, for example). As the acts of Nicaea II
make perfectly clear, the iconophiles and the iconoclasts were often at cross-purposes.
There were no two clearly defined and opposing theological positions. Despite attempts
to address theological perspectives such as the Eucharistie and ethical theory of images,
many bishops —let alone laymen— must have remained confused and bewildered48.
This takes us back to the context of the period.

43. E.g. Letters, nos. 149, 393.
44. In general on the theology of images, see the latest works and the bibliographies therein: M.-J.
Mondzain, Image, icône, économie: Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain, Paris 1996; K.
Parry, Depicting the Word: Byzantine Iconophile Thought of the Eighth and Ninth Centuries, Leiden 1996;
R. Cormack, Painting the Soul: Icons, Death Masks and Shrouds, London 1997.
45. Reproduced in Hennephof, #140-187.
46. See S. Gero, Byzantine Iconoclasm During the Reign of Leo III, with Particular Attention to the
Oriental Sources, Louvain 1973; idem, Byzantine Iconoclasm During the Reign of Constantine V, with
Particular Attention to the Oriental Sources, Louvain 1974.
47. The Acts can be found in Mansi, vols, xii and xiii. An English translation of the fifth and sixth
sessions of the Council, together with an introduction and commentary, can be found in D. J. Sahas, Icon
and Logos: Sources in Eighth-Century Iconoclasm, Toronto 1986.
48. For example, when the iconoclasts accused the iconophiles of Nestorianism by claiming that the
icon suggested a separation of the two natures of the single incarnate hypostasis of Christ, projecting His
humanity at the expense of His divinity, the iconophiles replied that the icon did not necessitate the implied
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While of immense importance in the long run, the erudite iconophile Christological argument for the icon was difficult to clarify because iconoclast theology was on
paper perfectly in accord with the six ecumenical councils. In a sense, the very difficulty
of this task provided the greatest stimulus for the development of a Christological
approach to the theology of the image. Consequently, the importance of tradition and
extra-theological matters increased in proportion to the doctrines that were shared by
both iconoclast and iconophile.
On the front line, in the streets and in private homes, more immediate significance
was paid to other factors: the emotional attachment of an individual to a holy object;
also, the apparent attack on the holy by demonic forces, mentioned so frequently in
the sources49. Most importantly, however, the iconophiles attacked iconoclasm as a

division (Acts of the Seventh Ecumenica Council, Mansi xiii, 241 ff.) The fathers at Nicaea II simply pointed
out how the iconoclast stance on divine images was incompatible with a Christology accepted by both sides.
Also, the much discussed "Eucharistie" argument [S. Gero, The Eucharistie Doctrine of the Iconoclasts and its
Sources, Byzantinische Zeitschrift 68 (1975), 4-22] was less clear-cut since the iconoclasts, despite their at
times inconsistent terminology used to describe the Eucharistie elements after epiklisis, were essentially
repeating Orthodox doctrine. Nicaea II firmly stated that the bread and wine become, with the appropriate
prayer of the officiating priest, the actual body and blood of the Lord - and no eikon. As Gero {ibidem) has
shown, however, the difference between the two councils' interpretation rests on wording rather than doctrine
due to divergent concepts of the image expressed at Hieria and Nicaea II. Neither Constantine V's Peuseis nor
the Horos of 754 actually claim that the Eucharistie elements are an image in the ordinary sense: they are
described as the άψευδής είκών or τύπος of Christ's body (Hennephof, #164-167 Peuseis; #226 Horos of
754), and the transformation effected by epiklisis is not impugned. The iconoclasts presented the Eucharistie
elements as the only possible faultless "image" of Christ in the sense that by being the actual body and blood
of Christ, they are one in essence with the prototype. Furthermore, the place of the priest as agent of epiklisis
is stressed by both iconoclast and iconophile (ibid, #168, 226). There is no fundamental difference between
the two conceptions of the Eucharist. The only question arises from the ambiguous use of the term "image"
in describing the elements. Gero (21) correctly surmises that "the iconoclastic doctrine of the Eucharist was not
necessarily an innovation, or a willful misapplication of the language of the liturgy", but although he admits
that the iconoclast Horos and the Peuseis ere far from clear in their use of terminology (12-13), and
emphasises the application of the term τύπος in analysing the iconoclast attitude to the Eucharist, his attempt
to indicate a dichotomy (however modesi) between "iconoclast" and "iconophile" attitudes to the Eucharist is,
I feel, still unwarranted Likewise the "argument from holiness" is one that Nicaea II accepts, especially with
regard to the saints. The image of Christ in man, and in the man who keeps Christ in his heart and soul in
particular, is one of many types of image accepted by the Church (See Parry, Depicting the Word chapter 4).
Paul Alexander's proposal [The Iconoclast Council of St Sophia (815) and its Definition (Horos), DOP 7
(1953), 35-66] that the council of 815 emphasised the so-called "ethical theory of images" (where the Christian
who carried Christ in his heart and soul, striving towards an inner realisation of worship, represented His true
image) likewise does not indicate any significant departure. See also note 55 below.
49. See, for instance, the dramatic images that appear in the so-called Adversus Constantinum
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threat to tradition and ecclesiology. Popular iconophile tracts —the account, for
instance, of the alleged meeting held between iconophiles and iconoclasts at Christmas,
814— do not mention any erudite Christological perspective50. If icons, the iconophiles
argued, fell under Leo III then they must have represented a tradition of the Church.
"For how could something fall that is not already established?", to quote an alleged
phrase of the Patriarch Nikephoros51.
The iconophiles called the iconoclasts χρισπανοκατήγοροι because iconoclasm
implied that Christians had been idolatrous from the time of Christ, Who had
defeated idolatry52. Such an accusation was insufferable, because tradition was seen
to represent the very continuity and unity of the Church itself. In the same vein,
anti-Jewish sentiments encountered in iconophile polemic are not concerned with
the Jews as such, but attack all those who had had the chance to accept Christ but
had rejected Him, such as the iconoclast bishops. There is a logic in iconophile
intolerance summed up by the Patriarch Nikephoros' words that those who had
crucified Christ in His image were equal to those who had crucified Him in His
person53. Iconophile reaction had to underscore that icons could not be an eco
nomy, since economies could be made only for practices not in full accord with
doctrine or tradition54.
Theodore faced problems in clarifying the image question for some of his more
ardent followers. In one instance, a group of well-intentioned monks had stated to their
iconoclast interrogators that the icon was indeed con substantial with Christ. Horrified,

Cabalinum {PG 95, c.309-343), and the various versions of the so-called Letter to Theophilos ( The Letter
of the Three Patriarchs to Emperor Theophilos and Related Texts, eds. J. A. Munitiz, J. Chrysostomides,
E. Harvalia-Crook, Ch. Dendrinos, London 1997).
50. See Alexander, Nicephorus, 128 ff. The present author is of the opinion that the events
surrounding the debate of Christmas 814 did not occur in the manner recorded in most of the sources. The
record of this 'event' appears to have been collated from a number of sources, and was widely disseminated
to present standard, popular iconophile arguments to a large audience, explaining why it appears in many
and varied sources (in depth arguments in Turner, Origins, 243-257, see note 31 above). See Tatiana
Matantséva, La conférence sur la vénération des images en Décembre 814, REB 56 (1998), 249-260. Ms.
Matantséva, who had (unacknowledged) access to my thesis prior to the publication of her article, comes to
a slightly different conclusion.
51. George Monachos, Chronicon, ed. C. de Boor, Leipzig 1904, 778-779.
52. E.g., Pseudo-Damascene, letter to Theophilos, 173.23, 187.18; The Synodicon Vetus, ed. J. Duffy
and J. Parker, Washington 1979, 154.6; Theodore the Stoudite and Nikephoros also use the term (e.g. see
Nikephoros, Antirrheticus III, c. 528, PG 100).
53. Nikephoros, Apologeticus Major, caps. 7-8, c. 549-552.
54. Letters, no. 223, on the hegumen of the Phlouboutes monastery, ...πάλιν οίκονομίαν λέγοντες
την άθέτησιν της αληθείας.
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Theodore had to explain that this was definitely not the case55. Good intentions were one
thing but ignorance could lead to the loss of salvation. It becomes increasingly clear that
Theodore's letters are directed not against any coherent iconoclasm but against the
indifference that led people into communion with the iconoclast Patriarchate; even while
they still venerated icons. This contrasts with past heresies where primary attention was
devoted to the debate of theologically specific material. Iconoclasm, lacking a com
prehensive theology, could only survive by wooing the faithful into a hypnotic modus
vivendi which stressed communion with the Patriarchate and loyalty to the Emperor
rather than iconoclasm per se. This situation, rather than iconoclast polemic as such,
stimulated the iconophiles into action, and even to martyrdom.
In a recent article, Dr. Peter Hatlie outlined Theodore's 'politics of salvation',
which advocated parrhesia56. Iconophiles who had died after having suffered hardships
were acclaimed as 'neo-martyrs', even though —as we have said— there is no evidence
to indicate that any of them had been specifically singled out for execution. Theodore's
letters, as Hatlie notices, are unusually replete with references to martyrdom in terms
of bodily suffering (not only death). On occasion, Theodore even agreed that the relics
of certain neo-martyrs should be venerated57. By making his followers aware that their
hardships —real or imagined— were suffered for Christ, Theodore fostered a powerfully
perceived distinction between iconoclasts and iconophiles. He also flattered his lay

55. Letters, no. 471. The latter charge was relayed to Theodore by a lay correspondent. In no. 409, to
Naukratios, rumours were repeated that Theodore worshiped the icon ώς αυτόν τον Χριστόν... . Theodore
refuted the charge by stating that the icon confirms the existence of Christ by bringing Him to mind No. 411
distinguishes the icon as θεός καί κύριος, but not θεότης καί κυριότης. Theological acrobatics on this level were
obviously too much for many of the more humble monks to handle. In no. 473, Theodore censures the draξία amongst the brotherhood on the icon question. It is implied that differences had arisen over the definition
of the image of Christ, and of icons of the saints. No. 445, an interesting theological letter to a certain Severian
who was in communion with the Patriarchate, states that ουδέ τοσαύιη σοι εύτεχνίας δογματικής επιστήμη,
ώς εϊδέναι ακριβώς φθέγγεσθαι, μήτε γραμματικής μήτε φιλοσοφίας άψαμένφ and continues to discuss
Severian's claim that ...ού σχετικώς προσκυνείται ή είκών του Χρίστου. The dogmatica amongst Theodore's
letters (e.g., Letters, nos. 60, 70, 225, 359, 393, 409, 410, 411, 427, 428, 473, 496, 499) frequently discuss the
confusion that arises when the icon is said to be an object of worship consubstantial with Christ (..., εγώ την
εικόνα Χριστού: Letters, no. 409). Although this question appears to be naïve today, indications are that it was
fundamental during the controversy [Letters, no. 411 is particularly important in this respect). Laymen were
also concerned with these questions. Letters, no. 491, to the asekretis Diogenis answers the correspondent's
question: πώς δεικαλεϊν την Χριστού εικόνα καί πώς αυτήν προσκυνείν χρή;
56. P. Hatlie, The Politics of Salvation: Theodore of Stoudios on Martyrdom {Martyrion) and
Speaking Out (Parrhesia), DOP 50 (1996), 263-287.
57. Letters, nos. 441,456, 457. See also nos. 185, 187, 190, 195, 199. Catechysis [PC 99), nos. 2, 109,
115, 132.
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correspondents by likening them to monks, extending the aura of sanctity even into
the secular realm that he otherwise abhorred58. If the Emperors were unwilling to
create martyrs, the iconophiles could supply them anyway59.
Opponents of iconoclasm, such as Theodore the Stoudite, were aware that their
loyalty to the icon came dangerously near to disloyalty to the state — at least in the eyes
of their opponents. Precisely for this reason, the icon had to be turned into a 'life or death'
issue of salvation in order to justify the iconophile stance. While post-iconoclast formu
lations of state ideology such as the Epanagoge famously underscore the symphonia of
βασιλεία and εκκλησία, the crucial lesson learnt during iconoclasm was that the true
harmony of the earthly kingdom involved the symphonia of βασιλεία and 'Ορθοδοξία
The Triumph of Orthodoxy, as a consequence, involved a profound sense of
certainty. Pointing to the icon of Christ, the iconophiles were proclaiming that this is
our God. Prior to iconoclasm, the image of Christ had been subject to a certain
fluidity60. Now, Christ's features had to be carved in stone. The icon itself, the "symbol
of Orthodoxy"61, becomes a metaphor of a political and religious determinism. It
becomes an imperative, and not just the option Leo V and his followers had wanted it
to be. In this process, iconoclasm was transformed by the iconophile sources into
eastern Orthodoxy's alter ego, a Dorian Gray-like portrait of festering possibilities
ranging from simony to sorcery, apathy to apostasy. The notion of iconoclasm as
developed by iconophile polemic served as the nexus of a process that defined the
parameters of tolerance and intolerance for many centuries to come.

58. E.g., Letters, no. 337.
59. The stark image of martyrdom is a powerful one. At a time of general uncertainty, war and unrest,
I wonder whether Theodore's exhortation to martyrdom was a reaction to the iconoclast regime's own cult
of the neo-martyr. I refer to the officers and soldiers who died in two instances during the traumatic Bulgar
war of 809-816 and are remembered in two Synaxaria entries. See the so-called 811 Chronicle edited by I.
Dujcev, La Chronique byzantine de l'an 811, Travaux et Mémoires 1 (1965), 205-254, text on 210-216.
Also, the Synaxarion entry on Manuel, bishop of Adrianople in Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae:
Propylaeum ad Acta sanctorum Noemvris, éd. H. Delehaye, Brussels 1902, 414-416; ibid, (BHG 2264),
837-838, 843, 846-848; ibid, (BHG 2311), 341-344; Histoire de St. Nicolas soldat et moine, Revue de
l'Orient chrétien 7 (1902), 319-330; Theodore the Stoudite, in Mai, Nova Patrum Bibl, vol. 9, 149-151.
60. See T. Mathews, The Clash of Gods: a reinterpretation of Early Christian Art, Princeton UP 1993.
61. Theodore the Stoudite, Canon in erectione ss. imaginum, (PG 99), c. 1769.
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CONSTANTIN, THÉODORE ET LE DRAGON

Dans le domaine de la répression, les Isauriens sont considérés comme des champions par les sources byzantines et même, jusqu'à une date récente, par les historiens.
Pourtant, je ne reviendrai pas ici sur la persécution, car je voudrais m'intéresser à un
versant peu fréquenté de la politique iconoclaste, c'est-à-dire à son versant positif. En
d'autres termes, il s'agit d'étudier les efforts des souverains isauriens pour convaincre
leurs sujets du bien-fondé de l'iconoclasme. Comme on peut considérer, en étant un
peu sophiste, que, dans l'empire, tout effort pour convaincre par la persuasion et non
par la violence est une forme de tolérance, on pourrait en tirer la conclusion que les
Isauriens étaient tolérants. Je n'irai pas jusque-là mais, après avoir décrit, ailleurs1, la
propagande iconodoule, je voudrais tenter ici le même travail pour les Isauriens.
Déterminer les caractères de cette propagande —dont l'existence ne fait pas de
2
doute — est une entreprise rendue difficile par la rareté et la partialité des sources. Il
faut, comme d'habitude quand il s'agit des Isauriens, faire une histoire en creux et extraire
des critiques portées contre eux les traits de leur politique. Cette politique, son fondement est sans conteste la défense de l'empire face aux Arabes puis aux Bulgares, défense
qui implique, à l'intérieur, une application juste de la loi et la participation de tous aux
frais et aux besoins de l'entreprise, défense qui exige, à l'extérieur, la victoire sur les
ennemis, défense, enfin, qui justifie la glorification de l'empereur victorieux et de sa
dynastie, particulièrement sensible sur les monnaies. Sur le plan religieux, l'essentiel est
la lutte contre le culte des icônes, puis contre le culte des saints, interprétés comme des
manifestations d'idolâtrie, responsables de la colère de Dieu contre son peuple; cette
lutte contre l'idolâtrie repose sur une lecture historiciste de l'Ancien Testament et a

1. Marie-France Auzépy, Manifestations de la propagande en faveur de l'orthodoxie, Byzantium in
the ninth century: dead or alive?, éd. L. Brubaker, Aldershot 1998, 85-99.
2. Léon III a préparé le silention de 730 par des discours [ Théophane, éd. de Boor, 404; Vie d'Etienne
le Jeune (éd. Marie-France Auzépy, La Vie d'Etienne le Jeune par Etienne le diacre. Introduction, édition
et traduction, Aldershot 1997), 98-99 et 190] et Constantin V le concile de Hiéreia par des silentia ( Théophane, 427) lors d'une campagne de sensibilisation dont la Νουθεσία του γέροντος (éd. Melioranskij) est
sans doute un exemple.
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pour corollaires l'exaltation de l'Eucharistie et celle de la Croix, symbole tout autant
impérial que chrétien.
Tels sont donc les différents ingrédients que l'on peut s'attendre à retrouver dans
la propagande isaurienne. Le problème est que, naturellement, il ne reste aucun exemple
de cette propagande, du moins aucun exemple facilement repérable. Il faut donc tenter
de la reconstituer et la reconstitution est hasardeuse, mais la rareté des sources de
l'époque iconoclaste autorise, me semble-t-il, une audace qui ne serait pas de mise
avec les autres périodes, mieux documentées, de l'histoire byzantine.
Cette reconstitution sera tentée avec un thème littéraire et iconographique, car
les Isauriens ont beaucoup utilisé l'image et notamment leur propre image. Le thème
retenu est le symbole même de la répression puisqu'il s'agit de la victoire sur le dragon.
La stature militaire des Isauriens, la réputation mondiale que donna à Léon III
l'échec du siège arabo-musulman de 717, ont donné naissance à une légende dont il
reste quelques échos dans les sources des marges de l'empire, légende qu'Adontz puis
Gero ont étudiée3: un auteur arménien fait de Constantin V un valeureux tueur de
lions4, tandis que le Liber episcopalis de Naples, écrit au IXe siècle, raconte le combat
de Constantin V avec le dragon de l'aqueduc de Constantinople, récit malheureusement
interrompu, le feuillet suivant étant arraché, moins pour effacer des mémoires le combat
de l'empereur et de la bête que pour faire disparaître la mention positive du concile de
Hiéreia qui y figurait certainement5. Comme Constantin V, d'après la Chronique de
Théophane, a remis en état l'aqueduc de Valens6, le Liber episcopalis de Naples est un
témoin du fait que, en raison de la popularité de Constantin V, ou de sa propagande,
ses actes avaient été traduits en termes épiques.
Reste à savoir qui est le dragon. Le dragon est une créature difficile à définir, car

3. N. Adontz, Les Légendes de Maurice et Constantin V, Annuaire de l'Institut de Philologie et
d'Histoire orientales 1934 (Mélanges Bidez I), 1-12; St. Gero, The Legend of Constantine Vth as DragonSlayer, GRBS 19 (1978), 155-159.
4. Adontz, Les Légendes, 9; Gero, The Legend, 156 et n. 3. Les nombreuses représentations
iconographiques du combat avec le lion, notamment sur les tissus (A. Muthesius, Byzantine Silk Weaving
AD 400 to AD 1200, Vienne 1997, pi. couleur 17A, 19A, 21A, 21B, 23B, 24B) montrent l'importance de
ce thème.
5. Cesta Episcoporum Neapolitanorum, éd. G. Waitz: MCH, Scriptores Rerum Longobardicarum et
Italicarum saec. VI-IX, Hanovre 1877, rééd. 1964, 423 (cf. Adontz, Les Légendes, 10-11; Gero, The Legend,
156; Marie-France Auzépy, L'hagiographie et l'iconoclasme byzantin, Aldershot 1999, 279, n. 38, 39, 40).
6. La Chronique l'appelle à tort aqueduc de Valentinien: Théophane 440; cf. trad. angl. Mango Scott, 608-609.
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le mot dragon est r edout ablernen t polysémique. Etymologiquement, le dragon est
celui qui regarde intensément {δέρκομαι) et, chez les poètes comme Homère, le mot
désigne le serpent au regard paralysant7. Dans les Psaumes, le dragon est un animal
marin (Ps. 74 (73), 14-15; voir aussi Is. 27, 1), comme il l'est aussi dans la légende
d'Andromède, et il est parfois confondu avec la baleine, comme par exemple dans le
Psautier Chludov8. Au Ville siècle, Jean Damascène décrit les dragons comme des
serpents non venimeux dont il existe plusieurs sortes: les très grands, les petits, ceux
qui ont les yeux dorés, de la barbe au cou et des cornes sur la nuque. Il réfute deux
opinions courant à propos des dragons, l'une étant que les dragons peuvent se métamorphoser en homme, ce qui est selon lui impossible, puisque les dragons sont des
animaux, l'autre étant que les dragons sont poursuivis par la foudre, ce qui est impossible, la foudre étant un phénomène naturel9.
Parallèlement à ce sens propre, le mot dragon a un emploi métonymique et
recouvre alors toute une série de personnages maléfiques, et d'abord le premier d'entre
eux, le diable: Jean, dans l'Apocalypse, est le premier à établir l'équivalence entre le
dragon, le serpent de la Genèse et Satan (Ap. 20, 2) et, après lui, le dragon désigne
Satan dans un certain nombre de textes, notamment hagiographiques10; mais tout
ennemi de l'empire chrétien, par exemple le Chagan des Avars assiégeant Constantinople11, peut aussi bien être appelé de ce nom. Le mauvais empereur persécuteur
comme Dioclétien ou Constantin V lui-même, dans les textes hagiographiques, est
également un dragon12.
Si l'on s'intéresse maintenant aux images, le dragon a été très tôt utilisé pour
traduire la victoire du bien sur le mal dans une métaphore dérivée du Ps. 91 (90), 13:
Tu marcheras sur l'aspic et le basilic et tu piétineras lion et dragon13. Constantin 1er,
d'après Eusèbe, se serait fait représenter sur un tableau peint à l'encaustique et placé
devant les portes du palais piétinant avec ses enfants un dragon qu'il transperçait d'une
croix dont la branche supérieure se trouvait au-dessus de sa tête14. Le dragon, dit

7. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 264-265.
8. Moscou, Musée historique, 19, f. 157r (facsimile: M. V. Scepkina, Miniatjury Khludovskoi Psaltiri,
Moscou 1977).
9. Περί Δρακόντων, CPG 8087 (1), PG 94, 1600-1601.
10. Miracula Demetrii, éd. Lemerle, I, 15729-30; Prologue de la Passion d'Acepsimas, Joseph et
Aeithalas (BHG 15), éd. Delehaye, PO II, 479.
11. Théodore le Syncelle, § 5: A. Mai, Nova Patrum Bibliotheca, VI, 2, Rome 1853, 425-428.
12. Dioclétien: Passion de Georges (BHG 672; H. Delehaye, Les légendes grecques des saints
militaires, Paris 1909, 57); Constantin V: Vie d'Etienne le Jeune (BHG 1666; éd. Auzépy, index, s. v. dragon).
13. Voir aussi Is. 27, 1.
14. Eusèbe, De vita Constantini, III, 3, éd. F. Winkelmann, Berlin 1976, 82.
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Eusèbe, représente à la manière des prophètes la tyrannie des athées. Constantin a
maintenu la métaphore dans ses monnaies15, et l'image monétaire de l'empereur la croix
à la main piétinant le serpent, cette fois-ci à tête humaine, est reprise par Valentinien III16.
Ce type monétaire disparaît ensuite, mais la métaphore se perpétue jusqu'à la fin du
Vile siècle: lors du triomphe de Justinien II (705) à l'hippodrome sur ses deux prédécesseurs Léontios et Apsimar, l'empereur, selon la Chronique de Théophane, leur mit
le pied sur le cou tandis que le peuple criait: κατεπάτησας λέοντα και δράκοντα11.
Les dragons restent par ailleurs présents au palais puisque, d'après le Traité de
Philothée (IXe siècle) et le De Cerimoniis (Xe siècle), des enseignes, officiers des
Excoubites, étaient appelés les δρακονάριοι; peut-être portaient-ils dans les cérémonies
les plus prestigieuses les douze δρακόντια, gardés dans l'église du Seigneur au palais18.
Ce fait rend manifeste la forte connotation impériale des dragons, mais ne renseigne
pas sur les images représentées sur les δρακόντια et sur les étendards des Excoubites:
dragons vaincus par un soldat? ou dragons seuls, ce qui ne serait pas impossible puisque
des dragons sont représentés au XlVe siècle sur deux des douze oriflammes impériales19? Une autre allusion, fort énigmatique, à la relation entre empereurs et dragons,
est faite dans les Παραστάσεις, ce recueil de notes sur les monuments de Constanti
nople mis par écrit au Ville siècle: il y est question d'un δρακονταΐον situé à l'hippodrome, qui est à la fois ΐέκτύπωμα d'Arcadius et Υέπίδειξις de son frère Honorius et qui
rend des oracles depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui20.
L'image de l'empereur vainqueur du dragon a dû, comme le pensait Grabar,
influencer l'imagerie religieuse21 car l'on trouve à Ravenne dans la chapelle episcopale

15. Nummus décoré au revers d'un labarum surmonté d'un chrisme transperçant le serpent: P. M.
Bruun, The Imperial Coinage, vol. III. Constantine and Licinius, pi. 18, no 19.
16. Il s'agit d'un serpent à tête humaine qu'E. Demougeot interprète comme étant Attila (E.
Demougeot, La symbolique du lion et du serpent sur les solidi des empereurs d'Occident de la première
moitié du Ve siècle, Revue Numismatique 28 [1986], 107-109).
17. Théophane, 375i2.
18. Les δρακονάριοι: Traité de Philothée (N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des
IXe et Xe siècles, Paris 1972, 113, 173, 181, 191, 203); De CerimoniisW 16, éd. Reiske, 599; II 52, éd. Reiske,
717, 737, 746, 767; cf. J. Haldon, Byzantine Praetorians. An administrative, institutional and social survey
of the Opsikion and the Tagmata (Poikila Byzantina 3) Bonn 1984, 292 et 555-556. Les δρακόντια: De
Cerimoniis II 41, éd. Reiske, 641.
19. Le traité du Pseudo-Codinos détaille les oriflammes impériales portées par les archontes pendant
la messe; elles sont au nombre de 12 et 2 d'entre elles représentent un dragon (Ps. Kodinos, Traité des
Offices, éd. J. Verpeaux, 196).
20. Παραστάσεις § 62, trad Averil Cameron - Judith Herrin, 138-141 et 252.
21. A. Grabar, L'empereur dans l'art byzantin, Strasbourg 1936, réimpr. Londres 1971, 237-239.
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(Vie siècle), probablement dédiée au Christ22, une mosaïque représentant le Christus
victor, c'est-à-dire le Christ en costume militaire d'empereur romain, la croix à la main,
piétinant un lion et un dragon23. Selon Agnellus, l'auteur du Liber episcopalis ravennate,
Galla Placidia aurait fait représenter dans l'église de la Sainte-Croix aujourd'hui disparue,
la même image accompagnée d'une inscription désignant comme type de mal incarné
par le dragon les crimes des Germains24.
Les images évoquées jusqu'à présent sont des images de personnage en pied,
comme d'ailleurs le combat de Constantin V contre le dragon de l'aqueduc est un combat
pédestre. Est-il impossible cependant que des images d'empereur cavalier vainqueur
du dragon aient existé? Plusieurs éléments plaident en faveur de leur existence. Tout
d'abord l'image de l'empereur cavalier vainqueur est bien connue; l'ivoire Barberini, au
Vie siècle, mais aussi, au IXe siècle, la miniature représentant saint Constantin dans le
Psautier Chludov en sont de bons exemples25. D'autre part, il existe une image d'empereur cavalier vainqueur du dragon, qui date des premières années du IXe siècle, mais
c'est une image occidentale. Elle mérite cependant que l'on s'y arrête, car elle pourrait
avoir un modèle oriental. Sans compter les influences grecques par le biais de Rome26,
les nombreuses ambassades entre Constantinople et la cour carolingienne depuis le
milieu du Ville siècle27 avaient certainement fait connaître aux intellectuels de la cour
carolingienne et la symbolique et les objets de l'idéologie impériale orientale, le plus
connu étant l'orgue offert par Constantin V à Pépin le Bref. L'image en question se

22. R. Farioli, Ravenna romana e bizantina, Ravenne 1977, 75; la mosaïque aurait été érigée par
l'archevêque Pierre III (570-578): G. Bovini, Edifici de culto di Ravenna d'età teodoriciana e giustiniana,
1970, cité par E. Demougeot, La symbolique, 16, 117, η. 54.
23. Sur ce thème iconographique, également présent à Ravenne sur le sarcophage Pignatta et sur un
stuc du baptistère de la cathédrale, voir R. Farioli Campanati, Ravenna, Constantinopoli: aspetti topograficomonumentali e iconografici, Storia di Ravenna, sous la dir. d'A. Carile, Ravenne 1992, II, 141-143.
24. Agnellus, Liber Pontificalis Eccìesiae Ravennatis, éd. Ο. Holder-Egger {MCH, Script, rer. Lang.
cité η. 5).
25. Moscou, Musée historique, 19, f. 58v (cf. supra, n. 8).
26. J. M. Sansterre, Les moines grecs et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne
(milieu du Vie s. - fin du IXe s.), t. I et II, Bruxelles 1983, I, 127-131; M. McCormick, Byzantium and the
West, 700-900, The New Cambridge Medieval History, II, éd. R. McKitterick, 373-378.
27. T. C. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états barbares
jusqu'aux Croisades (407-1096), Athènes 1980, 149-169; M. Me Cormick, Textes, images et iconoclasme
dans le cadre des relations entre Byzance et l'Occident Carolingien, Testo e immagine nell'alto medioevo,
Spolète 1994, 95-162; Marie-France Auzépy, Constantin V, l'empereur isaurien, et les Carolingiens, Les
Assises du pouvoir. Temps médiévaux, territoires africains, Textes réunis par O. Redon et B. Rosenberger
pour J. De visse, Paris 1995, 49-65.
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trouve sur un arc de triomphe offert par Eginhard à l'abbaye de Saint-Servais de
Maastricht, monument qui a disparu, mais dont il reste un dessin très précis exécuté
sans doute au XVIIe siècle et gardé à la Bibliothèque Nationale de France (ms fr.
10.440, fol. 45)28. Au registre inférieur, sur les pied-droits, un saint militaire en pied
avec lance et bouclier; au-dessus, chaque écoinçon de l'arc est occupé par un évangéliste
assis en face d'un médaillon qui contient son effigie analogique; le registre supérieur
(attique) est occupé sur l'une des façades frontales par un Christ trônant entouré de
chaque côté par trois apôtres, et sur l'autre par une inscription29 entourée de deux
anges debout. Les façades latérales sont occupées au registre inférieur par deux personnages en pied portant chacun un vexillum, dont il n'est guère possible de savoir si ce
sont des anges, des saints militaires, voire même des prophètes30, au registre médian
par l'Annonciation et le témoignage de Jean-Baptiste, et au registre supérieur par trois
apôtres assis sur un banc. L'arc était sans doute surmonté d'une croix puisqu'il était
destiné à soutenir le trophée de la victoire éternelle, selon l'inscription. Deux cavaliers
se font face sur les murs qui soutiennent la voûte de l'arc de triomphe et percent un
dragon de leur lance: ils ont été interprétés comme Constantin 1er et Charlemagne ou
plutôt Louis le Pieux31.
Parce que les Libri Carolini montrent que Charlemagne s'est inscrit dans l'héritage
des Isauriens32, il ne paraît pas impossible que le modèle de cette image carolingienne
d'empereur cavalier transperçant le dragon ait été une image de Constantin V Kaballinos, auquel on reproche son amour immodéré des chevaux et que les habitants de
Constantinople, quand ils le supplient en 813 de les sauver des Bulgares, voient sortir
de la tombe à cheval prêt au combat33. Quant au dragon que Constantin V pourrait
percer de sa lance, il n'est pas difficile de savoir ce qu'il représente: ce ne peut être
que l'idolâtrie. Comme le crient les évêques de Hiéreia à Constantin V et à son fils: vous
avez anéanti toute idolâtrie3**. Cette image de Constantin V en cavalier transperçant de

28. Ce monument est présenté et analysé par B. de Montesquiou-Fezensac, L'arc de triomphe
d'Einhardus, Cahiers Archéologiques 4 (1949), 79-103; attribution à Eginhard, 100-103 et idem, L'arc
d'Eginhard, Cahiers Archéologiques 8 (1955), 147-174.
29. Ad tropaeum aeternae victoriae sustinendum einhardus peccator hune arcum ponere ac deo
dedicare curavi t.
30. Montesquiou-Fezensac, L'arc de triomphe, 91 et 92, n. 2.
31. Montesquiou-Fezensac, L'arc de triomphe, 99.
32. Marie-France Auzépy, Francfort et Nicée II, Das Frankfurter Konzil von 794, éd. R. Berndt,
Francfort 1997, 279-300.
33. Théophane, 501; image du Christ cavalier transperçant un dragon, non daté: Nicole Thierry,
Mentalité et formulation iconoclastes en Anatolie, Journal des Savants (1976), 102 et fig. 19, pi. V.
34. Mansi XIII, 353.
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sa lance le dragon de l'idolâtrie est probable, et d'autant plus vraisemblable qu'elle ne
ferait que reprendre l'image du sceau de Salomon35 mais elle est hypothétique.
En revanche, il y a au Ville siècle un autre combattant du dragon, c'est saint
Théodore36. D'après Nicéphore, skevophylax des Blachernes au milieu du IXe siècle,
Saint Théodore était invoqué par les soldats de Constantin V, et celui-ci lui aurait
reconstruit une belle église à Constantinople37. Il paraît d'ailleurs logique que Constantin V, grand empereur soldat, ait encouragé le culte des saints militaires. Un
enkômion des deux Theodores, l'oriental et le stratélate, conservé seulement dans sa
version copte, a ainsi été prononcé sous son règne par le patriarche melkite d'Antioche,
Théodore38, (75039-755/75640) qui rappelle à ses ouailles qu'il fut envoyé à son poste
par l'empereur Constantin41: cet éloge copte est ainsi le plus ancien témoin de
l'existence des deux Théodore42.

35. L'image de Salomon, en cavalier transperçant un serpent ou un monstre de sa lance, était une
image apotropaïque, fréquente sur les amulettes: voir les exemples recensés par G. Vikan (Art, Medicine
and Magic in Early Byzantium, DOP 38 (1984), 79-80 et fig. 19-20) auxquels on peut ajouter les deux
petites médailles pendentifs avec une représentation de cavalier nimbé transperçant une bête étrange de sa
lance (R. Baumstarck, Rom undByzanz, Munich 1998, no 309 et 310 du catalogue, 211-212); voir aussi les
exemples donnés par J. B. Aufhauser, Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen und
latinischen Überlieferung, Byzantinisches Archiv 5, Leipzig 1911, pl. II,
36. Je remercie le père Ch. Walter d'avoir bien voulu me communiquer son article sur l'iconographie
des saints Théodore à paraître dans la Revue des Etudes Byzantines.
37. C. Kirch, Nicephori Scevophylacis, Encomion in S. Theodorum Syceotam, Analecta Bollandiana
20(1901), 270-271, § 50.
38. E. O. Winstedt, Coptic Texts on St. Theodore, Londres 1910, repr. anast. Amsterdam 1979; présentation du dossier: Kh. Samir, Les dossiers arabe et copte de Théodore d'Antioche, Le Muséon 99 (1986),
171-180. La paternité de l'ouvrage ne fait pas de doute: il est précisé dans le prologue que l'éloge fut prononcé
par Théodore, patriarche d'Antioche (Th. d'Antioche, Éloge des saints Théodore, éd. Winstedt, 73), ce qui est
confirmé dans le texte (l'auteur s'appelle Théodore: ibid., 78; il fait l'éloge de la cité d'Antioche: ibid., 80-85).
39. Son prédécesseur, Théophylacte, était mort en 750: Théophane, 427; V. Grumel, La Chronologie,
Paris 1958, 447.
40. Il fut exilé par les Arabes à cette date au motif qu'il renseignait Constantin V: Théophane, 430
(AM 6248; cf. I. Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes, Quellenkritisch-historischer
Kommentar zu den Jahren 715-813, Berlin 1991, 330).
41. Il dit être venu à Antioche at the will of the godfearing king Constantine and his archonts and
senate (Th. d'Antioche, Éloge des saints Théodore, 85). Comme le manuscrit le plus ancien de l'éloge date
de 978-979 ( Vatican copte 65: datation dans Samir, Les dossiers, 175), et que la conjonction d'un évêque
Théodore d'Antioche et d'un empereur Constantin ne se rencontre que sous Constantin V, l'auteur de
l'éloge a toutes les chances d'être Théodore l'exilé.
42. À propos du dédoublement des Théodore, voir N. Oikonomidès, Le dédoublement de Saint
Théodore et les villes d'Eucha'îta et d'Euchaneia, Analecta Bollandiana 106 (1984), 327-335.
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Il me semble que Constantin V est allé plus loin encore et qu'il a enrôlé Théodore
au service de l'iconoclasme. La lecture de la Vie et des miracles de Théodore (BHG
1764) conduit en effet à le penser. Comme l'a démontré Constantin Zuckermann, ce
texte a été écrit sous Constantin V par un témoin oculaire de l'attaque arabe contre
Euchaiia en 75343. Certes, le texte contient un miracle, le premier, qui concerne l'icône
de Théodore, miraculeusement effectuée d'après le saint après sa mort, mais, comme
l'a justement fait remarquer Zuckermann, l'icône dont l'existence jusqu'à aujourd'hui
est affirmée par ce passage ne joue aucun rôle et n'est pas montrée comme un objet
de culte44. Les miracles, fort modestes, sont essentiellement le fait des reliques45.
Pourquoi ce texte, malgré la présence de cette icône, peut-il être considéré
comme reflétant la propagande iconoclaste? À cause de l'introduction dans le récit de
la Vie et de la Passio qui précède les miracles [BHG 1764, Ville siècle), des mots idoles,
idolâtrie et même idolomanie, qui ne sont pas employés dans la passion ancienne
(BHG 1761, Ve siècle)46. Théodore est décrit dans BHG 1764 comme désirant par
dessus tout combattre l'idolâtrie: Je préfère être dévoré par ce dragon plutôt que me
prosterner devant les idoles muettes et irréelles et adorer la créature plus que le
créateur^1 (αιροϋμαι γαρ υπό τούτον του δράκοντος καταποθήναι ή προσκυνήσω τα
αφανή και κωφά είδωλα καί λατρεϋσαι τη κτίσει παρά τον κτίσαντα). Adorer la créature
plus que le créateur, cette citation de l'apôtre Paul (Rom. 1, 35) est aux iconoclastes ce
que la citation de Basile de Cesaree l'honneur rendu à l'icône remonte au prototype
est aux iconodoules48. Le texte a donc été récrit en fonction des mots d'ordre
iconoclastes, le refus de sacrifier aux dieux du texte ancien étant transformé en refus
d'adorer les idoles.
Venons-en au dragon, dont il vient d'être question. Le combat de Théodore avec
le dragon apparaît en effet dans les textes pour la première fois au Ville siècle dans la

43. C. Zuckermann, The reign of Constantine V in the Miracles of St. Theodore the Recruit, Revue
des Études Byzantines 46 (1988), 191-210.
44. Zuckermann, The reign, 202.
45. Zuckermann, The reign, 201.
46. i4<4SS Nov IV, 29-39. Le mot idole est employé une fois dans ïenkômion et les miracles de
Théodore par Chrysippe [BHG 1765c), prêtre de Jérusalem au Ve s. (selon H. Delehaye, /\/\SS Nov. IV,
17-18): Enkômion de Théodore pai Chrysippe, éd. Sigalas, Byzantinisches Archiv 7, Leipzig 1921, 53i5.
47. Vie de Théodore tyron {BHG 1764), éd. Delehaye, Les légendes, § 5, 18918-20.
48. Adorer la créature plus que le créateur, formule fréquente dans l'Horos de Hiéreia: le diable a
rendu l'homme étranger à la gloire et à la lumière de Dieu, le poussant à se prosterner devant la créature
plutôt que devant le créateur (Mansi XIII, 213 A); Dieu a alors envoyé son fils, mais à nouveau le diable,
sous l'habit du christianisme, a ramené l'idolâtrie, convainquant de ses propres sophismes ceux qui voyaient
que lui ne se détournait pas de la créature mais au contraire se prosternait devant elle (Mansi XIII,221 C).
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Vie et les miracles dont nous venons de parler49 {BHG 1764) et dans Γ enkômion
conservé en copte mentionné plus haut dans lequel le combat, magnifiquement décrit,
est le fait du Strafelate, monté sur son cheval, et non du tyron. De la même époque,
entre les années 650 et 750, date l'image de Théodore debout, tenant lance et bouclier
et marchant sur un serpent, représentée sur le sceau d'un évêque d'Euchaïta50.
Dans Γenkômion copte, le dragon est un acteur du récit et n'est pas affecté d'une
quelconque valeur idéologique; c'est un animal dont la présence est occasion de beaux
faits d'armes et qui ne représente que lui-même. En revanche, dans BHG 1764, le
dragon est juste mentionné, le combat est expédié en deux lignes, car ce qui importe,
c'est ce que les deux protagonistes représentent. Le combat a lieu sur les terres de
dame Eusébeia qui, dans la Passio du Ve siècle, était la pieuse femme qui avait récupéré
la relique de Théodore; dans la Vie du Ville siècle, elle est devenue une femme de haut
rang qui a élevé les empereurs idolâtres Maximien et Maximin mais qui est, elle,
chrétienne et qui est dégoûtée par leur idolomanie51; et il se trouve que, précisément,
le dragon se trouve sur son domaine. Si l'on considère que le dragon représente
l'idolâtrie, la fable est transparente: en tuant le dragon, le saint soldat a libéré de
l'idolâtrie le territoire de dame Eusébeia, c'est-à-dire de la Piété. Théodore ne dit pas
autre chose à dame Eusébeia avant de partir affronter les habitants de la ville d'Amasée:
«Puisque le Christ a bien voulu que je tue ce dragon sensible, de l'arme de l'honorable
croix, je crois que je piétinerai aussi la tête du dragon intellectuel par la grâce de mon
Christ», {επειδή ... ηυδόκησεν ό Χριστός παραγενέσθαι με ενθάδε καί τον αίσθητον
τούτον δράκοντα άποκτεΐναι τω οπλω του σταυρού, πιστεύω ... ώς καί τού νοητού
δράκοντος τήν κεφαλήν καταπατήσω τη του Χριστού χάριτΡ2. Le dragon intellectuel
est l'idolâtrie qui tient les habitants et les soldats d'Amasée53.
BHG 1764, texte écrit sous Constantin V par un auteur qui qualifie le règne de
Constantin de θεοφύλακτος et φιλόχριστος54, est un texte qui applique les directives
de la politique impériale. Certes, l'auteur n'est pas un iconoclaste convaincu, comme
le montre le miracle de l'icône, s'il est de lui et n'a pas été rajouté a posteriori, et comme
le montre surtout, à mon avis, le fait qu'il écrive des miracles où saint Théodore est le

49. Zuckermann, The reign, 200.
50. Le sceau (Laurent, no 852, Zacos - Veglery, no 1288) est cité par Zuckermann (The reign, 200,
n. 32) et par N. Oikonomidès (Le dédoublement, 328 et n. 2).
51. Vie de Théodore tyron § 4, éd. Delehaye, 18726; voir aussi των είδωλομανών ανθρώπων, § 5, 18926.
52. Vie de Théodore tyron § 6, éd. Delehaye, 190.
53. Dans Γenkômion et les miracles de Théodore par Chrysippe (BHG 1765c), l'expression ό του
νοητού δράκοντος μιμητής désigne le persécuteur (éd. Sigalas, 5527).
54. Vie de Théodore tyron § 12, éd. Delehaye, 196i7-l8.
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seul recours des habitants d'Eucha'iia abandonnés par les armées impériales. Mais son
texte doit être dans la ligne et il fait précéder les miracles d'une nouvelle version de la
Vie, mise au goût du jour, dans laquelle le saint combat le dragon de l'idolâtrie. Est-ce
l'usage métaphorique du mot δράκων qui a conduit à mettre en récit la victoire sur la
bête ou bien est-ce l'image de Théodore piétinant le serpent qui a inspiré le récit? Il est
impossible de savoir qui, de l'image ou du texte, est premier. Mais il est sûr que la
propagande iconoclaste a fait surgir un récit de lutte contre le dragon.
A t-elle aussi fait surgir une image? C'est beaucoup plus difficile à dire, notamment
parce que l'existence d'images de Constantin V cavalier en vainqueur du dragon est
hypothétique. Mais il est sûr que, en l'état actuel des connaissances, Théodore n'est pas
figuré en cavalier vainqueur du dragon avant la fin du Ville siècle: le premier exemple
littéraire est la mention de l'icône miraculeuse de Théodore en cavalier perçant de sa
lance un serpent, icône qui se trouvait dans le monastère de Naïrab à Damas; la mention
de cette icône se trouve dans la Passion arabe d'Antoine Ruwah qui a dû être écrite peu
après la mort du saint en 79955; le premier exemple iconographique est une icône du
Mont Sinaï datée du IXe siècle par Weitzmann, icône qui associe Georges et Théodore56
et qui remplace l'icône préiconoclaste de Théodore en piéton57· Il paraît dans ces conditions possible de considérer que Théodore, puis bientôt d'autres saints militaires, ont hérité de l'iconographie de l'empereur isaurien, dont le sens est inversé après 843. Après
cette date, en effet, le dragon ne peut représenter que l'iconoclasme ou même, plus précisément, Constantin V, et la lutte contre le dragon devient l'affaire exclusive des saints:
les peintres auront affecté à Théodore et Michel bien sûr, mais aussi à Mercure, puis à
Georges, l'iconographie dévolue auparavant à l'empereur, mais que Constantin V avait
trop marquée de son empreinte pour qu'elle pût être reprise après 843 par un empereur.
Ainsi l'image du soldat transperçant le dragon a-t-elle changé au cours des
siècles: le soldat a pu être cavalier ou piéton, cela a pu être le Christ, l'empereur ou un
saint, le dragon a symbolisé le paganisme, l'arianisme, l'idolâtrie, l'iconoclasme; mais
ce qui ne change pas, c'est la permanence de la glorification de la répression, le soldat,
la lance, le mal vaincu.

55. Vie d'Antoine Ruwah, § 2: I. Dick, La Passion arabe de S. Antoine Ruwah néo-martyr de Damas
(25 déc. 799), Le Muséon 74 (1961), 127; sur l'authenticité de cette Passion, malgré des traits légendaires:
S. K. Samir, Saint Rawh al-Quraisi. Étude d'onomastique arabe et authenticité de sa Passion, Le Muséon
105(1992), 343-359.
56. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai, The Icons, voll. From the Sixth
to the Tenth Century, Princeton 1976, B43, pi. couleur XXIX.
57. Weitzmann, The Monastery, B13, pi. couleur XV.
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ΑΙΡΕΣΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ.
ΑΠΟΚΗΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ*

Ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα αιρετικά κινήματα και εν γένει σε οποιο
δήποτε ρεύμα αποστασίας στη ιστορία του χριστιανισμού είναι η παντελής σχεδόν
απουσία κειμένων. Η γνώση μας για τα ουσιώδη κείμενα περί των αιρετικών δογμά
των, περί της Λογοτεχνίας και της τήρησης των κανόνων τους είναι έμμεση. Οποιαδή
ποτε ιστορική προσέγγιση των ομάδων που απέκλιναν από την ορθοδοξία είναι ανα
γκαστικά έμμεση. Εξαρτιόμαστε από οποιουδήποτε τύπου αναφορά —όσο φευγαλέα κι
αν είναι— που συναντάμε σε χρονικά και περιγραφές, στο σύνολο τους διαστρεβλω
μένες και αρνητικές — σε αγιογραφικά έργα, σε ευχολόγια, καθώς επίσης και σε αντι
κρούσεις και καταδίκες των ορθοδόξων, οι οποίοι ασκούν πολεμική. Π' αυτό το λόγο
οι καταδικαστικές διατάξεις κατά της αίρεσης και της αποστασίας εκ μέρους της εκ
κλησιαστικής και πολιτικής αρχής αποκτούν μια μοναδική αξία ως τεκμήρια και είναι,
κατά κανόνα, η μοναδική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι επεμβάσεις των Αρ
χών, που προορίζονται για την καταπίεση οποιασδήποτε αιρετικής ή ύποπτης εκδήλω
σης απόκλισης από την ορθοδοξία, άφησαν ίχνη διαφορετικής σημασίας υπό τη μορ
φή συνοδικών διατάξεων, νομοθετικών αυτοκρατορικών διατάξεων (π.χ. κατά των
Μανιχαίων, των Μοντανιστών, των Παυλικιανών, των Εβραίων, των Μουσουλμάνων,
των Ιακωβιτών, των Βογομίλων και άλλων), πρακτικών από δίκες που συνέταξαν εκ
κλησιαστικά δικαστήρια και καταλόγων από αναθέματα υποχρεωτικής εφαρμογής στις
τελετές αποκήρυξης για να εισέλθουν στην ορθόδοξη Εκκλησία, κατά τις οποίες ο αι
ρετικός ήταν αναγκασμένος να καταδικάσει δημοσίως τις αρχές και τις συνήθειες της
σεκταριστικής ή θρησκευτικής ομάδας από την οποία προερχόταν. Οι συλλογές αυτές
εν γένει περιλαμβάνονται στα ευχολόγια.
Τα αναθέματα, στις τελετές αποκήρυξης, προηγούνται των μυστηρίων που πρέπει
να δεχθεί ο αιρετικός: βάπτιση και χρίσμα. Η επανάληψη των αναθεμάτων είναι πα
ράλληλη με την αποκήρυξη του Σατανά και προηγείται της ένωσης με το Χριστό. Όμως
αυτή δεν είναι η μόνη χρήση των αναθεμάτων. Ο πατριάρχης και η σύνοδος, παρα-

* Έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΒ95-0138 της DGICYT της Ισπανίας.
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δείγματος χάριν, μπορούσαν να ορίσουν τη χρήση αναθεμάτων όλες τις Κυριακές και
εορτές σε όλες τις εκκλησίες κατά των δογμάτων και των απεχθών ενεργειών της αί
ρεσης των Βογομίλων και να ενδυναμώσουν κατ' αυτό τον τρόπο την πίστη των
Ορθοδόξων1. Τα συνεχή αναθέματα στην εκκλησία, όχι από αιρετικούς που προσηλυ
τίστηκαν αλλά από τον άμβωνα, προϋποθέτουν μία δημόσια και σημαντική εκδήλωση
με σκοπό τη διαφύλαξη της ορθοδοξίας και την προστασία των πιστών από τον κίν
δυνο να παρασυρθούν από τα άσματα της σειρήνας μερικών αιρετικών μεταμφιεσμέ
νων σε πραγματικούς χριστιανούς. Η δημόσια και επίσημη επανάληψη των αναθεμά
των αναζητούσε προφανώς να καταστήσει αδύνατη οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με
την ορθοδοξία και την αίρεση και οριοθετούσε ξεκάθαρα τις απόψεις και τη συμπερι
φορά των αιρετικών (ή αποστατών) από αυτές των Ορθοδόξων. Όσον αφορά τα ανα
θέματα που εκστομίζονται από τον άμβωνα, υπάρχει και μια άλλη σκοπιμότητα: να
υπενθυμίσουν δημοσίως και επισήμως την ορθοδοξία της αυτοκρατορικής εξουσίας. Ο
Αλέξιος Α' Κομνηνός, επί παραδείγματι, όρισε να αναθεματίζει η Εκκλησία τα αιρετι
κά δόγματα, σύμφωνα με τον ψευδο-Ξιφιλίνο2, επ' ευκαιρία της επετείου της καταδί
κης των Βογομίλων (1099), γεγονός το οποίο λειτουργούσε παρόμοια με την ανά
γνωση του Συνοδικού στους ναούς κατά την τέλεση της Κυριακής της Ορθοδοξίας —
την πρώτη Κυριακή της Πεντηκοστής— εις ανάμνησιν του θριάμβου της Ορθοδοξίας επί
των εικονοκλαστών το 843 και ως εκ τούτου της αποκατάστασης της νομιμότητας της
αυτοκρατορικής εξουσίας.
Παράλληλα με αυτές τις μορφές αναθέματος, μία υποκειμενική, μέσω του εξαγνι
σμού του αιρετικού που επιστρέφει στην αληθινή πίστη, και η άλλη αντικειμενική, δη
λαδή, δημόσια υπόμνηση περί του τι είναι ορθόδοξο και τι όχι, συναντάμε μια πολλα
πλή λειτουργικότητα στη διατύπωση αναθεμάτων. Αυτός ο τύπος κειμένων, που αποτε
λείται από τελετουργικές μορφές αναθεμάτων, παρουσιάζει συνεχείς συνδυασμούς από
τους οποίους προκύπτουν νέες μορφές. Επίσης, επαναλαμβάνονται αναθέματα αποκή
ρυξης για τη διατύπωση νέων. Παραδείγματος χάριν, στην αποκήρυξη κατά των Ιακωβιτών ξαναχρησιμοποιούνται τα αναθέματα κατά των Αρμενίων, στην αποκήρυξη κατά
των Βογομίλων συναντάμε αναθέματα κατά των Μανιχαίων, κ.λπ. Αυτή η συνεχής επα
νάληψη προηγούμενων μορφών εξηγεί τη συγκεντρωτική τάση των καταλόγων αποκή
ρυξης, παρόμοια με αυτή της αγιολογικής λογοτεχνίας, όπου παρατηρείται μία τάση
ανάμειξης αιρετικών και αιρέσεων για να στιγματιστεί η στάση και το γεγονός της σεκταριστικής αποστασίας, αντίθετης στον ορθόδοξο χριστιανισμό.

1. J. Gouillard, Une source grecque du Synodik de Borii, Travaux et Mémoires 4 (1970), 361-374· P.
Eleuteri - A. Rigo, Il patriarca Germano II (1223-1240) e i Bogomili, Revue des Études Byzantines 51
(1993), 91-110.
2. Migne, PC 120, 1289-1292.
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Οι σημαντικότερες αποκηρυκτικές διατυπώσεις έφτασαν ως εμάς πολύ τυποποι
ημένες και καθορισμένες, χάρη στην τελετουργική χρήση αυτών των μορφών. Παρ'
όλα αυτά αγνοούμε τις συνθήκες που οδήγησαν στη συνάντηση αυτών των αναθεμά
των. Οι δίκες, που αφορούν δογματικά θέματα, και οι συνοδικές διαδικασίες, που
αναφέρονται σε εικαζόμενη αιρετική συμπεριφορά μικρότερης εμβέλειας, προσφέρουν
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα και θα έπρεπε να εξετασθούν διεξοδικά. Οι
προτάσεις που προέρχονται από τη συνοδική έρευνα, μετά τη δημόσια ανάγνωση, πρέ
πει να αναθεματιστούν εις έπήκοον πάντων από τους εναγομένους. Αλλά αν ο κατη
γορούμενος επιμένει στα δόγματα που έχουν καταδικαστεί, τότε εμπίπτει στις ποινές
που προβλέπει ο νόμος και παραδίδεται στην κοσμική δικαιοσύνη προς τιμωρία. Ο μετανοήσας, ως απόδειξη της μεταμέλειας του, είναι αναγκασμένος να παρουσιάζει ένα
λίβελλον της μετανοίας, που έπρεπε να διαφυλάξει ο χαρτοφύλαξ και όπου επανα
λαμβάνονται τα ανθέματα που είχε εκστομίσει ενώπιον της εκκλησιαστικής αρχής3. Σε
αυτούς τους λιβέλλους εξομολόγησης, μετά τα αναθέματα, εμφανίζεται το σύμβολο
της πίστης και της κατηγορηματικής αποδοχής των Επτά Συνόδων -δηλαδή της ορθο
δοξίας— και εν κατακλείδι υπενθυμίζεται ότι ο προσηλυτισμένος, σε περίπτωση επα
νάληψης του ίδιου παραπτώματος, θα τιμωρηθεί από τη δημόσια αρχή με ακρωτηρια
σμό του χεριού ή της γλώσσας.
Στις αιρεσιολογικές συλλογές4, αν και το περιεχόμενο τους μπορεί να φανεί, εκ
πρώτης όψεως, ετερογενές και ανόμοιο, διαφαίνεται μια οργανική συνέχεια. Το σχή
μα ταξινόμησης στα χειρόγραφα της Βιέννης και του Τορίνου είναι το ακόλουθο:
1. όπως χρή δέχεσθαι τους από αιρέσεων τη àyiç του Θεού αποστολική εκκλη
σία προσερχόμενους.
2. Μεθοδίου του άγιωτάτου πατριάρχου διάταξις περί των διαφόρω τρόπω και
ήλικίφ επιστρεφόντων. Ευχή εις το ποιήσαι έθνικόν κατηχούμενον.
3. Σύντομη αποκηρυκτική διατύπωση για Εβραίους.
4. Εκτενής αποκηρυκτική διατύπωση για Εβραίους- πώς δει δέχεσθαι τον εξ
Εβραίων τη των Χριστιανών πίστει προσερχόμενον.
5. Λόγος Γρηγορίου μητροπολίτου Νικαίας περί της βαπτίσεως των Εβραίων [Λό
γος διαλαμβάνων ou ου χρή ταχέως εππιθέναι χείρα βαπτίζουσιν 'Εβραίους εί μή τις
ακριβώς τούτους πρότερον δοκιμάσει).
6. Εκτενής μορφή αποκήρυξης των Μανιχαίων.
7. Τελετή συμφιλίωσης για τους Μανιχαίους.

3. Είναι γνωστός ο λιβέλλος εξομολόγησης του μοναχού Νείλου (1094-95), βλ. J. Gouillard, Le
Synodikon de l'Orthodoxie. Édition et commentaire, Travaux et Mémoires 2 (1967), 301-303.
4. Οι συλλογές, μελετημένες από τους P. Eleuteri και Α. Rigo, Eretici, dissidenti, musulmani ed ebrei
a Bisanzio, Βενετία 1993, ανήκουν στα χειρόγραφα Vind. theol. gr. 306-307 και Taur. Β.IV. 22.
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8. Περί των Μελχισεδεκιτών και των Θεοδοτιανών και 'Αθίγγανων.
9. Αποκηρυκτική διατύπωση για τους προαναφερθέντες.
Ακολουθούν στη συνέχεια τέσσερις αναθεματισμοί-διατυπώσεις των Ιακωβιτών,
των Μουσουλμάνων, των Αρμενίων και των Βογομίλων.
Κάθε ένα από τα τμήματα συνοδεύεται από σύντομες σημειώσεις για τις συγκε
κριμένες αιρέσεις. Στα χειρόγραφα της Βιέννης και του Τορίνου, οι κατάλογοι μορφών
αποκήρυξης και τα αντίστοιχα αναθέματα συγκεντρώνουν μία ποικιλία κειμένων περί
των αιρέσεων, όπου ο ανθολόγος φαίνεται ότι παρέκλινε από το γενικό αντικείμενο
της συλλογής. Κατ' αυτό τον τρόπο συναντάμε πληροφορίες για τις Επτά Συνόδους,
αποσπάσματα από το Συνοδικόν, αποσπάσματα από το Περί αιρέσεων του Ιωάννη Δα
μασκηνού, μία επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου, άλλη του Ευθυμίου Περιβλεπτηνού κατά των Φουνδαγιαγιτών, βιβλιάρια κατά των Αατίνων, των Φράγκων, κ.λπ.
Θα εξετάσουμε τώρα εν συντομία μερικές απ' αυτές τις μορφές αποκήρυξης, λαμ
βάνοντας υπόψη τη χρονολογία τους.
Α. Αρχαίοι τρόποι αποκήρυξης
Οι συλλογές που μεταβιβάστηκαν στα χειρόγραφα της Βιέννης και του Τορίνου
παρουσιάζουν, εν πρώτοις, μία διάκριση στις τρεις κατηγορίες αιρετικών. Η βυζαντινή
αιρεσιολογία, προσπάθησε πάντα να θεσπίσει μία ακριβή τυπολογία των διάφορων αι
ρέσεων. Η κλασική ταξινόμηση, σε συνάρτηση με τα περιεχόμενα, είναι αυτή που πρό
τεινε ο Ιωάννης Δαμασκηνός5 και διακρίνει τέσσερα πρότυπα, Βαρβαρισμό, Σκυθισμό,
Ελληνισμό και Ιουδαϊσμό, ως πηγή όλων των αιρέσεων. Αν και η κλασική ταξινόμη
ση ανταποκρίνεται στην ιδέα κατανομής του Δαμασκηνού, βασίζεται σε τελετές που
πρέπει να ακολουθήσουν οι αιρετικοί για να προσηλυτιστούν στην ορθοδοξία. Η τρι
μερής κατανομή εμφανίζεται στο Μέγα Γρηγόριο6 και κατά τις αρχές του 7ου αι. τη συ
ναντάμε σε μία από τις κύριες βυζαντινές αιρεσιολογικές πραγματείες, σε αυτή του
πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπολίτη Τιμοθέου7. Διακρίνονται τρεις αρχαίοι τύποι αιρε
τικών. Ο πρώτος αναφέρεται σε αυτούς που πρέπει να βαπτιστούν ο δεύτερος σε αυ
τούς που δεν πρέπει να βαπτιστούν αλλά να χριστούν ο τρίτος σε αυτούς που δε χρει
άζεται να βαπτιστούν αλλά απλώς μόνο πρέπει να αναθεματίσουν την αίρεση. Αυτό το
τριμερές πρότυπο είχε μεγάλη απήχηση και το υιοθέτησαν διαδοχικά ο Θεόδωρος
Στουδίτης, ο Θεόδωρος Νύσσης και ο Νίκων. Το είδος του κειμένου που μας ενδια
φέρει εμφανίζεται στο Barberinianus gr. 336 (8ος αι.) διά του οποίου μπορούμε να

5. De haeresibus (Hotter) IV, 19.
6. Epist. 1, XI.67: PL 77. 1204-1208.
7. De receptione haereticorum, PL 86. 12 κ. ε.
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υποθέσουμε ότι αυτές οι τελετές συμφιλίωσης ανάγονται στην εποχή της Πενθέκτης
Συνόδου (691-692), ο 95ος κανόνας της οποίας συμπεριλαμβάνει αυτό το πρότυπο8.
Η Διάταξις που αποδίδεται στον Πατριάρχη Μεθόδιο (843-847)9 περιέχει μία
σειρά κανόνων και παρακλήσεων για τους εκούσιους ή ακούσιους αποστάτες. Πιθα
νώς πρόκειται για μία τελετή για τους αρνησίθρησκους που ήθελαν να αποκηρύξουν
τον ισλαμισμό και να επανέλθουν στη χριστιανική πίστη. Ο τίτλος μίας από αυτές τις
προσευχές είναι ευχή επί άποστατήσαντος παιδος καί μαγαρίσαντος καί μετανοοϋντος,
όπου το ρήμα μαγαρίζω σημαίνει τον προσηλυτισμό στο ισλάμ10. Αυτή η πρακτική θα
όφειλε την προέλευση της στις ανταλλαγές αιχμαλώτων μεταξύ Αράβων καί Βυζαντι
νών το 84511.
Μανιχαίοι
Οι αποκηρυκτικές διατυπώσεις κατά των Μανιχαίων, στη σύντομη και στην εκτε
νή μορφή τους, φαίνεται να ανάγονται σε μία εποχή προγενέστερη του 7ου αι. δεδο
μένης της απουσίας αναφορών στους Παυλικιανούς12. Η πιο συνηθισμένη τελετή
προστρέχει στη σύντομη μορφή των αναθεμάτων —έντεκα τον αριθμό— που εκφωνού
νται στο βαπτιστήριο ύστερα από δύο εβδομάδες νηστείας, επειδή ο προσηλυτισμένος
Μανιχαίος θεωρείται αβάπτιστος χριστιανός. Η εκτενής μορφή προέρχεται ίσως από
τον 9ο ή 10ο αι., επειδή ο αναφερόμενος αιρεσιάρχης εδώ είναι ο Παυλικιανός Χρισόχειρ (t 872) και η ανππαυλικιανή διήγησις του Φωτίου είναι του 871-87213. Παρ'
όλα αυτά οι παραλληλισμοί μεταξύ των αντιπαυλικιανών άρθρων και της διηγήσεως
του Φωτίου δεν είναι ακριβείς για τη χρονολογία της αποκήρυξης. Η απουσία μερικών
στερεότυπων φράσεων, που εμφανίζονται στην εκτενή μορφή κατά των Εβραίων, μας
οδηγεί να σκεφτούμε ότι η εκτενής αντιμανιχαϊκή μορφή μπορεί να είναι παλαιότερη
από την αντίστοιχη της αντιεβραϊκή. Αυτό μας επιτρέπει να ορίσουμε το τελευταίο τέ
ταρτο του 9ου αιώνα ως την πιθανότερη χρονολογία. Σε αυτή την περίπτωση η εκτενής
αντιμανιχαϊκή μορφή θα αντιστοιχούσε στην εποχή καταστροφής του παυλικιανού
κράτους του Τεφρίκ από το Βασίλειο Α' (878), έχοντας ως συνέπεια το μαζικό προση-

8. Γ. Α. Ράλλης - Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των θείων καί ίερών κανόονων, τόμ. A'-Ç", Αθήνα, 18521859· τόμ. Β', 187-188 και Γ', 176-178.
9. PC 100, 1300-1316.
10. Eleuteri - Rigo, Eretici, 1993, 39.
11. ΒΛ. Α. Α. Vasiliev, Byzance et les Arabes, Βρυξέλες 1935, τόμ. I, 201 κ.ε.
12. Βλ. S. Ν. C. Lieu, An Early Byzantine Formula for the Renonciation of Manichaism. The Capita
VII 'Contra Manichaeos' of Zacharias of Mytilene, Jahrbuch für Antike und Christentum 26 (1983), 159 κ.ε.
13. Βλ. P. Lemerle, L'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure d'après les sources grecques, Travaux et
Mémoires 5 (1973), 39-47.
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Αυτισμό των Παυλικιανών στην ορθοδοξία, ενώ πολλοί άλλοι Παυλικιανοί μετανά
στευσαν στην Αρμενία ή σε τόπους που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Αράβων.
Εβραίοι
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μορφές αποκήρυξης που προορίζονται
για τους Εβραίους και ο λόγος του Γρηγορίου του Ασβεστά, μητροπολίτη Νικαίας14,
που τις συνοδεύει. Το κείμενο αυτού του λόγου προσφέρει ξεκάθαρες χρονολογικές
συντεταγμένες. Το 873-874 ο Βασίλειος Α' επιχειρεί το μαζικό προσηλυτισμό των
Εβραίων. Αυτή η αυτοκρατορική πρωτοβουλία συνοδευόταν από ένα σύνολο προβλέ
ψεων, με σκοπό να ευνοήσουν τον προσηλυτισμό και με στόχο να εγγυηθούν μία
σειρά οικονομικών οφελών. Σε αυτά τα μέτρα αντιτάχθηκε ο Γρηγόριος ο Ασβεστάς,
ο οποίος εμμένει στη γραμμή που ακολούθησε ο Μάξιμος ο Ομολογητής στη σύνοδο
της Νικαίας το 787 (8ος κανών), όπου καταδικάζεται η αποδοχή βαπτίσματος με
αντάλλαγμα υλικά οφέλη. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο περί αποκήρυξης των αιρετικών
αρχών της μωσαϊκής πίστης αλλά περί καταδίκης των παραδοσιακών ηθών και εθίμων
του Ιουδαϊσμού (rà παρ' αυτών εκ πονηρών παραδόσεων έξωθεν επιτηδευόμενα και
κρυφίως πραττόμενα)15. Η κριτική του Γρηγορίου είχε ως στόχο τη σύντομη μορφή,
όπου αναφέρεται η αποκήρυξη των μωσαϊκών νομίμων. Ο Γρηγόριος αντιλαμβάνεται,
ότι η επίτομη διαδικασία προσηλυτισμού ανταποκρίνεται μόνο σε μία αποκήρυξη του
Εβραίου ενώπιον του αυτοκράτορα και όχι ενώπιον της Εκκλησίας, γι' αυτό ο Γρηγό
ριος απαιτεί να αναθεματίσει κατηγορηματικά ο προσηλυτισμένος Εβραίος όλες τις
έξωθεν πρατικές: αναθεματίζω τάς παρά Ίουδαίοις αιρέσεις και τους αιρετικούς, δηλα
δή το Ταλμούδ και τις υπόλοιπες εβραϊκές αιρέσεις (σαδουκαίους, ημεροβαπτιστές,
εσένιους, φαρισαίους, κ.λπ.) σύμφωνα με ό,τι θέσπισε ο Ιωάννης Δαμασκηνός16.
Προκαλεί την προσοχή μας το γεγονός ότι στο τέλος της ομολογίας της ορθόδοξης
πίστης περιλαμβάνεται η παραδοσιακή εβραϊκή κατάρα για τις περιπτώσεις παράβασης
ενός όρκου ( νυν μεν ελθοιεν επ' έμέ πάσαι α'ι κατάραι ας εν τω Δευτερονομίω Μωσής
έγραψε) που μπορεί να έχει διπλή σημασία: από τη μία πλευρά αναγνωρίζει έμμεσα την
ισχύ της Παλαιάς Διαθήκης στο χριστιανισμό αλλά από την άλλη διαφαίνεται ένα βα
θύ αντισημιτικό συναίσθημα, που σφραγίζει την αποκήρυξη της ίδιας της εβραϊκής
ταυτότητας με τον εξευτελισμό της απειλής με τον ίδιο μωσαϊκό νόμο.

14. Βλ. G. Dagron, Le traité de Grégoire de Nicée sur le baptême des Juifs, Travaux et Mémoires 11
(1991), 317-339.
15. Βλ. Dagron, ό,π., 319, 321, 325; Evelyne Patlagean, Contribution juridique à l'histoire des Juifs
dans la Méditerranée médiévale: les formules grecques de serment, Revue des Etudes Juifs 124 (1965), 140.
16. De haeresibus IV, 24-25.
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ΕβραΤζοντες
Στην αποκηρυκτική διατύπωση για τους εβραΐζοντες στις διαφορετικές του εκδη
λώσεις (περί τών Μελχισεδεκιτών τών καί Θεοδοτιανών καί 'Αθίγγανων) συναντάμε
τα ίδια συμπεράσματα των αναθεμάτων για τους Εβραίους αλλά με ρητή αναφορά στις
μαγικές και αστρολογικές πρακτικές. Η ομοιότητα με την εκτενή μορφή αποκήρυξης
για τους Εβραίους μάς επιτρέπει να χρονολογήσουμε την αποκήρυξη για τους Αθιγ
γάνους στα τέλη του 9ου αιώνα17.
Μουσουλμάνοι
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι προδιαγραφές για τον προσηλυ
τισμό των μουσουλμάνων. Η αποκηρυκτική μορφή αποτελείται από δύο μέρη: τον
πρόλογο και τα αναθέματα. Η εισαγωγή είναι μία προσαρμογή κατά λέξιν της τελετής
για τους Μανιχαίους. Στην καθεαυτό αποκήρυξη ξαναχρησιμοποιείται η διατύπωση για
τους Εβραίους και τους Αθιγγάνους: ό δείνα ό από Σαρρακηνών σήμερον προσερχό
μενος τη πίστει τών Χριστιανών, ουκ εκ τίνος βίας ή ανάγκης, αλλ' εξ όλης ψυχής καί
καρδίας καί άδολου τον Χριστον άγαπώσης καί την αυτού πίστιν18. Ακολουθούν εί
κοσι δύο αναθέματα. Τα πρώτα αναφέρονται κατά του Κορανίου. Κατ' αυτό τον τρόπο
η απαγόρευση των εικόνων ανάγεται σε παρόμοια αναθέματα κατά των εικονοκλαστών, των Εβραίων και των Μανιχαίων. Όμως η τυποποίηση του αντιμουσουλμανικού
τελετουργικού εξαρτάται αμεσότερα από το έργο του Νικήτα Βυζαντίου, το οποίο γρά
φτηκε μετά το 856-86619 και κυρίως από την ελληνική απόδοση του Κορανίου, που
χρησιμοποίησε ο Νικήτας Βυζάντιος, τις διαφορετικές πραγματείες Kara Μωάμεθ και
τις ανασκευές του Κορανίου πριν από το 10ο αιώνα20. Ανάλογα με την περίπτωση των
μορφών αντιεβραϊκής αποκήρυξης, εδώ συναντάμε δύο πάρεργα που συνοδεύουν τα
αντιμουσουλμανικά είδη που γράφτηκαν από το Μεθόδιο και το Γρηγόριο, μητροπο
λίτη Νικαίας.
Από το σύνολο των αποκηρυκτικών διατυπώσεων που εξετάστηκε, το αρχαιότε
ρο, ανταποκρίνεται στις ανάγκες μίας συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής, που προέρ
χεται από το θρίαμβο της Ορθοδοξίας επί της εικονομαχίας το 843 και από τις ανάγκες

17. Για to πρόβλημα των Αθίγγανων, βλ. J. Starr, An Eastern Christian Sect: The Athinganoi,
Harvard Theological Review 29 (1936), 93-106 και G. Soulis, The Gypsies in the Byzantine Empire and the
Late Middle Ages, DOP 15 (1961), 141-165.
18. PC 140, 124A 10-15.
19. Βλ. A.-Th. Khoury, Les thélogiens byzantins et l'Islam. Textes et auteurs (VIIIe-XHe siècles),
Louvain-Paris 1969, 186-187 και J. Meyendoff, Byzantine Views of Islam, DOP 18 (1964), 113-132.
20. Η αναίρεση ίου Κορανίου από ιον Νικήτα (PG 105) στις αρχές του 9ου αι. είναι στη βάση της
χριστιανικής αντιισλαμικής πολεμικής μέχρι το 13ο αι.
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να αντιμετωπίσει τη διάδοση των αιρέσεων, όπως αυτές των Παυλικιανών, Αθίγγανων
και την αύξηση του προσηλυτισμού των Εβραίων και των Μουσουλμάνων.
Β. Πρόσφατα είδη αποκήρυξης
Μαζί με αυτό τον πυρήνα ειδών αποκήρυξης τα χειρόγραφα της Βιέννης και του
Τορίνου παρουσιάζουν άλλες συλλογές αναθεμάτων που αναφέρονται στους Αρμενί
ους, τους Ιακωβίτες και τους Βογομίλους.
Αρμένιοι
Στο Χρονικό του Ματθαίου Εδέσσης21 αντανακλώνται οι προσπάθειες του Κων
σταντίνου Δούκα ( 1066) για να ξαναβαπτισθούν οι Αρμένιοι σύμφωνα με τη βυζαντι
νή ιεροτελεστία. Η βυζαντινή επέκταση προς ανατολάς, κυρίως προς την Καππαδοκία,
είχε ως αποτέλεσμα μία μεγαλύτερη παρουσία ανατολικών μονοφυσιτικών μειονοτή
των στην αυτοκρατορία, που έθεταν σε κίνδυνο την εκκλησιαστική και δογματική
ομοιογένεια των προηγούμενων αιώνων. Τη σχετικά ανεκτική περίοδο του Βασιλείου
Β' ακολούθησε η σκληρή περίοδος του Ρωμανού Αργυρού (1030). Η προσάρτηση στο
Βυζάντιο του βασιλείου του Ανίου (1045), που αποτέλεσε το θέμα Ιβηρίας, ανάγκασε
να λυθεί πολιτικά μία για πάντα το θρησκευτικό πρόβλημα των Αρμενίων. ΓΓ αυτό εί
ναι λογικό να σκεφτούμε, ότι αυτή η συλλογή αναθεμάτων είχε συνταχθεί εκείνα τα
χρόνια, κατά το 1060, όταν διατάσσεται η ένωση μεταξύ των Βυζαντινών και των
Αρμενίων. Το εισαγωγικό μέρος της ιεροτελεστίας παρουσιάζει παρεμφερή δομή με τα
αντιεβραϊκά είδη αποκήρυξης, με ρητές αποκηρύξεις στις αιρετικές δοξασίες των
Αρμενίων και στα ήθη και έθιμα, όπως οι νηστείες, οι γιορτές, οι προσευχές, η τροφή,
κ.λπ. Το δογματικό τμήμα επιβάλλει τον όρκο στο σύμβολο της Νίκαιας, με φανερά
αντιμονοφυσιτική πρόθεση και την αποδοχή των Επτά Συνόδων. Στα καθαυτό ανα
θέματα δίνεται έμφαση στην τήρηση του τριαδικού χριστολογικού δόγματος, στο ζή
τημα των εικόνων, των νηστειών, της αγίας κοινωνίας και των εορτών του Ευαγγελι
σμού και των Χριστουγέννων.
Ιακωβίτες
Η αποκηρυκτική διατύπωση για τους Ιακωβίτες διατηρεί μία στενή σχέση με την
αποκήρυξη που προορίζεται για τους Αρμενίους, αλλά παρουσιάζει αρκετές ασυναρ
τησίες στα αναθέματα που, σε μεγάλο βαθμό, έχουν ποικίλη προέλευση. Παραδείγ
ματος χάριν, μία ομάδα αναθεμάτων αρχίζει με το εϊ τις, άλλη με το τοίς ανάθεμα και

21. Ε. Dalaurier, Chronique de Matthieu d'Édesse (962-1136) avec la continuation de Grégoire le
prêtre, Paris 1858.
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η Λειτουργία που ακολουθεί τον όρκο αντιμονοφυσιτικής πίστης αντιγράφει το τέλος
της αποκήρυξης για τους Αρμενίους. Το σύνολο αυτών των αντιιακωβιτικών αναθεμά
των, λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζει με τα αντιβογομιλικά αναθέματα, χρονο
λογείται στο δεύτερο μισό του 11ου και στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα.
Boy όμιλοι
Η αποκηρυκτική διατύπωση για τους Βογομίλους αποτελείται, επίσης κατά τρό
πο ετερογενή, από διάφορους συνδυασμούς αναθεμάτων. Περιέχει καθαυτό αντιβο
γομιλικά άρθρα, άρθρα κατά του Θεοδώρου των Βλαχερνών, αντιμανιχαϊκά άρθρα και
ένα μεμονωμένο αντιμασσαλιανό άρθρο. Η ανάλυση του περιεχομένου22 παρουσιά
ζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των πολυάριθμων αιρέσεων, όπως των Εγκρατιτών,
Επευχιτών, Μαρκιωνιστών, Μασσαλιανών, Ενθουσιαστών κ.ά., που έχουν στο σύνο
λο τους σχέση με τους Βογομίλους και ως εκ τούτου περιπίπτουν, ως δυιστικές, στα
ίδια λάθη με τους αρχαίους Μανιχαίους. Η παρουσία των αναθεμάτων κατά Θεοδώ
ρου των Βλαχερνών, ο οποίος καταδικάστηκε το 1085, και των αντιβογομιλικών άρ
θρων, που συντάχθηκαν μετά τη δίκη του Βασιλείου, κατά το 1099, μας επιτρέπουν να
ορίσουμε ένα terminus post quem. Όμως υπάρχει ένα αξιοσημείωτο στοιχείο το οποίο
αφορά τις περιπτώσεις όπου παραστρατούν εκ νέου, και τότε η προβλεπόμενη ποινή
δεν είναι η πυρά23 αλλά η ισόβια εξορία. Εξάλλου, φαίνεται ότι οι οδηγίες για μερικές
από τις πρακτικές των αιρετικών εμπνέονται από την επιστολή του Ευθυμίου Περιβλέ
πτου24 και η ομοιότητα μερικών χωρίων της εισαγωγής με χωρία συνοδικών πρακτικών
του 1143 μας κάνει να σκεφτούμε ότι ένα τμήμα του κειμένου ανάγεται στην εποχή
του πατριάρχη Μιχαήλ Β' Οξίτη (1143-1146), που συμπίπτει με την επιδείνωση της κα
ταπίεσης των Βογομίλων25.
Οι αποκηρυκτικές διατυπώσεις για Αρμενίους, Ιακωβίτες και Βογομίλους ανάγο
νται στο σύνολο τους στην περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ του 11ου και του 12ου
αιώνα. Η σύνταξη αυτών των κειμένων, αν και εμπνέεται τυπικά από τα πρότυπα του
αρχαίου corpus αναθεμάτων, παρουσιάζει ένα ανομοιογενές αποτέλεσμα, με πολλές
αντιφάσεις, που διαταράσσουν τη συνέχεια του συνόλου των αρχαιότερων ιεροτελε
στιών για την αποδοχή των αιρετικών και των αποστατών στην Εκκλησία. Αυτό οφεί
λεται σε μεγάλο βαθμό στη διαφορά ιστορικής πραγματικότητας και συνθηκών μετα
ξύ των αρχαίων και νεότερων αιρέσεων. Το αρχαίο corpus, λόγω της «επίσημης» προ
έλευσης του, είναι πληρέστερο και έχει μία συστηματική και οργανωμένη μορφή. Αντί-

22. Βλ. Eleuteri - Rigo, Eretici, 69 και 122-135.
23. ΒΛ. Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς(έκδ. Leib), XV, 10.3.
24. PG132, 1155-1217.
25. Δίκες κατά του Λεονπ'ου, Κλήμεντος και Νήφωνος.
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θετά, το νέο corpus είναι συγκεντρωτικό, δηλαδή, οι τύποι αποκηρύξεων και τα ανα
θέματα φαίνεται ότι προστίθενται μεμονωμένα. Το μεγάλο ενδιαφέρον που παρου
σιάζουν οι συλλογές, που παραδίδονται μέσω των χειρογράφων της Βιέννης και του
Τορίνου, συνίσταται στο γεγονός, ότι και οι τρεις συγκεντρώνουν και τα δύο corpora
και αποτελούν μία ουσιαστική μαρτυρία για να κατανοήσουμε το βαθμό ισχύος της εκ
κλησιαστικής καταστολής της θρησκευτικής αποστασίας, αίρεσης και αλλοπιστίας στο
Βυζάντιο, το 13ο αιώνα, περίοδο της αντιγραφής των προαναφερθέντων κωδίκων.

Π. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΚΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΑΤΩΝ *

Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1310, στην Αγία Σοφία, που ήταν γεμάτη από στίφος
άπειρο, ξεκίνησε μια παράξενη τελετή1. Ντυμένο με αρχιερατικά ενδύματα, το λείψα
νο του πατριάρχη Αρσενίου είχε τοποθετηθεί στον άμβωνα. Μετά τον αυτοκράτορα
Ανδρόνικο Β' που ανέγνωσε χρυσόβουλλο με το οποίο αποκαθιστούσε την ομόνοια
της Εκκλησίας2, ο πατριάρχης Νήφων (1310-1314) ανήλθε στον άμβωνα, στάθηκε
μπροστά από το λείψανο και εξεφώνησε ώς εκ του 'Αρσενίου δήθεν συγχώρησιν
απαντι τω λαω3. Έτσι τέθηκε τέλος στη διαμάχη των Αρσενιατών με την επίσημη

* Συντομογραφίες
Γρηγ.: Nikephoros Gregoras, Byzantina Historia, έκδ. L. Schopen, Βόννη 1829.
Γρηγορίου του Κυπρίου, Επιστολαί: Σ. Ευστρατιάδης, Τοϋ σοφότατου καί λογιότατου καί οικουμενικού πα
τριάρχου, κυροϋ Γρηγορίου του Κυπρίου, Επιστολαί, Εκκλησιαστικός Φάρος 1 (1908), 2 (1908), 3
(1909), 4(1909), 5(1910).
Dölger, Regesten: F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453, 3. teil:
Regesten von 1204-1282, β' έκδοση P. Wirth, Μόναχο 1977. 4. teil: Regesten von 1282-1341, Μό
ναχο - Βερολίνο 1960.
Laurent, La fin du schisme: V. Laurent, Les grandes crises religieuses à Byzance: La fin du schisme arsénite,
Bulletin de la Section Historique de l'Académie Roumaine 26/2 (1945), 225-313.
Laurent, Regestes: V. Laurent, Les actes des patriarches, fase. IV, Les regestes de 1208 à 1309, Παρίσι 1971.
Παχυμ. A, Β: Georgius Pachymeres, De Michaele Paleologo, έκδ. I. Beker, Βόννη 1835 = A. Failler,
Georges Pachymérès, Relations historiques, édition et notes par..., traduction française par V.
Laurent, (CFHB XXIV/2), Παρίσι 1984 (= A). Georgius Pachymeres, De Andronico Paleologo, έκδ.
I. Beker, Βόννη 1835 (= Β).
PLP. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, Βιέννη 1976 κ.ε.
Συκουτρής, Περί το σχίσμα (1), (2), (3): Ι. Συκουτρής, Περί το σχίσμα τών 'Αρσενιατών, 'Ελληνικά 2
(1929), 267-332 (= 1), 3 (1930), 15-44 (= 2), 5 (1932), 107-126 (= 3).
Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses: R. E. Sinkewicz, A critical edition of Anti-Arsenite Discourses of
Theoleptos of Philadelphia, Medieval Studies 50 (Τορόντο 1988), 46-95.
1. Την τελετή περιγράφει ο πατριάρχης Νήφων στην εγκύκλιο του: Laurent, La fin du schisme, 308309, και ο Γρηγοράς, Α', 262, πρβλ. Laurent, Regestes, αρ. 2004.
2. Dölger, Regesten, αρ. 2323 = Laurent, La fin du schisme, 297-302.
3. Laurent, Regestes, αρ. 2002 = Laurent, La fin du schisme, 303-304.
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Εκκλησία. Ωστόσο, και από τις δύο πλευρές υπήρχαν και κάποιοι που ήταν αντίθετοι
με το συμβιβασμό4. Ένας από αυτούς ήταν και ο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Θεόλη
πτος, που αποκόπηκε από την επίσημη Εκκλησία και συνέχιζε να θεωρεί τους Αρσενιάτες σχισματικούς5.
Ο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Θεόληπτος στάθηκε αποφασιστικός αντίπαλος
στο κίνημα των Αρσενιατών. Γύρω στο 12986, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β ' είχε
στείλει στη Μικρά Ασία επικεφαλής των βυζαντινών στρατευμάτων τον Ιωάννη Ταρχανειώτη, μια ηγετική μορφή των Αρσενιατών. Η επίσημη Εκκλησία αντέδρασε: ο πα
τριάρχης Ιωάννης IB' Κοσμάς (1294-1303), μη δεχόμενος να έχει δημόσιο αξίωμα
κάποιος που δε συμφωνούσε με την επίσημη Εκκλησία, με υπόμνημα στον αυτοκρά
τορα, κατηγόρησε τον Ταρχανειώτη για ασέβεια7. Όμως, η πρωτοβουλία του δεν ήταν
αποτελεσματική, δεν κατόρθωσε να παραμεριστεί ο αρσενιάτης στρατηγός. Αντίθετα,
ο ιεράρχης της Φιλαδέλφειας Θεόληπτος πέτυχε να εισακουστεί από τον αυτοκράτορα,
μη διστάζοντας να χρησιμοποιήσει την κεφαλαιώδη για τις περιστάσεις αυτές κατηγο
ρία. Πράγματι, ο Θεόληπτος κατηγόρησε τον Ταρχανειώτη ότι ετοίμαζε επανάσταση.
Έτσι, ο Ανδρόνικος ανακάλεσε τον Ταρχανειώτη και διέταξε τη φυλάκιση του8.
Στις αντιαρσενιατικές δραστηριότητες του μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Θεόλη
πτου εντάσσονται και δύο ομιλίες9. Η πρώτη φέρει τον τίτλο öu δεϊφεύγειν τους άποσχιζομένους τών ορθοδόξων χριστιανών, προσεδρεύειν δε τοις θείοις ναοϊς, υπείκειν
δε τοις άρχιερεύσι και τους λειτουργούς...10. Η δεύτερη ομιλία έχει τον τίτλο Λόγος
λαληθείς προς το κατά Φιλαδέλφειαν χρισηανικώτατον πλήρωμα, επαίνων... τους εν
τη εκκλησία σχολάζοντας, ...ελέγχων δε αμα και παρακαλών προς έπιστροφήν τους

4. Ο Γρηγοράς ( Α ', 262) επισημαίνει ότι οι Αρσενιάιες που δεν έλαβαν θέση στην ιεραρχία, που δεν
έγιναν ηγούμενοι ή που δεν εξασφάλισαν κάποια ετήσια πρόσοδο, μετά από λίγο, όπερράγησαν της ομο
νοίας καί ε'ισί ταϊς προτέραις αύθις εμμένοντες ίδιοτροπίαις καί σχίσμασιν.
5. J. Gouillard, Après le schisme Arsénite, la correspondance inédite du Pseudo-Jean Chilas, Bulletin
de la Section Historique de l'Académie Roumaine 25/2 (1944), 174-212, 188-190' V. Laurent, Les crises
religieuses à Byzance, Le schisme antiarsénite du métropolite de Philadelphie, Théolepte (t circa 1324), REB
18 (1960), 45-54. Για το Θεόληπτο: PLP, αρ. 7.509 και πλέον ενημερωμένο: Α. C. Hero, Theoleptos of
Philadelphia (ca. 1250-1329): From Solitary to Activist, S. Curcic - Doula Mouriki, The Twilight of Byzantium.
Aspects of Cultural and Religious History in the Late Byzantine Empire, Princeton - N. Jersey 1991, 27-38.
6. Ο Συκουτρής, Περί το σχίσμα (1), 292, χρονολογεί 1297. Ο Laurent, Regestes, αρ. 1573, χρονο
λογεί τα γεγονότα το 1298-1299.
7. Laurent, Regestes, αρ. 1573· πρβλ. και Παχυμ. Β', 281.
8. Παχυμ. Β', 258· πρβλ. 271. Για την αποστολή του Ταρχανειώτη στη Μικρά Ασία: M. C. Bartusis,
The late byzantine Army. Arms and society, 1204-1453, Φιλαδέλφια 1992, 75-76.
9. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 52-94' πρβλ. S. Salaville, Deux documents inédits sur les
dissensions religieuses byzantines entre 1275 et 1310, REB 5 (1947), 116-136.
10. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 52.
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άποστρεφομένους τήνκοινωνίαν των ορθοδόξων και τους εκκλησίας χωριζόμενους11.
Και από τους δύο τίτλους, είναι φανερό ότι ο λόγος του ιεράρχη γινόταν αντιληπτός
να κινείται σε δύο άξονες: α) στην υποταγή των πιστών στους κληρικούς και β) στην
αντιπαλότητα στους άποσχιζομένους ή χωριζόμενους από την επίσημη Εκκλησία, δη
λαδή τους Αρσενιάτες. Οι ομιλίες του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο
συγγραφέας τους, αντίθετα με τους θεολογούντες οπαδούς και αντιπάλους του κινή
ματος των Αρσενιατών12, δε χρησιμοποιεί τα ιστορικά προηγούμενα, τις σχολαστικές
αναλύσεις των γραφών και τους κανόνες προκειμένου να δείξει πως ό,τι πρεσβεύει εί
ναι σύμφωνο με την παράδοση της Εκκλησίας. Ο λόγος του Θεόληπτου, που είναι κή
ρυγμα στους πιστούς, αποσκοπεί στη συνολική αντιμετώπιση των Αρσενιατών. Δυ
στυχώς, δεν έχει σωθεί ανάλογο προπαγανδιστικό κείμενο των Αρσενιατών, που θα
επέτρεπε τη σύγκριση. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η ανακοίνωση αυτή δεν αναφέ
ρεται στη θρησκευτική πίστη του Θεόληπτου, αλλά στην ιδεολογία του, σε μια προ
σπάθεια διερεύνησης της θέσης που κατέχει σ' αυτήν η ανοχή.
Η διαμάχη μεταξύ της επίσημης Εκκλησίας και των Αρσενιατών, όπως είναι γνω
στό, κράτησε περίπου μισό αιώνα. Οι δύο αντιλήψεις που συγκρούστηκαν δεν ανα
φέρονταν σε δογματικές διαφορές. Η διαμάχη αφορούσε, κατά κύριο λόγο, το προ
σωπικό της Εκκλησίας. Σχηματικά, η ηγεσία του κινήματος των Αρσενιατών, που ήταν
στην πλειονότητα τους μοναχοί και μέλη του κατώτερου κλήρου, θεωρούσαν την ηγε
σία της Εκκλησίας, ιεράρχες και πατριαρχικό κλήρο, ως έκπτωτη και παράνομη, γιατί
συνέπραξε στην απομάκρυνση του πατριάρχη Αρσενίου από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ
Η ' Παλαιολόγο (1264) και γιατί αποδέχθηκε την ένωση των Εκκλησιών που ενήργη
σε ο ίδιος αυτοκράτορας (1274). Έτσι, με το σύνθημα μη αψη, μηδέ θίγης, δηλαδή
προτρέποντας τους πιστούς να αποφύγουν κάθε επαφή με την επίσημη Εκκλησία, οι
οπαδοί του πατριάρχη Αρσενίου δημιούργησαν μια παράλληλη Εκκλησία, στην οποία
ο λαός προσχώρησε, αντιμετωπίζοντας την σαν κίνημα πολιτικής αντιπολίτευσης. Οι
λατρευτικές υποχρεώσεις των πιστών, που οι Αρσενιάτες είχαν αναλάβει να ενεργούν,
δημιουργούσαν μία ξεχωριστή θρησκευτική, ίσως και πολιτική, κοινότητα. Από την
άλλη, η ηγεσία της επίσημης Εκκλησίας, που την αποτελούσαν τα μέλη της ιεραρχίας
και ο πατριαρχικός κλήρος, προβάλλοντας το βασικό αξίωμα ότι εκτός της Εκκλησίας
δεν υπάρχει σωτηρία, πρέσβευαν, όχι μόνον ότι ήταν οι μόνοι αρμόδιοι να την διευ
θύνουν, ως μέλη θεσμοθετημένων σωμάτων, αλλά και πως αποτελούσαν τη μόνη πη
γή νομιμότητας.

11. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 66.
12. Η εκατέρωθεν επιχειρηματολογία της διαμάχης έχει διασωθεί σε αρκετά κείμενα και εξετάζεται
στο πόνημα μου: Το κίνημα ιών 'Αρσενιατών (1261-1310), Ιδεολογικές διαμάχες την εποχή των πρώτων
Παλαιολόγων, Αθήνα 1999.
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Βασικό πρόβλημα είναι η χρονολόγηση των δύο ομιλιών του Θεόληπτου. Τίπο
τα από το περιεχόμενο τους δεν επιτρέπει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την εποχή
που γράφτηκαν. Πάντως, πρέπει να ήταν μια περίοδος όξυνσης των σχέσεων ανάμε
σα στην επίσημη Εκκλησία και τους Αρσενιάτες. Γνωρίζουμε δύο τέτοιες περιόδους.
Η πρώτη, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, ήταν η εποχή της πατριαρχίας του
Γρηγορίου του Κυπρίου (1283-1289). Η δεύτερη ήταν η περίοδος της β' πατριαρχίας
του Αθανασίου Α' (1289-1293, 1303-1309), ο οποίος με εγκύκλιο του κήρυξε τον
πόλεμο κατά των Αρσενιατών13. Αν και κάποια στοιχεία της διαμάχης θα ταίριαζαν στη
δραστηριότητα των Αρσενιατών την εποχή του Αθανασίου, η δράση τους όπως την
περιγράφει ο Θεόληπτος αναπτύχθηκε επί της πατριαρχίας του Γρηγορίου του Κυπρί
ου. Πέρα από την πιθανή χρονολόγηση, η παράθεση της δραστηριότητας των Αρσε
νιατών επιτρέπει και να κατανοήσουμε την ουσία της αντιπαράθεσης.
Ο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Θεόληπτος, περιγράφοντας την κατάσταση που
επικρατεί στην Εκκλησία, τονίζει ότι οι Αρσενιάτες εισέρχονται είς πόλεις καί χώρας
και προτρέπουν τους πιστούς να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, να μη υποτάσσονται
στους ποιμένες της και τους παραινούν να απέχουν από τη θεία κοινωνία και τα άλλα
μυστήρια. Όσοι αποδέχονται τη διδασκαλία τους, σύμφωνα με το Θεόληπτο, δε δέ
χονται τις ιερουργίες από τους ιερείς, με αποτέλεσμα να μένουν αβάπτιστα παιδιά, γέ
ροι ακοινώνητοι πριν το θάνατο, κ.λπ. Ο Θεόληπτος αναφέρει ότι η διδασκαλία των
Αρσενιατών φθάνει να διχάσει ακόμη και ανδρόγυνα14. Όσον αφορά τον κλήρο, ο
Θεόληπτος τονίζει ότι οι Αρσενιάτες καθαιρούν τους άξιους ιερείς και ονομάζουν ιε
ρείς μόνον τον εαυτό τους, θεωρώντας την ιεροσύνη κληρονομιά τους15. Υπάρχει ένα
σημείο στο λόγο του Θεόληπτου που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής· ο ιεράρχης διαπι
στώνει πως ο λαός είχε χωριστεί σε ομάδες, ότι δεν είναι μόνον οι Αρσενιάτες που
έχουν οπαδούς, που αποτελούν ένα ξεχωριστό στρατόπεδο- είς πολλά τμήματα ... και
είς διαφόρους συνάξεις, η μάλλον παρατάξεις, ..., καί διαφόρων αρχηγών όνόμασιν
άσέμνως σεμνύνεσθαι καί εκ πολλών ηγεμόνων κατονομάζεσθαι. Ό μέν γαρ λέγει
ou του δείνα ειμί πατριάρχου' ό δε του δείνα άλλος του τούτου άρχιερέως, έτερος
εκείνου' καί ούτω μερίζεται ό αμέριστος καί είς Χριστός16.
Σε δύο γράμματα του πατριάρχη Γρηγορίου του Κυπρίου, με τελικό αποδέκτη
τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο, διακρίνουμε μια σύμπτωση περιγραφής της δράσης
των Αρσενιατών με αυτή που δίνει ο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. Στα γράμματα του
πατριάρχη, που γράφτηκαν στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 1284, η μέθοδος

13. Laurent, Regestes, αρ. 1589, 1595, 1737, 1738.
14. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 54.
15. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 78.
16. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 76.
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προπαγάνδας των Αρσενιατών εμφανίζεται πιο συγκεκριμένη. Στο πρώτο γράμμα, ο
πατριάρχης, που παρουσιάζει τα πράγματα στην πρωτεύουσα ταραχών, ...θορύβων
και Ιλίγγων μεστά, βεβαιώνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, ή πλείστη
μοίρα τών δημοτών, πρόσκειται στο κίνημα των Αρσενιατών. Οι Αρσενιάτες, γράφει
ο πατριάρχης, συγκεντρώνονται στους δημόσιους χώρους σε όλη την πόλη και με
απόλυτη ελευθερία βρίζουν τους ιθύνοντες και όσους δε θέλουν να τους ακολου
θήσουν και προπαγανδίζουν τις απόψεις τους κατά της επίσημης Εκκλησίας. Οι
Αρσενιάτες επιβάλλουν την πνευματική καθοδήγηση τους. Όταν κάποιος είναι
ασθενής, τον φροντίζουν, ακόμη και παρά τη θέληση του. Όταν κάποιος πεθάνει
χρησιμοποιούν τους ιερείς τους, τους ψάλτες τους, ακόμη και τους νεκροθάφτες
τους, για να του εξασφαλίσουν ευσεβή και όρθόδοξον θάνατο ώστε, όπως λένε
στους πιστούς, μη τη κακοπιστίρ συντελεσθώσι. Όσον αφορά την προσχώρηση του
κατώτερου κλήρου στο κίνημα των Αρσενιατών, ο πατριάρχης τονίζει ότι είναι μαζι
κή, οι ιερείς εγκαταλείπουν την επίσημη Εκκλησία και περνούν με το μέρος τους,
επειδή, όπως λέει, οι πιστοί πληρώνουν καλά για τις ιερουργίες και έτσι μπορούν να
κερδίζουν περισσότερα17. Το δεύτερο γράμμα του πατριάρχη Γρηγορίου αναφέρεται
στη δράση ενός αρσενιάτη μοναχού, του Ιγνατίου του Παφλαγόνα, και δείχνει ανά
γλυφα τον τρόπο που ενεργούσαν οι Αρσενιάτες. Ο Ιγνάτιος ελευθέρως άφιστά
όσους αν δύναιτο της εκκλησίας, τού βαπτισμού, τού αγιασμού, τών πάντων οϊς τελούμεθα και χριστιανός τις είναι και χαρακτηρίζεται. Με άλλα λόγια, ο Ιγνάτιος όχι
μόνον προσηλύτιζε τους πιστούς, αλλά και δεν αναγνώριζε τις ιερουργίες των κλη
ρικών της επίσημης Εκκλησίας18.
Όπως είδαμε, ο μητροπολίτης της Φιλαδέλφειας κάνει λόγο για διάσπαση των πι
στών Εκκλησίας σε παρατάξεις και μάλιστα παρατάξεις αντιμαχόμενων οπαδών των πα
τριαρχών. Ο Θεόληπτος αναφέρεται στη διαμάχη των Αρσενιατών με τους Ιωσηφίτες.
Η διαμάχη, που οι ρίζες της βρίσκονται στην περίοδο της ένωσης των Εκκλησιών, ανα
πτύχθηκε μετά την αποκατάσταση της ορθοδοξίας από τον Ανδρόνικο και κορυφώθη
κε μετά τη σύνοδο που συνήλθε στη Λάμψακο το β ' εξάμηνο του 1284 και της οποίας
οι λεπτομέρειες δεν είναι δυνατό να συζητηθούν εδώ19. Στη σύνοδο αυτή, στην οποία
προήδρευσε ο αυτοκράτορας, απορρίφτηκαν ως αβάσιμες οι κατηγορίες των Αρσενια
τών κατά του τέως πατριάρχη Ιωσήφ και αποφασίστηκε η «αγιοποίηση» του20. Στη σύ-

17. Laurent, Regestes, αρ. 1474 = Γρηγορίου του Κυπρίου, Επιστολαί, 12-13, αρ. 132.
18. Laurent, Regestes, αρ. 1479 = Γρηγορίου του Κυπρίου, Επιστολαί, 291, αρ. 124. Για τον Ιγνάτιο,
βλ. PLP, αρ. 29.458.
19. Ας σημειώσουμε μόνον όχι, κατά πάσα πιθανότητα, ο Θεόληπτος πρέπει να έγινε, ταυτόχρονα
με άλλους, μητροπολίτης Φιλαδέλφειας πριν τη σύγκληση της συνόδου.
20. Dölger, Regesten, αρ. 2323 = Laurent, Regestes, αρ. 1461.
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νοδο φάνηκε να επικρατούν ιδεολογικά οι Ιωσηφίτες, πράγμα που προκάλεσε τη μή
νη των Αρσενιατών. Η όξυνση της διαμάχης διατηρήθηκε έως τα τέλη του 1285, οπό
τε και έφθασε στο αποκορύφωμα της21. Τότε, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος, για να οι
κειοποιηθεί κάποιους Αρσενιάτες, αποφάσισε τη μετακομιδή του λειψάνου του πα
τριάρχη Αρσενίου στην Κωνσταντινούπολη. Η μετακομιδή θεωρήθηκε ως η επικράτη
ση του Αρσενίου επί του Ιωσήφ, δεδομένου ότι ό yàp ως αδίκως έκβληθείς επί την
προτέραν τιμήν αναγόμενος είχε δηλούν εντεύθεν τον Ιωσήφ επιβήτορα22. Όμως, η
μετακομιδή ήταν ακόμη περισσότερο ένα αποφασιστικό γεγονός στην ιδεολογική
διαμάχη των οπαδών των δύο πατριαρχών ίνα τιμή μεν ίσως τοις Άρσενιάταις τουτί
κατασταίη λαμπρά, λανθάνουσα δε τοις Ίωσηφίταις αισχύνη23. Η μετακομιδή του λει
ψάνου του Αρσενίου αποτέλεσε ταυτόχρονα και το τέλος μιας σημαντικής περιόδου
στην ιστορία του κινήματος των Αρσενιατών. Πράγματι, μετά τη μετακομιδή, ο χαρα
κτήρας του κινήματος αλλάζει" το κύριο μέλημα των αρσενιατών μοναχών γίνεται η
επίτευξη συμφωνίας για την ενσωμάτωση τους στην ιεραρχία της επίσημης Εκκλησίας.
Έτσι, αν και συνεχίζει να υφίσταται, το κίνημα των Αρσενιατών δεν εμπλέκεται πλέ
ον τόσο έντονα στην καθημερινότητα των πιστών. Αν δεχτούμε ότι οι δύο λόγοι του
Θεόληπτου που περιγράφουν τη δράση των Αρσενιατών αναφέρονται στην ίδια συ
γκυρία με τα πατριαρχικά γράμματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η σύνταξη τους έγι
νε μετά τη σύνοδο της Λαμψάκου και πριν από τη μετακομιδή των λειψάνων του
Αρσενίου στην Κωνσταντινούπολη. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιθανόν οι ομιλίες του
Θεόληπτου να εντάσσονται χρονικά στην περίοδο που αρχίζει στο β ' εξάμηνο του
1284 και λήγει περί τα τέλη του 1285.
Ο λόγος του ιεράρχη της Φιλαδέλφειας, σε ένα πρώτο επίπεδο, οδηγεί στο δια
χωρισμό ανάμεσα στις αξίες και τις απαξίες, φορτίζοντας αρνητικά τους Αρσενιάτες.
Οι Αρσενιάτες περιγράφονται ως φίδια και λύκοι, ζώα που έχουν ως στόχο να ξεγε
λάσουν τον άνθρωπο24. Παράλληλα, επιστρατεύονται μια σειρά από επίθετα όπως
απατεώνες, ψευδοδιδάσκαλοι, φιλήδονοι, φιλάργυροι, κενόδοξοι υβρισταί, πλήκται,
φιλόνικοι, μνησίκακοι και παντελώς μαινόμενοι για να σχηματοποιήσουν την ενδη
μούσα στους Αρσενιάτες κακία. Οι Αρσενιάτες, που στην πλειονότητα τους ήταν μο
ναχοί, χαρακτηρίζονται ως την εύλάβειαν ύποκρινόμενοι και σχήμα πτώχειας περικεί-

21. 0 Παχυμέρης παρουσιάζει m μειακομιδή ως ικανοποίηση αιτήματος των Αρσενιατών που είχαν
υποταχθεί στην επίσημη Εκκλησία κατά τη σύνοδο του Αδραμυπίου, που άρχισε τον Απρίλιο του 1284:
Παχυμ. Β', 83 κ.ε. Και ο Νικηφόρος Γρηγοράς, Α', 167, την παρουσιάζει ως αίτημα των Αρσενιατών που
ικανοποίησε ο αυτοκράτορας.
22. Παχυμ. Β', 83.
23. Γρηγ. Α', 167.
24. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 54.
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μενοι. Η διδασκαλία των αποστατών καί σπαρακτών, δηλαδή των Αρσενιατών, χαρα
κτηρίζεται θολερά, δολερά και άτοπος25.
Ωστόσο, διαβάζοντας τα δύο κηρύγματα, είναι σαφές ότι ο δημόσιος λόγος του
Θεόληπτου δεν είναι απλά ένα κατηγορητήριο, αποτελεί ένα ιδεολογικό σύστημα με
βασικές κατηγορίες τη συμπερίληψη ή την απόρριψη. Ο Θεόληπτος, ως αντίδοτο στην
διαπίστωση της διάσπασης του σώματος των πιστών, προβάλλει το πρότυπο της ενό
τητας της Εκκλησίας, όπου δεν υφίσταται καμιά άλλη εξουσία εκτός από αυτή του Χρι
στού. Η πρώτη ομιλία του αρχίζει αναφέροντας ότι ο Χριστός, μετά την ανάσταση, εμ
φανίστηκε μόνον στους αποστόλους ενώ ήταν αθέατος στους Ιουδαίους. Πρόκειται
για το βασικό μοντέλο που επαναλαμβάνεται και πάνω στο οποίο στηρίζεται ο λόγος
του για τη συμπερίληψη των πιστών της επίσημης Εκκλησίας και τον αποκλεισμό
όσων ήταν αντίθετοι σε αυτήν. Το παράδειγμα του Χριστού που διαχωρίζει επανα
λαμβάνεται και για τη μέλλουσα κρίση, όπου πάλι υπάρχουν οι «σεσωσμένοι», σε
αντίθεση με τη συνάθροιση των αμαρτωλών26.
Μια σειρά από κοινοτυπίες για τη θυσία του Χριστού αποτελούν τη βάση για να
υποστηρίξει ότι ο ιδρυτής του Χριστιανισμού μίαν εθετο εκκλησίαν τη πίστει καί τω
φρονήματι27. Στην πράξη, για τον πιστό, αυτό σημαίνει την παρουσία στους τόπους
λατρείας και τη συμμετοχή στις ιεροτελεστίες. Έτσι, ο Θεόληπτος αντιπαραθέτει τους
πιστούς στους Αρσενιάτες που, από υπεροψία, αποφεύγουν τους ναούς και περνούν
την ώρα τους στις αγορές, στα θέατρα, στις πανηγύρεις, στα καπηλεία, και στα άλλα
πονηρά καταστήματα {επιτηδεύματα). Βέβαια, στο γεγονός της μιας και μοναδικής
Εκκλησίας, ο Θεόληπτος θα έβρισκε σύμφωνους τους Αρσενιάτες, οι οποίοι μάλιστα
τόνιζαν πως αυτή είναι ανεπίδεκτος πάσης αφέσεως καί παντός ακανόνιστου ρυπάσματος28. Ωστόσο, δεδομένης της στάσης της ηγεσίας της επίσημης Εκκλησίας, απαι
τούσαν να τηρηθεί ακριβώς η νομιμότητα και προέτρεπαν τους οπαδούς τους να μην
έχουν καμιά επαφή με αυτήν. Έτσι, ο ιεράρχης της Φιλαδέλφειας, κατηγορώντας τους
Αρσενιάτες πως με υποκρισία άκρίβειαν άντιποιούμενοι καί υπέρ ευσέβειας αγωνιζό
μενοι29 αναστατώνουν την κοινωνία, υιοθετεί ένα σύνθημα ανάλογο με το αρσενιάτικο μη αψη, μηδέ θίγης. Ο Θεόληπτος προτρέπει τους πιστούς μη όμιλίαν εχειν μετ'

25. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 70.
26. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 52.
27. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 56.
28. Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολονίας, Α', Πετρούπολη 1891
ανατύπωση Βρυξέλλες 1963, Α', 471-474, ειδ. 473.
29. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 78. Ο Θεόληπτος καλεί τους πιστούς να προσέξουν τοις
λεγομένοις ακριβώς, ότι δηλαδή οι μόνοι αρμόδιοι για να ενεργήσουν το μυστήριο της θείας κοινωνίας εί
ναι οι ορθόδοξοι ιερείς, και αυτό επειδή ταύτα οΰτως έχει καί οΰτως απλανώς φρονούμεν καί πιστεύομεν.
ό.π., 74.
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αυτού, δηλαδή με τον Αρσενιάτη, μη φιλίαν, μη συγκαθεδρίαν30. Με τον τρόπο αυτό,
η διαμάχη ξεπερνά το εσωτερικό της Εκκλησίας, για να καταστεί πρόβλημα κοινωνίας,
που χωρίζεται σε δύο αντίπαλες τάξεις, που η ύπαρξη της μίας σημαίνει τον αποκλει
σμό της άλλης.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι Θεόληπτος, στο δεύτερο λόγο του,
προχωρά στην αντιστροφή του υποκειμένου' δεν είναι πλέον ο ιεράρχης που προτρέ
πει τον αποκλεισμό των Αρσενιατών, αλλά είναι το σώμα των πιστών που παρουσιά
ζεται να τους απορρίπτει. Πράγματι, ο ιεράρχης αφού εκφράσει την αγαλλίαση του για
την αύξηση των ακροατών του, για rò πέλαγος του πλήθους, τους επαινεί για την απο
στροφή, μίσος είναι η λέξη που χρησιμοποιεί, για όσους διαβάλλουν την αλήθεια και
για αυτούς που προσπαθούν να διαστρέψουν τα ορθά φρονήματα. Ο Θεόληπτος δια
βεβαιώνει ότι κατανοεί απόλυτα την αποστροφή τους προς τους σχιζομένους, δηλαδή
τους Αρσενιάτες, που χαρακτηρίζονται ως τα σεσυπότα μέλη που αποκόπτονται από
ένα σώμα φιλάδελφο και ομονοητικό, το σώμα της Εκκλησίας31. Ο Αρσενιάτης, ακό
μη και αν Χριστον ομολογεί καί χριστιανός ονομάζεται καί υπέρ Χρίστου δήθεν αγω
νίζεται, δεν ανήκει στην Εκκλησία32. Πρόκειται για αποστάτες που προσπαθούν να
παρασύρουν τους πιστούς στις αντιλήψεις τους.
Ωστόσο, ο δημόσιος λόγος του ιεράρχη όφειλε να αντιμετωπίσει τη βασική κρι
τική των Αρσενιατών για τη νομιμότητα των χειροτονιών των ιεραρχών και του κλή
ρου μετά την απομάκρυνση του πατριάρχη Αρσενίου. Ο Θεόληπτος, όπως είπαμε, δεν
προσπαθεί να αποδείξει τη νομιμότητα της ιεραρχίας, τη θεωρεί δεδομένη, και επικε
ντρώνει το λόγο του στη ζωή των κληρικών, προσπαθώντας να αποκαταστήσει το σύ
στημα της συνολικής πειθαρχίας που θεμελιώνεται στο λειτούργημα του ιερέα.
Έτσι, πριν ακόμη αναφερθεί στον ιδρυτή της Εκκλησίας, ο Θεόληπτος αναφέρε
ται στον Αδάμ, που δεν ακολούθησε τη θεία εντολή και ώς παραβάτης έκβέβληται33.
Η Εκκλησία είναι ο νέος παράδεισος, όπου καταξιώνεται και νομιμοποιείται η ηγεσία
της. Οι ιεράρχες αποτελούν τα δέντρα - ξύλα από τα οποία οι πρωτόπλαστοι είχαν λά
βει την εντολή να τρώνε- παράδεισος εστίν... ή εκκλησία του θεού... ξύλα δε οι ορθό
δοξοι ποιμένες... παρά ορθοδόξων Ιερέων χειροτονούμενοι και εν ταϊς λαχούσαις
έκκλησίαις πεμπόμενοι καί τιθέμενοι επί τφ διδάσκειν καί καταρτίζειν πάντα χριστιανόν34. Με αυτό τον τρόπο καταξιώνεται και νομιμοποιείται η ηγεσία της επίσημης

30. Βλ. και την προτροπή στους πιστούς τους τοιούτους, δηλαδή τους Αρσενιάτες, άποστρέφεσθαι
έως ότου επιδείξουν μετάνοια και επιστρέψουν στην Εκκλησία.
31. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 68.
32. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 74.
33. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 56.
34. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 58.
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Εκκλησίας. Ο λόγος του Θεόληπτου στρέφεται πλέον γύρω από ένα μοτίβο, την υπο
ταγή στην ιεραρχία- ύποτάγηθι ιφ δοθέντι σοι ποιμένι, οίκειώθητι τφ θεφ δι' αύτοΰ,
θεράπευσον Χριστον δια της εις αυτόν τιμής...35. Η καταξίωση των ιεραρχών θεμελιώ
νεται και στη γνωστή διαδοχή των αποστόλων και νομιμοποιείται από το μεσολαβη
τικό ρόλο τους ανάμεσα στους πιστούς και στο θείο. Εκτός από τον ιερέα που είναι
δεκτός από τον ποιμένα του, γιατί βέβαια υπάρχουν και οι αρσενιάτες ιερείς, κανένα
άλλο πρόσωπο δεν έχει ένα πραγματικό και αντικειμενικό δικαίωμα να παρέχει έγκυ
ρες ιερουργίες36. Κατά συνέπεια, οι τελετές και οι ιερουργίες που παρέχουν οι Αρσε
νιάτες είναι άκυρες. Στην πρώτη ομιλία ο Θεόληπτος θα προτρέψει τον πιστό- δράμε
προς τον του θεού οίκον, φάγε την ψαλμωδίαν... πίε την όνάγνωσιν...37, ενώ στη δεύ
τερη θα αναφερθεί επί μακρόν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ιερέα να παρέχει τα
άγια δώρα. Η αποχή από την επίσημη Εκκλησία, που κηρύττουν οι Αρσενιάτες, ή η
όποια άλλη πρακτική που δεν προέρχεται από την επίσημη Εκκλησία, ακολουθώντας το
ίδιο μοντέλο, τους διαχωρίζει από τους χριστιανούς, τους ταυτίζει με τους Ιουδαίους38.
Στον πρώτο λόγο 39 ο Θεόληπτος αναφέρεται και σε αυτό που αποτελεί το βασι
κό θέμα της δεύτερης ομιλίας του, τη θέση του ιερέα ως ατόμου και ως φορέα του λει
τουργήματος. Ο Θεόληπτος προσπαθεί να δείξει ότι ο φορέας της ιεροσύνης που προ
έρχεται από την επίσημη Εκκλησία, όποιος και αν είναι αυτός, είναι ο μόνος αρμόδιος
να παρέχει τις τελετουργίες. Εκτός από τα βιβλικά παραδείγματα40, ο Θεόληπτος χρη
σιμοποιεί και ένα που βρήκε εν τοις διηγήμασι πατέρων41. Κάποιος λαϊκός, αν και είδε
ότι ο ιερέας ήταν μοιχός, την επομένη έλαβε μετά πίστεως τη θεία κοινωνία από αυτόν,
και μάλιστα του ζήτησε να τον σφραγίσει στο μέτωπο, όπου επεπόλαζε ή λέπρα. Και το
θαύμα έγινε, ο πιστός γιατρεύτηκε από τα χέρια του μοιχού ιερέα. Ήταν το λειτούργη
μα της ιεροσύνης που είχε σημασία και ουκ ηργησεν ή αμαρτία την χάριν, Ίνα μη χω
ράν εξει ή κατά των ιερέων κρίσις42. Από το σημείο αυτό έως τον ισχυρισμό πως ο ιε
ρέας κρίνεται μόνον από το Θεό 43 υπάρχει μόνον ένα βήμα που ο Θεόληπτος δρασκε
λίζει χωρίς καμιά δυσκολία. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ένα σημαντικό σημείο, που
αναφέρεται στην ανοχή. Ο Θεόληπτος, αναφερόμενος στους κληρικούς που παραμέ
νουν πιστοί στην επίσημη Εκκλησία αλλά στους οποίους θα μπορούσε να ασκηθεί κρι-

35. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 58.
36. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 60.
37. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 60.
38. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 74.
39. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 62.
40. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 84 κ.ε.
41. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 88.
42. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 88.
43. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 90.
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τική για τον τρόπο ζωής τους, τονίζει ότι αυτή η αντιμετώπιση δημιουργεί μισαλλοδο
ξία, ποιεί γαρ εκαστον τον τω τοιουτώ αλισκόμενον πάθει [δηλαδή την κριτική] εαυτόν
μόνον ένάρετον και σννετόν ήγείσθαά4. Έτσι, είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του
Θεόληπτου, ο οποίος εξοργίζεται και γιατί οι Αρσενιάτες διεκδικούν την καθαρότητα
του κλήρου και των ιερουργιών για τον εαυτό τους' ουκ είσί χριστιανοί, ουκ είσί μονα
χοί, ουκ είσίν Ιερείς, ουκ είσίν αρχιερείς, άλλα πλάνοι και παραβάταύ^.
Ο τίτλος της δεύτερης από τις ομιλίες του Θεόληπτου βεβαιώνει ότι είναι λόγος
λαληθείς προς το κατά Φιλαδέλφειαν χριστιανικώτατον πλήρωμα Ωστόσο, είναι προ
φανές ότι το ακροατήριο του εκτείνεται και πέρα από αυτό που του αποδίδει ο τίτλος.
Ας σταθούμε σε ένα και μόνο σημείο για να δείξουμε ότι το ακροατήριο το αποτελού
σε μια κοινωνική ομάδα, η ηγεσία της επίσημης Εκκλησίας. Ο Θεόληπτος αναφέρει ότι
ακόμη και ο αγώνας που οι Αρσενιάτες έκαναν κατά της ένωσης των Εκκλησιών είναι
μάταιος, αφού απέδωσαν τη νίκη για την αποκατάσταση της ορθοδοξίας και την εξά
λειψη της αιρέσεως στην αξία τους και απέρριψαν την Εκκλησία. Ο Θεόληπτος αποδί
δει τις ενέργειες τους κατά της αιρέσεως στην επιθυμία τους για ανθρώπινη δόξα και το
νίζει ότι η έπαρση και η φιλοδοξία τους οδήγησαν τους Αρσενιάτες στο ναυάγιο, φθά
νοντας στο σημείο να υποστηρίξει ότι θα ήταν προτιμότερο να είχαν συνεργαστεί με
τους ενωτικούς46. Η παράβλεψη - αποσιώπηση της δογματικής ουσίας της συνεργασίας
δίνει την εντύπωση ότι ο Θεόληπτος δε στρέφεται τόσο κατά των Αρσενιατών όσο προ
σπαθεί να αποφορτίσει από το βάρος της ενοχής μια κοινωνική ομάδα, την ηγεσία της
Εκκλησίας. Γνωρίζουμε από τον Παχυμέρη ότι δεν υπήρξε κανένας εκκλησιαστικός, ιε
ράρχης ή μέλος του πατριαρχικού κλήρου, ακόμη και από αυτούς που στάλθηκαν εξο
ρία ή φυλακίστηκαν, που να μη συμφωνήσει τελικά με την Ένωση. Έτσι, ο λόγος του
ιεράρχη έμμεσα απαλλάσσει από την ευθύνη μια ομάδα της οποίας τα μέλη είναι δυνα
τόν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στη στάση που τήρησαν στην περίοδο της ένω
σης των Εκκλησιών και στο διανοητικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε τότε.
Οι Αρσενιάτες, με την πρακτική τους, είχαν δημιουργήσει κοινότητες οπαδών,
που τις αποτελούσαν και άνθρωποι της μακέλης τε και σκαπάνης*1. Στις κοινότητες αυ
τές είχαν προσχωρήσει και πολλά μέλη του κατώτερου κλήρου, έστω και για λόγους
επιβίωσης, όπως αναφέρει ο πατριάρχης Γρηγόριος. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης την
αποκατάσταση της τάξεως στην Εκκλησία, η προπαγάνδα των Αρσενιατών επέτρεπε
στους οπαδούς τους να προβάλλουν στο κίνημα και πολιτικά αλλά και κοινωνικά ορά
ματα. Αντίθετα, η επίσημη Εκκλησία περιοριζόταν στη διεκδίκηση του μονοπωλίου της

44. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 64.
45. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 78.
46. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 86.
47. Παχυμ. A', 401 = Failler, 513.
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παροχής «εγκύρων» τελετουργιών. Όταν ο Θεόληπτος ορίζει την επίσημη Εκκλησία ως
μόνη δίοδο σωτηρίας περιορίζει και τα όποια οράματα, που μπορούσαν να προβάλουν
οι πιστοί. Η ηγεσία της Εκκλησίας, ιεραρχία και πατριαρχικός κλήρος, αποτελούσε μια
γραφειοκρατική τάξη, της οποίας τα οράματα περιορίζονταν στις ατομικές σταδιοδρο
μίες. Ο Θεόληπτος, επαναλαμβάνοντας κοινοτοπίες για τη θέση του κλήρου μέσα στην
Εκκλησία, προσπαθεί να μορφοποιήσει την ιδεολογία της ιεραρχίας του και κλήρου και
να τονώσει ιδεολογικά τα στελέχη της Εκκλησίας. Πίσω από την παρουσίαση της
Εκκλησίας ως κεντρικού θεσμού σωτηρίας, η προσπάθεια του αποβλέπει στην κατα
ξίωση των μελών της ηγεσίας ως των μόνων αρμοδίων και ικανών να χειριστούν τις
υποθέσεις της Εκκλησίας, αυτών που γνώριζαν τις τυπικές διαδικασίες και τους μηχα
νισμούς λειτουργίας της. Σχηματικά, ο Θεόληπτος θέλει να αποκλείσει την ύπαρξη της
όποιας άλλης τάσης που ήταν δυνατό να λειτουργήσει ως πυρήνας της κοινωνίας και
να αποκαταστήσει, τόσο στο εσωτερικό των μελών της ιεραρχίας και του πατριαρχικού
κλήρου, όσο και στους πιστούς, το χαμένο κύρος της τάξης των εκκλησιαστικών.
Στη δεύτερη από τις ομιλίες του, ο Θεόληπτος ανοίγει ένα φανταστικό διάλογο
ανάμεσα στην τάξη των εκκλησιαστικών και έναν Αρσενιάτη48. Ας τονίσουμε εδώ ότι
ο ιεράρχης, αντίθετα με την μετατροπή των πιστών σε υποκείμενο που απορρίπτει τους
Αρσενιάτες, στο διάλογο, ο Αρσενιάτης δεν αποτελεί μέλος μιας ομάδας, είναι ένα
άτομο απομονωμένο ενώπιον του σώματος των εκπροσώπων της επίσημης Εκκλησίας.
Ο Θεόληπτος υπογραμμίζει το μάταιο του αγώνα του όσο βρίσκεται εκτός της Εκκλη
σίας υπόσχεται ότι, όταν κατανοήσει το λάθος και επιστρέψει θα έχει την αδελφική
αντιμετώπιση (2.12-14). Ο Αρσενιάτης θα αποφασίσει αν θα διαλέξει την επιστροφή
ή την αιώνια καταδίκη για την παρά σου τολμηθεϊσαν ρήξιν και κατατομή^9. Η κσταλλαγή στην οποία ο Θεόληπτος τον καλεί δεν σημαίνει ότι αυτοί που αντιπροσω
πεύουν την Εκκλησία, τα στελέχη της, κάνουν την οποιαδήποτε υποχώρηση- αλλ' ου
πειθόμεθα, ουδέ μεταμελούμεθα, ουδέ άνασωζόμεθα50. Η όποια ανοχή ήταν δυνατή
μόνο με την υιοθέτηση των απόψεων της επίσημης Εκκλησίας, με την εγκατάλειψη κά
θε άλλης άποψης, την πλήρη υποταγή στην ιεραρχία της. Αυτό όμως που είναι πιο ση
μαντικό είναι ότι η μεταστροφή είναι μια προσωπική υπόθεση, αφορά μόνο άτομα όχι
οργανωμένη ομάδα. Έτσι και αλλιώς, από τη μελέτη της διαμάχης, είναι προφανές ότι
και στις δύο αντιλήψεις το κυρίαρχο στοιχείο αποτέλεσε η έλλειψη ανοχής. Έτσι, ο
συμβιβασμός της επίσημης Εκκλησίας που έγινε το 1310 με τις ομάδες από τα απο
μεινάρια του κινήματος των Αρσενιατών δεν ήταν δυνατό να γίνει δεκτός από τον ιε
ράρχη της Φιλαδέλφειας.

48. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 80-82.
49. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 82.
50. Sinkewicz, Anti-Arsenite Discourses, 82.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΥΤΑΒΑ-ΔΕΑΗΒΟΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΩΔΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΓΟ

Ή Ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τη θέση πού είχαν οί Εβραίοι στη βυζαντινή
κοινωνία έχει ηδη επισημανθεί καί ερευνηθεί1 καί μάλιστα βάσει των ειδικών θεσπισμάτων του κράτους καί της 'Εκκλησίας γι' αυτούς. 'Εννοώ βέβαια κυρίως οσα περι
λαμβάνονται στον Θεοδοσιανο (4ος αϊ.) καί Ιουστινιάνειο Κώδικα (6ος αϊ.)2 καί στην

1. Πρβλ. γενικά Ά . 'Ανδρεάδης, Οί Εβραίοι έν τφ βυζαντινώ κρατεί, ΕΕΒΣ6 (1929), 23-43 (= Έργα,
τόμ. Α', 'Αθήνα 1938, 609-627)· όϊδιος, Les Juifs et le fisc dans l'empire byzantin, Mélanges Ch. Diehl, τόμ.
Ι, Παρίσι 1930 (= Έργα, τόμ. A', 629-659)· J. Starr, The Jews in the byzantine Empire (641-1204), 'Αθήνα
1939 (στο εξής Starr, Jews)· A. Sharf, Byzantine Jewry from Justinian to the fourth crusade, Λονδίνο 1971·
S. W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, τόμ. III-V, καί κυρίως High Middle Ages 500-1200,
Νέα 'Υόρκη 19572, καί Late Middle Ages and Era of European Expansion 1200-1690, Νέα 'Υόρκη 1980^ (στο
εξής Baron, History)· A. Malamat, M. Tadmor, H. Stern, S. Safrai, Geschichte des jüdischen Volkes, I: Von den
Anfängen bis zum 7. Jahrhundert, εκδ. Η. Η. Ben-Sasson, Μόναχο 1978" D. Jacoby, Les Juifs de Byzance:
une communauté marginalisée, Πρακτικά ημερίδας «Οί περιθωριακοί στο Βυζάντιο»,'Αθήνα 1993, 103-154.
Πα μία καθολική σύντομη κριτική παρουσίαση τοϋ θέματος, βλ. Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή
'Ιστορία (στο εξής Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία) Β1 (610-867), 'Αθήνα 1981, β' έκδ. 1988 μέ βι
βλιογραφικές προσθήκες Θεσσαλονίκη 1993, 342-344, καί C. Mango, Βυζάντιο, Ή αυτοκρατορία της Νέας
Ρώμης, 'Αθήνα 1988, 111-114. Βλ. επίσης τα ειδικότερα "Αννα Λαμπροπούλου, Μορφές επικοινωνίας
'Εβραίων καί Χριστιανών στην Πελοπόννησο κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συ
μποσίου «Ή Επικοινωνία στο Βυζάντιο» (στο έξης Λαμπροπούλου, Μορφές), 'Αθήνα 1993, 657-659 ήϊδια,
Η εβραϊκή παρουσία στην Πελοπόννησο κατά την βυζαντινή περίοδο, Οι Εβραίοι στον Ελληνικό χώρο: ζη
τήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά Α ' Συμποσίου Ιστορίας της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού
Εβραϊσμού, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 1991, Αθήνα 1995 (στο εξής Πρακτικά Α'Συμποσίου), 45-47'
'Αφέντρα Μουτζάλη, Ή εβραϊκή κοινότητα Πατρών κατά τους βυζαντινούς καί μεταβυζαντινούς χρόνους,
Πρακτικά Α'Συμποσίου, 75-94. 'Αναλυτική θεώρηση προσφέρει ή πιο πρόσφατη γενική μελέτη για 'Εβραί
ους στο Βυζάντιο τοϋ St. Β. Bowman, The Jews of Byzantium 1204-1453, 'Αλαμπάμα 1985 (στο εξής
Bowman). Παρά το on εξετάζει κυρίως τήν περίοδο 1204-1453 έχει ουσιαστική προοπτική στο παρελθόν.
Έπί πλέον παρατίθενται σέ παράρτημα οί πηγές τής εποχής σέ αγγλική μετάφραση.
2. Βλ. J. Cohen, Roman Imperial Policy toward the Jews from Constantine until the End of
Palestinian Patriarchate (ca 429), Byzantine Studies 3/1 (1976), 1-29 καθώς καί A. Sharf, Byzantine Jewry
in the seventh century, BZ48 (1955), 103-115.
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Έπηυξημένη Έπαναγωγή [Synopsis major-ΙΟος ai), στα ειδικά μέτρα του Ηρακλείου
(610-641)3 καί της μακεδόνικης δυναστείας4, καί στον ΙΑ' κανόνα της Πενθέκτης Οικου
μενικής Συνόδου (691-692)5. Σε οσα ακολουθούν θα ανιχνευθεί ή κοινή αντίληψη γιά
τους Εβραίους στα δημώδη βυζαντινά κείμενα, κυρίως γιά την περίοδο 324-1453 —πού
συμβατικά θεωρείται βυζαντινή— αλλά καί μέχρι καί τον 16ο ai, σέ έργα πού προέρχο
νται άπό τον ευρύτερο βυζαντινό χώρο. Τα σχετικά ευρήματα απαντούν κυρίως σέ λογο
τεχνήματα, άλλα καί σέ παροιμίες καί όνειροκριτικά πού εΐναι κατ' εξοχήν δημώδεις
εκφράσεις. Ή παράθεση των στοιχείων γίνεται συνειρμικά κατά τό είδος καί τη βαρύτη
τα τής άποψης πού εκφράζουν. Πα να σκιαγραφηθεί σαφέστερα ή εικόνα των Εβραίων
παρατίθενται καί οσα επισημάνθηκαν γιά άλλες ανάλογες ομάδες: "Αραβες, Σέρβους, Γύ
φτους, Τάταρους, Βούλγαρους, Χάζαρους, Φράγκους, Βαρδαριώτες Τούρκους, Αρμένι
ους. Τό δλο εγχείρημα έχει τό ενδιαφέρον οτι γίνεται πραγματικά γιά πρώτη φορά.
Τα ονόματα με τα όποια παραδίδονται οί Εβραίοι είναι Ιουδαίοι, Ίσραηλϊται,
Εβραίοι ( 'Εβραίος, Έβριός, Όβραΐος, 'Οβριός, Βραιος - 'Εβραία, Έβριά, Όβριά,
Όβραϊσσα - έβραιόπουλον, έβρόπουλον, όβριόπουλον)6. Οί μνείες πού υπάρχουν
είναι δύο είδών: αυτές πού άχρωμες δηλώνουν απλώς την εθνική ή θρησκευτική ταυ
τότητα τών Εβραίων —οί όποιες καί δέν θα εξετασθούν—7 καί εκείνες πού εκφράζουν
κάποια συγκεκριμένη άποψη γι' αυτούς, εϊτε γενική, εϊτε ειδικότερη, σέ σχέση μέ κά
ποια χαρακτηριστική Ιδιότητα τους.

