
"Από την Περσία στην 
Προβηγγία: Ερωτικές διηγήσεις 

στο ύστερο Βυζάντιο 

Παναγιώτης Α. 'Αγαπητός 
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

έ αντίθεση προς τις προηγούμενες ομιλίες του παρόντος κύκλου για 

τό Βυζάντιο καί τις απαρχές της Ευρώπης, οί όποιες πραγματεύτη

καν ζητήματα πολιτικής, διπλωματικής καί πνευματικής ιστορίας, ή 

δική μου συμβολή εστιάζεται σέ ένα λογοτεχνικό ζήτημα. Αυτό 'ίσως φανεί 

παράξενο, επειδή, συνήθως, δέν προσεγγίζουμε Ιστορικά θέματα μέσα άπό 

τη μελέτη της λογοτεχνίας. 'Ωστόσο, ή λογοτεχνία δημιουργείται μέσα σέ 

συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα Σέ περιόδους, μάλιστα, κρίσεων καί 

αλλαγών ή λογοτεχνία συνδέεται στενά μέ μείζονες κοινωνικές καί ιδεολο

γικές διεργασίες, διαμορφώνοντας πολλές φορές τό ευρύτερο πολιτισμικό 

πλαίσιο μέσα στο όποιο επιτελούνται οί διεργασίες αυτές. Θεωρώ, επομέ

νως, δτι ή εξέταση ενός λογοτεχνικού ζητήματος θα μας επιτρέψει να 

ανιχνεύσουμε άπό μιαν άλλη οπτική γωνία τό κεντρικό ερώτημα σχετικά μέ 

τις συγκλίσεις καί τις αποκλίσεις ανάμεσα στον βυζαντινό καί τον δυτικό 

μεσαιωνικό κόσμο. 
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Ειδικότερα, οί μεσαιωνικές ερωτικές διηγήσεις, πού συμβατικά ονομά

ζουμε σήμερα μυθιστορήματα η μυθιστορίες, προσφέρονται για μια τέτοιου 

εϊδους συγκριτική εξέταση. Πρώτον, ή συγγραφή ερωτικών διηγήσεων στο 

Βυζάντιο διατρέχει σχεδόν τετρακόσια χρόνια άπό τον δωδέκατο ως καί τον 

δέκατο πέμπτο αιώνα, πράγμα πού διευκολύνει μια συνολικότερη διαχρο

νική προσέγγιση. Δεύτερον, κατά τή διάρκεια τών τεσσάρων αυτών αιώνων 

γράφονται ερωτικά μυθιστορήματα τόσο στή γαλλονορμανδική Δύση, οσο 

καί στην άραβοπερσική 'Ανατολή, γεγονός πού επιτρέπει καί μια ευρύτερη 

συγχρονική προσέγγιση τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ή γεωγραφία της μεσαι

ωνικής μυθοπλασίας, πού εκτείνεται άπό τήν Περσία ως τήν Προβηγγία, 

Ό Χοσρόης βλέπει τή Σιρίν 
να λούεται στην ερημιά περσικό 
χειρόγραφο (ετ. 1524-1525) με 
τήν «Πεντάδα» του Nizami (Νέα 

Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο). 

120 



ΑΠΟ ΤΗΝ Π Ε / Σ Ι Α ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΓΙΑ: ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΣΤΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

αντικατοπτρίζεται καί στή μυθοπλαστική γεωγραφία των ϊδιων των βυζα
ντινών διηγήσεων πού αντίστοιχα εκτυλίσσονται σέ μέρη από τήν Περσία 
ως τήν Προβηγγία. 

Στον χάρτη της βυζαντινής ερωτικής μυθοπλασίας προβάλλει ως μείζον 
ορόσημο ή άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τους ιππότες τής Τέταρτης 
Σταυροφορίας. Οΐ παλαιότεροι μελετητές έβλεπαν το ορόσημο αυτό να δια
χωρίζει σαν αδιαπέραστο τείχος τήν ερωτική λογοτεχνία σέ δύο άσχετες 
μεταξύ τους χωροχρονικές περιοχές: τον κομνήνειο δωδέκατο αϊώνα στην 
πρωτεύουσα καί τον παλαιολόγειο δέκατο τέταρτο αϊώνα στίς φραγκοκρα-
τούμενες περιοχές τής Ελλάδας. 'Ωστόσο, κανένα ορόσημο δεν λειτουργεί 
μέ αυτόν τον στεγανοποιητικο τρόπο μέσα στον χωροχρόνο τοϋ Ιστορικού 
γίγνεσθαι. Επιλέγοντας μια διαφορετική προσέγγιση, θα προσπαθήσω να 
παρουσιάσω πανοραμικά τίς βυζαντινές ερωτικές διηγήσεις στο διάνυσμα 
τών τεσσάρων αιώνων, ενσωματώνοντας το 1204 ως σημείο καμπής, οχι 
όμως διακοπής. 

Το δεύτερο τέταρτο τοΰ δωδέκατου αϊώνα εμφανίζονται, για πρώτη φορά 
μετά το τέλος τής αρχαιότητας, τέσσερα ερωτικά μυθιστορήματα πού γράφο
νται από επώνυμους συγγραφείς οΐ όποιοι σχετίζονται άμεσα μέ τήν κομνή-
νεια αριστοκρατία (ΓΚν. 2, αρ. 1-4). Τα κείμενα αυτά εξυπηρετούν εν μέρει 
τήν ανάγκη ανάδειξης συγκεκριμένων αρχόντων, όπως ή πορφυρογέννητη 
πριγκίπισσα "Αννα Κομνηνή καί ό σύζυγος της κάϊσαρ Νικηφόρος Βρυέν-
νιος, πού συναγωνίζονταν στην εδραίωση τής δημόσιας εικόνας τους ως 
πάτρονες τών τεχνών καί, άρα, στην αύξηση τοΰ πολιτικού τους κύρους. Τα 
κομνήνεια έργα («δράματα» τα αποκαλούσαν οί συγγραφείς τους) είναι 
γραμμένα σέ ενα εκρηκτικά ρητορικό υφός καί συνομιλούν έκδηλα μέ τα 
αρχαία μυθιστορήματα, τών οποίων το μυθοπλαστικό σκηνικό καί αναπαρι
στούν. Μέ άλλα λόγια, ή δράση εκτυλίσσεται σέ έναν κόσμο μέ Έλληνες 
καί βαρβάρους, πειρατές καί μάντεις, ειδωλολατρικές τελετές καί αναφορές 
στους αρχαίους θεούς. Ένώ όμως τα αρχαία μυθιστορήματα είναι σέ πεζό 
λόγο, τρία από τα τέσσερα κομνήνεια ερωτικά δράματα είναι γραμμένα σέ 
δωδεκασύλλαβο ή δεκαπεντασύλλαβο στίχο. 
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ν Ο -

Ό 'Αλέκος-;4'Κομι/ηνός ώς 
πάτρονας των γραμμάτων, κρατεί 
το βιβλίο πού τον προσφέρθηκε' 

ελληνικό χειρόγραφο 
(αρχές δωδέκατου αιώνα) μέ τη 

«Δογματική πανοπλία» του 
Ευθυμίου Ζιγαβηνοΰ (Βατικανό, 

'Αποστολική Βιβλιοθήκη). 

Ένας από τους συγγραφείς των κομνήνειων μυθιστορημάτων, ό Κων
σταντίνος Μανασσής, συγγράφει για τή σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη 
Κομνηνή καί μια εκτενέστατη χρονογραφία, χριστιανικό ιστοριογραφικό 
είδος σέ πεζό λόγο μέ μεγάλη παράδοση (Πίν. 2, αρ. 5). Ό συγγραφέας 
τιτλοφορεί το έργο του Σύνοψις χρονική καί εκθέτει συνοπτικά τήν παγκό
σμια Ιστορία από τή στιγμή της δημιουργίας μέχρι τήν άνοδο του Αλέξιου 
Κομνηνού στον θρόνο. Το κείμενο παρουσιάζει, ωστόσο, δύο αποκλίσεις 
άπο τήν παράδοση τής χρονογραφίας: πρώτον, είναι γραμμένο σέ δεκαπε
ντασύλλαβο στίχο, ακριβώς τό ϊδιο μέτρο πού χρησιμοποίησε ό Μανασσής 
καί για το μυθιστόρημα του' δεύτερον, αξιοποιεί όλες τίς λογοτεχνικές συμ
βάσεις τής ερωτικής μυθοπλασίας προκειμένου να στήσει τήν ιστορική 
αφήγηση του. 

122 



Ano ΤΗΝ ΠΕΡΣΊΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΓΙΑ: ΕΡΩΤΙΚΈΣ ΔΙΗΓΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΎΣΤΕΡΟ ΒΥΖΆΝΤΙΟ 

Τον δωδέκατο αιώνα εμφανίζονται καί δύο αφηγηματικά ποιήματα πού, 
χρησιμοποιώντας το υλικό ιστορικών ασμάτων της ανατολικής Μικρός 
'Ασίας, παρουσιάζουν δύο διαφορετικές εκδοχές τής επικής βιογραφίας του 
πολεμιστή ήρωα Διγενή Άκριτη (ΓΚν. 2, αρ. 6-7). Ή διασκευή του Έσκο-
ριάλ είναι συντομότερη καί μοιάζει με συρραφή μικρότερων ασμάτων, ή δια
σκευή τής Κρυπτοφέρρης είναι γραμμένη σε ενα άρχάίκότροπο υφός καί 
χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα τών ερωτικών διηγήσεων, τοποθετώντας 
μάλιστα τή δράση στα χρόνια του αυτοκράτορα Βασίλειου του Μακεδόνα, 
δηλαδή στον ένατο αΐώνα. Καί έδώ παρατηρούμε μια απόκλιση, καθώς στίς 
βιογραφικές αφηγήσεις ηρωικών προσώπων τής ελληνιστικής εποχής, όπως 
τή Διήγηση του 'Αλεξάνδρου, χρησιμοποιείται ό πεζός λόγος. 

