Ελισσάβετ Πετρά
Ανέκδοτο κοντάκιο του αγίου Ιακώβου του Πέρση
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η έκδοση ενός ανέκδοτου
κοντακίου του αγίου Ιακώβου του Πέρση. Το εν λόγω κοντάκιο προέρχεται από το κοντακάριο της Πάτμου1 Patmiacus Graecus 212 του
11ου αιώνος 2 . Αποτελείται από τέσσερα φύλλα (ff. 77v-79r) και η
γραφή είναι καθαρή τύπου μαργαριταρόπλεχτης (Perlschrift). Φαίνεται
ότι έχει γραφεί από έναν μόνο γραφέα, ο οποίος έχει προβεί σε διορθώσεις όπου ο ίδιος έκρινε. Το κείμενο έχει αρκετές απροσεξίες και ορθογραφικά λάθη, ενώ τόνοι και πνεύματα που έχουν παραλειφθεί
προστίθενται σιωπηρά. Η δομή του κοντακίου είναι ομοιόμορφη, καθώς ο γραφέας έχει τονίσει το πρώτο γράμμα του προοιμίου και του
κάθε οίκου, προκειμένου να είναι ευδιάκριτη η ακροστιχίδα και ο διαχωρισμός των οίκων πιο εύκολος. Το εφύμνιο («τὸ σῶμα ὡς κλῆμα τεμνόμενος») αναγράφεται πλήρως μόνο στον οίκο ι΄ για συντομία χώρου και στους περισσότερους αναγράφονται μόνο οι δύο πρώτες λέ-

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Πολέμη, καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του
τμήματος, για την τιμή που μου έκανε και για την ευκαιρία που μου έδωσε να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ θερμά για τις χρήσιμες συμβουλές, τις υποδείξεις του
και τις διορθώσεις του.
1. Τα κοντακάρια της Πάτμου (Patmiacus Graecus 212 και 213) γράφτηκαν προκειμένου να διασωθούν οι ύμνοι και όχι για λειτουργική χρήση: Βλ. Ν. Λιβαδάρας,
Περὶ τὰ προβλήματα τῶν Πατμιακῶν κοντακαρίων, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών 24 (1954) 337-350, σ. 338-339 και 344 (στο εξής: Ν. Λιβαδάρας, Προβλήματα).
Ο Νικολόπουλος αναφέρει αφενός ότι οι κώδικες ήταν δωρεά του Πατριάρχη Νικολάου Α΄ και αφετέρου ότι γράφτηκαν στην Κωνσταντινούπολη: Βλ. Μ. Ν Ναουμίδου - Π.
Γ. Νικολόπουλου, Τα κοντακάρια της Πάτμου (κώδικες 212 και 213 ΙΑ΄ αιώνος),
Αθήνα 1954, σ. σξγ΄ και σοβ΄ αντίστοιχα (στο εξής: Μ. Ν. Ναουμίδου - Π. Γ. Νικολόπουλου, Κοντακάρια). Ο Λιβαδάρας δεν το αποκλείει, αλλά θεωρεί εξίσου πιθανό
τόπο συγγραφής την περιοχή του Λάτρους (βλ. Ν. Λιβαδάρας, Προβλήματα 346).
2. Πρβλ. Μ. Ν. Ναουμίδου - Π. Γ. Νικολόπουλου, Κοντακάρια ζ΄-θ΄ και Ν. Λιβαδάρας, Προβλήματα 338-339 και 344, 343.
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ξεις, ενώ στον οίκο δ΄ έχει παραλειφθεί εντελώς. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι από το κοντάκιο έχουν εκπέσει προφανώς κάποιοι οίκοι
στο τέλος, αφού το όνομα του υμνογράφου δεν υπάρχει στην ακροστιχίδα («Αἶνος οἰκτρός»).
Για τον βίο του αγίου Ιακώβου του Πέρση (στο εξής άγιος Ιάκωβος) μαθαίνουμε από τις τέσσερεις παραλλαγές του ελληνικού βίου του
αγίου, που έχουν εκδοθεί στα Analecta Bollandiana3, από βίους σε άλλες γλώσσες όπως στα μεσαιωνικά αγγλικά κλπ.4, από τον κανόνα του
αγίου5 και το κοντάκιό του6.