3. Πρβλ 'Επιστολή Μαξίμου όμολογητοϋ, έ'κδ. R. Devreesse, Revue des sciences religieuses 17
(1937), 34.
4. Πρβλ. Ιδιαίτερα τα του Βασιλείου Α' (867-886), του Λέοντος Ç' (886-912) καί τοϋ Ρωμανού Λακαπηνοϋ (920-944)· βλ. αντίστοιχα Theophanes continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius
Monachus, έκδ. I. Bekker, Βόννη 1838, (στο έξης Theophanes continuatus) καί μάλιστα 341-342 καθώς καί
P. Noailles - Α. Dain, Les novelles de Léon le Sage, Παρίσι 1944, Νεαρά 55, 209-211 καί J. Starr, Jews,
§90-92, 151-152, Ι. καί Π. Ζέπων, Jus Graecoromanum, τόμ. 5, Αθήνα 1931, 319 καί τόμ. 6, 214.
5. J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Φλωρεντία 1759-1767, Βενετία
1769-1798 ανατύπωση Γράτς 1960, τόμ. 11 στ. 933, 945 κ.'ά. καθώς καί Ρ. Ρ. Ioannou, Fonti, Fascicolo IX,
Discipline générale antique (Ile-IXe siècle), τόμ. I/I, Les canons et les conciles oecuméniques, Ρώμη 1962.
6. Πρβλ. καί οίκεϊα λλ. Εμμ. Κριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας
1100-1669, Θεσσαλονίκη 1968 κ.έ. (στο έξης Κριαράς, Λεξικό).
7. Πρβλ. π.χ. παραδείγματα Κριαράς, Λεξικό, οίκεΤα λλ. Στην κατηγορία αύτη ανήκουν κυρίως οί πολ
λές γενικές αναφορές στους 'Εβραίους τής Παλαιάς Διαθήκης —σέ κείμενα σχετικά καί μη καθώς καί ειδι
κότερες αναφορές σέ εβραϊκά έθιμα, γνωστά καί από τά εκκλησιαστικά καί από τη συμβίωση στους κόλ
πους τής αυτοκρατορίας. Πρβλ. π.χ. τη μνεία τής προσφοράς περιστεριών ως πάλαιαν νόμοι/κατά την προ
σέλευση νεογέννητου στο ναό όταν σαραντίσει, πού παραδίδει ό /7ουλολόνος(13ος-14ος αϊ., 1274-1331)
ή τα τής περιτομής τών αρρένων, πού αναφέρει ή Κοσμογέννησις του Χούμνου (15ος αί.) έ'θιμο πού μάλι
στα δέν αναφέρεται στην Έξοδο —το βιβλίο τής Παλαιάς Διαθήκης—, την οποία στο τμήμα του αυτό μετά-
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Έ ν πρώτοις μια γενική αρνητική αντίληψη εντοπίζεται σέ δύο λογοτεχνικά κεί
μενα: στον Φυσιολόγο καί σέ παραλλαγή τού ακριτικού έπους. Στον Φυσιολόγο
(14ος-15ος αϊ.) —ενα κείμενο περιγραφικής καταγραφής ζώων με σχετικά ηθικού χα
ρακτήρα σχόλια— οί 'Εβραίοι παραβάλλονται εντυπωσιακά με τον δυσοίωνο νυκτοκόρακα, πουλί ακάθαρτον του νόμου καί μάλιστα με παραπομπή σέ ρήση τού Δαυίδ8:
Ό δε γαρ νυκτοκόρακας πάντα την νύκτα κράζει,
αυτός την νύκταν άγαπφ πλέον παρά την ήμέραν
καθώς καί ό Δαβίδ φησίν: «Ώς νυκτοκόραξ έν οϊκφ».
Ούτω καί οί αχάριστοι, το γένος των Εβραίων,
ήγάπησαν τα σκοτεινά καί οχι την ήμέραν
άλλα πλανώνται γαρ άεί τη εαυτών καρδία9.
Σέ όψιμη παραλλαγή τού ακριτικού έπους (1600)10 μια περιστασιακή αναφορά
στην Έξοδο11 —το βιβλίο τής Παλαιάς Διαθήκης—γίνεται αφορμή για να ονομαστούν

φέρει έμμετρα το έργο. ΒΑ. αντίστοιχα Ό Πουλολόγος, κριτική έκδοση μέ εισαγωγή, σχόλια καί λεξιλό
γιο 'Ισαβέλλας Τσαβαρή, 'Αθήνα 1987 (στο έξης Πουλολόγος) στ. 583-586 καί Γεωργίου Χούμνου, Ή
Κοσμογέννησις, κριτική έκδοσις Γ. Ά . Μέγας, 'Αθήνα 1975, στ. 2053 κι από το περηόμημαν έβρόπουλον
έφάνη. Στο κείμενο υπάρχουν επίσης αναφορές στους τύπους 'Εβραίος ή Βραιόςη Έβριός, πρβλ. αναλυ
τικά στ. 2100, 2600, 2616 ή 1673 ή 2026, 2101, 2602.
8. Πρβλ. καί Παλαιά Διαθήκη Ψαλμοί ΡΑ' 7, οπού όμως γράφεται εγεννήθην ώσεί νυκτικόραξ έν
οίκοπέδω, το δέ οίκόπεδον κατά το λεξικό τής Σούδας δηλώνει τα ερείπια σπιτιού, έ'ρημον κατάπτωμα
οίκου. Ή αναφορά περιλαμβάνεται σέ σειρά παραστατικών εκφράσεων για τίς δυσχέρειες πού αντιμετωπί
ζει ό ψαλμωδός καί τό μόνο αρνητικό πού θα μπορούσε να υπαινίσσεται είναι ή δυσοίωνη παρουσία τού
πουλιού σέ ερειπωμένο σπίτι. Στον νυκιικόρακα υπάρχουν καί άλλες αναφορές στην 'Αγία Γραφή, δλες
στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται για τό πουλί Nycticorax cinereus, πού καί νεοελληνικά ονομάζεται νυ
κτοκόρακας ή νυχτοκόρακας. Ή παρουσία καί ή φωνή του θεωρείται από την αρχαιότητα προάγγελμα θα
νάτου γΓ αυτό ονομάζεται νεοελληνικά καί κλαψοποϋλι, θανατοπούλι κλπ. Στο Όνειροκρπικόν

τοϋ

'Αχμέτ αναφέρεται ώς ή λυπόπουλος πρβλ. Achmetis oneirocriticon, έκδ. Fr. Drexl, Λιψία 1925 (στο έξης
Achmeds oneirocriticon), 235, 18. Βλ. καί Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, τόμ. A'-Ç',
Αθήνα 1948-1956 (στο έξης Κουκούλες, ΒΒΠ) ΑΙ, 208-209.
9. Βλ. Physiologus, έκδ. F. Sbordone, Μιλάνο 1936, 220-223, βλ. καί Γ. Ο. Ζώρας, Βυζαντιντ) ποίησις,
'Αθήνα 1956 (στο έξης Ζώρας, Βυζαντινή ποίησις), 140-141. Γιά τη χρονολόγηση τού έργου, βλ. καί H.-G.
Beck, Ιστορία τής βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, μτφρ. Νίκη Eideneier, 'Αθήνα 1988 (στο έξης Beck), 280.
10. Βλ. Ε. Trapp, Digenes Akrites, Synoptische Ausgabe, Βιένη 1971 (στο έξης Trapp, Digenes), στ.
3093 την Ιουδαίων έξοδον, κάκιστων, αγνωμόνων. Πρόκειται για την παραλλαγή τής "Ανδρου, όπου βρέ
θηκε τό χειρόγραφο, πού σήμερα φυλάσσεται στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη στην 'Αθήνα. Βλ. καί Βασίλειος
Διγενής Άκριτης καί τα άσματα του Άρμούρη καί του Υίοΰ του 'Ανδρόνικου, επιμέλεια Στ. 'Αλεξίου,
'Αθήνα 1990 (στο έξης Βασίλειος Διγενής Άκριτης), 71, οπού τα τής χρονολόγησης του.
11. Ή Έξοδος τών 'Ιουδαίων από την Αίγυπτο αποτελεί ενα από τα θέματα ζωγραφικής παράστα
σης λαμπρής αϊθουσας στην πολυτελή κατοικία τού Διγενή, δπου εικονογραφούνται εξαιρετικά γεγονότα
καί πρόσωπα άπό την ελληνική μυθολογία, τα ομηρικά έπη, τήν 'Ιστορία καί την Παλαιά Διαθήκη.
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oî Εβραίοι κάκιστοι καί αγνώμονες. Οί χαρακτηρισμοί αυτοί όπως καί οΐ προηγούμε
νοι τοϋ Φυσιολόγου δεν έχουν σχέση μέ την πλοκή του ποιήματος. Το πιθανότερο
είναι οτι απηχούν κάποια ευρύτερη άποψη για τή συμπεριφορά τους στον Χριστό κατά
τήν Καινή Διαθήκη, καί κυρίως κατά τις πολύ γνωστές καί προσφιλείς ευαγγελικές πε
ρικοπές καί τους ύμνους τής Μ. 'Εβδομάδας. Πρβλ. π.χ. τήν αναφορά στο Άραβιανον
καί σκολιώτατον γένος Εβραίων καθώς καί τα Κατά τον Σολομώντα, βόθρος βαθύς
το στόμα Εβραίων παρανόμων ή ακόμη Εβραίων παρανόμων εν σκολιαϊς πορείαις
τρίβολοι καί παγίδες, στα συναισθηματικά φορτισμένα θρηνητικά εγκώμια12, οπού
είναι Ιδιαίτερα οξεία ή κριτική παρουσίαση των 'Εβραίων. Προκειμένου όμως για μή
εκκλησιαστικά κείμενα, δπως αυτά πού εξετάζονται, οί αρνητικοί χαρακτηρισμοί ενδε
χομένως να γεννήθηκαν καί άπό κάποια διαχρονική γενικότερα μή φιλική στάση τών
Ιουδαϊκών ομάδων έναντι τών χριστιανικών πληθυσμών σέ διάφορες περιπτώσεις
στους κόλπους τής αυτοκρατορίας ή στην περιοχή τής Παλαιστίνης καί μάλιστα δταν
ό χώρος δέν ήταν υπό βυζαντινό έλεγχο (Πέρσες ή "Αραβες ή Φράγκοι)13.
Μια Ιδιότυπη άποψη για τους 'Εβραίους καί τή θρησκεία τους αποδίδει παροιμία,
πού χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει τήν παλινδρόμηση τους στον Ιουδαϊσμό
μετά τήν απόπειρα εκχριστιανισμοΰ τους από τον Βασίλειο Α' (9ος αϊ.): προς τον
οίκεϊον ώς κννες ύπέστρεψαν έμετόν. ' Αφορμάται άπό πραγματική αηδή συνήθεια τών
σκύλων, πού τρώγουν τα έμέσματά τους, καί εκφράζει τουλάχιστον απέχθεια. Ή πα
ροιμία αναφέρεται σέ ιστοριογραφικό κείμενο (10ος αϊ.)14 άπό τον λόγιο αυτοκράτο
ρα Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο. Καί το γεγονός αυτό παρουσιάζει Ιδιαίτερο ένδια-

12. ΒΛ. 'Ιερά Σύνοψις καί τα "Αγια Πάθη, έ'κδ. «'Ασπίρ», 'Αθήνα 1966, 514 καί 518.
Μια πολύ γνωστή περίπτωση έμπρακτης εκδήλωσης μιας τέτοιας διάθεσης αποτελεί —σύμφωνα μέ
τον βιογράφο του— καί ή εκδίωξη άπό τον όσιο Νίκωνα τον ΜετανοεΤτε τών 'Ιουδαίων τής Σπάρτης, ώς
αντιμετώπιση λοιμικής νόσου: Τους μισοΰντας σε, Κύριε, έμίσησα καί επί τους εχθρούς σου έξετηκόμην
τέλειον μίσος έμίσουν αυτούς, εις εχθρούς έγένοντό μοι, Ό δ . Λαμψίδου ( Ό εκ Πόντου όσιος Νίκων ό
Μετανοείτε, 'Αθήνα 1982, 14-158 καί ίδιαίτ. 70,11-17). Βλ. καί Ειρήνη Χρήστου - Κατερίνα Νικολάου,
Στοιχεία για τήν κοινωνία καί τον καθημερινό βίο στην περιοχή τής Λακωνικής (Θ'-ΙΒ'αί. ) άπό αγιολογικά
κείμενα, Βυζαντινοί Μελέται 2 [1990], 15.
13. Βλ. ενδεικτικά Μ. Avi Yonah, The Jews of Palestine. A politica history from the Bar Kochba War to
the Arab conquest, 'Οξφόρδη 1975 καθώς καί Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ΊστορίαΒΙ, ο.π. καί ίδιαίτ. 343.
14. Πρβλ. Ιστορική διήγησις τού βίου καί τών πράξεων τοϋ Βασιλείου τού άοιδίμου βασιλέως,
Theophanes continuatus, 342,1-3. Tò δλο κείμενο —πέμπτο βιβλίο τής σειράς Συνεχισταί τού Θεοφάνους—
είναι γνωστό καί ώς Βίος Βασιλείου η Vita Basilii καί πιστεύω οτι είναι έργο του Κωνσταντίνου Πορφυρο
γέννητου' βλ. σχετικά Βαρβάρα Κουταβά-Δεληβοριά, Ό γεωγραφικός κόσμος Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυ
ρογέννητου, Α' Τα «Γεωγραφικά», 'Αθήνα 1991 καί Β' Ή Εικόνα, Αθήνα 1993 (στο εξής Κουταβά-Δεληβοριά, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος A'h Β) σε διάφορα σημεία καί Ίδιαίτ. 86-87, 347 τοϋ πρώτου
τόμου, καθώς καί 177, οπού σχολιάζεται ή χρήση τής παροιμίας.
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φέρον, επειδή δηλώνει μια επισημότερη θέση καί μάλιστα σε υφός εκλαϊκευτικό15.
Πολύ περισσότερο επειδή ή παροιμία αυτή φαίνεται οτι ήταν σέ ευρεία χρήση, αφού
απαντάται με παρόμοια εκφορά στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης καί τον Μιχαήλ Χωνιάτη (12ος αϊ.)16 καί σέ κατάλογο παροιμιών. Προφανώς λεγόταν γι' αυτούς πού παλιν
δρομούν σέ προηγούμενες άσχημες πράξεις ή επιλογές τους. Το σημαντικότερο όμως
Ίσως είναι, οτι προέρχεται από το εβραϊκό λατρευτικό κείμενο των Παροιμιών τής Πα
λαιάς Διαθήκης καί επομένως ή χρησιμοποίηση της για το συγκεκριμένο θέμα μπορεί
να γίνεται καί μέ κάποια ειρωνεία17. Καί στίς άλλες μαρτυρίες πού εξετάσθηκαν ως τώ
ρα πάντως, παρουσιάζεται τουλάχιστον ως προσφιλής συνήθεια, ή ενίσχυση τών από
ψεων πού διατυπώνονται για τους Εβραίους μέ παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη.
'Οπωσδήποτε ή τοποθέτηση τού αύτοκράτορα-συγγραφέα μέ τή χρήση αυτής τής πα
ροιμίας εναρμονίζεται καί μέ κάποια γενικότερη κοινωνική θέση ιδιαίτερα αυστηρή
προκειμένου για θέματα θρησκείας. Εύγλωττο είναι σχετικά τό γνωστό ως 'Ονειροκριτικον του 'Αχμέτ (9ος-11ος ai.)18. Έκεϊ παρουσιάζεται εξαιρετικά δυσοίωνο, αν δει

15. Καίτοι λόγιος ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος προσπαθούσε να έ'χει απλουστευμένο καί
εύληπτο λόγο καί ή χρήση μιας παροιμίας επικουρούσε καί αυτή του την πρόθεση. Πρβλ. Κωνσταντίνου
Πορφυρογέννητου,

Έκθεσις τής βασιλείου Τάξεως, J. Reiske, Βόννη 1829 (στο έξης Βασίλειος Τάξις), 5

καί Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τον ίδιον υίον 'Ρωμανόν, εκδ. Constantine Porphyrogenitus,
De administrando imperio, Greek Text edited by Gy. Moravcsik, English translation by R. J. H. Jenkins
[CFHB 1], Ουάσινγκτον 19672, 1/8-15. Βλ. σχετικά καί Gy. Moravcsik, Τα συγγράμματα Κωνσταντίνου
τού Πορφυρογέννητου από γλωσσικής απόψεως, Studi Bizantini e Neoellenici 5 ( 1939), 5 καθώς καί Κουταβά-Δεληβοριά, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος Α ', 345-348.
16. Βλ. Dem. Karathanasis, Sprichwörter und sprichtwörtliche Redensarten des Altertums in den
rhetorischen Schriften des Michael Psellos, des Eustathios und des Michael Choniates sowie in anderen
rhetorischen Quellen des XII. Jahrhunderts, Μόναχο 1936, 110, αρ. 232, όπου παραπέμπει στα Eustathii
opuscula, έ'κδ. Th. L. Tafel, Φρανκφούρτη 1832 καί σέ φωτοτυπική επανέκδοση "Αμστερνταμ 1964, 96,72,
219,30, 251,10, καί Μιχαήλ 'Ακομινάτου του Χωνιάτου τα σωζόμενα, έ'κδ. Σπ. Λάμπρος, τόμ. Ι-ΙΙ (18791880), τόμ. Ι 272,30. Πρβλ. επίσης Ν. Γ. Πολίτης, Παροψίαι, τόμοι Α'-Δ', 'Αθήνα 1899 (στο έξης Πολίτης,
Παροιμία!), τόμ. Α' 129, όπου μαρτυρεϊται ώς Κύων επί τα'ίδιονέξέραμα στο μεταγενέστερο Παροιμιών συ
ναγωγή τού Παρθενίου Κοτζιούλη (f 1730).
17. Πρβλ. Παροιμίαι, 26, 11 καί Κουταβά-Δεληβοριά, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος Α', 177.
18. Πρβλ. Achmetis oneirocriticon, 170. Πα τή χρονολόγηση τού έ'ργου, βλ. Beck, 314 καί Μαρία
Μαυρουδή, Το λεγόμενον Όνειροκριτικον του 'Αχμέτ, ένα βυζαντινό βιβλίο ονειροκριτικής και οι αραβι
κές πηγές του, 'Αρχαιολογία 79 (Άπρίλιος-Μάιος-Ίούνιος 2001), 34. Ή παράθεση τού όνειροκριτικού
κειμένου δέν πρέπει να ξενίζει ούτε προκειμένου για την ανίχνευση τοΰ κοινού αισθήματος, ούτε για τήν
επιρροή του σέ έ'να λόγιο αυτοκράτορα. Ό ϊδιος ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος καταλέγει βιβλίον τον
όνειροκρίτην στα λίγα απαραίτητα βιβλία, πού οφείλει να έχει μαζί του ένας αυτοκράτορας σέ περίπτωση
εκστρατείας· πρβλ. Βασίλειος Τάξις, 467,8 καί στη νεότερη έκδοση τού μέρους, πού μας ενδιαφέρει,
Constantine Porphyrogenitus three treatises on imperial military expeditions (Introduction, Edition,
Translation and Commentary J. F. Haldon) [CFHB 28], Βιένη 1990, c 225-226.
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κανείς στ' όνειρο του οτι ένώ ήταν χριστιανός μετεστράφη στον Ιουδαϊσμό. Ό χ ι μό
νον γιατί προμηνύει δυσάρεστες ενέργειες για τίς όποιες θα είναι υπεύθυνος, άλλα καί
γιατί είναι δείγμα αρνητικό καί για την ϊδια του την προσωπικότητα, λειτουργεί δηλ.
καί ψυχαναλυτικά: Έάν ϊδη τις κατ' οναρ, οτι χριστιανός ων έβράϊσεν, ούτος ουκ ην
τέλειος, άλλα δύσπιστος καί βλάσφημος, καί εις όπώλειαν καταντήσει19. Είναι χαρα
κτηριστικό, για το είδος καί τό μέγεθος του σφάλματος στην κοινή αντίληψη, τό οτι
τό όνειρο αυτό εξισώνεται με τό αν ονειρευτεί κανείς οτι εμαγάρισεν, δηλ. οτι εμίανε
κάτι το Ιερό, π. χ. λέρωσε κάποιο ναό ri παρέβη τη νηστεία20.
'Αρνητική διάθεση απέναντι στους Εβραίους σε σαφή συσχέτιση με τό θρή
σκευμα τους, παρουσιάζουν και όψιμα δημώδη κείμενα από χώρους δυτικοκρατούμενους. Συνδέουν τους Εβραίους με τους "Αραβες καί παρά τό οτι ή συσχέτιση αυτή γί
νεται καί άπό πολύ παλαιότερα21 φαίνεται να αποτυπώνουν ενα είδος «σταυροφο
ρικής» ως ενα σημείο αντίληψης. Αυτό γίνεται άμεσα αισθητό σε στιχούργημα για τον
Κάρολο Ε': οί Ιουδαίοι άπό κοινού με τους ' Αγαρηνούς θεωρούνται τέκνα των άθε
ων καί εναντίον τους οφείλουν —σύμφωνα με τήν επίκληση τού ποιητή— κατά τίς επι
ταγές τού Καρόλου να στρέφονται οί οποίες επιθετικές διαθέσεις των στρατιωτών του
καί όχι εναντίον των Ρωμαίων, τών Βυζαντινών δηλαδή. Στο τέλος τού κειμένου μά
λιστα γίνεται ή ευχή για μια ομαδική καί εκούσια προσέλευση στον χριστιανισμό,
στην οποία να παίρνουν μέρος Άγαρηνοί τε καί "Αραβες (πλεονασμός για περισσό
τερη έ'μφαση ποιητική αδεία) καί το έπίλοιπον του Ισραήλ22. Ά π ό παρόμοια συσχέ
τιση «απίστων» προφανώς, —χωρίς σταυροφορική διάθεση φυσικά— χαρακτηρίζεται τό
γένος τών Εβραίων Άραβιανονσιά βυζαντινά εγκώμια τού επιτάφιου θρήνου23. Συγ-

19. Πρβλ. Achmetis oneirocriticon, 8, 1-9, οπού αναφέρονται οί ερμηνείες του ονείρου ανάλογα μέ
την ιδιότητα αυτού, πού το είδε: βασιλεύς, απλός πολίτης, γυναίκα, δούλος. Στίς επόμενες παραγράφους
σχολιάζονται όνειρα πού έχουν σχέση κι αύ:ά μέ θρησκευτικές παρασπονδίες: έάν ϊδη τις οτι μάγος έγένετο..: εάν ϊδη τις οτι προσεκύνησεν εϊδωλον..: εάν ϊδη τις οτι προσεκύνησε το πυρί...
20. Βλ. σχετικά Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικον όλης της ελληνικής γλώσσης, 'Αθήνα 1964 (σιό εξής
Δημητράκος, Λεξικον).
21. Πρβλ. π.χ. στον Θεοφάνη, οπού οί είκονομάχοι καί μάλιστα οί αυτοκράτορες Λέων Γ' καί Κων
σταντίνος Ε' αποκαλούνται Σαρακηνόφρων καί Ίουδαιόφρων αντίστοιχα' βλ. Theophanis Chronographie,
εκδ. C. de Boor, τόμ. Ι Λιψία 1883, τόμ. II Λιψία 1885 καί ίδιαίτ. 405,14, 414,27, 501,25. Για τον τελευταίο
μάλιστα σημειώνεται οτι έχει Ίουδαϊκον φρόνημα 417,20.
22. Πρβλ. Γ. Θ. Ζώρας, Κάρολος ό Ε' της Γερμανίας καί αί προς άπελευθέρωσιν προσπάθειαι (άνέκδοτον στιχούργημα έκ τού Βατικανού κωδικός 1624), 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών τών ετών 1954-1955(1955), 420-472 καί ίδιαίτ. 462, 468-469 και Ζώρας, Βυζα
ντινή ποίησις, άπό το Ιωάννου Άξαγιώλου πρωτοκόμητος Κορώνης, Διήγησις συνοπτική Καρόλου του £",
246 στ. 1047-1048 καθώς καί 250-251 στ. 1287-1325 καί κυρίως 1287-1294.
23. Βλ. παραπάνω.
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γένη Ιδέα εκφράζει ή επωνυμία Άραβίτες, δηλ. "Αραβες24, σε θρησκευτικό παραινετικό
κείμενο 15ου/16ου αϊ. όπου γράφεται, ότι όσοι δεν προσέχουν καί δεν υπακούουν σε
όσα ορίζει ή Εκκλησία κράζονται Άραβίτες25. 'Απροσδόκητη δμως είναι ή απόδοση
ανάλογης οπτικής και σύνδεσης 'Αράβων καί Εβραίων σέ κυπριακή εκδοχή κειμένου
τού ακριτικού κύκλου. Σέ ασυμφωνία με οσα παραδίδουν δλες οί άλλες παραλλαγές,
ό Διγενής υποτίθεται δτι δεν είναι γυιός άραβα άρχοντα καί εκλεκτής Βυζαντινής26:
δήθεν μειονεκτεί καί δέν είναι αντάξιος εξαιρετικής νέας πού θέλει να παντρευτεί,
επειδή, όπως ανακριβώς Ισχυρίζονται συγγενείς της έ'χει πατέρα Σαρακηνό καί μάννα
"Οβραϊσσα. Στο τέλος αποδεικνύεται ή ευγενική καταγωγή του, πού δμως έγκειται στο
δτι είναι ό γιος τ' Άκριτη καί δέν γίνεται κανένα σχόλιο για τή μητέρα του. Ή εβραϊκή
καταγωγή της προκαλεί πραγματική έ'κπληξη, κυρίως επειδή σημειώνεται σέ αντιπρο
σωπευτικό λογοτέχνημα σειράς ολόκληρης, πού έχει ως θέμα τις σχέσεις 'Αράβων καί
Βυζαντινών τού ανατολικού συνόρου τής αυτοκρατορίας27. Ό κεντρικός ήρωας εξ
άλλου ονομάζεται Διγενής ακριβώς γιατί κατάγεται άπό τα δύο γένη, τους Ρωμαίους,
δηλ. τους Βυζαντινούς, καί τους "Αραβες. Προφανώς ή μεγάλη τοπική καί κυρίως χρο
νική απόσταση άπό τα ιστορικά γεγονότα άμβλυνε τή δραματική ακτινοβολία τής συ
γκεκριμένης διγενούς καταγωγής. 'Αφορμή για τήν υποθετική εβραϊκή καταγωγή τού
Διγενή ϊσως νά είναι κάποιος συνειρμός μέ τό όνομα τού παπού του, 'Ααρών, πού
όμως δέν είναι εβραϊκό, άλλα παραφθορά τού αραβικού Harun (ar Rashid)28.
Οί δύο αναφορές πού ακολουθούν αν καί συγγενείς κατά τήν προέλευση, είναι
διαφορετικού χαρακτήρα καί πάντως παραδίδουν σαφώς στοιχεία για τή θέση τών
Εβραίων στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Στην πρώτη ό Πορφυρής, στην επίσης κυ
πριακή παραλλαγή τού φερώνυμου επίσης ακριτικού σπχουργήματος ( Το τραγούδι
τοϋ Πορφυρή), έ'χει παρόμοια προβληματική καταγωγή μέ τον Διγενή, άλλα μόνον

24. Πρβλ. Κριαράς, Λεξικό, οικείο λήμμα. Βλ. καί παρακάτω σία σχετικά μέ τους "Αραβες.
25. Πρβλ. Sitsa Karaiskakis, Das Lehrgedicht Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υίόν von Markos
Depharanas 1543, Λαογραφία 11 (1934), 22-66 καί Ζώρας, Βυζαντινή ποίησις, 295 στ. 19-22. Το έργο απο
δίδεται στον Ζακύνθιο Μάρκο Δεφαράνα η σέ στιχουργό άπό την Κρήτη' βλ. σχετικά Beck, 306.
26. Κατά τό κείμενο τοϋ Escoriai, πού είναι καί τό αρχαιότερο (12ος αι.), ό Διγενής είναι γυιός του
πρωτοαμιρά της Συρίας καί βυζαντινής κόρης επώνυμης οικογένειας (Δούκες). Βλ. καί Στ. 'Αλεξίου, Βασί
λειος Διγενής Άκριτης καί το άσμα τοϋ Άρμούρη, 'Αθήνα 1985, 55 καθώς καί Βασίλειος Διγενής

Άκρι

της, 13-15.
27. Ή ιδιάζουσα κατάσταση πού για αιώνες δημιουργήθηκε στα ανατολικά σύνορα τής βυζαντινής
αυτοκρατορίας δημιούργησε τα ακριτικά άσματα, πού ό ήρωας τους αντικατοπτρίζει ακρίτες, πού είχαν συ
νάψει έπιγαμίες ή προέρχονταν άπό γάμους βυζανπνοαραβικούς. 'Υπήρξαν έξ άλλου καί ειδικά ευνοϊκά
κρατικά θεσπίσματα για τέτοιου εϊδους γάμους. Πρβλ. Βασίλειος Τάξις, κεφ. 49,694-695. Βλ. καί Βασίλει
ος Διγενής Άκριτης, 23, 26 καθώς καί Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία ΕΙ, 324.
28. Βλ. Βασίλειος Διγενής Άκριτης, 26.
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άπα τή μητέρα του καί πραγματικά αυτή τή φορά. Έδώ όμως δεν υπάρχει αφορμή για
θρησκευτικής φύσης η ονοματολογικούς συνειρμούς, επειδή καί στίς άλλες παραλλαγές
ή μητέρα τού Πορφυρή παρουσιάζεται ώς άτομο ασθενές κοινωνικά: ε'ίτε καλόγρια (κρη
τική καί ποντιακή παραλλαγή), ε'ίτε χήρα (δωδεκανησιακή παραλλαγή)29. Ή δεύτερη
αναφορά απαντά στο ήθικοδιδακτικό στιχούργημα Ιστορία τών γυναικών τών καλών
καί τών κακών του Τζάνε Βεντράμου ( 16ος αί.)30. Ό συγγραφέας από το Ναύπλιο —πι
θανόν βενετικής αρχικά καταγωγής— εξέδωσε το έργο του στή Βενετία στα μέσα του
16ου αί. (1549). Καταγράφει ώς χαρακτηριστική πράξη κακής γυναίκας ιό οτι τα ρούχα
του ανδρός τα δίδει ωσάν έβραίίκα Όπου τα έβραίίκα ρούχα παρουσιάζονται να έ'χουν
τουλάχιστον μειωμένη εμπορευσιμότητα. Γενικότερα ή μνεία μπορεί να υποδηλώνει ε'ίτε
τήν ύπαρξη διαφορετικών ενδυματολογικών κανόνων για τους Εβραίους, είτε απλά το
οτι τα ρούχα τους ήταν εξαιρετικά έφθαρμένα εξ αιτίας μακροχρόνιας χρήσης π.χ.31.
'Οπωσδήποτε πάντως μεταφέρει κάποια χροιά υποτίμησης καί διάκρισης32.

29. Για την κυπριακή παραλλαγή, βλ. Ά . Σακελλάριος, Κυπριακά II, 'Αθήνα 1981, 34-37 καί Ά . Θέ
ρος, Δύο ακριτικά τραγούδια, Λαογραφία 13 (1950), 135-140. Πρβλ. επίσης Δ. Πετρόπουλος, 'Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια, τόμ. 1-2, Βασική Βιβλιοθήκη άρ. 46, αρ. 47, 'Αθήνα 1958-1959, στο έξης Πετρόπουλος άρ. 46 καί Πετρόπουλος άρ. 47. Ειδικότερα, βλ. Πετρόπουλος άρ. 46, 44 στ. 1 καί 16 για τήν κρητική
παραλλαγή, 45 στ. 13 για τή δωδεκανησιακή καί 46 στ. 4 για τήν ποντιακή. Τα κείμενα για τον Πορφυρή
παραδόθηκαν μόνον προφορικά καί για τή χρονολογική τοποθέτηση τους καθώς καί υποθέσεις για τήν
ταύτιση του μέ ιστορικά πρόσωπα, βλ. καί Beck, 114-115, 156, 165 καθώς καί Βασίλειος Διγενής Άκριτης,
179, 185. Πάντως, νομίζω, οτι καί ή απλή αναφορά σέ ασημοπιστόλια (στ. 23) στή δωδεκανησιακή παραλ
λαγή δείχνει τήν οψιμότερη σύνθεση της (15ος αί. το ένωρίτερο).
30. 'Εκδίδεται στή Βενετία τό 1549' βλ. στο Börje Knös, Un miroir des femmes du XVIe siècle,
'Ελληνικά 14 (1955), 130-139 στ. 65-67 καί για τήν ημερομηνία έκδοσης 126' βλ. επίσης καί Ζώρας, Βυ
ζαντινή ποίησις. Για τήν καταγωγή (Ναύπλιο) του ποιητή, βλ. και Φ. Μπουμπουλίδης, Παρατηρήσεις είς τό
μεσαιωνικόν κείμενον Τζάνε Βεντράμου 'Ιστορία τών γυναικών, Αθηνά 59 (1955), 231-239, καί Ίδιαίτ. ό
ϊδιος, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί του Ναυπλιέως ποιητού Τζάνε Βεντράμου, ΕΕΒΣ30 (1960), 194-201 καθώς
καί Γ. Θ. Ζώρας, Τζάνε Βεντράμου 'Ιστορία φιλαργυρίας μετά της περηφάνιας. "Αγνωστον στιχούργημα
roö ΙΣΤ' αιώνος, ΕΕΒΣ 24 (1955), 291-314.
31. Στον Χάνδακα πάντως μαρτυρεΤται ότι στίς αρχές του 16ου αϊ. "ίσχυε μόνον ό υποχρεωτικός κί
τρινος σκούφος ώς διακριτικό. Κρίνοντας επίσης από τήν περίπτωση του Χάνδακα στην Κρήτη τό μεγαλύ
τερο ποσοστό τών 'Εβραίων ήταν τεχνίτες, πού δεν θα ήταν Ιδιαίτερα εύποροι καί υπήρχε βεβαίως καί κά
ποιος αριθμός φτωχών Εβραίων. Πρβλ. Κ. Τσικνάκης, Ή εβραϊκή κοινότητα τού Χάνδακα στα μέσα τού
16ου αί., Άνθη Χαρίτων, Βενετία 1998, 729-752 (στο έξης Τσικνάκης, Χάνδαξ) καί Ίδιαίτ. 732-734.
32. 'Ενδείξεις για διαφορετικούς ενδυματολογικούς κανόνες ή συνήθειες σέ ομάδες κατοίκων τής
αυτοκρατορίας υπάρχουν καί παλαιότερα χωρίς μειωτικό χαρακτήρα όμως. Π.χ. σέ έγγραφα τής αυτοκρα
τορικής γραμματείας στο Βασίλειος Τάξις περιγράφονται μέ σχολαστικότητα οί κανόνες αμφίεσης αξιωμα
τούχων καί αυλικών κατά περίπτωση. Πρβλ. ενδεικτικά τους λεπτομερείς ενδυματολογικούς κανόνες κατά
τήν επίσημη δοχή στο μεγάλο τρίκλινο τής Μαγναύρας πρέσβεων τού άραβα ηγεμόνα τής Ταρσού επί Κων
σταντίνου Ζ' καί Ρωμανού Β'· πρβλ. Βασίλειος Τάξις, 574-579. Χαρακτηριστικότερα όμως είναι όσα γρά-
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Τελευταία θα παρουσιάσω τήν πιο εντυπωσιακή άπο δλες τίς θέσεις πού εντοπί
σθηκαν. Τελείως εξειδικευμένη, είναι μια έντονη μομφή για δυσωδία καί παρουσιάζε
ται κατ' επανάληψιν. Άπαντα κατ' αρχήν στην παροιμία Βρωμεί καί ό Εβραίος καί ή
θήκη του33, πού παραδίδεται καί έμμετρα στο Παιδιόφραστος διήγησις ζώων των τε
τραπόδων (14ος αι., 1341-τέλη):
φησίν ό έπιχώριος λόγος καί παροιμία'
'Εβραίος όζει καί βρωμεί καί ολη του ή θήκη.
Περιλαμβάνεται σε ανταγωνιστική στιχομυθία μεταξύ προβάτου καί χοίρου, δπου
άπο το πρόβατο δίνεται μεγάλη έμφαση σέ βρώμικες συνήθειες του χοίρου καί μάλι
στα σε σχέση με τήν τροφή του34. Ή ϊδια παροιμία έχει διατηρηθεί καί στή νεοελλη
νική με τή μορφή Βρωμεί ό 'Οβριός βρωμεί καί τό βρακί του35. Ή θήκη στή βυζαντινή
εκδοχή μπορεί να εννοεί, εϊτε γενικότερα τα ενδύματα τού Εβραίου, εϊτε το χώρο δια
μονής καί εργασίας του, εϊτε άπλα τήν αποθήκη του36. Ή τελευταία ερμηνεία φαίνεται
πιο πιθανή, αν μάλιστα συνδυαστεί μέ μια πιο συγκεκριμένη καί πιο παραστατική ανα
φορά σέ δυσωδία πού έχουμε στή φράση αποθηκάριν τού Μωσέ γιομάτον σκυλινέαν
από τον Πουλολόγο (13ος-14ος αϊ., 1274-1331)37. Χαρακτηρίζει υβριστικά το λαρυγκικό σάκκο τού πελεκάνου, πού γεμίζει μέ ψάρια καί πού ονομάζεται καί άσκίν βρωμιάρικον38. Ή δυσοσμία του προκαλεί καί τίς επωνυμίες βρωμόστομε καί βρωμόχνω-

φονται στον Πουλολόγο, οπού συχνά ή εμφάνιση ιών πουλιών παραβάλλεται μέ ενδυματολογικές συνή
θειες ατόμων συγκεκριμένης εθνικής, επαγγελματικής ri ακόμη καί κοινωνικής ταυτότητας καί συνήθως μέ
τουλάχιστον κριτική διάθεση. Μερικά από αυτά σημειώνονται καί παρακάτω μέ αφορμή τους Γύφτους, τους
Χάζαρους καί τους Φράγκους. Πρβλ. επίσης τήν αρχοντική καταγωγή πού αποδίδεται στον φασιανό μέ
αφορμή το πολύχρωμο λαμπρό φτέρωμα-ρούχο του, Πουλολόγος,

στ. 271-281, καί τό σχετικό Ν.

Oikonomid.es, The chancery of the Grand Komnenoi: Imperial tradition and political reality, Άρχεΐον Πό
ντου 35 (1979), 299-332. Για τήν περίπτωση τών Εβραίων όμως ισχύουν άλλα ειδικότερα, βλ. παρακάτω
στή γενική εκτίμηση τών στοιχείων, πού συγκεντρώνονται.
33. Καταλέγεται σέ αθωνική συλλογή παροιμιών του Ρωσικού κωδ. 779, βλ. Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ.
Α', 22, όπου καί θεολογικός σχολιασμός κατά τον όποιο 'Εβραίοι λέγονται... οιβρωμούσιν, οι μη εισερ
χόμενοι <είς τήν βασιλείαν τών ούρανών> διό τών κακών αυτών έργων καί ενθυμήσεων. Ή θήκη δε λέ
γεται ή τούτων γραφή, ην παρερμήνευσαν καί ουκ εστί κατά το γεγραμμένον, άλλα παρέγραψαν καί πα
ρερμήνευσαν εν κακή έρμηνείρ καί τον λαον αυτών έπάχυναν εν τη άπιστίφ και σκληροκαρδία αυτών.
34. Πρβλ. Παιδιόφραστος διήγησις τών ζώων τών τετραπόδων, κριτική έ'κδοση από τήν Vasiliki
Tsiouni, Μόναχο 1972 (στο έξης Παιδιόφραστος διήγησις), στ. 419-449 καί ίδιαίτ. 424. Για τον χρόνο συγ
γραφής τού κειμένου, βλ. 26-44.
35. Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Δ', 635.
36. Μέ τήν έννοια της αποθήκης απαντάται ή λέξις θήκη καί στο ακριτικό έπος Ζ 1227 έκδ. Trapp·
βλ. καί λεξικά Δημητράκου, Κριαρά, ο.π.
37. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 55.
38. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 56.
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τε 39 για το πουλί. Ό Μωσέ-Μωύσής της αναφοράς είναι οπωσδήποτε 'Εβραίος καί
στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται ως ευνόητο παράδειγμα Ιδιοκτήτη δυσώδους άπο ακαθαρσίες σκύλων αποθήκης.
Αυτά είναι συνολικά τα ευρήματα πού εντοπίσθηκαν στα δημώδη βυζαντινά κεί
μενα σε σχέση με τους 'Εβραίους. Είναι μάλλον ολιγάριθμα, άλλα ενδεικτικά καί
αρκετά για να οδηγήσουν σε κάποιες σκέψεις. Παρατηρείται οτι δσα έχουν καθαρά
αρνητικό χαρακτήρα, καί Ιδιαίτερα σέ σχέση με την κοινωνική θέση των 'Εβραίων,
προέρχονται άπο κείμενα όψιμα καί μάλιστα μέ εμφανείς βενετσιάνικες επιδράσεις.
Αυτών τών επιδράσεων λοιπόν τις απόψεις κυρίως εκφράζουν καί όχι της βυζαντινής
κοινωνίας στο σύνολο της ή έστω στα αστικά κέντρα της. Έξ άλλου ή διαφορετική θέ
ση Βυζαντίου-Δύσης έναντι τών 'Εβραίων έχει ήδη διαπιστωθεί καί μάλιστα καί στην
δψιμη εικονογραφία μνημειώδη καί μή40. Είναι επίσης δεδομένη ή σκληρή πολιτική
τών Δυτικών απέναντι στους 'Εβραίους μέ προφάσεις συνήθως θρησκευτικές καί μέ
ηπιότερους εκφραστές της τους Βενετούς, πού όμως πρώτοι καθιέρωσαν τήν Όβριαtfrì-gheto καί τα διακριτικά ενδυματολογικά στοιχεία41. Τέτοιους θεσμούς λοιπόν απη
χούν ή ασθενής κοινωνικά καταγωγή άπο εβραία μητέρα καί τα χαμηλής εμπορευσι
μότητας έβραίικα ρούχα
Στην καθημερινή πρακτική επί τής ουσίας, δεν θα υπήρχε ούτε στίς βενετοκρα
τούμενες περιοχές πάγια αρνητική διάθεση εκ μέρους τού γηγενούς-βυζαντινού πλη
θυσμού42. Σέ περιπτώσεις εξαιρετικών τραγικών συμβάντων πάντως το κοινό αϊσθημα,
πού φαίνεται να αποδίδει κρητικό στιχούργημα μετά άπο σεισμό (1508) δέν κάνει δια
κρίσεις. 'Αντίθετα είναι αισθητή μία θετική εκτίμηση τής εμπορικής δραστηριότητας
τών Εβραίων καί μία ειλικρινής συμπάθεια για όλα τα θύματα άσχετα μέ τήν εθνικό
τητα καί το θρήσκευμα τους.

39. Πρβλ. Πουλολόνος, στ. 43.
40. Πρβλ. Α. Küzler, Adversus Judaeos. Text und Bild in spätbyzantinischer Zeit, Σύμμεικτα 12
(1998), 95-107. Παρατηρείται ön ή δυτική εικονογραφία σέ χειρόγραφα παρουσιάζει 'Εβραίους μέ τυπικά
χαρακτηριστικά καί ενδυματολογικά καί μορφής (π.χ. μεγάλη γαμψή μύτη) σύγχρονα του καλλιτέχνη.
'Αντίθετα στο Βυζάντιο οι απεικονίσεις —μνημειώδεις καί μη— γίνονται μόνον μέ αφορμή από αναφορές
στην Παλαιά ή Καινή Διαθήκη, π.χ. στους Ψαλμούς η στην εικονογράφηση τής Κρίσεως, οπού ό "Αννας
καί ό Καϊάφας τοποθετούνται στην Κόλαση.
41. Σχετικά μέ τήν 'Εβραϊκή, βλ. Bowman, 20-23 κυρίως. Διακριτικά σημεία στην ενδυμασία τών
'Εβραίων επέβαλαν κατά καιρούς διάφορα οι Βενετοί, όπως τον κίτρινο δίσκο (1397), τον κίτρινο σκούφο
καί τή μαντίλα στις γυναίκες (1622).
42. "Εν τούτοις είναι γνωστό τό ιδιαίτερο δυσμενές κλίμα έναντι τών 'Εβραίων πού δημιουργήθηκε
καί μεταξύ τών 'Ελλήνων τήν περίοδο τού Τέταρτου Βενετοτουρκικού Πολέμου (1568-1571). Πρβλ. Τσικνάκης, Χάνδαξ, 738-741.
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ή Όβριακή έχαλάστηκε με την μεγάλη πράξι,
με πάσα είδη πραγματείας και το πολύ μετάξι'
μα την άλήθεί, έγίνηκε κ' εκεί μεγάλος φόνος,
όπώκαψε την χώρα μας καί των Εβραίων ό πόνος!
τίς άνθρωπος να 'χεν ίδή τον θρηνισμόν τον τόσον,
καλά κι αν ήναι άλλης φυλής, να μη θλιβή καμπόσον;
καί ανάλογα
Λοιπόν ας μακαρίσωμεν εντοπικούς καί ξένους
εκείνους, πω 'πλακώθησαν τους παραπονεμένους,
ορθόδοξους χριστιανούς, Φράγκους 'Ρωμιούς αντάμα,
καί ναϋρουσιν συγχώρησιν 'ς το κρίμαν όπου 'κάμαν,
όη απόθαναν 'ξαφνικά, δίχως να κοινωνήσουν^3.
Ή ίδια έ'κφραση αλληλεγγύης —αν καί αναφέρεται σε 'Ρωμαίους καί Φραγκάκια μόνον— ενδεικτική για την κοινή διάθεση, υπάρχει καί στο παρόμοιο θρηνητικο σχόλιο τοϋ Εμμανουήλ Γεωργιλά στο Θανατικόν τής 'Ρόδου για τον λοιμό
του 149844.
Τελείως ειδική αντιμετώπιση των Εβραίων σε αντίθεση μέ τα υπόλοιπα θα πρέ
πει να αντιληφθούμε δτι υπάρχει σε οσα γράφονται περί δυσωδίας, όπου τα κείμε
να έχουν καί καθαρά βυζαντινή προέλευση καί μάλιστα κωνσταντινουπολίτικη. Θα
πρέπει κατ' αρχήν να δεχθούμε οτι απηχούν κάποια πραγματικότητα καί δτι δεν λέ
γονται ούτε τυχαία ούτε άπό κακή πρόθεση. Ή δυσωδία μάλιστα δεν θα πρέπει να
συσχετισθεί μέ ρυπαρότητα ούτε πραγματική ούτε πολύ περισσότερο μεταφορική,
όπως έ'χει παρατηρηθεί45. Έξ άλλου έκτος άπό τήν παντελή απουσία τέτοιας ένδει
ξης, έχουμε αντίθετα όλες τίς λεπτομερείς εντολές περί κανόνων υγιεινής καί καθα
ριότητας στο Λευιτικόν καί μια εκκλησιαστική απαγόρευση να συλλούονται οί
'Εβραίοι μέ τους Χριστιανούς46. Το τελευταίο σημαίνει δτι οί Εβραίοι είχαν τή συ
νήθεια των λουτρών, πού επιβεβαιώνεται καί άπό τήν ύπαρξη δημόσιων λουτρών

43. Βλ. Μανόλη Σκλάβου, Ή συμφορά τής Κρήτης έν ης γέγονεν τοϋ μεγάλου σεισμού (1508), στ.
59-64 στο G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Λιψία 1874 (στο έξης Wagner, Carmina ), 55 στ. 59-64
καί 60 στ. 261-265 καθώς καί Φ. Μπουμπουλίδης, Ή συμφορά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1955 = ό ϊδιος, Κρη
τική λογοτεχνία, 'Αθήνα 1955, 5-11.
44. Πρβλ. 'Εμμανουήλ Γεωργιλά, Το θανατικόν τής 'Ρόδοσ Wagner, Carmina, 39, στ. 34-49 ή στο
Ém. Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire, τόμ. Ι, Παρίσι 1880, 203-225.
45. Πρβλ. Φραγκίσκη Άμπατζοπούλου, Η εικόνα του Εβραίου στην Ελληνική Πεζογραφία: στερεοτυπικές τεχνικές και λογοτεχνία αποδιοπόμπησης, Πρακτικά Α ' Συμποσίου, 267-290 καί ίδιαίτ. 268-269,
276-277 μέ αφορμή τή νεοελληνική παροιμία.
46. Πρβλ. τον κανόνα ΙΑ' τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου (691-692) κατά τή σημείωση 5.
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στον τόπο της αρχικής κοιτίδας τους47. Για τη συνήθεια αύτη συνηγορεί καί πρό
βλημα άπό βυζαντινό βιβλίο αριθμητικής πλησιέστερο χρονικά (15ος αϊ.) στα κείμε
να πού εξετάζουμε, οπού οί Εβραίοι καταλέγονται στους καθημερινούς πελάτες
ενός χαμάμ48. Καί για να επανέλθουμε στα της δυσωδίας θα πρέπει να απορρίψου
με την υποψία δτι μέ αυτή τήν ειδική μομφή εκφράζεται θρησκευτική ή εθνική μι
σαλλοδοξία49. Θάταν εξεζητημένη τουλάχιστον, αφού δέν έχουμε πουθενά άλλου
δείγματα της καί μάλιστα τέτοιου ύφους. Τήν απάντηση εξ άλλου για μια πραγματική
πηγή δυσωδίας τή δίνει ή αναφορά στην έβραίικη αποθήκη: είναι γεμάτη άπό περιτ
τώματα σκύλων. Ό χ ι όμως γιατί ό Ιδιοκτήτης της αμελούσε τον καθαρισμό της ή άπό
σωρευτική μανία, δπως έχει εκτιμηθεί50. 'Απλούστατα πρόκειται για υπαινιγμό σέ
εμπορία περιττωμάτων σκύλων, πού ήταν απαραίτητα στή βυρσοδεψία51. Προφανώς
οί Εβραίοι —εϊτε λόγφ τής ενασχόλησης τους μέ τή βυρσοδεψία52, εϊτε καί άπλα
λόγφ τής καθαρά εμπορικής αντιμετώπισης τού θέματος— είχαν ε'ιδικευθεϊ στο εμπό
ριο περιττωμάτων σκύλων καί αυτό ήταν δεδομένο καί γνωστό53. Προβλήματα κα-

47. Πρβλ. τίς αναφορές σης κολυμβήθρες στην 'Αγία Γραφή καί τα αρχαιολογικά ευρήματα.
48. Ήζον εις χαμάμτζης καί είπε ζον δοϋλον του οΰιως ozi, va παίρνη εις ζον λουζρον ε/ç ζον
Τοϋρκονμέν ζουρέσια β', κα'ιε'ις ζον Έβραΐον ζουρέσια ζ", καί εις ζον Χρισζιανον α/β, καί να έβγαίνη κάθ'
ήμερα άσπρα μ '.
χρισζιανοί μ', άσπρα β', ζοΰρκοι νν' άσπρα αν' ζουρέσια β' εβραίοι θ' άσπρα Ç"ζουρέσια ζ". Βλ. Ein
byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhunderts, κείμενο, μετάφραση καί σχόλια Η. Hunger - Κ. Vogel,
Βιένη 1963, 52-53. Σύμφωνα μέ τή λύση ιού προβλήματος, πού σημειώνεται επίσης, οί Τούρκοι πολυαριθμόιεροι των άλλων πληρώνουν καί λιγότερα, πράγμα πού μπορεί να οφείλεται καί στο οτι ό ιδιοκτήτης του
χαμάμ μπορεί να ήταν Τούρκος.
49. 'Αντίθετη άποψη για διαδεδομένη, διαχρονική καί διεθνή, εμπαθή καί άδικη, άνευ αντικειμένου
αντίληψη για βρώμα καί βρωμιά σέ σχέση μέ τους 'Εβραίους έχει ή Φραγκίσκη Άμπατζοπούλου, στο δη
μοσίευμα πού αναφέρθηκε καί παραπάνω. Φοβούμαι όμως ότι έν προκειμένω ή κρίση της έπηρρεάζεται έν
πολλοίς από τή δεδομένη ευαισθησία της: έτσι φθάνει στο σημείο —χωρίς ούτε καν υποψία ένδειξης— να
προσάπτει στον 'Αριστοφάνη, δτι αποδίδει 'Εβραίο στην περιγραφή τοϋ Πλούτου στην ομώνυμη κωμωδία
του, όταν τον παρουσιάζει ώς ρυπώνζα, κυφόν, αθλιον, μαδώνζα, νωδόν.
50. Πρβλ. Πουλολόνος, σχόλια στ. 55.
51. Τα περιττώματα σκύλων ήταν απαραίτητα σέ μια ειδική επεξεργασία για Ιδιαίτερα μαλακά δέρμα
τα. Πρβλ. Victoria Gabitas, Leather and leatherworking, Dictionary of the Middle Ages, τόμ. 7, έκδ. J. R.
Strayer, Νέα 'Υόρκη 1986.
52. Για τήν ενασχόληση των 'Εβραίων μέ τή βυρσοδεψία καί μέ τή βαφική, βλ. Starr, Jews, 28-29
καί §74, 136-139 §176, 224-225 καθώς καί Baron, History, IV, 166. Βλ. επίσης καί στο Έγκώμιον εις ζών
Χωνών Νικήζαν άπό τον Μιχαήλ Άκομινάζου zoo Χωνιάζου ζα σωζόμενα, έκδ. Σπ. Π. Λάμπρος, τόμ. Α',
'Αθήνα 1879, 53,18, όπου αναφέρονται 'Ιουδαίοι σκυζοδέψαι.
53. Σέ παλαιότερες εποχές (πρωτοβυζαντινή περίοδος) έξ άλλου μαρτυρεΐται για 'Εβραίο έ'να ανά
λογα ιδιότυπο επάγγελμα, αυτό του εμπόρου κουρελιών. Πρβλ. Λαμπροπούλου, Μορφές, 680.
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θαριότητας καί υγιεινής λόγω καί της βυρσοδεψίας γνωρίζουμε οτι δημιουργήθηκαν
στην εβραϊκή συνοικία του Χάνδακα, σε βαθμό μάλιστα πού οί βενετικές αρχές θέ
σπισαν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση τους54.
Μετά καί άπό αυτή τή διευκρίνηση καί στή μελανότερη άπό τίς αναφορές, νομί
ζω, οτι αποκαλύπτεται Ιδιαίτερα ήπια ή οποία κριτική αντιμετώπιση των Εβραίων στα
βυζαντινά δημώδη κείμενα Γιά να γίνει περισσότερο κατανοητό τό υφός της, είναι
απαραίτητο να παραβληθούν τα ευρήματα μας μέ δσα γράφονται στα Ί'δια ή ανάλογα
κείμενα γιά άλλες σύγχρονες κοινωνικές ομάδες, πού ήταν επίσης διαφοροποιημένες,
είτε γιά εθνικά ε'ίτε για θρησκευτικά χαρακτηριστικά εϊτε καί γιά τα δύο. Εννοώ τους
"Αραβες, τους Σέρβους, τους Γύφτους, τους Τάταρους, τους Βούλγαρους, τους Χάζαρους, τους Φράγκους, τους Βαρδαριώτες Τούρκους καί τους Αρμένιους.
Οί "Αραβες αναφέρονται ως Σαρακηνοί ή Ίσμαηλϊται ή Άγαρηνοί, άλλα καί
ως Άραβίτες55. Αμφίσημη καί σέ ορισμένες περιπτώσεις σαφώς θετική διάθεση πα
ρουσιάζεται σέ οσα απαντούν γιά τους "Αραβες στίς πολλές καί ποικίλες αναφορές
πού υπάρχουν στον ακριτικό κύκλο, πού δμως είναι ήδη γνωστές καί έ'χουν σχο
λιασθεί στα ειδικά μελετήματα. Στίς υπόλοιπες μαρτυρίες αντίθετα διατυπώνονται θέ
σεις μάλλον αρνητικές. Τήν εντύπωση μιας τέτοιας γενικότερης αρνητικής αντίληψης
δημιουργούν οί τύποι Δουβοσαρακηνοί καί Δουβοσέρβοι (= Βρωμοσαρακηνοί, Βρωμοσέρβοι <λούβα = άρρώστεια, λέπρα) πού είναι υβριστικοί χαρακτηρισμοί απ' τον
'ίδιο τον Διγενή σέ κείμενο τού κύκλου56. Έ ν τούτοις φαίνεται οτι δεν έ'χουν σχέση
μέ τό σύνολο τών Σαρακηνών η τών Σέρβων. Χρησιμοποιούνται περιστασιακά, μό
νο γιά κάποιες συγκεκριμένες ομάδες μέ αφορμή μια ασυνέπεια τους απέναντι στον
Διγενή. Γενικότερες εκτιμήσεις αντίθετα αντανακλώνται πράγματι στην παροιμία Σαρακηνον 'ς το σπίτι σου καί συ οπού θέλεις γύρευε άπό τα 'Επιρρήματα του Μιχαήλ
Ψελλού (11ος ai.)57 πού άπαντα καί ως Σαρακηνος εις το σπίτιν σου και συ οπού θέ-

54. Βλ. 'Αγγελική Πανοπούλου, Circa mundiciam civitatis. Μέτρα για την καθαριότητα του Χάνδα
κα άπό τον 14ο ως τον 17ο αι., Σύμμεικτα 9 (1994) (= Μνήμη Δ. Ά. Ζακυθηνοΰ) τόμ. Β', 183-212 καί ϊδιαίτ. 190, 193, 209-210.
55. Ή επωνυμία Άραβίτες άπαντα καί στο ακριτικό άσμα ό Υιός του Ανδρόνικου ως άλλος τύπος
του Σαρακηνοί στο επαναληπτικό κατά τα συνήθη στον δημώδη λόγο: Κουρσεύουν ο! Σαρακηνοί, κουρ
σεύουν οί Άραβίτες. Πρβλ. Βασίλειος Διγενής Άκριτης, 188-189 στ. 1 καί 60 καί εισαγωγή καθώς καί οσα
σχετικά γράφονται παραπάνω.
56. Πρβλ. Πετρόπουλος άρ. 46, 6 στ. 6.
57. Πρβλ. καί Ch. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Λυών 1688 ανα
τύπωση Γκράτς 1958, λ. όσπίτιον Krumbacher, Mittelgriechische Sprichwörter, Μόναχο 1893, 99, όπου κα
ταγράφεται ώς Σαρακηνος εις το όσπίτιν σου καί εσύ, οπού θέλεις, γύρευε!

132

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΥΤΑΒΑ-ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ

λε;ς· όδευε58 καθώς καί Σαρακηνοί είς το σπίτιν σου καί εσύ, οπού θέλεις όδευε59.
Παρά την προνομιακή οικονομική μεταχείριση πού συνεπάγετο κατά το Βασίλειος τά
ξις ή εγκατάσταση Σαρακηνού γαμβρού σε πολιτικό ή στρατιωτικό οίκο60 δεν φαίνε
ται, αν στίς παροιμίες αυτές εκδηλώνεται συμπάθεια η οχι. Κυρίως δεν είναι σαφές, αν
στίς παροιμίες αυτές οί Σαρακηνοί παρουσιάζονται ως ίκανοί καί άξιοι εμπιστοσύνης
ή αντίθετα υποδηλώνουν τον μεγάλο κοντινό κίνδυνο πού αντιμετωπίζεται επιπόλαια.
Τό δεύτερο φαίνεται πιθανότερο, αν λάβουμε ύπ' όψιν καί τα θεολογικά σχόλια μο
ναστικής νοοτροπίας, πού τήν συνοδεύουν καί στους τέσσερις κώδικες, στους οποί
ους παραδίδεται: σύμφωνα μέ αυτόν οί Σαρακηνοί αντιστοιχούν με τους δαίμονες, πού
καραδοκούν να παγιδέψουν τήν ψυχή πού αναπαύεται εν ταΐς γλυκοπικρίαις ήδοναίς
της ημέρας ή ένθα θέλεις πορεύου είς άμαρτίαν καί οί δαίμονες χαίρουσι εν τω οίκω
σου61. Φίλοι της άνεσης καί της γενικότερης ευκολίας —μέ αμφισβητούμενη έννοια—
άλλα ϊσως καί Ιδιαίτερα επιδέξιοι φαίνονται οί "Αραβες στην παροιμία πού λέει οτι
Άμάξη Άγαρηνοί άλίσκονται τον λαγωόν. Τήν τελευταία έννοια φαίνεται να αποδί
δει καί ό μεταγενέστερος (17ος-18ος αι., | 1730) συλλέκτης παροιμιών Παρθένιος
Κατζιούλης επί των μετ' άνέσεώς τι πραττόντων62, οπότε μέ τή συγκεκριμένη παροιμία
δηλώνεται ϊσως κάτι ανάλογο μέ τό σύγχρονο Πιάνει πουλιά στον αέρα. Σε άλλες πα
ροιμίες εμφανίζονται ως φιλάργυροι, 'Αγαρηνοί χρημάτων δοϋλοτ63, καί ως ανεπίδε
κτοι μαθήσεως —λόγω ηλικίας όμως— Γέροντα Σαρακηνον γράμματα μη μανθάνης64,
όπου ή τελευταία προέρχεται πάλι άπό τον Μιχαήλ Ψελλό. 'Αρνητικές είναι επίσης
επανειλημμένες αναφορές στον Πουλολόνο, πού έ'χουν μάλιστα αφορμή σωματικά
χαρακτηριστικά. Τό μελανομαυροθώρετε, Σαρακηνέ, κουτρούλη απευθύνεται υβρι
στικά στον γερανό, επειδή ό γερανός ό τεφρός —grus cinerea— έ'χει χρώμα στο μεγα-

58. Πρβλ. αντίστοιχα Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Α', 9, οπού τα 'Επιρρήματα Μιχαήλ Ψελλού καί 35,
οπού Λόγοι μυθολογικοί περί ωφελείας ψυχής καί σώματος σύμφωνα μέ τον αθωνικό κώδικα της μονής
'Ιβήρων ύπ' αριθμ. 805.
59. Μαρία Ίωαννίδου, Βυζαντινοί παροιμίαι εκ χειρογράφου της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Αθηνών,
ΈπετηρΊς του Λαογραφικού 'Αρχείου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών 1 (1939), 50-67 καί ίδιαίτ. 61-62.
60. Βλ. παραπάνω στα γενικά περί άκριτων.
61. Πρβλ. καί τον σχολιασμό του Ν. Πολίτου, Ερμηνευτικά είς τάς Βυζαντινός Παροιμίας, Έπετηρίς
τού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 2 (1898), 79-135 και ίδιαίτ. 118-119 πού παραβάλλεται μέ ανά
λογα αρνητικά στον Πλανούδη καί τον Μανασσή.
62. Πρβλ. Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Α', 73 από το Παρθενίου Κατζιουλη, Παροιμιών συναγωγή άπα
βιβλίων διαφόρων.
63. Πρβλ. Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Α', 127 άπό το Παρθενίου Κατζιουλη, Παροιμιών συναγωγή από
βιβλίων διαφόρων.
64. Πρβλ. αντίστοιχα Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Α', 9. Πρβλ. καί τον σχολιασμό στο G. Meyer, Zu
den mittelgriechischen Sprichwörter, BZ 3 (1894), 403.
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Λύτερο μέρος τοϋ σώματος του σταχτί καί μαϋρο καί μη έ'χοντας στο κεφάλι του φτερά
μοιάζει φαλακρός65. Στον κόρακα, για το μαύρο χρώμα τών φτερών του απευθύνεται
το 'Αράπη καί Σαρακηνέ, μαυρέα, κακομύτη, πού χαρακτηριστικά ονομάζεται καί πα
ρακάτω επίσης για τον Ί'διο λόγο σκοτείδι μαυρισμένου66. Το μαϋρο δέρμα γενικά δεν
συμβαδίζει με την αισθητική της εποχής, όπως φαίνεται καί άπό οσα παρατηρούνται
παρακάτω για τους Γύφτους. Χαρακτηριστικό είναι καί το δτι προαναγγέλλει κακά, αν
όνειρευθεΤ κανείς δτι μαύρισε το δέρμα του67.
Μια άλλη αντίληψη εκφράζει τέλος το οτι θεωρείται ευοίωνο το να όνειρευθεΤ
κανείς ότι στενοχωρήθηκε άπό "Αραβες: Ίσμαηλίταις συσχεθείς καλόν τόδε η Ίσμαηλίταις συσχεθείς68 καλόν σημαίνει πού άπαντα σέ όνειροκριτικά69. Δέν είναι σαφές
όμως, έάν ό καλός οίωνος βασίζεται σέ καλή αντίληψη για τους "Αραβες ή ακριβώς το
αντίθετο, όπως συχνά Ισχύει στην όνειρομαντεία, οπού κάθε τι ευχάριστο ή καλό προ
μηνύει κάποιο αντίστοιχου μεγέθους δυσάρεστο η κακό καί αντίστροφα.
Οΐ αναφορές σέ Γύφτους —πού παραδίδονται με τους τύπους Άτζίγγανος,
Αίγύπησσα, Μαυροκατζίβελος, Κατσίγγανοι, Τζιγγάνα70— σχολιάζουν δπως καί για
τους "Αραβες το σκούρο χρώμα τους, άλλα καί τις συνεχείς μετακινήσεις τους· καί τα
δύο έ'χουν σχέση καί με το επάγγελμα τοϋ μεταλλουργού —τοϋ χαλκέως— πού συνή
θως εξασκούν. Σχετική με το επάγγελμα είναι ή μνεία ό δε μαυροκατζίβελος το γυροκόσκινόν του (ενν. ένθυμάται sic)71. Tò άτσίγγανε μαυρότεχνε... ακάθιστε ώς εκείνους
απευθύνεται επιτιμητικά προς τον γλάρο στον Πουλολόγο72, καί θίγει καί τον πλάνητα βίο. Περιπλανώμενοι φαίνονται καί οι Κατσίγγανοι, σημαντικά δευτερεύοντα πρό-

65. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 70 καί σ. 135, οπού rò μελανομαυροθώρετε δηλώνει αύτον πού έ'χει
μαύρη οψη.
66. Πρβλ. Πουλολόγος, ΑΖ at. 9, 10 καί σ. 300, όπου σκοτείδι = σκοτάδι.
67. Πρβλ. Achmetis oneirocriticon, 54, οπού καί ανάλογα κακές ερμηνείες αν ιό όνειρο ιό δει
γυναίκα.
68. Πρβλ. Δημητράκος, Λεξικόν, λ. συνέχω 12), πού σημαίνει πιέζω, καταθλίβω, στενοχωρώ.
69. Πρβλ. το Όνειροκρπικον τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ Γερμανού (μέσα 7ου αϊ.
- 815) έ'κδ. Fr. Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Germanos, Λαογραφία 7 (1924), 428-448 καί Έτε
ρον όνειροκρπικον από πείρας φρονίμων (lo τρίτο 9ου - τέλος Μου αϊ. ) έκδ. Fr. Drexl, Das anonyme
Traumbuch des Cod. Paris. 2511, Λαογραφία 8 (1925), 347-375, 117.
70. Παρουσίαση καί σχολιασμό όλων τών τύπων μέ τους οποίους απαντούν οΐ γύφτοι στα βυζαντινά
κείμενα καθώς καί εξέταση της θέσης τους στη βυζαντινή κοινωνία, βλ. στο G. C. Soulis, The Gypsies in
the Byzantine Empire and the Balkans in the late middle ages, DOP 15 (1961), 143-165.
71. Πρβλ. Φιλοσοφία Κρασοπατέρα η Φυσιολογική διήγησις του ύπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου
του Ζυφομούστου, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Νέος Έλληνομνήμων 1 (1904), 442 στ. 13 καθώς καί Ζώρας, Βυζα
ντινή ποίησις, 132.
72. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 127, 128.
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σωπα τοΰ κυπριακού ακριτικού ποιήματος, πού εξετάσθηκε σχετικά με τήν καταγωγή
τού Διγενή καί παραπάνω, αφού παρουσιάζονται ως πληροφοριοδότες καί προξενητές
του για τήν όμορφη πού τον ενδιαφέρει73. "Ισως δεν είναι τυχαίο το ότι σε άλλες πα
ραλλαγές τον ρόλο τους έχει πουλί. 'Απόρροια τών μετακινήσεων πού συνεπάγεται το
επάγγελμα τού μεταλλουργού είναι καί ή άλλη επωνυμία με τήν οποία αυτό παραδίδε
ται στα βυζαντινά κείμενα: κωμοδρόμος, δηλ. αυτός πού τρέχει από κώμη σε κώμη. Έξ
άλλου καί αυτή καθ' αυτή ή Ιδιότητα τού χαλκέως αποδίδεται κατ' επανάληψιν υποτιμη
τικά στίς εριστικές στιχομυθίες τού Πουλολόγου7ιχ.
Ακολουθούν καί άλλες αναφορές σέ επαγγελματικές ασχολίες τών γύφτων, πά
ντα μέ μειωτικό ύφος. Ή πρώτη έχει σχέση μέ τήν εκγύμναση καί περιφορά ζώων ώς
θέαμα, οικεία καί γνωστή ώς τίς μέρες μας75. Τό θέμα παρουσιάζεται ώς στοιχείο μει
ονεξίας της αρκούδας {Παιδιόφραστος διήγησις), πού ονομάζεται παίγνιον τών μωροατζιγγάνων76, οπού όμως είναι φανερή ή αρνητική θέση καί για τους γύφτους, αφού
χαρακτηρίζονται μωροί-άνόητοι. Επίσης ώς ιδιαίτερα κατώτερη προβάλλεται ή κρυφή
καταγωγή βασιλιά άπό περιπλανώμενο ιδιαίτερα γόνιμο κατζίβελο σέ σατιρικό κείμε
νο. Όπως αφηγείται ή ϊδια ή μητέρα του
κ' ήλθε γέρων φουρνιάρης,
ό χοντρός ό καρβουνιάρης,
ό κατζίβελος χωριάτης,
πώκαμε πολλά γυφτούδια,
καί ανταμώθηκε μ' εμένα,
κ' έκαμα, υίέ μου, σένα77.
Γυναίκα καρβουνά θεωρείται καί ή κουρούνα —garrulus glandarius ή pica
caudata—, πού χάρη στο μαύρο χρώμα της κεφαλής καί μεγάλου μέρους τού σώματος
της γίνεται αναφορά καί στίς ενδυματολογικές συνήθειες πού είχαν οΐ τσιγγάνες τής
εποχής: αποκαλείται Αίγύπτισσα7& μέ το μανδίν79 τελείως μειωτικά.

73. Πρβλ. Πετρόπουλος αρ. 46, 8 στ. 25.
74. Πρβλ. τα υβριστικά προς τον κύκνο ελεεινέ, χαλκέα, κωπολάτα, στ. 13, δπου επιτείνεται ή υπο
τιμητική διάθεση καί από το κωπολάιης (αυτός πού τραβάει κουπί κάποτε μάλιστα καί σέ πλοϊο-κάτεργο, έξ
ου καί το κατεργάρης βλ. καί σχόλιο εκδότριας) καί προς τον κόρακα χαλκέα μέ τα καθημερνά, χαλκωματά
βρωμιάρη, στ. 588 καθώς καί σχετικό σχόλιο.
75. Οι περιφερόμενοι ονομάζονται καί πάλι κωμοδρόμοι. Βλ. καί Κουκούλες, ΒΒΠ, τόμ. Γ', 248 κ.έ.
76. Πρβλ. Παιδιόφραστος διήνησις, στ. 846.
77. Πρβλ. Γ. Κεχαγιόγλου, Κριτική έκδοση τής Ιστορίας Πτωχολέοντος. Θέματα υστεροβυζαντινής
καί μεταβυζαντινής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1978, στ. 273-278.
78. Το Αίγύπτισσα είναι πρόδρομος μορφή τού νεοελληνικού γύφτισσα Βλ. καί D. Georgakas, Über
das Ethnikon Γύφτος, Ciotta 29 (1942), 156-161.
79. Πρβλ. Πουλολόγος, σι. 429, δπου μανδίν = μανδύας, είδος εξωτερικού ενδύματος. Στην προ-
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Εξαιρετικά αρνητική είναι καί ή χρησιμοποίηση της λέξης τζιγγάνα υβριστικά μαζί
μέ άλλους Ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς για τήν πονηρή αλεπού στο Παιδιόφραστος
διήγησις. αλλ' είσαι ψεματάρισσα, κλέπτρια καί τζιγγάνα, μογναναρέα, μιαριίΡ0.
'Αρνητικοί υπαινιγμοί εξ αιτίας της φύσης των κειμένων —εριστικοί διάλογοι
πουλιών ή τετραπόδων, οπού το καθένα προσπαθεί να αποδείξει τήν υπεροχή του σέ
σχέση μέ τον συνομιλητή του— υπάρχουν καί για άλλες μέ Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ομάδες στον Πουλολόγο καί στο Παιδιόφραστος διήγησις τών τετραπόδων ζώων.
π.χ. τους Τάταρους, τους Βούλγαρους, τους Χάζαρους καί τους Φράγκους. Τό
ταταρόκοπε καί βουλγαρομουσουδάτε λέγεται —ως διαπίστωση άσχημης ή τουλάχι
στον Ιδιόμορφης εμφάνισης81. Παρατήρηση πού έχει να κάνει μέ τή διαφορετική —
λόγω της φυλετικής τους καταγωγής— διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του σώμα
τος καί κυρίως τού προσώπου τών Τατάρων καί τών Βουλγάρων. Ανάλογη εντύπωση
δίνεται καί στή χρήση τού Ταταρομούτζουνη, πού σέ σκωπτικό στιχούργημα τού Στε
φάνου Σαχλίκη (14ος αϊ.)82 φαίνεται ναναι σύντροφος σημαδεμένης (στο πρόσωπο;)
γυναίκας σέ μια καταγραφή γυναικών πού γενικά μειονεκτούν:
Έφτασε κ' ή Περτζιόλενα όπου 'ν γεροντιασμένη,
μέ τήν Έργίναν τήν πτωχήν όπου V σημαδεμένη,
μέ μια Ταταρομούτζουνην ενε συντροφιασμένη83.
Παπούτσια Χαζάρας ώς δώρο ελεημοσύνης λόγω της φτώχιας της θεωρούνται τα
μαύρα πόδια τής αλκυόνας: καί ψυχικον (ένν. φορείς) ποδήματα μαύρα τινός Χαζάρας8^. Σχόλιο πού μπορεί να υπαινίσσεται τό άπλα αταίριαστο, άλλα ϊσως καί τό υπο
δεέστερης προέλευσης ενδυματολογικό στοιχείο. Τό λοφίο τού παγωνιού εξ άλλου
παρομοιάζεται υποτιμητικά μέ κουκούλα Φράγκου καλόγερου —φρέρη—οτά Φράγκε μέ
τό καπούτσιν ή ομοιάζω καί βενέτικον Φράγκον μέ τό καπούτσιν85. Διαγράφεται έτσι
μία γενικότερη αρνητική διάθεση για τυπικά μέρη ένδυσης χαρακτηριστικού τύπου
Φράγκου. Μέ φράγκικο καπέλο επίσης —προφανώς ιδιότυπο καί πολύ γνωστό— παρο-

κειμένη περίπτωση δέν νομίζω δτι συσχετίζεται ή σκούρα επιδερμίδα ιών Τσιγγάνων, όπως υποθέτει ή
εκδότρια, ο.π., 159.
80. Πρβλ. Παιδιόφραστος διήγησις, στ. 283-286 καί ειδικότερα 285-286 σέ δσα καταλογίζει ό
λαγός στην άλεποΰ.
81. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 624.
82. Για τον Στέφανο Σαχλίκη, βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, Ό Στέφανος Σαχλίκης ποιητής του 14ου αί.
(οριστική τοποθέτηση), 'Ελληνικά 41 (1990), 120-127.
83. Πρβλ. Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεϊαι, ετι καί αφηγήσεις κυροϋ Στεφάνου του Σαχλήκη (στο έξης
Στέφανος Σαχλίκης), στ. 501-503, Wagner, Carmina, 96.
84. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 339.
85. Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 133 καί στ. 158.
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μοιάζει στο Παιδιόφραστος διήγησις ό γάϊδαρος τη βάλανο του πέους του για το όποιο
Ιδιαίτερα καυχιέται86. Ή οποία άπωση για τους Φράγκους γίνεται σαφής καί εμφανής
στο κατηγορητήριο της κίσσας, πού τα μιμητικά της κελαϊδίσματα τήν καθιστούν ύπο
πτη για εξάρτηση από τους αλλόγλωσσους κατακτητές, γι' αυτό φέρεται ως δούλη καί
σκλάβα των Φράγκων3,7. Ή δικαιολογία τής κατηγορουμένης -πού παραδέχεται τή δι
γλωσσία της, ασφαλώς δεδομένη για κάποια πρόσωπα τής εποχής— βάζει σέ ακόμα πε
ρισσότερες σκέψεις: αποδίδει σέ Φράγκους καί τή σοβαρή άνομη πράξη τής κλοπής
παιδιού καί μάλιστα αλλόθρησκου καί αλλοεθνούς:
Έγώ Ρωμαίου παιδίν είμαι καί έκλέψασίν με οι Φράγκοι
—να ειπώ ως ήμουν εύμορφον, καί τί να το καυχοϋμαι;—
καί τα ρωμαίικα έμαθα, φράγκικα συντυχαίνω88.
Στίς ποικίλες σχέσεις των Βυζαντινών με τους Φράγκους, όπως αυτές είχαν δια
μορφωθεί μετά άπό τόσων χρόνων καί κάτω άπό ειδικές συνθήκες συνύπαρξη, ανα
φέρονται καί τα αρνητικά σχόλια για τον καρκαρίνον ή καρκατζά, το πουλί πού σήμε
ρα ονομάζουμε φραγκόκοτα89 (ή μελεαγρίς ή numida meleagris). Κατηγορείται για θη
τεία εξη ετών ως φρέρης... εις το Σπιτάλιν —πού σχετίζεται με τό τάγμα τών σπιταλιωτών (hospitaliers) ιπποτών— καί για συνάφεια με τον φρά Λιβέρη —διαβόητο Ιστο
ρικό πρόσωπο— καθώς καί με κάποια Φράγκισσαν καβαλαρίου γυναίκαν, πού πιάστη
κε μαζί της έπ' αυτοφώρω90. 'Υποτιμητική θεωρείται καί ή ερωτική σχέση γυναίκας με
Φράγκο. Σέ τολμηρό καί σκωπτικό στιχούργημα τού Στέφανου Σαχλίκη κάποια γυ
ναίκα κατηγορείται δτι είναι φραρογαμημένη (φράρης = φρέρης, Φράγκος καλόγερος).
Ένώ για μια άλλη γράφεται σαν ένδειξη ασυδοσίας:
καί μέτρησεν τους καύχους της κ' ηυρεν τους κιντινάριν,
κ έπανωθεόν τους εκατόν ήσαν, καί πέντε φράροι.
Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια οι καϋχοι, τά καυχήματα δηλαδή, ήταν εκατό
εραστές καί πέντε φράροι επί πλέον91.
86. Πρβλ. Παιδιόφρασιος διήγησις, στ. 654-655:
Καί όταν οίστροκινηθη καί πυρωθη ολίγον,
ομοιάζει το κεφάλιν του φράγκικον σαρσαρόλιν.
87. Πρβλ. Πουλολόγος, σι. 328.
88. Πρβλ. Πουλολόγος, σι. 355-357.
89. Ή νεοελληνική ονομασία φραγκόκοτα δέν έχει καμιά σχέση με ειδική μεσαιωνική αντίληψη για
ιούς Φράγκους. Παρά το ότι το πτηνό είναι γνωστό άπό τήν αρχαιότητα ως μελεαγρίς, με το όνομα φρα
γκόκοτα δηλώνεται απλώς το ασυνήθιστο του εϊδους, πού ήρθε μάλιστα κατά τή νεότερη περίοδο στην
Ελλάδα άπό τή Δύση, βλ. π.χ. σχετικό άρθρο Μεγάλης 'Ελληνικής 'Εγκυκλοπαίδειας Δρανδάκη. Πρβλ. τα
ανάλογα νεοελληνικά φραγκοράφτης ή ντυμένος φράγκικα σέ σχέση με δυτικού τύπου ενδύματα.
90. Πρβλ. Πουλολόγος, σι. 241-255 καί σχόλια 147 καί ίδιαίτ. 109-111, οπού προσπάθεια ταύτισης
τού Λιβέρη μέ γνωστά καί άπό άλλες πηγές πρόσωπα.
91. Πρβλ. Στέφανος Σαχλίκης, στ. 473, 481-482, Wagner, Carmina, 96.
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Μάρτυρας κάποιας εξοικείωσης επίσης με τους Φράγκους είναι ή αναφορά
σε είδος εκκλησιαστικού σκεύους αγιασμού με τρίχες χοίρου, όπως καμαρώνει ό
'ίδιος:
'Ακόμη καί οϊ τρίχες μου χρείαν όποπληρούσιν
μεγάλην, άξιόλογον εις Φράγκων έκκλησίαν
καί γαρ ε/ç rò άγιασμα τα φραγκοπαπαδούρια
μετά της τρίχας της έμής τους πάντας αγιάζουν
καί την βορβοροκύλησιν ποσώς ουδέν θυμούνται92.
Ή χρήση τού τύπου φραγκοπαπαδούρια ενδέχεται να εκφράζει αρνητική διά
θεση δπως ή νεοελληνική παπαδαριό (με τήν έννοια τού συναφιού), δεν είναι όμως
σαφές αν ή διάθεση αυτή άφορα τήν Ιδιότητα τού Φράγκου ή τού παπά ή καί τις δύο
μαζί.

Ή αίσθηση οτι οί Ρωμαίοι (δηλ. οϊ Βυζαντινοί) καί οϊ Φράγκοι ήταν τα δύο κύ
ρια στοιχεία τής χριστιανικής κοινωνίας τής εποχής μεταφέρεται σέ στίχο τού Παιδιόφραστος διήγησις, πού χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει τήν πάγκοινη χρήση τού
μαλλιού τού προβάτου:
Ποιοϋσιν πεύχια ψηλά καί μεγαλοπλουμάτα
καί ό σουλτάνος κάθεται καί όλοι οί άμιράδες'
απλώς ή πάσα γενεά, Ρωμαίοι τε καί Φράγγοι
χρώνται τα εις κλινάρια καί εις τα στρώματα τους93.
Θετική καί αντίθετη μέ δλα τα προηγούμενα είναι ή μνεία των Βαρδαριωτών
Τούρκων τής ανακτορικής φρουράς: ή όρνιθα καμαρώνει στον Πουλολόγο γιατί τα
παιδιά της αποκαταστάθηκαν ολα καλά κοινωνικά καί
έξέβησαν επίσκοποι, εξαρχοι καί παπάδες,
καί Βαρδαριώτες κόπελοι, κουρτέσοι απεσταλμένοι,
καί περπατούν ευγενικά, παλατοαναθρεμμένα9^.
Τέλος ή οξύτερη σαφώς αρνητική αναφορά άπαντα για τους Α ρ μ έ ν ι ο υ ς , λαό
χριστιανικό μέ εκπροσώπους του κατά εποχές σέ ανώτατες βαθμίδες τής βυζαντινής
κοινωνίας. Πρόκειται για τήν παροιμία
Άρμένην έχεις φίλον, κάλλιον έχθρον ου θέλεις95.
Κατά τή θεολογική ερμηνεία πού τή συνοδεύει τό Αρμένιοι εξισώνεται μέ τον
διάβολο. Ή αυστηρή αυτή εκτίμηση έ'χει σχέση φυσικά καί μέ τή θρησκευτική άπό-

92. Πρβλ. Παιδιόφραστος διήγησις, σι. 384-389.
93. Πρβλ. Παιδιόφραστος διήγησις, οχ. 493-496.
94 Πρβλ. Πουλολόγος, στ. 260-262.
95. Πρβλ. Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Α', 29.
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κλίση τους, άλλα καί με τη δεδομένη μη φιλική συμπεριφορά τους σε ορισμένες περι
πτώσεις96.
Γενικές αποτιμήσεις καί μάλιστα καί για τους Τούρκους —πού ονομάζο
νται Άγαρηνοί καί νοούνται οί Τούρκοι της οθωμανικής αυτοκρατορίας— καί τους Βυ
ζαντινούς, υπάρχουν στο Διήγησις ωραιότατη τοϋ θαυμαστού εκείνου ανδρός του λε
γομένου Βελισαρίου (τελευταία δεκαετία 14ου αϊ.)
Θεέ, ουράνιε βασιλεϋ, ψεύστην να με ποίησης,
το γένος των Άγαρηνών τον κόσμον θέλει φάγει,
Ρωμαίους καί Σέρβους, Ούγγρους τε, Βλάχους τε καί Λατίνους!
Άμέλειαν έχουν οί 'Ρωμαίοι, φθόνον πολύν καί μέγαν,
μονάφεντον κι όρμητικον 'Αγαρηνών το γένος,
έναν θεον λατρεύουσιν, έναν αύθέντην τρέμουν,
σπουδήν, όμόνοιαν θαυμαστήν έχουν είς τον δεσπόζων
ποτέ όμόνοιαν οί Ρωμαίοι, ποτέ μοναυθεντία,
ποτέ καλών άνάκλησιν ουκ ημπορούν να ίδοϋσιν97.
Ανατρέχοντας σε όλες αυτές τίς αναφορές σέ άλλόθρησκους-άλλοεθνεϊς πού
παρατέθηκαν άπο κείμενα τής βυζαντινής δημώδους γραμματείας, γίνεται φανερό οτι
απορρέουν κυρίως από μία καθαρά σχολιαστική διάθεση, πού μάλιστα σέ ορισμένες

96. Πρβλ. π.χ. τη Λιποταξία τών αρμενικών σωμάτων του βυζαντινού στρατεύματος προς τους Τούρ
κους μετά τη μάχη τοϋ Μαντζικίερτ (1071) καί τον σχολιασμό της ΧριστοφιΛοπούΛου, Βυζαντινή Ιστορία
Β2, 416-418. Χαρακτηριστικότερα πάντως για το κοινό αίσθημα είναι δσα μεταφέρονται από τον Ευστάθιο
για τους 'Αρμένιους κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης άπο τους Λατίνους. Πρβλ. Ευστάθιος, 298-299,
114. Ό συγγραφέας παρουσιάζει τους 'Αρμένιους ως εν οντάς τοίς πολεμίοις, καί θερμότερους εκείνων
είς τα καθ' ημών άποδεικνυμένους κακά, εν έφόδοις, έν λόχοις, εν προόδοις ταϊς είς λείαν, εν μηχαναϊς εν
έκφάνσεσι τών λανθανόντων. Καί ή εικόνα ολοκληρώνεται με την καταγγελία ότι οί εξώλεις Αρμένιοι μίαιναν το ψωμί καί το Λάδι καί την αναφώνηση "Ω τίς αν άνάσχοηο εκείνων;
97. ΒΛ. W. F. Bakker - Α. F. van Gemert, 'Ιστορία τοϋ Βελισαρίου, Κριτική έ'κδοση τών τεσσάρων
διασκευών με εισαγωγή, σχόλια καί γλωσσάριο, 'Αθήνα 1988, χ στ. 571-579. Στο κείμενο —πού είναι χα
ρακτηριστικό καί για τή μακραίωνη επιβίωση στη λαϊκή μνήμη εξαιρετικών προσωπικοτήτων, όπως ιού Βε
λισαρίου καί τού 'Ιουστινιανού— ό Βελισάριος τοϋ 6ου αιώνα μάχεται Πέρσες καί Σαρακηνούς-Τούρκους,
ενώ παρουσιάζονται ανταγωνιστές του στους κόλπους τής αυτοκρατορίας οί
Κατακουζηνός, Ράλλης,

Παλαιολόγος,

Άσόνης τε καί Λάσκαρις, καί Κανανος και Δούκας {χ στ. 52-53).
'Ανάλογες απόψεις εκφράζονται καί στις άλλες τρεις εκδοχές τής Ιστορίας τοϋ Βελισαρίου. Στή λο
γιότερη άπό αυτές 'Ριμάδα του Βελισαρίου, οί Τούρκοι γράφονται ώς Ίσμαηλίται καί οί Βυζαντινοί ώς 'Ρω
μαίοι καί ώς Γραικοί, ρ στ. 121-122.
Για τή χρήση τού ονόματος Ίσμαηλίται για τους "Αραβες καθώς καί ποικιλία άλλων, βλ. ΚουταβάΔεληβοριά, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος Β', 107-108, 142-143.
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περιπτώσεις —καί λόγω τοϋ Ιδιαίτερου ΰφους των κειμένων—γίνεται σκωπτική. Ή διά
θεση αυτή είναι απόλυτα θεμιτή, φυσική καί απαραίτητη στή δημώδη έκφραση μιας πο
λυεθνικής κοινωνίας. Παρατηρείται εξ άλλου διαχρονικά καί διεθνώς, καί με τήν ποι
κιλία των μορφών πού οί περιστάσεις καλλιεργούν98. "Αν στα κείμενα πού εξετάσθη
καν εντοπίζονται περισσότερα ή ουσιαστικότερα σχόλια για τους "Αραβες, τους Φρά
γκους ή τους 'Εβραίους, αυτό οφείλεται στην Ιδιαίτερη σχέση τους με τή βυζαντινή
κοινωνία καί στίς οποίες διακυμάνσεις υπήρξαν στή μακραίωνη πορεία της. Ειδικότε
ρα στα σχόλια για τους 'Εβραίους δεν διακρίνεται κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία ή
εμπάθεια. Καί αυτό γίνεται απόλυτα αισθητό, στην αντιπαραβολή τους με οσα αυστη
ρότερα ή οξύτερα γράφονται για άλλους, π.χ. τους χριστιανούς Φράγκους ή 'Αρμένι
ους. Κάθε άλλη εκτίμηση είναι προφανές, οτι δέν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη
τα. Αντίθετα προέρχεται άπο αλλοιωμένη οπτική άποψη, δηλαδή άπο τή θέαση «βυ
ζαντινών» στοιχείων μέσα άπο το φίλτρο δυτικών καί νεότερων αντιλήψεων, πού με
το έ'ντονο ύφος καί το μεγάλο αριθμό τους έ'χουν εδραιωθεί στον νού μας. Καί για να
γίνει πράγματι κατανοητή ή ήπιότητα αυτής τής «βυζαντινής» εικόνας τού 'Εβραίου —
δπως προκύπτει από τον δημώδη λόγο—, καί μάλιστα μέσα στην περιρρέουσα ατμό
σφαιρα τής εποχής της, άρκεϊ να διαβάσει κανείς άπλα το ακόλουθο κείμενο: είναι ή

98. Παραδείγματα υπάρχουν πάμπολλα καί σύγχρονα μας ιδιαίτερα στη λαϊκή τέχνη τοϋ κινηματο
γράφου καί των κόμικς η του έπιθεωρησιακοϋ θεάτρου. 'Από τον κόσμο ιών comics πρβλ. κυρίως την
αυτοτελή ιστορία Astérix légionnaire (texte R. Gossigny - dessin A. Uderzo), Παρίσι 1965, όπου σχολιά
ζονται οί διαφόρων εθνικοτήτων λεγεωνάριοι, άλλα καί άλλες ιστορίες δπως π.χ. Astérix en Hispanie (texte
R. Gossigny - dessin A. Uderzo), Παρίσι 1970· Astérix en Corse (texte R. Gossigny - dessin A. Uderzo),
Παρίσι 1972, όπου σχολιάζονται αντίστοιχα οί 'Ισπανοί καί οί Κορσικανοί.
θάθελα επίσης να θυμίσω δύο μόνο συγγενή παραδείγματα τυπικά καί δημοφιλή στή νεότερη ελλη
νική κοινωνία: τή σειρά τών έργων τοΰ Καραγκιόζη στο θέατρο σκιών καί το θεατρικό έργο του Δημητρί
ου Βυζαντίου Βαβυλωνία, πού εξακολουθεί να παίζεται 160 χρόνια μετά τό πρώτο ανέβασμα του (1836).
Στον Καραγκιόζη υπάρχει μια παρέλαση τύπων με τα ενδυματολογικά, γλωσσικά ακόμη καί μουσικά χαρα
κτηριστικά τους, όπως π.χ. ό Μπάρμπα Γιώργος, Στερεοελλαδίτης πονηρός αγράμματος κτηνοτρόφος, ό
Σιορ Διονύσιος, λεπτεπίλεπτος Ζακυνθινός, ό Σολωμός, εβραίος έ'μπορος, ό Σταύρακας, περιθωριακός τύ
πος τών αστικών κέντρων καί Ιδιαίτερα τής 'Αθήνας. Στή Βαβυλωνία σατιρίζεται ή αδυναμία συνεννόησης
πού δημιουργείται κυρίως άπό τήν ασυμβατότητα τών γλωσσικών ιδιωμάτων, πού χρησιμοποιούνται στις
διάφορες περιοχές τού ελληνόφωνου κόσμου. "Ισως μάλιστα τον επιτυχέστερο καί παραστατικότερο οξυ
δερκή σχολιασμό για τό πολυποίκιλο μωσαϊκό κοινωνικών ομάδων έ'χουμε στον εβραϊκό μύθο τής Βαβέλ.
Σε μια Βαβέλ έξ άλλου παραπέμπει μεταφέροντας την στα ελληνικά ώς Βαβυλών καί ή επωνυμία Βαβυλω
νία τού Δημητρίου Βυζαντίου. Τήν παράθεση επίσης τύπων γυναικών κατοίκων τής Κρήτης, πού σχολιάζο
νται καυστικά καί αναφέρονται μέ επώνυμα άπό τον τόπο καταγωγής τους, έχουμε καί στο στιχούργημα του
Στέφανου Σαχλίκη, πού αναφέραμε καί παραπάνω: Έγριπιώιισσα (άπό τον Έγριπο-Χαλκίδα), Χανιώτισ
σα, Άστουπαλιώτισσα (άπό τήν 'Αστυπάλαια), Γλαρέντζαινα πρβλ. Στέφανος Σαχλίκης, Wagner, Carmina,
96-98, στ. 504, 516, 528, 529.
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οξύτατα κριτική περιγραφή μιας απόλυτα αρνητικής Βαβέλ-Πελοποννήσου. Περιλαμ
βάνεται σε φανταστική επιστολή τής 21ης Σεπτεμβρίου του 1415 άπα το λογιότερου
ύφους, κοντινό χρονικά στα περισσότερα από τά κείμενα πού εξετάσαμε, Επιδημία
Μάζαρι εν "Αϊδου".
Έν Πελοπόννησο?... οικεί άναμίξ γένη πολιτευόμενα πάμπολλα, ων τον χωρισμον εύρεϊν νυν ούτε ρφδιον ούτε κατεπείγον α δε ταΐς άκοαίς περηχείται, ώς πάσι
δήλα καί κορυφαία, ταύτα τυγχάνει Λακεδαίμονες, Ιταλοί, Πελοποννήσιοι, ΣθλαβΙνοι, Ιλλυριοί, Αιγύπτιοι καί Ιουδαίοι (ουκ ολίγοι δέ μέσον τούτων καί υποβολιμαίοι),
ομού τα τοιαύτα έπαριθμούμενα επτά. Ό γαρ επτά αριθμός έν άλλοις μεν δείκνυται
πολλαχόθεν αξιόπιστος τε καί σεβάσμιος καί παρά άριθμητικοϊς παρθένος ονομαζό
μενος' επί δέ τούτοις τοίς παμμιάροις εναγής τε καί βέβηλος. ΕΥπερ γαρ εν ετύγχανε
γένος καί μία ην ή πόλις ή τούτους περικυκλούσα, κουφότερα αν ην τά δεινά καί άπλα,
καί άλλως άκαπήλευτά τε καί ιδιωτικά καί άπραγμάτευτα τά πάντα ενταύθα έπολιτεύετο καί τά πάντα έννόμως καί δικαίως έτηρεϊτό τε καί έπράττετο' επειδή δέ φύρδην τυγχάνουσιν άπαντες καί είσίν άναμίξ, πάσα ανάγκη ϊν' έκαστος τά τε εθη έκαστου, τους
νόμους, τήν φύσιν, την πολιτείαν, καί την άλλην άπασαν κακίαν ην τό γένος πλεονε
κτεί, έκτιμήσηται, ώσπερ καί τον χωλφ συνόντα άμήχανον μη μεμαθηκέναι τού ύπο100

σκαζειν
Καί συνεχίζει καταγράφοντας έκαστου γένους τό τε επιτήδευμα καί τάς τής κα
κίας άρετάς, καί όπως αϊ κακίαι ετέρας άναμάττονται κακίας.

99. 'Επιδημία Μάζαρι έν "Αδου, Mazaris' Journey to Hades, Greek Text with Translation, Notes,
Introduction and Index ànò TÒ Seminar Classics 609, State University of New York at Buffalo 1975, 76-89.
100. Σχόλιο κατά tri γνωστή από την αρχαιότητα παροιμία Χωλώ παροικήσας ύποσκάζειν μαθήση
ανάλογη με τη σύγχρονη Μέ στραβό αν κοιμηθείς, ιό πρωΐάλοιθωρίζεις. Διασώζεται ώς Αίσώπειος καί στο
Αισώπου κοσμικοί κωμωδίαι κατ' άλφάβητον, πού θεωρείται βυζαντινό' πρβλ. Πολίτης, Παροιμίαι, τόμ. Α',
θ'-ιβ' καί 5.

J. H. DENTON

HERESY AND SANCTITY AT THE TIME OF BONIFACE VIII

Personal attacks upon political and religious leaders, in whatever age they have
taken place, may help us to understand the kinds of behaviour not tolerated in that age.
But the evidence surrounding such attacks is rarely easy to interpret. A campaign of
vilification against Boniface VIII, pope from 1294 to 1303, emerged very soon after he
ascended the papal throne. It began in the papal court with the disaffected cardinals,
James and Peter Colonna, and it quickly spread to the French court, where William
Nogaret became the leading anti-papal protagonist. During his life and after his death,
over a period of thirteen years, Boniface was accused of many misdemeanours in
detailed sets of complaints. He was publicly maligned in large meetings held in Paris in
1303, and, as the first stage in an abortive posthumous trial, depositions of witnesses
were taken in 1310 and 1311. The evidence concerning this extraordinary attack upon
the pope has recently been meticulously edited by Jean Coste in a major work which,
in respect of the texts specifically relating to the sets of complaints, supersedes the
time-honoured collection of Pierre Dupuy1. Taken as a whole the accusations seem to
present a very detailed picture of beliefs and practices judged unacceptable. Do they
provide direct evidence of what contemporaries found intolerable in a religious leader?
The pope was charged with crude, insulting and menacing behaviour, with hypocrisy,
sacrilege, blasphemy, idolatry, demonolatry, black magic and necromancy. In the
government of the Church he was accused of oppressing Christians, working as an
enemy of peace for the destruction of the Church and of the faith and the perdition of
souls. His personal morality was exposed as scandalous: he was accused of sodomy,
with adults as well as with children, and of keeping male concubines, and of adultery
and incest2.
How are we to interpret and understand these astonishing charges? While it is

1. Boniface VIII en procès, ed Jean Coste, École française de Rome 1995; P. Dupuy, Histoire du
différend d'entre le pape Boniface Vili et Philippes le Bel, roy de France, Paris 1655 (Nachdruck Tucson
1963).
2. Coste has provided a useful Index analytique des accusations: Boniface en procès, 911-920.
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virtually impossible, in all cases except those relating to Church government, to test
their veracity, there can be little doubt that most of them were unfounded, or at least
blown up out of all proportion. But to dismiss them as profoundly partisan and largely
fictitious is no answer to the problems that they present. The inclusion in the lists of at
least some of the accusations appears to indicate not that the particular "crimes" were
deeply disparaged and rare, but rather that they were more common —and maybe more
accepted— than we might at first assume. One of the charges was that the pope was
guilty of homicide, of actually taking pleasure in the killing of churchmen3. The evidence
provides indications of how this charge may have emerged. Indeed, the accusation can
be related, it seems, to specific reported incidents. One such was the death of fifty or
so pilgrims crushed under foot by a great crowd on the occasion of the pope's Jubilee
celebrations in 13004. Other clerks died, it was claimed, after having been gaoled at the
pope's orders, some as a result of disputing among themselves the right of resignation
of Celestine V, the pope's predecessor. But that a general accusation of homicide was
given currency and was widely believed in —as it may well have been— is in itself an
indication that it was, at the very least, thought perfectly possible that clerks had died
at the orders, or as a result of the orders, of the pope. The fact is that, from the first,
that is from the Colonna manifestoes of 1297 and the French public declarations of
1303, there was little point in accusing the pope of sins and errors to which no one
would attach any credence. And we can surely assume that, however dubious their
evidence, the witnesses before the papal commissaries in 1310 and 1311 had come to
believe, in some measure at least, the stories that they told.
Yet, we can only begin to comprehend the complaints and charges by giving
them a social and political context and by moving away from a narrow concern with
the guilt or innocence of the pope. To ask why Boniface was accused of this or that is,
ultimately, a much more important question than to ask whether he was guilty of this
or that. Coste's masterly edition and commentary will undoubtedly be the basis for
much future debate about textual origins and interdependence, and they also provide
the point of departure for the study of the context(s) in which the complaints and
accusations were written and disseminated. Comparison of the texts shows how early
sets of charges influenced later sets and how the charges grew and developed. The
campaign against the pope was an active, evolving campaign.
The texts demonstrate that the pope came to be accused, above all, not of

3. Ibid, 152, 162, 195, 301, 353, 431-432, 799, 804-805 (B nos. 23, 33, D no. 19, H nos. 87, 193, Ν
no. 69, Ζ nos. 43, 46, 47).
4. Ibid, 302 η. 1.
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incompetence and immorality but rather —and increasingly— of heresy5. The heresy
charge appeared for the first time in 1303, with the first sets of accusations to emerge,
under Nogaret's influence, from the French court. But, despite the statements among
these accusations that the pope did not believe in the immortality of the soul or eternal
life or transsubstantiation, there was in fact very little at this stage about the holding and
teaching of opinions contrary to the faith. More precise accusations about both idolatry
and heresy only appeared in 1308-9, after the preparation of the articles of interrogation intended to determine with precision whether Boniface merited to be included in
the specific category of "heretic". At this point completely new accusations appeared
that he had belonged to an (unnamed) heretical sect, that he had shown favour to
heretics and had obstructed the work of the Inquisition, and that he had spoken against
belief in the Trinity and the Virgin Birth. With Clement V's 1311 inquiry into the "zeal"
of Philip IV, it also became necessary for the French party to demonstrate that Boniface's
heresy pre-dated the 1303 accusations — though the witnesses to this effect are far
from convincing. Thus, as Coste has effectively shown, the notion of an heretical pope
underwent deeply significant changes.
The heresy accusations, in whatever guise they appeared, are impossible to substantiate, and whatever truth lies behind them must be of a very diluted kind. Deriving
from the well-known debate on the pope's heresy among German historians in 1905-66,
some credence has been given to the argument that the charges show that Boniface
was influenced by current intellectual ideas, essentially Aristotelian, relating, for
example, to the eternity of the world7. While it could well be the case that opinions at
the papal curia were not at all times confined to the strict boundaries of scholastic
theology, nonetheless the staunchly conservative realities of papal policy, and policy
statements, under Boniface's command (witness especially Unam Sanctam)8, suggest
that this attack is an example of deliberate —even perhaps amusingly sardonic— distortion
and obloquy. The search for some elements of truth behind the dramatic slandering of
the pope is arduous indeed.
However fruitful close textual study can and will be, we must, in order to understand the charges of heresy, and the context in which the claimed personal and public
vices of the pope were colourfully exposed, move away from analysis of the texts alone.

5. For a summary of the development of the heresy charges see ibid, 888-894, 902-907.
6. See the bibliographical guide in T. Schmidt, Der Bonifaz-Prozess: Verfahren der Papstanklage in
der Zeit Bonifaz' VIII und Clement V, Köln 1989, 2 n. 9.
7. Ibid., 16-17.
8. W. Ullmann, Boniface VIII and his contemporary scholarship, Journal of Theological Studies 27
(1976), 58-87.
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In this respect, and by his own admission, the work of Jean Coste has severe limitations.
While he recognised the impossibility of establishing guilt or innocence, he was nonetheless concerned to pepare the ground for a better understanding of Boniface's
personality9. But to search for the man in this evidence, no less than to search for guilt
or innocence, is to travel down an unusually rocky road. The fact is that to understand
the texts in se demands the study of the intensely fraught political situations in which
they were produced. A crucial question, for example, calling for the closest assessment
of French ecclesiastical politics, is why the publicly expressed heresy charges originated
clearly and specifically in March 1303.
The accusations as a whole need to be viewed from several political angles. They
must be judged in the light of the broad political strategies of the French government
during the late thirteenth century, a government capable of large-scale propaganda
campaigns and determined to control, and to give its own leadership to, the French
Church10. Philip IV saw himself as defender of the Christian faith11. Justification for
taxation, for instance, was linked to the preservation of the faith, since opponents of
the king were characterised —to use Strayer's précis— as "wicked, evil, oath-breakers
and suspect of heresy or excommunicates"12. This political context for the attack upon
the pope is well evidenced and has been much researched. It has also been acknowledged, though not sufficiently investigated, that the invective against Boniface was not
unique. The actions initiated against Bernard Saisset, bishop of Pamiers, in 1301, the
Knights Templar in 1307 and Guichard, bishop of Troyes, in 1308 all included charges
of sodomy, relations with demons, and heresy13. Unusual charges, for example of
sorcery, were found too in the English court, notable at this time being a case in 1301-3
against the king's treasurer, Walter Langton, bishop of Coventry and Lichfield, accused
among other things of adultery, murder and intercourse with the devil14. Indeed,
scurrilous rumours of immorality, magic and heresy in a political setting were common

9. For some conclusions about his personality see Boniface Vili en procès, 907.
10. See, for example, Sophia Menache, A propaganda campaign in the reign of Philip the Fair, 13023, French History 4 (1990), 427-454.
11. M. Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages, Cambridge 1963, 236.
12. J. R. Strayer, The Reign of Philip the Fair, Princeton 1980, 80.
13. For references see Boniface en procès, ed. Coste, 886. The cases against Boniface and against the
Templars proceeded together, as noted in Sophia Menache, Clement V, Cambridge 1998, 199. It is
interesting that as soon as the Templars had been denounced Boniface was accused, for the very first time,
of having known about their secret heresy and of having been bribed to remain silent about it: Boniface en
procès, ed. Coste, 890.
14. J. H. Denton, Robert Winchelsey and the Crown 1294-1313: a Study in the Defence of
Ecclesiastical Liberty, Cambridge 1980, 53, 240-241.
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in the western world of the early fourteenth century15. And common, in addition, was
the use in major political wrangles of high-profile legal procedures and legal processes
in attempts to establish political advantage. For instance, the pope had attempted,
without ultimate success, to exert ecclesiastical authority in 1295-97 over the city of
Laon, and as a result over the French crown, by the imposition of an interdict16; and
in 1301 in St Paul's London a papally delegated case had been heard —but was soon
abandoned— technically against the usury of Edward Γ s nephew, Thomas earl of Lan
caster, but in effect against royal policy in relation to the Ferrers family, the former
earls of Derby17.
Another crucially important perspective is provided by an assessment of the
relationship between the accusations and contemporary views of sanctity. Heresy,
after all, existed only as a contradiction, an antithesis. We have come to understand the
great extent to which heresy and heretics were revealed, indeed fashioned, through the
attitudes and in the writings of the orthodox. But the symbiotic affinities of heresy and
sanctity, each studied by different historians with very distinct agendas, have been little
grasped. In studying their relationship we must remember, first of all, that during the
thirteenth century the papacy drew to itself ultimate responsibility for the identifying
of both heresy and sanctity. Pervasive political influences certainly now lay behind
both processes. The emergence of the Inquisition was one side of the story; on the
other side, the papacy took firm control of all canonisations, for which procedures of
inquiry became elaborate and often extremely protracted. Canonisation had become a
carefully guarded and assiduously executed papal prerogative18. It was not so much a
question of vox populi, vox Dei, but rather of vox pape, vox Dei. And the petitioning
of the papacy for canonisations were now, especially in France and England, an affair
of state: the king and his prelates united their efforts. Without strong backing from the
politically influential it was unlikely that a petition would lead even to the initial papal
inquiries. Also, the very reasons for the success or failure of canonisation processes,
and the reasons for the timing of canonisation processes, had become very largely
political: the processes were bound up with the complex maneouvrings whereby papal
political influence was demonstrated and bolstered.

15. E. Peters, The Magician, the Witch and the Law, Pennsylvania 1978, 110-137.
16. J. H. Denton, The second uprising at Laon and its aftermath, 1295-98, Bulletin of the John
Rylands University Library of Manchester 72/3 (1990), 79-92.
17. M. Bateson and J. Denton, Usury and comital disinheritance: the case of Ferrers versus Lancaster,
The Journal of Ecclesiastical History 43 (1992), 60-96.
18. A. Vauchez, La Sainteté en occident aux derniers siècles du moyen âge, École française de Rome
1988, esp. 1-67, 90-98.
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It was no mere coincidence that at the same time as the assaults upon Boniface
were being formulated, two major figures became saints. One of them was Louis IX,
king of France19. It was during a period of reconciliation between Boniface and Philip
IV, in 1297, that the king's forefather was with all due ceremony canonised. It was an
outstanding act in an attempt to bring papacy and French crown into harmony. Louis
IX was widely viewed by the clergy as the epitome of a just king; his canonisation
process stressed his religious devotion, and indeed his renunciation of secular concerns,
especially during the last years of his life. And also, of course, he had taken up arms
against the enemies of Christendom, including heretics. Opposition to heresy was a
key feature —a key virtue— of the work of the Capetian dynasty, which was itself
portrayed, for example by Louis's brother, Charles of Anjou20, as a holy lineage.
The second major figure to become a saint (in 1313) was the man whom, as many
claimed, Pope Boniface had ousted from office: Peter of Morrone, pope briefly in 1294
as Celestine V, famous as the pope who resigned. His canonisation process, requested
by Philip IV, was proceeding during the pontificate of Clement V at the very time when
the pressure for the posthumous trial of Boniface was at its greatest. While there is no
doubting the sincerity of those who believed in his sanctity, Peter of Morrone's canonisation process was in the highest degree political. It was not simply a device to keep
Philip IV quiet and to hold up the trial against Boniface but was also an indication of
the ascendancy of a policy of reconciliation among many in the papal curia21. The
proceedings were not concerned with a balanced appraisal of Peter of Morrone's career,
any more than the attacks on Boniface were concerned with a balanced appraisal of his
career. Indeed, it was no doubt at Clement V's specific insistence, against the wishes of
the French, that the inquiries should only take account of his long years as a hermit.
There was thus no mention in the canonisation process of Celestine V's disastrous
months as pope. Yet there can be no doubt that the urgency for his canonisation had
everything to do with his brief period as pope. Just one of the witnesses to his sanctity
mentioned him as pope, telling us that he lived a uniformly faultless life "even as pope
except for a few small and trivial matters"22. In his canonisation sermon Clement
pointed out that Peter of Morrone had not been great either in the extent of his
learning or in his practical experience23.

19. Ibid, esp. 74n, 214, 265, 415-17, 424, 539, 551n, 564.
20. Ibid, 214.
21. Ibid, 91, 225, 366-7, 384, 386, 521, 552-3, 565-8; P. Herde, Cölestin V, Päpste und Papsttum
16 (Stuttgart 1981), 182-190; Menache, Clement V, 199-204.
22. Vauchez, La Sainteté, 367n.
23. Menache, Clement V, 203.
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The historical juxtaposition of these claimed saints with the supposedly heretical
pope is deeply significant. The attack on Boniface can be seen as a French declaration
that the pope was not a saint like the former king of France or the former hermit pope.
Seen in this political light it is apparent that the highly personal attack on Boniface VIII
was actually an attack on the papal office itself as it had developed in the thirteenth
century, an atttack, that is, on the kind of rights that a pope now claimed and exercised,
on his political influence and upon his ultimate control of all matters relating to sanctity
and heresy. The assault was upon a papacy which at the end of the thirteenth century
was strongly influenced by new triumphalist and hierocratic trends24. Historians have
come to represent the Franco-papal crisis as a struggle between an emerging nation
state and traditional papal rights25, but there can be little doubt that contemporaries
outside the papal curia were much more likely —and not without some justification— to
have viewed the conflict in terms of novel papal claims versus traditional royal rights.
The simplest explanation of the heresy charges brought against Boniface is that
they provided the only possible means of bringing him to justice and of driving him
from office, since canon law stated that a pope could be judged by no-one unless he
is revealed as deviating from the faith26. Yet, that the accusations were not just
designed to unseat the pope is abundantly clear from the fact that they increased in
intensity after the pope's death; and all that we know about their political setting indicates
that they cannot be seen as simply a consciously planned stage in a legal process. Their
content, also, points at almost every turn to a profoundly passionate political argument.
One of the most telling of the charges of June 1303, re-iterated and developed in 1306,
declared that the pope considered the French to be "patareni", a term synonymous
by this time with "heretici", whereas the most Christian Gallican nation were the true
defenders of the faith27. The accusation of papal heresy seems, therefore, to have
been a conscious defence against the same accusation. And no-one could forget, least
of all the French king, that notorious heresy had been fought within the ever more
closely defined boundaries of the French realm. Who were the true cultores fidei
orthodoxe?
Boniface was in many respects an active and effective leader of the Church.
Could such an active and effective leader ever now be a saint? In the late eleventh

24. Vauchez, La Sainteté, 119.
25. A view which has found perhaps its clearest expression in J. R. Strayer, The Medieval Origins of
the Modern State, Princeton 1970.
26. Menache, Clement V, 192; Schmidt, Der Bonifaz-Prozess, 4-6 (for the commentaries of
Huguccio and John Teutonicus).
27. Boniface en procès, ed. Coste, 151 (Β no. 21), 298-300 (Η nos. 78-82).

148

J. H. DENTON

century the papal office was itself claimed to sanctify its holder28. It was an extraordinary turnabout, two centuries later, that saw a pope (Celestine V) canonised on the
understanding that his activities as pope should not be considered. The papal office, as
exercised by a dominant, ambitious and politically-minded Boniface, was held in
disrepute, whether by the French crown (with their sanctified Louis IX) or by the
spiritual Franciscans (with their sanctified Celestine V). Boniface's political opponents
were allied to saints. This was a world in which there was a common apocalyptic belief
that the forces of good and evil were engaged in open wafare here on earth. There was
evidence all around of God and his saints struggling with the Devil and his agents. If
Boniface's political opponents were allied to saints, it was a short step to the notion
that he was a heretic. To succeed at sanctity was to succeed against heresy. The French
dynasty which could effectively sponsor sanctity, as well as having saints in its midst,
could also attack heretics. This was the vibrant political context of the personal attacks
on the pope; indeed, the personal attacks had little or no significance outside this
context. Saints and sinners —and tolerance and intolerance— were created out of
political aims, aspirations and disputes.

28. Dictatus Papae, c. 23: Das Register Gregors VII, ed. E. Caspar, Monumenta Germaniae Historica,
Epistolae Selectae 2, Berlin 1920, 207.
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EXEMPLES DE TOLÉRANCE RELIGIEUSE DANS LES BALKANS
AU MOYEN AGE

Je veux d'abord dire que le terme tolérance religieuse est trop moderne pour
qu'on puisse le reporter directement au Moyen Age. Ce n'est qu'à nos yeux que les
donnés des sources, que je vais aborder ici, ont le caractère de tolérance religieuse. Il
est peu probable que leurs contemporains les ont conçues de cette manière; au
contraire. Le Moyen Age abonde d'exemples d'intolérance religieuse qui fait partie de
l'image de l'autre qu'avaient les hommes de ce temps. Pour préciser le domaine géographique, la péninsule balkanique est parmi les régions de l'Europe médiévale où les
conflits entre les différentes religions sont les plus évidents, aigus, incontestables. Sur
ce point les Balkans rappellent l'autre péninsule européenne — la pénisule ibérique, qui
joue le même rôle de mur de défense d'Europe et où se heurtent aussi l'islam et le
christianisme.
Les Balkans sont également le lieu d'une autre grande opposition, cette fois au
sein même du christianisme — entre orthodoxie et catholicisme, qui se manifeste
surtout à l'époque des croisades.
S'il faut chercher les débuts de l'opposition religieuse entre l'Europe de l'est et
l'Europe occidentale, il faut peut-être remonter jusqu'aux VIIIe-IXe siècles — l'époque
de la formation des différences dogmatiques entre l'orthodoxie et le catholicisme. En
même temps, on n'aperçoit pas encore une tendence contre les Grecs dans les chroniques
occidentales. En revanche, dans d'autres documents de la même époque on ressent
déjà une expression directe d'aversion et de rancoeur mal cachées — dans les lettres du
pape qui datent de la fin du Ville siècle les Grecs sont désignés comme hérétiques, qui
ont trahi la foi juste; dans une lettre de Michel VIII adressée au pape Nicolas I, l'empereur
byzantin qualifie la langue latine de barbare et scythe, le pape Jean VIII (872-883) parle
de la perfidité des Grecs, etc1.
On connaît bien les controverses pleines d'accusations mutuelles soulevées par
les théologues et les politiciens, les hommes de lettres et les diplomates pendant les siècles

1. M. Arbagi, Byzantium in the Latin Eyes (800-1200), Ann Arbor 1970, 52-53, 62-63.
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suivants. Pour les gens de l'Occident les Grecs sont des schismatiques, des malhonnêtes,
des perfides. Les récits historiographiques, ainsi que les documents officiels abondent
en définitons pareilles. De leur côté, les auteurs byzantins répondent avec des épithètes
tels que sauvages, barbares, menteurs et autres. Il s'agit des clichets qui, une fois créés,
persistent dans la littérature pendant des siècles. Ce fait peut être démontré dans les
nombreuses sources narratives de l'époque des croisades et on se rend bien compte
que c'est le niveau officiel idéologique. Je vais chercher les images et les exemples de
tolérance dans d'autres domaines de la vie quotidienne.
Le deuxième grand conflit —entre Byzance et l'islam— commence pendant la
même époque. En examinant les sources du Xe siècle on peut se poser la question si
on n'y trouve pas la naissance de la tolérance envers la religion de "l'autre" à Byzance?
C'est le temps de Constantin Porphyrogénète (913-959). C'est lui qui a donné la
première description de Mohamed — dans son De administrando imperio2. Selon R. Janin
c'est exactement cet auteur byzantin qui mentionne la construction d'une mosquée à
Constantinople —près du palais de l'empereur. Ce-ci est également confirmé par l'auteur
arabe Muqaddasi3. R. Janin estime que si au Ville siècle l'existance de cette mosquée
est incertaine, sa presence est incontestable au Xe, à l'époque de Constantin Porphyrogénète. Lors du règne de Constantin Monomaque, en 1049, cette même mosquée est
reconstruite à cause des bonnes relations que cet empereur avait avec le sultan seldjoucide
Togroul beg. Elle est détruite pendant une insurrection à Constantinople en 1201. Une
seconde mosquée est bâtie à l'époque d'Isaac II Ange (1185-1195) à l'occasion d'une
visite du sultan seldjoucide Saladin. Il est curieux que les auteurs byzantins qui décrivent
les fêtes données à son honneur ne mentionnent pas ce fait. C'est le pape Innocent III
qui en parle dans une lettre, adressée au patriarche latin à Constantinople qui date du
7.XII.1210, et aussi le biographe de Saladin — Abou Sama. La mosquée a été bâtie près
de l'église de Sainte Irène de Perama, dans le quartier des commerçants musulmans.

2. K. Bagrjanorodnij, Ob upravlenii imperii, Moscou 1989, 64-66.
3. R. Janin, Constantinople byzantin, Paris 1964, 258. Pour la source arabe voir: A. A. Vasiliev,
Byzance et les Arabes, Bruxelles 1950, v. II, 422 sqq.: Muqaddasi (mort à la fin du Xe siècle): «Nous devons
parler de Constantinople, puisque les Musulmans y ont une maison dans laquelle ils se réunissent et pratiquent
ouvertement l'islam. Des rapports très divers et mensongers ayant été faits sur Constantinople, sur la situation
da la ville, sa superficie et ses constructions, j'ai voulu en donner une description exacte pour les yeux et
claire pour les intelligences et indiquer les routes qui y mènent, parce que les Musulmans ont besoin de
connaître cela et parce qu'ils s'y rendent pour le rachat des prisonniers, en mission... Il faut savoir que Maslama
b. Abd al-Malik, quand il fit campagne contre l'empire byzantin et pénétra dans cette capitale, stipula pour
le Chien des Rum, l'obligation de constuire une maison(dar), en face de son palais dans l'Hippodrome, ou
seraient logés les Musulmans notables et membres de grande famille... Il accepta et construisit le Dar alBalat, le Balat étant (un endroit situé) derrière l'Hippodrome, ou l'on fabrique le dibag ... royal».
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Alors, la conclusion qui s'impose est que les concessions et les privilèges étaient du
côté des Byzantins qui voulaient faciliter leurs relations commerciales, donc l'argument
principal était celui de l'utilité. C'est pourquoi on ne les envisageaient pas comme des
manifestations de tolérance religieuse envers les autres religions. L'utilité n'était pas
conçue comme respect pour l'autre, mais comme profit pour soi-même, donc la tolérance
provenait surtout d'un égoïsme réfléchi. L'histoire de la destruction de cette mosquée
est encore plus frappante — elle a été mise en feu en 1203 pendant le siège de la Ville
par des croisés à cause de l'aide que les musulmans donnaient aux chrétiens. Dans son
livre déjà cité, R. Janin parle d'une troisième mosquée de 1262, bâtie après le déplacement du quartier musulman dans la partie oueste de la Ville. On ne connaît pas sa place
exacte. Or, on dispose des renseignements qui datent des dernières années de l'existence
de Byzance et qui confirment que le sultan Bayasid I (1389-1402) avait demandé la
construction d'une nouvelle mosquée4.
Il est intéressant de savoir que les autres colonies en Constantinople, peuplées
d'étrangers, pratiquant une foi différente, jouissaient parfois du privilège de bâtir leurs
propres temples de culte. Pour obtenir ce privilège il fallait un agrément spécial de
l'empereur. D'ordinaire, ce privilège est formulé comme une clause dans les conracts pour
les droits des colonies —le plus souvent c'étaient des Italiens qui habitaient la capitale
byzantine— Vénitiens, Génois, Amalphitains, même des Florentins et des Ragusains5.
Ainsi on voit que même si la politique byzantine de tolérance envers les autres
religions n'est pas ouvertement déclarée -comme une doctrine officielle de l'empire—
on reconnaît quand même des manifestations de tolérance au coeur même de l'empire.
Il faudrait cependant souligner qu'il s'agit d'une attitude plutôt conjoncturelle que d'un
choix politique réfléchi. Le fait qu'on trouve des exemples semblables datant des siècles
divers ne prouve pas l'existance d'une politique pareille. Les auteurs byzantins évitent
de mentionner ces mosquées; ce-ci, à notre avis, montre que leurs existence n'était pas
ressentie comme une manifestation de tolérance religieuse et que ces temples de culte
musulmane ne représentaient que des témoins des arrangements amiables dans le
cadre de la politique extérieure de l'empire. D'autre part, la littérature byzantine entière
abonde en accusations et blâmes concernant les autres. A. Ducellier parle de ce phénomène dans son livre Byzance et le Monde Orthodoxe. Sa pensée que l'attitude de
Byzance envers l'islam doit être examinée dans un sens complexe et diffus est particulièrement plausible — les musulmans étaient désignés comme des adversaires politiques
et non pas religieux. Par exemple Nicétas Choniatès fait l'éloge de la croisade et de roi

4. Janin, Constantinople, 259.
5. Janin, Constantinople, 246-255.
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Konrad III, cependant au temps de la quatrième croisade il préfère les musulmans aux
Latins6.
Avant de continuer les considérations sur l'attitude de Byzance envers l'islam, je
préfère attirer votre attention sur quelques exemples de tolérance envers les autres au
temps des croisades, qui s'insèrent dans l'atmosphère générale d'hostilité et d'accusations
mutuelles, bien répandue à l'époque.
Anne Comnène, qui, parmi d'autres auteurs, fait une des plus remarquables descriptions de la première croisade, donne des portraits bien plus tolérants des chefs de
l'armée7. Il faut avouer qu'Anne Comnène essaie d'être objective. À titre d'exemple
on peut citer le passage suivant, écrit après la mort de Robert Guiscard: livre VI, 7ème
partie: selon sa description, Robert est beau, de manières raffinées, de taille haute, mais
en même temps avare. Dès la 6ème partie du livre X commence la description de la
première croisade — // y avait longtemps que les latins désiraient conquérir l'empire
byzantin. Les francs sont avides, ils dérogent facilement aux contracts — on voit qu'à
cet endroit le récit est saturé d'émotions négatives.
L'examen des chroniqueurs occidentaux de cette époque montre à peu près la
même situation8. Ils sont unanimes dans leur hostilité envers les Grecs, mais on se rend
compte qu'ils ne manquent pas d'esprit critique pour eux-mêmes9.
L'auteur byzantin Jean Cinnamos dans son ouvrage, consacré aux règnes de Jean
et de Manuel Comnènes, au livre II, décrit la seconde croisade. Au § XVII on trouve une
description de l'acceuil au palais impérial de Louis VII, lors d'une visite du souverain français
à Constantinople: Peu après il alla avec le basileus au palais situé au sud de la ville, pour
y voir des lieux dignes d'admiration et y visiter les reliques placées dans l'église qui s'y
trouve, je veux parler des reliques qui ont touché de près le corps du Christ Sauveur et
qui sont vénérées par les chrétiens. Ce passage me semble très intéressant pour notre
sujet parce qu'il se réfère à la pratique de vénération des reliques et des lieux saints10.
Le point de vue des occidentaux pour ces mêmes événements est exprimé dans
Odonis de Deoglio {Liber via Sancti sepulcn) et respectivement - Otton Freizingen
{Gesta Friderici I Imperatoris). L'historien français est ennemi acharné de Byzance,

6. A. Ducellier, Byzance et le Monde Orthodoxe, Paris 1986, 287. Voir aussi: Idem, Mentalité historique
et réalités politiques: l'Islam et les Musulmans vus par les Byzantins du XHIe siècle, Byzantinische Forschungen
4(1972), 31-63.
7. Anna Komnina, Aleksiada, Moscou 1965, 187, 279.
8. M. A. Zaborov, Vvedenie ν istoriografiju krestovykh pohodov, Moscou 1966, 9.
9. Voir par exemple le texte de Petrus Tudebodi dans: Latinski izvori za balgarskata istorija (Les
sources latines pour l'histoire bulgare) = LIBI, t. III, Sofia 1965, 14.
10. Jean Kinnamos, Chronique, éd. J. Rosenblum, Nice 1972, 64-66.
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pourtant sa description des croisés n'est pas tellement romantique. Odon dit, que les
Allemands, qui ont passé avant les Français étaient souvent ivres morts et dévastaient
impitoyablement les villes. Évidemment les Byzantins ne voulaient pas après cela leur
vendre des provisions et, il ajoute que, nous-mêmes, nous avons provoqué le malheur
à cause des crimes, que nous avons commis envers les Grecs. De son côté Otton
Freizingen, l'auteur allemand qui a décrit cette croisade, avoue que pendant le recrutement
de l'armée des chevaliers des vagabonds et des criminnels se précipitaient en grand
nombre. Chez Odon de Deoglio on trouve d'autre part mention de l'acceuil cordial que
les habitants des villes de Thrace ont fait aux croisés. Il racconte que tout le clergé sortait
avec des icônes et d'autres objets sacrés pour honorer le roi français11. Il s'agit, bien
sûr, d'un cas particulier.
Les exemples cités ci-dessus représentent une exeption curieuse de l'ensemble
des événements qui ont eu lieu lors des croisades et surtout au temps de la prise de
Thessalonique par les Normands en 1185. Pour ce fait nous disposons du témoignage
d'Eustathius de Thessalonique12.
On peut citer aussi des exemples du temps de la quatrième croisade, des auteurs
occidentaux, pour lesquels la richesse fameuse de la capitale byzantine est plus forte
que la nécessité d'offenser les Byzantins. Robert de Clari parle de l'empereur byzantin:
// y avait à Constantinople un empereur, nommé Manuel. Cet empereur était un
homme courageux et dépassait en richesses tous les chrétiens qui ont jamais vécus au
monde, il était aussi le plus généreux.... Cet empereur aimait beaucoup les français et
avait pour eux une grande confiance.
Clari nous donne l'information de la répartition des maisons entre les chevaliers
riches et aussi du fait que les croisés ne nuisaient pas aux citoyens, mais leur permettaient
de quitter la ville, ce qui n'était possible que pour les plus riches. Ce qui nous intéresse
particulièrement, c'est la description détaillée des églises et des reliques existant à
Constantinople et surtout celle de l'église de la Sainte Sophie13. Geoffroi de Villehardoin
après la description des trésors de Constantinople nous renseigne lui aussi à ce sujet
en disant que: ... Des reliques il ne faut même pas parler, car en ce temps dans la ville
il y en avait autant que dans le monde entier. Les grecs et les français se trouvaient en
relations étroites pour toutes choses...14.

11. LIBI, t. III, 124: ...Sic Alemanni précédentes omnia perturbant, et ideo Greci subsequenti nostrum
pacificum figiebant. Conventus tarnen ecclesiarum et clerus omnis de civitatibus exeuntes cum iconiis suis
et alio Greci apparatu, ilium semper cum timore et honore debito suscipiebant. ...
12. Eustazio di Tessalonica, La espugnazione di Tessalonica (éd. S. Kyriakidis), Palermo 1961.
13. Rober de Klari, Zavoevanie Konstantinopolja, Moscou 1986, 16, 57, 58-9, 63 sqq.
14. Zofroa djo Vilarduen, Zavladjavaneto na Konstantinopol, Sofia 1985, 61.
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Dans la vaste littérature existant sur cette époque il est difficile de trouver des
meilleurs exemples de tolérance pour l'autre. Et ce-ci semble tout à fait normal. Parfois
on trouve chez les auteurs byzantins des descriptions des chefs des croisades bienveillantes et respectivement —des empereurs byzantins chez les auteurs occidentaux.
Comme nous avons déjà vu, un des motifs dans les sources— la description de Constantinople et de ses richesses —persiste toujours. Ainsi pour toute l'époque des croisades
la littérature officielle nous présente la relation entre l'Est et l'Ouest sous le même signe
négatif.
Néanmoins, il existe aussi une autre catégorie de sources concernant cette époque:
ce sont les récits des pèlerins russes dans lesquels on peut repérer des témoignages sur
les pratiques religieuses à Constantinople, les fêtes et les jours de pèlerinage dans les
diverses églises de la Ville auxquels assistaient tous les habitants de la capitale, y
compris les Italiens et les autres résidants du quartier de Galata15.
Il est bien vrai que dans la vie quotidienne, surtout celle des habitants de la capitale
byzantine, persistait une attitude tout à fait spéciale envers les objets religieux. Sur
l'homme médiéval — indépendement de sa provenance de l'Ouest ou de l'Est, de son
origine russe, slave ou autre, de sa foi, les reliques exerçaient un magnétisme et étaient
respectées à cause de leur pouvoir surnaturel de guérir et consoler les malheureux et
les malades.
Revenons ici de nouveau sur le conflit entre le christianisme et l'islam. L'arrivée
des Turcs dans les Balkans (la moitié du XlVe siècle) fait naître un nouveau modèle de
relations entre les deux religions. Les envahisseurs ne sont plus ni un ennemi inconu ni
des aliés de circonstance, mais une menace réelle pour l'existence des pays balkaniques.
On peut encore citer ici les travaux de plusieurs auteurs d'origine diverse —slave,
italienne ou autre— nous informant sur les choses turques {delle cose dei Turchi). Ce
sujet était d'un intérêt spécial pour le lecteur de la fin du Moyen Age. Il répondait à
son besoin de connaître le mieux possible les nouveaux venus au continent européen. On ne peut pas définir exactement lequel des cercles d'historiographie se trouve
au début de cette tradition littéraire — les historiens byzantins, contemporains de
l'invasion? les Italiens, savants ou diplomates, qui entretenaient depuis longtemps des
contacts avec les Turcs? les auteurs slaves, qui représentaient aussi une partie dans
ce conflit?
Parmi ces nombreuses sources narratives on peut repérer plusieurs récits purement

15. G. P. Majeska, Russian Travellers to Constantinople in the 14th and 15th Centuries, Washington
DC 1984, 37, 47 (Stephane de Novgorod, 1348-1349); 137, 142 (Anonymous description of Constantinople, c. 1390).

EXEMPLES DE TOLÉRANCE RELIGIEUSE DANS LES BALKANS AU MOYEN AGE

155

historiques et objectifs de l'invasion des Turcs et de l'histoire de leur origine. On y trouve
des portraits des sultans et des hauts fonctionnaires, émétants les sentiments d'admiration et de servilité de leur rédacteurs. Ces derniers essayant de rendre fidèlement la
réalité, sans partialité au moins évidente, ne cachent pas pour autant leur approbation
de l'organisation de l'état turc en la comparant à celle existante dans leurs pays. Souvent
ces descriptions sont utilisées comme modèles pour suggérer des réformes ou des
changements analogues dans les états occidentaux.
Il est bien évident que le sujet abordé est inépuisable et que d'autre part dans la
littérature consacrée aux choses turcs on peut repérer des témoignages des sentiments
de tolérance envers les musulmans. Il faut souligner encore une fois qu'il s'agit plutôt
d'une reflexion objective de la réalité que d'une attitude de tolérance officielle envers
l'Islam. On peut s'attendre de trouver dans la littérature des mots et des expressions
impartials au sujet des ottomans, parce que la vie réelle présuppose la coexistence
pacifique. (Les Italiens sont les premiers qui entrent en contact commerciale avec
l'empire ottoman dès son apparition sur la scène historique.)
L'historien doit tenir compte de l'existense parallèle des deux tendences dans la
littérature contemporaine. J'ai déjà parlé de la tendence objective. L'autre est la tendance
officielle, celle des descriptions tragiques et émotionnelles de l'invasion, y compris les
souffrances des peuples, les prises en esclavage, les massacres, les tortures faits par les
Turcs etc.
Le sujet de l'invasion ottomane peut être examiné sous différents aspects. Il s'agit
des avis variés des auteurs de cette époque: différentes théories concernant Mohammet,
diverses versions de la généalogie des chefs ottomans. Ici je peux mentionner la version
d'Ignatius de Smolensk concernant l'origine de Murad I (1362-1389), qui, d'après le
moine russe, était issu d'une famille chrétienne et son frère était Arménien16. L'intérêt
pour Mohammet date d'une époque qui précède la venue des musulmans sur le continent
européen (comme nous avons déjà vu — Xe siècle, chez Constantin Porphyrogénète
et beaucoup d'autres auteurs, parmi lesquels Eustathius de Thessalonique).
K. Mihailovic rédige un ouvrage sur l'histoire turque. Il est serbe d'Ostrovitza,
près de Novo Brdo. Il prend part au siège de Constantinople comme soldat de l'armée
sous le commendement du despote George Brankovic. En Serbie il tombe en esclavage et devient janissair. Plus tard, comme gardien d'une forteresse en Bosnie il est
détenu en prison par les Hongrois. Enfin il écrit un ouvrage sur la Turquie dont l'idée
principale est de montrer que l'organisation de l'état turque est meilleure que celles des
autres pays européens.

16. Makedonija vo delata na stranskite patonisci 1371-1777, Skopje 1991, 37 sq.

156

SNEJANA RAKOVA

Mihailovic parle de la religion turque, de Mohammet et d'Ali, mais il ajoute aussi
qu'en tout cas, les musulmans sont célèbres avec leur justice. Ils sont justes non
seulement envers leurs semblables, mais aussi envers les chrétiens, les juifs et les autres
qui sont inférieurs à eux, car c'est le sultan même qui tient compte de cela...17.
Parmi les auteurs slaves je peux indiquer la Chronique anonyme Bulgare de XVe
siècle qui commence avec l'histoire de l'invasion musulmane et présente les événements
d'une manière objective18. On peut mentionner un grand nombre d'auteurs d'origine
différente qui s'intéressent de cette période de l'histoire balkanique: Schiltberger
(1396-1427), qui parle de la croisade de Sigismund de 1396 et dit que les mécréants
croyaient en Jésus Christ, Pero Tafour (1435-1439) de Cordoue qui racconte comment
les Ottomans essayaient d'attaquer le Mont Athos; Peu de temps avant ces événements, le russe Zossime (1419-1422) qui est en pèlerinage dans ces lieux, décrit l'église
de St. Démetrius à Thessalonique et les monastères au Mont Athos19. L'italien Giovani
Maria delli Angiolello de Vicenza (1470) est l'auteur d'une histoire turque où il mentionne le Mont Athos et écrit: les Turcs sont très attachés à ces moines et ils vivent en
paix avec eux...20.
Je me suis arrêtée sur ces auteurs, car dans leurs ouvrages on trouve des preuves
d'une attitude de tolérance relative des musulmans envers ces centres de la chrétienté
sur les Balkans, ce qui confirme la thèse présentée du respect envers les différentes
religions.
Notre information sur la réalité des Balkans est due aussi aux diplomates et
voyageurs italiens (surtout de Venise). Malheureusement, ils ne sont pas encore assez
connus en Bulgarie. Un des auteurs les plus célèbres qui ont écrit des livres sur les
musulmans est Benedetto Ramberti. Son œuvre Libri tre delle cose dei Turchi de 1539
qu'on peut trouver aussi à la Bibliothèque Nationale de Sofia, est parmi ceux qui ont
connu une grande circulation en Europe à cette époque. Sa première partie comprend
le récit d'un voyage à travers les Balkans datant de 1534. Il est intéressant de s'arrêter
sur Ramberti à cause de ses informations sur les pèlerinages, faits par les gens pratiquants
diverses fois, devant la tombe de St. Sava à Milesevo: Nous avons visité St Sava, qui
est un grand et bon monastère habité par les moines serbes qui s'habillent et vivent à
la mode grecque, mais parlent la langue slave. Ils [les moines] montrent aux passants

17. Balkanot vo delata na stranskite patonisci, t. I, Skopje 1992, 53-77. Voir aussi la nouvelle édition:
K. Mihailovic, Memoirs of a Janissery, Translation B. Stolz - Commenatary S. Soucek, Ann Arbor 1975.
18. I. Tjutjundziev, Bälgarskata anonima hronika ot 15 vek, Veliko Tänovo 1992, 87-93.
19. Makedonija vo delata, 57-58, 61-62, 43-44.
20. Op. cit., 67 - L'expression précédente raconte que là habitent ...Cristiani Calogeri li quali alcuni
sono Greci et alcuni Macedoni et Vlaschi et ancora de Italiani et altri nacii... .
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le corps de St. Sava, qui est encore indemne et beau et pour cela ils reçoivent beaucoup
plus d'aumône des musulmans et des juifs que des chrétiens...21.
On peut trouver la même information chez d'autres auteurs italiens qui voyagent
après Ramberti. Il s'agit de Catharin Zen (1550). Son récit de voyage montre l'attitude
tolétante de l'ambassade italienne envers les hétérodoxes:
Près de Plepolie nous nous sommes arrêtés dans un monastère des moines
serbes. Il y a une église de St Sava. On dit que là se trouvent ses reliques. L'église
s'apparente aux églises grecques avec leurs objets d'or et d'argent. Là habitent 50
moines et un supérieur qui prétend qu'il y a 20 autres monastères dans la région sous
sa direction. Ils vivent d'aumône turque...22. Il faut dire que cette situation idyllique
rapportée par les deux Italiens ne dure pas longtemps. Et nous savons, qu'à la fin du
XVIe siècle (1594) le monastère est attaqué par les Turcs, les reliques sont brûlées et
dispersées23.
En parlant des Italiens du XVIe siècle qui ont décrit l'empire ottoman on ne doit
pas oublier Francesco Sansovino (1564). Ressortissant de Florence, il a vécu à Venise
au temps de la guerre turco-venitienne pour la conquête de Chypre (de l'an 1571 il
tombe sous les Turcs), ce qui a provoqué chez lui un grand intérêt pour les Turcs. Il est
l'auteur d'une histoire delle cose dei Turchi24. Là il écrit que les juifs pour devenir
musulmans, devaient d'abord accepter la foi chrétienne.
Parmi les auteurs occidentaux on peut aussi citer le nom du médecin français
Pierre Belon qui visite aussi le Mont Athos (1546-1549) et nous décrit d'une manière
vive ce lieu de culte orthodoxe et aussi le nom de Guillaume Postel, l'orientaliste et

21. B. Ramberti, Libri tre delle cose dei Turchi, Viaggi fatti da Venezia Ila Tana..., Venise 1545, 114v
«...Alli dieciotto /18 .11.1534/ venimmo à Vuatz miglia trentadue. Passammo santo Sava, che è monasterio
assai grande et buono di Calogeri Serviani, liquali vesteno et viveno alla Greca, ma parlano la lingua
Schiava. Questi mostrano à i viandanti il corpo di santo Sava, che è ancora integro et bello, et maggior
elemosine gli sono fatte da Turchi, et da Giudei, che da Christiani. Pasammo anco il castello Millesevaz, et
il monte Molatscidi, che è come à dire montagna di Morlacco...».
22. P. Matkovic, Putovanja pò Balkanskom poluotoku XVI vjeka, Rad JAZU124 (1899), 84.
23. L. Pavlovic, Kultovi lica kod Srba i Makedonaca, Smederevo 1965, 64-65. Cet auteur cite aussi
le texte de l'auteur italien Catarin Zen de l'an 1550.
24. Op. cit., 189-230 et 214. Son oeuvre est nommé Historia universale dell'origine et imperio de
Turchi raccolta et in diversi loughi di nouvo ampliata da M. Francesco Sansovino et riformata in molte sue
parti per ordine della Santa Inquisitione. Nella quae si contengono le leggi, le offici, i costumi et la militia di
quella natione, con tutte le cose fatte de loro per terra et per mare, con le vite particolari de Principi
Ottomani sominiciando del primo fondator di quelli Imperi fino al presente Amurath 1582, con le figure in
disegno de gli habiti et dell'armature de soldati d'esso gran Turco et con la tavola de tutte le cose più
notabile et degne, in Vinegia presso Altobello Solicato MDLXXXII.
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linguiste français, qui a visité les Balkans au même temps et qui a parlé de paix avec
les musulmans après ses voyages en Orient25.
Pour compléter cette longue liste de noms d'auteurs, on doit ajouter deux Byzantins.
L'un est Laonicos Chalkokondylès, l'auteur célèbre du XVe siècle, qui nous donne une
description de l'histoire des origines des Turcs en reproduisant le modèle des écrivains
de l'antiquité comme Hérodote26. L'autre est Théodore Spanoudis (1550), noble byzantin
de la famille des Cantacuzènes qui a emmigré en Italie. Il a probablement été au service
du sultan, car il est très bien informé des affaires turques. Spanoudis a écrit beaucoup
de livres sur les Turcs, leurs sultans, leur administration, leur armée etc., qui sont traduits
dans toutes les langues européennes27.
De tout ce qui précède on peut conclure que la tolérance religieuse envers
l'orthodoxie et l'islam était une attitude propre aux Vénitiens (respectivement Italiens).
Pour eux les termes hérétiques et mécréants n'existaient pas. Ils respectaient la religion
des autres. Ce-ci a été peut-être dû au fait qu'ils n'étaient pas fanatiques dans leur foi.
Il ne s'agit pas cependant d'athéisme ou de scepticisme. Les conditions dans lesquelles
se développe Venise forment une attitude religieuse différente de celle des autres pays
européens. Venise a toujours essayé de séparer la religion des problèmes politiques28.
Une autre conclusion qui s'impose est que par rapport aux valeurs religieuses —
vénération des reliques, lieux saints, pèlerinage etc.— la confession est sans importance.
Les lieux, les objets, les pratiques sacrés sont vénérés par tout le monde, et les différences
sont repoussées au second plan. Le sacré qui est le trait commun de toutes les religions
devient communément vénérable. Cette situation est caractéristique particulièrement
pour les Balkans au Moyen Age, comme l'indiquent les exemples cités ci-dessus, et je
suppose qu'il y en a beaucoup d'autres. Ces exemples concernent Constantinople, le
Mont Athos, la tombe de St. Sava et les reliques de St. Demetrius de Thessalonique,
mais on peut probablement en ajouter d'autres29.
On peut ajouter aussi que les contradictions entre les catholiques et les orthodoxes

25. Voir la traduction dans: Makedonija vo delata, 112; Balkanot vo delata, 78-102. Ses oeuvres sont:
1. La Republique des Turcs et d'où l'occasion s'offrera, des meurs et loy de tous Mouhamedistes, par
Guillaume Postel Cosmopolit, Poitiers, 1600; 2. La tierse partie des orientales histoires ou est expose la
condition, puissance et revenu de l'Empire Turquesque... par Guillaume Postel Cosmopolit, Poitiers 1559.
26. Laonikos Chalkokondylès, Demonstrations of Histories (ed. Ν. Nikoloudis), Athènes 1996.
27. Op. cit., 106-112. Voir aussi la nouvelle edition: Theodore Spandounes, On the Origin of the
Ottoman Emperors [ed D. M. Nicol), Cambridge, 1997.
28. P. Danova, Zanrovo-stilni osobenosti na venecianskija pätepis ot XVI vek, Filologija 23 (1991),
14-27.
29. Sur ce thème voir: M. M. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, I-II, Oxford 1929.
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sont plus insurmontables que celles entre les orthodoxes et les musulmans. Ce point
de vue n'est pas extraordinaire, étant partagé déjà à l'époque. J'espère qu'à l'aide des
exemples cités j'ai pu avancer l'idée principale qu'il ne faut pas se fier uniquement aux
thèses dominantes de l'idéologie et de la doctrine officielle des chrétiens. La question,
une fois de plus, est comment on doit lire les documents historiques pour aboutir à une
compréhension plus profonde qui se prononce derrière l'acharnement d'une opposition
déclarée de l'époque. La distance du temps nous permet de nous éloigner et de voir le
fondement de réconciliation des côtés opposés. En definitive, on peut toujours s'attendre
de trouver la tolérance là où elle n'a pas été idéologiquement fondée — dans la pratique
nécessairement tolérante et tolerable de la vie quotidienne.

Κ. ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΩΦ

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΝ
ΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Ή εξέταση τών μαρτυριών πού αναφέρονται σέ φαινόμενα καταστολής στο
"Αγιον Όρος άπα το ΙΑ' ώς το IÇ" αΐώνα καταδεικνύει οτι οί αιτίες πού οδήγησαν στην
εφαρμογή κατασταλτικών μέτρων σχετίζονται κυρίως με τήν παράβαση ορισμένων
διατάξεων τών αθωνικών τυπικών, με τα αιρετικά φρονήματα μερικών μοναχών καί με
τήν ανάγκη περιφρούρησης τών μοναστηριακών συγκροτημάτων. Τα επιμέρους στοι
χεία πού θα εκθέσουμε στη συνέχεια θα αναλυθούν μέ σκοπό να παρουσιασθεί σφαι
ρική εικόνα τής λεπτής Ισορροπίας μεταξύ ανοχής καί καταστολής πού χαρακτήριζε
τήν αθωνική πολιτεία άνα τους αιώνες*.
Ένα φαινόμενο πού αναστάτωνε διαρκώς τους αγιορείτες καί είχε προκαλέσει
ήδη άπό τα μέσα της Γ εκατονταετίας τή θέσπιση περιοριστικών μέτρων, ήταν ή κούρα
άγενείων, ή οποία εθεωρείτο παράτυπη καί παράνομη. Ή Διαθήκη τού Θεοδώρου
Στουδίτου, ή οποία αποτέλεσε ενα άπό τα βασικά πρότυπα τών αγιορείτικων τυπικών,
ορίζει ρητά: Ου κτήση μαθητήν εις το κελλίον σου μεφάκιον προσπαθώς- αλλ ' εκ προ
σώπου ανύποπτου, καί εκ διαφόρων αδελφών τήν ύπηρεσίαν σου ποιήσεις1. Παρά δε
ταύτα, ή πρώτη εμφάνιση αγένειου εφήβου στον "Αθωνα μαρτυρεϊται ακριβώς στα μέ
σα τού Γ αιώνα καί φαίνεται οτι αρχικά δέν προξένησε σοβαρές αντιδράσεις. Πρό
κειται για τον Ευθύμιο τον Ίβηρα, ό όποιος, μαζί μέ τον πατέρα τού Ιωάννη, έ'φθασε
στο "Ορος μετά τό 963 καί οπωσδήποτε πρίν από τό 9692. Γεννημένος κατά τα πεντη
κοστά έ'τη τού Γ αΐώνα, κατά τήν άφιξη του στο Όρος ό γεωργιανός αυτός αριστο
κράτης δέν μπορούσε παρά να ήταν αγένειος3. Καί αυτός καί ό πατέρας του έγκατα-

* Προδρομική μορφή αύτοϋ τού άρθρου δημοσιευθηε στο περιοδικό Θεσσαλονικέων πόλις, περίο
δος Β', ιεϋχος 5 (Μάϊος 2001), 99-108.
1. Testamentum Sancii Theodori Studitae, PG 99, στ. 1821, § in'. ΠρβΛ. R. Taft, Mount Athos: A
Late Chapter in the History of the Byzantine Rite, Dumbarton Oaks Papers 42 (1988), 182-187.
2. Archives de l'Athos XIV. Actes d'lviron Ι, εκδ. J. Lefort, N. Oikonomides και Denise Papachrysanthou μέ in συνεργασία ΐής Hélène Métrévéli, Παρίσι 1985, 20, σημ. 4-8. Πρβλ. Διονυσία Παπαχρυσάνθου, Ό αθωνικός μοναχισμός. 'Αρχές καί οργάνωση, 'Αθήνα 1992, 228, σημ. 216.
3. Actes d'lviron I, 17, σημ. 5. Πρβλ. Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 228, σημ. 217.
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στάθηκαν στη νεόδμητη τότε Λαύρα τού 'Αθανασίου του Άθωνίτη, ό ιδρυτής της
οποίας φαίνεται οτι τους δέχθηκε ασμένως παρά το οτι ό Ευθύμιος δεν πληρούσε
ακόμη τίς προϋποθέσεις για να γίνει μοναχός4. Το γεγονός αυτό φανερώνει πώς ό μο
ναστικός κανόνας περί των αγένειων δεν εφαρμοζόταν πάντοτε με την ϊδια αυστη
ρότητα. Προκαλεί εντύπωση δμως οτι λίγα χρόνια αργότερα τό τυπικό τού οσίου
'Αθανασίου τού Άθωνίτου απαγορεύει διαρρήδην στην αδελφότητα της Μεγίστης
Λαύρας να δέχεται ως μοναχούς ευνούχους η παιδιά: Εντέλλομαι δε και τούτο σύν
ασφαλείς πάση καί παραγγέλλω τφ τε καθηγουμένω τοις τε per' αυτόν τα πρώτα φέρουσι
άδελφοίς, ίνα μηδέποτε εν τη καθ' ημάς λαύρς εύνούχον προσδέξωνται, ει και τάχα
γέρων εστί, μήτε παιδίον, εϊπερ μέλλει είναι αυτού τού τα σκήπτρα τής βασιλείας διέποντοφ. Όπως προκύπτει από τό κείμενο, ό ιδρυτής τής Λαύρας δεν επέτρεπε καμία
απολύτως εξαίρεση, ακόμη καί για μέλη τής αυτοκρατορικής οικογένειας. 'Αντίθετα
δμως, τό τυπικό τού Τζιμισκή (972) δείχνει μια σχετικά ηπιότερη στάση απέναντι στο
θέμα, ή οποία διόλου απίθανο να συμμορφωνόταν με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση
στον "Αθωνα: Τους νεωτέρους καί αγένειους καί ευνούχους ένεκεν κούρας τω νΟρει
προσφοπώντας παντελώς μή παραδέχεσθαι παρεγγυώμεθα μετά πάσης ασφαλείας, εί
δέ τις απαραίτητος καί αναγκαία έπισυμβαίη περίστασις άνευ βουλής καί γνώμης καί
επισκέψεως τού τε πρώτου καί τών ηγουμένων απάντων τού "Ορους διεντελλόμεθα
μηδέν γενέσθαι, μήτε τινά προσίεσθαι μήτε αποκείρειν. Ει δέ τις τών ηγουμένων ή τών
κελλιωτών καταφρονήσας τών τυπωθέντων είσαγάγη είς τον άγρον αυτού ή εις το
κελλίον εύνούχον ή παιδίον καί παραγγελθείς άπαξ καί δίς ου την προσήκουσαν διόρθωσιν έπιδέξαιτο, τούτον παντελώς τού ορούς έκδιώκεσθαι λυσπελεΐν ηγούμεθα6. Τό
αυτοκρατορικό τυπικό vai μεν απαγορεύει τήν κουρά άγενείων, άλλα προβλέπει ειδική
ρύθμιση για περιπτώσεις όταν ό αγένειος η ό ευνούχος κρίνεται απαραίτητος για τή
μοναστική κοινότητα Ή ρήτρα αυτή αποτελεί αναμφίβολα υποχώρηση από τήν ανένδο
τη στάση τού 'Αθανασίου τής Λαύρας, παραμένει ωστόσο αρκετά αυστηρή καί περιορι
στική. Είναι αναμφίβολο όμως οτι δεν τηρήθηκε με συνέπεια διότι μεταξύ τών ετών
1004 καί 1023 στο Όρος δρούσε ένας αντιγραφέας κωδίκων ονόματι Θεοφάνης, για
τον όποιο είναι γνωστό οτι ανατράφηκε καί μεγάλωσε στή μονή 'Ιβήρων7.

4. Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 228-229, σημ. 218-220.
5. Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, Λιψία 1894 (ανατύπωση
"Αμστερνταμ 1965), 118, στ. 31-35.
6. Meyer, Die Haupturkunden, 147, στ. 5-15' Archives de l'Athos VII. Actes du Prôtaton, εκδ. Denise
Papachryssanthou, Παρίσι 1975, αρ. 7, στ. 101-106, XVI.
7. P. Peeters, Histoires monastiques géorgiennes, Analecta Bollandiana 36-37 (1917-1919), 58, στ.
30-34. Πα τα χειρόγραφα πού αντέγραψε ό Θεοφάνης, πρβλ. Μ. Vogel - V. Gardthausen, Die griechischen
Shreiber des Mittelalters und der Renaissanse, Λιψία 1909, 145· J. Irigoin, Pour une étude des centres de
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Το τυπικό τοϋ Μονομάχου (1045) καταφέρεται μετά σφοδρότητος κατά της
εισδοχής άγενείων στίς μονές του 'Αγίου Όρους, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι ή
παρουσία τους εκεί μετά το 972 είχε πυκνώσει υπερβολικά, πράγμα πού οί λοιποί
αγιορείτες δέν ήταν διατεθειμένοι να ανεχθούν. Ό συντάκτης τού τυπικού, Κοσμάς
Τζιτζιλούκης, δηλώνει ότι είχε ρωτήσει τους Άθωνίτες αν θα επιθυμούσαν να γίνουν
διορθώσεις στο ήδη ισχύον τυπικό τού Τζιμισκη: ηρωτήσαμεν δέ καί τίνες οί τύποι ους
διορθωθήναι τής βασιλικής εδέοντο μεγαλειότητος. Καί πρό γε πάντων εφησαν, την
έν τοις τυπικοϊς αυτών αποκειμενην ασφάλειαν, ήγουν το μη ευνούχους ή αγένειους
εν τω νΟρει δέχεσθαι ή άποκείρειν ή έν άγρφ ή έν μοναστηρίω κατέχειν τούτους, καταφρονηθήναι παρά τίνων καί δεΐσθαι πάντως τοσούτον κακόν διορθώσεως^. Γίνεται
εμφανές ότι ή σχετική παράγραφος τού τυπικού τού Τζιμισκη ήταν ευρέως γνωστή
ανάμεσα στους 'Αγιορείτες, άλλα ή τήρηση της είχε παραμεληθεί σέ βαθμό πού ή Σύ
ναξη των Καρυών δέν δίστασε να παρακινήσει αμέσως τον αυτοκρατορικό εντεταλμέ
νο να δώσει λύση στο πρόβλημα: Ευθύς ουν εις έκδίκησιν τούτου όρμηθέντες αυτοί
καί διόρθωσιν τοϋ προσήκοντος εΰρομεν απαντάς από τε μεγάλων εως μικρών εύπειθήσαντας και συν πρόθυμη πάση υποσχόμενους τοϋ "Ορους άπαντα τα τοιαύτα άπελάσαι πρόσωπα9. Είναι ή πρώτη επίσημη απόφαση απελάσεως άγενείων άπα το "Αγιον
"Ορος, ή οποία έπεκυρώθηκε με τή σύμφωνη γνώμη τού πρώτου Θεοφύλακτου, τού
ηγουμένου τής Ααύρας Νεοφύτου, τού ηγουμένου τής Βατοπεδίου 'Αθανασίου, τού
ηγουμένου τής Ιβήρων Γεωργίου, τοΰϊδιου τού Κοσμά Τζιτζιλούκη, καθώς και πολλών
άλλων ηγουμένων, επιτηρητών καί γερόντων10. Ή ρητή επισήμανση ότι ή απέλαση
τών άγενείων έπιτέτραπται γενέσθαι... κοινή γνώμη και θελήσει τής αθωνικής Σύνα
ξης υποδεικνύει οτι πρόκειται για πραγματικό γεγονός, το όποΤο θα έ'λαβε χώρα λίγο
μετά την ημερομηνία απόλυσης του τυπικού, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο τοϋ 1045.
'Ωστόσο, ή εξέταση τών πηγών μας πείθει οτι καί προς τό τέλος τής ΙΑ' εκατο
νταετίας ή κατάσταση στο άγιώνυμον "Ορος μάλλον δέν πρέπει να υπέστη σημαντική
βελτίωση. Σύμφωνα με το Βίο τού Γεωργίου Άγιορείτου, στα 1065 οί μοναχοί τής
Ιβήρων έ'φεραν στον "Αθωνα ογδόντα γεωργιανά ορφανά μέ σκοπό να τα μεγαλώ
σουν έκεϊ11. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ενα κείμενο τού IB' αίώνα, γνωστό ως Διήγησις μερική τών επιστολών 'Αλεξίου βασιλέως καί Νικολάου πατριάρχου, γενομένη κατά

copies byzantins, Scriptorium 13 (1959), 200-204. Σχετικά μέ την ταύτιση του αντιγραφέα, β/Υ Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 228-229, σημ. 219.
8. Meyer, Die Haupturkunden, 154, στ. 13-19 Prôtaton, αρ. 8, στ. 44-47, Ι.
9. Meyer, Die Haupturkunden, 154, στ. 19-23· Prôtaton, αρ. 8, στ. 47-49, Ι.
10. Meyer, Die Haupturkunden, 154, στ. 23-31· Prôtaton, αρ. 8, στ. 49-53, Ι.
11. Peeters, Histoires monastiques, 131-147 (§§ 69, 72, 73, 79 καί 81). ΠρβΛ. καί Παπαχρυσάνθου,
Μοναχισμός, 229, σημ. 219.
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διαφόρους καιρούς12, το όποϊο φανερώνει πώς το πρόβλημα τών άγενείων ήταν καί πά
λι στην ημερήσια διάταξη, να περιέχει απηχήσεις τής φιλανθρωπικής αυτής προσπάθει
ας τών μοναχών τής 'Ιβήρων: Πάλιν καί αλλω καιρώ υπέμνησαν τίνες τον βασιλέα κύριον Άλέξιον λέγοντες- «Δέσποτα ημών άγιε, ει και πρόβατα ούκ εχουσι ο! άγιορεϊται
fi καί άγελάδια, αλλ' εχουσι παιδία καί αγένειους»13. Μύδροι κατά τών παίδων καί τών
άγενείων στον "Αθωνα εκτοξεύονται σε αρκετά σημεία τής Διηγήσεως14, οπότε τίθεται
πλέον πρόβλημα τής ακριβούς χρονολόγησης αυτών τών αναφορών. Ή χρονολόγηση,
ευτυχώς, αποβαίνει εφικτή χάρη στο παρεμβαλλόμενο όνομα τοΰ λαυριώτη ηγουμένου
Θεοδώρου Κεφάλα, ή δράση τού οποίου ανάγεται στα 1107-111615. Καθίσταται σαφές
ότι οί παράγραφοι πού στηλιτεύουν τήν ύπαρξη άγενείων καί παίδων στο Όρος πρέπει
να συντάχθηκαν κατά τις πρώτες δεκαετίες τού IB' αΐώνα, πιθανώς ως απόηχος μιας κα
ταστάσεως πού είχε δημιουργηθεί κατά τό δεύτερο ήμισυ τής ΙΑ' εκατονταετίας. Ή οξύ
τητα τού ύφους καί ή συχνή επανάληψη τών κατηγοριών σχετικά με τους αγένειους δι
ευκρινίζουν δτι τό φαινόμενο είχε πάρει σημαντικές διαστάσεις, άλλα δεν σώζεται ούτε
ή παραμικρή αναφορά στή επιβολή κατασταλτικών μέτρων.
Διαφορετική υπήρξε ή περίπτωση τού μεγάλου δρουγγαρίου Στεφάνου, ό όποιος,
παρόλο πού ήταν ευνούχος, τό καλοκαίρι τού 1078 προσήλθε στή μονή Ξενοφώντος,
μόνασε εκεί υπό τό όνομα Συμεών καί σύντομα εξελέγη ηγούμενος τού ιδρύματος, τό
όποϊο καί ανακαίνισε με τις δωρεές του16. Ό έξ Αθηνών καταγόμενος Στέφανος συνο
δευόταν άπό τρεις οικείους παίδας — τον Εύσέβιο, τον Κάνδιδο καί τον Ίλαρίωνα Οί
αγιορείτες όμως θεώρησαν οτι ή παρουσία τριών άγενείων καί ενός ευνούχου στή μονή
αποτελούσε προσβολή για τους αθωνικούς θεσμούς: μικρόν ταίς θηλείαις οψεσι

12. Meyer, Die Haupturkunden, 163-184. Ή Διήγησις περιλαμβάνει πέντε έγγραφα ίου 'Αλεξίου
Α', ενα τού πατριάρχη Νικολάου Γ' Γραμματικού καί ένα τών Άθωνιτών. Τα επί μέρους τμήματα τοϋ κει
μένου έχουν συνταχθεί άπό τον 'Ιωάννη Ταρχανιώτη, τον 'Ιωάννη Χορταϊτινό καί τον επίσκοπο 'Αντώνιο
(πρβλ. Π. Χρήστου, To "Ayiov "Ορος. 'Αθωνική πολιτεία - ιστορία, τέχνη, ζωή, 'Αθήνα 1987, 126, σημ. 41.
13. Meyer, Die Haupturkunden, 170, στ. 26-29.
14. Meyer, Die Haupturkunden, 173 στ. 17-19 καί 31-32, 174, στ. 3-6, 175, στ. 9-11, 181, στ. 1012, 182, στ. 15-17, 183, στ. 29-30.
15. Archives de l'Athos V, Actes de Lavra, Ι, έκδ. P. Lemerle, Α. Guillou καί Ν. Svoronos μέ τήν συ
νεργασία τής Denise Papachrysanthou, Παρίσι 1970, 53-55. Για τον πατέρα τοΰ Θεοδώρου, Λέοντα Κε
φάλα, πρβλ. G. Rouillard, Un grand bénéficiaire sous Alexis Comnène: Leon Képhalas, BZ 30 (1929-1930),
444-450' Lavra I, 72, σημ. 82, 84, 85 και άρ. 44, 45 καί 48. Βλ. επίσης Κ. Παυλικιάνωφ, Μερικές παρατη
ρήσεις σχετικά μέ τήν βυζαντινή φεουδαρχία μέ βάση τίς ενδείξεις ορισμένων έγγραφων από το αρχείο τής
μονής Μεγίστης Λαύρας στον "Αθωνα, Δίπτυχα Ç' (Μνήμη Bruno Lavagnini), 'Αθήνα 1994-1995, 249254· C. Pavlikianov, The Medieval Aristocracy on Mount Athos, Σόφια 2001, 87-89.
16. Archives de l'Athos XV. Actes de Xénophon, έκδ. Denise Papachryssanthou, Παρίσι 1986, 1314. Πρβλ. καί Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 229, σημ. 219.
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εκφεύγειν γνωριζομένω την εισοδον συγχωρείν, ας ό φθόνος είδε ταίς των μοναχών
ένσπείρειν ψυχαΐς.17. Τελικά, τον 'Απρίλιο τοϋ 1081 ό Συμεών καί οί υποτακτικοί του
απελάθηκαν βίαια από τό Όρος: rò πλήθος άπαν άθροισθέντες των μοναχών τον ρηθέντα Συμεών, ετι γε μην καί τους συν αύτφ, βία πολλή του "Ορους έδιωξαν18. "Ας ση
μειωθεί όμως ότι ή ιδιότητα τοϋ άγενείου η τοϋ ευνούχου ήταν μόνο πρόσχημα- οί τρεις
μαθητές τοϋ Συμεών είχαν συμπεριφερθεί με ανεπίτρεπτη αλαζονεία στίς γενικές συνά
ξεις των Άθωνιτών καί ουσιαστικά αυτό ήταν τό κυρίως αίτιο της απέλασης τους: 'Αλλ'
εν αίς τών πατέρων άθροίσεσι καί ταΐς των ηγουμένων απάντων προς το μέσον συναγωγαΐς οί του ήγιαομένου Συμεών μοναχοί, Εύσέβιος δηλαδή, Κάνδιδός τε καί Ίλαρίων μετακαλούμενοι, τών άλλων τα πρώτα φέρειν παρεβιάζοντο, εν τε τοις ύψηλοτέροις τής κα
θέδρας βαθμίσι καθέζεσθαι καί δεύτερους τους λοιπούς, καν όποιοι ειεν, έξ οίήσεως έλογίζοντο^9. Παρά δέ ταύτα, οκτώ χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο τοϋ 1089, ό μέγας δρουγγάριος επανήλθε στη μονή της μετανοίας του, έχοντας άνά χείρας πρόσταγμα τοϋ 'Αλε
ξίου Α', τό όποιο τον αποκαθιστούσε στο αξίωμα τοϋ ηγουμένου20. Γίνεται λοιπόν σαφές
πώς ακόμη καί οί ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι συναντούσαν αρκετές δυσκολίες όταν
ξεπερνούσαν τα όρια της επιτρεπόμενης στο Όρος θεσμικής ανοχής.
Σέ σλαβικό χειρόγραφο τής πρώην Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, πού
περιέχει τό Έξαήμερον τοϋ 'Ιωάννη Έξάρχου Βουλγαρίας, σώζεται ενα εξαιρετικά εν
διαφέρον κωδικογραφικό σημείωμα, γραμμένο άπό κάποιον Θεόδωρο Γραμματικό καί
αναφερόμενο σέ απελάσεις άγενείων πού έ'λαβαν χώρα στον "Αθωνα κατά τα έ'τη
1263-126421. Ό Θεόδωρος είχε καρεϊ μοναχός στο χιλανδαρινό πύργο τής Μετα
μόρφωσης τού Σωτήρος τό 1262. Ένα χρόνο μετά τήν κουρά του, ό σέρβος πνευματικός

17. Xénophon, αρ. 1, σι. 37-38.
18. Xénophon, άρ. 1, στ. 43-44. Για τη χρονολόγηση του συμβάντος, βλ. Xénophon, 15.
19. Xénophon, 15 καί αρ. 1, στ. 39-43.
20. Xénophon, 15 καί αρ. 1, στ. 52-65.
21. Α. Gorskij, Κ. Nevostruev, Opisanie slavjanskyh rukopisej moskovskoj
Μόσχα 1857, No 54; Sabas, episcopus Mojaisky, Specimina
slavonicorum

bibliothecae mosquensis

Starisrpskizapisiinatpisi,

palaeographica

Sinodai'noj
codicorum

biblioteki, II,
graecorum

et

sinodalis, Μόσχα 1863, 25, πίνακας 25, άρ. 345 (54); Lj. Stojanovic,

Ι, Βελιγράδι 1902, άρ. 20-21:. κ ΛΪΤΟ ,-svpc» ... Η πριι sAAMieN-km Η np-fcnoAOBN-fcMt

WTkHH NAuieiwt CBeTorophcivbMTi npoT"fe KMph (Ipcemm, Η ΤΤ>ΓΑΑ πρ^Αρΐι>κεψκ> κρΉΜΗΛ« xbiAANAApbCKiie AABpbi
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Δομητιανός διαπίστωσε την Ικανότητα του στα σλαβικά γράμματα καί τοΰ ανέθεσε την
αντιγραφή τοϋ συγκεκριμένου κώδικα Σύντομα όμως ό πρώτος 'Αρσένιος22, συνε
πικουρούμενος από το σύνολο τών 'Αγιορειτών, υποκίνησε διωγμό κατά τών αγένει
ων σέ ολο το "Αγιον Όρος καί ό Θεόδωρος, μαζί με πολλούς άλλους, άπελάθη ως
σπανός. ' 0 Δομηπανός τον εγκατέστησε στο χιλανδαρινό μετόχι στή Θεσσαλονίκη
καί μετά άπό κάποιο χρονικό διάστημα τον επανέφερε στή μονή. 'Ωστόσο, μια αναπά
ντεχη επίσκεψη του πρώτου 'Αρσενίου στή Χιλανδαρίου, κατά τήν οποία διαπιστώθηκε
ή μή τήρηση τών εντολών τοΰ Πρωτάτου σχετικά με τήν απομάκρυνση τών άγενείων,
αποτέλεσε τό αίτιο τής δεύτερης καί οριστικής απέλασης του Θεοδώρου Γραμματικού
από τή μονή τής μετανοίας του. Παρά τίς προστριβές πού είχε με τον πρώτο εξαιτίας τής
επιμονής του να κρατήσει τον Θεόδωρο στή Χιλανδαρίου, ό Δομητιανός μερίμνησε να
μήν χάσει τον Ικανό αυτόν αντιγραφέα καί τον εγκατέστησε ξανά στο μετόχι τής μονής
στή Θεσσαλονίκη. Ή περίπτωση αυτή, ή οποία άλλωστε αποτελεί κατ' ύποτροπήν πα
ράβαση τών αγιορείτικων τυπικών, είναι χαρακτηριστική καί αποκαλύπτει πώς τα άση
μου καταγωγής αγένεια άτομα, παρά τήν προστασία ορισμένων αθωνικών κύκλων,
είχαν πολύ λιγότερες πιθανότητες να αντισταθούν αποτελεσματικά στίς κατασταλτικές
αποφάσεις τού Πρωτάτου άπό ο,τι οί μοναχοί με τήν οικονομική επιφάνεια καί τίς
αυλικές διασυνδέσεις τού μεγάλου δρουγγαρίου Συμεών τής Ξενοφώντος.
Φαίνεται οτι μετά τα μέσα τού ΙΓ' αιώνα ή παρουσία άγενείων στο Όρος ατόνη
σε ή, τουλάχιστον, τό πρόβλημα έ'παυσε να άσχολεϊ δημόσια τους 'Αγιορείτες. Κατά
τό δεύτερο ήμισυ τού ΙΔ' αιώνα, ό Βίος τού οσίου Νίφωνα τού ' Αθωνίτη αναφέρει τήν
ύπαρξη ενός αγένειου 'Αγιορείτη, άλλα δεν κάνει λόγο για αντιδράσεις εκ μέρους τών
υπόλοιπων μοναχών23. Παρά δε ταύτα, τό τυπικό τού Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1406)
θίγει έκ νέου τό πρόβλημα καί διευκρινίζει οτι τα μέτρα κατά τών ευνούχων καί τών
άγενείων πρέπει να λαμβάνονται όχι επειδή αυτοί δημιουργούσαν προβλήματα, άλλα
κυρίως για να αποτραπεί ή είσοδος γυναικών στο Όρος. Τονίζεται οτι ή εξωτερική
εμφάνιση ενός ευνούχου ή άγενείου δημιουργούσε προηγούμενα, τα όποϊα θα μπο
ρούσαν να διευκολύνουν τήν παρείσφρυση μεταμφιεσμένων γυναικών στή μοναστική
πολιτεία: Μηδένα εύνοϋχον ή άγένειον παρά τών μοναχών είσδεχθήναι ή δί ύπουργίαν τινός ή δια το το μοναχικον αυτόν άμφιάσασθαι σχήμα' λάθοι γαρ αν εντεύθεν
καί γυνή τής μονής εντός τολμήσασα είσελθεϊν είς άνδρα μετασχηματισθεΐσα καί τον
εύνοϋχον ή τον άγένειον ύποκριναμένη24. Ή προειδοποίηση αυτή είναι πιθανό να

22. Σχετικά μέ ιόν πρώιο 'Αρσένιο, πρβλ. Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 357, σημ. 55 καί αρ. 39.
23. F. Halkin, La Vie de Saint Niphon ermite au Mont Athos (XlVe s.), Analecta Bollandiana 58
(1940), 23 (§ 16). Πρβλ. καί Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 229, σημ. 219.
24. Meyer, Die Haupturkunden, 209, στ. 5-9 Prôtaton, αρ. 13, σι. 71-72, XIII. Πρβλ. καί Παπαχρυ
σάνθου, Μοναχισμός, 286, σημ. 144-145.
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περιέχει απηχήσεις άπο την επίσκεψη τού Στεφάνου Dusan στον "Αθωνα κατά την
διάρκεια τού χειμώνα τού 1347-1348, διότι τότε ό σέρβος τσάρος συνοδευόταν οχι
μόνο άπα τη σύζυγο του 'Ελένη αλλά καί από την κόρη του25. Είναι πάντως βέβαιο οτι
το καθεαυτό πρόβλημα των άγενείων είχε ηδη αλλάξει χαρακτήρα καί αυτό μαρτυρεΐται
ευκρινέστατα από ολα τα μεταγενέστερα τυπικά τού Όρους.
Σέ ενα πλαστογράφημα πού φέρει τον τίτλο Τόμος καί Τύπος καί είναι ευρύτερα
γνωστό ώς τυπικό τού Μανουήλ Β' Παλαιολόγου καί τού πατριάρχη Αντωνίου Δ'26,
προτρέπονται οί μοναχοί να τηρούν τα ακόλουθα: Παίδας αγένειους εις το νΟρος
όλως μη δεχέσθω, μήτε εν μοναστηρίω, μήτε εν κελλίω μήτε εν κρυπτφ, καν υιός ή
συγγενής ή αδελφός σαρκικός τυγχάνη' εϊ τις τούτο τολμήσει προσψαύσαι, έστω
αφορισμένος καί κατηραμένος, ομοίως καί οί συνεσθίοντες καί πίνοντες μετά τούτων
των άγενείων παίδων, καί ει μη έξωση αυτούς ό πρώτος καί ή Σύναξις τού "Ορους,
εστωσαν καί αυτοί υπό τα έπιτίμια27. Το Δεκέμβριο τού 1498, ό πρώτος τού Αγίου
Όρους, Κοσμάς Βατοπεδινός, είχε παρουσιάσει το πλαστό αυτό κείμενο στον πα
τριάρχη Ιωακείμ Α' προς επικύρωση28, οπότε δέν χωρεί αμφιβολία πώς, αν καί χαλ
κευμένο, τό εν λόγφ τυπικό αντικατοπτρίζει την κατάσταση πού Ίσχυε στο Όρος κατά

25. Βλ. Γ. Σούλης, Ό Στέφανος Δουσάν καί ιό "Αγιον Όρος, ΕΕΒΣ22 (1953), 82-96 (ανατύπωση
στον τόμο Γ. Σούλης, Ιστορικά μελετήματα, 'Αθήνα 1980)· G. Soulis, Tsar Stephen Dushan and Mount
Athos, Harvard Slavic Studies 2 (1954), 125-139 (ανατύπωση στον τόμο Γ. Σούλης, 'Ιστορικά μελετήματα,
'Αθήνα 1980)' Mirjana Zivojinovic, De nouveau sur le séjour de l'empereur Dushan à l'Athos, ZRVI 21
(1982), 119-126· D. Korac, Sveta gora pod srpskom vlascu (1345-1371), Z W / 3 1 (1992), 118-122.
26. Φέρει χρονολογία Μάϊος 1394 καί στα παλαιότερα χειρόγραφα απαντάται καί ώς Νόμος καί Τύ
πος. 'Εκδίδεται στο πόνημα τοϋ Meyer, Die Haupturkunden, 195-203. 'Απαρίθμηση όλων των ερευνητών
πού έχουν ασχοληθεί μέ το έγγραφο υπάρχει στο Archives de l'Athos XI, Actes de Lavra IV, εκδ. P.
Lemerle, Α. Guillou, Ν. Svoronos καί Denise Papachrysanthou μέ τη συνεργασία τοϋ S. Circovic, Παρίσι
1982, 47-48 (για τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, βλ. Παπαχρυσάνθου, Μοναχισμός, 252-253, σημ. 4). Ή
Mirjana Zivojinovic, σέ άρθρο της αφιερωμένο στη γνησιότητα αύτοϋ τοϋ τυπικού (Mirjana Zivojinovic, Ο
autenticnosti svetogorskog tipika patrijarha Antonija od maja 1394, ZRVI 12 (1970), 79-87), τονίζει οτι,
παρά τίς εμφανείς αντιφάσεις στο κείμενο του, δέν πρόκειται για πλαστογράφημα. 'Ωστόσο, ό Ν. ΟΊκονομίδης θεωρεί το τυπικό πλαστό καί φρονεί πώς τα στοιχεία πού προκύπτουν από αυτό είναι περιορισμένης
σημασίας (Archives de l'Athos IV, Actes de Dionysiou, εκδ. Ν. Oikonomidès, Παρίσι 1968, 6, σημ. 11 καί
Archives de l'Athos IX, Actes de Kastamonitou, εκδ. Ν. Oikonomidès, Παρίσι 1978, 4, σημ. 19). Την άπο
ψη αύτη δέχεται καί ό Κ. Χρυσοχοΐδης, ό όποιος βάσιμα χρονολογεί τό τυπικό στα 1498 (Κ. Χρυσοχοΐδης,
Παραδόσεις καί πραγματικότητες στο "Αγιον Όρος στα τέλη τοϋ ΙΕ' καί στίς αρχές τού IÇ" αιώνα, Ό
"Αθως στους 14ο-16ο αιώνες ['Αθωνικά Σύμμεικτα 4], 'Αθήνα 1997, 99-108).
27. Meyer, Die Haupturkunden, 199, στ. 6-11.
28. Χρήστου, Tò "Αγιον "Ορος, 204, σημ. 8- Δ. Άποστολόπουλος, Τό "Αγιον Όρος στα σωζόμενα
πατριαρχικά έ'γγραφα της πρώτης μετά την άλωση περιόδου (1454-1500), Ό "Αθως στους 14ο-16ο αιώνες,
97-98, σημ. 28-31' Χρυσοχοΐδης, Παραδόσεις, 99, σημ. 1.
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τα τέλη τοϋ ΙΕ' α'ιώνα 'Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ή φράση καί εί μη έξωση αυτούς
ό πρώτος καί ή Σύναξις τοϋ "Ορους, εστωσαν καί αυτοί υπό τα έπιτίμια, ή οποία κατα
δεικνύει πώς οί απελάσεις δεν αποτελούσαν πλέον τρέχουσα πρακτική στον "Αθωνα
καί είχαν παραχωρήσει τή θέση τους στην προσπάθεια απομόνωσης τών άγενείων καί
όσων τους άνέχονταν δια έπιτιμίων καί αφορισμών. Είναι λοιπόν εμφανές οτι το φαι
νόμενο εξακολουθούσε να ενοχλεί τους μοναχούς, αλλά οί δυνατότητες καταστολής
του είχαν περιορισθεί σημαντικά. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται καί από το πε
ριεχόμενο ενός σιγιλλίου τοϋ Ιωακείμ Α', το όποιο ό πατριάρχης εξέδωσε το Δεκέμ
βριο τοϋ 1498 μέ σκοπό να Ικανοποιήσει τα αιτήματα πού είχαν διατυπώσει οί 'Αγιο
ρείτες, όταν τοϋ υπέβαλαν τον πλαστό Τόμο τοϋ πατριάρχη 'Αντωνίου. Σύμφωνα μέ τό
κείμενο αυτό, ό πατριάρχης απηύθυνε προς τους Άθωνίτες την ακόλουθη προειδο
ποίηση: οποία τών αύτόθε μοναστηριών επιστρέψει εις τους αγίους, τους δε τών πατέ
ρων ορούς καί τηρήσει αυτούς, καί αγένειους ουκ είσάξει πλέον, άλλα καί τους οντάς έξελάσει καί τα άλλα τηρήσει, τους τοιούτους πάντας τους τηρήσοντας εχομεν ευλογη
μένους29. Τα πράγματα διαγράφονται μέ αρκετή σαφήνεια' τό φαινόμενο είχε πάρει
απειλητικές διαστάσεις σε δλο τό "Αγιον Όρος καί ό πρώτος δέν διέθετε πλέον αρκετή
εξουσία για να θεραπεύσει τό κακό μόνος του. Χρειαζόταν τήν υποστήριξη τοϋ πα
τριάρχη, διότι ώς προς τό θέμα τών άγενείων οί υποστηρικτές τών σκληρών μέτρων στή
Σύναξη τών Καρυών μάλλον αποτελούσαν μειοψηφία Ή αποδυνάμωση τοϋ θεσμού τοϋ
πρώτου έν συγκρίσει μέ τό 1263, όταν ό προκαθήμενος τοϋ "Αθω μπορούσε να εκδιώ
ξει άπαρακωλύτως όλους όσους έκρινε απαραίτητο, φανερώνει πώς ή τουρκική κατά
κτηση είχε υπονομεύσει σημαντικά τίς δυνατότητες τής αθωνικής κοινότητας να εφαρ
μόζει αποτελεσματικά κατασταλτικά μέτρα, ακόμη καί σε θέματα παράβασης των γενικών
διατάξεων τών αγιορείτικων τυπικών.
Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1574 ό πατριάρχης Ιερεμίας Β' εξέδωσε έ'να ακόμη τυπικό
πού σκοπόν είχε να επαναφέρει στον "Αθωνα τους αρχαίους θεσμούς. Τό χωρίο πού
αναφέρεται στους αγένειους μαρτυρεί τους δύο κύριους λόγους για τους οποίους
αυτοί εισέρχονταν στο άγιώνυμον "Ορος- τήν επιθυμία να μάθουν γράμματα καί τή
συγγένεια: μηδόλως παϊδας αγένειους, μήτε είναι μήτε ευρίσκεσθαι, ούτε έν τοϊς
μοναστηρίοις αυτών, ούτε έν κελλείοις ένδον τού 'Αγίου "Ορους, επ" ούδεμις προφάσει τών απάντων, ούτε γραμμάτων τυχόν, ή συγγενείας, ή παιδεύσεως ή ουδεμιάς
άλλης30. Φαίνεται οτι στους δύσκολους χρόνους τής πρώϊμης τουρκοκρατίας ή πνευ
ματική αίγλη τού "Αθωνα προσείλκυε αρκετά νεαρά άτομα πού διψούσαν να μάθουν

29. Meyer, Die Haupturkunden, 212, σι. 8-12. Πρβλ. Χρήστου, Το "Αγιον "Ορος, 204, σημ. 8.
30. Meyer, Die Haupturkunden, 216, σι. 18-22. Πρβλ. Χρήστου, Το "Αγιον "Ορος, 204-205, σημ.
10-11.
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γράμματα Ή λεπτομέρεια αυτή, μαζί μέ τους πάντα Ισχυρούς στίς βαλκανικές κοινω
νίες συγγενικούς δεσμούς, εκ των προτέρων καταδίκαζε τίς απόπειρες τοϋ 'Ιερεμία
τού Τρανού να απαγορεύσει την είσοδο ανηλίκων στο "Ορος σε μερική ή ολική απο
τυχία. Θα μπορούσε μάλιστα να υποθέσει κανείς ότι ή φανερή αδυναμία των αθω
νικών άρχων να αντεπεξέλθουν στην αθρόα εισροή παίδων καί άγενείων οφειλόταν
καί σε βαθύτερα αίτια. Ή περίοδος 1498-1574 συμπίπτει χρονικά μέ το αποκορύ
φωμα της οθωμανικής δυνάμεως, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας ήταν τα παιδομαζώματα. Παρόλο πού αυτό δεν μαρτυρεϊται άμεσα, τό "Αγιον "Ορος άπα τή φύ
ση του αποτελούσε σίγουρο καταφύγιο για κάθε ανήλικο άρρενα πού κινδύνευε άπό
τό παιδομάζωμα, οπότε θα ήταν λογικό να υποθέσουμε οτι αρκετοί χριστιανοί πατέ
ρες άπό τίς παρακείμενες στον "Αθωνα περιοχές προτιμούσαν να στείλουν τους άρ
ρενες απογόνους τους για κάποιο χρονικό διάστημα στο Όρος, παρά να τους χά
σουν για πάντα.
Μια άλλη πτυχή τής λεπτής αγιορείτικης Ισορροπίας μεταξύ ανοχής καί κατα
στολής αποκαλύπτεται άπό τήν αφήγηση τού Νικηφόρου Γρήγορα αναφορικά μέ τήν
εμφάνιση αιρετικών στο Όρος. Τό γεγονός έ'λαβε χώρα περί τό 1344. Ό Γρηγοράς
τονίζει οτι επρόκειτο περί Μασσαλιανών καί Βογομίλων31 καί μνημονεύει μερικά
ονόματα: rà μυσαρά μυσταγωγούμενοι δόγματα' ετι τα περί Μωσέα τον ζωγράφον και
Ισαάκ και Δαβίδ καί Ίώβ, καί όσοι βέβηλους έχοντες πάμπαν και γλώττας και γνώμας
και χείρας ονόμασι βέλτιστων ανδρών32. Ό συγγραφέας δεν αναφέρει απολύτως τί
ποτε σχετικά μέ τήν καταστολή τού φαινομένου, άλλα σύμφωνα μέ ενα κείμενο, τό
όποιο σώζεται στον υπ' αριθμό 604 ελληνικό κώδικα τού Βατικανού καί παραπέμπει
στα Υδια γεγονότα, τό 1344 συνεκλήθη ειδική αθωνική σύναξη πού έλαβε δραστικά
μέτρα κατά των αιρετικών αποφασίσθηκε να μαστιγώνονται καί να απελαύνονται αμέ
σως όλοι οι Βογόμιλοι πού συλλαμβάνονταν εντός τού 'Αγίου Όρους: καί απλώς
ειπείν ουδέν έτερον ό βίος αύτοϊς, η μέθη καί τρυφή καί αίσχρότης καί μωρολογία καί
βδελυρία και ακαθαρσία και ασέβεια και αθεΐα καί μετά τίνα Ιωσήφ τφ Κρητικώ, Γεωργίω, Κυρίλλω και Διονυσίω, Μωση και Μεθοδίω, Μαλαχίφ, θεοφίλω καί Χαρίτωνι,
Θεοδωρήτω, Νικάνδρω, και τοις συν αύτοΐς, τοις τήν δεινήν και μυσαράν τών Πογομυλων αϊρεσιν παρ* έαυτοίς δολερώς καί κακούργως κατέχουσι... ει τις ευρεθείη ή τών
εντός τού "Ορους, η καί προ τών τού "Ορους φρουρίων τινά τούτων ύποδεξάμενος ετι,
η συνεργήσας προς το είσελθειν εις το "Αγιον "Ορος η ιδών που μή υπόδειξη ευθύς
Ίνα συλληφθη καί μαστιχθη καί άπελαθη, τής εκείνου εΐη μερίδος καί κληρονομιάς, καί

31. Nicephori Gregorae, Bizantina Historia, II, εκδ. L. Schopen, Βόννη 1830, 714. Πρβλ. επίσης PG
148, στ. 948. Βλ. καί D. Angelov, Bogomilstvoto ν Bulgaria, Σόφια 1969, 498-503.
32. Gregorae, 718· PG 148, σι. 952-953.
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σωματικήν ημωρίανμεγίστην Ίνα πάσχζϊ33. Ή υπόθεση δμως είχε καί συνέχεια ή οποία
κράτησε αρκετά χρόνια Άπα το κείμενο προκύπτει οτι οΐ Βογόμιλοι είχαν εγκαταστα
θεί στην Ιβήρων καί κυρίως στη Μεγίστη Λαύρα, οπού μαρτυρεϊται ή δράση των αιρε
τικών Νεόφυτου Παρακηπωροϋ καί Γεωργίου34. Ή εϊδηση αυτή μάλλον πρέπει να συ
σχετισθεί μέ τό γεγονός οτι το 1355 η το 1359 ό οικουμενικός πατριάρχης Κάλλιστος
είχε συστήσει στους Λαυριώτες την απέλαση μερικών μοναχών μέ αιρετικά φρονήματα:
ως αν εξελάσητε τής δηλωθείσης Ιεράς Λαύρα καί πάσης τής περιοχής καί επικρατείας
αυτής καί απλώς ειπείν τής ξυναυλίας καί αναστροφής καί διαίτης υμών, ήγουν τόν τε
Άθανάσιον τον Σπαθαν, τον παπδν Νίφωνα τον ήγουμενεύσαντα καί γενόμενον αίτιον
τής τοιαύτης στάσεως, τον άδελφον αυτού τον μοναχον Διονύσιον, Γεννάδιον τον εκ
Βουλγάρων, τον παπάν Γεννάδιον τον Ίσαυρον, Κοσμάν τον Άλβανίτην. Ούτοι γαρ
ου μόνον επί καταστροφή τών εαυτών ψυχής μέλλουσιν οίκήσειν εν τη ίερφ ταύτη
Λαύρς, αλλά καί είς βλάβην έτερων πολλών35.
Τα στοιχεία πού εκθέσαμε καθιστούν σαφές οτι στο χρονικό διάστημα 13441359 στον "Αθωνα καταβάλλονταν σύντονες προσπάθειες να περιορισθεί ή εξάπλω
ση τής βογομιλικής αίρέσεως. Τα μέτρα πού λαμβάνονταν ήταν άπό τα πλέον αυστη
ρά, άλλα δεν είχαν άμεσο αποτέλεσμα. Ή αίρεση, Ίσως συνεπικουρούμενη άπό τή γε
νική αναστάτωση πού προκάλεσε ή επιβολή σερβικής διοίκησης στο Πρωτάτο τό
134836, εξακολούθησε να υποβόσκει σε ορισμένα ιδρύματα, εξ ων τό κύριο φαίνεται
οτι ήταν ή Μεγίστη Λαύρα Ή αντιμετώπιση της έκεΤ επιτεύχθηκε μόλις κατά τα εξη
κοστά έ'τη του ΙΔ' αΐώνα, καί μάλιστα κατόπιν πατριαρχικής παρεμβάσεως.
Μια ενδιαφέρουσα εϊδηση σχετικά μέ τό ποιος μπορούσε να επιληφθεί τής κα
ταστολής για λογαριασμό τών αγιορείτικων μονών κατά τήν διάρκεια τής πρώιμης
τουρκοκρατίας περιέχεται σέ ενα χιλανδαρινό έγγραφο τού Ιζ" αΐώνα Πρόκειται περί
δικαστικής αποφάσεως ενός μητροπολίτη, οπού αναφέρεται οτι κάποιος Μοσχιανος
κυρ Μανουήλ εκίνησε μέν κατά τής σεβάσμιας μονής τού Χελανταρίου καί επί τού
φρονιμωτάτου άρχοντος τού Έσαίπεκη, καί επί τής κεφαλής ημών τού Άλυάσπεκη,
λέγων οτι πέντε σερβόπουλοι άπό τής τοιαύτης μονής ενήδρευσαν τώ Στυλειανφ τφ

33. Α. Rigo, L'assemblea generale athonita del 1344 su un gruppo di monachi bogomili (ms. Vat. Gr.
604 ff. llr-12v), Cristianesimo nella storia, Ricerche storiche, esegetiche, teologiche, Μπολόνια 1986, 505,
στ. 26-33 καί 56-61.
34. Rigo, L'assemblea generale, 506, σι. 66-87.
35. Archives de l'Athos X, Actes de Lavra III, έ'κδ. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos καί Denise
Papachrysanthou, Παρίσι 1979, αρ. 135, στ. 16-21; Πρβλ. I. Bozilov, Bulgarite vuv vizantijskata imperija,
Σόφια 1995, 277, αρ. 252- Κ. Παυλικιάνωφ, Ή παρουσία Σλάβων μοναχών στη Μεγίστη Λαύρα κατά ιόν
ΙΔ' καί ιόν ΙΕ' αιώνα, Ό "Αθως στους 14ο-16ο αιώνες, 79.
36. Πρβλ. Korac, Sveta gora, 100-103.
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Βαμβακφ έρχομένφ άπα τού Αγίου "Ορους μετά ύπερπύρων αυτού, καί τον μεν Στυλειανον εδησαν, τα δέ πράγματα ελαβον37. Το έγγραφο αποσαφηνίζει οτι οΐ χιλανδαρινοί σερβόπουλοι, οί όποϊοι τελικά αθωώθηκαν, δέν ήταν μοναχοί άλλα λαϊκοί: άνεφάνη οτι ουδαμώς ενέχονται εν φ υποθέσει ταύτη, ούτε οί Χιλανδαρινοί, ούτε οί σερ
βόπουλοι αύτών3^. Γίνεται πρόδηλο οτι ή αδελφότητα της Χιλανδαρίου όχι μόνο ανε
χόταν, άλλα καί πρόσφερε κάλυψη στίς ληστρικές επιδόσεις λαϊκών πού βρίσκονταν
στη μονή ώς βοηθητικό προσοπικό. Θα ήταν λοιπόν λογικό να υποθέσουμε πώς ή
ανοχή αυτή οφειλόταν στίς ανάγκες περιφρούρησης τών αθωνικών Ιδρυμάτων, ή
οποία διευκολυνόταν σημαντικά από τήν παρουσία λαϊκών. Στο σημείο αυτό δέν πρέ
πει να λησμονούμε οτι οί περισσότερες από τίς αθωνικές οχυρώσεις πού σώζονται
σήμερα είναι έ'ργα τοϋ IÇ' αιώνα39.
Συγκεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε οτι από τα τέλη τοϋ Γ ώς καί
τα μέσα τοϋ ΙΔ' αιώνα, παρά τίς σημαντικές διαστάσεις τών παρατυπιών καί της ανοχής
στο "Αγιον Όρος, ή ενεργός καταστολή τών παραβάσεων αποτελούσε τρέχουσα
πρακτική καί εφαρμοζόταν άτεγκτα. Παρά δέ ταύτα, τα αποτελέσματα της ήταν πάντο
τε αμφιβόλου αξίας. Ή υιοθέτηση τοϋ Ιδιόρρυθμου συστήματος, ή οποία στα περισ
σότερα μοναστήρια τού "Αθω ολοκληρώθηκε στο τέλος τής ΙΔ' εκατονταετίας, οδήγη
σε στην ανατροπή τής μέχρι τότε Ισορροπίας. Οί καινούριες κοινωνικές συνθήκες πού
δημιουργήθηκαν μετά τήν έ'νταξη τού Όρους στην οθωμανική αυτοκρατορία κατέστη
σαν τις παλαιές διατάξεις τών τυπικών δύσχρηστες καί δυσεφάρμοστες, οπότε ή πλά
στιγγα έγειρε οριστικά προς το μέρος τής ανοχής. Ή ανοχή αυτή επιβαλλόταν άπό
τήν ανάγκη τών αθωνικών μονών καί τού ορθόδοξου ποιμνίου πού εξασφάλιζε τήν
επάνδρωση τους, να επιβιώσουν σέ έ'να εχθρικό καί αλλόθρησκο κράτος. Ό σ ο για τα
τυπικά, ut desini vires tarnen est Iaudanda voluntas40.

37. Actes de l'Athos V. Actes de Chilandar I. Actes grecs, έ'κδ. L. Petit, Vizantijskij Vremennik 17
(1911), Prilozenie 1 (ανατύπωση "Αμστερνταμ 1975), αρ. 161, στ. 1-6.
38. Chilandar, αρ. 161, στ. 8-9. Σχετικά με τήν τελική αθώωση, βλ. στ. 36-47.
39. Π. Οεοχαρίδης, Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία καί τήν οχύρωση τής μονής Διονυσίου
'Αγίου Όρους κατά το 16ο αιώνα, Μακεδόνικα 22 (1982), 444-468' P. Theocharides, Προκαταρκτική θε
ώρηση τών βυζαντινών φάσεων τοϋ περιβόλου τής μονής Ξενοφώντος 'Αγίου Όρους, Jahrbuch der
Österreichischen Βyzantinistik 32/4 (1982), 443-455' Κ. Παυλικιάνωφ, 'Απόπειρα τυπολογικής συγκρίσε
ως τών τύπων ελευθέρως Ισταμένων οχυρών πύργων ανά τον μείζονα βυζαντινό χώρο κατά τήν υστερο
βυζαντινή περίοδο, Βυζαντινοί Μελέται 4, 'Αθήνα 1992, 466-484.
40. Publius Ovidius Naso, Epistulae ex Ponto, III, 4. 79.
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TOLERATION AND REPRESSION
WITHIN THE BYZANTINE FAMILY: GENDER PROBLEMS

While the topic of this conference poses a fascinating and challenging task for
comparative study, I have to say that in relation to issues of gender and the family it
seems to be exceptionally hard. Since these problems are not much studied by Byzantinists, I have been looking for guidance to methodologies and analysis by modern
historians, sociologists and anthropologists, but immediately a big gap opens up: in the
context of the family, tolerance and repression seem to be concepts which barely apply
before our own times. Issues of child abuse and wife beating are probably universal,
but they have not been identified as suppressive and intolerable until quite recently.
The individual human rights of women and children have only slowly been recognised,
over the course of the nineteenth and twentieth centuries, and there is no way we can
project such notions back into the medieval past. I have therefore tried to find a type
of analysis which will draw attention to some of the most interesting material relevant
to this topic, while acknowledging that the Byzantine understanding of family and
gender is quite unlike ours.
There are several comparative methods of approach, such as considering modern theories of toleration. In this general area, Michael Walzer provides a very useful
study of the type of toleration generated by multi-national empires, ancient and modern
(although he omits Byzantium altogether)1. He also draws attention to the importance
of cosmopolitan capital cities like Alexandria in Hellenistic times, which provided a
liberal centre for misfits (14-17), and cites the Ottoman millet system as another
version of the autocratic but tolerant imperial regime, which subjects its basic minority
communities to certain restrictions and allows them considerable powers of selfgovernment (17-18)2. These features have an echo in the Byzantine experience of
empire, especially in its capital city, Constantinople, which accepted the existence of

1. M. Walzer, On Toleration, New York-London 1997, esp. chapter 2: "Five regimes of toleration",
14-36.
2. Walzer, op. cit., 14-18.
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foreigners, sheltered a number of refugee communities, and attracted a vast number of
outsiders who sought employment and traded in the great metropolis.
Additional models of social toleration, which extend into families and are particu
larly related to marriages between people of different ethnic, social or religious groups,
are revealed by David Nirenberg's recent study of late medieval Spain3. In his Commu
nities of Violence, miscegenation is a major concern. Drawing attention to the rituals of
inter-communal violence, he demonstrates that regular annual attacks by Christians on
Jews, however aggressive, nonetheless ensured them an established place. Some of
these outsider groups flourished right through the medieval period in close proximity to
both Christians and Muslims. Yet Byzantium is not a comparable society marked by clear
boundaries between communities, except possibly the Jews. And as the publication Oi
περιθωριακοί στο Βυζάντιο shows, groups of outsiders are not blocked out of Byzantine
narratives4. On the contrary, the duty of a true Byzantine φιλόχριστος, lover of Christ,
is to do good works among them: to wash those with leprosy, to create opportunities
for prostitutes to give up their wicked ways and lead a decent monastic life, to establish
regular distributions of charity to the poor through philanthropic foundations. This
suggests quite a significant contrast with studies of outsiders in the West, where such
groups have been identified as a factor in the development of a persecuting society5.
Another theoretical aspect that proves helpful is Guy Stroumsa's notion of the
internalization of identity created by the early Christians: he argues that by internalizing
their Christian character, they were able to forget the arguments in favour of toleration
which they themselves had put forward in the second century. When they no longer
needed such arguments, religious freedom shrank as the now successful state religion
became more aggressive. Saint Augustine discovered the inner man as Roman intel
lectuals defensively employed the same case against intolerance which had once been
used by the Christians6. This notion of confidence may also be applied to social roles:
the internalization of specific gendered roles by male and female children. If women are
expected from an early age to adapt themselves to service, sacrifice, care and attention
to others, while boys are trained specifically to be active bread winners, then there's a
much greater expectation of conformity to gendered roles, based in the family.

3. D. Nirenberg, Communities of Violence. Persecutions of Minorities in the Middle Ages, Princeton
1996, esp. 3-17, 199-249.
4. Chryssa A. Maltezou, ed., Πρακτικά ημερίδας "Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο", Athens 1993.
5. R. I. Moore, The Origins of European Dissent, London 1977; The Formation of a Persecuting
Society: Power and Devinace in Western Europe 950-1250, Oxford 1987.
6. In his Postscript: the future of intolerance, see G. Stanton and G. Stroumsa, eds., Tolerance and
Intolerance in early Judaism and Christianity, Cambridge 1998, 356-61.
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In addition, toleration is a concept closely related to conformity, to which the late and
greatly lamented Hans-Georg Beck devoted lucid and pertinent analysis. Tackling issues of
personal style, such as male hair-styles, and social practice (men and women going to the
baths together, for instance), he explored the question of Byzantine non-conformity and
showed how it opened the way to what was usually identified as heresy, rather than anti
social behavior7. This tendency to view non-conformity as ecclesiastical deviance was cha
racteristic of Byzantine civilization, so deeply embedded in traditions, inherited patterns of
belief and behaviour. Under this overarching interpretation by church lawyers, bishops and
monks, conformity could be understood as 'political orthodoxy: meeting the outward
demands of church and state whatever the individual's personal and inner convictions.
Beck thus reduced many issues of opposition and non-conformity to challenges
to the authority of the emperor and patriarch, who together established the basic frame
work within which the Byzantines had to live. And in many centuries of Byzantium this
does seem to have been the way in which the authorities established the standards to
which everyone was expected to conform. Under the direction of Dieter Simon,
Byzantine legal historians recently devoted a conference to the topic of Religious
Deviance, which examined social, legal and theological reactions to non-conformity in
both East and West with most fruitful results8. But neither Beck's concept of 'political
orthodoxy' nor Simon's concern with 'deviance' is of much assistance in the investi
gation of family and gender matters. On these particular issues, it is more helpful to
turn to the analysis of western medieval historians studying the richer Latin sources.
There is a vast bibliography on household and family in the medieval west, much
of to related to the seminal research of David Herlihy and Christine Klapisch-Zuber,
who have established authoritative methods of analysis for census returns with much
fuller documentation than that available to Byzantinists9. This provided a model for the
computerisation of Athonite material undertaken by Angeliki Laiou, which advanced

7. H.-G. Beck, Orthodoxie und Alltag, Αφιέρωμα στον Ανδρέα Ν. Στράτο, II, Athens 1986, 329-346;
idem, Formes de non-conformisme à Byzance..., Bulletin de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique,
5 e série 65 (1979), 313-329, idem, Das Byzantinische Jahrtausend, Munich 1978, 104-107, 260-263.
8. D. Simon, ed., Religiöse Devianz. Untersuchungen zu den socialen, rechtlichen und theologischen
Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mittelalter, Frankufrt am Main 1990.
9. D. Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe. Historical Essays 1978-91, Providence-Oxford, 1995, esp. 6. Family (1991), 113-33; 7. The Making of the Medieval Family: Symmetry,
Structure, Sentiment (1987), 135-53; 11. Medieval Children (1978), 215-46; idem, Medieval Households,
Cambridge, Mass. 1985; C. Klapisch-Zuber - D. Herlihy, Les Toscans et leurs familles, une étude de catasto
florentin de 1427, Paris 1978; C. Klapisch-Zuber, La maison et le nom, stratégies et rituels dans l'Italie de la
Renaissance, Paris 1990; Renée Hirschon, ed., Women and Property - Women as Property, LondonCanberra-New York 1984, esp. her contribution,"Introduction: Property, Power and Gender Relations", 1-22.
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the study of the Byzantine household in exciting new ways10. These pioneering works
inspired the Dumbarton Oaks Symposium on the Byzantine family and household held
in 1989. But the subsquent publication included only two papers directly concerned
with the formation of the household and its functions: Hammel's imaginary and
mathematical model designed to calculate demographic constraints on the formation
of the traditional Balkan household, zadruga; and Litavrin's paper on the praktikon of
1073 and what it reveals about family relations and family law in the Byzantine countryside during the eleventh century11. Neither helps very much in establishing a methodology of analysis, any more than the machine-driven number-crunching, generated
by the passion for statistical history. This approach can not tell us very much about
relations within the family, let alone toleration and repression.
Laiou's subsequent work on the legal sources relative to marriage, however, has
provided the clearest guidance to date in this field. In particular, her article L'institution
familiale en Epire exploits the records of practical case law handed down by John
Apokaukos and Demetrios Chomatianos to elucidate what actually occurred in marriages
of the thirteenth century12. More recently her study of the role of coercion in marriage
forms an important contribution to the debate on rape and forced marriage; it documents
more fully than other studies the pressures on children and widows to conserve and
consolidate family wealth through marriage13.
Using a different avenue of approach, Paul Magdalino has recently revised and
extended what Browning noticed about enlightenment and repression in the twelfth
century, an important advance because it brings in the comparative aspect to which
this conference is dedicated14. It is essentially concerned with the levels of toleration

10. Angeliki Laiou-Thomadakis, Peasant Society in the Late Byzantine Empire: A Social and
Demographic Study, Princeton 1977.
11. E. A. Hammel, Demographic Constraints on the Formation of Traditional Balkan Households,
DOP 44 (1990), 172-186; G. G. Litavrin, Family Relations and Family Law in the Byzantine Countryside of
the Eleventh Century: An analysis of the Praktikon of 1073, DOP 44 (1990), 187-193, esp. 188 on women
heads of household and 191 on underrecording of women.
12. Angeliki Laiou, Contribution à l'institution familiale en Épire au XHIe siècle, Fontes minores 6
(1984), 275-323.
13. Angeliki Laiou, ed., Sex, Coercion and Consent to Marriage in Ancient and Medieval Societies,
Washington D.C. 1993. In contrast her short study, Manage, amour et parenté à Byzance aux Xle-XIIIe
siècles, Paris 1992, while it gets closer to the realities of family toleration and repression, does not address
those aspects in detail.
14. P. Magdalino, Enlightenment and Repression in Twelfth-Century Byzantium. The Evidence of
the Canonists, To Βυζάντιο κατά τον 12ο αιώνα, ed. Ν. Oikonomides, Athens 1991, 357-374; R. Browning,
Enlightenment and Repression in Byzantium in the Eleventh and Twelfth Centuries, Past and Present 69
(1975) 3-23, reprinted in his Studies on Byzantine History, Literature and Education, London 1977.
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set by the church and thus links repression to the dangers of heresy, particularly
noticeable after the trial of John Italos. This work has emphasized both a more flexible
attitude to inter-faith marriages from the mid-twelfth century, and a continuing misogynistic practice, which led women wrongly denounced for adultery straight back into
the monastic imprisonment suffered by their predecessors15. There appear to be
relatively settled attitudes to the repression of women which remain constant throughout
Byzantine history. And this suggests that structural factors within the establishment of
families permitted and even encouraged such continuities.
The basic problem of studying modern concepts such as toleration and repression
in the Byzantine context may then be one of definition: what levels of toleration
constitute approval of non-conformity? What levels of repression constitute punishment for non-conformity? And in any discussion of the family, what constitutes
conformity? Is there such a thing as a normal Byzantine family with an established
standard of behavior, which is socially, politically, economically, culturally acceptable,
and from which others deviate? Such rhetorical questions invite a generally negative
response: it is impossible to define Byzantine norms. Of course both state and church
have a clear framework for a legal definition of what constitutes deviance, dissidence,
heresy, sedition, rebellion. In the same way, the church can define the suitable punishment for unacceptable behavior, and this varies depending on the gender of the offender:
adultery by a man with a slave is quite different from adultery by a woman with a slave
— and of course the partner involved also plays a determining role.
My investigation will first survey the framework of patriarchy inherited from late
antiquity and then propose several areas of research. Within the household and family,
any attempt to study toleration and repression has to be considered under the
omnipotent authority of the pater familias. How does this power repress different
family members? Do any of them manage to subvert this authority? In hagiographical
sources in particular women appear trying to circumvent the patria potestas, especially
when it has condemned them to a life they do not wish to lead. Is this more frequently
imagined than put into effect? The problematic nature of these stories requires careful
textual analysis. Nonetheless, all types of sources concur in the critical power of fathers
to decide how the other members of the family shall behave in order to maintain and
expand family wealth and resources through strategic marriage alliances. At many stages
of the life cycle, both of teenagers and older women, decisions are taken to prevent some
members marrying at all (entry to monastery with associated renunciation of sexual

15. P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993; cf. Lynda
Garland, Conformity and Licence at the Byzantine Court in the eleventh and twelfth centuries: the Case of
Imperial Women, Byzantinische Forschungen 21 (1995), 101-115.
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activity; castration with associated inability to procreate) or through the foundation of
pious houses/charitable institutions in which the entire family will end its days —
converting the family home into a monastery, or setting aside the bulk of family wealth
and property for the benefit of the poor (as in the Vita of Theodoros of the Stoudios).
There can be no doubt as to the dominant role of the father in most Byzantine families.
Yet female heads of household are common enough and the law protects the
inheritance of women. Their participation in social activity as individuals is indicated by the
Theban confraternity records: of five women named as participants in the icon cult of the
Virgin Naupaktitissa, only one is identified by her husband16. In his analysis of the 1073
praktikon, Litavrin calculated that one quarter of the total number of households were
headed by women, 12 widows and one single woman (out of 51 households, 28 were held
by conjugal couples, to which a widow would also have the right of inheritance)17. But he
also observed that these households were among the poorest. And he stressed that
perhaps as many as half of the total female population was simply not listed. This underrecording of women in census returns is common to most medieval documentation, and
makes the analysis of family relations particularly difficult18. Clearly, husbands often died
before their wives who maintained a similar control over the household on their own.
In the attempt to isolate some general features of patriarchal authority within the
family drawn from the Middle Byzantine period (late sixth to the thirteenth century), I
will concentrate not on the legal provisions available but the applied version in enacted
relations. Let me just single out the key features in the control of marriage. First, both
young girls and boys are betrothed to create alliances between families. Second,
sometimes a child is dedicated to the religious life, possibly because s/he suffers from
some disfiguring disease, or the family can not afford a decent dowry for the daughter,
or a physical problem which would make child-bearing unlikely19. A third possibility is
that the child is required to follow a professional training. If the father works in a trade
for which he must provide an heir, one of his sons must take on the work, whether this
is baking, leather-work or military service. And if there are no sons, a daughter may
undertake the role via an intermediary if not in person, or a substitute may be adopted
to perform the task; spiritual kinship permits such solutions. The adoption of heirs,

16. J. Nesbitt - J. Wiita, A Confraternity of the Comnenian Era, BZ 68 (1975), 360-384.
17. Litavrin, op. cit., 188.
18. Op. cit., 191.
19. Psellos mentions in passing that Eudokia, the eldest daughter of Constantine VIII, begged to be
allowed to enter a nunnery, rather than be used in the marriage game of eleventh century imperial alliances,
probably because she had suffered from smallpox which made her expect failure in the marriage market,
Chronographie I, ed. E. Renauld, Paris 1967, 28.
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explicitly linked to care in old age, and the adoption of poor orphans as an act of
Christian charity, both reveal procedures to extend the natural family much broader
than might be expected20. In the case of prostitution, families with experience of this
activity seem to have used both boys and girls to carry on the trade. While the
procurement of children for this purpose is prohibited by law, the sale of children by
parents too poor to raise them is recognized, and if the parents forced by poverty to
part with their offspring later find the means to repurchase them, legal provisions
encourage their repurchase21.
Such regulations suggest a fourth possibility, that children might be sold in the
same way as slaves, who were frequently purchased when young. Such slaves are not
always identified by ethnic origin as coming from beyond the borders of the empire,
though this is often the case (for example, the Scythian child purchased in the Péloponnèse, or the Scythian slave acquired in Constantinople)22. But there is no indication
that the child purchased by a monk in Calabria was not of local origin23. Obviously it
is a topos of Christian writings to adopt an enslaved child or purchase one offered for
sale in the market, and then endow him/her with education so that some good comes
out of the process.
An important alternative to marriage which also comes under paternal control
concerns enforced celibacy: the father may decide to advance the family's fortunes by
having one of his younger sons castrated, to create a eunuch who will make a career
at court, in the church or in personal service. There are numerous examples of the
success of this strategy (for instance, the youngest son of Romanos Lekapenos, later
Patriarch Euthymios). Whether it constitutes a repressive act or not, it is performed at
the father's orders and deprives the child of a normal adult male life24. The account of
Paphlagonians furthering family wealth in this fashion suggests it had a vogue in the
mid-tenth century, a time when eunuchs were in high demand not only in imperial
service but also in many aristocratic households25.

20. Ruth Macrides and A. Cutler, "Adoption", Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. P. Kazhdan et
al., Oxford 1991, I, 22.
21. Stavroula Leontsini, Die Prostitution im frühen Byzanz, Vienna 1989.
22. J. Wortley, ed and tr., Les Récits édifiants de Paul de Monemvasie, Paris 1987, 9/VI, BHG 1449e;
L. Ryden, éd. and tr., The Life of St. Andrew the Fool, Uppsala 1995, Prologue, II, 12.
23. Wortley, op. cit., 8/III, BHG 1449b.
24. On castration in general, see the analysis of Evelyne Patlagean, Byzance et le blason pénal du
corps, Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Rome 1984,
405-426.
25. P. Magdalino, Paphlagonians in Byzantine high society, H Βυζαντινή Μικρά Ασία, Athens 1998,
141-150; cf. Judith Herrin, Women in Purple, London 2001, 186-187.
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The motivation behind this form of castration is clearly quite different from the
political one, which is to incapacitate rivals and their children, a procedure well documented in other societies as well as Byzantium. As a form of punishment it is used to
prevent those with imperial claims from engendering offspring who might sustain their
title to rule, e.g. Basil, son of Lekapenos, later parakoimomenos; the sons of Michael I or
Leo V. On the penal scale of mutilation which becomes an additional element in
Byzantine law during the eighth century, blinding, castration and tonsure represent forms
of bodily marking which nonetheless permit the individual to survive. Castration is often
associated with involuntary tonsure, similarly used to debar men from imperial roles, e.g.
the sons of Constantine V, half-brothers of Leo IV, who were tonsured and eventually
blinded to make sure that they no longer plotted against Constantine VI and Irene, the
legitimate rulers. In the West where eunuchism is generally viewed with disgust, it was
used to prevent illicit sexual activity, for example Peter Abelard's26.
But in Byzantium the existence of a whole range of official positions reserved to
unbearded man indicates a continuous appreciation of and demand for eunuchs, which
was met both by imported and locally-produced candidates. This was understood by
Liutprand of Cremona, who spent a lot to acquire four carzimasia (eunuchs, Antapodosis,
book 6.6), a gift that brought him into high favour with Constantine VII27. Nor was this
confined to the imperial court, since the importance of eunuchs in aristocratic households
is confirmed by numerous references, for instance in the list of Digenis' marriage gifts, as
well as in hagiographical sources of the Middle Byzantine period. The idea that they could
be trusted, not only as loyal servants of the emperor, with no family relatives to consider,
but also in contact with women may have been deceptive. Nonetheless, it was their
inability to procreate which qualified them as suitable guardians and protectors of the
imperial gynaikonitis, the female quarters, areas reserved to women which also existed in
all wealthy households. This characteristic was shared by Islamic societies where eunuchs
not only worked in harems but also served as the guardians of sacred space28.
In many cultures castration is considered repressive, that is a form of punishment

26. On eunuchs in general, see K. Ringrose, Living in the shadows: eunuchs and gender in Byzantium,
G. Herdt, ed., Third Sex, Third Gender, New York 1994, 85-110, 507-518; eadem, Eunuchs as Cultural
Mediators, Byzantinische Forschungen 23 (1996), 75-93; S. Tougher, Byzantine eunuchs: an overview, with
special reference to their creation and origin, Liz James, ed., Women, Men and Eunuchs. Gender in Byzantium, London 1997, 168-184.
27. A. P. Kazhdan and M. McCormick, The Social World of the Byzantine Court, H. Maguire, ed., Court
Culture in Byzantium, 829-1204, Washington D.C. 1997,167-198, esp. 178-181, 193,196; Liutprand of Cremona
and his gift of carzimasia, Antapodosis, ed. J. Becker, MGH -SRG 41, Hannover-Leipzig 1915, book 6.6.
28. S. Marmon, Guardians of Sacred Space, Princeton 1996.
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for political and sexual offenses, but in nineteenth century China boys so mutilated and
men who choose eunuchism made light of their loss29. In situations of dire poverty,
eunuchism like prostitution may be forced upon the poor. But the process of creating
eunuchs and their standing in society is probably related to social expectation. Byzantine
fathers who subjected their sons to it certainly anticipated benefits for the family.
The acceptance of such a third gender, defined by a go-between as well as inbetween character, creates a potential for transvestism, which women traditionally
exploit. Much has been written recently about the disguise adopted by women when
they wished to flee from patriarchal authority, usually to attain their ambition of joining
a monastic community. Leaving aside the fictive narratives which make such stories so
popular and enjoyable even today, it is worthwhile considering cross-dressing as a
subversion of gender identity in Byzantium. For women, cutting their hair and dressing
in male clothing was sufficient to pass as a eunuch30. In the eighth century women were
still using a male disguise to enter shrines from which women were barred31. This could
be encouraged as a device to deceive an enemy, for example, when the governor of
Attaleia tried to convince Arab invaders that the city was strongly defended, by
ordering the young women to dress as men and go up on the ramparts32.
The continuing fascination of such tales of disguise which haunted the Byzantine
imagination is illustrated by one of the anonymous tenth century Spiritually Beneficial
Tales33. The uncle of the heroine, Anna, was a very holy man, an iconophile who had
suffered persecution in the eighth century. He predicted the death of Anna's child(ren),
which followed, leaving her most distraught. However, she then distributed her goods
to the poor and left Constantinople intending to become a monk. She met one of the
monks from Mount Olympos who agreed to tonsure her, and in secret she put on man's
clothing but with her woman's habit on top. Then, discarding the outer garments, she
appeared at Olympos and presented herself at a monastery. The abbot received her
and in the course of their dialogue established her reasons for seeking the monastic life

29. Marina Warner, The Dragon Empress. The life and times of Tz'u-Hsi 1835-1908, Empress Dowager
of China, London 1972; R Van Gulik, Sexual Life in Ancient China, Brill 1961, 29-30, 87-88, 54-56.
30. Evelyne Patlagean, L'histoire de la femme déguisée en moine et l'évolution de la sainteté féminine à Byzance, Studi medievali 17 (1976), 597-623; Nathalie Delierneux, Virilité physique et sainteté
féminine dans l'hagiographie du IVe au Vile siècles, Byzantion 67 (1997), 179-243.
31. S. Efthymiades, éd. and tr., The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon, Birmingham 1998, 66, 160-161.
32. Vita of Antony the Younger, BHG142, cited by A. P. Kazhdan, Byzantine Hagiography and Sex
in the Fifth to Twelfth Centuries, DOP 44 (1990), 132.
33. Wortley, Les Récits édifiants, BHG 2027, 144-149.
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(great sins), her name Euphemianos, and her desire to keep silence {ήσυχάσας) for the
remaining years of her life. He admitted her saying: the nature of eunuchs is easily
ensnared by passionate-and-emotional thoughts [τοΤς έμπαθέσι λογισμοϊς]. Her
subsequent adventures make an exciting story but the key is that she remained disguised
despite people's doubts about her gender. She continued to perform miracles and lived
the angelic life in a number of different places until finally she died.
But even more interesting is the reverse form of cross-dressing, when men use
female clothing to avoid detection. Procopius records an instance of the Persian Kavadh
who gets his wife to visit him in jail and then walks out in her clothes34. Again the story is
as old as the hills, but here it is reused to reflect the king's brilliance. In wartime, when
under pressure as the inhabitants of Constantinople were in 742/3, even the bravest men
can resort to this ploy: Theophanes records how some tried to sneak out of the city in
women's dress or disguised as monks35. Such a positive understanding of disguise must
be contrasted with the bravura of Andronikos Komnenos in the late twelfth century, who
refused to put on his mistress' clothes and thus escape when their tent was surrounded.
Instead, he fought his way out against the odds and made off without losing his male
identity36. In these circumstances he may have correctly guessed that Eudokia would have
to appear in his clothes for the deception to work, as the two had been surprised in her
tent and that would have been a more difficult disguise to carry off. The moral of the story
seems inevitable: when in extreme circumstances, disguise as a woman may be employed
by a man, but no self-respecting male would normally seek to adopt the clothing of a
woman — it was far too demeaning, and too closely identified with the weak and feeble.
While cross-dressing is not an option for a 'manly' male, it remains a real possibility
for a woman. Does this mean that in the matter of clothing women are tempted to
exercise greater non-conformity than men? Their similarity to eunuchs is what makes
the deception work. In societies where eunuchism is not widespread, this possibility
does not exist. Thus Joan of Arc has to go all the way, not only does she dress as a
man, but she adopts the male role of the military leader, while stressing that she is only
a weak woman. While this is not a phenomenon restricted to medieval Europe, it is not
known in Byzantium. There the existence of Amazons makes it possible to demonize
women who seek to fight as men (for example in the epic of Digenis )37.
From this very basic summary of patriarchal control over marriage and the family,

34. Procopius, Wars, I. vi. 1-9; ed and tr. H. B. Dewing, London - New York 1914, 42-46.
35. Theophanis Chronographie, ed. C. de Boor, Leipzig 1883, I, 420.
36. A. P. Kazhdan - G. Constable, People and Power in Byzantium, Washington D.C. 1982, 72.
37. Catia Galatariotou, Holy Women and Witches: Aspects of Byzantine Conceptions of Gender,
Byzantine and Modem Greek Studies 9 (1984-1985), 55-94.
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let us now move on to three areas of hagiographie documentation, which may help to
identify aspects of Byzantine tolerance and repression within the family. The first
concerns eccentric behavior by holy men in the tradition of the sahs, though rarely
quite as anti-social as S. Symeon. The determination of S. Kyrillos, previously Kyriakos,
of Philea, to mould his family into an institution of Christian devotion presents a
notable case38. I would remind you that his biographer Nikolaos Kataskepenos tells us
nothing of his parents or youth, merely that he was ordained anagnostes by the arch
bishop of Derkos, and at age 20 he married a woman beautiful in body, more beautiful
in spirit, not for sensual pleasure {φιληδονίας) but for procreation {παιδοποιΐας) (3.1).
There is no explanation of this marriage, which seems strange, since after the birth of
their first child the rest of their married life is to be dedicated to abstinence from sex,
except for the procreation of several more children. Nor is Kyrillos much interested in
training or helping in the raising of his children. When his 10 year old daughter is
blinded in one eye by a stone thrown by a neighbour's child of the same age, he blames
himself with hot tears, but he does not go out to help the child or his wife. She calls
him heartless and he replies peacefully to calm her anger ... (13.1-4, pp. 80-83) and
uses the ancient topos that whoever insults the imperial image insults the emperor
himself, and therefore anyone who injures a man made in God's image is guilty of a
great sin ... He seems to imply that the child female was also made in God's image ...
She survived a short time with no pain and then fell ill and died (an event not related
to the blinding in one eye).
Nikolaos reports that the wife, never named, was a great help to Kyrillos; she also
tried to imitate his fasting, bodily deprivation and punishment (3.10, p.54). Because
she had manly courage {ώς γυναικός ανδρείας οΰσης — a most common topos among
male hagiographers) and was more precious than pearls, she provided constant
support (3.10, p.55). After working on ships for three years, Kyrillos went home with
an ultimatum: either he would leave the family, or he would stay but devote himself
entirely to his own monastic style of bodily mortification within the home. With tears
his wife begged him to stay, identifying herself as his servant, (δούλην, 6.2, p. 66)
begging him not to render the children orphans, not to allow the hostile neighbours to
attack them physically or mentally. She promised that she and the children would
continue to work on the land they owned, and with God's help they would have
what they needed to survive (and she quotes the Old and New Testaments and the
psalms of David). So he stayed and built inside the house a little cell where he could
kneel down and pray (6.3, p. 67), that is, he observed a monastic routine within the

38. E. Sargologos, ed and tr., La Vie de Saint Cyrille le Philéote moine byzantin (f 1110), Brussels 1964.
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home and did nothing productive to support the family. His wife effectively became
the head of the household. Even when he helped the fishermen to repair their nets,
it was not for money but to combat άκηδία and for the love of his brothers, φιλαδελφίας.
Eventually, Kyrillos entered a monastery founded by his brother and lived the
rest of his long life away from the family. One son joined him there, but nothing more
is heard of his long-suffering wife, who tolerated his anti-social behavior in an exemplary
fashion. One final point of interest in this very long Vita: when the saint shelters a
stranger overnight, they spend long hours in discussion: πρακτικά καί ψυχωφελή προσομιλήσαντες... (12.1-2, pp. 78-79). This suggests that the spiritually beneficial stories
of the Middle Byzantine period may have held a more significant position in social
intercourse than might be imagined, for it was surely through such encounters that the
retelling and elaboration of such adventures become more embroidered and less
credible. But these were the stories that people loved to hear.
The second area of interest for our problem is connected with couples who
renounce the primary function of marriage which is procreation and determine to live
without sexual relations. This subversion of normal family life is much opposed by
parents longing to become grandparents, see the protests of Theophanes' father,
Isaakios39. Though it is quite common for early Christian saints to take vows of chastity
on their wedding night, this is less often recorded in Middle Byzantine saints' lives. Ss.
Konon and Demetrianos represent the same determination — and although Demetrianos was married by his parents at 15, he never slept with his wife, who may have
been even younger, and three months later she died, a virgin40.
If such commitment can be made by teenagers, how much more likely is it to
influence young widows who have already experienced a perhaps unwanted marriage
and set their face against another? I have argued elsewhere that there are key moments
in a woman's life cycle when she may exercise more initiative: at puberty when
marriage is first proposed; at widowhood, especially if this occurs when she is still
young and fertile; and again later as an older woman past child-bearing years41. But it
must be emphasized that only wealthy widows had any choice in the matter; for most,
remarriage was an economic necessity.
Widowed mothers, however, who refuse to remarry may be helped by the church

39. Theophanis Chronographia, II, 5-6.
40. Cf. S. Demetrianos, cited by Kazhdan, op. cit., 132-133.
41. Judith Herrin, Public and Private Forms of Religious Commitment among Byzantine Women,
Léonie Archer et al., eds., Women in Ancient Societies, London 1994, 181-203; cf. Alice-Mary Talbot, The
Byzantine Woman, Guglielmo Carvallo, ed., The Byzantines, Chicago 1997, 117-143.
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authorities, who provide the forceful notion that loyalty to the first husband may make
a widow univira, the woman of one man only. Their male children, for example, S.
Symeon Stylites or Holy Luke of Steiris, often display precocious signs of sanctity and
persuade their mothers to allow them to follow their religious calling, however harmful
this may be to family fortunes42. Other widows may subsequently decide to dispose of
their property and enter a monastery (S. Theodora of Thessaloniki), or just remain in
their widowed state, doing good works and assisting the church through charitable
actions, lighting the lamps, sweeping the steps and other menial tasks (Theodora in the
Vita Basilii Junioris).
Where they can not avoid the persistence of suitors, widows occasionally take
drastic action and simply disappear. Among the stories 'useful for the soul', collected
by Paul of Monemvasia in the mid-tenth century, there are several instances. One
concerns a woman married to a protospatharios in Constantinople, who died leaving
her aged 22 with two small children43. A very powerful man, τίς τών μεγιστάνων των
πολλά δυναμένων {later identified as ενδοξότατων) sent his servants to carry her off
by force. She escaped their intentions by the familiar feminine ruse of claiming she had
a foul-smelling wound which needed treatment for 40 days, and after that she promised
to go with them. As soon as they had gone, she set about planning her disappearance,
freed all her slaves, distributed all her goods to widows, orphans and the poor (no
mention of her two children) made one of her relatives {φιλόχριστόν τίνα συγγενέα
μου, 32.67) swear to sell up all her property, her house etc and distribute the proceeds
to the poor. Then she left with just two servants; they took a boat but ended up inland
in the mountains of the Anatolikon thema. 11 years later when their clothes had worn
away to nothing and the birds (a crow, κόραξ) had fed them on food stolen from the
monastery garden and trees with berries etc, they were discovered by an official from
the capital, διοικητής, sent to collect taxes from the monastery...
Thirdly, I would like to draw attention to the extent of violence within marriage
which seems to me a most obvious sign of repression. Wife beating may be a constant
feature of most social formations, and Byzantium is no exception, though there it is
not a cause for divorce. From the treatment of S. Euphemia by her Gothic husband to
S. Mary the Younger and another military spouse there is a depressing monotony to
the oppressive as well as repressive habits of married men44. A further instance, this

42. Judith Herrin, L'enseignement materiel à Byzance, in S. Lebecq et al. eds, Femmes et Pouvoirs
des Femmes à Byzance et en Occident (VIe-XIe s.), Lille 1999, 91-102.
43. Wortley, Les Récits édifiants, no. 1, BHG 1449.
44. S. Euphemia and the Coth, éd. and tr. F. C. Burkitt, Oxford 1913; on S. Mary the Younger, see
Kazhdan - Constable, People and Power, 72-75.
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time of mental cruelty inflicted by a husband's relations on his wife are revealed in
another spiritually beneficial story45.: περί της γυναικός της ευρεθείσης εν τη νήσω. It
concerns a Christ-loving man, φιλόχριστος, who adopted the orphaned poor young
girl and married her to his only son, not caring about her πτωχείαν καί δυσγένειαν
(98.30) and after his death the relatives complained that he had not found a bride of
his own highly elevated status, but instead ταύτην την πενιχράν καί δυσγενή (98.334). The husband declared himself well pleased with her, saying that she was χρησιμοτάτην και καλήν... άρετήν τω θεώ προσοικείουσαν (98.36-7). So he continued to
defend his wife while the relatives made their lives miserable by such accusations. She
begged him to let her go into a monastery and choose another wife equal in honour to
himself, όμοίαν σου περιφανή καί ενδοξον, but he refused. She however couldn't bear
to see him tormented and persecuted by them, so she fled one night by boat and
arrived at the island where the priest-monk who told the tale found her.
The story develops with a wonderful Robinson Crusoe element: she didn't know
she was pregnant at the time and had nothing but the clothes she was wearing. These
she cut up to make swaddling clothes, έσπαργάνωσα, for the son whom she bore
several months later. Together they survived on the island for 30 years and she longed
for a priest to come and baptize him. Miracle of miracles! God sent her the monk who
was also a priest, the baptism was performed and they took the eucharist together.
They asked for some clothes and to be left in peace, and made the monk-priest
promise not to say anything until he got back to Constantinople and not to mention
the name of the island so that no one would know where they were!
In the thirteenth century, Apokaukos and Chomatianos document a new twist to this
repeated scenario of marital violence: wives who felt their lives were too miserable to be
prolonged, tried to commit suicide by throwing themselves off mountain tops or into
deep, fast-moving rivers. The archbishops were concerned that this should be prevented,
because the taking of Christian life was such a serious sin46. But they could see that there
were mitigating circumstances. So when after investigation and some experimentation
-they were locked up in a hut to try and sort out their disagreements— it was discovered
that the couple still fought like cat and dog and could no longer live together decently, they
granted them a separation. There might be irreconcilable differences, which could push a
woman to suicide. Such a symapthetic view of the failure of marriage makes Chomatianos
and Apokaukos seem very modern, quite unlike the majority of Byzantine law-makers
and judges. So perhaps they should take the prize for tolerance.

45. Wortley, Les Récits édifiants, no. 12/11, BHC 1449a.
46. Laiou, L'institution familiale... (η. 12 above), 310-313.
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After surveying these three areas of hagiographie testimony to patterns of toleration and repression within the family, it appears that the issues are nearly always
gender-specific. Men are rarely faced with ascetic commitments which render their
wives inaccessible in the fashion of S. Kyrillos Phileotes. Theophano, the pious first
wife of Leo VI may fall into this category, but her saintliness merely encouraged him
to take a mistress for sexual needs. He subsequently celebrated her great holiness. On
the other hand, when men manifest an asexual devotion, their wives must accept it
with good grace. Similarly, 'battered women' are not protected from violent spouses
until archbishops intervene in a few individual cases. For centuries they must accept
whatever treatment their husbands believe is appropriate and only in the twelfth
century is there a hint in the literary sources of women spitefully getting their own back
through satirical mockery and cuckolding47. Violence within marriage is clearly a form
of gender-specific repression.
Perhaps in the area of conjugal commitment to a spiritual marriage there may be
a shared decision to subvert the normal consequences of marital policy decided by
parents? The paucity of evidence makes it difficult to assert any general claim about
the survival of this practice beyond the period of late antiquity48. It is as hard to argue
that the use of the topos preserved a real possibility of following this course of action,
as it is to claim that even a few instances present only the tip of the iceberg. Certainly,
most evidence suggests that by the ninth century developed forms of monasticism
permitted males to follow their ascetic leanings, thus avoiding marriage. Again it was
much harder for young women with the same dedication to escape their parents'
marital strategies.
In conclusion, I would like to suggest that the inherited social traditions of
Byzantium may have had a potential for slightly more toleration than other societies
of the time, either in Western or Central Europe, Russia or the Islamic world. Drawing
on Michael Walzer's recent lectures, toleration as a principle may depend on a selfconscious notion of superiority, which gives the members of a society a sense of
purpose and confidence that they exist in well-ordered state, where powers and
responsibilities are clearly fixed in mirror reflection of God's ordered Heaven49. In

47. If we can take at face-value the fun poked at husbands considered inadequate in sexual terms
by their quick-witted wives, see D. C. Hesseling, H. Pernot eds, Poèmes prodromiques en grec vulgaire,
Amsterdam 1910.
48. I am indebted to the research by Anne Alwis who has completed a Ph. D. thesis on Spiritual
marriage in late antiquity at King's College London.
49. On the importance of rax/sin Byzantium, see the recent analysis in H. Maguire, ed., Court Culture
in Byzantium 829-1204, Washington D.C. 1997.
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addition, when that state has accommodated many different ethnic groups, people with
military skills, long-distance mercantile contacts, numerous languages, styles of dress,
modes of spirituality and even alternate legal traditions, there is likely to be more room
for difference. This is not to claim that Byzantium was less repressive than other states,
witness the tight regulation of political, religious, economic and social relations which
were infringed at the risk of mutilation, torture and other forms of punishment. But its
geographic position at the crossroads of Europe and Asia, the Mediterranean and the
Black Sea worlds, linking Africa and the Far North, meant inevitably that Byzantium
witnessed many foreigners, outsiders, strangers and totally unfamiliar persons50.
International contacts may have strengthened the Byzantine notion of identity,
defined more by acquired characteristics —use of Greek, observance of orthodoxy,
loyalty to the emperor— than by inborn qualities51. It may have allowed for more
variation and difference than contemporary western societies, even in matters of
gender and family. But that said, there is no lack of evidence for the continuing
patriarchal control of family life, which recreated in Byzantium patterns of repression,
particularly of women, which we may recognise as familiar. As we advance into the
new millennium, this should surely promote even greater commitment to the removal
of such false notions of supremacy based solely on gender.

50. See the collected papers, ed. D. Smythe, Strangers to Themselves. The Byzantine Outsider,
Aldershot 2000.
51. Angeliki E. Laiou, Institutional Mechanisms of Integration, Hélène Ahrweiler - Angeliki E. Laiou,
Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine Empire, Washington, D.C. 1998, 161-181.

MARIA GEROLYMATOU

LA FAMILLE DEVANT LA VOCATION MONASTIQUE:
RÉPRESSION ET TOLÉRANCE
(IXe-XIe SIÈCLES)

Bien que Byzance ait cultivé le monachisme et que les Byzantins aient eu un grand
respect pour les moines, un certain scepticisme ne manquait pas de se manifester à leur
égard. Durant la première moitié du IXe siècle et jusqu'à la fin de l'iconoclasme, la
discussion sur le monachisme était restée ouverte. La restauration des icônes en 843
s'accompagna d'une période d'expansion du monachisme1. Il est intéressant d'examiner,
en dehors des idées préconçues, comment la famille byzantine réagissait devant la
décision d'un de ses membres de prendre l'habit. On peut se demander si les réactions
du groupe familial, dans la mesure où elles sont rapportées par les textes hagiographiques, n'obéissent pas tout simplement à des clichés. Faire la part du littéraire et du
réel dans ces textes est une tâche difficile2. D'une part, le souci de fhagiographe de
présenter son héros sous un jour favorable pouvait être à l'origine de récits faisant l'éloge
de tel ou tel saint qui avait dû surmonter l'opposition de sa famille afin de devenir
moine. D'autre part, les réactions de la famille peuvent très bien avoir été un reflet de
la réalité sociale et économique. Si presque tous les saints étaient issus de familles
pieuses, la réaction de ces familles pouvait varier de l'encouragement à la répression

1. Pendant la période iconoclaste, des familles entières appartenant à l'élite sociale quittaient la capitale
byzantine et prenaient l'habit. Elles voulaient de cette façon faire preuve de leur opposition à la politique
religieuse des empereurs de la dynastie isaurienne et en même temps échapper aux secousses que celle-ci
provoquait (Eleonora Kountoura-Galakè, Ό βυζαντινός κλήρος και ή κοινωνία των "σκοτεινών αιώνων",
Athènes 1996, 171-172). L'exemple de la famille de saint Théodore Stoudite est le mieux connu [ Vie A de
Théodore Stoudite {BHG 1754), PG 99, col. 240-241; Théodore Stoudite, Éloge funèbre à sa mère (BHG
Supplementum 2422), PG 99, col. 889; voir aussi en dernier lieu T. Pratsch, Theodoros Studites (759-826)zwischen Dogma und Pragma. Der Abt des Studiosklosters in Konstantinopel im Spannungsfeld von
Patriarch, Kaiser und eigenem Anspruch, Frankfort sur le Main 1998, 22, 33, 71]. Avec la fin de la crise
iconoclaste, ces vocations motivées par des raisons politiques ont cessé.
2. Sur la question de la critique de textes hagiographiques, voir la problématique développée par J.0. Rosenqvist, dans le débat Quellenforschung and/or Literary Criticism. Narrative Sources in Byzantine
Historical Writings, Symbola Osloenses 73 (1998), 45-48.
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en passant par la tolérance. Sans avoir la prétention de faire une étude approfondie de
la question, je vais essayer de présenter quelques-uns des cas les plus intéressants de la
littérature hagiographique.
Les vocations précoces, assez fréquentes pendant l'époque prôtobyzantine3,
n'étaient pas rares à la période que j'étudie. Le droit canonique prescrivait que la
personne entrant en religion devait avoir atteint un certain âge4. L'imposition de ce
seuil s'expliquait d'abord par la volonté de s'assurer que la personne intéressée
agissait de sa propre initiative et qu'elle avait pleine conscience des conséquences de
son engagement. Par la suite, cette disposition garantissait que la famille du novice
ne poserait pas de problèmes à la fondation d'accueil. Cependant, les textes hagiographiques révèlent que l'on contrevenait souvent à cette règle, ce que confirment
des documents officiels. Ainsi, bien que le premier typikon pour le Mont Athos, daté
de 972, interdise la présence sur la Sainte Montagne d'enfants et de garçons
impubères5, un acte patriarcal daté entre 1102 et 1108 répète la même interdiction,
ce qui signifie que les prescriptions du typikon concernant ce point n'étaient pas
respectées6. Enseignement dans le cadre d'une fondation monastique et encouragement
de la vocation allaient souvent de pair. Des enfants en bas âge entraient dans un
koinobion afin d'y recevoir une éducation et, plus tard, la tonsure7. Saint Fantin le
Jeune, originaire de l'Italie, qui a vécu au Xe siècle, constitue, à ma connaissance, un
des cas les plus frappants de cette combinaison. Fantin fut conduit au monastère par
son père, avec le plein accord de sa mère, lorsqu'il n'avait que huit ans. Il fut confié

3. Evelyne Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance (4e-7e siècles), Paris
1977, 144-145.
4. À propos des opinions des canonistes sur l'âge de l'engagement monastique ainsi que des prescriptions des typika de monastères sur cette question, voir I. Konidarès, Νομική θεώρηση των μοναστηρια
κών τυπικών, Athènes 1984, 79-87; cf. Evelyne Patlagean, L'enfant et son avenir dans la famille byzantine
(IVe-XIIe siècles), Annales de démographie historique, "Enfant et sociétés", Paris - La Haye 1973 (= Eadem,
Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance, Londres 1981, no X), 88.
5. Actes du Prôtaton, éd. Denise Papachryssanthou (Archives de l'Athos no VII), Paris 1975, no 7 1.
101-102.
6. V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, vol. 1. Les actes des patriarches,
Deuxième édition revue et corrigée par J. Darrouzès, Paris 1989, no 975 [980]. L'acte est probablement
faux mais il reflète une réalité.
7. À Byzance, à l'encontre de ce qui se passait en Occident, les monastères n'entretenaient pas
d'écoles destinées à assurer une formation aux laïcs. L'école du monastère de Stoudion ne semble avoir été
"ni une école publique tenue par des religieux, ni même une école monastique ouverte à des laïcs" (P.
Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des
origines au Xe siècle, Paris 1971, 103). En revanche, Patlagean, L'enfant, 89-90, soutient que l'enseignement
fourni dans un monastère n'était pas nécessairement associé à la profession ultérieure de vœux monastiques.
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à la surveillance d'un moine qui lui apprit les premières lettres, avant de recevoir la
tonsure cinq ans plus tard, vers l'âge de treize ans8. La Vie de Fantin insiste sur l'idée
que le saint fut l'offrande de ses parents à Dieu: βουλήνβουλεύεται αμεινον[\β père),
roù δώρον αυτόν (Fantin) τφ θεφ προσαγαγεϊν9. Certes, l'hagiographe s'efforce de
présenter la décision du père comme le résultat d'un penchant naturel du fils: τον
νουν άρτιωθείς (l'enfant Fantin), έκατέρων των βίων (monastique et laïc) rò διάψορον διακρίνας, ειλετο μάλλον τοίς άιδίοις και μένουσι ανταλλάξασθαι τα ούδαμινά
και πρόσκαιρα10. Pourtant, il est difficile d'admettre qu'un enfant de huit ans dis
posait d'un degré de maturité assez élevé pour être en mesure de procéder par luimême à un tel choix.
C'est sous l'influence d'un oncle religieux que saint Lazare le Galésiote, né vers
966-96711, fut confié par ses parents à l'âge de six ans à un prêtre afin qu'il apprenne
auprès de lui les premières lettres12. Trois ans plus tard, toujours à l'instigation du
même oncle, ses parents le placèrent comme apprenti chez un notaire13. À douze ans
ils l'établirent dans le monastère où vivait son oncle qui entreprit de lui enseigner tout
ce qui a rapport à l'église [λαμβάνει αυτόν ό αυτού θειος εις τηνμονήν προς το εκπαιδεύσαι αυτόν τά της εκκλησίας). Il semble donc bien que l'objectif était d'initier Lazare
à la vie religieuse. Lazare entra en conflit avec son oncle et s'enfuit ; arrêté, il fut
ramené au monastère. Deux ans plus tard, c'est-à-dire vers l'âge de quatorze ans, son
oncle le confia à un autre notaire, attaché au monastère tou Strobiliouu, pour appro-

8. E. Follieri, La vita di San Fantino il Giovane. Introduzione, testo greco, traduzione, commentario
e indici, Bruxelles 1993, 402-406 § 3-4; cf. ibid, 76.
9. Ibid., § 3 1. 4-5.
10. Ibid., § 2 1. 12-14.
11. Sur la date de naissance de Lazare, voir The Life ofLazaros ofMt. Galesion. An Eleventh Century Pillar
Saint. Introduction, Translation, and Notes by R. Greenfield, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 2000, 5-6.
12. Vie de Lazare le Galésiote (BHG 979), AASS Nov. Ill, 510 § 3. Sur l'enseignement élémentaire,
fondé essentiellement sur les textes sacrés, voir Lemerle, Humanisme, 99-100.
13. A Constantinople, au Xe siècle, la formation des notaires faisait l'objet d'une législation rigoureuse.
Voir à cet effet Das Eparchenbuch Leons des Weisen, éd. J. Köder (CFHB no 33), Vienne 1991, § 1.13,
1.16; Hélène Saradi, Le notariat byzantin du IXe au XVe siècles, Athènes 1991, 153-157; cf. Wanda WolskaConus, Les termes νομή et παιδοδιδάσκαλος νομικός du "Livre de Téparque", Travaux et Mémoires 8
(1981), 531-541. Pour une critique de cette dernière étude, voir D. Simon, Hermeneutische Gymnastik,
Rechtshistorisches Journal 1 (1982), 39-42. En revanche, on ne sait rien sur la formation des notaires en
province. L'exemple de Lazare soutient l'hypothèse émise par Saradi, Notariat, 154-155 que les notaires de
province recevaient une formation pratique auprès d'autres notaires.
14. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Hellespont, Latros,
Galesios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique), Paris 1975, 242 mentionne le monastère dans le résumé
qu'il fait de la vie de Lazare sans donner toutefois la moindre information sur cette communauté.
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fondir ses connaissances dans la science notariale15. Après trois ans passés auprès de
ce notaire, Lazare s'enfuit à nouveau et devint moine16.
L'histoire du jeune Lazare est révélatrice de l'influence que pouvaient exercer les
moines sur les destinées de membres de leur famille vivant dans le monde17. En même
temps, elle constitue un bon exemple d'encouragement familial à la vocation. Une
première lecture de la Vie nous laisse avec l'impression que la famille de Lazare avait
choisi pour lui, initialement au moins, une carrière notariale. Ce n'est qu'à douze ans
que Lazare entra dans le monastère de son oncle, afin de se familiariser avec la vie monastique. Toutefois, une lecture plus attentive suggère que l'apprentissage de la science
notariale allait de pair avec le projet de faire de Lazare un religieux. En effet, les parents
du jeune Lazare avaient décidé, en accord avec son oncle, de faire de lui un moine et
de lui donner en même temps une formation notariale, ce qui lui permettrait de mieux
protéger les intérêts de la fondation où il serait tonsuré. D'ailleurs, le cas de personnes
destinées à la vie monastique, mais recevant en même temps une formation disons
plus "professionnelle" n'est pas inconnu18. N'oublions pas d'ailleurs que l'oncle de
Lazare était l'higoumène de la fondation à laquelle le jeune Lazare fut conduit. Il se peut
que Lazare ait été destiné à lui succéder. Lazare ne se montra pas rebelle à la perspective de devenir moine, mais plutôt à l'autorité familiale incarnée par son oncle.
D'autres textes confirment l'idée que les vocations étaient souvent suscitées par des
membres de la famille qui étaient déjà moines. Saint Pierre d'Atroa, devenu moine vers
la fin du Ville siècle, revient, après avoir erré pendant une longue période, dans son village
natal. Il persuade son frère de devenir religieux19 et à sa mort il lui confie la direction de
sa fondation de saint Zacharie20. Quelques décennies plus tard, le même Pierre d'Atroa
convainc toute la famille de sa sœur de prendre l'habit et de se retirer dans des établis-

15. Vie de Lazare le Calésiote, 510 § 4.
16. Vie de Lazare le Galésiote, 510 § 5.
17. Sur les liens qui continuaient à unir le moine à sa famille, voir Alice-Mary Talbot, The Byzantine
Family and the Monastery, DOP 44 (1990), 120-121; A. Kazhdan, Hagiographical Notes (suite), Byzantion
54 (1984) (= Idem, Authors and Texts in Byzantium, Londres 1993, no IV), 188-192 met en évidence les
relations difficiles entre le moine, sa famille et le monastère.
18. Lemerle, Humansisme, 102 cite l'exemple de saint André de Crète qui, parallèlement à l'étude
des textes sacrés, reçut au patriarcat de Jérusalem une formation notariale.
19. V. Laurent, La Vie merveilleuse de saint Pierre d'Atroa (BHC 2364). Édition, traduction,
commentaire, Bruxelles 1956, 107-109 § 17. Saint Eustratios, higoumène du monastère des Agabres sur
l'Olympe de Bithynie au IXe siècle, aurait suivi l'exemple de ses cinq oncles maternels qui étaient tous des
moines [ Vie d'Eustratios (BHC 645), édition A. Papadopoulos-Kerameus, 'Ανάλεκτα

Ίεροσολυμηικής

Σταχυολογίας, vol. 4, Saint Petersbourg 1897 (réimpression Bruxelles 1963), 369-370 § 4].
20. Vie de Pierre d'Atroa, § 84 1. 17-29.
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sements également fondés par lui. Pierre d'Atroa n'a même pas hésité à user de la pression psychologique pour obliger un neveu peu disposé à quitter le monde à se plier à sa
volonté21. Vers la fin du IXe siècle saint Euthyme le Jeune confia la direction de sa fondation de Péristerai en Macédoine à son petit-fils, alors qu'il fonda un couvent où se
retirèrent les membres féminins de sa famille, à la tête duquel il plaça sa petite-fille22. Les
motifs de ces vocations peu spontanées et suscitées par un collatéral moine étaient
d'abord le désir de résoudre la question de la succession à la direction d'une communauté
monastique considérée comme l'œuvre personnelle de son fondateur23, et ensuite le souci
de garantir à des parents dont la situation matérielle était précaire un meilleur avenir.
Les exemples qui viennent d'être cités mettent suffisamment bien en évidence le
rôle parfois joué par la famille dans l'encouragement d'une vocation. Or, la tolérance
pouvait être elle aussi une sorte d'encouragement. Il est vrai que le plus souvent les
sources ne rapportent pas l'attitude de la famille devant la décision d'un de ses membres
d'entrer en religion24. On peut se douter de l'embarrass de l'hagiographe devant cette
apparente tolérance qui touchait à l'indifférence. Entrer en religion revenait quelquefois
à sortir d'une impasse. L'exemple de Mélétios de Myopolis illustre cet aspect du
problème. Mélétios vécut au Xle siècle et était originaire de la Cappadoce. Ses parents
étaient, semble-t-il, des paysans de condition modeste. Peu intelligent, Mélétios rencontrait de nombreuses difficultés scolaires25. À quinze ans il quitta sa famille et se rendit
à Constantinople où il finit par devenir moine26. Il est clair par le texte de sa Vie que
son intention lorsqu'il avait quitté le foyer familial n'était pas celle de devenir moine. Il
était sans doute parti pour chercher sa fortune ailleurs, parce que les perspectives dans
son village natal n'étaient pas particulièrement bonnes. L'entourage familial n'a rien
fait pour empêcher son départ, parce qu'il ne pouvait lui offrir, probablement, rien de
meilleur. Il se peut même que son départ ait soulagé en quelque façon certaines difficultés
matérielles de la famille.
Les textes hagiographiques masquent parfois la dimension socio-économique du

21. Vie de Pierre d'Atroa, 159 § 44.
22. Vie d'Euthyme le Jeune (BHC 655), éd. L. Petit, Revue de l'Orient Chrétien 8 (1903), 2021. 11-21.
23. Sur les établissements monastiques fondés par des individus, voir P. Thomas, Private Religious
Foundations in the Byzantine Empire, Dumbarton Oaks, Washington D.C. 1987, et en particulier pour la
période étudiée 130 sq.
24. Les réactions se limitent parfois à des manifestations de chagrin; voir à titre d'exemple Vie de
Pierre d'Atroa, § 41. 10-19.
25. Vie de Mélétios (BHG 1247), éd. V. Vassilievskij, Pravoslanyj Palestinskij Sbornik 6/2, SaintPétersbourg 1886, 1-2.
26. Ibid., 3-4.
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problème derrière le motif de la prédestination de l'enfant par la Providence à la religion,
parfois avant même sa naissance27, et ils présentent sa consécration à Dieu comme un
acte de piété. Il reste néanmoins que l'encouragement ou l'apparente tolérance devant
une vocation étaient souvent associés à des soucis d'ordre économique et social. Vouer
un enfant à Dieu constituait un moyen d'en assurer la subsistance quand sa famille n'avait
pas les moyens de le nourrir28. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que les moines
étaient souvent issus de familles nombreuses aux moyens économiques restreints. Saint
Lazare le Galésiote était le cinquième enfant d'une famille paysanne de condition plutôt
modeste29. Il allait de même des saints David, Syméon et Georges, les trois frères originaires de Mitylène30. Ils étaient issus d'une famille qui comptait sept enfants. En

27. Saint David de Mitylène voit en vision saint Antoine le Grand qui l'appelle à quitter le monde tout
en lui révélant que les quatres consaguins qui seraient nés après lui étaient eux aussi prédestinées à la vie
monastique [Acta graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii Mitylenae in insula Lesbo (BHG 494), Analecta
Bollandiana 18 (1899), 214 1. 10-33]; cf. ibid, 213 1. 18-33. Saint Lazare le Galésiote aurait donné dès sa
naissance des signes de ce qui allait devenir lorsqu'il aurait grandi ( Vie de Lazare le Galésiote, 509 § 2). Dans
un grand nombre de textes hagiographiques, Dieu révèle la prédestination de l'enfant à la vie monastique
par une série de rêves; voir à titre d'exemple Vie de saint Alypius le Stylite. Vita prior, dans H. Delehaye,
Les saints stylites, Bruxelles 1923, 148-149 § 2; Vie de Michel Maléïnos (BHG 1295), éd. L. Petit, Revue de
l'Orient Chrétien 7 (1902), 551-552 § 4.
28. Au Vile siècle la mère de saint Alypius le Stylite, étant restée veuve et ayant à sa charge un enfant
de trois ans, se mit sous la protection de l'Église en consacrant son enfant et elle-même à Dieu ( Vie d'Alypius
le Stylite, 149-150 § 2-3). Une solution moins radicale consistait à consacrer son enfant à Dieu en faisant de
lui un clerc. Telle semble avoir été la disposition prise par les parents de saint Pierre d'Atroa, né vers 773 ( Vie
de Pierre d'Atroa, 26). Pierre était voué à Dieu avant sa naissance (ibid., § 21. 25-28). Sa mère l'offrit à l'Église
dès son plus jeune âge et Pierre fut affecté au service clérical de l'évêché local lorsqu'il eut douze ans : ώς δε
τούτον ή μήτηρ όπεγαλάκτισεν, πληρούσα της ευχής την ύπόσχεσιν τφ ιερφ προσφέρει και τφ αρχιερεΐπρο
σάγει, ώς άλλον Σαμουήλ πρωτότοκον ανθομολογουμένη τφ Κυρίφ; ibid., § 3 1. 1-8: ό δέ ιεράρχης...το τηνικαϋτα στεφάνω ίερατικφ τήν κεφαλήν του παιδος περικείρει και τοις του Θεοΰ άφιερουμένοις δουλεύειν κα
ταριθμεί.... εν δευτέρα γαρ ήλικίη καθίστατο (Pierre), ήγουν δωδεκαετία. Comme le remarque Laurent (ibid.,
70-71 note 5), il semble qu'à douze ans Pierre a reçu la tonsure cléricale. On a l'impression que les parents de
Pierre voulaient faire de lui un clerc, espérant lui assurer de cette façon les moyens d'une existence relativement sûre, d'autant plus qu'ils essayaient de l'attacher au clergé de l'évêché. Pour un jeune homme de la
campagne la fonction de clerc était probablement une bonne situation. Les clercs de province étaient certes
mal rémunérés, mais, comme ils étaient par ailleurs peu nombreux, le canon 15 du Vile concile œcuménique
(787) leur permettait de cumuler deux paroisses en même temps, pratique interdite aux clercs de la capitale
(Eleftheria Papagiannè, Τά οικονομικά του έγγαμου κλήρου στό Βυζάντιο, Athènes 1986, 67-68 et note 45).
29. Vie de Lazare le Galésiote, 509 § 2: γεννητόρων λαχών où τών εν πλούτω... μέγα φρονούντων...
εκ των Ιδίων χειρΦν ποριζομένων τα ες τροφήν.
30. Sur la date de la composition de leur Vie, voir Kazhdan, Notes, 185-188, qui opte pour une
datation entre l'été 863 et le début de 865.
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dehors des trois frères morts en odeur de sainteté, deux autres enfants avaient pris
l'habit sans toutefois atteindre, selon le jugement de l'hagiographe, le même degré de
perfection morale que leurs consaguins, tandis que les deux cadets assumèrent la tâche
de continuer le lignage31. Malgré le lieu commun employé par l'hagiographe —la famille
se suffisait à elle-même sans avoir besoin des autres—, il se peut que la vie monastique
se soit présentée comme la sortie d'une impasse32.
L'exemple qui illustre le mieux cet aspect du problème est celui de saint Luc le
Jeune. Celui-ci, qui vécut au Xe siècle dans la région de Thèbes, était issu d'une famille
paysanne. Il aurait manifesté un vif zèle religieux dès son jeune âge. Ses parents, qui
jugeaient excessif cet empressement, essayèrent, sans succès, de le modérer. Finalement,
ils le laissèrent agir selon son gré, faisant donc preuve de tolérance33. Après la mort de
son père, Luc, selon son biographe, désirant embrasser la vie monastique, quitta la
maison paternelle. Il fut arrêté, parce qu'il avait essayé de s'enfuir vers une partie de la
Grèce qui se trouvait provisoirement sous la domination des Bulgares. Reconduit chez
lui, il dut subir les réproches des siens34. Lorsque plus tard Luc s'enfuit de nouveau et
reçut la tonsure dans un monastère d'Athènes35, la famille ne fit rien pour le ramener,
elle ne le rechercha même pas. Il me semble que la fuite de Luc a pu régler certains
problèmes familiaux apparus après la mort du père. La famille n'avait sans doute pas
de moyens financiers considérables. Le grand père paternel de Luc avait fui l'île
d'Egine afin de s'échapper aux incursions arabes et il s'était réfugié en Phocide36. Il y
était entré en conflit avec les habitants à propos du contrôle des terres cultivables et
des pâturages. L'affaire fut finalement réglée par l'intervention du pouvoir central37.
L'incident montre qu'il n'y avait pas assez de terres aussi bien pour les indigènes que
pour les immigrés. La famille ne possédait pas de domaines considérables et le problème

31. Acta graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii, 212 1. 29-31 et 213 1. 1-3: ους o'i τεκόντες και έτέραν ιετρακζύν παίδων έκφύσαντες, την μεν μίαν ξυνωρίδα εις γένους διαδοχήν τφ βίω καιέλιπον, την δε
αλλην συν τοις ρηθεϊσι τρισί φωστήρσι θυσίαν καθαράν τφ Θεφ προσαγηόχασι, τον μονήρη και αυτήν βίον
άσπασαμένην, τοσούτον της προμνημονευθείσης τριασσής όμηγύρεως ένδεόντως όσον αστέρες ηλίου.
32. Acta graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii Mitylenae, 213 1. 7-10: βίος δέ τούτοις... αυτάρκης
και όσον μήτε τω ένδεεΤν φορτικούς είναι τοίς πέλας, μήτε τω πλήθει τοΰ πλούτου κατεπαίρεσθαι των πλη
σίον. Sur l'idéal de l'autarcie, voir M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle, Paris
1992, 493-496.
33. Vie de Luc le Jeune [BHG 994), introduction, édition et annotation D. Sophianos, Athènes 1989,
162-163 § 7-9.
34. Ibid, 165-166 § 15.
35. Ibid., 166-167 § 16-17.
36. Ibid., 160-161 § 2-3.
37. Ibid., 161 § 4-5.
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devint sans doute plus grave après la mort du père de Luc. Dans la législation
byzantine, tous les enfants avaient les mêmes droits à l'héritage paternel. Luc avait
encore deux frères et deux sœurs. Ce n'est pas un hasard, si son frère cadet et l'une
de deux sœurs ont pris eux aussi l'habit38 - j e rappelle à ce point que des dispositions
identiques furent appliquées dans le cas de trois frères David, Syméon et Georges. De
cette façon, toute la fortune passa aux mains du frère aîné. Ainsi, fut évité le partage
de biens familiaux, partage qui aurait abouti à des parcelles infimes, incapables donc de
faire vivre leurs détenteurs.
La fuite de Luc épargnait aux siens d'autres ennuis. Luc n'était pas bien intégré
dans sa famille et après la mort de son père il se révolta contre elle. Il réfusait de
s'occuper des travaux agricoles39 et, comme on l'a vu, il avait déjà essayé, une première
fois, de s'enfuir. Toutefois, la réaction familiale après l'échec de cette tentative ne concernait pas la volonté de Luc d'entrer en religion, si tant est qu'il eût déjà formulé ce
projet. Elle provenait du fait que Luc avait compromis sa famille vis-à-vis de l'État par
son acte irréfléchi. L'entrée en religion réglait donc d'un coup deux problèmes graves.
La famille byzantine pouvait également encourager une vocation afin de s'assurer
prestige et pouvoir. Pendant la deuxième moitié du Ville siècle, saint Georges évêque
d'Amastris succéda à son oncle sur le trône episcopal de sa ville natale, conformément,
selon la Vie, au désir exprimé par le peuple du lieu. La We présente la carrière episcopale
de Georges comme l'effet de sa prédestination par la Providence au sacerdoce40. Le
lieu commun hagiographique de la prédestination de Georges au sacerdoce masque
une réalité sociale. L'exercice de l'épiscopat accordait à la famille de Georges prestige
et pouvoir. Celle-ci ne voulait pas perdre, après la mort de l'oncle de Georges, l'influence
dont elle jouissait et elle a agi pour faire aboutir la candidature de Georges au trône
episcopal. Certes, à strictement parler, Georges d'Amastris n'est pas un exemple typique
d'encouragement d'une vocation, puisque rien dans sa Viene laisse supposer qu'il était
devenu moine avant de monter sur le trône episcopal. Pourtant, si je ne néglige pas

38. Ibid, 162 § 6.
39. Ibid., 164 § 13: των μεν της ποίμνης καί της γεωργίας άποστάς φροντίδων.
40. Vie de Georges d'Amastris (BHG 668), édition et traduction en russe V. Vassilievskij, Russkovizantijskija izlcdovanija, Saint-Pétersbourg 1893, 25-26: ψηφίσασθαι αρχιερέα τον προ γενέσεως ιερέα
Sur la Vie de Georges d'Amastris, voir I. Sevcenko, Hagiography of the Iconoclast Period, dans A. Bryer Judith Herrin (éd.), Iconoclasm. Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies (Birmimgham 1975), Birmingham 1977, 121-124. Sur l'interpolation dans la We d'un passage faisant allusion à
une attaque russe contre Amastris ainsi que sur la datation de cet événement, voir une mise au point des
théories différentes par A. Markopoulos, La Vie de Saint Georges d'Amastris et Photius, JOB 28 (1979),
75-78. Markopoulos (ibid., 78-82) considère Photius comme l'auteur du passage en question.
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cet exemple, c'est parce que le célibat est le point commun entre le moine et l'évêque.
La Vie de Georges d'Amastris fut rédigée par Ignace le diacre au cours de la première
moitié du IXe siècle41. Deux siècles plus tard, Michel Psellos dans l'éloge qu'il rédige en
l'honneur de son ami Jean Mauropous, métropolite d'Euchaïta, a recours au motif de
la consécration de Mauropous par ses oncles à l'Eglise, dont l'un était métropolite de
Claudiopolis et l'autre l'archevêque de Bulgarie, Léon42. Certes, Jean Mauropous
n'est devenu moine qu'après avoir parcouru une carrière réussie de professeur de
philisophie et de rhétorique43. Il n'est pas du tout certain que ses oncles aient essayé
de l'inciter à suivre une carrière ecclésiastique. On peut déduire, en revanche, par son
évolution postérieure, qu'il avait été destiné à une carrière de professeur ou de juriste.
Toutefois, en employant le lieu commun de la consécration de Mauropous, dès son bas
âge, à la vie religieuse, Psellos se ménage la possibilité d'expliquer la décision ultérieure
de Mauropous de devenir moine et de montrer que la vocation était une sorte de
tradition familiale.
La répression de la vocation monastique n'était pas un phénomène particulièrement fréquent. Elle concernait parfois non pas la vocation elle-même, mais le choix de
l'anachorétisme, forme extrême du monachisme44. Alors que Fantin le Jeune s'adonnait,
après avoir passé des années dans un koinobion, à cette forme d'ascèse, les démons
auraient essayé de le tenter en prenant la figure de ses parents qui se lamentaient de son
départ au désert45. Le récit renvoie évidemment au séjour du Christ au désert pendant
quarante jours et sa tentation par le diable46. Ce qui importe ici, c'est l'idée que les
parents de Fantin, qui l'avaient placé dans le monastère, aient réagi à sa retraite au désert.
Le plus souvent, la répression résultait du fait que la vocation dérangeait ou même
contrariait des arrangements familiaux. On en examinera par la suite quelques exemples.

41. Sevcenko, Hagiography, 123; Markopoulos, La Vie, 75-76; cf. The Correspondence of Ignatios
the Deacon. Text, translation and commentary C. Mango [CFHB no 39), Dumbarton Oaks, Washington,
D.C. 1997, 17-18.
42. Michaelis Pselli, Orationes Panegyricae, édition G. Dennis, Stuttgart - Leipzig 1994, 145-1461. 5671: εκ σπάργανων άνατεθειμένω (Mauropous) αύτοίς (ses oncles), où τω έδάφει προσερριμμένω ιού θείου
νεώ, αλλ'ευθύς ένδον ιών άδυτων καθιδρυμένω. Sur Léon, devenu archevêque de Bulgarie au cours du
règne de Michel IV, voir Ioannis Skylitzae, SynopsisHistoriarum. Editioprinceps, recensuit I. Thurn {CFHB
no 5), Berlin - New-York 1973, 400 1. 32-38.
43. Pselli, Orationes Panegyricae, 1511. 215-219, 152 1. 243-262, 153 1. 263-264, 155 1. 332-337; cf.
A. Kaprozèlos, Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του 'Ιωάννη Μαυρόποδος, Iôannina 1982, 26-28.
44. Sur l'anachorétisme pendant l'époque qui nous intéresse, voir Denise Papachryssanthou, Ό
αθωνικός μοναχισμός. 'Αρχές καί οργάνωση, Athènes 1992, 56-64.
45. Vie de Fantin, §91. 1-6, § 11.
46. Matthieu, 4, 1-11; Marc, 1, 12-13; Luc, 4, 1-13.
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Euthyme le Jeune, né vers 823-82447, était issu d'une famile d'une aisance modeste. Les
biens familiaux étaient soumis à la strateia, c'est-à-dire à l'obligation de fournir à l'État
un soldat avec son armement48. Cela signifie une fortune foncière considérable; vers le
milieu du Xe siècle Constantin VII a fixé la valeur des terres appartenant à un stratiôtès
à quatre livres d'or au moins49. Orphelin de père et le seul garçon de la famille, sa mère
le maria avant ses dix-huit ans50. Il semble qu'Euthyme réfléchissait sérieusement à quitter
le monde, probablement parce qu'il voulait s'échapper aux obligations de la strateia51,
mais qu'il en était empêché par ses obligations envers sa famille. Euthyme devait assurer
le service de la strateia qui grevait les biens familiaux et la continuité du lignage, souci qui
devient manifeste en plusieurs passages de sa Vie52. La naissance d'une fille et, surtout,
le mariage matrilocal de sa sœur Marie, c'est-à-dire que l'époux était venu s'installer à la
maison de la famille de l'épouse ( της αδελφής Μαρίας τφ owq> δι' έπιγαμβρίας είσοισαμένης αυτής σύνευνον], libérèrent Euthyme de ses obligations53. L'avenir de la famille
était donc assuré ; il y avait un enfant pour continuer le lignage ainsi qu'un homme pour
mettre en valeur les domaines de la famille et surtout pour assumer la strateia. Dorénavant, la famille n'exercerait pas de pression sur Euthyme. Ainsi, vers 842, selon son
biographe, il sentit qu'il pouvait suivre son penchant. Dans le cas d'Euthyme, on peut
parler d'une sorte de répression indirecte qui a pris la forme de la prévention: les
obligations envers la famille fonctionnent comme un obstacle à la prise de l'habit.
Michel Maléïnos, né vers 894 à Charsianon de Cappadoce54, constitue le cas le

47. La Vie d'Euthyme fournit beaucoup d'indices chronologiques mais elle pose parfois des difficultés
en ce qui concerne la datation de certains événements. Sur cette question, voir Denise Papachryssanthou,
La Vie de saint Euthyme le Jeune et la métropole de Thessalonique à la fin du IXe et au début du Xe siècle,
REB 32 (1974), 234-242 et plus spécifiquement sur la date de naissance d'Euthyme, 236 note 10.
48. Vie d'Euthyme le Jeune, 170 1. 27-29; 172 1. 5-6 et 19-21; cf. P. Lemerle, The Agrarian History
of Byzantium from the Origins to the Twelfth Century, Galway 1979, 143-145; J. Haldon, Recruitment and
Conscription in the Byzantine Army. A Study on the Origins of the Stratiotika Ktemata, Vienne 1979, 47
et note 80 (même page), 48-49.
49. Ν. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiôtès,
Introduction-édition-commentaires (édition posthume et index établis par P. Gounaridis), Athènes 1984,
120 1. 50-51; cf. Lemerle, Agrarian History, 152.
50. L'âge de mariage et l'âge de profession des vœux monastiques avaient tendance à coïncider et
même à s'abaisser avec le temps (Patleagean, L'enfant, 86 sq.).
51. Papachryssanthou, Ό αθωνικός μοναχισμός, 93.
52. Vie d'Euthyme le Jeune, 172 1. 31-32, 173 1. 1-2, 8-11.
53. Ibid., 173 1. 8, 14-15.
54. Vie de Michel Maléïnos, 550 § 3. On déduit la date de sa naissance par le renseignement de son
biographe que Michel avait dix-huit lors de sa tonsure ( Vie de Michel Maléïnos, 567 § 25) qui eut lieu en
912 (ibid., 552-553 §5-6).
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plus frappant de répression de la vocation monastique. Michel Maléïnos appartenait à
l'une des plus riches et des plus influentes familles de son époque ; elle s'unira plus tard
aux Phocas55. Il obtint la dignité de spatharocandidat56 en 912 ou peu avant57. À cette
époque il décida de devenir moine58. Michel avait pleine conscience des réactions que
provoquerait sa décision chez ses parents. Son biographe ajoute qu'il craignait que son
père ne l'empêchât de la réalisation de son projet: εδεδίει γάρ, μή ποτέ ό πατήρ αύτοϋ
τα συμβεβηκότα πυθόμενος αποστέρηση του ποθούμενου. La suite de l'histoire montre
que cette crainte était justifiée. La seule personne qui ait accompagné Michel au monastère et qui ait été au courant du projet, revint en se lamentant du malheur inattendu
qui avait frappé la maison. Le biographe emploie à ce point des termes énergiques
pour décrire comment la décision de Michel fut perçue par son père: την απροσδόκητον ταύτην άποκλαιόμενος συμφοράν. La famille de Michel s'opposa farouchement à
sa vocation. Le père de Michel, lorsqu'il eut appris la nouvelle, partit accompagné de
ses gens pour ramener son fils au foyer familial. La Vie raconte de façon très vive
comment ils encerclèrent le monastère afin d'empêcher la fuite de Michel qui fut obligé
de suivre son père mais pour peu de temps, puisque finalement il revint au monastère59.
Le cas de Michel Maléïnos présente des analogies avec celui de saint Syméon le
Nouveau Théologien. Syméon, issu d'une famille aisée de la Paphlagonie, fut envoyé
par sa famille à Constantinople afin de recevoir une bonne éducation. Il fut introduit,
malgré lui, par son oncle au palais impérial —à ce point il faut encore remarquer le rôle
joué par un oncle dans la destinée d'un jeune homme— et il fut honoré de la dignité de
spatharocubiculaire. Son oncle aurait même vivement désiré le faire devenir oikeios de
l'empereur. Syméon resta pendant des années au service impérial, puis il prit la décision
de réaliser le rêve qu'il caressait depuis longtemps, c'est-à-dire devenir moine60. Ainsi,

55. Sur la famille Phocas, voir la monographie d'I. Djuric, La famille de Phocas (en serbe), HZRVI,
17 (1976), 189-292 (résumé français 293-296). Sur les rapports privilégiés entre les Phocas et les Maléïnoi
d'une part et l'empereur Léon VI (886-912) d'autre part, voir Vassiliki Vlyssidou, Αυτοκρατορικές οικογέ
νειες και εξουσία (9ος-10ος αι.), Thessalonique 2001, 77-78.
56. Ν. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, 297.
57. Vie de Michel Maléïnos, 552 § 4.
58. Ibid., 552-553 § 5-6. Vassiliki Vlyssidou, Quelques remarques concernant les activités de Saint
Michel Maléïnos, Byzantinoslavica 59 (1998), 46-50 soutient que la vraie raison qui a amené Michel
Maléïnos au monastère était la crainte pour sa vie après le changement de la situation politique de l'Empire
survenu le lendemain de la mort de Léon VI, en 912.
59. Vie de Michel Maléïnos, 554-556 § 8-9.
60. Vie de Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) par Nicétas Stéthatos (BHG 1692). Texte
grec inédit publié avec introduction et notes critiques par I. Hausherr et traduction française en collaboration
avec G. Horn, Rome 1928, § 2-3.
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au cours d'une mission entreprise en Paphlagonie, il annonça à sa famille sa décision,
ce qui provoqua un vif chagrin aux siens, en particulier à son père. La Vie ne rapporte
pas, toutefois, de réaction aussi énergique que celle de la famille de Michel Maléïnos61.
Les points communs dans les deux récits sont évidents. Michel Maléïnos et Syméon
venaient d'une couche sociale élevée. Ils étaient arrivés à Constantinople alors qu'ils
étaient encore très jeunes et y avaient reçu des dignités honorifiques. Tous les deux
étaient destinés à une carrière au service de l'État et Syméon l'avait même entamée.
Bien que la Vie n'en souffle mot, Syméon était probablement eunuque: le titre de
spatharocubiculaire était normalement réservé à des eunuques62. Ceci expliquerait
pourquoi dans la Vie il n'est nulle part question de pression exercée par la famille sur
Syméon de contracter un mariage. Sa famille l'avait sans doute fait castrer afin de
faciliter sa promotion dans la hiérarchie palatine63. Si la réaction de la famille ne prend
pas de dimensions analogues à celles du cas de Michel Maléïnos, cela est dû d'abord au
fait que Michel Maléïnos était probablement plus jeune que Syméon lors de ce
tournant décisif de sa vie, et ensuite au statut social plus élevé de sa famille.
La violence de la répression exercée par la famille de Michel Maléïnos ne trouve
pas de parallèles. Il y a néanmoins deux autres exemples de répression datant de cette
période. L'un est celui de saint Nikon, fondateur d'un monastère à Sparte au cours de
la deuxième moitié du Xe siècle. Nikôn était originaire de la Paphlagonie. Il semble qu'il
venait d'une famille riche disposant d'une fortune foncière considérable mise en valeur
par des parèques64. Nikôn s'est secrètement fait moine dans le monastère de la
Chryssè Petra, situé entre la Paphlagonie et le Pont65. Il y avait vécu selon la Vie douze
ans, lors qu'il apprit que son père, qui, semble-t-il, n'avait pas renoncé à le chercher,
avait repéré le monastère où son fils s'était réfugié66. Avec le consentement de l'higou-

61. Ibid., § 8 1. 1-14.
62. Oikonomidès, Listes, 299, 300-301.
63. Saint Nicéphore, évêque de Milet à la fin du Xe siècle, fut également castré par sa famille, probablement pour la même raison [ Vie de Nicéphore de Milet (BHG 1338), Analecta Bollandiana 14 (1895), 136 § 4].
64. Vie de Nikôn {BHG 1366), édition et traduction latine par O. Lampsidès, Ό εκ Πόντου όσιος
Νίκων ό Μετανοείτε (Κείμενα-σχόλια), Athènes 1982, 161. 28-35 (= D. F. Sullivan, The Life of Saint Nikon.
Text, translation and commentary, Brookline, Massachusetts 1987, § 2 1. 8-16); Vie de Nikôn (édition
Lampsidès) 18 1. 26-30 (= édition Sullivan, § 3 1. 4-9): ό μεν πατήρ αυτού αφήκεν αυτόν είς την των σφών
κτημάτων έπίσκεψιν. και γαρ ην αύτοϊς πολλή τις καί παντοδαπής ή ϋπαρξις... ώς επέστη τοΤς άνροίς και
όψει παρειλήφει τον.,.μόχθον των έν έκείνοις παροικικώς βιούντων.
65. Vie de Nikôn (édition Lampsidès), 20 1. 15-25, 22 1. 16-17 (= édition Sullivan, § 4 1. 1-12, § 5 1.
18-20). Eleonora Kountoura-Galake, The Location of the Monastery of Chryse Petra, Σύμμεικτα 13 (1999),
69-74, soutient que le monastère se trouvait près d'Amaseia, au bord du fleuve Iris.
66. Vie de Nikôn (édition Lampsidès), 30 1. 22-24 (= édition Sullivan, § 11 1. 14-16).
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mène qui, apparemment, ne voulait pas avoir d'ennuis, Nikôn quitta le monastère et
prit la direction de l'ouest67. Peu après, son père, accompagné des frères de Nikôn et
des gens à son service, arriva au monastère pour chercher son fils. Il faut rémarquer en
ce point la ressemblance avec l'épisode de la Vie de Michel Maléïnos. Ne l'ayant pas
trouvé ils se lancèrent à sa poursuite. Ils faillirent l'atteindre au moment où il se préparait
à traverser le fleuve Parthénios, mais Nikôn leur échappa68.
Un autre exemple de répression date du Xle siècle. Christodule, fondateur du
monastère de Saint-Jean le Théologien à Patmos, venait d'une famille de couche sociale
moyenne, originaire de la région de Nicée. Christodule apprit auprès d'un grammairien
les premières lettres et fit preuve d'une grande capacité de perception69. L'intelligence de
Christodule fit naître des espoirs chez ses parents, qui toutefois furent vite déçus.
Christodule s'adonnait à l'étude des textes sacrés, ce qui déplaisait fort à ses parents.
Ceux-ci essayaient de le détourner du chemin qu'il se traçait et de l'orienter vers des
occupations séculières (διό και προς γην έξ ουρανού κατασπάν έβιάζοντο). Comme le
remarque l'hagiographe, les parents de Christodule avaient d'autres ambitions pour leur
fils; ils désiraient qu'il amasse une fortune et qu'il s'occupe de ce qui rapporte de l'argent
(και σπουδάζειν αϋξειν τε το βαλάνπον καί τα προς χρηματισμον έπιτηδεύειν συντείνοντα)70. Il est clair que les préoccupations des parents de Christodule ne différaient pas
considérablement de celles des parents de nos jours. Christodule partit secrètement pour
l'Olympe de Bithynie et se fit moine dans un monastère. Après la mort de l'higoumène,
Christodule quitta le koinobion de peur que ses parents, en apprenant la disparition de
l'higoumène, ne le ramènent au foyer familial71. La Vie n'explique pas comment la mort
de l'higoumène aurait permis aux parents à ramener leur fils chez eux. Il reste que ceuxci ne s'étaient pas concilié avec l'idée que Christodule était entré en religion.

67. Vie de Nikôn (édition Lampsidès), 32 1. 7-19, 361. 11-13 (= édition Sullivan, § 12 1. 1-14; § 15 1. 2-4).
68. Vie de Nikôn (édition Lampsidès), 36-38 (= édition Sullivan, § 15). À ce point, il faut introduire
un léger soupçon concernant non pas la réaction de la famille de Nikôn, mais la mise en scène de la poursuite.
Il est à noter que le récit rappelle l'épisode de la poursuite des Israélites par les Égyptiens et de la traversée
par Moïse de la mer Rouge {Exodus, 14, 16-20). L'hagiographe a certes emprunté des motifs à l'histoire
vétérotestementaire: tout d'abord, l'eau (mer Rouge dans le cas des Israélites, Parthénios dans le cas de
Nikôn) constitue une barrière qu'il faut franchir afin de s'échapper; deuxièment, Nikôn aurait traversé le
fleuve à l'aide d'une sorte de crosse portant une croix, alors que Moïse a créé un passage dans la mer en la
frappant d'un bâton; troisièmement, les Israélites étaient cachés de la vue des Egyptiens grâce à une nuage,
alors que dans le cas de Nikôn le brouillard a empêché son père et la suite de celui-ci de traverser le fleuve.
69. Vie de saint Christodule (BHC 303), dans 'Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών
Χριστοδούλου, édition Κ. Voïnès, Athènes 18843, 112-114.
70. Vie de Christodule, 114.
71. Ibid., 116.
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Comment interpréter la répression exercée par la famille dans les cas cités? En
dehors des raisons sentimentales, qui sans doute jouaient un rôle important, certaines
familles avaient probablement d'autres motifs pour réagir contre l'embrassement de la
vie monastique. Un des soucis principaux des familles byzantines était de se perpétuer
dans le temps, ce qu'assuraient le mariage et la procréation. La mère, l'épouse et les
sœurs d'Euthyme le Jeune sont devenues moniales, tout en laissant à la fille d'Euthyme
la tâche de perpétuer la famille72. Il est intéressant de noter que dans un grand nombre
de vies de saints, la décision de devenir moine est prise au moment où la famille
commence à envisager un projet de mariage pour la personne concernée73. Il me semble
que cela reflète une réalité; dans le droit civil et le droit canonique, l'âge du mariage et
celui de la profession des vœux monastiques ne différaient pas sensiblement74.
La répression s'explique également par les ambitions et le statut social de la
famille. Michel Maléïnos, Nikon et Syméon le Nouveau Théologien appartenaient à des
familles riches et, en ce qui concerne le premier, puissantes. Certes, d'autres membres
des Maléïnoi étaient morts en odeur de sainteté et la famille en avait bénéficié75. Michel
Maléïnos lui-même, après être devenu moine, a continué d'entretenir des relations
avec sa famille ainsi qu'avec celle de ses parents par alliance, les Phocas76. On a vu que
Michel Maléïnos avait été nommé spatharocandidat alors qu'il était très jeune. Une
carrière dans l'appareil militaire de l'État comme l'ont fait tant d'autres membres des
Maléïnoi aurait servi beaucoup mieux les intérêts familiaux77. Son grand père paternel
était patrice et stratège; son grand père maternel, Adralestos, était patrice et stratélatès
de tout l'Orient; son propre frère, Constantin, devint stratège de Cappadoce, alors que
sa sœur épousa Bardas Phocas78, stratège des Anatoliques et domestique des Scholes

72. Vie d'Euthyme le Jeune, 182, 1. 4-5, 17-21.
73. Vie de Grégoire le Décapolite{BHC 711), édition et commentaire G. Makris, traduction en allemand
M. Chronz, Stuttgart - Leipzig 1997, 64-66 § 3; Vie de Paul le Jeune, Analecta Bollandiana 11 (1892), 2122; Vie de Michel Maléïnos, § 552; Vie de Christodule, 114; Vie de Mélétios, 3.
74. Voir à cet effet les remarques de Patlagean, L'enfant, 86 sq.
75. Saint Eudokimos le stratopédarque figurait parmi les ancêtres de Michel Maléïnos ( Vie de Michel
Maléïnos, 551 § 3). Il se dégage de la Vie de Michel Maléïnos que le culte d'Eudokimos était très populaire
à Constantinople, renseignement qui est en accord avec les données de la Vie d'Eudokimos lui-même sur
la lutte déclenchée après sa mort entre sa famille d'une part et les habitants du thème de Charsianon d'autre
part à propos de la translation de son corps à Constantinople (C. Loparev, Zitie svjatago Evdokima
pravednago, Pamjatniki drevneij pis'mennocti, 1893, 15-23).
76. Angeliki Laïou, The General and the Saint: Michael Maleinos and Nikephoros Phokas, Εύψυχία.
Mélanges offertes à Hélène Ahrweiler, vol. 2, Paris 1998, 401-412.
77. J.-Cl. Cheynet, Les Phocas, dans G. Dagron - H. Mihaescu, Le traité sur la guérilla de l'empereur
Nicéphore Phocas (963-969), Paris 1986, 312-315.
78. Ibid., 298-299.
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et elle devint la mère du futur empereur Nicéphore II (963-969)79. Michel sans doute
était destiné lui aussi à une carrière militaire. Une partie de la fortune, et par conséquent
de la puissance, des grandes familles reposait sur l'exercice par leurs membres de charges
militaires: ces charges produisaient des revenus sous forme soit de salaire, soit de
récompenses exceptionnelles80. La décision de Michel de prendre l'habit entraînait de
facto l'adieu à ces espoirs.
Aux ambitions, il faut éventuellement ajouter le souci qu'avait la famille de
sauvegarder sa fortune foncière. Les moines devaient faire une donation au monastère
au moment de la tonsure {άποταγή), tandis que le Code de Justinien disposait que toute
la fortune acquise par le moine après son entrée dans le monastère reviendrait au
monastère81. Une novelle de Léon VI le Sage a modifié cet article du Code. Elle prévoyait que la fortune acquise par un moine avant la tonsure reviendrait au monastère,
à moins qu'il n'ait eu des enfants. En revanche, pour ce qui concerne la fortune acquise
après l'entrée dans le monastère, il y avait deux possibilités. Si le moine avait consacré
une partie de sa fortune au monastère au moment de la tonsure, il avait le droit de
disposer de la fortune acquise après la tonsure comme bon lui semblait. S'il n'avait rien
consacré au monastère lors de la tonsure, —et, apparemment, Michel Maléïnos n'avait
rien consacré au monastère lors de sa tonsure—, il pouvait garder les deux tiers de la
fortune acquise et il devait consacrer l'autre tiers au monastère82. Michel Maléïnos était
l'héritier d'une grande fortune. Alors qu'il était déjà devenu moine, il hérita à la mort
de son père d'un patrimoine considérable constitué de biens meubles et immeubles.
Michel libéra les esclaves qui lui étaient échus, il distribua les autres biens meubles
—surtout le bétail— aux pauvres et céda contre de l'argent tous les biens immeubles à
son frère Constantin. Il donna ensuite au monastère la moitié de l'argent qu'il avait
touché de la vente83. On a dans ce cas un bon exemple de l'application de la novelle
de Léon VI. Si l'on admet que le bétail représentait un tiers de la fortune de Michel et
les biens immeubles les deux tiers, Michel Maléïnos se serait conformé aux dispositions
de la novelle en gardant pour lui les deux tiers (bétail et moitié de la fortune foncière)
dont il disposa comme bon lui semblait et en cédant au monastère l'autre tiers sous

79. Vie de Michel Maléïnos, 550-551 § 3.
80. J.-Cl. Cheynet, Fortune et puissance de l'aristocratie (Xe-XIIe siècle), Hommes et richesses dans
l'Empire byzantin, vol. 2, Paris 1991, 204-206.
81. I. Konidarès, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας από του 9ου μέχρι και του 12ου αιώνος,
Athènes 1979, 87.
82. P. Noailles - Α. Dain, Les novelles de Léon VI le Sage, Paris 1944, 27 1. 15-28, 29 1. 1-7, 31 1.
14-22; cf. Konidarès, Το δίκαιον, 88; idem, Τυπικά, 97-107.
83. Vie de Michel Maléïnos, 557-558 § 11.

204

MARIA GEROLYMATOU

forme d'argent liquide. Il se peut bien que sa famille se soit opposée à sa vocation de
peur de voir une partie de la fortune passer au monastère. La façon dont fut réglé le
problème de la disposition des biens immeubles — je rappelle que c'est le frère de Michel
qui les achète— illustre le souci de conserver la fortune foncière à la famille84. Saint
Syméon le Nouveau Théologien prit, un demi-siècle plus tard, des dispositions
analogues lorsqu'il décida de quitter le monde. Il renonça par écrit à toute la fortune
qui lui revenait de ses parents et ne garda que sa fortune personnelle qui consistait en
ses serviteurs (des esclaves?) et en tout ce qu'il avait acquis d'autres sources {πάση τη
επιβαλούση... εκ γονέων περιουσία εγγράφως ευθύς απετάξατο... καί μόνα τα εαυτού
πράγματα, οίκογενείς καί οσα εξ ετέρων πόρων αύτω προσεγένοντο άναλαβόμενος...
εφευγεν άκράτως)85. Par l'expression d'autres sources {έξ έτερων πόρων) il faut
entendre les biens acquis par lui-même. La distinction entre fortune personnelle et
fortune familiale met bien en évidence les intérêts économiques qui étaient en jeu. Le
soin que Syméon eut de renoncer officiellement à la fortune familiale répondait probablement au souci de calmer au plus tôt les inquiétudes que sa famille pouvait nourrir à
propos du sort des biens patrimoniaux.
Dans le cas des parents de Christodule, ce sont les ambitions pour la promotion
économique et sociale de leur fils qui expliquent la répression. Christodule vivait au Xle
siècle. Étant donné qu'il mourut en 1093 après une longue vie pleine d'aventures86, il faut

84. J.-Cl. Cheynet, Aristocratie et héritage (Xle-XIIIe siècle), La transmission du patrimoine. Byzance
et l'aire méditerranéenne, éd. Joëlle Beaucamp - G. Dagron, Paris 1998, 64-65. I. Konidarès, Το δίκαιον,
90 et note 15 (même page) émet l'hypothèse que Michel a vendu sa fortune foncière, parce que selon la loi
les donations {άποταγαι) faites au monastère par une personne lors de son entrée dans le koinobion ne
pouvaient pas être de biens fonciers; ceux-ci devaient être mis en vente et c'était leur prix qu'on devait
donner au monastère. À mon avis, dans le cas de Michel Maléïnos il n'est pas question d'une donation au
moment de l'entrée, mais de la disposition de la fortune acquise après la tonsure. En plus, le monastère
auquel appartenait Michel Malé'ihos étant en Bithynie, il était difficile de gérer des biens situés en Cappadoce
et en Paphlagonie. Sur la distribution géographique des biens des Maléïnoi, voir Cheynet, Fortune, 204.
Laïou, General and Saint, 404-405 croit que la disposition par Michel Maléïnos de biens hérités n'a pas eu
de conséquences importantes sur la fortune de la famille, puisque ainsi fut évité son démantèlement.
85. Vie de Syméon, § 9 1. 1-4. La Vie ne dit pas comment Syméon s'est servi de la partie de sa
fortune qu'il a gardée. Il est possible qu'il l'ait consacrée, sous forme d'argent liquide, au monastère de
Stoudion où il s'est rétiré. En effet, son biographe nous informe que Syméon a fait au monastère une
donation de deux livres d'or lors de sa tonsure ( Vie de Syméon, § 11 1. 3-4).
86. Dans son Hypotypôsis, sorte d'autobiographie, Christodule écrit qu'il a vécu pendant une
certaine période dans un monastère bithynien, puis il a voyagé à Rome et à Jérusalem. À son retour, il se
retira dans le monastère de saint Paul de Stylos au mont Latros. Il devint higoumène de cette fondation
autour de 1076 (pour la datation, voir Era Vranoussè, Τα αγιολογικά κείμενα του οσίου

Χριστοδούλου

ίδρυτοϋ της έν Πάτμω μονής. Φιλολογική παράδοσις καί ιστορικοί μαρτυρίαι, Athènes 1966, 90-92). Par la
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placer sa naissance autour des années 1020-1030. Si ce calcul est juste, les années
critiques pendant lesquelles il a pris la décision d'enter en religion se situent vers les
années 1040-1050. Or, ce sont des temps de promotion pour la bureaucratie administrative. Toute une série d'hommes venant de la province et ayant reçu une bonne
éducation faisait alors carrière dans l'administration. Jean Γ Orphan otrophe, originaire
de la Paphlagonie87, était ministre tout puissant des empereurs Romain III (1028-1034)
et Michel IV (1034-1041)88. Jean Xiphilin, le futur patriarche, originaire de Trébizonde89,
après avoir mené à Constantinople une carrière réussie de juriste90, fut le premier
nomophylax pendant le règne de Constantin IX (1043-1055)91. Michel Attaliate, historien
et juge de carrière qui était issu d'une famille modeste non constantinopolitaine, a gravi
tous les échelons de la hiérarchie de dignités; il est devenu successivement patrice,
anthypatos, vestes, magistros et proèdre et appartenait par conséquent aux αρίστοις
των βουλευτών92. Dans ce climat favorable aux jeunes gens bien éduqués, une carrière

suite, il s'installa successivement à Strobilos, en Carie, en 1079 (ibid, 99), puis sur l'île de Kôs, où il fonda
un monastère, pendant la période 1079-1088 (ibid., 103-107). En 1088 il obtint d'Alexis 1er Comnène l'île
de Patmos où il fonda le monastère de saint-Jean le Théologien ( Έγγραφα Πάτμου, vol. 1. Αυτοκρατορι
κά, éd. Era Vranoussè, Athènes 1980, no 6).
87. Sur le rôle politique des Paphlagoniens dans la société byzantine pendant la période mésobyzantine, voir P. Magdalino, Paphlagonians in Byzantine High Society, H βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος
αι.), Athènes 1998, 141-150.
88. Skylitzès, 385 1. 47-48, 395 1. 95-98; cf. P. Lemerle, Cinq études sur le Xle siècle byzantin, Paris
1977, 260-261.
89. K. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. 4, Athènes 1874 (réimpression Athènes 1972), 424.
90. Sathas, vol. 4, 439. Les détails sur la vie de Jean Xiphilin sont inclus dans son oraison funèbre
rédigé par son ami Michel Psellos (Sathas, vol. 4, 421-462). Jean Xiphilin a reçu l'éducation élémentaire
dans sa ville natale et par la suite il est allé à Constantinople afin d'y compléter ses études (ibid, 426).
91. La réforme introduite par Constantin IX qui consistait à retirer à la corporation des notaires la
formation de futurs juristes a vite échoué à cause des conflits d'intérêts. Sur ce sujet, voir la monographie
de Wanda Wolska-Conus, L'école de droit et l'enseignement du droit à Byzance au Xle siècle: Xiphilin et
Psellos, Travaux et Mémoires 7 (1979), 1-107 et particulièrement 3-4 et 101-103; eadem, Les écoles de
Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque, Travaux et Mémoires 6 (1976), 223-230. Voir aussi
Lemerle, Cinq études, 207-212. Pour le texte de la novelle par laquelle fut introduite la réforme des études
de droit, voir A. Salac, Novella constitutio saec. XI medii, Prague 1954.
92. P. Gautier, La Diataxis de Michel Attaliate, REB 39 (1981), 21 1. 44-48: ως και ònò ξένης και τα
πεινής τύχης εις γενέσθαι τών τής συγκλήτου βουλής καί τοϊς όρίστοις των βουλευτών, ους και αριστο
κρατικούς ό παλαιός λόγος οϊδε καλεϊν, καί τοϊς έπιφανεστάτοις τών πολιτικών δικαστών συγκαταλεγήναι
καί τιμαΐς δημοσίαις έναβρυνθήναι. Sur les détails biographiques concernant Attaliate, voir Gautier, Diataxis,
15-16. Sur la signification du terme aristokratikoi, voir en dernier lieu Irène Antonopoulou, Ο όρος "αρι
στοκρατικοί" στη Διάταξη του Μιχαήλ ΑπαΛιάτη, Πρακτικά IB ' Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσ
σαλονίκη, Μάιος 1991), Thessalonique 1992, 66-71.
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au service de l'État qui assurait à la fois des revenus et un statut social, paraissait sans
doute enviable aux yeux des gens de couche sociale moyenne, comme c'était le cas
des parents de Christodule.
En général, la famille byzantine faisait preuve de tolérance devant la vocation
monastique. Dans certains cas, la prise de l'habit se présentait comme une solution à une
impasse économique, sans que cela signifiât pour autant que le monastère était l'avenir
que la famille avait espéré pour ses enfants. Il semble que c'était le mariage qui occupait
la première place dans les projets familiaux. Toutefois, soit parce qu'elle ne le pouvait
pas, soit parce qu'elle ne le voulait pas, elle n'essayait pas d'empêcher l'entrée en
religion. D'autre part, l'attitude de la famille n'était pas toujours celle de la tolérance.
Elle pouvait être également celle de la répression, lors que la personne qui se proposait
d'entrer en religion était responsable devant le fisc. Dans ce cas, la décision d'embracer
la vie monastique risquait de provoquer des problèmes à la famille. La répression se
rencontre, toutefois, surtout dans les cas des milieux aisés ou riches. Ce qu'on appelle
l'aristocratie byzantine tenait en grande estime les moines et avait des liens variés avec
les monastères: elle a fourni des fondateurs, des patrons, des donateurs de monastères,
alors que certains moines jouissaient d'une grande influence auprès des grands93. Il
reste que pour les familles puissantes la renonciation aux choses du siècle signifiait
éventuellement la perte de l'espoir de faire accroître leur pouvoir économique et social.

