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ures primarily aimed at protecting the Muslims with a traditional bent and 
then the members of other religions by enacting restrictions discriminating 
between them. Most of these measures refer back to the terms of the treaties 
signed between Muslims and non-Muslims during the conquests (futåÈ) in the 
early 7th century. And as then, such ordinances aimed at protecting the iden-
tities of the Muslims against the new circumstances they found themselves. 
Now, it is clear that the primary aim was the protection of the Muslims and 
the Muslim community and then the control of other communities that lived 
within the Muslim society.  

Το διάταγμα του χαλίφη al-Mutawakkil το 235 μ.Ε. / 849-850 μ.Χ.
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Ἰωάννης Πολέμης

Φιλολογικές παρατηρήσεις 
στὸ ἱστορικὸ ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Ἀτταλειάτη

Ἡ πρόσφατη ἔκδοση τῆς Ἱστορίας τοῦ Μιχαὴλ Ἀτταλειάτη ἀπὸ τὸν 
καθηγητὴ Εὐδ. Τσολάκη1 καλύπτει ὁπωσδήποτε σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμὸ 
ἕνα κενὸ τῆς σύγχρονης ἔρευνας, ἐφ’ ὅσον ἀντικαθιστᾶ ἐπιτέλους τὴν πε-
παλαιωμένη καὶ δύσχρηστη ἔκδοση τῆς Βόννης. Στὴν νέα ἔκδοση ἀξιολο-
γεῖται καὶ ἐνσωματώνεται, ὅταν ἐπιβάλλεται, ἡ φιλολογικὴ προεργασία 
τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ὁποίας ἀνήκει στὸν ἴδιο 
τὸν Τσολάκη. Εἶναι βέβαιο πάντως ὅτι στὸ κείμενο μένουν ἀκόμη νὰ γί-
νουν πολλά. Στὴν συνέχεια δίνονται μερικὲς προτάσεις γιὰ τὴν βελτίωσή 
του καὶ γιὰ τὴν ταύτιση τῶν πηγῶν του. Παραπέμπω σὲ ἀριθμὸ σελίδας 
καὶ στίχο.

4, 10-11 «καὶ τῷ στέψαντί σε Θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ γενέσθαι 
ὅμοιος». Ἀπηχεῖται, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, τὸ χωρίο τοῦ Πλάτωνος, Θεαίτητος 
176b: «φυγὴ δ’ ὁμοίωσις Θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν». Tὸ χωρίο ἀξιοποιεῖται 
ἐπανειλημμένως καὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς συγγραφεῖς.

20, 26-29 «καὶ οὕτω τῆς μάχης κατὰ μικρὸν ἀναπτομένης ἱππόται τοῖς 
τοῦ βασιλέως πεζοῖς τοῖς ἐκτὸς τοῦ χάρακος προσπηδήσασι τὰς σάρισσας 
ἐπέφερον».
Πρέπει μᾶλλον νὰ γραφεῖ προπηδήσασι. Πρβλ. 86, 4-5 «εἰ μή πού τινες 
ἀκροβολισμοὶ προτρεχόντων τινῶν καὶ τῆς τάξεως προπηδώντων ἐπιγε-
γόνασι».

51, 16 «πρὸς Θεὸν ἅπαν αἰχμαλωτίζων νόημα». Πρβλ. Β΄ Πρὸς Κο-
ρινθίους 10, 5: «αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα». 

81, 10-13 «Ὃ καὶ πάντας κατέπληξε, συμβαλόντας ὅτι τὸ διατάξασθαι 
μόνον τὴν τῆς ἐκστρατείας παρασκευὴν καὶ ἀποσκευὴν οὐδὲ τριῶν ὅλων 
διάστημα μηνῶν ἐξαρκεῖ».

1. Michaelis Attaliatae, Historia. Recensuit Eudoxos Th. Tsolakis (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, vol. L), Athenis MMXI.
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Προτείνω, μὲ βάση τὸ παρατιθέμενο ἀπὸ τὸ LSJ χωρίο τοῦ πλατωνικοῦ 
Φαίδωνος 108d («ὁ βίος μοι δοκεῖ τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖν»), νὰ 
γραφεῖ τῷ διατάξασθαι. 

