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Η μεηαμόπθυζη ενόρ αγίος ζηο Peristephanon ηος Πποςδένηιος٭ 

Θσκάο Σζαξηζίδεο 
Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό  

Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

 

Πεπίλητη: ηνλ Ύκλν ζηνλ Ρσκαλό (ηέιε 4νπ / αξρέο 5νπ αη. κ.Χ.), έλα πνίεκα επίζεο γλσζηό θαη 

σο Peristephanon 10, ν πνηεηήο Πξνπδέληηνο πεξηγξάθεη ηελ αλάθξηζε θαη ηα βαζαληζηήξηα ελόο 

αγίνπ από ηελ Καηζάξεηα πνπ καξηύξεζε ζηελ Αληηόρεηα. ηελ πεξηγξαθή ηνπ ν Πξνπδέληηνο 

ηξνπνπνηεί βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ρσκαλνύ, όπσο απηά καο είλαη γλσζηά από ηηο 

αγηνινγηθέο πεγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ αλαθέξεη όηη ην καξηύξην ηνπ αγίνπ έιαβε ρώξα ζηε 

Αληηόρεηα θαη εκπινπηίδεη ηνλ ιόγν ηνπ Ρσκαλνύ κε επηρεηξήκαηα από ηελ απνινγεηηθή παξάδνζε, 

ηα νπνία δεκηνπξγνύλ ηελ εληύπσζε όηη ην καξηύξην δηεμάγεηαη ζηε Ρώκε. Με άιια ιόγηα, ν 

Πξνπδέληηνο εθξσκαΐδεη ηελ ηζηνξία ηνπ Ρσκαλνύ, πξάγκα ην νπνίν δηεπθνιύλεηαη από ηε ζεκαζία 

ηνπ νλόκαηνο ηνπ αγίνπ („Ρσκαίνο‟). Έρνληαο ηξνπνπνηήζεη ηελ ηζηνξία ηνπ Ρσκαλνύ θαη‟ απηόλ 

ηνλ ηξόπν, ν Πξνπδέληηνο πξνσζεί ην όξακα ηεο ξσκατθήο ρξηζηηαληθήο ηαπηόηεηαο, κηαο λέαο 

εζληθήο ηαπηόηεηαο, ε νπνία ζπλδπάδεη ξσκατθά θαη ρξηζηηαληθά ζηνηρεία.      

 

Summary: In the Hymn to Romanus (end 4th
 
/ beginning 5th c.AD.), a poem also known as 

Peristephanon 10, Prudentius describes the interrogation and sufferings of a saint from Caesarea 

who was martyred in Antioch. In his description, Prudentius varies key-elements of the story of 

Romanus, as we know them from the hagiographical sources. More specifically, he does not 

mention that the saint‟s martyrdom took place in Antioch and enriches Romanus‟ speech with 

apologetic arguments creating the impression that his martyrdom took place in Rome. In other 

words, Prudentius romanises the story of Romanus, something that is aided by the significance of 

the saint‟s name („Roman‟). Through transforming the story in this way, Prudentius promotes the 

vision of a new Roman identity; the Roman Christian identity that combines Roman and Christian 

elements.  

 

Λέξειρ κλειδιά: Πξνπδέληηνο, Peristephanon, Ρσκαλόο, αγηνινγηθέο πεγέο, ξσκατθή ρξηζηηαληθή 

ηαπηόηεηα.   

Key words: Prudentius, Peristephanon, Romanus, hagiographical sources, Roman Christian 

identity.  

 Σν θείκελν απηό παξνπζηάζηεθε ζηελ εκεξίδα «Αγηνγξαθηθά θείκελα σο πεγή θνζκηθήο ٭

ηζηνξίαο» πνπ δηνξγάλσζε ην Post Augustum θαη ην ηκήκα ΗΑΚΑ ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο ζηηο 21 

Απξηιίνπ 2018 ζηνλ Βόιν. 
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Ειζαγυγή 

 

Ζ ζπιινγή Peristephanon ηνπ Πξνπδέληηνπ 

απνηειείηαη από 14 πνηήκαηα αθηεξσκέλα ζε 

δηάθνξνπο αγίνπο πνπ καξηύξεζαλ θπξίσο ζηε 

Ρώκε θαη ηελ Ηζπαλία (ηέιε 4νπ/ αξρέο 5νπ αη. 

κ.Χ.). Ο Πξνπδέληηνο κάιηζηα απνηειεί ηελ 

πξώηε καο πεγή γηα θάπνηνπο από ηνπο αγίνπο 

πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζην Peristephanon (Perist. 

1, 3, 4 θαη 9).
1
 Ζ ρξνληθή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ 

Πξνπδέληηνπ θαη ησλ καξηύξσλ ησλ νπνίσλ ηα 

αλδξαγαζήκαηα πεξηγξάθεη είλαη πεξίπνπ έλαο 

αηώλαο ή θαη πεξηζζόηεξν θάπνηεο θνξέο. Γηα λα 

ζπλζέζεη, επνκέλσο, απηά ηα πνηήκαηα ν 

Πξνπδέληηνο ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο αγηνινγηθέο 

πεγέο, άιινηε κε πεξηζζόηεξε θη άιινηε κε 

ιηγόηεξε ειεπζεξία.
2
  

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

αγηνινγηθώλ πεγώλ ζηνλ πνηεηή Πξνπδέληην, 

ιακβάλνληαο σο κειέηε πεξίπησζεο ηνλ ύκλν 

ηνπ Πξνπδέληηνπ ζηνλ άγην Ρσκαλό, έλα πνίεκα 

γλσζηό θαη σο Peristephanon 10 (Perist. 10).
3
 

                                                           
1
 Οη άγηνη ζηνπο νπνίνπο ηα παξαπάλσ πνηήκαηα 

αλαθέξνληαη είλαη νη εμήο: Δκεηέξηνο θαη Χειηδώληνο 

(Perist. 1), Δπιαιία (Perist. 3), δεθανθηώ κάξηπξεο από 

ηε αξαγόζα (Perist. 4) θαη Καζζηαλόο (Perist. 9). 
2
 Γηα ηε ρξήζε ησλ αγηνινγηθώλ πεγώλ ζηνλ 

Πξνπδέληην, βι. Sabbatini (1972) θαη (1973), Palmer 

(1989: 234-255), θαη ηνπο ζρνιηαζκνύο ηνπ Fux (2003: 

passim) θαη (2013: passim). 
3
 Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ε δέθαηε αλάκεζα ζηα 14 

πνηήκαηα ηνπ Peristephanon, είλαη απζαίξεηε θαη 

νθείιεηαη ζηελ έθδνζε ηνπ Sichard (1527) πνπ πξώηνο 

ηνπνζέηεζε ην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα σο ην δέθαην ηεο 

ζπιινγήο. Όιεο νη κεηέπεηηα εθδόζεηο αθνινύζεζαλ ηελ 

ίδηα αξίζκεζε. ηα ρεηξόγξαθα πνπ παξαδίδνπλ ην έξγν 

ηνπ Πξνπδέληηνπ, ν Ύμνος στον Ρωμανό ηνπνζεηείηαη 

είηε ζηελ αξρή είηε ζην ηέινο ηεο ζπιινγήο. Γεδνκέλνπ 

όηη ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξν-

πνηνύλ ην Perist. 10 από ηα ππόινηπα πνηήκαηα ηεο 

ζπιινγήο (ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ πνηήκαηνο, ε ζέζε ηνπ 

ζηελ ρεηξόγξαθε παξάδνζε, ν ηίηινο ηνπ, ε έληνλε 

παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ ηεο απνινγεηηθήο παξάδνζεο 

θαη ην γεγνλόο όηη είλαη ην κόλν πνίεκα αθηεξσκέλν ζε 

έλαλ άγην από ηελ Αλαηνιή), έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε 

όηη ν Ύμνος στον Ρωμανό δελ ήηαλ αξρηθά κέξνο ηνπ 

Peristephanon αιιά έλα μερσξηζηό έξγν: βι. 