3. Ρ. Devos, Le dossier hagiographique de S. Jacques l’Intercis, Analecta Bollandiana
71 (1953) 157-210, σ. 178-193 (παραλλαγή α), σ. 193-210 (παραλλαγή β) και Analecta
Bollandiana 72 (1954) 213-256, σ. 230-248 (παραλλαγή γ), σ. 249-256 (παραλλαγή δ)
(στο εξής: P. Devos, Αnalecta Bollandiana 71 ή 72).
4. Στα Acta Sanctorum martyrum Orientalium et Occidentalium, τα Legenda Aurea,
μια ανέκδοτη σειρά ομιλιών του 15ου αιώνος με τίτλο Jacob's Well: Βλ. L. Carruthers,
Α Persian Martyr in a Middle English Vernacular Exemplum: The Case of St James Intercisus, Μedieval Sermon Studies 55 (2011), σ. 13, 14 και 17 (στο εξής: L. Carruthers, Α
Persian Martyr). Πληροφορίες σύντομες υπάρχουν και στον Συναξαριστή της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως: Βλ. H. Delehaye (έκδ.), Synaxarium Constantinopolitanum,
Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Bruxellis 1902, σ. 259-262.
5. Ο Κανόνας του αγίου γράφτηκε από τον Θεοφάνη τον Γραπτό τον 9ο αιώνα και
έχει πολλά στοιχεία που είναι ίσως ειλημμένα από το κοντάκιο του αγίου. Πιο αναλυτικά, στα Μηναία της Εκκλησίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος και ο α΄ οίκος του κοντακίου. Ανάμεσα όμως στο κοντάκιο, όπως το εκδίδω, και στην έκδοση των Μηναίων
υπάρχουν διαφορές σε ορισμένα σημεία του α΄ οίκου. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι
η λέξη «γάρ» βρίσκεται μετά τη λέξη «κυνῶν», ενώ έχουν προστεθεί και «οἱ δήμιοι».
Το ρήμα «κατετίτρωσκον» του κοντακίου στον κανόνα απαντά ως «κατεσθίουσι» στο
κοντάκιο που εκδίδω. Επίσης, παρατηρούμε ότι το ρήμα «προσείπω» του κοντακίου
απαντά ως «ἐξείπω» στο κοντάκιο του κανόνα, όπου και το ρήμα «δοκεῖτε» έχει γραφεί σε γ΄ ενικό πρόσωπο. Τέλος, παρατηρούμε ότι το ρήμα «ὑπομείνατε» του κοντακίου του κανόνα απαντά ως «ἀναμείνατε» στο κοντάκιο και ότι η φράση «ὡς θῦμα Κυρίῳ προσήνεκται» του κανόνα είναι προτιμότερη της φράσης «πῶς αὐθημερὸν θάνατον δέδωκεν» του κοντακίου. Για τις παρόμοιες γραφές δύο εικασίες μπορούν να γίνουν: α) Οφείλονται σε μεταγενέστερες επεμβάσεις ή β) είναι αυθεντικές, οπότε τα Μηναία απηχούν μια καλύτερη παράδοση του κειμένου από αυτή που διασώθηκε στο
κοντακάριο της Πάτμου. Θα έλεγα όμως, ότι ίσως είναι πιο πιθανό, ο Θεοφάνης να
έχει διασκευάσει το κοντάκιο, καθώς συνηθιζόταν ο κανών να είναι γραμμένος σε μια
γλώσσα περισσότερο επιτηδευμένη, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο εκάστοτε
κοντάκιο: Βλ. MR, Μήν Νοέμβριος ΚΖ, σ. 297-304 (Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, τ. I-VI,
Ρώμη 1888-1901).
6. Για τη σύγκριση του κοντακίου με τις παραλλαγές του βίου και τον κανόνα, βλ.
Ελισσάβετ Πετρά, Ανέκδοτο κοντάκιο του αγίου Ιακώβου του Πέρση (διπλ. εργασία),
Αθήνα 2014, σ. 25-37.
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Ο άγιος Ιάκωβος έζησε στην Περσία7 τέλη 4ου – αρχές 5ου αιώνα
μ.Χ. Απαρνήθηκε τον Χριστιανισμό, για να κερδίσει την εύνοια του
βασιλιά της Περσίας Ισδιγέρδη Α΄ (399-420)8. Μετά τον θάνατο του
βασιλιά και ύστερα από τις παραινέσεις της μητέρας και της συζύγου
του, ο Ιάκωβος ασπάστηκε πάλι τον Χριστιανισμό9. Πέθανε κατά τα
έτη 420-421 ύστερα από το μαρτύριό του από τον Πέρση βασιλιά Βαράμη Ε΄ (420-438)10, υιό του βασιλιά Ισδιγέρδη Α΄. Στο μαρτύριο του
αγίου αναφέρονται πολλοί Βυζαντινοί συγγραφείς, όπως, λόγου χάρη,
ο Θεοδώρητος Κύρρου 11 , ο Χριστόφορος Μυτιληναίος 12 , ο Ιωάννης
Ευγενικός13 και άλλοι.
Ο άγιος Ιάκωβος ήταν ένας από τους πολλούς Χριστιανούς που
μαρτύρησαν εκείνη την περίοδο στην Περσία. Κατά την περίοδο της
βασιλείας των Σασσανιδών (224-651) αναπτύχθηκαν ισχυροί δεσμοί
ανάμεσα στο περσικό κράτος και τη θρησκεία, δημιουργώντας ένα δυνατό ιερατείο14. Ο Χριστιανισμός κατά το β΄ μισό του 3ου αιώνα είχε
διαδοθεί σε ολόκληρη την Περσία και σε εδάφη πέρα από αυτή. Η
πλειονότητα των Περσών πίστευε στον Ζωροαστρισμό 15 και όσο η
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στήριζε τον παγανισμό, οι Χριστιανοί δεν
διώκονταν16. Γι' αυτό ορισμένοι Πέρσες βασιλείς ήταν ανεκτικοί προς
αυτούς. Όταν όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος (306-337) έκανε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία, τότε ξεκίνησαν και οι διωγμοί των Χριστιανών17, καθώς οι Σασσανίδες θεώρησαν ότι έπρεπε να διασφαλίσουν τη θρησκεία τους, απομακρύνοντας κάθε αίρεση από το περσικό

7.

Ιran, στο Α. P. Kazhdan κ.ά. (εκδ.), The Oxford Dictionary of Byzantium (στο
εξής: ODB), τ. 2, New York - Oxford 1991, σ. 1007-1008.
8. J. Baudot - L. Chaussin, Vies des saints et des bienheureux selon l'ordre du calendrier : avec l'historique des fêtes, Paris 1954, σ. 920 (στο εξής: J. Baudot - L. Chaussin,
Vies des saints).
9. P. Devos, Analecta Bollandiana 71, 157.
10. J. Baudot - L. Chaussin, Vies des saints 934.
11. Θεοδώρητος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, έκδ. L. Parmentier - F. Scheidweiler, Theodoret Kirchengeschichte, [Die griechischen christlichen Schriftsteller 44] Berlin 19542.
12. Ε. Kurtz (έκδ.), Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, Leipzig 1903 (Ποίημα 121).
13. Chr. Hannick (έκδ.), L'éloge de Jacques le Perse par Jean Eugenikos (e codice Vindob. Theol. gr 186), Analecta Bollandiana 90 (1972), σ. 268-287.
14. Περσία, στο A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica 42
(2007), σ. 263 (στο εξής: A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica).
15. Zoroastrianism, ODB, τ. 3, σ. 2230-2231.
16. A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica 263.
17. A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica 263.
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κράτος18. Οι σκληροί διωγμοί των Χριστιανών υπό των Σασσανιδών
ηγεμόνων ξεκίνησαν από τον Σαπώρη Β΄ (325-379), ο οποίος διεξήγαγε
πόλεμο εναντίον του Βυζαντίου19. Κάποιοι όμως βασιλείς, όπως ο Σαπώρης Γ΄ (383-388) και ο Βαράμης Δ΄ (388-399), ακολούθησαν μια πιο
φιλειρηνική πολιτική απέναντι στους Χριστιανούς20.
Ο διάδοχος του τελευταίου, Ισδιγέρδης Α΄ (399-421), αρχικά, φερόταν στους Χριστιανούς με επιείκεια που εξόργιζε τους υπόλοιπους
ευγενείς και τους Ζωροάστρες, καθώς υποστήριζαν ότι ο Ισδιγέρδης με
αυτή τη συμπεριφορά υπονόμευε τον Ζωροαστρισμό 21. Αντίθετα, οι
Χριστιανοί τον επαινούσαν για την καλοσύνη, την πραότητα και τη
γενναιοδωρία του. Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός αναφέρει ότι ο Ισδιγέρδης ποτέ δεν πολέμησε τους Ρωμαίους και ότι προτίμησε να κρατήσει
μια στάση ευνοϊκή και ειρηνική απέναντί τους22. Τους επέτρεπε να ασκούν τη θρησκεία τους και να χτίζουν εκκλησίες 23 , όπως άλλωστε
τους είχε ο ίδιος υποσχεθεί. Πιο συγκεκριμένα, όταν απεβίωσε ο αυτοκράτορας Αρκάδιος (395-408), ο Ισδιγέρδης αποδέχθηκε τη διαθήκη
του, στην οποία ο Αρκάδιος ζητούσε την ειρήνευση των δύο λαών
(Ρωμαίων-Περσών), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εξάπλωση
του Χριστιανισμού στην Περσία24, καθώς επί βασιλείας του ο αριθμός
των Χριστιανών αυξήθηκε και δημιουργήθηκαν χριστιανικές επισκοπές και επαρχίες25. Μάλιστα, ο Θεοφάνης ο Ομολογητής παραθέτει στη
Χρονογραφία του το περιεχόμενο της επιστολής του Ισδιγέρδη προς τη