108, 20-22 «Ἀλλ’ ὁ κρατῶν ταυτὶ τὰ προτερήματα πυνθανόμενος εὐθυ-
μεῖν μὲν ἐῴκει, ἐνθυμεῖσθαι δέ τι παρὰ τὴν ὁρωμένην ὄψιν οὐκ εἶχε τις 
ἀντειπεῖν». 
Προτείνω νὰ γραφεῖ: ἐνθυμεῖσθαι δὲ τί παρὰ τὴν ὁρωμένην ὄψιν οὐκ εἶχε 
τις ἀνειπεῖν. Τὸ νόημα: «κανεὶς δὲ μποροῦσε νὰ πεῖ τί σκεπτόταν ὁ αὐτο-
κράτορας πίσω ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ ἔδειχνε πρὸς τὰ ἔξω».

137, 1-3 «Ὄψεται δὲ πάντως καί σέ ποτε ὄμμα τιτανῶδες καὶ κρόνιον 
καὶ τὰς τύχας σοι πρὸς τὴν ὁμοίαν παραστήσει κακότητα».
Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὁρισμένα παράλληλα χωρία ὅπως τὸν Θουκυδίδη 
4, 12, 3 («περιέστη ἡ τύχη») καὶ τὸν Λιβάνιο (Μελέτ. 20, 1, 18, 3 «εἰς τοῦτο 
περιεστήσατο Ἀθηναίων τὴν τύχην»), μποροῦμε νὰ διορθώσουμε τὸ παρα-
στήσει ποὺ δὲν δηλώνει ἀλλαγή, σὲ περιστήσει. Πρβλ. ἀκόμη τὸ ἀκόλουθο 
χωρίο τοῦ Ἀτταλειάτη 187, 15-16 «καὶ εἰς ἀσφάλειαν ἑαυτῷ περιστῆσαι τὰ 
πράγματα».

159, 26 «ἰάσασθαι πολλὰ τῶν αὐτῆς συντριμμάτων». Παλαιοδιαθηκικὴ 
ἔκφραση, βλ. π.χ. Ψαλμοὶ 59, 2, Ἠσαΐας 30, 26, Ἱερεμίας 3, 22.

167, 12 «κλέος εὐρὺ κατὰ πᾶσαν γῆν τε καὶ θάλασσαν». Πρβλ. Ὀδύσ-
σεια 23, 137.

169, 17-19 «καὶ τὸν Περσέως πλοῦτον ἐντεῦθεν συναγαγὼν οὐδὲ μέ-
χρι καὶ ἐκπώματος χρυσοῦ ἢ ἀργυροῦ εἰς τὸν ἴδιον βίον εἰσήγαγεν».
 Τὸ οὐδὲ δὲν φαίνεται νὰ συνδέει κάτι, ἐνῶ τὸ εἰσήγαγεν στερεῖται ἀντικει-
μένου. Ἀντ’ αὐτοῦ μποροῦμε νὰ γράψουμε οὐδέν. 

183, 14-16 «παγκόσμιος ἦν πόθος καὶ μία γλῶττα τὸ στέφος αὐτῷ τῷ 
υἱῷ τῆς βασιλείας ἀξίως ἐκ πολλοῦ τοῦ χρόνου ἐπιφημίζουσα».
Προτείνω νὰ γραφεῖ αὐτοῦ τῷ υἱῷ (τὸ υἱῷ ἀναφέρεται στὸν αὐτοκράτορα 
Νικηφόρο Βοτανειάτη, ἐνῶ τὸ αὐτοῦ στὸν πατέρα του Μιχαήλ).

203, 21-22 «ἐν ὑψηλῷ καὶ θείῳ βραχίονι».
Ἀπὸ τὸν Ψαλμὸ 135, 12. Πρβλ. ἀκόμη Δευτερονόμιο 4, 34 καὶ 7, 8, καὶ 
Ἱερεμίας 39, 21.

204, 14-15 «κρότος εὐφημίαις ὑπέρσεμνος».
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Ἴσως πρέπει νὰ γραφεῖ εὐφημίας. Πρβλ. Ἄννα Κομνηνή, 14, 6, 6 (Reinsch 
449, 75): «καὶ μέχρις αἰθέρος ὁ κρότος τῆς εὐφημίας ἀνεληλύθει».

208, 22-23 «ὡς μηδὲ ῥῖνά τινος αἵματος γενέσθαι διάβροχον».
Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὰ χωρία τοῦ Ἀτταλειάτη 138, 8-9 «αἵματι διαβρό-
χους ἔχων τοὺς ὀφθαλμούς», καὶ 224, 22-23 «τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχων δια-
βρόχους τῷ αἵματι», μποροῦμε νὰ γράψουμε αἵματι. 

215, 22 «παντὸς δωρήματος τελείου».
Ἀπὸ τὸν Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰακώβου 1, 17. 

