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Σν ρεηξόγξαθν ηνπ Ισάλλε θπιίηδε Σύνοψις Ιστοριών, πνπ θπιάζζεηαη ζηελ Δζληθή
Βηβιηνζήθε ηεο Ιζπαλίαο ζηε Μαδξίηε, απνηειεί ηελ πην θηιόδνμε ηζηνξία πνπ ζπληάρζεθε
ζηε Μεζόγεην κεηαμύ ηεο Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο θαη ηεο θαηάιεςεο ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο ηαπξνθόξνπο (1204). Οη 574 παξαζηάζεηο πνπ ην θνζκνύλ
παξέρνπλ πινύζηεο ζθελέο από ηελ θνηλσληθή, απηνθξαηνξηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηεο
Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Δίλαη όκσο απηέο νη απαηειέο θαη ζπλαξπαζηηθέο εηθόλεο ηνπ
Βπδαληίνπ πξαγκαηηθέο εηθόλεο ηνπ Βπδαληίνπ;
Σν 2003 ζηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή, πνπ εθπνλήζεθε ζην παλεπηζηήκην Yale, ππνζηήξημα όηη
ην ελ ιόγσ ρεηξόγξαθν δεκηνπξγήζεθε ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά ηεο ηθειίαο Ρνγήξνπ Β´
γύξσ ζηα 1148. ην βηβιίν κνπ κε ηίηιν Reimagining the Past: Framing History and Claiming
Empire on the Edges of Byzantium, πνπ νινθιεξώζεθε πξόζθαηα, ζπγθξίλσ ην ρεηξόγξαθν ηεο
Μαδξίηεο κε ην εηθνλνγξαθεκέλν βνπιγαξηθό ρεηξόγξαθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαλαζζή.
Τπνζηεξίδσ όηη ε εηθνλνγξαθεκέλε αθήγεζε ηνπ θπιίηδε αιινηώλεη ηε βπδαληηλή ηζηνξία κε
ηξόπν πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο ηθειίαο: αλαηξέπνληαο, δειαδή, ηελ
απηνθξαηνξηθή ηδενινγία ηνπ Βπδαληίνπ, αγλνώληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο Οξζνδνμίαο θαη
απνξξίπηνληαο ηε ζεόζηαιηε εύλνηα θαη ηελ πνιηηηθή ππεξνρή ηνπ.
Σελ πεξίνδν ηεο Β´ ηαπξνθνξίαο (1147-1148), ν Ρνγήξνο Β´ πξνζέβαιε ηε δηηηή
ππεξνρή ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο σο θέληξν ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ηόζν κε ιόγηα όζν
θαη κε πξάμεηο. Η άλνδνο πνιιαπιώλ θέληξσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην σο απνηέιεζκα ησλ
ηαπξνθνξηώλ είρε βαζηέο ζπλέπεηεο γηα νιόθιεξε ηελ πεξηνρή. Ο Ρνγήξνο Β´ πξνζπάζεζε λα
επσθειεζεί από ηελ πεξηπέηεηα ησλ ηαπξνθνξηώλ: ε κεηέξα ηνπ παληξεύηεθε ην βαζηιηά ηεο
Ιεξνπζαιήκ κε ηελ ειπίδα λα δηαζθαιίζεη ην βαζηιηθό ηίηιν ηνπ γηνπ ηεο, ελώ ν ίδηνο θαηόξζσζε
λα απνκαθξύλεη από ηε ηθειία ηα ζηξαηεύκαηα ηεο Β´ ηαπξνθνξίαο. Ο θπξίαξρνο ηεο ηθειίαο
είδε ην εγρείξεκα σο επθαηξία (όπσο ζπρλά παξνπζηάδεηαη αθόκα ζηε ζύγρξνλε ηζηνξηθή
ζεώξεζε ησλ ηαπξνθνξηώλ) θαη όρη σο ηξαγσδία, όπσο εμειίρζεθε γηα ηε Βπδαληηλή
Απηνθξαηνξία.