18.

A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica 265.
A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica 263.
20. J. Labourt, Le christianisme dans l'empire Perse sous la dynastie Sassanide (224632), Paris 1904, σ. 84-85 (στο εξής: J. Labourt, Le christianisme).
21. J. Labourt, Le christianisme 91-92.
22. «ὁ δὲ Ἰσδιγέρδης εἴκοσι πρὸς τῷ ἑνὶ βασιλεύσας ἐνιαυτοὺς οὐδένα πώποτε κατὰ
Ῥωμαίων ἤρατο πόλεμον οὐδὲ ἄλλο τι κατ' αὐτῶν ἄχαρι ἔδρασεν· ἀλλὰ μεμένηκεν ἐς
ἀεὶ εὔνους τε ὢν καὶ εἰρηναῖος, εἴτε οὕτω συμβάν, εἴτε καὶ ὡς ἀληθῶς φειδοῖ τοῦ παιδὸς καὶ τῶν κοινῶν τῆς κηδεμονίας νομίμων»: Ἀγαθίας Σχολαστικός, Ἱστορίαι, 4, 26, 8
(έκδ. R. Keydell, Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 2] Berolini 1967).
23. J. Labourt, Le christianisme 97.
24. «Ὁ τοίνυν Ἰσδιγέρδης τὴν Ἀρκαδίου διαθήκην δεξάμενος Θεοδοσίῳ τὴν βασιλείαν εἰρηνικῶς διεσώσατο. καὶ Ἀντίοχόν τινα θαυμαστὸν καὶ λογιώτατον ἄνδρα
ἐπίτροπον καὶ παιδαγωγὸν ἀποστείλας, γράφει τῇ συγκλήτῳ Ῥωμαίων φυλάττειν τὸ
παιδίον ἀνεπιβούλευτον, ἵνα μὴ πόλεμον ἄσπονδον κατὰ Ῥωμαίων ἀνακινήσῃ. καὶ ἦν
εἰρήνη μεταξὺ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν μάλιστα τοῦ Ἀντιόχου πολλὰ ὑπὲρ Χριστιανῶν
γράφοντος. καὶ οὕτως ἐπλατύνθη καὶ ἐν Περσίδι ὁ χριστιανισμός»: Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψις ἱστοριῶν, τ. 1, σ. 586.12-19 (έκδ. Ι. Bekker, Georgius Cedrenus Ioannis
Scylitzae ope, τ. 1-2, [Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae] Bonnae 1838-1839).
25. J. Labourt, Le christianisme 105.
19.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 31 (2014) 129-144

Ανέκδοτο κοντάκιο του αγίου Ιακώβου του Πέρση

133

ρωμαϊκή σύγκλητο μετά τον θάνατο του Αρκαδίου, με την οποία αποδεχόταν τη διαθήκη:
«Ἰσδιγέρδης δέ, ὁ τῶν Περσῶν βασιλεύς, τὴν Ἀρκαδίου διαθήκην
δεξάμενος εἰρήνῃ ἀφθόνῳ πρὸς Ῥωμαίους χρησάμενος Θεοδοσίῳ τὴν
βασιλείαν διεσώσατο· καὶ Ἀντίοχόν τινα θαυμαστόν τε καὶ λογιώτατον ἐπίτροπόν τε καὶ παιδαγωγὸν ἀποστείλας γράφει τῇ συγκλήτῳ
Ῥωμαίων τάδε· Ἀρκαδίου κοιμηθέντος κἀμὲ κουράτορα τοῦ παιδὸς
καταστήσαντος, τὸν ἀναπληροῦντα τὸν ἐμὸν τόπον ἀπέστειλα. μή τις
οὖν εἰς ἐπιβουλὴν τοῦ παιδὸς ἐπιχειρήσῃ, ἵνα μὴ πόλεμον ἄσπονδον
κατὰ Ῥωμαίων ἀνακαινίσω. ὁ δὲ Ἀντίοχος ἐλθὼν ἦν σὺν τῷ βασιλεῖ·
ὑπὸ δὲ τῷ αὐτοῦ θείῳ Ὀνωρίῳ καὶ Πουλχερίᾳ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ τὰ
Χριστιανῶν ἐπιστημόνως ἐπαιδεύετο. καὶ ἦν εἰρήνη ἀναμεταξὺ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν, μάλιστα τοῦ Ἀντιόχου πολλὰ ὑπὲρ Χριστιανῶν
γράφοντος· καὶ οὕτως ἐπλατύνθη ἐν Περσίδι ὁ Χριστιανισμός, Μαρουθᾶ, τοῦ ἐπισκόπου Μεσοποταμίας, μεσιτεύοντος»26. Σύμφωνα με
τη Χριστοφιλοπούλου, η διαθήκη δεν αφορούσε στη διεκπεραίωση
κρατικών υποθέσεων, δηλαδή στην ανάθεση της αντιβασιλείας από
τον Αρκάδιο στον Πέρση βασιλιά, αλλά αφορούσε αποκλειστικά στην
περιφρούρηση της ζωής του ανήλικου παιδιού του και στη φροντίδα
της παραμονής του στον θρόνο, καθώς είχαν γίνει αρκετές πολιτικές
δολοφονίες στο παρελθόν και, επομένως, η περσική παρουσία θα απέτρεπε παρόμοιες ενέργειες27.
Όσον αφορά στους διωγμούς των Χριστιανών, ο αυξανόμενος φανατισμός των Χριστιανών, καθώς και η πίεση από τους Ζωροάστρες
ευγενείς οδήγησαν τον Ισδιγέρδη να προχωρήσει σε κατασταλτική πολιτική28. Πιο αναλυτικά, ο βασιλιάς Ισδιγέρδης ήταν φίλος με τον Μαρούθα, επίσκοπο της Μεσοποταμίας, και τον Άβδα, επίσκοπο της Κτησιφώντας. Όταν όμως κάηκε ο ζωροαστρικός ναός της φωτιάς στην
Κτησιφώντα (420) και ο Ισδιγέρδης αρνήθηκε να τον αποκαταστήσει,
οι Ζωροάστρες ιερείς εξοργίστηκαν και ο Ισδιγέρδης αναγκάστηκε να
προχωρήσει σε διωγμούς 29 , κυρίως για να μη διαταραχθεί η ηρεμία