Πολεμιστής σκοτώνει θηρίο' 
έφυολωμένο πιάτο (δωδέκατος 
αιώνας) από την Κωνσταντι
νούπολη (Πετρούπολη, 
Μουσείο Έρμιτάζ). 

Οί τρεις αυτές ομάδες αφηγηματικών κειμένων τής κομνήνειας εποχής 
αναπαριστούν καθεμιά τους έ'να συγκεκριμένο ιστορικό παρελθόν εννοώ 
τήν ειδωλολατρική ελληνική αρχαιότητα, τήν παγκόσμια χριστιανική ιστορία 
καί τον ηρωικό κόσμο τών βυζαντινοαραβικών συγκρούσεων αντίστοιχα. 

123 



Το ΒΥΖΆΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ 

Συναθροιζόμενα τα τρία αυτά ιστορικά πεδία ανασυγκροτούν, κατά τη 

γνώμη μου, την πανοραμική εΐκόνα ενός Ιδεατού, ποιητικά αναστυλωμένου, 

παρελθόντος. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τή διαδικασία αυτή «μυθι-

στορηματοποίηση τής ιστορίας». Το μυθιστορηματοποιημένο αυτό ιστορικό 

παρελθόν ανακαλείται προκειμένου να στηρίξει τις οικουμενικές αξιώσεις 

της κωνσταντινουπολίτικης αριστοκρατίας σε έναν κόσμο πολιτικο-οΐκονο-

μικών αλλαγών καί στρατιωτικών αντιπαραθέσεων. "Ας μήν ξεχνάμε ότι τον 

δωδέκατο αιώνα ενδυναμώνονται τα φυγόκεντρα στασιαστικά κινήματα 

εντός τής αυτοκρατορίας, οΐ Σελτζούκοι Τούρκοι έχουν πλήρως εδραιώσει 

τήν παρουσία τους στή Μικρά 'Ασία, οΐ Ενετοί καί οί Γενουάτες εμπλέκο

νται ολο καί περισσότερο στον έ'λεγχο του εμπορίου καί τών θαλασσών, 

ενώ οί τρεις πρώτες Σταυροφορίες έ'χουν δημιουργήσει φεουδαρχικά κράτη 

στή Συρία καί τήν Παλαιστίνη. 

"Αν τώρα στρέψουμε τό βλέμμα μας στον γαλλικό καί άγγλονορμανδικό 

κόσμο στο πρώτο μισό του δωδέκατου αϊώνα, θα παρατηρήσουμε μια άντί-
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στοιχη διαδικασία μυθιστορηματοποίησης της Ιστορίας. Καί εκεί εμφανίζο

νται τρεις ομάδες ποιητικών αφηγηματικών κειμένων πού παρουσιάζουν 

όμοιες αναστυλώσεις συγκεκριμένων ιστορικών παρελθόντων μέ τίς τρεις 

βυζαντινές ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τρία εκτενέστατα άρχαιόθε-

μα μυθιστορήματα πού ονομάζονται romans d'antiquité άπο τους μελετητές 

(ΓΚν. 1, αρ. 1-3): Roman de Thèbes, Roman d'Enéas καί Roman de Troie. Τα 

τρία μυθιστορήματα πραγματεύονται αντίστοιχα τη μυθολογική ιστορία τής 

αρχαίας Θήβας, τον Τρωικό Πόλεμο καί τίς περιπέτειες τοϋ Αινεία ως την 

ίδρυση τής Ρώμης. Τα τρία μεσαιωνικά κείμενα χρησιμοποιούν αρκετές από 

τίς συμβάσεις τών αντίστοιχων αρχαίων λατινικών ποιημάτων, όπως ή Αίνει-

άδα τού Βιργιλίου καί ή Θηβαΐδα τού Στάτιου, εμπλουτίζοντας την αφήγηση 

μέ ενα λυρικό λόγο παρμένο από τα ερωτικά ποιήματα τού Όβίδιου. 

Ό 'Αλέξανδρος συγκρούεται μέ 
ιόν βασιλιά Πώρο-φλαμανδικό 
χειρόγραφο (αρχές δέκατου 
τέταρτου αιώνα) του γαλλικού 
«Μυθιστορήματος τού Αλεξάν
δρου» ('Οξφόρδη, Βοδληιανή 
Βιβλιοθήκη). 
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Στη δεύτερη ομάδα ανήκει το Roman de Brut τοϋ "Αγγλου ποιητή Wace 

(ΓΚν. 1, αρ. 4). cO Wace χρησιμοποίησε το έργο του Geoffrey of Monmouth 

για την ιστορία των βασιλέων της 'Αγγλίας* μετέφερε το λατινικό πρωτότυ

πο στα γαλλικά, την κοινή, δηλαδή, γλώσσα της αριστοκρατίας καί από τίς 

δύο ακτές της Μάγχης, καί μετέτρεψε τον πεζό λόγο σε ποιητικό. Μέ τη 

βοήθεια των τεχνικών πού διαμορφώθηκαν στα άρχαιόθεμα μυθιστορήματα, 

ό Wace ανακατασκεύασε μέσα από τίς μορφές του μυθικού Τρωαδίτη πολε

μιστή Brut, συντρόφου τοϋ Αινεία, καί τοϋ μυθικού Κέλτη βασιλιά 'Αρθού

ρου το ιστορικό παρελθόν τών Νορμανδών βασιλέων. 

Στην τρίτη ομάδα ανήκουν τα chansons de geste, σύντομα σχετικά 

αφηγηματικά ποιήματα μέ στροφική μορφή. 'Εξέχοντα δείγματα είναι οί δύο 

αρχαιότερες διασκευές τοϋ Chanson de Roland καί το Chanson de Guillaume 
(Ππ/. 1, αρ. 5-7), οπού αναπλάθεται ή σύγκρουση τοϋ φεουδαρχικού 

κόσμου της εποχής τοϋ Καρλομάγνου μέ τους "Αραβες της 'Ισπανίας. 

Ή ποιητική αυτή ανασύσταση ενός Ιδεατού παρελθόντος μέσα από την 

ελληνική μυθολογία, τη ρωμαϊκή ιστορία καί τίς φραγκοαραβικές συγκρού

σεις αντανακλά έν μέρει τίς ιδεολογικές αναζητήσεις ενός νέου τύπου 

μοναρχίας, όπως αύτη εκφράζεται, για παράδειγμα, στο πρόσωπο τοϋ βασι

λιά 'Ερρίκου Πλανταγενέτου της 'Αγγλίας (1154-1189), αναζητήσεις για 

πολιτική εδραίωση απέναντι στην αυτονομία της φεουδαρχικής παράδοσης 

καί τήν αυξανόμενη πολιτική επιρροή τοϋ Πάπα Πίσω άπό αυτές τίς διεργα

σίες βρίσκονται, βέβαια, οί,μείζονες κοινωνικές, οικονομικές καί εκκλησια

στικές ανακατατάξεις πού ήδη άπό τα μέσα τοϋ ενδέκατου αιώνα έχουν 

ξεκινήσει στον γαλλονορμανδικό κόσμο. Να σημειώσω δτι ό τριτότοκος 

γιος τοϋ βασιλιά 'Ερρίκου ανατρέφεται ακριβώς μέσα στο λογοτεχνικό αυτό 

περιβάλλον της αυλής τοϋ πατέρα του, γίνεται πρώτα ποιητής, έπειτα στρα

τιώτης, για να συμμετάσχει τελικά στην Τρίτη Σταυροφορία καί να περάσει 

στον θρύλο ως ό βασιλιάς Ριχάρδος ό Αεοντόκαρδος (1189-1199). 

"Αν μεταφέρουμε τώρα το βλέμμα μας στην 'Ανατολή, καί συγκεκριμένα 

στον χώρο πού σήμερα είναι το 'Ιράκ καί το 'Ιράν, θα συναντήσουμε από τα 
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μέσα τοϋ ενδέκατου μέχρι τις αρχές τοϋ δωδέκατου αιώνα άλλη μια περί
πτωση μυθιστορηματοποίησης της ιστορίας. Καί πάλι μπορούμε να διακρί
νουμε τις τρεις ομάδες ποιητικών αφηγηματικών κειμένων. Στην πρώτη 
ομάδα ανήκουν τρία επώνυμα ερωτικά μυθιστορήματα πού γράφονται τον 
ενδέκατο αιώνα (ΓΚν. 3, αρ. 1-3): Vamiq u Adhra («Ό Βαμίκ καί ή "Αντρα»), 
Vis u Ramin («Ή Βίς καί ό Ραμίν») καί Varqeh u Gulshah («Ή Βάρκε καί ό 
Γκουλσά»). OÎ υποθέσεις τών τριών έργων εκτυλίσσονται στην εποχή τών 
Πάρθων καί τών Σασανιδών βασιλέων. Γραμμένα σέ μια περίτεχνη, άρχάί-
κότροπη ποιητική γλώσσα καί σέ άνομοιοκατάληκτους στίχους, τα τρία 
μυθιστορήματα ανασυγκροτούν το ιστορικό παρελθόν της προϊσλαμικής 
Περσίας. Οι συγγραφείς τών μυθιστορημάτων αυτών άνηκαν στή shu'ubiyya, 
ενα κίνημα λογίων πού είχε θέσει σαν στόχο του να προωθήσει την περ
σική λογοτεχνία στον αραβικό κόσμο, προωθώντας ταυτόχρονα καί τίς 
αυτονομιστικές τάσεις Περσών αρχόντων άπο τό αδύναμο Χαλιφάτο της 
Βαγδάτης. 

