Ο ασηοκράηορας, ηο κεθάλι ηοσ, ε γσναίκα ηοσ και ο εραζηής ηες, ή πώς ηα
βσδανηινά εικονογραθεμένα τειρόγραθα μπορούν να ποσν κι άλλες ιζηορίες, πέρα
από ασηές ποσ διεγούνηαι….
ρόιην γηα ηε δηάιεμε“Reconfiguring Constantinople: Story Spaces and Storied
Imperial Places in the Madrid Skylitzes Manuscript” ηεο Elena Boeck

Αρηιιέαο Χαηδεθωλζηαληίλνπ

Όηαλ πξηλ από θαηξό έλαο βηβιηνπώιεο ηεο Ηππνθξάηνπο κνπ πξόηεηλε λα πάξσ κε
γελλαία έθπησζε ηε Σύνοψη Ιστοριών ηνπ Ησάλλε θπιίηδε ζηελ νκνηνγξαθηθή
έθδνζε ηεο «Μηιήηνπ», δέρηεθα ρσξίο δεύηεξε ζθέςε. Απηό ην βηβιίν, είπα κέζα
κνπ, ζα ελζνπζηάζεη ηνλ (κηθξό γην κνπ) Κσλζηαληίλν κε ηηο σξαίεο ηνπ κηληαηνύξεο
αιόγσλ, απηνθξαηόξσλ, θάζηξσλ θαη καρώλ πνπ πεξηέρεη. Καη γηα εκέλα όκσο ήηαλ
κηα θαιή αθνξκή, λα μεπεξάζσ ηνλ θόβν πνπ αλέθαζελ κνπ πξνμελνύζαλ απηά ηα
θείκελα κε ηελ ππθλή θπκαηηζηή, ζρεδόλ αθαηάιεπηε γξαθή. Έπξεπε λα πεξάζεη
έλαο θαη πιένλ ρξόλνο, κέρξη ηελ Σξίηε 8 Οθησβξίνπ 2013, γηα λα θαηαιάβσ όηη ην
νγθώδεο βηβιίν πνπ είρα αγνξάζεη ηόηε, έθξπβε πνιύ πεξηζζόηεξα.
Δθείλε ηελ εκέξα, νη παξεπξηζθόκελνη ζην Cotsen Hall ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο ,
αιιά θαη όζνη ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κέζσ δηαδηθηύνπ, είραλ ηελ ηύρε λα
παξαθνινπζήζνπλ κία εμαηξεηηθή δηάιεμε κε δύζθνιν νκνινγνπκέλσο ζέκα. Σν
αληηθείκελν ηεο δηάιεμεο ηεο Elena Boeck ήηαλ κία άιινπ είδνπο «αλάγλσζε» ηνπ
εηθνλνγξαθεκέλνπ ρεηξνγξάθνπ ηεο Σύνοψης Ιστοριών ηνπ Ησάλλε θπιίηδε (έξγν
ηνπ 1148). Ζ ππόζεζή ηεο ηνικεξή: ν θνβεξόο Ρνγήξνο Β´ ηεο ηθειίαο, παξαγγέιλεη
ην ζπγθεθξηκέλν ρεηξόγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη καύξε πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, πιήηηνληαο ην γόεηξό ηεο θαη ακθηζβεηώληαο ηελ
πξσηνθαζεδξία ηεο σο πλεπκαηηθήο θαη θνζκηθήο εμνπζίαο. Καη πώο ην πεηπραίλεη
απηό; Χξεζηκνπνηώληαο ηε δύλακε ηεο εηθόλαο. ηελ νπζία δειαδή δελ αιινηώλεη ην
πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ αιιά, όπνπ πξέπεη, ηνλίδεη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο θαη
απνζησπά ή κεηώλεη άιιεο. Καη πάληα απηά πνπ ππνγξακκίδνληαη είλαη ηα ζθνηεηλά
θαη απηά πνπ απνζησπώληαη είλαη ηα κεγαιεηώδε. Καη ην θάλεη ζθόπηκα, γλσξίδνληαο
όηη πξόθεηηαη γηα έλα «best seller» ηεο επνρήο ηνπ πνπ δηαβάδεηαη ζε Αλαηνιή θαη
θπξίσο ζε Γύζε. Πώο θαηαζθεπάδεηαη δειαδή έλαο αηκνζηαγήο ηύξαλλνο γηα ηελ
θνηλή γλώκε. Πόζν ζεκεξηλά κνηάδνπλ λα είλαη όια απηά!
Έηζη, θαληάζηεθα δηπιή θαη ηξίδηπιε ηελ έθπιεμε ησλ ηαπξνθόξσλ νη νπνίνη, 56
ρξόληα κεηά, έκπαηλαλ ζηε Βαζηιεύνπζα θαη αληίθξηδαλ ηελ απίζηεπηε εηθόλα
πινύηνπ θαη κεγαινπξέπεηαο, ηελ ηόζν δηαθνξεηηθή από απηή πνπ ην ρεηξόγξαθν ηνπ
Ρνγήξνπ ήζειε λα παξνπζηάζεη.