Σν ρεηξόγξαθν ηνπ θπιίηδε ηεο Μαδξίηεο είλαη πξντόλ απηνύ ηνπ πεξηβάιινληνο
πξόζκεημεο, ζηξαηησηηθώλ ζπγθξνύζεσλ, κεηαλαζηεύζεσλ θαη κπζνπιαζίαο. Η ηθειία όρη κόλν
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ελεπιάθε ζε δηάινγν κε ην βπδαληηλό παξειζόλ, αιιά θαη ζπλδέζεθε κε ην Βπδάληην ιόγσ ηεο ελ
δπλάκεη εκπινθήο ηεο κε ηελ Απηνθξαηνξία, δειαδή κε ηα ζύκβνιά ηεο, ηνπο κεραληζκνύο
επίδεημεο δύλακεο θαη κε ηηο επηθνηλσληαθέο ηαθηηθέο πξνο ηνπο ππεθόνπο θαη ηνπο αληηπάινπο
ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνρώξεζε ζε ζπγθεθξηκέλν δηάινγν κε έλα θαληαζηηθό Βπδάληην.
Γηα ηνλ Ρνγήξν Β´ ε απηνθξαηνξηθή πξσηεύνπζα θαη νη απηνθξάηνξεο έγηλαλ νη
ζπλαξπαζηηθνί θαη ζπρλά απσζεηηθνί Άιινη.
Σν θύξην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο κνπ νκηιίαο είλαη ε εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο ζην ρεηξόγξαθν απηό. Η Βαζηιεύνπζα αληηκεησπίδεηαη κε ακθηζπκία
σο ζέζε κε εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία. Δζηηάδνληαο ζηα δηάζεκα
νξόζεκα ηεο πόιεο, θαη εηδηθόηεξα ζηελ Αγία νθία θαη ζηα γεηηνληθά ηεο απηνθξαηνξηθά
κλεκεία, πηζηεύσ όηη ζθόπηκα παξνπζηάδεη δηα κέζνπ ηεο εηθνλνγξαθίαο θαη ηεο αθήγεζεο
κηα ππνηηκεκέλε Κσλζηαληηλνύπνιε.
Η εηθνλνγξαθηθή αθήγεζε ηνπ ρεηξνγξάθνπ ηεο Μαδξίηεο πξνάγεη έλαλ πνιύπινθν
θαη πνιπεπίπεδν δηάινγν κε ηα θέληξα εμνπζίαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Απαιείθεηαη ε
ππεξνρή ηεο Αγίαο νθίαο, ελώ ηαπηόρξνλα εληζρύνληαη νη αλαθηνξηθέο ζθελέο πνπ
ππνδειώλνπλ απηνθξαηνξηθή παξαθκή θαη θαηαζηξνθηθά γεγνλόηα. Ιεξνί απηνθξαηνξηθνί
ρώξνη παξνπζηάδνληαη σο ζεκαληηθά ζθεληθά γηα απιηθέο δνινπινθίεο θαη δνινθνλίεο θαη
όρη σο ζπνπδαίνη ηόπνη γηα ηελ πξνβνιή θαη επηβεβαίσζε ηεο δύλακεο ηνπ απηνθξάηνξα.
Γεκηνπξγώληαο κία ελαιιαθηηθή αθεγεκαηηθή ρξήζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, νη εηθόλεο
απηέο απνξξίπηνπλ, κέζσ ηεο αθήγεζεο, ηελ εδξαησκέλε από ηε βπδαληηλή ξεηνξηθή
ππεξνρή ηεο πόιεο.
Σα πην πξνζεγκέλα αξρηηεθηνληθά ζθεληθά ζηελ εηθνλνγξαθηθή αθήγεζε απνθαιύπηνπλ
έλα δπλακηθό δηάινγν ηόζν κε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε όζν θαη κε ηνλ θόζκν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ
θπιίηδε. Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ θέληξσλ εμνπζίαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε αλαζθεπάδνπλ ηε
ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Αληί λα παξνπζηάδνληαη σο ‘πεξίθεκνη ρώξνη’ ηεο Απηνθξαηνξίαο, ηα
κλεκεία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ιεηηνπξγνύλ σο απινί ‘αθεγεκαηηθνί ρώξνη’, σο ιεπηνκεξή
δειαδή ζθεληθά γηα έλα «ζπγγξαθηθό κνληέιν ηνπ ηη, πώο, πόηε, γηαηί θαη ζε πνηνλ ζπλέβε θάηη
θαηά ην παξειζόλ». Γεδνκέλνπ όηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζθελέο ζην ρεηξόγξαθν είλαη
γεληθέο θαη όρη ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλεο, νη πην ιεπηνκεξείο ζπλζέζεηο πξέπεη λα
αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ έζεζαλ ν ζρεδηαζηήο θαη ν παξαγγειηνδόρνο.