26. Θεοφάνης Ὁμολογητής, Χρονογραφία, 80, 11-24 (έκδ. C. De Boor, Theophanis
Chronographia, τ. 1-2, Leipzing 1883-1885). Πρβλ. Προκόπιος, Ὑπὲρ τῶν πολέμων, I, 2,
8 (έκδ. J. Haury - G. Wirth, Procopii Caesariensis opera omnia, τ. 1-2, Leipzing 19621963).
27. Αἰκατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ἱστορία, τ. Α΄: 324-610, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 190-191.
28. A. D. H. Bivar - M. J. Dresden κ.ά., Πάπυρος Larousse Britannica 265.
29. «Κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον Ἰσδιγέρδης ὁ Περσῶν βασιλεὺς τὸν κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἐκίνησε πόλεμον, πρόφασιν ἐνθένδε λαβών. Ἄβδας τις ἐπίσκοπος ἦν, πολλοῖς
κοσμούμενος εἴδεσιν ἀρετῆς· οὗτος οὐκ εἰς δέον τῷ ζήλῳ χρησάμενος πυρεῖον κατέλυ-
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στην αυτοκρατορία του, ο θρόνος του, αλλά και η ίδια του η ζωή 30.
Όπως αναφέρει και ο Θεοφάνης, ο Ισδιγέρδης στο 20ο έτος της βασιλείας του προχώρησε σε διωγμό εναντίον των Χριστιανών, επειδή εξαπατήθηκε από τους μάγους του Ζωροαστρισμού31. Επομένως, ο Ισδιγέρδης έπρεπε να διώξει τους Χριστιανούς κυρίως για πολιτικούς
λόγους, καθώς θέλησε να μην εναντιωθεί περαιτέρω στους ευγενείς, οι
οποίοι θα τον είχαν εκτελέσει, αν ο ίδιος δεν είχε πεθάνει32. Γενικότερα
όμως θα λέγαμε ότι ο Πέρσης βασιλιάς είχε αγαπηθεί από τους Χριστιανούς, όπως τουλάχιστον μαρτυρείται από τους Βυζαντινούς συγγραφείς. Τόσο ο Θεοφάνης33 όσο και ο Σωκράτης ο Σχολαστικός34 αναφέρουν ότι ο Ισδιγέρδης μισούσε τους Ζωροάστρες και ότι ήταν έτοιμος να ασπαστεί τον Χριστιανισμό, αλλά αρρώστησε και απεβίωσε35.
Τον Ισδιγέρδη διαδέχθηκε ο υιός του Βαράμης Ε΄ (420-438). Αυτός
δεν ακολούθησε τη φιλειρηνική πολιτική του πατέρα του. Η αντίθεση
στην άσκηση της βασιλείας τους αποτυπώνεται στην Εκκλησιαστική
σε. πυρεῖα δὲ καλοῦσιν ἐκεῖνοι τοῦ πυρὸς τοὺς νεώς· θεὸν γὰρ τὸ πῦρ ὑπειλήφασι.
τοῦτο μαθὼν παρὰ τῶν μάγων ὁ βασιλεὺς μετεστείλατο τὸν Ἄβδαν. καὶ πρῶτον μὲν
ἠπίως τὸ πραχθὲν ᾐτιάσατο καὶ τὸ πυρεῖον οἰκοδομῆσαι προσέταξεν· ἐκείνου δὲ ἀντιλέγοντος καὶ τοῦτο δράσειν ἥκιστα φάσκοντος, πάσας καταλύσειν τὰς ἐκκλησίας
ἠπείλησε, καὶ μέντοι καὶ τέλος ἐπέθηκεν οἷς ἠπείλησε. πρότερον γὰρ τὸν θεῖον ἄνδρα
ἐκεῖνον ἀναιρεθῆναι κελεύσας, καταλυθῆναι τὰς ἐκκλησίας προσέταξεν. Ἐγὼ δὲ τὴν
μὲν τοῦ πυρείου κατάλυσιν οὐκ εἰς καιρὸν γεγενῆσθαί φημι. οὐδὲ γὰρ ὁ θεῖος
ἀπόστολος, εἰς τὰς Ἀθήνας ἀφικόμενος καὶ τὴν πόλιν κατείδωλον θεασάμενος, τῶν
βωμῶν τινα τῶν ὑπ' ἐκείνων τιμωμένων κατέλυσεν, ἀλλὰ λόγῳ καὶ τὴν ἄγνοιαν ἤλεγξε
καὶ τὴν ἀλήθειαν ἔδειξε. τὸ δὲ τὸν καταλυθέντα μὴ ἀνοικοδομῆσαι νεὼν ἀλλὰ τὴν
σφαγὴν ἑλέσθαι μᾶλλον ἢ τοῦτο δρᾶσαι, κομιδῇ θαυμάζω καὶ στεφάνων τιμῶμαι· ἴσον
γάρ μοι δοκεῖ τοῦ προσκυνῆσαι τὸ πῦρ τὸ τούτῳ τέμενος δείμασθαι. Ἐντεῦθεν ὁ
κλύδων ἀρχὴν λαβὼν παγχάλεπά τε καὶ ἄγρια κατὰ τῶν τῆς εὐσεβείας τροφίμων
ἐκίνησε κύματα. καὶ τριάκοντα διεληλυθότων ἐνιαυτῶν ἡ ζάλη μεμένηκεν, ὑπὸ τῶν
μάγων καθάπερ ὑπό τινων καταιγίδων ῥιπιζομένη. (μάγους δὲ καλοῦσιν οἱ Πέρσαι