218, 22-219, 1 «Οὕτως οὖν εὐσεβείας καὶ θεοφιλίας ἔχοντος αὐτοῦ 
καὶ εὐψυχίας μεγίστης καὶ μεγαλουργίας ἀντεχομένου, ἔδει μὴ ἐκ χειρὸς 
Κυρίου πολλαπλασίας τὰς ἀντιδόσεις λαβεῖν καὶ μέχρι πολλοῦ τοὺς τυ-
ράννους καὶ τυραννόφρονας καὶ ἀλάστορας ἀντερίζειν αὐτῷ καὶ τῆς βα-
σιλείας ἀμφισβητεῖν καί που τοῦτο Θεοῦ ἦν τοῦ δικαίᾳ ψήφῳ τὸ πᾶν διι-
θύνοντος καὶ τῷ τοῦ ἐλέου μέτρῳ ἀντιμετροῦντος τὸν ἔλεον;».
Γιὰ νὰ φανεῖ καλύτερα ἡ λειτουργία τῶν ἐρωτήσεων, προτείνεται νὰ τεθεῖ 
ἐρωτηματικὸ μετὰ τὸ ἀμφισβητεῖν καὶ στὴν συνέχεια νὰ γραφεῖ: Καὶ ποῦ 
τοῦτο Θεοῦ ἦν ... ; 

227, 19-20 «ἕως ἀπειρηκότες τῇ βασιλέως δυνάμει καὶ δεξιᾷ τὰς 
ἑαυτῶν κακίας ἐξέληξαν».
Σὲ χωρίο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (PG 54, 399, 52) διαβάζουμε: «οὐκ 
ἔληξαν τῆς κακίας». Προτείνεται, ἑπομένως, καὶ ἐδῶ ἡ πολὺ ἁπλὴ διόρ-
θωση τῆς ἑαυτῶν κακίας. 

232, 18-19 «εὐχαρίστους καθάπαξ πεποίηκε καὶ πίστιν αὐτοῖς καὶ δού-
λωσιν ἀθόλωτον ἐγκατέσπειρε». 
Ἡ λέξη ἀθόλωτον δὲν δίνει νόημα. Τί θὰ πεῖ «μὴ θολὴ ὑποταγή»; 
Προτείνεται ἡ διόρθωση ἀδόλωτον. Πρβλ. Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ, Ἱστο-
ρία (Bekker 2, 40, 2): «ἄδολον τηρεῖν καὶ τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν δουλείαν». 

241, 18-19 «καὶ εἰς πάντας χεθῆναι τὸ ἀγαθὸν καὶ ὁδεύειν φιλοτιμού-
μενος».
Τὸ χωρίο εἶναι εἰλημμένο σχεδὸν αὐτολεξεὶ ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεο-
λόγο, Λόγος 38, 9, 2-3 (Moreschini 120).

243, 8-9 «καὶ τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας καὶ τὸν παγετὸν τῆς νυκτὸς 
ἀνατλήσαντας».
Πολὺ σωστὰ ἐπισημαίνεται παρακάτω (243, 11) ὅτι ὁ Ἀτταλειάτης ἐμπνέ-
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εται ἀπὸ τὸν Ματθαῖο 25, 23. Στὸ χωρίο ποὺ συζητοῦμε ὑπόκεινται ἐπίσης 
τὰ χωρία τοῦ Ματθαίου 20, 12: «τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ 
τὸν καύσωνα», καὶ τῆς Γενέσεως 31, 40: «συγκαιόμενος τῷ καύματι καὶ 
παγετῷ τῆς νυκτός».

243, 29-244, 6 «πάντων ἀτοπώτατόν ἐστιν ἵν’ οἱ μὲν δουλεύοντες ἰδι-
ῶται, ἀγροίκοις δηλονότι καὶ πολίταις καὶ ἄρχουσι, μετὰ τελευτὴν αὐτῶν 
λεγάτοις τιμῶνται ... οἱ δὲ τῶν βασιλέων θεραπευταί ... καὶ τῶν οἰκείων 
ἀποστερῶνται».
Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ θεράποντες τοῦ αὐτοκράτορος ἀντιπαραβάλλονται 
πρὸς τοὺς θεράποντες τῶν ἰδιωτῶν, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν, ὑποτίθεται, κα-
λύτερης μεταχειρίσεως. Γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ γραφεῖ δουλεύοντες ἰδι-
ώταις.