Τις αξιώσεις τών Περσών για τή δική τους βασιλεία έρχεται να διαμορ
φώσει το μεγαλύτερο σέ έκταση αφηγηματικό ποίημα της μεσαιωνικής περ
σικής λογοτεχνίας. Πρόκειται για το Shahnameh, το «Βιβλίο τών Βασιλέων» 
(Πίν. 3, αρ. 4), γραμμένο στίς αρχές τού ενδέκατου αΐώνα από τον Firdowsi. 
Ή κολοσσιαία αυτή μυθιστορηματική χρονογραφία —σχεδόν εξήντα χιλιά
δες στίχοι— αρχίζει με τήν εμφάνιση τών Περσών καί τή βασιλεία τοϋ 
Κύρου, φθάνοντας μέχρι τον τελευταίο Σασανίδη βασιλέα της Περσίας πρίν 
τήν κατάκτηση τής χώρας από τους "Αραβες στα μέσα τοϋ έβδομου αΐώνα. 
Σέ αντίθεση προς τή Χρονική Σύνοψη τοϋ Μανασσή, ό Firdowsi αντιμετωπί
ζει τή βασιλεία κάθε μεγάλου ηγεμόνα σαν αυτόνομο έργο. Όμοια όμως μέ 
τον Μανασσή χρησιμοποιεί όλες τίς συμβάσεις τής περσικής ερωτικής 
λογοτεχνίας για να αποδώσει τον ψυχικό κόσμο τών ηρώων του. 

Στο κηδεμονευόμενο από τους Σελτζούκους Τούρκους Χαλιφάτο συγ

γράφεται στίς αρχές τοϋ δωδέκατου α'ιώνα έ'να εκτενέστατο επικό ποίημα μέ 

τον τίτλο Skat al-mujahidin, δηλαδή «Έπος τών ιερών πολεμιστών», πού μας 

είναι σήμερα γνωστό μόνο άπό μια πεζή διασκευή τού δέκατου πέμπτου 
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Ό πρίγκιπας Gushtasp 
σκοτώνει τον Μαύρο 

Δράκοντα- περσικό χει
ρόγραφο (ετ. 1522-1531) 

του «Shahnameh» του 
Firdowsi(Néa Υόρκη, 

Μητροπολιτικό Μουσείο). 

αιώνα (Πίν. 3, αρ. 5). Σέ συμμετρική σχεδόν αντιστοιχία με τον Διγενή 

Άκριτη ή ηρωική αυτή αφήγηση παρουσιάζει τις άραβοβυζαντινές συγκρού

σεις τής Μικρός Ασίας μέσα από τήν ιστορία του πολεμιστή Abd al-Wahhab 

και τής οικογένειας του. 

Το συνολικό ιδεατό ιστορικό παρελθόν πού ανασυγκροτούν οΐ τρεις 

αυτές ομάδες —τήν προϊσλαμική Περσία, τή μυθική ιστορία τής περσικής 

βασιλείας καί τήν αντιπαράθεση μέ τον βυζαντινό κόσμο— αντανακλά τόσο 

τίς πολιτισμικές καί πολιτικές αξιώσεις μιας καινούργιας περσικής αριστο

κρατίας καί τών λογίων πού τήν περιστοιχίζει, δσο καί τήν ανάγκη των 

'Αράβων τής Μεσοποταμίας να στηρίξουν στο ένδοξο παρελθόν τα ελάχι

στα πια πολιτικά δικαιώματα τού Χαλιφάτου απέναντι στους Πέρσες καί τους 

Τούρκους, άλλα καί απέναντι στους ηγεμόνες τής Συρίας, οΐ όποϊοι μέ τή 

δυναστεία τών Άγιουβιδών καί υπό τήν αρχηγία τού Σαλαδίνου (1174-
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1193) αναλαμβάνουν τον δωδέκατο αίώνα τη διεξαγωγή τοϋ ΐεροϋ πολέμου 
εναντίον τών Σταυροφόρων για την ανάκτηση της Ιερουσαλήμ. 

Θα έλεγα οτι ή μυθιστορηματοποίηση της ιστορίας, που παρατηρείται 
άπο τίς αρχές του ενδέκατου μέχρι τα μέσα περίπου τοϋ δωδέκατου αίώνα 
σέ τρία διαφορετικά περιβάλλοντα, είναι το αποτέλεσμα μερικώς παρόμοιων 
κοινωνικών καί Ιδεολογικών διεργασιών μέσα σέ πολιτικά συστήματα πού 
χαλαρώνουν, αλλάζουν καί αρχίζουν να αντικαθίστανται από άλλες δομές 
εξουσίας. Ή ποιητική αναστύλωση ενός εκάστοτε Ιδεατού ιστορικού παρελ
θόντος στή γαλλονορμανδική Δύση, το Βυζάντιο καί τήν άραβοπερσική 
'Ανατολή δέν μπορεί για καθαρά ιστορικούς λόγους να είναι αποτέλεσμα 
μιας άμεσης μίμησης τών τριών πολιτισμών μεταξύ τους. 'Ωστόσο, αυτή ή 
παράλληλη λογοτεχνική παραγωγή αναδεικνύει μια σειρά συγκλίσεων στον 
τρόπο σκέψης καί καλλιτεχνικής έ'κφρασης τοΰ μεσαιωνικού κόσμου της 
συγκεκριμένης εποχής. 
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Μια πρώτη σύγκλιση είναι ή δημιουργική αξιοποίηση μιας αρχαίας καί 

πάντως ειδωλολατρικής λογοτεχνίας ως συστήματος καλλιτεχνικής 

αναφοράς: τήν αρχαιοελληνική γιά το ορθόδοξο Βυζάντιο, τή λατινική γιά 

τήν καθολική Δύση καί τή ζωροαστρική γιά τήν Ισλαμική Περσία αντίστοι

χα. Πρόκειται γιά τήν εντελώς ξένη προς εμάς καί τή ρομαντική παιδεία μας 

αντίληψη της «αυθεντίας». Τά κομνήνεια ερωτικά δράματα, τά γαλλικά 

άρχαιόθεμα μυθιστορήματα καί οΐ περσικές ερωτικές διηγήσεις παρουσιάζο

νται σχεδόν στο σύνολο τους από τους ποιητές τους ώς απευθείας μετα

φράσεις ή διασκευές παλαιοτέρων, άρα κοινώς αποδεκτών, κειμένων. Μέ 

άλλα λόγια, ή νεωτερικότητα περιβάλλεται το ένδυμα της σύμβασης. 

Μια δεύτερη σύγκλιση είναι ή ανάδειξη ενός άρχετυπικοϋ άντρα ήρωα —ό 

Ρολάνδος, ό Διγενής, ό Abd al-Wahhab— πού συγκρούεται μέ αλλόθρη

σκους γιά να υπερασπίσει τά ατομικά του δίκαια, τά όποια μπορεί καί να 

αντιπροσωπεύουν τά γενικότερα δίκαια μιας τάξης πολεμιστών συνδεδεμένης 

μέ τή γή. Ό βίος, οί πράξεις καί ό θάνατος τοϋ ήρωα συγκροτούνται μέσα 

από τήν οικειοποίηση καί ανακατασκευή ενός εξίσου παλαιού συστήματος 

αναφοράς, αυτού της προφορικής παράδοσης. 

Μια τρίτη σύγκλιση είναι ή ανάδειξη της μορφής τοϋ ηγεμόνα ώς τοϋ 
ρυθμιστή τής τάξης τών πραγμάτων, τοϋ εγγυητή της συνοχής τοϋ κράτους, 
τοϋ ανώτατου δικαστή τοϋ εαυτού του καί τών υπηκόων του, τοϋ ιδεώδους 
έραστή-συζύγου καί τοϋ τέλειου πολεμιστή, όπως άναπαρίστανται λογοτε
χνικά ό βασιλιάς 'Αρθούρος, ό αυτοκράτορας 'Ηράκλειος καί ό σάχης 
Χοσρόης στίς τρεϊς μυθιστορηματικές χρονογραφίες τοϋ Wace, τοϋ 
Μανασσή καί τοϋ Firdowsi. 

"Ας επιστρέψουμε όμως στο Βυζάντιο. Μετά το 1204 τρία κράτη —ή Τρα

πεζούντα, ή Νίκαια καί ή "Ηπειρος— προσπαθούν να ανασυστήσουν το δια

λυμένο κοσμοείδωλο τής οικουμενικής αυτοκρατορίας. Ειδικότερα στή 

Νίκαια, υπό τήν ηγεμονία τών Αασκαριδών, συναντούμε μια έντονη πολι

τική καί πνευματική δραστηριότητα τής οποίας στόχος είναι να διασώσει τά 

εναπομείναντα θραύσματα και να τά επανασυνδέσει σέ μια ενιαία εικόνα, 
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κατά πρόφαση παλιά, αλλά στην πραγματικότητα καινούργια. 'Εδώ συγκε

ντρώνονται άπο τους Λογίους τα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά καί θεολογικά 