Bastiaensen (1993: 112) θαη Roberts (1993: 9). Παξ‟ όια 

απηά, ε αλνκνηνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πνηήκαηα 

ηεο ζπιινγήο ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζηνηρεία πνπ καο 

δίλεη ν Γελλάδηνο (De viris illustribus 13), ε αξραηόηεξε 

Σν ελ ιόγσ πνίεκα είλαη ζπληεζεηκέλν ζε 

ηακβηθό ηξίκεηξν θαη απνηειείηαη από 1.140 

ζηίρνπο.
4
 Ο ζπγθεθξηκέλνο ύκλνο, εμ όζσλ 

κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε από άιια θείκελα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην καξηύξην ηνπ Ρσκαλνύ, 

απνηειεί έλα παξάδεηγκα νπζηαζηηθήο θαη 

εζθεκκέλεο παξέθθιηζεο από ηηο αγηνινγηθέο 

πεγέο. Ο Πξνπδέληηνο, όπσο ζα δνύκε ζηε 

ζπλέρεηα, κεηακνξθώλεη ην Ρσκαλό, έλαλ άγην 

από ηελ Αλαηνιή, ζε έλαλ ήξσα επηθώλ 

δηαζηάζεσλ πνπ ελζαξθώλεη ηε ξσκατθή 

ρξηζηηαληθή ηαπηόηεηα, κηα ηαπηόηεηα ε νπνία 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζην έξγν ηνπ 

Πξνπδέληηνπ.  

ηελ παξνύζα κειέηε, κεηά από κηα 

ζύληνκε αλαθνξά ζην ζύλνιν ησλ αγηνινγηθώλ 

πεγώλ πνπ θαηαγξάθνπλ ην καξηύξην ηνπ 

Ρσκαλνύ, ζα επηθεληξσζνύκε ζηηο πεγέο εθείλεο 

ηηο νπνίεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ν Πξνπδέ-

ληηνο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ύκλνπ. Καηόπηλ ζα 

εζηηάζνπκε ζηνλ θύξην ζηόρν ηεο παξνύζαο 

κειέηεο πνπ είλαη λα αλαδεηήζεη ην κε πνηνπο 

ηξόπνπο θαη γηα πνηνπο ιόγνπο ν Πξνπδέληηνο 

αιιάδεη βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Ρσκαλνύ, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο 

αγηνινγηθέο πεγέο από ηηο νπνίεο ν Πξνπδέληηνο 

άληιεζε ην πιηθό ηνπ. πλεπώο, ην παξόλ 

πόλεκα θαηαδεηθλύεη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

αγηνινγηθά θείκελα ηεο Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο, 

όπσο θάπνηα από ηα πνηήκαηα ηνπ Πξνπδέληηνπ 

γηα ηνπο κάξηπξεο, εθηόο από ηνλ δηαπαηδα-

γσγηθό ραξαθηήξα (edification), απερνύλ ινγν-

ηερληθέο θαη ηδενινγηθέο αλεζπρίεο ησλ ζπγγξα-

θέσλ ηνπο.  

 

 

                                                                                             
καξηπξία ζηελ νπνία έρνπκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ 

Πξνπδέληηνπ, δείρλνπλ όηη, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην 

πνίεκα απηό αξρηθά ζπλεηέζε σο απηνηειέο έξγν, ζηε 

ζπλέρεηα έγηλε κέξνο ηεο ζπιινγήο Peristephanon. Βι. 

Tsartsidis (2016: 42-48).    
4
 Δίλαη καθξάλ ην πην κεγάιν πνίεκα ηεο ζπιινγήο, 

ζρεδόλ ην δηπιάζην από ην δεύηεξν κεγαιύηεξν, ην 

Perist. 2 πνπ απνηειείηαη από 584 ζηίρνπο. 
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Οι αγιολογικέρ πηγέρ ζσεηικά με ηον 

άγιο Ρυμανό 

 

Σν πξώην θείκελν πνπ καο παξαδίδεη ηελ 

ηζηνξία ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Ρσκαλνύ είλαη ην De 

martyribus Palaestinae ηνπ Δπζέβηνπ Καηζαξεί-

αο. Ζ ηζηνξία ηνπ Ρσκαλνύ θαηαγξάθεηαη θαη 

ζηηο δύν εθδόζεηο ηνπ έξγνπ πνπ καο έρνπλ 

ζσζεί, δειαδή θαη ζηελ πην εθηεηακέλε έθδνζε 

πνπ γξάθηεθε ζύληνκα κεηά ην ηέινο ηνπ 

δησγκνύ ηνπ Γηνθιεηηαλνύ ην 311 θαη ζήκεξα 

καο ζώδεηαη από κηα πξηαθή κεηάθξαζε (Mart. 

Pal. [S] 2), θαη ζηε ζπληνκεπκέλε ειιεληθή 

έθδνζε πνπ έγηλε κέξνο ηεο πξώηεο έθδνζεο ηεο 

Ἐκκλησιαστικής ἱστορίας ηνπ Δπζέβηνπ ην 

313/314 (Mart. Pal. [L] 2).
5
 ηε ζπληνκεπκέλε 

έθδνζε ηνπ De martyribus Palestinae ν 

Ρσκαλόο παξνπζηάδεηαη σο έλαο δηάθνλνο από 

ηελ Καηζάξεηα πνπ ιακβάλεη ηνλ ζηέθαλν ηνπ 

καξηπξίνπ ζηελ Αληηόρεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ 

δησγκνύ ηνπ Γηνθιεηηαλνύ. Ο Ρσκαλόο ζπλειή-

θζε επεηδή θαηεγόξεζε αλνηρηά ηνπο ρξηζηηα-

λνύο πνπ ζπζίαδαλ ζηα είδσια. Ζ πνηλή πνπ ηνπ 

επηβάιιεηαη είλαη ην θόςηκν ηεο γιώζζαο ηνπ. 

ηελ πην εθηεηακέλε έθδνζε πνπ γλσξίδνπκε 

κέζα από ηε ζπξηαθή κεηάθξαζε, αλαθέξεηαη ην 

ζαύκα πνπ γίλεηαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Ρσκαλνύ: κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

γιώζζαο ηνπ, ν Ρσκαλόο είλαη ζε ζέζε όρη απιά 

λα κηιάεη αιιά θαη λα θεξύηηεη ηνλ ζείν ιόγν. 

Από ηνλ Δπζέβην Καηζαξείαο θαη κεηά, ην 

καξηύξην ηνπ Ρσκαλνύ έρεη θαηαγξαθεί ζε 

αξθεηέο πεγέο όπσο ην De resurrectione ηνπ 

Δπζέβηνπ από ηελ Έκεζα (PG 24.1097-100), κηα 

νκηιία ηνπ Ησάλλε ηνπ Χξπζνζηόκνπ (PG 

50.605-12), κηα άιιε ςεπδν-ρξπζνζηόκεηα 

νκηιία (PG 50.611-18) θαη κηα ζεηξά από 

αλώλπκα ειιεληθά θαη ιαηηληθά καξηύξηα.
6
  

                                                           
5
 Γηα ηηο εκεξνκελίεο, βι. Burgess (1997: 502-3). 

6
 Γηα ηηο πεγέο ζρεηηθά κε ηνλ άγην Ρσκαλό, βι. 

Delehaye (1932), Simonetti (1955), Sabbatini (1972: 

198-207), Henke (1986), Giani (2015) θαη Tsartsidis 

(2016: 29-41). Σα ειιεληθά καξηύξηα καο ζώδνληαη ζε 

δύν εθδνρέο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Delehaye 

Λεθηηθέο θαη ζεκαηηθέο νκνηόηεηεο κεηαμύ 

ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Πξνπδέληηνπ θαη ησλ 

ιαηηληθώλ καξηπξίσλ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα 

όηη ν Πξνπδέληηνο ρξεζηκνπνίεζε – ίζσο κεηαμύ 

άιισλ– ηελ παξάδνζε ησλ ιαηηληθώλ καξηπξί-

σλ. ηα θείκελα απηά, ε ηζηνξία ηνπ Ρσκαλνύ 

έρεη εμειηρζεί θαη εκπινπηηζηεί κε δηάθνξα 

ζηνηρεία, πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ή ηνπιάρηζηνλ απέρνπλ από ηηο 