93. Rosemary Morris, The Byzantine Aristocracy and the Monasteries, The Byzantine Aristocracy, IX
to XIII Centuries, éd. A. Angold, Grande Bretagne 1984, 112-137.

S. KARPOV

MIXED MARRIAGES IN A POLYETHNIC SOCIETY:
A CASE STUDY OF TANA, 14th-15th CENTURIES1

The area of the Azov Sea and of the Don estuary was of a considerable importance for Byzantium (in the 12th century it was under direct Byzantine control) as a
source of supply of grain, salt and fish for Constantinople and the Northern Anatolia.
This role gradually increased since mid 13th century when new axes of great commerce
passed through main Black Sea ports. At first Soldaia (Sudak), then Caff a (Theodosia)
and Tana (Azov) became chief terminals of the international and local trade in the
Northern Pontos during two centuries of the Latin domination in the area.
Tana is a name of Italian settlements near (and partly inside) the big Moslem town
of Azak. Sometimes Tartar Azak was called Tana as well by West European medieval
writers. I use here the name of Tana only in its proper and narrow sense. Still, the
differentiating of Tana from Azak is relative enough. Italian settlements were fortified
and detached from the Tartar semi-nomadic neighborhood, but they were bordering
the quarters and houses of Greek, Slavonic, Zieh, Armenian and Jewish inhabitants
that gradually infiltrated the territory of Italian settlements. It is also probable that a
medieval Greek settlement with a similar name preceded Italian Tana.
From the middle of the 13th century the Venetians, and a bit later the Genoese,
began regular trade in the estuary of the Don. In the second half of the 1260's Venetian
and Genoese settlements were created there. Gradually they acquired juridical and
administrative status. The Genoese consulate came into existence earlier than the Venetian one, before 1304 and most probably in the late 1280's - early 1290's. A Venetian
consul appears in Tana ca. 1320. In 1332 the Venetian trading station received special
rights and privileges from the khan and the Senate finally established its administrative
status in February 1333. The Genoese trading station had similar privileges from the
khan. However, there is no exact date of a Tartar concession to the Genoese2.

1. Research supported by the Russian Fund for Humanities (RGNF, project 97-01-00440).
2. Cf.: S. P. Karpov, On the Origin of Medieval Tana, ßs/56/1 (1995) (= STEFANOS. Studia bizantina
ac slavica Vladimiro Vavh'nek dedicata), 227-235.
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Periods of peaceful coexistence and of military confrontation between Italians
and Tartars, Genoese and Venetians, Latins and Byzantine Greeks took turns one after
the other. Complete destruction of Tana by Tartar invaders (mostly rulers of the Golden
Horde or their opponents, as Timur, but not local khans) are attested in 1343, 1395,
1410, 1418 etc.3. But all of them were caused by military unrest or raids of rivals. Can
we extrapolate them on social relations between Western colonists, local (Greek or
Slavonic) inhabitants and their immediate neigbours of the steppe, Tartars or Cumans
(partly integrated in the structure of the Cuci ulus and assimilated by the Tartars)? In
short, was there tolerance on a lower level and did it permit matrimonial unions?
We have both traditional and unexplored sources to answer those questions.
References to Byzantine authors or Italian voyagers, like Barbaro and Contarini, are quite
common4. Probably, Viaggio alla Tana of Giosafat Barbaro5 is the most informative. Wellexplored texts of the travelers and missioners are extremely valuable, but still of minor
significance for Tana Turkish defters add more and are begun to be studied6, but their
importance is much bigger for 16th-17th centuries then for earlier dates, and, plus, no
defter relating to Azak/Tana has been published till now. Resources of the State Archives
of Venice and Genoa are incomparably richer and far from being well explored for Tana.
Only one (short) dossier of a Venetian notary and chancellor in Tana in 1407-1408,
Moretto Bon, has been published. Hence, my researches in the State Archives of Venice
and Genoa since 1977 permitted to reveal 1117 documents of 26 Venetian notaries in
Tana and 13 documents and names of 13 Genoese scribes in the same place. No wonder,
for the Genoese their Caffa, caput Gazarie, overshadowed Tana in importance, and by
now I revealed 1459 acts compiled in Caffa by 184 scribes of different status. This is far
from what may be still found. But it offers a perspective. I am referring now to documents
mentioning Tana, but only those that were compiled in situ. I abstain also of analysis of
other types of documentation, originating from administrative structures or law courts.
Obviously, Latin scribes and chancellors worked mostly in Italian settlements and for
their inhabitants. Aborigines are represented in notarial documents mostly as contractors of

3. On the situation in the 15th century cf.: Β. Doumerc, La Tana au XVe siècle: comptoir ou colonie?,
État et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance (sous la direction du M. Balard), Lyon 1989, 251-266.
4. Cf., for ex.: E. G Skrzinskaja, Storia della Tana, Studi Veneziani 10 (1968), 3-45.
5. / Viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini, a cura di L. Lockhart, R. Morozzo
della Rocca, M. F. Tiepolo, Roma 1973, 67-102.
6. Cf.: M. Berindei - G. Veinstein, La Tana-Azaq de la présence italienne à l'emprise ottomane (fin
XHIe - milieu XVIe siècle), Turcica 8/1 (1976), 110-201; H. W. Lowry, Studies in Defterology. Ottoman
Society in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Istanbul 1992; H. Inalcik, Sources and Studies on the
Ottoman Black Sea, I. The Customs Register of Caffa, 1487-1490, Cambridge, Harvard University 1995.
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their Italian partners or as inhabitants of the settlements under the protection of Venetian or
Genoese authorities. Many of them (but Christians only) had a juridical status of burgenses.
It means that only a part of local inhabitants can be discovered in documents, and that we
are unable to calculate in total local population, even applying methods of quantitative
analysis7. But among registered representatives of non-Latin origin we find three distinct
classes: merchants and artisans of different wellbeing, mercenaries of Italian consulates and
real or former slaves and servants. This is an apparent limitation of the field of our research.
Still, we can rarely find other data, mostly in wartime or in case of agreements with local
rulers, when their courts' members and suite might have been sited by names.
There is another methodological problem: did a medieval notary distinguish racial,
national and religious identities and was he motivated in doing it? In case of slave trade
the answer is clear enough: prices on slaves heavily depended on racial, physical, gender
and age characteristics8. Sometimes no correspondence exists between the name of a
slave and his/her origin or ethnic attribution. No doubt: there were cases of baptism
with renaming, let's say, of Tartar slaves, or of erroneous ethnic definitions of slaves,
occasionally, to augment prices, or when it was impossible for a scribe to distinguish a
Cuman slave from a Tartar one. Still notaries are precise enough: they take into consi
deration even somatic features, trying to distinguish, for example Mongols (very few of
them) from Tartars. For other categories of population the situation is more complicated.
Usually a notary took an attribution given by his counteragents themselves and spelled
names as he heard them, using his experience, and a lot depended on his cultural
background, knowledge of local languages or/and local situation. Of course, he could
generalize, qualifying as Saracens all Muslims he mentioned, but usually this name,
especially in the 14th century, was used for Tartars9. So the main problem is to find
out, how every individual notary worked with his partners, how he heard and spelled

7. Cf. for ex.: A. L. Ponomarev, Kogo net, togo ne soscitat'? ili skol'ko ν Vizantii bilo znati i kupzov,
Matematiceskie modeli istoriceskih prozessov, ed. by L. I. Borodkin, Moscow 1996, 236-244.
8. Ch. Verlinden, L'esclavage dans l'Europe médiévale. T.2: Italie. Colonies italiennes du Levant latin.
Empire Byzantin, Gent 1977; idem, La colonie vénitienne de Tana, centre de la traité des esclaves au XlVe
et au début du XVe siècle, Studi in onore di Gino Luzzatto, vol. 2, Milano 1950, 1-25; idem, Esclaves et
ethnographie sur les bords de la Mer Noire (XlIIe et XlVe siècles), Miscellanea historica in honorem Leonis
van der Essen, Bruxelles-Paris 1947, 287-298; idem, Orthodoxie et esclavage au bas Moyen âge, Mélanges
E. Tisserant, t. V. Studi e Testi 235 (1964), 427-456; D.Gioffrè, // mercato degli schiavi a Genova nel secolo
XV, Genova 1971; L. Balletto, Stranieri e forestieri a Genova: schiavi e manomessi (sec. XV), Forestieri e
stranieri nelle città basso-medievali. Atti del Seminario int. di studi, Firenze 1988, 263-283; M. Balard, La
femme esclave à Gênes à la fin du Moyen âge, La femme du Moyen âge, Paris 1990, 299-310.
9. M. Balard, "Infidèles" ou Comans? A propos des "Sarraceni" de Caffa, Bulletin d'Études Karaites
2(1989), 83-90.
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names. It is sometimes extremely difficult to reconstruct a name of a Muslim in Italian
version. But the real situation is still more confused, because racial and confessional
characteristics, elsewhere clear and uniform, differ considerably in Tana. What can we
say of a Jew with an Islamic name or of a Muslim with an Armenian one? A particular
analysis is necessary in every case and not always it may bring a success...
So I tried to consider cases, where ethnic and confessional attributions can be fixed
with a relative certainty. Let us begin with Greeks. Sometimes Greeks were mercenaries
in Tana, receiving salaries from the Venetian commune. In 1413 two Greeks, tailors in
Tana, Michali Sachalari and Andreas from Cephalonia claimed for receiving their debts pro
resto stipendia. A Greek from Candia Georgius Chalotari hires a Bulgarian boy of 14 as
a servant for 3 years for nothing else then board and dress11. In the cited dossier of a
Venetian notary at Tana Donato a Mano (1413-1417) we find 7 Greeks from Tana, 8from Candia, 4- from Retimno, Crete, 1 from Coron, 3- from Modon, 2- from Negropont, 1- from Cephalonia, 2- from Patras, 4- from Constantinople, 1- from Tenedos.
They are in close business relations with Italians of Tana and come from different geo
graphical areas, not seldom outside the Black Sea zone. A married couple of Greeks in
Tana is mentioned several times. A wife — Iolmelich a Candelis— was a house and land
owner in Tana and her husband Michali Mitrioti was a habitator Tane12. A Greek slave
Baracoma got a new name of Katerina13. It is not a rare case of such renaming.
Special cases are found for Russian population in Tana, scarcely known before at
all. Here there are problems of attribution. Some Russians acquired different names in
Tana after their long sojourn there, or were called by Italians with a kind of nickname.
Iohannes de Amadeo, a cooper in Tana bought a Russian slave Maria in 1411. Three
years later, in 1414, a brother of Maria, Samuel, came to Tana trying to free his sister.
The matter was settled for 200 besants and a piece of cloth, with an immediate
reimbursement of 130 besants. Other 70 had to be paid off in a year or more. Maria had
to remain a servant for two more years and then had to be released from servitude
together with her possible children. An interesting detail is added: those two years she

10. Archivio di Stato di Venezia (hereafter ASV), Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano,
doc.14: 17/X 1413. Acts of Donato a Mano compiled in Tana were afterwards edited by Ν. D. Prokafieva,
Akty venezianskogo notarija ν Tane Donato a Mano (1413-1419), Prichernomor'e ν srednije veka, ed. by
S. Karpov, 4 (2002), 36-174.
11. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, doc. 17: 9/V 1414.
12. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, doc. 19: 4/VI 1414; 37: 24/X 1414; 39:
29/III 1415; 76: 24/IX 1415; 84: 10/X 1415.
13. ASV, Cancelleria Inferior, 19, Ν 7, I cart., f. 5v Ν 38: 19/IX 1359 [Regesta in: Ch. Verlinden, Le
recrutement des esclaves à Venise aux XlVe et XVe siècles, Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome
39(1968), Ν 104].
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had to bring up her daughter born from her master. The agreement had to be translated
into Russian [in lingua rusca) by a drugomanus Nicolo Tagliapietra14. Fortunately, we can
trace the end of the story. In 1417 Iacobus de Amadeo de Ruscia marries Maria, ex-slave
and ex-servant ( olim serve) of lohannes de Amadeo and receives as a dowry 300 besants
in cash and goods. And again the agreement had to be translated [interpretatum) for a
notary who was asked to register it officially15. Iacobus de Amadeo is clearly identified as
a Russian, although his family name does not sound as such. It means that the former
master of Maria lohannes de Amadeo was also a Russian. Is the name mutilated, and if
so, how? It remains a question. The transactions were deliberately made among Russians
in Tana We may only guess how Tartars captured Maria and sold her to a compatriot in
Tana, how she became his concubine and how her brother, probably a merchant, found
her. The story ended in Tana 6 years after Maria was sold as a slave. She increased her
property, born a daughter and turned out to be free and married to a possible relative
of her ex-master. Although all events took part in an Italian settlement, it was not a mixed
marriage. There are other examples for such relations. Anthonius de Ruscia condam
Daut, habitator Tane, married an Italian, Agnexina daughter of late Giovanni da Treviso.
He got a good dowry estimated 1100 besants, but had to take care of Agnesina's
brother Giacomo, paying his expenses [tacere expenses) for future 4 years. The dowry
included a shop and a piece of land on the territory of the Venetian settlement16.
Another Russian Cosmas Raphan(ello) de Ruscia, Tane habitator, receives from his
wife Maria 600 besants as a dowry. Probably, this was a marriage of people of a lower
social level, and the sides had a poor knowledge of Latin or Italian, for there was a
necessity to call an interpreter17.
Jewish population and even a special Jewish suburb —the so-called Giudecca—
are attested in Venetian documents no later than 133918. In a Latin translation of the
privilege chart of the khan Canibec, given to Venetians in 1342, the Jewish settlement
appears in its distorted name of Cudencha. Giudecca was separated by a ditch from the
territory granted by the khan to the Venetians19. Some Jews, like Azarias Mussa (i.e.

14. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, f. 4, doc. 20: 16/VI 1414.
15. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, f. 17, doc. 103: 28/VII 1417.
16. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, f. 16, doc. 90: 11/VII 1416.
17. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, f. 16, doc. 91: 21/VIII1416. Maria is called olim chuma ser Marci de Allega, who paid the money. Does chuma mean a servant or ex-slave?
18. ASV, Senato Misti, XIX, f. 25v (F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, T. 1 Paris - La Haye 1958, Ν 111; the document was published by baron Blanc, Le
flotte mercantili dei Veneziani, Venezia 1896, 69): 5/VII 1340.
19. Diplomatarium Veneto - Levantinum sive acta et diplomata res Venetas Craecas atque Levantis
illustrantia, ed. G. M. Thomas, T. 1: a. 1300-1350, Venetiis 1880, 262.
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Moisha) iudeus quondam Iosua, habitator Tane, for instance, were slave traders20,
others — merchants and moneylenders, like Leo Callazi condam Elye zudeus mercator
in Tana, voyaging to Constantinople and keeping his accounts in Jewish (zedulla
banbazina scripta manu dicti Leonis in iudaico)21. Sometimes we discover even Jewish
slaves22. But we know next to nothing about marriages of Jews in Tana with people
of different ethnicity.
Armenians are equally present in Tana23. Benedetto Bianco mentions even an
Armenian court there as early as 135924 Astlan condam Sirim de Arzeron armenus
habitator in Tana in 136025 and Armenian Ivanes (obviously, Ovanes), habitator Tane
in 1414, are slave dealers26.
In a very big dossier of Benedetto Bianco (1359-1364), the first Venetian chancellor
in Tana after the great crisis of the mid 14th century, when the Venetians, as well as
the Genoese, had to abandon the settlement ( 1343-1358)27, we do not find any mixed
marriages between the Latins and aborigines of the place. No wonder. Too little time
passed since Italians returned to Tana in 1358, after the crisis. Still, I found an interesting
case of substitution of a marriage by an agreement on contract bases. A Venetian
Giovanni di Benedetto contracted a Greek woman Theodora, married to a Genoese or
a Greek enjoying rights of a Genoese citizen, named Ieorgius, to live with him, promising
earn tractare... ut maritus uxorem. He had to pay her ex-masters 4 sommi and to
herself six sommi in case of his marriage with another woman or his desire to separate
with the lady28. Obviously Theodora, called habitatrix of Tana, was a servant, but not
a slave. Her Greek compatriots appear as testimonies of the contract.
Some Latins surely brought wives with them (though it is a rare case in the
dossier of Benedetto Bianco). For example, Girardo Barbatella, a Venetian and habitator

20. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, Ν 22: 20/VII 1414.
21. ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., f. 24r, Ν 142: 6/VII 1360.
22. ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., f. 3r, Ν 18 {Regesta in: Verlinden, Le recrutement, Ν 10):
14/IX 1359.
23. Cf.: Ν. M. Fomicev, Nekotorye dannye ο kul'tovykh sooruzheniyakh i religioznoi zizni srednevekovogo goroda Azaka - Tany ν XIV-XV vv., Ocerki istorii Azova 2, Azov 1994, 13.
24. ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., separate fol. after f. 12v: 19/IX 1359.
25. ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., f. 28v, Ν 161 {Regesta'm: Verlinden, Le recrutement, Ν 59):
28/VII 1360.
26. ASV, Cancelleria Inferior, 121, Notaio Donato a Mano, Ν 15: 13/11 1414.
27. S. P. Karpov, Black Sea and the Crisis of the Mid XlVth Century: an underestimated Turning
Point, Thesaurismata 27 (1997), 65-77; idem, Génois et Byzantins face à la Crise de Tana de 1343 d'après
les documents d'archives inédits, Byzantinische Forschungen 22 (1996), 33-51.
28. ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., f. 14v: 30/XII 1359.
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Tane, receives 16 sommi from his wife, a Venetian, Caterina Bona, present in Tana29.
There are even rare testaments made by Venetian ladies living in Tana with their
husbands and children30. But concubinate with slaves was a widely spread affair. In some
cases if a woman gave birth to a child from her master she got freedom31.
In the middle of the 15th century the situation became much more complicated. We
have many references to mixed marriages32. A Roman Catholic Maria Grassa married a
Russian named Feodor. In her last will she leaves some money, 26 besants, to her spiritual father, a Genoese friar Theramo or Erasmo Salomono. Her money was kept by
Fetinchia uxor alterius Fedoris, another Russian or Russian-Latin mixed family. The family
of Maria and Fedor was not among the poorest: Maria leaves her maid slave Olita to her
only son Andrew. Her will-keeper is also of the same orthodox-catholic mixed surrounding: her name is Magdalena and she is married to a Greek Ianis plazarius (a local police
executor). Among those to whom Maria left some property was a Ferina filia Marine et
condam Guielmi, also of half-Slavonic origin. She had to receive a shirt of silk33.
A Russian, Cuna by name, whose brother was Minca, marries a Catarina Landò
daughter of late lohannis Murarii, who used to be an archer in Tana and received, or in
fact did not receive, his salary as a ballistarius of the Venetian castle in Tana. This debt,
of 800 besants, was acknowledged by the Venetian council in Tana and by the local law
court already in 1439, but was never paid until 1452. Without any result Catarina, tried
to get the money back, appointing as her agent at first the ex-chancellor of Tana, notary
Nicolo de Varsis, well aware of the situation34, then Giovanni Nigro, a head of carpenters'
guild35. Cuna mentions the debt as his unpaid dowry in 145036. Fortunately he did not
die at that moment and two years later he gave a mandate to his agent Filippo Diclai to
receive the sum of the dowry of his wife, called now, in a more Russian way, Tina37.
29. ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., f. 17v: 15/IV 1360. A similar case: ibid: 24/1V 1360.
30. For ex.: ASV, Cancelleria Inferior, 19, 1 cart., separate fol. after f. 29v: testament of Elysabet uxor
Franciscini filii ser Bonaveri Elian civis Veneciarum habitatrix in Tana: 29/VII 1360.
31. Moretto Bon, notaio in Venezia, Trebisonda e Tana (1403-1408), a cura di S. de'Colli, Venezia
1963, Ν 27: 28/VII 1407.
32. We have treated this problem also in: S. P. Karpov, Orthodox Christians in Italian - Tartar
surrounding: new archival evidences on rich and poor in Venetian Tana, XlVth - XVth Centuries, Ricchi e
poveri nella società dell'Oriente Crecolatino, a cura di Chryssa A. Maltezou, Venezia 1998, 453-472. Cf.
also: Doumerc, La Tana au XVe siècle, op.cit.
33. ASV, Notarili, Testamenti, 826, Ν 11: 28/X 1447.
34. ASV, Cancelleria Inferior, 148/2, e. Ν 13: 21/X 1447.
35. ASV, Cancelleria Inferior, 148/2, e. Ν 31: 10/IX 1448.
36. ASV, Notarili, Testamenti, 826, Ν 12: 4/IX 1450.
37. ASV, Cancelleria Inferior, 148/2, e. Ν 76: 11/111 1452; ASV, Cancelleria Inferior, 148/2, e. Ν 7778: 27/III 1452.
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Luca Civrano (bearer of a clear and even noble Venetian name) styles himself
nevertheless ruthenus sive russicus, habitator eiusdem loci Tane. It may indicate his or
his ancestors' old relations with a former Venetian master whose name seemed to be
Civrano38. Our Luca Civrano is without any doubt well-to-do, integrated in the Latin
surrounding and, possibly, a Roman Catholic. All executors of his will are Italians. His
wife, Magdalena, seems to be a Latin too. He leaves pro missis sancte Marie et sancti
Gregorii dicendis per dictum capellanum 3 ducats. His workshop (fabrica) where he
also lived in was located on the territory of the Catholic scuola of Saints Mary and
Anthony, to which he left 50 besants39. The same sum is bestowed to the Greek church
of St. Nicholas under construction, pro reparatione, aptatione aut edificatione. Such an
endowment to both Catholic and Orthodox churches might seem strange. But it was,
probably, not really strange in a situation of close co-operation between Christians
facing permanent Tartar menace and especially in a period after the Council of Florence
and before the fall of Constantinople. Lucas property left to his servants and to pious
institutions consisted of 200 besants and 7 ducats, or 52.45 ducats as a whole. He also
possessed a fabrica on the territory of the named scuola which he bequeathed to the
school, three slaves: one, John, a Cherkessian, and two Russians, Orina and her son
Costa, all domestics. John and Costa immediately got freedom and Orina had to be
released after 8 further years of service by the widow. Costa, being free, had to remain
servant as well. All other mobile and immobile property (surely the major part of
Lucas fortune) was left to the widow and her children and, in case of their death, had to
be spent on charity. All that shows a portrait of a wealthy artisan, probably of a slave and
Slavonic origin, but long and well established in the Venetian settlement of Tana.
In brief, marriages between different Christian nations, but not of Christians with
Muslims or Jews, augmented in Tana and embraced various social layers. In Latin
dominated Tana existed high level of religious and everyday life tolerance. The situa
tion changed entirely after the Ottoman conquest of 1475.

38. For similar cases when ex-slaves took names of their former masters cf.: Β. Doumerc, Les
Vénitiens à la Tana au XVe siècle, Le Moyen Âge 94/3-4 (1988), 259.
39. ASV, Notarili, Testamenti, 826, Ν 48: 5/XII 1450.
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THE FEMALE DESIRE FOR IMPERIAL AUTHORITY IN BYZANTIUM:
THE CASE OF ZOE AND THEODORA

Female desire for imperial power was present during the entire Byzantine era It
was manifested in a variety of forms by women close to emperors, who were their
mothers, sisters, daughters or even mistresses. In the 11th and 12th centuries the presence
of strong women from the imperial family in political life was particulary significant and
often crucial. Such was the case of Zoe and Theodora, the women from the Doukas
family and of the Comnenian court. On this occasion, we intend to focus on Zoe and
Theodora and the aspect of their mutual relationship, during the years of their political
engagement1.
After the death of their father, Constantine VIII, Zoe and Theodora became central
political figures due to their non-contested heritage to the throne in the society that,
theoretically, was non-hereditary2. Since the heirs were women, this non-contested
right to the throne of Zoe and Theodora created an ideological gap. However, the
practical Byzantines found the solution according to which the elder sister, Zoe became
a legitimazer of the mail rulers by marriages or adoption3. But this didn't give the so
much wanted political stability to the Byzantine state. One of the reasons for this was
the very same Zoe and Theodora. They fougth one another driven by their desire for
imperial authority and supremacy, which each of them expressed in a different way.
Zoe aspired to gain imperial authority and seized it by using some well-established
rights and duties of the emperess: through legitimazation of the new rule by marriage

1. The present paper is a part of a larger research in progress about the imperial women in the Xlth
century, with the emphasis on the historical testimonies of Michael Psellos. The complete study will be
presented as a part of the Ph.D. thesis on Michael Psellos as politician and historiographer.
2. See Barbara Hill, The Imperial Women and the Ideology of Womanhood in the Eleventh and
Twelfth Centuries, Women, Men and Eunuchs. Gender in Byzantium, ed. Liz James, London - New York
1997, 79.
3. For Zoe's role of legitimizer see Barbara Hill, Liz James, D.Smyth, Zoe: The Rythm Method of
Imperial Renewal, New Constantines. The Rythm Method of Imperial Renewal in Byzantium, 4th-13th
Centuries, ed. P. Magdalino, Cambridge 1994, 215-229.
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and adoption. That choice gave her a certain advantage in comparison with Theodora,
mainly for two reasons. First, by accepting to mary Romanos III and legalize his reign,
Zoe became an exponent of the dynastic heritage and obtained hierarchical superiority
over Theodora, displayed in court ceremonies4, numismatic material5 and the joint
portrait with Constantine IX on a manuscript from mount Sinai, dated after June 10426.
Second, she expressed her desire for imperial authority in a way which was more
acceptable for the Byzantine society and the predominant political ideology.
Zoe's power, influence and position grew and strenghtened with the passage of
time. This phenomenon is brought to our attention by the three miniatures depicting
her weddings in the twelth-century Madrid Skylitzes. In the scene of her marriage with
Romanos, it is difficult to recognize even Zoe's role of legitimizer. She wares a simple
women's dress, standing behind her husband, who is clad in an imperial garment while
beeing crowned. The inscription βασιλεύς is written above his head. In the miniature
of depicting her wedding with Michael IV, Zoe is still in women's dress and her husband
in imperial, but the couple is shown on a more equal basis: full frontal position, and
joint through the veil and dextarum junctio. Finally, on the third miniature Zoe's right
to the imperial authority is not only recognized but also emphasised. While Constantine
IX is being crowned, she is standing in front of him a little wearing an imperial dress
and the crown, designated as βασιλίς7.
In the course of all these years, Zoe also excersised different kind of imperial rights
she was invested with. One of them was the already mentioned legitimization of the
new rule. Between 1028 and 1050 Zoe legitimized four new emperors: Romanos III,
Michael IV and Constantine IX by marriage and Michael V by adoption. The case of
her marriage to Michael IV shows that she could excersize other rights, as well. As it is
known, in 1034 Zoe married Michael IV, the same night after the death of Romanos
III, without observing a obligatory year of mourning. According to our knowledge,

4. Michel Psellos, Chronographie I, ed. E. Renauld, Paris 1926, 118.
5. P. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in Dumbarton Oaks Collection III/2, Washington
1993, 731-732, pi. LVIII.
6. I. Spatharakis, Corpus of Dated Illuminated Greek Manuscripts of the Year 1453 II, Leiden 1981,
pi. 97.
7. The above mentioned twelfth century illuminated manuscript deserves our special attention
because of the ideological problems it raises. Despite the fact that Zoe had been proclamed emperess since
the time of her first mariage with Romanos III, in the miniatures depicting her weddings, she is designated
as βασιλίς only in the case of her marriage to Constantine IX. Although, up to now we didn't find a satis
factory explanation of this fenomenon, we firmly belive that these miniatures explicitly shows the growth of
Zoe's power and importance. For the miniatures see A. Grabar - M. Manoussacas, L'illustration du manuscrit
de Skylitzès de la Bibliothèque Nationale de Madrid, Venise 1979; Hill, James, Smyth, Zoe, 218-219.

THE FEMALE DESIRE FOR IMPERIAL AUTHORITY IN BYZANTIUM

217

historical sources do not mentioned that the absence of obligatory mourning represent
a problem of any kind, wich is something that makes us belive that she may have
possesed the power to bridge this legal gap. Zoe may have applied the Basilica 21.2.10
and 21.2.11, wich allowed the emperor to permit a woman to marry without the one
year mourning, and simply issue a dispensation for herself8.
On one occasion, Zoe almost stepped out of the ideogical pattern she followed.
With the adoption of Michael V she reserved for herself the most acceptable and respectable role for imperial women in the Byzantine society: the role of the mother who
preserves the imperial authority and hands it over to her son9. However, Zoe's involvment in the reign of Michael V didn't finish in a simple legitimization. Sources hinted
that she openly showed the strong desire to govern as a supreme ruler. According to
Psellos Zoe agreed with John Orphanotrophos that Michael V was to be an emperor
in name only, who was simply to obey her, and that she would be in charge of the
Empire10. Presumably, during the same period the preparations for issuing Zoe's own
imperial coin were on their way, but were never realised because of the forthcoming
uprising, brought about by Michael V's breach of the arrangement11. The riot, resulting
in a temporary change in balance of power between Zoe and Theodora, put Zoe in
completely new and different situation. After the riot was over on 21th of April 1042,
the Empire had two emepresses and two governements, one heded by Zoe in the
Palace, and the other by Theodora in St. Sophia. It seems that the crisis was very serious
and profound: it confronted and divided the members of the Senat and ordinary
people. Psellos stressed that the state was thorn apart between two alternatives: one
was Zoe, the older, respected and more experienced in the statesmanship; the other
was Theodora, the saviour of the Empire from a unscrupulous tyrant. Zoe's weakened
position forced her to make a political deal with her sister which took a form of a short
joint rule. The co-ruling lasted a few months only; it ended with Zoe's coup aimed at
taking power from Theodora. Soon afterwards, she returned to the old ideological
pattern, by marriing a new husband and legitimazing his reign12.
During Zoe's lifetime, Theodora, after refusing to marry Romanos III, was put,

8. Basilicorum Libri LX. Series a Volumen 111 textus librorum XVII-XXV, ed. H. J. Scheltema - N.
Van Der Wal, Groningen 1960, 21.2.10; 21.2.11; Angeliki E. Laiou, Imperial Marriages and Their Critics in
the Eleventh Century: The Case of Skylitzes, DOP 46 (1992), 170.
9. For the role of mother as the most powerful ideological role of women in the Xlth centuries see
James, Imperial Women, 82-91.
10. Psellos, Chronographie], 187-188.
11. DOC HI/2, 730, pi. LVIII.
12. Psellos, Chronographie I, 115-125.
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hierarchically, in an inferior position13. According to the sources, until the night of the
rebellion against Michael V in April 1042, she was simply called Theodora, Zoe's sister.
On her imperial proclamation she apeared in historical texts as augoustau. The inferior
position gave a completely diferent dimension to Theodora's desire for imperial authority
as well as to her aproach to it. One of the means of her political influence was the
participation in various complots, expecially during the reign of Zoe's first husband,
Romanos III. Between November 1028 and the same month the following year, Theodora
took part in the uprising of the strategos Prousianos and in 1029 possibly conspired with
empreror's nephew Constantine Dalassinos15. In the spring of 1032, during Romanos'
expedition in Asia Minor, she plotted again with the same Dalassinos, preparing a
rebellion in Ilyricum. In the Emperors' absence, it was Zoe who faced the rebels and
punished them. Theodora was sent to Petrion and was told to stop with conspiracies
and scandals16.
At every opporunity Theodora openly and decisively expressed her desire for
imperial authority, following a different ideological pattern from Zoe's. It seem that
Theodora aspired to the ideal of the absolute ruler. By the refusals to marry in 1028
and in 1055 she rejected the role of legitimizer, and when energetically seizing power
twice in 1042 and in 1055, she showed that she preferred to govern on her own. In the
revolt in April 1042, after the crowd rejected Zoe and proclaimed Theodora emperess
in St. Sophia, Theodora controlled and directed the course of the events. She immidiately deprived Michael V of his imperial rights, gathered the Court officials and invested
them with new privileges and titles. Following her order, the rebels blinded Michael V
and the riot was over17. Her first attempt to rule alone ended in the previously
mentioned joint rule with Zoe.
After the death of Constantine IX, Theodora again manifested the determination
to seize the power. Constantine IX, after the death of his legitimizer Zoe, assumed the

13. Theodora's refusal to marry Romanos III is mentioned by Skylitzes and Zonaras. According to
Skylitzes Theodora refused Romanos' hand either because of kinship, as they say, or because his wife was
still alive {Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, ed. H. Thurn, Berlin 1973, 373-374). Zonaras says that
Theodora did not wish to marry Romanos because she had heard that his wife was divorced from him
involuntarily (Ioannis Zonarae Epitome historiarum III, éd. M. Bütner-Wobst, Bonnae 1897, 573).
14. Michaelis Attaliotae historia, ed. I. Bekkerus, Bonnae 1853, 17.
15. Skyl., 376-377, 384; Zon. Ill, 574-575. See also Kalliope Bourdara, Καθοσίωσις και Τυραννίς
κατά τους Μέσους Βυζαντινούς Χρόνους Ι: Μακεδόνικη Δυναστεία 867-156, Athens - Komotini 1981,
106-107; J. - C. Cheynet, Pouvoir et contestation à Byzance (963-1210), Paris 1990, 42.
16. Skyl., 385; Zon. Ill, 579. Bourdara, Τυραννίς I, 107; Cheynet, Pouvoir, 43-44.
17. Skyl., 418-420; Psellos, Chronographie I, 101-115; Zon. Ill, 609-612; Att, 13-17. Bourdara, Τυ
ραννίς I, 115-117; Cheynet, Pouvoir, 54-55.
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right to choose the next emperor, neglecting the existence of the last living member of
the Macedonian dynasty, Theodora. On his deathbed, he named Nikeofos Proteuon his
heir. As soon as Constantione IX died, Theodora managed to arrest Nikeforos Proteuon,
on his way to Constantinolpole and prevent him from ascending the throne18. Finally,
from January 1055 until her death in August next year, she reigned as an absolute
ruler, issuing gold, silver and copper coins in her own right. She was accepted as the
supreme ruler and considered immortal. Before she died she turned the crown over to
Michael W*.
The behaviour and aspirations of Zoe and Theodora created antagonism between
them, which was reflected in the whole society. Their serious and great differences left
a trace in historical texts from the epoch. Psellos wrote that Zoe was extremly jealous
on her younger sister and she would rather see anyone else on the Byzantine throne
but Theodora20. Having in mind Zoe's desire for imperial authority and the ideological
pattern she followed to exercise it, we could logically explain her animosity towards
Theodora Theodora was a real threat to Zoe because, she was the only one who,
appart from Zoe, possesed inherited and independent right to the throne. On the other
hand, Theodora, despite the existing antagonizm, showed more loyality towards the
dynastic house and her sister. During Zoe's lifetime and afterwards, she emerged as a
protector of their imperial heritage, expecially in the years 1042, 1044 and during
Romanos Boilas' attempted coup.
Despite the antagonizm, wich was the prevailing caracteristic of Zoe's and Theodora's relationship, once they acted together in order to protect Zoe's endangered
imperial right21. In March 1044, for the first and the last time they formed a united front
to confront the asspirations of the emperor's mistress' Sklerena.
With the death of Theodora, in 1056, the Macedonian era ended, but the search
for political stability did not. In this search the imperial women were to continue
playing an important role mostly througth the ideological pattern of widowed mother.
But in contrast with the cases wich followed, the case of Zoe and Theodora was harshly
criticized and often distorted by historiographers. We can't but mentioned the words
of E. Gibbons which influenced many researchers after him: / have hastly reviewed,
and gladly dismiss this shameful and destructive period of twenty-eigth years, in wich
the Greeks, degraded below the common level of servitude, were transferred like a

18. SkyL, 477-478; Zon. Ill, 650; Att, 51; Cheynet, Pouvoir, 65.
19. For the rule of Theodora see SkyL, 470sq; Psellos, Chronographie II, 72sq. Also, for the coinage
of her period see DOC HI/2, 748-753, pi. LXIII.
20. Psellos, Chronographie I, 113.
21. SkyL, 434.
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herd of cattle by choice or caprice of two impotent females22. The period between
1028 and 1056 was a period of serious political instability but also of increased ideolgical
changes, variations, tolerance and coexistence of parallele ideological patterns. The variety
of those patterns was manifested through Zoe's and Theodora's right to the throne,
position in the society, people's reaction toward them and trough the emperesses'
mutual relationship. In this diversity the predominant ideological pattern of the time
was the principle of non-contested herediraty rule. This principle was followed by the
legitimization of the mail ruler by the woman heir. Along with those two patterns the
crucial component was the social climate and the peoples' acceptance of the noncontested heriditary right to a woman. Zoe's and Theodora's imperial right enojyed great
acceptance so that any attempt to undermine it was opposed with strong resistance.
Eventually it ended in belif that the emperess Theodora was immortal. But it is crucial
to be mentioned that the peoples' loyalty to Zoe and Theodra was not the result of a
concious acceptance of a female ruler but an inevitable political need. The Byzantines
tolerate and support the last emperesses of the Macedonian dynasty simply because
they didn't have any other choice. Under this historical circumstances, in which they
were given a prominent political role, Zoe and Theodora were not simple bystanders.
They expresed their desire for imperial power and the will to excercie it, exploring the
ideological posibilities and the tolerance of the Byzantine people and State.

22. E. Gibbon, The Decline and Fall of the roman Empire V, ed. J. B. Bury, London 1898, 220.
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Περιορισμός της σεξουαλικής δραστηριότητας στα πλαίσια της οικογενειακής
αναπαραγωγής, απαγόρευση των εξω-συζυγικών και κάθε είδους σχέσεων που θερα
πεύουν την ηδονή, και, κυρίως, διάδοση της εγκράτειας ώς το ακραίο της όριο, την
παρθενία, αποτελούν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο η διδασκαλία των Πατέρων δόμη
σε την ηθική του ιδανικού χριστιανικού βίου1. Τα αμαρτήματα της σάρκας επισύρουν
ποινές και επιτίμια, μολονότι τόσο η Εκκλησία όσο και ο πολιτικός νόμος αναγνωρί
ζουν σιωπηρά πόσο ρευστά είναι τα όρια ανάμεσα στο επιτρεπτό και το απαγορευμέ
νο και αναγκάζονται να προσαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις «κατ' οικονομίαν», ανά
λογα δηλαδή με τις ισχύουσες κοινωνικές πρακτικές και τα περιθώρια ανοχής. Στα δη
μόσια νομοθετήματα, δηλαδή στον πολιτικό νόμο και στους εκκλησιαστικούς κανό
νες, καταγράφονται ποικίλου τύπου αμαρτήματα της σάρκας: ετερόφυλες σχέσεις εκτός
γάμου, αιμομιξία, ομοφυλοφιλία και κτηνοβασία αποτελούν χωριστές κατηγορίες που
κυρώνονται ανάλογα με τη συχνότητα, την ηλικία ή την υποτροπή2. Αναπόφευκτα, όμως,
ο νόμος επικεντρώνεται στην τέλεση του σεξουαλικού εγκλήματος και αυτό φροντίζει
να τιμωρεί. 0 πόθος δεν αφορά το νόμο, ο νόμος αγνοεί το λογισμό που προκαλεί τον
πόθο, αγνοεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται ο λογισμός.
Το πλέγμα ερωτικής πράξης, πόθου και λαγνείας είναι προνομιακό πεδίο ενός
άλλου είδους λόγου. Βίοι αγίων3' ψυχωφελείς διηγήσεις και οδηγοί για τον ασκητικό
βίο αναλαμβάνουν να φρονηματίσουν τους πιστούς παρέχοντας τους όσα στοιχεία
θεωρούνται χρήσιμα για την αναγνώριση του πειρασμού. Η ασκητική φιλολογία χαρ
τογραφεί τον ερωτικό πόθο με εντυπωσιακή ενάργεια, μόνο και μόνο για να τον κα-

1. D. Kyrtatas, Eroticism in Early Christianity and its Relation to Prophecy, Αριάδνη 7 (1994), 61.
2. Κ. Πιισάκης, Ή θέση των ομοφυλοφίλων στη βυζαντινή κοινωνία, Χρύσα Α. Μαλτέζου (επιμ.),
Πρακτικά ημερίδας, Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο, Αθήνα 1993, 171-269" Angeliki Laiou, Le désir, l'amour
et la folie: Les rapports sexuels vus par les Byzantins, στης ίδιας, Mariage, amour et parenté à Byzance aux
Xle-XIIIe siècles, Παρίσι 1992, κεφ. II: 67-89.
3. Πρώτο σημαντικό και ώς τώρα μοναδικό βήμα για τη συγκέντρωση πληροφοριών από αγιολογι
κά κείμενα από τον Α. Kazhdan, Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth Centuries, DOP
44(1990), 131-143.
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ταστείλει. Οι ερωτικές ιστορίες που αφηγούνται τα ασκητικά κείμενα της πρώιμης επο
χής μπορεί να είναι αληθινές. Η εμμονή των μοναχών να ονειρεύονται ερωτικά συ
μπλέγματα αποδίδεται σε πραγματικές ψυχολογικές συνθήκες, επειδή η πνευματική και
σωματική πίεση που ασκείται ή τουλάχιστον απαιτείται από αυτούς που έχουν αποκο
πεί από τον κοσμικό βίο διοχετεύεται και εκτονώνεται στη σωματοποίηση ισχυρών
σεξουαλικών παρορμήσεων4. Στο αφηγηματικό επίπεδο οι ισχυρές ερωτικές φαντα
σιώσεις περιγράφονται ως οπτασίες που προκαλούνται από τους ποικίλους δαίμονες
της σάρκας και ταλαιπωρούν αναίτια τους ασκητές της ερήμου, οι οποίοι με τη σειρά
τους καταπολεμούν τον ακραίο ερωτισμό που τους καταλαμβάνει ενισχύοντας το πνευ
ματικό τους οπλοστάσιο και, κυρίως, τιμωρώντας το σωματικό περίβλημα τους.
Είτε, όμως, αρχικά αληθινές είτε αργότερα επαναλαμβανόμενες ως μυθοπλαστι
κοί κοινοί τόποι —και για τούτο πιο ενδεικτικές συλλογικών συμπεριφορών— οι εμ
φανίσεις του δαίμονα της πορνείας και η άνευ όρων παράδοση στις προκλήσεις του
αποτελούν ένα πρώτης τάξεως πεδίο γι' αυτή τη συνοπτική και κατ' ανάγκην ελλειπτι
κή περιπλάνηση στο βυζαντινό κόσμο των αισθήσεων.
Η αφήγηση του Ιωάννη Λυκοπολίτη για την επίθεση του δαίμονα στο μοναχό
εκτυλίσσεται στην έρημο της άσκησης: Βρίσκοντας την πόρτα ανοιχτή, η γυναίκα
γλίστρησε στο σπήλαιο, έπεσε στα πόδια του ασκητή και τον εκλιπαρούσε να της δώ
σει καταφύγιο για τη νύχτα. Εκείνος τη λυπήθηκε και τη δέχθηκε στο σπήλαιο, τη ρώ
τησε για την περιπλάνηση της στην έρημο και εκείνη του εξιστόρησε πώς έχασε το
δρόμο της. Μετά άρχισε να τον κολακεύει, να παρατείνει με τεχνάσματα τη συζήτη
ση και κατάφερε να τον κάνει να την ποθήσει. Η κουβέντα έγινε πιο χαλαρή, έφθα
σε στα γέλια και τα πειράγματα. Τότε τον πλησίασε, άγγιξε το χέρι του και χάιδεψε
τα γένια και το λαιμό του. Εκείνος πλημμύρισε από τον πόθο και συλλογίζεται ότι την
έχει ήδη μέσα στην αγκαλιά του. Υποκύπτει, λοιπόν, και τρελλός από πόθο σαν ίπ
πος επιβήτορας που ζευγαρώνει, επιχειρεί να ολοκληρώσει την ερωτική επιθυμία που
τον συνέχει. Όμως, εκείνη διαλύεται σαν σκιά, χάνεται και πίσω της μένει μόνο το
γέλιο των δαιμόνων5.
Η ιστορία του απερίσκεπτου μοναχού τελειώνει δραματικά: Ο άνθρωπος βρίσκε
ται σε απόγνωση και πείθεται ότι έχασε για πάντα τη δυνατότητα να σώσει την ψυχή
του. Απελπισμένος εγκαταλείπει την έρημο και επιστρέφει στο βίο του κόσμου τούτου6.
Η εποχή της σύνταξης του κειμένου (πέμπτος αιώνας), ο παραστατικός λόγος και

4. Πρβλ. Kyrtatas, Eroticism, 63, 71, 74.
5. Ή και' Αϊγυπτον ιών μοναχών Ιστορία, έκδ. A.-J. Festugière, Historia Monachorum in Aegypto,
Βρυξέλλες 1961, κεφ. I, 20-22, §32-35.
6. Ό.π., 22, §36.
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η υφολογική απλότητα υποδεικνύουν ότι το επεισόδιο μεταφέρει μια προφορική διή
γηση και μπορεί πράγματι να αποτυπώνει μια βιωμένη εμπειρία. Μερικούς αιώνες αρ
γότερα ο ίδιος αφηγηματικός πυρήνας (εμφάνιση περιπλανώμενης γυναίκας, συνομι
λία και πρόκληση, επαφή των σωμάτων και διάλυση της οπτασίας τη στιγμή της ερω
τικής πράξης) αξιοποιείται ως φιλολογικό εύρημα από τον ανώνυμο συντάκτη του Βί
ου του Μακαρίου Ρωμαίου. Στη δεύτερη εκδοχή της η ιστορία αποτελεί τμήμα μιας
πρωτοπρόσωπης εγκιβωτισμένης αφήγησης και έχει υποστεί σημαντική μυθοπλαστική
επεξεργασία, μιαν αληθινή πλοκή που εξελίσσεται σταδιακά και αποβλέπει στη συ
γκράτηση του ενδιαφέροντος του ακροατή.
Η διήγηση καλύπτει διάστημα τριών ημερών: την πρώτη μέρα ο Μακάριος αντικρύζει μέσα στον ήλιο του μεσημεριού ένα γυναικείο κάλυμμα κεφαλής, που αποθέτει στο
σπήλαιο του. Τη δεύτερη μέρα βλέπει ένα γυναικείο υπόδημα και, υποκύπτοντας πάλι
στον πειρασμό, το αποθέτει και αυτό στο σπήλαιο. Την τρίτη μέρα την ίδια ώρα και στο
ίδιο μέρος βλέπει μια πανέμορφη γυναίκα, με πλούσια ρούχα και κοσμήματα να κλαίει
απαρηγόρητα. Μέσα στα αναφυλλητά της του εξηγεί ότι εγκατέλειψε το σπίτι της τη μέ
ρα του γάμου της, ότι περιπλανάται χαμένη στα βουνά. 0 Μακάριος τη συμπονεί, την
παίρνει από το χέρι και την οδηγεί στο σπήλαιο, όπου μοιράζεται μαζί της την τροφή του.
Το ίδιο και μοιραίο βράδυ ο Μακάριος πλαγιάζει στη γη για να κοιμηθεί και τότε εκείνη
τον πλησιάζει, βάζει κάτω από τον επενδύτη του το χέρι της και χαϊδεύει όλο το σώμα
του. Ένα κύμα πόθου συγκλονίζει τον κοιμώμενο Μακάριο. Μέσα στη νάρκη του ύπνου
νομίζει ότι την κρατά στην αγκαλιά του και ασυγκράτητος προσπαθεί να ολοκληρώσει
τη επιθυμία του. Όμως στα χέρια του ο Μακάριος δεν κρατά πια παρά μόνο τον αέρα7.
Αντίθετα από τον απερίσκεπτο μοναχό της αφήγησης του Ιωάννη Λυκοπολίτη, ο
Μακάριος δεν επιστρέφει στον κοσμικό βίο. Επιλέγει τη σκληρότερη μετάνοια και
ενταφιάζεται ζωντανός για τρία χρόνια, έως ότου θεϊκά σημάδια τού υποδεικνύουν ότι
το αμάρτημα του συγχωρήθηκε8. Η διαφορετική λύση για τις δύο εκδοχές του ίδιου εκ
πρώτης όψεως αμαρτήματος προκύπτει από τη διάκριση ανάμεσα στην αμαρτία που τε
λείται σε κατάσταση εγρήγορσης και στην αμαρτία κατά τη διάρκεια του ύπνου, όταν
η ψυχή βρίσκεται σε νάρκη και επομένως οι άμυνες του επιθυμητικού είναι σε κατα
στολή. Βέβαια, ο Μακάριος αποδεικνύεται ότι δεν έχει προσεγγίσει το τελικό στάδιο
της απάθειας, σύμφωνα με το ασκητικό λεξιλόγιο, που θα τον θωράκιζε σε κάθε περί
πτωση δαιμονικής επίθεσης. 0 Μακάριος αποδεικνύεται και μη σώφρων, καθώς αδυ
νατεί να ελέγξει την ανταπόκριση των αισθήσεων του σε εξωτερικά ερεθίσματα που

7. Α. Vasiliev, Anecdota Graecobyzantina Ι, Μόσχα 1893, 159-162 (παραλλαγή από το χειρόγραφο
Mosquensis 351, του 15ου αιώνα).
8. Ό.π., 162-163.
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τον προκαλούν ενόσω καθεύδει, «να συγκρατήσει», όπως διδάσκει ο Ιωάννης Σιναΐτης,
«τις κινήσεις του σώματος του κατά τον ύπνο» και να αποφύγει «τάς εκκρίσεις» που
προκαλούνται από την αναπόληση των φαντασιώσεων9.
Παρά τις αφηγηματικές διαφορές τους, τα δύο κείμενα συναντώνται σε ένα βα
σικό σημείο —την ολέθρια λειτουργία των αισθήσεων. Και οι δύο μοναχοί βλέπουν το
σωματοποιημένο πειρασμό, ακούν τη φωνή του και συνομιλούν μαζί του. Η σωματι
κή επικοινωνία στο επεισόδιο του Μακαρίου φθάνει, μάλιστα, στο σημείο ο δαίμονας
και το θύμα του να μοιράζονται κοινή τροφή. Κινήσεις, πράξεις και αισθήσεις οδηγούν
στο χάδι στο γυμνό σώμα και αναπόδραστα σχεδόν στο πάθος για την ολοκλήρωση
της ερωτικής επιθυμίας. Όραση, ακοή, γεύση και αφή αποτελούν, λοιπόν, μιαν αλυσί
δα και η σειρά αυτή δεν είναι τυχαία. 0 Ιωάννης Σινάίτης μας διδάσκει ότι ένα ωραίο
πρόσωπο, το άγγιγμα του χεριού, η ευχάριστη μυρωδιά, η γλυκιά φωνή προετοιμάζουν
την εισβολή των λογισμών στην καρδιά10. Και στα ανώνυμα σχόλια που ακολουθούν
το Περί Αγνείας κεφάλαιο της Κλίμακας η ίδια σκέψη διατυπώνεται με πιο λιτό και δι
δακτικό τρόπο: η ερωτική πράξη γεννάται από την αφή, που ερεθίζεται από τις συγγε
νείς αισθήσεις της γεύσης και της όσφρησης. Πρώτος κρίκος της αλυσίδας, όμως, εί
ναι η όραση, διά της οποίας το κακό εισβάλλει στην ψυχή11.
Ως προς την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν στην όραση, αίσθηση κυρίαρχη για
την πρόσληψη του φυσικού κόσμου από τον ανθρώπινο λογισμό, το ιεραρχικό σχήμα
των αισθήσεων που διατυπώνεται στα κείμενα μας μοιάζει να ακολουθεί ορισμένες φυ
σιοκρατικές αρχές της αρχαίας παράδοσης. Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι
σχετικές χριστιανικές θεωρίες αντιμετωπίζουν την όραση με ειδικό τρόπο. Φαίνεται, δη
λαδή, ότι οι Βυζαντινοί αντιστρέφουν την έννοια του πομπού και του δέκτη, δίνουν δη
λαδή ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργοποίηση της έμφυτης προδιάθεσης και λιγότερη
στην αποκωδικοποίηση του οπτικού ερεθίσματος12 Επομένως, ο έλεγχος, ακόμη και η
πλήρης καταστολή της όρασης, στοχεύει ευθέως στον ψυχισμό —το λογισμό—, εκεί
όπου εδρεύουν οι υποδοχές των αισθητικών ερεθισμάτων. Σ' αυτό το εμβληματικό ση
μείο της γένεσης των αισθήσεων, τον οφθαλμό, πρέπει να καταπολεμηθούν και οι σε-

9. Ιωάννου (ΣιναΤτου), Κλίμαξ, Λόγος ιε'. Περί άφθαρτου έν φθαρτοΐς έκ καμάτων καί ιδρωτών,
άγνείας καί σωφροσύνης, PG 88, 881.
10. Ό.π., 897.
11. PC 88, 913.
12. Για την αρχαιοελληνική, πλατωνική θεωρία περί οράσεως, αίσθηση κυρίαρχη και για το συνδυα
σμό της με την ακοή, όπως αναλύεται στον Τίμαιο, βλ. Λ. Σπηλιόπουλος, Ή φυσιολογία της όρασης στον
Τίμαιο τοϋ Πλάτωνος, Δευκαλίων 15/2 (1997), 247-266. Στοιχεία για μια χριστιανική (και αριστοτελική) θε
ωρία περί οράσεως παρέχονται στα έργα των υπερασπιστών της λατρείας των εικόνων και ιδίως στους τρεις
Κατά Εικονομάχων Λόγους ίου Ιωάννη Δαμασκηνού (έκδ. Β. Kotter, Die Schriften des Johannes von
Damascus, τόμ. Ill, Βερολίνο - Νέα Υόρκη 1975).
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ξουαλικές παρορμήσεις. Η ολέθρια χρήση της όρασης, άλλωστε, δεν αποτελεί πάντοτε
αναγκαία προϋπόθεση για να υποταχθεί κανείς στην αμαρτία Τα ερεθίσματα που προ
έρχονται από το φυσικό κόσμο είναι, βέβαια, τα ισχυρότερα. Αλλά, «μόνο το πρώτο βή
μα προς την αγνότητα έχει πραγματοποιήσει», μας διδάσκουν τα σχόλια στην Κλίμακα
του Ιωάννη Σιναΐτη, «εκείνος που αφήνεται στους αθέλητους λογισμούς και φθάνει
στην ακούσια εκσπερμάτωση, μολονότι δεν έχει μολυνθεί από οπτικές φαντασιώσεις»13.
Η απερίσκεπτη χρήση της φυσικής όρασης επιφέρει, ωστόσο, πιο σύνθετα και
οπωσδήποτε απτά αποτελέσματα: επιτρέπει τη μορφοποίηση της φαντασίωσης και κα
θοδηγεί την αφή που ως πλησιέστερη στο σαρκικό κέλυφος απελευθερώνει τη σωμα
τική ανταπόκριση στα ερεθίσματα. Έτσι, ο Αντώνιος ο Νέος αντιμετωπίζει γενναία τον
πειρασμό, αλλά το μόνο ερέθισμα που τον προσβάλλει είναι η θέα της λυμένης γυαικείας κόμης, η οποία δεν αρκεί για να τον παρασύρει στον όλεθρο14. Ο Μακάριος,
όμως, όχι μόνο βλέπει το γυναικείο κάλυμμα κεφαλής, το υπόδημα, τα αραχνοΰφαντα
ρούχα και τα κοσμήματα, αλλά και τα αγγίζει, μεταφέροντας έτσι το λογισμό από το
περιέχον στο περιεχόμενο, από το ένδυμα στο σώμα, στο γυμνό πόδι, το γυμνό κορ
μό, τα λυτά μαλλιά. Η πράξη του προετοιμάζει το δράμα που θα ακολουθήσει: το άγ
γιγμα του χεριού, το χάδι που διεγείρει και εισάγει στην ερωτική επαφή.
Από όλες τις αισθήσεις πιο επικίνδυνη είναι η αφή, το άγγιγμα στο χέρι, στο ίδιο
μας το σώμα ή στο σώμα του άλλου, υπογραμμίζουν πάλι τα σχόλια στην Κλίμακα
«Σκέψου μόνο το θεριστή, που ρυπαίνει το γυμνό του χέρι κρατώντας το δρεπάνι και
μετά το μολύνει αγγίζοντας το χέρι και το σώμα του συντρόφου του και τέλος το δι
κό του σώμα Πώς με το ίδιο χέρι μπορεί να ακουμπήσει και τη μητέρα του»15; Οι πα
ραινέσεις του Ιωάννη απευθύνονται, βέβαια, στους νέους μοναχούς και η παρομοίω
ση του, με όλα όσα αφήνει να εννοηθούν, αφορά κατά πρώτο λόγο την αγνότητα του
χεριού που θα κρατήσει τα ιερά σκεύη.
Η ερωτική ατμόσφαιρα του θερισμού δεν είναι πρωτότυπη. Ήδη στα Έργα και τις
Ημέρες ο Ησίοδος υπομνηματίζει το πύρωμα του σώματος κάτω από το ζεστό, καλο
καιρινό ήλιο που λύνει τα γόνατα και αφήνει ανυπεράσπιστο το λογισμό στις προ
κλήσεις του έρωτα16. Ήλιος και ζέστη, καλοκαίρι, φύση και αμπέλια εξάπτουν τις αι
σθήσεις στις αρχαίες κοινωνίες, παρασύρουν όμως στον ερωτικό πόθο και τους μεσοβυζαντινούς χριστιανούς.

13. PC 88, 881.
14. Βίος Ανιωνίου ίου Νέου, έκδ. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Συλλογή παλαιστίνος καί συριακής
αγιολογίας, Pravoslavnij Palestinskij Sbornik 19/3 (1907), 207, §27, στίχοι 24-29.
15. PG 88, 889 και Σχόλια, ό.π., 913.
16. 'Έργα και ήμέραι, 582-596. Βλ. τα σχόλια του J. C. Β. Petropoulos, Heat and Lust. Hesiod's
Midsummer Festival Scene Revisited, Lanham, Maryland-London 1994.
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Μέσα στον ήλιο που ζεσταίνει το γυμνό του σώμα συναντά τον πειρασμό ο
Αντώνιος ο Νέος17. 0 συντάκτης του Βίου του Μακαρίου φροντίζει να σημειώσει με
ακρίβεια ότι ο πειρασμός εμφανίζεται στον ασκητή και τις τρεις διαδοχικές ημέρες την
ίδια ώρα, την έβδομη, όταν ο ήλιος μεσουρανεί18. 0 ήλιος του καλοκαιρινού μεσημε
ριού θολώνει το νου και του μαθητή τού Βασιλείου του Νέου, του Γρηγορίου, που εί
ναι έτοιμος να υποκύψει στα θέλγητρα της Μελιτηνής.
Ο Γρηγόριος συναντά τον ενσαρκωμένο πειρασμό το καλοκαίρι, την εποχή του
τρύγου, όταν βρίσκεται στο προάστειό του στη Ραιδεστό για να επιβλέψει τις αγροτι
κές εργασίες. Ότι η Μελιτηνή είναι μάγισσα δεν χωρεί αμφιβολία, άλλωστε τα μάγια
της είναι εκείνα που στοιχειώνουν τις νύχτες του Γρηγορίου με ερωτικά όνειρα Το
δράμα που βιώνει ο εγκρατής Γρηγόριος κορυφώνεται ένα μεσημέρι στις έρημες όχθες
του ποταμού και μόνο η έγκαιρη επίκληση του πνευματικού του πατέρα λυτρώνει το
Γρηγόριο από τον όλεθρο19.
Τα μάγια του δαίμονα της πορνείας κυριεύουν και τον αμπελουργό που φλέγεται
από πόθο για τη μοναχή της μονής Χρυσοβαλάντου. Περιφέρεται τις νύχτες έξω από
το μοναστήρι, προσπαθεί να εισδύσει για να κατασιγάσει τις σεξουαλικές του παρορ
μήσεις. Και μια νύχτα, ο δαίμονας σκοτίζει το νου του και τον πείθει ότι ζει τη φαντα
σίωση του, ότι μπαίνει στο κελλί της μοναχής, ότι τα σώματα τους περιπλέκονται και
ότι καταφέρνει να ολοκληρώσει μαζί της την ερωτική πράξη. Στην πραγματικότητα βρί
σκεται στην καλύβα του και έχει υποστεί μια κρίση δαιμονισμού20.
Ήλιος και αμπέλια, νύχτα και εναργή όνειρα: το δέκατο αιώνα ο διδακτισμός των
ερωτικών αφηγήσεων αναπτύσσεται σε τοπίο καθημερινότητας. Τα επεισόδια αποβλέ
πουν πάντα στην προειδοποίηση για τις χίλιες μορφές που παίρνει ο πειρασμός και
νουθετούν εξηγώντας τον πόνο που φέρνει η αμαρτία της σάρκας, όμως οι ήρωες δεν
παλεύουν πια με πλασματικές οπτασίες, αλλά με πραγματικά πλάσματα, πλάσματα με
σάρκα και οστά.
Αν στραφούμε προς την αφηγηματική καταγραφή των μεσοβυζαντινών ερωτικών
φαντασιώσεων, παρατηρούμε ότι η πρόκληση για την τέλεση της αμαρτίας δεν ανα
λύεται συστηματικά και, οπωσδήποτε, δεν αποτυπώνει τη σταδιακή ενεργοποίηση των
αισθήσεων. Αντίθετα, η σεξουαλική παρόρμηση αναφύεται ως απόκριση σε ένα σύ
νολο συμπεριφορών: εμφάνιση, ομιλία και κίνηση από την πλευρά του πομπού, δια
δοχική και σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση της όρασης, της αφής, της ακοής, της

17. Βίος Ανιωνίου του Νέου, ό.π., στίχος 26.
18. Vasiliev, Anecdota Graecobyzantina, 159.
19. Α. Veselovskij, Razyskanijah ν oblasti russkago duhovnago stiha, Sbornik otd. russkago jaz. i slov.
Imp. Akad Nauk 46 (1889) [Παράρτημα], 318-321.
20. J. 0. Rosenqvist, The Life of St Irene, Abbess of Chrysovalanton, Ουψάλα 1986, 66-68, §15.
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γεύσης και της όσφρησης από την πλευρά του αποδέκτη. Ερεθίσματα και αισθήσεις
συμπυκνώνονται σε μιαν αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικει
μένου του ερωτικού πόθου. 0 πειρασμός νοείται ως ενιαία δέσμη ερεθισμάτων που
αποκωδικοποιείται συνολικά Σημαίνει τούτο μιαν υποτυπώδη έστω συμφιλίωση με
την ενότητα του φυσικού κόσμου (γη, άνθρωπος, ουράνια σώματα), μέσα στην οποία
ο άνθρωπος, έστω ο χριστιανός άνθρωπος, ξαναβρίσκει τη θέση του21;
Οπωσδήποτε η μετατόπιση από το κύριο πρόσωπο της αφήγησης στους δευτε
ρεύοντες χαρακτήρες οφείλεται σε τρεις τουλάχιστον λόγους: την εξέλιξη της αγιο
λογίας ως φιλολογικού είδους, την παγίωση του ασκητικού ιδεώδους που ακολου
θούν οι άγιοι, οι οραματικές εμπειρίες των οποίων αποκαθαίρονται από ερωτικούς πει
ρασμούς, και τη διεύρυνση του κοινού που τέρπεται με τις διηγήσεις αυτές22. Στο χώ
ρο της σεξουαλικής φαντασίωσης που περιγράφουν οι μεσοβυζαντινοί Βίοι κινούνται
αποκλειστικά λαϊκοί, περισσότερο ή λιγότερο συνδεδεμένοι με τους βιογραφούμενους αγίους. Ο πιστός μαθητής και βιογράφος του Βασιλείου του Νέου, ο Γρηγόριος
φιλοδοξεί να καταγράψει με ακρίβεια τις ενδείξεις για την αγιότητα του πνευματικού
του πατέρα, ο ίδιος όμως κινείται αποκλειστικά στην καθημερινότητα, η οποία δια
σπάται μόνο από δύο διδακτικού τύπου οραματικές εμπειρίες23. Δευτερεύον πρόσωπο
στη βιογραφία του Ανδρέα Σαλού αποτελεί η ανώνυμη ευσεβής γυναίκα, στην οποία
ο μάγος Βιγρίνος προκαλεί καταιγισμό ονειρικών και ερωτικών διεγέρσεων, από τις
οποίες λυτρώνεται με τη μεσολάβηση του αγίου24. Αφηγηματικά ήσσων είναι και ο χα
ρακτήρας της ανώνυμης μοναχής στη μονή της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που ταράσ
σεται από ερωτική κρίση25. Όπου, αντίθετα, κείμενα της εποχής μνημονεύουν ευθέως

21. Η απομάκρυνση ίου ανθρώπου από ίο φυσικό κόσμο και, ιδίως, η απόρριψη της συμπαντικής
συνέχειας αποτελεί θεμελιώδη χριστιανική αντίληψη, βλ. P. Brown, The Body and Society. Men, Women
and Sexual Renunciation in Early Christianity, Λονδίνο 1989, κυρίως 432-434, 438, 442. Για μια σύντομη
ανασκόπηση των αντιλήψεων για το σώμα στους μεσοβυζαντινούς χρόνους, βλ. Evelyne Patlagean, The
Inner Life, στο P. Veyne (επιμ. έκδ.), A History of Private Life 1. From Pagan Rome to Byzantium, Harvard
1987, 617-624.
22. Χρήσιμες για το ζήτημα αυτό είναι οι επισημάνσεις και οι υποθέσεις της Αντωνίας Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1997, 30-45.
23. Ας σημειωθεί ότι η «όρασις» της Θεοδώρας περιλαμβάνει, πλην του τελωνείου για το αμάρτημα
της μοιχείας, και τελωνείο ανδρομανίας και παιδοφθορίας που στην περίπτωση της Θεοδώρας μετατρέπε
ται σε «γυναικομανίας» (έκδ. Veselovskij, 30). Είναι σαφές ότι ο/η θανών/ούσα πρέπει να επιτιμηθούν για
τις εν ζωή ομοφυλοφυλικές σχέσεις τους.
24. L Rydén, The Life of St. Andrew the FoolII, Ουψάλα 1995, 172-174, § 35· για το επεισόδιο, βλ.
επίσης Γ. Θ. Κολοφώνος, Ο μάγος Βιγρίνος και το θύμα του. Ένα επεισόδιο μαγείας από το Βίο του
Ανδρέου του διά Χριστόν σαλού, Αρχαιολογία 71 (Ιούνιος 1999), 25-30.
25. Rosenqvist, The Life of St Irene, 52-53, §13.
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την εμπλοκή του βιογραφούμενου αγίου στο αμάρτημα της σάρκας, η επίθεση του πει
ρασμού περιορίζεται στο λογισμό και πριν ακόμη περάσει στο επόμενο στάδιο, δηλα
δή τη σεξουαλική διέγερση, αντιμετωπίζεται με ριζικό τρόπο26. 0 πειρασμός της σάρ
κας μοιάζει πια ανίσχυρος να πλήξει εκείνους που από την παιδική ή τη νεανική τους
ηλικία έχουν αφιερωθεί στην πνευματική τελείωση, που έχουν, προφανώς, εγκαίρως
υποτάξει το σαρκίο τους στους κανόνες της μοναστικής διαβίωσης.
Οι ερωτικές διηγήσεις που παρεμβάλλονται στα αγιολογικά κείμενα της μεσοβυζαντινής εποχής μεταφέρουν αναμφίβολα επεισόδια καθημερινά, αφορούν και διδά
σκουν όχι πια τους νέους ασκητές και μοναχούς, αλλά τους λαϊκούς ακροατές και
αναγνώστες, που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στα δευτερεύοντα πρόσωπα που κι
νούνται περί τους αγίους ή συμμετέχουν στη λατρεία τους. Οι λόγιοι λαϊκοί και ανώ
τατοι αξιωματούχοι προχωρούν περισσότερο στη χαρτογράφηση του ερωτικού πόθου.
Πράγματι, σειρά επιστολών27 που συντάσσονται σε πρώτο πρόσωπο με λεκτική ελευ
θερία και εναργείς περιγραφές28 υποδεικνύει ότι χαράσσονται νέα όρια ανάμεσα στο
επιτρεπτό και το απαγορευμένο. Μια συστηματική ανάλυση των κειμένων μας θα οδη
γούσε, νομίζω, σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις σχετικά με την πρόσληψη και τη βίω-

26. Βλ. για παράδειγμα ίο Βίο του Γρηγορίου Δεκαπολίτου, έκδ. G. Makris, Ignatios Diakonos und
die Vita des Hl. Cregorios Dekapolites, Stuttgart - Leipzig 1997, 74, §10 (όπου ενδεχομένως ως σεξουαλι
κή παρόρμηση εκλαμβάνεται κρίση κήλης, όπως τουλάχιστον αφήνει να εννοηθεί η θεραπευτική μέθοδος
που ακολουθείται για την αντιμετώπιση του «πειρασμού»). Πρβλ. και Συνέχεια Θεοφάνη (Bonn), 159, για
τον ευνουχισμό του Μεθοδίου Κωνσταντινουπόλεως. Για το ζήτημα του εκούσιου ευνουχισμού και των
συμφραζομένων του, βλ. Kathryn Μ. Ringrose, Passing the test of sanctity: denial of sexuality and
involuntary castration, στο Liz James (επιμ. έκδ.), Desire and Denial in Byzantium, Aldershot 1999, 126.
27. Για την έλλειψη πρωτότυπου ερωτικού ποιητικού λόγου κατά το 10ο αιώνα, βλ. τις ενδιαφέρου
σες παρατηρήσεις του Μ. Lauxtermann, Ninth-century classicism and the erotic muse, στο James (επιμ.
έκδ), Desire and Denial, 161-170. Νομίζω, ωστόσο, ότι αυτή η απουσία υποδεικνύει σημαντικές —και αδι
ευκρίνιστες ακόμη— αλλαγές στη χρήση και τη λειτουργία της ποίησης γενικά την ίδια εποχή. Ό,τι διαπι
στώνεται όμως για τον έμμετρο λόγο δεν αφορά κατ' ανάγκην και τον πεζό.
28. Όπως για παράδειγμα η 17η Επιστολή του Θεόδωρου Δαφνοπάτη: J. Darrouzès - L. G. Westerink,
Théodore Daphnopatès. Correspondance, Παρίσι 1978, 169-171, πρβλ. τα σχόλια του P. Odorico, L'indicible
transgression, στο: Marie Theres Fögen (επιμ. έκδ.), Ordnung und Aufruhr im Mittelalter, Φραγκφούρτη 1995,
301-312 και ειδικότερα 308-312. Είτε πρόκειται για ρητορικό παίγνιο (όπως συμπεραίνουν οι Darrouzès Westerink, ό.π., 21) είτε για πραγματικά βιωμένη ονείρωξη, που προκαλείται από την ανάκληση ομοφυλοφι
λικού/ετεροφυλοφιλικού αντικειμένου του πόθου (όπως υποστηρίζει ο Odorico, ό.π., 308), σημασία έχει η
ελευθερία έκφρασης που επιδεικνύει ο συντάκτης αυτού του επιστολικού κειμένου. Στην ίδια κατεύθυνση θα
πρέπει να συζητηθούν και οι επιστολές που ανταλλάσσουν ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος και ο φίλος
του, Θεόδωρος Κυζίκου, και οι οποίες χαρακτηρίζονται από επιτηδευμένο ερωτικό περιεχόμενο και συχνά
τολμηρό λεξιλόγιο: J. Darrouzès, Epistoliers byzantins du Xe siècle, Παρίσι 1960, 317 κ.ε. Την επισήμανση
αυτής της σπάνιας ποιότητας αλληλογραφίας οφείλω στο συνάδελφο και φίλο κ. Η. Αναγνωστάκη.
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ση της φυσιολογίας του σώματος και των αισθήσεων, θα κατέγραψε τη μετασχηματι
σμένη αντιμετώπιση της σεξουαλικής εμπειρίας και κυρίως θα επέτρεπε τη διευκρίνιση
των δρόμων μέσα απο τους οποίους η μεσοβυζαντινή σεξουαλικότητα συνάντησε τον
έρωτα για να καταλήξει μαζί του στο ερωτικό μυθιστόρημα του δωδέκατου αιώνα.

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΟΥ 15ου ΑΙΩΝΑ

Στις 7 Ιουλίου 1446, λίγο μετά τις εννιά το πρωί, ο κρητικός Μιχάλης απο τον
Χάνδακα οδηγείται απο τις φυλακές της Βενετίας στη γειτονική μικρή πλατεία του
Αγίου Μάρκου. Εκεί, ανάμεσα στους δύο στύλους των προστατών αγίων της πόλης,
του αγίου Θεοδώρου και του αγίου Μάρκου, όπου ήταν ο τόπος εκτέλεσης των κατα
δικασμένων σε θάνατο, είχε στηθεί το ξύλινο ικρίωμα και είχε γίνει η προετοιμασία
της πυράς. Σε άθλια κατάσταση απο τα βασανιστήρια, που είχε υποστεί όσες μέρες τον
κρατούσαν για ανάκριση στη φυλακή, οδηγείται απο τους φρουρούς δέσμιος, με τη
συνηθισμένη συνοδεία των παρηγορητών μελών της «Αδελφότητας του Καλού Θα
νάτου»1, τις πένθιμες ψαλμωδίες και τους ήχους απο τις καμπάνες, ανεβαίνει με τη βία
στο ικρίωμα και υποχρεώνεται να γονατίσει για να δεχτεί την άφεση των αμαρτιών-του
απο τον ιερέα. Έπειτα αναγκάζεται να σκύψει πάνω στο χοντρό ξύλο και δέχεται το
χτύπημα απο το τσεκούρι του δήμιου. Μετά τον αποκεφαλισμό, το σώμα και το κεφάλι-του προσδένονται με αλυσσίδα σε ένα πάσσαλο πάνω στον σωρό των ξύλων και
ο δήμιος βάζει φωτιά φροντίζοντας να διατηρηθεί, ώσπου ο νεκρός να αποτεφρωθεί.
Το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί παρατηρεί χωρίς ιδιαίτερη περιέργεια, ίσως με κά
ποια θλίψη, ίσως με ικανοποίηση. Έχει συνηθίσει το θέαμα που επαναλαμβάνεται κά
θε τόσο με την ίδια μακάβρια ιεροτελεστία. Δεν είναι, άλλωστε, σπάνιες και οι περισ-

1. Πρόκειται για την Αδελφότητα (Scuola) της Santa Maria della Giustizia ή Scuola della Buona Morte,
γνωστή και ως Scuola dei Picai. Η αδελφότητα είχε συσταθεί απο το 1411 στον ναό του Αγίου Φαντίνου (San
Fantin) με σκοπό να συνοδεύει τους μελλοθανάτους στον τόπο της εκτέλεσης και να τους παρηγορεί, καθώς
επίσης να φροντίζει για την ταφή-τους. Βλ. P. G. Molmenti, La Storia di Venezia nella vita privata, έβδομη έκ
δοση, Μπέργκαμο 1927-1929, δεύτερη ανατύπωση Τεργέστη 1978, τόμ. II, 27 (και σημ. 6) και τόμ. III, 217 (σημ.
4) και 218, καθώς και την πρόσφατη μονογραφία της Chiara Traverso, La Scuola di San Fantin ο dei «Picai».
Carità e giustizia a Venezia, Βενετία 2000. Σύμφωνα με αρχειακή μαρτυρία, τα μέλη της αδελφότητας συνό
δευαν τους θανατοποινίτες με λάβαρα και αναμμένα κεριά φορώντας το χαρακτηριστικό ένδυμα της αδελφό
τητας" επιπρόσθετα η αδελφότητα κατέβαλλε τη δαπάνη για το ρούχο που φορούσαν οι μελλοθάνατοι: ...ha
per consueto acompagnar quelli meschini sententiati ala iusticia cum li dopieri et candele acese et cum li habiti,
preterea ha per consuetudine pagar quella certa tella de la qua sono essi meschini vestiti ASV (= Archivio di
Stato di Venezia), Consiglio di Dieci, Partì Miste, reg. 24, φ. 131v, 27 Φεβρουαρίου 1489 m.v. (= 1490).
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σότερες απο μία εκτελέσεις την ίδια μέρα. Το έγκλημα για το οποίο είχε κατηγορηθεί
και είχε βρεθεί ένοχος ο άνθρωπος εκείνος ήταν ο σοδομισμός.
Αυτή θα μπορούσε να είναι η περιγραφή της εκτέλεσης του καταδίκου απο αυτόπτη
μάρτυρα Το περιστατικό επιλέχθηκε τυχαία Είναι μία απο τις εκατοντάδες των ανάλογων
περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου
των Δέκα της Βενετίας2. Το μόνο ιδιαίτερο είναι ότι ο κατάδικος ήταν Έλληνας3.
*
Στη διάρκεια του 15ου αιώνα το φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά συχνό και οι
σχετικές μαρτυρίες είναι άφθονες4. Όπως διαπιστώνεται απο την έρευνα των πρακτικών
του Συμβουλίου των Δέκα της Βενετίας, που αποτελούν κύρια πηγή για τη διερεύνηση
του θέματος, την πλειονότητα των κατηγορουμένων την αποτελούσαν Βενετοί. Ωστό
σο, αναφέρονται και πολλές περιπτώσεις ξένων και απο αυτούς όχι λίγοι ήταν Έλλη
νες. Ως προς την κοινωνική-τους προέλευση κατονομάζονται ευγενείς, κληρικοί, δη
μόσιοι λειτουργοί, επαγγελματίες, χειρώνακτες, υπηρέτες και δούλοι. Ποικίλες ήταν και
οι ηλικίες των κατηγορουμένων. Όσοι ασχολήθηκαν με τη μελέτη του θέματος5 ταυτί
ζοντας την πρακτική αυτή με την ερωτική επικοινωνία μεταξύ ανδρών κάνουν λόγο για
ποινικοποίηση κατά κύριο λόγο της ομοφυλόφιλης μεταξύ ανδρών σχέσης. Όμως,
όπως προκύπτει απο τη διερεύνηση των σχετικών μαρτυριών, το πρόβλημα είναι ευρύ
τερο και έγκειται στην παρέκκλιση απο την «κατά φύση» γενετήσια πρακτική, ανεξάρ-

2. Για πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να ανεύρω τέιοιες μαρτυρίες και να παρακολουθήσω την εξέ
λιξη και την τραγική κατάληξη σχετικών περιπτώσεων κατά τη συστηματική διερεύνηση των πρακτικών του
Συμβουλίου των Δέκα που πραγματοποίησα στο πλαίσιο των ερευνών-μου στα Κρατικά Αρχεία της Βενε
τίας στη δεκαετία του '60. Τα τελευταία χρόνια μου δόθηκε η δυνατότητα να ασχοληθώ ειδικά με το θέμα
ως φιλοξενούμενος του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας· θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του
Ινστιτούτου καθηγήτρια κυρία Χρύσα Μαλτέζου για την παροχή της φιλοξενίας, καθώς και την ιστορικό και
βιβλιοθηκάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου κυρία Δέσποινα Βλάσση για την πρόθυμη πάντα ανταπόκριση
στις βιβλιογραφικές αναζητήσεις-μου.
3. Η καταδικαστική σε βάρος-του απόφαση με ημερομηνία 6 Ιουλίου 1446 έχει καταχωριστεί στο
ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 13, φ. 36r: Contra Michaelem de Candida sodomitam. Cras, post
nonam, ducatur in medio duarum columnarum et ibi amputetur sibi caput et postea subito comburatur
corpus et caput eius, ita ut in pulverem convertatur.
4. Σχετικά με την κοινωνιολογική ερμηνεία της διάδοσης του φαινομένου στη Βενετία, βλ. G. Martini,
// «vitio nefando» nella Venezia del Seicento. Aspetti sociali e repressione di giustizia, Ρώμη 1988, 18 κ.ε.
5. E. Pavan, Police de mœurs, société et politique à Venise à la fin du Moyen Age, Revue Historique
264 (1980), 241-288' P. Labalme, Sodomy and Venetian Justice in the Renaissance, Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis. Revue d'Histoire du Droit. The Legal History Review 52 (1984), 217-254' G. Ruggiero,
/ confini dell'Eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, ιταλική μετάφραση Giovanna
Covi, Βενετία 1988, 181-240.- Πρβλ. επίσης M. J. Rocke, Il controllo dell'omossessualità a Firenze nel XV
secolo: gli Ufficiali di Notte, Quaderni Storici, nuova serie, 66/3 (Δεκέμβριος 1987), 701-702.
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τητα αν οι ερωτικοί σύντροφοι είναι ομόφυλοι ή ετερόφυλοι. Πράγματι μαρτυρούνται
και περιπτώσεις σοδομισμού γυναικών, που υπόκεινται και αυτές στις κυρώσεις του νό
μου, εάν αποδεικνυόταν η ενοχή της εκούσιας συμμετοχής. Υπόλογες απέναντι στον
νόμο είναι και οι πόρνες που δέχονται την «πάρα φύση» ερωτική πράξη. Αντίθετα, οι
γυναίκες που απέδειξαν ότι η πράξη έγινε χωρίς τη δική τους συγκατάθεση, απαλλάσ
σονταν απο τις συνέπειες του νόμου. Οπωσδήποτε, η μεγαλύτερη συχνότητα των ομο
φυλοφιλικών περιπτώσεων που παρατηρείται είναι φαινομενική και οφείλεται στην
απλή διαδικασία της αποκάλυψης ενός κοινωνικού σκανδάλου σε αντίθεση με την κά
λυψη που παρείχε στην τυχόν παρέκκλιση η σχέση μεταξύ ετερόφυλων.
Οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί αναφέρονται σε ποικίλες σχέσεις και
ενέργειες. Έχουν καταγραφεί πράξεις μεταξύ ομοφύλων ή ετερόφυλων ενηλίκων,
πράξεις μεταξύ ομοφύλων ανηλίκων, ενέργειες ενηλίκων σε βάρος ανηλίκων αγο
ριών ή κοριτσιών, πράξεις συμπτωματικές ή κατά συρροή, πράξεις με τη συγκατάθε
ση και των δύο συντρόφων αλλά επίσης και περιπτώσεις προσβολής και βίαιης επί
θεσης κατά ανηλίκου, βιασμοί γυναικών, καθώς και εγκληματικές πράξεις βιασμού,
συχνά απο περισσότερα άτομα, σε βάρος παιδιών, ακόμη και εγκληματικές ενέργει
ες λόγω αντιζηλίας.
Στις σχετικές εγγραφές στα πρακτικά του Συμβουλίου των Δέκα της Βενετίας η πρά
ξη του σοδομισμού προσδιορίζεται με τους όρους sodomia, sodomitium ( sodomicium) ή
actus subdomitii6 (ή sodomiae) και χαρακτηρίζεται ως peccatum7, Vitium ( vicium)s και αρ
γότερα ως crimen9 αλλά και {acinus, έννοιες που συχνά συνοδεύονται απο επίθετα δη
λωτικά του κοινωνικού αποτροπιασμού {abhominabiles et scelestissimi actus sodomie10,
abhominabile peccatum11, terribile et abhominabile peccatum12, abhominabile et maledictum peccatum13, sceleratum peccatum14, terribile Vitium15, abhominabile vicium16,

6. Σημειώνω στο εξής ενδεικτικά: ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 12, φ. 128v, 13 Απριλί
ου 1443.
7. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 9, φ. 22r-v, 23 Ιανουαρίου 1408 m. v. (= 1409).
8. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 9, φ. 183v, 11 Μαΐου 1418 και reg. 16, φ. 45r, 30 Ιουλί
ου 1460.
9. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 12., φ. 113v, 1 Αυγούστου 1442 και 150r, 4 Μαρτίου
1444.
10. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 16, φ. 61r, 26 Μαρτίου 1461.
11. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 9, φ. 27r, 23 Ιανουαρίου 1408 m.v. (= 1409).
12. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 15, φ. 173v, 12 Μαρτίου 1459.
13. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 16, φ. 62r, 8 Απριλίου 1461.
14. Ό.π., φ 44ν (26 Ιουλίου 1460).
15. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 13, φ. 189v, 31 Ιουλίου 1450.
16. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 15, φ. 54v, 16 Μαΐου 1455.

234

Ν. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

abhominandum vicium17, vicium maledictum18, detestandum vicium19, scelleratissimum
vicium20, vicium nefarium21, turpe vitium/vicium22, turpe crimen23, scelestum facinus24
sceleratum facinus25). Ο ένοχος χαρακτηρίζεται με τον γενικό όρο sodomita (ή sub
domita) και προσδιορίζεται ως agens ή patiens κατά περίπτωση26. Η εκδίκαση μιας
υπόθεσης στηριζόταν στην καταγγελία του παθόντος ή τρίτων. Οι κατηγορούμενοι
αναζητούνταν και συλλαμβάνονταν απο τα αρμόδια όργανα27 ή σε περίπτωση που δεν
ανευρίσκονταν καλούνταν με δημόσια αναγγελία28 να παρουσιαστούν σε τακτή προ
θεσμία στο Συμβούλιο των Δέκα για να απολογηθούν με ένορκη κατάθεση και εφό
σον δεν παρουσιάζονταν η υπόθεση εκδικαζόταν ερήμην-τους. Όσοι παρουσιάζο
νταν αλλά δεν ομολογούσαν ή εάν όσα κατέθεταν δεν ανταποκρίνονταν απόλυτα στις
ενδείξεις που υπήρχαν παραπέμπονταν σε τακτική ανάκριση με βασανιστήρια. Αρμό
δια και υπεύθυνα όργανα για τη διεξαγωγή των ανακρίσεων ήταν αρχικά οι Offitiales
ή Domini de Node, αστυνομική αρχή με σχετικά ευρεία δικαιοδοσία29. Ωστόσο, το
17. Ό.π., φ. 149Γ, 22 Μαριίου 1458.
18. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 16, φ. 54v, 11 Δεκεμβρίου 1460.
19. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 19, 76v, 5 Νοεμβρίου 1477.
20. Ό.π., φ. 62v, 30 Ιουλίου 1477.
21. Ό.π., φ. 77r, 5 Νοεμβρίου 1477.
22. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 16, φ. 180r, 28 Νοεμβρίου 1464 και reg. 17, φ. lOOv,
30 Ιουνίου 1468.
23. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 16, φ. 180r, 28 Νοεμβρίου 1464 και reg. 18, φ. 189r, 7
Δεκεμβρίου 1475 και φ. 190r, 7 Δεκεμβρίου 1475, reg. 19, φ. 68ν, 19 Σεπτεμβρίου 1477.
24. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 13, φ. 37v, 13 Ιουλίου 1446.
25. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 19, φ. 76v, 5 Νοεμβρίου 1477. Απαντούν επίσης δια
τυπώσεις έμμεσης αναφοράς, όπως scelerata materia (ό.π., reg. 13, φ. 189ν, 31 Ιουλίου 1450), horribilis
excessus και sceleratissimus casus [ό.π., reg. 15, φ. 169ν, 30 Ιανουαρίου 1458 m.ν. [= 1459]), abhominabilis
actus (ό.π., reg. 16, φ. 44r, 21 Ιουλίου 1460), scelestissimus et abhominabilis casus Deo et mundo displicibilis(ó.n., reg. 16, φ. 73r, 1 Σεπτεμβρίου 1462), turpe effectum (ό.π., reg. 17, φ. 147v, 28 Αυγούστου 1470).
26. Η διάκριση αυτή διατυπώνεται σχετικά όψιμα Ο χαρακτηρισμός agens απαντάται απο το 1444 ( ASV,
Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 12, φ. 166r), ενώ ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός patiens χρησιμοποιείται πρώ
ιμα το 1407 (Ó.77., reg. 8, φ. 145r) και τακτικά απο το 1442 (ό.π., φ. lOlr και 113ν). Σε πράξη της 3 Φεβρουαρί
ου 1444 m.v. (= 1445) αναφέρεται η περίπτωση του κληρικού Ανδρέα Ursino που κρατείται ως ένοχος παθητι
κής συνεργείας, pro patiente in aimine sodomie (ό.π, φ. 171v). Πρβλ. Ruggiero, ό.π, 203-204 και σημ. 61.
27. Σε καταχώριση της 28 Φεβρουαρίου 1458 m.v. (= 1459) αναφέρονται οι capitanei Rivoalti ως
υπεύθυνοι για τη σύλληψη των υπόπτων. ASV, Consiglio di Dieci, Parti Miste, reg. 15, φ. 171v.
28. Όπως δηλώνεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου των Δέκα η αναγγελία γινόταν στο
Ριάλτο, στο κεντρικότερο και περισσότερο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Εκεί αναγγέλλονταν και οι
καταδικαστικές αποφάσεις ( vocetur Ι vocentur ή proclamabuntur in scalis nostris ή in scalis Rivoalti}.
29. Oi Domini de Nocte (ιταλικά Signori di Notte) επαγρυπνούσαν για την εξασφάλιση της νυκτερι
νής ησυχίας και ασφάλειας των πολιτών, την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος και την τιμωρία
των ενόχων. Βλ. Molmenti, ό.π., τόμ. Ι, 97 κ.ε.
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έργο-τους δεν είχε την αποτελεσματικότητα που αναμενόταν. Το Συμβούλιο των Δέ
κα δεν δίστασε να τους κατηγορήσει για ανεπάρκεια και μεροληψία30 και τελικά θεω
ρώντας ότι ήταν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να παρου
σιάζει έξαρση το φαινόμενο της σοδομίας στη Βενετία, τους απαγόρευσε (1418) την
απόλυση κατηγορουμένων χωρίς την έγκριση του ίδιου του Συμβουλίου των Δέκα31
και στη συνέχεια προχώρησε στη συγκρότηση ειδικής ανακριτικής επιτροπής, του
«Κολλεγίου για τους σοδομίτες» {Collegium sodomitarum), που αναλάμβανε να διε
ξαγάγει στο εξής τις σχετικές ανακρίσεις με τη συνηθισμένη μέθοδο των βασανιστη
ρίων32 ή όποιον άλλο τρόπο έκρινε αποτελεσματικό33. Βέβαια, η συνήθης υπόδειξη
του Συμβουλίου των Δέκα προς το «Κολλέγιο» ήταν να εξαντληθεί κάθε δυνατή περί
πτωση βασανισμού34, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόσπαση ομολογίας. Ωστόσο,

30. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 22r-v, 23 Ιανουαρίου 1408 m. v. (= 1409). Πρβλ.
Ruggiero, ό.π., 221.
31. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 179r.-BÄ. και όσα σχετικά αναφέρονται απο τον
Ruggiero, ό.π., 210 κ.ε.
32. Με τη σύσταση της επιτροπής αυτής το Συμβούλιο των Δέκα επιδίωκε την οριστική καταστολή
του φαινομένου στη Βενετία (...ut vicium sodomicii in hac civitate nostra cesset...). Το «Κολλέγιο για τους
σοδομίτες» απαρτιζόταν απο τέσσερα καθορισμένα μέλη με μηνιαία θητεία που εκλέγονταν στην αρχή κά
θε μήνα απο τις κεφαλές (capita) του Συμβουλίου των Δέκα Το Κολλέγιο είχε δικαίωμα να συλλαμβάνει,
να προφυλακίζει, να ανακρίνει και να βασανίζει για εξακρίβωση της αλήθειας υπόπτους για το παράπτωμα
της σοδομίας (Et possit etiam dictum collegium per viam inquisitionis capi et detineri facere omnes illos qui
eis videbuntur occasione peccati predicti et dictos tales examinandi et tortmentandi... : ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 183v-184r, 11 Μαΐου 1418). Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 222-223' Martini, ό.π., 2426. Ανάλογη τετραμελής ανακριτική επιτροπή (Collegium), με την ίδια σύνθεση και τη δικαιοδοσία υποβο
λής του ανακρινομένου σε βασανιστήρια (...cum übertäte tormentandi... pro habendo libertatem...) αναφέ
ρεται ήδη στην απόφαση του Συμβουλίου των Δέκα της 22 Ιανουαρίου 1409 m.ν. (= 1410), με την οποία
παραπέμπεται σε ανάκριση ένοχος φόνου για υπόθεση σοδομίας. Σε νεότερη απόφαση, της 26 Ιανουαρί
ου 1409 m.ν. (= 1410), ορίζεται η σύσταση και η σύνθεση της επιτροπής αυτής. ASV, Consiglio dei Dieci,
Parti miste, reg. 9, φ. 46r και 46v αντίστοιχα. Κατά το πρότυπο της επιτροπής αυτής, φαίνεται ότι συγκρο
τήθηκε το 1418 το Collegium sodomitarum. Σχετικά με τη λειτουργία του «Κολλεγίου», βλ. όσα αναφέρει
ο Martini, ό.π., 34.
33. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση στην περίπτωση της παραπομπής κατηγορουμένου στο Κολ
λέγιο για κατ' αντιπαράθεση με τους συνενόχους-του εξέταση ...et ab eo exquirat veritatem per viam
tormentorum et aliter sicut videbitur dicto collegio... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 44r,
21 Ιουλίου 1460 και σε άλλη περίπτωση ...per viam tormentorum et aliter... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti
miste, reg. 16, φ. 63v, 6 Μαΐου 1461.
34. Οι σχετικές διατυπώσεις είναι ιδιαίτερα εύγλωττες: ...per omnem viam et modum possibilem
tormentorum... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 61r, 26 Μαρτίου 1461, ...per omnem viam
tormentorum possibilem... : ASV, ό.π., φ. 62r, 8 Απριλίου 1461, ...per viam omnis generis tormentorum
pro habenda ventate... : ASV, ό.π., φ. 150v, 15 Φεβρουαρίου 1463 m.v. (= 1464).
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πρέπει να σημειωθεί, ότι η δικαιοδοσία του «Κολλεγίου» περιοριζόταν μόνο σε περι
πτώσεις που ο υπόδικος βρισκόταν στη Βενετία35. Το Συμβούλιο των Δέκα κρίνοντας
αναγκαία τη φροντίδα για την εξάλειψη του φαινομένου απο τη Βενετία με ψήφισμα της
20 Φεβρουαρίου 1432 πήρε μέτρα για την καλή οργάνωση και λειτουργία του «Κολλε
γίου» και αποφάσισε την εντατικοποίηση της δραστηριότητάς-του36. Σε όλο το διάστη
μα των ανακρίσεων και μέχρι τον οριστικό τερματισμό της υπόθεσης, που η εκδίκασήτης μπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ο κατηγορούμενος παρέμενε φυλακισμένος.
Παράλληλα με τη θεσμοθέτηση των μέτρων αυτών για την καταστολή του φαινο
μένου στη Βενετία, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθεί πρόνοια για την καταπολέμηση του
προβλήματος στα βενετικά πλοία, όπου εμφανιζόταν με προκλητική συχνότητα. Με βά
ση, μάλιστα, το σκεπτικό ότι, εφόσον τα πλοία βρίσκονταν έξω απο τον χώρο της βενε
τικής επικράτειας, δεν υπόκεινταν στη δικαιοδοσία των βενετικών διωκτικών αρχών, οι
ναυτικοί εύκολα ξέφευγαν απο την επιβολή των κυρώσεων του νόμου. Με την πρόθεση
να ξεκαθαρίσει οριστικά αυτό το θολό νομικό πλαίσιο το Συμβούλιο των Δέκα αποφά
σισε να διευρύνει το πεδίο δικαιοδοσίας-του και στα βενετικά πλοία. Με το ψήφισμα της
31 Ιουλίου 1420 ορίζεται ότι, όπως διώκονται στη Βενετία όσοι διαπράττουν αυτό το
ανόμημα, με όμοιο τρόπο πρέπει να επιδιωχθεί το ξερρίζωμά-του απο τα βενετικά πλοία,
«πάνω στα οποία πάρα πολύ διαπράττεται με όχι μικρή δυσφήμιση δική-μας και φανερό
κίνδυνο όσων ταξιδεύουν με αυτά, έτσι που απορεί κανείς πώς δεν βυθίζονται απο τη
θεϊκή κρίση». Όσοι, λοιπόν, διέπρατταν αυτό το ανόμημα έπρεπε να τιμωρούνται σαν να
το είχαν διαπράξει στη Βενετία, ενώ εκείνοι που θα τους κατέδιδαν θα αμείβονταν με το
ποσό των 500 λιρών. Τονίζεται, μάλιστα, ότι οι κυβερνήτες των πλοίων δεν έχαναν το
δικαίωμα να προβαίνουν οι ίδιοι στην τιμωρία των ενόχων και μόνο εάν εκείνοι δεν εί
χαν επιβάλει τη δικαιοσύνη οι ένοχοι θα τιμωρούνταν στη Βενετία. Όμοια και οι κυβερ
νήτες των βενετικών εμπορικών σκαφών όφειλαν να παραδίδουν τους τυχόν ενόχους
στον διοικητή της πρώτης βενετικής κτήσης, όπου θα προσέγγιζαν, ώστε αυτός να τους
αποστείλει στη Βενετία με το πρώτο πλοίο, έχοντας ο κυβερνήτης αυτού του πλοίου την
υποχρέωση να τους μεταφέρει και να τους παραδώσει στις Αρχές37.

35. Cum non appareat, quod sit in liberiate Collegi! deputati contra subdomitas factiendi, retinendi,
nee examinandi aliquem extra Venetian ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 77r, 24 Δεκεμ
βρίου 1424.
36. Cum sit necessarium providere quod vicium sodomita non solum non committatur sed omnino
extirparetur de hac nostra civitate, quia omnibus notum est quantum est orribile peccatum et ad hoc tacere
provisiones débitas... ut Collegium deputatum contra sodomitas continue sit in ordine et ut possit fieri illud
quod sit cum honore Dei et bono nostre rei publice... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 34r,
20 Φεβρουαρίου 1431 m.v. (= 1432).
37. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 29v, 31 Ιουλίου 1420. Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 223.
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Κατά την ανακριτική διαδικασία, που γινόταν in camera tormenti, προσάγονταν
μάρτυρες κατηγορίας και τυχόν ενοχοποιητικά στοιχεία. Συχνά ως μάρτυρες κατηγο
ρίας παρουσιάζονταν οι παθόντες, ενώ ο ανακρινόμενος κάτω απο την πίεση των ανα
κριτικών μεθόδων προέβαινε σε αποκαλύψεις συνεργών και άλλων ατόμων που βα
ρύνονταν με ανάλογη συμπεριφορά38. Σε περίπτωση που αποδεικνυόταν η αθωότητα
του ο κατηγορούμενος απαλλασσόταν απο τη συγκεκριμένη ενοχή και απολυόταν39.

38. Κατά την ανάκριση του Ανδρέα Nigro απο το Collegium sodomitarum (21 Ιουλίου 1460) διαπι
στώθηκε ότι ήταν ύποπτος για διάπραξη σοδομίας κατά συρροή και αποφασίστηκε να ανακριθεί και πάλι
ώστε να μαρτυρήσει και άλλους συνεργούς-του. Στην κατάθεσή-του ο Nigro κατονόμασε αρχικά επτά πα
θητικούς, ανάμεσά-τους και τρεις ευγενείς Βενετούς, που όλοι κλήθηκαν να παρουσιαστούν στις κεφαλές
του Συμβουλίου των Δέκα για προκαταρκτική ανάκριση- ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ.
44r, 21 Ιουλίου 1460 και φ. 44ν, 26 Ιουλίου 1460 (se presentare coram capitibus huius Consilii ad
declarandum ea que ipsa capita ab eis intelligere volunt...). Σε άλλη πράξη με την ίδια ημερομηνία αναφέ
ρεται ότι ο Nigro κατονόμασε στην κατάθεσή-του πολλούς ενεργητικούς και παθητικούς που, ωστόσο, δεν
παρουσιάζονταν στο Συμβούλιο των Δέκα, όπως όφειλαν, περιμένοντας να εκτελεστεί ο Nigro, ώστε να μη
υπάρξει η ενοχοποιητική μαρτυρία-του γι' αυτούς' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 45r, 26
Ιουλίου 1460. Πραγματικά ο Ανδρέας Nigro, αφού ομολόγησε, ορίστηκε να εκτελεστεί στις 7 Αυγούστου
(ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 45v, 4 Αυγούστου 1460) και στη συνέχεια το Συμβούλιο
των Δέκα ασχολήθηκε με την εκδίκαση των υποθέσεων των υπόλοιπων ενόχων και όσων στο μεταξύ κα
ταγγέλλονταν απο εκείνους. Συνολικά ενοχοποιήθηκαν είκοσι πρόσωπα που —με εξαίρεση τον Nigro—κα
ταδικάστηκαν ερήμην.- Αναφέρεται, επίσης, η περίπτωση κληρικού παθητικού που κατονόμασε έξη πρό
σωπα, τα οποία κλήθηκαν απο το Συμβούλιο των Δέκα να παρουσιαστούν μέσα σε οκτώ ημέρες ad
excusandum se de vicio sodomie : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 164r, 22 Αυγούστου
1464. Τελικά για την ίδια περίπτωση ενοχοποιήθηκαν δώδεκα πρόσωπα που αναφέρονται ονομαστικά και
καλούνται να παρουσιαστούν στις κεφαλές του Συμβουλίου των Δέκα' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti
miste, reg. 16, φ. 164v, 25 Αυγούστου 1464.- Ένας ανήλικος παθητικός, ο Ιωάννης Straçarolus, κατονό
μασε τρεις κληρικούς, που παραπέμφθηκαν στον πατριάρχη της Βενετίας και έξη λαϊκούς, που κλήθηκαν
απο το Συμβούλιο των Δέκα σε απολογία' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 207r, 5 Ιουλί
ου 1465.- Ένας άλλος ανήλικος, ο Ιάκωβος Raguseus, που είχε ένοχη σχέση με τον Αντώνιο a Fantasiis in
iliius apothecam post cortinam, καταγγέλλει ότι μαζί-τους βρισκόταν και ένας άλλος νέος που δεν ήξερε
το όνομά-του αλλά τον γνώριζε καλά Όταν συνέλαβαν τον Αντώνιο, αυτός κατονόμασε ως συνεργό τον
Zilbertum, που ήταν νοτάριος και υπηρετούσε ως coadiutor στην Quarantia Criminal. Ο Zilbertus διέφυγε
τη σύλληψη και καταδικάστηκε ερήμην σε εξορία- ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 156v,
30 Ιανουαρίου και φ. 159r, 14 Φεβρουαρίου 1470 m.ν. (= 1471).
39. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση των αθωωτικών αποφάσεων. Ο Λουκάς de Putreo, που ήταν
φυλακισμένος έχοντας κατηγορηθεί για σοδομία, απαλλάσσεται και αποφυλακίζεται' retentus in carceribus
pro crimine subdomitii, qui per omnes deputatos ad Collegium habitus est pro expedito ab ipso Collegio de
oppositione dicti criminis, relaxetur et liberatur de carceribus pro nunc : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti
miste, reg. 10, φ. 33r, 26 Φεβρουαρίου 1420 m.ν. (= 1421).- Ο Νικόλαος Barbitonsor, που κατηγορήθηκε,
αφού ανακρίθηκε με βασανισμό, κρίθηκε αθώος και απολύεται- inculpatus de aimine subdomitii, cum per
examinationem et inquisitionem factam contra eum per torturam videatur innocens, vadit pars quod ipse
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Εάν, παρά τα βασανιστήρια, δεν ομολογούσε, απολυόταν με επιφυλάξεις {relaxetur de
presenti de carceribus, relaxetur pro nunc de carceribus, relaxetur de carceribus tantum
pro nunc)'10. Το ίδιο συνέβαινε και στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η προσαγω
γή μαρτύρων ή δεν υπήρχαν επαρκή ενοχοποιητικά στοιχεία. Αναφέρεται για παρά
δειγμα η περίπτωση ενός Έλληνα, του Μιχάλη απο την Κρήτη {Michael de Creta), που
ήταν φυλακισμένος έχοντας κατηγορηθεί ότι είχε διαπράξει το παράπτωμα της σοδομίας {comisisse sodomitium) στο πλοίο του Βενετού Αλοΐσιου Longo τη χρονιά που
είχε συμβεί η άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους Τούρκους {ilio anno quo
civitas Constantinopolis perdita fuit)' η απαλλακτική απόφαση του Συμβουλίου των
Δέκα στηρίχτηκε στο γεγονός ότι δεν είχε ανευρεθεί ο παθών και δεν υπήρχε το έγ
γραφο της ομολογίας-του, που είχε συνταχθεί πάνω στο πλοίο, ούτε ήταν δυνατό να
ανευρεθούν, επειδή ο κυβερνήτης του πλοίου είχε στο μεταξύ πεθάνει41. Μετά την

Nicolaus relaxetur quantum pro nunc. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 33r, 30 Ιανουαρίου
1431 m.v. (= 1432).- Ο Ιάκωβος Fathinus, αφού βασανίστηκε, δεν βρέθηκε ένοχος και απαλλάσσεται'
acusatus pro sodomita et tormentatus, cum non fuerit repertus culpabilis, relaxetur quantum pro nunc.
ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 30v, 3 Φεβρουαρίου 1450 m.v. (= 1451).- Τρεις μισθο
φόροι ( Thomas et Algisius et Scaramuza, stipendiarli), που είχαν κατηγορηθεί για παραπλάνηση ανηλίκων,
απαλλάχθηκαν επειδή δεν βρέθηκαν ένοχοι' cum non rccipiantur culpabiles eius vidi de quo inculpabantur,
relaxerunt ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 32v, 22 Φεβρουαρίου 1450 m.v. (= 1451).Απολύονται ο Ματθαίος de Pisis, inculpatus de sodomia, repertus innocens, ο Αναστάσιος Tintor, exa
minais et non repertus culpabilis, και ο Δημήτριος de Mello, examinatus per Collegium non repertus
culpabilis relaxetur de carceribus quantum pro nunc. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 58r, 9
Ιουνίου 1451.- Ο Έλληνας Γεώργιος inculpatus de vicio sodomicii et retentus et non repertus in culpa
relaxetur de carceribus quantum pro nunc. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 67ν, 8 Αυγού
στου 1455.- Ύποπτος για διάπραξη σοδομίας ο Θαδδαίος de le Forze απολύεται επειδή δεν αποδείχτηκε η
ενοχή-του: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 63v, 6 Μαΐου 1461.- Για τον ίδιο λόγο απαλ
λάσσονται οι Χριστόφορος Masser, Ματθαίος Martini και Αβραάμ Petri που είχαν κατηγορηθεί για σοδομία: ASV, ό.π., φ. 108r, 18 Αυγούστου 1462.- Επίσης απαλλάσσεται ο Αντώνιος Bono, που είχε κατηγορη
θεί απο τη σύζυγό-του ότι είχε διαπράξει μαζί-της σοδομία: ASV, ό.π., φ. 158r, 30 Μαΐου 1464.- Ο Μάρκος
Fachinus, που είχε φυλακιστεί ως ύποπτος, αποφυλακίζεται, επειδή αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αυτός ο ένο
χος· quia repertus fuit non esse hominem qui commiserit vitium: ASV, ό.π., φ. 180r, 28 Νοεμβρίου 1464.
40. Αναφέρω ενδεικτικά τις περιπτώσεις του Νικολάου Ançelini και του Αλοΰσιου Moranzono' ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 49v, 27 Αυγούστου 1460: Quod Nicolaus Ançelini accusatus de
sodomia, non confessus, relaxetur pro nunc de carceribus και Quod Aloisius Moranzono accusatus de
sodomia, non confessus, pro nunc de carceribus relaxetur.
41. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 42v, 3 Ιουνίου 1460: Quod iste Michael de Creta
carceratus eo quod, sicut tectum, est accusatus fuit commisisse sodomitium in navi quondam Aloisii Longo,
ilio anno quo civitas Constantinopolis perdita fuit, attento tempore quo stetit carceratus et quodpatiens non
invenitur, nee scripture sue confessionis in navi accepte non habentur nee haben possunt, quia patronus
mortuus est, auetoritate huius Consilii licentietur de carcere quantum pro nunc.
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ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, οριζόταν η ημέρα της δίκης που διεξαγόταν
στο Συμβούλιο των Δέκα42. Εάν πάλι παρά την ανακριτική διαδικασία η υπόθεση δεν
είχε διαλευκανθεί ολότελα και εξακολουθούσε να εκκρεμεί υποψία σε βάρος του κα
τηγορουμένου, τότε η υπόθεση παραπεμπόταν και πάλι στο Κολλέγιο για συνέχιση
της διαδικασίας43 ή σε άλλες περιπτώσεις του επιβαλλόταν ποινή φυλάκισης που μπο
ρούσε να φτάσει και τα τέσσερα χρόνια. Και αν στο μεταξύ προέκυπταν νεότερα στοι
χεία γινόταν αναψηλάφηση της υπόθεσης. Φυσικά, σε περίπτωση που τα ενοχοποιη
τικά στοιχεία δεν ήταν ανατρέψιμα και, παρά την άρνηση του κατηγορούμενου να
ομολογήσει, αποδεικνυόταν η ενοχή-του, τότε καταδικαζόταν44.

42. ΒΑ. και Molmenti, ό.π., τόμ. Ι, 100.
43. Ο Ιωάννης Gaieta παραπέμπεται κατ' επανάληψη για νέες ανακρίσεις· ASV, Consiglio dei Dieci,
Parti miste, reg. 9, φ. 189v, 3 Αυγούστου και φ. 190r, 11 Αυγούστου 1418.- Επίσης ο Νικόλαος de Vanni,
επειδή δεν είχε σαφηνιστεί η υπόθεσή-του, προτείνεται να επιστρέψει σιο Collegium για να εξεταστούν
πρόσθετοι μάρτυρες' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 17r, 7 Σεπτεμβρίου 1419.- Ο κατη
γορούμενος Φραγκίσκος de Senis παραπέμπεται και πάλι στο Collegium για να ομολογήσει όλη την αλή
θεια· iterato revertatur in Collegio et iterato examinetur pro habendo integre ab eo totam veritatem: ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 34v, 27 Φεβρουαρίου 1431 m.v. (= 1432).- To ίδιο συμβαίνει
και στην περίπτωση του Γεώργιου Δρακοντόπουλου (Dragondopoli) ano την Κρήτη επειδή η υπόθεσή-του
δεν έχει διευκρινιστεί (non est bene purgatum): ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 13r, 30
Απριλίου 1438.- Ο Έλληνας Μανόλης ανακρίνεται και πάλι με βασανισμό ώστε να του αποσπάσουν την
αλήθεια· Quod Collegium redeat in cameram et cum tormentis fatiat omnem experientiam habendi
veritatem ab eo : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 87r, 28 Φεβρουαρίου 1455 m.v. (=
1456).- Πολλές άλλες ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταχωριστεί στα πρακτικά του Συμβουλίου των Δέκα
με την ίδια αιτιολογία: quia factum non est bene purgatum ή quia casus est male purgatus.
44. Οι ποινές που επιβάλλονταν ήταν ποικίλες. Ο Αντώνιος ano τα Χανιά (de la Canea) καταδικά
στηκε σε ισόβια απομόνωση: confinetur in carcere cisterna solus, itaque ibi finiat vitam suanr ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 73r, 15 Σεπτεμβρίου 1451.- Ο Νικόλαος de Jadra, barbitonsor,
εξορίζεται' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 82r, 28 Ιανουαρίου 1455 m.v. (= 1456).- Ο
Έλληνας Μανόλης (Manoliusgrecus sodomita, non confessus) καταδικάζεται τελεσίδικα σε ισόβια κάθειρ
ξη. Η σχετική απόφαση είναι ανέκκλητη' Quod iste Manoli ponatur in uno ex fortioribus carceribus in quo
finiat vitan suam et non possit sibi fieri gratia, donum, remissio, recompensatio nec aliqua declaratio, sub
pena ducatorum mille pro quolibet ponente vel consentiente partem vel gratiam in contrarium: ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 87v, 3 Μαρτίου 1456.- Επίσης καταδικάζονται σε δεκαετή εξο
ρία ο Βίκτωρ Coradini (ό.π., φ. 137ν, 7 Σεπτεμβρίου 1457), ο Martinellus Iohanni Martini (ό.π., φ. 145r, 19
Ιανουαρίου 1457 m. ν. [= 1458]), ενώ επιβάλλεται η ποινή της εξορίας και στον Έλληνα Λάζαρο sodomitan
non confessum (ό.π., φ. 147ν, 8 Μαρτίου 1458).- Δύο ακόμη κατηγορούμενοι που δεν ομολόγησαν την
ενοχή-τους καταδικάστηκαν σε τετραετή κάθειρξη και εξορία (ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17,
φ. 64v, 10 Μαΐου 1467), ενώ σε ένα τρίτο επιβάλλεται ισόβια εξορία (ό.π., φ. 67r, 3 Ιουνίου 1467).- Αυ
στηρότερη ποινή εικοσαετούς κάθειρξης και στη συνέχεια ισόβιας εξορίας επιβλήθηκε στον Δομίνικο
Georgio (ό.π., φ. 73r, 2 Σεπτεμβρίου 1467).- Αντίθετα ο Δομίνικος Balbi, dictus Botacius, που είχε καταγ
γελθεί αλλά δεν είχε ομολογήσει (denuntiatum sodomitam sed non confessum), τιμωρήθηκε με ένα χρό-
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Η ανακριτική μέθοδος του βασανισμού δεν εφαρμοζόταν μόνο σε όσους είχαν
κατηγορηθεί για διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ή είχαν συλληφθεί ως ύπο
πτοι. Με την ίδια μέθοδο ανακρίνονταν και οι μάρτυρες, ώστε να εξασφαλιστεί η αλή
θεια. Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου των Δέκα της 31 Ιουλίου 1450
που όριζε ότι το Κολλέγιο είχε τη δικαιοδοσία να θέτει σε κράτηση τους μάρτυρες και
να τους ανακρίνει per torturam et aliter, κατά την κρίση της πλειοψηφίας των μελώντου. Στόχος ήταν να αποσπαστεί απο το στόμα των μαρτύρων η αλήθεια, ώστε «να τι
μωρηθεί και να καθαρθεί αυτό το τρομερό ελάττωμα» {pro habendo ex ore testium
veritatem... ut habendo illam veritatem puniatur et purgetur hoc terribile vitium)45.
Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος μετά τις ανακρίσεις ομολογούσε την ενο
χή του, απαγγελλόταν η καταδικαστική απόφαση. Οι ποινές που επιβάλλονταν στους
ενόχους ήταν ανάλογες με τον βαθμό του πταίσματος. Στον ενεργητικό, που κατά την
κρατούσα αντίληψη ήταν ο κύριος υπεύθυνος του εγκλήματος, επιβαλλόταν η θανατι
κή ποινή, που έπρεπε να εκτελεστεί την ίδια ημέρα, ή συνηθέστερα την επομένη της
καταδίκης ή οπωσδήποτε σε μία απο τις επόμενες μέρες που οριζόταν στην απόφαση
(δεν μαρτυρούνται εκτελέσεις την Κυριακή). Σύμφωνα με ψήφισμα του Συμβουλίου
των Δέκα της 23 Ιανουαρίου 1408 m.ν. (=1409), δεν ήταν δυνατό να δοθεί χάρη,
απαλλαγή, αναβολή ή αναστολή της εκτέλεσης, ούτε ανάκληση της απόφασης αυτής
ή των συγκεκριμένων ποινών46. Στις καταδικαστικές αποφάσεις αναφέρεται επίσης η
ώρα της εκτέλεσης, που ήταν γενικά νωρίς το απόγευμα47. Ο συνήθης τρόπος εκτέ-

νο φυλάκιση και ισόβια εξορία (ό.π., φ. 198ν, 15 Απριλίου 1472.- Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης επιβλή
θηκε σιον Ματθαίο Iacobi de Carpo, που είχε κατηγορηθεί για σοδομικό βιασμό αλλά δεν είχε ομολογή
σει (accusatum de sodomicio per vim et non confessimi)· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ.
180v, 25 Οκτωβρίου 1475.-Στην περίπτωση πάλι του Φραγκίσκου Cappa, που κρίθηκε ένοχος σοδομισμού
χωρίς και αυτός να ομολογήσει, επιβλήθηκε ποινή πενταετούς εξορίας (ό.π., φ. 184ν, 2 Νοεμβρίου 1475),
ενώ ένας άλλος Φραγκίσκος, που προσδιορίζεται ως Hbrarius και που είχε συλληφθεί ως ενεργητικός (pro
agente turpis criminis sodomicii sed non confessum), εξορίστηκε για δέκα χρόνια (ό.π., φ. 189r, 7 Δεκεμ
βρίου 1475).- Ας προστεθεί και η περίπτωση του Ερρίκου Zuponarius που είχε κατηγορηθεί ως προαγωγός
και ενεργητικός και δεν είχε ομολογήσει (inculpatum pro rufiano et agente detestandi vidi sodomie sed
non confessum), στον οποίο επιβλήθηκε δεκαετής κάθειρξη και ισόβια εξορία- ASV, Consiglio dei Dieci,
Parti miste, reg. 19, φ. 76v, 5 Νοεμβρίου 1477.
45. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 189v.
46. ...si talis inculpatusper talem examinationem vel torturam confessus fuisset commisisse pecatum
predictum taliter quod esset reus mortis, de quibus penis vel aliqua earum non possit fieri gratia, donum,
remissio, recompensatio, termini elongatio, suspensio nee presentis partis nec dictarum penarum revocatio
nec aliqua declaratio... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 22v.
47. ...hodie, post prandium, bora consueta, όπως ορίστηκε για τον Αντώνιο de Ferrarla, macellatorem qui commisit peccatum sodomita cum Nicoiao Concanave... et cum quodam Matheo qui ivit Paduam:
ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 180r, 27 Απριλίου 1418.- Στην περίπτωση του Νικολάου
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λεσης ήταν ο θάνατος στην πυρά, πρακτική που είχε κληροδοτηθεί απο παλαιότερες
εποχές —όπως, άλλωστε, μαρτυρεί και η διευκρίνιση secundum usum ή iuxta solitum,
που προστίθεται στη διατύπωση της καταδικαστικής απόφασης— και το σώμα έπρεπε
να παραμείνει στην πυρά μέχρι την πλήρη αποτέφρωσή-του48. Η εκτέλεση της ποινής
γινόταν πάντα δημόσια στον συνηθισμένο τόπο εκτελέσεων, στο επισημότερο σημείο
της πόλης, στη μικρή πλατεία που εκτείνεται μπροστά στο Δουκικό Μέγαρο, ανάμεσα
στους δύο στύλους των προστατών αγίων της Βενετίας, του αγίου Θεοδώρου και του
αγίου Μάρκου49.
Η θεωρητική υποστήριξη της επιλογής αυτής της μεθόδου εκτέλεσης της θανα
τικής ποινής βασίζεται στη βιβλική παράδοση της θεϊκής καταστροφής των Σοδόμων50
και στην πεποίθηση ότι η καύση του σώματος του αμαρτωλού είχε ως συνέπεια τη σω
τηρία της ψυχής-του. Γιατί οι ψυχές των εγκληματιών που τα σώματά-τους καίγονταν
στην πυρά σώζονταν απο το αιώνιο πυρ της κόλασης. Κατά συνέπεια, ήταν πράξη ευ
σεβής η πρόνοια για τη σωτηρία των ψυχών με την καύση του αμαρτωλού σώματος και
έπρεπε σ' αυτό να αποσκοπεί η επιβολή της θανατικής ποινής. Με ιδιαίτερα σαφή τρό
πο διατυπώνεται η αντίληψη αυτή σε σχετική πρόταση που υποβλήθηκε στο Συμβού
λιο των Δέκα- pium est quod nos etiarn pro salute animarum quarum corpora comburantur provideamus cum pia et convenienti iustitia. H δικαιοσύνη έπρεπε, λοιπόν, να

Γεωργίου απο την Κρήτη ορίζεται eras post prandium: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 8v,
27 Απριλίου 1419. Σε άλλες περιπτώσεις (όπως του ευγενή Νικολάου de Ponte) ορίζεται ότι η εκτέλεση θα
πραγματοποιηθεί μετά την εννάτη· eras post nonam: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 116r,
17 Φεβρουαρίου 1434 m.v. (= 1435).- ...die Veneris proximi post nonam : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti
miste, reg. 16, φ. 38v, 19 Μαρτίου 1460 (περίπτωση Λαζάρου de Scriva). Ο προσδιορισμός hora consueta
ή hora solita που απαντά συχνά υπονοεί την εννάτη ώρα, όπως ρητά διευκρινίζεται σε άλλη καταδικαστική
απόφαση για τον Σίμωνα Savoreto' ...eras post nonam, hora consueta... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti
miste, reg. 10, φ. 42v, 11 Μαρτίου 1422. Η έννατη ώρα είναι αντίστοιχη με τις τρεις το απόγευμα. Ωστό
σο, σε άλλη περίπτωση (καταδίκη Ιακώβου Fachini de Pergamo πωλητή κρασιού) ορίζεται διαφορετική ώρα'
...die sabbato, hora prima post tercias... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 170r, 19 Σε
πτεμβρίου 1464.
48. ...eras post prandium ducatur ad locum solitum iusticie et ibi comburatur sic quod in cinerem
reducatur secundum usum: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 8v, 27 Απριλίου 1419 (περί
πτωση Νικολάου Γεωργίου απο την Κρήτη).- ...super uno palio comburatur iuxta solitum, ita quod corpus
eius in cinerem convertatur. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 13v-14r, 15 Σεπτεμβρίου 1445
(περίπτωση Ιωάννη του Ισπανού, που είναι και η τελευταία μαρτυρία καύσης ζωντανού καταδίκου).- Σχετι
κά με τα κριτήρια επιβολής της θανατικής ποινής, βλ. Martini, ό.π., 28 κ. π.
49. ...eras post prandium, hora consueta, ducatur in medium duarum columnarum in platea Sancti
Marci et ibi comburatur, ita quod in cinerem revertatur. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ.
74v, 27 Μαρτίου 1433 (περίπτωση του Δαλματού Ανδρέα a Stagnatis).
50. Γένεσις, 19, 1-29.-Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 181-182.
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διαπνέεται απο χριστιανικό οίκτο και να σκέφτεται τις ψυχές όσων καταδικάζονταν
γνωρίζοντας ότι εάν το σώμα καεί στην πυρά, οι ψυχές των καταδικασμένων θα λυ
τρωθούν {si corpus igne comburitur, illorum anime saltem non damnentur). Για τους
λόγους αυτούς όφειλαν και οι Βενετοί να μεθοδεύσουν τον τρόπο εκτέλεσης του κα
ταδίκου, ώστε το σώμα να καεί με τέτοιο τρόπο που η ψυχή του εκτελεσμένου στην
πυρά να μπορέσει να σωθεί {comburatur corpus iuxta solitum tali modo, quod anima
combusti possit esse salva)51.
Λόγοι ανθρωπιστικοί οδήγησαν μετέπειτα σε τροποποίηση της εκτέλεσης. Η
καινοτομία ήταν ότι ο θάνατος επερχόταν με αποκεφαλισμό και στη συνέχεια το σώ
μα και το κεφάλι του εκτελεσμένου προσδένονταν με αλυσίδα σε πάσσαλο πάνω σε
πυρά, ώστε να αποτεφρωθούν. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλιζόταν ο παραδειγματι
σμός των παρισταμένων και η ικανοποίηση του κοινού αισθήματος52. Σε ορισμένα απο
τα μέλη του Συμβουλίου των Δέκα ο τρόπος αυτός της επιβολής της θανατικής ποινής
δεν φαινόταν πάντοτε αρκετός για να αποκαταστήσει την ηθική τάξη. Για παράδειγμα,
το 1445, κατά την καταδίκη του Ιωάννη του Ισπανού, εκτός απο τη θανατική ποινή
στην πυρά που τελικά του επιβλήθηκε, είχε προταθεί απο ορισμένα μέλη του Συμβου
λίου των Δέκα να περιαχθεί ο κατάδικος στην πόλη φέροντας μία πινακίδα όπου θα
αναγραφόταν το πταίσμα του, ώστε να διαπομπευθεί και στη συνέχεια να οδηγηθεί
στον τόπο εκτελέσεων ανάμεσα στους δύο στύλους και εκεί να διαμελιστεί στα τέσ
σερα {et ibi dimembretur in quatuor partes)53.
Απόπειρα επαναφοράς της προηγούμενης μεθόδου εκτέλεσης σημειώθηκε το
1464. Ορισμένα μέλη του Συμβουλίου των Δέκα προβάλλοντας την άποψη ότι ο Θε
ός βδελύσσεται το συγκεκριμένο αμάρτημα και ότι οι ίδιοι ως χριστιανοί έπρεπε να μι
μηθούν τον Θεό που δεν λυπήθηκε κανένα απο τους κατοίκους των Σοδόμων, υπο
στήριξαν με πρότασή-τους ότι όσοι comiserint Vitium sodomie θα έπρεπε στο εξής να
καίγονται ζωντανοί προσηλωμένοι ψηλά σ' ένα πάσσαλο {debeant comburi vivi in

51. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 13v, 15 Σεπτεμβρίου 1445. Πρβλ. Ruggiero, ό.π.,
186-187.
52. ...amputetur sibi caput et postea subito comburatur corpus eius et caput eius ita ut in pulverem
convertantur : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 36r, 6 Ιουλίου 1446 (περίπτωση του Μιχά
λη απο την Κρήτη).- Die Lune proximo, amputetur caput in medio duarum columnarum et postea eius
corpus et caput alligetur cum cathena uni paio in altum valde aparenti ut videatur a populo et comburatur :
ό.π., φ. 187r, 18 Ιουλίου 1450 (περίπτωση Νικολάου Servidio).- Η κατάληξη ut in cinerem (ή in pulverem)
revertatur (ή convertatur) απηχεί τη ρήση χους είκαί εις χουν άπελεύσει και αποτελεί στην περίπτωση αυ
τή σαφή αναφορά στη χριστιανική θεώρηση του προορισμού του νεκρού σώματος.
53. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 14r, 15 Σεπτεμβρίου 1445. Τόσο αυτή όσο και
η πρόταση που ζητούσε τον αποκεφαλισμό του καταδίκου δεν έγιναν τελικά δεκτές απο την πλειοψηφία
των μελών του Συμβουλίου.
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altum ut videantur) στον γνωστό τόπο των εκτελέσεων ανάμεσα στους δύο στύλους,
ενέργεια που θα επέφερε στους Βενετούς και στο βενετικό κράτος τη χάρη και την ευ
λογία του ζώντος Θεού {Et adgratiam Dei vivi impetrandam, ut ipse Deus et Dominus
noster Jesus Christus conservet nos et statum ac regimen nostrum amplificet ad
laudem suam). Περιχαρακώνοντας την πρότασή-τους όριζαν ότι δεν θα έπρεπε να τι
μωρούνται διαφορετικά οι ένοχοι {aliter non possint... sodomitepuniri ), πρότειναν την
επιβολή ποινής χιλίων δουκάτων και πενταετούς αποκλεισμού απο τη συμμετοχή στα
βενετικά συμβούλια σε όσους θα έπρατταν αντίθετα και πρόσθεταν ότι η σχετική από
φαση δεν θα μπορούσε να ανακληθεί ή να τεθεί σε αδράνεια με ποινή χιλίων δουκά
των. Στην ίδια συνεδρίαση προτάθηκε απο άλλους σκληρότερη παραλλαγή του τρό
που εκτέλεσης που αποσκοπούσε στον παραδειγματισμό του κοινού. Οι κατάδικοι
έπρεπε να κρεμαστούν απο ψηλές κρεμάλες για να φαίνονται απο τον κόσμο {in altis
furchis et a litore cum pedibus comprimantur ut videantur a populo) και τα σώματάτους έτσι κρεμασμένα να καούν, ώστε όλοι να ιδούν πως τιμωρούνται με τέτοιο θά
νατο {ut omnes videant eos tali morte puniri). Και θα πρέπει να θεωρηθεί ως πράξη φι
λανθρωπίας η τελική απόφαση του Συμβουλίου να απορρίψει κατά πλειοψηφία τις
προτάσεις αυτές και να εμμείνει στον συνηθισμένο τρόπο εκτέλεσης της θανατικής
ποινής με αποκεφαλισμό και αποτέφρωση του νεκρού, πρακτική που θα μπορούσε να
ανατραπεί μόνο με ομόφωνη απόφαση {Quod isti sodomite iudicentur et puniantur
iuxta solitum cum amputatione capitis et combustione corporis nee aliter fieri possit
nisi per omnes XVII istius Consilii)54. Η θανατική ποινή επιβαλλόταν ερήμην και στους
φυγόδικους και γινόταν εκτελεστή σε περίπτωση που συλλαμβάνονταν55. Παροχή

54. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 165r, 25 Αυγούστου 1464 .
55. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ευγενή Φραγκίσκου Faletro, που δεν ανταποκρίθηκε στην
εντολή να παρουσιαστεί και να προβεί σε απολογία (qui proclamatus ad faciendum defensionem suam
venire noluit). To Συμβούλιο των Δέκα του επέβαλε ποινή ισόβιας εξορίας απο το βενετικό κράτος και τα
βενετικά πλοία (θεωρούνταν βενετικό έδαφος) αλλά και απο τα ξένα εδάφη σε απόσταση 200 μιλίων απο
τα βενετικά όρια. Εάν συλλαμβανόταν θα θανατωνόταν στην πυρά- ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste,
reg. 15, φ. 148r, 15 Μαρτίου 1458. Αντίστοιχες ποινές -ισόβια εξορία και σε περίπτωση σύλληψης θάνα
τος— επιβλήθηκαν και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ.
159r, 23 Αυγούστου 1458 (περίπτωση των ευγενών Φραγκίσκου Morosini, Αγγέλου de Medio, Αντώνιου
de Priolis). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν αναφέρεται το έγκλημα των καταδικασμένων.- Στις ίδιες
ποινές καταδικάστηκαν και άλλοι φυγόδικοι σοδομίτες· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ.
64v, 10 Μαΐου 1467 (Λουκάς Galoçarius, που απελαύνεται στην πατρίδα-του, τη Μόττα, με τη διευκρίνιση
ότι είναι εξορισμένος απο τη Βενετία και ότι σε περίπτωση που συλληφθεί θα αποκεφαλιστεί και θα καεί)'
ό.π., φ. 129r, 11 Οκτωβρίου 1468 (Larianus Varotarius)- ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ.
136v, 22 Σεπτεμβρίου 1474 (περίπτωση Colla, γιου του καπιτάνου του Brazano)' ό.π., φ. 166r, 27 Μαΐου
1475 (περίπτωση του ευγενή Νικόλαου Giustìnian)· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 220v,
18 Μαρτίου 1480 (Magrus Calceranus, γιατρός).
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χάριτος ή μετατροπή της ποινής δεν προβλεπόταν. Και πρέπει να τονιστεί ότι η ίδια ποι
νή επιβαλλόταν σε όλους τους ενόχους, ανεξάρτητα με την κοινωνική-τους θέση. Πρέ
πει, βέβαια, να προστεθεί ότι συχνά προτείνονταν και εναλλακτικές ποινές που συνή
θως απορρίπτονταν απο την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. Οι ποινές αυτές,
που προτείνονταν ασφαλώς με ανθρωπιστική διάθεση για να αποφευχθεί η επιβολή της
έσχατης των ποινών, κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα επινοήσεων, απο την απλή φυλάκιση
ορισμένου χρόνου έως την ισόβια κάθειρξη, τον ατιμωτικό ακρωτηριασμό, την τύφλω
ση ή ακόμη και συνδυασμό περισσότερων ποινών. Αναφέρεται η περίπτωση του Λαυ
ρέντιου απο τη Φλωρεντία που θανατώθηκε στην πυρά το 1430, αφού απορρίφθηκαν οι
προτάσεις νέας ανάκρισής-του, τύφλωσης και αποκοπής του δεξιού χεριού, καθώς επί
σης τύφλωσης και αποκοπής και των δύο χεριών56. Χαρακτηριστική είναι και η περί
πτωση του Έλληνα Αντώνιου που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1450, ενώ απορρίφθη
καν οι προτάσεις ισόβιας κάθειρξης, καθώς επίσης τύφλωσης και ισόβιας κάθειρξης57.
Εξαίρεση στο σύστημα αυτό της καταστολής αποτελούσαν οι περιπτώσεις των
ανηλίκων58 για τους οποίους το Συμβούλιο των Δέκα εξαντλούσε όλη την επιείκεια
του είτε απαλλάσσοντας τους είτε επιβάλλοντας μετριότερες ποινές. Οι αθωωτικές
αποφάσεις περιορίζονται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα και δεν υπάρχει διάκριση
ενεργητικού ή παθητικού. Ελαφρυντικά στοιχεία για τον ένοχο ήταν η ανωριμότητα
της ηλικίας και η μη ολοκλήρωση της πράξης. Με βάση τα κριτήρια αυτά ο κρατούμε
νος Νικόλαος de Vani αποφυλακίστηκε το 1409, επειδή όταν είχε διαπράξει το σφάλ
μα ήταν ανήλικος και δεν είχε εκσπερματίσει {quia erat minoris etatis et non emisit
sperma)59. Δέκα χρόνια αργότερα, αποφασίστηκε η απαλλαγή του περίπου δεκαπεντάχρονου Βαρθολομαίου Sponzuola, επειδή τον καιρό της διάπραξης του πταίσματος
ήταν σε παιδική ηλικία ( quia ipse tempore acuse, erat in puerili etate, debeat pro dicta
causa relaxari)60. Η τακτική αυτή βασιζόταν στην εθιμική απαλλαγή των ανηλίκων που
ήταν ένοχοι για οποιοδήποτε παράπτωμα, ακόμη και αν είχαν ομολογήσει ή είχε απο-

56. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 8v, 5 Απριλίου 1430.
57. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 176r, 15 Απριλίου 1450.
58. Ανήλικοι θεωρούνταν όσοι δεν είχαν υπερβεί ίο δέκατο πέμπτο έτος αλλά δεν λείπουν οι απο
κλίσεις απο αυτό το όριο. Ο Martini, ό.π., 30-31 (πρβλ. και 57-58), θεωρεί ότι η βενετική νομοθεσία της
εποχής αντιλαμβάνεται το ζήτημα της ερωτικής αυτής παρέκκλισης κατά κανόνα ως σχέση ενήλικου ενερ
γητικού και ανήλικου (ή γυναίκας) παθητικού συντρόφου. Οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί δεν ενι
σχύουν αυτή την εικόνα, αφού δεν είναι σπάνια η συνάφεια μεταξύ ενηλίκων ή μεταξύ ανηλίκων ατόμων.
59. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 26v, 20 Μαρτίου 1409.
60. Ό.π., φ. 199r, 23 Φεβρουαρίου 1418 m.ν. (= 1419).- Απαλλάσσεται επίσης ο Πέτρος Gombressa,
puer etatis annorum .XII. in .XIII. subdomitatus in navi per Dominicum... nauclerium: ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 8v, 27 Απριλίου 1419.-0 Νικόλαος Donato, πατέρας του φυλακισμένου Φρα
γκίσκου, πέτυχε την αποφυλάκιση του γιού-του παρουσιάζοντας μάρτυρες αξιόπιστους που κατέθεσαν με
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δειχθεί η ενοχή-τους61. Σπανιότατη είναι η αθωωτική απόφαση σε μεταγενέστερα
χρόνια. Μαρτυρείται η περίπτωση του ενεργητικού Αντώνιου που απαλλάχθηκε ως
ανήλικος {Antonius puer, qui dicitur agens cum altero puero, tamquam puer relassetur)62. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει μία άλλη περίπτωση. Το 1465 το Συμ
βούλιο των Δέκα αποφάσισε να διαγράψει την υπόθεση του ανήλικου Βλάσιου qui in
parte turpi tentavit et non complevit με το σκεπτικό ότι το σώμα δεν έπρεπε να δικά
σει άτομο που δεν είχε ομολογήσει, ούτε είχε κληθεί σε απολογία ούτε είχε αποδει
χθεί η ενοχή-του αλλά υπήρχε σε βάρος-του απλή κατηγορία63. Διαφορετική, βέβαια,
είναι η περίπτωση παιδιού που είχε βιαστεί (subdomitatusper vim) και η απαλλαγή απο
οποιαδήποτε ενοχή είναι κατηγορηματική64.
Ωστόσο, ενωρίς παρατηρείται μια τροπή προς αυστηρότερη αντιμετώπιση και των
περιπτώσεων ανηλίκων με την τιμωρία των ενόχων. Η νέα στάση της δικαιοσύνης
απέναντι στο ζήτημα θεσμοθετήθηκε με σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου των Δέκα
της 20 Σεπτεμβρίου 1424. Με την πράξη αυτή αποφασίστηκε ότι στο εξής οι ανήλικοι
δεν θα απαλλάσσονταν απο την τιμωρία {minores etate... non possint libere absolvi),
όπως συνήθως συνέβαινε ώς τότε, αλλά θα υπόκεινταν σε ποινή φυλάκισης το λιγό
τερο τριών μηνών και επιπρόσθετα σε σωματική ποινή 12 έως 20 μαστιγώσεων που θα
έπρεπε να εκτελεστεί στην αίθουσα βασανιστηρίων {in camera tormenti). Το Συμβού
λιο διατηρούσε το δικαίωμα να επαυξάνει την ποινή ανάλογα με τον τύπο και τη βα
ρύτητα του εγκλήματος, καθώς και την κατάσταση των προσώπων. Όπως διευκρινίζε
ται στο ψήφισμα, τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στο να αποτρέψουν με τον φόβο της
ποινής τους ανηλίκους να συναναστρέφονται «εκείνους που τέρπονται με αυτό το κα
ταραμένο ανοσιούργημα» {...quod ipsi dubitantes de pena sibi caveant a conversa-

όρκο {fide dignos et iuratos), όχι δεν ήταν σε νόμιμη ηλικία όταν διέπραξε to πιαίσμα (non erat etatis
legitime, ilio tempore quod in acusa continetur). Και όπως επισημαίνεται σιη σχετική πράξη, ήιαν δίκαιο να
τηρηθεί και στην περίπτωσή-του ό,τι είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις ανηλίκων
(iustum est quod in eo observetur quod in aliis minoribus in preterito extitit observatum): ό.π., φ. 31v, 23
Οκτωβρίου 1420.- Τελευταία γνωστή απαλλαγή είναι του ανήλικου Μαρίνου Albanensis, κρατούμενου per
denuntiam criminis subdomitii : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 33v, 30 Ιανουαρίου 1431
m.v. (= 1432).
61. Με το πνεύμα αυτό αποφυλακίστηκε το 1422 ο Βαρθολομαίος Trivisan, επειδή ήταν δεκατεσσά
ρων ετών και δεν είχε τη νόμιμη ηλικία' non habet etatem legitimam, est annorum .XII1I. completorum, et
iustum sit sequi vestigia et bonas consuetudines nostras et progenitorum nostrorum, qui semper voluerint
quod minores libere laxarentur pro quocumque delicto etiam confesso vel probato... : ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 48v, 7 Οκτωβρίου 1422. Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 204.
62. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 237r, 19 Ιουλίου 1466.
63. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 206v, 28 Ιουνίου 1465.
64. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 196r, 4 Ιανουαρίου 1418 m.v. (= 1419).
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tionibus pravorum et Worum qui delectantur in dicto maledicto scelere, ita quod non
misceantur cum eis)65. Η ποινή διαφοροποιείται στα μετέπειτα χρόνια κατά περίπτωση.
Το 1433 επιβλήθηκε σε ανήλικο {minorem etatis) παθητικό ποινή 50 μαστιγώσεων,
φυλάκισης δύο χρόνων και ισόβιας εξορίας66. Σκληρότερη μικτή ποινή επιβλήθηκε το
1440 σε άλλον ανήλικο, που ορίστηκε να μαστιγωθεί cum scutica camere tormenti
δημόσια, κατά τη διαδρομή απο την Πλατεία του Αγίου Μάρκου ανάμεσα στους γνω
στούς δύο στύλους μέχρι την κατοικία-του, ενώ στη συνέχεια θα φυλακιζόταν για δύο
χρόνια και θα εξοριζόταν ισόβια απο τη Βενετία, τη βενετική επικράτεια και τα βενετι
κά πλοία67. Στα επόμενα χρόνια οι ποινές μετριάζονται. Όμως, το γεγονός ότι δεν γι
νόταν δεκτή η πρόταση να δοθεί χάρη σε ανήλικους ενόχους ή υπόπτους, είναι εν
δεικτικό της αλλαγής της νοοτροπίας της πλειοψηφίας των δικαστών Στις 12 Νοεμ
βρίου 1444 είχε συζητηθεί στο Συμβούλιο των Δέκα η υπόθεση των δύο παιδιών που
βρίσκονταν στη φυλακή ως ύποπτοι σοδομίας. Το ένα απο αυτά, που το θεωρούσαν
ως ενεργητικό, αρνιόταν την κατηγορία και παρά τις ανακρίσεις με όλα τα μέσα που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο και τρόμο {et examinatus per omnia ilia
minatoria argumenta que timorem et terrorem posse inducere) δεν βρέθηκε ένοχοςγι' αυτό τα μέλη του Κολλεγίου έκριναν ότι δεν έπρεπε να προχωρήσουν παραπέρα,
αφού μάλιστα ήταν ανήλικος και με την κράτησή-τους στη φυλακή και οι δύο θα γί
νονταν χειρότεροι. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση να απολυθούν τα δύο παιδιά ως ανήλι
κοι, όπως ήταν καθιερωμένο και αφού η αλήθεια δεν ήταν δυνατό να εξευρεθεί, απορ
ρίφθηκε στο Συμβούλιο των Δέκα με μικρή πλειοψηφία (7 ψήφοι θετικές και 9 αρνη
τικές)68. Μικτή ποινή 25 μαστιγώσεων και δύο μηνών φυλάκισης επιβλήθηκε σε δύο
άλλα παιδιά ευγενών που έπρεπε να τα παρουσιάσουν οι γονείς-τους για να υποστούν
μπροστά-τους την εκτέλεση της ποινής- διαφορετικά σε περίπτωση που συλλαμβάνο
νταν θα διπλασιαζόταν η σωματική ποινή69. Ποινή 50 μαστιγώσεων επιβλήθηκε το
1453 σε ανήλικο ενεργητικό70, ενώ σε άλλον η ποινή των 50 μαστιγώσεων ορίστηκε

65. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 74r-v, 20 Σεπτεμβρίου 1424. Πρβλ. Ruggiero,
ό.π., 205.
66. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 74v, 27 Μαρπ'ου 1433 (περίπτωση Λαυρέντιου
a Stagnatis. Ο συνένοχός-του Ανδρέας a Stagnatis, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θανατώθηκε στην πυρά).
67. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 58r, 18 Μαρτίου 1440 (περίπτωση ανήλικου
Βαρθολομαίου' δεν παραδίδεται οικογενειακό όνομα).
68. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 166r, 12 Νοεμβρίου 1444. Τελικά τιμωρήθηκαν
με 20 μαστιγώσεις το καθένα' ό.π., φ. 166r, 18 Νοεμβρίου 1444 (Zanotus Bondimerio και Ανδρέας
Trivisano).
69. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 169v, 7 Ιανουαρίου 1444 m.v. (= 1445).
70. Αντώνιος puer carceratus pro causa sodomie alterius Anthonii pueri : ASV, Consiglio dei Dieci,
Parti miste, reg. 14, φ. 144v, 24 Ιανουαρίου 1452 m.v. (= 1453).
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να εκτελεστεί σε δύο ισόποσες δόσεις πριν και μετά την έκτιση πρόσθετης ποινής δί
μηνου εγκλεισμού in carcere inferiore71.
Και ενώ το 1461 επιβλήθηκε άλλη μία φορά η απλή ποινή 25 μαστιγώσεων72, οι
ποινές επαυξάνονται και γίνονται πολυπλοκότερες στα χρόνια που ακολουθούν. Ιδι
αίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ανήλικου Έλληνα Θεόδωρου, που είχε
συλληφθεί και καταδικαστεί ως ενεργητικός το 1462. Με ελαφρυντικό την παιδική
ηλικία-του ( considerata puerili etate sua) απέφυγε τη θανατική ποινή αλλά καταδικά
στηκε ομόφωνα σε σωματική ποινή 25 μαστιγώσεων και ρινότμηση {amputetur sibi
nasus usque ad os) που έπρεπε να εκτελεστούν δημόσια in medio duarum columnarum
και επιπρόσθετα του επιβλήθηκε πενταετής περιορισμός στη Βενετία με απειλή ποινής
25 μαστιγώσεων σε περίπτωση παράβασης. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε την ίδια μέρα και
σε ένα Βενετό, επίσης ανήλικο ενεργητικό (Gasparem Calegarium). Είναι ενδεικτικό
της νοοτροπίας του Συμβουλίου των Δέκα ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν έγινε δε
κτή η πρόταση επιβολής σκληρότερης ποινής, ευνουχισμού και ρινότμησης, ώστε να
παραμείνει ο ένοχος στη Βενετία ως τέρας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται (Quod
castretur et amputetur sibi nasus usque ad os et stet in Venetiis pro monstro). Όμοια,
δεν έγιναν δεκτές στη δεύτερη περίπτωση οι προτάσεις επιβολής των ποινών του ευ
νουχισμού, της δημόσιας μαστίγωσης και επιπρόσθετα σφράγισης του προσώπου και
εξορίας ή αντίθετα περιορισμού στη Βενετία73. Η σωματική ποινή αποφεύγεται στην
περίπτωση δύο ανήλικων ευγενών (του Ιωάννη Φίλιππου de Priolis74 και του Ιωάννη
Bassadona75) που είχαν κατηγορηθεί ως ενεργητικοί αλλά δεν είχαν παρουσιαστεί για
να απολογηθούν και στους δύο επιβλήθηκε η ποινή οκταετούς εξορίας και σε περί
πτωση που θα συλλαμβάνονταν θα κατέβαλλαν ως πρόστιμο 200 λίρες, θα τους επι
βαλλόταν ποινή φυλάκισης ενός έτους και θα επανεξορίζονταν. Είναι ενδιαφέρον να
παρατηρηθεί, ότι το σκεπτικό της επιεικούς καταδίκης του πρώτου στηρίζεται στο γε
γονός ότι ο κατηγορούμενος είναι παιδί «σε τρυφερή και νεαρή ηλικία» και ότι σε ανά
λογες περιπτώσεις πολλές φορές το Συμβούλιο των Δέκα είχε αποφασίσει λαμβάνο
ντας υπόψη την ηλικία των ενόχων και το ελαφρυντικό στοιχείο ότι το ατόπημα είχε
διαπραχθεί μάλλον απο ανωριμότητα παρά απο συνήθεια (attenta tenera et iuvenili

71. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 197v, 20 Φεβρουαρίου 1459 m. v. (= 1460).
72. ...dentur .XXV. bone scuticate in camera tormenti et relaxetur de carceribus : ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 65r, 20 Μαΐου 1461 (περίπτωση Ιωάννη Strazarolo). Η πρόταση δημόσιας μα
στίγωσης του ανηλίκου κατά τη διαδρομή απο τον Άγιο Μάρκο ώς το Ριάλτο με προφανή σκοπό την πα
ραδειγματική διαπόμπευσή-του αλλά με την εντολή να μαστιγωθεί secundum etatem απορρίφθηκε.
73. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 103v, 7 Ιουλίου 1462.
74. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 185r, 8 Ιανουαρίου 1464 m. v. (= 1465).
75. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 184v, 9 Ιανουαρίου 1464 m. v. (= 1465).
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etate... et eo quod in similibus casibus multis vicibus per istud Consilium servatum est
considerando etatem agentium et potius a puerilitate quam a consuetudine proce
dente...). Με βάση το ίδιο κριτήριο της ηλικίας (considerata tenera etate sua) επιβλή
θηκε ερήμην η ποινή της οκταετούς εξορίας στον επίσης ανήλικο Λουκά, που δεν εί
χε παρουσιαστεί για να απολογηθεί, αλλά σε περίπτωση που παρουσιαζόταν θα φυ
λακιζόταν για ένα χρόνο και στη συνέχεια θα εξοριζόταν76. Με αυστηρότητα αντιμε
τωπίστηκε ο Λουδοβίκος de Grisinatiis που τιμωρήθηκε αναδρομικά με 50 μαστιγώσεις
και εικοσαετή εξορία77. Στην περίπτωση δύο άλλων εφήβων παρατηρείται διάκριση
ανάμεσα στον ενεργητικό που του επιβλήθηκε σωματική ποινή 25 μαστιγώσεων
{scuticatas .XXV. bonas) και διετής εξορία και στον παθητικό που του επιβλήθηκε μό
νο η αντίστοιχη σωματική ποινή78. Θα πρέπει να προστεθεί η περίπτωση του ανήλικου
ιερωμένου Ιερώνυμου, που είχε συλληφθεί ως ενεργητικός· αυτός, considerata sua
iuvenili etate, τιμωρείται με ισόβια εξορία και του παρέχεται διορία μιας ημέρας για να
εγκαταλείψει τη Βενετία, ενώ σε περίπτωση που δεν έφευγε και συλλαμβανόταν θα
του επιβαλλόταν φυλάκιση ενός έτους in carcere forti και θα επανεξοριζόταν79. Ano
όσα εκτέθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι μόνο η ανωριμότητα της ηλικίας αποτε
λούσε ισχυρό ελαφρυντικό στοιχείο για τους ενόχους. Η διάκριση ανάμεσα σε ενερ
γητικούς και παθητικούς, καθώς επίσης η ιδιότητα του ευγενή ή του ιερωμένου ήταν
δυνατό να επηρεάσει την απόφαση αλλά όχι να δημιουργήσει κανόνα. Άλλωστε, ακό
μη και ύποπτος που δεν είχε αποδείξει την αθωότητά-του, δεν είχε τη δυνατότητα να
διαφύγει την τιμωρία80. Σε όλο αυτό το φάσμα των ποινών κορυφαίο δείγμα σκληρής
εφαρμογής του νόμου αποτελεί η περίπτωση του χρυσοχόου Ιάκωβου που ομολόγη
σε την ενοχή-του. Μολονότι με το σκεπτικό ότι ήταν ανήλικος [attenta tenera etate
sua) προτάθηκε να του επιβληθεί τριετής κάθειρξη in carcere forti και στη συνέχεια να
εξοριστεί με την απειλή της θανατικής ποινής σε περίπτωση που συλλαμβανόταν ως
παραβάτης, καταδικάστηκε τελικά σε θάνατο και οδηγήθηκε στο ικρίωμα81.
Ιδιαίτερα σκληρή είναι η τιμωρία που επιβαλλόταν στους ενόχους βιασμού. Στις
ποινές, που είχαν στόχο όχι μόνο την τιμωρία του ενόχου αλλά και τον παραδειγμα
τισμό του κοινού, περιλαμβανόταν η διαπόμπευση, ο ακρωτηριασμός και στη συνέχεια

76. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 208v, 24 Ιουΐίου 1465 {Luca, filius Leonis butani).
77. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 98r, 18 Μαΐου 1468.
78. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 190r, 7 Δεκεμβρίου 1475 (Πέτρος Tintor και Ιε
ρώνυμος Tintor).
79. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 189v, 7 Δεκεμβρίου 1475.
80. Ποινή 25 μασπγώσεων επιβλήθηκε στον Ιωάννη de Servia puero suspecto de sodomia : ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 112r, 5 Οκτωβρίου 1468.
81. ...die veneris proximo... amputetur sibi caput et comburatur corpus eius...: ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 106v, 8 Μαρτίου 1452.
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η θανατική ποινή82. Μία πρώιμη μαρτυρία, του έτους 1426, αναφέρεται στο έγκλημα που
διέπραξε ο ευγενής Ανδρέας Dandolo ο οποίος πήρε με τη βία ένα νέο στο κανάλι του
Ριάλτο και τον βίασε [qui vim cepit unum iuvenem in canali publico Rivoalti et
commisisse sodomicium). Έχοντας εξαφανιστεί μετά την πράξη-του, για να διαφύγει την
εκτέλεση, καταδικάστηκε ερήμην σε ισόβια εξορία απο τη Βενετία, τα βενετικά εδάφη και
τα βενετικά πλοία και σε περίπτωση που συλλαμβανόταν θα του επιβάλλονταν όσα προ
βλέπονταν για την περίπτωση' διαπόμπευση, ακρωτηριασμός και τελικά θάνατος στην
πυρά. Η σχετική απόφαση προσδιορίζει με λεπτομέρεια τη διαδικασία της εκτέλεσης της
ποινής. Ο ένοχος έπρεπε να οδηγηθεί με πλωτό μέσο και με ένα κήρυκα να διακηρύττει
το έγκλημά-του (cridanteprecone culpam suam) έως την όχθη του καναλιού, όπου είχε
διαπραχθεί το έγκλημα' εκεί θα του έκοβαν το δεξί χέρι και στη συνέχεια με το κομμέ
νο χέρι κρεμασμένο στο λαιμό-του θα τον οδηγούσαν οδικά απο τον δρόμο του Ριάλ
το στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στον τόπο των εκτελέσεων ανάμεσα στους δύο
στύλους {ad locum iustitie in medio duarum columnarum), όπου θα θανατωνόταν στην
πυρά. Με αυστηρή πολλαπλή ποινή τιμωρήθηκε επίσης ο βαρκάρης του Dandolo, Oselus,
που ήταν συνεργός-του. Και σ' αυτόν επιβλήθηκε αντίστοιχη εξορία, ενώ σε περίπτωση
σύλληψης θα τον οδηγούσαν στο ίδιο σημείο, όπου θα του έκοβαν το δεξί χέρι και στη
συνέχεια ανάμεσα στους δύο στύλους θα του εξόρυσσαν τα μάτια επιπρόσθετα υπο
χρεωνόταν να μη απομακρυνθεί απο τη Βενετία με την απειλή επιβολής ενός έτους φυ
λάκισης σε περίπτωση που συλλαμβανόταν ως παραβάτης. Με την ίδια απόφαση οριζό
ταν αμοιβή 5.000 λιρών που θα κατέβαλε το Δημόσιο σε όποιον παρέδιδε τον Dandolo.
Τέλος, με το σκεπτικό ότι ο βιασμός που διαπράχθηκε απο τον Dandolo είναι βλέλυγμα για τον Θεό και τον κόσμο και ότι γι'αυτό έπρεπε να γίνει σε όλους γνωστό το γε
γονός, αποφασίστηκε να ανακοινωθεί η δίκη στο Ριάλτο, όπου γίνονταν οι δημόσιες
ανακοινώσεις {Cum iste casus Sodomien et violentie commissus per ser Andream
Dandulo ser lacobi sit abominabilis Deo et mundo et ut omnibus sit manifestum, vadit
pars quod in scalis Rivoalti publicetur processus contra eum factus...). Το ίδιο επίσης
αποφασίστηκε για την περίπτωση του βαρκάρη83. Διαπόμπευση και θάνατος στην πυρά
επιβλήθηκε το 1452 στην περίπτωση ενός σκλάβου που βίασε τετράχρονο αγόρι. Στη
μητέρα, που είχε καταγγείλει το γεγονός και είχε παρουσιάσει το παιδί, δόθηκαν 100 λί
ρες για την περίθαλψή-του {pro medicando puerum) και σ' εκείνους, που συνέλαβαν
τον δράστη ενώ προσπαθούσε να φύγει, δόθηκε αμοιβή 150 λιρών84.