τοὺς τὰ στοιχεῖα θεοποιοῦντας· τὴν δὲ τούτων μυθολογίαν ἐν ἑτέρῳ συγγράμματι δεδηλώκαμεν, ἐν ᾧ τὴν λύσιν ταῖς τούτων πεύσεσι προσηνέγκαμεν)»: Θεοδώρητος,
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 7, 39, 1-5.
30
. J. Labourt, Le christianisme 104.
31. Θεοφάνης Ὁμολογητής, Χρονογραφία 82, 23-24.
32. J. Labourt, Le christianisme 109.
33. «[...] εἰς ἄκρον θεοσεβὴς γέγονεν, ὥστε ἔμελλε σχεδὸν βαπτίζεσθαι διὰ τὰς θαυματουργίας τοῦ Μαρουθᾶ, καὶ τοὺς μάγους ὡς ἀπατεῶνας ἐκόλαζεν»: Θεοφάνης
Ὁμολογητής, Χρονογραφία 82, 21-23.
34. «Καὶ ὁ Ἰσδιγέρδης μὲν ἔφθασε τελευτῆσαι, πρὶν τελείως Χριστιανίσαι· εἰς δὲ
τὸν υἱὸν αὐτοῦ Βαραράνην ἧκεν ἡ βασιλεία»: Σωκράτης Σχολαστικός, Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία, 7, 8 (έκδ. G. C. Hansen - P. Périchon - P. Maraval, Socrate de Constantinople
Histoire ecclésiastique, livre VII, [Sources chrétiennes 506] Paris 2007).
35. Προκόπιος, Ὑπὲρ τῶν πολέμων Ι, 2, 11.
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Ιστορία του Σωκράτη του Σχολαστικού, όπου αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι ο Ισδιγέρδης καθόλου δεν δίωξε τους Χριστιανούς, σε αντίθεση με τον γιο του Βαράμη Ε΄, ο οποίος τους υπέβαλε σε διάφορες
τιμωρίες και βασανιστήρια36, τα οποία περιγράφει και ο Θεοδώρητος
Κύρρου:
«Καὶ Γοροράνης δὲ ὁ Ἰσδιγέρδου μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν
σὺν τῇ βασιλείᾳ καὶ τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας διεδέξατο πόλεμον, καὶ
τελευτῶν ἄμφω ταῦτα συνεζευγμένα καταλέλοιπε τῷ παιδί. Τὰς δὲ
τῶν τιμωριῶν ἰδέας καὶ τῶν κολαστηρίων τὰς ἐπινοίας ἃς τοῖς
εὐσεβέσι προσήνεγκαν οὐ ῥᾴδιον φράσαι. τῶν μὲν γὰρ τὰς χεῖρας
ἀπέδειραν, τῶν δὲ τὰ νῶτα· ἄλλων δὲ τὰς κεφαλὰς ἀπὸ τῶν μετώπων
ἐναρξάμενοι μέχρι τοῦ ἰνίου γυμνὰς τῶν δερμάτων εἰργάσαντο. ἐνίους
δὲ καλάμοις ἡμιτόμοις καλύψαντες καὶ τὰς τομὰς τῷ σώματι προσαρμόσαντες, εἶτα δεσμὰ στεγανὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῶν ποδῶν περιθέντες, βίᾳ ἕκαστον τῶν καλάμων ἐξεῖλκον, ἵνα τὸ πελάζον τοῦ δέρματος παρασύροντες πικρὰς τὰς ὀδύνας ἐργάσωνται. καὶ λάκκους δὲ
ὀρύξαντες καὶ τούτους ἀκριβῶς καταχρίσαντες, μυῶν μεγάλων ἀγέλας
ἐν τούτοις καθεῖρξαν καὶ τροφὴν αὐτοῖς τοὺς τῆς εὐσεβείας προσέφερον ἀθλητάς, καὶ τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας δεσμοῦντες ὅπως
ἀπὸ σφῶν αὐτῶν ἀπελαύνειν τὰ θηρία μὴ δύνωνται. οἱ δὲ μύες ὑπὸ
τοῦ λιμοῦ πιεζόμενοι κατὰ βραχὺ τὰς τῶν ἁγίων κατανήλισκον σάρκας, μακρὰν αὐτοῖς καὶ ἀλγεινὴν τὴν τιμωρίαν προσφέροντες. καὶ ἄλλας δὲ τούτων χαλεπωτέρας ἐπενόησαν τιμωρίας, τὸν τῆς φύσεως
ἀλάστορα καὶ τῆς ἀληθείας πολέμιον διδάσκαλον ἔχοντες. ἀλλ' οὐκ
ἤλεγξαν τῶν ἀθλητῶν τὴν ἀνδρείαν· αὐτόματοι γὰρ ἔτρεχον, τὸν τῆς
ἀνωλέθρου ζωῆς πρόξενον λαβεῖν ὀριγνώμενοι θάνατον. δύο δὲ ἢ
τριῶν μνησθήσομαι ἵνα διὰ τούτων ἐπιδείξω καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀνδρείαν»37.
Από τα παραπάνω, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο άγιος Ιάκωβος μαρτύρησε κατά την περίοδο της βασιλείας του Βαράμη 38, κα-