ππόινηπεο πεγέο. Ο Πξνπδέληηνο αλαπαξάγεη 

βήκα βήκα ηελ ηζηνξία ηνπ καξηπξίνπ ηνπ 

Ρσκαλνύ όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηα ιαηηληθά 

καξηύξηα:
7
 δειαδή, ν Ρσκαλόο ζπιιακβάλεηαη 

θαη νδεγείηαη ζηνλ ύπαην Αζθιεπηάδε, ζθνδξό 

πνιέκην ησλ ρξηζηηαλώλ κε ηνλ νπνίν αθνινπζεί 

έλαο έλζεξκνο δηάινγνο. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηνύ ηνπ δηαιόγνπ, ν Αζθιεζπηάδεο πξνζπα-

ζεί ηόζν κε επηρεηξήκαηα όζν θαη κε βαζαληζηή-

ξηα λα πείζεη ηνλ Ρσκαλό λα ζπζηάζεη ζηα είδσ-

ια. πλεηδεηνπνηώληαο όηη δελ κπνξεί λα θάκςεη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Ρσκαλνύ, ν Αζθιεπηάδεο 

δηαηάδεη ηελ αθαίξεζε ηεο γιώζζαο ηνπ. Ζ δηα-

ηαγή ηνπ Αζθιεπηάδε πξαγκαηνπνηείηαη, όκσο ν 

Ρσκαλόο σο εθ ζαύκαηνο ζπλερίδεη λα θεξύηηεη 

ηνλ ζείν ιόγν. Σειηθά ν Ρσκαλόο ζηξαγγαιίδε-

ηαη ζηε θπιαθή. 
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Γύν ζεκεία ζηα νπνία ν Πξνπδέληηνο 

παξεθθιίλεη από ηα ιαηηληθά καξηύξηα έρνπλ 

κεγάιε ζεκαζία γηα λα αληρλεύζνπκε ην πώο 

κεηακνξθώλεη ηελ ηζηνξία ηνπ αγίνπ Ρσκαλνύ. 

Σν πξώην είλαη όηη δελ αλαθέξεη ηνλ ηόπν ηνπ 

                                                                                             
(1932: 249-60) θαη ηνλ Halkin (1989: 33-54) αληίζηνηρα. 

Όζνλ αθνξά ηα ιαηηληθά καξηύξηα, έρνπκε δύν εθδνρέο 

πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο Delehaye (1932: 261-70) 

θαη Mombritius (1910: 446-50), ελώ παξακέλνπλ ηνπιά-

ρηζηνλ αθόκα δύν νη νπνίεο δελ έρνπλ αθόκα εθδνζεί. 

Βι. Tsartsidis (2016: 33-34). 
7
 Giani (2015: 15), Tsartsidis (2016: 36-38). Βι. επίζεο 

ηνλ πίλαθα ζην Tsartsidis (2016: 310-311) κε ζπγθε-

ληξσκέλα ηα ρσξία ζηα νπνία εληνπίδνληαη εκθαλείο 

ιεθηηθέο νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπ Πξνπδέληηνπ θαη ησλ 

ιαηηληθώλ καξηπξίσλ.     
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καξηπξίνπ, δελ αλαθέξεη δειαδή όηη ην 

καξηύξην ιακβάλεη ρώξα ζηελ Αληηόρεηα. Απηή 

ε απνζηώπεζε, πνπ όπσο ζα δνύκε παξαθάησ 

θαίλεηαη λα είλαη εζθεκκέλε, δηαθνξνπνηεί ην 

πνίεκα ηνπ Πξνπδέληηνπ όρη κόλν από ηηο 

αγηνινγηθέο πεγέο ζρεηηθά κε ηνλ Ρσκαλό αιιά 

θαη από όια ηα ππόινηπα πνηήκαηα ηνπ 

Peristephanon. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ππόινηπα 

πνηήκαηα ν Πξνπδέληηνο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηνλ ηόπν πνπ έιαβε ρώξα ην καξηύξην ελόο 

αγίνπ ή ηελ πόιε ζηελ νπνία ν ηάθνο ηνπ αγίνπ 

ή ηεο αγίαο βξίζθεηαη. Ζ κόλε εμαίξεζε ζε 

απηόλ ηνλ θαλόλα είλαη ν Ύμνος στον Ρωμανό.
8
 

Δίλαη κάιινλ αδύλαην ν Πξνπδέληηνο λα κελ 

ήμεξε πνύ έιαβε ρώξα ην καξηύξην ηνπ 

Ρσκαλνύ, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππόςηλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ Πξνπδέληηνπ γηα ηνπο ηόπνπο 

ησλ καξηπξίσλ θαη ην γεγνλόο όηη ε Αληηόρεηα 

αλαθέξεηαη ζηα αλώλπκα καξηύξηα ηα νπνία 

θαηά ηα άιια ν Πξνπδέληηνο αθνινπζεί αξθεηά 

πηζηά.
9
  

Σν δεύηεξν ζεκείν ζην νπνίν ν Πξνπδέ-

ληηνο παξεθθιίλεη από ηα ιαηηληθά καξηύξηα θαη 

πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πξώην, ηελ απνπζία 

αλαθνξάο ζηελ Αληηόρεηα, είλαη όηη κε ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Ρσκαλόο 

ελαληίνλ ηνπ θαηεγόξνπ ηνπ δεκηνπξγεί ηελ 

εληύπσζε όηη ε αλάθξηζή ηνπ θαη ηα βαζαληζηή-

ξηα ζηα νπνία ππνβάιιεηαη ιακβάλνπλ ρώξα 

ζηε Ρώκε. ε αληίζεζε κε ηα ιαηηληθά καξηύξηα, 

ζην πνίεκα ηνπ Πξνπδέληηνπ δίδεηαη πνιύ 

κεγάιε έθηαζε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

κάξηπξα θαηά ησλ εζληθώλ. Γη‟ απηά ηα επηρεη-

ξήκαηα, ν Πξνπδέληηνο αληιεί από ηελ απνιν-

                                                           
8
 Δθηόο από ην Perist. 10, έλα άιιν πνίεκα ζην νπνίν 

δελ αλαθέξεηαη ε πόιε ζηελ νπνία έιαβε ρώξα ην 

καξηύξην ηνπ αγίνπ είλαη ην Perist. 5, ην πνίεκα 

αθηεξσκέλν ζηνλ άγην Βηθέληην, ελόο αγίνπ από ηε 

αξαγόζα πνπ καξηύξεζε ζηε Βαιέλζηα. Όκσο ζην 

Perist. 4.77-108, ν Πξνπδέληηνο αλαθέξεη ηνλ Βηθέληην 

αλάκεζα ζηνπο αγίνπο από ηε αξαγόζα θαη επηζεκαίλεη 

όηη ν άγηνο καξηύξεζε ζε άιιν ηόπν (nonne, Vincenti, 

peregri necandus: 89).    
9
 Σν κόλν καξηύξην ζην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ε 

Αληηόρεηα είλαη ην ειιεληθό καξηύξην, ην νπνίν έρεη 

εθδώζεη ν Delehaye. 

γεηηθή παξάδνζε. Γελ πξόθεηηαη γηα θάηη πξσ-

ηόηππν αιιά γηα ηεηξηκκέλεο ηδέεο πνπ βξίζθνπ-

κε πνιύ ζπρλά ζε απνινγεηηθά έξγα, όπσο απηά 

ηνπ Σεξηπιιηαλνύ, ηνπ Μηλνύθηνπ Φήιηθα θαη 

ηνπ Λαθηάληηνπ. Σν ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζην όηη 

κέζα από απηά ηα ηεηξηκκέλα επηρεηξήκαηα, ν 

Πξνπδέληηνο αιιάδεη ηελ ηνπνγξαθία ηνπ καξ-

ηπξίνπ ηνπ Ρσκαλνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ρσ-

καλόο θαηαθέξεηαη ελάληηα ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ εζληθώλ ηεο Ρώκεο. Δδώ όκσο ε 

Ρώκε δελ ελλνείηαη κόλν κε ηελ επξεία έλλνηα 

ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο αιιά κε ηε ζηελή 

έλλνηα ηεο πόιεο ηεο Ρώκεο. 

ην ζεκείν απηό ζα παξαζέζνπκε κηα 

ζεηξά από απνζπάζκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ 

πόιε ηεο Ρώκεο:  

 

aquila ex eburna sumit adrogantiam  

gestator eius ac superbit beluae  

inflatus osse, cui figura est alitis.   
     