συγγράμματα της εποχής τών Κομνηνών εδώ ξαναστήνεται μια αυλική 

κουλτούρα μέ τήν εκφώνηση δημόσιων λόγων καί τή συγγραφή πραγμα

τειών περί της Ιδεώδους μοναρχίας· εδώ ανασυγκροτείται ή εκπαίδευση για 

τή διαμόρφωση μιας νέας τάξης κρατικών καί εκκλησιαστικών αξιωματού

χων. Καί είναι ακριβώς εδώ στή Νίκαια, γύρω στα μέσα του δέκατου τρίτου 

αιώνα, πού επανεμφανίζεται καί ή ερωτική διήγηση. Ένας ανώνυμος για μας 

ποιητής, προφανώς καλλιεργημένος λόγιος πού γνωρίζει τήν κομνήνεια 

ερωτική παραγωγή καί τις λογοτεχνικές της συμβάσεις, συγγράφει το εκτε

νέστερο καί πολυπλοκότερο υστεροβυζαντινό μυθιστόρημα, γνωστό σήμερα 

ως Λίβιστρος καί Ροδάμνη (Πίν. 2, αρ. 8). 
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"Ας μοΰ επιτραπεί να σταθώ για λίγο σέ αυτό το κείμενο. Σέ αντίθεση 

προς τα κομνηνεια έργα, το Λίβιστρος καί Ροδάμνη είναι γραμμένο σέ 

δημώδη γλώσσα καί σέ δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Το μυθιστόρημα εκτυλίσ

σεται σέ μια γεωγραφικά ρευστή ανατολική Μεσόγειο, χωρίς τήν παραμικρή 

εμφάνιση Βυζαντινών χαρακτήρων. Ό νεαρός Λατίνος ρήγας Λίβιστρος 

ερωτεύεται τήν πριγκίπισσα Ροδάμνη, κόρη τοϋ Λατίνου βασιλιά Χρυσού, 

ηγεμόνα τοϋ τρανού 'Αργυρόκαστρου. Μετά άπό ποικίλες δοκιμασίες ό 

Λίβιστρος διεκδικεί το χέρι τής Ροδάμνης άπό τον βασιλιά τής Αιγύπτου 

Βερδερίχο, τήν παντρεύεται καί γίνεται συμβασιλέας τού πατέρα της. Ό 

Βερδερίχος δμως, μασκαρεμένος σαν Πέρσης πραματευτής, καταφέρνει μέ 

τή συνεργεία μιας Σαρακηνής μάγισσας να κλέψει τή Ροδάμνη. Τελικά, ό 

Λίβιστρος μέ τή βοήθεια τοϋ πρίγκιπα Κλιτοβώντα, ανεψιού τοϋ βασιλιά τής 

Ό Έρωτας τοξεύει τή Ροδάμνη' 
ελληνικό χειρόγραφο (αρχές δέκατου 

έκτου αιώνα) του «Λίβιστρος καί 
Ροδάμνη» (Λέυντεν, Βασιλική 

Βιβλιοθήκη). 

,———«SB^ - • • * 
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'Αρμενίας, ξαναβρίσκει τη Ροδάμνη καί μαζί επιστρέφουν στο 'Αργυρόκα

στρο. "Ολη αυτή τήν ιστορία τή διηγείται ό Κλιτοβών στή Μυρτάνη, βασί

λισσα τής 'Αρμενίας καί πρώτη του αγάπη. 

Μέσα από αυτό το τέχνασμα, δπου ό αφηγητής είναι καί κεντρικό πρό
σωπο τής πλοκής, ολόκληρο τό μυθιστόρημα παρουσιάζεται ως μια σειρά 
ιστοριών πού τοποθετούνται σαν κουτιά ή μια μέσα στην άλλη· είναι ή 
τεχνική τής έγκυτιωμένης αφήγησης. Να αναφέρω δτι ήδη τήν εποχή τών 
Κομνηνών μεταφράζονται από τα αραβικά στα ελληνικά δύο έργα πού στη
ρίζονται σε αυτό τό τέχνασμα Πρόκειται, πρώτον, για τό Στεφανίτης καί 
Ιχνηλάτης {Kaliiah wa Dimnah στα αραβικά), τήν ιστορία δύο τσακαλιών 
πού διηγούνται μεταξύ τους διδακτικούς μύθους οπού μέσα τους περιέχο
νται κι άλλοι μύθοι πού διηγούνται άλλα ζώα καί πάει λέγοντας. Τό δεύτερο 
έργο είναι ή Βίβλος Συντίπα τοϋ Φιλοσόφου, ενός σοφού στην αρχαία 
Περσία πού σώζει τον μαθητή του καί διάδοχο τού θρόνου μέσα από μια 
σειρά διηγήσεων καί μύθων, καί πού δέν είναι άλλος από τον πολυμήχανο 
Sindbad ή Σεβάχ, όπως τον γνωρίζουμε έμεΐς, άπό τίς Χίλιες καί μια Νύχτες. 

'Ωστόσο, είναι προφανές οτι ή έντονη παρουσία τών Λατίνων στο Λίβι-
στρος καί Ροδάμνη, άλλα καί ή εμφάνιση λατινικών στοιχείων, όπως ή δυτι
κότροπη, ερωτικά προκλητική, ένδυση τών πρωταγωνιστών, δίνουν στο 
μυθιστόρημα ενα χρώμα ολωσδιόλου διαφορετικό από έκεϊνο τών κομνή-
νειων μυθιστορημάτων. Αυτό το λατινικό χρώμα θεωρήθηκε άπό τους 
παλαιότερους μελετητές ως ισχυρή ένδειξη τής «λατινικότητας» τού κειμέ
νου, γι' αυτό καί αρχικά είχε προταθεί ως τόπος συγγραφής του ενα όψιμο 
λατινοκρατούμενο περιβάλλον, όπως ή Ρόδος τού δέκατου πέμπτου αιώνα 
'Ωστόσο, ή νεότερη έρευνα έχει δείξει δτι με βάση τα χειρόγραφα τεκμήρια 
τό κείμενο δέν μπορεί να έχει γραφτεί μετά τό τέλος τού δέκατου τρίτου 
αιώνα, ένώ τό Ιδεολογικό πλαίσιο τού μυθιστορήματος είναι εντονότατα 
βυζαντινό καί συμπίπτει απόλυτα με τήν Ιδεολογία τής αυτοκρατορίας τής 
Νίκαιας. Τίθεται, επομένως, τό ερώτημα, γιατί ό συγγραφέας επέλεξε να 
στήσει τή βυζαντινή ιστορία του σε ενα λατινικό σκηνικό. Θα επανέλθω σε 
αυτό τό ερώτημα λίγο αργότερα 

133 



Το ΒΥΖΆΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ 

Ζεύγος εραστών σε κήπο' 
έφυαλωμένο πιάτο (αρχές 

δέκατου τρίτου αιώνα) 
από την Κόρινθο (Κόρινθος, 

Αρχαιολογικό Μουσείο). - . 1 • 

Μετά τα μέσα του δέκατου τρίτου αΐώνα καί μέχρι τα μέσα τού δέκατου 

πέμπτου γράφονται άλλες επτά ερωτικές διηγήσεις (Πίν. 1, αρ. 9-15): Βέλ-

θανδρος καί Χρυσάντζα, Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, Άχιλληίδα, Βυζαν

τινή Ίλιάδα, Φλώριος καί Πλατσιαφλώρη, Σεμίραμη καί 'Αλέξανδρος, Ίμπέ-

ριος καί Μαργαρώνα. Τόποι συγγραφής είναι ή Κωνσταντινούπολη, ή φρα-

γκοκρατούμενη Πελοπόννησος, ή ενετοκρατούμενη Κρήτη, άλλα καί ή 

οθωμανοκρατούμενη Θράκη. Καί αυτές οί ανώνυμες διηγήσεις, πού είναι 

επίσης γραμμένες σέ δημώδη γλώσσα καί σέ δεκαπεντασύλλαβο στίχο, 

εκτυλίσσονται σέ ένα φαινομενικά σύγχρονο περιβάλλον μέ Φράγκους, 

Βυζαντινούς καί "Αραβες, μέ ήθη καί έθιμα βυζαντινά καί φράγκικα. 

Ή αφηγηματική αυτή λογοτεχνία είχε καθαρά χρηστικό χαρακτήρα, μέ 

αποτέλεσμα τα κείμενα να προσαρμόζονται ανάλογα μέ καινούργια κάθε 

φορά κοινωνικά συμφραζόμενα, ώστε να ανταποκρίνονται σέ νέες αισθη

τικές προτιμήσεις. Γι' αυτό καί σέ αρκετές περιπτώσεις μας σώζονται δια

σκευές πού διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους καί πού καθεμιά τους αποτελεί 
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ενα αυτόνομο έργο το όποιο απευθυνόταν σε αποδέκτες μιας διαφορετικής 
εποχής καί, ενδεχομένως, ενός διαφορετικού τόπου. Να σημειώσω επίσης 
οτι στην πρώτη, τουλάχιστον, φάση τής παραγωγής τους, οΐ ερωτικές διηγή
σεις άπαγγέλονταν μπροστά σε ενα κοινό ακροατών, ενώ, στη συνέχεια, 
γράφονταν εξαρχής για κατ' ιδίαν ανάγνωση. Πρόκειται για μια διαφορά 
στην πρόσληψη τους πού αντανακλά μια διαφοροποίηση στο κοινωνικό 
επίπεδο τών αποδεκτών. Τα κείμενα μετακινούνται άπο το αριστοκρατικό 
κοινό τής εποχής τών Λασκαριδών καί τών πρώτων Παλαιολόγων, οπού 
άπάγγελε ό ϊδιος ό ποιητής, προς τό αστικό κοινό τού δέκατου πέμπτου 
αΐώνα, οπού διάβαζαν οΐ αναγνώστες μόνοι τους. 