247, 12-16 «Ἓν δὲ τῷ βασιλεῖ τούτῳ ἐλάττωμα συνεπίσταμαι, τὴν ἀπλη-
στίαν, ὅτι τῆς κοσμικῆς καὶ ἐπιγείου βασιλείας ἐπιτυχὼν καὶ τῆς ἐπουρανί-
ου καὶ ἀίδιου βασιλείας ἀκρατῶς ἔχεταί τε καὶ περιέχεται διὰ τῶν μεγίστων 
αὐτοῦ ἀγαθοεργιῶν καὶ ὁλοψύχως τῶν ἐκ ταύτης ὑπερκοσμίων ἀγαθῶν 
οὐκ ἀφίσταται».
Ὁ ἐκδότης στὶς σσ. LV-LVI τῆς εἰσαγωγῆς, ἐπανερχόμενος σὲ παλαιότε-
ρη ἄποψή του, ἐπιμένει ὅτι ὁ Ἀτταλειάτης ἀναφέρεται ἐδῶ στὸν νεκρὸ 
Βοτανειάτη, ὑποστηρίζοντας μάλιστα ὅτι τὸ «περιέχομαί τινος» σημαί-
νει «βρίσκομαι μέσα σὲ κάτι». Δὲν πιστεύω ὅτι ἡ συγκεκριμένη σκέψη 
στηρίζει περισσότερο τὴν ἄποψη τοῦ Τσολάκη. Ἀντιθέτως, πιστεύω ὅτι 
ὁ Ἀτταλειάτης ἀναφέρεται στὸν ζῶντα ἀκόμη Βοτανειάτη, ὁ ὁποῖος μὲ 
τὶς ἀγαθοεργίες του ἐπιδιώκει νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπουράνια βασιλεία. 
Θὰ παραθέσω ἕνα χωρίο ἀπὸ τὸν Λόγο 43 τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
(κεφ. 11, 1-6, Bernardi 136-138), στὸ ὁποῖο λέγεται ὅτι ἡ παίδευση τῶν 
Χριστιανῶν «ἔχεται», δηλαδὴ «ἐπιδιώκει» τὴν σωτηρία: «Οἶμαι δὲ πᾶσιν 
ἀνωμολογῆσθαι τῶν νοῦν ἐχόντων παίδευσιν τῶν παρ’ ἡμῖν ἀγαθῶν εἶναι 
τὸ πρῶτον. Οὐ ταύτην μόνην τὴν εὐγενεστέραν καὶ ἡμετέραν, ἣ πᾶν τὸ 
ἐν λόγοις κομψὸν καὶ φιλότιμον ἀτιμάζουσα μόνης ἔχεται τῆς σωτηρίας 
καὶ τοῦ κάλλους τῶν νοουμένων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔξωθεν». Ἑπομένως, εἶναι 
δυνατὸν τὸ ρῆμα «ἔχομαι» νὰ ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ «ἐπιδιώκω», ἡ ὁποία 
δὲν εἶναι καθόλου σπάνια. Ἄλλωστε στὸ LSJ (s.v. ἔχω C2, ἔκδ. 1940, σ. 750) 
καταχωρίζεται ἡ ἔννοια «lay claim to» ποὺ εἶναι συνηθέστατη στὰ ἀρχαῖα 
κείμενα. Ἕνα παράλληλο χωρίο ποὺ ἀνατρέπει πλήρως τὴν ἄποψη τοῦ 
Τσολάκη προέρχεται ἀπὸ ἀποδιδόμενο στὸν Θεμίστιο ἐγκώμιο αὐτοκρά-
τορος ποὺ ἐκδόθηκε πρόσφατα: «ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν μελλόντων ἐρᾷς καὶ πρὸς 
ἐκεῖνα μᾶλλον βλέπεις ἢ ταῦτα καὶ βιοῖς ἀκριβῶς καὶ ἀγωνίζῃ λαμπρῶς, 
βασιλείας σε τῆς αὐτοῦ μέτοχον ἀναδείξειε καὶ σὺν τῷ σωματικῷ στέφει 
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τούτῳ στέψοι καὶ τὴν ψυχήν σου, ἵν’ εἴης ἀμφιδέξιος βασιελὺς καὶ ἐπίση-
μος, δίπλοκον φορῶν τὸ διάδημα, τοῦτο δὴ τὸ ἐπίγειον κἀκεῖνο τὸ ἐπουρά-
νιον» (Ε. Αmato-I. Ramelli, L’inedito Πρὸς βασιλέα di Temistio, Byzantinische 
Zeitschrift 99 (2006), 10. Πρόκειται, ἑπομένως, μᾶλλον γιὰ μοτίβο τῶν ἐγκω-
μιαστικῶν λόγων.
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