82. ΒΛ. και Ruggiero, ό.π., 208 κ.ε.
83. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 92r-v, 9 Δεκεμβρίου 1426.
84. Καια τη διαπόμπευση ίου δράστη ο κράχτης θα διακήρυπε συνεχώς στη βενετική διάλεκτο:
Questo è Antonio, schiavo sodomita, che ha sodomitado e guasto un puto de 4 anni e die esser brusado in
mezo le do coione : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 123r, 12 Ιουλίου 1452.
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Βαρύτερο περιστατικό αποτέλεσε το 1462 ο βιασμός ενός δωδεκαετούς, του
Ανδρέα της Agnelina, υπηρέτη στο πανδοχείο «Pavone» στο Ριάλτο. Το παιδί είχε βια
στεί βάναυσα σε δωμάτιο του πανδοχείου με αποτέλεσμα να πεθάνει. Ένοχος ήταν ο
Βαρθολομαίος de Brixia, κουρέας, που εργαζόταν στην ίδια περιοχή. Ο δράστης εξα
φανίστηκε απο τη Βενετία και το Συμβούλιο των Δέκα αποφάσισε να ενημερωθούν οι
Αρχές των πόλεων της βενετικής ενδοχώρας, ώστε να κινητοποιηθούν για την ανεύ
ρεση και σύλληψή-του. Τελικά η υπόθεση εκδικάστηκε ερήμην και ο Βαρθολομαίος
καταδικάστηκε να μείνει εξόριστος απο τη βενετική επικράτεια. Αν συλλαμβανόταν, θα
του επιβαλλόταν ακρωτηριασμός του χεριού που έπρεπε να εκτελεστεί μπροστά στο
πανδοχείο, όπου είχε διαπράξει το έγκλημα, και στη συνέχεια θα τον οδηγούσαν στον
συνηθισμένο τόπο εκτελέσεων για να καεί ζωντανός {ubi vivus comburatur). Η κατα
δικαστική απόφαση θα έπρεπε να ανακοινωθεί in scalis Rivoalti και εκείνος που θα τον
παρέδιδε ζωντανό θα αμειβόταν με 1.000 λίρες απο το Δημόσιο85. Αντίστοιχη ποινή
—εξορία απο τη βενετική επικράτεια και τα βενετικά σκάφη και αν συλληφθεί θάνατος
στην πυρά— επιβλήθηκε το 1466, επίσης ερήμην, στον Αλοΰσιο (ή Λουδοβίκο) de
Anselmis, που είχε διαπράξει sodomitium violentum cum puer ο, καθώς και στον
Αντώνιο de Larpa, για το ίδιο αδίκημα, ενώ σε όποιον θα παρέδιδε τον καθένα απο
αυτούς επιδικαζόταν το ποσό των 500 λιρών86. Είναι φανερό, ότι το έγκλημα του βια
σμού ανηλίκων προκαλούσε την απέχθεια του κοινού και γι' αυτό η θανατική ποινή
επιβαλλόταν με τη σκληρότερη εκδοχή-της' οι ένοχοι έπρεπε να καούν ζωντανοί. Στις
περιπτώσεις μάλιστα των δύο τελευταίων δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση να εκτελε
στούν με αποκεφαλισμό και μετά να καούν, όπως γενικά ίσχυε για τους σοδομιστές.
Παρ' όλα αυτά, σε περιπτώσεις που ο κατηγορούμενος δεν είχε ομολογήσει την ενοχή-του η καταδικαστική απόφαση ήταν συγκρατημένη. Στον Ματθαίο Iacobi de Carpo,
που είχε κατηγορηθεί το 1475 de sodomicio per vim και δεν είχε ομολογήσει, επι
βλήθηκε ισόβια κάθειρξη, ενώ απορρίφθηκε πρόταση επιβολής της θανατικής ποι
νής87. Μια ιδιότυπη αντιμετώπιση του ζητήματος εμφανίζεται στην υπόθεση του βια
σμού ενός εφήβου το 1452. Ως δράστες καταγγέλθηκαν δύο άτομα, ο Μαρτινέλλος,
γιος του Ιωάννη Martini, και ο Ιωάννης Briti απο τη Βερόνα. Ο πρώτος, που είχε συλ
ληφθεί και ανακριθεί με βασανισμό, κατόρθωσε τη νύχτα να δραπετεύσει απο τη φυ
λακή, ενώ ο άλλος είχε διαφύγει τη σύλληψη. Αντίθετα με άλλες προτάσεις, που δεν
έγιναν τελικά αποδεκτές, αποφασίστηκε να μη ανακοινωθεί τίποτα σχετικά με την
υπόθεση, ούτε να προκηρυχθούν οι δράστες, αλλά να ενημερωθούν μυστικά οι κατά

85. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. llOr, 1 Σεπτεμβρίου, φ. llOv, 3 Σεπτεμβρίου,
φ. 113r, 24 Σεπτεμβρίου και φ. 115ν, 21 Οκτωβρίου 1462.
86. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, αντίστοιχα φ. 244r και 245r, 24 Σεπτεμβρίου 1466.
87. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 180v, 25 Οκτωβρίου 1475.
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τόπους βενετοί ρέκτορες, οι κυβερνήτες των βενετικών γαΛερών και άλλοι ότι θα
έπρεπε με περίσκεψη και επιμέλεια να ερευνήσουν για να συλλάβουν τον Μαρτινέλλο και να τον στείλουν δέσμιο στη Βενετία88.
Όπως διαπιστώνεται, οι βιασμοί ανήλικων παιδιών και εφήβων δεν ήταν πολύ
σπάνιο φαινόμενο. Το πιθανότερο είναι, ότι πολλά περιστατικά δεν γνωστοποιήθηκαν
και δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη. Σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα αγρεύονται στον
δρόμο με άσκηση βίας. Στις 26 Νοεμβρίου του 1426, την ώρα του εσπερινού [circa
horam Avemarië), ένα δεκάχρονο αγόρι πιάστηκε στον δρόμο απο ένα άγνωστο που
το οδήγησε στη αυλή Gradonico, όπου το βίασε. Το Συμβούλιο των Δέκα όρισε αμοι
βή 4.000 λιρών σε όποιον καταγγείλει τον δράστη που θα του δίνονταν απο την πε
ριουσία εκείνου ή απο το Δημόσιο, αν δεν συλλαμβανόταν, ενώ σε περίπτωση που ο
καταδότης βαρυνόταν με κάποια ποινή θα απαλλασσόταν και θα έπαιρνε 2.000 λί
ρες89. Ανάλογη ήταν η περίπτωση του ανήλικου Ιερώνυμου Zane90. Ένα ακόμη τραγι
κό περιστατικό μαρτυρείται το 1462. Ο οκτάχρονος Βερναρδίνος, γιος του ευγενή
Φραγκίσκου Barbo, ενώ έπαιζε μπάλα στο Μουράνο, παραπλανήθηκε απο δύο άτομα,
τον Αντώνιο Sabba και τον Αντώνιο Berengo, που με την πρόφαση ότι θα του αγό
ραζαν αχλάδια ( velie dictopuero emere depiris) τον οδήγησαν στο υπόστεγο μιας εκ
κλησιάς, όπου τον βίασαν διαδοχικά. Οι δύο ένοχοι εξαφανίστηκαν91. Το ίδιο έγινε
και μετά την επίθεση {inhonestum et turpem insultum) δύο άλλων ατόμων, του Βίκτο
ρα γνωστού με το παρανόμι Sagita και ενός άγνωστου φίλου-του, εναντίον του ανή
λικου Ιάκωβου Landò, σ' ένα γεφύρι στην περιοχή Santa Croce92.
Η ενοχή βάρυνε επίσης και τις αντίστοιχες περιπτώσεις σε σχέσεις ετερόφυ
λων . Δεν είναι, μάλιστα, σπάνιες οι περιπτώσεις καταγγελιών απο τις συζύγους των
δραστών που είτε είχαν διαφορετική αντίληψη απο εκείνους για την ερωτική πρακτική
είτε απλά επιδίωκαν την καταδίκη του συντρόφου-τους με προφανή σκοπό να απαλ
λαγούν απο την ανεπιθύμητη παρουσία-του, ακόμη και με μία δραματική διάλυση του
γάμου. Το 1419 κατηγορήθηκε ο Νικόλαος de Vanni για διάπραξη σοδομίας με την
«τίμια σύζυγό-του» παρά τη δική-της θέληση {pro pecato subdomitii commisso cum
93

88. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. l l l r , 26 Απριλίου 1452. Τελικά ο Ιωάννης Briti
απαλλάχθηκε απο την ενοχή με μεταγενέστερη απόφαση· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ.
159v, 16 Μαΐου 1453.
89. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 93v, 31 Δεκεμβρίου 1426.
90. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 69r-v, 10 Μαΐου 1447.
91. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. llOr, 28 Αυγούστου 1462. Πρβλ. Ruggiero, ό.π.,
194-195, όπου το οικογενειακό όνομα του θύματος αναφέρεται ως Barbaro.
92. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 156v, 11 Μαΐου 1464. Εντύπωση, βέβαια, προκα
λεί το γεγονός, ότι το παιδί κυκλοφορούσε, όπως μαρτυρείται στη σχετική πράξη, στη μία μετά τα μεσάνυκτα
93. Βλ. και Ruggiero, ό.π., 196 κ.ε.
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honesta uxore sua contra voluntatem dicte honeste...) χωρίς να διευκρινίζεται η προέ
λευση της κατηγορίας. Πιθανότατα πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε απασχολή
σει και πάλι τις διωκτικές Αρχές πριν απο δέκα χρόνια έχοντας συλληφθεί για σοδομία
και αποφυλακιστεί (1409), επειδή όταν είχε διαπράξει τότε το παράπτωμα ήταν ανήλι
κος94. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η τάση παρέμεινε ισχυρή και είχε την ευκαιρία να εκδηλω
θεί και στα πλαίσια του γάμου. Όμως, το Συμβούλιο των Δέκα κρίνοντας ότι η περίπτω
ση δεν ήταν σαφής παρέπεμψε και πάλι την υπόθεση στο Κολλέγιο για να εξεταστούν
η σκλάβα και άλλοι μάρτυρες που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν πληρέστερα τα πράγ
ματα95. Αντίθετα, η καταγγελία της σκλάβας Μαγδαληνής σε βάρος του κουρέα Αντώ
νιου το 1426 θεωρήθηκε ότι είχε γίνει απο κακή πρόθεση [...plusquam per maliciam
quam per aliam daram causam deposita sit...) και γι' αυτό αποφασίστηκε να ανακριθεί η
Μαγδαληνή, ώστε να φοβηθεί με τα βασανιστήρια και τις άλλες ανακριτικές μεθόδους
και να ομολογήσει την αλήθεια Εάν απο την ανακριτική διαδικασία διαπιστωνόταν ότι
ο Αντώνιος ήταν αθώος θα έπρεπε να απολυθεί96. Σε ορισμένες απο τις περιπτώσεις που
έχουν καταγραφεί διαπιστώνεται κάποια διάθεση υπέρβασης του ζητήματος ή και τάση
κάλυψης των υπόπτων με την προβολή αμφιβολιών για την ενοχή-τους. Το 1441 απαλ
λάχθηκε ο χρυσοχόος Φραγκίσκος που είχε κατηγορηθεί απο τη σύζυγό-του Ούρσια97.
Η καταγγελία εναντίον του Νικόλαου Longo απο την Κρήτη de vicio sodomie που δια
τύπωσε το 1458 η σύζυγός-του θα έμεινε μετέωρη, όταν διαπιστώθηκε ότι εκείνη ήταν
έγκυος [reperta gravida). Φαίνεται ότι η διαπίστωση αυτή στάθηκε ικανή για να απαλ
λαγεί ο κατηγορούμενος, αφού έτσι τυπικά αποδεικνυόταν ότι η ερωτική συμπεριφοράτου ήταν φυσική98. Το ενδεχόμενο παράλληλης παράτολμης απαίτησης του συζύγου δεν
απασχόλησε τους δικαστές. Αθώος κρίθηκε επίσης ο Αντώνιος Bono που είχε συλλη
φθεί έπειτα απο κατηγορία της συζύγου-του {pro accusatione uxoris de vicio sodomie)
με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι τόσο αυτός όσο και η γυναίκα-του Zanina".
Αθωωτικές αποφάσεις εκδόθηκαν επίσης στην περίπτωση δύο υπόπτων, που είχαν κα
τηγορηθεί και συλληφθεί για διάπραξη σοδομίας σε βάρος μιας γυναίκας που δικαζό-

94. Βλ. παραπάνω σελ 244 (de Vani).
95. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 17r, 7 Σεπτεμβρίου 1419.
96. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 93r, 11 Δεκεμβρίου 1426.
97. ...Francisais aurifex inculpatus de sodomitio per uxorem suam Ursiam, cum non appareat
culpabilis... relaxetur : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 94v, 29 Νοεμβρίου 1441. Επίσης
αφέθηκαν ελεύθεροι η σύζυγος και ο πεθερός του Φραγκίσκου που λίγες ημέρες νωρίτερα (22 Νοεμβρί
ου) είχε αποφασιστεί να ανακριθούν ακόμη και με βασανισμό για να διαπιστωθεί η αλήθεια.
98. Σύμφωνα με την αρχική απόφαση οι δύο σύζυγοι έπρεπε να ανακριθούν απο το Κολλέγιο με βα
σανιστήρια για να διαπιστωθεί η αλήθεια. Στη συνέχεια και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι- ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 158r, 9 Αυγούστου, φ. 158ν, 16 Αυγούστου και φ. 159r, 23 Αυγούστου 1458.
99. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 158r, 30 Μαΐου 1464.
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ταν το 1464 ως ένοχη για το παράπτωμα αυτό100, και ενός χρυσοχόου που είχε συλλη
φθεί ως ύποπτος σοδομίας με τη γυναίκα-του το 1470101.
Όμως, έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις με καταδικαστικές αποφάσεις. Ιδιότυ
πη παρουσιάζεται η περίπτωση ενός κατηγορούμενου το 1464 για σοδομισμό γυναι
κών {contra Jacobinum a Maietis, sodomitam cum feminis). Παρά τις θετικές καταθέ
σεις των μαρτύρων και παρά τις επιμελείς φροντίδες των ανακριτών που εξάντλησαν
όλες τις δυνατότητες βασανισμού προκειμένου να εκμαιεύσουν την αλήθεια {per viam
omnis generis tormentorum pro habenda ventate), ο κατηγορούμενος δεν ομολόγη
σε. Ωστόσο, έχοντας κριθεί ένοχος, καταδικάστηκε σε τετραετή κάθειρξη (in carcere
forti) και στη συνέχεια σε εξορία δια βίου και εάν θα συλλαμβανόταν ως παραβάτης
θα του επιβαλλόταν για δεύτερη φορά η ίδια ποινή, ενώ στον καταδότη θα έδινε το
κράτος 100 δουκάτα, ποσό που θα καλυπτόταν απο τη δήμευση της περιουσίας του
καταδίκου. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί, ότι δεν έγινε δεκτή η πρόταση να του
επιβληθεί φυλάκιση δύο χρόνων και εξορία και σε περίπτωση που θα συλλαμβανόταν
ως παραβάτης η συνηθισμένη θανατική ποινή. Στην αυστηρότητα της καταδικαστικής
απόφασης συνέβαλε, οπωσδήποτε, το γεγονός ότι η πράξη, για την οποία εκείνος εί
χε κατηγορηθεί, είχε γίνει παρά τη θέληση της παθούσας102. Το 1465 εγκαλείται ως
ύποπτος ο ευγενής Ιάκωβος Venier και, επειδή δεν παρουσιάστηκε, καταδικάστηκε
ερήμην σε οκταετή εξορία103. Μετά το ψήφισμα του 1467 ακολούθησαν και άλλες κα
ταδικαστικές αποφάσεις, όπως σε βάρος του Γεώργιου de Druasto που καταδικάστη
κε σε τεσσάρων χρόνων εξορία (1471) και του Ιωάννη Furlan που καταδικάστηκε σε
θάνατο (1481). Και οι δύο είχαν κατηγορηθεί για διάπραξη σοδομίας με τις συζύγουςτους104. Με αυστηρότητα, επίσης, αντιμετωπίστηκε το 1480 ο γιατρός (medicus fisicus)
Magrus Calceranus, που είχε κατηγορηθεί για διάπραξη σοδομίας σε βάρος της σαρακηνής σκλάβας-του Λουκίας αλλά δεν παρουσιάστηκε για να δικαστεί. Το Συμβούλιο

100. Η αθώωση και αποφυλάκισή-τους αποφασίστηκε επειδή κατά τη διεξαγωγή της δίκης αποδεί
χτηκε ότι δεν ήταν εκείνοι οι ένοχοι- ...Tarabotus, nominatus in processu Margarite Sclavone et retentus
pro turpi vitio, cum repperiatur non esse ilium qui fecit pecatum... relaxetur de carceribus και Marcus
Fachinus, venditor herbarum,... quia repertus fuit non esse hominem qui commiserit vitium relaxetur... :
ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 180r, 28 Νοεμβρίου 1464.
101. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 146v, 8 Αυγούστου 1470.
102. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 150v, 15 Φεβρουαρίου 1463 m.v. (= 1464) και
φ. 151r, 22 Φεβρουαρίου 1463 m.v. (= 1464). Η παθούσα Franceschina Sclavona, sodomitata contra velie
suum per Jacobinum a Maietis απολύεται, καθώς και ο μάρτυρας κατηγορίας Μάρκος caxarolus, retentus
tamquam testis pro causa suprascripta : ό.π., φ. 151r, 29 Φεβρουαρίου 1464.
103. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 209r, 24 Ιουλίου 1465 και φ. 21 lv, 21 Αυ
γούστου 1465. Η συνένοχή-του Αλβανή Stana δεν δικάστηκε.
104. Ruggiero, ό.π., 197-198.
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των Δέκα του επέβαλε ερήμην την ποινή της ισόβιας εξορίας, ενώ σε περίπτωση που
θα συλλαμβανόταν θα του επιβαλλόταν η θανατική ποινή με αποκεφαλισμό και απο
τέφρωση105. Διαφορετική ήταν η περίπτωση ενός κληρικού που το 1466 εγκαλείται να
παρουσιαστεί στις κεφαλές του Συμβουλίου των Δέκα έχοντας ομολογήσει ότι διέ
πραξε σοδομία σε βάρος κοριτσιού, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη106. Δεν ανευρέθηκαν στοιχεία για το αποτέλεσμα μεταγενέστερης δίκης άλλου υπόπτου για διά
πραξη σοδομίας σε βάρος γυναίκας107. Εξάλλου, το 1484 καταδικάστηκε σε οκταετή
εξορία ο ευγενής Ιάκωβος Priuli που επέβαλε με τη βία σε μια πόρνη να υποστεί σοδομισμό108. Ιδιαίτερη απόκλιση παρουσιάζει η περίπτωση του χρυσοχόου Ιωάννη
Φραγκίσκου Pergolotto που είχε αμφιφυλόφιλες σοδομικές ροπές' έχοντας διαφύγει
τη σύλληψη καταδικάστηκε το 1480 ερήμην σε ισόβια εξορία με απειλή της επιβολής
της θανατικής ποινής σε περίπτωση που επέστρεφε στη Βενετία109. Στις περιπτώσεις
μεταξύ ετερόφυλων η παθούσα συνήθως απαλλάσσεται απο την ευθύνη και απολύε
ται, επειδή θεωρείται ότι εξαναγκάστηκε να υποστεί μη επιθυμητή απο την ίδια πράξη.
Ano την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξενίζει το γεγονός ότι οι περιπτώσεις που έχουν
καταχωριστεί είναι σχετικά λίγες. Όσες έχουν καταγραφεί έγιναν γνωστές είτε επει
δή καταγγέλθηκαν απο την παθούσα σύζυγο είτε επειδή αποτελούσαν βίαιες ενέργει
ες που καταγγέλθηκαν απο τρίτους. Οπωσδήποτε, πολλές περιπτώσεις, που συμβαίνανε δίχως άλλο στα πλαίσια ενός αρμονικού γάμου ή μιας αδιατάρακτης σχέσης, δεν
έφταναν ποτέ στη δικαιοσύνη, εάν δεν παρεμβαλλόταν η καταγγελία κάποιου τρίτου
που θα ενδιαφερόταν για ποικίλους λόγους να προσβάλει αυτή τη συμβίωση.
Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί ο σοδομικός βιασμός με ειδεχθή πράξη αποκοπής
της μύτης δύο γυναικών, της Μαργαρίτας Bonina και της μητέρας-της, που διέπραξαν
άγνωστοι στη δαλματική πόλη Σεμπένικο (Sibenico, Sibenik). Ως ένας απο τους δρά
στες καταγγέλθηκε ο Βίκτωρ Tiepolo, που καταδικάστηκε σε δεκαετή εξορία απο τη
Βενετία και ισόβια εξορία απο το Σεμπένικο και την περιοχή σε απόσταση 15 μιλίων110.

105. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 220v, 18 Μαρτίου 1480.
106. ...processus formatus contra presbyterum Dominicum de Sancta Sophya per quern partem
confessio sodomita incepti et non conpleti a parte post in turpi loco cum Lutia puella... : ASV, Consiglio
dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 236r, 26 Ιουνίου 1466.
107. ...contra Franciscum veriarium accusatum sodomitasse Catherinellam de Polla... : ASV, Consiglio
dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 210r, 5 Αυγούστου 1472.
108. Ruggiero, ό.π., 199.
109. Ο παθητικός συνεργός-του Ιερώνυμος Sovero, που επίσης είχε διαφύγει τη σύλληψη, καταδι
κάστηκε σε εξορία με απειλή φυλάκισης ενός έτους σε περίπτωση που συλλαμβανόταν, ενώ η παθούσα
σκλάβα-του Μπέλλα αθωώθηκε. Ruggiero, ό.π., 200.
110. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 181r, 16 Ιουλίου 1479 και φ. 191r, 27 Αυγού
στου 1479.
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Φυσικά, εντυπωσιάζει το γεγονός, ότι, παρά το εξαιρετικά ειδεχθές του εγκλήματος, η
ποινή περιορίστηκε στην εξορία Ίσως, η μη ανεύρεση των συνεργών σε συνδυασμό
με την πιθανή έλλειψη μαρτύρων με αδιάσειστα επιβαρυντικά στοιχεία να οδήγησαν
στην επιβολή επιεικέστερης ποινής111.
Η δικαιοσύνη δεν φείδεται ούτε εκείνων που είχαν αποπειραθεί να διαπράξουν
σοδομία112 ή που αποτόλμησαν να εκφραστούν με τρόπο που ήταν ύποπτος για το
έγκλημα του σοδομισμού. Πράξεις113, χειρονομίες114 ή λόγια115 που θα μπορούσαν
να θεωρηθούν ότι εμπεριείχαν ενέργειες, προτάσεις ή νύξεις με ανήθικο περιεχόμενο
συνιστούσαν ενοχοποιητικό στοιχείο ικανό να οδηγήσει κάποιον σε περιπέτειες με

111. Ωστόσο, η άποψη που υποστηρίζει ο Ruggiero, ό.π., 209-110, ότι η ποινή που επιβαλλόταν σε
βιαστές γυναικών ήταν λιγότερο αυστηρή σε σχέση με τις περιπτώσεις βιασμού αρρένων, επειδή θεωρού
σαν τη γυναίκα λιγότερο σημαντική απο τους άνδρες και κατά συνέπεια τον βιασμό γυναικών λιγότερο βα
ρύ παράπτωμα, φαίνεται υπερβολική.
112. Ο Λουκάς Leono καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους in uno carcerum inferiorum και εξο
ρία πέντε ετών για το αδίκημα της σοδομίας quod committere voìuit ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste,
reg. 9, φ. 182r, 30 Απριλίου 1418.- Αυστηρότερη ποινή επιβλήθηκε πενήντα χρόνια αργότερα στον κουρέα
Λουκά de Alexandro, που είχε ομολογήσει ότι αποπειράθηκε να αποπλανήσει ένα παιδί {confitentem
tentasse unum puerum de turpi vitio sodomitii). Τιμωρήθηκε με ειρκτή ενός έτους in carcere orbo και δε
καετή εξορία ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. lOOr, 30 Ιουνίου 1468.- To 1470 ασκήθηκε
δίωξη κατά του ζωγράφου Αντώνιου Rido, που είχε κατηγορηθεί για αποπλάνηση ανηλίκων {contra
Antonium pictorem Rido tentatorem puerorum ad sodomitium diversis modis). Ο ζωγράφος καταδικά
στηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση και στη συνέχεια σε ισόβια εξορία' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste,
reg. 17, φ. 146v, 8 Αυγούστου 1470.- Σε δύο χρόνια φυλάκιση και ισόβια εξορία καταδικάστηκε άλλος κα
τηγορούμενος (ο κρεωπώλης Βερναρδίνος) που είχε ομολογήσει ότι αποπειράθηκε να διαπράξει σοδομίσ
ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 233r, 20 Νοεμβρίου 1476.
113. To 1468 καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση ο Λεονάρδος Grimani επειδή φίλησε ένα νεαρό
παιδί (propter osculum datum iuvenclo)· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 112r, 5 και 19
Οκτωβρίου 1468.
114. Ο Γεώργιος απο τη Μεθώνη, που συγκατοικούσε με δύο άλλους Έλληνες ύποπτους για σοδο
μία, ήταν το 1446 στη φυλακή επειδή ένα παιδί είχε καταγγείλει ότι το χάιδεψε στο πρόσωπο με την πρό
θεση να το φιλήσει ( d'ictus Georgius posuit sibi manum supra personam pro volendo osculari eum). Όμως,
έπειτα απο επιμελή ανάκριση βρέθηκε αθώος και αποφυλακίστηκε έχοντας μείνει στη φυλακή δύο μήνες
και είκοσι μέρες· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 27v, 30 Μαρτίου 1446.
115. To 1418 ο Χριστόφορος Amidei ανακρίνεται απο το Κολλέγιο pro verbis per eum dictis contra
aliquos pueros pro facto sodomicii και του επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ενός έτους και εξορία πέντε ετών
ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 180v, 27 Απριλίου και φ. 181r, 30 Απριλίου 1418.- Με τις
ίδιες ποινές τιμωρείται ο Νικόλαος Conzanave' ό.π., φ. 181ν, 30 Απριλίου 1418.-Τον ίδιο χρόνο ο Ιάκω
βος Malvezi καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών μηνών και εξορία ενός έτους occasione verborum dictorum
occasione peccati sodomicii' ό.π., φ. 182r, 30 Απριλίου 1418.- Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκε το 1445 ο Ιω
άννης Tellorolus, pro verbis turpibus spectantibus ad Vitium sodomie ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste,
reg. 13, φ. 14r, 22 Σεπτεμβρίου 1445.
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τραγικά επακόλουθα. Ακόμη και περιπτώσεις παιδιών που χρησιμοποίησαν αισχρολο
γίες με σχετικό περιεχόμενο κρίθηκαν με αυστηρότητα, μολονότι είναι πιθανό οι εκ
φράσεις αυτές να αποτελούσαν στοιχείο του καθημερινού λόγου και μάλιστα μεταξύ
παιδιών116. Αντίθετα, η χρήση όπλου απο το προσβαλλόμενο άτομο εναντίον επίδο
ξου βιαστή κρίνεται νόμιμη και ο δράστης που είχε ενεργήσει σε άμυνα απαλλάσσε
ται απο κάθε ευθύνη ακόμη και αν η ενέργεια του προκάλεσε τον φόνο του άλλου117.
Διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση των ενηλίκων παθητικών, που συμμετείχαν
εκούσια στη διάπραξη του εγκλήματος. Στους παθητικούς γενικά επιμεριζόταν μικρό
τερο μέρος ευθύνης, αφού φαινομενικά ήταν αποδέκτες άσκησης πίεσης απο μέρους
των ενεργητικών που θεωρούνται οι κυρίως υπεύθυνοι για την «ανόσια» πράξη118. Αυ
τό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε πρόκληση και απο μέρους των παθητικών που
εκδήλωναν με αυτόν τον τρόπο την ερωτική-τους συμπεριφορά. Αφού με την ίδια ανα
κριτική διαδικασία εξασφαλιζόταν η ομολογία ή αποδεικνυόταν η ενοχή του κατηγο
ρουμένου, το Συμβούλιο των Δέκα εξέδιδε την καταδικαστική του απόφαση. Η τιμωρία
του ενόχου αρχικά ήταν διττή και περιλάμβανε φυλάκιση και εξορία119. Μία μαρτυρία
του 1422 αναφέρει φυλάκιση για δύο χρόνια in uno carcerum inferiorum και στη συ
νέχεια ισόβια εξορία120. Σε δύο άλλους παθητικούς επιβλήθηκε το 1446 ποινή 25 μα
στιγώσεων, φυλάκιση για τρεις μήνες σε χωριστά κελλιά και επανάληψη της σωματικής
ποινής των 25 μαστιγώσεων121. Ωστόσο, η συνηθισμένη τιμωρία που επιβαλλόταν

116. 0 ανήλικος Φραγκίσκος de Salvador qui turpia verba sodomitica protulit αποφασίστηκε να
δαρθεί με ζώνη στην αίθουσα βασανιστηρίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί, ότι προτιμήθηκε αυτή η
«διακριτική» τιμωρία του παιδιού και δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση σκληρότερης μεθόδου σωφρονισμού
με παραδειγματική τιμωρία του ενόχου απο τον δάσκαλό-του, που θα του έδινε στο σχολείο είκοσι πέντε
μαστιγώσεις παρουσία του νοταρίου του Συμβουλίου των Δέκα {dentur per magistrum suum in scolis,
presente notario huius Consilii, scuticate .XXV.): ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 188r, 12
Σεπτεμβρίου 1459.
117. Ο ανήλικος Αλοΰσιος (Λουδοβίκος) Segato που είχε δεχθεί βίαιη ανήθικη επίθεση απο τον
Αντώνιο Pavano αντέδρασε πλήττοντας τον με ξκρίδιο και τον σκότωσε. Το Συμβούλιο των Δέκα τον
απάλλαξε απο την ευθύνη και αποφάσισε να ανακοινωθεί απο κήρυκα η σχετική απόφαση στο Ριάλτο πα
ρουσία του ανηλίκου. Η πρόθεση παραδειγματισμού εκείνων που θα άκουγαν το γεγονός και την απόφα
ση είναι προφανής- ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 53v, 26 Νοεμβρίου και φ. 54ν, 11 Δε
κεμβρίου 1460.
118. Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 200 κ. ε.
119. Ωστόσο, στον προηγούμενο αιώνα μαρτυρείιαι περίπτωση επιβολής θανατικής ποινής σε πα
θητικό με γυναικεία συμπεριφορά Βλ. Ruggiero, ό.π., 225-226.
120. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 43v, 11 Μαρτίου 1422. Πρόκειται για την πε
ρίπτωση του Ανδρέα Sturiono που είχε ομολογήσει ότι είχε υποπέσει στο ίδιο πταίσμα κατ' εξακολούθη
ση με διάφορους συνενόχους (quia a multis fuit sodomitatus, sicut in sua confessione apparet).
121. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 37r, 6 Ιουλίου 1446.
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στους παθητικούς ήταν η σωματική ποινή σε συνδυασμό με φυλάκιση και εξορία. Οι
ποινές αυτές δεν είναι τυποποιημένες και σταθερές αλλά διαφοροποιούνται κατά περί
πτωση. Για παράδειγμα, ενώ το 1447 ο Θωμάς Velutarius τιμωρήθηκε με 5 μαστιγώσεις,
φυλάκιση δύο χρόνων και πενταετή εξορία122, στον Πέτρο Martini επιβλήθηκε το 1456
ποινή 50 μαστιγώσεων, φυλάκιση δύο χρόνων και δεκαετής εξορία123. Σε άλλη περί
πτωση το 1460 αποφεύχθηκε η επιβολή σωματικής ποινής και επιβλήθηκε φυλάκιση
μόνο έξη μηνών και εξορία, με τη διευκρίνιση ότι εάν συλλαμβανόταν ως παραβάτης
του όρου της εξορίας θα φυλακιζόταν για ένα χρόνο και θα εξοριζόταν πάλι124. Τον
ίδιο χρόνο επιβλήθηκε σε επτά ενόχους ερήμην και σε δύο που είχαν ομολογήσει την
ενοχή-τους η ποινή πενταετούς εξορίας (πάντα με τη διευκρίνιση της φυλάκισης για
ένα έτος και νέας εξορίας εάν συλλαμβάνονταν ως παραβάτες) και σε ένα ακόμη η ποι
νή δεκαετούς εξορίας με τους ίδιους όρους125. Η σωματική ποινή 25 μαστιγώσεων σε
συνδυασμό με δύο χρόνια εξορίας επιβλήθηκε το 1464 σε άλλον ένοχο και η μαστί
γωση ορίστηκε να εκτελεστεί in camera tormenti' αποφασίστηκε επίσης ότι εάν συλ
λαμβανόταν ως παραβάτης θα φυλακιζόταν πάλι για ένα χρόνο και θα μαστιγωνόταν
άλλες 25 φορές, ενώ όποιος θα τον συλλάμβανε θα αμειβόταν με 50 λίρες απο την πε
ριουσία του καταδίκου126. Η ίδια σωματική ποινή αλλά δεκαπενταετής εξορία επιβλή
θηκε τέσσερα χρόνια αργότερα σε άλλον παθητικό127, ενώ σε νεαρό παθητικό ηλικίας
δεκαοκτώ ετών επιβλήθηκε το 1474 απλή ποινή 25 μαστιγώσεων. Γι' αυτόν ειδικότερα
είχε αντιπροταθεί, εφόσον ήταν ενήλικος {attenta eius grandi etate), να ρινοτμηθεί στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα που ο ενεργητικός συνεργός-του θα αποκεφαλιζόταν και θα
καιγόταν στην πυρά και να παραμείνει μία ώρα σε κοινή θέα για παραδειγματισμό128.

122. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 69v, 10 Μαΐου 1447. Με νεότερη απόφαση του
επιτρέπεται να εργαστεί βιοποριστικά (habeat anditus ut possit... laborare et ducere vitam suam), αφού εί
χε μείνει στη φυλακή πάνω απο 19 μήνες· ό.π., φ. 113ν, 18 Δεκεμβρίου 1448.
123. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 88r, 3 Μαρτίου 1456.
124. Πρόκειται για τον Αντώνιο de Ragusio συνένοχο του ενεργητικού Λαζάρου de Scriva που είχε
καταδικστεί σε θάνατο· ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 38v, 19 Μαρτίου 1460.
125. Καταδικάζονται με πενταετή εξορία ο Έλληνας Νικόλαος Bono, ο Αλοΰσιος Barbaro, ο Ιου
λιανός de Vegla, ο ευγενής Φραγκίσκος Contareno που επονομαζόταν Bombardella, ο Ιερώνυμος de
Coltis, ο ευγενής Ιωάννης Φραγκίσκος Pasqualigo, ο Φραγκίσκος de Sovero, ο Αντωνιόλος Batistagno, ο
Ματθαίος Donati και με δεκαετή εξορία ο Αλοΰσιος de Zerbis" ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg.
16, φ. 46v-47v, 5 Αυγούστου 1460.
126. Στις ποινές αυτές καταδικάστηκε ο Λουδοβίκος Forgatus που είχε δηλώσει ότι ήταν κληρικός
για να αποφύγει την τιμωρία- την ψευδή δήλωση αποκάλυψε η μαρτυρία του βικάριου· ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 181 ν, 12 Δεκεμβρίου 1464.
127. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 97v, 18 Μαΐου 1468 (Νικόλαος Schaletarius).
128. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 131 ν, 11 Αυγούστου 1474 (Συμεών Paduanus και
Μαρίνος Alegreti). Όπως ιονίζει ο Ruggiero, ό.π., 202-203, η ρινότμηση αποτελούσε ποινή που επιβαλλόταν
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Διαφορετικού τύπου ήταν η ποινή που επιβλήθηκε σε ένα δούλο παθητικό το
1446. Αποφασίστηκε η μαστίγωση του ενόχου κατά τη διαδρομή απο τον Άγιο Μάρ
κο μέχρι το Ριάλτο, η τριπλή σφράγιση του προσώπου-του με «πύρινες σφραγίδες»
στις παρειές και στο μέτωπο, που έπρεπε να εκτελεστεί ανάμεσα στους δύο στύλους
του Αγίου Μάρκου {in medio duarum columnarum bulletur tribus bullis igneis in genis
et fronte) και τέλος η άμεση απομάκρυνσή-του απο τη Βενετία, ενώ εάν τυχόν θα επέ
στρεφε στη Βενετία θα ξανασφραγιζόταν129. Ηπιότερη ήταν η ποινή που επιβλήθηκε
στον Παύλο απο το Δυρράχιο- ο ένοχος έπρεπε να οδηγηθεί δέσμιος απο τη φυλακή
ώς την εκκλησιά του Αγίου Φαντίνου και να υποστεί μαστίγωση στη διαδρομή απο το
καμπαναριό-της μέχρι το καμπαναριό της εκκλησιάς του Αγίου Αγγέλου, ενώ στη συ
νέχεια θα εξοριζόταν για δέκα χρόνια130. Η απλή διαπόμπευση εφαρμόστηκε επίσης ως
παραδειγματική τιμωρία σε παθητικούς. Το 1480 δύο παθητικοί, συνεργοί του ενεργη
τικού Φραγκίσκου Corvato που είχε καταδικαστεί σε διαπόμπευση και θάνατο, κατα
δικάστηκαν και αυτοί σε διαπόμπευση και ισόβια εξορία. Αφού τους περιέφεραν στην
πόλη ντυμένους με κίτρινο μανδύα ( tella zalla) και με τον κήρυκα να διαλαλεί το έγκλημά-τους, υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του Φραγκίσκου και στη
συνέχεια οδηγήθηκαν με βάρκα εκτός Βενετίας, με απειλή κάθειρξης σε περίπτωση πα
ραβίασης της εξορίας131. Στα τέλη του αιώνα αποφασίστηκε να εφαρμοστεί αυστηρότε
ρη τακτική με την εξομοίωση των ποινών των ενήλικων παθητικών αντρών και γυναι
κών με εκείνες που επιβάλλονταν στους ενεργητικούς. Σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα
του Συμβουλίου των Δέκα, οι παθητικοί άντρες με ηλικία μεγαλύτερη των είκοσι ετών
και οι γυναίκες πάνω απο δεκαοκτώ ετών υπόκεινταν στην ποινή του θανάτου132.
Απέναντι στους ανήλικους παθητικούς η δικαιοσύνη θεωρητικά εξαντλούσε κά
θε δυνατότητα επιείκειας. Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα και για τους ενεργητικούς, το

σιη Βενετία κατά κύριο λόγο σε γυναίκες, που με αυτόν τον τρόπο έχαναν το βασικό στοιχείο της ωραιότη
τας του προσώπου. Κατά συνέπεια, η επιβολή της ποινής αυτής σε παθητικούς τους εξομοίωνε με γυναίκες. Ας
σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται παρακάτω, η ίδια ποινή επιβαλλόταν και σε περιπτώσεις τιμωρίας ανδρών ή
γυναικών που διευκόλυναν σοδομικές συνευρέσεις τρίτων ή που είχαν καταγγείλει για σοδομία αθώους.
129. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 36r-v, 6 Ιουλίου 1446 (περίπτωση Γεώργιου
Gavalla).
130. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 71r, 27 Αυγούστου 1455.
131. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 221r, 18 Μαρτίου 1480 (οι δύο παθητικοί ήταν
ο Ιερώνυμος Bonifatius και ο Ζαχαρίας Trachagnella. Ano τον ίδιο τον Φραγκίσκο είχαν επίσης μαρτυρη
θεί κατά την ανάκριση οι παθητικοί Ιάκωβος Canaza και Ιερώνυμος Zeno, που καταδικάστηκε ερήμην, ενώ
αθωώθηκαν ο παθητικός Αλοΰσιος Zeno και ο υπηρέτης του Φραγκίσκου Βερνάρδος. Απολύθηκαν επίσης
η σύζυγος και η κουνιάδα του που δεν αποκλείεται να ήταν μάρτυρες κατηγορίας).
132. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 28, φ. 105r-106v, 27 Αυγούστου 1500. Βλ. Martini,
ό.π., 32.
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ελαφρυντικό της «μη νόμιμης ηλικίας» αποτελούσε βασικό κριτήριο για την απαλλαγή
των ανηλίκων, αφού ως ανώριμα παιδιά ενεργούσαν άκριτα και ανεύθυνα. Η απόφα
ση του Συμβουλίου των Δέκα της 20 Σεπτεμβρίου 1424, για την άρση της ατιμωρησίας
των ανηλίκων133, μολονότι αναφέρεται γενικά στους ανηλίκους, αφήνει να εννοηθεί
ότι έχει αφετηρία την περίπτωση των παθητικών134. Στην περίπτωση των ανήλικων πα
θητικών που ήταν μικρότεροι των δέκα ετών το Συμβούλιο είχε τη δυνατότητα να προ
βεί κατά την κρίση-του στην απαλλαγή-τους, εφόσον ήταν παιδιά ( tamquam pueri) και
κατά συνέπεια δεν είχαν πλήρη ευθύνη για την πράξη-τους135. Η συνηθισμένη ποινή
που επιβαλλόταν στους ανήλικους παθητικούς ήταν η μαστίγωση. Ήδη πριν απο το
ψήφισμα του 1424 έχει καταγραφεί περίπτωση τιμωρίας ανηλίκου με την επιβολή σω
ματικής ποινής136. Η ποινή διαφοροποιείται στα μετέπειτα χρόνια κατά περίπτωση. Το
1433 επιβλήθηκε σε ανήλικο (minorem etatis) παθητικό ποινή 50 μαστιγώσεων, φυ
λάκισης δύο χρόνων και ισόβιας εξορίας137. Στα επόμενα χρόνια οι ποινές μετριάζο
νται. Με εξαίρεση μία περίπτωση, όπου επιβλήθηκε μικτή ποινή 12 μαστιγώσεων και
τριών μηνών φυλάκισης138, απαντούν μία περίπτωση με ποινή 15 μαστιγώσεων, μία με
ποινή 20 μαστιγώσεων και πέντε με ποινή 25 μαστιγώσεων139. Σε δύο άλλες περιπτώ-

133. ΒΛ. παραπάνω σελ. 245-246 και σημ. 65.
134. Η σχετική διατύπωση «εάν στο εξής συμβεί να συλληφθεί κάποιος για έγκλημα του σοδομισμού με κάποιον ανήλικο» {...si de cetero occuret quod aliquis deprehendatur in crimine subdomitii cum
aliquo minore etate...) παραπέμπει σε πράξη που γίνεται με ανήλικο παθητικό.
135. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 74r-v, 20 Σεπτεμβρίου 1424.
136. Πρώτη γνωστή περίπτωση είναι του ανήλικου παθητικού Anechino de Rippa στον οποίο επι
βλήθηκε η ποινή 25 μαστιγώσεων, ενώ ο ενεργητικός συνένοχός-του Γεώργιος de Viena θανατώθηκε στην
πυρά ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 188v, 27 Ιουλίου 1418.
137. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 11, φ. 74v, 27 Μαρτίου 1433 (περίπτωση Λαυρέντιου
a Stagnatis. Ο συνένοχός-του Ανδρέας a Stagnatis, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θανατώθηκε στην πυρά).
138. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. lOlr, 14 Μαρτίου 1442 (ανήλικος παθητικός
Αλέξανδρος Marthianus).
139. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 113v και φ. 114r, 1 Αυγούστου 1442 (ο ένο
χος Μάρκος, γιος του οικοδόμου μάστρο-Χριστόφορου, καταδικάστηκε σε ποινή 15 μαστιγώσεων in
camera tormenti, επειδή pluries commisit dicto crimen με τον Άγγελο de Catania, που εκτελέστηκε" ενδε
χόμενη χάρη θα τον οδηγούσε σε νέο παράπτωμα και θα ήταν κακό παράδειγμα για άλλους. Με αυτό το
σκεπτικό απορρίφθηκε η πρόταση να απαλλαγεί ως ανήλικος).- Ό.π., φ. 166r-v, 18 Νοεμβρίου 1444
(Ανδρέας Trivisano, 20 μαστιγώσεις).- Ό.π., φ. 150r, 4 Μαρτίου 1443 (Μαρίνος veludarius, 25 μαστιγώσεις.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί, ότι η εκτέλεση της ποινής ορίστηκε να γίνει in camera tormenti και όχι
όπως είχε προταθεί απο άλλους στον τόπο της εκτέλεσης του συντρόφου-του Νικόλαου de Zane, που θα
νατώθηκε στην πυρά).- ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 60r, 29 Μαρτίου 1447 (Gasparinus,
25 μαστιγώσεις) και φ. 75ν, 28 Ιουνίου 1447 (Αντώνιος Christiano, 25 μαστιγώσεις).- ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 206v, 28 Ιουνίου 1465 (Ιωάννης [Straçarolus] γιος του Βαλτάσαρ).- ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 190r, 7 Δεκεμβρίου 1475 (Ιερώνυμος Tintor).
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σεις η σωματική ποινή των 25 μαστιγώσεων συνοδεύεται απο τρίμηνη φυλάκιση ή
εγκλεισμό σε απομόνωση140, σε δεκαπενταετή παθητικό επιβλήθηκε το 1477 αντίστοι
χη σωματική ποινή και εξορία141, ενώ σε δεκατετράχρονο ευγενή, επιβλήθηκε τον ίδιο
χρόνο μόνο πενταετής εξορία142. Αντίθετα, επιείκεια χαρακτηρίζει την τιμωρία του ανή
λικου παθητικού Βερναρδίνου, που του επιβλήθηκε η ποινή 15 μαστιγώσεων143. Εξάλ
λου, η μικρή ηλικία εντεκάχρονου παθητικού επηρέασε το 1474 την απόφαση να τιμω
ρηθεί secundum etatem, όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση, με 10 μόνο μαστιγώ
σεις144. Μια διαφορετική λογική εκφράζεται το 1459 με την αποφυγή της επιβολής σω
ματικής ποινής και τιμωρία του ενόχου με φυλάκιση ενός έτους και εξορία145. Η από
φαση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως αυστηρότερη σε σχέση με τη σωματική ποινή, μο
λονότι δηλώνεται ότι επιβλήθηκε considerata tenera etate, είναι ωστόσο σημαντικό ότι
απορρίφθηκε πρόταση για επιβολή της θανατικής ποινής στον ανήλικο παθητικό.
Η σωματική ποινή συνήθως έπρεπε να εκτελεστεί στην αίθουσα των βασανιστη
ρίων και στον εκτελεστή της ποινής υπενθυμιζόταν ότι έπρεπε να προβεί στη μαστί
γωση του ανηλίκου έχοντας υπόψη την ηλικία του [quod frustet eum secundum
etatem). Βέβαια, απαντούν επίσης προτάσεις με περισσότερη εκζήτηση, που αποβλέ
πουν στην παραδειγματική τιμωρία του ενόχου. Για παράδειγμα, το 1465 είχε προτα
θεί η ποινή της μαστίγωσης του ανήλικου Ιωάννη να εκτελεστεί in camera αλλά
presente pâtre suo1^. Άλλοτε, πάλι, προτάθηκε χωρίς να γίνει αποδεκτή απο την πλει
οψηφία η επιβολή μέτριας ποινής 10 μαστιγώσεων μέσα στη φυλακή και η διαπό
μπευση με περιφορά του καταδίκου απο τους φύλακες επί δύο Σάββατα και δύο Τε
τάρτες ντυμένου με κίτρινο μανδύα και με ακάλυπτο το πρόσωπο σε πολυσύχναστα
σημεία της πόλης, ώστε να τον δουν όλοι [quod ab omnibus videatur), ενώ στο μετα
ξύ θα έπρεπε να μένει στον προθάλαμο της φυλακής147. Επίσης απορρίφθηκε το 1468

140. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 107r, 8 Μαρτίου 1452 (παθητικοί Μαριίνος και
Δομίνικος).
141. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 51r, 17 Μαΐου 1477 (περίπτωση Πασχάλη de
Tarvisio).
142. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 76v, 5 Νοεμβρίου 1477 (περίπτωση Ιερώνυμου
Gradonico).
143. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 104r, 7 Ιουλίου 1462.
144. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 131v, 11 Αυγούστου 1474 (περίπτωση Αλοΐσιου Maronerti). Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 202.
145. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 179r, 23 Μαΐου 1459 (Φραγκίσκος Barberius,
συνένοχος του Έλληνα Ιωάννη Γεράκη —ό.π., φ. 178r, 12 Μαΐου— που εκτελέστηκε).
146. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 206v, 28 Ιουνίου 1465. Βλ. παραπάνω, σημ. 139.
147. Περίπτωση του ανήλικου Βερναρδίνου που, όπως σημειώθηκε παραπάνω, τελικά τιμωρήθηκε με
15 μαστιγώσεις in camera : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 104r, 7 Ιουλίου 1462.
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ανάλογη πρόταση διαπόμπευσης άλλου ανήλικου παθητικού. Σύμφωνα με την πρότα
ση ο ένοχος θα ντυνόταν με κίτρινο μανδύα ( vestiat clamidem coloris calli) και για δέ
κα συναπτά χρόνια θα ήταν υποχρεωμένος να περιφέρεται συγκεκριμένη ώρα στο κέ
ντρο της πόλης, με ποινή κάθειρξης ενός έτους σε αντίθετη περίπτωση148. Είναι φα
νερό, ότι στις περιπτώσεις ανηλίκων υπερίσχυσε η άποψη επιβολής σωματικής ποινής
και εξορίας αλλά όχι ο διασυρμός του ενόχου.
Εξαίρεση στην αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελούσαν οι κληρικοί και οι
μοναχοί που δεν υπάγονταν στη δικαιοδοσία της κοσμικής αλλά της εκκλησιαστικής
δικαιοσύνης149. Ωστόσο, φαίνεται ότι η επισκοπική δικαιοδοσία περιοριζόταν απο την
παρέμβαση της Αγίας Έδρας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένοχοι κληρικοί ή μοναχοί ξέ
φευγαν την τιμωρία που με αυστηρότητα επιβαλλόταν στους λαϊκούς. Γεγονός είναι,
ότι στους ιερωμένους δεν επιτρεπόταν να επιβληθεί η ποινή του θανάτου και μάλιστα
στην πυρά. Ακόμη και η ανάκριση γινόταν συνήθως με περισσότερο ήπια μέσα και όχι
με τις μεθόδους της κοσμικής δικαιοσύνης. Αυτό δημιουργούσε την πεποίθηση, ότι οι
κληρικοί όχι μόνο παρουσίαζαν ευκολότερα τη ροπή προς το συγκεκριμένο αμάρτημα
αλλά και οι λαϊκοί παρασύρονταν μαζί-τους χωρίς να φοβούνται για τις συνέπειες,
αφού δεν ανήκαν οι ίδιοι στη δικαιοδοσία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου150. Ενδει
κτικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση κληρικού παθητικού που κατονόμασε αρχικά
έξη συνενόχους, ανάμεσά-τους και ευγενείς, ενώ κατά την πορεία της ανάκρισης ο
αριθμός των ενόχων διπλασιάστηκε151. Σύμφωνα με παπική απόφαση, όσοι κληρικοί
συλλαμβάνονταν ως ύποπτοι για σοδομία έπρεπε να παραδίδονται στον επίσκοπο για
να κριθούν. Εφαρμόζοντας αυτή την πρακτική ο επίσκοπος του Castello (Βενετίας)
Victus Memo καταδίκασε το 1407 τον κληρικό Ιάκωβο Barberio σε ισόβιο εγκλεισμό
σε κλουβί κρεμασμένο απο το καμπαναριό του Αγίου Μάρκου, ποινή που ισοδυνα
μούσε με καταδίκη σε θάνατο. Τελικά ο Ιάκωβος απελευθερώθηκε απο φίλους-του και
φυγαδεύτηκε με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν απο το Συμβούλιο των Δέκα με το πο
σό των 500 λιρών όσοι είχαν συνεργήσει152. Αντίθετα, στην περίπτωση του κληρικού
Στέφανου Rosso η επισκοπική δικαιοδοσία τέθηκε σε αναστολή και η σχετική ετυμη
γορία έμεινε μετέωρη με την παρέμβαση του πάπα, πράγμα που προκάλεσε τις έντονες

148. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 98r, 18 Μαΐου 1468 (περίπτωση Λουδοβίκου
de Grisinatiis που είχε τιμωρηθεί με 50 μαστιγώσεις και 20 ετών εξορία).
149. Πρβλ. και όσα αναφέρονται σχετικά με το θέμα απο τον Ruggiero, ό.π., 234 κ.ε.
150. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 27r-v, 23 Ιανουαρίου 1408 m.v. (= 1409).
151. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 164r-v, 22 και 25 Αυγούστου 1464. Όλοι κλή
θηκαν να παρουσιαστούν μέσα σε οκτώ ημέρες στις κεφαλές του Συμβουλίου των Δέκα, αλλά τελικά δι
κάστηκαν ερήμην ό.π., φ. 166v-168r, 6 Σεπτεμβρίου 1464.
152. Βλ. Ruggiero, ό.π., 218.
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διαμαρτυρίες και αντιδράσεις του Συμβουλίου των Δέκα153. Η πρακτική της παραπο
μπής των υπόπτων κληρικών στον βενετό επίσκοπο διατυπώνεται ρητά το 1444 στην
περίπτωση του κληρικού Ανδρέα Ursin ο που κρατείται pro patiente in crimine
sodomie154. Επίσης, ένα χρόνο αργότερα, αποφασίζεται να παραδοθεί στον επίσκοπο
κρατούμενος κληρικός που με τη δική-του καταγγελία είχαν συλληφθεί δύο ένοχοι
που εκτελέστηκαν στην πυρά και ένας τρίτος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση και εξο
ρία Και όπως τονίζεται στο σχετικό ψήφισμα, ο επίσκοπος έπρεπε αφού λάβει υπόψη
την ωμότητα του εγκλήματος να αποδώσει δικαιοσύνη σύμφωνα με τον Θεό και την
τιμή του κράτους {attenta atrocitate criminis fatiat iustitiam que sit secundum Deum et
honorem nostri dominii)155. Στον πατριάρχη παραπέμπονται και τρεις κληρικοί (διάκο
νοι) που κατονομάστηκαν μαζί με άλλους λαϊκούς απο ανήλικο παθητικό156. Ανάλο
γη είναι η περίπτωση δύο μοναχών που, έχοντας ομολογήσει την ενοχή-τους μπρο
στά στον ηγούμενο και το κολλέγιο, βρίσκονταν έξη μήνες στη φυλακή. Ο ηγούμε
νος ζήτησε την αποφυλάκισή-τους, για να τους επιβάλει την ποινή που προβλεπόταν
και το Συμβούλιο αποδέχτηκε το αίτημα157.
Ano τη μεριά της Πολιτείας αφήνεται να διαφανεί δυσπιστία ως προς τη βούλη
ση της εκκλησιαστικής αρχής να προβεί σε παραδειγματική τιμωρία των ενόχων κλη
ρικών, ώστε να μη δημιουργείται σκάνδαλο στους λαϊκούς που αντιμετώπιζαν την αυ
στηρότητα της κοσμικής δικαιοσύνης. Έτσι, στην περίπτωση της παραπομπής κληρι
κού {Lucas Sclavonus presbiter), που είχε ομολογήσει την ενοχή-του έπειτα απο βα
σανισμό, υπενθυμίζεται στον πατριάρχη της Βενετίας ότι οι ένοχοι λαϊκοί εκτελούνται
στην πυρά, αφού το συγκεκριμένο έγκλημα αξίζει αυτή την ποινή σύμφωνα με το πα
ράδειγμα που έδωσε ο Θεός. Ωστόσο, μολονότι τέθηκε πρόταση να υποδειχθεί στον
πατριάρχη να κλείσει τον ένοχο κληρικό σε κλουβί {quod illle presbiter ponatur in
cabia pro scelerato pecato commisso et confesso), όπως είχε συμβεί σε άλλη ανάλο
γη περίπτωση κληρικού το 1418, το Συμβούλιο των Δέκα δεν θέλησε να προσδιορί-

153. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. llv-13r, 7, 21 και 23 Μαρτίου 1408. Πρβλ.
Ruggiero, ό.π., 219-220. Ο συγγραφέας υποθέτει ότι χάρη στην εμμονή των βενετικών αρχών το θέμα έλη
ξε τελικά με τη συγκατάθεση του πάπα να επιβληθεί στον Rosso η ποινή που είχε αποφασίσει ο επίσκοπος
και ότι σύμφωνα με αυτή ο ένοχος κληρικός έμεινε στην ειρκτή «με ψωμί και νερό» — καταδικασμένος δη
λαδή σε αργό θάνατο. Ο Ιάκωβος Barberio και ο Στέφανος Rosso ενέχονταν μαζί με πολλούς ευγενείς και
άλλους Βενετούς -κατονομάζονται συνολικά 33 πρόσωπα— στην ίδια υπόθεση που αποκαλύφθηκε το
1406. Βλ. Ruggiero, ό.π., 211 κ.ε.
154. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 171r, 3 Φεβρουαρίου 1444 m.v. (= 1445).
155. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 24v, 3 Φεβρουαρίου 1445 m.v. (= 1446).
156. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 207r, 5 Ιουλίου 1465. Κατήγορος ήταν ο Ιω
άννης Straçarolus που καταδικάστηκε σε μαστίγωση- βλ. παραπάνω σελ. 237, σημ. 38 και σελ. 259, σημ. 139.
157. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 103r, 16 Φεβρουαρίου 1451 m.v. (= 1452).
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σει την ποινή αφήνοντας στον πατριάρχη την ελευθερία να κρίνει158. Ο εγκλεισμός σε
κλουβί [ad finiendum vitam suam in cabia pro terrore aliorum...) υποδεικνύεται και
στην περίπτωση άλλου κληρικού, του διακόνου Λουδοβίκου, το 1459. Αναφέρεται,
μάλιστα, ότι και σε άλλες περιπτώσεις είχε επιβληθεί η ποινή αυτή μετά τον αποσχηματισμό των ενόχων κληρικών. Ο αργός και βασανιστικός θάνατος του καταδίκου απο
εξάντληση αποτελούσε μέθοδο αποφυγής της θανάτωσης με βίαιη πράξη, ενώ ταυτό
χρονα ήταν μέσο τρομοκράτησης και παραδειγματισμού των άλλων159. Παρ' όλα αυ
τά, ο πατριάρχης δεν θέλησε να τιμωρηθεί με αυτόν τον τρόπο ο Λουδοβίκος αλλά ζή
τησε να φυλακιστεί. Το Συμβούλιο των Δέκα πρότεινε τότε να παραμείνει σιδηροδέσμιος σε ειρκτή με ψωμί και νερό sicut eius demerita et terribile et abhominabile
peccatum suum iure optimo requirunt160. Ο εγκλεισμός σε κλουβί ως ποινή που επι
βαλλόταν σε ενόχους κληρικούς μαρτυρείται και εκτός Βενετίας. Ενδεικτική είναι η
περίπτωση του ιερέα Ανδρέα {presbyter Andreas) στο Ρέθυμνο, που μολονότι είχε κα
ταδικαστεί το 1466 απο τον εκεί επίσκοπο ob detestabile Vitium sodomiticum σε πε
νταετή εξορία με απειλή εγκλεισμού σε κλουβί ad panem et aquam εάν εισερχόταν
στην πόλη, εκείνος με την υποστήριξη ορισμένων παρέμενε και κυκλοφορούσε ανέ
μελα στην πόλη σαν να μη είχε καταδικαστεί, γεγονός που —όπως τονιζόταν— προ
καλούσε τη δυσαρέσκεια των καλών πολιτών και αποτελούσε κακό παράδειγμα στους
άλλους. Για τον λόγο αυτό του δόθηκε διορία τριών ημερών για να εγκαταλείψει το
Ρέθυμνο διαφορετικά θα έπρεπε να εκτελεστεί η ποινή του εγκλεισμού εάν συλλαμ
βανόταν161.
Το ενδεχόμενο πλημμελούς τιμωρίας των κληρικών που είχαν αποδειχθεί ένοχοι
εξακολούθησε να απασχολεί την Πολιτεία και μετέπειτα Κατά την παραπομπή του
κληρικού Καρόλου, που είχε κατηγορηθεί για σοδομισμό κοριτσιού αλλά δεν είχε
ομολογήσει, τονίζεται ότι έπρεπε να λεχθεί στον πατριάρχη με τα κατάλληλα λόγια
{cum verbis pertinentibus), ότι ο ένοχος έπρεπε να καταδικαστεί tarn oro honore Dei
quam nostri Domimi et pro exemplo aliorum...162. Η πρακτική της παραπομπής στον
πατριάρχη φαίνεται ότι ατόνησε στα επόμενα χρόνια. Έτσι, το Συμβούλιο των Δέκα
αθώωσε το 1470 τον μοναχό Νικόλαο του Τάγματος του Αγίου Στεφάνου που είχε κα
τηγορηθεί για σοδομία με ανήλικο163, ενώ το 1475 καταδίκασε σε ισόβια εξορία τον

158. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 108v-109r, 15 Μαρτίου 1452.
159. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 170r, 7 Φεβρουαρίου, φ. 170v, 14 Φεβρουα
ρίου και φ. 172r, 28 Φεβρουαρίου 1458 m.ν. (= 1459).
160. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 173v, 12 Μαρτίου 1459.
161. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 225r, 22 Ιανουαρίου 1465 m.v. (= 1466).
162. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 128v, 28 Οκτωβρίου 1469.
163. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 144r, 28 Ιουνίου 1470.
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νεαρό κληρικό Ιερώνυμο, που είχε συλληφθεί ως ενεργητικός και είχε ομολογήσει, με
το δικαιολογητικό της νεανικής ηλικίας164.
Η γενικά ηπιότερη αντιμετώπιση και η ευνοϊκότερη τύχη των ενόχων κληρικών,
που τους παρείχε τη δυνατότητα αποφυγής της θανατικής καταδίκης, οδήγησε ορι
σμένους λαϊκούς να προφασιστούν την ιδιότητα του κληρικού για να αποφύγουν τις
συνέπειες της εκδίκασης της υπόθεσής-τους απο το κοσμικό δικαστήριο165. Ωστόσο,
η δικαιοσύνη ήταν αμείλικτη στην περίπτωση που αποκαλυπτόταν η πραγματικότητα.
Μία σχετική υπόθεση αποκαλύφθηκε το 1407. Ο ένοχος ευγενής Βενετός Clarius
Contareno όχι μόνο είχε παρουσιαστεί ως κληρικός αλλά είχε επιτύχει να κατοχυρώ
σει την πλαστή ιδιότητά-του με επίσημες νοταριακές πράξεις. Μετά την αποκάλυψη
της αλήθειας, όσοι ενέχονταν στην υπόθεση αντιμετώπισαν την αυστηρότητα της δι
καιοσύνης. Ο ίδιος ο Clarius Contareno, αφού είχε αποδειχθεί ότι δεν ήταν κληρικός,
καταδικάστηκε να θανατωθεί στην πυρά eo modo et forma quibus fuerunt combusti alii
sodomite. Αλλά και ο νοτάριος Masius de Fano, που είχε συντάξει το σχετικό πιστο
ποιητικό {qui falso et contra veritatem testificatus fuit et scripsit in suo prothocollo,
quod Clarius Contareno, sodomita, erat clericus), καταδικάστηκε σε παραδειγματική
τιμωρία' αφού πρώτα θα περιαγόταν στην πόλη διακηρύττοντας το πταίσμα-του, θα κα
τέληγε ανάμεσα στους δύο στύλους της Πλατείας του Αγίου Μάρκου, όπου θα του
έκοβαν το δεξί χέρι και στη συνέχεια θα εξοριζόταν δια βίου. Αυστηρές ποινές επι
βλήθηκαν, επίσης, και σε δύο ιερωμένους που είχαν πιστοποιήσει ότι ο Contareno
ήταν κληρικός· στον «πριμικήριο» του Αγίου Μάρκου ιερέα Ιωάννη Lauredano, που εί
χε διαπράξει το ίδιο παράπτωμα με τον προηγούμενο νοτάριο, επιβλήθηκε η στέρηση
της ιδιότητας του νοταρίου και ισόβια εξορία, ενώ στον ιερέα Βλάσιο Cathena, εφη
μέριο του ναού του Αγίου Αεονάρδου, που είχε κάμει ψευδή δήλωση για τη δήθεν ιερωσύνη του Contareno, επιβλήθηκε ισόβια εξορία166.
Ένοχοι απέναντι στη δικαιοσύνη δεν ήταν μόνο οι άντρες που παρουσίαζαν αυ
τή την αποκλίνουσα απο τα οριοθετημένα πλαίσια ερωτική συμπεριφορά αλλά και οι
γυναίκες που ανταποκρίνονταν σε τέτοιες απαιτήσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι περι
πτώσεις γυναικών που ασκούσαν την πορνεία και που είχαν καταγγελθεί ότι επιδίδο
νταν στη σοδομική πρακτική. Το 1443 παραπέμφθηκαν δύο πόρνες στους Officiales de
node για τη συνηθισμένη ανακριτική διαδικασία, ενώ μία τρίτη που είχε συλληφθεί

164. Στον Ιερώνυμο δόθηκε διορία μίας μέρας για να εγκαταλείψει τη Βενετία. Αν παραβίαζε την
εξορία, θα φυλακιζόταν για ένα χρόνο και θα επανεξοριζόταν: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg.
18, φ. 189v, 7 Δεκεμβρίου 1475.
165. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 181r-v, 12 Δεκεμβρίου 1464.
166. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 8, φ. 146r και 146v, 31 Αυγούστου 1407, φ. 147r, 7
Σεπτεμβρίου 1407, φ. 148r, 15 Σεπτεμβρίου 1407. Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 213-218.
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για διάπραξη του ίδιου παραπτώματος στη Βενετία {pro vicio sodomicii commisso hic
Veneciis) και είχε ομολογήσει καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση {finiat vitam suam
in carceribus)167. Μία άλλη πόρνη, που είχε συλληφθεί ως ύποπτη για το παράπτωμα
της σοδομίας, αποφυλακίστηκε το 1465 επειδή τελικά δεν βρέθηκε ένοχη168. Αντίθε
τα, σε πόρνη που ομολόγησε επιβλήθηκε το 1470 η ποινή της εξορίας με απειλή ισό
βιας φυλάκισης εάν συλλαμβανόταν. Ας σημειωθεί, ότι απορρίφθηκαν προτάσεις επι
βολής άλλων ποινών, ανάμεσα στις οποίες και η θανατική ποινή με αποκεφαλισμό και
αποτέφρωση, όπως συνηθιζόταν στις περιπτώσεις των ενεργητικών ενόχων169. Ανα
φέρεται ακόμη η περίπτωση γυναίκας που είχε συλληφθεί ως ύποπτη {que dicebatur
commisisse sodomiam) και είχε βασανιστεί cum tormento digitorum ano μη εξουσιο
δοτημένο όργανο —φύλακα του δεσμωτηρίου— ώστε να ομολογήσει. Η γυναίκα τελι
κά αθωώθηκε, ενώ αποφασίστηκε ότι το «τακτικό Κολλέγιο» {Collegium ordinarium)
θα έπρεπε να ανακρίνει με βασανισμό τόσο τον δράστη όσο και όσους συμμετείχαν
σ' αυτή την άτοπη ενέργεια {qui fuissent partecipes huius mali) για να εξακριβωθεί η
αλήθεια170.
Διαπόμπευση, κάθειρξη, ρινότμηση, εξορία και χρηματικές ποινές επιβάλλονταν
σε όσους συνεργούσαν με οποιοδήποτε τρόπο σε συναφή αλλότρια ακολασία. Μία
πρώτη αναφορά αποτελεί το 1459 η περίπτωση ενός Βενέδικτου, qui fuit rufianus. Η
τιμωρία που επιβλήθηκε ήταν διττή- διαπόμπευση και εξορία. Ο ένοχος θα προσδενό
ταν πάνω σε πάσσαλο ανάμεσα στους δύο στύλους στην πλατεία του Αγίου Μάρκου,
όπου θα παρέμενε εκτεθειμένος με ακάλυπτο το πρόσωπο ut videatur ab omnibus, ενώ
το βράδυ θα τον κατέβαζαν και θα τον εξόριζαν171. Τον Ιανουάριο του 1465 εκδικά
στηκε η υπόθεση του κουρέα Πέτρου Aliprandi, γνωστού με το παρανόμι Ritius, που
είχε κατηγορηθεί ως ruffianus sodomita. Ο ένοχος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια κά
θειρξη και στη συνέχεια σε εξορία απο όλη τη βενετική επικράτεια. Για την περίπτωσή-του υπήρξε και άλλη πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή αλλά είναι ενδεικτική της

167. Στους Officiates de node παραπέμφθηκαν η Κατερίνα de Ragusio και η Κατερίνα de Ingabria που
προσδιορίζονται κάθε μία ως «πόρνη που έχει στέκι στις στοές» {meretrix solita stare ad voltas). Καταδι
καστική απόφαση πάρθηκε σε βάρος της Κατερίνας de Lubiana' ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg.
12, φ. 125r, 20 Φεβρουαρίου 1442 m.v. (= 1443). Οι τρεις ιερόδουλες είχαν συμπτωματικά το ίδιο όνομα,
εκτός και αν υποτεθεί ότι ορισμένα ονόματα χρησιμοποιούνταν επιλεκτικά στον ιδιότυπο αυτόν επαγγελ
ματικό χώρο (βλ. και την επόμενη περίπτωση).
168. ...Caterina de Venetia meretrix, retenta pro suspicione sodomita, cum non sit culpabilis
relaxetur... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 207r, 5 Ιουλίου 1465.
169. ...contra Meneginam furlanam, meretricem, confessam sodomitium a parte post... : ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 142r, 6 Ιουνίου 1470.
170. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 33v, 27 Φεβρουαρίου 1450 m.v. (= 1451).
171. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 179r, 23 Μαΐου 1459.
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απέχθειας προς την περιθωριακή αυτή δραστηριότητα: να προσδεθεί σε ψηλό πάσσαλο
με ακάλυπτο πρόσωπο ανάμεσα στους δύο γνωστούς στύλους και στην καθορισμένη
ώρα να του αποκοπεί η μύτη, ενώ στη συνέχεια να διωχθεί απο τη Βενετία και όλη την
επικράτεια. Και στις δύο προτάσεις προβλεπόταν φυλάκιση ενός έτους και νέα εξορία
στην περίπτωση που ο εξόριστος θα συλλαμβανόταν εντός των ορίων του κράτους, ενώ
όποιος τον συλλάμβανε ως παραβάτη θα αποζημιωνόταν με 200 λίρες απο την περιου
σία του ίδιου172. Αντίθετα, στην περίπτωση της Λουκίας Astulfa, που χαρακτηρίζεται ως
rufiana, η ετυμηγορία μαρτυρεί τη βούληση της δικαιοσύνης για παραδειγματισμό. Η
Λουκία είχε διευκολύνει παράνομη ερωτική συνεύρεση στο σπίτι-της με αποτέλεσμα να
σοδομηθεί η υπηρέτριά-της Ursa. Κι επειδή, όπως φαίνεται, εξαφανίστηκε για να απο
φύγει τις συνέπειες του νόμου, καταδικάστηκε σε ισόβια εξορία με τη διευκρίνιση ότι
εάν συλλαμβανόταν θα της επιβαλλόταν η ποινή της ρινότμησης και φυλάκιση ενός
έτους173. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται ο Ερρίκος Zuponarius που είχε ενοχοποιηθεί ως
μεσολαβητής αλλά ταυτόχρονα και ως ενεργητικός {inculpatum pro rufiano et agente
detestandi vidi sodomie). Αφού με τις ανακρίσεις δεν στάθηκε δυνατό να του αποσπα
στεί η ομολογία του επιβλήθηκε τελικά δεκαετής κάθειρξη και ισόβια εξορία174.
Εκείνο που εκπλήσσει ιδιαίτερα είναι η σχεδόν νοσηρή εμμονή των ανακριτικών
αρχών στη λεπτομερή περιγραφή των συμβάντων. Όχι μόνο δηλώνονται ο τόπος, ο
χρόνος και οι δράστες, αλλά επίσης εκμαιεύονται κατά την ανάκριση και τις καταθέσεις
των μαρτύρων λεπτομέρειες που μεγιστοποιούν το σκάνδαλο. Βασική σημασία για την
ανακάλυψη, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είχαν οι καταγγελίες που κατέθεταν σε βάρος-τους άλλα πρόσωπα. Αυτοί που έκαναν τις καταγγελίες είτε ανήκαν
σε ειδικές κατηγορίες υπεύθυνων οργάνων που όφειλαν να επαγρυπνούν για ενδεχό
μενη παράβαση του νόμου, είτε ήταν εκούσιοι ή ακούσιοι συνεργοί (θύματα βιασμού)
ή εκπρόσωποί-τους ή ακόμη αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έλειπαν επίσης περιπτώσεις υστε
ρόβουλης συκοφαντικής καταγγελίας ή ανώνυμες καταγγελίες175. Όπως αναφέρθηκε
πρωτύτερα, πολλές φορές ο κατηγορούμενος αναγκάζεται να καταγγείλει όσους είχαν
σχετιστεί μαζί-του. Η καταγγελία των συνεργών δεν απάλλασσε τον καταγγέλλοντα
απο τη δική-του ευθύνη, εκτός αν αποδείκνυε ότι είχε εξαναγκαστεί να συμπράξει. Η
πρόταση που τέθηκε στο Συμβούλιο των Δέκα το 1471 για την απαλλαγή των ενόχων
που κατέδιδαν τους συνεργούς-τους δεν έγινε αποδεκτή. Σύμφωνα με την πρόταση
αυτή, εάν στο εξής ένας παθητικός κατήγγειλε ενεργητικό ή εάν ενεργητικός κατήγγει
λε παθητικό ενήλικα άνω των δεκαοκτώ ετών και αποδεικνυόταν αληθινή η καταγγε-

172. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 185v, 8 Ιανουαρίου 1464 m.v. (= 1465).
173. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 18, φ. 167v-168r, 31 Μαΐου 1475.
174. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 19, φ. 76v, 5 Νοεμβρίου 1477.
175. Βλ. Martini, ό.π., 74-75 κ.ε.
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λία, τότε θα έπρεπε να τηρηθεί μυστικό το όνομα του καταδότη και να απαλλαγεί απο
την ενοχή. Αντίθετα, θα έπρεπε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σε βάρος του
ενεργητικού ή παθητικού που είχε καταγγελθεί και ο ενεργητικός να τιμωρείται οπωσ
δήποτε176. Οι αποφάσεις προέβλεπαν, επίσης, ότι όσοι προέβαιναν σε καταγγελίες σε
βάρος ενόχων, χωρίς οι ίδιοι να έχουν συμμετάσχει στην παράνομη πράξη, είχαν νό
μιμη απολαβή χρηματικού ποσού ( talea) που τους αποδιδόταν συνήθως μετά την εκτέ
λεση του ενόχου. Ano το 1407 είχε αποφασιστεί, ότι όποιος προέβαινε σε καταγγελία
υπόπτου στους Offitiales de Nocte και αποδεικνυόταν η ενοχή εκείνου, θα αμειβόταν
με 2.000 λίρες {libras duo millia parvorum) που θα του καταβάλλονταν απο την περι
ουσία του ενόχου, ενώ σε περίπτωση που εκείνος δεν είχε τόση περιουσία, το ποσό θα
συμπληρωνόταν απο το Δημόσιο που, όπως ωστόσο διευκρινίζεται, δεν θα μπορούσε
να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο απο 1.000 λίρες177. Το ποσό που επιδικαζόταν στους
καταδότες διαφοροποιήθηκε μετέπειτα και κυμαινόταν κατά περίπτωση φτάνοντας έως
τις 500 λίρες178, ήταν μάλιστα δυνατό να δοθεί σε δόσεις179. Σε ειδικές περιπτώσεις,
όπως η κατάδοση καταζητούμενου που είχε ερήμην καταδικαστεί σε εξορία και είχε πα
ραβιάσει τα όρια της εξορίας, η αμοιβή προς τον καταδότη ήταν πολύ μεγαλύτερη180. Η
αμοιβή καταβαλλόταν πάντοτε απο την περιουσία του καταδίκου και εάν δεν υπήρχε
αυτή η δυνατότητα τότε την κατέβαλλε το Δημόσιο181. Χρηματική αμοιβή [premium)
προβλεπόταν και για τα κρατικά όργανα που συλλάμβαναν υπόπτους182. Η χρηματική

176. ...accusane teneatur secretus et a tali delieto absolvatur. Et contra agentem vel patientem
accusatimi ab agente vel a patiente procedatur omnibus consideratis prout Consilio videbitur convenire. H
πρόταση απορρίφθηκε με 14 ψήφους, έχοντας πάρει δυο μόνο θετικές και μία Λευκή' ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 169v, 12 Ιουνίου 1471.
177. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 8, φ. 142r, 1 Ιουνίου 1407.
178. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 13, φ. 37v, 20 Ιουλίου 1446 (200 - 500 λίρες).- ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 115r, 10 Μαΐου 1452 (5 λίρες).
179. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 146v, 4 Μαρτίου 1416.
180. To 1426 ορίζεται αμοιβή 4.000 λιρών για όποιον καταγγείλει τον άγνωστο δράστη του βιασμού
δεκάχρονου αγοριού: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 93v, 31 Δεκεμβρίου 1426. To 1461,
πάλι, επιδικάζονται 1.000 λίρες σε όποιον καταγγείλει τον εξόριστο Πέτρο Mauroceno: ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 64v, 16 Μαΐου 1461.
181. Το θέσπισμα της 28 Αυγούστου 1470, που αναφερόταν σε όσους εξωθούσαν παιδιά σε ακο
λασία, όριζε ότι όποιος κατέδιδε και όποιος συλλάμβανε τους ενόχους, που θα τιμωρούνταν με άλλες ποι
νές εκτός απο τη θανατική, θα αμοιβόταν με 100 λίρες απο την περιουσία του κατηγορουμένου και αν δεν
είχε εκείνος τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό η αμοιβή θα καταβαλλόταν απο το Δημόσιο, ενώ για τις
περιπτώσεις εκείνων που θα καταδικάζονταν σε θάνατο θα δινόταν η συνηθισμένη αμοιβή· ASV, Consiglio
dei Dieci, Parti miste, reg. 17, φ. 147v.
182. Ο Μάρκος de Molino, που με την ιδιότητα-του ως caput Platee είχε ανακαλύψει τον Φραγκίσκο
de Buora που είχε καταδικαστεί και εκτελεστεί, ζήτησε την αποζημίωσή-του και επειδή δεν υπήρχε δυνατό-
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αποζημίωση όσων συνέβαλλαν στην αποκάλυψη και σύλληψη ενόχων απέβλεπε στην
ενθάρρυνση των οργάνων να επιτελούν το έργο-τους183 ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι «κα
κοποιοί» πρόβαλλαν ένοπλη αντίσταση184. Το ίδιο αμείβονταν και όσοι συνεργούσαν
στη σύλληψη ενός φυγόδικου ή τον παρέδιδαν στις Αρχές.
Είναι σαφές, ότι οι Αρχές ενδιαφέρονταν για την αποκάλυψη ενόχων. Και σ' αυ
τό έπρεπε να συνδράμουν το κράτος όλοι όσοι ήταν σε θέση να γνωρίζουν τα πράγ
ματα. Το 1453 καταγγέλθηκε ότι ένα παιδί είχε πρωκτική βλάβη {fuit a parte post
ruptus) πράγμα για το οποίο δεν έγιναν ανακρίσεις ούτε επιβλήθηκε ποινή. Δόθηκε,
λοιπόν, εντολή στους γιατρούς, κουρείς και χειρουργούς της Βενετίας που τυχόν θα
θεράπευαν παιδί για τέτοια περίπτωση {qui quamcumque medicabunt alicui puero
infirmo a parte post in ano per sodomiam) να γνωστοποιήσουν αμέσως στις κεφαλές
του Συμβουλίου το παιδί και τη συγκεκριμένη πάθηση {puerum et infirmitatem), ώστε
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα Οι παραβάτες θα υπόκεινταν σε ποινή φυλάκισης
ενός έτους και ισόβιας εξορίας. Διευκρινιζόταν, επίσης, ότι ο γιατρός και ο κουρέας
που θα προέβαινε στη σχετική γνωστοποίηση δεν θεωρείται ότι προβαίνει σε καταγ
γελία και κατά συνέπεια δεν θα αποζημιωνόταν χρηματικά185. Η απόφαση αυτή συ
μπληρώθηκε με νεότερη που διεύρυνε το ζήτημα. Αόγοι καταστολής είχαν οδηγήσει
το Συμβούλιο των Δέκα στην ψήφιση απόφασης που όριζε, ότι κάθε γιατρός ή κουρέ
ας που είχε αναλάβει τη θεραπεία ενός τραύματος, ακόμη και ελαφρού —που είχε προ
φανώς προκύψει απο κάποια συμπλοκή—, όφειλε να γνωστοποιεί την περίπτωση στις
Αρχές, ώστε να επιλαμβάνεται του ζητήματος η δικαιοσύνη. Όμως, δεν είχε προβλε
φθεί η περίπτωση θεραπείας άντρα ή γυναίκας για πρωκτική βλάβη απο σοδομική πρά
ξη {qui habeant posteriorem partem fractam pro sodomicio), πράγμα στο οποίο έπρε
πε να δοθεί φροντίδα όχι μικρότερη απο τις περιπτώσεις τραυματισμού απο όπλο ή πέ
τρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ψήφισμα του Συμβουλίου της 16 Μαΐου
1461. Έτσι, δίδεται εντολή σε όσους γιατρούς και κουρείς στο εξής θεραπεύσουν στη
Βενετία άντρα ή γυναίκα που παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα να γνωστοποιήσουν την
περίπτωση στις κεφαλές του Συμβουλίου των Δέκα, που υποχρεώνονται με όρκο να

τητα να του δοθεί απο την περιουσία εκείνου, αποφασίστηκε να του καταβληθούν 500 λίρες απο το ταμείο
του Συμβουλίου των Δέκα ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 12, φ. 160v, 19 Αυγούστου 1444.
183. Ρητά διατυπώνεται στην προηγούμενη απόφαση ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επιβρά
βευση του κρατικού οργάνου, ώστε να παρακινηθούν και άλλοι σε ανάλογες πράξεις, όπως συνήθως συμ
βαίνει {pro dando causam aliis capiendi tales nefarios homines sicut solitum est fieri in tali casu).
184. Όπως τονίζεται σε σχετικό θέσπισμα η αμοιβή δινόταν σ' αυτούς pro mercede sua et pro
augendo animum eorum ad capiendum similes malos homines, qui cum armis audent se defendere contra
officiates nostros... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 171v, 28 Φεβρουαρίου 1458 m.v. (=
1459).- Για το ζήτημα των αμοιβών των καταδοτών, βλ. επίσης Martini, ό.π., 36-37.
185. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 169r, 8 Αυγούστου 1453.
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κρατήσουν μυστικά τα ονόματά-τους. Η γνωστοποίηση των ονομάτων των παθόντων
δεν θεωρείται κοινή καταγγελία, αλλά υπηρεσιακή υποχρέωση και για τον λόγο αυτό
οι θεράποντες δεν θα παίρνουν το χρηματικό premium που δίνεται στους καταγγέλλοντες. Αντίθετα, ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο 1.000 λιρών και με εξορία,
ενώ ο μηνυτής θα δέχεται το μισό ποσό του προστίμου186. Με ίδιο πνεύμα έχει συ
νταχθεί και το νεότερο ψήφισμα του 1467, που επιμένει στην απαίτηση απο τους χει
ρουργούς, κουρείς ή άλλους θεραπευτές που είχαν φροντίσει γυναίκα ή παιδί με ανά
λογη κακοποίηση να γνωστοποιήσουν χωρίς αναβολή στο Συμβούλιο των Δέκα τους
παθόντες187. Ano τα παραπάνω γίνεται φανερό, πως δεν υπήρχε αναστολή που να εκπήγαζε απο την αποδοχή του ιατρικού απορρήτου. Οι δύο διατάξεις του Συμβουλίου
των Δέκα του 1461 και του 1467 επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το φαινόμενο της ερω
τικής αυτής παρέκκλισης δεν περιοριζόταν στην ομοφυλόφιλη σχέση ανδρών αλλά
αποτελούσε στον ίδιο, αν όχι σε μεγαλύτερο, βαθμό πρακτική που συνηθιζόταν και
στην ερωτική σχέση μεταξύ ετερόφυλων. Ιδιαίτερα, μάλιστα, η διάταξη του 1467 εστιά
ζεται αποκλειστικά στο φαινόμενο του σοδομισμού γυναικών και παιδιών παρακάμ
πτοντας την κατηγορία των ενήλικων ανδρών. Αυτό, βέβαια, θα μπορούσε να εξηγη
θεί ως διαπίστωση ότι σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της παθητικής συνεύρεσης για
τους άνδρες είχε την αφετηρία-του στην παιδική ηλικία.
Πολλοί απο τους ενόχους είναι γνωστοί στον υπόκοσμο της Βενετίας —ακόμη
και αν προέρχονται απο οικογένειες ευγενών— και προσδιορίζονται με χαρακτηριστι
κά παρεπώνυμα, όπως Barbuchia18S, Bombardella189, Periculosus190, Judas191, Sagita192
κ. ά. Εξάλλου, σε μία απο τις σημαντικότερες υποθέσεις που εκδικάστηκε με απόλυτη
μυστικότητα το 1460 και στην οποία ενέχονταν ανάμεσα σε πολλούς άλλους και αρ-

186. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 64r, 16 Μαΐου 1461. Βλ. και Martini, ό.π., 75.
187. Βλ. Ruggiero, ό.π., 195.
188. Andreas Nigro... dictus Barbuchia (ενεργητικός που μετείχε σε κύκλωμα παράνομων σχέσεων
καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 7 Αυγούστου 1460): ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste,
reg. 16, φ. 44r, 21 Ιουλίου και φ. 45ν, 4 Αυγούστου 1460.
189. vir nobilis Franciscus Contareno, dictus Bombardella (παθητικός αναμειγμένος στο ίδιο κύκλω
μα με τον Ανδρέα Nigro): ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 44v, 26 Ιουλίου και φ. 47r, 5
Αυγούστου 1460.
190. vir nobilis Petrus Mauroceno, dictus Periculosus (ένοχος απόπειρας δολοφονίας του Οωμά de
Coltis για λόγους ομοφυλοφυλικής ερωτικής αντιζηλίας): ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ.
61r, 26 Μαρτίου 1461.
191. Antonius Berengo, cognominatus Judas (ένοχος παραπλάνησης του οκταετούς Φραγίσκου
Barbo): ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. llOr, 28 Αυγούστου 1462.
192. Victor, dictus Sagita, intaiator: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 156v, 11 Μαΐου
1464.
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κετοί ευγενείς και που κατέληξε σε σωρεία καταδικών, διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι του
φερομένου ως κύριου μοχλού του παράνομου κυκλώματος —πρόκειται για τον Ανδρέα
Nigro, τον γνωστό ως Barbuchia— ανευρέθηκαν πολλά όπλα. Το στοιχείο αυτό θα
μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το σπίτι του Nigro, που χαρακτηρίζεται
στη σχετική πράξη ως τόπος συνάθροισης νέων κακής διαγωγής [reductus iuvenum
male morigeratorum), ήταν τόπος συνάθροισης κακοποιών ή στασιαστών193. Εντύπω
ση, επίσης, προκαλεί η συχνή αναφορά υπόπτων ή ενόχων με ελληνική καταγωγή194.
Φαίνεται, ότι όλες οι καταγγελίες δεν ήταν αληθινές. Δεν αποκλείεται σε ορι
σμένες περιπτώσεις να καταγγέλλονταν άτομα για λόγους συμφέροντος, προσωπικής
διαμάχης ή ακόμη και για λόγους πολιτικούς. Το ζήτημα είχε απασχολήσει ενωρίς τη
δικαιοσύνη. Το 1407 είχε, μάλιστα, προταθεί στο Συμβούλιο των Δέκα ότι εάν ο κα
τηγορούμενος δεν αποδεικνυόταν ένοχος, θα έπρεπε σ' αυτή την περίπτωση η δικαι
οσύνη να στραφεί κατά του κατηγόρου. Η πρόταση δεν είχε γίνει τότε δεκτή195.
Ωστόσο, μαρτυρούνται σοβαρότατες κυρώσεις για τους συκοφάντες. Το 1452 καταδι
κάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση και εξορία ο Lodus Trivisano, ένοχος για ψευδή κα
τηγορία σε βάρος τεσσάρων ανδρών, που βρέθηκαν αθώοι και απαλλάχθηκαν. Φυλά
κιση ενός έτους και δύο ετών εξορία επιβλήθηκε, επίσης, στη μάρτυρα Elena που συ
νηγόρησε στην ψευδή κατηγορία {consensit falsitati) εκείνου196. Η φυλάκιση αντικα
ταστάθηκε απο σωματική ποινή 25 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε μαζί με διετή εξορία
σε άλλον συκοφάντη197. Στα επόμενα χρόνια παρατηρείται τροπή προς σκληρότερη
αντιμετώπιση του φαινομένου. Αυστηρή είναι η τιμωρία αξιωματούχου αστυνομικού
οργάνου που είχε προβεί σε ψευδή καταγγελία. Ο ένοχος καθαιρείται απο το αξίωμάτου, αποκλείεται απο άλλη αστυνομική υπηρεσία και καταδικάζεται σε εξάμηνη φυλά
κιση και δεκαετή εξορία198. Στην ίδια υπόθεση είχαν εμπλακεί δύο ακόμη ψευδομάρτυρες- απο αυτούς ο ένας καταδικάζεται σε ρινότμηση και εξορία, ο δεύτερος, που εί-

193. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 50r, 17 Σεπτεμβρίου 1460.
194. Ano io 1419 έως io 1480 μαρτυρούνται 31 περιπτώσεις ατόμων με ελληνική καταγωγή που κα
τηγορήθηκαν για σοδομισμό. Ας σημειωθεί, επιπρόσθετα, ότι ένοχος είχε κριθεί και ο υπηρέτης του άλ
λοτε μητροπολίτη Νικαίας καρδιναλίου Βησσαρίωνα (Petrus famulus cardinalis Nicenì): ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 171v και 174v, 27 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 1464 αντίστοιχα.
195. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 8, φ. 142r, 1 Ιουνίου 1407.
196. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 112r και 112v, 29 Απριλίου 1452.
197. Πρόκειται για τον Βαλτάσαρ (Baldisar) συκοφάντη του Αλβανού Ανδρέα de la Turri, που ως
αθώος απολύθηκε: ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 14, φ. 157r, 2 Μαΐου 1453.
198. Ο Βενέδικτος de Armano, capitanus Platee, τιμωρείται propter accusationem falso depositam
contra Michaelem Turchum et Lodovicum iuvenem. Του αφαιρείται το αξίωμα capitaneatus Platee Sancii
Marci et Rivoalti και δεν έχει δικαίωμα να είναι custos Officialium de Node et Capitum Sexteriorum: ASV,
Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 120r, 23 Μαρτίου 1457.
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χε διαφύγει τη σύλληψη, καταδικάστηκε σε ισόβια εξορία ενώ σε περίπτωση που θα
συλλαμβανόταν θα του επιβαλλόταν, επίσης, η ρινότμηση199. Χαρακτηριστική είναι,
επίσης, η περίπτωση του Ιωάννη a Leone, υαλουργού ano το Μουράνο, που το 1462
είχε προβεί σε ψευδή καταγγελία και ψευδή μαρτυρία σε βάρος δύο συναδέλφων-του.
Ο συκοφάντης καταδικάστηκε σε εξόρυξη του ενός ματιού και ρινότμηση με δημόσια
εκτέλεση της ποινής στον γνωστό τόπο. Για την ίδια περίπτωση είχαν προταθεί και άλ
λες ποινές, που φανερώνουν εκζήτηση με προφανή σκοπό τον παραδειγματισμό.
Προτάθηκε, λοιπόν, να δεθεί σ' ένα πάσσαλο στην πλατεία του Αγίου Μάρκου και
έπειτα, όταν σημάνει η καμπάνα, να τον κατεβάσουν και φέροντας τον πάσσαλο στη
ράχη να αχθεί αναπλέοντας το Μεγάλο Κανάλι ώς το Μουράνο, στο κανάλι των υα
λουργείων, ενώ ο κήρυκας θα διαλαλεί διαρκώς το πταίσμα-του- στο Μουράνο έπρε
πε να του κοπεί η μύτη και η γλώσσα και να σφραγιστεί στο μέτωπο και στα δύο μά
γουλα, ώστε να μη γίνεται στο εξής πιστευτός. Άλλη πρόταση: να του κοπεί το ένα χέ
ρι και η μύτη και να του εξοριχθεί το ένα μάτι στον συνηθισμένο τόπο εκτελέσεων.
Ακόμη: να περιαχθεί δεμένος σε πάσσαλο πάνω σε σχεδία στο Μουράνο με τον κή
ρυκα να διαλαλεί το πταίσμα-του και στην πλατεία του κυβερνείου να του εξορυχθούν
τα μάτια. Τέλος, προτάθηκε να αχθεί με τον ίδιο τρόπο στο Μουράνο και να απαγχονιστεί στην αφετηρία του πορθμείου του Μουράνου {super furchis ibi fiendus,
suspendatur ita quodmoriatur)200. Οι προτάσεις αυτές φανερώνουν όχι μόνο την απέ
χθεια προς τη συκοφαντία, που δυνητικά θα είχε συνέπεια τη θανατική καταδίκη αθώ
ων, αλλά και τη συχνότητα του φαινομένου που έπρεπε να παταχθεί.
*
Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ή
όταν ενέχονται σημαίνοντα πρόσωπα, αποφασίζεται όχι μόνο να διεξαχθεί η δίκη κε
κλεισμένων των θυρών αλλά και να τηρηθεί μυστική η όλη διαδικασία. Τα μέλη του
Συμβουλίου δεν επιτρεπόταν να αναφερθούν σε ό,τι είχε διαβαστεί, λεχθεί ή συζητη
θεί στο Συμβούλιο ή να αποκαλύψουν τα ονόματα όσων πήραν μέρος στη διαδικασία
με ποινή επιβολής προστίμου 1.000 λιρών, ενός έτους φυλάκισης και δεκαετούς στέ
ρησης του δικαιώματος ανάληψης δημόσιου λειτουργήματος201. Οποιαδήποτε ανακοί
νωση ή συζήτηση του θέματος extra portam istius Consilii ήταν απαγορευμένη ακόμη
και μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, εάν δεν γινόταν μέσα στην αίθουσα με τη θύ
ρα κλειστή {nee unus cum altero nisi clausa porta)202.

199. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 15, φ. 120r-v, 23 Μαρτίου 1457.
200. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 107v, 18 Αυγούστου 1462.
201. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 45r, 26 Ιουλίου 1460. Παρόμοια απόφαση πάρ
θηκε επίσης στις 30 Ιουλίου 1460 (ό.η., φ. 45ν) και στις 5 Αυγούστου 1460 (ό.π., φ. 47ν).
202. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 61r, 26 Μαρτίου 1461.
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Ήταν φυσικό, το κλίμα της καταστολής να επιρρίψει τη σκιά-του σε ορισμένους
χώρους, που θεωρήθηκαν ότι προσφέρονταν για την εμφάνιση και την υπόθαλψη επι
κίνδυνων ροπών. Τέτοιοι χώροι θεωρήθηκαν κατά κύριο λόγο οι ιδιωτικές σχολές
μουσικής, τραγουδιού, γυμναστικής, αριθμητικής και ξιφασκίας. Για να περιορίσει
τους τυχόν κινδύνους το Συμβούλιο των Δέκα απαγόρευσε (1444 και 1477) τη λει
τουργία των σχολών αυτών κατά τις εσπερινές ώρες, όρισε να λειτουργούν μόνο στην
περιοχή του Αγίου Μάρκου και του Ριάλτου όπου υπήρχε συστηματική αστυνόμευση
και επέβαλε αποκλειστικά την ομαδική διδασκαλία μέσα σε δημόσιες αίθουσες. Ύπο
πτοι χώροι θεωρήθηκαν επίσης τα φαρμακεία, όπου σύχναζαν χειρουργοί και κουρείς,
τα ζαχαροπλαστεία, καθώς και ορισμένοι δημόσιοι χώροι, που δεν φωτίζονταν τη νύ
χτα. Αλλά και οι συναθροίσεις όχι συγγενών ατόμων διαφορετικής ηλικίας για δείπνο
σε ιδιωτικές κατοικίες έδωσαν αφορμή για παρέμβαση της αστυνομικής Αρχής που
επιδίωξε την περιστολή-τους. Φυσικά, η απαγόρευση έπληξε και τις συναθροίσεις που
γίνονταν επίσης σε ιδιωτικές κατοικίες με πρόσχημα τα τυχερά παιγνίδια, που θεω
ρούνταν ως κάλυψη για αθέμιτες και ύποπτες πράξεις203.
Είναι αλήθεια ότι στη Βενετία το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν με πολύ μεγαλύτε
ρη αυστηρότητα απ' ό,τι αλλού. Το γνωστό «Collegium sodomitarum» ιδρύεται στη
Βενετία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήδη απο το 1418, ενώ στη Φλωρεντία μόλις το
1432 συστήνεται η Αρχή των «Ufficiali di Notte» και στη Λούκκα το 1448 το «uffizio
sopra l'Onestà»204. Στη Φλωρεντία, παρά τους νόμους που εκδίδονται, η Πολιτεία δεί
χνει μεγαλύτερη συγκράτηση και η κοινωνία περισσότερη ανοχή. Τα μέτρα που παίρ
νονται αποβλέπουν περισσότερο στον περιορισμό του φαινομένου παρά στην κατα
στολή. Τον 14ο αιώνα οι ποινές που προβλέπονταν για τους ενεργητικούς ήταν ο ευ
νουχισμός (νόμος του 1325) και μεταγενέστερα ο θάνατος (νόμος του 1365), ενώ
στους παθητικούς επιβάλλονταν πρόστιμα ή σωματικές ποινές. Το 1408 καταργήθη
καν οι βαριές τιμωρίες και επιβαλλόταν πρόστιμο 1.000 λιρών σε όσους υπέκυπταν
στο παράπτωμα για πρώτη φορά, ενώ σε κείνους που υποτροπίαζαν έπρεπε να επιβλη
θεί η θανατική ποινή. Το 1432 μειώθηκε το πρόστιμο σε 50 φιορίνια για τους ενήλι
κες, αλλά το ποσό αυξανόταν για τους κατ' εξακολούθηση σφάλλοντες σε 100 φιο
ρίνια τη δεύτερη φορά, 200 φιορίνια και διετή στέρηση του δικαιώματος ανάληψης
αξιωμάτων την τρίτη φορά, 500 φιορίνια και ισόβια στέρηση του ίδιου δικαιώματος την
τέταρτη φορά, ενώ την πέμπτη φορά έπρεπε τελικά να επιβληθεί η ποινή του θανάτου.
Οι μικρότεροι των 18 ετών αντιμετώπιζαν ανάλογες ποινές με αφετηρία τα 10 φιορί
νια. Οι ποινές μειώνονταν κατά 50% εάν οι ένοχοι ομολογούσαν αυθόρμητα μετά τη
σύλληψη τους, ενώ εάν παραδίδονταν εκούσια και κατέδιδαν τον σύντροφό-τους

203. ΒΑ. για όλα Ruggiero, ό.π., 228 κ.ε.
204. Rocke, Il controllo dell'omossessualità a Firenze, ó.n., 701 και σημ. 3 (σελ. 718).
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απαλλάσσονταν205. Ελαφρότερες ποινές επιβάλλονταν σε περιπτώσεις που υπήρχε συ
γκατάθεση του συντρόφου, ενώ περιπτώσεις βαρύτερες (τήρηση ομοφυλοφιλικών πορ
νείων, πρωκτική βλάβη, σχέση Χριστιανών με Εβραίους, σεξουαλική πράξη σε ναό)
ήταν δυνατό να επισύρουν την επιβολή θανατικής ποινής, οπωσδήποτε σπάνιας206 .
Οι ποινές που προβλέπονται απο τους βενετικούς νόμους είναι αντίστοιχες με τις
προβλεπόμενες απο τη βυζαντινή νομοθεσία Όμως, κατά τους Βυζαντινούς, υπόκεινταν στην ίδια ποινή ως ασελγείς και οι ποιούντες και οι πάσχοντες (ή υπομένοντες).
Διέφερε επίσης ο τρόπος επιβολής της θανατικής ποινής (ξίφει τψωρείσθωσαν). Βέ
βαια, συχνότερα επιβαλλόταν ο ακρωτηριασμός του ανδρικού μορίου, ενώ οι ανήλικοι
παθητικοί απαλλάσσονταν ή τους επιβάλλονταν ελαφρές σωματικές ποινές (ραβδισμός) και εγκλεισμός σε μοναστήρι για σωφρονισμό207. Η βυζαντινή νομική αντίλη
ψη για ίση ευθύνη των ενήλικων ενεργητικών και παθητικών208 δεν συμβαδίζει με την
άποψη που επικράτησε στους Δυτικούς και φυσικά στη Βενετία για μετριότερη ευθύ
νη και κατά συνέπεια επιεικέστερη τιμωρία των παθητικών. Αντίθετα, ανάλογη είναι
τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Βενετία η αντιμετώπιση των ανήλικων παθητικών.
Για τους Βενετούς η άσκηση σοδομίας ήταν αμάρτημα που αποτελούσε πρόκλη
ση απέναντι στον Θεό και προκαλούσε τη θεϊκή οργή πάνω στις πόλεις και στους αν
θρώπους209. Ήδη στην απόφαση για την ίδρυση του Κολλεγίου για τους σοδομίτες
αναφερόταν, ότι έπρεπε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό στη Βενετία, «για να μη
προκαλείται σε βάρος των ψυχών-μας και του κράτους-μας η περιφρόνηση και η ορ-

205. ΒΑ. για όλα, ό.π., 705.
206. Ό.π., 706 και σημ. 30 (σελ. 721). Μεταξύ 1420 και 1500 έγιναν στη Φλωρεντία μόνο έξη εκτε
λέσεις καταδικασμένων για σοδομία. Στη Βενετία η επιβολή της θανατικής ποινής είναι κατά πολύ συχνό
τερη- στο διάστημα απο το 1407 μέχρι το 1469 εκτελέστηκαν περισσότεροι απο 29 και καταδικάστηκαν
ερήμην σε θάνατο άλλοι 31 ένοχοι που είχαν διαφύγει τη σύλληψη.
207. Κ. Πιτσάκης, Η θέση των ομοφυλοφίλων στη βυζαντινή κοινωνία, στον τόμο Χρύσα Α. Μαλτέζου (επιμ.), Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο, Αθήνα 1993, 217-225' Σπ. Ν. Τρωιάνος, Έρως και νόμος στο Βυ
ζάντιο, στον τόμο Σπ. Ν. Τρωιάνος (επιμ.), Έγκλημα και Τιμωρία στο Βυζάντιο, Αθήνα 1997, 192-194. Για
το θέμα, βλ. επίσης Catia Galatariotou, Eros and Thanatos : a Byzantine hermit's conception of sexuality,
Byzantine and Modern Greek Studies 13 (1989), 117-124.- Την αντιμετώπιση του προβλήματος απο το εκ
κλησιαστικό και το κοσμικό βυζαντινό δίκαιο, βλ. στη μελέτη Sp. Ν. Troianos, Kirchliche und weltliche
Rechtesquellen zur Homosexualität in Byzanz, Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 39 (1989), 29-48.
208. Στο πρώιμο, μάλιστα, Βυζάντιο η Πολιτεία καταδικάζει κατά κύριο λόγο την παθητική ομοφυ
λοφιλία, ενώ αντίθετα η Εκκλησία στρέφεται περισσότερο κατά των ενεργητικών Πιτσάκης, ό.π., 185 και
194 κ.ε. (πρβλ. και 240-241).
209. Vicium subdomie Creatori nostro in tantum abominabile, quod ex hoc urbes subvertit et
populos... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 29v, 32 Ιουλίου 1420. Η διατύπωση αναφέρε
ται, φυσικά, στην περίπτωση των Σοδόμων αλλά αποτελεί και σαφή υπαινιγμό για οποιαδήποτε άλλη ανά
λογη περίπτωση ηθικής εκτροπής.
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γή του παντοδύναμου Θεού»210. Εξάλλου, στο διάταγμα για την πάταξη του ανομήματος στα βενετικά πλοία, το 1420, τονιζόταν ότι τόσο πολύ το βδελυσσόταν ο Θεός,
ώστε να καταστρέφει εξαιτίας-του πόλεις και λαούς211. Στη διάδοση του αμαρτήματος
αποδίδονται όλα τα κακά, οι πόλεμοι, η πείνα, η πανούκλα212. Έπρεπε, λοιπόν, να ξερριζωθεί για να δείξει και πάλι ο Θεός την επιείκειά-του213. Το πρότυπο στις ενέργειες
των Βενετών έπρεπε να είναι η θεϊκή τιμωρία των Σοδόμων. Η πεποίθηση αυτή προ
βάλλεται απερίφραστα σε σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου των Δέκα του 1407. Αφού
ήταν σε όλους γνωστό, ότι το αμάρτημα αυτό το βδελυσσόταν τόσο πολύ ο Θεός,
ώστε να καταστρέψει τις πόλεις και τους λαούς που κατοικούσαν σ' αυτές, έπρεπε και
οι Βενετοί να φροντίσουν ώστε όλοι να φοβούνται και να μη διαπράττουν τέτοιο
έγκλημα214. «Γι' αυτό κι εμείς που μαζευτήκαμε σε τούτα τα αλμυρά έλη», γράφουν αρ
γότερα σε πρότασή-τους κάποια μέλη του Συμβουλίου των Δέκα στις 25 Αυγούστου
1464, «και φτιάξαμε μια τόσο μεγάλη πόλη και τέτοιο κράτος όχι με τη φιλοπονία και
τη δύναμη των προγόνων-μας ή τη δική-μας αλλά μόνο με την εύνοια και τη χάρη του
Θεού, είμαστε υποχρεωμένοι να μιμηθούμε τα έργα του παντοδύναμου Θεού και των
προγόνων-μας που καταδίωξαν τους σοδομίτες με τη φωτιά». Μόνο έτσι θα κατόρθω
νε η Βενετία να επιτύχει «τη χάρη του ζώντος Θεού... ώστε ο ίδιος ο Θεός και Κύριος
Ημών Ιησούς Χριστός να διασώσει εμάς και να ευρύνει το κράτος και την κυβέρνησήμας προς δόξαν-του...»215. Τα κείμενα των Πατέρων της Δυτικής Εκκλησίας και οι κα
νόνες που είχαν διαμορφωθεί προσδιόριζαν τα αμαρτήματα που διαπράττονταν αντί
θετα προς τη φύση {contra naturam)216, ενώ με τα κηρύγματά-τους ιερωμένοι, όπως ο
φραγκισκανός Τιμόθεος απο τη Λούκκα, δεν δίσταζαν να υποδείξουν δημόσια στις

210. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 9, φ. 183v, 11 Μαΐου 1418.
211. ...vicium subdomie Creatori nostro in tantum abominabile quod ex hoc urbes subvertit et
populos... : ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 29v, 31 Ιουλίου 1420.
212. Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 224.-Ανάλογες αντιλήψεις επικρατούσαν και στη βυζαντινή Ανατολή' βλ.
Πιτσάκης, ό.π., 261 κ.ε. και Galatariotou, ό.π., 119 και 122. Πρβλ. επίσης και όσα αναφέρει για την περί
πτωση της Κύπρου ο Α. Δημοσθένους, Η βυζαντινή Κύπρος (965-1191)· υλικός και πνευματικός πολιτι
σμός, [Θεσσαλονίκη] 2002, 80 κ.ε.
213. Πρβλ. όσα αναφέρει και ο Martini, // «vitto nefando», ό.π., 16-18.
214. Quia est satis publicum, quantum pecatum sodomie fuit et est abhominabile Deo nostro, cum
sufficiens fuerit ut iusto Suo iuditio urbes et popullos in Ulis habitantes confunderet et poneret in ruynam,
propter quod bonum est providere, quod cuncti temeant committere tantum crimen: ASV, Consiglio dei
Dieci, Parti miste, reg. 8, φ. 142r, 1 Ιουνίου 1407.
215. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 16, φ. 165r, 25 Αυγούστου 1464.
216. Βλ. σχετικά Martini, ό.π., 44 κ.ε.- Βλ. και Ruggiero, ό.π., 183-185. Η δυτική θεώρηση δεν διέ
φερε ουσιαστικά απο την αντίληψη που διέπει τους κανόνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Ήδη ο απόστο
λος Παύλος [Προς Ρωμαίους, 1, 26) χαρακτήρισε την παρέκκλιση αυτή στις γυναίκες ως παρά φύσιν. Βλ.
και Galatariotou, ό.π., 121 και σημ. 110.
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βενετικές Αρχές ότι στα χέρια-τους βρισκόταν η απαλλαγή της πόλης και του κράτους
απο τα δεινά217. Η αυστηρή τιμωρία του παραβάτη της θεϊκής εντολής απάλλασσε την
πόλη απο το όνειδος, της αφαιρούσε τη βαριά σκιά της μοίρας των Σοδόμων. Αυτό το
πνεύμα διακατέχει τα μέλη του Συμβουλίου των Δέκα που δηλώνουν απερίφραστα το
1420 ότι πρέπει να τιμωρούνται οι ένοχοι «απο σεβασμό προς τον παντοδύναμο Θεό»
(pro reverentia Dei omnipotentis) καθώς επίσης «για το καλό του κράτους-μας και για
την τιμή και την καλή φήμη της επικράτειάς-μας» (etiam pro bono status nostri et pro
honore et fama nostri dominii)218. Εξάλλου, ήταν εδραιωμένη η αντίληψη ότι η τιμω
ρία εξυπηρετούσε ταυτόχρονα την απαλλαγή του αμαρτωλού απο το βάρος της ενοχής
με τον βασανισμό και την καύση του σώματος. Βέβαια, πέρα απο την επίρριψη της βα
ριάς ευθύνης για την αποστροφή του Θεού απο την πόλη στους αμαρτάνοντες, το
πρόβλημα είχε και την πραγματιστική-του διάσταση. Τα δεινά, και ιδιαίτερα η πανού
κλα, είχαν δημιουργήσει τεράστιο ψυχολογικό και δημογραφικό πρόβλημα. Δεν πρέ
πει να παραβλέπεται το γεγονός ότι απο το 1348 και μετά η Βενετία —όπως και άλλες
πόλεις της δυτικής Ευρώπης— βιώνει τον διαρκή εφιάλτη του λοιμού που αποδεκατίζει
τον πληθυσμό219. Ο θάνατος ήταν φαινόμενο καθημερινό σε τέτοιο βαθμό που οι βε
νετικές Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν το χτύπημα της καμπάνας κατά την κη
δεία νεκρού, γιατί η πόλη ζούσε χωρίς σταμάτημα το πένθιμο κλίμα Η ροπή προς τη
σοδομία συνέβαλλε στη διατήρηση της υπογεννητικότητας και το πρόβλημα έπρεπε να
λυθεί με την αποστροφή του πληθυσμού απο την αμαρτωλή έξη και την επιστροφή
στον κατά φύση ερωτικό βίο220. Και είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί, ότι δεν σημει
ώνεται αντίστοιχη μέριμνα για ποινικοποίηση τυχόν ερωτικής σχέσης μεταξύ ομοφύ
λων γυναικών. Η περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα στη Βενετία και κατά
συνέπεια δεν υπάρχουν στοιχεία221. Μόνο τον επόμενο αιώνα, στην κωμωδία που

217. ΣΤΟ κήρυγμα που έκανε μπροστά στον δόγη και σε ξένους διπλωμάτες σιον Άγιο Μάρκο, ία
Χριστούγεννα ίου 1497, ο ιεροκήρυκας ιόνισε όπ τα αίτια του Λοιμού έπρεπε να αναζητηθούν στις αμαρ
τωλές συνήθειες των Βενετών προσδιορίζοντας ανάμεσα στα άλλα le scole di le sodomie M. Sanuto, /
Diarii, I, pubblicato per cura di F. Stefani, Βενετία 1879, στήΛ. 836-837. Πρβλ. Ruggiero, ό.π., 187.
218. ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 10, φ. 29v, 31 Ιουλίου 1420.
219. Βλ. Β. Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice, Οξφόρδη 1971, 219' R. C. Mueller, Peste
e demografia. Medioevo e Rinascimento, στον συλλογικό τόμο Venezia e la peste, 1348/ 1797, δεύτερη έκ
δοση, Βενετία 1980, 93-96.
220. Μολονότι η ερωτική αυτή πρακτική χαρακτηρίζεται επίσημα ως πράξη contra propagationem
humani generis (ASV, Consiglio dei Dieci, Parti miste, reg. 27, φ. llv, 12 Μαρτίου 1496), το ζήτημα αμφι
σβητείται απο τον Martini, ό.π., 23-24.
221. Ωστόσο, οι εκκλησιαστικοί κανόνες αντιμετωπίζουν και αυτή την παρέκκλιση. Βλ. Martini, ό.π.,
48.-Στο βυζαντινό κοσμικό δίκαιο δεν προβλέπεται ποινική δίωξη του φαινομένου· Πιτσάκης, ό.π., 199-201
και Τρωιάνος, ό.π., 193-194. Βλ. αντίθετα την αντιμετώπιση της παρέκκλισης αυτής απο τους μοναστικούς
κανόνες της Ανατολικής Εκκλησίας· Troianos, ό.π., 46 κ.ε. και Πιτσάκης, ό.π., 201-202, 243 και 248-251.
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έγραψε ένας άγνωστος Βενετός, την περίφημη Venexiana, απαντά κάποια συγκαλυμ
μένη με τον μανδύα της προσποίησης ετεροφυλοφιλικής πράξης αλλά εμφανέστατα
τολμηρή περιγραφή τέτοιου είδους συνεύρεσης222.
Το βενετικό κράτος δεν έμεινε μόνο στην πρακτική του ελέγχου και της κατα
στολής της συγκεκριμένης ερωτικής παρέκκλισης. Σε διάφορα σημεία της πόλης, λει
τουργούσαν επίσημα οίκοι ανοχής και στα ανοικτά-τους παράθυρα πρόβαλλαν συνή
θως γυμνόστηθες γυναίκες εκθέτοντας στους περαστικούς τα φυσικά-τους χαρίσμα
τα Όσοι παρασύρονταν και διασκέλιζαν το κατώφλι είχαν την ευκαιρία να απαλλα
γούν απο το Vitium που τυχόν τους είχε κυριεύσει. Μέχρι σήμερα η τοπονομαστική
της Βενετίας έχει διατηρήσει κάποια «Fondamenta», κάποιο «Ponte» ή «Calle de la
Tetta»223 που διαιωνίζει την ανάμνηση της αναγεννησιακής εκείνης πρακτικής.

222. Ignoto Veneto del Cinquecento, La Venexiana, Testo e traduzione a cura di Ludovico Zorzi (=
Einaudi - Collezione di Teatro 63), Torino 1965. Βλ. Πράξη πρώτη, Σκηνή τέιαρτη, στις σελ. 20-23 ιταλική
μετάφραση και βενετικό κείμενο.
223. «Αποβάθρα - παρόχθια οδός», «Γεφύρι» ή «Δρόμος του Βυζιού»· όπως Fondamenta de la Tetta,
Calle de la Tetta και Ponte de la Tetta στην περιοχή του Castello (Santa Maria Formosa) ή ακόμη
Fondamenta de le Tette και Ponte de le Tette στην περιοχή του San Polo (San Cassan). Βλ. και αναφορά
στον οδηγό του G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, 3n έκδοση, Ρώμη 1963, 378 και 606 αντίστοιχα.
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Το Επαρχικόν Βιβλίον (εφεξής: ΕΒ) υπήρξε ένα μεγάλο νομοθέτημα1, με το
οποίο επιδιώχθηκε η εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους επαγγελ
ματίες (με την οριοθέτηση των δραστηριοτήτων του καθενός κατά κατηγορίες) και ο
περιορισμός της εκμεταλλεύσεως, όχι όμως, όπως συνάγεται από τη μελέτη των επι
μέρους ρυθμίσεων, υπό την έννοια της προστασίας των καταναλωτών (με το περιεχό
μενο που της προσδίδεται σήμερα), αλλά της εξασφαλίσεως αδιατάρακτων οικονομι
κών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων2. Συγχρόνως όμως ήταν
το ΕΒ ένα κείμενο με έντονη ποινική φυσιογνωμία, γιατί δεν υπάρχει σχεδόν παρά
γραφος του, η οποία να μην προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την περίπτωση της πα
ραβάσεως της. Ως προς το ποινικό μέρος του εμφανίζει το ΕΒ πολλά προβλήματα και
η ειδικότερη έρευνα του μέρους αυτού προκαλεί εύλογο ενδιαφέρον3.

1. Ως προς τη νομική φύση του ΕΒ, η κρατούσα γνώμη δέχεται ότι ήταν νομοθέτημα που δημοσιεύ
θηκε τον τελευταίο χρόνο της βασιλείας του Λέοντος ΣΤ', δηλαδή το 911/912. Βλ. ειδικότερα J. Köder,
Das Eparchenbuch Leons des Weisen [CFHB XXXIII], Βιέννη 1991, 31 κ.ε, που τοποθετεί το χρονικό διά
στημα της δημοσιεύσεως μεταξύ Σεπτεμβρίου 911 και Μαΐου 912. Παράλληλα ωστόσο υποστηρίζονται και
άλλες απόψεις. Κατά μία από αυτές αποτέλεσε το ΕΒ όχι νομοθέτημα, αλλά σχέδιο νομοθετήματος. Βλ. Α.
Schminck, Novellae extravagantes Leons VI., Subseciva Croningana 4 (1990) (= Novella Constitutio. Studies
in Honour of Ν. van der Wal) 195-209 (εδώ 207 επ.). Κατ' άλλη πάλι ήταν ιδιωτική συλλογή διαφόρων συ
ντεχνιακών κανονισμών και προοριζόταν ίσως να χρησιμεύσει ως διδακτικό εγχειρίδιο για τον Κωνστα
ντίνο Ζ'. Βλ. Ρ. Speck, (Erlassenes) Gesetz oder ein weiteres Schulbuch? Überlegungen zur Entstehung des
Eparchenbuchs, Varia ///[Ποικίλα Βυζαντινά, 11] (Βόννη 1991), 293-306. Ανεξάρτητα όμως από την ύπαρ
ξη διαφοροποιημένων απόψεων ως προς τη φύση του, όλοι συμφωνούν ότι το κείμενο του ΕΒ προήλθε
από τον Έπαρχο της Πόλεως Φιλόθεο, γνωστό και ως συντάκτη του Κλητορολογίου.
2. Βλ. Ρ. Ε. Pieler, Byzantinische Rechtsliteratur στον Η. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur
der Byzantiner, τ. II, Μόναχο 1978, 471 (= σ. 367 της ελληνικής μεταφράσεως από τους Ελευθερία Παπαγιάννη - Σπ. Τρωιάνο: Η. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, τ. Γ', Αθήνα 1994). Πρβλ. από οικονομική άπο
ψη και τις παρατηρήσεις του G. Mickwitz, Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der
Entstehung des Zunftwesens, Helsingfors 1936 (ανατύπ. Άμστερνταμ 1968), σ. 206 επ.
3. Βλ. γενικώς J. Köder, Delikt und Strafe im Eparchenbuch. Aspekte des mittelalterlichen Korporationswesens in Konstantinopel, JOB 41 (1991), 113-129.
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Οι προβλεπόμενες ποινές αυτές καθ' εαυτές δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλή
ματα και είναι όλες σχεδόν γνωστές από την ποινική νομοθεσία της ίδιας περιόδου.
Κάποιες εξαιρέσεις, ποινές δηλαδή που εμφανίζονται μόνο στο ΕΒ, όπως ο αποκλει
σμός από το σύστημα, δικαιολογούνται από τη φύση του ΕΒ ως ενός κώδικα επαγ
γελματικής δεοντολογίας. Προβλήματα, αντιθέτως, δημιουργούν ο συνδυασμός των
ποινών μεταξύ τους και ο συσχετισμός των επιμέρους ποινών με τις πράξεις, για τις
οποίες προβλέπονται4.
Οι πράξεις που επισύρουν ποινές μπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: είτε
είναι, δηλαδή, αδικήματα προβλεπόμενα από τη γενική νομοθεσία, είτε πρόκειται για
πράξεις που εγκληματοποιούνται με το ΕΒ, επειδή αφορούν τις έννομες σχέσεις που
ρυθμίζονται από αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εισπήδηση στο ζωτικό
χώρο άλλου επαγγελματικού κλάδου5.
Το ΕΒ διακρίνεται για τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται η πρόβλεψη των ποινών.
Στις πιο πολλές περιπτώσεις βεβαίως προβλέπεται η επιβολή μίας ή, συνήθως, περισ
σότερων σωρευτικώς απειλούμενων ποινών. Πολύ συχνά όμως (19 φορές)6 ο προσ
διορισμός της επιβλητέας ποινής συντελείται με αναφορά στην ποινή που προβλέπει η
προηγούμενη διάταξη [τη προεφημένη ύποκείσθω ποινή). Κάποτε δε αυτή η «προειρημένη» ποινή απέχει αρκετές παραγράφους (π.χ. οι παράγραφοι 16.4, 16.5 και 16.6 ανα
φέρονται στην ποινή που προβλέπεται στην παράγραφο 16.3). Σε μία περίπτωση μάλι
στα, στην παράγραφο 4.7, είναι άδηλο για ποια ποινή πρόκειται7. Σε άλλες περιπτώσεις,
όχι και τόσο σπάνιες, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων χωρίς όμως να ορίζεται η ποι
νή: ευθύνη ύποκείσθω, ή κάποια άλλη ισοδύναμη διατύπωση8. Τέλος, σε μία μοναδική
περίπτωση γίνεται παραπομπή στην ποινή που προβλέπεται από την κοινή ποινική νο
μοθεσία για τους φονείς. Πρόκειται για τη διάταξη 12.7 που αφορά όσους σαπωνοπράτες δίνουν σε τρίτους ύγράν ατασταλλακτήν είτε για χάρη, είτε αντί ανταλλάγματος,
είτε κατ' άλλο τρόπο, για να χρησιμοποιηθεί προς βλάβην άλλου προσώπου9.

4. Βλ. ιούς συγκριτικούς πίνακες που παραθέτει ο Köder, Delikt, 126 κ.ε.
5. ΒΛ. π.χ. χα κεφάλαια 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 11.2, 13.1 και 15.1.
6. Πρβλ. ΕΒ 3.2, 3.4, 4.2, 4.7, 5.2, 6.15, 9.5, 9.7, 10.2, 10.4-5, 11.4, 11.9, 12.4, 13.3.2, 13.6, 16.4-6.
7. Η αβεβαιότητα δημιουργείται από το ότι στην παράγραφο 4.1 ορίζεται κατά του παραβάτη των επι
ταγών της παιδευέσθω και είσκομιζέσθω, ποινή στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 4.2, ενώ οι 4.3 και
4.4 προβλέπουν η μεν πρώτη εύθυνέσθω, η δε επόμενη ευθύνη πόμενη οί. Επομένως, αποβαίνει αδύνατος
ο καθορισμός της αύιής ποινής.
8. Βλ. δύο παραδείγματα στην προηγούμενη σημείωση. Τις προβλέψεις αυτές καταχωρίζει ο Köder,
Delikt, 129, υπό τον όρο Maßregelung.
9. "Οστις παραπεμπόμενος φωραθή εν ο'ιωδήποτε προσώπω ύγράν κατασταλλακιήν είτε κατά χάριν
εϊτε δια τιμής είτε και άλλως πως προς έναντίωσιν και επήρειάν τίνος, ύποκείσθω τη των άνδροφόνων ποινή
(έκδ. Köder, Das Eparchenbuch, 118 στίχ. 550-552).
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Η παραπομπή στην ποινή της προηγούμενης διατάξεως και στις περιπτώσεις
ακόμη, στις οποίες δεν δημιουργείται αμφιβολία ως προς την ταυτότητα της ποινής,
δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Όχι σπάνια συνδέονται με την διά της πα
ραπομπής πρόβλεψη της ίδιας ποινής πράξεις που δεν προδίδουν τον ίδιο βαθμό
εγκληματικής διαθέσεως. Σε μία όμως περίπτωση η διαφορά είναι κραυγαλέα Πρόκει
ται για τις διατάξεις 3.1 και 2 από τον τίτλο περί τραπεζιτών. Με την πρώτη διάταξη
απειλείται με ακρωτηριασμό του χεριού όποιος τραπεζίτης επιχειρήσει νόθευση του
νομίσματος ή εγκαταστήσει δούλο του στη θέση του, όταν απουσιάζει, παρέχοντας
του έτσι την ευκαιρία να διαπράξει κάποιο αδίκημα σε σχέση με το νόμισμα. Η ποινι
κή αυτή διάταξη εναρμονίζεται απολύτως προς τις αρχές που διέπουν την ποινική με
ταχείριση των παραχαρακτών σε όλη τη βυζαντινή περίοδο10. Η ίδια ποινή προβλέπε
ται ωστόσο στη δεύτερη διάταξη και για τους τραπεζίτες που παραλείπουν να καταγ
γείλουν στον Έπαρχο τους εν ταϊς πλατείαις καί ρύμαις Ισταμένους σακκουλαρίους,
ώστε να μην τελέσουν αυτοί κάποιο αδίκημα Εδώ, όμως, η ανισότητα των πράξεων
είναι προφανής, πέρα από το ότι ο ακρωτηριασμός του χεριού δεν εμφανίζει ως ποινή
καμία σχέση προς την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος που περιγράφεται
στην παράγραφο 2 της διατάξεως11.
Ας δούμε όμως τις επιμέρους ποινές. Η ποινή του θανάτου δεν προβλέπεται ευ
θέως, αλλά με έμμεσο τρόπο στην παράγραφο 12.7, για την οποία έγινε ήδη λόγος. Η
διάταξη αυτή, μολονότι αναφέρεται γενικώς στην ποινή τών άνδροφόνων χωρίς
προσδιορισμό βαθμού υπαιτιότητας, παραπέμπει ουσιαστικά στο κεφ. 39.77 του Προ
χείρου Νόμου, σύμφωνα με το οποίο: Ει τις ελεύθερος η δούλος επί οίφδήποτε προφάσει δώσει ποτόν, είτε γυνή ανδρί εϊτε ονήρ γυναικί είτε δούλη δεσποίνη εϊτε δούλος
δεσπότη, και δια της τοιαύτης προφάσεως ασθενείς περιπέση ό το ποτόν εκπιών, καί
συμβη αυτόν εκ τούτου καταρρεύσαι καί όποθανεϊν, ξίφει τιμωρείσθω12. Η διάταξη αυ
τή αποτελεί εξειδίκευση του κεφ. 39.79 του ίδιου κειμένου: Ό φονεύων εκουσίως,
οίας αν εϊη ηλικίας, ξίφει τιμωρείσθω13.
Ποινές ακρωτηριασμού δεν σπανίζουν στη νομοθεσία των Ισαύρων και εκείνη

10. Πρβλ. Σπ. Ν. Τρωιάνος, Ο «Ποινάλιος» του Εκλογαδίου. Συμβολή εις την ιστορίαν της εξελίξε
ως του ποινικού δικαίου από του Corpus Iuris Civilis μέχρι των Βασιλικών, Φραγκφούρτη 1980, σ. 101 κ.ε.
11. Δεδομένου ότι οι ποινές ακρωτηριασμού εντάσσονται στη γενική κατηγορία των ποινών-κάτοπτρο (Spiegelstrafen) διαπιστώνεται πάντοτε κάποια μορφή συσχετισμού. Πρβλ. Σπ. Ν. Τρωιάνος, Οι ποι
νές στο βυζαντινό δίκαιο, Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, Αθήνα 1997, 13-65 (εδώ 31 κ.ε.).
12. Ι. και Π. Ζέπος, Jus graecoromanum, τ. Β', Αθήνα 1931 (ανατύπ. Άαλεν 1962), 226. Η διάταξη
απαντά και στα Βασιλικά 60.39.3.
13. Ζέπος, ό.π., τ. Β', 226.
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των Μακεδόνων. Του χεριού ειδικότερα απειλείται στα κεφάλαια του Προχείρου Νό
μου 39.5 (δικαιοπραξία με αντικείμενο ελεύθερο πρόσωπο), 14 (νόθευση νομίσματος),
18 (εμπρησμός εκτός πόλεως), 22 (εξανδραποδισμός ελευθέρων), 40 (αρπαγή γυναί
κας χωρίς χρήση όπλων), 53 (κλοπή αλόγων από στρατόπεδο), 54 (κλοπή σε υποτρο
πή), 56 (απελασία σε υποτροπή), 57 (σκύλευση νεκρών), 82 (τραυματισμός με ξίφος)
και 83 (ανθρωποκτονία σε συμπλοκή).
Στο ΕΒ προβλέπεται ακρωτηριασμός του χεριού στις παρακάτω περιπτώσεις: 2.5
(νόθευση αργύρου), 3.1 (νόθευση νομίσματος), 3.2 (παράλειψη καταγγελίας σακκουλαρίων), 8.4 (παραβάσεις σχετικά με την κατεργασία της μετάξης) και 8.7 (πώληση σε εξω
τικούς ή αλλοδαπούς δούλου εξειδικευμένου στην κατεργασία μετάξης). Με εξαίρεση
την περίπτωση των σακκουλαρίων, για την οποία έγινε ήδη λόγος, και όπου η πρόβλε
ψη της ποινής γίνεται με αναφορά σε προηγούμενη διάταξη, στις υπόλοιπες η ποινή
εναρμονίζεται με το γενικότερο πνεύμα της ισχύουσας τότε ποινικής νομοθεσίας, με
προστατευόμενο έννομο αγαθό το νόμισμα και το κρατικό μονοπώλιο μετάξης14.
Εκτός από τις ποινές ακρωτηριασμού, περιέχει το ΕΒ πολύ συχνά την ποινή του
δαρμού, συνήθως με του όρους παιδευέσθω ή σωφρονιζέσθω χωρίς άλλο προσδιορι
σμό. Ο καθορισμός του ύψους της ποινής επαφιόταν στην κρίση του Επαρχου που δί
καζε τα σχετικά αδικήματα. Αυτή η συχνότητα δημιουργεί βέβαια κάποια ερωτηματικά.
Στο ρωμαϊκό δίκαιο ήσαν οι ποινές του σωματικού κολασμού διαδεδομένες, εφαρμό
ζονταν όμως μόνο σε δούλους και από τους ελεύθερους μόνο σε ευτελείς. Η σχετι
κή διάταξη του Πανδέκτη 48.19.28.2 επαναλήφθηκε στα Βασιλικά 60.51.26.2: Μόνον
οι ευτελείς ελεύθεροι ροπαλίζονται. Με εξαίρεση λοιπόν το έγκλημα καθοσιώσεως,
δεν επιβάλλονταν ατιμωτικές ποινές σε έντιμους. Στην Εκλογή (17.19-20) είχε κατα
βληθεί προσπάθεια αμβλύνσεως των ταξικών ανισοτήτων στο πεδίο του ποινικού δι
καίου. Από το σύνολο των ποινικών διατάξεων που θεσπίστηκαν επί των Μακεδόνων
συνάγεται, ότι τόσο ο Βασίλειος Α' όσο και ο Λέων δεν απέρριπταν τη διαφοροποί
ηση του δράστη με βάση την κοινωνική θέση του15. Έτσι αυτές οι διατάξεις του ΕΒ
δημιουργούν απορίες.
Σωματικός κολασμός χωρίς άλλη παρεπόμενη ποινή προβλέπεται μόνο για ορι
σμένες παραβάσεις των ταβουλλαρίων, δηλαδή των συμβολαιογράφων (1.5-6), και για
κάποια άλλη των κηρουλαρίων (11.6: κατασκευή κεριών από κατάλοιπα). Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις ραβδισμού συνοδεύεται η ποινή από κούρεμα, που ήταν ποινή πα
ρεπόμενη με ατιμωτικό χαρακτήρα (1.12, 6.4, 6.14-16, 8.3 και 11, 16.3-6, 19.2). Αυτό

14. Πρβλ D. Simon, Die byzantinischen Seidenzünfte, Byzantinische Zeitschrift 68 (1975), 23-46.
15. Πρβλ. Τρωιάνος, Οι ποινές, 36 κ.ε.
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δεν αποτελεί πρωτοτυπία του ΕΒ, γιατί ο συνδυασμός αυτός απαντά συχνά στην
Εκλογή, την Εισαγωγή και τον Πρόχειρο Νόμο16.
Μαζί με δαρμό και κουρά συνδυάζεται κάποτε και η εξορία. Ούτε κι αυτό αποτε
λεί όμως νεωτερισμό του ΕΒ, γιατί βρίσκουμε προηγούμενα στα νομοθετικά έργα των
Ισαύρων και των Μακεδόνων17. Σε μία περίπτωση προστίθεται στις τρεις αυτές ποινές
και η διαπόμπευση. Πρόκειται για τη διάταξη 18.5, που έχει ενταχθεί μεν στον τίτλο
περί των αρτοποιών, έχει όμως γενικό περιεχόμενο και αφορά την απαγόρευση αθέ
μιτου ανταγωνισμού με πρόκληση αύξησης του ενοικίου του ανταγωνιστή ή αναμίξε
ως στις επαγγελματικές δραστηριότητες άλλου κλάδου. Εκεί προβλέπεται: ό τοιούτος
την δια δαρμοϋ καί κούρας και θριάμβου καί διηνεκούς εξορίας ύπομένετω τιμωρίαν
Η όλη διατύπωση γεννά την εντύπωση, ότι η διάταξη δεν αφορά μόνο τους αρτοποι
ούς, αλλά όλους τους αποδέκτες του ΕΒ. Το ίδιο ωστόσο αδίκημα προβλέπεται και σε
άλλα κεφάλαια του ΕΒ για άλλες επαγγελματικές τάξεις, όπως π.χ. 4.1 και 9 (βεστιοπράται), 6.1 (μεταξοπράται), 11.2 (κηρουλάριοι), 19.2 (κάπηλοι) κ.λπ., υπό την απειλή
άλλων ποινών. Δεν είναι όμως η διαφοροποίηση των ποινών που γεννά τα ερωτημα
τικά εδώ, αλλά η προσθήκη της διαπομπεύσεως. Σε νομικά κείμενα σπανιότατα απα
ντά η διαπόμπευση18, ίσως επειδή δεν αποτελούσε ποινή κατά κυριολεξία, αλλά μέρος
της διαδικασίας εκτελέσεως ορισμένων ποινών, ιδίως ακρωτηριασμού, δαρμού και
κουράς. Επομένως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου προστίθεται στη διάταξη
18.5 και η διαπόμπευση, δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά η διάταξη σε σύγκριση με
εκείνες, στις οποίες προβλέπονται οι ίδιες ποινές χωρίς τη διαπόμπευση, γιατί πιστεύω
ότι και εκεί θα υπήρχε αυτή, έστω και μη προβλεπόμενη στο νόμο.
Βρίθει το ΕΒ από χρηματικές ποινές19. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη γενικό-

16. Πρβλ. Τρωιάνος, Οι ποινές, 38.
17. Πρβλ. Τρωιάνου, Οι ποινές, 38 κ.ε.
18. Από όσο γνωρίζω, εκτός από το ΕΒ απαντά μόνο στο κεφ. 3 της λεγόμενης νεαρός του πα
τριάρχου Αθανασίου ως ποινή εναντίον των άγαμων γυναικών που συνάπτουν εξώγαμες σχέσεις: ε'ι δέ
έκδφ έαυτήν άβιάστως, κουρφ καί πομπή σωφρονίζεσθαι (Ζέπος, ό.π., τ. Α', σ. 535,3-4). Για τη νεαρά αυ
τή και για τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται σχετικά με την επικύρωση της το 1306 από τον αυτοκράτορα
Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο, βλ. Σπ. Ν. Τρωιάνος, Οι πηγές ίου βυζαντινού δικαίου, 2η έκδ., Αθήνα-Κομοτηνή 1999, 280. Σε μη νομικά κείμενα, αντιθέτως, οι μνείες δεν είναι σπάνιες. Περιορίζομαι στην ανα
φορά ενός χωρίου από τα Ανέκδοτα του Προκοπίου: Καί μην καί τοις μετεωρολόγοις χαλεπώς εΐχον. Διό
δη αυτούς ή επί τοις κλέπταις τεταγμένη αρχή ηκίζετό τε άπ'ούδεμιάς άλλης αιτίας καί ξαίνουσα κατά τοΰ
νώτου πολλάς επί καμήλων φερομένους έπόμπευεν ανά πδσαν την πάλιν γέροντας τε καί άλλως επιεικείς
οντάς, άλλο αύτοίς έπικαλείν ουδέν έχουσα, πλην γε δη öu σοφοί τά περί τους αστέρας εν τοιούτω χώρω
εβούλοντο είναι (κεφ. 11, έκδ. Ο. Veh, Prokop Akekdota, Μόναχο 1981, 104).
19. Βλ. τους σχετικούς πίνακες στον Köder, Delikt, 128 κ.ε.
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τερη τάση που άρχισε να εμφανίζεται στη μέση περίοδο του περιορισμού των περιου
σιακών ποινών υπέρ του Δημοσίου. Έχω τη γνώμη, ότι αυτό οφείλεται στη διαπίστω
ση, πως οι περιουσιακές ποινές δεν είχαν καμία σημασία, και επομένως παρέμεναν
αλυσιτελείς, για τα οικονομικώς ασθενή κοινωνικά στρώματα. Η πύκνωση, λοιπόν,
των ποινών αυτών στο ΕΒ έρχεται να επιβεβαιώσει την υπόθεση μου, γιατί οι ποινές
αυτές απειλούνταν εναντίον προσώπων που ως επαγγελματίες είχαν οικονομική επι
φάνεια και, κατά συνέπεια, δεν ήσαν αδιάφοροι απέναντι σε ποινές που έπλητταν την
περιουσία τους.
Ένα ειδικότερο πρόβλημα γεννά ωστόσο η ποινή της δημεύσεως στο ΕΒ. Προ
βλέπεται σε πολλές περιπτώσεις με τον όρο είσκομίζεσθαι. Κάποτε ορίζεται ρητώς, ότι
η δήμευση αφορά τα συγκεκριμένα είδη που συνδέονται με την αξιόποινη πράξη,
όπως στα κεφάλαια 8.8 της πραγματείας έκπιπτέτωσαν, 8.9 rà εραγματείας έκπιπτέτωσαν η δήμευση αφορά τα συγκεκριμένα είδη που συνδέονται με την αξιόποιν, 9.2 ζημιούσθω την εμπορίαν αυτού, 20.3 rà άποτεθέντα είσκομίζονται.
Άλλοτε όμως προβλέπεται η ποινή χωρίς κανένα περιορισμό, όπως στα κεφά
λαια 2.7-8, 3.3, 3.6, 4.1, 4.8-9, 5.5, 8.2, 8.5, 11.2-3, 11.8, 12.9, 20.2, 21.9 και 22.4.
Από τη σύγκριση των δύο ομάδων διατάξεων προκύπτει τόσο εξ αντιδιαστολής όσο
και από την όλη εκτίμηση των συνθηκών, ότι η δεύτερη αφορά το σύνολο της περι
ουσίας του δράστη20. Σε δύο περιπτώσεις ωστόσο πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η ποινή
αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που ο δράστης φέρει επάνω του ή στις
αποσκευές του. Πρόκειται για τους ξένους εμπόρους που παρέτειναν την παραμονή
τους πέρα από το επιτρεπόμενο τρίμηνο για να διαθέσουν τα εισαχθέντα εμπορεύμα
τα τους (κεφάλαια 5.5 και 20.2). Επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για δήμευση της
περιουσίας τους στον τόπο της κατοικίας τους.
Κάπως ιδιόρρυθμη οικονομική κύρωση είναι η του κεφ. 12.9, κατά το οποίο,
όποιος πωλεί σαπούνι με καντάρι που δεν φέρει τη σφραγίδα του Επαρχου, αν μεν εί
ναι δούλος εντάσσεται στους δούλους του αυτοκράτορα, αν δε είναι ελεύθερος δη
μεύεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την οικονομική ζημία υφίσταται ο κύριος του
δούλου. Απώλεια της κυριότητας δούλου έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά με
τελείως διαφορετική αντικειμενική υπόσταση (πορνεία με τον ίδιο δούλο ή την ιδία
δούλη21), εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις της noxae deditio22.