"Ας μεταφερθούμε για άλλη μια φορά στη Γαλλία, στα τέλη τώρα τού δωδέ
κατου αιώνα Καθώς κλείνει ό κύκλος παραγωγής τών άρχαιόθεμων διηγήσε
ων, εμφανίζεται μια κορυφαία μορφή τής γαλλικής μεσαιωνικής λογοτεχνίας. 
Με τό αντιθετικό ψευδώνυμο Chrétien de Troyes («Χριστιανός τής Τροίας»), 
ένας άταύτιστος κατά τα άλλα λόγιος συγγράφει σε ενα διάστημα είκοσι πέντε 
περίπου ετών, από τό 1165 μέχρι τό 1191, πέντε έμμετρα μυθιστορήματα (ΓΚν. 
1, αρ. 8-12): Erec et Enide («Ό Έρέκ καί ή Ένίντ»), Cligés, Le Chevalier de la 

Charrette («Ό ιππότης τού κάρου») ή Lancelot, Le Chevalier au Lion («Ό ιππό
της με τό λιοντάρι») ή Yvain, Le Conte du Graal{«'H αφήγηση τού Γκράλ») ή 
Perceval. Καί οΐ πέντε διηγήσεις σχετίζονται με τους θρύλους γύρω από τον 
βασιλιά 'Αρθούρο. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα τής παλαιότερης γενιάς 
ποιητών, ό Chrétien συγκέρασε τα ηρωικά άσματα, τις άρχαιόθεμες αφηγήσεις 
καί τον λυρικό λόγο τών τροβαδούρων προκειμένου να ανασυνθέσει τον 
λογοτεχνικό κόσμο μιας ιδεώδους χριστιανικής ιπποσύνης. 

Θα ήθελα να σταθώ για λίγο σέ ενα άπό τα μυθιστορήματα τού Chrétien, 

τον Cligés. Ένας νεαρός ιππότης, ό 'Αλέξανδρος, γιος τού αυτοκράτορα τού 
Βυζαντίου, πηγαίνει στην αυλή τού βασιλιά 'Αρθούρου, οπού ερωτεύεται τη 
Soredamors, ακόλουθο τής βασίλισσας Guenevere. Oî δύο νέοι παντρεύον
ται, επιστρέφουν στο Βυζάντιο, άλλα πεθαίνουν λίγο μετά τη γέννηση τού 
παιδιού τους, τού πρίγκιπα Cligés. Τον θρόνο έχει στο μεταξύ καταλάβει ό 
Alis, αδελφός τού 'Αλέξανδρου. Ό Alis είχε ορκιστεί στον αδελφό του οτι 
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Ό Λανσελότος σκοτώνει τον Κόκκινο 
Δράκοντα γαλλικό χειρόγραφο (τέλη 
δέκατου πέμπτου αιώνα) τοϋ γαλλικού 

πεζοϋ μυθιστορήματος «Ό Ιππότης της 
Λίμνης» (Παρίσι, 'Εθνική Βιβλιοθήκη). 

δεν θα παντρευόταν προκειμένου να διασφαλιστεί ή διαδοχή τοϋ Cligés. 

Έχοντας ενηλικιωθεί, ό Cligés επισκέπτεται καί αυτός την αυλή του 'Αρθού

ρου. 'Επιστρέφει όμως στο Βυζάντιο, όταν μαθαίνει οτι ό θείος του ετοιμά

ζεται να παντρευτεί τή Γερμανίδα πριγκίπισσα Fenice, με τήν οποία είναι 

ερωτευμένος ό ϊδιος. Μέσα άπό απίθανες μηχανορραφίες, οί δυο νέοι κατα

φέρνουν να εμποδίσουν τον Alis άπό τό να ολοκληρώσει τον γάμο του. Τον 

πείθουν οτι ή Fenice έχει πεθάνει καί φτιάχνουν ενα υπόγειο παλάτι οπού ό 

Cligés επισκέπτεται ανενόχλητα τή Fenice. Τελικά οί δύο εραστές ανακαλύ

πτονται, άλλα δραπετεύουν στην αυλή τοϋ 'Αρθούρου. Ό Alis πεθαίνει 

μισότρελος άπό τή θλίψη του, τό ζεϋγος επιστρέφει καί ανεβαίνει στον 

θρόνο τοϋ Βυζαντίου. 
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Ζεύγος εραστών σε κήπο- γερμα
νικό χειρόγραφο (αρχές δέκατου 
τέταρτου αιώνα) μέ συλλογή 
λυρικής ποίησης (Χαϊδελβέργη, 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη). 

Το μυθοπλαστικό σκηνικό του Cligés, μέ τους Βυζαντινούς πρωταγωνι
στές του καί τα ποικίλα βυζαντινά στοιχεία του, όπως είναι οί τελετουργίες 
της αυλής καί ή παρουσία ευνούχων, εμφανίζεται ως βυζαντινό, αν καί είναι 
προφανές οτι ή ιδεολογία καί ή πλοκή του έργου είναι απολύτως γαλλικές. 
Στην περίπτωση τοϋ Chretien, βέβαια, κανένας μεσαιωνολόγος δεν διανοή
θηκε να ερμηνεύσει τα βυζαντινά στοιχεία τοϋ Cligés ως ένδειξη «βυζαντι-
νότητας». Όπως δμως καί στην περίπτωση τοϋ Λίβιστρος καί Ροδάμνη, 
παραμένει το ερώτημα γιατί ό Chrétien επέλεξε το Βυζάντιο προκειμένου να 
στήσει τή γαλλική Ιστορία του. 

"Ας αναβάλουμε για λίγο ακόμα τήν απάντηση στο ερώτημα αυτό καί ας 
στρέψουμε το βλέμμα μας για μια τελευταία φορά στην Περσία, οπού στα 
τέλη του δωδέκατου αΐώνα εμφανίζεται μία από τις σημαντικότερες μορφές 
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ΓΜΜΓ 
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Ό Δαρείος πεθαίνει στην αγκαλιά του 
'Αλέξανδρου- περσικό χειρόγραφο (τέλη 

δέκατου πέμπτου αιώνα) με την «Πεντάδα» 
του Nizami (Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη). 

της περσικής μεσαιωνικής ποίησης. Ό Ilyas ibn-Yusuf Nizami γεννιέται στα 

1141 στη Ganjah, σήμερα στο 'Αζερμπαϊτζάν, οπού καί ζεϊ μια ταπεινή ζωή, 

πεθαίνοντας στα 1209. Συνέθεσε πέντε έμμετρες διηγήσεις, masnavi στα 
περσικά (Πίν. 3, αρ. 6-10): Makhzan al-asrar («Tò θησαυροφυλάκιο των 

μυστικών»), Khusraw u Shirin («Ό Χοσρόης καί ή Σιρίν»), Layli u Majnun 
(«Ή Λεϊλά καί ό Ματζνούν»), Haft paykar («Oî επτά εικόνες») καί Iskandar-
nameh («Tò Βιβλίο του Αλεξάνδρου»). Σε αντίθεση όμως με τον Chrétien 

πού επιλέγει αποκλειστικά ενα θρυλικό παρελθόν μέσω του οποίου παρου

σιάζει τη δική του εικόνα της Ιδεώδους ιπποσύνης, ό Nizami αξιοποιεί δια

φορετικά κάθε φορά ιστορικά πλαίσια, όπως τη Μεδίνα τού Προφήτη Μωά

μεθ, την Περσία τών Σασανιδών, την προϊσλαμική 'Αραβία τών Βεδουίνων 

της ερήμου καί τον έλληνοπερσικό κόσμο τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. 
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Κεντρικό θέμα των διηγήσεων του είναι ή αναζήτηση της μυστικής γνώσης 
μέσα από τον έρωτα, την ενατένιση του Θεοϋ ή, ακόμα, την άρνηση της 
εγκόσμιας βασιλείας. 

Θα ήθελα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μυθιστόρημα Haft paykar, 
τίς «Επτά εικόνες», πού, δπως γράφει ό ϊδιος ό ποιητής στον επίλογο, 
ολοκληρώνεται τον 'Ιούλιο τοϋ 1196. Ό βασιλιάς τής Περσίας Bahram Gur 
—πρόκειται για τον Ίδανικοποιημένο Σασανίδη ηγεμόνα Βαραχράν Ε' (420-
438)— έχει μόλις χτίσει ενα πολυτελέστατο παλάτι με επτά περίπτερα, δπου 
καί εγκαθιστά τίς επτά συζύγους του. Κατά τή διάρκεια μιας εβδομάδας ό 
Bahram Gur επισκέπτεται κάθε βράδυ άνά μία άπό τίς συζύγους του που 
προέρχονται καθεμιά τους καί άπό μια διαφορετική χώρα. Ό θόλος κάθε 
περίπτερου είναι διακοσμημένος με ενα συγκεκριμένο χρώμα που αντιστοι
χεί αστρολογικά στη συγκεκριμένη μέρα τής επίσκεψης καί σέ έναν άπό 
τους επτά πλανήτες του ουράνιου θόλου. Το μυθιστόρημα είναι οργανωμένο 
μέ μια απολύτως επαναλαμβανόμενη δομή πού στηρίζεται στο τέχνασμα τών 
έγκυτιωμένων αφηγήσεων. Κάθε πριγκίπισσα υποδέχεται τον βασιλέα καί 
σύζυγο της μέ μουσική καί φαγητό. Κατά τή διάρκεια μιας συζήτησης, ή πρι
γκίπισσα διηγείται μια ιστορία κι έπειτα το ζευγάρι αφήνεται στον έρωτα Οι 
επτά ιστορίες συνθέτουν μαζί ενα είδος εγχειριδίου για τον μονάρχη πού 
διδάσκεται τήν ανθρώπινη σοφία από τίς συζύγους του. Έτσι, για παρά
δειγμα, τήν Κυριακή, ήμερα τοϋ 'Ηλίου, ό Bahram Gur επισκέπτεται στο 
Κίτρινο Περίπτερο τήν κατάξανθη πριγκίπισσα τοϋ Βυζαντίου Humay, ή 
οποία τοϋ προσφέρει φαγητό σέ χρυσά πιάτα καί τοϋ διηγείται τήν αισθημα
τική Ιστορία τοϋ βασιλιά πού δέν ήθελε να παντρευτεί καί τής πριγκίπισσας 
πού δέν ήθελε να ερωτευτεί 

Παρά τήν αναφορά στο Βυζάντιο, οΐ αναγνώστες τοϋ Haft paykar δέν 
βρίσκονται αντιμέτωποι μέ μια συγκεκριμένη, έστω καί φαντασιακή, εικόνα 
τοϋ Βυζαντίου μέσα στο κείμενο, γιατί ό Nizami δέν ενσωματώνει κανένα 
βυζαντινό διακοσμητικό στοιχείο στην αφήγηση του. Όπως καί μέ τίς 
χώρες προέλευσης τών υπολοίπων συζύγων τοϋ Bahram Gur, για παράδειγ
μα, τής Κίνας ή τής Ρωσίας, το μυθοπλαστικό σκηνικό καί το Ιδεολογικό 
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Τό κίτρινο περίπτερο (Bahram Gur και 
Humay)· περσικό χειρόγραφο (ετ. 1524-

1525) μέ τήν «Πεντάδα» τοϋ Nizami 
(Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο). 