36

. J. Labourt, Le christianisme 109-110 και πρβλ. «Ὡς τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν
Ἰσδιγέρδου τελευτήσαντος, αἱ μεταξὺ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν σπονδαὶ διελύθησαν, καὶ
πόλεμος ἰσχυρὸς γέγονεν, ἡττηθέντων τῶν Περσῶν. Τοῦ δὴ βασιλέως Περσῶν
Ἰσδιγέρδου, ὃς τοὺς ἐκεῖ Χριστιανοὺς οὐδαμῶς ἐδίωκε, τελευτήσαντος, ὁ υἱὸς αὐτοῦ
Βαραράνης ὄνομα, τὴν βασιλείαν διαδεξάμενος, καὶ ὑπὸ τῶν μάγων ἀναπεισθεὶς,
χαλεπῶς τοὺς Χριστιανοὺς ἤλαυνε, τιμωρίας καὶ στρέβλας Περσικὰς διαφόρους
ἐπάγων αὐτοῖς»: Σωκράτης Σχολαστικός, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 7, 18.
37. Θεοδώρητος, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 5, 39, 6-11.
38. F. Caraffa - G. Morelli (έκδ.), Bibliotheca Sanctorum 6 (1965), Giacomo l'Interciso,
σ. 357-358 (στο εξής: F. Caraffa - G. Morelli, Giacomo l'Interciso). – J. Baudot - L. Chaussin, Vies des saints 934. – L. Carruthers, Α Persian Martyr 15.
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θώς ο Ισδιγέρδης δεν θα διέταζε τεμαχισμό, εφόσον είχε φιλοχριστιανικά αισθήματα. Μάλιστα, ο Noeldeke υποστηρίζει ότι το μαρτύριο
του αγίου Ιακώβου συνέβη στο δεύτερο έτος της βασιλείας του Βαράμη, δηλαδή το 42139. Το μαρτύριο έλαβε χώρα στην πόλη Βαλαπάτη ή
Βηλαπάτη40 (Bēṯ Lapaṭ στις συριακές πηγές41), πόλη της Περσίας στην
οποία έζησε42. Μετά τον θάνατο του αγίου ο Βαράμης, βλέποντας ότι η
λατρεία των Χριστιανών μεγάλωνε (λόγω του μαρτυρίου του αγίου
Ιακώβου), διέταξε τους ακολούθους του να κάψουν και να διασκορπίσουν τα λείψανά του43. Ορισμένοι πιστοί μετέφεραν κάποια λείψανα
του αγίου σε μοναστήρι της Ιβηρίας, κοντά στον Πύργο του Δαβίδ, το
οποίο ίδρυσε ο Πέτρος ο Ιβηρικός (411-491)44. Ο τελευταίος μετέφερε
τα λείψανα του αγίου στην Αίγυπτο, όπου κατέφυγε ύστερα από τον
διωγμό του το 451, επειδή ακολούθησε τον μονοφυσίτη επίσκοπο της
Αλεξάνδρειας Τιμόθεο Αίλουρο45. Η κάρα του Ιακώβου μεταφέρθηκε
στη Νικομήδεια, έπειτα στο Κόρμερι της Γαλλίας, όπου παρέμεινε ως
το 1440, για να καταλήξει στο Βατικανό46.
Από τους μάρτυρες της Περσίας, η Εκκλησία αναγνωρίζει και τιμά, ανάμεσα σε άλλους, τον άγιο Ιάκωβο, τον άγιο Αβδά και τον άγιο
Βενιαμίν 47 . Χριστιανικά μοναστήρια προς τιμήν του αγίου Ιακώβου
υπάρχουν στα Ιεροσόλυμα, τη Μολδαβία, τον Λίβανο, τη Συρία και
στο χωριό Χοιροκοιτία στην Κύπρο.

39.

J. Labourt, Le christianisme 113.
Ο Προκόπιος χρησιμοποιεί το όνομα «Βηλαπατών»: «ἔστι δέ τις ἐν Πέρσαις
Οὐαζαΐνη χώρα, ἀγαθὴ μάλιστα, οὗ δὴ πόλις Βηλαπατὼν καλουμένη οἰκεῖται, ἑπτὰ
ἡμερῶν ὁδῷ Κτησιφῶντος διέχουσα». Προκόπιος, Ὑπὲρ τῶν πολέμων VIII, 10, 9-10. Ο
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης αναφέρεται στην πόλη με το όνομα «Βενδοσαβόρων»:
«Φρούριον, Γιλιγέρδων ὄνομα αὐτῷ, ἐνδοτέρω δὲ τοῦτο τῆς Μηδικῆς ᾠκοδόμηται, ἐν
χώρᾳ ἐπιλεγομένῃ Βιζαῇ, οὐ πόρρω Βενδοσαβόρων τῆς πόλεως». Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Ἱστορία, 5, 2 (έκδ. C. De Boor - P. Wirth, Theophylacti Simocattae Historiae,
Stutgardiae 1972).
41 . M. Michael, Bēṯ Lapaṭ, Encyclopaedia Iranica 4.2 (1989) 187-188 ή
http://www.iranicaonline.org/articles/bet-lapat.
42. L. Carruthers, Α Persian Martyr 14.
43. F. Caraffa - G. Morelli, Giacomo l'Interciso 359.
44. F. Caraffa - G. Morelli, Giacomo l'Interciso 359 και πρβλ. L. Carruthers, Α Persian
martyr 21.
45. F. Caraffa - G. Morelli, Giacomo l'Interciso 359.
46. L. Carruthers, Α Persian martyr 22.
47. H. Delehaye, Les versions grecques des actes des martyrs Persans sous Sapor II,
Patrologia Orientalis 2 (1905) 405-560, σ. 406-407.
40 .
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Μηνὶ Νοεμβρίῳ ΚΖ΄
Κοντάκιον τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, φέρον
ἀκροστιχίδα τήνδε: Αἶνος οἰκτρός. Ἦχος β΄.
Πρὸς τό: Τὰ ἄνω ζητῶν τοῖς ἄνω <συναπτόμενος>.
Πεισθεὶς τῇ καλῇ συζύγῳ, καρτερόψυχε,
καὶ τὸ φοβερὸν κριτήριον φοβούμενος,
τῶν Περσῶν τὸ πρόσταγμα καὶ τὸν φόβον, Ἰάκωβε,
κατέπτυσας καὶ ἀνεδείχθης Μάρτυς θαυμαστός,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα τεμνόμενος. : |
Πρὸς τό: Τράνωσόν μου.
α΄

Ἀπὸ ψυχῆς στενάξωμεν πάντες δάκρυα ἐκχέοντες, καθορῶντες
πικρῶς τὸν Mάρτυρα μελιζόμενον.
δίκην γὰρ κυνῶν ὠρυομένων48 συνελθόντες τὰ μέλη
κατεσθίουσι
τοῦ θαυμαστοῦ καὶ γενναίου ἐν Mάρτυσι Mάρτυρος.
τίς οὖν ὑπάρχει προσείπω, εἰ δοκεῖτε, μικρὸν ἀναμείνατε,
καὶ λέξω πάντα μετὰ σπουδῆς, πῶς αὐθημερὸν θάνατον
δέδωκεν,
| : τὸ σῶμα <ὡς κλῆμα τεμνόμενος>. :|

β΄

Ἱκανωθεὶς οὖν ἐγὼ ὁ τάλας ταῖς εὐχαῖς ὑμῶν, φίλοι, ἄρξομαι
τοῦ λαλεῖν ἅπερ ποθεῖτε ἀκοῦσαι νῦν.
(f. 78r) oὗτος ὁ Μάρτυς ἐκ|τῆς Περσίδος χώρας γέγονε πρῶτος τῶν
ἐπισήμων
καὶ τὸν Χριστὸν πανοικὶ ἀπὸ βρέφους ἐσέβετο˙
μικρὸν δὲ τοῦ βασιλέως παραινοῦντος πεισθεὶς ἀπηρνήσατο
Χριστοῦ τὸ μέγα49 ὄνομα, ὑπὲρ οὗ μετὰ ταῦτα ἐνήθλησεν,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα <τεμνόμενος>. :|
γ΄

Νόμοις ἐνθέοις ἐντεθραμμένη <ἡ>50 σύζυγος καὶ ἡ μήτηρ τοῦ
γενναίου ἀνδρὸς αὐτῷ μηνύουσι λέγουσαι

48.