  Peristephanon 10.148-150  

 

εμαηηίαο ειεθάληηλνπ αεηνύ, γεκίδεη αιαδνλεία  

απηόο πνπ ηνλ θξαδαίλεη θη ππεξεθαλεύεηαη  

θνξδσκέλνο απ‟ ην νζηό ηνπ θηήλνπο (ελλ. ηνπ 

ειέθαληα),  

ην νπνίν έρεη πάξεη ηε κνξθή πνπιηνύ.
10

  

 

 

quid illa turpis pompa? nempe ignobiles  

vos esse monstrat, cum luperci curritis.  

quem servulorum non rear vilissimum,  

nudus plateas si per omnes cursitans  

pulset puellas verbere ictas ludicro?    

  Peristephanon 10.161-165  

 

Ση είλαη θαη ηνύηε ε ρπδαία πνκπή; αθώο  

δείρλεη όηη είζηε αλάμηνη, όηαλ ζαλ Λνππέξθνη  

ηξέρεηε. Δθείλνλ δελ πξέπεη λα ζεσξήζσ σο  

πην πνηαπό θη από ηνπο θαηώηεξνπο δνύινπο,  

αλ γπκλόο, ηξέρνληαο ρσξίο ζηακαηεκό κέζα  
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 Οη κεηαθξάζεηο ησλ ρσξίσλ είλαη δηθέο κνπ.   



Post Augustum 3 (2019)               Άρθρα 
 

 

5 
 

ζε όινπο ηνπο δξόκνπο, ρηππά θνπέιεο κε 

ινπξί γηα πιάθα; 

 

ην πξώην απόζπαζκα ν Ρσκαλόο 

θαηεγνξεί ηελ πεξεθάλεηα θαη ηελ αιαδνλεία 

εθείλνπ ν νπνίνο θέξεη έλα ζθήπηξν από 

ειεθαληόδνλην ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ππάξ-

ρεη έλα άγαικα κε ηε κνξθή αεηνύ. Απηό ην 

ζθήπηξν, ην ιεγόκελν scipio eburneus, έθεξε ν 

ληθεθόξνο ζηξαηειάηεο όηαλ γηόξηαδε ηνλ ζξί-

ακβό ηνπ ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο, έλα ζύκβνιν 

ην νπνίν κεηέπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο 

ππάηνπο θαη ηνπο απηνθξάηνξεο.
11

 Ζ πεξηγξα-

θή ηνπ Πξνπδέληηνπ δηα ζηόκαηνο Ρσκαλνύ 

καο παξαπέκπεη ζηνλ triumphator θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηηο εκβιεκαηηθέο ζηηγκέο ηνπ ζξη-

άκβσλ πνπ ιάκβαλαλ ρώξα ζηελ πόιε ηεο 

Ρώκεο. 

ην επόκελν απόζπαζκα βιέπνπκε πσο 

αλάκεζα ζηα ζξεζθεπηηθά θεζηηβάι ησλ 

εζληθώλ ηα νπνία ν Ρσκαλόο ινηδνξεί είλαη ηα 

Lupercalia.
12

 Σν ζπγθεθξηκέλν θεζηηβάι ενξ-

ηαδόηαλ ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ζηα πιαίζηα 

ηνπ νπνίνπ ζρεδόλ εκίγπκλνη άλδξεο έηξεραλ 

θαη ρηππνύζαλ κε δεξκάηηλα ινπξηά γπλαίθεο 

πνπ ήηαλ ζε ελδηαθέξνπζα ή ζηελ θαηάιιειε 

ειηθία λα ζπιιάβνπλ παηδί. Σν ελ ιόγσ 

θεζηηβάι, αλ θαη δελ ππάξρεη νκνθσλία ζηελ 

έξεπλα γηα ην πνηνο αθξηβώο ήηαλ ν απνδέθηεο 

ησλ ιαηξεπηηθώλ ηειεηώλ θαη πνηα αθξηβώο ε 

δηαδξνκή πνπ αθνινπζνύληαλ από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πόιε 

ηεο Ρώκεο.
13

  

Παξαηεξνύκε κέρξη ζηηγκήο όηη ν 

Πξνπδέληηνο όρη κόλν δελ αλαθέξεη ή θαη 

απνθεύγεη αθόκα νπνηαδήπνηε ζύλδεζε κε ηελ 

Αληηόρεηα αιιά ηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκν-

πνηεί καο κεηαθέξνπλ ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο. 

Απηό γίλεηαη μεθάζαξν ζην παξαθάησ απόζπα-

ζκα: 
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 Βι. Versnel (1970: 60) θαη RE s.v. sceptrum. 
12

 Γηα ηα Lupercalia, βι. Michels (1953), Wiseman 

(1995a) θαη (1995b). 
13

 Βι. ηε βηβιηνγξαθία ζηελ παξαπάλσ ππνζεκείσζε. 

 

Lapis nigellus evehendus essedo  

muliebris oris clausus argento sedet,  

quem dum ad lavacrum praeeundo ducitis  

pedes remotis atterentes calceis,  

Almonis usque pervenitis rivulum.   

           Peristephanon 10.156-160 

 

Μαύξε πέηξα κε όςε γπλαηθεία θαη θαιπκκέλε  

κε άξγπξν πάλσ ζε άξκα ζηεξίδεηαη, θαζώο  

κεηαθέξεηαη θη απηήλ πξνπνξεπόκελνη νδεγείηε  

ζηνλ ηόπν πνπ ζα μεπιπζεί, αθνύ έρεηε  

αθαηξέζεη ηα ππνδήκαηά ζαο θαη πιεγώλνληαο  

ηα πόδηα ζαο, κέρξη λα θηάζεηε ζηνλ πνηακί-

ζθν Άικσλα. 

 

ην απόζπαζκα πνπ παξαηίζεηαη ν 

Ρσκαλόο θαηαθέξεηαη ελάληηα ζηελ ηειεηή 

θαηά ηελ νπνία μεπιέλεηαη ην είδσιν ηεο 

Μεγάιεο Μεηέξαο ζηνλ Άικσλα, έλα 

παξαπόηακν ηνπ Σίβεξε. Ζ ηειεηή απηή είλαη 

γλσζηή σο lavatio θαη ιάκβαλε ρώξα ζηα ηέιε 

Μαξηίνπ. Ο Ρσκαλόο ρξεζηκνπνηεί δεύηεξν 

πιεζπληηθό απεπζπλόκελνο ζην αθξναηήξηό 

ηνπ, αθελόο ηνλ θαηήγνξό ηνπ ηνλ Αζθιεπηαδή 

θαη ηνπο εζληθνύο ελ γέλεη θη αθεηέξνπ ην 

πιήζνο πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί γηα λα παξαθν-

ινπζήζεη ην καξηύξηό ηνπ. Ο Ρσκαλόο απεπζύ-

λεηαη ζην αθξναηήξηό ηνπ ην νπνίν ηαπηίδεηαη 

κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειεηή ηεο lavatio 

ηεο Magna Mater ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο.  

Σέινο, ν Ρσκαλόο νινθιεξώλεη ην 

πξώην κέξνο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ πνπ, 

όπσο είδακε, βξίζεη αλαθνξώλ ζηελ αηώληα 

πόιε, απεπζπλόκελνο ζηε Ρώκε ιέγνληαο 

„νηθηίξσ θαη ηηο ιαηξείεο θαη ηνπο εγέηεο θαη ηα 

ήζε ζνπ, Ρώκε, ππέξηαηε θεθαιή ηνπ 

θόζκνπ.‟ (miseret tuorum me sacrorum et 

principum/ morumque, Roma, saeculi summum 

caput, Perist. 10.166-167).  

Ο Πξνπδέληηνο, ινηπόλ, δηα ζηόκαηνο 

Ρσκαλνύ δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη ε 

αλάθξηζε θαη ην καξηύξην ηνπ αγίνπ 

δηεμάγνληαη ζηε Ρώκε. Με άιια ιόγηα, ν 
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Πξνπδέληηνο αλνηθεηώλεη ην καξηύξην ηνπ 

Ρσκαλνύ από ην γλσζηό ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ 

Αληηόρεηα, θαη εθξσκαΐδεη ηελ ηζηνξία ηνπ 

αγίνπ. ηνλ εθξσκατζκό ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Ρσκαλνύ, ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη θαη 

ην όλνκα ηνπ αγίνπ.
14

 Πνιύ ζπρλά νη άγηνη 

έρνπλ νκηινύληα νλόκαηα. Σν όλνκα ηνπ αγίνπ 

θαηαδεηθλύεη θάπνην ή θάπνηα από ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ ή πξννησλίδεη ην ηέινο ηνπ. 