υπόβαθρο τοϋ μυθιστορήματος παραμένει εξολοκλήρου περσικό. Τίθεται, 
λοιπόν, καί πάλι το ερώτημα, γιατί συμβαίνει αυτό. 

'Εξετάζοντας τήν ποιητική αφηγηματική παραγωγή στίς αρχές τοϋ δωδέ
κατου αΐώνα από τήν Περσία στην Προβηγγία, διαπιστώσαμε ότι εμφανίζε
ται το φαινόμενο τής μυθιστορηματοποίησης τής ιστορίας ως μια σύγκλιση 
πού προέρχεται άπο παρόμοιες κοινωνικές, πολιτικές καί πολιτισμικές διερ
γασίες. Στα τέλη τού δωδέκατου αιώνα τα πράγματα είναι διαφορετικά καί ας 
ξεκινήσουμε μέ τή Γαλλία. Στον Cligés κατασκευάζεται μέ μια Ισχυρή δόση 
υπονομευτικής είρωνίας καί για πρώτη φορά στή δυτική ευρωπαϊκή λογοτε
χνία ένας εξωτικός «άνατολικισμός» — orientalisme είναι ό ορός πού επινοή
θηκε στή Γαλλία τον δέκατο ένατο αΐώνα για αυτή τή μόδα. Ή ρευστή γεω
γραφία τού μυθιστορήματος, πού συνδέει τήν αυλή τού 'Αρθούρου μέ τήν 
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Κωνσταντινούπολη, ενδυναμώνει τή δυτική ματιά προς τό Βυζάντιο. Αυτή ή 
οπτική γωνία, όπου ή υπαρκτή ιδεολογία τοϋ κοινωνικού περιβάλλοντος τού 
δημιουργού γεμίζει ενα «εξωτικό» σκηνικό, συνδέεται, κατά τή γνώμη μου, 
μέ τίς επιτυχίες των Σταυροφόρων στην Παλαιστίνη καί τίς αυξανόμενες 
βλέψεις των δυτικών ηγεμόνων για τον συνολικότερο έλεγχο της 'Ανα
τολής. Οΐ αριστοκράτες πάτρονες τού Chretiens de Troyes ορίζουν μέ τή 
βοήθεια τής ερωτικής μυθοπλασίας τήν Ιδεατή εικόνα τού δικού τους 
κόσμου μέσα άπό μια εικόνα ετερότητας, εκείνης τού σαγηνευτικού άλλα 
καί ελεγχόμενου Βυζαντίου. Τό «εξωτικό» Βυζάντιο τού Cligés προφανώς 
καί δέν αντανακλά τήν αφομοίωση βυζαντινών ιδεολογιών άπό τό περιβάλ
λον τών αποδεκτών τού μυθιστορήματος. 

Τήν ϊδια, κατά τή γνώμη μου, στάση τηρεί ό ανώνυμος ποιητής τοϋ Λίβι-
στρος και Ροδάμνη. Τό 1204 ασφαλώς ήταν μια κρισιμότατη τομή, άλλα ή 
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Έφιππος βασιλέας-
γαλλικό χειρόγραφο 
(τέλη δωδέκατου 
αιώνα) τής Βίβλου σε 
μικτό βυζαντινο-λατι-
viKÒ υφός (San Daniele 
di Friuli, Biblioteca 
Guarneriana). 

141 



Το ΒΥΖΆΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΈΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ 

ανασύνταξη των Βυζαντινών στή Νίκαια ήταν γρήγορη καί αποτελεσματική, 
στον βαθμό πού ό αυτοκράτορας Ιωάννης Βατατζής (1222-1254) να 
αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό μονάρχη με διεθνή ακτινοβολία. Ίο πνευμα
τικό περιβάλλον τής Νίκαιας, πού ήδη περιέγραψα, δπως επίσης οι στρατιω
τικές επιτυχίες ενάντια στίς λατινικές ηγεμονίες τής Κωνσταντινούπολης καί 
τής Θεσσαλονίκης, άλλα καί στο Σουλτανάτο τού Ικονίου, σέ συνδυασμό 
μέ μια εκτεταμένη πολιτική διπλωματικών συμμαχιών, όπως μέ τό βασίλειο 
τής αρμενικής Κιλικίας, ενδυνάμωσαν τήν αυτοπεποίθηση τού βασιλικού 
περιβάλλοντος. Αυτήν ακριβώς τήν κατάσταση θεωρώ οτι αντανακλά τό 
μυθιστόρημα. Ό ποιητής κατασκευάζει τήν Ιδεατή εικόνα τού κόσμου τών 
αριστοκρατών πατρόνων του, πού αποκρυσταλλώνεται στή μοναρχική Ιδεο
λογία τού ποιήματος, μέσα άπό τήν εικόνα τής γοητευτικής άλλα ελεγχόμε
νης ετερότητας τών λατινικών βασιλείων τής ανατολικής Μεσογείου. Ή 
ρευστή γεωγραφία τού μυθιστορήματος μέ χωρικό σημείο αναφοράς τό 
βασίλειο τής 'Αρμενίας ισχυροποιεί τήν ανατολική ματιά προς τή Δύση, 
όπως επίσης ή μοναδική σέ δλα τα μυθιστορήματα χρήση τής «ανατολίτι
κης» τεχνικής τής έγκυτιωμένης αφήγησης. Έτσι, τό Λίβιστρος καί Ροδάμνη 

Έφιππος πολεμιστής 
(ό μήνας Μάρτιος καί 

το ζώδιο Κριός)' 
ελληνικό χειρόγραφο 

(αρχές δέκατου 
τέταρτου αιώνα) σέ 

μικτό φραγκο-βυζα-
ντινό υφός μέ απεικο

νίσεις τών δώδεκα 
μηνών ("Ayiov "Ορος, 

Μονή Βατοπεδίου). 
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αποτελεί, κατά τή γνώμη μου, το πρώτο καί μοναδικό δείγμα στη μεσαιωνική 
λογοτεχνία ενός έξωτικοϋ «δυτικισμοϋ», μιας περίπτωσης, θα μπορούσαμε 
να πούμε, βυζαντινού occidentalisme. 

Στο Haft paykar όμως τού Nizami τα πράγματα είγαι διαφορετικά. eH 
εικόνα τών διαφόρων λαών μέσα στο έγκυτιωμένο μυθιστόρημα δεν είναι 
έξωτικίζουσα, γιατί ό Nizami δεν αντιπαραθέτει καμιά εικόνα οποιασδήποτε 
ετερότητας στον περσικό κόσμο τής δικής του εποχής. Νομίζω οτι ό λόγος 
βρίσκεται στα ιστορικά καί πολιτισμικά συμφραζόμενα τής εποχής του. Οί 
προσπάθειες τών Περσών στίς αρχές τού δωδέκατου αιώνα για αυτονόμηση 
αποτυγχάνουν, καθώς από τα μέσα τού 'ίδιου αΐώνα τό Χαλιφάτο ένδυναμώ-
νεται καί γνωρίζει μέχρι τίς αρχές τού δέκατου τρίτου αιώνα μια τελευταία 
περίοδο άνθισης. Παράλληλα, τρία σελτζουκικά σουλτανάτα —τής Μικρός 
'Ασίας, τού 'Αζερμπαϊτζάν καί τού Ίσφαχάν— νέμονται τα εδάφη στα 
βόρεια τής Μεσοποταμίας καί ανάμεσα στή Μαύρη Θάλασσα καί τήν 
Κασπία. Δέν είναι τυχαίο οτι οί τρεις ηγεμόνες πού αναφέρει ό Nizami 
στους προλόγους τών έργων του, είναι καί οί τρεις Τούρκοι πού όμως δέν 
κατάφεραν να προσελκύσουν τον Πέρση ποιητή στίς αυλές τους. Ό περ
σικός κόσμος τον όποϊο ανακατασκευάζει ό Nizami στο έργο του είναι 
αποκλειστικά φαντασιακός καί εντελώς εσωστρεφής, άσχετος προς τό σελ-
τζουκικό περιβάλλον στο όποιο ζει ό μοναχικός αυτός δημιουργός. 'Εδώ 
διακρίνουμε μια απόκλιση τής περσικής 'Ανατολής από τό Βυζάντιο καί τή 
γαλλική Δύση, αφού στα έργα του ό Nizami προκρίνει τή διδακτική αισθη
τική καί τον θεοφιλοσοφικό μυστικισμό, διαχωρίζοντας τήν ποίηση από τήν 
ιστορία. 