ὠρυομένων scripsi: ὠρυωμένων cod.
τὸ μέγα cod. in marg.: τὸ τίμιον cod. in textu.
50. ἡ addidi.
49.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 31 (2014) 129-144

138

Ελισσάβετ Πετρά

“γινώσκων γνῶθι ὅτι οὐκ ἔχεις μεθ' ἡμῶν51 τὴν μερίδα, ὥσπερ
τὸ πρῶτον.
ξέναι γάρ σοῦ καθεστήκαμεν, ἐὰν52 τὸ θέλημα
θνητοῦ βασιλέως πράττῃς53 τοῦ πάντων βασιλέως ἀρνούμενος
Θεοῦ τοῦ πάντων οἰκτίρμονος, ὑπὲρ οὗ ἐναθλῆσαι54 νῦν
θέλησον,
| : τὸ σῶμα <ὡς κλῆμα τεμνόμενος>.” :|
δ΄

Ὅτε οὖν ἤκουσε τῆς συζύγου καὶ μητρὸς τὰ ῥηθέντα,
μετεβλήθη εὐθὺς εἰς οἶκτον πάλιν καὶ ἔκλαυσεν
“οἴμοι βοῶντι55 τῷ ταλαιπώρῳ, ὅτι ξένος ἐδείχθην μου τῆς
συζύγου
καὶ τῆς μητρὸς τῆς ἐμὲ θρεψαμένης πανευσεβῶς.
τί πράξω, ἐὰν ἐκπέσω καὶ τοῦ πάντων Θεοῦ, ὅταν56 κρίνωμαι57
καὶ ἐκπεμφθῶ εἰς τὴν κόλασιν; διὰ τοῦτο ἀθλήσω ὡς Μάρτυς
στερρῶς58,
| : <τὸ σῶμα ὡς κλῆμα τεμνόμενος>.” :|

ε΄

Σύνδακρυς ταῦτα καὶ μετ' ὀδύνης, μελετῶν ἐκ καρδίας τὰς
ἁγίας γραφάς, λαβὼν εἰς χεῖρας ηὐφραίνετο˙
τούτου ἀκούσαντες οἱ φθονοῦντες διαβάλλουσιν αὖθις πρὸς
τὸν κρατοῦντα
καὶ πρὸς αὐτὸν φανερῶς ἐκβοῶσιν οἱ ἄδικοι
“πολλὴ ἀδικία, ἄναξ, μέσον σοῦ καὶ ἡμῶν59 διαπράττεται˙
Ἰάκωβος ὁ γνωστός σου γὰρ τὸν Χριστὸν προσκυνεῖ καὶ
εὐφραίνεται,
| : τὸ σῶμα <ὡς κλῆμα τεμνόμενος>.” :|

ϛ΄

Ὅτε οὖν ἤκουσε τῶν ῥημάτων τούτων ὁ βασιλεύων,
προσκαλεῖται αὐτὸν καὶ φησί. πρῶτον πυνθάνεται˙
“λέγε μοι, σὺ Γαλιλαῖος πέλεις”; ὡς δὲ ἤκουσεν, αὖθις ἔφη ὁ
Μάρτυς, “δοῦλός εἰμι60 τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ σπουδάζω

51.

μεθἡμῶν cod.
ἐἂν cod.
53. πράττῃς scripsi: πράττεις cod.
54. ἐν ἀθλήσαι cod.
55. βοῶντι cod.: an βοῶν, μοι scribendum?
56. ὅτἂν cod.
57. κρίνωμαι scripsi: κρίνομαι cod.
58. στερρῶς cod. in marg.: καλῶς cod. in textu.
59. ἡμῖν supra lineam.
52.
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θανεῖν,
ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ἀγάπης˙ εἰ καὶ μικρὸν γὰρ ἐκ ταύτης ἀπέπεσα,
αὐτὸς δὲ φύσει ὢν ἀγαθός, δέχεταί με ὁρῶν με ἐπὶ τῆς γῆς,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα <τεμνόμενος>.” :|
ζ΄

Ἱκανῶς οὖν αὐτὸν νουθετήσας δι' ἑαυτοῦ ὁ ἄναξ καὶ διὰ φίλων
πολλῶν οὐκ ἔπεισαν τὸν καλλίνικον Μάρτυρα
σαλεῦσαι τῆς ἀληθείας, καὶ θυμῷ ἀγριούμενος ὁ παράφρων
(f. 78v) ἐκ συμ|βουλῆς παρανόμου ἀνδρὸς ἀπεφήνατο
μεληδὸν κατακοπῆναι τὸν γενναῖον Ἰάκωβον μετὰ σπουδῆς
καὶ οὕτως τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐκτμηθῆναι δι' ἧς καὶ ἀγάλλεται,
| : τὸ σῶμα <ὡς κλῆμα τεμνόμενος>. :|
η΄

Καταλαβόντες αὖθις τὸν τόπον, τείνουσιν ὥσπερ κλῆμα τὸν
ὁπλίτην Χριστοῦ καὶ ὑπερθαύμαστον Μάρτυρα,
καὶ κατατέμνουσιν αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ ἐκχέουσιν ὡς οἶνον
αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ φοβερὸν ἦν τοῖς πᾶσιν ὁρώμενον61 θέαμα.
ὡς ἄλλου γὰρ πεπονθότος, οὕτως ἦν διακείμενος ὁ θαυμαστός,
μηδὲν62 τὸ σύνολον δεδοικὼς ἀλλ' αὐτὸς ἑαυτὸν προτεινόμενος,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα <τεμνόμενος>. :|

θ΄

Τότε οἱ φίλοι τοῦ διαβόλου καὶ ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ και
Θεοῦ τῷ θυμῷ πλέον ἐξήπτοντο,
ὅθεν ἀποκόπτουσι τοὺς δακτύλους τοὺς ἁγίους τοῦ Μάρτυρος
καὶ τὰς χεῖρας,
πόδας τε οὖν καὶ τὰς κνήμας δεινῶς περισχίζουσι, σπαράττουσι
καὶ τὰ σπλάγχνα καὶ ἐκφέρουσι πάντα ἐπὶ τὴν γῆν,
ἔτι ἐμπνέοντος αὐτοῦ καὶ ὁρῶντος καὶ τέρψιν λαμβάνοντος,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα <τεμνόμενος>. :|

ι΄

Ῥίψαντες οὖν τὰ μέλη ὡς κλάδους τρυφεροὺς ἐπ' ἐδάφους,
ἑωρᾶτο ὁ σοφὸς ὡραῖον δένδρον καὶ εὔκαρπον,
τοῦ Παραδείσου πνοὰς ἐκπέμπων63 καὶ ἡδύνων64 καρδίας τῶν
πιστῶν πάντων
καὶ τοὺς ἀπίστους ἐκπλήττων ἐπὶ τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ ἐντεῦθεν

60.