Λακβάλνληαο απηό ππόςηλ, νη ρξηζηηαλνί ζπγ-

γξαθείο ηεο Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο επηδίδνληαη 

ζε ινγνπαίγληα ηα νπνία αθνξνύλ ηα νλόκαηα 

ησλ αγίσλ. Ο Απγνπζηίλνο, γηα παξάδεηγκα, 

αλαθεξόκελνο ζηνλ άγην Βηθέληην (Vincenti-

us), θάλεη εύζηνρα ινγνπαίγληα κε ην ιαηηληθό 

ξήκα vincere πνπ ζεκαίλεη „ληθώ‟, θαζώο ν 

άγηνο αλαδεηθλύεηαη πάληα ληθεηήο θαη ζηηο 

ιεθηηθέο αληηπαξαζέζεηο κε ηνλ θαηήγνξό ηνπ 

θαη ζηα βαζαληζηήξηα πνπ ππνκέλεη.
15

 ε άιιν 

θείκελό ηνπ, ν Απγνπζηίλνο αλαθέξεηαη ζηε 

ζεκαζία ηνπ νλόκαηνο ηεο αγίαο Αγλήο 

(Agnes) πνπ ζεκαίλεη „αγλή, άζπηιε‟.
16

  

Πνιινί από ηνπο αγίνπο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζπιινγή Peristepha-

non έρνπλ νκηινύληα νλόκαηα.
17

 Ο Πξνπδέ-

ληηνο ηνλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαλεξώ-

λνπλ ηα νλόκαηα ησλ αγίσλ ή, όπσο θαη πνιινί 

ζπγγξαθείο ηεο πεξηόδνπ απηήο, ρξεζηκνπνηεί 

ινγνπαίγληα πνπ αθνξνύλ ην όλνκά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν απόζηνινο Πέηξνο είλαη ε 

πέτρα ηεο πίζηεσο, ε αγία Δπιαιία από ην εὖ 

                                                           
14

 ρεηηθά κε ηνλ εθξσκατζκό ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Ρσκαλνύ, βι. επίζεο Fux (2013: 246-247) θαη Smolak 

(2013). 
15

 Serm. 274: magnum spectaculum spectavimus oculis 

fidei, martyrem sanctum Vincentium ubique vincentem. 

vicit in verbis, vicit in poenis; vicit in confessione, vicit 

in tribulatione; vicit exustus ignibus, vicit submersus 

fluctibus: postremo vicit tortus, vicit mortuus.   
16

 Serm. 273.6: Agnes latine agnam significat; graece, 

castam. Γηα πεξεηαίξσ παξαδείγκαηα από ρξηζηηαλνύο 

ζπγγξαθείο ηεο Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο, βι. Γάκαζνο 

Ferrua 59.1, Παπιίλνο από ηε Νόια Carm. 12.1 θαη 

Carm. 13.1-2. 
17

 Γηα ηα νκηινύληα νλόκαηα ζηνλ Πξνπδέληην, βι. 

Petruccione (1985: 111) θαη Malamud (1989: 81, 116, 

152). 

θαη λαλέω αλαδεηθλύεηαη ζε εύγισηηε 

ππεξαζπίζηξηα ηεο πίζηεσο, ε αγία Αγλή 

(<ἁγνός) δηαηεξεί ηελ αγλόηεηά ηεο αθόκα θαη 

όηαλ κεηαθέξεηαη ζε νίθν αλνρήο, ν άγηνο 

Βηθέληηνο από ην vincere είλαη ληθεθόξνο 

ππεξαζπηζηήο ηεο πίζηεσο θαη ν άγηνο Ηππόιπ-

ηνο από ην ἵππος θαη λύειν, όπσο θαη ν ζπλνλό-

καηόο ηνπ, ν γηνο ηνπ Θεζέα, βξίζθεη ηνλ 

ζάλαην θαζώο ζέξλεηαη από άγξηα άινγα.  

Με αλάινγν ηξόπν, ην όλνκα ηνπ 

Ρσκαλνύ παξαπέκπεη ζηε Ρώκε θαη ν 

Πξνπδέληηνο, ελζσκαηώλνληαο ζηνλ ιόγν ηνπ 

Ρσκαλνύ επηρεηξήκαηα θαηά ησλ εζληθώλ ηα 

νπνία δεκηνπξγνύλ σο θόλην ηελ πόιε ηεο 

Ρώκεο, δελ αθήλεη θακία ακθηβνιία γη‟ απηή 

ηε ζύλδεζε. Σν όλνκα Romanus πνπ ζηα 

ειιεληθά απνδίδεηαη σο „Ρσκαλόο‟, ζηα 

ιαηηληθά ζεκαίλεη επίζεο „Ρσκαίνο‟. Δίλαη, 

δειαδή, εθηόο από ην όλνκα ηνπ αγίνπ θαη 

εζληθό όλνκα.  

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ν Ρσκαλόο 

θαηαδηθάδεη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο παγαλη-

ζηηθήο ζξεζθείαο ηεο Ρώκεο θαη ππεξαζπίδεηαη 

ηε ρξηζηηαληθή πίζηε. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ 

Ρσκαλνύ ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζηελ πόιε 

ηεο Ρώκεο εύινγα δελ ππάξρνπλ ζηηο 

αγηνινγηθέο πεγέο πνπ καο έρνπλ ζσζεί γηα ηνλ 

Ρσκαλό. Όκσο ε επίζεζε ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

πξαθηηθέο ησλ εζληθώλ ηεο Ρώκεο θαη ε 

ππεξάζπηζε ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο εθθξάδεη 

ην όξακα ηεο ξσκατθήο ρξηζηηαληθήο ηαπηόηε-

ηαο, κηαο λέαο ξσκατθήο ηαπηόηεηαο, ηελ νπνία 

ν Πξνπδέληηνο πξνσζεί ζην έξγν ηνπ. Ζ ελ 

ιόγσ ηαπηόηεηα ζπλδπάδεη ξσκατθά (Romani-

tas) θαη ρξηζηηαληθά ζηνηρεία (Christianitas). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζπγθξνηείηαη από ηνλ 

ζπγθεξαζκό κεηαμύ ηεο παξαδνζηαθήο απηό-

θξαηνξηθήο ηδενινγίαο ηεο Ρώκεο κε ηε 

ρξηζηηαληθή πίζηε. Απηό ζηελ νπζία ζπληζηά 

κηα λέα αλαζεσξεκέλε κνξθή ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξηθήο ηδενινγίαο, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο, θάπνηα ζηνηρεία ηεο πάιαη πνηέ 

ηδενινγίαο απνξξίπηνληαη θαη θάπνηα άιια 
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δηαηεξνύληαη ή πξνζαξκόδνληαη.
18

  Έηζη, αθε-

λόο, ε λέα ξσκατθή ηδενινγία, πνπ πξνθξίλεηαη 

ζην έξγν ηνπ Πξνπδέληηνπ, απνξξίπηεη ηελ 

παγαληζηηθή ζξεζθεία. Αθεηέξνπ, όκσο, δελ 

απνπνηείηαη ηηο επεθηαηηθέο ηάζεηο ηνπ παξει-

ζόληνο αιιά ηηο εληάζζεη ζην πιαίζην ελόο 

ζετθνύ ζρεδίνπ.
19

 Όιεο νη πεξηνρέο πνπ είραλ 

θαηαθηεζεί από ηνπο Ρσκαίνπο κπνξνύλ ηώξα 

πηα λα αζπαζηνύλ ηε ρξηζηηαληθή πίζηε.
20

 

Γίλεηαη, ινηπόλ, θαλεξό όηη ε ξσκατθή 

απηνθξαηνξία θαη νη επεθηαηηθέο ηεο ηάζεηο 

απνδεηθλύνληαη αξσγνί ζηε δηάδνζε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ην 