Παράλληλα όμως υπάρχει καί μια ενδιαφέρουσα σύγκλιση. Σε αντίθεση 
προς τους παλαιότερους δημιουργούς, οί τρεις ποιητές εκφράζουν απολύτως 
συνειδητά τή δύναμη τού ποιητικού τους ταλέντου. Ό Chretien στον πρό
λογο τού Erec et Énide αναφέρει οτι «άπό μια ιστορία περιπετειών έφτιαξε 
μια πολύ όμορφη συναρμογή» (στ. 13-14: «tret d'un conte d'avanture I une 
molt bêle conjointure>), ένώ ό ανώνυμος ποιητής τού Λίβιστρος καί Ροδάμνη 
βάζει τον αφηγητή να λέει στο προοίμιο οτι θα παρουσιάσει μια «θαυμαστά 
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σχεδιασμένη ερωτική αφήγηση» (στ. 17: «ξενοχάραγον αφήγημαν αγάπης»). 
'Επισημαίνουν έτσι καί οί δύο δημιουργοί τή συμβολή της ποιητικής τέχνης 

στην κατασκευή τής αφήγησης. Ό Nizami πάλι, υποδεικνύοντας τον εαυτό 

του στον πρόλογο τοϋ μυστικιστικού Makhzan al-asrar, δηλώνει: «Στον 

ουράνιο θρόνο είναι αηδόνια Ι οί ποιητές· δεν μοιάζουν σέ κανέναν. Ι 

'Εκστατικοί μέσα στή φλόγα τής σκέψης, Ι συγγενεύουν με τους αγγέλους. Ι 

Ή ποίηση υφαίνει τα πέπλα των μυστηρίων, Ι κι έτσι γίνεται καθρέφτης τής 

σοφίας» (στ. 338-343). Δεν είναι, επομένως, τυχαίο, οτι τα έργα των τριών 

ποιητών αποτέλεσαν καθοριστικά πρότυπα για τους επόμενους. 

Τον διαχωρισμό ποίησης καί ιστορίας θα τον συναντήσουμε στο Βυζά
ντιο γύρω στα μέσα τοϋ δέκατου τέταρτου αιώνα Μέχρι καί τή συγγραφή 
τής Βυζαντινής Ίλιάδας (ΓΚν. 2, άρ. 12), τα μυθιστορήματα που μας σώζο
νται αποτελούν πρωτότυπα κείμενα τα όποια έχουν γραφτεί στην Κωνστα
ντινούπολη. Οί συγκεκριμένες αυτές διηγήσεις αντανακλούν σαφώς ενα 
αριστοκρατικό περιβάλλον πού, μέσα στα χρόνια σκληρών εμφύλιων 
συγκρούσεων, αναζητά διαφυγή στον ουτοπικό κόσμο τοϋ έρωτα καί τοϋ 
πολέμου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, πού 
είναι φτιαγμένο σαν εξωτικό παραμύθι, ή στην Άχιλληίδα, πού ανακαλεί 
τον ηρωικό κόσμο τοϋ Διγενή καί παρουσιάζει τίς ερωτικές περιπέτειες τοϋ 
δεσπότη, δηλαδή βυζαντινού πρίγκιπα, 'Αχιλλέα με τή φράγκισσα πριγκιπο
πούλα Πολυξένη καί τον θλιβερό θάνατο τους. Ωστόσο, ή συνεχιζόμενη 
διάλυση τοϋ κράτους καί ή επικράτηση τοϋ ήσυχασμοϋ ώς θεολογικού δόγ
ματος συνεπάγονται τή συνολικότερη μείωση τής ψυχαγωγικής λογοτε
χνίας. Προς τό τέλος τοϋ δέκατου τέταρτου αιώνα ή παραγωγή μυθιστορη
μάτων μετατοπίζεται σέ νέα κέντρα, μακριά από τον έλεγχο τής Κωνσταντι
νούπολης. Οί τελευταίες τρεις ερωτικές διηγήσεις πού μας σώζονται (ΓΚν. 2, 
άρ. 13-15) είναι ελεύθερες διασκευές ενός Ιταλικού, ενός οθωμανικού καί 
ενός γαλλικού πρωτότυπου αντίστοιχα Τα τρία αυτά κείμενα, αν καί στηρί
ζονται στο υφός των παλαιότερων διηγήσεων, αντανακλούν ενα αστικό 
περιβάλλον απομακρυσμένο πια άπό τον βυζαντινό κόσμο. Όταν στις 
αρχές τοϋ δέκατου έκτου αΐώνα αντιγράφονται για τους συλλέκτες στην 
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'Ιταλία καί στή Γαλλία τα λίγα σωζόμενα σήμερα χειρόγραφα, οϊ ερωτικές 
διηγήσεις ολοκληρώνουν τελεσίδικα τον δημιουργικό τους κύκλο. Ή συγ
γραφή του Έρωτόκριτου άπό τον Βιτσέντσο Κορνάρο στίς αρχές τοϋ δέκα
του έβδομου αιώνα δέν έχει καμιά σχέση μέ τις βυζαντινές ερωτικές διηγή
σεις, αλλά αποτελεί στην ένετοκρατούμενη Κρήτη τήν ώριμη έκφανση ενός 
αναγεννησιακού ελληνισμού. 

'Αντίθετα, στή Δύση ή παράδοση τής μεσαιωνικής ερωτικής μυθοπλα
σίας δέν χάνεται εντελώς. Καθώς, βέβαια, τον δέκατο πέμπτο αιώνα ή 
ύστερη μεσαιωνική κοινωνία ανοίγεται στην τάξη τών αστών καί ή αριστο
κρατία, μέ τή σταθεροποίηση τών βασιλικών ηγεμονιών, αποσυνδέεται άπό 
τίς πολεμικές παραδόσεις τής φεουδαρχίας, τα μυθιστορήματα χάνουν τήν 
επαφή τους μέ τήν ιστορία. Οϊ ποιητικές διηγήσεις μετατρέπονται σέ πεζά 
αφηγήματα, οπού ή εικόνα τής ιπποσύνης παγώνει σέ ένα άνιστορικό 
ιδεώδες, όπως, για παράδειγμα, στο Mort d'Arthur («cO θάνατος του 
Αρθούρου») τοϋ Sir Thomas Malory, γραμμένο στα τέλη τοϋ δέκατου 
πέμπτου αιώνα. Μια τελευταία ποιητική άνθιση γνωρίζει ό κόσμος τών 
ιπποτών στα επικά μυθιστορήματα τής όψιμης Ιταλικής 'Αναγέννησης, όπως 
είναι ό Orlando furioso («Μαινόμενος 'Ορλάνδος») τοϋ Lodovico Ariosto, 
ώσπου, στίς αρχές τοϋ δέκατου έ'βδομου αιώνα, ό Θερβάντες θα παρωδήσει 
στον Δον Κιχώτη μέ νοσταλγική τρυφερότητα τή λογοτεχνική κουλτούρα 
αυτής τής παλιομοδίτικης ιπποσύνης. 

Το ϊδιο συμβαίνει καί στην Περσία "Ηδη στον δέκατο τέταρτο α'ιώνα μια 
σειρά ποιητών συγγράφει μυθιστορήματα κατά απομίμηση τοϋ Nizami, ένώ 
τον δέκατο πέμπτο καί τον δέκατο έκτο αιώνα στίς αυλές τών Περσών βασι
λέων τοϋ Ίσφαχάν καί τοϋ Χορασάν τα έργα τοϋ Nizami εικονογραφούνται 
σέ χειρόγραφα εντυπωσιακής πολυτέλειας καί καλλιτεχνικής ποιότητας. Έτσι, 
τα μυθιστορήματα τοϋ Πέρση ποιητή, ειδικότερα ή επική ερωτική ιστορία 
Χοσρόης καί Σιρίν, μεταφράζονται στα οθωμανικά σέ πεζό λόγο καί γίνονται 
μέρος τής τουρκικής λογοτεχνίας από τα τέλη τοϋ δέκατου έκτου αιώνα 

Καί αυτή είναι ή τελική απόκλιση ανάμεσα στή δημιουργούμενη Ευρώπη, 
στον υποχωρούντα βυζαντινό κόσμο καί στην όθωμανοπερσική Μέση 
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Ό Barbad παίζει ούτι μπροστά στον 
Χοσρόη περσικό χειρόγραφο 

(ετ. 1539-1543) με την «Πεντάδα» 
τοϋ Nizami (Λονδίνο, Βρετανική 

Βιβλιοθήκη). 