20. Πρβλ. Αν. Χριστοφιλόπουλος, Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος του Σοφού και αϊ συντεχνίαι εν
Βυζαντίω, Αθήνα 1935, 75 και Köder, Delikt, 120 που διακρίνει απώλεια του εμπορεύματος (Verfall der
Ware) από δήμευση (Konfiskation).
21. Βλ. Πρόχειρος Νόμος 39.44 και 60 (Ζέπος, ό.π, τ. Β', 221 κ.ε. και 224, αντιστοίχως).
22. Πρβλ. Μ. Käser, Das römische Privatrecht, II, Μόναχο 1975, 430 κ.ε.
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Όπως επισημάνθηκε στην αρχή, απειλούνται στο ΕΒ και μερικές ποινές που δεν
απαντούν σε άλλο νομοθέτημα της ίδιας ή άλλης χρονικής περιόδου. Εννοώ ότι σε
πολλές διατάξεις του προβλέπεται ως παρεπόμενη ποινή για όσους παραβιάζουν τις
επιταγές ή τις απαγορεύσεις του ο αποκλεισμός από ορισμένο επάγγελμα Η απειλή
της ποινής αυτής είναι κατά κανόνα άμεση, είτε ως ρητή απαγόρευση ασκήσεως του
συγκεκριμένου επαγγέλματος, όπως στα κεφάλαια 1.2, 1.15, 1.17, 1.23, 1.25, 8.2, 9.45, 12.8, 13.5-6, 14.2, είτε και ως αποβολή από το σύστημα, όπως στα κεφάλαια 2.11,
5.1-2, 6.10, 6.12, 7.1, 7.5, 9.6-7, 10.3-5, 12.2-4, 16.2, 17.4, 19.4). Κάποτε όμως η πρό
βλεψη είναι έμμεση με τη μορφή της εκδιώξεως από την πόλη ή της διηνεκούς εξο
ρίας, όπως στα κεφάλαια 18.5 και 20.2.
Ανέφερα ήδη, ότι από τη σύγκριση των προβλεπόμενων ποινών, ιδίως μάλιστα
εκεί όπου γίνεται σώρευση κυρώσεων, διαπιστώνεται ανισότητα στην καταστολή υπό
την έννοια, ότι όμοιες πράξεις στο πλαίσιο διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων
απειλούνται με διαφορετικές ποινές. Περαιτέρω επεσήμανα, ότι ανισότητες δημιουρ
γούνται και με την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων με παραπομπή στις κυρώσεις των
αμέσως προηγούμενων διατάξεων. Αυτές οι παρατηρήσεις προκαλούν την υποψία -αν
όχι τη βεβαιότητα— ότι δεν πρόκειται για κείμενο προερχόμενο από ένα συντάκτη, αλ
λά για συρραφή προϋπαρχόντων κειμένων (διαφορετικού ποιοτικού επιπέδου, αν συ
γκρίνει κανείς τον τίτλο περί ταβουλλαρίωνμε άλλους), και τα οποία μάλιστα δεν συ
νενώθηκαν αυτούσια, αλλά με παραλείψεις ενδιάμεσων χωρίων. Οι παρατηρήσεις αυ
τές δεν κλονίζουν οπωσδήποτε την εκδοχή, ότι το ΕΒ αποτέλεσε νόμο23. Αντιθέτως
μάλιστα την ενισχύουν. Η προχειρότητα της συγκολλήσεως των συστατικών μερών
δείχνει μεγάλη βιασύνη, που πιθανότατα οφείλεται στην προσπάθεια να κυρωθεί το
ΕΒ πριν από τον, προφανώς επικείμενο, θάνατο του Λέοντος ΣΤ'.

23. ΠρβΑ. ία στοιχεία που επικαλείται ο Köder, Das Eparchenbuch, 36 κ.ε.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΟΙΝΕΣ-ΚΑΤΟΠΤΡΟ»
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στις αρχές της βασιλείας του, το 528 η το 529, ό 'Ιουστινιανός Α' εξαπολύει ένα
χωρίς προηγούμενο (καί χωρίς επόμενο, στη βυζαντινή Ιστορία) διωγμό κατά τών επι
διδομένων σέ ομοφυλόφιλες πράξεις ή, τέλος πάντων, κατ' αυτών τους οποίους ό ϊδιος
θεωρεί πωδεραστάς ό Προκόπιος σαφώς ομιλεί για πρόσχημα, υπό τό όποϊο κρύπτο
νται πολιτικοί λόγοι, η καί λόγοι απλώς προσωπικού συμφέροντος1. Τα πρώτα θύμα
τα είναι δύο αρχιερείς, ό Ρόδου 'Ησαΐας καί ό Διοσπόλεως της Θράκης 'Αλέξανδρος.
Ή ποινή τήν οποία επιβάλλει γενικά είναι ή αποκοπή τού πέους: και ευθέως προσέταξεν ό αυτός βασιλεύς τους εν παιδεραστίαις ευρισκομένους καυλοτομεϊσθαι. Καί
προς τον έρόμενον 'δια τί ταύτη τους άρρενοφθόρους κολάζεις;', εφιτ ε/ δ' άρα Ίεροσυλήκασιν, ούκ αν την χείρα τούτων απέτεμνον;'.
Δεν γνωρίζω αν ό διάλογος, τον όποϊο παραδίδει ό Ζωναράς, είναι πραγματικός η
επινοημένος. Δίνει δμως επαρκώς τήν έννοια αυτού πού έχει όνομασθή ποινή-κάτοπτρο
(Spiegelstrafe). Τό ερώτημα: δια τί ταύτη τους άρρενοφθόρους κολάζεις; έχει τή θέση του:
στο Ισχύον ποινικό δίκαιο, κατά τήν εποχή τού 'Ιουστινιανού, αλλά καί πρίν καί μετά από
αυτόν, ή καυλοτομία δέν υπήρξε ποτέ ή ποινή πού προβλεπόταν για τήν ομοφυλοφιλία ή
τήν παιδεραστία 'Αλλά καί ή απάντηση περιέχει τήν'ίδια αυθαιρεσία πού περιείχε ή επι
βολή της ποινής: ει δ' άρα ϊεροσυλήκασιν, ούκ αν τήν χείρα τούτων απέτεμνον; Ναί, μό-

1. Οΐ πηγές: Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 11.34-36 (εκδ. Haury - Wirth, 111,76)· Μαλάλας 18.18 (έ'κδ. Βόν
νης, 436' άλλα ή αρίθμηση τών παραγράφων ακολουθεί τή μετάφραση τών Ε. Jeffreys - Μ. Jeffreys - R.
Scott, The Chronicle of John Malalas, Μελβούρνη 1986, εδώ 253)· Θεοφάνης (De Boor), I, 177' Γεώργιος
Μοναχός (De Boor-Wirth), II, 645' Κεδρηνός (Βόννης), I, 645-646' Ζωναράς 14.7.2-3 (Βόννης, III, 158159). Βιβλιογραφία: D. Dalla, "Ubi Venus mutatur": Omosessualità e diritto nel mondo romano, Μιλάνο
1987, 185-209 ("Giustiniano: La repressione totale")· E. Cantarella, Etica sessuale e diritto: L'omosessualità
maschile a Roma, Rechtshistorisches Journal 6 (1987), 283-287' Σπ. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος» τού Έκλογαδίου: Συμβολή είς τήν Ίστορίαν της εξελίξεως του ποινικού δικαίου από του Corpus iuris civilis μέχρι τών
Βασιλικών, Φραγκφούρτη 1980, 16' S. Troianos, Kirchliche und weltliche Rechtsquellen zur Homosexua
lität in Byzanz, JOB 39 (1989), 33-35' Κ. Πιτσάκης, Ή θέση τών ομοφυλοφίλων στη βυζαντινή κοινωνία,
Οί περιθωριακοί στο Βυζάντιο: Πρακτικά ημερίδας, 'Αθήνα 1993, 206-211.
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νον πού επίσης ή απότομη της χειρός ουδέποτε υπήρξε ποινή της Ιεροσυλίας. Καί όμως
προβάλλεται ως εύλογο, κάποιος πού ίεροσύλησε να χάσει το χέρι του καί ένας άνδρας
πού υπέπεσε σε γενετήσιες παρεκτροπές να χάσει το ανάλογο οργανό του.
Ποινές-κάτοπτρο, λοιπόν — συγγενής μορφή ποινικού κολασμού προς τήν
ταυτοπάθεια (tedio: όφθαλμον αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος), άλλα σαφώς
διακρινόμενη άπό αυτήν. "Αλλωστε, ή κυρίως ταυτοπάθεια έ'χει πολύ περιορισμένη
παρουσία στο βυζαντινό δίκαιο: θα γίνει ειδικά λόγος στή συνέχεια για τον ευνου
χισμό ως ποινή κατά τών (ανδρών) δραστών ευνουχισμού άλλου προσώπου, βάσει τής
Νεαρός 142 κεφ. 1 τού Ιουστινιανού' ή ποινή καταργείται μέ τή Νεαρά 60 τού Λέοντος
Ç'· αντίστοιχα όμως θα δούμε ότι ό Ιδιος ό Λέων μέ τή Νεαρά 92 εισάγει τήν ποινή
τής τυφλώσεως (άπό τον ενα, κατά κανόνα, οφθαλμό) για τους δράστες τής τυφλώσεως
έτερου. 'Υπό άλλη δμως μορφή ή ταυτοπάθεια είναι εξαιρετικά οικεία στο βυζαντινό
ποινικό δίκαιο: οποίος έν γνώσει κατηγορήσει ψευδώς άλλον για εγκληματική πράξη,
υπόκειται στην ποινή πού έκινδύνευσε να ύποστή ό αδίκως κατηγορηθείς2.
Θα γνωρίσουμε επίσης στή συνέχεια μία άλλη συγγενή μορφή ανταποδοτικής
ποινής: συνίσταται στην επιβολή στον κατάδικο μιας σωματικής μεταχείρισης πού
υπενθυμίζει, απεικονίζει ή αναπαριστά, κατά τρόπο όμως μεγεθυμένο, οδυνηρά γκροτέσκο ή μακάβριο, τήν πράξη του. Στο ποινικό δίκαιο τών Άσσιζών τής Κύπρου θα
συναντήσουμε μία τέτοια ποινή για τον δράστη λαθραίου ενταφιασμού νεκρού: εντα
φιάζεται ζωντανός. Στην αυθαίρετη λαϊκή ποινική δικαιοσύνη τής Κύπρου συναντούμε,
άλλωστε, σχεδόν ώς τίς ήμερες μας, τον άνασκολοπισμό ώς «ποινή» τών παιδερα-

2. Έκλ. 17.51 πρβλ. 27' Eia 40.18 = Πρ. Ν. 39.15 = ' Αρμ. 6.9.3. Έτσι ειδικά καί για τή συκοφαντική
κατηγορία για μοιχεία: Έκλ 17.27' καί για τήν πλαστογραφία μέ σκοπό τήν καταδίκη έτερου σε θανατική
ποινή: Βασιλικά 60, 41, 56.2 = Cod 9, 22, 22 § 2, Νεαρά 77 Λέοντος (έκδ. Noailles - Dain, 269 = έκδ.
Zachariä εις Ζέπων, JGR, Α', 146-147)· για το έγκλημα τής συκοφαντίας στο βυζαντινό δίκαιο: Τρωιάνος,
Ό «Ποινάλιος», 104-107. Ή ϊδια αρχή επικρατεί καί στον χώρο του κανονικού «ποινικού» δικαίου, δπου,
άλλωστε, επιβιώνει καί σήμερα: καν. 6 τής Β' Οικουμενικής Συνόδου' πρβλ. καί καν. 4 τής Ζ' Οικουμενικής
Συνόδου. Βλ. Τρωιάνος, Ό Ποινάλιος, 105 καί σημ. 9, καί τήν εκεί βιβλιογραφία' Π. Παναγιωτάκος, Σύ
στημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά τήν έν 'Ελλάδι Ίσχυν αυτού. Γ' Το ποινικον δίκαιον τής 'Εκκλη
σίας, 'Αθήνα 1962, 721, 725. Πρβλ. Κ. Πιτσάκης, Έγκλημα χωρίς τιμωρία; Τα πλαστά στή βυζαντινή Ιστο
ρία, εις: Σπ. Τρωιάνος (έπιμ.) Έγκλημα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 'Αθήνα 1997, 344-345. - Καί τής κυρίως
ταυτοπαθείας {ψυχήν αντί ψυχής, οφθαλμον αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πό
δα αντί ποδός, κατάκαυμα αντί κατακαύματος, τραύμα αντί τραύματος, μώλωπα αντί μώλωπος Έξοδ. 21. 2325, πρβλ. Ματθ. 5.38' si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto Δωδεκάδελτος 8.2 πρβλ. Inst. 4.4.7)
φαίνεται πάντως δτι γινόταν de facto καί δικαστική χρήση, σε κάποιο βαθμό, στο Βυζάντιο, σέ περιπτώσεις
σωματικών βλαβών, πέρα από τήν εντελώς μεμονωμένη νομοθετική πρόβλεψη τής ποινής: θα δοΰμε οτι
αυτό προκύπτει ακριβώς άπό το προοίμιο τής Νεαρός 92 του Λέοντος για τήν τύφλωση [κατωτέρω σημ. 22
καί στο εφεξής αντίστοιχο τμήμα του κειμένου].

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΠΟΙΝΕΣ-ΚΑΤΟΠΤΡΟ»

287

στων, ή οποία επιδιώκει να άπομιμηθή φρικτά τήν πράξη τους3... Έτσι, συχνά, καί στίς
υστεροβυζαντινές καί κυρίως μεταβυζαντινές παραστάσεις των κολασμένων στίς τοιχο
γραφίες της Μελλούσης Κρίσεως: π.χ. ό παραμυλωνάς πού έ'χει καταδικασθή να κουβαλεΤ στον λαιμό του τίς μυλόπετρες, όργανα του επαγγέλματος πού είχε κατά εγκλημα
τικό τρόπο ασκήσει στή ζωή. Ή ειδική αυτή μορφή ανταποδοτικής ποινής είχε βρεϊ σπα
νίως τον δρόμο καί προς τό επίσημο βυζαντινό ποινικό δίκαιο: παρά τήν κατ' αρχήν κα
τάργηση, άπό τό ποινικό σύστημα τής 'Εκλογής των Ίσαύρων, των προβλεπομένων στο
προγενέστερο δίκαιο έξιδιασμένων τρόπων εκτελέσεως τής θανατικής ποινής, θα δούμε
ότι διατηρείται μέχρι τέλους ή διάταξη πού προβλέπει για τον εμπρησμό έκ προθέσεως
εντός οικισμού τήν καύση ζώντος τού δράστη- για τον εμπρησμό έκ προθέσεως έ'ξω πό
λεως ή ποινή είναι ή τυπική ποινή-κάτοπτρο: χειροκόπηση.
Διακρινόμενη λοιπόν από τίς συγγενείς αυτές μορφές, ή ποινή-κάτοπτρο είναι ή
ανταποδοτική ποινή, δπου ή εγκληματική πράξη τιμωρείται μέ τήν «τιμωρία», συχνά τήν
καταστροφή, εκείνου τού μέλους τού σώματος πού έδρασε, η πού «αμάρτησε», καί στο
όποϊο έτσι «αντανακλάται» {αντικατοπτρίζεται: άπό δπου καί τό συμβατικό όνομα πού
δόθηκε άπό τους νεώτερους συγγραφείς σ' αυτή τή μορφή κολασμού) τό κακό τό όποιο
έκανε4.
Τό θεμέλιο αυτής τής μορφής ποινικού κολασμού βρίσκεται βέβαια σ' αυτήν
ακριβώς τήν ψυχολογική αντίληψη: δτι πρέπει να τιμωρηθη το μέλος έκεϊνο τό όποιο
αδίκησε- μία ανταποδοτική ποινή βέβαια — καί ή έννοια τής ανταπόδοσης, ο,τι καί αν
λέμε συνήθως, δεν έχει παύσει ποτέ να υπόκειται στην Ιδέα τής ποινής. Ή ποινή όμως
αυτή, όπως έχει επισημάνει ό Σπ. Τρωιάνος, επιτελεί συχνά καί μία λειτουργία ειδικής
πρόληψης: αν ό δράστης τιμωρηθη για τήν πράξη του μέ τήν αφαίρεση η τήν αχρή
στευση τού μέλους εκείνου τού σώματος του μέ τό όποιο τήν είχε τελέσει, είναι πολύ
πιθανό δτι θα βρεθή σε φυσική αδυναμία να τελέσει πάλι όμοια εγκληματική πράξη ή
πάντως θα δυσκολευθή πολύ να τό πράξει, τουλάχιστον κατά τον ϊδιο τρόπο. Θα
δούμε όμως δτι οί λειτουργίες αυτές δεν συνυπάρχουν πάντοτε.

3. Ό συνάδελφος καί φίλος κ. Κ. Π. Κύρρης είχε τήν καλωσύνη να μέ πληροφορήσει, κατά ιήν προ
φορική παρουσίαση αυτής της ανακοίνωσης, δτι tò τελευταίο περιστατικό αυθαίρετης απονομής λαϊκής «δι
καιοσύνης» κατά τον τρόπο αυτό, για τέτοια πράξη, συνέβη σέ χωριό της Κύπρου στίς αρχές τής δεκαετίας
τοϋ 1950... — 'Αναφέρονται πολλές παρόμοιες πρακτικές στή μεσαιωνική Δύση: θανάτωση τών παραχαρακτών μέ ρίψη τους σέ (ri μέ περίχυσή τους μέ) διάπυρες η ζέουσες ύλες, κατ' απομίμηση τής ενασχο
λήσεως τους μέ τετηγμένα μέταλλα για τήν κατασκευή τών παραχαραγμένων νομισμάτων.
4. Πα αυτές τίς κατηγορίες ποινών, βλ. Σπ. Τρωιάνος, Οί ποινές στο βυζαντινό δίκαιο, Έγκλημα καί
Τιμωρία στο Βυζάντιο, 31-35, 50-51 [πρβλ. όϊδιος, Die Strafen im byzantinischen Recht: Eine Übersicht,
JOB 42 (1992), 55-74]· Evelyne Pa^lagean, Byzance et le blason pénal du corps, Du châtiment dans la cité:
supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Ρώμη 1984, 405-427.
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Σέ τί βαθμό οί ποινές-κάτοπτρο αποτελούν θεσμικά τμήμα της επίσημης η της
«κρατούσης» ποινικής θεωρίας στο Βυζάντιο; Μία πρώτη καί επιφανειακή προσέγγιση
στο ερώτημα θα έτεινε να διαπιστώσει οτι πραγματικά οί ποινες-κάτοπτρο αποτελούν
σέ σημαντικό βαθμό τμήμα τής βυζαντινής ποινικής νομοθετικής πολιτικής. Απαντούν,
πράγματι, αρκετά συχνά στο σύστημα τής Εκλογής, πού είναι το κυρίως βυζαντινό
ποινικό σύστημα- γιατί, όπως είναι γνωστό, παρά τή γενική κατάργηση τής νομοθεσίας
των Ίσαύρων, οί ποινικές διατάξεις τής Εκλογής παρελήφθησαν ουσιαστικά αυτού
σιες στή νομοθεσία των Μακεδόνων, καί έτσι, μέσω καί των μεταγενεστέρων επεξ
εργασιών, επιβίωσαν θεωρητικά —τί γινόταν στην πράξη είναι άλλο πρόβλημα— ως το
τέλος τής ζωής τής αυτοκρατορίας. Στο σύστημα λοιπόν τής Εκλογής, πού είναι ουσια
στικά καί το σύστημα των Μακεδόνων, ποινές-κάτοπτρο προβλέπονται5:
α) σέ περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων κατά τής περιουσίας (ειδικές μορφές
διακεκριμένης κλοπής, τυποποιημένες ή μη σέ ιδιαίτερα εγκλήματα: κλοπή στρατιω
τικών υποζυγίων, «άπελασία» καθ' ύποτροπήν, κλοπή γενικώς κατ' επάγγελμα η καθ'
ύποτροπήν)6 καί στο έγκλημα τής τυμβωρυχίας7: απότομη τής χειρός.

5. Παραπέμπω έδώ μόνον στίς ποινικές διατάξεις της 'Εκλογής (έκδ. L Burgmann, Ecloga: Das
Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V., Φραγκφούρτη 1983, 226-242, της οποίας ακολουθείται έδώ ή
αρίθμηση των διατάξεων = έκδ. Κ. Ε. Zachariä von Lingenthal: Ζέπων, JGR, Β', 52-61) καί των δύο νομο
θετικών εγχειριδίων τών Μακεδόνων, της £/σανωνης(«Έπαναγωγή» έκδ. Zachariä: Ζέπων, JGR, Β', 360368) καί τοϋ Προχείρου Νόμου (εκδ. Zachariä: ο.π., 216-227), χωρίς ένδειξη της σελιδαρίθμησης τών εκδό
σεων. Παραλείπω τίς παραπομπές στις μεταγενέστερες επεξεργασίες καί τα Ιδιωτικά παράγωγα τών νομο
θετικών αυτών κειμένων για την υποδήλωση μόνον της επιβίωσης τών διατάξεων, αν οχι της πρακτικής,
δίνω μόνον την παραπομπή καί στο τελευταίο βυζαντινό παράγωγο, την Έξάβιβλο (1344/1345) του Κων
σταντίνου 'Αρμενοπούλου (έκδ. Heimbach, Λειψία 1851, 726-776 = Πιτσάκης, 'Αθήνα 1971, 342-365). Οί
ποινικές διατάξεις τών Βασιλικών, καθ' δ μέτρον δέν ενσωματώνουν τίς ρυθμίσεις τής Είσαγωγής/Προχείρου
Νόμου, περιλαμβάνουν το ποινικό δίκαιο τής ιουστινιάνειας κωδικοποίησης καί φαίνεται οτι αποτελούν,
στα αντίστοιχα θέματα, έν πολλοίς νομικό απολίθωμα —Για τό ποινικό σύστημα τής 'Εκλογής, βλ. ειδικά:
Β. Sinogowitz, Studien zum Strafrecht der Ekloge, 'Αθήνα 1956- Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», όπου καί για
την Ιουστινιάνεια ή προϊουστινιάνεια ιστορία τών διατάξεων, στην οποία δέν γίνεται έδώ ειδική αναφο
ρά- ό ϊδιος, Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga, 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, Α', Ρέθυμνο 1986,
97-112.
6. Έκλ. 17.10-11· ΕΊσ. 40.71-72 = Πρ. Ν. 39.53-54 = Άρμ. 6.5.9,11. Έκλ. 17.13· Ε'ισ. 40.73 = Πρ.
Ν. 39.56 = Άρμ. 6.5.13. Για τα εγκλήματα αυτά στο βυζαντινό δίκαιο: Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 111-116
(Κλοπή), 26-29 [Άπελασία)· ειδικά για τήν άπελασία: Γ. Νάκος, Ζωοκλέφτες καί καταπατητές στο Βυζά
ντιο, Έγκλημα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 142-152.
7. Έκλ. 17.1Φ Είσ. 40.68 = Πρ. Ν. 39.57 = Άρμ. 6.5.14. Για τό έγκλημα τής τυμβωρυχίας: Τρωιά
νος, Ό «Ποινάλιος», 99-101- Ν. Έμμανουηλίδης, Το δίκαιο τής ταφής στο Βυζάντιο, Αθήνα 1989, 433
κ.έ. καί passim' Κ. Πιτσάκης, Δια τήν ανάγκην τής πενίας... τολμάν άτόλμητσ. Violation de sépulture,
sensibilité sociale et dignité humaine dans une législation marginale d'époque byzantine, είς: H. Jones (éd.),
Le monde antique et les droits de l'homme, Βρυξέλλες 1998, 317-323.
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β) στο έγκλημα της παραχαράξεως του νομίσματος: άποτομή της χειρός8. Οί
ειδικές διατάξεις του Έπαρχικοϋ Βιβλίου προσθέτουν καί αλλά συναφή εγκλήματα
περί το νόμισμα (κιβδηλεία κλπ.)9, την απάτη των άργυροπρατών περί την περιεκτι
κότητα σέ πολύτιμο μέταλλο10, καθώς καί την παραβίαση διατάξεων περί το κρατικό
μονοπώλιο, ειδικά της μετάξης11.
γ) σέ περιπτώσεις προσκλήσεως θανατηφόρων σωματικών βλαβών, ιδίως σέ συ
μπλοκή μέ χρήση οργάνων επιτηδείων για φόνο: καί πάλι απότομη της χειρός12.
δ) τό 'ίδιο καί στο έγκλημα τού εξανδραποδισμού (αγοροπωλησία ελευθέρου ως
δούλου)13.
ε) τό ϊδιο, στη νομοθεσία τών Μακεδόνων, καί στο έ'γκλημα τού εμπρησμού έκ
προθέσεως, όταν αυτός έχει διαπραχθη εξω πόλεως (για τη βαρύτερη περίπτωση τού
εμπρησμού εντός πόλεως, καί γενικώτερα σέ κατοικημένο χώρο ή πλησίον οικημάτων,
προβλέπεται θανατική ποινή μέ έξιδιασμένο τρόπο εκτελέσεως δια πυρός)14.
ç) στην κτηνοβασία, καί μόνον σέ αυτήν άπό όλα τα εγκλήματα περί τήν γενε
τήσια δραστηριότητα: άποτομή τού πέους15.
ζ) στην ψευδορκία: άποτομή της γλώσσας16.

8. Έκλ. 17.18· Eia. 40.17 = Πρ. Ν. 39.14 = Άρμ. 6.14.3. Για tò έγκλημα: Τρωιάνος, «ΌΠοινάλιος»,
101-103' Βάσω Πέννα, Βυζαντινό νόμισμα καί παραχαράκτες, Έγκλημα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 273-294.
9. Έπαρχ. Β. 3.1 (εκδ. J. Köder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen [CFHB 33], Βιέννη 1991, 88
= εκδ. J. Nicole εις Ζέπων, II, 376).
10. Έπαρχ. Β. 2.5 (Köder, 86 = Ζέπων, II, 375) = Άρμ. 6.14.16.
11. Έπαρχ. Β. 8.4,7 (Köder, 104 = Ζέπων, II, 380). — Πα τίς ποινικές διατάξεις του Έπαρχικοϋ Βι
βλίου, βλ. ειδικά: J. Köder, Delikt und Strafe im Eparchenbuch, JOB 41 (1991), 113-131' Ελευθερία Παπαγιάννη, 'Αγοραία παραστρατήματα τών βυζανιινών έμπορων, Έγκλημα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 235255' πρβλ. Τρωιάνος, ΟΊ ποινές, 34-35. Βλ. τώρα ό ίδιος, Το ποινικό σύστημα του Έπαρχικοϋ Βιβλίου, σ'
αυτόν τον τόμο, 277-283.
12. Έκλ. 17.46-47' Eia 40.88-89 = Πρ. Ν. 39.82-83 = Άρμ. 6.6.8-9. Για τις διάφορες μορφές τοϋ
εγκλήματος της ανθρωποκτονίας στο βυζαντινό δίκαιο: Β. Sinogowitz, Die Tötungsdelikte im Recht der Ekloge
Leons III. des Isauriers, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung 74
(1957), 316-344' Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος, 6-10.
13. Έκλ. 17.16· Eia. 40.5,25 = Πρ. Ν. 39.5,22 = Άρμ. 6.8.7, 6.13.4. Για τό έγκλημα: Τρωιάνος, Ό
«Ποινάλιος», 107-111.
14. Eia. 40.21 = Πρ. Ν. 39.18 = Άρμ. 6.12.4. Τό δίκαιο της Εκλογής (17.41) προέβλεπε, καί στην
ελαφρότερη περίπτωση, θάνατο, άλλα δια ξίφους. Πα τό έγκλημα: Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 64-69, καί
ειδικά: Β. Sinogowitz, Brandstifung und Brandverursachung im Recht der Ekloge Leons III, Ξένιον.
Festschrift für Pan J. Zepos, Ι, Αθήνα - Freiburg i. Br. - Κολωνία 1973, 573-588.
15. Έκλ. 17.39· Eia. 40.67 = Πρ. Ν. 39.74 = Άρμ. 6.4.4. Πα τό έγκλημα: Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος»,
36-38.
16. Έκλ. 17.2· Eia 40.70 = Πρ. Ν. 39.46 = Άρμ. 1.7.19.
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Μία περαιτέρω όμως διερεύνηση Ίσως όδηγεϊ σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Πρώτα, γιατί πρόκειται για ειδικές καί κατά βάση περιωρισμένες περιπτώσεις μέσα στο
δλο σύστημα τοϋ βυζαντινού ποινικού δικαίου, ώστε τελικά να εμφανίζονται μάλλον
ως ή εξαίρεση παρά ως ό κανόνας.
Άλλα ακόμη καί στίς συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις: ή ποινή πού κυριαρχεί
είναι ή αποκοπή της χειρός. Όμως πόσο ή ποινή αυτή μπορεί πραγματικά να είναι τυ
πική ποινή-κάτοπτρο; Ούτως η άλλως το χέρι είναι το μέλος μέσω τού οποίου εκτε
λείται κυρίως το σύνολο σχεδόν τών ανθρωπίνων πράξεων καί δραστηριοτήτων, η το
όποιο, πάντως, μετέχει στην τέλεση τους: οί πράξεις τού άνθρωπου είναι έργον τών
χειρών του — επομένως καί οί εγκληματικές πράξεις. "Αν το χέρι είναι πράγματι το κύ
ριο μέσο τελέσεως ώρισμένων μορφών κλοπής ή βίας ή π.χ. της τυμβωρυχίας, καί κατά
τρόπο εντελώς χαρακτηριστικό εγκλημάτων όπως ή παραχάραξη νομίσματος —όπου
απαιτείται καί Ιδιαίτερη καλλιτεχνική έπιδεξιότης—, δέν είναι καθόλου στον 'ίδιο βαθ
μό «δρών» μέλος π.χ. στην αγοραπωλησία ελευθέρου ως δούλου ή στο λαθρεμπόριο
της μετάξης, πράξεις στίς όποιες φυσικά ενδέχεται τό χέρι να μετέχει τυπικά, όπως
όμως καί σε κάθε άλλη σχεδόν ανθρώπινη δραστηριότητα ή συναλλαγή — καί κατά
τρόπο ελάχιστα αποφασιστικό. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε δτι σε ώρισμένες από
τίς περιπτώσεις οπού απειλείται αποκοπή της χειρός τό κυρίαρχο στοιχείο είναι ή
ειδική πρόληψη, με τήν έννοια τής ματαιώσεως η άχρηστεύσεως ειδικών επιδεξιοτή
των τού δράστη, πρόσφορων για τή συνέχιση η επανάληψη τής εγκληματικής του δρα
στηριότητας (διακεκριμένες μορφές βίας ή κλοπής, παραχάραξη καί κιβδηλεία), με συ
νύπαρξη προφανώς καί τού στοιχείου τής ποινης-κατόπτρου, ένώ σε άλλες περι
πτώσεις ή ποινή αυτή έχει προβλεφθή απλώς, με δεδομένη τή θέση πού κατέχουν οί
σωματικές ποινές, καί μάλιστα ό ακρωτηριασμός, στο βυζαντινό ποινικό σύστημα, ως
μία «εύκολη», καί αρκούντως αυστηρή, λύση για ποικίλες ανόμοιες εγκληματικές δρα
στηριότητες. "Αν τό στοιχείο τής ποινής-κατόπτρου υπόκειται αορίστως καί στίς τε
λευταίες αυτές περιπτώσεις, είναι πάντως πολύ ασθενές.
Χαρακτηριστική για τή γενική αυτή λειτουργία τής ποινής τής αποκοπής τής
χειρός είναι μία ακόμη διάταξη τού 'Επαρχικοϋ Βιβλίου, οπού ή ποινή απειλείται σε
μία συγκεκριμένη πράξη, στην οποία ή συμμετοχή τού χεριού ως δρώντος μέλους είναι
ανύπαρκτη: παράλειψη γνωστοποιήσεως από τους τραπεζίτες {καταλλάκτας) στον
έπαρχο τής πόλεως τής δραστηριότητας τών εν ταϊς πλατείαις καί ρύμαις ισταμένων
σακκουλαρίων, δ,τι καί αν είναι ακριβώς οί άνθρωποι αυτοί. Έδώ δέν υπάρχει προ
φανώς συμμετοχή τής χειρός, ούτε οση στον εξανδραποδισμό ή στην παραβίαση δια
τάξεων περί τό μονοπώλιο μετάξης· έκτος αν θεωρείται ως εκ τών προτέρων συνεργεία
σέ τυχόν μέλλουσες εγκληματικές πράξεις πού θα διέπρατταν, με τό χέρι τους, οί σακκουλάριοτ. τοϋ μή τι τών παρά το εικός παρ' αυτών διαπράττεσθαι (αντίστοιχα, π.χ., ή
νομοθεσία τών Μακεδόνων στην περίπτωση τής παραχαράξεως νομίσματος απειλεί με
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την Ί'δια ποινή της απότομης της χειρός καί τους συνεργούς, έ'στω καί αν αυτοί δέν
είχαν δια χειρός σύμπραξη στο έγκλημα, όπως είναι τα πρόσωπα πού παρεχώρησαν
τον χώρο δπου τούτο είχε διαπραχθή)· στην εδώ περίπτωση ό νομοθέτης δέν αναφέ
ρει τίποτε για τήν τύχη τών 'ίδιων τών σακκουλαρίων, παραπέμποντας προφανώς, καθ'
δ μέτρον αυτοί βρίσκονται έκτος συντεχνιακής οργανώσεως, στίς γενικές διατάξεις
για τίς τυχόν εγκληματικές τους πράξεις ή καί για το Ίδιο το έ'γκλημα της παρουσίας
τους. Το πιθανώτερο δμως είναι δτι πρόκειται για μία εύκολη, μηχανική, επέκταση εδώ
τής προβλεπομένης στην αμέσως προηγούμενη διάταξη τού Έπαρχικοϋ Βιβλίου (για
τήν κιβδηλεία) ποινής, χωρίς άλλη σημασία: ει δε τούτους είδότες μη έμφανίσουσι, τη
είρημένη ύποβαλλέσθωσαν ποινή17 — αν δέν πρόκειται για απλό τεχνικό σφάλμα: ή
παραπομπή για τήν ποινή να γίνεται έδώ σε άλλη, παρεμβαλλόμενη, διάταξη, ή οποία
θα είχε τυχαία εκπέσει στή γνωστή σ' εμάς χειρόγραφη παράδοση, καί ή οποία θα
προέβλεπε διαφορετική ποινή.
Τον χαρακτήρα αυτόν, τής γενικής ποινής, πού έ'χει στην κοινή αντίληψη ό
ακρωτηριασμός τής χειρός, ή άλλων κυρίων μελών τού σώματος, χωρίς αναγκαστικά
να εμπεριέχεται τό στοιχείο τής ποινής-κατόπτρου (ενίοτε ούτε αυτό τής ειδικής προ
λήψεως), προβάλλουν καί ώρισμένες περιπτώσεις χρήσης τέτοιων ποινών έκτος νο
μοθετικού πλαισίου — εϊτε στην πράξη εϊτε στή λογοτεχνία. Όταν ό επίδοξος δολο
φόνος τού Λέοντος ζ", τό 903, υποβάλλεται σέ αποκοπή τών τεσσάρων άκρων του,
πρίν ριφθή στην πυρά18, όλα αυτά τα φρικτά είναι βέβαια αυθαίρετα καί contra legem
—ήδη ή Νεαρά 134 τού 'Ιουστινιανού απαγορεύει απολύτως τον σύγχρονο ακρωτη
ριασμό άλλων άκρων, έκτος τού ενός χεριού19— δέν περιέχουν δμως, προφανώς, καί
τό στοιχείο τής ποινής-κατόπτρου (ούτε βέβαια τής ειδικής προλήψεως): αν αυτό
υπάρχει για τα «φονικά» χέρια τού επίδοξου δολοφόνου, τί γίνεται με τα πόδια, τών
οποίων ή σύμπραξη είναι ανύπαρκτη (εκτός βέβαια αν πρόκειται για τήν απαραίτητη
συμβολή τους στην μετάβαση στον τόπο τού εγκλήματος! αλλά αυτό Ισχύει για τό σύ-

17. Έπαρχ. Β. 3.2 (Köder, 88 = Ζέπων, II, 376). Πρβλ. ανωτέρω σημ. 9.
18. τέλος έκκοπείς αυτού χείρας καί πόδας έκάη εν τη του Ιππικού σφενδόνη (ψευδο-Λέων ό Γραμ
ματικός, εκδ. Βόννης, 275" κ.α. πηγές)' για το γεγονός καί τίς πηγές, βλ. Καλλιόπη Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους. Μακεδόνικη δυναστεία (867-1056), 'Αθήνα
1981, 49-51).
19. άπαγορευομεν έκατέρας τάς χείρας η καί πόδας τέμνεσθαι (κεφ. 13). 'Από όπου καί στή νομο
θεσία τών Μακεδόνων: Είσ. 40.26 = Πρ. Ν. 39.23 = Άρμ. 6.10.9. Να υποθέσουμε έδώ μία απόλυτη αυθαι
ρεσία; η δτι ό περιορισμός γινόταν αντιληπτός ώς αναφερόμενος μόνον στον ακρωτηριασμό ως αυτοτελή
ποινή, επί καταδίκου ό οποίος προωριζόταν να επιβιώσει, καί όχι ώς τμήμα τής διαδικασίας έξιδιασμένης
εκτελέσεως θανατικής ποινής, μέ επίταση του βασανισμού του μελλοθανάτου; — ανεξάρτητα, βέβαια, από
τον βαθμό αυθαιρεσίας πού θα περιείχε καί ό τρόπος αυτός εκτελέσεως.
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νολο ουσιαστικά τών εγκληματικών πράξεων, σέ βαθμό τόσο γενικό, ώστε να εξαφα
νίζεται εντελώς ό χαρακτήρας της ποινής-κατόπτρου). Πρόκειται λοιπόν απλώς για τήν
αυθαίρετη επιβολή μιας Ιδιαίτερα βασανιστικής διαδικασίας πρίν ri κατά τήν εκτέλεση
τής θανατικής ποινής — μέ βασικό σκοπό τήν εκδίκηση (καί συγχρόνως τή γενική
πρόληψη), χωρίς εμφανή τα στοιχεία τής ποινης-κατόπτρου. Στην ψυχωφελή αφήγη
ση του Λειμωνάριου τοϋ 'Ιωάννου Μόσχου για τον βλάσφημο, ό όποιος, υστέρα από
επανειλημμένες προειδοποιήσεις, τιμωρείται αυτοπροσώπως από τήν Παναγία, ή «ποινή»
είναι αποκοπή τών τεσσάρων άκρων20' ούτε ϊχνος Ιδέας ποινης-κατόπτρου: ή βλά
σφημη γλώσσα του ήταν εκεί προς αποκοπή ν, αν ήθελε ή Θεοτόκος...
Ή Ιδια ή διάταξη τής Νεαρός 134 πού επιτρέπει μόνον τήν αποκοπή τής μιας χειρός
ώς όριο ακρωτηριασμού τών άκρων τοϋ σώματος, φαίνεται να τονίζει αυτόν τον «γενικό»
κατ' εξοχήν χαρακτήρα τής ποινής αυτής: εί δε ή του εγκλήματος ποιότης μέλους άποτομήν απαιτήσει γενέσθαι, μίαν μόνη ν χείρα τέμνεσθαι — χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία
ποινης-κατόπτροσ έκτος αν πρόκειται για μία αορίστως υποκείμενη αντίληψη πού μνη
μονεύσαμε: τό χέρι ώς τό κυρίως δρών μέλος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας.
'Αντίστροφα: για πολλές εγκληματικές πράξεις, στίς όποιες υπάρχει, τουλά
χιστον σέ ϊσο βαθμό μέ άλλες, δραστηριότητα τοϋ χεριού, καί στίς οποίες προβλέπε
ται επίσης ποινή ακρωτηριασμού, αυτή πλήττει άλλο μέλος τοϋ σώματος. Έτσι π. χ.
στην περίπτωση τής Ιεροσυλίας, στή βαρύτερη μορφή της, πού θεωρείται δτι είναι ή
αφαίρεση ίερού πράγματος άπό τό θυσιαστήριο, ή τυπική ποινή είναι ή τύφλωση —
καμμία Ιδέα ποινής-κατόπτρου21. Τύφλωση επίσης απειλεί ή Νεαρά 92 του Λέοντος ζ"

20. μόνον δε ένί τών δακτύλων αυτής διεχάραξεν αύτοϋ τας δύο χείρας καί τους δύο πόδας. Καί διυπνισθείς ευρέθη κοκομμένας έχων τάς δύο χείρας καί τους δύο πόδας, κορμός κείμενος (κεφ. 47: PG 87
στ. 2901 = D.-C. Hesseling, Morceaux choisis du Pré Spirituel de Jean Moschos, Παρίσι 1931, 68)
21. Έκλ. 17.15· Eia. 40.69 = Πρ. Ν. 39.58 = Άρμ. 6.5.15. Για ιό έγκλημα: Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος»,
48-52. Ό Τρωιάνος έχει υποθέσει οπ ή ποινή παραπέμπει ϊσως στο έγκλημα τής καθοσιώσεως, όπου επί
σης ή τύφλωση είναι συνηθέστατη ποινή. Έν τούτοις κάποια δυσκολία για τέτοιου εϊδους εννοιολογική
παραπομπή γεννά το γεγονός δτι για τήν τύφλωση ώς ποινή της καθοσιώσεως δέν υπάρχει ρητή ποινική
διάταξη, ένώ στο ποινικό σύστημα τής 'Εκλογής ή τύφλωση προβλέπεται ακριβώς ώς ποινή μόνον τής ιερο
συλίας. 'Υφίσταται βέβαια, ώς προς τήν καθοσίωση, μακρά πρακτική επιβολής ποινής τυφλώσεως: Ό δ .
Λαμψίδης, Ή ποινή τής τυφλώσεως παρά Βυζαντινοίς, 'Αθήνα 1949' Μπουρδάρα, Καθοσίωσις καί τυραννίς, 164-167 καί passim· ή ϊδια, Καθοσίωσις καί τυραννίς... (1056-1081), 'Αθήνα 1984, 85-86' Τρωιάνος,
Οί ποινές, 31-32 καί σημ. 60' πρβλ. Ί . Λασκαράτος - Σπ. Μαρκέτος, Ή ποινή τής τυφλώσεως στο Βυζά
ντιο. 'Ιατρικές παρατηρήσεις, Βυζαντινοί Μελέται 2 (1990), 165-188. Θα μπορούσε πάντως να γίνει δεκτό
δτι ή ποινή ΐής τυφλώσεως για τήν καθοσίωση αποτελεί, επιτρεπόμενο, μετριασμό τής προβλεπομένης για
τό έγκλημα αυτό θανατικής ποινής: Έκλ. 17.3' Eia 4012 = Πρ. Ν. 39.10 = Άρμ. 6.14.2 (βλ. Τρωιάνος, Ό
«Ποινάλιος», 10-12). Πάντως καί στην περίπτωση αυτή δέν πρόκειται φυσικά για ποινή-κάτοπτρο: κυριαρ
χεί μόνον ή ϊδέα τής ειδικής πρόληψης — ό δράστης πρέπει να καταστή άχρηστος πλέον για δημόσια δρα
στηριότητα, καί κατ' εξοχήν για τή διεκδίκηση τοϋ αυτοκρατορικού αξιώματος.
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ώς βασική ποινή για τήν εκ προθέσεως τύφλωση άλλου προσώπου: ταυτοπάθεια, άλλα
όχι ποινή-κάτοπτρο22. Το 'ίδιο Ίσχυσε, δπως θα δούμε καί εκτενέστερα στή συνέχεια,
ώς τήν εποχή τού Λέοντος (Νεαρά 92) στην περίπτωση τού εγκλήματος τού ευνου
χισμού ετέρου προσώπου: ή ποινή ήταν ό ευνουχισμός τού δράστη (Νεαρά 142 τού
Ιουστινιανού) —ταυτοπάθεια καί εδώ, άλλα όχι ποινη-κάτοπτρο.
Ή φαινόμενη αντίφαση ανάμεσα σέ ενα Λέοντα πού καταργεί τήν προβλεπόμενη
ταυτοπάθεια στή μία περίπτωση (ευνουχισμός), για να τήν εισαγάγει σέ μία άλλη (τύ
φλωση), ερμηνεύεται επαρκώς. Κατ' αρχάς για τήν ποινή τού ευνουχισμού λειτουργούν
ειδικές Ιδεολογικές αναστολές, στίς όποιες θα αναφερθούμε ειδικά στή συνέχεια. Άλλα
ό Λέων, ούτως h άλλως, αντιτίθεται δογματικά στην Ιδέα της ανταποδοτικής ποινής —
ακόμη καί όταν, στο πλαίσιο τού βυζαντινού ποινικού συστήματος τήν αποδέχεται ή τήν
επιβάλλει- ή Νεαρά 92 για τήν τύφλωση περιέχει ακριβώς τή σαφέστερη ίσως αποδοκι
μασία της ανταπόδοσης ώς στοιχείου της ποινής πού διαθέτουμε σέ νομοθετικό κείμε
νο: έπειδήπερ ουκ ένην άνακαλεϊσθαι τήν ζημίαν τών οφθαλμών τώ τούτους όπολωλεκότι... τις γαρ ονησις τω εν σκότει ζώντι, ει καί άλλον το ίσον εχοι σκότος; Ή Νεαρά
αποσκοπεί στην εκρίζωση μιας de facto προφανώς δικαστικής πρακτικής ή οποία, εφαρ
μόζοντας τήν αρχή τής ταυτοπαθείας, επέβαλλε γενικά τήν εξόρυξη τού οφθαλμού ή τών
οφθαλμών στον δράστη αντίστοιχης εκ προθέσεως πράξεως. 'Απορρίπτοντας τήν ακραία
αυτή εφαρμογή, επιτρέπει κατ' αρχήν, σέ κάθε περίπτωση, μόνον τήν τύφλωση άπό τον
ενα οφθαλμό: ό ποινικός κολασμός δέν μπορεί, λέγει, να αποβλέπει στο να καθίσταται
στον έ'νοχο, έ'στω καί δικαίως, όβίος αβίωτος... (ή ποινή συνοδεύεται άπό επιδίκαση τών
δύο τρίτων τής περιουσίας τού δράστη υπέρ τού παθόντος- μόνον εάν ό δράστης διπλής
τυφλώσεως είναι τελείως άπορος, καί μηδεμίαν δεδυνημένος τής συμφοράς άνπσήκωσιν παρασχεϊν, υφίσταται τύφλωση καί τών δύο οφθαλμών). Ώ ς προς το θέμα μας: ό
Λέων φαίνεται έδώ να δέχεται ώς θεωρητικά ορθότερη τήν αντίληψη τής ποινής-κατόπτρου έ'ναντι τής αρχής τής ταυτοπαθείας: επεί δε και χειρός οφείλει τής ανοσίου τήν
εκτομήν...· αλλά δέν τήν επιβάλλει, σέ καμία περίπτωση.
Το ϊδιο καί στην ψυχωφελή θρησκευτική γραμματεία: οί τυπικές ή λιγώτερο τυ
πικές ποινες-κάτοπτρο (τα χέρια τών άσεβων πού αποκόπτονται, εκ θαύματος, για να
αποτροπή ή για να τιμωρηθή ή Ιερόσυλη πράξη τους...) συνυπάρχουν μέ άλλες οπού
το στοιχείο αυτό χαρακτηριστικά υποχωρεί η παντελώς απουσιάζει. Καί πάλι στο Λειμωνάριον, ή θεία δίκη τιμωρεί έ'να τυμβωρύχο, δια χειρός τού ϊδιου τού νεκρού, πού
θαυματουργικώς εγείρεται προσωρινά άλλα δέν αποκόπτεται το χέρι τού δράστη: εξο
ρύσσονται οί οφθαλμοί του23. Έκτος αν υπόκειται έδώ ή Ιδέα τής «τιμωρίας» τών

22. Noailles - Dain, 301-305 = Ζέπων, Α', 158-159.
23. ... άνακάθηται ό νεκρός έμπροσθεν μου καί έκτείνας ιάς δύο χείρας αυτού έπ' έμέ τοϊς δακτύλοις
αυτού έ'ξεσέν μου τήν όψιν καί έξέβαλεν ιούς δύο μου οφθαλμούς (κεφ. 77: PG 87, στ. 2930 = Hesseling, 74).
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οφθαλμών πού είδαν γυμνή τήν άσχημοσύνη τοϋ νεκρού: πράγματι, το θαύμα συντε
λείται, καί ή τιμωρία επέρχεται, μόνον όταν ή απληστία οδηγεί τον τυμβωρύχο να επι
στρέψει καί να αφαιρέσει από το νεκρό σώμα καί το τελευταίο ένδυμα πού τού είχε
αφήσει24. (Στον κανόνα 7 τού Γρηγορίου Νύσσης ανάλογο είναι το έσχατο κριτήριο
για τήν επιεική αντιμετώπιση τής τυμβωρυχίας άπό τον κανονικό δικαστή: Ei... τις της
όσιας φειδόμενος καί ασυλον άφείς το κεκρυμμένον σώμα, ώς μη άναδειχθήναι ήλίφ
τήν άσχημοσύνην τής φύσεως..: τη φράση θα επαναλάβει σχεδόν αυτούσια ή Νεαρά
23 [Haenel 22] τού Βαλεντινιανού Γ' (ετ. 447) De sepulchri violatoribus: monstrare
caelo corporum reliquias humatorum)25.
"Αν τώρα δούμε, έκτος άπό τήν απότομη τής χειρός, τις άλλες περιπτώσεις πού
μένουν, έ'χουμε δύο σαφείς περιπτώσεις οπού υπάρχει αναμφισβήτητη πρόβλεψη
ποινής-κατόπτρου στο θετικό δίκαιο: άποτομή τής γλώσσας στην ψευδορκία καί από
τομη τού πέους στην κτηνοβασία. Καί έδώ όμως, στή δεύτερη περίπτωση, το επι
χείρημα τελικά αντιστρέφεται, αφού, άπό το πλήθος τών εγκλημάτων περί τήν γενε
τήσια δραστηριότητα, άποκλειστκά καί μόνον στην κτηνοβασία προβλέπεται αυτή ή
ποινή, πού θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ή συνήθης καί τυπική ποινή τών εγκλημάτων
αυτής τής κατηγορίας (τών τελουμένων βέβαια άπό άνδρα), αν Ισχυε πράγματι ή αρχή
τής ποινής-κατόπτρου ώς Ιθύνουσα Ιδέα στο βυζαντινό σύστημα τού ποινικού κολα
σμού. Έ ν τούτοις γνωρίζουμε οτι, καί όταν προβλέπεται ακρωτηριασμός για εγκλή
ματα περί τήν γενετήσια δραστηριότητα στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο, αυτός δεν είναι
ό ακρωτηριασμός τών γεννητικών οργάνων.
Γι' αυτά τα θέματα, λίγο αργότερα Ή εισαγωγική αυτή διερεύνηση μας επιτρέπει
όμως, επί τού παρόντος, ενα αρχικό συμπέρασμα: ποινες-κάτοπτρο απαντούν στο βυζαν
τινό ποινικό σύστημα — αλλά με ειδικό ή μεμονωμένο μάλλον χαρακτήρα ή noivfi-κάτοπτρο δεν αποτελεί κυρίαρχη Ιδέα στο βυζαντινό σύστημα τής ποινικής καταστολής.
Καί μία ακόμη εισαγωγική παρατήρηση. Σε όλη τήν έδώ παρουσίαση, ή ποινή τού
θανάτου, καθ' έαυτήν, θα παραμείνει κατ' αρχήν εξω άπό το ενδιαφέρον μας — ακόμη
καί αν θεωρητικά, σε ενα ώρισμένο συμβολικό επίπεδο, θα μπορούσε να θεωρηθή ώς
ή απόλυτη ποινή-κάτοπτρο, εφ' όσον εξαφανίζει το 'ίδιο το σώμα πού έ'δρασε εγκλη
ματικά, στο σύνολο του καί σε όλες του τίς αναφορές —εκτός τών μεταφυσικών—

24. ... καί απέδυσα αυτόν εϊ τι έφόρει. έάσας αύτώ εν μόνον όθόνιον. Ώς ουν εμελλον

έξέρχεσθαι

εκ τοϋ μνημείου λαβών πολλά πάνυ. ή κακή μου πραξις λέγει μον λάβε καί το όθόνιον αύτοϋ... Ύπέστρεψα ουν ό δείλαιος εγώ. Καί ώς άπέδυον αυτόν το όθόνιον ίνα γυμνόν αυτόν εάσω... (δ.π.).

25. Σιήν ανωτέρω [σημ. 7] βιβλιογραφία προστίθεται, για το θέμα αυτό: Κ. Πιτσάκης, Δίκαιο καί ιδε
ολογία της ταφής στο Βυζάντιο, Δέκατο έκτο συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας καί
τέχνης (Περιλήψεις εισηγήσεων καί ανακοινώσεων), Αθήνα 1996, 68-69' Ρ. Cuneo, La législation du BasEmpire sur les tombeaux..., Le monde antique et les droits de l'homme, 37-38.
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όπως, άλλωστε, καί ή ποινή πού εξασφαλίζει τήν απόλυτη, πλήρη καί αδιατάρακτη
ειδική πρόληψη άλλα ή θανατική ποινή θα μείνει στα όρια τού ενδιαφέροντος μας
καθ' ο μέτρον τυχόν έξιδιασμένος τρόπος εκτελέσεως της τής προσδίδει Ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά τής ποινής-κατόπτρου.
*
Ή Ιδέα όμως τής ποινης-κατόπτρου —το έχει επισημάνει πρόσφατα ό Σπ. Τρωιάνος26—, αν δεν κυριαρχεί στο θετικό ποινικό δίκαιο, φαίνεται να έχει Ισχυρή εως ισχυ
ρότατη θέση στην κοινή περί ποινής αντίληψη. "Ας θυμηθούμε μόνον τις ο'ικειότατες σω
φρονιστικές απειλές όλων των γονέων προς τα παιδιά τους: θα σου κόψω το χέρι, αν (ξα
νακάνεις κάτι (επικίνδυνο η απαγορευμένο)- θα σου κόψω τα πόδια, αν (ξανα)πάς έκεϊ ή
αν (ξανα)βγεΐς έ'ξω- θα σου κόψω τη γλώσσα ή —σέ μετριασμένη εκδοχή— θα σου βάλω
πιπέρι (στή γλώσσα), αν (ξανά)πεις ψέματα, καί κυρίως αν (ξανα)πεϊς κακά λόγια..
Εϊδαμε ήδη οτι ό 'Ιουστινιανός, στο κύμα διωγμού πού εξαπολύει κατά των ομο
φυλοφίλων ή των παιδεραστών, επιβάλλει γενικά τήν ποινή τής καυλοτομίας: καί
ευθέως προσέταξεν ό αυτός βασιλεύς τους εν παιδεραστίαις ευρισκομένους καυλοτομεΤσθαι. Μία ποινή πού δεν προβλεπόταν άπό τό κείμενο δίκαιο' γι' αυτό καί ή,
υπαρκτή ή επινοημένη, αντίδραση: δια π ταύτη τους όρρενοφθόρους κολάζεις; Ό
Προκόπιος μόνον ομιλεί για τυπικό νόμο πού εισήγαγε ό 'Ιουστινιανός: καί τό παιδεραστεϊν νόμω άπεϊργεν (πρβλ. καί Γεώργιος Μοναχός: διάταξιν έξεφώνησε)27· οί
άλλοι συγγραφείς αφήνουν τήν εντύπωση τής απόλυτης αυθαιρεσίας. 'Αλλά, καί για
τον Προκόπιο, ή αυθαιρεσία υπάρχει, ούτως ή άλλως, αφού, στην περίπτωση εκείνη,
καί ό υποτιθέμενος ποινικός νόμος είχε αναδρομική ίσχύ: ου τα μετά τον νόμον
διερευνώμενος, άλλα τους πάλαι ποτέ ταύτη δη τη νόσω άλόντας. Ποιος είπε ότι ή
αρχή nullum crimen nulla poena sine lege είναι συνταγματικό δημιούργημα τών νεω
τέρων χρόνων28; Θα μπορούσε να παρατηρηθή οτι ή κειμένη νομοθεσία κατά τήν

26. Οί ποινές, 33.
27. ΒΛ. ειδικά: Ρ. Pescarli, Tracce di una ignota Novella di Giustiniano in Procopio? Iura 15 (1964),
181-184.
28. Ρωμ. 4.15: Ου γαρ ούκ εστί νόμος, ουδέ παράβασις. Για τη μη αναδρομικότητα τών ποινικών δια
τάξεων στο κανονικό δίκαιο, βλ. Σπ. Τρωιάνος, Ή μη αναδρομικότητα ποινικών διατάξεων στους κανόνες
της Πενθέκτης συνόδου, Βυζανιιακά 14 (1994), 81-93' έτσι καί σέ νέες ποινικές διατάξεις της 'Εκλογής.
ΟΊ άπό του παρόντος... (17.37). Αυτονόητα το ϊδιο συμβαίνει καί σέ μεταγενέστερες κανονικές διατάξεις
σχετικές με την εισαγωγή νέων αστικών κυρώσεων (νέα ανατρεπτικά κωλύματα γάμου), συνοδευόμενων
κατά κανόνα καί μέ απειλή κανονικών ποινών: από γε του νυν, άπό του παρόντος (Ράλλης - Ποτλής, Ε',
18-19)' από τής σήμερον, το γοϋν από τούδε (δ.π., 97).
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εποχή τοϋ Ιουστινιανού —όπως άλλωστε καί μετά τον Ιουστινιανό καί μέχρι τέλους29—
προέβλεπε για τους ομοφυλοφίλους τήν ποινή τού θανάτου (διατάξεις τών Κωνστα
ντίου καί Κώνσταντος τού έτους 342 καί τών Βαλεντινιανού, Θεοδοσίου καί Αρκα
δίου τού έτους 390)30, καί οτι επομένως δέν επρόκειτο παρά γιά, επιτρεπόμενο, με
τριασμό ενδεχομένως της θανατικής ποινής σε ακρωτηριασμό — η, έ'στω, για μή επι
τρεπόμενο, έξιδιασμένο τρόπο εκτελέσεως της. Άλλα αυτά έ'χουν μόνον θεωρητική
σημασία. Το βέβαιο είναι οτι κανείς δέν θυμήθηκε τότε τίς διατάξεις αυτές- πρόκειται
απλώς γιά μία αυθαιρεσία πού επιτρέπουν ό τρόπος λειτουργίας τού κράτους καί ή
αυτοκρατορική παντοδυναμία. Καί ή απλούστερη αυθαιρεσία, καί ή πιο αποδεκτή λο
γικά καί άπο τήν λαϊκή αντίληψη, στην οποία απευθύνεται έν προκειμένω ό 'Ιουστι
νιανός, είναι ή επιβολή μιας ποινής-κατόπτρου. Έτσι ή απάντηση στο ερώτημα: δια τί
ταύτη τους άρρενοφθόρους κολάζεις; είναι απλούστατα: Ei δ' δρα ίεροσυλήκασιν, ουκ
αν τήν χείρα τούτων άπέτεμνον; Ή προσφυγή σε μία λαϊκή αντίληψη περί ποινής-κατόπτρου καθίσταται προφανής άπο το γεγονός οτι ούτε ό απαντών ούτε ό δεχόμενος
τήν απάντηση, ούτε ό ιστορικός πού παραδίδει τον υποτιθέμενο διάλογο, ενδιαφέρο
νται να δουν αν άραγε ή Ιεροσυλία πράγματι τιμωρείται με αποκοπή τής χειρός· καί φυ
σικά αυτό δέν συμβαίνει: θα επρόκειτο απλώς καί στην περίπτωση αυτή γιά τήν αυθαί
ρετη, άλλα εύλογη κατά τή λαϊκή αντίληψη, επιβολή μιας ποινης-κατόπτρου31.
Εϊδαμε καί ότι ό Λέων Ç', αν καί αποδοκιμάζει γενικά τον ανταποδοτικό χαρα
κτήρα τών ποινών, θεωρεί εύλογη τήν αντίληψη περί τής ποινής-κατόπτρου: επεί δε
και χειρός οφείλει τής άνοσίου τήν έκτομήν — χωρίς καί να τήν επιβάλλει.
Αυτή τήν ανεπίσημη, εκ τών κάτω ή απλώς με βάση τή λαϊκή περί ποινής αντίληψη,

29. Έκλ. 17.38· Eia. 40.66 = Πρ. Ν. 39.73 =Άρμ. 6.4.3. Για ιή νομοθετική αύιή ρύθμιση, βλ. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 17-19· Πιισάκης [δ.π. σημ. 1], 218-225.
30. Για τήν ποινική νομοθεσία σχετικά με τίς πράξεις ομοφυλοφιλίας στο ρωμαϊκό καί στο πρώιμο
βυζαντινό δίκαιο, βλ. στην ειδική βιβλιογραφία της σημ. 1. Κυρίως: Dalla, 5-131' Cantarella, passim· Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 16-17· ό ίδιος, Homosexualität, 30-33' Πιτσάκης, 178-185.
31. Ισχύει καί έδώ, πάντως, το θεωρητικό επιχείρημα οτι ή προβλεπομένη άπο το τότε κείμενο (προϊουσπνιάνειο) δίκαιο ποινή για τήν Ιεροσυλία είναι κεφαλική, κυρίως θάνατος [Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 4852] — γιατί στο ρωμαϊκό δίκαιο υπάρχουν καί άλλες κεφαλικές ποινές: Κεφαλική καταδίκη εστίν ή θάνα
τον... έπάγουσα η πολιτείας εκπτωσιν [Βασιλικά 60.51.2 = Dig. 48.19.2)· Tà κεφαλικά έπιτίμια Θάνατον δηλοϋσι καί πολιτείας εκπτωσιν {Βασιλικά 2.2.100 = Dig. 50.16.103' Άρμ. Παράρτ. 3.22)' 'Εσχάτη τιμωρία
εστί... καί το μεταλλισθήναι και περιορισθήναι, ταύτα yàp πλησιάζει και μιμείται θάνατον (Βασιλικά
60.51.26 = Dig. 48.19.28). 'Επομένως θα ήταν καί έδώ επιτρεπόμενος ό μετριασμός της σέ ακρωτηριασμό.
Άλλα βέβαια στην πραγματικότητα είναι εντελώς απίθανο να ελήφθη καθ' οιονδήποτε τρόπο ύπ' όψη το
στοιχείο αυτό στην υποτιθέμενη απάντηση τοϋ Ιουστινιανού· καί φυσικά αυτό δέν θα άλλαζε καί τον χαρα
κτήρα τού παραδείγματος της χειροκοπίας, εύλογης, κατά τον 'Ιουστινιανό, ποινής κατά τών ιερόσυλων, ως
noi νής-κα τόπτρου.
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λειτουργία των ποινών-κάτοπτρο, έξω από τα πλαίσια του επισήμου ποινικού δικαίου,
μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέσα από τίς πηγές τής βυζαντινής νομικής Ιστορίας.
ΕΤδαμε οπ στο ποινικό δίκαιο τής Εκλογής καί εν συνεχεία, των Μακεδόνων προ
βλέπεται ή ποινή-κάτοπτρο τής χειροκόπησης για τό έ'γκλημα τής παραχαράξεως νομί
σματος. Έν τούτοις σε μία μόνον από τίς σωζόμενες μεταγενέστερες Ιδιωτικές επεξερ
γασίες τής Εκλογής, τήν λεγομένη Ecloga Privata Aucta, ή 'ίδια ποινή προβλέπεται καί
για τό (συγγενές) έ'γκλημα τής πλαστογραφίας — για το όποιο δέν υπάρχει συγκεκριμέ
νη πρόβλεψη στην 'Εκλογή (ούτε στα εγχειρίδια των Μακεδόνων): ο! πλαστογράφοι
χειροκοπείσθωσαν32. Είναι άραγε μία ρύθμιση πού πιθανώς θα είχε προταθή, για τή συμ
πλήρωση τού κενού, ενδεχομένως στο Έκλογάδιονη Ecloga Aucta (καί ή οποία δέν
μας έχει περιέλθει, στο τμήμα τού ποιναλίου τού Έκλογαδίου πού έ'χει διασωθή), δπως
έχει ύποτεθή33; ή πρόκειται απλώς για φιλολογικό ατύχημα, οπού ή ποινή θα είχε μεταφερθή μηχανικά, από άντιγραφικό σφάλμα, από τήν αμέσως προηγούμενη διάταξη, πού
άφορα ακριβώς τους παραχαράκτες, για τους οποίους, όπως εϊδαμε, πράγματι προβλε
πόταν; Είναι όμως έξ Ίσου δυνατόν να πρόκειται για προσωπική πρωτοβουλία τών ϊδιων
τών συντακτών τής Ecloga Privata Aucta για να συμπληρώσουν τό νομοθετικό κενό τής
'Εκλογής ως προς τους πλαστογράφους, μέ μία ποινή-κάτοπτρο ανάλογη προς τήν
προβλεπομένη για τό συγγενές έγκλημα τής παραχαράξεως, ευλογοφανή μέσα στο σύ
στημα τών ποινικών διατάξεων τής Εκλογής καί σύμφωνη μέ τήν κοινή αντίληψη για
τίς ποινές-κάτοπτρο. 'Ανεξάρτητα όμως καί από αυτό, δέν έ'χω καμμία αμφιβολία, όπως
έχω γράψει αλλού34, ότι μέσα στους βυζαντινούς αιώνες κάποιοι άνθρωποι θα έχασαν
πράγματι (τουλάχιστον) τό χέρι τους γιατί θα κρίθηκαν ένοχοι πλαστογραφίας, Ιδίως
δταν θα επρόκειτο για πλαστογράφηση αυτοκρατορικών ή άλλων επισήμων εγγράφων
— σέ αυθαίρετη, βέβαια, εφαρμογή τής αντιλήψεως περί ποινής-κατόπτρου. Φυσικά, καί
στην περίπτωση τής πλαστογραφίας, δπως καί σέ εκείνη τής παραχαράξεως, λόγω τής
ειδικής «καλλιτεχνικής» επιδεξιότητας πού απαιτείται, ή συνδρομή τού στοιχείου τής
ειδικής προλήψεως στην τυχόν επιβολή τέτοιας ποινής, καί στους πλαστογράφους, θα
ήταν ιδιαίτερα Ισχυρή. Δέν έχουμε όμως σχετικές μαρτυρίες. "Οταν ό Μιχαήλ Γλυκός,
πολύ αργότερα, διεκτραγωδεί τή ζωή στίς φυλακές, στο πολύ γνωστό ποίημα του, δέν
αφήνει να νοηθή ποια τύχη περιμένει τους πλαστογράφους:

32. 17.45 (έ'κδ. Zachariä: Ζέπων, Ç', 45). — Πα το έγκλημα της πλαστογραφίας στο Βυζάντιο: Σπ.
Τρωιάνος, Περί του εγκλήματος της πλαστογραφίας έν τφ βυζαντινφ δικαίω, ΕΕΒΣ 30-40 (1972-73), 181200' όϊδιος, Ό «/7ο;ι/σλ;ος>», 103-10Φ Πιτσάκης, Έγκλημα χωρίς τιμωρία; Τα πλαστά στη βυζαντινή ιστορία
[ανωτέρω σημ. 2]. Ειδικά για τή «διάταξη» της Ecloga Privata Aucta: Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», δ.π. καί Πι~
τσάκης, 346-347.
33. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 104 καί σημ. 15.
34. Πιτσάκης, δ.π., 347-348.
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"Αλλοι τάς χείρας εφερον σιδήρω δεδεμένας
ως χείρα μιμησάμενοι τήν βασιλικωτάτην
καί τολμηρώς ύπογραφαϊς χρησάμενοι κοκκίναις35.
Έν τούτοις ή διατύπωση δέν μοΰ δημιουργεί τήν εντύπωση οτι είναι άνθρωποι πού
περιμένουν ακρωτηριασμό: είναι σιδηροδέσμιοι, καί αυτό τους φαίνεται ήδη αρκετό κακό.
Άλλα καί αυτό δέν σημαίνει τίποτε: καί ό ϊδιος ό Γλυκός για τή φυλακή παραπονείται —
καί δμως του επιφυλασσόταν τελικά ή τύφλωση (αν πράγματι τέτοια ποινή του επεβλήθη).
Τήν ϊδια ποινή-κάτοπτρο τής παραχαράξεως, τή χειροκόπηση, ε'ίδαμε οτι επεκτείνει
το Έπαρχικον Βιβλίον καί σε συναφείς εγκληματικές δραστηριότητες: τήν ξέση ή κιβδηλία νομισμάτων καί άλλα εγκλήματα περί τό νόμισμα, τήν απάτη των έμπορων περί τήν
περιεκτικότητα είδών σέ πολύτιμο μέταλλο, τήν παραβίαση διατάξεων περί το κρατικό μο
νοπώλιο (εμπόριο μετάξης), ακόμη καί σέ εκείνη τήν περίεργη περίπτωση τών σακκουλαρίων. Καί εδώ όμως ή πρόβλεψη τής ποινής-κατόπτρου ενδέχεται να έχει προέλθει έκ τών
κάτω, αν, όπως έχει ύποτεθή, πρόκειται για διατάξεις εθιμικής μάλλον προελεύσεως, πού
μετά από σχετική επεξεργασία κωδικοποιήθηκαν36. Φυσικά, στίς αρχικές τουλάχιστον
εφαρμογές, είναι προφανής καί εδώ ή παρουσία τού στοιχείου τής ειδικής προλήψεως.
Όταν ό νικητής τού στόλου τών Αράβων πατρίκιος Νικήτας Ώορύφας επιβάλλει
τή γνωστή φρικτή μεταχείριση στους εξωμότες χριστιανούς πού είχαν συμπολεμήσει μέ
τους εχθρούς του, επικαλείται μία λογική ποινής-κατόπτρου37. Τους επιβάλλει τήν εκδο
ρά — εξηγώντας οπ το δέρμα τους πρέπει να τους άφαιρεθή, γιατί δέν τους ανήκει: μέ τή
βάπτιση τους άνηκε πλέον στον Χριστό, τον οποίο όμως έν τώ μεταξύ αρνήθηκαν, καί
έ'τσι δέν δικαιούνται πια να τό φέρουν: Τους μεν τήν τής σαρκός δοράν αφαιρούμενος,
καί μάλλον τους άρνησαμένους το βάπτισμα τού Χρίστου, τούτο παρ' αυτών άφαιρεΐσθαι
λέγων, καί ουδέν ίδιον. "Αλλως, πρόκειται για «τιμωρία» τού δέρματος πού «αμάρτησε»·
είχε δεχθή τό βάπτισμα καί τό «αρνήθηκε». Βεβαίως δέν πρόκειται έδώ κατ' άκρίβειαν

35. Στίχοι ους έγραψε καθ' ον κατεσχέθη καιρόν, σιίχ. 501-503: έκδ. Εΰδ. Τσολάκης, Θεσσαλονί
κη 1959, 20 = Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, I, 34.
36. Τρωιάνος, Oî ποινές, 34-35 καί σημ. 35, όπου αναφορά σχίς διάφορες απόψεις σχετικά μέ ιόν
νομικό χαρακτήρα του Έπαρχικου Βιβλίου. Έν τούτοις, καίτοι δέν μπορεί να άμφισβητηθή στο Βυζάντιο
ή εθιμική διαμόρφωση καί ποινικού, δικαίου, ή οποία μάλιστα πρέπει να υπήρξε ευρεία, δέν βλέπω πώς
ποινικές διατάξεις, τέτοιου μάλιστα περιεχομένου, μπορεί να είχαν αποτελέσει «εσωτερικές διατάξεις δια
φόρων επαγγελματικών σωματείων... εθιμικής περισσότερο προελεύσεως, πού μετά από συνολική επεξερ
γασία κωδικοποιήθηκαν»- Γι έννοια είναι προφανώς οτι οί «εσωτερικές» αυτές διατάξεις είχαν είσαχθή νο
μοθετικά καί πρίν από τήν κωδικοποίηση τους.
37. Σκυλίτσης, 153-154 (Thurn)· Συνεχιστής Θεοφάνους, 300-301 (έκδ. Βόννης). Βλ. τήν ειδική με
λέτη τού Γ. Πουλή, Ή στάση τού Νικήτα Ώορύφα προς τους εξωμότες: επιβολή ποινής ή αυθαίρετη πρά
ξη τού νικητή; Γ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1989, 27-39.
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για ποινή: είναι απλώς ή εν πολέμω αυθαιρεσία, ή απάνθρωπη μεταχείριση των ηττη
μένων από τον νικητή, όπως σε κάθε εποχή καί, δυστυχώς, σέ κάθε κοινωνία- καί ή φρά
ση του Ώορύφα δεν αποτελεί τήν νομική δικαιολόγηση της πράξης του (πάντως, μή το
ξεχνούμε: για τήν αποστασία το κοινό ποινικό δίκαιο προέβλεπε πράγματι θανατική ποι
νή, χωρίς βέβαια τέτοιο ν έξιδιασμένο τρόπο εκτελέσεως)38, άλλα εκδήλωση τού συνή
θους σέ τέτοιες περιπτώσεις μαύρου «χιούμορ» τού Ισχυρού, πού απολαμβάνει το έ'ργο
του. Ή λογική δμως πού χρησιμοποιεί είναι ή λαϊκή λογική τής ποινής-κατόπτρου. (Το
Υδιο περίπου καί όταν ό Ώορύφας εμβάλλει τους ηττημένους εξωμότες σέ καυτή πίσσαενα είδος απαίσιου «κατόπτρου» τού βαπτίσματος εκείνου, το οποίο είχαν άρνηθή επι
λέγοντας άντ' αυτού τον ζόφο τής απιστίας: του ιδίου αύτοϊς μεταδιδόναι βαπτίσματος
έλεγε, τού επώδυνου και ζοφερού. Πρόκειται εδώ, όπως ήδη μνημονεύσαμε εισαγωγι
κά, για μία Ιδιάζουσα μορφή ανταποδοτικής ποινής, πού ανήκει στον χώρο κυρίως τής
λαϊκής ποινικής δικαιοσύνης, μεταξύ τής καθ' εαυτό ταυτοπαθείας καί τής ποινής-κατόπτρου, πλησιέστερης πάντως προς τήν πρώτη: ή ποινή συνίσταται στην επιβολή στον κα
τάδικο μιας μεταχείρισης πού αναπαριστά, κατά τρόπο υπερβολικά, καί μακάβρια, μεγεθυμένο, κάτι από το έγκλημα του: εδώ, τήν απόρριψη τού βαπτίσματος.)
Καί θυμόμαστε τήν εξαίρετη εκείνη δέσποινα τής αλβανικής Κολωνίας, πού συλ
λαμβάνει τον καθ' ύποτροπήν κλέπτη υπηρέτη της καί τον παραδίδει στους ανθρώπους
της, άπό τους οποίους καί έξεκόπη κατ' αμφω τω χεΐρε' μή τίνος δε παρακολουθησάσης επιμελείας, ώστε τάς τομάς ίαθήναι, τονβίον εντεύθεν ό άθλιος άπέστρεψε. Καί
ακολούθως ή ευσεβής αυτή κυρία έρχεται πεζή, εξι ημερών δρόμο, άπό το χωριό της
στην Άχρίδα, το 1219, για να έξαγορεύσει τις αμαρτίες της στον Δημήτριο Χωματιανόκαί λαμβάνει τήν άφεση με έπιτίμιο πενταετούς αποχής από τή θεία κοινωνία καί
αυστηρής τήρησης των προβλεπομένων νηστειών. Ή διατύπωση τήν οποία χρησιμο
ποιεί ό σοφός κανονολόγος για να περιγράψει τήν πράξη είναι, για τίς δικές μας αντι
λήψεις, εξοργιστικά άνετη: δείν εγνω αυτή τε ή κυρία τού οίκου καί πάντες ο! υπ' αυτήν
τον τοιούτον άκρωτηριάσαι εις τίνα μέρη του σώματος καί ούτω ρυσθήναι τής επήρει
ας αύτοΰ... (καί εϊδαμε οτι ό ϊδιος μεγάλος κανονολόγος, ενώ περιγράφει τή φρικαλεότητα αυτή, δεν θα αφήσει τήν ευκαιρία να χρησιμοποιήσει, άττικώτατα, καί τον δυικό αριθμό)- το Υδιο εξοργιστικός μας φαίνεται καί ό τίτλος πού φέρει το θέμα αυτό στή
συλλογή τών αποφάσεων τού Χωματιανού: Περί των δια σωφρονισμον άκρωτηριαζόντων, καί ει συμβή εκ τοιαύτης αιτίας τινά όποθανείν..β9\

38. ΕΙσ. 40.35 = Πρ. Ν. 39.33 = Άρμ. 6.2.4. Για ιό έγκλημα καί τήν ποινική του αντιμετώπιση, βλ.
Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 45-48.
39. Έκδ. J.-B. Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata, VI: Iuris ecclesiastici
Graecorum selecta paralipomena, Παρίσι-Ρωμη 1891, στ. 529-532 αρ. 129. Φυσικά ουδείς λόγος, στην
αυθαίρετη αύτη απονομή «οίκειακής» δικαιοσύνης, για τή νομοθετική απαγόρευση της αποκοπής δύο άκρων.
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Σε μία συλλογή ποιναλία των εγκληματικών κεφαλαίων πού περιέχεται στην περί
φημη Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου (1680), προερχομένη, όπως δέχονται οΐ εκδότες
της, «από ενα νομοκάνονα τοϋ Ι Γ" αίώνα», περιλαμβάνονται ποινικές διατάξεις κυρίως
από την Εκλογή καί την Appendix της (μία διάταξη καί άπό την Μεγάλην Σύνοψιν των
Βασιλικών)· έχει παρεμβληθή όμως καί μία διάταξη άγνωστης προέλευσης, άλλα καί
αδιάγνωστου ακόμη περιεχομένου: Εϊ τις ενασελγαίνει γλώττη, λαμπουδιζέσθω' το δε
μετά μικρού ή μεγάλου λαμπουδιστηρίου, τού δικαστού εστίν άποφαίνεσθαΐ®. Για το τί
περίπου είναι το ένασελγαίνειν γλώττη, συγγενές άλλα κυριολεκτικώτερο εκείνου του ό
χείλεσιν μιανθείς τοϋ περίφημου κανόνα 70 του Μεγάλου Βασιλείου, υπάρχουν, όπως
ξέρουμε, γραφικότατα καί παραστατικότατα, αν καί άλληλοαντικρουόμενα, σχόλια των
βυζαντινών κανονολόγων, κυρίως εκείνο τού Βαλσαμώνος41. 'Αλλά το λαμπουδίζεσθαι
καί το λαμπουδιστήριον, «αθησαύριστα εν τοις έλληνικοϊς λεξικοίς», πιθανώς λέξειςαπαξ(γνωρίζουμε όμως, πάλι άπό νομικές πηγές, το κύριο όνομα Λαμπούδιος)42, αναζη
τούνται ακόμη. Δεν ξέρω τί ακριβώς έ'καναν στη γλώσσα καί στα χείλη τού ένασελγαίνοντος, είτε με το μέγα εΤτε μέ το μικρόν λαμπουδιστήριον, κάτι ασφαλώς όχι πολύ
ευχάριστο- άλλα δεν έ'χω καμμία αμφιβολία οτι έ'χουμε καί εδώ μία ποινή-κάτοπτρο
λαϊκής εθιμικής προέλευσης. (Όπως τυπική ποινή-κάτοπτρο, πάλι για τή γλώσσα, άλλα
πολύ ελαφρότερη ασφαλώς, είναι ή απειλούμενη στον χώρο τού οικογενειακού σω
φρονισμού για τις υποτιθέμενες παιδικές βωμολοχίες: θα σοΰ βάλω πιπέρι...). "Ας θυμη
θούμε, για τους πάσης φύσεως ένασελγαίνοντας, καί πάλι τις παραστάσεις τών κολα
σμένων στή Μέλλουσα Κρίση, όπου τα γεννητικά όργανα τών ένοχων καίονται
{λαμπουδίζονται;) μέ πυρακτωμένες λαβίδες ή μέ τή χρήση αναμμένων ανθράκων κλπ.
*
Ότι, αντίθετα προς τή λαϊκή αντίληψη, πού ευρέως προσφεύγει στην ποινή-κά
τοπτρο ή τήν αποδέχεται, ή επίσημη ποινική νομοθετική αντίληψη στο Βυζάντιο δέν
κυριαρχείται άπό τήν Ιδέα τής ποινής-κατόπτρου, το έχει επισημάνει ό Σπ. Τρωιάνος,
επιμένοντας, στίς περιπτώσεις τών ακρωτηριασμών, ακόμη καί τής μορφής αυτής, στην
είδική πρόληψη ως κυρίαρχη Ιδέα43.

40. Δ. ' Αποστολόπουλος - Π. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου: μία πηγή καί ενα τεκ
μήριο, Α', 'Αθήνα 1987, 63 (άρ. 2. ιβ'). Για τον νομοκάνονα αυτόν τού 13ου αι., βλ. τώρα: Δ. Άποστολόπουλος, 'Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθεσία», 'Αθήνα 1999, 196-199.
41. Ράλλης - Ποτλής, Δ', 228-230.
42. Grumel - Darrouzès, Les Regestes, αρ. 847 'Αλεξίου τοϋ Στουδίτου (1025-1043): Λαμπούδιος
ούτος... (Ράλλης - Ποτλής, Ε', 92-93).
43. Οι ποινές, 33. - Το ϊδιο συμπέρασμα μπορεί να άντληθή καί άπό άλλα ποινικά συστήματα, που
κατάγονται άπό το βυζαντινό, κατ' εξοχήν άπό τον σερβικό κώδικα του Στεφάνου Dusan' βλ. πρόσφατα: Σπ.
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Το τυπικό παράδειγμα πού υποδεικνύει είναι ή περίπτωση των εγκλημάτων περί
τή γενετήσια ζωή44. Με τή μοναδική εξαίρεση, όπως εϊδαμε, της καυλοτομίας πού προ
βλέπεται αποκλειστικά για το έγκλημα της κτηνοβασίας, ή τυπική βυζαντινή ποινή για
τα εγκλήματα αυτής τής κατηγορίας (όταν βέβαια ή προβλεπόμενη ποινή είναι ακρω
τηριασμός καί όχι θανατική h άλλης μορφής ποινή, σωματική ή μή) δεν είναι ποινήκάτοπτρο, δεν είναι άκροπηριασμός των γεννητικών οργάνων —δπως ϊσως θα ανέμε
νε κανείς—, άλλα ή αποκοπή τής ρινός45. Σαφής αντίληψη ειδικής προλήψεως: ό
άνδρας ή ή γυναίκα, των οποίων παραμορφώνεται το πρόσωπο καί πιθανώτατα καθί
σταται αποκρουστικό, με τήν αποκοπή τής μύτης, ελάχιστα θα έχει πια τή δυνατότητα
να είναι επιθυμητός εραστής, ώστε να έχει τήν ευκαιρία π. χ. να αποπλανήσει καί πάλι
κάποιον ή να τον παρασύρει στή μοιχεία. Πολύ δικαιολογημένα ό Τρωιάνος αντιμε
τωπίζει με σκεπτικισμό τήν ιδέα ότι ακόμη καί εδώ έχουμε ενα είδος ποινής-κατόπτρου, Ιδέα πού βασίζεται στο δεδομένο ότι τόσο σε πρωτόγονες κοινωνίες, οσο καί
σέ αρχαίους ανατολικούς λαϊκούς (Ίσως στους ' Ασσυρίους, οπού απαντούν ανάλογες
διατάξεις)46, όπως καί σέ ώρισμένες λαϊκές αντιλήψεις, ή μύτη φαίνεται να επιτελεί ενίο
τε λειτουργία γενετησίου (φαλλικού) συμβόλου ή υποκατάστατου. Οΐ δικές μου μάλιστα
επιφυλάξεις για τέτοιες αναγωγές είναι εν προκειμένω μεγαλύτερες από τίς δικές του. Θα
πρέπει, νομίζω, να εμμείνουμε στην ιδέα τής ειδικής προλήψεως ως κυρίαρχη αντίληψη.

Τρωιάνος - S. Sarkic, Ό κώδικας τοϋ Στεφάνου Δουσάν καί το βυζαντινό δίκαιο, Βυζάντιο καί Σερβία κατά
τον ΙΔ' αιώνα, 'Αθήνα 1996, 248-256, κυρίως 250-253. Παρά τίς αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις (τρόποι
εκτέλεσης της θανατικής ποινής, σωρευτικές ποινές ακρωτηριασμού), ή λογική ώς προς τίς ποινές-κάζοπτρο
είναι αντίστοιχη προς τή βυζαντινή, καί μάλιστα (λόγω καί τής απειλής σωρευτικών ακρωτηριασμών) ή σχέση
ανάμεσα στην πράξη, για τήν οποία επιβάλλεται ή ποινή καί στο αφαιρούμενο μέλος τοϋ σώματος είναι τε
λικά έδώ χαλαρότερη από δ,τι στο κυρίως βυζαντινό δίκαιο: Τρωιάνος - Sarkic, 253. 'Αλλά ή εντόπιση του
θέματος μας στον ελληνικό μεσαιωνικό χώρο δεν επιτρέπει τήν περαιτέρω επέκταση στην ανάλυση αυτή.
44. Πα τα εγκλήματα αυτά, βλ. τώρα ειδικά: Σπ. Τρωιάνος, Έρως καί νόμος στο Βυζάντιο, Έγκλη
μα καί τιμωρία στο Βυζάντιο, 173-201.
45. Έκλ. 17.23-28 καί 30-34· Eia. 40.59, 45, 60, 51-55, 61 = Up. Ν. 39.62, 40, 63, 45, 64, 66-69 =
Άρμ. 6.3.3, 6.7.1, 6.3.4, 6.2.19, 6.2.26, 6.3.6, 6.3.9-10, 6.4.1. Για τα αντίστοιχα εγκλήματα καί τήν ποινική
τους αντιμετώπιση, βλ. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιοφ, 70-91 (μοιχεία, πορνεία, φθορά παρθένου), 29-36 (αιμο
μιξία)· πρβλ. καί τώρα καί: ό ϊδιος, Έρως καί νόμος, ο. π.
46. G. Gardascia, Les lois assyriennes, Παρίσι 1969, 119-122' G. R. Driver - J. C. Miles, The Assyrian
Laws, 'Οξφόρδη 1935 (Aalen ^1975), 46-48 (τό κείμενο αυτόθι, 388-389 § 15): ή ποινή επί μοιχείας επι
βάλλεται στή γυναίκα από τον σύζυγο- ό συνένοχος της ευνουχίζεται καί υφίσταται γενική παραμόρφωση
τοϋ προσώπου. 'Επομένως καί έδώ, παρά τήν παρουσία στην περίπτωση τοϋ ευνουχισμού καί του στοιχεί
ου τής ποινης-κατόπτρου, το κυρίαρχο στοιχείο είναι ή ειδική πρόληψη, δπως έχει δεχθή καί ό Τρωιάνος,
Οί ποινές, 34 καί σημ. 66-67. Ή γυναίκα, καθισταμένη μέ τήν παραμόρφωση της αποκρουστική για τον
άνδρα της, πιθανώς υποβιβάζεται σέ τάξη δούλης: Driver - Miles, 27, 48. [Τώρα βλ. καί: S. Lafont, Femmes,
Droit et Justice dans l'Antiquité orientale, Fribourg-Göttingen 1999, 82-85 καί passim].
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Πάντως ή επιβολή ποινης-κατόπτρου υπό την τυπική έ'ννοια θα ήταν, ούτως η
άλλως, εξαιρετικά προβληματική στίς περιπτώσεις αυτές:
α) Έχει πρώτα πρώτα έπισημανθή ή τεχνική αδυναμία επιβολής της ποινής αυτής
(ακρωτηριασμού τών γεννητικών οργάνων) σέ γυναίκες —αν δέν θέλουμε να φθάσου
με σέ εντελώς εξεζητημένες κατασκευές (γυναικείας περιτομής ή γυναικείου ευνουχι
σμού), οικείες Ίσως, σέ ώρισμένες ανατολικές ή αφρικανικές κοινωνίες (άλλα καί εκεί,
κατ' αρχήν, χωρίς τον χαρακτήρα ποινής-κατόπτρου), αλλά εντελώς άγνωστες στην
έλληνορρωμαϊκή καί τή βυζαντινή πρακτική.
β) Το δεύτερο πρόβλημα —καί αν ακόμη θέλαμε να περιορίσουμε τήν επιβολή
ποινής-κατόπτρου στους άνδρες— είναι οτι ή άποτομή τού πέους, μέ τίς επικρατούσες
τότε Ιατρικές συνθήκες, μέ τήν υπερβολική αιμορραγία τήν οποία προκαλεί καί μέ τήν
αδυναμία διακοπής της χωρίς τήν καταστροφή ζωτικών λειτουργιών τού οργανισμού,
πού δέν θα ήταν δυνατή ή κατά διαφορετικό τρόπο διοχέτευση τους (ή άλλως, μέ τίς
ραγδαίες λειτουργικές συνέπειες πού θα επέφερε), θα έσήμαινε, οχι μόνον στίς πε
ρισσότερες περιπτώσεις, άλλα μάλλον μέ απόλυτη βεβαιότητα, τήν επέλευση τού θα
νάτου. Δέν θα είχαμε μία ποινή-κάτοπτρο ακρωτηριασμού, άλλα μία θανατική καταδί
κη, μέ έξιδιασμένο τρόπο εκτελέσεως. Ξέρουμε οτι αυτό ακριβώς συνέβη γενικά στην
περίπτωση τών αυθαιρέτων καυλοκοπήσεων πού επέβαλε ό 'Ιουστινιανός στους υπο
τιθέμενους «παιδεραστές» του, κατά τή σύμφωνη μαρτυρία τών ιστορικών: καί καυλοτομηθέντες όπέθανον (Μαλάλας)' καί ούτω... οίκτρώς έτελεύτησαν (Γεώργιος Μονα
χός)· οϊ έκτμηθέντες... οίκτρώς έτελεύτησαν (Κεδρηνός). Σέ σημείο ώστε ό Ιουστι
νιανός, στίς περιπτώσεις προφανώς πού δέν επεδίωκε συγκεκριμένα τή θανάτωση, να
εισαγάγει άλλου εϊδους αυθαίρετη ποινή-κάτοπτρο: τον βασανισμό απλώς τού οργά
νου αντί τής απότομης του: τους μεν καυλοτομεϊσθαι, τών δε καλάμους οξείς έμβάλλεσθαι είς τους πόρους τών αιδοίων αυτών, και ούτω κατά τήν àyopàv γυμνούς
θριαμβεύεσθαι (Γεώργιος Μοναχός - Κεδρηνός)· βασανίζεται πικρώς καί εξορίζεται,
μας λέγει ό Μαλάλας για τον Ρόδου 'Ησαΐα, καί εννοεί προφανώς το είδος τού
βασανισμού πού ε'ίδαμε, ενώ ό Διοσπόλεως Αλέξανδρος καυλοτομεΐται — καί προ
φανώς αποθνήσκει.
Ή κτηνοβασία, ή μόνη πράξη τού κύκλου αυτού πού τιμωρείται μέ τήν ποινή-κά
τοπτρο τής καυλοτομίας, έχει τίς Ιδιομορφίες της, πού αιτιολογούν καί τήν Ιδιομορφία
τής ποινής:
α) Έδώ, κατ' αρχήν, ή παραβίαση τής φύσεως, ή κτηνωδία, bestialitas, είναι από
λυτη: ή προσβολή τής φυσικής τάξης είναι, υποτίθεται, υπέρτερη άπό ο,τι σέ οποια
δήποτε άλλη μορφή ασέλγειας ή γενετήσιας διαστροφής, αφού παραβιάζεται ή ανθρώ
πινη φύση, ή ιδιαιτερότητα τού άνθρωπου ως προσώπου, το κατ' εικόνα Ή ποινή
λοιπόν έδώ μπορεί να είναι ό θάνατος — επομένως καί ή καυλοτομία, έ'στω καί αν οδη
γεί σχεδόν άφεύκτως σ' αυτόν. "Αλλωστε στίς βυζαντινές πηγές τού εκκλησιαστικού
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καί τοϋ κοσμικού δικαίου συχνά ή κτηνοβασία εξετάζεται παράλληλα μέ την ομοφυ
λοφιλία, συχνά προκειμένου να έξαρθή ή απαξία της τελευταίας47' καί είδαμε ότι ή τυ
πική ποινή για τήν ομοφυλοφιλία στο βυζαντινό δίκαιο είναι ό θάνατος. Έτσι καί
στην κτηνοβασία ό νομοθέτης επιδιώκει ή, έστω, αποδέχεται ώς Ισχυρότατο ενδεχό
μενο τή θανάτωση του ενόχου. Καί μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα, ή ποινή επι
διώκεται να λειτουργήσει, στην περίπτωση τής κτηνοβασίας, ώς έξιδιασμένος τρόπος
εκτελέσεως τής θανατικής ποινής (όπως τήν είχε, πιθανώτατα, θελήσει καί ό 'Ιουστι
νιανός δταν τήν επέβαλλε αυθαίρετα στους παιδεραστές) — τον όποιο όμως ό βυζαντι
νός νομοθέτης δέν θέλησε ποτέ, καί μετά τήν αυθαιρεσία τοϋ Ιουστινιανού, να επεκ
τείνει καί στην παιδεραστία, διατηρώντας έ'τσι τήν εντελώς Ιδιαίτερη αντιμετώπιση τής
πράξεως τής κτηνοβασίας. Έξ άλλου, ή, παρά τό ιουστινιάνειο προηγούμενο, μή
επέκταση τής καυλοτομίας στην παιδεραστία φαίνεται να επιβεβαιώνει οτι ή Ιδέα τής
ποινής-κατόπτρου δέν έχει αποτελέσει τμήμα τής βασικής περί ποινής αντιλήψεως στο
Βυζάντιο, καί οτι ή χρήση της, εκτός τών περιπτώσεων πού συνδυάζεται μέ ειδική πρό
ληψη, έχει παραμείνει εξαιρετική στο βυζαντινό ποινικό σύστημα.
β) Στην κτηνοβασία, άλλωστε, δέν θα μπορούσε να λειτουργήσει, κατά κανένα τρό
πο, ώς στοιχείο ειδικής προλήψεως, όπως στα άλλα εγκλήματα περί τίς γενετήσιες δρα
στηριότητες, ή απότομη τής ρινός τού δράστη: προφανώς ή παραμόρφωση τού προσώπου
του δέν θα ήταν πιθανό οτι θα ενοχλούσε τήν αισθητική τού τετραπόδου ή δίποδου (οί
πηγές ομιλούν καί για πτηνοβασία) ερωτικού «συντρόφου» του, ώστε να παρεμποδισθή
έτσι ή συνέχιση τής συγκεκριμένης δραστηριότητας. 'Αντίθετα μάλιστα, ή παραμόρφωση
τού δράστη, αποκλείοντας πλέον ή καθιστώντας δυσχερέστερη τήν ανεύρεση (ετερό
φυλου ή ομοφύλου) συντρόφου στον κόσμο τών έλλόγων ζώων, μάλλον θα τον εξω
θούσε να τον αναζητήσει καί πάλι, κατά τήν προηγούμενη συνήθεια του, στον κόσμο τών
αλόγων (ή καί θα τον προέτρεπε στην τέλεση άλλων, βίαιων, εγκληματικών πράξεων).
Στην περίπτωση τής ποινής γιά τήν κτηνοβασία ανακύπτει έκ τών πραγμάτων τό
πρόβλημα πού θεωρητικά έθίξαμε ήδη: τής ποινής γιά τίς γυναίκες, στίς όποϊες ή προ
βλεπόμενη ποινή τής καυλοκόπησης ήταν προφανώς αδύνατον να έπιβληθή, καίτοι ή
τέλεση τής πράξεως από γυναίκες ασφαλώς δέν είναι σπάνια ή αδιανόητη. Ή απλού
στερη λύση είναι να δεχθούμε οτι, δπως συμβαίνει καί μέ τή γυναικεία ομοφυλοφιλία,
ή πράξη τής γυναικείας κτηνοβασίας, ελλείψει ποινικής προβλέψεως, θα εθεωρείτο
ποινικώς αδιάφορη- γενικά ό ρωμαίος καί ό διάδοχος του βυζαντινός ποινικός νομο
θέτης (ακόμη καί ό νεώτερος έ'λλην καί συχνά ό αλλοδαπός νομοθέτης) δέν φαίνεται
να απασχολούνται ιδιαίτερα μέ γενετήσιες παρεκκλίσεις τών γυναικών48. Καί πάλι έδώ

47. Βλ., πρόχειρα, Ππσάκης, Ή θέση ιών ομοφυλοφίλων, 193, 195-197, 251-252.
48. 'Ό.π., 199-202, 243-244, 248-251.
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μία μεταγενέστερη ιδιωτική επεξεργασία της Εκλογής, ή λεγομένη Ecloga ad
Prochiron Mutata, αποδίδοντας —τουλάχιστον αυτή είναι ή υπόθεση πού διατυπώνει ό
Σπ. Τρωιάνος49— εθιμικό δίκαιο, αποπειράται να συμπληρώσει το κενό: Γυνή άλογευομένη ξίφει τιμωρείσθω, φιλανθρωπίας δε άξιουμένη καταδουλούσθω50. Θανατική
λοιπόν, κατ' αρχήν, καταδίκη. Το χωρίο δέν με ενδιαφέρει τόσο ως δείγμα εθιμικού
ποινικού δικαίου — θα μπορούσε να αποτελεί καί απλή προσθήκη κάποιου συντάκτη,
πού θα είχε εντοπίσει το νομοθετικό κενό καί θα είχε θελήσει να το συμπληρώσει μό
νος, για τή νομική πληρότητα του κώδικα «του»' άλλα γιατί φαίνεται να επιβεβαιώνει
τον χαρακτήρα πού έχω προτείνει για τήν ποινή τής καυλοκοπίας στον άνδρα: εφ'
όσον δέν υπάρχει λόγος ή γυναίκα να τιμωρείται αυστηρότερα άπό τον άνδρα για τό
έ'γκλημα τής κτηνοβασίας (για τό όποϊο μάλιστα το θετικό δίκαιο φαινόταν να τήν
αφήνει ατιμώρητη), ή πρόβλεψη, εδώ, θανατικής ποινής για τή γυναίκα αποδεικνύει οτι
καί ή προβλεπομένη για τον άνδρα ποινή (καυλοκόπηση) εκλαμβάνεται γενικά ώς θά
νατος- καί μάλιστα για τή γυναίκα τό χωρίο έδώ προβλέπει εκτέλεση λιγώτερο επώδυ
νη (παρέχει άλλωστε καί τήν ευχέρεια για επίδειξη επιεικείας, πού δέν τή δίνει για τόν
άνδρα)51, ένώ για τόν άνδρα ή εκτέλεση παραμένει βασανιστική. Δέν πρόκειται στην
πραγματικότητα (όπως ήλπιζε ό Τρωιάνος)52 για ποινή επιεικέστερη τής θανατικής,
άλλα για έξιδιασμένο τρόπο εκτέλεσης της53.
Ούτως ή άλλως, οί βαρύτατες αυτές ποινές —όπως καί ή θανατική ποινή για τους
ομοφυλοφίλους— προφανώς δέν ανταποκρίνονταν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα,

49. Ό «Ποινάλιος», 38. Για τή συλλογή, βλ. ό Ίδιος, Οί πηγές του βυζαντινού δικαίου, 'Αθήνα
2

1999, 194-195.
50. 19.26: έκδ. Zachariä είς Ζέπων, Ç', 269· πρβλ. καί δ.π., 44 σημ. 35.
51. Ή προβλεπομένη έδώ μετριότερη ποινή της καταδουλώσεως είναι σπανιότατη στη μεταϊουστι-

νιάνεια ποινική νομοθεσία, καί απαντά σέ εντελώς ειδικές περιπτώσεις εγκλημάτων κατά τής Πολιτείας:
Τρωιάνος, Οί ποινές, 31 καί σημ. 55.
52. Ο «Ποινάλιος», 37. "Αλλωστε, όπως επισημαίνει ό ϊδιος, 38 σημ. 9, στή μοναδική άλλη περί
πτωση οπού το βυζαντινό δίκαιο είχε προβλέψει ακρωτηριασμό μή εφαρμόσιμο στίς γυναίκες, δηλαδή στον
ευνουχισμό τής Νεαρός 142, ή προβλεπόμενη εναλλακτική ποινή για τίς γυναίκες δέν ήταν βέβαια θάνατος
άλλα μετριότερη τής ανδρικής: εξορία — αλλά έκεΐ φυσικά καί ό ακρωτηριασμός τοϋ ανδρός ήταν ή πράγμα
τι σκοπούμενη τιμωρία: δέν απέβλεπε (ούτε οδηγούσε, ύπό κανονικές συνθήκες) στή θανάτωση του.
53. Έχω εκφράσει παλαιότερα (Ή θέση τών ομοφυλοφίλων, 219 σημ. 101) τή γνώμη ότι ό τρόπος
διατυπώσεως τής «διατάξεως» αποτελεί νομικό εύρημα: ύπό τή μορφή τυπικά αυστηρότερης ποινικής μετα
χείρισης για τή γυναίκα πού επιδίδεται σέ κτηνοβασία, ώστε να τονίζεται ή απαξία τής πράξης της (καί να ικα
νοποιείται έ'τσι ή κοινή, ανδρική κατ' αρχήν, αντίληψη: διαφύλαξη του κύρους τοΰ ανδρός, καί κυρίως αντι
μετώπιση ευνόητων φόβων ευγονικής φύσεως), όχι μόνον εισάγεται για τή γυναίκα ήπιώτερος τρόπος εκτε
λέσεως μιας, προβλεπομένης ούτως ή άλλως στην πραγματικότητα καί για τόν άνδρα, θανατικής ποινής, αλλά
καί προβλέπεται ρητά μόνον για τή γυναίκα —καί ουσιαστικά υποδεικνύεται στον δικαστή— ό μετριασμός της.
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καί είχαν προφανώς την τύχη πού έχουν πάντοτε οί υπερβολικά αυστηρότερες τοϋ δέ
οντος ποινικές προβλέψεις: περιέπεσαν σέ πλήρη αχρηστία Δέν γνωρίζουμε πάντως
καμμία περίπτωση επιβολής τής ποινής τής καυλοκοπήσεως η τοϋ θανάτου σέ περί
πτωση κτηνοβασίας — δπως δέν γνωρίζουμε καί περιπτώσεις θανατώσεως ομοφυλο
φίλων, μετά το πογκρόμ τοϋ 'Ιουστινιανού54. Ειδικά για τήν κτηνοβασία είναι προφανές
δτι το ενδιαφέρον καί τής 'Εκκλησίας καί τής Πολιτείας για το έ'γκλημα, περιορίζεται
πολύ κατά τους τελευταίους αιώνες, όταν πλέον ή νομική πρακτική έ'χει υπ' όψη (καί
αποβλέπει σέ) μία αστικοποιημένη κοινωνία — όπως έ'χει επισημάνει ή Αγγελική
Λαίου55. Ή ποινική αντιμετώπιση τής κτηνοβασίας, δπως τελικά καί τής ομοφυλο
φιλίας, περιορίζεται ουσιαστικά στην επιβολή τών (πολύ επιεικών, σέ σχέση μέ τήν
επίσημη κανονική νομοθεσία) επιτιμίων πού προβλέπονται στα διάφορα, εξαιρετικά
ευφάνταστα καί περιγραφικά εν προκειμένω κείμενα τής βυζαντινής εξομολογητικής
φιλολογίας56. Είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό τό γεμάτο κατανόηση σχετικό κείμενο
τοϋ Βαλσαμώνος (ερμηνεία στον κανόνα 16 τής Άγκυρας), πού όμιλεϊ για τους από
φυσικής ανάγκης ενίοτε άμαρτάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο, ένώ είναι αυστηρότερος
για τους κατακόρως τουτέστιν υπέρ τήν χρείαν επιδιδομένους στην πράξη αυτή57.
Ό σ ο για τήν ποινή τής καυλοκοπήσεως, πού θυμάται ακόμη καί καταγράφει τον 14ο
αιώνα ό ιερομόναχος Ματθαίος Βλαστάρης (όπως βέβαια καί ό σύγχρονος του δικα
στής Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, άλλα αυτός «κατά καθήκον»), ένας ανώνυμος
σχολιαστής του αρκείται να σημειώσει: αδεκτόν μοι δοκεϊ τη εκκλησία58.
Καί αποκλειόμενης δμως τής καυλοκοπήσεως, πού παρουσιάζει αυτά τα ειδικά
προβλήματα, θα ήταν δυνατόν αν πραγματικά ή ποινή-κάτοπτρο αποτελούσε κυρίαρ
χη αντίληψη στο βυζαντινό ποινικό σύστημα, να έξευρεθή άλλη διέξοδος για τα λοιπά
εγκλήματα περί τήν γενετήσια δραστηριότητα. Γιά εγκλήματα τής κατηγορίας αυτής, για
τα όποια θα ήταν επιθυμητή ή επιβολή ποινής ακρωτηριασμού, καί όχι άλλης βαρύ
τερης (θάνατος) ή ελαφρότερης, καί έφ' όσον περιορίζεται ό ακρωτηριασμός μόνον
στους άνδρες, θα υπήρχε πάντοτε ή θεωρητική δυνατότης αυτός να έπεβάλλετο όχι
στο πέος, αλλά στους όρχεις (ευνουχισμός). 'Εκεί τό Ιατρικό πρόβλημα δέν θα ήταν
όξύ: επρόκειτο γιά μία εύκολη σχετικά επέμβαση, όπου μία μακρότατη πρακτική —
ιατρική ή εγκληματική, γιά λόγους θρησκευτικούς, κοινωνικούς, εμπορικούς ή θερα-

54. Πιισάκης, Ή θέση ιών ομοφυλοφίλων, 218-220, 225, 261-262, 265.
55. Angeliki Laiou, Mariage, amour et parente à Byzance aux Xle-XIIIe siècles, Παρίσι 1992, 78-79.
56. Πιτσάκης, δ.π., 237-259. Πρόκειται κυρίως για ία κείμενα της ψευδο-νηστευτικης φιλολογίας:
ιώρα στη συνοπτική έκδοση τοϋ M. Arranz, Ι penitenziali bizantini, Ρώμη 1993. Πρβλ. καί στους κανόνες
του ψευδο-Νικηφόρου τοϋ Όμολογητοϋ, κθ' (Ράλλης - Ποτλής, Δ', 430).
57. Ράλλης - Ποτλης, Γ', 54-56. Βλ. Laiou, δ.π. καί Πιτσάκης, ο.α, 220 σημ. 103.
58. Βλαστάρης Α. 5: Ράλλης - Ποτλης, Ç', 79 καί σημ. 1.
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πευυκούς— καί στους ανατολικούς λαούς καί στον αρχαίο έλληνορρωμαϊκο καί τον
βυζαντινό κόσμο, μία πανάρχαια επίσης πρακτική επί των κατοικίδιων καί εξημερω
μένων ζώων, είχαν διαμορφώσει, μέσα στους αιώνες, μάλλον άπλες χειρουργικές τε
χνικές, οί όποιες συνήθως εξασφάλιζαν με ευχέρεια την Ίαση τής πληγής καί την επι
βίωση του τραυματία59. Όμως το θέμα δεν ετίθετο — καί δεν ετέθη έν προκειμένω.
'Υπήρχαν Ίσως ειδικοί λόγοι:
α) Δεν είναι καν βέβαιο οτι, στην αρχέγονη, τουλάχιστον, λαϊκή αντίληψη, από τήν
οποία έ'χουμε δεχθή οτι κατάγεται ή Ιδέα καί ή πρακτική τής ποινής-κάτοπτρο, ή άμεση
«σύμπραξη» του οργάνου αύτοϋ στίς αντίστοιχες πράξεις (επομένως καί στίς «εγκλημα
τικές») εθεωρείτο δεδομένη: δεν ήταν αυτό κυρίως το όργανο πού είχε «αμαρτήσει» ή
«εγκληματήσει», ώστε αυτό να πληγή από μία ποινή-κάτοπτρο. Καί πέραν αύτοϋ δμως:
β) Ή ποινή τοϋ ευνουχισμού, αποκρουστική καθ' έαυτήν για τή βυζαντινή αντί
ληψη, εθεωρείτο οτι έξέφευγε τών ανεκτών ορίων τής επιτρεπομένης, έ'στω καί στην
παντοδυναμία τού (ποινικού) νομοθέτη, παρεμβάσεως στή φύση με τήν επιβολή ποινών
ακρωτηριασμού. "Αν καί καθόλου βαρύτερη ή περισσότερο επώδυνη άπο άλλες μορ
φές, επιτρεπομένων καί έκτελουμένων, ακρωτηριασμών, ό ευνουχισμός είχε τό στοι
χείο οτι παραβιάζει δομικά τήν τάξη του κόσμου, όπως τή θέλησε ό Δημιουργός του
{αρσεν καί θήλυ έποίησεν αυτούς): ή ποινή παράγει τρίτον τι, έτέραν φύσιν άλλόκοτον... ώστε μήτε άνδρες είναι μήτε γυναίκες60, άνπποιούμενη τό έ'ργο τής Δημιουργίας.
Εϊδαμε οτι ή ποινική νομοθεσία τοϋ 'Ιουστινιανού σέ μία αποκλειστικά περίπτωση
προέβλεπε ποινή ευνουχισμού — καί αυτή έπληττε ακριβώς, ώς ταυτοπάθεια, τους δρά
στες τού εγκλήματος τού ευνουχισμού άλλου προσώπου (Νεαρά 142)61. Όμως ακό
μη και ή μοναδική αυτή περίπτωση καταργείται με τή Νεαρά 60 τοϋ Λέοντος Ç'. Ή μία
κυρίαρχη σκέψη είναι ακριβώς αυτή, οτι καί ό νομοθέτης έ'χει τα δριά του, τα όποΤα δεν
επιτρέπεται να ύπερβή, μή δυνάμενος άντιπλαστουργεΐν τφ Θεφ. Τή δεύτερη κυρίαρ
χη σκέψη μας ενδιαφέρει να τήν κρατήσουμε, αν πιστεύουμε —καί νομίζω οτι δλο καί
περισσότερο το πιστεύουμε— οτι καί τό Βυζάντιο μπορεί κάτι να μας διδάξει άπό
ανοχή και από κανόνες καί όρια στην καταστολή: ποιος είπε, λέγει ό Λέων, οτι τό κρά
τος δικαιούται να μιμείται τους εγκληματίες στίς πρακτικές τους, για να πλήξει τό
έ'γκλημα; Ουδέν γαρ οτι εκείνος έτόλμα οίον άντιπλαστουργεΐν τφ Θεφ δια τοϋτο καί

59. Φυσικά ό κίνδυνος δεν ήταν εντελώς ανύπαρκτος· τον μνημονεύουν καί νομικές πηγές: δια το
τού πράγματος επικίνδυνο ν (Ζωναράς σιούς 23ο καί 24ο αποστολικούς κανόνες: Ράλλης-Ποτλης, Β', 31).
60. Ζωναράς, δ.π. Ή αντιποίηση τού έ'ργου τοϋ Θεού ρητά επισημαίνεται: καί τη του Θεού δε δημι
ουργέ εναντιούνταν εις φύσιν γαρ ανδρός πλάσαντος αυτούς τού Θεού... (βλ. καί Πιτσάκης, δ.π., 226 καί
σημ. 121, όπου καί άλλες πηγές). Πρβλ. στή Νεαρά 60 Λέοντος [κατωτέρω σημ. 62]: έτερον αυτοί πλάσμα
καί ούχ οίον οιδεν ή τού πλαστού σοφία τω κόσμα παρεισάγειν φιλονεικοϋσι.
61. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος», 38 σημ. 9 ό ϊδιος, Οί ποινές, 34-35 σημ. 69, 50-51 σημ. 126.
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τον έκδικοΰντα μιμεΐσθαι καί άντιπλαστουργείν έχει καλώς...62. Ή χρήση τού ευνου
χισμού στο Βυζάντιο υπήρξε πάντοτε αυθαίρετη, καί ποτέ εκτέλεση προβλεπομένης
ποινής — εΥτε πρόκειται για τον ευνουχισμό νεαρών μελών έκπτωτων αυτοκρατορικών
οικογενειών ή οικογενειών διεκδικητών τοϋ θρόνου, για να άποκλεισθή κάθε δυνα
τότητα μελλοντικής διεκδικήσεως έκ μέρους τους, ε'ίτε πρόκειται για άλλες περιπτώ
σεις, σαν αυτές στίς όποιες αναφέρεται ή ανακοίνωση τής Judith Herrin63.
γ) Άλλα οί Βυζαντινοί ήταν πεπεισμένοι καί για κάτι άλλο: οτι ό ευνουχισμός
δεν είναι ποινή πού συμβάλλει στην ειδική πρόληψη. Φαίνεται οτι είχαν διαπιστώσει
εγκαίρως οτι οί ευνούχοι πολύ απείχαν άπό τού να είναι στην πραγματικότητα τα γενετησίως ουδέτερα οντά πού νομίζαμε. 'Ανάλογα με τήν ηλικία κατά τήν οποία επε
βλήθη ό ευνουχισμός (καί εδώ, στην περίπτωση τού ευνουχισμού ώς ποινής, θα επρό
κειτο, βέβαια, όχι για τον ευνουχισμό σε βρεφική, νηπιακή ή παιδική ηλικία πού έχει
τίς γνωστές επιπτώσεις στή διαμόρφωση τών διαφόρων ψυχοσωματικών λειτουργιών,
άλλα πάντοτε για ευνουχισμό σε ώριμη ηλικία, μετά τήν πλήρη ανδρική διαμόρφωση),
ανάλογα καί με άλλες «τεχνικές» συνθήκες, στίς οποίες συχνά επιμένουν υπερβολι
κά, για τίς δικές μας αντιλήψεις, άλλα τελικά Ίσως όχι αδικαιολόγητα, τα νομικά κεί
μενα, οί ευνούχοι θεωρείται οτι μπορούν να είναι επαρκώς Ικανοί για συνεύρεση με
γυναίκες- ενίοτε μάλιστα όπως έχουν δείξει εργασίες, όπως αυτή τής Ελευθερίας Παπαγιάννη για τό άβατο καί τους κληρικούς τών γυναικείων μονών64, θεωρούνται καί
περιζήτητοι εραστές. Γιατί, ένώ παρέχουν φαινομενικά προς τα έξω, κατά τή γενική
αντίληψη, τα εχέγγυα τής «ασφαλείας», καί συγχρόνως αποκλείουν κάθε κίνδυνο
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, επιτρέπουν, τουλάχιστον θεωρητικώς, προσδοκίες ηύξημένων τεχνικών καί χρονικών δυνατοτήτων, ελλείψει αδένων καί επομένως εκκρίσε
ως... Τα έγνώριζε αυτά ό ψευδο-Βασίλειος Καισαρείας, σε ένα περίφημο κείμενο Περί
παρθενίας (στην πραγματικότητα τό κείμενο ανήκει σε άλλον, ομώνυμο, πατέρα τής
Εκκλησίας, τον άγιο Βασίλειο Άγκυρας)65, όπου συμβουλεύει τίς νεαρές παρθένους να
έχουν τον νού τους: "Αρρενα σώματα δει παρθένους, καν ευνούχων η, φυλάττεσθαν καν
ευνούχος γαρ η αλλ' άνήρ εστί τήν φύσιν...' τα έγνώριζε ό άγιος Κύριλλος, ό οποίος
πιστεύει οτι πολλοί ευνούχοι γυναικάρια ταλαίπωρα καί σεσοβημένα, κατά το είρημένον, άμαρτίαις καταμολύνουσι καί καταβλάπτουσιν, οία λυσσώντες κύνες' τα γνωρί
ζει ή Σούδα, ή οποία παραδίδει τό χωρίο τού αγίου Κυρίλλου καί διευκρινίζει οτι

62. Noailles - Dain, 223-227 = Ζέπων, Α', 130-131.
63. Βλ. την ανακοίνωση της: Toleration and Repression within the Byzantine Family: Gender
Problems, στον παρόντα τόμο, 173-188.
64. Ελευθερία Παπαγιάννη, Οί κληρικοί ιών βυζαντινών γυναικείων μονών καί το άβατο, Βυζανιιακά 6 (1986), 77-93 — όπου καί οί αναφορές στην ιουστινιάνεια νομοθεσία.
65. PG 30, στ. 669-810.
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ειώθασιν, ως ακριβώς μεμαθήκαμεν, ... οι... τα μόρια της αίσχρουργίας ποσώς έχοντες
όσελγαίνειν όμέτρως καί άκολασταίνειν άναιδώς τε καί άκορέστως66' τα γνωρίζει καί
ό Ψελλός, δταν καθυβρίζει έ'να ευνούχο Σαββαΐτη μοναχό: ευνούχε τον σίδηρον,
άρρην τον τρόπον / άτμητε τον νουν, ήμίτμητε τήν φύσιν67. Δεν τα έγνώριζε όμως,
φαίνεται, στην αρχή ό ϊδιος ό Ιουστινιανός, δταν θέλοντας να κατοχυρώσει κατά το
δυνατόν το αβατον των γυναικείων μονών (το αβατον τών ανδρικών μονών στίς γυ
ναίκες μπορεί πάντοτε να είναι απόλυτο, ένώ τό αβατον τών γυναικείων μονών σε
άνδρες είναι κατ' ανάγκην περιωρισμένο, έστω καί μόνον για τήν εξυπηρέτηση τών
λειτουργικών-λατρευτικών αναγκών τους), επέβαλε αρχικά ως λειτουργούς στίς μονές
αυτές ευνούχους κληρικούς- διεψεύσθη τα μάλα: οί ευνούχοι ιερείς του απεδείχθησαν
ελάχιστα «φερέγγυοι», καί ό 'Ιουστινιανός έσπευσε να αναθεωρήσει τίς αποφάσεις
του καί να αναζητήσει άλλες λύσεις στο πρόβλημα. "Ας θυμηθούμε τον 'Εμμανουήλ
Ροΐδη καί τήν Πάπισσα Ιωάννα, οπού ευνουχισμένος μοναχός πέφτει τυχαία στον
Περί παρθενίας λόγο τού αγίου Βασιλείου: «Άνοίξας τό βιβλίον τούτο εν φ ήλπιζε να
εύρη νέας άφορμάς Ίνα δοξάση τον "Υψιστον δτι άπεκόπη αύτω πάν μέσον άπωλείας,
έπεσε κατά κακήν τύχην εις τό χωρίον εκείνο δπου ό άγιος επίσκοπος Καισαρείας
συμβουλεύει τάς σεμνός παρθένους άρρενα σώματα καν ευνούχων η φυλάττεσθαι. Τό
ανάγνωσμα εκείνο κατεθορύβησε τον άπό τοσούτων ετών ήσυχάσαντα καλόγηρον.
Όλος έ'νθους υπό της θεοφορήτου εύγλωπίας τού θείου Βασιλείου έκράτει νυχθημερόν τήν βίβλον εις τάς άγκάλας, ως νέα μήτηρ τό πρωτότοκον τέκνον, καί ότέ μεν
ήσπάζετο, ότέ δε αντέγραφε ν τάς ίεράς έκείνας σελίδας. Ό 'Αρχιμήδης βεβακχευμένος υπό της χαράς έ'κραζεν εϋρηκα!, ό δε μοναχός περιέτρεχε τάς στοάς τού μονα
στηρίου, κράζων μεγάλη τ?\ φωνή δύναμαι!»68.
*
Πολύ ευρύτερη καί θεσμικώτερη, καί με πολύ περισσότερη, αλίμονο, ποικιλία καί
επινοητικότητα, είναι ή παρουσία τής ποινής-κάτοπτρο στίς ποινικές αντιλήψεις τής

66. Σούδα, s.v. «σπάδων»: ευνούχος (Adler, IV, 412-414). —Tò θέμα πανταχού παρόν στη βυζαντινή
σχετική φιλολογία, ιδίως στα εξομολογητικά κείμενα: δτι εν γυναιξί τα ανδρών καί εν άνδράσι τα τών γυ
ναικών έκπληροϋσι. Γυνή τοίνυνμετα ευνούχου ένουμένη... [ Arranz (ανωτέρω σημ. 56), 126]· 'Εάν γυνή πέση
με εύνοΰχον... (Πηδάλιον, 7, 'Αθήνα 1970, 718 = Ράλλης - Ποτ?\ής, Δ', 446). Πα το θέμα, βλ. Πιτσάκης, Ή
θέση τών ομοφυλοφίλων, 227 σημ. 123. Φρασπκώς το σχήμα άνδρες γυναιξί καί γυναίκες άνδράσι κατάγε
ται ϊσως άπό τον Άμφιλόχιο 'Ικονίου (στίχ. 99: Ε. Oberg, Amphilochii Iconiensis Iambi ad Seleucum, Βερο
λίνο 1969, 32), ό οποίος όμως δεν αναφέρεται έδώ ειδικά στους ευνούχους: Πιτσάκης, δ.π., 188 καί σημ. 47.
67. L. G. Westerink, Michael Pseìius Poemata, Στουτγάρδη - Λειψία 1992, 269 (στίχ. 147-148).
68. "Απαντα, έκδ. Ά . 'Αγγέλου, Α', 'Αθήνα 1978, 164-165 (καί σημ. 272).
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μεσαιωνικής Δύσης, στον χώρο τόσο τού επισήμου ποινικού δικαίου, οσο καί τής
Ιδιωτικής ποινικής αυθαιρεσίας — καί στους δύο χώρους, άλλωστε, δέν απουσιάζει
ούτε ή ποινή τού ευνουχισμού για εγκλήματα σχετικά με τη γενετήσια ζωή. "Ας θυμη
θούμε τον Πέτρο Άβαιλάρδο (Pierre Abélard, 1079-1142) καί τον ευνουχισμό πού
τού επιβάλλουν αυθαίρετα τα όργανα τού κανονικού Fulbert, για την αποπλάνηση τής
ανεψιάς τού τελευταίου Héloïse (1101-1164). 'Υπολείμματα τέτοιων αντιλήψεων επι
βιώνουν ακόμη καί στο δίκαιο τών νεωτέρων χρόνων. Στή Γαλλία, δπου ύπερμεσούντος
τού 18ου αιώνος (1757), ό Damiens, υποτιθέμενος επίδοξος δολοφόνος, κατά τρόπο
εντελώς απρόσφορο, τού Λουδοβίκου ΙΕ', υπέστη, με απόλυτη θεσμική καί δικαστική
«νομιμότητα», μία απίστευτη σέ επινοητικότητα φρικαλέα μεταχείριση πρίν, απολύτως
νόμιμα επίσης, διαμελισθή — κατά τρόπο εξ 'ίσου ή περισσότερο φρικτό με αυτόν πού
είχε χρησιμοποιηθή, αλλά αυθαίρετα, καί χίλια περίπου χρόνια πρίν, για τή θανάτωση
τού παρ' ολίγον δολοφόνου τού Λέοντος Ç' — ό ποινικός κώδικας εξακολουθεί να
προβλέπει, ακόμη στίς πρώτες δεκαετίες τού 19ου αιώνα, για τους πατροκτόνους τήν
άποτομή τής δεξιάς πρίν από τήν εκτέλεση τής θανατικής ποινής. Ή ϊδια ποινή επεκ
τείνεται καί στην περίπτωση τής ανθρωποκτονίας κατά τού αρχηγού τού Κράτους —
στή Γαλλία από τον 15ο αΐώνα ό ϊδιος ορός parricide χρησιμοποιείται καί για τα δύο
εγκλήματα. Αυτή ή διάταξη εφαρμόστηκε κατά τήν καταδίκη τού Γεωργίου Μαυρο
μιχάλη, τού φονέως τού Καποδίστρια, άπο το έκτακτο Στρατοδικείο πού τον δίκασε,
τό 1831, με βάση τον γαλλικό στρατιωτικό ποινικό κώδικα. Ή επιβολή όμως τής γαλ
λικής αυτής ποινής ακρωτηριασμού, τελευταίας ποινης-κατόπτρου, στή μεταπαναστατική Ελλάδα ήταν ανυπόφορη: κατά κοινή απαίτηση καί μπροστά στή γενική δυ
σφορία, με κυβερνητική πράξη ό Αυγουστίνος Καποδίστριας έχάρισε τό μέρος αυτό
τής ποινής, καί έτσι ό Μαυρομιχάλης υπεβλήθη μόνο στή στρατιωτική εκτέλεση μέ τυφεκισμό. Ή διάταξη απαλείφθηκε άπο τον γαλλικό ποινικό κώδικα κατά τήν αναθε
ώρηση του, τό επόμενο έτος (1832).
Ενδιαφέρουσα είναι ή ευρύτατη παρουσία όλων τών ανταποδοτικών ποινών
(ταυτοπάθεια, ποινή-κάτοπτρο καί παραλλαγές τους, έξιδιασμένες μορφές εκτελέσεως
τής θανατικής ποινής) στή δυτικής βέβαια προελεύσεως ποινική νομοθεσία τών
Άσσιζών τής Κύπρου, οπού καί ή σκληρότητα τών ποινών και τών μεθόδων εκτε
λέσεως, άλλα και ή εφευρετικότητα περί αυτά είναι εντελώς Ιδιάζουσες για τον ευρύ
τερο ελληνικό χώρο. Ποινές οικείες καί στο βυζαντινό δίκαιο, δπως ή προβλεπομένη,
καί έδώ, για τον εμπρηστή (θάνατος δια πύρας)69, άλλα καί πρωτότυπες, όπως π.χ. αυτή
πού προβλέπεται για δσους προβαίνουν σέ λαθραίο ενταφιασμό νεκρού — προφανώς

69. Α. 267: έκδ. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Ç', 222-223. Φυσικά θανατική ποινή προβλέ
πεται καί για τους ομοφυλοφίλους, αλλά, έδώ, μέ έξιδιασμένο τρόπο εκτελέσεως: έντέχουνται να αποθάνουν
άπαί κακόν θάνατον, ασχημον (Α. 261: Σάθας, 216· Β. 259: Σάθας, 468).
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γιατί θεωρείται οτι ό Λαθραίος ενταφιασμός εμπεριέχει συνήθως απόπειρα συγκαλύψεως ανθρωποκτονίας- ή ποινή: πρέπει να τους φυτέψουν δλους ζωντανούς κάτω εις
την γήν, ή κεφαλή κάτω καί τα πόδια τους άνω70. 'Αλλά καί τυπικές ποινές-κάτοπτρσ
εδώ π.χ. ό πλαστογράφος τιμωρείται ρητά μέ χειροκόπηση (καί εξορία): οτι εκείνον
τον γραμμαηκόν έντέχεται να τού κόψουν τον γρόθον του τον δεξιον καί να τον διώ
ξουν άπαί το ρηγάτον — αυτά ό «γραμματικός»- γιατί ό έντολεύς του καί χρήστης του
πλαστού δέν δικαιούται να ελπίζει σέ τέτοια «επιεική» μεταχείρηση, μεταξύ άλλων καί
για το «κακόν» όπου έποΐκεν τού γραφεία: το δίκαιον κρινίσκει να τον κρεμάσουν71.
Ή ποινή για τον βιασμό παρθένου (εάν γίνεται οτι εϊς άνθρωπος λαμβάνει μια παρθένον δυναστικον τρόπον και ποντίζει της την παρθενίαν της), άλλα καί για την απο
πλάνηση, είναι ή αποκοπή τού πέους καί των όρχεων — έδώ δέν υπάρχουν οΐ λεπτολογίες καί οί διακρίσεις των Βυζαντινών: οτι εκείνος ος γοιός ενι η καβαλλάρης ή
πουργέζης, να κόψουν τήνβέργαν του σύνπάσι τοίς μορίοις αυτού4 τοιούτος ος γοιόν
καί ενι, κατε καβαλλάρης κατε βουργέσης, έντέχεται να τού κόψουν τήν ψωλήνμέ δλα
τα λιμπά11' μόνον πού τώρα πια τα πράγματα έχουν, φαίνεται, βελτιωθή αρκετά στον
τομέα τής χειρουργικής, γιατί προσδοκάται οτι ό τραυματίας θα επιζήσει, ώστε να τον
εκτοπίσουν άπό τον τόπο τού εγκλήματος ένα χρόνον καί μίαν ήμέραν. Τον 14ο αιώνα
ό Εφραίμ ό Α'ίνιος ομιλεί επίσης για πρακτικές καυλοκοπίας συνδυαζόμενης μέ
ευνουχισμό, στους βαρβάρους: καί κειμένων πάς ην σεσυρμένος δέρας Ι το τής κο
ρυφής και φαλλούς τετμημένος, Ι ως ην άκούειν βαρβάροις πεπραγμένον (στίχ. 46484650)• αιδώ τε κακώς παιδικούς τε διδύμους Ι χιτών' άναστέλλοντες εδρών, ώ πάθους!
(στίχ. 5593-5594)73.
'Αλλά, πέρα καί άπό τό θετικό δίκαιο, στην κυπριακή μεσαιωνική περί δικαίου
αντίληψη, όπως απεικονίζεται στην τοπική ιστοριογραφία, ή ποινή-κάτοπτρο κατέχει

70. Α. 268: Σάθας, 223-224. — Στο βυζαντινό θετικό δίκαιο ποινή ταφής ζώντος δέν προβλέπεται.
'Υπάρχουν μαρτυρίες μεμονωμένων αυτοκρατορικών πράξεων, στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο- ό Μαυρίκιος
καταδικάζει να ταφή ζωντανός μαζί μέ το θύμα του ό δράστης ληστείας μετά φόνου ενός ναυαγού πού μό
λις είχε διασωθη άπό τα κύματα: Ώ δυσσεβέστατε' εί την κεφαλήν σου άποιέμωμεν, ουδέν άντάξιον. Τοιγαρούν σε τον ζώνια προστάιζομαι τω νεκρω συνταφήναι, Ίνα κακεϊ σύν αύτφ ευρέθης (Dölger, Regesten,
αρ. 146: έκδ. Zachariä Ι. 21: Ζέπων, Α', 26-27)· βλ. Τρωιάνος, Οί ποινές, 28 καί σημ. 49. Ή τελευταία φρά
ση: Ίνα κακεϊ συν αύτφ εύρεθρς μού δίνει την εντύπωση μιας ιδιόρρυθμης μορφής ποινης-κατόπτρου η ταυτοπαθείας: ό δράστης, ό οποίος ιδιοποιήθηκε τα πράγματα του θύματος του, είναι εύλογο να «οίκειωθη» καί
τήν ίδια τύχη...
71. Α. 273: Σάθας 227-228.
72. Α. 127: Σάθας 96-98' Β. 124: Σάθας, 346-348.
73. Στίχ. 4648-4650, 5593-5594 (έκδ. Ό δ . Λαμψίδης). Για τα χωρία, βλ. M. G. Varvounis, La vie
quotidienne et les comportements religieux traditionnels dans la Thrace du 14e siècle: le témoignage de la
chronique d'Éphrem d'Énos, Κομοτηνή 1998, 17.
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μία ιδιάζουσα θέση. Ή αιματοβαμμένη ιστορία της «πορνείας» του βασιλέως της Κύπρου
καί των 'Ιεροσολύμων Pierre (A') de Lusignan (1359-1369), όπως την αφηγείται ό Λεόντιος Μαχαιράς74, περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον ιδιόρρυθμες περιπτώσεις αυθαίρετης
απόδοσης δικαιοσύνης μέ την αντίληψη της ποινης-κατόπτρου. Ή βασίλισσα Λινόρα
(Éléanore d'Aragon), ασκώντας την αντιβασιλεία, κατά την απουσία του Πέτρου στη Δύ
ση, συλλαμβάνει τη μία από τίς δύο ευνοούμενες ερωμένες του, την Τζουάνα Λαλεμά
(Jeanne d'Alleman), σύζυγο του σίρ Τζουάν Τεμουντολήφ (Jean de Montolives) —έγκυο
από τον βασιλέα στον όγδοο μήνα Ή βασίλισσα διατάσσει καί έρριψαν την χαμαί καί
ενα γδίν καί έβαλαν το επάνω εις την κοιλίαν της καί εκουπάνισαν πολλά πράγματα...
Αυτό το μαρτύριο βάστηξε ολη την ημέρα, καί συνεχίσθηκε μέ επίταση την επόμενη: ώρισεν καί έφεραν την ομπρός της και έφεραν καί έναν χερομύλην καί άπλωσαν την χαμαί
καί βαλαν το εις την κοιλίαν της καί άλέσασιν ενα πινάκι σιτάριν απάνω εις την κοιλιάν
της. Ή γυναίκα έ'πρεπε να τιμωρηθή σκληρά στην κοιλιά πού «αμάρτησε» καί πού έφερε
το προϊόν της «αμαρτίας»- καί αυτό έ'πρεπε να έξοντωθή, μαζί μέ τη μητέρα του, πού βέ
βαια δέν θα επιβίωνε από μία τέτοιας μορφής έ'κτρωση, στον όγδοο μήνα της κυήσεως...
Τελικά διασώζονται καί ή μητέρα καί τό έμβρυο, ως εκ θαύματος — αλλά αυτό είναι μία
άλλη ιστορία Περαιτέρω έ'να μεγάλο μέρος τού χρονικού του Μαχαιρά είναι αφιερωμέ
νο στον δαίμονα της πορνείας πού έ'χει καταλάβει τον Πέτρο: πού είς κοινολογίαν
άντρόπιασεν οΰλαις ταϊς κυράδαις της Λευκοσίας, ταϊς ποίαις είναι μεγάλη άντροπή νά
ταίς άνοματίσωμεν — καί πού καθοδηγεί πλέον τίς πράξεις του, ως τη δολοφονία του από
συνωμότες ευγενείς. Τελευταίος ό τουρκοπουλιέρης, ό αρχηγός της φρουράς, πού δέν
μετείχε στη συνωμοσία καί στον φόνο, προβαίνει —όταν πια ό βασιλιάς είναι νεκρός— σέ
μία συμβολική πράξη δικαιοσύνης, μέ τήν τελετουργική επιβολή μιας ποινης-κατόπτρου
στο νεκρό σώμα τού βασιλιά: του αποκόπτει τα γεννητικά όργανα (κατά τό κυπριακό σύ
στημα πού εϊδαμε, τό πέος καί τους όρχεις: rà λιμπά του μέ τον αύλόν), πού υπήρξαν ή
αΐτία τόσων δεινών, στους άλλους καί στον ϊδιον, καί πολλών θανάτων75:

74. Έκδ. Dawkins, 233-281 = έκδ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Β', 164-193.
75. Πέρα άπο τίς συνήθεις περιπτώσεις επιβολής ποινής στο νεκρό σώμα (απόρριψη, απαγόρευση
ταφής, ατιμωτική μεταχείριση τού πτώματος), ή επιβολή ειδικά ποινής-καιόπτρου μεταθανατίως σέ συγκε
κριμένο μέλος του σώματος δέν είναι άγνωστη στα αρχαία δίκαια. Στο αττικό δίκαιο άπεκόπτετο τό χέρι του
αύτόχειρος καί έθάπτετο χωριστά από τό σώμα (ένώ στή περίπτωση του φονέως, φαίνεται ότι το χέρι μετά
θάνατον άπεκόπτετο καί απλώς άπερρίπτετο): καί εάν τις αυτόν διαχρήσηται, τήν χείρα τήν τούτο πρόξασαν
χωρίς τοϋ σώματος θάπτομεν (Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 244)· παρ' έτέροις δε καί τάς δεξιάς τών τοι
ούτων νεκρών όποκόπτειν έκέλευσαν, αϊς έστρατεύσαντο καθ' εαυτών, ηγούμενοι, καθάπερ το σώμα τής
ψυχής άλλότριον, οϋτως καί τήν χείρα τού σώματος (Ίώσηπος, Ιστορία Ιουδαϊκού πολέμου, 3.378). Τώρα:
Ά . Χέλμης, Αυτοκτονία καί δίκαιο στην ελληνική αρχαιότητα (αδημοσίευτη ανακοίνωση στή Β' Συνάντη
ση 'Ιστορίας τού Δικαίου, Κομοτηνή 1998).
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... πώς έσφαλε κι ό ρήγας1 έκανε το λιγωμένο
μά είχε στο πισωπόρτι καί δυο καΰχες.
Άναστατώθη το νησί σαν ή Λινόρα
πρόσταξε καί της έφεραν τη μιά, τη γκαστρωμένη
κι άλεθαν με το χερομύλι πάνω στην κοιλιά της
πινάκι το πινάκι το σιτάρι.
Κερά δεν έμεινε πού να μη βουληθεϊ να την πορνέψει
τις ντρόπιασε όλες. Φόβος κι έχτρα ζευγάρωναν
καί γέμιζαν τη χώρα φόβο κι έχτρα.
Έτσι... βάδιζε ή μοίρα
ώς την αυγή τ' "Αγί 'Αντωνίου, μέρα Τετάρτη
που ήρθαν ο'ι καβαλάρηδες καί τον έσυραν
από της καύχας του τήν αγκαλιά καί τον έσφαξαν.
«Και ταπισα παρά ούλους ό τουρκοπουλιέρης
ήβρεν τον τυλιμένον τό αϊμαν» λέει ό χρονογράφος
«κι εβγαλεν τήν μαχαίραν του καί κόβγει
τά λυμπά του μέ τον αύλόν καί τοϋ είπε:
Πα τοϋτα έδωκες θάνατον!»
Αυτό τό τέλος
όρισε για το ρήγα Πιέρ ό δαίμων της πορνείας76.