δοῦλός εἰμι scripsi: δοῦλος εἰμὶ cod.
ὀρώμενον cod.
62. μὴ δὲν cod.
63. ἐκπέμπων cod.: an ἐκπέμπον scribendum?
64. ἡδύνων cod.: an ἡδῦνον scribendum?
61.
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καὶ ὑλακτοῦντες οὐκ ἀπέστησαν, ἕως ἀπέκτειναν
εἰς τέλος τὸν παναοίδιμον καὶ ἀνέδειξαν Μάρτυρα μέγιστον,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα τεμνόμενος65. :|
ια΄ Ὅτε οὖν εἶδεν ἑαυτὸν ὁ Μάρτυς δεινῶς κατακοπέντα, τῆς
ψυχῆς τοὺς κρυπτοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω ἐπέτασε
καὶ τὸν ὁρῶντα Θεὸν ἐκάλει, λέγων “Κύριε χεῖρας οὐκ ἔχω,
ὅπως αὐτὰς πρὸς σὲ ἀναπετάσω ἢ πόδας ὀρθῶς τοῦ στῆναι
καὶ ἀνυμνῆσαι, ἀλλ' αὐτὸς ὡς θυσίαν ἀμώμητον πρόσδεξαι
τὰ μέλη τὰ ἐκκοπέντα μου˙ καὶ γὰρ βλέπων αὐτὰ ἐπαγάλλομαι,
| : τὸ σῶμα ὡς κλῆμα <τεμνόμενος>.” :|
ιβ΄ Σπεύδοντες οὖν πρὸς ἄδικον φόνον οἱ τοῦ φόνου ἐργάται τὴν
ἁγίαν αὐτοῦ κεφαλὴν τῷ ξίφει66 ἀπέτεμον,
ἧς ταῖς πρεσβείαις εὕρωμεν67 πάντες ἕλεος καὶ τὴν ἄφεσιν τῶν
(f. 79r)
πται|σμάτων
ἐν τῇ φρικτῇ τῆς ἐτάσεως ἡμέρᾳ καὶ τύχωμεν68
τῆς στάσεως τῶν δικαίων καὶ ἀκούσωμεν θείας λεγούσης
φωνῆς,
“δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ ἐμοῦ πατρός, ἀπολαύσατε ἥνπερ
ἡτοίμασα,
| : τὸ σῶμα <ὡς κλῆμα τεμνόμενος>.” :|

65.

τεμνόμενος cod.: an τεμνόμενον scribendum?
τῷ ξίφει scripsi: τὸ ξίφει cod.
67. εὑρωμεν scripsi: εὕρομεν cod.
68. τύχωμεν scripsi: τύχομεν cod.
66.
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Elissavet Petra
An Unpublished Kontakion of St James Intercisus
The purpose of this article is the publication of an unpublished kontakion of St James or Jacobus Intercisus, which lies in the Kontakarion
Patmiacus Graecus 212 of the 11th century. The kontakion consists of
four folia (ff. 77v-79r) and the script is near to Perlschrift, while there
seems to be only one writer. There are inattentions and misspellings,
while omitted diacritical marks and accents are added tacitly. The refrain («τὸ σῶμα ὡς κλῆμα τεμνόμενος») is wholly written only in the
house ι΄, while in the house δ΄ it is totally omitted. Additionally, it must
be said that some houses have been lost, since the name of the hymnographer does not exist in the acrostic («Αἶνος οἰκτρός»).
The kontakion describes the martyrdom of St James, who was intercut in pieces by the king Bahram V, because he embraced Christianity.
St James lived in Persia between the second half of the 4th and the
first half of the 5th century A.D. He denied Christianity to win the favor
of the king Yazdegerd I (399-420) and after the king’s death and the exhortations of his mother and wife, James embraced Christianity again.
He died in 420-421 after his martyrdom by the Persian king Bahram V
(420-438), king’s Yazdegerd son.
In the second half of the 3rd century, Christianity spread across Persia and lands beyond. The majority of Persians believed in Zoroastrianism and as the Roman Empire supported paganism, Christians were not
persecuted. That is why some Persian kings were tolerant towards them.
However, when Constantine the Great (306-337) declared Christianity
an official religion, then the persecution of the Christians began, because
the Zoroastrian kings considered that they had to secure their religion,
by removing any kind of sect in the Persian state. During the Sassanian
Empire, the cruel persecutions of Christians began by Sapor II (325379), who conducted a war against Byzantium. Some kings, however, as
Sapor III (383-388) and Bahram IV (388-399), followed a more peaceful
policy towards the Christians. The successor of the latter, Yazdegerd I
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(399-421), initially treated Christians leniently. His behavior enraged the
other nobles and Zoroastrians and they maintained that Yazdegerd was
undermining the Zoroastrianism religion.
In many Byzantine sources, it is written that Christians praised
Yazdegerd for his kindness, gentleness and generosity. They could practice their religion and build churches, while under his reign the number
of Christians and Christian churches increased. When, however, the Zoroastrian fire temple was burned in Ctesiphon (420) and Yazdegerd refused to restore it, the Zoroastrian priests were outraged and Yazdegerd
was forced to persecute Christians, in order to save his throne and mainly his life.
In 420 Bahram V succeeded Yazdegerd, but he did not follow the
peaceful policy of his father. On the contrary, he submitted Christians to
various punishments and tortures.
Based on the above, we conclude that St Jame’s martyrdom took
place under the reign of Bahram V, since Yazdegerd would not order a
slicing because of his friendy Christian sentiments. The martyrdom took
place in Bet Lapat, a city of Persia, where he lived. Bahram, seeing that
the worship of Christians was growing (because of St Jame’s martyrdom), ordered his followers to burn and scatter his relics. Some faithful
brought some of them to the monastery of Iberia, near the Tower of David, which was founded by Peter the Iberian (411-491). The latter transferred the relics of the Saint in Egypt. The skull of St James was moved
to Nicomedia, then to Cormery in France until 1440 and finally to the
Vatican. Of the Persian martyrs, the church recognizes and honors,
among others, St James, St Avda and St Benjamin. There are Christian
monasteries in honor of St. James Intercisus in Jerusalem, Moldova, Lebanon, Syria and in Khirokitia village in Cyprus.
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