παξειζόλ, ε λέα ξσκατθή ηδενινγία κεηά ηελ 

έιεπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ δελ αθνξά ηηο 

εδαθηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ παξόληνο θόζκνπ 

αιιά ην επέθεηλα, ην λα νδεγήζεη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο απηνθξαηνξίαο ζηε ζσηεξία 

ηνπο κέζα από ηε ρξηζηηαληθή πίζηε.
21

       

Ζ πξνώζεζε ηεο ξσκατθήο ρξηζηηαληθήο 

ηαπηόηεηαο πνπ είλαη θνξέαο απηήο ηεο λέαο 

ξσκατθήο ηδενινγίαο εύινγα δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζε πνηήκαηα ηνπ Πξνπδέληηνπ 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε Ρώκε, όπσο 

ηα δύν βηβιία ηνπ Contra Orationem Symmachi 

                                                           
18

 Γηα ηε ξσκατθή ηδενινγία (βι. Romidee θαη 

Romideologie ζηελ πινύζηα γεξκαλόθσλε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα) θαη ηε ξσκατθή ρξηζηηαληθή 

ηαπηόηεηα ζην έξγν ηνπ Πξνπδέληηνπ, βι. Pietsch 

(2001), Mastrangelo (2008: passim), Pollmann (2011), 

Kuhlmann (2012) θαη Krollpfeifer (2017). Γηα κηα 

ζύληνκε επηζθόπεζε ηεο κέρξη ηώξα έξεπλαο κε έκθαζε 

ζηε γεξκαλόθσλε βηβιηνγξαθία, βι. Krollpfeifer (2017: 

17-21). 
19

 C. Symm. 1.287-290: felices, si cuncta Deo prospera 

Christo/ principe disposita scissent, qui currere regna/ 

certis ducta modis Romanorumque triumphos/ crescere 

et inpletis voluit se infundere saeclis.  
20

 C. Symm. 2.586-592: discordes linguis populos et 

dissona cultu/ regna volens sociare Deus subiungier uni/ 

imperio, quidquid tractabile moribus esset,/ concordique 

iugo retinacula mollia ferre/ constituit, quo corda 

hominum coniuncta teneret/ religionis amor; nec enim fit 

copula Christo/ digna, nisi inplicitas societ mens unica 

gentes, 619-622: hoc actum est tantis successibus atque 

triumphis/ Romani imperii: Christo iam tunc venienti,/ 

crede, parata via est, quam dudum publica nostrae/ 

pacis amicitia struxit moderamine Romae. 
21

 Βι. ηδηαίηεξα Pietsch (2001). 

θαη ην Peristephanon 2, o ύκλνο ζηνλ άγην 

Λαπξέληην. ηα δύν βηβιία ηνπ Contra 

Orationem Symmachi, ν Πξνπδέληηνο αληη-

θξνύεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πκκάρνπ γηα ηελ 

επαλαθνξά ηνπ βσκνύ ηεο ζεάο Victoria ζηε 

ξσκατθή ζύγθιεην. ην Peristephanon 2, ν 

Πξνπδέληηνο πεξηγξάθεη ην καξηύξην ελόο 

αγίνπ πνπ καξηύξεζε ζηε Ρώκε. Κάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα από ην Periste-

phanon 2 θαη ην Contra Orationem Symmachi 

ζα καο βνεζήζνπλ λα θσηίζνπκε ηε ξσκατθή 

ρξηζηηαληθή ηαπηόηεηα αιιά θαη λα δνύκε πώο 

ε λέα ξσκατθή ηδενινγία πνπ πξνσζεί ν 

Πξνπδέληηνο απνηππώλεηαη ζηνλ Ύμνο στον 

Ρωμανό: 
 

o Christe, nomen unicum, 
… 

qui sceptra Romae in vertice  

rerum locasti, sanciens 

mundum Quirinali togae 

servire et armis cedere, 

ut discrepantum gentium 

mores et observantiam  

linguasque et ingenia et sacra 

unis domares legibus.  

en omne sub regnum Remi  

mortale concessit genus, 

idem loquuntur dissoni 

ritus, id ipsum sentiunt.  

hoc destinatum quo magis 

ius Christiani nominis,  

quodcumque terrarum iacet,  

uno inligaret vinculo. 

da, Christe, Romanis tuis 

sit Christiana ut civitas, 

per quam dedisti ut ceteris 

mens una sacrorum foret. 

confoederantur omnia  

hinc inde membra in symbolum. 
… 

fiat fidelis Romulus, 

et ipse iam credat Numa. 
 

Peristephanon 2.413, 417-438, 443-444  
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Ω Χξηζηέ, όλνκα κνλαδηθό, 
… 

πνπ ηα ζθήπηξα ηεο Ρώκεο ζηελ θνξπθή 

ησλ πάλησλ απίζσζεο, νξίδνληαο 

λα ππνηαρζεί ν θόζκνο ζηελ ηήβελλν 

ηνπ Κπξίλνπ θαη λα ππνρσξήζεη ζηα όπια ηνπ, 

ώζηε θάησ απ‟ ηνλ ίδην λόκν λα ζέζεηο 

ηα ήζε θαη ηελ ηήξεζή ηνπο 

θαη ηηο γιώζζεο θαη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηηο 

ιαηξείεο 

δηαθνξεηηθώλ εζλώλ. 

Να! Όιν ην ζλεηό γέλνο 

ζηελ εμνπζία ηνπ Ρέκνπ ππαθνύεη, 

ζπλήζεηεο (θάπνηε) αζύκθσλεο είλαη (πηα)  

ζηελ έθθξαζε ην ίδην, ζηελ αίζζεζε ην ίδην. 

Απηό έρεη πξνθαζνξηζηεί, γηα λα κπνξέζεη 

πην απνηειεζκαηηθά ν λόκνο 

ηνπ ρξηζηηαληθνύ νλόκαηνο κ‟ έλα δεζκό 

λα ζπλελώζεη νπνηαδήπνηε ρώξα. 

Γώξηζε, Χξηζηέ, ζηνπο Ρσκαίνπο ζνπ 

λα είλαη ε πνιηηεία ηνπο ρξηζηηαληθή, 

κέζα από ηελ νπνία έρεηο δσξίζεη θαη ζηνπο 

ππόινηπνπο 

λα ππάξμεη νκνθσλία ζηελ πίζηε. 

Απ‟ άθξε ζ‟ άθξε ελώλνληαη όια 

ηα κέιε ζε έλα ζύκβνιν. 
… 

αο γίλεη ν Ρσκύινο πηζηόο 

θη ν ίδηνο ν Ννπκάο ηώξα αο πηζηέςεη. 
 

 ηελ πξνζεπρή ηνπ ζηνλ Χξηζηό, ν 

άγηνο Λαπξέληηνο παξαθαιεί ώζηε ε Ρώκε λα 

εθρξηζηηαληζηεί. Δδώ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

όηη πξόθεηηαη γηα κηα εθ ησλ πζηέξσλ 

πξνθεηεία εθόζνλ έλαο καδηθόο εθρξηζηηαλη-

ζκόο ησλ πνιηηώλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαην-

ξίαο πνπ γηα ηνλ Λαπξέληην ζηα κέζα ηνπ 3νπ 

αη. είλαη κηα επρή, γηα ηνλ Πξνπδέληην ζηα ηέιε 

ηνπ 4
νπ

 αη. είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα. Όιε ε 

απηνθξαηνξία ελώλεηαη (confoederantur) θάησ 

από ηελ ίδηα πίζηε θη απηό θαζίζηαηαη δπλαηό 

ιόγσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο Ρώκεο ζηηο πεξηνρέο 

πνπ έρεη πξνζαξηήζεη ζηελ απηνθξαηνξία. Ζ 

πξνζεπρή ηνπ Λαπξέληηνπ πξνζβιέπεη ζε κηα 

ελσκέλε απηνθξαηνξία κε θύξην ελνπνηεηηθό 

ζηνηρείν ηε ρξηζηηαληθή πίζηε. ηνπο δύν 

ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ απνζπάζκαηνο εθθξά-

δεηαη ε ειπίδα νη δύν ήξσεο πνπ δηαδξακά-

ηηζαλ, ζύκθσλα κε ηε ξσκατθή κπζνινγία, ην 

ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζηελ ίδξπζε θαη κεηέπεη-

ηα δηακόξθσζε ησλ ζεζκώλ ηεο Ρώκεο, ν 

Ρσκύινο θαη ν Ννπκάο Πνκπίιηνο, λα ζηξα-

θνύλ ζην ρξηζηηαληζκό. Με ηνλ εθρξηζηηαληζκό 

ηεο Ρώκεο, ν Πξνπδέληηνο δελ πξνζβιέπεη 

ζηελ άξλεζε ηνπ παξειζόληνο ηεο ή ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ, αιιά πξνρσξά ζε κηα 

επαλνεκαηνδόηεζε απηνύ ηνπ παξειζόληνο. 