76. Γιώργος Σεφέρης, Ό Δαίμων της Πορνείας, Κύπρον ου μ' έθέσπισεν (σιίχ. 31-36, 57-69). Το
έδωκες θάνατον του Μαχαιρά = έδωκες θάνατον (εις άλλους); το σχήμα πάντως αποδίδεται συνήθως ώς
έδωκες (ώς πληρωμή τον δικό σου) θάνατον. — Πα τά δυο σεφερικά ποιήματα πού αντλούν από τον Μα
χαιρά, καί μάλιστα από τήν ιστορία τού ρήγα Πιέρ (το άλλο είναι οί Τρεις μούλες), βλ. ειδικά: Γ. Κεχαγιόγλου, Χρονικό καί λογοτεχνήματα: τύχες τοϋ Λεοντίου Μαχαιρά στή νεοελληνική λογοτεχνία, 'Αφιέρωμα
στο Νίκο Σβορώνο, Β', Ρέθυμνο 1986, (405-442) 424-430' Γ. Γιωργής, Ή συνάντηση Μαχαιρά-Σεφέρη
καί ή μεταποιητική δοκιμή τοϋ ποιητή στο χρονογράφο, Πρακτικά Συμποσίου Σεφέρη, 'Αγία Νάπα 1988,
Λευκωσία 1991, 217-250' R. Beaton, Ό Γιώργος Σεφέρης καί ή χρήση της ιστορίας: Μαχαιράς καί «'Ημε
ρολόγιο Καταστρώματος Γ'», Δεόντιος Μαχαιράς-Γεώργιος Βουστρώνιος: Δύο χρονικά της μεσαιωνικής
Κύπρου. Πρακτικά Συμποσίου, Λευκωσία 1997, 107-111.

ROSEMARY MORRIS

CURSES AND CLAUSES:
THE LANGUAGE OF EXCLUSION IN BYZANTIUM

The cultural history of anger, like that of humour, is a history which takes us to the
root of the definition of the other. An outcome of anger is often the declaration that the
particular target of rage is alien to the group to which one attaches oneself; whether it be
defined by nationality, by race, by religion or by sexual orientation. Thus by studying the
language of anger and insult in a particular historical context, it is possible to arrive at
some identifications of beliefs and attitudes which are not to be accepted or tolerated by
groups within contemporary society1. But actually preserving an insult is a rather difficult
matter. For insults, like jokes (which again provide a good source of social or ethnic
identification) are an essentially oral form. Insults can, of course, be written down, but
this is always a more dangerous pastime than simply shouting them. So studying written
insults is, in fact, an aspect of a much wider area of interest to historians: the process by
which, and the circumstances in which originally oral processes are transferred to writing2.
One of the most interesting sources for this kind of study is the penal clauses (in
the language of diplomatic, the sanctiones) which, in many medieval documents, warn
of the punishments or sanctions which will fall on those who attempt to overturn or
ignore the provisions of the document3. These clauses do not contain straightforward
insults; but they do contain curses which are, of course, a form of applied insult. For
curses, like insults, are phrases which identify the target as alien in a spiritual sense and

1. Out of an extensive bibliography, see J. Bremmer and H. Rodenburg (eds.), A cultural history of
humour, from antiquity to the present day, Cambridge 1997; C. P. Wilson, Jokes. Form, content, use and
function, London 1979; Z. Avner, National styles of humor, New York 1988. Anger is recently been the
subject of a thought-provoking series of essays: Anger's past. The social uses of an emotion in the Middle
Ages, ed. Β. Rosenwein, Ithaca, NY and London 1998. See esp. the articles by L. Little, Anger in monastic
curses, and W. Davies, Anger and the Celtic saint. The collection forcibly reminds us that the significance of
such words as anger, curse, outrage and insult needs to be carefully located in a given historical context.
2. See, for example, Μ. T. Clanchy, From memory to written record, London 1979.
3. F. Dölger - J. Karayannopulos, Byzantinische Urkundenlehre, 1, Die Kaiserurkunden, (Handbuch
der Altertumswissenschaft, XII, 3.1.1) Munich 1968, 49, 113, 122-124, 126-127.
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which invoke supernatural power to continue the exclusion until the end of time and
beyond. Those who have been insulted may suffer only temporarily; those who have
been accursed have good reason to view the future with apprehension.
Recent work on cursing in the Ancient and medieval worlds has demonstrated
how all-pervading this form of expression was4. In Antiquity, cursing could be found
in a variety of contexts: from the tragic curses of Attic tragedy to the elaborate curse
poetry of the Hellenistic period; from inscribed defixiones ('cursing tablets') to curses
incorporated in public documents5. By the 3rd century, Christians had built on the
Biblical tradition of cursing, particularly notable in Deuteronomy and the Psalms to
establish forms by which dangerous or heterodox elements could be excluded from
their community6. In the early medieval West, maledictions were particularly associated
with clamores, appeals to God in a liturgical setting (often monastic) for protection
against hostile power7. Thus cursing as a process of exclusion from the community,
however defined, is a long-established process found in a number of varied cultural
traditions and in such a variety of contexts that it cannot simply be described as be
longing to the sphere of popular beliefs and superstition of uneducated lower classes8.
There are intriguing problems of intertextuality and borrowing concerning the forms
and uses of curse formulae.
Much work, of course, also remains to be done on the history of Byzantine
diplomatic forms. Each element in a Byzantine document needs to be subjected to the
same kind of stylistic and chronological study as, for example, Hunger offered for
prooimia (rhetorical prefaces) and Oikonomides has presented for the clauses containing
fiscal exemptions9. This paper can only offer some preliminary observations and many
questions about penal clauses remain to be answered, notwithstanding the recent de-

4. See, for example, L. C. Watson, Arae. The curse poetry of Antiquity, Leeds 1991 and L. K. Little,
Benedictine maledictions. Liturgical cursing in Romanesque France, Ithaca, NY and London 1993. Helen.
Saradi, Cursing in the Byzantine notarial acts: a form of warranty, Βυζαντινά 17 (1994), 441-533 is a useful
compilation of documentary sources.
5. See, Watson, Arae, passim, and Saradi, Cursing, 441-444 for discussion of the origins of cursing
and its translation into the Christian context.
6. Saradi, Cursing, 442; Little, Benedictine maledictions, 61-62.
7. Little, Benedictine maledictions, 22-23.
8. Saradi, Cursing, 441. Watson points out, Arae, 68, that the very existence of often elaborate curse
poetry indicates that cursing was not merely part of the sphere of popular beliefs. But curses incorporated
in public documents were framed to be intelligible to the man in the street, not just an educated intelligentsia
(Arae, 111). We are dealing with a universal form which appears in a variety of contexts.
9. H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden,
Vienna 1964; Ν. Oikonomides, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), Athens 1996, 225-260.
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tailed compilation of curse clauses assembled by Helen Saradi. Why, for example do
they appear in some examples of the same genre but not in others? Why are some
forms of curses far more frequently found than others? Why and how did they evolve
over the centuries? This paper merely concentrates on a discussion of the language of
penal clauses of the 10th and 11th centuries and what they have to tell us about
contemporary perceptions of the outsiders, the groups to which transgressors of the
conditions laid down in the documents will be relegated10.
An examination of contemporary acts from the monasteries of Mt. Athos reveals
that certain curse formulae are common to penal clauses. In an act of sale between
monks from the Lavra archive dating to 993, for instance, anyone who overturns or
harms the agreement is, first of all, to be considered alien to the faith of the Christians;
then he (and, presumably, on rare occasions she) is to be subject to the curse of the
318 Holy Fathers and, finally, he is not to be given any hearing by any ecclesiastical or
lay court11. A slightly later document, an act of the Protos John of Athos of 996,
extends the scope of the curse to include not only that of the holy fathers, but also of
the most holy Mother of God and all the saints12. In April, 1010, a hypomnema of the
Protos Nikephoros declares that transgressors will be subject to an eternal curse (as
well as that of the 318 Fathers of Nicaea), will not be heard by any court and will be
considered to be alien to the monastic schema13.
Another type of document in which curse clauses are frequently found is the will.
That of St. Nikon Metanoiete (d. 998) warns that those contravening its provisions will
be subject to punishment on the Day of Judgement and will be anathematized by the
Father, Son and Holy Ghost. St. Lazaros of Mt. Galesion's Diatyposis (a form of
spiritual will), written, we are told by his hagiographer the monk Gregory, by his disciple
Nicholas Grammatikos (clearly a trained notary) in 1053 contained curses as was usually
done in willsu. If we look to documents which were not drawn up in such obviously
monastic contexts, the same sorts of sanctions can be found. The Will of Eustathios
Bo'ilas (1059), though the surviving text is fragmentary at the end, speaks of how death
shall be the portion - presumably of anyone who breaks the terms of the will15. The

10. D. Smythe spoke at the Symposium on this subject.
11. Actes de Lavra, 1, ed P. Lemerle, A. Guillou, D. Papachryssanthou and N. Svoronos (Archives
de l'Athos, V) Paris 1970, no. 10 (993).
12. Actes de Lavra, 1, no. 12 (996).
13. Actes de Lavra, 1, no. 15(1010).
14. Saradi, Cursing, 455, 483.
15. Le testament d'Eustathios Bo'ilas (Avril, 1059), in P. Lemerle, Cinq Etudes sur le Xle siècle
byzantin, Paris 1977, 12-63; 28, 11. 253-272.
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Will of the nun Kale/Maria Pakouriane of 1098 (a benefactress of the Georgian Monastery of Iviron) condemns those who break or challenge its conditions to be cursed by
the 318 Fathers, to be numbered amongst those shouting Away with Him, Away with
Him, Crucify the Son of God\ and, if legatees, to be deprived of their inheritances16.
Interestingly, the fullest versions of curses that exist for this period come from
documents that were drawn up for laymen (or indeed lay women) but which referred
to spiritual foundations which they planned to enter. These founders and patrons were
fearful that their dispositions would not be obeyed and, particularly, that houses which
they set up as autodespoton (self-governing) would fall under outside power —whether
ecclesiastical or lay— and would thus be removed from the control of their own spiritual
heirs17. They thus attached the strongest possible sanctions against those who attempted
to overthrow the provisions of their typika. The Typikon of the Monastery of the Virgin
Evergetis of c. 1054 (which provided a model for many later typika, including that
established by the Empress Irene Doukaina for her Nunnery dedicated to the Virgin
Kecharitomene in Constantinople in the early twelfth century) declares that anyone who
attempts at any time and in any place to subjugate the monastery or place it under
outside control, will "be responsible before the divine body and blood of Our Lord God
and Saviour' and will answer to the Mother of God, Our Lady Evergetis" and, it continues:
"Let him be accursed, as the divine Apostle says, and may he inherit the curse of
the 318 holy fathers and become joint heir with the traitor Judas and be counted with
those who shouted Away with Him, away with Him, crucify Him and His blood be on
us and on our children"18.
This language is echoed in the Typikon of Gregory Pakourianos for his foundation
at Bachkovo (1083), where, in addition to the curse of the Fathers of Nicaea, anyone
who attempts to compromise the freedom of the monastery will be anathematised
from the Christian faith and will suffer the fate of Judas Iscariot19. The fullest version
of this type of penal clause (from this period, at least) seems to be that contained in

16. Actes d'Ivirôn, 2, ed. J. Lefort, Ν. Oikonomidès, D. Papachryssanthou with V. Kravari and H.
Métrévéli {Archives de l'Athos, XVI) Paris 1985, no. 47 (1098).
17. See J. Thomas, Private religious foundations in the Byzantine Empire, Washington DC 1987,
especially c. 4 and Rosemary Morris, Monks and laymen in Byzantium, 843-1118, Cambridge 1995, c. 6 for
the importance of the autodespoton status.
18. P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Evergetis, REB 40 (1982), 5-101; 45-47,11. 547-558. This
phrase is repeated in the Typikon of Kecharitomene. For the relationship of the two typika, see R. H.
Jordan, The Monastery of the Theotokos Evergetis, its children and grandchildren, in Margaret Mullett and
A. Kirby, The Theotokos Evergetis and eleventh-century monasticism, Belfast 1994, 215-245. For the
curse of the 318 Fathers of Nicaea, see Saradi, Cursing, 506.
19. P. Gautier, Le typikon du sebaste Grégoire Pakourianos, REB 42 (1984), 5-145; 88 ff.
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the Diataxis of Michael Attaliates (1077) in which there is a whole section headed Curse
(ara) against anyone who contravenes [his instructions] about the organisation and
status of the monastic charitable institutions set up by the document. Let him be cursed
by Almighty God; Let his memory be expunged from the midst of mankind, Let him
be struck by grief and sadness, Let him become the victim of affliction, Let the Lord
God grant him the trembling of Cain, the leprosy of Gehazi, the rope of Judas. There
then comes the familiar reference to the crucifiers of Christ and then some more
unfamiliar curses: Let the Eye that surveys all not look down at him in mercy, Let his
memory disappear from the earth, Let him be conquered by all his enemies and undergo
eternal punishment210. The section is immediately followed by one containing blessings
which are called down on those who faithfully execute the provisions of the Diataxis.
The purpose of all these clauses is quite clear. It is to warn of the dire consequences
which will befall anyone who breaks the provisions of the documents in which they are
contained, but these consequences are, in fact, of an interesting variety. Some imply
the exclusion from a defined group; some imply the inclusion in another. Clearly, the
most obvious exclusion mentioned is that of being no longer numbered amongst the
human race; of having one's memory blotted out. This phrase has, surely, to be taken
in a specifically Christian context; a reminder that commemoration by prayer was the
method par excellence by which ancestors could both be recalled to mind and by which
the artificial barrier between the living and the dead could be crossed. To be no longer
formally remembered by intercessionary prayers could have extreme consequences as
the Day of Judgement approached21. The other all-embracing exclusion is that of
being considered alien to the Christian faith, for one of the most obvious ways in which
Byzantines of this period defined themselves was by their religious affiliation. They
considered themselves were not only Christians but the only true orthodox believers;
in effect, God's Chosen People22.
Herein lies the significance of the curse of the 318 Fathers of the Church. Leaving
aside the interesting question of the traditional number of the Fathers present at the

20. P. Gautier, Le diataxis de Michel Attlaiate, REB 39 (1981), 4-143; 32-33. For the identification of
the individual curses, see Saradi, Cursing, 504 (God); 507 (trembling of Cain, cf. Gen. 4,8; leprosy of
Gehazi); 509 (identification with crucifiers of Christ). For the Judas curse, see Saradi, Cursing, 508 and H.
Martin, The Judas Iscariot curse, American Journal of Philology 37 (1916), 434-51.
21. See Morris, Monks and laymen, 123-8.
22. For short discussions of the nature of Byzantine orthodoxy and the emergence of the concept of
the Byzantines as God's Chosen People, see Hélène. Ahrweiler, L'idéologie politique de l'empire byzantin,
Paris 1975, 145 and for further literature, J. F. Haldon, Byzantium in the seventh century. The transformation
of a culture, Cambridge 1990, 362.
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Council in 325, we can remind ourselves of the significance of this Council by referring
to the way in which it is described in a contemporary text, the Synodikon Vetus, dated
to the end of the 9th century:
"[It] attached the name consubstantial to the Holy Trinity, fixed the time of the
divine and mystical Passover and set forth the divinely inspired teaching of the Creed
against all heretics, Arius, Sabellius, Photinus, Paul of Samosata, Manes, Valentinus,
Marcion and their followers"23.
This council then, provided the template by which orthodoxy was to be measured,
a template which has outlasted the Byzantine Empire itself and which was certainly
adhered to with great rigour in the medieval period. So to receive the curse of the
Fathers of Nicaea, was, in effect, to be excluded from the ranks of orthodox Christians
in a very complete way and the consequences of exclusion were very severe both for
the individual cast out, and, significantly, for his kin.
What was, or was not permitted by the Councils of the Church was, in fact, the
bedrock of the belief-system of the Byzantine faithful and the teachings promulgated
by these gatherings were spread in numerous ways. The councils themselves were
commemorated liturgically as early as 518. By the tenth century, the Menologion of
Basil contained four conciliar commemorations: Nicaea I on 29th May; Chalcedon on
16th July; the Fifth Ecumenical Council on 25th July and Nicaea II on 12th October24.
According to the author of the Life of St. Stephen the Younger, Stephen the Deacon,
writing in the early ninth century and describing the decorations of the vault of the
Milion in Constantinople, the six ecumenical councils were represented and they were
exposed to the gaze of all, proclaiming the orthodox faith to the peasants, to strangers
and to the inhabitants of the area25.
Some doubts have recently been expressed about the authenticity of this account
(the decoration's destruction was imputed to the iconoclast Emperor Constantine V),
but what in interesting in the present context is the view expressed by Stephen the
Deacon that it was the teaching of the ecumenical councils which established the faith26.

23. The Synodikon Vetus.Text, translation and notes, ed. J. Duffy and J. Parker (CFHB 15)
Washington DC 1979, xiv (for dating), 29. The establishment of the traditional number attending the council
is discussed by M. Aubineau, Les 318 serviteurs d'Abraham et le nombre des Pères au concile de Nicée
(325), Revue d'Histoire Ecclésiastique 61 (1966), 5-43.
24. C. Walter, L'iconographie des conciles dans la tradition byzantine, Paris 1970, 157; 159.
25. Marie-France Auzépy, La vie d'Etienne le Jeune par Etienne le Diacre, Aldershot 1997, 166 (Grk.
text), 265 (Fr. text). See also S. Salaville, L'iconographie des 'Sept conciles oecuméniques', Échos d'Orient
25(1926) 144-176; 144.
26. See Auzépy, La vie d'Etienne le Jeune, 265 and nn. 410, 411.
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As late as the twelfth century, Byzantine views about the significance of Church Councils
and their professions of faith were expressed in the mosaic decoration of the apse of
the Crusader Church of the Nativity at Bethlehem27. The communion of the orthodox
was thus expressed both horizontally amongst contemporary Byzantine Christians and
vertically as they looked back for guidance to the fathers of the early councils. Thus to
be subject to the curse of the most famous of those fathers was, in effect, to be branded
heretical and intolerable and to be expelled from this eternal community of right
believers28.
So much for exclusion. But the maledictions also imply inclusion in a group which
was clearly viewed as thoroughly alien to Christians. It is well known, of course, that
anti-Semitism was deeply ingrained in Byzantine culture and other papers in this
collection deal further with this subject, but it is important to note the appearance in
this diplomatic context of two important anti-Jewish topoi. Firstly, the Jews were the
crucifiers of Christ; any transgressor of the document is placed amongst them in a very
real and personal context, for it is as though he himself has joined in the urging of the
Jews to Crucify the Son of God The second topos is that of Judas the betrayer who
subsequently died the shameful death of the suicide29.
As Peter Brown long ago pointed out, after the sixth century, when Byzantine
society regarded itself as totally Christian and when the sorcery associated with the
pagan gods had, it was thought, finally been eradicated, there was only one possible
outsider in a Christian world - the Jew30. Anti-Semitic polemic was, of course, particularly rampant in the 7th century, when, rightly or wrongly, the Jews were accused of
being party to the Persian and Muslim conquests in the Byzantine East31. Efforts
continued to eradicate the anomaly of Judaism and, on a more practical level, to stamp
out Judaizing tendencies. The Canons of the Council in Trullo (691-692), for example,

27. Salaville, L'iconographie, 155 and for a detailed description, J. Folda, The art of the Crusaders in
the Holy Land, 1098-1187, Cambridge 1995, 347-64.
28. See Walter, L'iconographie, 159.
29. See G. Dagron - V. Déroche, Juifs et Chrétiens dans l'orient du Vile siècle, Travaux et Mémoires
11 (1991), 17-248 and V. Déroche, La polémique anti-Judaïque au Vie -Vile siècles. Un mémento inédit,
les Képhalaia, loc. cit., 275-311.
30. P. Brown, Sorcery, demons and the rise of Christianity, in M. Douglas, ed., Witchcraft:
Confessions and accusations, London/New York/Sydney/Toronto/We!lington 1970, 17-45; 35.
31. For the prevalence of polemic in the 7th century and its particular focus on "deviants" (heretics,
dualists, pagans, Jews and Muslims) as "stereotypes of the bad guy", see Averil Cameron, Texts as weapons:
polemic in the Byzantine dark ages, in Literacy and power in the ancient world, ed. A. K. Bowman - G.
Woolf, Cambridge 1994, 198-215: 211. Dagron - Déroche, Juifs et Chrétiens, 22-26 for the identification
of the Jews as subversives in the 7th century.

320

ROSEMARY MORRIS

were concerned not so much with real Jews as with Judaizing Armenians who ate
unleavened bread and who ordained their clergy from priestly families and there were
clear attempts in the 8th and 9th centuries to stamp out Christian sects which were
perceived to have retained Jewish customs: the Montanists (persecuted by Leo III) and
the Quartodecimans, numbering amongst themselves (according to the hostile propaganda preserved in the Chronicle of Theophanes continuatus) the family of Michael
II. They are glimpsed in the Homily celebrating the rededication of the portrayal of the
Virgin in the Apse of Haghia Sophia delivered by the Patriarch Photios on 29th March
867, when a group of them, newly repenting of their errors, attended the ceremony32.
The object of a great deal of Byzantine polemic was thus not only to refute the
arguments of the Jews on an intellectual level, but also to eradicate any kind of friendly
relations between Christians and Jews; neighbourly associations such as joining in each
others' feasts and festivals and even, on occasion, attending the synagogue33. In the
atmosphere of exclusivity encouraged by the Church, to be numbered amongst the
Jews was to risk complete isolation from the community of Christians, and thus to place
oneself at increased risk of diabolic temptation. It was a form of spiritual suicide34.
But there was a further association that Byzantines had been trained to make
from the 8th century onwards: that of the identification of the crucifiers with the
tramplers of the Cross, of the Jews with the Iconoclasts. This was not primarily because
the iconoclasts were thought to have been influenced by the Jewish abhorrence of the
misuse of images, but because the very development of the theology of the image was
part and parcel of the process of breaking with the Jewish past. The iconoclasts could
thus be described as ioudaiophrones because they, too, made great use of the Old
Testament in their arguments35. Nowhere is the equation Jew = Iconoclast more
obvious than in the illustrations to the marginal psalters of the late 9th century. In a
well-known illustration of fol. 67r in the Khludov Psalter, for example, the Crucifixion
of Christ (the responsibility of the Jews) is juxtaposed with the whitewashing of the
images (the responsibility of the iconoclasts)36. By the beginning of the 9th century,
anti-Jewish polemic was inextricably linked with anti-iconoclast argument and the

32. G. Dagron, Judaïser, Travaux et Mémoires 11 (1991), 359-380; 365, 367.
33. Dagron, Judaïser, 364.
34. Dagron, Judaïser, 375.
35. Dagron, Judaïser, 367-368.
36. K. Corrigan, Visual polemics in the ninth-century Byzantine psalters, Cambridge 1992, c.3 for the
polemic against the Jews; 59-60 for its relation with the defence of the images; 46 (and fig. 42) for fol. 67r of
the Khludov Psalter. See also the recent work of L Brubaker, Vision and meaning in ninth-century Byzantium,
Cambridge 1999, for further discussion of visual expressions of anti-Jewish and iconodule polemic.
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Triumph of Orthodoxy in 843 surely gave a new impetus to this approach. Thus curses
such as of being numbered amongst the Crucifiers of Christ or considered alien to the
faith of Christians, expelled the sufferer out of the community of Christians and into
that of the old enemy of the Jews, and that of the more recent Judaizing foe, the
Iconoclasts.
The evidence from penal clauses indicates, then, that inclusion or exclusion in the
Byzantine group was mainly phrased in terms of religious orientation. Though this would
be quite understandable in monastic circles, it is also found amongst the laity. And this
was not simply because the drafters of these documents were all clerics. The scribe of
Lavra 13 (1008-9), for example, was George, nephew of the Bishop of Hierissos who
may have been a cleric; in the same year Lavra 14 was written by Christopher, nephew
of the tourmarch and spatharokandidatos Nicholas; there is no reason to suppose that
he was37. So what we are dealing with are phrases familiar to both lay and clerical
notaries; phrases which, by the 10th century, were part of the common linguistic
currency of the drafters of documents and widely, though not universally, used.
But penal clauses also reveal that Byzantines could be defined in a secular sense,
too. They were those who were subject to, and protected by, the law. As well as the
threat of dire spiritual sanctions, transgression of the conditions laid down in legal
documents could mean an immediate and painful secular punishment; not being heard
in the appropriate civil court (in other words being deemed to have no defence) and,
in addition, being subject to monetary fines imposed by the fise38. In this context, the
punishments were ultimately meted out by the emperor, but he, after all, as God's
vice-gerent on earth could be seen to be applying the first, temporal phase of an
exclusion from the Christian community which would afterwards become permanent.
Two overlapping jurisdictions came together in these penal clauses; one the imperial
and one the higher spiritual jurisdiction which would expel the miscreant from the
company of his fellow orthodox Christians and deny him the intercession of the Saints
and the Fathers at the most fearful court of all, the Last Judgement.
It is, of course, far easier to demonstrate the significance of the curse clauses of
the tenth and eleventh centuries than to establish their origins. How, when and why
did they make their first appearance in documents? How did this come about? These
are the questions which, as yet, have not been fully addressed. In a sense, any suggested
answers will forever remain provisional, for we lack the runs of documents which
would enable us to pinpoint the period at which any particular one of these clauses was

37. Actes de Lavra, 1, nos. 13 (1008-1009), 11.22-23 and 14 (1008), 11. 30-31.
38. See, for example, Actes de Lavra, 1, no. 10 (993), 11. 37-8; no. 12 (996), 1. 21; no. 13 (1008-1009),
11.19-22; no. 15 (1010), 11.19-20.
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introduced. But there are enough clues to indicate that this kind of phraseology was
not confined to diplomatic and that we are dealing with the processes of the transmission from oral to written expression and vice versa.
On a basic level, the Old and New Testament references implicit in many of the
curses (such as references to the Jews as crucifiers, to the rôle of Judas, to Ananias and
Saphira, to the trembling of Cain and to the leprosy of Gehazi, for example) would
have become very familiar from the Biblical readings of the liturgy. As Lester K. Little
pertinently pointed out, Biblical knowledge, particularly of monks and clerics was
basically moderated through their liturgical experience and this would account for the
frequent use of such phrases in the Athonite documents39. Incessant repetition was
surely the key to transmission here40. Recent work on Byzantine teaching aids has also
emphasised the importance of short accounts of church councils (which could easily be
memorised and passed on orally), erotapokriseis and treatises against Jews and heretics
all of which, though originally written, could have passed into oral memory and back
again into a different type of written form41.
Two examples from the Justinianic period demonstrate this kind of oral and
written interconnexion. The famous (and perplexing) Dialogue concerning Kalopodios
recorded between the Green Circus faction and the Emperor Justinian's herald {mandator), contains accusations by the mandator that the Greens are like Jews, Samaritans
and Manicheans. He also warns that // anyone denies that our Lord the Emperor is
orthodox, let him be anathema as Judas42. Alan Cameron has commented that the
mandator's accusations.... are restricted to the meaningless smears of everyday abuse43.
If he is right, it was a commonplace by Justinian's time for the lay mob to identify
outsiders as unorthodox heretics or Jews. A second set of examples is provided from
legal material contained in the Justinianic corpus. Novel 8 (535) declares that local
magistrates should respect the imperial regulations for the conduct of their office or
risk the adverse judgement of God, the fate of Judas, the leprosy of Gehazi and the

39. Little, Benedictine maledictions, 72 and note his citation of the comment of John Chrysostom
that all benedictions and maledictions were essentially prophecies about what would happen to their
subjects, a remark that, if anything, emphasises the Biblical context of their language.
40. Martin, Judas Iscariot curse, 448, points out that as language formal and sacred tends by
repetition to become informal and familiar, it is a natural process that juristic and ritualistic formulae should
be taken from their original sphere and occasionally devoted to more common purposes.
41. J. Munitiz, Catechetical teaching-aids in Byzantium, in Kathegetria. Essays presented to Joan
Hussey for her 80th birthday, Camberley 1988, 69-83.
42. See Alan Cameron, Circus factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium, Oxford 1976,
Appendix C for an English translation of this controversial text, espec. 319, 320.
43. Cameron, Circus factions, 322.
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trembling of Cain as well as the punishment of the law44. Other legislation mentions
more generalised curses contained in the Holy Books. On the face of it, these two
examples seem very disparate. But there is a possible linguistic source for both the
popular abuse of the Hippodrome and the Christianized cursing of the law books: the
anathema.
Formal anathemata were first used as a form of ecclesiastical discipline at the
Council of Elmira in 305 and are found at the end of accounts of the proceedings of
church councils held in the East as early as Constantinople II (553). The record of the
canons of the Council of Constantinople IV (869-70) ended with a series of anathe
mata against those who preach these things [ which have been condemned] and are the
enemies of true religion45. Anathemata certainly found their way into public liturgies
and the Justinianic examples would suggest that their language had already begun to
be used in other contexts by the sixth century46.
The curse of being cast out of the community of the Christians is, in fact, very
similar in its effect to the process of the mikros aphorismos, a spiritual penalty by
which a sinner was banned for a time from partaking of the Eucharist and even from
attending Church. The megas aphorismos, or excommunication, by which a sinner was
denied all association with the faithful, was itself akin to the anathema47. Indeed,
anathema itself has been defined as that which has been set aside, or accursed48. The
katarai that we find in the documents are lower on the scale of spiritual sanctions
than an anathema, but the language in which they are couched is very similar. It is
very likely, then, that many of the curses with which we are concerned began their
lives in ecclesiastical contexts: the condemnation of heresy or unorthodox behaviour
and the punishment of spiritual misdemeanours. But these context had both written
and oral manifestations. That which was written in the acts of church councils was
afterwards read or declaimed to audiences of both churchmen and laymen as part of
the liturgy and the language which had been used to anathematize the enemies of the

44. Saradi, Cursing, 444-445.
45. See Decrees of the Ecumenical Councils, ed Ν. P. Tanner SJ, 2 vols. London and Washington
DC 1990, I, 162. For the early history of the anathema as a form of ecclesiastical discipline and for its
relationship with excommunication, R. E. Reynolds, Rites of separation and reconciliation in the Early
Middle Ages, in Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale, Spoleto 1987, 405-437 and Little,
Benedictine maledictions, 31-33.
46. See for example, J. Gouillard, Le Synodikon de l'Orthodoxie, édition et commentaire, Travaux
et Mémoires 2 (1967), 1-316.
47. See A. Catoire, Nature, auteur et formule des peines ecclésiastiques d'après les grecs et les latins,
Échos d'Orient 12 (1909), 265-271. See espec. 269-270 for the implications of being anathematized.
48. Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan et al., 3 vols., New York - Oxford 1991, 89.
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Church became also part of the vocabulary of the spiritual punishment of lesser
offenders. Thus certain figures of speech became common to both oral and written
expression.
By the 10th and 11th centuries, then, many of these phrases which had become
a familiar part of Byzantine oral culture had long found their way, especially -though
not exclusively- through the agency of clerical scribes, back into the written medium.
They are to be found in a variety of contexts: from such public documents as the oath
that the Empress Eudocia was forced to take swearing that she would not undertake a
second marriage should her husband (Constantine X Doukas, 1059-1067) die before
her, which was enforced by very many fearsome curses49, to formularies and the curse
clauses in private documents such as sales, gifts, bequests and typika, where the parties
concerned both re-affirmed their own identities and made clear what they considered
alien50. This process of assimilation had been going on for centuries, but it was
undoubtedly strengthened by developments in the period immediately before the
emergence of the most elaborate of the curse clauses.
For emphasis on Orthodoxy, in which anti-Semitic and iconodule sentiments
were clearly linked, and the expression of that orthodoxy by means of the councils of
the church was particularly evident in the late 9th century. The sermons of the period
frequently emphasise these themes51. The Homilies of the Emperor Leo VI, for example,
contain frequent derogatory references to the Jews and their role in the Crucifixion52;
the so-called Anonymous Author of the Theognosia writing at the very end of the 9th
century (or the beginning of the 10th) wrote a dissertation against the Jews, as well as
the anti-Semitic material in the Theognosia which has survived incorporated into the
11th-century Panoplia Dogmatica of Euthymios Zygadenos53. The Patriarch Photios,
writing to the Metropolitan Michael of Mytilene in 870 warned that the main enemies
of the Faith were the Jews and the only answer to this threat was their separation from

49. N. Okonomidès, Le serment de l'imperatrice Eudocie, REB 21 (1963), 101-128, see 107.
50. Saradi, Cursing, 446-54.
51. I am most grateful to Dr. Mary Cunningham for sharing with me her expertise on the subject of
Byzantine sermons and for allowing me to see a recent unpublished paper on anti-Jewish invective in
Byzantine homiletics. See Mary B. Cunningham and P. Allen (eds.), Preacher and audience. Studies in early
Christian and Byzantine homiletics, Leiden - Boston - Cologne 1998 for an introduction to the subject,
particularly Theodora Antonopoulou, Homiletic activity in Constantinople around 900, 317-348.
52. Theodora Antonopoulou, The Homilies of the Emperor Leo VI, Leiden - New York - Cologne
1997, 193, 198, 204.
53. Anonymi auctoris Theognosiae (saec.IX/X) Dissertatio contra Iudaeos, éd. M. H Ostens,
Turnhout - Louvain 1986). For Zygadenos, rather than the more familiar Zygabenos, see Hostens op.
cit., xxii, nn.1-2.
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the polity of the Christians5*1 .He emphasised in his sermons the danger posed by both
Jews and heretics, both groups which were considered outside the community of
Christians55. In his letter of guidance to the newly converted Bulgar Tsar, Boris-Michael,
he emphasised the importance of the teachings of the Councils and Synods of the
Church in combating the old errors of the Jews and the Greeks56.
In the atmosphere of religious conformism engendered by the iconodule triumph
of 843 and the efforts of the emperors of the late 9th century to tackle the challenge
of Judaism —the forced conversions of the period and the mission to the Jewish
Khazars can both be seen as aspects of this policy— it is hardly surprising that rhetoric
on these themes found its way into all kinds of contexts including the curse clauses in
private documents57. It is from the evidence of this kind of intertextuality that we can
see exactly how all-pervasive the persistent themes of Byzantine intellectual rhetoric
had become. They filtered down from the elaborate discourse of court-based clerics,
through public sermons and took their place amidst other catch phrases of an earlier
period. Thus the changing proportion of curse phrases of a Biblical, anti-Semitic or
pro-conciliar type at any given period was related to the rhetorical emphases of the
previous generation.
But there is a social as well as a cultural context to be established for curse clauses.
Their increasing number or complexity cannot, however, be taken to imply any lack
of confidence in secular authority. Unlike the Early Medieval West where, it has been
suggested, the growth of curses containing spiritual sanctions in the 8th and 9th centuries
marked a disintegration of lay power over wide areas, the same cannot be argued for
Byzantium58. Here, as we have seen, two jurisdictions were interconnected: the secular
sanction of the Emperor, vested in the lay courts which could punish and exclude on

54. D. S. White, Patriarch Photios of Constantinople. His life, scholarly contribution and
correspondence together with a translation of fifty-two of his letters, Brookline, Mass. 1981, Letter 19.
55. The Homilies of Photios, Patriarch of Constantinople, Eng. trans. Introduction and Commentary,
C. Mango, Cambridge Mass., 1958, espec. Homilies I and Vili.
56. D. S. White and J. R. Berrigan Jr., The patriarch and the prince, Brookline, Mass. 1982, 42.
57. For the key documents and discussion, see Marie-France Auzépy, M. Kaplan, Β. Martin-Hisard,
La chrétienté orientale du début du Vile siècle au milieu du Xle siècle: Textes et documents, Paris 1996, 105
(attempts by Basil I to convert the Jews); 106 (Leo VI's sanctions against Jewish converts to Christianity
returning to their old faith); D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth, London 1971, 176-177 (mission
to the Khazars).
58. Little, Benedictine maledictions, 50, demonstrates that the formulae for the clamores which
contain monastic curses came from the western and central areas of the old Carolingian Empire, those that
were worst hit by the Viking invasions and devoid of political authority in the 9th century. He thus sees
them as representing the powerless and poor supplicating God.
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his behalf, was cited alongside the spiritual sanctions of religious curses. There was
certainly no lack of imperial control in the provinces in the 10th and 11th centuries
when a wide variety of curses and sanctions can be found in documents and the
argument that their proliferation in the last centuries of the Empire testifies to the
weakness of its central authority should be treated with extreme caution. It may simply
have been a matter of the formulae in which notaries were trained and the effects of
the dissemination of fashionable rhetorical themes and styles rather than a reflection of
an all-pervasive malaise59.
The curse clauses of the 10th and 11th centuries do, however, reveal something
of the pressures to conform which weighed heavily on Byzantines of the period. To
numbered amongst the Jews was to be considered a non-Christian in communities
that defined themselves in terms of their Christianity. To be subject to the curses of the
Fathers of the Church, the saints, Christ or God Himself was to be deprived of the
most powerful of intercessors on the Day of Judgement. And to be placed under the
megas aphorismos meant that one was separated from our Eternal God and Creator
and accursed. The instructions for the treatment of such persons were quite clear. In
life, let no-one administer to them the things of the Church..let no-one eat, drink,
work or have association with them. After death, let no-one give them burial, on pain
of being in the same state of excommunication with them60. It was this kind of
complete exclusion from human company in the present and of condemnation to the
torment of an incorruptible body and an unquiet soul after death that was implied in
the phrase let him be considered alien to the faith of the Christians. To be cursed was
thus to suffer the ultimate exclusion: the loss of any prospect of Salvation.

59. pace Saradi, Cursing, 531.
60. See Catoire, Peines ecclésiastiques, 269-270 for a 17th-c. account of the anathema and for folktales telling of the desperate attempts of families to ensure release from the punishment which would allow
for the Christian burial and final corruption of the body of a relative who had died while subject to the
penalty of megas aphorismos.
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ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ, ΓΑΩΣΣΑΙ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Σε κάθε κοινωνία και εποχή οι διάφορες ομάδες συνυπάρχουν στη βάση μιας
ισορροπίας που προκύπτει από τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, τις κυρίαρ
χες κοινωνικοπολιτικές σχέσεις και το βάρος της παράδοσης. Όλοι μαζί αυτοί οι πα
ράγοντες τείνουν σε μορφές ομογενοποίησης των ομάδων και στην εξασφάλιση της
συνοχής του κοινωνικού σχηματισμού. Δημιουργούν ωστόσο μ' αυτές τις ίδιες διαδι
κασίες και μορφές πολλαπλών διακρίσεων, χωρίς συνήθως να διακινδυνεύει η επι
διωκόμενη συνοχή. Στις διακρίσεις αυτές κατά εποχή είναι δύσκολο να εντοπιστεί το
μερίδιο του παράγοντα ή των παραγόντων που τις προκάλεσαν. Αυτό συμβαίνει γιατί
τόσο οι μηχανισμοί ομογενοποίησης όσο και εκείνοι των διακρίσεων είναι σχεδόν
πάντα διαφορετικοί. Έτσι π.χ. οι Κυμαίοι για τους αρχαίους Αθηναίους ή οι υπανά
πτυκτοι Καππαδόκες για τους Βυζαντινούς της Κωνσταντινούπολης διακρίνονταν ως
ομάδα για διαφορετικούς ιστορικούς λόγους1. Για ποιους βέβαια συγκεκριμένους λό
γους αυτές οι ομάδες θεωρήθηκαν διαφορετικές και με ποιες διαδικασίες προέκυψαν
οι σύστοιχες διακρίσεις αποτελούν συχνά δυσεπίλυτα ζητήματα για την έρευνα. Όπως
εξάλλου σύνθετο και περίπλοκο θέμα είναι κι εκείνο που σχετίζεται με τον κάθε λο
γής ξένο {αλλότριος), τις στάσεις και τα στερεότυπα που συνοδεύουν συμπεριφορές
απέναντι του κατά εποχές2.

1. Λέοντος Διακόνου Ιστορίαι, Βόννη 1828, 35 {Τρωγλοδΰται το έθνος ιό πρόσθεν κατωνομάζετο,
Γφ εν τρώγλαις καί χηραμοΐς καί λαβυρίνθοις, ώσανε'ι φωλεοίς καί ύπιωγαϊς, ύποδύεσθαι...), επίσης Α.
Pertusi, Constantino Porfirogenito De Thematibus, Βατικανό 1952, 66. Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης ιούς
στη ρωμαϊκή εποχή έχει σχολιαστεί, σε αντίθεση με την περίοδο μετά τον 4ο αι., στη σύγχρονη βιβλιο
γραφία, βλ. Ρ. Brown, Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας 150- 750μ.Χ., Αθήνα 1998, 47 και 100.
2. Mansi XIII, 277: ημείς γαρ παρά τών αλλότριων ού δεχόμεθα τάς αποδείξεις της καθ' ημάς πίστεως
(787). Γενικά βλ. Hélène Ahrweiler, Citoyens et étrangers dans l'Empire romain d'Orient, La Nozione di
Romano tra cittadinanza e Universalità. Da Roma alla Terza Roma, II, Νάπολη 1984, 343-50' η ίδια, L'image
de l'Autre et les mécanismes de l'Alterité, XVIe Congrès international des Sciences historiques, Stuttgart 258/1-9-1985, Rapports, Ι, Στουτγάρδη 1985, 60-66' η ίδια, Byzantine Concepts of the Foreigner: The Case of
the Nomads, Studies on Internal Diaspora of the Byzantine Empire, εκδ. Hélène Ahrweiler - Angeliki Laiou,
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Οι παραπάνω διακρίσεις που υπαινιχθήκαμε αναδεικνύουν αποκλειστικά τοπικές
διαφοροποιήσεις. Κι είναι προφανές ότι με τη γειτνίαση και τις προστριβές, που δημι
ουργούνται ανάμεσα σε όμορους πληθυσμούς, θα μπορούσαν να εξηγηθούν κι άλλες
παρόμοιες3. Μαζί μ' αυτές ωστόσο, όπως και μ' εκείνες που διακρίνουν ορεινούς-πεδινούς πληθυσμούς, κατοίκους του αγροτικού-αστικού χώρου κ.ά., σε κάθε κοινωνία
εντοπίζουμε κι άλλες ανάμεσα σε κοινωνικά στρώματα, σε αντίπαλες θρησκευτικές ή
τέλος σε φυλετικές ομάδες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας. Στην οριζόντια αυτή
κοινωνική κατάτμηση οι διακρίσεις παραπέμπουν συχνότερα σε ιδεολογικά και πολι
τικά κριτήρια ή σε ένα μίγμα παρόμοιων κριτηρίων.
Στην ανακοίνωση αυτή θα ασχοληθούμε μ' αυτές τις τελευταίες διακρίσεις, κοι
νωνικού παρά τοπικού χαρακτήρα, σ' αυτές που παραπέμπουν στην εθνική ταυτότητα
—αν και ο όρος δεν πρέπει να νοηθεί με το σημερινό περιεχόμενο— και που συχνά
ταυτίζονται με μια ορισμένη φυλετική ή κοινωνική ομάδα. Ειδικότερα, από τις διάφο
ρες όψεις του φαινομένου των διακρίσεων θα αναλύσουμε αυτές που μπορούν να
συμβάλουν στην αναζήτηση μιας ερμηνευτικής πρότασης για τις στάσεις επιείκειας και
ανοχής ή κολασμού και καταστολής, από την πλευρά της πολιτικής και εκκλησιαστι
κής εξουσίας. Συνεπώς στο θέμα μας εντάσσονται οι διακρίσεις που προκλήθηκαν ή
απασχόλησαν τις πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές, ενώ οι συλλογικές νοοτροπίες
που διαμορφώθηκαν στη βάση αυτών των κυρίαρχων διακρίσεων θα μείνουν αναγκα
στικά αδιερεύνητες. Έτσι, θα επιμείνουμε όχι τόσο στην εξαντλητική παράθεση των
σχετικών χωρίων για την κάθε εθνική ομάδα όσο στην αναζήτηση των λόγων και των
μηχανισμών, που συνέβαλαν στη διάκριση από μέρους της βυζαντινής εξουσίας των
συγκεκριμένων ομάδων, καθώς και των μέτρων και πρακτικών που εφαρμόστηκαν.
Χρειάζεται επίσης να σημειώσουμε εισαγωγικά πως η συγκυριακή όξυνση των κοι
νωνικών σχέσεων καθιστά την απόπειρα για την περιοδολόγηση του φαινομένου των
διακρίσεων δυσχερή και συνεπώς ένα από τα ζητούμενα παρόμοιων ερευνών. Αρχίζο
ντας λοιπόν με τη διερεύνηση αυτού του ζητουμένου, δηλαδή την επισήμανση κάποιων
μεγάλων και ευδιάκριτων τομών στο θέμα των εθνικών διακρίσεων, μπορούμε να ισχυ-

Ουάσινγκτον 1997, 1-15' G. Dagron, Ceux d'en face. Les peuples étrangers dans les traités militaires
byzantins, Travaux et Mémoires 10 (1987), 207-232· Λ. Μαυρομμάτης, Σημειώσεις για mv εικόνα του άλλου
στο Βυζάνπο, Σύμμεικτα 10 (1996), 235-239. Για τις επιστημολογικές αφετηρίες, βλ. Br. Geremek, L'image
de l'autre: le marginal, XVIe Congrès international des Sciences historiques, 67 κ.ε. Επίσης το λήμμα
«ethnology» στο The Oxford Dictionary of Byzantium, 2, 1991, όπου και βιβλιογραφία.
3. Ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα μας δίνει ο Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψις Ιστοριών, Βόννη 1839,
473, με όσα διηγείται όπ είπε ο πατρίκιος Ευστάθιος Δαφνομήλης, άρχοντας Αχρίδας, προς τους Βουλγά
ρους του Ιβάτζη μετά τις νίκες του Βασίλειου Β': ουδεμία τις προαπέκειτό μοι απέχθεια προς τον ύμέτερον
δυνάστην,... ακριβώς είδότες ώς Βούλγαρος μεν αυτός 'Ρωμαίος δ' έγώ, και 'Ρωμαίος ού τών επί Θρφκης
και Μακεδονίας οίκούντων, αλλ' εκ της μικρός 'Ασίας, ήτις όσον απέχει υμών, ϊσασιν ο'ι γινώσκοντες.
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ριστούμε με βεβαιότητα πως μία από αυτές τοποθετείται τον 11ο αιώνα. Πρόκειται για την
τομή που έχει προταθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία γενικότερα και που συμπίπτει με
μεγάλες πολιτικοκοινωνικές και ιδεολογικές αλλαγές σε διάφορους τομείς της βυζαντι
νής κοινωνίας4. Ειδικότερα για το θέμα μας οι βασικότερες μεταβολές που μπορούν να
εξηγήσουν την ανακάλυψη του πλήθους από τους βυζαντινούς συγγραφείς διαφοροποι
ημένου κατά φυλές και έθνη είναι από το ένα μέρος η ισχυροποίηση του πολιτικού γέ
νους εις βάρος των στρατιωτικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο χώρο της πολιτικής και
της ιδεολογίας, και από το άλλο η κοινωνική άνοδος νέων στρωμάτων στον κρατικό μη
χανισμό. Η ανάγκη επίσης που προέκυψε για τον προσεταιρισμό των πολιτών (το δημοτικόν, ή αγορά) προς όφελος καθεμιάς από τις παραπάνω ομάδες, σ' όλη τη διάρκεια του
11ου αι. ως την άνοδο στο θρόνο του Αλέξιου Κομνηνού, φαίνεται πως λειτούργησε
προς την ίδια κατεύθυνση. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται όχι μόνο στην πρωτεύ
ουσα, όπου οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί γύρω από το παλάτι προσλαμβάνουν οξύτατες
μορφές, αλλά και στην επαρχία Εδώ η μεταβολή στο σύστημα της συλλογής των φόρων
(εκχώρηση προσόδων και γαιών που ανήκαν στο κράτος) όξυνε τις κοινωνικές διαφο
ρές και προκάλεσε μια μετατόπιση του κέντρου εξουσίας. Η προστασία του αγροτικού
πληθυσμού, που αυτή την εποχή μειώνεται σημαντικά, ασκείται τώρα όχι απευθείας από
την Κωνσταντινούπολη αλλά από μεγάλους γαιοκτήμονες και τοπικούς άρχοντες που
ενεργοποιούν και συσπειρώνουν τις παλαιές τοπικές δυνάμεις (rò κοινόν)5.
Για το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας ο 11ος αι. είναι πράγματι μια ιδιαίτερη το
μή για πολλούς λόγους. Η ενοποίηση ολόκληρου του χώρου της βαλκανικής χερσο
νήσου στην περίοδο του Βασιλείου Β ', για άλλη μια φορά μετά από μεγάλο χρονικό
διάστημα, η μετατόπιση του οικονομικού κέντρου από τη Μ. Ασία στο δυτικό τμήμα6

4. Hélène Ahrweiler, Recherches sur la société byzantine au Xle siècle: Nouvelles hiérarchies et
nouvelles solidarités, Travaux et Mémoires 6 (1976), 99-124' P. Lemerle, Cinq études sur le Xle siècle
byzantin, Παρίσι 1977' Al. Kazhdan - Ann Wharton Epstein, Change in the Byzantine Culture in the
Eleventh and Twelfth Centuries, Μπέρκλεϊ 1994, 167 κ.ε. (ελληνική μετάφραση: Αλλαγές στον βυζαντινό
πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αιώνα, Αθήνα 1997).
5. Βλ. P. Charanis, Town and Country in the Byzantine Possessions of the Balkan Peninsula during
the Later Period of the Empire, Aspects of the Balkans: Continuity and Change, εκδ. Η. Birnbaum - Sp.
Vryonis Jr., The Hague Mouton 1972, 126 κ.ε.· Ahrweiler, Recherches sur la société byzantine au Xle siècle,
106 κ.ε. όπου και πηγές και 118 για τις δωρεές κάστρων ως μέτρο αυτοπροστασίας παρά ως ένδειξη φεου
δαρχικών σχέσεων παραγωγής' Ν.· Oikonomidès, L'évolution de l'organisation administrative de l'empire
byzantin au Xle siècle (1025-1118), Travaux et Mémoires 6 (1976), 137' Ν. Σβορώνος, H βυζαντινή επαρ
χία. Πέντε μαθήματα, Αθήνα 1991, 77 κ.ε.
6. G. Dagron, Minorités ethniques et religieuses dans l'Orient byzantin à la fin du Xe et au Xle siècle:
L'immigration syrienne, Travaux et Mémoires 6 (1976), 215' Ν. Σβορώνος, H σημασία της ίδρυσης του
Αγίου Όρους για την ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου, Δελτίο Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γε
νικής Παιδείας 6 (1984), κυρίως 39 κ.ε.
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και η απειλή αρχικά επίδοξων διεκδικητών του θρόνου [Γεώργιος Μανιακής (1043),
Λέων Τορνίκιος (1047)] και αργότερα η διείσδυση σ' αυτή των Νορμανδών διά της
Εγνατίας, μαζί με άλλους παράγοντες που συνδέονται με τη δημιουργία φυγόκεντρων
δυνάμεων στο εσωτερικό μικρότερων περιφερειών, η εμφάνιση ακόμα για πρώτη φο
ρά σε μεγάλη έκταση ενός εναλλακτικού θρησκευτικού-κοινωνικού λόγου από τους
αιρετικούς Βογόμιλους, η δημιουργία νέων κρατών (Βουλγαρία, Σερβία) στα βόρεια
και τέλος η αντιπαλότητα ανάμεσα στην Ήπειρο και στη Νίκαια μετά το 12047, όλα αυ
τά φαίνεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του δυτικού τμήματος της αυτοκρατο
ρίας, καθιστώντας ταυτόχρονα πιο πολύπλοκες τις κοινωνικές σχέσεις.
Ορισμένες πηγές μας δίνουν σαφείς μαρτυρίες για το φαινόμενο της όσμωσης βυ
ζαντινών και ξένων. Μια αποκαλυπτική μαρτυρία, από το χώρο της τέχνης, που εκφρά
ζει τη συνείδηση τους για τη διαφορετικότητα των λαών μέσα και έξω από τα σύνορα της
αυτοκρατορίας^, είναι η παράσταση της Πεντηκοστής, που συνδέεται με τη μετάδοση του
μηνύματος της ορθοδοξίας. Είναι ενδεικτικό ότι το πλήθος αρχίζει να απεικονίζεται από
τα μέσα του 9ου αι. αλλά όχι ακόμα διαφοροποιημένο κατά φυλές και έθνη (π.χ. Ψαλ
τήρι Chludov «ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΙΝ»)9. Αυτό συμβαίνει μόνο μετά τον 11ο
αι.10, οπότε αναγράφεται και η φράση [επιγραμμάτων ερμηνεία κατά τον Φώτιο) από την
Αποκάλυψη του Ιωάννη Λαοί, φυλαί, γλώσσαι11. Τα πολυάριθμα παραδείγματα της ίδιας

7. Αξίζει να υπομνήσουμε m σημασία που αποκτά ο όρος Δυτικοί (= κάτοικοι της Ηπείρου) σ' αυτή
την αντιπαλότητα, ιδιαίτερα όπως χρησιμοποιείται από τον Παχυμέρη: Α. Failler, Signification du terme
Dutikoi dans l'histoire de Pachymère, Actes du XVe Congrès international d'études Byzantines, Athènes sept. 1976, IV. Histoire, Communications, Αθήνα 1980, 114-120.
8. M. Garidis, La représentation des Nations dans la peinture post-Byzantine, Byzantion 39 (1969),
86-87.
9. Πράξεις Αποστόλων Β', 1 κ.ε.: Και εν τω συμπληροϋσθαι την ήμέραν της πεντηκοστής... καί
ώφθησαν αύτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ώσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ' ενα εκαστον αυτών, καί έπλήσθησαν
άπαντες Πνεύματος 'Αγίου, και ήρξαντο λαλεΐν έτέραις γλώσσαις καθώς το Πνεύμα έδίδου αύτοϊς άποφθέγγεσθαν Γρηγορίου Θεολόγου, Αόγος εις την Πεντηκοστήν, PC 36, 436: Πεντηκοστήν έορτάζομεν,
καί πνεύματος έπιδημίαν, και προθεσμίαν επαγγελίας, καί ελπίδος συμπλήρωσιν Α. Grabar, L'iconoclasme
byzantin. Dossier Archéologique, Παρίσι 1957, εικ. 156· ο ίδιος, Le schéma iconographique de la Pentecôte,
L'Art de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age, Recueil d'articles, Παρίσι 1968, I, 615-626' ο ίδιος, La
représentation des «Peuples» dans les images du Jugement Dernier en Europe Orientale, Byzantion 50
(1980), 186-197.
10. Garidis, La représentation des Nations, ό.π.
11. Κεφ. ε', 9: ...εκ πάσης φυλής καί γλώσσης καί λαού καί έθνους και ζ', 9" ία', 9* ιδ', 6. Βλ. επίσης
την περιγραφή της άγνωστης σε μας παράστασης της Πεντηκοστής στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην
Κωνσταντινούπολη από τον Νικόλαο Μεσαρίτη (1198-1203), G. Downey, Nicolaos Mesarites: Description
of the Church of the Holy Apostles at Constantinople, Transactions of the American Philosophical Society
N.S. 47/6 (Δεκ. 1957), 916: Δεύρο τοίνυν έλθέ σύν έμοί καί απίωμεν προς τον πρόναον... δρα μοι... πώς
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παράστασης στην ύστερη περίοδο και η συμπερίληψη των εθνών σε ευρύτερες, όπως
π. χ. στη Δευτέρα Παρουσία, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό νεωτερισμό με
πλούσιο ιστορικό περιεχόμενο.
Στο θρησκευτικό επίσης πεδίο μάς οδηγούν και ορισμένες γραπτές μαρτυρίες. Ο
Συμεών ο Νέος Θεολόγος (949-1022) κάνει ένα ενδιαφέροντα για το θέμα μας πα
ραλληλισμό: Καθάπερ yàp τα έθνη από της στολής, το δε πλείστον από της φωνής και
των λόγων επιγινώσκονται, ούτω δη και οϊ άγιοι γνωρίζονται μεν από της κοσμιότητος αυτών και του εύσχημου βαδίσματος και των άλλων τών έξωθεν, το δε γνώρισμα
μετά ακριβείας καί αληθείας το ίδιον αυτών ό λόγος ό γεννώμενος εξ αυτών παρίστησιν12. Το χωρίο του Συμεών είναι χρήσιμο όχι τόσο γιατί σχολιάζει κάποιες οφθαλ
μοφανείς διαφορές ανάμεσα στα έθνη που αποτελούν στη βυζαντινή, όπως και σε κά
θε μεσαιωνική κοινωνία, ένα μωσαϊκό —αυτές θα μπορούσαμε εύκολα να τις φαντα
στούμε— όσο γιατί τις συσχετίζει με τα εσωτερικευμένα διακριτικά γνωρίσματα του πι
στού χριστιανού. Πρόκειται για την εύσέβειαν, την έννοια που συμπυκνώνει στη συ
γκεκριμένη κοινωνία τον πνευματικό προσανατολισμό, δηλαδή την ορθοδοξία, αλλά
και τον τρόπο με τον οποίο κάθε πιστός έχει καθήκον να αντιλαμβάνεται και να ορ
γανώνει την επίγεια ζωή του13.
Τα παραπάνω παραδείγματα —εικονικό το πρώτο, κειμενικό το δεύτερο— δεί
χνουν ότι το ζήτημα των διακρίσεων στο Βυζάντιο, όπως αυτές βιώνονται στην πολι
τική και στην ιδεολογική τους διάσταση από τα διάφορα φύλα/έθνη, χρωματίζεται

πάντες ό χριστώνυμος τού κυρίου λαός εκ παντός γένους καί ηλικίας πάσης καί αξιώματος προάγοντές σοι
λαμπαδοϋχοι καί προπομποί, ώς έκαστος έχει αξιώματος τε καί επαγγέλματος, καί κύκλω συν τω μεγάλφ
Παύλω τηνβασιλεύουσαν ώς άπα 'Ιερουσαλήμ μέχρι καί του Ιλλυρικού διατρέχοντος... καί προς τον άποστολικον τούτον πάλιν νεών κατά περιφέρειαν κυκλικήν καταλήγοντες. Το πιο ανεπτυγμένο γνωστό πα
ράδειγμα αναπαράστασης της Πεντηκοστής με 32 αντί 16 πρόσωπα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Μάρκου
Βενετίας ( 12ος αι.), βλ. 0. Demus, The Mosaics of San Marco in Venice I. The Eleventh and Twelfth Centuries,
II, Plates, Σικάγο - Λονδίνο 1984, 152 κ.ε. και εικ. 182-199. Βλ. και Άγιοι Ανάργυροι Καστοριάς, Πεντη
κοστή, Λαοί Φυλαί Γλώσσαι (11ος αι.), Στ. Πελεκανίδης, Καστοριά Ι. Βυζαντινοί Τοιχογραφίαι. Πίνακες,
Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 37β.
12. Syméon Le Nouveau Théologien. Traités théologiques et éthiques, Introduction, texte critique,
traduction et notes J. Darrouzès, Παρίσι 1967, 240. Μια πληροφορία για τους Αρμένιους σε σχέση με την
εξωτερική εμφάνιση-ενδυμασία και την κοινωνική τάξη, βλ. Ιωάννης Σκυλίτζης, Synopsis historiarum, I.
Thurn εκδ., Βερολίνο 1973, 413: ' Αλουσιάνος πατρίκιος καί στρατηγός Θεοδοσιουπόλεως, ό τού 'Ααρών
δεύτερος υίός,... πάντοθεν άπογνούς, στολήν λαβών 'Αρμενίων, και ώς τάχα θεράπων τού Θεοδωροκάνου
Βασιλείου... το χωρίο σχολιάζεται από τη Nina G. Garsoïan, The Problem of Armenian Integration into the
Byzantine Empire, Studies on Internal Diaspora of the Byzantine Empire, 102-103, σημ. 187.
13. Για τη βασική αυτή έννοια, βλ. Α. Guillou, La vie quotidienne à la haute époque byzantine,
Eusébeia: piété. Une réflexion lexicographique, The 17th International Byzantine Congress. Major Papers,
Dumbarton Oaks - Georgetown University, Washington D. C. August 3-8, 1986, 189-209.
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αναπόφευκτα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Κι αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, γενικά
στη μεσαιωνική κοινωνία η θρησκευτική κοσμοθεωρία συμπυκνώνει την πολιτική ιδε
ολογία και τον τρόπο οργάνωσης της καθημερινής ζωής, τη γνώση και τη δράση. Αυ
τό έχει ως αποτέλεσμα από τη μια η ορθοδοξία να είναι βασικό συστατικό γνώρισμα
της ταυτότητας του Ρωμαίου14 κι από την άλλη η ετεροδοξία ή η παρέκκλιση από αυτό
που ορίζεται ως ορθοδοξία να προσιδιάζει σε ορισμένες κοινωνικές ή φυλετικές/εθνι
κές ομάδες. Έτσι πρέπει ίσως να αντιληφθούμε τη φαινομενική αντίφαση που δημι
ουργείται στη βάση της οικουμενικότητας που χαρακτηρίζει τη χριστιανική θρησκεία:
ενώ αρχικά διακηρύσσεται η ισότητα εθνών και γλωσσών στα πλαίσια του ποιμνίου
των χριστιανών15, αργότερα παγιώνονται οι διακρίσεις ανάμεσα στην εύσέβειαν, δη
λαδή την ορθοδοξία, και την αληθή θρησκείαν από τη μια και την άσέβειαν, την αλογον πίστιν, από την άλλη.
Φαίνεται συνεπώς πως η χριστιανική πίστη, ως τρόπος γνώσης και δράσης, και ο
χριστιανικός λόγος αντικατοπτρίζουν ή καλύτερα παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο, κα
θώς προσανατολίζουν και δίνουν εκφραστική μορφή σε συλλογικά κοινωνικά αιτή
ματα. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν οι θρησκευτικές διακρίσεις ταυτίζονται με συγκεκριμέ
νους λαούς, φυλάς και γλώσσας, στην ουσία συμπυκνώνουν συλλογικές νοοτροπίες
και εκφράζουν κοινωνικά αιτήματα της εν λόγω ομάδας κατά βάση μη θρησκευτικά. Οι
περιπτώσεις μάλιστα αποκλίσεων, για τις οποίες αναγκάζεται να μεριμνήσει η πολιτι
κή και εκκλησιαστική εξουσία με συγκεκριμένους κάθε φορά τρόπους, άλλοτε με την
καταστολή και άλλοτε με την ενσωμάτωση ομάδων, είναι για την ερευνά μας ιδιαίτερα
αποκαλυπτικές, γιατί φωτίζουν όχι μόνο το μέγεθος των διακρίσεων αλλά και το πο
λυδιάστατο ιστορικό νόημα τους. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε τα φαι
νόμενα των διακρίσεων και τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργού
νται, θα εστιάσουμε κατά κύριο λόγο τη διερεύνηση μας στην ανίχνευση και ανάλυση
των σχέσεων ανάμεσα στις ποικίλες, εξωτερικές και εσωτερικευμένες, διαφορές, μ'
άλλα λόγια στα ευδιάκριτα γνωρίσματα των εθνών και στις κοινωνικές διακρίσεις, που
βρίσκονται στη βάση τους και τα διαμορφώνουν.

14. Οι γοϋν αύχοϋντες βίον όρθόδοξον, καν έξ 'Ανατολών ώσι, καν έξ Άλεξανδρέων, καν έτέρωθεν, 'Ρωμαίοι λέγονται, και κατά νόμους αναγκάζονται πολιτεύεσθαι, Θεοδώρου Βαλσαμώνος, Αποκρί
σεις, Γ. Α. Ράλλης - Μ. Ποιλής, Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων, Αθήνα 1854, Δ', 451. Ο Βενια
μίν εκ Τουδέλης, Το βιβλίο των ταξιδιών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, 1159-1173, Αθήνα 1994,
63, με τη φράση είναι όλοι τους εκτός νόμου ταυτίζει τους Εβραίους και τους Βλάχους της Θεσσαλίας, δη
λαδή δύο εντελώς ανόμοια φύλα, για να τα αντιπαραβάλει με τους Ρωμαίους στη βάση της θρησκευτικής
διαφοροποίησης, καθώς είναι αλλόθρησκοι οι πρώτοι, ανόσιοι και ανυπότακτοι οι δεύτεροι.
15. ού γαρ εστί διαστολή Ιουδαίου τε και Έλληνος. Προς Ρωμαίους Γ, 12' ιε', 11. Βλ. και Προς Γα
λατάς γ', 28: ...πάντες γαρ ύμεΐς εις έστε εν Χριστώ 'Ιησού Προς Κολασσαείς γ', 11' Ματθαίος ε', 45 και
κδ', 30· Πράξεις Β', 1-11.

ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ, ΓΛΩΣΣΑΙ

333

Οι σημασίες των όρων με τους οποίους εκφράζονται οι διακρίσεις και οι συνακό
λουθες πρακτικές δεν είναι ούτε αυτονόητες ούτε σταθερές. Το περιεχόμενο και η σπου
δαιότητα τους κατά εποχές προσδιορίζεται από ποικίλους παράγοντες και μέσα από δια
φορετικές κοινωνικές σχέσεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ίδιος ο
όρος διάκρισις. Πρωτοεμφανίστηκε μ' αυτή τη σημασία από τα πρώιμα χριστιανικά χρό
νια, όταν ακριβώς ο χριστιανισμός απευθυνόταν σε διαφορετικά έθνη και γλώσσας. Με
βάση αυτή τη σημασία συμπύκνωσε την αντίθεση ανάμεσα στους χριστιανούς και τους
ειδωλολάτρες ή στους χριστιανούς και σ' αυτούς που παρεξέκλιναν από την ορθόδοξη
πίστη16. Αυτονόητο είναι ότι οι παραπάνω διακρίσεις συνδέθηκαν εξαρχής με ένα πλέγ
μα ανάλογων προκαταλήψεων. Το ίδιο συμβαίνει και με το περιεχόμενο των όρων, φυλαί, λαοί, έθνη17. Μια ενδεικτική αλλά σε ευρύ φάσμα κειμένων αναδίφηση των σημα
σιών τους μας έδειξε ότι στη νέα κατηγοριοποίηση, που προέκυψε μετά τον εκχριστιανισμό των πρώτων αιώνων και κυρίως μετά την αναγνώριση της χριστιανικής θρησκείας
ως κρατικής, οι όροι αυτοί δεν φαίνεται να προσέλαβαν διαφορετικό περιεχόμενο από
εκείνο της αρχαιότητας. Ενδεικτική είναι η μόνη ίσως εξαίρεση, ο όρος εθνικός, που
χρησιμοποιήθηκε τώρα για να δηλώσει το μη χριστιανό, τον ειδωλολάτρη. Αυτή η νέα
καταδήλωση πρέπει ασφαλώς να συσχετιστεί με το γεγονός πως οι πρώτες χριστιανικές
ομάδες αισθάνονταν αποκομμένες από το περιβάλλον τους αλλά με ισχυρούς δεσμούς
ανάμεσα τους σ' όλη την έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Μπορούμε έτσι να συμ
φωνήσουμε με την άποψη ότι σε μια εποχή που οι παραδοσιακοί τοπικοί φραγμοί κα
τέρρεαν, οι χριστιανοί είχαν ήδη φτάσει να αυτοαποκαλούνται «μη έθνος»18.

16. Διάκρισις = separation distinction, A Patristic Creek Lexicon, εκδ. G. W. H. Lampe, Οξφόρδη
1972 [1961], διάκρισις τών πιστών άπα ιών απίστων, Κλήμης Αλεξανδρεύς, Εκλογαί 40 (148, 27· Μ. 9.
717c). Και Eustathii Thessalonicensis Opuscula, Th. L Fr. Tafel εκδ., Άμστερνταμ 1964 [1832], 66. Πρβλ.
Liddell - Scott, Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, Α', 591, όπου δεν αναφέρεται αυτή η σημασία.
17. Πα τις σημασίες του όρου έθνος στην αρχαιότητα, βλ. Β. Ι. Αναστασιάδης, Χαρακτηρισμοί κοι
νωνικών στρωμάτων και η έννοια τάξις στην αρχαία Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1992, 63 κ.ε. Στη βυζαντινή πε
ρίοδο πήρε διαφορετικές σημασίες: ως τεχνικός όρος δήλωνε ήδη από τον 3ο αι. τις αυτόνομες σατραπεί
ες της Αρμενίας· βλ. Nina Garsoïan, Politique ou Orthodoxie? L'Arménie au quatrième siècle, Armenia
between Byzantium and the Sasanians, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1985, αρ. IV, 315. Βλ. και το λήμμα
«ethnarch» (εθνάρχης) στο The Oxford Dictionary of Byzantium. Τέλος συχνά ο όρος γλώσσαι αντικαθι
στούσε τον όρο έθνη, βλ. Δ. Ζακυθηνός, Το Αγιον Όρος Ορθόδοξος κοινότης και κεντρόφυγες ροπαί,
Νέα Εστία 875 (Χριστούγεννα 1963), 183-188, όπου και πηγές. Πρβλ. γένη γλωσσών, Προς Κορινθίους
Α' 12,10 και 28.
18. Brown, Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας, 72. Βλ. και τον Κανόνα 24 της Συνόδου της Άγκυ
ρας: Οί καταμαντευόμενοι και τάς συνήθειας τών εθνών έξακολουθοϋντες... (η αναφορά στο II. Rochow Κ1.-Ρ. Matschke, Neues zu den Zigeunern im byzantinischen Reich um die Wende vom 13. zum 14.
Jahrhundert, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 (1991), 252, σημ. 55. Πρβλ. μια μεταγενέστε
ρη φράση, Λέοντος Τακτικά, PG 107, 949: rò όλον τών Χριστιανών

'έθνος.
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Στην περίοδο που ακολουθεί, η ταύτιση της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
με το χριστιανισμό αποτέλεσε το πλαίσιο για τη δημιουργία και την αποκρυστάλλωση
της ρωμαϊκής ταυτότητας, η οποία συγκροτείται όλο και περισσότερο γύρω από τα κύρια
γνωρίσματα της αυτοκρατορίας, την ορθόδοξη εκδοχή της χριστιανικής θρησκείας, έτσι
όπως διαμορφώνεται μέσα από τους κανόνες των οικουμενικών συνόδων ως τον 9ο αι
ώνα, καθώς και την ελληνική γλώσσα19. Ένα παράλληλο φαινόμενο, που αποτελεί την
άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, είναι και η σταθεροποίηση άλλων ταυτοτήτων που έτει
ναν να διαφοροποιηθούν από τη ρωμαϊκή: οί τα 'Ρωμαίων θρησκεύοντες αντιπαραβάλ
λονται μ' όλους τους άλλους. Είναι έτσι ενδεικτικό, όπως θα αναλύσουμε και πιο κάτω,
το γεγονός πως οι ομάδες αιρετικών γίνονται αντιληπτές ως φυλετικές ομάδες [γένος),
πως η εξάπλωση των αιρέσεων χαρακτηρίζεται ως επαρσις εθνών και τέλος πως οι αιρέ
σεις εντοπίζονται σε συγκεκριμένες χώρες20. Μ' αυτό πρέπει να συσχετιστεί η ανάλογη
αντιμετώπιση που έχουν και οι αντίστοιχες εθνικές γλώσσες, τις οποίες θεωρείται πως
οικειοποιούνται αναλόγως διάφορες ομάδες δαιμόνων21.
Μπορούμε τώρα, ύστερα από αυτές τις σημασιολογικές διευκρινίσεις, να προ
σεγγίσουμε ασφαλέστερα από την άποψη των διακρίσεων τη μεσαιωνική κοινωνία και
ιδεολογία. Έχει ήδη επισημανθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία ότι μια από τις αλλαγές
στη βυζαντινή κοινωνία είναι η εξαφάνιση από τον 11ο αι. των παραδοσιακών εμπο
δίων που χώριζαν τους Βυζαντινούς από τους γείτονες τους. Πράγματι, μια σειρά από
ενδείξεις σε διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής επιβεβαιώνουν την αμεσότερη
επαφή ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες και γλώσσες και την εμφάνιση ενός πιο πο
λύπλοκου δημογραφικού μωσαϊκού. Θα αναφέρουμε όσα σημεία φωτίζουν πληρέστε-

19. Το θέμα προσελκύει ίο ενδιαφέρον ίων μελετητών τελευταία: βλ. Ahrweiler, Citoyens et
étrangers- Λ. Μαυρομμάτης, Ρωμαϊκή ταυτότητα, ελληνική ταυτότητα (ΙΓ'-ΙΕ' αι.), Σύμμεικτα! (1987), 18391' Κ. Pitsakis, Conceptions et éloges de la romanité dans l'Empire d' Orient: deux thèmes byzantins
d'idéologie politique, Idea giuridica e politica di Roma e personalità storica. Da Roma alla Terza Roma. X
seminario Internazionale di Studi storici, Ρώμη 1990, 73-100.
20. Μιχαήλ Απαλειάτης, Ιστορία, Α', Βόννη 1853, 96-97: έδόκη μέν γαρ ή τοσαύτη τών εθνών επαρσις και κατάκοπη... και γαρ πλήθουσιν αϊ χώραι της τοιαύτης κακοδοξίας. έπάν δέ και τών ορθοδόξων ηψατο
το δεινόν, εις άμηχανίαν ήσαν πάντες οί τα 'Ρωμαίων θρησκεύοντες Anne Comnène, Alexiade, Β. Leib εκδ.,
II, Παρίσι 1943, 82: Γένος γαρ οί Μανιχαϊοι φύσει μαχιμώτατον και αϊμασιν ανθρώπων λαφύσσειν καθαπερεί
κύνες αεί ίμειρόμενον και III, 219 γένος, έθνος. Πρβλ. τον ανάλογο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο αρ
μένιος ιστορικός Ματθαίος Εδέσσης τους Βυζαντινούς μετά την προσάρτηση της Αρμενίας στην αυτοκρατο
ρία (12ος αι.), Garsoïan, The Problem of Armenian Integration, 121: the perfidious nation of the heretics.
21. ... γλώττανμέν ιδίαν δαιμόνων έφευρεϊν ουκ έσται, ... ούτω και δαίμονες έν εθνεσιν άλλοι άλλοις
συμπαρεδρεύουσιν, έκαστοι τάς έκαστων έξασκοΰσι γλώττας... και δη κα'ι τα παρ' Άρμενίοις δαιμόνια, καν
αλλαχόσε άπιόντα τύχοι, φ γλώττη τούτων ωσπερ ίθαγενεϊ και αυτά προσχρώνται, P. Gautier, Le De
Daemonibus du Pseudo-Psellos, Revue des Études Byzantines 38 (1980), 171 και σημ. 62. Σύμφωνα με τον
εκδότη πρόκειται για κείμενο προγενέστερο από το μεταίχμιο του 13ου-14ου αι. (219).
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ρα το θέμα μας: Η σύναψη γάμων με μέλη ξένων δυναστικών οικογενειών, που πα
ρατηρείται από το 10ο αι. με αυξανόμενη μάλιστα τάση, αποτέλεσε μια από τις μεθό
δους της βυζαντινής διπλωματίας22. Στο στρατό επίσης μετά την αποδυνάμωση του συ
στήματος των θεμάτων εντάχθηκαν περισσότερες και πιο ετερόκλητες εθνικές ομάδες
[παραταγαί εθνικοί ρωμαϊκοί, τάγματα κοί λεγεώνες γεγρομμέναι κατ' έθνος)23. Με
παρόμοιο τρόπο, έμποροι συνέρρεαν στη βυζαντινή αυτοκρατορία από όλο και περισ
σότερα μέρη και η δράση τους, συχνά συντονισμένη με εκείνη των ομοεθνών τους
στρατιωτών, επηρέαζε την πολιτική ζωή24. Τέλος, τα προνόμια που παραχωρήθηκαν
από το 1084, αρχικά στους Βενετούς25 και αργότερα και σε άλλους Δυτικούς, συνέ
βαλαν στη στενότερη επαφή με περισσότερες διαφορετικές ομάδες26. Όλες αυτές οι
εξελίξεις, μαζί με τις εκστρατείες των Νορμανδών και την έλευση όλο και περισσότε
ρων Δυτικών, την εμφάνιση των Πετσενέγκων, των Κουμάνων κ.ά., τις απόπειρες επέ
κτασης των Βουλγάρων, τη σερβική επέκταση κ.λπ., οδήγησαν στη διαμόρφωση στο
εσωτερικό της αυτοκρατορίας μιας πανσπερμίας όχι μόνο σκυθικής27.
Το ερώτημα που σχετίζεται με την παραπάνω προβληματική είναι, αν η ποσοτική
διαφοροποίηση, η συμβίωση δηλαδή περισσότερων και πιο διαφορετικών φυλών και
γλωσσών, καθεμία με τη δική της δυναμική, δημιούργησε νέες κοινωνικές και ιδεολογι
κές ισορροπίες και συνακόλουθα νέες διακρίσεις. Είναι προφανές ότι το ίδιο ερώτημα
υπονοεί ακόμα τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η πολιτική και εκκλησιαστική
εξουσία αντιμετώπιζε τις νέες αντιπαλότητες. Πράγματι, μια σειρά από άμεσες και έμμε-

22. Kazhdan - Epstein, Change, 177 κ.ε.
23. Helene Ahrweiler, Recherches sur l'Administration de l'Empire Byzantin aux IXe-XIe siècles,
Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1971, αρ. Vili,
32-36' η ίδια, Recherches sur la société byzantine au Xle siècle, 120, σημ. 86. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για
τους σιρατούς των μεσαιωνικών βαλκανικών κρατών βλ. πώς περιγράφει ο Ιωάννης Σταυράκιος [Ι. Ιβηρίτης, Ιωάννου Σταυρακίου Λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, Μακεδόνικα 1 (1940), 370] το στρα
τό του Βούλγαρου Καλογιάννη, όταν το 1207 πολιόρκησε τη Θεσσαλονίκη: στρατόν... εκ Βουλγάρων, έκ
δρομάδων, νομάδων, Σκυθών, έκ Χαζάρων, εκ Ρωμαίων, εξ 'Αλβανών εκ των Ρώς πανσπερμίαν παντός έκ
γένους, όπόσα βόσκει κλίμα το υπερβόρειον...
24. Ahrweiler, Recherches sur la société byzantine au Xle siècle, 120-121· Oikonomidès, L'évolution
de l'organisation administrative de l'empire byzantin, 130, για τα ξένα στρατιωτικά σώματα στο παλάτι.
25. Kazhdan - Epstein, Change, 174 κ.ε. Για τη χρονολογία, βλ. Ε. Frances, Alexis Comnène et les
privilèges octroyés à Venise, Byzantinoslavica 29 (1968), 17-23.
26. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της εμποροπανήγυρης, που γινόταν στη Θεσσαλονίκη στη
γιορτή του αγίου Δημητρίου, στο έργο 7>μαρ/ωι/(12ος αι.), βλ. R. Romano εκδ., Tìmarione, Università di
Napoli 1974, 54-55.
27. Η φράση αναφέρεται συχνά' βλ. π.χ. Eustathii Opuscula, 44: Ανατρέχω δέ τω λόγω ές ΰψος χρό
νου πλεΐον, καθ' ον ή παλαιά συγγραφή πανσπερμίαν Σκυθικήν κατασπαρήναι μυριαχού της Θράκης Ιστό
ρησε...
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σες μαρτυρίες δείχνουν καθαρά ότι η ανάμιξη περισσότερων φυλετικών ομάδων και κυ
ρίως οι εντεινόμενες από τον 11ο αι. κοινωνικές σχέσεις28 συμβάλλουν στη συνειδητο
ποίηση αυτής της πολυμορφίας29 και μεταβάλλουν το περιεχόμενο των διακρίσεων. Ο
αλληλοπροσδιορισμός των φυλετικών και γλωσσικών χαρακτήρων με την οικονομία,
την πολιτική και τη θρησκεία δεν μπορεί παρά να αποτελέσει ένα από τα ζητούμενα μιας
ιστορικής ανάλυσης του νέου αυτού φαινομένου. Επομένως η διχοτομική διάκριση, που
ίσχυε τουλάχιστον από πρώτη άποψη στον πολιτικό λόγο της βυζαντινής διπλωματίας,
σε σχέση με τα γειτονικά έθνη ανάλογα με την προσχώρηση τους ή μη στο χριστιανι
σμό30, φαίνεται πως αποκτούσε διαφορετικό περιεχόμενο για τα έθνη που συμβίωναν με
τους Ρωμαίους. Η ταυτότητα δηλαδή των εντός των τειχών ξένων, είτε γιατί εμπλέκο
νταν στις οικονομικές και ιδεολογικές επιλογές της βυζαντινής εξουσίας είτε γιατί ο εκχριστιανισμός και η ενσωμάτωση τους χρειάζονταν μακροχρόνιες προσπάθειες, μπορεί
να προσδιοριστεί πιο δύσκολα31. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, ενώ η φυλετική διά-

28. Angeliki Laiou, Law, Justice, and the Byzantine Historians: Ninth to Twelfth Centuries, εκδ. Angeliki
E. Laiou - D. Simon, Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth Centuries, Ουάσινγκτον 1994, 183.
29. ΒΛ. π.χ. ένα σχόλιο ίου Μιχαήλ Ψελλού για τις περιοχές ίου Ίστρου και του Ευφράτη- Καί νϋν
ουκ εστίν ούδαμοϋ το διορίζον το ρωμαϊκον καί το βάρβαρον, άλλα δοκοϋμεν άναμίξ καί συγκεχυμένως
οίκεϊν. E. Kurtz - F. Drexl εκδ., Michaelis Pselli Scripta Minora, Orbis Romanus XII, 1941, II, 239. Το πιο
ακραίο παράδειγμα πληθυσμών, που εξαιτίας της συμβίωσης τους με διαφορετικούς πληθυσμούς απέκτη
σαν μια μικτή ή απροσδιόριστη για τους Βυζαντινούς ταυτότητα, είναι οι μιξοβάρβαροι στην περιοχή του
Δούναβη. Βλ. Ahrweiler, Recherches sur la société byzantine au Xle siècle, 119, σημ. 82 και Vasilka TäpkovaZaimova, Les Μιξοβάρβαροι et la situation politique et ethnique au Bas-Danube pendant la seconde moitié
du Xle s., Byzance et les Balkans à partir du Vie siècle. Les mouvements ethniques et les États, Λονδίνο,
Variorum Reprints, 1979, 615-619, όπου και βιβλιογραφία.
30. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Βούλγαροι: ρυπαρόν, βαρβαρικον καί μισόχριστον
έθνος τον 7ο και 8ο αι., θεωρήθηκε πως, αφότου ε/ç rriv τών χριστιανών παραδόξως μετεκεντρίσθη πίστιν,
είς τοσαύτην μετέκλινεν ήμερότητα καί θεογνωσίαν. Ι. Ν. Βαλέτας, Φωτίου Επιστολαί, Λονδίνο 1864, 168.
Στην ουσία βέβαια επρόκειτο για ένα πιο πολύπλοκο φαινόμενο από την απλή αντικατάσταση των παγανι
στικών με τις χριστιανικές πεποιθήσεις. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων, δηλαδή η αποδοχή της βυζαντινής/χριστιανικής κοινωνικής και πολιτικής δομής και ιδεολογίας, έθεσε τα θεμέλια για αλλαγή των πο
λιτικών και κοινωνικών δομών τους, κάτι που οδήγησε στην ήττα των δυνάμεων που εξακολουθούσαν να
κυριαρχούν από την περίοδο του νομαδικού βίου. Εκτός από θεολογικό περιεχόμενο η χριστιανική θρη
σκεία έπαιρνε ακόμα, σε σχέση με τα άλλα τών εθνών δόγματα, αισθητικό περιεχόμενο (ώραιότης-άσχημοσύνη), βλ. την επιστολή του Φωτίου στο Μιχαήλ Βουλγαρίας, PC 102, 657.
31. Αυτό το πολλαπλό νόημα πρέπει να δώσουμε στα χωρία που περιγράφουν αυτή τη μεταστροφή ή
ακόμα στον πολυσυζητημένο όρο γραικώσας του Λέοντα του Σοφού, Τακτικά, PC 107, 960: ό'σορ την Χρι
στιανών ούτοι άσπασάμενοι πίστιν, καί τοις 'Ρωμαϊκοίς έπ' ολίγον μετεβάλοντο ηθεσι, τό τε το αγριον καί
νομαδικον τφ όπίστω συναποβαλόντες και 969: ...Βασίλειος τών αρχαίων έθών έπεισε μεταστήναι, καί Γραικώσας, καί αρχουσι κατά τον 'Ρωμαϊκον τύπον ύποτάξας, καί βαπτίσματι τιμήσας, της τε δουλείας ήλευθέρωσε τών εαυτών αρχόντων, καί στρατεύεσθαι κατά τών 'Ρωμαίοις πολεμούντων εθνών εξεπαίδευσε..: πρβλ.
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κρίση εξακολουθεί να υπερπροσδιορίζεται από τη θρησκευτική, συμπυκνώνει και σ' αυ
τή την περίπτωση άλλες διακρίσεις οικονομικού, πολιτικού και ιδεολογικού χαρακτήρα
Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες συνέπειες αυτών των διακρίσεων/αποκλίσεων είναι η
προσπάθεια επανένταξης των ανυπότακτων ή των αιρετικών εθνών αλλά και η επιβολή
κατασταλτικών μέτρων από την πλευρά της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας για
τον περιορισμό των αιρέσεων, που νοούνται κι αυτές ως αποστασία
Με βάση την αμέσως προηγούμενη προβληματική, οι μαρτυρίες των σχετικών
πηγών μάς επιτρέπουν να εντοπίσουμε σε τρία σημεία τις μεταβολές που επήλθαν στο
θέμα των διακρίσεων κατά τη βυζαντινή περίοδο:
α) Από τον 11ο αι. αναπτύσσεται ένας λόγος για τα διαφορετικά έθνη, που εκ
φράζεται τόσο σε γραπτές πηγές όσο και σε εικονικές παραστάσεις. Αν επιχειρή
σουμε να αναλύσουμε και να κατατάξουμε τις σχετικές αναφορές, διαπιστώνουμε
ότι αυτός ο λόγος περί εθνών εντάσσεται σ' ένα γενικότερο αλλά όχι αφηρημένο
λόγο περί πλήθους. Δεν πρόκειται δηλαδή για τους πολλούς γενικά, αλλά για πιο
πλατιά κοινωνικά στρώματα που γνωρίζουμε ότι παρεμβαίνουν στην πολιτική και οι
κονομική ζωή (εξεγέρσεις, υποστήριξη αποστατών κ.λπ.) και την επηρεάζουν: ο
άγυρτικος όχλος, οι αφανείς, το πολύ πλήθος, ο εσμός κ. ά. είναι όροι που χρησι
μοποιεί συχνά ο Μιχαήλ Ψελλός, ευαίσθητος δέκτης παρόμοιων κοινωνικοπολιτι
κών αλλαγών32. Τις ακραίες απολήξεις αυτού του λόγου θα τις βρούμε στις περι-

956: Τα Σκυθικά τοίνυν έθνη μιας είσιν, ώς ειπείν, αναστροφής τε και τάξεως, πολύαρχά τε και άπράγμονα
νομαδικώς ώς έπίπαν βιοϋντα, Photii Epistulae et Amphilochia, Β. Laourdas - L. G. Westerink εκδ., Ι, Λιψία
1983, 41, 47 κ.ε.- Συνεχιστής Θεοφάνη, Βόννη 1837, 342· Dagron, Ceux d'en face, 220: Le christianisme
intervient comme une savonnette à ethnies, faisant perdre une grande partie de leur spécificité à ceux qu'il a
touchés. Πρβλ. για ιον Στέφανο Δουσάν, Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή Ιστορία, Βόννη 1830, Β', 747.
32. É. Renauld, Michel Psellos, Chronographie ou Histoire d'un siècle de Byzance (976-1077), II, Πα
ρίσι 1967, 24, 17 και 18 και Ι, Παρίσι 1926, 102. Βλ. επίσης πώς περιγράφει ο ίδιος την κοινωνική άνοδο
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων: Άμέλει πλείους αν εύροι τις παρ' ήμίν σισυροφόρους ιήν στολήν με
ταλλάζοντας· άρχουσι γοϋν πολλάκις ημών ους εκ τών βαρβάρων έωνησάμεθα, και τάς μεγάλας πιστεύο
νται δυνάμεις ου Περικλεϊς, ουδέ Θεμιστοκλεΐς, αλλ' οί ατιμότατοι Σπάρτακοι, II, 35. Πρβλ. Νικήτας Χωνιάτης, Ι.-Α1. van Dieten, Historia, Βερολίνο 1975, 483-484' P. Charanis, The Role of the People in the
Political Life of the Byzantine Empire: The Period of the Comneni and the Palaiologi, Byzantine Studies
51-52 (1978), 69-79. Πα την οικονομία, βλ. Angeliki E. Laiou, In the Medieval Balkans: Economie Pressures
and Conflicts in the Fourteenth Century, Byzantine Studies in Honor of Milton Anastos, Sp. Vryonis, Jr.
εκδ., Μαλιμπού 1985, 143 για τη συμμετοχή ντόπιων εμπόρων κυρίως Ελλήνων, Ραγουζαίων, Αρμενίων,
Εβραίων στη διεξαγωγή μικρής κλίμακας εμπορίου χερσαίου και θαλάσσιου που κινούν κυρίως οι Βενετοί
και οι Γενουάτες: in this small-scale trade,..., the loca population participated in a very significant way. Και
ο Ιωάννης Καντακουζηνός (Ιστορίαι, Βόννη 1832, Γ', 34) αργότερα θα διακρίνει τον δήμοναπό τις μεσαί
ες κοινωνικές ομάδες (έμποροι, στρατιώτες, χειροτέχναι). Γενικότερα βλ. Ν. Oikonomidès, Hommes
d'affaires Grecs et Latins à Constantinople (XlIIe-XVe siècles), Μόντρεαλ - Παρίσι 1979, κυρίως 114 κ.ε.
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γραφές για το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1340. Το σχε
τικό χωρίο του Νικηφόρου Γρήγορα είναι χαρακτηριστικό: αλλ' οχλοκρατία ξένη τις
καί οϊαν φέροι αν καί αγοι το αύτόματον33. Ταυτόχρονα κάποιες άλλες ομάδες κάνουν
αισθητή την παρουσία τους και παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο όχι με τη δυναμική
δράση τους αλλά, αντίθετα, με την αποχή και την άρνηση να συμμετάσχουν στα κα
θιερωμένα πλαίσια της καθημερινής ζωής. Πρόκειται για τους αιρετικούς Βογόμιλους
και Παυλικιανούς οι οποίοι, στα πλαίσια της βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και του
βουλγαρικού και του σερβικού κράτους, προβάλλοντας ένα διαφορετικό θρησκευτικό
πιστεύω, αρνούνται τελικά να αποδεχτούν την καθεστηκυία τάξη και ιδεολογία
β) Αν και το θεωρητικό σχήμα της θείας πρόνοιας, με βάση το οποίο ερμηνεύ
ονταν αί διάφορα) εθνών και γλωσσών, μένει μετά τον 11ο αι. αναλλοίωτο34, οι
εθνικές διακρίσεις και οι συνακόλουθες κοινωνικές και θρησκευτικές αποκλίσεις35
τείνουν στο εξής να προσλάβουν περισσότερο πολύπλοκες εκφράσεις και ταυτό
χρονα να γίνουν πιο ευδιάκριτες στον κοινωνικό και γεωγραφικό χώρο. Ο τρόπος
με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι επίσης διαφορετικός: επιχειρείται πιο συστημα
τικά η ένταξη και η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων ομάδων και σε ακραίες περι
πτώσεις ο κολασμός ή η φυσική εξόντωση36. Το χωρίο του Συμεών του Νέου Θεο
λόγου που ήδη αναφέραμε, τις επικαλείται για να τις παραλληλίσει με την πνευματι
κότητα που χαρακτηρίζει τον άγιο μέσα στην κοινωνία. Η συσχέτιση των εμφανών
φυλετικών/εθν;κών με τα εσωτερικευμένα θρησκευτικά γνωρίσματα δεν φαίνεται να
είναι τυχαία, όταν μάλιστα διατυπώνεται από τον πιο πρώιμο εκπρόσωπο της μυστι
κής παράδοσης. Φανερώνει μια γενικότερη στροφή προς το πνευματικό —κι αυτό μας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα— στην αντιμετώπιση των θρησκευτικών αποκλίσεων, που πλη-

33. Γρηγοράς, Ρωμαϊκή ιστορία, Β', 795.
34. Ενδεικτικό από την άποψη αυτή είναι το χωρίο του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης, Opuscula, 168, 83
κ.ε.: ΕΊσί καί γλωσσών διαφοραί, οτι καί εθνών. Καί αί μεν λείως εχουσι, καί μεθ' ίλαρότητος είς ονκον διαίρονταν αί δε τραχύ ναργαρίζουσι καί εξανριοονται δια το βαρβαρόφωνον. Καί όμως έ'καστον έθνος, τό
τε ευγενές λαλούν, καί το βάρβαρον, μένουσιν ουκ απαλειφόμενα. Καί διαπλέκει καί ούτως ή πρόνοια το
του βίου πολύστροφον. Το θέμα ωστόσο της ανοχής από τη μεριά των Βυζαντινών άλλων γλωσσών στη
λειτουργία είναι αρκετά πολύπλοκο, κυρίως όταν αγγίζει τη δημιουργία του γλαγολιτικού αλφαβήτου και τη
μετάφραση στα σλαβικά των ιερών κειμένων, βλ. σχετικά I. Sevcenko. Three Paradoxes of the CyrilloMethodian Mission, Slavic Review 23 (1964), 229.
35. Μια παρόμοια ταύτιση στα εθνολογικά στρατιωτικά βυζαντινά κείμενα επισημαίνει ο G. Dagron,
Ceux d'en face, 218 και 220. Χρήσιμες σχετικές παρατηρήσεις για τη Μ. Ασία, βλ. ο ίδιος, Minorités
ethniques, 177-216.
36. Για τη Δύση, πρβλ. Ζακ Λε Γκοφ, Οι μεσαιωνικές ρίζες της μισαλλοδοξίας, Η μισαλλοδοξία,
Αθήνα 1999, 40: Η κατάσταση αλλάζει σε βάθος από τον 11ο ως το 14ο αιώνα. Η χριστιανοσύνη γίνεται
μια «κοινωνία διωγμού».
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θαίνουν στους ύστερους αιώνες και που υποσκάπτουν πολλαπλά την κοινωνική και
πολιτική ισορροπία.
γ) Θεσμοί όπως το κράτος και ο στρατός μαζί με την Εκκλησία μετά τον 11ο αι.
αναπτύσσουν μηχανισμούς που στοχεύουν λιγότερο στην πάταξη των διακρίσεων και
περισσότερο στην άρση τους, δηλαδή στην αφομοίωση και ενσωμάτωση. Η βιβλιο
γραφία στηρίζει επαρκώς αυτό το σημείο37.
Τα τρία προηγούμενα σημεία πρέπει βέβαια να θεωρηθούν αλληλένδετα, μια και
διαγράφουν ένα συνεκτικό και ευέλικτο σύστημα, που ξεπερνάει την τοπική κλίμακα,
ικανό να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά μορφές αμφισβήτησης της καθιερωμένης κοι
νωνικής τάξης και απόπειρες υπονόμευσης της κυρίαρχης ιδεολογίας από ευρύτερα
κοινωνικά στρώματα. Τα παραδείγματα που θα αναλύσουμε πιο κάτω, με βάση αυτή
την προβληματική, στοχεύουν να καταδείξουν τη συνάρθρωση της θρησκευτικής από
κλισης ορισμένων φύλων/εθνών38 με τις οικονομικές και πολιτικοϊδεολογικές διακρί
σεις που προκύπτουν από τη φυλετική και κοινωνική τους διαφοροποίηση.
Από τον 11ο αι. λοιπόν, οπότε αναβαθμίζεται η σημασία της βαλκανικής χερσονή
σου μετά τη βαθμιαία απώλεια της Μ. Ασίας (βλ. πιο πάνω σημ. 6), χρονολογούνται και
οι πιο πρώιμες μαρτυρίες για μικρότερες ομάδες πληθυσμών της περιοχής που προϋπήρ
χαν αιώνες πριν. Βέβαια οι ειδικότεροι λόγοι για τους οποίους αυτές καταγράφονται εί
ναι συγκυριακοί αλλά μακροπρόθεσμα, καθώς πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά, γίνεται
φανερό πως αναδεικνύουν μια μεταβολή στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, δηλαδή νέ
ες συλλογικές νοοτροπίες. Οι μεταβλητές που μπορούν να φωτίσουν αυτές τις νοοτρο
πίες επιβάλλουν καταρχήν μια τυπολογία ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική θέση, με
το χώρο που κατοικεί κάθε φύλο (αστικός, αγροτικός) ή ανάλογα με τις μετακινήσεις του
πάνω σ αυτόν. Πα τα φύλα που συνυπήρχαν με τους Ρωμαίους (Αρμένιοι, Εβραίοι) ή που
προστέθηκαν στο παλαιό δημογραφικό υπόστρωμα της Βαλκανικής μετά τον 6ο-7ο αι.
[σλαβικά φύλα, Πρωτοβούλγαροι, Δυτικοί από ποικίλους τόπους προέλευσης, βαρδαριώται τούρκοι (= ούγγροι)39 κ.ά.] αντλούμε πολύ πρώιμα πληροφορίες σχετικές με τον
τρόπο διαβίωσης τους και τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους πληθυσμούς. Αντίθετα
για τις αγροτικές-κτηνοτροφικές ομάδες, τους Αρβανίτες και τους Βλάχους, που ζουν

37. Kazhdan - Epstein, Change, 171 κ.ε.
38. Διαφορετικό είναι το ζήτημα των σχέσεων των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς, τους
Βουλγάρους και Σέρβους καθώς και το πόσο οι οικονομικοί ανταγωνισμοί συνεπάγονταν και εθνική αντι
παλότητα· βλ. Laiou, In the Medieval Balkans, 144 και 148.
39. Βλ. Ν. Oikonomidès, Vardariotes -W.l.ndr -V.n.nd.r: Hongrois installés dans la vallée de Vardar en
934, Documents et études sur les institutions de Byzance (VHe-XVe s.), Λονδίνο, Variorum Reprints, 1976
[1973]· Hr. Dimitrov, Die Magyaren in Makedonien X.-XII. Jh., Bulgarian Historical Review 233 (1995), 5-13.
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αποκλειστικά στον αγροτικό και μάλιστα στον ορεινό χώρο, πληροφορίες ανιχνεύουμε
στη βυζαντινή γραμματεία από τον 11ο αι. Την ίδια περίοδο μνημονεύονται και οι πλα
νήτες Τσιγγάνοι, αλλά γι' αυτούς ο 11ος αιώνας συμπίπτει πιθανότατα με το χρόνο εμ
φάνισης τους στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας από τα ανατολικά σύνορα40.
Από τις παραπάνω δύο κατηγορίες θα επιχειρήσουμε αρχικά να ανιχνεύσουμε τις
διακρίσεις ανάμεσα στον αστικό χώρο και τους μη μετακινούμενους πληθυσμούς. Με
βάση την πολύ πρώιμη διχοτομία που επιβάλλεται στην αυτοκρατορία, ανάμεσα δηλα
δή στους ορθοδόξους χριστιανούς υπηκόους του αυτοκράτορα και όλους τους άλ
λους, ήταν επόμενο οι Εβραίοι να διακριθούν τώρα στη βάση της νέας πολιτικής ιδε
ολογίας που ίσχυσε. Εξαιτίας ακριβώς της θρησκευτικής τους πίστης, συνδεδεμένης,
για τους χριστιανούς πάντα, με τη θεοκτονία, περιορίστηκαν τα δικαιώματα τους στη
δημόσια ζωή και ειδικότερα απαγορεύτηκε να στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό
και το στρατό41. Αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ακόμα ότι οι συναγωγές αποτέλε
σαν στόχο επιθέσεων των πρώτων χριστιανών42. Οι γνώσεις μας εμπλουτίζονται ακό
μα από νομοθετικά κείμενα. Πληροφορούμαστε έτσι ότι από το ένα μέρος καταβλή
θηκε προσπάθεια να αποτραπούν ή να περιοριστούν παρόμοιες πρακτικές των χρι
στιανών και από το άλλο να περιοριστεί η δυνατότητα οικοδόμησης νέων συναγωγών,
καθώς επετράπη μόνο η επισκευή των παλαιών43. Ορισμένοι αυτοκράτορες, κυρίως

40. G. Soulis, The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages,
Dumbarton Oaks Papers 15 (1961), 147-65' ο ίδιος, Notes on Venetian Modon, Πελοποννησιακά 3 (1959),
267'-75 (= ΓεώργιοςΣούλης 1927-1966. Ιστορικά Μελετήματα, Αθήνα 1980)· Α. Fraser, Οι τσιγγάνοι, Αθή
να 1997, κυρίως 53 κ.ε. Είναι γνωστοί και με το όνομα «κατσίβελοι» (= πλανήτες, στα σλαβικά), R. Volk,
Beiträge zum Ethnikon Κατσίβελος, Byzantinische Zeitschrift 79 (1986), 1-16.
41. Βλ. P.-P. Joannou, La legislation impériale et la christianisation de l'empire romain (311-476),
Ρώμη 1972, 64, 77 κ.α. Τελευταία η θέση των Εβραίων στην Ανατολή αποτέλεσε αντικείμενο πολλών με
λετών: βλ. π.χ. St. Β. Bowman, The Jews of Byzantium 1204-1453, The University of Alabama Press 1985'
D. Jacoby, Les juifs de Byzance: Une communauté marginalisée, Πρακτικά Ημερίδας «Οι περιθωριακοί στο
Βυζάντιο», Αθήνα 1993, 103-154· ο ίδιος, Les Quartiers juifs de Constantinople à l'époque byzantine,
Société et démographie à Byzance et en Romanie latine, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1975 [1967]· Άννα
Λαμπροπούλου, Η εβραϊκή παρουσία στην Πελοπόννησο κατά τη βυζαντινή περίοδο και Αφέντρα Μουτζάλη, Η εβραϊκή κοινότητα Πατρών κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, Οι Εβραίοι στον
ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά του Α ' Συμποσίου Ιστορίας, Θεσσαλο
νίκη 23-24/11/1991, Αθήνα 1995, 45-61 και 75-94 αντίστοιχα.
42. Βλ. π.χ. τη συναγωγή των Στόβων στη θέση της οποίας χτίστηκε χριστιανικός ναός, J. R.
Wiseman, The city in Macedonia Secunda, Villes et peuplement dans Tlllyricum protobyzantin. Actes du
Colloque organisé par l'École française de Rome (12/14-5-1982), 1984, 296 κ.ε.· E. Popescu, Basilique et
synagogue dans le Sud-Est de l'Europe à l'époque protobyzantine (IVe-VIe siècles), Études Byzantines et
Post-byzantines, II, Βουκουρέστι 1991, 9-22.
43. R. Janin, Les Juifs dans l'empire byzantin, Echos d'Orient 15 (1912), 129, όπου και πηγές. Βλ.
και τη Νεαρά 146 Περί Εβραίων του Ιουστινιανού (553), η οποία διευθετούσε τα λατρευτικά ζητήματα.
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στους πρώτους αιώνες, συνδέθηκαν με βίαιους προσηλυτισμούς Εβραίων. Όσοι βέ
βαια βαπτίζονταν χριστιανοί μπορούσαν να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα με τους
υπόλοιπους υπηκόους44. Με παρόμοιο τρόπο οι μονοφυσίτες Αρμένιοι θεωρούνταν
αιρετικοί και πολιτικά επικίνδυνοι, με όλες τις συνέπειες που προέκυπταν, ενώ αντίθε
τα οι ορθόδοξοι ομόφυλοι τους είναι γνωστό πως έφτασαν στα ανώτατα αξιώματα της
βυζαντινής στρατιωτικής και πολιτικής ιεραρχίας45.
Από τα ζητήματα που φωτίζουν το είδος και το περιεχόμενο των διακρίσεων ο
χώρος κατοικίας και η κοινωνικοοικονομική θέση έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Η οριο
θέτηση βέβαια του χώρου, τον οποίο κατοικεί μια ιδιαίτερη ομάδα, δεν είναι πάντα
απαραίτητο να αναζητείται σε επίσημες πολιτικές. Είναι αυτονόητο πως η ανάπτυξη δε
σμών αλληλεγγύης και η πολιτισμική κοινότητα αποτυπώνεται πάνω στο χώρο με τη
συγκέντρωση των μελών γύρω από ένα κέντρο, θρησκευτικό συνήθως. Εδώ όμως μας
ενδιαφέρει όχι η «αυθόρμητη» συγκέντρωση αλλά η εσκεμμένη εκκλησιαστική και εν
δεχομένως και πολιτική επιλογή περιορισμού μιας ομάδας στη συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή της πόλης. Ακριβώς η συνειδητοποίηση της φυλετικής και πολιτι
σμικής πολυμορφίας —ο Ιωάννης Τζέτζης κάνει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις— και η
ανάπτυξη ενός λόγου γύρω από αυτή σε βυζαντινά κείμενα δεν πρέπει να είναι άσχε
τη με μαρτυρίες, σε εκκλησιαστικά κείμενα κυρίως, για την ανάγκη χωροταξικής διά
κρισης αλλοδόξων από τους ορθοδόξους χριστιανούς σε πόλεις της αυτοκρατορίας.
Ένα εκκλησιαστικό κείμενο των αρχών του 13ου αι., η γνωστή απάντηση του Δημή
τριου Χωματιανού στον Κωνσταντίνο Καβάσιλα, επίσκοπο Δυρραχίου, συσχετίζει τη
θρησκευτική πίστη με τη χωροταξική διάταξη των κατοίκων στην πόλη, θυμίζοντας πα-

44. Για ιον προσηλυτισμό Εβραίων, βλ. Bowman, The Jews of Byzantium, κυρίως 9 κ.ε., 13 κ.ε. και
228-231. Η ημέρα της Πεντηκοστής, όπως και του Ευαγγελισμού, αναφέρονται ως ημέρες προσηλυτισμού
και βάπτισης εβραίων συχνά, βλ. π.χ. R. Devreesse, La fin inédite d'une lettre de saint Maxime: un baptême
forcé de juifs et de Samaritains à Carthage en 632, Revue des sciences religieuses 17 (1937) και V. Laurent,
Une homélie inédite de l'archevêque de Thessalonique Léon le Philosophe sur l'Annonciation (25 mars 842),
Mélanges Eugène Tisserant, B', Orient Chrétien, Βατικανό 1964, 297-302. Πρβλ. Πράξεις Αποστόλων Β',
38: Πέτρος δέ έφη προς αυτούς- μετανοήσατε και βαπτισθήτω έκαστος Ημών επί τω ονόματι Ίησοϋ Χρι
στού είς αφεσιν αμαρτιών, και λήψεσθε την δωρεάν του 'Αγίου πνεύματος. Προσηλυτισμό Εβραίων στην
Κρήτη λίγο πριν από τα μέσα του 5ου αι. αναφέρει ο Σωκράτης, Εκκλησιαστική ιστορία, PG 67, 825-828.
45. Hr. M. Bartikian, Η αρμενική παρουσία στη Βυζαντινή Μακεδονία, Διεθνές Συμπόσιο «Βυζαντι
νή Μακεδονία 324-1430 μ.Χ», Θεσσαλονίκη 29-31/10/1992, Θεσσαλονίκη 1995, 33-43· Ι. Brousselle,
L'Intégration des Arméniens dans l'aristocratie byzantine au IXe siècle, L'Arménie et Byzance, Παρίσι 1996,
43-5Φ Garsoïan, Armenian Integration, 61 κ.ε. και 93 κ.ε., αν και ο κανόνας αυτός φαίνεται πως δεν ήταν
χωρίς εξαίρεση, 100. Η ενσωμάτωση στον κρατικό μηχανισμό συνεπαγόταν και αποδοχή των εξωτερικών
βυζαντινών γνωρισμάτων, όπως η στολή. Κάπως έτσι η αρμενική φορεσιά κατέληξε να ταυτίζεται με το υπη
ρετικό προσωπικό, ό.π., 102-103. Βλ. και πιο πάνω σημ. 12.
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λαιότερη πολιτική πρακτική: Έν ταΐς των χριστιανών χώραις καί πόλεσιν ένδέδοται...
οίκεϊν αλλόγλωσσους καί έτεροδόξους ήγουν Ιουδαίους, Αρμενίους, Ίσμαηλίτας,
Άγαρηνούς... πλην ουκ άναμίξ τών χριστιανών, άλλα κεχωρισμένως- ...είτε εντός πό
λεων, είτε εκτός ... Έπινενόηται δε τούτο τοις πάλαι βασιλεΰσιν... "Αν δε τους ορούς
υπερβαίνουσι κωληθήσονται καί τα οικοδομήματα αυτών καταστραφήσονταν το γαρ
άνέτως εχειν καί ευπαρρησιάστως εν τοϊς τοιούτοις, πάλαι απώλεσαν46. Στο ίδιο θέμα
επανέρχεται αργότερα και ο πατριάρχης Αθανάσιος (1230/5-πριν το 1323). Θεωρεί
βλαπτική τη συμβίωση των ορθοδόξων με αλλοδόξους, όπως επισημαίνει σε επιστο
λές του προς τον αυτοκράτορα Κάνει μάλιστα σαφή νύξη για την εκδίωξη τους από
την πρωτεύουσα: καί δη καί περί τών Ιουδαίων καί 'Αρμενίων, όπως εξέλθωσι, και
δσα τοιαύτα έργα θεοφιλή ικεσίας κοινής δεόμενα ...47.
Το φαινόμενο της χωροταξικής διάκρισης των αλλοδόξων στη βαλκανική χερ
σόνησο ως σχεδιασμένη πολιτική, τουλάχιστον της Εκκλησίας, διαφαίνεται στις πη
γές ήδη από το τέλος του 10ου αι. και αφορά καταρχήν τους Εβραίους48. Ο Νίκων Με
τανοείτε (t μετά το 997) μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους πρωιμότερους εκκλη
σιαστικούς παράγοντες που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο σ' αυτό: η παρέμβαση του
απάλλαξε τους κατοίκους της Σπάρτης από το λοιμό αλλά και από την παρουσία των
Εβραίων49. Από μια άλλη μαρτυρία για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης γνωρίζουμε
ότι, όταν διαπιστώνεται ότι υπερβαίνουν στο τέλος του 12ου αι. τα όρια της συνοικίας
που έχει οριστεί να κατοικούν, δημιουργείται ζήτημα από τον Ευστάθιο Θεσσαλονί
κης με επιστολή που απευθύνει στον πατριάρχη50.

46. Ράλλης - Ποιλής, Σύνταγμα, 5, 415. Η ερώτηση ήταν: Ei εξεστι τοις Άρμενίοις, έν αϊς πόλεσι
ο'ικούσι κατά πάσαν αδειαν κτίζειν εκκλησίας, και εϊτε χρή κωλύεσθαι, η εάν αυτούς ποιεϊν, ώς βούλονται.
Το κείμενο αποδιδόταν στον Ιωάννη Κίτρου, βλ. D. Jacoby, Les Quartiers juifs de Constantinople, 181,
σημ. 5' Κ. Pitsakis, À propos de la citoyenneté romaine dans l'Empire d'Orient: Un survol à travers les
textes grecs, Mediterranée 12 (1997), 89-91, σημ. 38.
47. Alice-Mary Maffry Talbot, The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantinople,
Ουάσινγκτον 1975, 52 και 82: περί δε τών 'Αρμενίων οσα ποιούσι τους πλησιάζοντας ορθοδόξους, αίσχύνομαι διηγήσασθαι, οιδε Θεός· βλ. και 76 και 82.
48. Στην Αλεξάνδρεια αντίθετα αυτό συνέβη πολύ νωρίτερα. Καταστροφή της συναγωγής και εκδίω
ξη των Εβραίων της πόλης μαρτυρείται το 414, βλ. Σωκράτης, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 67, 760-765' ΕΙ.
Revel-Neher, The Image of the Jew in Byzantine Art, Οξφόρδη 1992, 7 και 25. Ο P. Brown, 0 κόσμος της
ύστερης αρχαιότητας, 191, θεωρεί πως τη δημιουργία γκέτο για Εβραίους πρέπει να χρονολογήσουμε στην
περίοδο μετά τον Ιουστινιανό.
49. Τη δε τούτου παρούσα και ή νόσος ήλαύνετο, καί οί Ιουδαίοι εξω της πόλεως όπωκίζοντο: D.
F. Sullivan, Text, translation and Commentary, The Life of Saint Nikon, The Archbishop Press 1987, 112.
50. ...παρεχωρήθησαν 'Εβραίοι πλατυνθήναη Eustathii Opuscula, 340,42 κ.ε. Πα τα τοπογραφικά, βλ.
Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Οι εβραϊκές συνοικίες των Βρόχθων, Rogos και Ομφαλού, Μακεδόνικα 30 (19951996), 1-40, όπου πηγές και βιβλιογραφία.
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Οι Εβραίοι δεν είναι βέβαια οι μόνοι που διακρίνονται στο χώρο της πόλης. Στους
αιώνες που ακολουθούν, από έμμεσες πληροφορίες μαθαίνουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και
με τους μονοφυσίτες Αρμένιους. Το παραπάνω ερώτημα του Κωνσταντίνου Καβάσιλα
προς το Δημήτριο Χωματιανό και η στάση της Εκκλησίας, όπως αποκρυσταλλώνεται στην
απάντηση του τελευταίου, αντανακλούν πιθανότατα τη νέα κατάσταση που προέκυψε με
την αύξηση του αρμενικού πληθυσμού στην αυτοκρατορία, μετά τη μαζική μετακίνηση τους
από τη Μ. Ασία στη Βαλκανική, αποτέλεσμα της προέλασης των Σελτσούκων Τούρκων και
της ήττας στο Ματζικέρτ51. Ανάλογη αντιμετώπιση είχαν και οι Τσιγγάνοι, ομάδα που από
την εμφάνιση της κιόλας στην αυτοκρατορία συνδέθηκε με τη μαγεία Γνωρίζουμε δηλα
δή ότι κι αυτοί, όταν ζουν σε πόλεις, κατοικούν κεχωρισμένως ή έξω από τα τείχη52.
Μια ένδειξη ότι, με την εγκατάσταση των Δυτικών στην αυτοκρατορία, η ένταση
των σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώματα συνεπάγεται και ανάλογη
ένταση ανάμεσα στις διάφορες φυλετικές ομάδες είναι η διαμόρφωση νέων ισορρο
πιών που επιβάλλονται από τη βυζαντινή εξουσία προς όφελος των πρώτων και σε βά
ρος άλλων που προϋπήρχαν σ αυτή. Η επιλογή της για παράδειγμα να παραχωρήσει
στους Βενετούς το 1277 το ναό στον οποίο εκκλησιάζονταν οι Αρμένιοι και σπίτια
των ίδιων στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να ερμηνευτεί στα πλαίσια αυτών των νέων
ισορροπιών53. Ακριβώς αυτές οι νέες προτεραιότητες θέτουν σε συζήτηση τη δεύτερη

51. Για τις μεταβολές και τις νέες ισορροπίες που προέκυψαν μετά τη μαζική αυτή μετακίνηση, βλ.
Dagron, Minorités ethniques, 177 και 212- Garsoïan, Armenian Integration, 109. Πα τη Φιλιππούπολη, βλ.
Nicetae Choniatae, Orationes et Epistulae, έκδ. I. A. Van Dieten, Βερολίνο 1972, no 18, σ. 196 και Ani
Danceva-Vasileva, Etniceski sästav na naselenieto i demografski promeni väv Filipopol (IV-XIV v.),
Istorìceski Pregled 50, 4 (1994-1995), 16 κ.ε.' η ίδια, Armenskoto prisastvie väv Plovdiv prez srednovekovieto (VIII-XIII v.), στο ίδιο 55, 5-6 (1999) 119-135 όπου και βιβλιογραφία.
52. Για τους Τσιγγάνους που ήταν εγκαταστημένοι εκτός των τειχών στη Μεθώνη, βλ. π.χ. Soulis,
Notes on Venetian Modon, 269-70" Fraser, Οι τσιγγάνοι, 61 κ.ε. Στην αρχή του Μου αι. ο πατριάρχης Αθα
νάσιος (1303-1309) προτρέπει κυρίως τις γυναίκες άπέχεσθαι κριθαρομαντριών, τριοδιτών, και των άλλων
γοητειών, φυλακτών και τους άρκτους συρόντων η οφεις, κα'ι μάλιστα αθιγγάνους ώς τα του διαβόλου δι
δάσκοντας, μη εισάγεσθαι οϊκοις χριστιανών (η αναφορά στο Rochow - Matschke, Neues zu den
Zigeunern, 249-50).
53. ...την εκκλησίαν, ην κατείχον οΊ 'Αρμένιοι, και πέριξ της τοιαύτης εκκλησίας όσπήτια οΰτως,
ήγουν εν χάριν καταμονης του κονσούλου, έτερον εν χάριν καταμονής τών συμβούλων αύτοΰ και έτερον
εν χάριν αποθήκης του πράγματος του κουμουνίου της Βενετίας...: F. Miklosich - Ι. Müller, Acta et
diplomata graeca Medii Aevi sacra et profana, 3, Βόννη 1865, 89" Eustazio di Tessalonica, La espugnazione
di Tessalonica, St. Kyriakidis εκδ., Παλέρμο 1961, 124,26 και σημ. 179, όπου τα ονόματα των δύο συνοι
κιών, η Κρανία και ο Ζεμενίκος, που κατοικούνταν από Εβραίους και Αρμένιους. Ο Απ. Βακαλόπουλος,
Ιστορικές έρευνες έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Μακεδόνικα 17 (1977), 6 και 21, υποθέτει πως πρό
κειται για χωριά και όχι για συνοικίες της Θεσσαλονίκης· ο ίδιος, Άγνωστα τοπογραφικά της Θεσσαλονί
κης, Μακεδόνικα 5 (1961-1963), 9-11 για τη συνοικία των Εβραίων.
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όψη του φαινομένου των διακρίσεων, δηλαδή την κοινωνική θέση και την κοινωνική
κινητικότητα των ομάδων που διακρίνονταν από τους Ρωμαίους. Διάσπαρτες μαρτυ
ρίες, που έχουν επισημανθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία, έχουν φωτίσει σε γενικές
γραμμές την κοινωνική τους θέση. Αυτό που ενδιαφέρει το θέμα μας είναι ότι από αυ
τές τις ομάδες τόσο οι Εβραίοι, είτε ως βαφείς, τεχνίτες αναμιγμένοι με τη μεταξουργία,
την υφαντουργία και τη βυρσοδεψία είτε ως έμποροι, όσο και οι Αρμένιοι, ως τεχνίτες
και έμποροι —αν εξαιρέσουμε εκείνους που είχαν ενταχθεί στο στρατό και στον κρατι
κό μηχανισμό— συμμετείχαν μαζί με ντόπιους Ρωμαίους στις διαδικασίες με τις οποίες
η Ανατολή εντάχθηκε στη σφαίρα οικονομικής δραστηριότητας των ιταλικών πόλεωνδημοκρατιών και συνεπώς πρέπει να υποθέσουμε πως κι αυτοί ως ομάδα προωθήθηκαν
κοινωνικά. Το ίδιο ισχύει, ίσως περισσότερο, για τους Εβραίους που απέκτησαν βενε
τική ή γενουατική υπηκοότητα54. Η παραπάνω αναφορά του Ευστάθιου για τη διεύρυν
ση στη Θεσσαλονίκη του παραδοσιακά κατοικημένου χώρου από τους Εβραίους και
τους Αρμένιους θα μπορούσε να συνδεθεί με τις ευνοϊκές αυτές συνθήκες.
Χρειάζεται ωστόσο εδώ να επισημάνουμε μια βασική διαφορά από τους Εβραί
ους των δυτικών κοινωνιών. Στο Βυζάντιο οι Εβραίοι δεν συσχετίστηκαν με μια φορ
τισμένη ιδεολογικά και κοινωνικά οικονομική δραστηριότητα, τον τοκισμό, γιατί στην
αυτοκρατορία αυτή η δραστηριότητα ήταν απαγορευμένη μόνο στους ιερωμένους και
όχι σε όλους τους χριστιανούς, όπως συνέβαινε στη Δύση55. Μπορούμε έτσι να συ
μπεράνουμε πως σ' αυτή την οικονομική δραστηριότητα επιδίδονται γενικώς πλούσι
οι, Εβραίοι και χριστιανοί56, και ότι επομένως στην Ανατολή η διάκριση, που μέσα από
το λόγο της Εκκλησίας σε βάρος των Εβραίων τροφοδοτεί συλλογικές νοοτροπίες, εί
ναι περισσότερο ιδεολογικά παρά οικονομικά φορτισμένη ή πάντως ότι το κοινωνι
κοοικονομικό και το θρησκευτικό περιεχόμενο της διάκρισης είναι ανισοβαρές. Η θε-

54. Βλ. πιο πάνω σημ. 32. Πα τους Εβραίους βενειούς υπηκόους, βλ. D. Jacoby, Les Quartiers juifs
de Constantinople à l'époque byzantine, Byzantion 37 (1967), 167-221 (= ο ίδιος, Société et démographie
à Byzance et en Romanie latine, Λονδίνο 1975, αρ. II).
55. A. Sharf, Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade, Λονδίνο 1971, 17 και 55- Angeliki
E. Laiou, God and Mammon: Credit, Trade, Profit and the Canonists, To Βυζάντιο κατά τον 12ο αιώνα. Κα
νονικό Δίκαιο κράτος και κοινωνία, Ν. Οικονομίδης εκδ., Αθήνα 1991, 267. Συγκεκριμένες μαρτυρίες για
τραπεζίτες Βυζαντινούς, βλ. η ίδια, The Greek Merchant in the Palaeologan Period: A Collective Portrait,
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών57/1 (1982), 111, σημ. 31, όπου πηγές και παλαιότερη βιβλιογραφία' Τόνια Κιουσοπούλου, Η στάση της Εκκλησίας απέναντι στους εμπόρους κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή
(14ος-15ος αι.), Ιστορικά 20 (Ιούνιος 1994), κυρίως 31. Πα τη Δύση, J. Le Goff, La naissance du Purgatoire,
Παρίσι 1981, 409 όπου και τα σχετικά με τη μεταθανάτια τύχη του τοκιστή της Λιέγης.
56. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απεικονίσεις σε παραστάσεις Δευτέρας Παρουσίας τοκιστών, βλ.
Μαρία Βασιλάκη, Οι πλούσιοι πάνε στην κόλαση;, Διεθνές Συμπόσιο Πλούσιοι και φτωχοί στην Κοινωνία
της ελληνολατινικής Ανατολής, επιμ. Χρύσα Α. Μαλτέζου, Βενετία 1998, 473-482.
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οκτονία επομένως, ως αμάρτημα που βαραίνει ολόκληρο το εβραϊκό έθνος, παραμένει
θεωρητικά χωρίς το ειδικό βάρος του οικονομικού, όπως συνέβαινε στη Δύση εξαιτίας
της ταύτισης των Εβραίων με την τοκοληψία.
Οι οικονομικές όμως διεργασίες φαίνεται πως δεν ήταν οι μόνες που συνέβαλαν
στη διαφοροποίηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας. Εσωτερικές επί
σης εξελίξεις, πολιτικές επιλογές και διαφοροποιήσεις στην ιδεολογία, όπως η στρο
φή προς τη μυστική παράδοση με την επικράτηση του κινήματος του ησυχασμού, έπαι
ξαν καθοριστικό ρόλο στο θέμα των διακρίσεων των ετεροδόξων. Σημειώσαμε πιο πά
νω αναφορές της Άννας Κομνηνής και του Μιχαήλ Ατταλειάτη, σύμφωνα με τις οποί
ες ομάδες αιρετικών γίνονται αντιληπτές ως γένη και έθνη. Αντίστροφα, στην περίο
δο που ακολουθεί, κάποια γένη/έθνη στιγματίζονται συλλήβδην ως αιρετικά. Στη βά
ση αυτής της προκατάληψης είναι επόμενο ο Βογόμιλος και ο Εβραίος να αποτελούν
συγκρίσιμα μεγέθη57 ή ακόμα οι Λατίνοι και οι Αρμένιοι συλλήβδην να θεωρούνται
αιρετικοί, όπως και οι Τσιγγάνοι {γόητες) να ταυτίζονται με τη μαγεία.
Η τάση αυτή φαίνεται μάλιστα πως γενικεύεται σε περιόδους κρίσης. Έτσι, μέσα
στις έντονες θρησκευτικοπολιτικές αντιπαραθέσεις του 14ου αι. εκτοξεύονται κατηγο
ρίες στις οποίες οι θεολογικές απόψεις τείνουν να ερμηνευτούν με βάση τη φυλετική
καταγωγή. Δύο περιπτώσεις εθνο/θρησκευτικών διακρίσεων που επισήμανα, νομίζω
όχι αυθαίρετα, σε βυζαντινά κείμενα δείχνουν ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες ετε
ρόφυλος και ετερόδοξος καταλήγουν να αποτελούν ταυτόσημες κατηγορίες. Ο Ησυχαστής Γρηγόριος Παλαμάς συνδέει τη θρησκευτική παρέκκλιση του Γρηγόριου
Ακίνδυνου με τη σλαβική καταγωγή του και την κτηνοτροφία ως την πιο χαρακτηρι
στική οικονομική δραστηριότητα αυτού του φύλου58. Με τον ίδιο τρόπο και ο Πρόχορος Κυδώνης αιτιολογεί τις θρησκευτικές αντιλήψεις του πατριάρχη Φιλόθεου
Κόκκινου με την εβραϊκή και ταπεινή καταγωγή του59. Το ενδιαφέρον μάλιστα στις
περιπτώσεις αυτές είναι ότι οι διακρίσεις που προβάλλουν ο Παλαμάς και ο Κυδώνης

57. Ουδέν γαρ διαφέρει 'Εβραίου Βογόμιλος, μάλλον δέ και παντός 'Εβραίου δυσσεβέστερός

εστίν

ό Βογόμιλος. Γερμανός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1223-1240), PC 140, 668' πρβλ και 628 όπου
αντιπαραβάλλονται ως εχθροί του σταυρού οι Ιουδαίοι και οι Αγαρηνοί με τους Βογόμιλους. Τα ίδια έθνη
είχαν θεωρηθεί υπεύθυνα και για την εξάπλωση των εικονομαχικών ιδεών, βλ. Α. Grabar, L'Iconoclasme
byzantin. Dossier archéologique, Παρίσι 1957, 99 κ.ε. και 103 κ.ε. και για τους Εβραίους που συγκρίνονται
με εικονομάχους 216, εικ. 145.
58. Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία, Δωδώνη 62
(1996), 180, όπου και πηγές.
59. ...πάλαι συ τούτ' εβοϋλου, πόρρωθεν μέν 'Ιουδαίος ών και της εναγούς εκείνης γενεάς κληρο
νόμος, μνησίκακων δέ και συ ιώ Χριστώ ον ηδείς υπό τών σών προγόνων άνηρημένον, τφ γένει μέν έβούλου συνηγορείν..:. G. Mercati εκδ., Notizie di Procoro e Demetrio Odone Manuele Caleca e Teodoro
Meliteniota, Βατικανό 1931, 311.
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είναι ομοειδείς, αν και οι δύο τους εκπροσωπούν, ως ησυχαστής ο πρώτος και ως φι
λόσοφος ο δεύτερος, δύο αντιλήψεις αντιτιθέμενες μεταξύ τους σε πολλά επίπεδα.
Αυτός λοιπόν ο λόγος για την ταύτιση θρησκευτικών και φυλετικών διακρίσεων, στη
διάρκεια έντονου πολιτικού και κοινωνικού ανταγωνισμού, αναδεικνύει με μεγαλύ
τερη ενάργεια τέτοιου είδους διακρίσεις ως επιφαινόμενα πολύπλοκων κοινωνικοϊδεολογικών διεργασιών και αντιπαραθέσεων και ως έκφραση διακυβευμάτων του
κοινωνικοπολιτικού πεδίου60.
Από ένα διαφορετικό δρόμο στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν κάποια παραδείγμα
τα Δυτικών, οι οποίοι, ενταγμένοι στον κρατικό μηχανισμό και ενσωματωμένοι πολι
τισμικά, μπορούν να παίζουν σημαντικό πολιτικό και ιδεολογικό ρόλο. Η περίπτωση
της αγίας Θεοδώρας είναι πολλαπλά διαφωτιστική για τη σημασία που αποκτά η άρση
της διαφορετικότητας μέσω της ενσωμάτωσης στον κρατικό μηχανισμό. Γόνος νορ
μανδικής οικογένειας, η Θεοδώρα Πετραλείφα παντρεύτηκε το Μιχαήλ Β' Δούκα της
Ηπείρου (1223), ανακηρύχτηκε αγία και πολιούχος της Άρτας61.
Τα παραπάνω παραδείγματα υποδηλώνουν ότι η θέση των ετερόδοξων ομάδων
στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας είναι ρευστή, κάτι που δυσκολεύει τον προσδιορι
σμό της. Αυτή ωστόσο δεν είναι η μόνη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Το είδος των
πληροφοριών που διαθέτουμε, διάσπαρτες και συχνά ανεπαρκείς αναφορές, δυσχε
ραίνει επίσης την ανίχνευση του φαινομένου των διακρίσεων σε όλα τα πεδία. Ιδιαί
τερη δυσκολία αντιμετωπίζουμε, όταν θελήσουμε να συσχετίσουμε τη χωροταξική δι
ευθέτηση και την κοινωνική θέση των διαφόρων εθνών με τον ιδεολογικό προσανα
τολισμό των λαϊκών στρωμάτων των πόλεων, ο οποίος σφραγίζεται τους τελευταίους
κυρίως αιώνες από την Εκκλησία. Σ' αυτή την περίπτωση, εκτός από κάποιες εικονι
κές παραστάσεις62, αποκαλυπτικός είναι κυρίως ο λόγος εκκλησιαστικών ιεραρχών.
Είναι δηλαδή χαρακτηριστικό ότι πληθαίνουν τους τελευταίους αιώνες τα χωρία στα
οποία η προσέλευση ξένων εκ παντός έθνους και τόπον στα αστικά κέντρα προβάλ
λεται ως εξήγηση για την εξάπλωση του κακού, που απειλεί τα ήθη και την κοινωνι-

60. Για μια κοινωνιολογική θεώρηση, Laiou-Thomadakis, The Greek Merchant, 119-20.
61. D. M. Nicol, Symbiosis and Integration. Some Greco-Latin Families in Byzantium in the 11th to
13th Centuries, Byzantinische Forschungen 7 (1979), 133 κ.ε.' D. Jacoby, Les Vénitiens naturalisés dans
l'Empire byzantin: Un aspect de l'expansion de Venise en Romanie du XHIe au milieu du XVe siècle,
Travaux et Mémoires 8 (1981), 217-235. Το ζήτημα των διακρίσων ίων διαφόρων ομάδων των Δυτικών,
όπως και εκείνο της ενσωμάτωσης τους στη βυζαντινή κοινωνία, καθώς εκκινεί από διαφορετικές κοινωνι
κοπολιτικές βάσεις, δεν μπορεί να εξεταστεί εδώ.
62. Βλ. π.χ. Ann Warton Epstein, Frescoes of the Mavriotissa Monastery near Kastoria: Evidence of
Milleniarism and Anti-Semitism in the Wake of the First Crusade, Cesta 211 (1982), 21-29. Πρβλ. την πα
ράσταση της Δευτέρας Παρουσίας στην οποία από το 15ο αι. κ.ε. απεικονίζονται ανάμεσα σε άλλα έθνη,
οι Αρμένιοι και οι Εβραίοι, Garidis, La représentation, 92 κ.ε.
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κή συνοχή63. Γίνεται δηλαδή σαφές ότι το δημογραφικό φαινόμενο της ερήμωσης του
αγροτικού χώρου και της εισροής εξαθλιωμένου αγροτικού πληθυσμού στις πόλεις
συνέβαλε στη δημιουργία νέων διακρίσεων που έγιναν εμφανέστερες και εξαιτίας των
σταυροφοριών.
Στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ξενοφοβικής διαδικασίας, το επόμενο στάδιο,
γνωστό κι από την περίοδο της εικονομαχίας (βλ. σημ. 57), είναι η δαιμονοποίηση των
εικονομάχων/αιρετικών και ειδικότερα ορισμένων αιρετικών εθνών. Αυτή ωστόσο η τά
ση δεν είναι η μόνη που φανερώνει μια αναδίπλωση από τη μεριά της πολιτικής και εκ
κλησιαστικής εξουσίας. Προσπάθειες καταβάλλονται επίσης και για τη στερέωση της πί
στης των ορθοδόξων. Είναι π. χ. χαρακτηριστικό ότι στους ύστερους αιώνες η εκκλησια
στική και η πολιτική εξουσία, που ως τότε δεν κρατούσαν κοινή στάση στην αντιμετώ
πιση των θρησκευτικών αποκλίσεων, προέκριναν από κοινού μια εις το ψιλανθρωπότερον πολιτική64. Μια σειρά μέτρων, που υιοθετήθηκαν, σ' ό,τι αφορά την κατανομή και δι
ευθέτηση των ετεροδόξων αλλά και τη συγκρότηση ιδεολογικών πρακτικών, δείχνουν
ότι προτεραιότητα δόθηκε τότε στην επαναφορά των αιρετικών στο ορθόδοξο ποίμνιο κι
όχι στη φυσική εξόντωση τους. Η νέα αυτή στάση Εκκλησίας και κράτους μπορεί να
αναλυθεί σε διαφορετικές αλλά συγκλίνουσες πρακτικές: από τη μια επιχειρήθηκε ο
προσεταιρισμός αρχηγών των αιρετικών ή η μαζική μετακίνηση τους. Από την άλλη προ
κρίθηκε η συγγραφή αντιαιρετικών κειμένων —η Πανοπλία Δογματική του Ευθυμίου Ζυγαβινού αποτελεί ένα καλό παράδειγμα—, αναθεμάτων {έγγραφος αρνησις) για όσους
επιθυμούν να επανέλθουν στο ποίμνιο κ.τ.ό.65. Η έκταση μάλιστα της παραγωγής αυτού
του γραμματειακού είδους ήταν τόση, ώστε δίκαια θεωρήθηκε πως συνέβαλε στην ανά
πτυξη μιας θρησκευτικής εθνολογίας παρά μιας θεολογίας66.
Η ανάδειξη επίσης του μύρου με μια νέα συμβολική σημασία, ως άλεξιτηρίου και
όχι μόνο ως τεκμηρίου βεβαιώσεως της πίστεως αποτέλεσε ένα ακόμα νεωτερισμό.
Αυτός απέκτησε ευρύτατες πρακτικές χρήσεις στην καθημερινή ζωή, καθώς το μύρο
συσχετίστηκε με τη λατρεία των μυροβλητών αγίων —ο πιο γνωστός είναι ο άγιος Δη
μήτριος— και κυρίως με τη διαδικασία της επιστροφής αιρετικών στο ορθόδοξο ποί-

63. Βλ., π.χ., Δ. Γ. Τσάμης, Φιλόθεου Κωνσταντινουπόλεως του Κόκκινου Αγιολογικά έργα, Α'.
Θεσσαλονικείς άγιοι, Θεσσαλονίκη 1985, 164, 31 κ.ε. Βλ. και Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσα
λονίκη, 176.
64. G. Dagron, Lawful Society and Legitimate Power: Έννομος πολιτεία, έννομος αρχή, Law and
Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries, 37 σημ. 47. Ειδικά για παρόμοια αντιμετώπιση αιρετικών,
βλ. Angeliki Konstantakopoulou, Heresies and Myroblytoi Saints, Γιάννενα 1998 (κυκλοφόρησε σε περιο
ρισμένο αριθμό αντιτύπων σε δακτυλόγραφη μορφή).
65. Ό. π. Βλ. και στον παρόντα τόμο την ανακοίνωση του P. Bâdenas, Αίρεση, αποστασία και αλλοπιστία στο Βυζάντιο: Αποκηρυκτικές Διατυπώσεις.
66. Dagron, Minorités ethniques, 214.
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μνιο, που επέβαλε τη βάπτιση ή απλώς τη χρίση με μύρο, ανάλογα με τη δράση τους
και το βαθμό πίστης σε αιρετικές δοξασίες67. Η λατρεία μυροβλητών αγίων, όπως έδει
ξα αλλού, προσέλαβε τόσο στη βυζαντινή αυτοκρατορία όσο και στο βουλγαρικό και
το σερβικό κράτος μεγάλες διαστάσεις με σημαντικές ιδεολογικοπολιτικές αποχρώ
σεις. Μια ιδέα για τη βίωση αυτής της πρακτικής από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα παίρ
νουμε από τα πολυάριθμα μυροδοχεία {κουτρούβια), που ανευρίσκονται τελευταία σε
μεγάλη απόσταση από τον τόπο λατρείας των συγκεκριμένων αγίων. Με τη μορφή φυλακτηρίων συντρόφεψαν τους πιστούς στο δρόμο της επιστροφής για να χρησιμέψουν
διά βίου πλέον ως σύμβολα αποτροπαϊκά του κακού που ένιωθαν να τους απειλεί68.
Οι παραπάνω ποικίλες ήπιες και συχνά αποτελεσματικές επιλογές αντιμετώπισης
των διακρίσεων μπορούν ίσως να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν χρειάστηκε παρά μό
νο μια μοναδική φορά να στηθεί πουργατόριον στο Βυζάντιο69. Με τον ίδιο τρόπο
μπορεί ίσως να εξηγηθεί και η μοναδική, απ' όσο ξέρουμε, περίπτωση του κάστρου με
τους αιρετικούς (castrum hereticorum) κοντά στην Καστοριά, το βυζαντινό Montségur,
που παραδόθηκε στις φλόγες όχι από τους Βυζαντινούς αλλά από τους σταυροφό
ρους (1096)70. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι και προσηλυτισμός Εβραίων μαρτυρείται
σπανιότερα στους τελευταίους αιώνες, επί Θεοδώρου Δούκα Αγγέλου και Ιωάννη Βα
τατζή αυτοκράτορα της Νίκαιας, ενώ δεν επιχειρείται εκ νέου επί Παλαιολόγων71.
Οι διακρίσεις που μπορούν να ανιχνευτούν μέσα από τη συμβίωση λαών του αγρο
τικού χώρου είναι από πολλές απόψεις διαφορετικές από εκείνες που εντοπίσαμε στα
αστικά κέντρα Παρουσιάζουν μια διαφορετική και πιο ρευστή ισορροπία, από τη μια
ανάμεσα στους Ρωμαίους και στις διάφορες φυλετικές ομάδες και από την άλλη ανάμε
σα σ' αυτές και την πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία. Πρώτα απ' όλα γιατί οι όροι
συμβίωσης προσδιορίζονται καθοριστικά από την εξαθλίωση, που βιώνουν ορισμένες
από αυτές τις ομάδες, και επομένως από τις ληστρικές δραστηριότητες στις οποίες επι
δίδονται για να λύσουν το βιοποριστικό τους πρόβλημα. Κατά δεύτερο λόγο γιατί η δι-

67. Ως πιο χαρακτηριστική πηγή αναφέρουμε την επιστολή του πατριάρχη Θεοφύλακτου στον Πέ
τρο Βουλγαρίας, που χρονολογείται στα χρόνια 933-944. Ι. Dujcev, L'epistola sui Bogomili del Patriarca
Constantinopolitano Teofilatto, Mélanges Eugène Tisserant, II, Βατικανό 1964, 89 και αναλυτικά Konstantakopoulou, Heresies.
68. Βλ. αναλυτικά στο ίδιο.
69. Για την περίπτωση του Βογόμιλου Βασίλειου και των μαθητών του, βλ. Annae Comnenae,
Alexias, Β', 352 κ.ε. Στη διάρκεια της βασιλείας του Αλέξιου Κομνηνού μαρτυρείται και η πυρπόληση του
ναού των Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, GarsoYan, Armenian Integration, 60-61, 82 και 84-85.
70. Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum, L. Bréhier έκδ., Histoire anonyme de la
Première Croisade, Παρίσι 1924, 22.
71. P. Charanis, The Jews in the Byzantine Empire under the First Palaeologi, Speculum 22 (1947),
75-77.
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ευθέτηση και ο έλεγχος του αγροτικού και ιδιαίτερα του ορεινού όγκου από την πολιτι
κή εξουσία απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς και επιτυγχάνεται δυσκολότερα
Σε πληθυσμούς μόνιμα εγκαταστημένους, ημινομαδικούς και μετακινούμενους
κατά εποχές ή σε φάρες που κατέκλυζαν για συγκυριακούς λόγους το χώρο της δυ
τικής και νότιας Βαλκανικής —νομαδισμός της εξαθλίωσης χαρακτηρίστηκαν πρό
σφατα οι μετακινήσεις Αλβανών από το 13ο ως το 15ο αι.—72, σε παλαιούς κατοίκους
ή νεήλυδες κ.τ.ό. η συμβίωση φαίνεται πως καθοριζόταν με βάση διαφορετικές δια
κρίσεις και ιδιαίτερη δυναμική. Προκειμένου λοιπόν να προσδιορίσουμε τους όρους
συμβίωσης αυτών των ομάδων, επομένως και τους όρους με τους οποίους διαμορ
φώνονταν οι ομόλογες διακρίσεις, χρειάζεται να αποδώσουμε διαφορετική βαρύτητα
στο ιδεολογικό και το κοινωνικοοικονομικό πεδίο και συνακόλουθα στον ιδιαίτερο
τρόπο συνάρθρωσης τους. Η δράση π.χ. των Βλάχων φανερώνει μια παρόμοια πολυ
πλοκότητα: η εξέγερση τους στη Θεσσαλία (1066), η συνεργεία τους με επιδρομείς
άπειρους των περασμάτων του ορεινού βαλκανικού χώρου αλλά και τα συχνά, χωρίς
πάντοτε πολιτική σημασία, επεισόδια ανυπακοής, ανάλογα με εκείνο των ανόσιων
Βλάχων σε ορεινό όγκο του Αγίου Όρους, αποτελούν αιτίες και μορφές πολλαπλής
διάκρισης73.
Αναφορές για αυτόνομους νομάδας και επομένως ευχερείς προς τάς μεταβολάς
και φύσει νεωτεροποιους πληθυσμούς βρίθουν στις βυζαντινές πηγές, κυρίως τους τε
λευταίους αιώνες. Το πολιτικό και θρησκευτικό βάρος που αποδίδεται στις πηγές δεν
είναι ωστόσο πάντα και το πιο καθοριστικό για τη διαμόρφωση των διακρίσεων. Θε
ωρούμε δηλαδή πως οι ανυπότακτες φυλετικές ομάδες δημιουργούσαν όχι τόσο ιδε
ολογικό πρόβλημα, λόγω της έλλειψης από μέρους τους θρησκευτικής και πολιτικής
υπακοής και πίστης, όσο κοινωνικό και οικονομικό, καθώς αποτελούσαν αιτία κοινω
νικής αναταραχής και μπορούσαν να χειραγωγηθούν εύκολα σε περίπτωση πολιτικής
αντιπαλότητας στα πλαίσια της βυζαντινής ομάδας εξουσίας74. Συνακόλουθα οι λη
στρικές δραστηριότητες, αυτό που εύστοχα ο F. Braudel αποκάλεσε στεριανή πειρα-

72. Α. Ducellier, Οι Αλβανοί στην Ελλάδα (13ος-15ος αι.) Η μετανάστευση μιας κοινότητας (μετάφρ.
Κατερίνα Νικολάου), Αθήνα 1994, 18" Β. Δ. Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, Αθήνα 1998, κυρίως 19 κ.ε.'
Α. Ρίζος, Αρβανίτες και Καραγκούνηδες τον 14ο αιώνα, Ιστορικά 28/29 (1998), 231-239.
73. ΒΑ. Κεκαυμένου Στρατηγικόν, έκδ. Β. Wassiliewsky, V. Jernstedt, Άμστερνταμ 1965, 66-72 και
Νουθετικός προς βασιλέα, aio ίδιο, 95-96- ΆνναΚομνηνή, Αλεξιάς, Β', 11: Των γοΰν Κομάνων παρά των
Βλάχων τάς δια των κλεισουρών ατραπούς μεμαθηκότων και ούτω τον Ζυγον ραδίως διεληλυθότων...' Μ.
Γεδεών, Ο Άθως. Αναμνήσεις έγγραφα σημειώσεις, Κωνσταντινούπολη 1885, 104, βλ. και Konstantakopoulou, Heresies, όπου και άλλες πηγές.
74. Βλ. π.χ. Ιωάννης Καντακουζηνός, Ιστορίαι, Α', 450. Και Ducellier, Οι Αλβανοί στην Ελλάδα, 2829, για τη διαφορετική τακτική των Αλβανών της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
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reib75, προκαλούσαν μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στον μόνιμα
εγκατεστημένο αγροτικό πληθυσμό καθώς και στη διακίνηση ανθρώπων και προϊό
ντων. Από αυτή την άποψη γίνεται εύκολα κατανοητή η σημασία που είχε η εξόντωση
μεγάλου αριθμού Αρβανιτών στην Ήπειρο, κατόρθωμα για το οποίο ο Θωμάς Πρελιούμπος αξίωνε την προσωνυμία Άλβανιτοκτόνος76. Μαζί όμως με την πολιτική και την
κοινωνική, η οικονομική διάσταση έπαιζε επίσης σημαντικό ρόλο. Η κτηνοτροφία,
βασική οικονομική δραστηριότητα αυτών των ομάδων, συχνά διέφευγε τον έλεγχο
του κράτους. Η κεντρική εξουσία συνεπώς δεν μπορούσε να καρπωθεί το αναλογούν
κάθε φορά κέρδος. Μια ιδέα για την οικονομική σημασία αυτών των δραστηριοτήτων
μπορούμε να σχηματίσουμε από τον αριθμό ζώων που δήμευσε ο Ιωάννης Καντακου
ζηνός από τους Αρβανίτες μετά τη διάλυση τους, με τη βοήθεια ελαφρά οπλισμένων
Τούρκων, το 1336: 30.000 βόδια, 5.000 άλογα, 120.000 πρόβατα?7.
Η πολλαπλότητα των μέτρων με τα οποία αντιμετωπίστηκαν οι Μηλιγγοί και Εζερίτες ως το 14ο αι., οπότε η διαδικασία ενσωμάτωσης τους φαίνεται πως ολοκληρώ
νεται78, ή οι Βλάχοι και οι Αρβανίτες, που ήταν διάσπαρτοι σ' ολόκληρο τον ορεινό
χώρο της Βαλκανικής, κι ακόμα τα σχόλια του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου για
τους Παγανούς στο σημερινό Μαυροβούνιο79, είναι διαφωτιστικά για το πολλαπλό
περιεχόμενο των διακρίσεων. Ο συνδυασμός στρατιωτικών επιχειρήσεων με ταυτό
χρονη ανάπτυξη μηχανισμών για την ενσωμάτωση διάφορων ομάδων ανιδρύτων
εθνών και η μετατροπή τους από νομάδες —τον κατεξοχήν ξένο για τους Βυζαντι
νούς—80 σε καλλιεργητές δείχνει ότι η αντιμετώπιση ποικίλων διακρίσεων στόχευε
από τη μια στην ένταξη τους κι από την άλλη στην εκμετάλλευση του αγροτικού χώ
ρου προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων που τον διαχειρίζονταν. Η μετατροπή
δηλαδή της ομάδας των νομάδων Κουμάνων σε προνοιαρίους στη Μακεδονία και των

75. F. Braudel, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β' ιης Ισπανίας,
Γ', Αθήνα 1998, 360.
76. Εύκαφίαν γαρ εύρων ό Θωμάς τότε τους Άλβανίτας κακώς και ανηλεώς αυτούς έτυράννιζεν ος
και Άλβανποκτόνος

έπεθύμει γενέσθαι και όνομάζεσθατ: Λ. Ι. Βρανούσης, Το Χρονικόν των Ιωαννίνων

κατ' ανέκδοτον δημώδη επιτομήν, Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962), 89. Βλ. και επιγραφή που
εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.
77. Ιωάννης Καντακουζηνός, ό.π., 497' Laiou, In the Medieval Balkans, 149.
78. Hélène Ahrweiler, Une inscription méconnue sur les Mélingues du Taygète και η ίδια, Le Sebaste,
chef de groupes ethniques, Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Λονδίνο,
Variorum Reprints, 1971, αρ. XIV και αρ. XV αντίστοιχα.
79. Gy. Moravcsik ed., Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, Dumbarton Oaks
1967, § 50 και 29 αντίστοιχα και F. Dvornik et al., vol. II, Commentary, University of London 1962, 186
και 141-2.
80. Ahrweiler, Byzantine Concepts of the Foreigner, 12.
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Τσιγγάνων σε πάροικους σε κτήσεις του Αγίου Όρους ή σε κερκυραϊκά φέουδα81,
μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένας από τους οικονομικούς μηχανισμούς που ευνόη
σαν τη γνωστή άλλωστε τάση για συγκέντρωση έγγειας ιδιοκτησίας από ιδιώτες και
την Εκκλησία. Ταυτόχρονα όμως η ένταξη στις συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικα
σίες ομάδων ξένων, πιθανότατα των πιο εξαθλιωμένων, εξαιτίας και της πανούκλας
(μέσα 14ου αι.), και κυρίως των ατελών καί απηλλαγμένων όντων παντός βάρους καί
στρατιωτικού λειτουργήματος, φωτίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε ως
ένα βαθμό η αφομοίωση τους. Ανάλογα και ο προσηλυτισμός στην ορθοδοξία των
μονοφυσιτών Αρμενίων και των αιρετικών της περιοχής της Φιλιππούπολης και η με
τοίκιση τους σε νεοϊδρυθέν κάστρο (Αλεξιούπολις ή Νεόκαστρον) από τον Αλέξιο
Κομνηνό82, αποτελούν κι αυτές προσπάθειες άρσης των διακρίσεων με ήπιο τρόπο,
δηλαδή με την επωφελή αναδιάταξη των εν λόγω ομάδων στον οικισμένο χώρο. Προς
την ίδια κατεύθυνση συντονίζεται και η δράση αξιωματούχων και Εκκλησίας. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση, από το Γρηγόριο Πακουριανό το 1082, της
μονής της Παναγίας Πετριτζιωτίσσης (Backovo) ακριβώς στην ίδια περιοχή83.
Η μείωση των οικονομικών υποχρεώσεων κάποιων από τους ανυπότακτους και
τα διοικητικά μέτρα, που έτειναν στην εξασφάλιση της συνοχής αυτών των ομάδων με

81. G. Rouillard - P. Collomp, Actes de Lavra I (897-1178), Παρίσι 1937, 124-127, πρόσταξις του
1184 και Vassiliki Kravari, Villes et villages de Macédoine occidentale, Παρίσι 1989, 72- Rochow - Matschke,
Neues zu den Zigeunern, όπου και πηγές, αντίστοιχα. Στην Κέρκυρα μαρτυρείται ένα feudum acinganorum,
Soulis, The Gypsies in the Byzantine Empire, 157. Για την οικονομική σημασία της παρουσίας τους εκεί, βλ.
Αικατερίνη Ασδραχά - Σπ. Ασδραχάς, Στη φεουδαλική Κέρκυρα: από τους πάροικους στους vassali
angararii, Ιστορικά 3 (1985), 80-81. Η ανάπτυξη του φεουδαρχικού συστήματος φαίνεται πως διευκολύν
θηκε τα μέγιστα με τη μετακίνηση εξαθλιωμένου πληθυσμού Τσιγγάνων και άλλων από την αντίπερα ακτή.
Βλ. και Fraser, Οι τσιγγάνοι, 53 κ.ε. Την ίδια οικονομική πολιτική, που συνέβαλε στην αφομοίωση, ακο
λούθησαν και οι ηγεμόνες των μεσαιωνικών βαλκανικών κρατών: 0 Στέφανος Δουσάν ενέταξε το 1348 μια
ομάδα στη μονή των Αρχαγγέλων στην Πριζρένη [η αναφορά στο G. Puxon, Romite νο Makedonija i
Vizantija, Glasnik Institute za nacionalna istorija 18/2 (1974), 82] και ο Ιβάν Σισμάν στη μονή της Ρίλας (Gr.
Α. Ilinski, Cramoty bolgarskikh carey, Μόσχα 1911, ανατύπωση Λονδίνο 1970, 26-28). Το ίδιο φαινόμενο
πήρε μεγάλη έκταση στη Βλαχία και στη Μολδαβία τον ύστερο μεσαίωνα, V. Achim, Jiganii în istoria
României, Βουκουρέστι 1998, 22 κ.ε. Επίσης Ούγγροι (βαρδαριώται τούρκοι) αναφέρονται το 1319 στη
Μακεδονία ως ιδιοκτήτες γης, Actes de Xéropotamou, εκδ. J. Bompaire, Παρίσι 1964, 167-168. Πα Εβραί
ους ενταγμένους στη μονή Προδρόμου στη Μακεδονία, Catherine Asdracha, La région des Rhodopes aux
XHIe et XlVe siècles. Étude de Géographie Historique, Αθήνα 1976, 87-88. Βλ. και σημ. 5.
82. Anne Comnène, Alexiade, III, 184.
83. Garsoïan, Armenian Integration, 88 κ.ε., όπου πηγές και βιβλιογραφία. Επίσης Vs. Nikolaev, Edin
feodalen institut ot XI vek ν nasite zemi säs specialno prednaznacenie, Izvestija na Instituta za bnlgarska
istorija 1-2 (1951), 99-186' I. Dujcev, Backovijat manastir prez pärvite vekove na svojata istorija, Istoriceski
Pregled (1996), 143-151.
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τον ορισμό ενός ομόφυλου άρχοντα ως επικεφαλής84, εκτός από την ένταξη τους σε
παραγωγικές μονάδες, αποτελούν επίσης παρόμοιους τρόπους ενσωμάτωσης των ξέ
νων. Μπορούμε ακόμα να συμπεριλάβουμε εδώ τη λειτουργία του εθιμικού δικαίου
(εθη, συνήθειαι) στο γενικότερο δικαιικό σύστημα της αυτοκρατορίας, μηχανισμός
που μελετήθηκε πρόσφατα85. Είναι φανερό ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των μέ
τρων, μαζί βέβαια μ' εκείνα που αναφέραμε πιο πάνω για τα αστικά κέντρα, λειτουρ
γούσε αποτελεσματικά για την αποκατάσταση μιας συχνά εύθραυστης ισορροπίας ανά
μεσα στην αποστασία από την κυρίαρχη πολιτική/θρησκευτική εξουσία ή στην αντίστα
ση σε αφομοιωτικές πρακτικές.
Οι διαφορετικές πολιτικές και εκκλησιαστικές πρακτικές με τις οποίες αντιμετωπί
στηκε κάθε λαός του αστικού και του αγροτικού χώρου στη Βαλκανική συναρτώνται τε
λικά με τις διαφοροποιημένες ιδεολογικοκοινωνικές πραγματικότητες που διαμορφώνο
νται στον ένα και τον άλλο λαό και χώρο. Ενδεικτικό μάλιστα της πολυπλοκότητας του
φαινομένου στην ύστερη μεσαιωνική περίοδο είναι το γεγονός ότι η ίδια τομή ανιχνεύ
εται και σε αξιολογικές κατηγορίες ορισμένων ελίτ που αποκρυσταλλώνονται στο ιδεο
λογικό πεδίο ανεξάρτητα από τους λαούς. Οι όροι άστειότης και αγροικία, όπως αυτές
προσδιορίζονται από το Θεόδωρο Μετοχίτη86, φανερώνουν ότι η αξιολογική ανισότητα

84. Πρόκειται για πρακτική που άρχισε να εφαρμόζεται πριν από την εποχή που εξετάζουμε, βλ. π.χ.
τον Ακαμήρ, άρχοντα των Βελεγεζητών, Θεοφάνης, Χρονογραφία, 473' J. Ferluga, L'archontat de
Dalmatie, Byzantium on the Balkans. Studies on the Byzantine Administration and the Southern Slavs from
the Vllth to the Xllth centuries, Άμστερνταμ 1976, 131-139. Για τον άρχοντα των βλάχων της 'Ελλάδος, Α.
Risos, The Vlachs of Larissa in the 10th Century, Byzantinoslavica 51/2 (1990), 205. Πα τους Σκλάβους
Θεσσαλονίκης αρχοντιάς, Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως, Βόννη 1829, Ι, 635.
άρχων της Σκλαβοαρχοντίας, Actes d'Iviron II. Du milieu du Xle siècle à 1204, εκδ J. Lefort et al., Παρίσι
1990, 103, 20 και 101. Για τη σεβαστότητα έπί Βουλγάροις (αρχές 14ου αι.), Ahrweiler, Le Sebaste, 35. Για
το δούκα των Μηλιγγών, η ίδια, Recherches sur l'administration, 33. Πα Κουμάνους και Πετσενέγκους, που
σχηματίζουν ιδιαίτερα στρατιωτικά σώματα στα Μογλενά, ό.π., όπου κι άλλα παραδείγματα και πηγές. Η
ίδια πρακτική εφαρμοζόταν και σε ομάδες αιρετικών. Πα το τάγμα Μανιχαίων με επικεφαλής ένα έξαρχο,
ό.π.. Πα ανάλογες προσπάθειες στη διοικητική οργάνωση, η ίδια, Le sebaste. Την ίδια πολιτική ακολου
θούσε και η Βενετία. Το 1444 μαρτυρείται ο Johannes cinganus drungarius acinganorum, Soulis, The
Gypsies, 152-153 και Appendix. Ανάλογη πολιτική και στην εκκλησιαστική οργάνωση, βλ. επισκοπή Βαρδαριωτών Τούρκων καί Βλάχων, Η. Geizer, Ungedrukte und wenig bekannte Bistümerverzeichnisse der
orientalischen Kirche, BZ2 (1893), 46· J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae,
Παρίσι 1981, 279' T. J. Winnifrith, The Vlachs: The History of a Balkan People, Λονδίνο 1987, 101· Kravari,
Villes et villages, 247.
85. Angeliki Laiou, Institutional Mechanisms of Integration, Studies on the Internal Diaspora, 161-81·
Dagron, Lawful society, 43 κ.ε.
86. Υπομνηματισμοί και σημειώσεις γνωμικοί, Miscellanea Philosophica et historica, έκδ M. Müller,
Άμστερνταμ 1966 [1821], 757 κ.ε. Βλ. και Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, 191, σημ. 4.

ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ, ΓΛΩΣΣΑ!

353

ανάμεσα στις δύο αυτές δημογραφικές ομάδες παίρνει νέο κοινωνικό περιεχόμενο.
Εκτός από την παραδοσιακή διαφορά αγροτικού-αστικού χώρου, ο έλεγχος και οι μη
χανισμοί ενσωμάτωσης των ποικίλων αγροτικών ομάδων που επηρεάζουν τις εξελίξεις
στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας φαίνεται να επιβάλλουν τώρα διαφορετική λογική. Πα
να την εντοπίσουμε θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την τακτική της χωροταξικής διά
κρισης στον αστικό χώρο {κεχωρισμέναις). Εδώ, αντίθετα, φαίνεται πως επιβάλλεται να
αντιμετωπιστούν δραστικά οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνέπειες της απο
στασίας τους με διαφορετικούς τρόπους. Πιθανότατα γιατί οι θρησκευτικές διακρίσεις
ανάμεσα στο διάσπαρτο και τεμαχισμένο αγροτικό πληθυσμό προσδιορίζονται δυσκο
λότερα και συνεπώς αποχτούν, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε με τους κατοίκους των πόλε
ων, δευτερεύουσα σημασία87. Όσο για την κοινωνική κινητικότητα των αγροτικών
στρωμάτων, οι οικονομικές διαδικασίες, που διαμορφώθηκαν μετά τη διείσδυση των Δυ
τικών φαίνεται πως περιορίστηκαν αποκλειστικά στα μεγάλα κέντρα-λιμάνια και επομέ
νως δεν τους επηρέασαν άμεσα Οι διακρίσεις λοιπόν ανάμεσα στους λαούς του αγρο
τικού χώρου μπορούν επίσης να ανιχνευτούν στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν για να
αντιμετωπιστούν τα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που έθετε η ανεξέ
λεγκτη δράση τους: στη βίαιη καταστολή και τους μηχανισμούς ένταξης και ενσωμάτω
σης, δηλαδή στα διαφορετικά πεδία δράσης της πολιτικής εξουσίας και της Εκκλησίας.
Παρά την πολυπλοκότητα του φαινομένου των διακρίσεων, δεν είναι δύσκολο,
αποφεύγοντας βέβαια κανείς τους πειρασμούς μιας ετεροχρονισμένης τυπολογίας, να
εντοπίσει με βάση τα παραπάνω κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Οι διακρίσεις ως έκ
φραση αυξανόμενης αμφισβήτησης ή κυριαρχίας προκαλούν στην ύστερη βυζαντινή πε
ρίοδο την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού με κατασταλτικό ή συναινετικό τρό
πο αλλά και την ιδεολογική αναδίπλωση της Εκκλησίας. Πρόκειται για κατηγοριοποιή
σεις και πρακτικές ενσωμάτωσης στρωμάτων που συμμετέχουν στις παραγωγικές και οι
κονομικές διαδικασίες είτε μέσα στο πλαίσιο αποδοχής των κυρίαρχων σχέσεων είτε
αμφισβητώντας τες. Η ανάδυση εδώ πολλαπλών αντιθέσεων εσωτερικεύεται συλλογικά
και ποικιλότροπα88. Στον αστικό χώρο φαίνεται να διακυβεύεται περισσότερο η ιδεολο
γική παρά η οικονομική κυριαρχία κι αυτό οδηγεί σε λύσεις κατ' οικονομίαν, δηλαδή στη

87. Είναι χαρακτηριστική μια αλβανική παροιμία: Μήτε τον διάβολον να εύρηςμήτε το σταυρό να κό
μης. Ευλ Κουρίλας, Τοσκικαί παροιμίαι, Λαογραφία 1 (1909), 650.
88. Χρήσιμο είναι εδώ να σημειωθεί ίο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Evelyne Patlagean,
Contribution juridique à l'histoire des Juifs dans la Méditerranée médiévale: les formules grecques de serment,
Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1981, αρ. XIV, 156, διέκρινε
δηλαδή στο Βυζάντιο από το 12ο αι. μια αντίθεση ανάμεσα στο δίκαιο και την καθημερινή πρακτική απέ
ναντι στους Εβραίους: Pour le droit, le Juif reste toujours, au fond, un justiciable comme un autre. ... En
revanche, l'attitude courante impose irrésistiblement, et contre le droit lui-même, une procédure discriminatoire...

354

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

συλλογική δαιμονοποίηση ομάδων, στη δημιουργία γκέτο ή ακόμα στη συμβολική βία
(φόβος του σατανά, της θεϊκής τιμωρίας κ.λη.). Μαζί μ' αυτή προκρίνονται ως αντίδοτο
συγκεκριμένα αποτροπαϊκά σύμβολα που διαχέονται ακριβώς ως κυρίαρχη πολιτική ιδε
ολογία ή ως λατρευτικά πρότυπα (π.χ. μυροβλήτες άγιοι). Αντίθετα στον αγροτικό χώρο
οι διακρίσεις αφορούν και το πολιτικοϊδεολογικό και το οικονομικό πεδίο (άνυπότακτοι/άποστάτες-άνόσιοι). Τις εσωτερικευμένες αντιθέσεις του αστικού χώρου αντικαθι
στά εδώ η ανοιχτή αντιπαράθεση με την εξουσία ή η κοινωνική αναδιάταξη των ξένων.
Οι πρώτες επιβάλλουν την εφαρμογή μεθόδων αποκλεισμού ή προσηλυτισμού. Τα θε
σμικά μέτρα συμπληρώνουν την κοινωνική και ιδεολογική πίεση. Οι δεύτερες οδηγούν
είτε σε συγκρουσιακές σχέσεις είτε στην εφαρμογή μεθόδων κοινωνικής ένταξης. Αν
και η δράση της Εκκλησίας και του κράτους συντείνει γενικά στην ενσωμάτωση και την
ομογενοποίηση ανυπότακτων και ανόσιων ομάδων, αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι αντι
λαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τις διακρίσεις ή ότι αυτές μένουν αμετάβλητες. Παρά το
γεγονός ότι είναι ρευστές και διαφορετικής υφής για κάθε κέντρο εξουσίας, η μορφο
ποίηση των διακρίσεων, όπως και οι πολλαπλοί τρόποι αντιμετώπισης τους δεν μπορούν
παρά να νοηθούν ως προϊόντα συγκεκριμένων κυρίαρχων σχέσεων.
Η παραπάνω τυπολογία δεν είναι βέβαια στατική και άκαμπτη. Μια αναζήτηση
του περιεχομένου και των κοινωνικών λειτουργιών των διακρίσεων σε άλλα ιστορικά
πεδία θα εμπλούτιζε τη σχετική προβληματική και επομένως θα μας βοηθούσε να κα
τανοήσουμε τις λεπτές αποχρώσεις παρόμοιων ιστορικών φαινομένων. Γι' αυτόν ακρι
βώς το λόγο η προηγούμενη προβληματική δεν συγκροτεί μια τελεσίδικη θέση για τις
διακρίσεις στα Βαλκάνια και τους μηχανισμούς που τις μορφοποιούν, τις καταστέλ
λουν ή και τις συντηρούν. Το θέμα αξίζει να διερευνηθεί σε πολλές κατευθύνσεις.
Χρειάζεται ωστόσο προκαταβολικά να πάρουμε υπόψη μας πως η ίδια η έννοια της
ομάδας είναι ιστορικά προσδιορισμένη κι ακόμα περισσότερο πως τα «εθνοφυλετικά»
μίγματα, που παρατηρούνται σ' όλες τις κοινωνικές τάξεις, ήταν κυρίαρχο και συνεχώς
αναπροσδιοριζόμενο ιστορικό φαινόμενο που ξεπερνούσε το ζήτημα της δημογρα
φίας των μεσαιωνικών κοινωνιών. Οι πολλαπλοί συγγενικοί δεσμοί ανάμεσα στους
ηγεμόνες των κρατών-μελών της «βυζαντινής κοινοπολιτείας» και σε μέλη των οικο
γενειών βυζαντινών αυτοκρατόρων από τη μια αλλά και τα εθνικά τύπου μιξοβάρβαροι, γασμούλοι ή του τύπου Σερβαλβανιτοβουλναρόβλαχοφ9 από την άλλη συνηγο
ρούν για την παραπάνω άποψη.

89. Πα τους μιξοβάρβαρους, βλ. πιο πάνω σημ. 29. Γεώργιος Παχυμέρης, Μιχαήλ Παλαιολόγος,
Βόννη 1835, Α', 188: τφ δέ γε Γασμουλικφ, ους δη συμμίκτους ή τών Ιταλών εϊπειε γλώσσα (ήσαν γαρ εκ
τε 'Ρωμαίων και Λατίνων γεγεννημένοί).... Πα το τελευταίο εθνικό, βλ. Λ. Βρανούσης, Το Χρονικόν των
Ιωαννίνων, 101: και μετ' ολίγας ημέρας επιπηδςι κατ' αύτοΰ ό Μπογκόης, ό
καί τον Σγουρον εκδιώκει... (1399).

Σερβαλβανποβουλγαρόβλαχος,

ΛΑΟΙ, ΦΥΛΑΙ, ΓΛΩΣΣΑ!

355

Το θέμα επομένως των διακρίσεων το μεσαίωνα παρουσιάζει πολλαπλό ενδια
φέρον, γιατί φωτίζει ένα υπαρκτό και καίριο ζήτημα των μεσαιωνικών κοινωνιών. Μας
βοηθάει επίσης να προσεγγίσουμε τις απαρχές ενός εξίσου επίκαιρου ζητήματος, δη
λαδή τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι θρησκευτικές διακρίσεις στα Βαλκάνια με
ταβλήθηκαν σε εθνο/πολιτικές.

JOVANKA KALIC

LES ÉTRANGERS EN SERBIE MÉDIÉVALE

Pour cette réunion scientifique je n'ai choisi qu'un des thèmes des recherches sur
la situation des étrangers dans la Serbie du Moyen âge, c'est à dire une catégorie de la
population nonserbe dans l'état des Nemanjic. a. Ce sont des gens venus des régions
hors des frontières de l'état serbe, b. ceux qui se sont installés en permanence en Serbie.
Il ne s'agit pas de passants quels qu'ils soient —commerçants, missionnaires, pèlerins,
etc.—, mais de ceux qui sont intégrés au système économique, politique et social de
l'état des Nemanjic. Leur sort est aussi l'histoire de l'environnement, de la société qui
les accueillis. De là des thèmes plus généraux se dégagent. C'est l'objet de la recherche.
La chronologie de la recherche est déterminée par les sources historiques disponibles. Dans ce cas précis c'est l'époque commençant vers le milieu du Xlle siècle qui
dure, avec ses caractéristiques sociales et économiques fondamentales, jusqu'au milieu
du XVe siècle —jusqu'à la chute des pays serbes sous la domination des Ottomans.
L'espace de la recherche est défini par les frontières de l'état serbe, évidemment avec
tous les changements qu'il a pu subir dans le temps.
Les sources historiques du thème sont diverses. Ce sont tout d'abord les sources
diplomatiques —chartes, lettres, traités internationaux des souverains serbes, etc.—, puis
des sources narratives —récits de voyage des étrangers et semblables—, des documents
d'archivé publiés ou non, provenant des archives de Kotor, Dubrovnik — Raguse—,
Venise ou de Hongrie. Enfin, une nouveauté méthodologique est représentée par des
recherches multidisciplinaires sur le terrain.
Le thème de la tolérance ou de la répression est ici traité dans le sens le plus large
de ces termes, dans ses aspects économiques, politiques, confessionnels et culturels.
Afin de pouvoir dégager ces phénomènes du matériel concret je désire attirer l'attention sur deux groupes d'étrangers entièrement différents, les deux installés en permanence
en Serbie. Ce sont les Allemands —Saxons d'une part et les gens de Dubrovnik—
Ragusains de l'autre. Issus des milieux totalement différents c'étaient des hommes des
professions différentes, donc aussi des status différents au sein de la société médiévale:
tandis que les Allemands sont mineurs et artisans, ceux de l'autre groupe sont des
commerçants, souvent nobles, issus d'un milieu urbain (Dubrovnik). Ils parlaient des
langues différentes et apportaient avec eux des coutumes et des modes de vie diffici-
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lement comparables — ceux de l'Europe centrale et ceux du monde méditerrannéen. Ils
témoignent pourtant de la même société. Leur seul lien commun fut la confession — ils
étaient tous catholiques. Ces recherches donc s'étendent inévitablement sur la question
de la tolérance confessionnelle en Serbie. Le thème est ancien mais traité souvent hors
du contexte social. La présente communication insiste précisément sur ce contexte-là.
Qu'il me soit permis de présenter ce riche contenu par quelques points essentiels.
/.- Situation juridique et économique des étrangers
Les mineurs allemands sont venus en Serbie au XHIe siècle. La première information sur l'une de leurs agglomérations déjà formée date de 1254. Les premières
chartes des princes serbes réglant leur situation n'ont pas été conservées. Elles peuvent
cependant être reconstituées d'après les privilèges ultérieurs dont ils jouissaient. Il est
connu aujourd'hui que les Allemands — mineurs en Serbie, ont eu dès le début les
privilèges suivants: 1. liberté individuelle, 2. liberté de circulation dans le pays entier,
3. liberté de recherche des minerais, 4. liberté d'exploitation des mines, 5. droit du
déboisement pour les besoins de la production des métaux et 6. liberté de confession.
Quelle était en pratique la mesure de ces larges privilèges c'est l'histoire des agglomérations allemandes dans l'état des Nemanjic qui le démontre.
La première agglomération allemande dans la ville de Brskovo, près de l'actuelle
ville Mojkovac (Monténégro), révèle des éléments de l'autonomie administrative et
judiciaire, établis, avec le temps, dans leurs autres agglomérations. Une communauté
saxonne avait à sa tête un chef (cornes civitatis). A Brskovo c'était en 1280 cornes
Freibergerius, Heinz von Bibern lui a succédé (civis Briscovensis, 1285), puis Konrad,
Hermann et d'autres sont mentionnés1. La cité était en outre administrée par le conseil
de la ville composé de 12 juges. En Serbie et en Bosnie on les appelait purgari, dérivé
du mot allemand Burger, ou plus précisément du die Geschworenen Bürger (cives
iurati, citoyens jurés). Ils avaient aussi leur propre tribunal (curia Teutonicorum)2.
II. - Les rapports sociaux
Les raisons économiques ont contribué au caractère mixte des aglomérations de
mineurs: des Serbes y étaient mêlés aux étrangers (Saxons, Ragusains, commerçants

1. M. Dinic, Za istoriju rudarstva u srednjovekovnoj Srbiji i Bosni (Contributions à l'histoire de
l'industrie minière dans la Serbie et la Bosnie de Moyen âge), 1, Beograd 1955, 3-4.
2. C. Jirecek, Die Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des Mittelalters,
Prag 1878, 44; C. Jirecek, Staat und Gesellschaft im Mittelalterlichen Serbien. Studien zur Kulturgeschichte
des 13.-15. Jahrhunderts, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist.
Klasse, Bd. LVI, Wien 1912, 43-46; V. Simic, Istorijskirazvojnasegrudarstva, Beograd 1951; Dinic, op.cit,
14-19; S. Cirkovic, Unfulfilled Autonomy: Urban Society in Serbie and Bosnia, The Urban Society of
Eastern Europe in Premodern Times, ed. Β. Krekic, Berkeley-Los Angeles-London 1987, 160-161.
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des villes du littoral — Kotor, Bar). L'exploitation minière et la production des métaux
—au début du XVe siècle la Serbie figurait parmi les plus grands exportateurs de
l'argent—3 demandaient non seulement de la main d'oeuvre professionnelle, mais aussi
beaucoup d'ouvriers physiques assignés à toutes sortes de travaux. Le droit minier
saxon, surtout dans la phase de ses débuts, jouait le rôle du catalyseur dans les agglomérations urbaines, où il s'entrelaçait aux institutions serbes. Un exemple en serait
sborum qui, conformément aux dispositions du droit minier réglait les différends de
valeur plus importante4.
L'analyse terminologique du droit minier médiéval serbe (Loi sur les mines de
1412) démontre que les notions juridiques et techniques allemandes sont entrés dans
le droit serbe et elles y ont conservé une place durable (gvarak venant de Gewerke,
zamkost de Samkost, lemsat de Lehenschaft, hutman, urbarar, ceh, stolna, sihta, surf,
etc.)5. Les mots slaves signifiaient au début la main d'oeuvre physique — mineurs,
mineurs de fond (rupnici) et certains travaux du traitement des métaux (rinçage, tour,
autoforge) ainsi que certaines mesures. Les termes cités tracent la répartition initiale
des travaux et la position sociale privilégiée de la première génération d'Allemands: ils
sont propriétaires des parts {partes), de l'équipement et ils sont les surveillants de la
mine, leurs expressions se rattachent aux frais de production, à la répartition du profit etc.
Si nous passions de la production à la vie quotidienne des Allemands nous
remarquerions les faits suivants: des recherches sur le terrain révèlent une multitude de
traces des agglomérations saxonnes dans les régions minières, mais hors d'elles également (Golija, Rogozna, Rudnik, Kopaonik, Srednje Podrinje etc.). Les grandes fouilles
archéologiques de l'extraction miinière en Serbie touchent maintenant à leur fin6. Elles
ont ouvert la question du nombre d'Allemands immigrés en Serbie. Actuellement on
considère que les Saxons de la première génération d'immigrés sont en majorité restés
dans l'état des Nemanjic. Ils y ont acquis des biens, fondé de nouvelles familles et laissé

3. D. Kovacevic-Kojic, Dans la Serbie et la Bosnie médiévales: Les mines d'or et d'argent, Annales.
Economies. Sociétés. Civilisations, 2, Paris 1960, 248-258; S. Cirkovic, The Production of Gold, Silver and
Copper in the Central Parts of the Balkans from 13th to the 16th Century. Precious Metals in the Age of
Expansion, Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 2 (1979), 41-69 (= S. Cirkovic, Rabotnici, vojnici, duhovnici.
Drustva srednjovekovnog Balkana, Beograd 1997, 77-103).
4. N. Radojcic, Zakon ο rudnicima despota Stefana Lazarevica (Das Bergrecht des Despoten Stefan
Lazarevic), ed. Academia Scientiarum et Artium Serbica, Beograd 1962, 37-38; S. Cirkovic, Proizvodnja
zlata, srebra i bakra u centralnim oblastima Balkana do pocetka novog veka, in: Cirkovic, Rabotnici, vojnici,
duhovnici, 88-89.
5. Radojcic, Zakon, 73-90.
6. D. Mrkobrad, Srpsko srednjovekovno rudarstvo. Doktorska disertacija na Filozofskom fakultetu u
Beogradu, sa celokupnom bibliografijom.
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une progéniture considérable. Les mariages mixtes n'étaient pas rares. Dans les familles
des noms allemands et serbes alternent. Voici quelqu'exemples. Petroman Aleman à
Rudnik, Radonja Sasin en 1305, Pavle Hanzovich, Nikola Hanzovich, tous les deux de
Novo Brdo (nom de forme serbe avec le patronimique - ic), Vukasin Sasinovic etc.7.
La vie commune des Allemands et des Serbes a laissé des traces dans les activités
diverses (artisanat: suster, snajder etc.), elle est reconnaissable également dans la culture
matérielle et dans certaines coutumes.
Nombreuses sont les preuves de la liberté de confession réelle dont la minorité
allemande jouissait en Serbie. L'histoire de la naissance des paroisses catholiques dans
le milieu orthodoxe de l'état des Nemanjic révèle que toute agglomération saxonne
avait son église catholique, ou même plusieurs dans des villes plus grandes. Par exemple
la ville de Brskovo, déjà mentionnée, a eu au XHIe siècle l'église S. Maria Teutonicorum
et des prêtres corolaires, et l'aggloméretion dans la montagne Rogozna —près de Novi
Pazar— également, puis à Trepca, à Rudnik, aux villes des marchés à Kopaonik, Novo
Brdo, Janjevo etc. Le réseau des églises catholiques durant la première phase du
développement —jusqu'à la moitié du XlVe siècle- coïncide avec le réseau des agglomérations minières. Ensuite elles sont érigées dans d'autres régions également dans les
villes habitées par des Latins, appellation donnée en Serbie aux gens venus des villes
du littoral (Dubrovnik, Kotor, Bar, Split).
Je citerais l'exemple de Novo Brdo qui est indicatif. Dans cette ville minière, la
plus grande en Serbie, il y avait des églises catholiques à côté des églises orthodoxes.
L'une d'elles, dédiée à Saint Nicolas était appelé église saxonneß. Cette église a été
construite après 1330 pour les besoins de la communauté allemande dans cette ville.
C'est une basilique catholique, aux caractéristiques de l'architecture sacrale allemande,

7. M. Dinic, Iz Dubrovackog arhiva (Documenta archivi Reipublicae ragusanae), I, Beograd 1957, 66;
Dinic, Za istoriju rudarstva I, 6; N. Rodic, Licha imena u knjizi duznika Mihaila Lukarevica, dubrovackog
trgovca u Novom Brdu, Zbornik referata V Jugoslovenske onomastiche konferencije, éd. Akadaemija nauka
i umjetnosti Bosme i Hercegovine, Sarajevo 1985, 224.
8. I. Zdravkovic - D. Jovanovic, Novo Brdo, radovi izvrseni 1952, Sfarinar Ν.S. 5-6, (1954-1955),
275-282; I. Zdravkovic, Iskopavanja na Novom Brdu 1955. Rad na konzervaciji tvrdave i Saske crkve,
Sfarinar 7-8, (1956-1957), 341-348; E. Cerskov, Saska crkva kod Novog Brda, Sfarinar 7-8 (1956-1957),
338-340; I. Zdravkovic, Otkopavanje crkve Sv. Nikole na Novom Brdu, Sfarinar 7-8 (1956-1957), 349357; M. Ljubinkovic, Katedrala i Saska crkva, Novo Brdo, Arheoloski pregled 4 (1962), 264-269; M.
Ljubinkovic, Novo Brdo, Arheoloski pregled 11 (1969), 229; D. Boskovic, Arheoloska istrazivanja Novog
Brda, Beograd 1974, 108-109; V. Jovanovic, Novo Brdo-grad zaista srebrni i zlatni, Obelezja 1971, 104110; V. Jovanovic, Arheoloska istrazivanja srednjovekovnih spomenika i nalazista na Kosovu (Fouilles
archéologiques sur les sites médiévaux du Kosovo), Recueil de la Table ronde sur l'investigation scientifique
de Kosovo, Beograd 1988, 58 passim.
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au coeur du pays orthodoxe. Les fouilles archéologiques ont montré qu'elle était du
type dit "Chorturmkirche" avec la tour carrée jouxtant le bême, bien connu dans les
espaces d'Allemagne, de Hongrie et d'Autriche9. Des vestiges des fenêtres gothiques ont
été dégagés sur place. L'église est bâtie à la manière serbo-byzantine par l'usage des
rangées alternant la pierre et la brique, elle avait le narthex ressemblant à ceux des églises
orthodoxes. Des fragments de fresques indiquent des peintres des églises orthodoxes.
Les stèles funéraires de la nécropole, d'ailleurs importante, révèlent des inscriptions
aussi bien latines que cyrilliques tant à l'église que dans les alentours. Chronologiquement les donateurs appartenaient à la deuxième ou à la troisième génération d'immigrés
allemands.
Avec le temps les Saxons ont disparu en tant que communauté ethnique. Devant
l'invasion des Turcs les plus riches se retiraient vers la Hongrie ou bien vers des villes
du littoral (Dubrovnik, Kotor, Bar), les autres ont partagé le sort de la population serbe.
Les catholiques de Janjevo ont adressé au pape une demande d'assistance, la lettre est
écrite en serbe (1578).
L'autre groupe d'étrangers — immigrés en Serbie était celui des gens de Dubrovnik (Raguse). Leur histoire dans l'état de Nemanjic est étudiée à fond10. Ils constituaient,
comme les Allemands, une catégorie privilégiée des étrangers en Serbie. L'époque
entre la fin du Xlle siècle et le milieu du XVe a laissé toute une suite de contrats des
souverains serbes avec Dubrovnik (jusqu'en 1358 Dubrovnik était sous l'autorité
suprême de Venise). Chaque prince serbe confirmait de nouveau les garanties des
privilèges aux immigrés de Dubrovnik. C'étaient surtout des commerçants, certains
étaient membres des plus illustres familles du patriciat de la ville. Ils jouissaient: 1. de

9. M. Takâcs, Sächsische Bergleute im mittelalterlichen Serbien und die sächsische Kirche von Novo
Brdo, Südostforschungen 50 (1991), 31-60.
10. La littérature sur ce sujet est énorme. C. Jirecek Die Bedeutung von Ragusa in der Handelsgeschichte des Mittelalters, Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 1899, 367-452;
B. Krekic, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Paris-La Haye 1961; M. Popovic-Radenkovic,
Le relazioni commerciali fra Dubrovnik (Ragusa) e la Puglia nel periodo Angioino (1266-1442), Archivio
storico per le Provincie Napoletane 37 ( 1957), 1-36; 38 (1958), 153-206; B. Krekic, Le relazioni fra Venezia,
Ragusa e le popolazioni serbo-croate, Venezia e il Levante fino al sec. XV, Firenze 1973, 389-401 (= B.
Krekic, Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages, London 1980, IV, 389-401); S. Cirkovic,
Sviluppo e arretratezza nella penisola balcanica fra il XIII e il XVI secolo,: Sviluppo e sottosviluppo in
Europa et fuori d'Europa dal secolo XIII alla rivoluzione industriale, Firenze 1983, 291-311; S. Cirkovic,
Dubrovcani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne, Acta historico-oeconomica Iugoslaviae 6 (1979),
1-30; J. Kalic, Beograd u medjunarodnoj trgovini srednjeg veka, Oslobodjenje gradova u Srbiji od Turaka
1862-1867, Beograd 1970, 55-60; eadem, Srbi u poznom srednjem veku (Les Serbes au Bas Moyen Age),
Beograd 1994, passim.
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la liberté de circulation dans le pays, 2. de la liberté du commerce, 3. de l'autonomie
juridique quant aux procès mutuels et le droit à un tribunal mixte dans des procès avec
les Serbes — avec un nombre égal de représentants des parties—, 4. le souverain garantissait le règlement des dommages dans le pays du roi, 5. de la liberté de confession.
Les Ragusains avaient avec le temps développé des affaires lucratives en Serbie.
Ils s'étaient intégrés avec plus de succès encore à la vie économique et sociale du pays.
Leurs agglomérations —colonies— existaient dans toutes les villes plus importantes et
tous les centres commerçants (Prizren, Rudnik, Novo Brdo, Beograd, Smederevo etc).
Ils y ont acquis des biens immobiliers (maisons, magasin, terres), ils devenaient propriétaires des parts dans les mines -chaque mine comportait 64 parts—, ils étaient des
entrepreneurs dans la production des métaux et des négociants au capital très importants.
Dans les villes où il possédaient des biens immobiliers, ils payaient les taxes et participaient aux redevances (construction et entretien des remparts de la ville et similaires)
comme les Serbes. Ils louaient la perception des douanes d'état, ils se chargeaient des
affaires financières ou diplomatiques et accédaient aux titres de la cour. Ils vivaient des
dizaines d'années en Serbie, nombreux y sont morts —un grand nombre de leurs
testaments est conservé dans les Archives de Dubrovnik. Les immigrés de Dubrovnik
érigeaient leurs églises, ils avaient leurs curés. Les diocèses catholiques en Serbie étaient
sous la jurisdiction de l'évêque de Kotor (Cataro), ville qui a été jusqu'en 1371 dans le
cadre de l'état des Nemanjic11.
Permettez-moi de conclure. Les étrangers-catholiques n'étaient pas soumis à la
répression en Serbie. Leurs églises n'étaient pas démolies au Moyen âge. Les fouilles
archéologiques démontrent la simultanéité des démolitions des églises aussi bien
orthodoxes que catholiques à Novo Brdo, à Prizren et à Belgrade, par exemple. Les
autorités d'état ne défendaient que la conversion de la population orthodoxe serbe au
catholicisme. Des peines sévères étaient prévues pour ceux qui convertissaient les
Serbes à la confession catholique (Loi de l'empereur Stefan Dusan). La différence est
claire: l'état protégeait les intérêts de l'Église orthodoxe serbe.

11. S. Cirkovic, Katolicke parohije u srednjovekovnoj Srbiji, in: Idem, Rabotnici, vojnici, duhovniti,
240-258; I. Bozic, Ο jurisdikciji Kotorske dijeceze u srednjovekovnoj Srbiji (Sur la juridiction du diocèse de
Kotor dans la Serbie du Moyen Age), Spomenik Srpske akademije nauka 103 (1953), 11-16.
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Y-A-T-IL UNE NOTION DE MINORITÉ À BYZANCE?

Migration has always been central in the making, unmaking and remaking of
states — C'est ainsi que commence un article de R. Breekbaker1. Je m'y suis penchée,
parce que, pour ce qui concerne mon sujet, il importe tout d'abord de donner une
définition de minorité dans le monde byzantin.
Reprenons quelques définitions à l'usage du lecteur contemporain. Pour que nous
ayons une idée de minorité, il faut prendre en considération la présence d'un groupe
(conscience externe et interne), formé d'individus qui agissent en commun. Il est à
remarquer en deuxième lieu que ces communautés sont ordinairement désavantagées par
ceux qui sont en dehors de leur milieu, c'est-à-dire qu'ils sont un segment subordonné
dans une société qui s'estime privilégiée. Il y a surtout ce comportement du groupe
privilégié majoritaire envers les groupes minoritaires dans un esprit de continuité, c'est-àdire sur une échelle de descendance qui est traditionnelle et est applicable à long terme.
Cette dernière constatation qui est aussi en rapport avec les traits physiques d'une
minorité, est relative, parce que —et c'est là une autre caractéristique importante— il y a
une tendance constante parmi les minorités de s'intégrer en sens vertical (de bas en haut)
dans le groupe majoritaire, ce dernier représentant un degré supérieur dans la position de
ces groupes. Une place spéciale est attribuée à la langue — signe distinctif de premier ordre.
Tout ceci représente des concepts modernes pour les définitions qui nous intéressent sur le plan historique. Mais quelle est la situation à Byzance?
Je crois que plus qu'ailleurs il y a là une différenciation entre ceux qui sont considérés comme sujets de l'Empire et les groupes ethniques venus du dehors. Les problèmes se posent en plus grande partie à la haute époque. Au Ve s. la citoyenneté
romaine est la condition juridique de la grande majorité des habitants de l'Empire.
Comme il est connu, il existe une terminologie subtile qui sert à indiquer les nuances
de cette citoyenneté. Peu à peu les différences entre incolae et cives, entre originarii et
incolae s'effacent. Mais dans le code Théodosien les mariages entre provinciales et
gentiles ou barbares sont punis de peine de mort, parce que ces unions matrimoniales

1. R. Breekbaker, Aftermaths of Empire and the Unmixing of Peoples, Cambridge 1996, 148 sq.
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étaient devenues un fait courant. Or, ce qui est acceptable d'après ce code, ce sont les
unions des cives Romani inter se2. Ces dispositions apparaissent en partie aussi dans
les documents juridiques jusqu'au IXe et même jusqu'au Xe s., mais naturellement la
peine de mort pour ce délit n'existe plus à cette époque. Et puis il y a d'autres nuances.
Après la guerre vandale de Justinien il y avait des mariages de soldats byzantins avec
des filles ou des veuves de gens de ces lieux, parce que ces dernières étaient considérées
également comme citoyennes romaines3.
Au VI e s. et plus tard, dans les grands services de l'empire pénètrent des barbares
désirant quelquefois recevoir le droit de jouir de la politela. Il en fut ainsi même de
Baïan, le fameux kagan avare.
De toute manière, il y aura non seulement à la haute époque, mais aussi plus tard,
des soldats étrangers à la solde de l'empire, mais qui cependant n'auront pas le droit
de citoyenneté.
Pour faire la differentiation entre cette politela et le statut des étrangers, il importe
de mettre l'accent sur l'appartenance ou non à la religion chrétienne. F. Paschoud4
rappelle dans cet ordre d'idées une phrase de saint Grégoire de Naziance: "la foi nous
a réunis, car Grec ou Barbare est une différence de corps, non de l'âme". Le terme de
ethnikos a une vie très longue, ce n'est pas un terme qui existe seulement à la haute
époque où le législateur cherchait à délimiter les statuts des divers éléments incorporés
dans les territoires intérieurs de l'empire et ceux de ses frontières. Il y a cependant une
expression qui est en dehors de l'emploi général, c'est celle de ethnos christianon5. J'ai
aimé aussi l'explication qu'en donne J. Gaudemet6 qui a appelé ce phénomène le
glissement de la Romanitas vers la Christianitas.
Le barbare est en dehors de cette chrétieneté, car sont barbares tous les envahisseurs qui forcent les frontières. Ce n'est pas la race, c'est plutôt la mode de vie qui détermine les habitudes sédentaires et le goût du vagabondage des nomades. Dans l'imagination d'une société qui a la conscience de sa supériorité immuable, le barbare entre
en relation avec elle presque dans ce qu'un auteur a appelé un dialogue à sens unique7.
N'étant donc pas admis dans la civitas, les barbares sont, pour elle, porteurs des pires

2. F. Goria, Romani, cittadinanza e extenzione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano, Da Roma alla terza Roma, II (1984), 288 sq.
3. ibid, 304.
4. F. Paschoud, Romains et Barbares au début du Ve siècle après J.-C. Le témoignage d'Eunape,
d'Olympiodore et de Zosime, Da Roma alla terza Roma, II (1984), 359.
5. Hélène Ahrweiler, Citoyens et étrangers dans l'Empire romain d'Orient, Da Roma alla terza Roma,
II (1984), 345.
6. J. Gaudemet, Les Romains et les autres, Da Roma alla terza Roma, II (1984), 27.
7. W. R. Jones, Le mythe du Barbare à travers l'Histoire, Cultures IV/2 (1977), 113 sq.
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défauts — crudelitas, ferocitas, en même temps que simplicitas, rusticitasß, alors que ceux
qui font partie de la politeia sont ornés de humanitas, civilitas, suavitas, de eusebeia,
euphrosune. Dans ce mode de traitement il n'est donc pas possible d'admettre le
barbare non seulement dans la politeia, mais aussi dans le groupe que H. Ahrweiler9
appelle étrangers de l'intérieur. Vient cependant un moment où nous avons affaire à
des accords avec ceux qui deviennent justement des étrangers de l'intérieur. Representent-ils une minorité? Nous en reparlerons ci-dessous.
Il existe une terminologie sophistiquée qui, dans les recueils judiciaires et dans les
ouvrages des auteurs byzantins sert à désigner ces barbares de l'intérieur.
Il s'agit, par ex., des fédérés, au sujet desquels Gaudemet dit que leur statut juridique
n'est pas suffisamment connu, parce que les textes des foedera ne sont pas bien
connus10. Par contre F. Goria11 assure qu'au Vie s. les fédérés et les σύμμαχοι étaient
assujettis au droit romain.
Il y a pas mal de renvois, surtout d'oeuvres de juristes, qui expliquent plus ou
moins en détail ce que représentaient les uns et les autres dans leurs relations avec le
pouvoir central de l'empire romain tout d'abord et du Bas-Empire ensuite (moins pour
ce qui concerne les époques postérieures, quoiqu'à mon avis les changements d'ordre
juridique ne soient pas considérables). Il existe cependant une étude de M. Vojnov12
qui est restée presque inconnue aux chercheurs occidentaux et qui porte notamment
sur les relations avec les Slaves. En se basant sur des recherches antérieures (Zeuss,
Grosse, Maspero, etc.) et en procédant à une analyse détailllée de plusieurs sources, il
constate que ύπόσπονδοι correspond tout d'abord à foederati (on le trouve, par ex.,
chez Malchus qui donne l'explication suivante: "l'année suivante auprès de Zenon se
rendirent des Goths ύπόσπονδοι que les Romains appellent φοιδεράτοΓ. Procope
continue l'explication en disant que de son temps ils sont επί συνθήκαις. C'est donc
l'explication de l'époque pour les groupes de barbares que je continue d'appeler par le
terme de foederatoi. Or, ce terme à l'époque de Procope peut déjà signifier ήσσημέvoi ou bien υπό φιλίαν τεταγμένοι, suivant Suidas. En d'autres termes ces barbares
sont passés de επί φ ίση και όμοία ες την πολπείαν, mais sont acceptés avec un statut
de soumission. Leon VI est encore plus clair. Parlant toujours des Slaves, il dit: "Lorsque
(les tribus slaves) ont été transférées d'en-deça du Danube, et obligées en quelque

8. Gaudement, op. cit., 19.
9. Ahrweiler, op. cit., 345-346.
10. Gaudemet, op. cit., 22.
11. Goria, op. cit., 332.
12. M. Vojnov, Za pärvija dopir na Asparuhovite Bälgari säs Slavjanite i za datata na osnovavaneto
na bälgarskata därzava, Izvestija na instituta za bälgarska istoria 6 (1956), 457 sq.
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sorte d'accepter l'esclavage, elles ont préféré se soumettre en quelque sorte aux leurs
qu'à quelqu'un d'autre". Suivant toujours cette terminologie dans son évolution, le
texte de Théophane donne lieu d'expliquer υπό πάκτον οντάς comme l'équivalent de
εσπονδοι = υπόσπονδοι En tant qu'hypospondoi sont traités les Sept tribus slaves et
les Sévères de la Bulgarie du Nord, ceux-là même qui furent inclus par Asparouch dans
les nouveaux territoires qu'il venait de conquérir.
Les Tzanes du Nord Pontique se trouvaient dans une position semblable vis-a vis
de Byzance. C'est une explication de F. Goria13 qui, se référant toujours à Procope,
complété par Agathias, écrit que ceux-ci étaient tout d'abord υπόσπονδοι et κατήκοoi. Mais après 558, s'étant révoltés et ensuite obligés de se rendre, ils sont réduits au
rang de κατηκόους... καί υποτελείς καί παντάπασιν δεδουλομένους (et Goria explique
à leur sujet le terme de υπόσπονδοι de la manière suivante: alleati, vincolati da un
trattatato, tandis que υπήκοοι serait un degré inférieur dans la subordination, sous la
domination de la politeia).
Naturellement, le degré suivant dans la subordination, je dirais dans la sujétion,
vient avec le passage au christianisme, ce dont il a été question ci-dessus. Mais avant
cela il y a pas mal de cas où les futurs chrétiens — ce terme devenant parfois synonyme
de sujets de l'empire byzantin — se considéreront entre eux comme όμόδουλοι. Par
contre, ceux qui resteront à côté dans ces territoires plus ou moins détachés du territoire d'État, seront appelés quelquefois αύτοδέσποτοι, αυτεξούσιοι. 11 en a été ainsi avec
les Slaves du Péloponnèse — ces appellations nous sont connues grâce à Constantin
Porphyrogénète14. Les Slavinies ont été des territoires ayant leur propre mode de vie,
si on les compare aux archonties ordinaires, qui sont plutôt des structures administratives relevant du pouvoir central15.
Si l'on revient aux territoires frontaliers de l'époque suivante, on se rend compte
que les traditions dans l'administration byzantine demeurent le long de la frontière
danubienne, au cours d'une période où l'état bulgare n'existe plus. Il y a presque la même
terminologie de φίλοι et σύμμαχοι. Seulement, ce ne sont plus les Slaves ou les Avares,
ou encore les Protobulgares qui s'infiltent dans ces territoires. Ce sont les Pétchénègues,
les Ouzes, les Coumans ou encore des groupes mélangés16.

13. Goria,op. cit., 310-311.
14. Vasilka Täpkova-Zaimova, Sur quelques aspects de la colonisation slave en Macédoine et en
Grèce, Byzance et les Balkans à partir du Vie siècle, London, Variorum Reprints, 1979, no V, 117-119.
15. G. G. Litavrin, Slavinii VII-IX vv. - Social'no-politiceskie organizacii Slavjan, Ethogenez narodov
Balkan i severnogo Priöernomorja, Moskva 1984, 193-204.
16. Vasilka Täpkova-Zaimova, Les mixobarbaroi et la politique ethnique pendant la seeconde moitié
du Xle s., Byzance et les Balkans, no XV, 617-619.
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Pour ce qui concerne la frontière orientale, il y avait aussi les achtes — une formation militaire mi-arabe et mi-byzantine, mi-turque et mi-byzantino-franque, michrétienne et mi-musulmane, pour nous servir d'une expression de A. Pertusi17. Il y
avait aussi les apelatai et leurs synonymes ou presque —honsarioi, trapezitai etc.—
corps légers, plus ou moins réguliers, affectés à la garde des forteresses frontalières. Ils
ont toujours la même formation, c'est-à-dire que nous avons encore affaire à ce
mélange caractéristique des frontières.
Les mécanismes qui transforment la vie des frontières dans toutes ses complexités
sont aussi à la base de ces représentations où se combinent les réalitées et l'imagination, le reflet de deux ou de plusieurs cultures. Mais tout au long des siècles, l'effort de
sauvegarder ce que fut l'apport du dehors et son implantation dans une société conservatrice, nous le constatons dans l'évolution lente de cette société. Les images se
succèdent, sans offrir de grandes différences dans la représentation que l'on se faisait
du barbare, un barbare admis dans le territoire officiel de l'empire. L'image continue
d'être stéréotypée, comme il a été déjà dit.
Il n'en est pas tout-à-fait de même pour ce qui concerne les petits groupes, ceux
notamment qui s'isolent volontairement, comme les hérétiques, Pauliciens ou autres
marginaux volontaires. Le problème de la race n'existe pas dans ce cas, mais le comportemnt de la société que l'on appellerait officielle, est assez divers. Tandis que l'on
serait tenté de considérer cette société comme plus ou moins indifférente face au
problème national — du moment que ce problème ne concerne que les frontières (et là
je rappelerai comme exemple le soucis constant de sauvegarder la capitale et son
hinterland), le problème des hérétiques est un problème plus grave. Je crois que l'on
pourrait y trouver présente l'idée de minorité, bien que les formules modernes ne
correspondent pas tout-à-fait aux expressions dont on se servait alors. Certainement
les choses ne devraient pas être considérées sur un plan absolu: il y a, p. ex., cette
cohabitation sur la frontière orientale entre Pauliciens et Arabes qui est à la base des
conflits à grande échelle à l'époque de Michel III et de Basile 1er.
Dans les cas des étrangers de l'intérieur et des marginaux hérétiques il existe
toujours une politique qui est caractéristique pour le gouvernement byzantin, étant
appliquée de manière pareille et devenant traditionnelle. Il y avait transfert de populations (rappelons seulement le cas des Arméniens transférés en Thrace au Vie s., ou
des Pauliciens dans les mêmes régions quatre siècles plus tard). De même il y eut le
transfert, au IXe s., de Slaves en Asie Mineure, principalement en Bithynie etc.

17. A. Pertusi, Tra storia e legenda: akritai e ghazi sulla frontiera orientale di Bisanzio, Actes du XlVe
Congrès international des études byzantines, Bucarest 6-12IX 1971, Bucarest 1974, 273-275.
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Et maintenant le problème se pose au sujet des mixtures. Comme le remarque
toujours Breebake18, éviter de se mélanger caractérise les relations dans ce dernier domaine — l'appartenance à différentes confessions. Et il en sera de même dans les rappots
entre chréetiens et musulmans .
Mais là aussi il ne faut pas pousser dans l'absolu. Le cas des acrites et l'exemple
toujours cité de Digénis, de père musulman et de mère chrétienne, en est un exemple.
Cependant les choses s'exacerbent avec l'invasion ottomane lorsque les contacts
belliqueux provoquent l'éloignement des populations.
Et c'est à ce moment aussi qu'il faut chercher la manifestation d'un nationalisme
mytho-épique précoce19, aussi bien dans les milieux officiels qu'au sein des populations de bas niveau social: le cas de Krali Marko dans les Balkans est suffisant, quoique
ce ne soit pas un personnage porteur de culture hellénique.
La plupart des exemples que j'ai donnés jusqu'ici sont de la haute époque. Et
comme on le voit, les problèmes qui concernent les mouvements et les échanges des
populations sont plus importants au cours des époques troubles que lorsque l'empire
est stable dans ses frontières et que ne se posent pas les problèmes de détachement ou
de rattachement de diverses provinces. Les choses se compliquent certainement après
1204, surtout en rapport avec les luttes pour les îles, l'apparition des comptoires vénitiens ou génois, la situation générale de ce qu'il est convenu d'appeler la Romanie
vénitienne. Il y a pendant cette période une forme d'autonomie que F. Thiriet qualifie
de presque politela20. Et pourtant je reprends la question: y-a-t-il un terme qui sert à
définir ces étrangers de l'extérieur, implantés surtout dans les villes côtières, les ressortissants des républiques italiennes? La terminologie est beaucoup moins stricte, et
pourtant c'est la période où la conception de funiversalisme impérial a subi des
entailles, lorsque se forme la conscience de l'appartenance à cet hellénisme qui mettra
les fondements d'une autre conscience nationale.
Revenons donc à la definition de ce que représente une minorité. Une communauté peut former un groupe, lorsque dans cette communauté il existe des conditions
nécessaires et des manifestations adéquates pour qu'on puisse la considérer comme
agissant de concert et défendant directement ou indirectement les droits de ses membres,
par rapport à une autre organisation, plus grande, détentrice dans notre cas du pouvoir
officiel, lui même organisateur de toutes les structures politiques, militaires et admini-

18. Breekbaker,op. cit., 152 sq.
19. R. Pearon, National Minorities in Eastern Europe, 1848-1945, London 1980, 36.
20. F. Thiriet, Problemi dell'aministrazione veneziana nella Romania XIV-XV sec, Études sur la Romanie
greco-vénitienne (Xe-XVe siècles), London, Variorum Reprints, 1977, no XIV, 776-777.
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stratives21. Agissant comme tel, ce groupe dit minoritaire, a son propre comportement
dans lequel apparaissent —toujours sur la ligne que nous suivons— ses désavantages et
l'obligation de subir une oppression plus ou moins manifeste de la part du pouvoir
caractérisé comme officiel. Ordinairement on a tendance d'analyser le côté sociologique dans ces rapports de haut en bas et de bas en haut. Dans ce sens, ce qu'il faudrait
ajouter cependant, c'est la tendance qui existe le plus souvent, pour ceux qui sont au
bas de l'échelle, de monter les degrés pour se rapprocher des couches privilégiées,
comme je l'ai indiqué au début. Ceci se réalise normalement dans les sociétés de tout
temps, par l'accès aux grands postes, par la guerre et la révolte etc. Certainement un
rôle important est dévolu à l'Église. Car souvent les actions militaires punitives sont
prêchées par l'Église officielle contre les hérétiques, les idolâtres, les philosophes. Mais
c'est toujours l'Église qui attire aussi ceux qui font pénitence, qui sont prêts à revenir
au bercail, etc. De même, comme il a été déjà dit, les grands mouvements contre
l'Église officielle sont l'oeuvre des marginaux religieux, mais encore de ceux qui viennent
du dehors et qui sont loin d'être des marginaux, comme les Croisés. Je voudrais indiquer, en passant, que je ne me suis pas occupée des Juifs, parce qu'il y a un livre récent,
celui de A. Sharf22, où l'auteur parle aussi de ce qu'il appelle minorités (non seulement
de Juifs, mais aussi d'Arméniens). Mais il a adopté un point de vue contemporain qui
ne m'empêche pas de me poser de nouveau la question pourquoi ce terme moderne
n'existe-il pas à Byzance? Je ne parle pas de la forme linguistique, mais bien de la
conception de ce que les sociologues et les historiens introduisent dans ce terme? Je
crois que nous avons beau formuler des définitions, c'est la manière de penser qui illustre
le problème. L'empire byzantin, de par sa conception universaliste, n'admet pas la
notion de communautés ayant droit à une existence en dehors de ce qui est considéré
comme société, sanctifiée par la Providence et donnant sa stricte organisation, encore
que théorique, à un monde où ne peuvent exister des mouvements et des changements
en dehors des règles immuables régissant cet univers théorique. C'est pour cela que
toutes les considérations et caractéristiques au sujet des groupes et communautés
détachées ne peuvent être introduits dans une conception unique de ce que le Byzantin
appellerait une minorité.

21. M. G. Smith, Some problems with minority concepts and a solution, Ethnic and Racial Studies,
10/4 (1987), 342-343.
22. A. Sharf, Jews and other Minorities in Byzantium, Ramatgan 1995.
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Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ (ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ-ΠΑΠΑΣ)
ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΗΣΣΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΙΔ'-ΙΕ' ΑΙ.)

Η εξέλιξη των συστημάτων εξουσίας από τον ΙΓ" έως τον ΙΣΤ' αιώνα είναι γνωστή:
η πολιτική συγκεκριμένα εξουσία ισχυροποιείται σε ευρύτερα σύνολα, καλύτερα οργα
νωμένα και άρα ισχυρότερα, αντίθετα με την ιδεολογική εξουσία την οποία χαρακτηρί
ζει μια αντίστροφη τάση. Η Εκκλησία μετά από αιώνες ηγεμονίας και ανάπτυξης των δο
μών της, μετά από αιώνες ηθικών και διανοητικών προόδων, δεν φαίνεται ικανή να δια
τηρήσει την ενότητα της και το γόητρο της. Οι οικονομικές εξουσίες αρχίζουν να εμφα
νίζουν μια σχετική αυτονομία ως προς την πολιτική και την ιδεολογική εξουσία ενώ
αντίθετα η αγροτική οικονομία εξακολουθεί να κυριαρχείται από την μεγάλη ιδιοκτησία
που αντιπροσωπεύουν οι ηγεμόνες και η Εκκλησία Ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ
ηγεμόνων και πόλεων δεν περιορίζεται μόνο στον αγώνα για τη διανομή της πολιτικής
εξουσίας αλλά φαίνεται να επεκτείνεται και στον οικονομικό και τον ιδεολογικό χώρο1.
Τα δυναστικά κράτη των παλιών καθεστώτων και κατά μείζονα λόγο αυτά του
ύστερου μεσαίωνα, δεν θεωρούνται άλλο σήμερα όπως τα θεωρούσαμε παλιότερα, συ
γκεντρωτικά, ενωτικά και απολυταρχικά δεν ήταν δηλαδή κυριολεκτικά κράτη. Οι πό
λεις δεν ταυτίζονται άλλο με τις ανερχόμενες και εμπορικές αστικές τους τάξεις. Η τρί
τη τάξη δεν θεωρείται άλλο ως η πολιτική αντιπροσώπευση του συνόλου των πόλεων
ή ορισμένων πόλεων σε εθνικό ή ενδιάμεσο επίπεδο, ενώ οι θεσμικές κατηγορίες της
εξουσίας, ο ηγεμόνας, η Εκκλησία, οι ευγενείς, οι πόλεις και η ύπαιθρος δεν αντιμε
τωπίζονται ως κλειστά, ομοειδή και ανταγωνιστικά μεταξύ τους σύνολα. Οι σημερινές
ερμηνείες είναι ίσως πιο αποσπασματικές και πολύπλοκες από τις ερμηνείες που είχαν
εμπνεύσει οι φιλελεύθεροι και εθνικιστικοί μύθοι αλλά είναι σίγουρα θεμελιωμένες σε
περισσότερες πληροφορίες και κυρίως είναι απαλλαγμένες από αυτούς τους μύθους2.

1. W. Blockmans, La manipulation du consensus, systèmes de pouvoir, Principi e città alla une del
medioevo, S. Gensini, (επιμ.), Σαν Μινιάτο - Πίζα, 1996- Β. Guenée, L'Occident au XIXème et XVème
siècles. Les États, Παρίσι 1971- ο ίδιος, Politique et histoire au Moyen Age, Παρίσι 1981.
2. The Formation of National States in Western Europe, Ch. Tilly (εκδ.), Πρίνστον - Νέο Τζέρσεϋ
1975. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος (1988-1992) της European Science Foundation,
Origines de l'état moderrne en Europe, 1300-1800, είναι υπό έκδοση από τις Presses Universitaires de
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Σκοπός της σημερινής παρέμβασης είναι να διερευνήσουμε το διάλογο μεταξύ
των συστημάτων εξουσιών που έχουν κυριαρχικό λόγο αυτούς τους αιώνες, δηλαδή
τους ηγεμόνες, την Εκκλησία, τις πόλεις αλλά και άλλες μικρότερες, αρχοντικές ή αστι
κές κοινότητες. Αυτός ο διάλογος διεξάγεται ακριβώς στο μέσο των δύο ακραίων συ
μπεριφορών που είναι η ανοχή και η καταστολή και τις οποίες άλλωστε περικλείει εν
δυνάμει, αφού ανάλογα με την έκβαση του επιλέγονταν η μια ή η άλλη συμπεριφορά.
Ουσιαστικό από αυτήν την άποψη θέμα αποτελεί η μεταλλαγή των σχέσων μετα
ξύ του ηγεμόνα και των πόλεων που συντελείται κατά τον ύστερο μεσαίωνα και απο
κρυσταλλώνεται στη διαμόρφωση θεσμών, που αντιπροσωπεύουν τη σύνθεση των νό
μων του ηγεμόνα και των κοινοτικών κανονισμών3. Με άλλα λόγια, η δυναμική που
αντικαθιστά βαθμηδόν τον ηγεμόνα μιας εδαφικής επικράτειας με τη φυσιογνωμία του
ηγεμόνα της ρωμαιοκανονικής παράδοσης την οποία ενσαρκώνει κατεξοχήν ο πάπας
και ο αυτοκράτορας. Η αντιθετική ή η συμπληρωματική σχέση μεταξύ νόμου και κοι
νοτικών διατάξεων είναι επομένως αποκαλυπτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοτι
κοί κανονισμοί αποτελούν το σύμβολο για την ιδεολογία των πόλεων ενός τύπου
ελευθερίας, και συγκροτούν το πρότυπο αυτονομίας της κοινοτικής διοίκησης, χάρη
στο οποίο οι πολίτες (cives) αντλούν τα δικαιώματα διεκδίκησης. Οι κοινοτικοί κανο
νισμοί αποτελούν το εμπόδιο στο όραμα του πρίγκιπα να αναχθεί σ' εκείνο το νομο
θέτη του οποίου η θέληση διαμορφωμένη από το ρωμαϊκό πρότυπο θα αποτελούσε και
το μοναδικό θεμέλιο αστικής ζωής. Το πρόβλημα του ηγεμόνα δεν εντοπίζεται στο κα
τά πόσο θα προσαρμόσει τους κοινοτικούς κανονισμούς στις νέες διαστάσεις της επι
κράτειας αλλά στο κατά πόσο οι νόμοι του θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις
αντιστάσεις των παλιών κανονισμών και κατά πόσο οι νέες αρχές γενικού χαρακτήρα
είναι αποτελεσματικές. Σ' αυτό το πρόβλημα φαίνεται να επικρατούν οι εξής κυρίως
λύσεις: αποδοχή εκ μέρους του ηγεμόνα των τοπικών κανονισμών έλεγχος εκ μέρους
του των αναθεωρήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας και η προτίμηση του ηγεμονικού
δικαίου σε περίπτωση σύγκρουσης. Λύσεις που θέτουν το ερώτημα κατά πόσο η ηγε
μονική νομοθεσία παραμένει αποσπασματική εξαιτίας των αντιστάσεων της τοπικής
νομοθεσίας και κατά πόσο ο ηγεμόνας επεδίωξε πράγματι την πλήρη υιοθέτηση του
αυτοκρατορικού ρωμαϊκού δικαίου, όταν ακόμα και κατά τον καιρό της πλήρους επι-

France, τις Oxford University Press και to Fondo per la Cultura Economica. Ένας πρώτος ιόμος εκδόθη
κε από τις Oxford University Press TO 1995. Επίσης ως συμπληρωματική δραστηριότητα του παραπάνω προ
γράμματος: Visions sur le développement des états européens. Théories et historiographies de l'Etat
moderne, actes du colloque, Rome 18-31 mars 1990, W. Blockmans -J. Ph. Genet (εκδ.), Ρώμη 1993.
3. G. Chitttolini, Statuti e autonomie urbane, Statuti, città territori in Italia e Germania tra medioevo
ed età moderna, Atti della Settimana di studio "Gli statuti delle città italiane e delle Reichsstädte tedesche",
Trento, 11-15 settembre 1989, G. Chittolini - D. Willoweit (εκδ.), Μπολόνια 1991, 7-45.
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κράτησης της Σχολής της Μπολόνιας οι ηγεμονικοί νόμοι βρίσκονται στο περιθώριο
μιας κοινοτικής νομοθεσίας, που όχι μόνο ξεπερνά τα όρια της νομιμοποίησης της ως
προς το ιουστινιάνειο δίκαιο αλλά εμφανίζεται και από τη φύση της ως τροποποιητική
του κοινού δικαίου και κατ' επέκταση ως ιδιωτικό αστικό δίκαιο σε σχέση με το ιουστιανιάνειο corpus, που εμφανίζεται ως κοινό αστικό δίκαιο4. Σε πολιτικούς όρους το
πρόβλημα μεταφράζεται ως μια αντινομία μεταξύ αυτονομίας και κυριαρχίας. Η κατάρ
γηση ενός κοινοτικού κανονισμού, όταν ο ηγεμόνας είναι άμεσος κυρίαρχος μιας πό
λης δεν βιώνεται μόνο ως αντιπαράθεση μεταξύ γενικού και ειδικού δικαίου ή ως
intolérance εκ μέρους του ηγεμόνα αλλά ως δυναμικός ανταγωνισμός μεταξύ της ηγε
μονικής νομοθεσίας και των αστικών συνηθειών και κανονισμών. Σ' αυτό το θέμα
ακόμα και η νομική επιστήμη παρέκαμψε ή εγκατέλειψε τις παραδοσιακές θεωρίες του
τύπου potestas condendi statuta ή statutum contra jus commune και στράφηκε προς
μια προσπάθεια νομιμοποίησης των τοπικών κανονισμών ως μέρος του κοινού δικαί
ου (pars juris communis) και θεωρώντας τους αναιρετικούς του κοινού δικαίου5. Μέ
σα σ' αυτό το πλαίσιο ανέκυψε το πρόβλημα της διατήρησης της νομοθετικής αυτονο
μίας των πόλεων απέναντι στην εξουσία του πρίγκηπα —εξουσία που την ήθελε σύμ
φωνα με τα οικουμενικά του πρότυπα, plenam et absolutam— και απέναντι στην αξίω
ση του να ακυρώνει νόμους και να εξαιρείται απ' αυτούς. Οι σχολιαστές θα μετατοπί
σουν τις συζητήσεις τους, μετά το δεύτερο τέταρτο του ΙΔ' αι., από το γενικό ερώτημα
της ακυρωτικής δύναμης ενός αυτοκρατορικού διατάγματος επί του θείου και φυσικού
δικαίου, όπως θα τις μετατοπίσουν και από την αντίθεση μεταξύ των οικουμενικών
αξιών —που ενσαρκώνει ο ιουστινιάνειος κώδικας— και των τοπικών κανονισμών,
προς μια νέα συζήτηση όπου θα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα συγκεκριμέ
να προβλήματα, που θα ανακύπτουν από την εφαρμογή των τοπικών κανονισμών ως
πρωτογενούς δικαίου και από τις αναιρετικές παρεμβάσεις του ηγεμόνα6. Η δυνατότη
τα αναίρεσης ενός τοπικού κανονισμού εκ μέρους του ηγεμόνα θεωρείται θέμα αρχής
ενώ το κοινό δίκαιο θα θεωρηθεί ότι έχει μια συμπληρωματική λειτουργία ως προς

4. F. Galasso, Il concetto di diritto commune, Archivio Giuridico 111 (1934), 59-97- ο Ίδιος,
Introduzione al diritto commune, Μιλάνο 1970· Β. Paradisi, Studi sul Medioevo giuridico, Ρώμη 1987, II,
1009-1112. Για τις συζητήσεις γύρω απ' αυτή την έννοια {diritto comune) και τις προσλήψεις της, F.
Cortese, A vent' anni dalla scomparsa di Francesco Galasso, La Cultura 23 (1985), 347-356 και D.
Quaglioni, Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza giuridica tardomedievale, Statuti e
ricerca storica, Atti del Convegno. Ferentino, 11-13 marzo 1988, Φερεντίνο 1991, 61-75.
5. D. Quaglioni, La legislazione del principe e gli statuti urbani, Principi e città, 9-10.
6. D. Quaglioni, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le "Quaestiones statutorum" di
Alberico da Rosciate, Educazione giuridica, V. Modelli di legislatore e scienza della legislazione, τ. 2 , A.
Giuliani - N. Picardi (επιμ.), Νάπολι 1988, 109-160.
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τους κοινοτικούς κανονισμούς και ότι οι τελευταίοι δεν χρειάζονται κατ' αρχάς επικύ
ρωση αφού θεμελιώνονται στο jure gentium το οποίο υπερέχει του κοινού αστικού. Ο
συλλογισμός όμως δεν σταματάει εδώ αλλά παρεμβάλλεται ένα επιχείρημα που ο
σχολιαστής αντλεί από τις σχέσεις κάστρου και πολιτείας: «αν ένα κάστρο αποφάσι
ζε, η απόφαση του δεν θα γινόταν δεκτή παρά μόνο μετά από σχετική επικύρωση του
κοινού της πολιτείας» {sicut si castrum faceret statutum non admitteretur nisi per
commune civitatis approbaretur)7. Αλλά από την άλλη μεριά τονίζεται ότι η ηγεμονική
διαταγή μπορεί να ακυρώσει μια κοινοτική αν η τελευταία έρχεται σε αντίθεση με το
κοινό δίκαιο, γεγονός που νομιμοποιεί τον ηγεμόνα και δεν τον ανάγει σε τύρρανο,
αρκεί βέβαια η διαταγή του να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και η αιτιολογία να ανα
φέρεται σε ειδική διάταξη. Εξομοιώνεται επομένως το δικαίωμα αναίρεσης ενός κοινο
τικού κανονισμού εκ μέρους του ηγεμόνα με το δικαίωμα του τελευταίου να αναιρέσει
διατάξεις του κοινού δικαίου όπως εξομοιώνεται το κοινό δίκαιο με το κοινοτικό.
Οι συζητήσεις αυτού του τύπου μεταξύ των νομομαθών του ΙΔ' και του ΙΕ' αιώ
να, αν και εκ πρώτης όψεως φαίνονται συντηρητικές ως προς μια αντίληψη περί κρά
τους, εκφράζουν ωστόσο με νομικά και ιδεολογικά επιχειρήματα τις αντιλήψεις ενός
συγκεκριμένου κοινωνικού σώματος- είναι ουσιαστικά η απόδειξη, ότι κατά τη διάρ
κεια της περιόδου ενισχύονται τα φράγματα στην άσκηση της πλήρους εξουσίας εκ μέ
ρους του ηγεμόνα, με τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών κανονισμών και συνηθειών
ως ορίων για τα προνόμια της κυριαρχίας του. Θα χρειαστεί να φθάσει ο ΙΣΤ' αιώνας
προς το τέλος του για να δούμε να διαμορφώνεται και μάλιστα όχι χωρίς συμβιβα
σμούς, η άποψη που θέλει την κυριαρχία του ηγεμόνα ικανή να αναιρεί τόσο το κοι
νό όσο και το κοινοτικό δίκαιο με μόνο επιχείρημα τη βούληση του πρίγκιπα.
Οι εκλεπτυσμένες διακρίσεις της γόνιμης μεσαιωνικής νομικής σκέψης φωτίζουν
με διαφορετικό τρόπο την ιστορία της ανάπτυξης του κεντρικού κράτους και τα προ
βλήματα που αυτή συνάντησε με τις δυνάμεις που είχε απέναντι του. Από την άλλη με
ριά, τη μεριά δηλαδή των ελασσόνων πολιτικών σωμάτων, αναδεικνύουν τις στρατη
γικές της δικής τους άποψης αλλά και τα όρια τους, για την ενσωμάτωση τους στα νέα
διευρυμένα πολιτικά σύνολα.
Ας αρχίσουμε από μια κλασική ευρωπαϊκή εμπειρία, τη γαλλική, που θεωρήθηκε
από την ιστοριογραφία ως το χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώιμου συγκεντρωτικού
κράτους, όπου η μοναρχία αφού χρησιμοποίησε τις πόλεις εναντίον των φεουδαρχών
τις υπέταξε στη συνέχεια σ' ένα καθεστώς αυστηρού συγκεντρωτισμού, που κατάργη
σε τις ελευθερίες τους.

7. Baldi Ubaldi Perusini jurisconsulti, Commentarla in primam Digesti Veteris partem, Venetiis, Apud
Iuntas, 1572, f. 14r η. 14.
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Οι γαλλικές πόλεις είχαν αναπτυχθεί (1250-1350) μέσα σ' ένα φεουδαρχικό ή
αρχοντικό πλαίσιο8. Καμία απ' αυτές, στο Βορρά ή στο Νότο, και ανεξάρτητα από το
πολιτικό καθεστώς της, δεν είχε επιτύχει να οικειοποιηθεί όλες τις εξουσίες μέσα στα
τείχη της ούτε και στα περίχωρα της. Οι γαλλικές πόλεις ήταν μέρος του δικτύου της
έγγειας αρχοντιάς, κυρίως της εκκλησιαστικής. Η ανάπτυξη τους δεν είναι άσχετη με
την ανάπτυξη του θεσμού της βασιλείας και την επέκταση των γαιών της. Οι πόλεις, οι
πιο πλούσιες απ' αυτές, αναζητούν την προστασία του χαρισματικού θεσμού της βα
σιλείας τον οποίο ενισχύει και η Εκκλησία με όλες της τις συμβολικές και ηθικές δυ
νάμεις. Η βασιλική προστασία, με αντάλλαγμα έναν όρκο πίστης, εξασφαλίζει και δι
ευρύνει τα προνόμια τους. Από νομική άποψη το φαινόμενο ερμηνεύεται ως περίπτω
ση κηδεμονίας {tutelle), έννοια γνωστή και οικεία στους νομομαθείς9. Αυτή η ιστορία
καλών σχέσεων σταματά όταν ξεσπά και όσο προχωρεί ο εκατονταετής πόλεμος
(1350-1450) που εκφράζει τον ανταγωνισμό δύο βασιλείων αλλά και μια εσωτερική
γαλλική σύγκρουση που αντικείμενο της και αιτία της ήταν το συγκεντρωτικό κράτος10.
Στα σκοτεινά χρόνια του πολέμου το πολιτικό κέντρο δεν πληροί άλλο τον ρόλο του,
δεν εξασφαλίζει δηλαδή την ασφάλεια των δρόμων, τη δημόσια τάξη και την ασφά
λεια των συνόρων. Οι πόλεις αρχίζουν να απομακρύνονται από το πολιτικό κέντρο και
να αναζητούν μόνες τους τα μέσα αντιμετώπισης των κινδύνων. Περιορίζονται στα δι
κά τους μέσα για την ασφάλεια τους και βαθμηδόν τείνουν να σχηματίσουν ενώσεις
προστασίας. Στο Βορρά επίκεντρο της ένωσης είναι το Παρίσι και ο χαρισματικός λαϊ
κός του ηγέτης, ο επικεφαλής των εμπόρων Στέφανος Μαρτέλλος, ο οποίος τείνει μά
λιστα να κηδεμονεύσει την ίδια τη βασιλική εξουσία. Στο Νότο οι εκπρόσωποι των πό
λεων συγκεντρώνονται τακτικά στην Τουλούζη, μετά την πρώτη τους ένωση του 1358
κάτω από την προστασία ενός πρίγκιπα, που δεν είχε βλέψεις για την απόκτηση του
στέμματος. Η κρίση της κεντρικής εξουσίας, όσο απότομη και σοβαρή κι αν ήταν δεν
οδηγεί ωστόσο τις πόλεις στην ανεξαρτησία. Από την κρίση επωφελούνται κατά κύριο
λόγο οι πριγκιπικές επικράτειες που προχωρούν σε αξιοσημείωτα βήματα αποκέντρω
σης. Οι πρίγκιπες επιχειρούν να στρέψουν προς όφελος τους την πολιτική της βασι
λείας και άρα να κερδίσουν τις πόλεις συμμετέχοντας στις γενικές συνελεύσεις των

8. R. Η. Hilton, English and French towns in feudal society. A comparative study, Κέμπριιζ 1992.
9. Ch. Petit-Dutaillis, La monarchie féodale en France et en Angleterre, Xème-XIIIème siècle, Παρί
σι 1933. Το θέμα αναλύεται περισσότερο από τον J. F. Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers
temps capétiens (987-1108), Παρίσι 1965. Για ιον χαρισματικό χαρακτήρα της βασιλείας, Α. W. Lewis, Le
sang royal. La famille capétienne et l'État, France, Xème-XIVème siècle, Παρίσι 1986. Για την έννοια της
κηδεμονίας, Ph. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon (εκδ.), Παρίσι 1970, τ. 2, 267, § 1519.
10. R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Παρίσι 1958' ο
ίδιος, Société, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Παρίσι - Γενεύη 1982.
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τάξεων τους. Οι σχέσεις μεταξύ του βασιλιά και των πόλεων είναι ταραγμένες. Για
εκείνον η δυσπιστία και ο φόβος της προδοσίας, που τον εμποδίζουν ακόμα και να
διαμένει μέσα στο περίβολο των τειχών τους, για εκείνες η αμφισβήτηση της ικανότη
τας του να επαναφέρει την τάξη και την πειθαρχία στα στρατεύματα. Όταν οι τύχες θα
ξαναγίνουν ευνοϊκές για το βασιλιά, όταν το ίδιο το Παρίσι του παραδοθεί στις 13
Απριλίου του 1436, αυτός περιορίζεται σε μια καθυστερημένη επίσημη είσοδο αλλά
δεν παρατείνει τη διαμονή του. Αυτό που τον απασχολεί δεν είναι να ξανακάνει το
Παρίσι πρωτεύουσα αλλά να αποσπάσει τις πόλεις από τους πρίγκιπες. Οι χώροι δια
μονής και εγκατάστασης της βασιλικής αυλής και των κεντρικών υπηρεσιών της βασι
λείας, είναι χαρακτηριστικοί της νέας στρατηγικής. Ο βασιλιάς διαμένει με την αυλή
του και την κυβέρνηση του σε κάστρα της επιλογής του —κρατικά κάστρα—11, οι κε
ντρικές υπηρεσίες παραμένουν στο Παρίσι ενώ η λειτουργία των δημόσιων βασιλικών
εμφανίσεων εξυπηρετείται στην πόλη της Τουρ. Δεν υπάρχει γεωγραφική πρωτεύουσα.
Οι μεγάλοι πρίγκιπες αντικαθιστούνται από κυβερνήτες και βαθμηδόν όλοι οι θεσμοί
που ενίσχυαν την πόλη του Παρισιού βλέπουν να γεννιούνται άλλοι ομόλογοι τους
στην περιφέρεια, στην αρχή στο Νότο, στη συνέχεια σ' όλες τις πριγκιπικές επικράτει
ες, χωρίς να υπάγονται σ' αυτούς ιεραρχικά12. Οι επαρχίες, με δικό τους κυβερνήτη,
δικές τους κυριαρχικές συνελεύσεις και γενικές συνελεύσεις τάξεων, μετατρέπονται
σε πραγματικές περιφερειακές εξουσίες13. Το σύνολο συγκροτεί μια ιεράρχηση του
πολιτικού χώρου που θα ολοκληρωθεί το 1542 με τη δημιουργία 16 γενικών φορολο
γικών περιφερειών14. Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο αστικό δίκτυο όπου οι πρωτεύου
σες πόλεις δεν κυριαρχούν εξαιτίας της οικονομικής δραστηριότητας τους αλλά εξαι
τίας της διοικητικής και της πολιτικής σημασίας τους15. Σημαντικές πόλεις από οικο
νομική άποψη δεν είναι ανάμεσα στις πρωτεύουσες. Το νέο αποκεντρωμένο σύστημα
δεν ήταν χωρίς κινδύνους για την κεντρική εξουσία όσο τουλάχιστον αυτή δεν είχε
αναπτύξει ένα γραφειοκρατικό κράτος. Οι ισορροπίες διατηρήθηκαν μόνο χάρη στην

11. Β. Guenée, Paris et la cour du roi de France au XIXème siècle, Villes, bonnes villes, cités et
capitales. Études d'histoire urbaine. Mélanges offerts à Bernard Chevalier, Καν 1993 (ανατ.), 260-265' Β.
Chevalier, Tours, ville royale (1356-1520). Origine et développement d'une capitale à la fin du Moyen-Age,
Παρίσι - Λουβέν 1975.
12. Β. Chevalier, Gouverneurs et gouvernement en France entre 1450 et 1520, Histoire comparée
de l'administration, 14ème colloque franco-allemand, Tours 1977, Μόναχο - Ζυρίχη 1980, 91-307.
13. R. Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Age, une capitale régionale, 2 τ., Πουατιέ 1978Histoire de Toulouse, Ph. Wolff (διευθ.), Τουλούζη 1974.
14. La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'État moderne (Xlle au XVIIIe siècles), actes du colloque
de Bielefeld, 29 nov. - 1er dèe. 1985, J. Ph. Genet (εκδ.), Παρίσι 1990.
15. P. M. Hohenberg - L. H. Lees, The making of urban Europe (1000-1960), Κέμπριτζ (Μασ.) Λονδίνο 1985.
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καλή συνεννόηση μεταξύ του μοναρχικού κέντρου και της περιφερειακής εξουσίας
που αντιπροσώπευαν οι πόλεις. Οι τελευταίες είναι νομικά πρόσωπα και διαθέτουν αντι
προσωπευτικά όργανα που ονομάζονται σκαβινείες ή υπατείες {échevinages, consulats).
Τα όργανα αυτά αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές δυνάμεις της κάθε πόλης (νομικούς,
εκκλησιαστικούς, εμπόρους) που η κεντρική εξουσία περιποιείται, σεβόμενη τους το
πικούς κανονισμούς τους, επιτρέποντας τους μια αυτονομία που ξεπερνούσε την απλή
ευθύνη για την άμυνα τους16. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις γίνονται μετά από προ
σεκτικές διαπραγματεύσεις, η γνώμη των εντοπίων ζητείται για τα περισσότερα θέμα
τα. Με δυο λόγια πρόκειται για μια μέθοδο ήπιας συμφιλίωσης, που υιοθετούν και οι
ίδιες οι πόλεις επεκτείνοντας μάλιστα με δική τους επιλογή τις βασιλικές αρμοδιότη
τες, όπως εκείνη της απονομής της δικαιοσύνης στο όνομα του βασιλιά. Ακόμα και η
φορολογική δικαιοδοσία ασκείται από προύχοντες των πόλεων που αγοράζουν το
αξίωμα τους17. Επιπλέον οι πόλεις ως περιφερειακές δυνάμεις εμφανίζονται και ως εγ
γυητές της εθνικής συνοχής, αφού οι προύχοντες τους εκλέγονται αντιπρόσωποι στις
γενικές συνελεύσεις των τάξεων, όπου έχουν την πλειοψηφία μαζί με τους εκκλησια
στικούς με τους οποίους είναι ούτως ή άλλως συνδεδεμένοι18. Οι πόλεις ως περιφε
ρειακές δυνάμεις ήρθαν να ενισχύσουν, χωρίς να χάσουν την αυτονομία τους, την
αποκατάσταση της κεντρικής εξουσίας όταν αυτή βρέθηκε μέσα από τον πόλεμο μπρο
στά σε εξαιρετικά ισχυρές κεντρόφυγες δυνάμεις που ενίσχυαν οι διαστάσεις της επι
κράτειας και η πολιτιστική ποικιλία των διαφόρων περιοχών της. Η διατύπωση ότι στη
Γαλλία το κράτος προηγήθηκε του έθνους μπορεί να τροποποιηθεί λέγοντας ότι μετά
τον εκατονταετή πόλεμο, το έθνος στο πρόσωπο των πόλεων επέτρεψε στο κεντρικό
κράτος να ξανασταθεί στο πολιτικό παιχνίδι19.
Η ιστορία των πόλεων στο βασίλειο της Νάπολης20 ως προς το διάλογο τους με
τη μοναρχία εμφανίζεται πολύπλοκη και πολύμορφη αλλά δεν είχε το ίδιο βάρος με
αυτή των γαλλικών πόλεων. Λίγες από τις πόλεις του βασιλείου υπάγονταν άμεσα στο
βασιλιά ενώ η πλειοψηφία τους εξαρτιόταν από βαρόνους στους οποίους και απευθυ
νόταν ο αστικός κόσμος. Σε αντίθεση με το βορειοϊταλικό κόσμο, ο όρος universitas,

16. Β. Chevalier, L'État et les bonnes villes en France au temps de leur accord parfait (1450-1550),
La ville, la bourgeoisie, 71-85.
17. R. Descimon, Modernité et archaïsme de l'État monarchique: le parlement de Paris saisi par la
vénalité (XVIème siècle), État moderne, genèse, 148-161.
18. N. Bulst, Die französischen Generalstàhde von 1468 und 1484. Prosopographische Untersuchungen zu den Delegierten, Σιγκμαρίνγκεν 1992.
19. Β. Chevalier, Pouvoir central et pouvoirs des bonnes villes en France, Principi e città, 75.
20. // Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, Storia d'Italia, G. Galasso (εκδ), χ. XV,
1, Τορίνο 1992· ο ίδιος, Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero Romano ad oggi, Τορίνο 1974.
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σήμαινε το σύνολο των κατοίκων μιας περιοχής και όχι την αστική κοινότητα21. Η
αστική ιδιότητα μιας πόλης δεν προερχόταν από το δημογραφικό μέγεθος ενός κα
τοικημένου χώρου ή από την υπαγωγή του στις βασιλικές δικαιοδοσίες αλλά οφειλό
ταν είτε στο γεγονός ότι αποτελούσε ένα επισκοπικό κέντρο είτε επειδή συγκέντρω
νε αστικές λειτουργίες, όπως ήταν οι διοικητικές υπηρεσίες, οι ανταλλαγές, η συγκέ
ντρωση των φόρων22. Σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις, όπως μαρτυρεί και η σύγχρονη
τους ιστοριογραφία, οι πόλεις του βασιλείου κατάφεραν να έχουν πρωταγωνιστικό
ρόλο αντίθετα με τη μοναρχία, τους βαρόνους και την Εκκλησία (η οποία αντιπροσώ
πευε το φεουδαρχικό επικυρίαρχο του βασιλείου και οι επισκοπές της είχαν εμβλημα
τικό χαρακτήρα για τις πόλεις που τις φιλοξενούσαν), οι οποίοι και διαμορφώνουν τα
κόμματα και τις φατρίες που προκαθορίζουν την ιστορία του. Ο άμεσος και επικίνδυ
νος αντίπαλος των πόλεων ήταν οι βαρόνοι και η αναγνώριση εκ μέρους τους της από
λυτης πολιτικής υπεροχής του βασιλιά μεταφράζει μια αντίδραση που ήθελε να πλήξει
τους βαρόνους23. Η τάση της μοναρχίας —που οφειλόταν τόσο σε μια πολιτική εξα
σθένηση της όσο και σε μια γενικότερη στάση που δεν απέρριπτε τις ιδιαιτερότητες—
να συστηματικοποιεί, ομογενοποιώντας τις, τις τοπικές αυτονομίες, δεν εγγράφεται σε
μια στρατηγική ευνοϊκής μεταχείρισης των πόλεων αλλά σε μια πολιτική ισορροπιών
που ανήκει στην παράδοση των ιεραρχημένων παραχωρήσεων, αναγνωρίσεων προνο
μίων, κανονισμών και χαρίτων ή άλλων πράξεων που διακανόνιζαν τις συνθήκες των
πόλεων της νοτίου Ιταλίας από την εποχή των Νορμανδών. Το ενδιαφέρον είναι ότι αν
και η μοναρχία βρισκόταν σε μια περίοδο κρίσης και το βασίλειο σε μια περίοδο φε
ουδαρχικού αναβρασμού, οι πόλεις, παρά τη σαφή πρόοδο που κάνουν ως προς την
αναγνώριση της αυτονομίας τους δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν πολιτική προσω
πικότητα και ρόλο. Δεν διακρίνεται πουθενά η διαμόρφωση μιας αστικής αντιπροσώ
πευσης, ρόλο που αντιθέτως εξασφάλιζαν οι εκκλησιαστικοί και οι άρχοντες της γης
που σχημάτιζαν το παρλαμέντο της Νάπολης24. Ωστόσο όλες οι διαφορετικές πολιτι
κές δυνάμεις που εμπλέκονται στο παιχνίδι δηλαδή η μοναρχία, οι βαρόνοι, οι πόλεις
και η Εκκλησία περικλείονται από όρια που δεν μπορούν να ξεπεράσουν: η μοναρχία
τείνει όλο και περισσότερο να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους ομάδων
εξουσίας χωρίς να μπορεί να αποκαταστήσει μια ισορροπία που θα απέβαινε σε όφε
λος της. Η αυτονομία των πόλεων περιορίζεται και οι δυνάμεις τους δεν επαρκούν για
να επωφεληθούν από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μάλιστα δε συχνά δεν

21. Galasso, Potere e istituzioni, 22 κε., 54.
22. P. H. Chombart de Lauwe, La fin des villes. Mythe ou réalité, Παρίσι 1977.
23. G. Galasso, Intervista sulla storia di Napoli, P. Allum (επιμ.), Μπάρι 1978.
24. A. Marongiu, // parlamento in Italia nel Medioevo e nel'età moderna, Μιλάνο 1962· G.
D'Agostino, Parlamento e società nel Regno di Napoli (secoli XV-XVII), Νάπολη 1979.
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καταφέρνουν να διατηρήσουν την ίδια την αυτονομία τους. Οι βαρόνοι βρίσκονται σε
αδυναμία να αλλάξουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που προϋποθέτει την υπεροχή
της βασιλείας25. Η ίδια η Εκκλησία έχει προσαρμοστεί στην πραγματικότητα μιας αυ
τόνομης μοναρχίας στο Νότο αν και οι διεκδικήσεις της Ρώμης που στηρίζονταν σε
φεουδαλικά δικαιώματα εξακολουθούσαν να διατυπώνονται και να έχουν κάποια ση
μασία. Η αλληλοεξουδετέρωση αυτών των δυνάμεων αντίθετα μ' ό,τι συνέβη σε άλλα
κράτη δεν επιτρέπει σε καμία τους να επικρατήσει, πράγμα που αποβαίνει σε βάρος της
ίδιας της μοναρχίας. Όταν θα κατασταλεί μια εξέγερση βαρόνων, ο μονάρχης δεν θα
τολμήσει, αντίθετα μ' ό,τι του ζητούσαν οι πόλεις, να καταστρέψει τις περιουσίες των
εξεγερμένων, γεγονός που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν μια δύναμη ισχυρότερη
από την αστική26. Άλλωστε οι σχέσεις πόλεων και βαρόνων δεν αναδεικνύονται δρα
στικά ανταγωνιστικές, όπως και δεν αναδεικνύεται σε καμία περίπτωση μια πολιτική
ταύτισης της μοναρχικής υπόθεσης με την αστική. Αντίθετα μάλιστα είναι προφανής
ένας συσχετισμός μεταξύ των βαρονικών δυνάμεων και της αστικής κοινωνίας, που
χαρακτηριστικό του δείγμα είναι η ύπαρξη ενός βαρονικού κόμματος μέσα στις πό
λεις27. Οι πόλεις αντιπροσωπεύουν για τη μοναρχία ένα εργαλείο ανταλλαγής και δια
πραγμάτευσης μέσω πωλήσεων ή προχωρήσεων στη διαμάχη της με τους βαρόνους και
δεν εμφανίζονται ως δομημένη πολιτική οργάνωση ικανή να παρουσιάσει μια σταθε
ρή δράση ή ικανή να αποτελέσει μια συμπαγή βάση στην οποία θα στηριζόταν η μο
ναρχία28. Ακόμα και μεγάλες πόλεις δεν διαμορφώνουν ομάδες ή ηγετικούς κύκλους
ικανούς να τους επιτρέψουν την επιλογή μιας πολιτικής αναμέτρησης και ίσως επι
κράτησης. Αντίθετα, οι ηγετικοί κύκλοι τους οδηγούνται είτε σε ολιγαρχικές τάσεις εί
τε σε διευρύνσεις που κυρίως συντηρούν τις εσωτερικές αναμετρήσεις. Αναμετρήσεις
που οφείλονται στην πλειοψηφία τους στις περιορισμένες δυνατότητες μιας στενής
κοινωνίας, που τα συμφέροντα της ήταν δεμένα με τη γη και τα δημόσια αξιώματα. Η
σημασία της μοναρχίας θα αναδειχθεί κατεξοχήν στη Νάπολη, όταν η τελευταία κατά
την αραγωνική της περίοδο την επιλέγεται συνειδητά ως εργαλείο διακυβέρνησης του
βασιλείου29. Είχε ωστόσο επιτευχθεί μια ώσμωση μεταξύ της αστικής και της φεουδα-

25. Μ. Bellomo, Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed età moderna, Κατάνια 1977' G.
Cassandre», / commune meridionale nell'età aragonese, Atti del Congresso internazionale di studi sull'età
aragonese, Μπάρι 1972' G. Vallone, Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale,
Rivista Internazionale di Diritto Commune 2 (1991), 153-17Φ G. Muto, Istituzioni dell'universitas' e ceti
dirigenti, Storia del Mezzogiorno, G. Galasso - R. Romeo (διεοθ.), Νάπολη 1991, t. IX, 19-67.
26. Galasso, // Regno di Napoli, 821-831.
27. G. Galasso, Sovrani e citttà nel mezzogiorno tardo-medievale, Principi e città, 238-239.
28. Un., 239.
29. Ό.π., 241.
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λικής ευγένειας των πόλεων η οποία από κοινού με την εμπορευματοποίηση του φέ
ουδου αποτελεί ένα απο τα κύρια ρεύματα της αραγωνικής περιόδου. Το ρεύμα θα ακο
λουθήσουν και άλλες πόλεις, εκτός από τη Νάπολη, όπου και θα αναδειχθούν χάρη
πάντα στην εμπορευματοποίηση του φέουδου νέες αστικές ομάδες30. Η νέα πραγμα
τικότητα αντανακλάται στη συστηματικοποίηση των τοπικών κανονισμών του ΙΕ' αιώ
να, όπου το ενδιαφέρον εκ μέρους των ηγεμόνων δεν στρέφεται στις πόλεις αλλά στις
συσσωματώσεις {universitates) ως αντίπαλης δύναμης της φεουδαλικής εξουσίας, που
θα μπορούσε να αναπτυχθεί τόσο στις πόλεις όσο και σε συγκεντρώσεις αγροτικού
πληθυσμού που δεν είχαν κανένα αστικό χαρακτήρα. Τα νέα αυτά πολιτικά σώματα με
τα οποία είναι συνδεδεμένη η μετέπειτα αστική ανάπτυξη του βασιλείου αποτελούνται
ως προς τη σύνθεση τους από τα αναδεικνυόμενα στρώματα της ήσσονος φεουδαρχι
κής ευγένειας, των πατρικίων των πόλεων και των περιχώρων τους, των βιοτεχνών αλ
λά και των διαφόρων κατηγοριών καλλιεργητών (ιδιοκτητών ή αγροληπτών) που μά
χονται για τον έλεγχο της κοινότητας. Η διαδικασία μετασχηματισμού τους ή η άρνη
ση κάθε αλλαγής εκ μέρους των παλαιών ηγετικών ομάδων εντοπίζεται δύσκολα αλ
λά πρέπει πάντως να αναζητηθεί στο συσχετισμό τους με τις ανερχόμενες κοινωνικές
ομάδες, που κυρίως αναγνωρίζεται στις γαμήλιες στρατηγικές. Το σύνολο παρουσιά
ζει μια μεγάλη ποικιλία κοινωνικών περιπτώσεων και εκτείνεται από τις μεγάλες αρι
στοκρατικές οικογένειες της Ακουιλίας έως την πληθώρα κυρίων με το προσωνύμιο
magnificus που συχνά δεν είναι περισσότερο από απλούς τεχνίτες. Οι ισορροπίες των
ποικίλων αυτών δυνάμεων, οι απαραίτητες για τον πολιτικό έλεγχο του αστικού χώ
ρου, επιτρέπουν να συναντηθούν τα συμφέροντα της μοναρχίας και των αστικών δυ
νάμεων. Οι τελευταίες απέβλεπαν στη σταθεροποίηση του αστικού καθεστώτος —
πράγμα που εγγυόταν την αυτονομία τους— ενώ η μοναρχία είχε την ευκαιρία παρεμ
βαίνοντας και αναγνωρίζοντας τις νέες πραγματικότητες να επικυρώνει και να διευρύ
νει το θεσμικό της κύρος. Η μοναρχική αξία επικρατούσε με τις παρεμβάσεις στον
αστικό χώρο ακόμα και όταν η βασική δομή της εξακολουθούσε να είναι το φέουδο31.
Στη βόρεια και την κεντρική Ιταλία οι πόλεις-κράτη αν και έχουν να παρουσιά
σουν μια διαφορετική ιστορία, υποχρεώνονται από την αλλαγή του πολιτικού πλαισί
ου —με τη δημιουργία νέων ευρύτερων πολιτικών επικρατειών μεταξύ του 1380 και του
1430— όσο υποχρεώνονται και οι νέες επικράτειες, να αντιμετωπίσουν μια σειρά από
διαφορετικά προβλήματα32. Το πρώτο πρόβλημα τους ήταν αν θα διατηρούσαν οι πό-

30. Muto, Istituzioni dell'universitas, ό.π.
31. Galasso, Sovrani e città, 244-247.
32. G. Chittolini, Organizzazione territoriale e distretti urbani nell'Italia del tardo medioevo,
L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoliXIII-XIV, G. Chittolini - D. Willoweit (επιμ.), Μπολόνια 1994, 15 κ.ε.
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λεις την παλιά εξουσία τους πάνω στα περίχωρα τους και η αποδοχή αυτής της εξου
σίας εκ μέρους του νέου ηγεμόνα τους. Το δεύτερο ήταν οι ποικίλες εδαφικές πραγ
ματικότητες, οι οποίες δεν πλαισιώνονταν από το αστικό οργανωσιακό πρότυπο των
πόλεων και τέτοιες ήταν οι αρχοντιές της υπαίθρου, τα φέουδα και οι κοινοτικοί θε
σμοί των ορεινών πληθυσμών (κυρίως στην περιοχή των Απεννίνων και των παρυφών
των Άλπεων). Η πολιτική των Βισκόντι-Σφόρτζα, ως προς το δεύτερο αυτό πρόβλη
μα, ήταν η αναγνώριση των αρχοντικών θεσμών με την τάση μάλιστα να ενισχύονται
τα προνόμια τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε στο κέντρο της αστικής και κοινοτικής Ιτα
λίας θα ξαναεμφανιστούν φεουδαλικοί θεσμοί33. Ως προς το πρώτο πρόβλημα παρα
τηρούνται διάφορες τάσεις. Η Βενετία παρεμβαίνει στο όνομα της εξουσίας της και
αποσπά (1405), προσαρτώντας την στο Δογάδο, τη βενετική Κολωνία για να τελειώ
νει με τη διαμάχη Βερόνας και Βικέντζας οι οποίες τη διεκδικούσαν34. Στην Τοσκάνη,
η Φλωρεντία αποσπά για λογαριασμό της πόλεις που ήταν πριν υποταγμένες στα πε
ρίχωρα τους (Πιστόια, Σαν Μινιάτο, Αρέτζο, Κορτόνα, Πίζα) και τις θεωρεί μέρος της
επικράτεια της, εισάγοντας και ένα σύστημα δικαιοδοσιών που καταργούσε την προη
γούμενη κατάσταση35. Στη βενετική ήπειρο χώρα η αναγνώριση αρχοντιών σε βάρος
των πόλεων δεν είναι σπάνια όπως συνέβη στο Τρεβίζο, πόλη που ούτως ή άλλως δεν
είχε καταφέρει ούτε κατά την προηγούμενη περίοδο να επικρατήσει στα περίχωρα
της36. Σε κράτη όπως αυτά της Λούκα και της Σιέννα ξεπερνιούνται τα όρια του κράτους-πόλης χωρίς ωστόσο η εμπειρία τους να ξεπεράσει τις πιο απλές δομές κρατικής
οργάνωσης37. Αλλά, πέρα από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, χρειάζεται με
γαλύτερη διάκριση μπροστά στην πολυπλοκότητα των περιπτώσεων. Η παλιά οργά
νωση των περιχώρων, που υπάγονταν στην εξουσία της πόλης, διατηρείται συχνά έστω
και μόνο ως θεωρητικό πρότυπο που διατυπώνεται με το σχήμα «πόλη-μητέρα και γι
οι της υπαίθρου» [civitas mater, comitatini filiï). H άποψη που θα μπορούσε να διατυ
πωθεί είναι ότι η εξουσία των νέων εδαφικών επικρατειών ασκείται πάνω σε ένα συ
νονθύλευμα τοπικών αυτονομιών που ζουν με ένταση την αντιφατική διαδικασία ενί-

33. G. Chittolini, La "signoria" degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e
Quattrocento, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, Τορίνο 1979, 252.
34. J. S. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State, Φιλαδέλφεια 1987.
35. G. Chittolini, Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV,
La formazione dello stato regionale, 345-349.
36. S. Zamperetti, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e communità soggette nello Stato regionale
veneto dall' espansione territoriale ai primi decenni del' 600, Βενειία 1991.
37. A. Casali, L'amministrazione della giustizia criminale laica nel contado lucchese (1300-1400): il
capitano del contado e i vicari, Annuario 1978-1979, 37-73' M. Asheri, Siena nel Rinascimento. Istituzioni
e sistema politico, Σιένα 1985, 20 κ.ε.· ο ίδιος, Lo stato di Siena: un' introduzione alla sua organizzazione
politico-amministrativa, Studi e memorie in memoria di Ginevra Zanetti, Σάσσαρι 1994 73-96.
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σχυσης της κεντρικής εξουσίας αλλά και αντίστασης συμπαγών εδαφικών πυρήνων,
που δέχθηκαν να παραχωρήσουν την ανεξαρτησία τους αλλά όχι την ελευθερία τους38.
Απόδειξη αποτελεί η μέθοδος προσάρτησης η οποία αποτυπώνεται στο συμβόλαιο
«συνθήκης» που συντάσσεται μεταξύ του ηγεμόνα και των θεσμικών εκπροσώπων της
περιοχής προσάρτησης. Όλοι οι ηγεμόνες επηρεάζονται από την ύπαρξη μέσα στις
επικράτειες τους πολιτικών ενοτήτων που στηρίζονται σε μια μεγάλη παράδοση αυτο
νομίας και αυτοδιοίκησης39. Ανάμεσα σ' αυτές τις ενότητες, είναι οι πόλεις που έχουν
το μεγαλύτερο βάρος. Τα νέα πριγκιπικά κράτη εξασφαλίζουν την ενότητα κέντρου και
περιφέρειας μέσω μιας διμερούς σχέσης όπου κυριαρχεί το συμβόλαιο, οι συμφωνίες
και η εθελούσια πρσχώρηση που υποχρεώνουν το νέο ηγεμόνα να εμφανίζεται ως φύ
λακας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποταγμένου. 0 ηγεμόνας μπροστά
στην πολυπλοκότητα των φαινομένων κάνει χρήση τόσο του φεουδαλικού συμβολαί
ου πίστης και αφοσίωσης όσο και του φορολογικού μηχανισμού των πόλεων. Η πιο
αποτελεσματική του ενέργεια είναι η απόσπαση ενός ήσσονος κέντρου (ένα κάστρο,
μια κοινότητα) από την πόλη στην οποία αυτό ανήκε προηγουμένως με αντάλλαγμα
μια προσωπική αφοσίωση και μια εύθραυστη νομιμότητα που διαρκεί συχνά όσο και η
ζωή ενός άρχοντα Η μόνη πραγματική εξαίρεση σ' αυτό το καθεστώς είναι η πλήρης
αναδιοργάνωση της υπαίθρου που επιχειρεί και επιτυγχάνει η κυβέρνηση της Φλωρε
ντίας από τις πρώτες δεκαετίες του ΙΕ' αιώνα40.
Ας παρατηρήσουμε τώρα τη συμπεριφορά ενός άλλου κράτους, του παπικού. Μο
ναρχικό κράτος41 που εκλέγει τον μονάρχη του και του οποίου η εξουσία ασκείται
συλλογικά. Ο ηγεμόνας του δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη εσωτερική αριστο
κρατία ή από μια κρατική ολιγαρχία αλλά επιλέγεται από ένα συλλογικό σώμα, που το
ίδιο ανανεώνεται διαρκώς και του οποίου τα μέλη προέρχονται από διαφορετικούς χώ
ρους και πάντως όχι από την κοσμική εξουσία Ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικείων
του πάπα και του παπικού κράτους υποβόσκει σ' όλη τη διάρκεια της θητείας του πο-

38. Α. Menniti Ippolito, Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto, Archivio
Veneto 117 (1986), 5-30 N. Karapidakis, Ovis fidelis: l'avènement et l'affirmation de la citoyenneté corfiote
(XVIème-XVIIème siècles), Φραγκφούρτη 1992· G. Chittolini, Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo,
Storia d'Italia, G. Galasso (διευθ.),Τορίνο 1987, τ. VII, 650.
39. R. Rubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico, Μιλάνο
1994, 112. Επίσης τις παραπομπές της προηγούμενης υποσημείωσης.
40. G. Μ, Varanini, Governi prindpeschi e modello cittadino di organizzazione, Principi e città, 126-127.
41. J. Delumeau, Les progrès de la centralisation dans l'État pontifical au XVIe siècle, Revue
historique 226 (1961), 399-410' P. Prodi, Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio, Ι, ΜποΛόνια
1968' ο ίδιος, Il sovrano pontefice, Uno corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna,
Μπολόνια 1982· M. Monaco, Lo Stato della Chiesa. I. Dalla fine del Grande Scisma alla pace di CateauCambrésis, Πεσκάρα 1971.
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ντίφηκα και εκδηλώνεται απροκάλυπτα αμέσως μετά το θάνατο του42. Περισσότερο
απ' ό,τι στις άλλες μοναρχίες, ο θάνατος του ηγεμόνα προκαλεί στο κράτος βαθύτα
τες ανακατατάξεις τόσο στις πολιτικές κατευθύνσεις του όσο και στην αναδιανομή του
πλούτου. Οι λύσεις που επινοήθηκαν για να ρυθμίσουν τις σχέσεις του παπικού κρά
τους με τις πόλεις του είναι φυσικά επηρεασμένες από τις παραπάνω ιδιαιτερότητες με
αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία, με πολλές διαφοροποιήσεις, συ
χνά αντιφατικές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του εκκλησιαστικού κράτους ήταν η ύπαρ
ξη και η ανάπτυξη στα όρια του αρχοντικών και κοινοτικών αυτονομιών. Από το ΙΓ'
άλλωστε αιώνα η παπική εξουσία βασιζόταν στη διάκριση μεταξύ πόλεων και περιο
χών αμέσου ή εμμέσου υπαγωγής43. Οι τελευταίες ανήκαν στο κράτος μέσω ενός εκ
κλησιαστικού ή κοσμικού άρχοντα. Από το ΙΔ' αιώνα η μέθοδος που φαίνεται να υπε
ρισχύει είναι αυτή της εμμέσου υπαγωγής {subiectio mediate) μετά από συγκεκριμένες
πολιτικές πρωτοβουλίες του καρδινάλιου Albornoz και χάρη στο θεσμό του αποστο
λικού επιτρόπου44. Ο θεσμός αυτός επέτρεπε στο κράτος να αναγνωρίζει τις τοπικές
αυτονομίες αλλά και να επιβάλλει μια στοιχειώδη πειθαρχία Η αναγνώριση του παπι
κού κράτους εκ μέρους των αρχόντων συμπαρέσυρε ελαφρότατες δεσμεύσεις όπως
ήταν μια ετήσια καταβολή φόρου, ο όρκος πίστης και ορισμένες φορές η στρατιωτική
βοήθεια, ενώ σε αντάλλαγμα εξασφάλιζαν να μην παρεμβαίνει το κράτος στα όρια της
δικαιοδοσίας τους. Αυτό φυσικά δεν αφορούσε παρά τις πόλεις εμμέσου υπαγωγής.
Η ιστορία της επικράτησης του παπικού κράτους στις πόλεις της επικράτειας του υπήρ
ξε αργή και ακόμα στα τέλη του ΙΓ' αιώνα ένας αποτελεσματικός έλεγχος φαινόταν
αδύνατος45. Το πλεονέκτημα της αγίας έδρας ήταν η αποδοχή της υψηλής κυριαρχίας
της και η πειστικότητα που της εξασφάλιζαν οι σχέσεις της με σημαντικά στοιχεία των
τοπικών κοινωνιών, η σχετική της στρατιωτική δύναμη και κυρίως οι νομοθετικές και

42. W. Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstante, Zeitschrift
für Kirchengeschichte 86 (1975), 145-185' S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi
aristocratici nel duecento e primo trecento, Ρώμη 1993.
43. G. Ermini, Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria nel secolo XIII, Bolletino della
Deputazione di storia patria per Umbria 34 (1937), 5-38" D. Waley, The papal State in the Thirteenth
Century, Λονδίνο 1961· E. Petrucci, Innocenzo III e i communi dello Stato della Chiesa II potere centrale,
Società e istituzioni dell'Italia communale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Atti del Congresso storico
internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Περουιζια 1988, 91-136.
44. G. De Vergottini, Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV, Studi in onore
di Carlo Calisse, III, Minavo 1939, 341-365' ο Ίδιος, Ricerche sulle origini del vicariato apostolico, Scritti di
storia del diritto italiano, Minavo 1977, III, 585-612' P. Jones, The vicariate of the Malatesta of Rimini,
Economia e Società nell'Italia medievale, Τορίνο 1980.
45. G. Ermini, Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV, Zeitschrift der
Davigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistiche Abteilung 27 (1938), 315-348.
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φορολογικές παρεμβάσεις της. Αλλά ας επιμείνουμε λέγοντας ότι, αντίθετα μ' ό,τι πι
στευόταν παλιότερα, δεν υπήρξε ένα συμβόλαιο αναγνώρισης της υψηλής επικυριαρ
χίας της Εκκλησίας, εκ μέρους των κοινοτήτων με αντάλλαγμα την αυτοδιοίκηση τους.
Σε πρακτικό επίπεδο επρόκειτο περισσότερο για μια σταθερή βούληση πολιτικής επι
κράτησης της Εκκλησίας που στηρίκτηκε σε διαπραγματεύσεις και διάφορες λύσεις,
και στη θεωρητική αποδοχή της παπικής υπεροχής εκ μέρους των κοινοτήτων. Τα ποι
κίλα στοιχεία αυτής της μεθόδου, που θα επικρατήσει το ΙΕ' αιώνα, εμφανίζονται ήδη
στα τέλη του ΙΓ': υποχρέωση εκ μέρους των πόλεων σε μια στοιχειώδη πίστη, κατα
βολή φόρων, αναγνώριση της δικαιοδοσίας εφέσεως των παπικών δικαστηρίων και
συχνά την αποδοχή του διορισμού ενός προβλεπτή και αξιωματούχων εκ μέρους του
πάπα. Η διαδικασία θα ανασχεθεί τις αρχές του ΙΔ' αιώνα εξαιτίας των παρατεταμένων
κρίσεων της εποχής —στις οποίες πρέπει να προστεθεί και η απομάκρυνση της παπι
κής έδρας46— που την οδήγησαν συχνά σε πλήρη αδυναμία να ασκήσει τις εξουσίες
της. Η γενίκευση των συγκρούσεων φατριαστικού χαρακτήρα και η αναζωπύρωση της
αριστοκρατικής ιδεολογίας οδήγησαν στη διάβρωση των κοινοτικών αξιών με αποτέ
λεσμα οι πάπες της Αβινιόν να συναντούν στην Ιταλία της αριστοκρατικής ανάφλεξης
και των εμφυλίων συγκρούσεων αξεπέραστες δυσκολίες στην άσκηση της εξουσίας
τους. Την αναδιοργάνωση θα εξασφαλίσει προσωρινά τουλάχιστον (1353-1367) ο
καρδινάλιος Albornoz που θα αποτελέσει και το μεταρρυθμιστή της επαρχιακής δομής
του ποντκρικού κράτους χάρη στη μέθοδο της αποστολικής επιτροπείας που προανα
φέρθηκε αλλά και στην καλύτερη χρήση των πόλεων αμέσου υπαγωγής ( ut privatis
persortis ad ipsorum vitam dumtaxat) που του εξασφάλισαν ένα δίκτυο σημείων στή
ριξης (περισσότερα από εξήντα) και τον βοήθησαν στην υπαγωγή πολλών κοινοτή
των47. Υπαγωγή που συχνά έγινε με εξαιρετική σκληρότητα, ειδικά στις περιπτώσεις
υποψίας εξέγερσης. Το παπικό κράτος αναπτύσσοντας τις μεθόδους Albornoz θα επι
τύχει τον πλήρη έλεγχο των εδαφών του τα τέλη του ΙΔ' αιώνα, ξεπερνώντας και την
κρίση του σχίσματος (1378-1389). Όλη αυτή την περίοδο οι αρχοντικές εξουσίες ενι
σχύονται σε βάρος των κοινοτήτων και τις ενίσχυσε ακόμα περισσότερο ο νεποτισμός του πάπα Βονιφατίου Θ'48. Στο όνομα της Εκκλησίας οι δικαιοδοσίες του άρχο
ντα μιας πόλης που παραμεριζόταν από την εξουσία περνούσαν σ' ένα συγγενή του
πάπα και του επιτρεπόταν έτσι να θεμελιώσει τις κοσμικές του βλέψεις σε αρχαία δι
καιώματα. Το 1398 ο αδελφός του πάπα, Ιωάννης Tornaceli!, επιτυγχάνει την υπαγωγή

46. D. Waley, Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V, Communi e signorie nell'Italia
nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Storia d'Italia, UTET VII/2, Τορίνο 1987, 231-320
P. Partner, The lands of St Peter, Λονδίνο 1972.
47. P. Coltiva, Studi sul cardinale Albornoz e sulle "Constitutiones Aegidianae", Μπολόνια 1969.
48. Ό.π., 98-140.
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του Ορβιέτο και εξασφαλίζει για τη νέα εξουσία τους όρους με τους οποίους η πόλη
είχε περάσει τρία χρόνια νωρίτερα στην αρχοντιά του Biordo Michelotti49. To 1403 η
Περούτζια επιστρέφει στο παπικό κράτος, φεύγοντας από το κράτος των Βισκόντι50.
Είναι τότε υποχρεωμένη να υπαχθεί στην πλήρη εξουσία του Ιωάννη {plenum
dominium et mer um Imperium). Τα οικονομικά της πόλης θα είναι υπό τον έλεγχο
ενός ταμία που θα επιλέγει ο Ιωάννης χάρη του πάπα και της αγίας ρωμαϊκής Εκκλη
σίας. Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι τις σχέσεις παπικού κράτους και πόλεων προσ
διόρισε η κρίση των κοινοτικών θεσμών και η πίεση των αρχόντων πάνω στους τε
λευταίους. Πολλές πόλεις προτιμούσαν την εγγύηση της υπαγωγής τους στον πάπα
του οποίου η εξουσία έχαιρε της φήμης ενός ήπιου ζυγού και ελαφρού βάρους, θυ
μίζοντας και τις παλιές κοινοτικές δόξες που ήταν συνδεδεμένες με την αναγνώριση
της παπικής επικυριαρχίας. Από τα τέλη του ΙΔ' αιώνα ο έλεγχος των πόλεων θα γί
νει πιο ουσιαστικός ιδίως σ' ότι αφορούσε τα οικονομικά τους —χάρη σε μια μέθοδο
προληπτικής φορολόγησης— και αυτές θα χάσουν περίπου όλα τα περιθώρια αυτο
νομίας τους51.
Ας βρεθούμε τώρα σε μια άλλη περιοχή ισχυρών κοινοτικών και αστικών παρα
δόσεων, τις Κάτω Χώρες: Φλάνδρα, Μπραμπάντ, Ολλανδία με τις προεκτάσεις τους
στην πόλη της Μαλίν και της Βαλενσιέν. Όταν οι επαρχίες αυτές ενώνονται (13841482)52 κάτω από την κυριαρχία των δουκών της Βουργουνδίας του οίκου των Βαλουά, και στη συνέχεια των Αψβούργων, πολλές πόλεις τους έχουν ήδη χάσει την οι
κονομική τους δύναμη και κατ' επέκταση την πολιτική τους αλλά εξακολουθούν να
αντιπροσωπεύουν σημαντικές δυνάμεις στο πολιτικό παιχνίδι που δεν μπορούν να
αγνοήσουν οι κυριαρχούντες53. Οι σχέσεις μεταξύ πριγκίπων και πόλεων διαμορφώ
νονται γύρω από τους μεγάλους άξονες της δικαιοσύνης, της δημοσιονομίας, της νο
μοθεσίας και του ρόλου των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.
Οι δούκες της Βουργουνδίας αντίθετα με τις φεουδαλικές δυναστείες που προϋπήρξαν στην περιοχή έχουν βασιλικές αξιώσεις, θεωρούν τον οίκο τους πηγή δικαί-

49. Α. Esch, Bonifaz IX.und der Kirchenstaat, Τύμπιγκεν, 1969, 504-510.
50. H. M. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti (1400), Quellen und
Forschungen aus italianishen Archiven und Biblioteken 42-43 (1964), 285-369· ο ίδιος, I rapporti tra
Perugia e Milano alla fine del Trecento, Storia e arte in Umbria in età comunale, Atti del VI Convegno di
studi Umbri (Gubbio 26-30 maggio 1968), Περούτζια 1971, 687-694.
51. S. Carocci, Governo papale e città nello stato della chiesa Ricerche sul quattrocento, Principi e
città, 220-221.
52. W. Prevenier - W. Blockmans, Les Pays-Bas bourguignons, Αμβέρσα, 1983. Histoire de Flandre:
des origines à nos jours, E. Witte (εκδ.), Βρυξέλες 1983, κεφ. 1 και 2.
53. Les relations entre princes et villes aux XlVe-XVIe siècles: aspects poltiques, économiques et
sociaux, Rencontres de Gand (24 au 27 septembre 1992), J-M. Cauchies (διευθ.), Νεσατέλ 1993.
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ου54, δικαίωμα κατεξοχήν βασιλικό. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό δεν μεταφράζεται ως
αξίωση των ηγεμόνων να απονέμουν οι ίδιοι δικαιοσύνη ή έστω μέσω των εκπροσώ
πων τους- λειτουργία την οποία εμπιστεύονται στις αστικές κοινότητες. Αλλά επιμέ
νουν να θεωρούν την άσκηση της δικαιοσύνης εκ μέρους των τελευταίων ως απλή με
ταβίβαση αρμοδιοτήτων, γεγονός που τους επιτρέπει να θεωρούν αυτονόητη την πα
ρέμβαση τους στο διορισμό των δικαστών σε πολλές πόλεις έστω μετά από πρόταση
των τοπικών αρχόντων. 0 ηγεμόνας κρατά ορισμένες υποθέσεις στη δική του απο
κλειστική αρμοδιότητα -σημείο ιδιαίτερα ευαίσθητο στις σχέσεις του με τις πόλεις—
αποκλείοντας τις από κάθε δυνατότητα παρέμβασης. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα —
το οποίο απορέει από τη βασιλική του ιδιότητα— ακύρωσης των αποφάσεων των κοι
νοτικών δικαστών συγχωρώντας, απονέμοντας χάρη ή παραγράφοντας ποινές55 ( want
remitteren is princelijk): οι ηγεμόνες είχαν για ένα διάστημα διευκολύνει την ανάπτυ
ξη των κοινοτικών εξουσιών πέρα από τα τείχη τους επεκτείνοντας τις στα περίχωρα
όπου και αναπτύσσεται βάσει προνομίων ένας πραγματικός αστικός ιμπεριαλισμός. Η
διευκόλυνση αυτή οφειλόταν στην έγνοια των ηγεμόνων να περιορίσουν τον μεγάλο
τους αντίπαλο που ήταν οι φεουδάρχες υποτελείς του. Στη συνέχεια θα προσπαθή
σουν να περιορίσουν πάλι τα αστικά προνόμια. 0 έλεγχος των υποτελών εξουσιών,
κοινοτήτων και αρχόντων, γίνεται μέσα από μια συνήθη πρακτική που συνίσταται στη
δυνατότητα έφεσης και στην ιεράρχηση των δικαστηρίων. Ο ηγεμόνας, οιονεί βασι
λεύς, συμπεριφέρεται κινούμενος από τις βασιλικές αρετές του μέτρου, της μετριο
φροσύνης και του σεβασμού των νόμων. Σ' αυτή τη διαδικασία οι πόλεις δεν χάνουν
απαραίτητα παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις των δικαστών τους εφεσιβάλλονται,
ακυρώνονται ή τροποποιούνται από τα συμβούλια δικαιοσύνης- ένα θεσμό που ανα
πτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το ΙΔ' αιώνα56. Οι τοπικοί δικαστές επωφελούνται από το γε
γονός ότι τα πολυάριθμα τοπικά δίκαια σε ισχύ στις Κάτω Χώρες εναρμονίζονται χά
ρη στη μακροπρόθεσμη ηγεμονική προσπάθεια η οποία επιτελείται με την επέκταση
των αστικών δικαιοδοσιών στην ύπαιθρο, δικαιοδοσίες που ευνοούσαν την εξουσία
των δικαστών. Η κύρια φροντίδα της ηγεμονικής εξουσίας ήταν να περιορίσει τις ιδιω
τικές συγκρούσεις στην ύπαιθρο, δηλαδή τις συγκρούσεις μεταξύ των αρχόντων, ξε-

54. J. Lorgnier, La juridiction privilégiée du magistrat face aux officiers de justice du Prince à Lille,
XiV-XVIIe siècle, Revue du Nord 75 (1993), 847-891.
55. J.-M. Cauchies - H. De Shepper, Justice, grâce et législation. Genèse de l'Etat et moyens
juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600, Βρυξέλες 1994, 62-64.
56. J. van Rompaey, De Crote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van
Mechelen, Βρυξέλες 1973, 315-329· P. Godding, Le Conseil de Brabant au XVè siècle, instrument du
pouvoir ducal à l'égard des villes, Villes et campagnes au moyen age. Mélanges Georges Despy, J.-M.
Duvosquel - A. Dierkens (εκδ.), Λιέγη 1991, 335-354.
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ριζώνοντας επίμονες συνήθειες του παρελθόντος. Σ' αυτή τη φροντίδα τα δικαστήρια
των πόλεων και οι δικαστές τους ήταν ένα μοναδικό εργαλείο αφού βαθμηδόν αντι
προσώπευαν την ηγεμονική δικαιοσύνη. Σε νομοθετικό άλλωστε επίπεδο οι ηγεμόνες
δεν επιχείρησαν τόσο την κατάργηση του δικαιώματος των πόλεων να νομοθετούν
όσο την ένταξη αυτού του δικαιώματος στις δικές τους νομοθετικές δραστηριότητες,
βάζοντας συχνά την υπογραφή τους σε αποφάσεις που είχαν εκδοθεί από κοινοτικά
δικαστήρια χωρίς μάλιστα να αναφέρουν πάντα την προέλευση τους. Οι κοινοτικοί δι
καστές και άλλες κοινοτικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα τους να νομοθετούν προ
σαρμόζοντας σε ένα τοπικό κλίμα τις γενικότερες νομοθετικές κατευθύνσεις.
Αν η ιεράρχηση των δικαστηρίων και η χρήση του δικαίου διαμορφώνουν τις
σχέσεις εξάρτησης μεταξύ του ηγεμόνα και των υποτελών πόλεων του, η φορολογία
διαμορφώνει ένα πλαίσιο διαλόγου που νομιμοποιεί τις τελευταίες, μέσω των εκπρο
σώπων τους, να παρεμβαίνουν και στον πολιτικό διάλογο. Συγκεκριμένα η γενίκευση
της φορολογίας των κοινοτήτων προκάλεσε μια σημαντική αλλαγή αφού εισήγαγε την
έννοια του τακτικού δημόσιου φόρου ο οποίος -σε αντίθεση με τη φεουδαλική πα
ράδοση που θεωρούσε τη φορολογική επιβάρυνση μέρος των υποχρεώσεων ενός
υποτελή στον κύριο του και είχε περιοδικό και έκτακτο χαρακτήρα— διευκόλυνε τη δυ
νατότητα του ηγεμόνα να προστρέχει κατά μόνιμο τρόπο στη φορολόγηση και να
παίρνει μέτρα δημοσιονομικού ελέγχου. Οι αστικές κοινότητες υποχρεώθηκαν ή οδη
γήθηκαν, άλλοτε αυθόρμητα άλλοτε με υποκίνηση του ηγεμόνα σε μεταρρυθμίσεις
που προέβλεπαν τη λύση του δανεισμού ή της έκδοσης ομολόγων με υποθήκευση της
κοινοτικής ακίνητης ή κινητής περιουσίας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται
στις υποχρεώσεις τους και στην ικανοποίηση του ηγεμόνα τους57. Η φορολόγηση
τους ήταν το πιο συνηθισμένο θέμα στις ημερήσιες διατάξεις των κοινοβουλίων τους,
όπου και συζητούνταν και τα συναφή με τη φορολόγηση θέματα που ήταν ο πόλεμος
και οι συνθήκες ειρήνευσης, η νομισματική πολιτική και το εμπόριο. Στις σχετικές συ
ζητήσεις του κοινοβουλίου οι διαπραγματεύσεις διεξαγόταν μεταξύ του εκπροσώπου
του ηγεμόνα ή τον ίδιο προσωπικά και τους εκπροσώπους των κατοίκων της πόλης ή
ενός συνόλου πόλεων, αν το κοινοβούλιο ήταν περιφερειακό58, ανάμεσα στους οποί
ους και εκπρόσωποι του κλήρου και της ευγένειας59.

57. J.-P. Sosson, Travaux publics et politiques économiques. L'exemple de quelques villes des
anciens Pays-Bas (XIVe-XVe siècle), Studia historica oeconomica. Liber amicorum Herman Van der Wee,
E. Aerts και άλλοι (εκδ.), Λουβέν 1993, 254-255.
58. W. Prevenier, Les États de Flandre depuis les origines jusqu'en 1790, Anciens Pays et Assemblées
d'Etats, XXXIII, Λουβέν - Παρίσι, 1965, 22-23, 28-29.
59. R. Wellens, Les États généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de Philippe le Beau,
1464-1506, Χέλε 1974.
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Η οργάνωση του οικονομικού χώρου υπόκειται στον παρεμβατισμό του ηγεμό
να αφού δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια άτυπη συνάντηση και συναλλαγή προσώπων
αλλά συνίσταται ουσιαστικά σε θεσμούς που βαρύνονται από τα ηγεμονικά προνόμια
—μεταξύ των οποίων και το περίφημο δικαίωμα στο διαβατήριο— και παρά το γεγονός
ότι πολλές από τις επιμέρους ρυθμίσεις της λειτουργίας του (έλεγχος μέτρων και σταθ
μών, τήρηση της τάξης, διακανονισμός των συναλλαγών) έχουν εκχωρηθεί στις κοι
νότητες60. Ο αυξανόμενος ηγεμονικός παρεμβατισμός έχει άρα ως συνέπεια τον πε
ριορισμό της κοινοτικής αυτονομίας, που γίνεται ιδιαίτερα αισθητός στους τομείς του
ελέγχου των εξαγωγών και στις εμπορικές συναλλαγές με εχθρικές χώρες. Πολλές
πόλεις, ειδικά οι πόλεις του εμπορίου, αισθάνονται ιδιαίτερα τη βλάβη που μπορεί να
τους προκαλέσει η αναγνώριση του μονοπωλίου για τα προϊόντα μιας άλλης ή το δι
καίωμα αποθήκευσης ενός εμπορεύματος. Από τη μεριά τους οι πόλεις, με τον τυρρανικό ηγεμονισμό —συχνά χρησιμοποιεί τη βία— που ασκούν στα περίχωρα τους προ
καλούν τον ηγεμόνα και τη βούληση του να περιορίσει στη θέση της κάθε μια από τις
συνιστώσες του κράτους. Φροντίδα του είναι να παρεμβαίνει για να περιορίζει τις ένο
πλες καταδρομές πολιτών εναντίον των εργαστηρίων της υπαίθρου ή να επεμβαίνει
συχνά μετά από την πρόσκληση ενός κόμματος στις εσωτερικές συγκρούσεις των πό
λεων, όπου εμφανίζεται ως διαιτητής ή ως τρίτος παράγοντας στη σύγκρουση61. Παρά
τις πολυάριθμες ανοικτές συγκρούσεις ή τις λανθάνουσες εντάσεις εγκαθίσταται βαθ
μηδόν μια συνεργασία μεταξύ του πρίγκιπα και των προυχόντων62. Οι τελευταίοι πέρα
από τις πεποιθήσεις τους υπολογίζουν στα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύ
ψουν από τις συγκρούσεις για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση
ή, κερδίζοντας την εύνοια του, να ενισχύσουν την υπεροχή τους στην κυβέρνηση63. Ο
πρίγκιπας, από τη μεριά του, υπολογίζει στα αντικρουόμενα συμφέροντα τους και στις
ισορροπίες των τοπικών δυνάμεων. Γεγονός που εξηγεί την ήπια καταστολή εκ μέρους

60. J.-M. Cauchies, La législation princière pour le compté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et
premiers Habsbourg (1427-1506), Βρυξέλες, 1982, 457-467' J. Mertens, L'intervention des autorités
centrales et locales dans la réglementation et le contrôle des poids et mesures sous l'Ancien Régime,
Pouvoirs locaux et tutelle. Actes des journées internationales tenues à Fumes du 28 au 31/05/1992, S.
Dauchy, R. Martinage κ.ά (εκδ.), Βιλνέβ vi' Ασκ 1993, 41-52.
61. M. Boone, L'industrie textile à Gand au bas moyen age ou les résurrections successives d'une
activité réputée moribonde, La draperie ancienne des Pays-Bas: débouchés et stratégies de survie (14e-16e
siècles). Actes du colloque tenu à Gand le 28 avril 1992, M. Boon - W. Prevenier (εκδ.), Λουβέν - Απελνιούρν 1993, 41-44.
62. Μ. J. van Gent, The dukes of Burgundy and Dordecht: a financial account ot their relationship
from 1425 to 1482, Les relations, 61-74.
63. H. Brand, Urban élites and central government; co-operation or antagonism? The case of Leiden
at the end of the Middle Ages, Les relations, 53.
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του ορισμένων εξεγέρσεων και μάλιστα βίαιων κάνοντας χρήση της αμνηστείας ή
προτείνοντας τη συνθηκολήγηση. Αν και σε γενικές γραμμές δεν έχανε την ευκαιρία
να ταπεινώσει και να υποδουλώσει ανοικτά, με παραδειγματικά μέτρα (πρόστιμα, εξο
ρίες, κατεδαφίσεις) αποφεύγει ωστόσο να εξοντώσει οριστικά τους αντιπάλους του
φροντίζοντας να μην υπονομεύσει ανεπανόρθωτα το μέλλον. Οι ηγεμόνες ανέτρεχαν
γι' αυτό το σκοπό στην προσωπική συμπάθεια ή σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις64. Το γε
νικότερο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπήρχε ένας ασυμβίβαστος ανταγωνισμός μεταξύ
του συγκεντρωτικού και του αστικού προτύπου διακυβέρνησης. Ο ηγεμόνας προσπα
θεί να εξουσιάσει τις πόλεις του φροντίζοντας να μην τις προσβάλλει- να επιβληθεί σ'
αυτές χωρίς να τις εκθέσει στον οίκτο του. Τις μετέτρεπε έτσι ευκολότερα σε εκτελε
στές και σε αντικαταστάτες της πολιτικής του65.
Κλείνοντας και μετά την εξέταση του διαλόγου μεταξύ των πόλεων ή άλλων αυ
τόνομων σωμάτων από τη μια μεριά και των ηγεμόνων από την άλλη, στο χώρο του
βασιλείου της Γαλλίας, της Νεαπόλεως, στα νέα ηγεμονικά κράτη της Ιταλίας, στο πα
πικό κράτος και τέλος στις Κάτω Χώρες, θα συνοψίζαμε λέγοντας ότι τα ήσσονα πο
λιτικά σώματα επιμένουν μεν στην αυτονομία τους και αυτό χάρη στην κατάλληλη νο
μική θεμελίωση αλλά ταυτόγχρονα η δύναμη τους παραμένει περιορισμένη όσο δεν
εντάσσεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στους ευρύτερους κρατικούς μηχανισμούς
και στα νέα κέντρα αποφάσεων που διαμορφώνονται.
Από τη μεριά τους οι ηγεμόνες, αν και δείχνουν μεγάλη δυσπιστία προς τις τοπι
κές αυτονομίες, τις ανέχονται και διαπραγματεύονται μαζί τους είτε για να εξισορρο
πήσουν τις πιέσεις που δέχονται από την εξουσία των ευγενών είτε για να τις εντάξουν
στους μηχανισμούς τους. Σ' αυτή την περίπτωση επωφελούνται από τις αστικές παρα
δόσεις και τους αστικούς μηχανισμούς διοίκησης τους οποίους ενσωματώνουν στο δι
κό τους σύστημα εξουσίας. Η ανοχή απέναντι στις αστικές αυτονομίες τους επιτρέπει
να κερδίσουν τις élites των πόλεων δημιουργώντας μ' αυτό τον τρόπο ένα αντίβαρο
στις άλλες πολιτικές δυνάμεις του βασιλείου ενώ αν χρειαστεί να προστρέξουν στην
καταστολή, αυτή είναι περιορισμένη και δεν αποσκοπεί στην εξόντωση του αντιπάλου.
Σε κάθε περίπτωση η μέθοδος που προτιμάται είναι αυτή της ήπιας συμφιλίωσης66.

64. W. Blockmans, La répression de révoltes urbaines comme méthode de centralisation dans les
Pays-Bas bourguignons, 1988, 5-9.
65. J.-M. Cauchies, Les Pays-Bas en 1492: l'aube d'un nouveau monde?, Cahiers de Clio 109 (1992),
42.
66. D. Apter, The politics of Modernization, Σικάγο, 1965- Β. Badie, Le développement politique,
Παρίσι 1988, 25 κ. ε.
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