Οη αλαπαξαζηάζεηο κεγαινπξεπώλ αξρηηεθηνλεκάησλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εληζρύζνπλ
ηε βπδαληηλή άπνςε πεξί απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο, απιά παξαιείπνληαη –ζπρλά κε εκθαλή
ηξόπν– από ηελ εηθνλνγξαθηθή αθήγεζε. Γηα παξάδεηγκα, νύηε ε εθηελήο θαη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή ηεο απηνθξαηνξηθήο γελλαηνδσξίαο ηνπ Βαζηιείνπ Α´ ηνπ Μαθεδόλα πξνο ηελ
πξσηεύνπζα, αιιά νύηε ν ζξίακβνο ηεο Οξζνδνμίαο, έρνπλ αθήζεη θάπνην ίρλνο ζηελ εηθαζηηθή
πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ.
Ωζηόζν, ηα κλεκεία πνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλα κε δξακαηηθέο αλαηξνπέο ηεο ηύρεο
ηνπ απηνθξάηνξα παίδνπλ πνιύ κεγαιύηεξν ξόιν ζηελ εηθαζηηθή αθήγεζε. ε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο νη ιεθηηθέο πεξηγξαθέο κεηαθξάζηεθαλ ζε ζπλεθηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο
απεηθνλίζεηο. Οη ρώξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ην Μέγα Παιάηηνλ ζηε δηάξθεηα ηεο
κεραλνξξαθίαο γηα ηε δνινθνληθή επίζεζε θαηά ηνπ απηνθξάηνξα Νηθεθόξνπ Β´ Φσθά, ην
αλάθηνξν ηνπ Βνπθνιένληνο σο ζθελή γηα ηελ πξνθεηεία ηεο πηώζεο ηνπ απηνθξάηνξα Μηραήι
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Β´ ηνπ Ραγθαβή θαη ηα απηνθξαηνξηθά ινπηξά σο ζθελή όπνπ δνινθνλήζεθε ν απηνθξάηνξαο
Ρσκαλόο Γ´ ν Αξγπξόο.
Οη παξαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα πην απηά παξαδείγκαηα ζπλεξγαζίαο θαη
ζπληνληζκνύ κεηαμύ ηνπ ζρεδηαζηή θαη ησλ θαιιηηερλώλ ηνπ ρεηξνγξάθνπ
αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ίδηα αθξηβώο ζύκβνια εμνπζίαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ελαληίνλ
ησλ νπνίσλ ν Ρνγήξνο B´ ζθελνζέηεζε ζπκβνιηθέο επηζέζεηο ην 1149. Τπνλνκεύνληαο –κε
ηνικεξό θαη ζεαηξηλίζηηθν ηξόπν– ηελ απηνθξαηνξηθή αμηνπξέπεηα ζε απηό ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ρώξν, ην εγρείξεκά ηνπ απνθαιύπηεη όηη νη ηθεινί είραλ πιήξσο θαηαλνήζεη
ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο νη Βπδαληηλνί ζθελνζεηνύζαλ θαη δηαηεξνύζαλ ηνλ
απηνθξαηνξηθό ηνπο ξόιν. θνπίκσο νη πην δνπιεκέλεο ζθελέο ηνπ ρεηξνγξάθνπ ζε
ζπλδπαζκό κε δηάθνξα αθεγεκαηηθά λήκαηα εληζρύνπλ έλα δηεζλέο αθήγεκα, ην νπνίν
ηνπνζεηεί ηνλ θόλν θαη ηε ξαδηνπξγία ζην θέληξν ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο. Καη απηό γηαηί
γηα ηνλ ζρεδηαζηή ηεο ελ ιόγσ εηθνλνγξαθηθήο αθήγεζεο, ε Κσλζηαληηλνύπνιε δελ
αληηπξνζώπεπε ηελ πεξίθεκε Βαζίιηζζα ησλ Πόιεσλ αιιά έλα κέξνο όπνπ δηεζηξακκέλεο
πξάμεηο δηαδξακαηίδνληαλ ζε (κεηαθνξηθά) ζθνηεηλέο θαη θπξηνιεθηηθά ζαλαηεθόξεο
γσληέο.
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