Δπεηδή ε Ρώκε έρεη θηάζεη ζην ζεκείν πνπ 

είλαη ηώξα, επεηδή έρεη ηόζεο πνιιέο πεξηνρέο 

ππό ηελ θπξηαξρία ηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηε-

ζεί σο κέζν γηα ηε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ 

ζε όιε ηελ απηνθξαηνξία, ν νπνίνο ζηε 

ζπλέρεηα ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζπλεθηηθό 

ζηνηρείν ηεο.  

ε αληίζεζε κε ηα πνηήκαηα ηνπ 

Πξνπδέληηνπ γηα ηνπο κάξηπξεο πνπ άπηνληαη 

ελόο όρη θαη ηόζν καθξηλνύ παξειζόληνο –ην 

νπνίν παξ‟ όια απηά έρεη ήδε ιάβεη ζξπιηθέο 

δηαζηάζεηο– ζηα δύν βηβιία ηνπ Contra 

Orationem Symmachi ν Πξνπδέληηνο αλαθέξε-

ηαη ζηελ πξόζθαηε ή θαη ζύγρξνλε ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. ην πξώην από ηα δύν βηβιία 

απνδίδεη ηνλ εθρξηζηηαληζκό ηεο Ρώκεο ζηνλ 

απηνθξάηνξα Θενδόζην, ελώ ζην δεύηεξν 

ζηνπο γηνπο ηνπ, Ολώξην θαη Αξθάδην (C. 

Symm. 2.678-680). ηνπο ζηίρνπο 649-772 ηνπ 

δεύηεξνπ βηβιίνπ, ν Πξνπδέληηνο πξνζσπνπνη-

εί ηε Ρώκε, ε νπνία απεπζύλεη έλαλ ιόγν ζηνπο 

γηνπο ηνπ Θενδόζηνπ. Αλάκεζα ζηα ιόγηα ηεο 

Ρώκεο αλαθέξνληαη θαη ηα εμήο: 
 

viva tibi, princeps, debetur gloria, vivum  

virtutis pretium decus inmortale secuto.   

regnator mundi Christo sociabere in aevum, 

quo ductore meum trahis ad caelestia regnum.  

Contra Orationem Symmachi 2.756-759
22

 

                                                           
22

 Ο απηνθξάηνξαο ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη εδώ ε Ρώκε 

ζα πξέπεη λα είλαη ν Ολώξηνο. Βι. Gnilka (2017: 379).   
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Εσληαλή δόμα νθείιεηαη ζ‟ εζέλα, 

Αύγνπζηε, δσληαλή αληακνηβή αξεηήο 

ζνπ πξέπεη, αθνύ αθνινύζεζεο ην αζάλαην  

θιένο. Ωο απηνθξάησξ ηνπ θόζκνπ ζα 

είζαη ζηνλ αηώλα ηνλ άπαληα ζύληξνθνο ηνπ 

Χξηζηνύ, κε ηνλ νπνίν 

κπξνζηάξε νδεγείο ηελ απηνθξαηνξία κνπ 

ζηνλ νπξαλό. 

 

ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο, κέζα από ηνλ 

έπαηλν ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο Ρώκεο δηαθαί-

λεηαη ε πην νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ απηνθξά-

ηνξα, ην θαηόξζσκα γηα ην νπνίν ηνπ νθείιεηαη 

ε πην ζεκαληηθή αληακνηβή. Απηό είλαη ην όηη 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ Χξηζηνύ νδεγεί ηελ 

απηνθξαηνξία ζηε ζσηεξία. Με άιια ιόγηα, ε 

Ρώκε επαηλεί ηνλ απηνθξάηνξα γηα ηνλ 

εθρξηζηηαληζκό ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ ζεκαζία 

απηήο ηεο ελέξγεηαο έγθεηηαη ζην όηη νη πνιίηεο 

ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ππό ηελ εγεζία 

ηνπ απηνθξάηνξα (regnator mundi) ζα 

αζπαζηνύλ ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θη έηζη ζα 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βξνπλ ζσηεξία ζηε 

κεηέπεηηα δσή (ad caelestia). ην απόζπαζκα 

απηό, όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, γίλεηαη 

θαλεξό όηη, ζηα πιαίζηα ηεο λέαο ξσκατθήο 

ηδενινγίαο πνπ πξνβάιιεηαη ζην έξγν ηνπ 

Πξνπδέληηνπ, πξνηεξαηόηεηα δίδεηαη ζην 

επέθεηλα, ζηελ εζραηνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο, θαη όρη ζηε ξσκατθή απηνθξα-

ηνξία ζηελ παξνύζα δσή. Σαπηόρξνλα, κέζα 

από ηα ιόγηα ηεο Ρώκεο ζθηαγξαθείηαη ην 

πνξηξαίην ελόο ηδαληθνύ Ρσκαίνπ εγέηε πνπ 

αζπάδεηαη ηε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ην ίδην 

επηζπκεί γηα ηνπο ππνηειείο ηνπ. 

Έρνληαο δεη θάπνηα ελδεηθηηθά θείκελα 

από έξγα ηνπ Πξνπδέληηνπ ζηα νπνία θαηά 

θύξην ιόγν πξνσζείηαη ε ξσκατθή ρξηζηηαληθή 

ηαπηόηεηα θαη ε λέα ξσκατθή ηδενινγία, 

κπνξνύκε λα επηζηξέςνπκε ζηνλ Ύμνο στον 

Ρωμανό πξνθεηκέλνπ λα αληρλεύζνπκε ην θαηά 

πόζν θαη γηα πνηνλ ιόγν ε ζπγθεθξηκέλε 

ηαπηόηεηα θαη ε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία έρνπλ 

αθήζεη ην απνηύπσκά ηνπο. Μέρξη ζηηγκήο, 

έρνπκε δώζεη έκθαζε ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ν Πξνπδέληηνο ηξνπνπνηεί βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ρσκαλνύ, δειαδή 

ηελ απνπζία αλαθνξάο ζηελ Αληηόρεηα θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηεηξηκκέλσλ επηρεηξεκάησλ από 

ηελ απνινγεηηθή παξάδνζε, ηα νπνία δηακνξ-

θώλνπλ ηελ εληύπσζε όηη ην καξηύξην ηνπ 

αγίνπ δηεμάγεηαη ζηε Ρώκε. Ζ κειέηε ηνπ 

ξόινπ ηεο ξσκατθήο ρξηζηηαληθήο ηαπηόηεηαο 

θαη ηεο λέαο ξσκατθήο ηδενινγίαο ζα καο 

ππνδείμεη ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ν 

Πξνπδέληηνο έρεη πξνρσξήζεη ζε απηέο ηηο 

αιιαγέο.        

ην Perist. 10, o Ρσκαλόο, κε θόλην ηε 

Ρώκε, θαηαθέξεηαη ελάληηα ζηηο παγαληζηηθέο 

πξαθηηθέο ηεο Ρώκεο θαη ππεξαζπίδεηαη ηε 

ρξηζηηαληθή πίζηε. Με άιια ιόγηα, ε ζηάζε 

ηνπ Ρσκαλνύ ζπλνςίδεη ηε ξσκατθή ρξηζηηαλη-

θή ηαπηόηεηα (Romanitas θαη Christianitas). 