Εήιεςα πξαγκαηηθά ηελ άλεζε θαη ηελ ακεζόηεηα κε ηελ νπνία ε νκηιήηξηα κάο
θαζνδεγνύζε ζηα κνλνπάηηα απηήο ηεο θαινζηεκέλεο πξνπαγάλδαο. Γηα ιίγν γίλακε
όινη εηδηθνί ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ ρεηξνγξάθσλ θαη νη ιεπηνκέξεηεο πνπ καο
έδεηρλε «κηινύζαλ» πιένλ από κόλεο ηνπο:
«Δδώ, ε δηαβνιηθή απηνθξάηεηξα θέξλεη κε βάξθα ηνπο δνινθόλνπο ζηνλ
Βνπθνιένληα», δείηε ηε πνπ επίηεδεο ηε δσγξάθηζαλ ρσξίο ην ζηέκκα»
«Ο απηνθξάηνξαο ζηέθεηαη δίπια ζηνλ παηξηάξρε Πνιύεπθην αιιά είλαη πην κηθξόο
από απηόλ, πξέπεη λα ηαπεηλσζεί γηα ην έγθιεκά ηνπ»
«Δθεί, ε απηνθξάηεηξα νδεγείηαη εθηόο παιαηηνύ ζηελ εμνξία, πάιη επάλσ ζε κία
βάξθα, όπσο άξρηζαλ όια»
«Ζ Αγία νθία κε αλεκνδείθηε. Μα δελ είραλ αλεκνδείθηεο ζηελ Αλαηνιή! Ο
θαιιηηέρλεο δσγξαθίδεη ό,ηη γλσξίδεη ν ίδηνο, ρσξίο θαζνδήγεζε»
«Απηό πνπ ζάο κνηάδεη κε ηέληα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Μεγάιε ηνπ Χξηζηνύ
Δθθιεζία»
θαη πάεη ιέγνληαο.
Δύζηνρεο παξαηεξήζεηο, ρηνύκνξ, ζαλαηεθόξεο αηάθεο, όπσο απηή ηνπ ηίηινπ πνπ
«έθιεςα», θαη ελδηακέζσο κηθξέο αλαθνξέο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα εθείλεο ηεο
πεξηόδνπ, έηζη ηαηξηαζκέλα, πνπ όια καδί δελ άθελαλ θαλέλα πεξηζώξην
ακθηζβήηεζεο ησλ όζσλ έιεγε.
Κη όκσο, δελ ήηαλ ε ίδηα ε Elena Boeck πνπ επέιεμε αξρηθά απηό ην ζέκα. Ζ αγάπε
ηεο γηα ην ρεηξόγξαθν ηνπ θπιίηδε γελλήζεθε κέζα από ηελ παξόηξπλζε ησλ
δαζθάισλ ηεο ζην Yale όπσο ηεο θπξίαο Μαξίαο Γεσξγνπνύινπ, ζεκεξηλήο
δηεπζύληξηαο ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο. Πώο αιήζεηα κηιάο ζε έλα δηδαθηνξηθό
θνηηεηή πνπ «ςάρλεηαη» γηα ην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπ, έηζη ώζηε λα ηνλ
θάλεηο λα αγαπήζεη ηα βπδαληηλά ρεηξόγξαθα θαη ηνλ θόζκν ηνπο; Ίζσο αξθεί λα ηνπ
δείμεηο απιά ηα άινγα, ηνπο απηνθξάηνξεο, ηα θάζηξα θαη ηηο κάρεο, καζαίλνληαο ηνπ
λα «δηαβάδεη» απηόλ ηνλ θόζκν κε άιια κάηηα.
ΑΧΧ, Οθηώβξηνο 2013

Γεκνζηεύνπκε εδώ θαη ηε ζύλνςε ηεο δηάιεμεο γηα ηε ύλνςε ηνπ θπιίηδε, από ην
θπιιάδην ηεο Γελλαδείνπ.
Αλαδεηήζηε ηε βηληενζθνπεκέλε νκηιία, ζην site ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/digital-library/lecture-archive.

Ζ Elena N. Boeck (Ph.D., Yale) είλαη αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα
ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζην Παλεπηζηήκην DePaul θαη εηδηθεύεηαη
ζηηο Σέρλεο ζηνλ Μεζαησληθό Μεζνγεηαθό Κόζκν. Μόιηο
νινθιήξσζε έλα βηβιίν πνπ εξεπλά ηελ αύμεζε ησλ
εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηώλ ζηε Μεζόγεην, από ηνλ δσδέθαην έσο
ηνλ δέθαην ηέηαξην αηώλα θαη εξεπλά ηα ηδενινγηθά θίλεηξα γηα ηελ νπηηθνπνίεζε
ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο, ζηε ηθειία θαη ηε Βνπιγαξία (Reimagining the Past:
Framing History and Claiming Empire on the Edges of Byzantium). Σν επόκελν έξγν,
Εικόνες Αστοκρατορίας, εξεπλά ηελ ηνκή ηεο Οξζόδνμεο επζέβεηαο, ηεο
απηνθξαηνξηθήο εηθόλαο θαη ηεο εθεύξεζεο ηεο παξάδνζεο ησλ εηθόλσλ ηεο
Θενηόθνπ ζηε Ρσζηθή Απηνθξαηνξία.

Ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη κέξνο ηεο εηθνλνγξάθεζεο ηνπ ρεηξνγξάθνπ ζε πςειή
αλάιπζε: http://scylitzes.webs.com/Scylitzes-Chronicle.htm

Η Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε είλαη ε βηβιηνζήθε ηεο Ακεξηθαληθήο
Σρνιήο Κιαζηθώλ Σπνπδώλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ Διιάδα κεηά ην
ηέινο ηεο αξραηόηεηαο.
Οη ζπιινγέο μεπεξλνύλ ηνπο 120.000 ηόκνπο θαη ζπλερίδνπλ λα
απμάλνληαη. Γηαζέηεη επίζεο ηα πξνζωπηθά αξρεία γλωζηώλ
πνιηηηθώλ, ινγνηερλώλ θαη θαιιηηερλώλ.