ην θείκελν, ν Ρσκαλόο παξνπζηάδεηαη σο 

έλαο ήξσαο επηθώλ δηαζηάζεσλ (heros acris 

excellentiae, Perist. 10.52: „έλαο ήξσαο πςί-

ζηεο ππεξνρήο‟). ηελ πόιε όπνπ δηαδξακαηί-

δεηαη ην καξηύξην ηνπ Ρσκαλνύ, ε νπνία όζνη 

είλαη νηθείνη κε ην καξηύξην μέξνπλ όηη είλαη ε 

Αληηόρεηα αιιά ζην θείκελν ηνπ Πξνπδέληηνπ 

δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε όηη είλαη ε Ρώκε, ε 

ρξηζηηαληθή πίζηε παξνπζηάδεηαη σο έλα 

ζηνηρείν πνπ, όπσο είδακε θαη ζην Perist. 2, 

ελώλεη ηνλ ιαό ηεο πόιεο. ην πνίεκα 

δηαβάδνπκε όηη „νκνλνεί θάησ από έλα πλεύκα 

ην πνίκλην ησλ ρξηζηηαλώλ‟ (conspirat uno 

foederatus spiritu/ grex Christianus, Perist. 

10.56-57). Ο Ρσκαλόο αλαιακβάλεη εγεηηθό 

ξόιν ζηελ πόιε όπνπ ζα ιάβεη ρώξα ην 

καξηύξηό ηνπ (plebis rebellis esse Romanum 

ducem, Perist. 10.62: „ν Ρσκαλόο είλαη ν 

εγέηεο ηνπ μεζεθσκέλνπ πιήζνπο‟). Οη 

ρξηζηηαλνί πνιίηεο ηεο πόιεο ελώλνληαη ππό 

ηελ αηγίδα ηνπ Ρσκαλνύ ζε έλα ζθεληθό πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ πόιε ηεο Ρώκεο. Ζ παξνπ-
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ζίαζε ηνπ Ρσκαλνύ ζπλάδεη κε ηελ απεηθόληζε 

ελόο ηδαληθνύ Ρσκαίνπ εγέηε, ν νπνίνο, όπσο 

είδακε ζην παξαπάλσ απόζπαζκα από ην C. 

Symm. 2, πξνζβιέπεη θαη επηδηώθεη ηε ζηξνθή 

ησλ πνιηηώλ πνπ έρεη ππό ηελ εγεζία ηνπ ζηνλ 

ρξηζηηαληζκό.       

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ζε 

πνηήκαηα άκεζα ζρεηηδόκελα κε ηε Ρώκε, 

όπσο ηα δύν βηβιία ηνπ Contra Orationem 

Symmachi θαη ην Peristephanon 2, είλαη δηθαη-

νινγεκέλν ην έθδειν ελδηαθέξνλ ηνπ Πξνπδέ-

ληηνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ξσκατθήο ρξηζηηα-

ληθήο ηαπηόηεηαο. Αληίζεηα, ζηνλ Ύμνο στον 

Ρωμανό, νη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ 

πόιε ηεο Ρώκεο, ζπκβαηέο κελ κε ηε δηάδνζε 

ηεο λέαο ξσκατθήο ηδενινγίαο ζην έξγν ηνπ 

Πξνπδέληηνπ, κνηάδνπλ αζύκβαηεο ζηνλ ιόγν 

ελόο αγίνπ από ηελ Καηζάξεηα πνπ καξηύξεζε 

ζηελ Αληηόρεηα. Ζ αλνηθείσζε ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ Ρσκαλνύ από ην γλσζηό ηεο πεξηβάιινλ 

έρεη σο ζηόρν λα κεηαηξέςεη ηελ ηζηνξία απηή 

ζε κέζν δηάδνζεο ηεο ξσκατθήο ρξηζηηαληθήο 

ηαπηόηεηαο θαη ηνπ κνληέινπ ηνπ ηδαληθνύ 

εγέηε πνπ θέξεη θαη ππνζηεξίδεη ηε λέα 

ξσκατθή ηδενινγία. Απηή ε „κεηακόξθσζε‟ 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ αγίνπ δηεπθνιύλεηαη από ηε 

ζεκαζία ηνπ νλόκαηνο ηνπ πξσηαγσληζηή. Ο 

Ρσκαλόο, πνπ, όπσο είδακε, ην όλνκά ηνπ ζηα 

ιαηηληθά ζεκαίλεη „Ρσκαίνο‟, αληηπξνζσπεύεη 

ηνλ ηδαληθό Ρσκαίν εγέηε, πνπ ζηνρεύεη ζηελ 

εμαθάληζε ηεο παγαληζηηθήο ζξεζθείαο ζηε 

Ρώκε θαη ηε ζηξνθή ηεο ηειεπηαίαο ζηνλ 

ρξηζηηαληζκό. Από κάξηπξαο ηεο Αληηόρεηαο, ν 

Ρσκαλόο γίλεηαη έλαο εγέηεο – ππέξκαρνο ηεο 

ξσκατθήο ρξηζηηαληθήο ηαπηόηεηαο. Με άιια 

ιόγηα, ν Πξνπδέληηνο αιιάδεη νπζηαζηηθά ηελ 

ηζηνξία ηνπ Ρσκαλνύ ώζηε λα ηνλ ρξεζηκνπνη-

ήζεη σο όρεκα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πνιηηηθν-

ζξεζθεπηηθήο ηνπ ηδενινγίαο.
23

   

 

                                                           
23

 Πξβ. Mastrangelo (2008: 2-3): „…, for Prudentius, 

poetry is just as much a political as a religious vehicle. It 

expresses the imperial dimension of Roman Christian 

identity.‟  

ςμπεπάζμαηα 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν Ύμνος στον Ρωμανό 

ηνπ Πξνπδέληηνπ, εμ όζσλ κπνξνύκε λα 

γλσξίδνπκε από ηηο πεγέο πνπ καο έρνπλ ζσζεί 

ζρεηηθά κε ηνλ ελ ιόγσ κάξηπξα, απνηειεί έλα 

παξάδεηγκα νπζηαζηηθήο παξέθθιηζεο από ηηο 

αγηνινγηθέο πεγέο. Ζ ηζηνξία ηνπ καξηπξίνπ 

ηνπ αγίνπ έρεη θαηαγξαθεί ζε κηα πιεηάδα 

θεηκέλσλ. Λεθηηθέο θαη ζεκαηηθέο νκνηόηεηεο 

ζπλεγνξνύλ ζην όηη Πξνπδέληηνο αθνινπζεί 

βήκα βήκα ηελ ηζηνξία ηνπ Ρσκαλνύ, όπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζηα αλώλπκα ιαηηληθά 

καξηύξηα. Όκσο ν Πξνπδέληηνο ηξνπνπνηεί ηηο 

πεγέο παξνπζηάδνληαο κηα πνιύ δηαθνξεηηθή 

εθδνρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ρσκαλνύ. Γελ 

αλαθέξεη όηη ην καξηύξην ηνπ αγίνπ ιακβάλεη 

ρώξα ζηελ Αληηόρεηα θαη εκπινπηίδεη ηνλ ιόγν 

ηνπ Ρσκαλνύ κε επηρεηξήκαηα από ηελ 

απνινγεηηθή παξάδνζε ηα νπνία δεκηνπξγνύλ 

ηελ εληύπσζε όηη ην καξηύξην ηνπ αγίνπ 

δηεμάγεηαη ζηε Ρώκε. Ο Πξνπδέληηνο 

εθξσκαΐδεη ηελ ηζηνξία ηνπ καξηπξίνπ ηνπ 

Ρσκαλνύ, πξάγκα ην νπνίν δηεπθνιύλεηαη 

δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ νλόκαηνο ηνπ 

αγίνπ („Ρσκαίνο‟). Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν 

Πξνπδέληηνο πξνβαίλεη ζε απηέο ηηο αιιαγέο 

είλαη γηα λα πξνσζήζεη κηα ηαπηόηεηα πνπ 

είλαη θνξέαο κηαο λέαο πνιηηηθό-ζξεζθεπηηθήο 

ηδενινγίαο, ε νπνία ζπγθεξάδεη ξσκατθά θαη  

ρξηζηηαληθά ζηνηρεία. Έηζη, από κάξηπξαο ηνπ 

δησγκνύ ηνπ Γηνθιεηηαλνύ ζηελ Αληηόρεηα ν 

Ρσκαλόο κεηακνξθώλεηαη ζε έλαλ Ρσκαίν 

ηαγό πνπ ππεξακύλεηαη ηεο ξσκατθήο 

ρξηζηηαληθήο ηαπηόηεηαο, κηαο ηαπηόηεηαο πνπ 

δηαδξακαηίδεη θνκβηθό ξόιν ζην έξγν ηνπ 

Πξνπδέληηνπ.       
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