Ανατολή. Οι γαλλικές έρωτικο-ίπποτικές μυθιστορίες ανασύρονται στα 

τέλη τού δέκατου ογδόου αΐώνα προκειμένου να βοηθήσουν στη δημιουρ

γία τού ρομαντικού ιστορικού μυθιστορήματος με καταστατικό κείμενο τον 

Ίβανόη (1819) τοϋ Sir Walter Scott. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στην 

Ελλάδα. Ή πρώτη προσπάθεια συγγραφής ιστορικού μυθιστορήματος είναι 

ό Αύθέντης τοϋ Μωρέως (1850) τοϋ 'Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, πού 

αποτελεί έναν εξόφθαλμο συγκερασμό τοϋ ελληνικά γραμμένου, άλλα 

ιδεολογικά φράγκικου, Χρονικού τοϋ Μωρέως καί τοϋ Ίβανόη. Μοιρασμένο 

ανάμεσα στη Δύση καί στην 'Ανατολή, τό Βασίλειο της Ελλάδος καί οΐ 

διανοούμενοι του επιλέγουν μια εντελώς δυτικότροπη εκδοχή τοϋ Μεσαίω

να χωρίς 'ίχνος ενός υπονομευτικού «δυτικισμού». 'Αλλά καί στη δεύτερη 

προσπάθεια αυτού τού τύπου τού ιστορικού μυθιστορήματος, εννοώ τήν 
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Πριγκιπέσσα Ίζαμπώ (1945) τοϋ "Αγγέλου Τερζάκη, πάλι το υπόβαθρο, 
παρά τις λογοτεχνικές αρετές τοϋ έργου, είναι ή εθνικιστικά προσδιορισμέ
νη οπτική γωνία της σύγχρονης πελοποννησοκεντρικης Ελλάδας. Σέ αύτη 
την απόκλιση κινούμαστε ακόμα καί σήμερα, καθώς, παρά τήν πληθώρα 
ιστορικών μυθιστορημάτων μέ θέμα το Βυζάντιο καί μάλιστα το ύστερο, οι 
Έλληνες λογοτέχνες δέν έχουν ανακαλύψει τή βυζαντινή ερωτική μυθο
πλασία για να συνδιαλεχθοϋν δημιουργικά μαζί της στίς οποίες τυχόν 
αφηγηματικές αναζητήσεις τους. Φαίνεται πώς στή γειτονική Τουρκία κάτι 
τέτοιο έχει αρχίσει να γίνεται, αν αναλογιστεί κανείς το καινοφανές πάντρε
μα πού πέτυχε μόλις πρίν λίγα χρόνια ό Orhan Pamuk στο ιστορικό μυθι
στόρημα του Benim adim kirmizi («Tò ονομά μου είναι Κόκκινο»). Μέ τήν 
αξιοποίηση ευρωπαϊκών αφηγηματικών τεχνικών καί τον σχεδιασμό της 
πλοκής μέ βάση τό Χοσρόης καί Σιρίν τοΰ Nizami, ό Pamuk κατασκευάζει 
ενα ειρωνικά σύγχρονο μυθιστόρημα για τήν Κωνσταντινούπολη, τους 
ανθρώπους της, τον έρωτα καί τή ζωγραφική, έ'να μυθιστόρημα πού είναι 
ταυτόχρονα νεωτερικό καί συμβατικό, όπως ήταν, δηλαδή, στην εποχή τους 
οΐ μεσαιωνικές ερωτικές διηγήσεις από τήν Περσία στην Προβηγγία. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το κείμενο της διάλεξης δημοσιεύεται μέ ορισμένες προσθήκες καί τίς αναγκαίες φρα
στικές βελτιώσεις. Προκειμένου να διατηρηθεί ό δοκιμιακός χαρακτήρας τοΰ κειμένου δέν προ
στέθηκαν υποσημειώσεις. Το βιβλιογραφικό σημείωμα στόχο έχει να παράσχει στους ενδιαφε
ρόμενους αναγνώστες τα αναγκαία βοηθήματα για μια πρώτη επαφή τους μέ τα κείμενα 

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Για τα κομνήνεια καί τα παλαιολόγεια ερωτικά μυθιστορήματα σύντομη ενημέρωση προσ
φέρουν τα εγχειρίδια τοϋ Η. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία Ιστορία τής λόγιας κοσμικής 
γραμματείας τών Βυζαντινών, 'Αθήνα 1991-1994 καί τοΰ H.-G. Beck, Ιστορία τής βυζαντινής 
δημώδους λογοτεχνίας, 'Αθήνα 1989 αντίστοιχα Χρήσιμη είναι ή μονογραφία τοΰ R. Beaton, 
Ή ερωτική μυθιστορία τοϋ ελληνικού μεσαίωνα Μετάφραση Ν. Τσιρώνη, 'Αθήνα 21996, σέ 
συνδυασμό όμως μέ τήν κριτική τών P.A. Agapitos & O.L. Smith, The Study of Medieval Greek 
Romance: A Reassessment of Recent Work [Opuscula Graecolatina 33], Κοπενχάγη 1992. 

Ειδικότερα για τα κομνήνεια έργα καλή εισαγωγή αποτελεί ό συλλογικός τόμος τών P.A. 
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Agapitos & D.R. Reinsch (έπιμ.), Der Roman im Byzanz der Komnenenzeit. Ein internazionales 
Symposium (Meletemata 8), Φρανκφούρτη 2000. 'Αναντικατάστατη ώς εισαγωγή στην ελληνι
στική ερωτική μυθοπλασία παραμένει ή μονογραφία του Τ. Hägg, Τό αρχαίο ελληνικό μυθιστό
ρημα Μετάφραση Τζ. Μαστοράκη, 'Αθήνα 1992. 

Για τον Κωνσταντίνο Μανασσή καί το χρονογραφικο έργο του σημαντική είναι ή έκδοση του 
Ο. Lampsidis, Constantini Manassis Breviarium Chronicum [Corpus Fontìum Historiae Byzantìnae 

36], 'Αθήνα 19% (νεοελληνική απόδοση από τον Ό . Λαμψίδη, 'Αθήνα 2003). Το ζήτημα της 
λογοτεχνικότητας σέ σχέση προς τα ερωτικά μυθιστορήματα ανέπτυξε ό D.R. Reinsch, «Historia 
ancilla litterarum? Zum literarischen Geschmack in der Komnenenzeit: Das Beispiel der Σύνοψις χρο
νική des Konstantinos Manasses», στό: P. Odorico & P.A. Agapitos (έπιμ.), Pour une «nouvelle» 
histoire de la littérature byzantine: problèmes, méthodes, approches, propositions. Actes d'un 

colloque international philologique [Dossiers Byzantins 1], Παρίσι 2002, σελ. 81-94. 

'Από τήν εκτενέστατη βιβλιογραφία για τον Διγενή Άκριτη αναφέρω ενδεικτικά τα ακόλου
θα: Σ. 'Αλεξίου (έκδ.), Βασίλειος Διγενής Άκριτης (κατά το χειρόγραφο του Έσκοριαλ) καί Το 
άσμα του Άρμούρη [Φιλολογική Βιβλιοθήκη 5], 'Αθήνα 1985' R. Beaton & D. Ricks (έπιμ.), 

Digenes Akrites: New Approaches to Byzantine Heroic Poetry [Centre for Hellenic Studies, King's 
College London. Publications 2], Aldershot 1993· P. Odorico, Digenis Akritas: Poema anonimo 
bizantino, Φλωρεντία 1995· Ε.Μ. Jeffreys, Digenis Akritis: The Grottaierrata and Escoriai Versions 
[Cambridge Medieval Classics 7], Καίμπριτζ 1998- P. Odorico, L'Akrite: l'épopée byzantine de 

Digénis Akritas. Versions grecque et slave, suivie du Chant d'Armouris, Τουλούζη 2002. 

Για τα παλαιολόγεια μυθιστορήματα παραπέμπω στίς ακόλουθες μελέτες μου, οπού καί ολη 
ή παλαιότερη βιβλιογραφία: «Ή θέση τής αισθητικής αποτίμησης σέ μια "νέα" ιστορία τής 
βυζαντινής λογοτεχνίας», στό: Odorico & Agapitos, Pour une «nouvelle» histoire, σελ. 185-232· 
«Genre, Structure and Poetics in the Byzantine Vernacular Romances of Love», Symbolae 
Osloenses 78 (2004) 5-98· «Writing, Reading and Reciting (in) Byzantine Erotic Fiction», στό: Β. 
Mondrain (έπιμ.), Lire et écrire à Byzance [Byzantina Sorbonensia 21], Παρίσι (υπό δημοσίευση)· 
«'Από το "δράμα" του Έρωτα στο "άφήγημαν" τής 'Αγάπης: Το ερωτικό μυθιστόρημα στό 
Βυζάντιο (11ος-14ος αιώνας)», στό: Χρ. 'Αγγελίδη & Η. 'Αναγνωστάκης (έπιμ.), Γούστο καί 
αισθητικές προτιμήσεις στο Βυζάντιο καί τον Δυτικό Μεσαίωνα ['Εθνικό Ίδρυμα 'Ερευνών. 
'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: Διεθνή Συμπόσια 11], 'Αθήνα (υπό δημοσίευση)· Άφήγη-
σις Αιβίστρου καί Ροδάμνης. Κριτική έκδοση τής διασκευής «άλφα» [Βυζαντινή καί Νεοελλη
νική Βιβλιοθήκη 9], 'Αθήνα (υπό δημοσίευση). 

Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Πα τα δυτικά μυθιστορήματα γενικότερα αξιόλογες εισαγωγές αποτελούν οΐ ακόλουθοι 
τόμοι, όπου καί πλούσια βιβλιογραφία: J. Frappier & R.R. Grimm (έπιμ.), Le roman jusq'à la fin 

du XlIIe siècle, Χαϊδελβέργη 1978· J.-Ch. Huchet, Le roman médiéval, Παρίσι 1984· Κ. Brownlee 
& M.S. Brownlee (έπιμ.), Romance: Generic Transformation from Chrétien de Troyes to 
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Cervantes, Λονδίνο 1985· J. Bumke, Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen 

Mittelalter, Μόναχο 1986· D. Kelly, Medieval French Romance, Νέα Υόρκη 1993- Μ.Τ. Bruckner, 
Shaping Romance: Interpretation, Truth, and Closure in Twelfth-Century French Fictions, Φιλα-
δέλφια 1993- Β. Schmolke-Hasselmann, The Evolution of Arthurian Romance: The Verse 
Tradition from Chrétien to Froissart. Translated by M. and R. Middleton [Cambridge Studies in 

Medieval Literature 35], Καίμπριτζ 1998· R.L. Krueger (έπιμ.), The Cambridge Companion to 
Medieval Romance, Καίμπριτζ 2000. Για τα romans d'antiquité ειδικότερα σημαντικές είναι oî 

μελέτες του D. Poirion, Résurgences: Mythe et littérature à l'âge du symbole (Xlle siècle), Παρίσι 
1986 καί τοϋ L.W. Patterson, Negotiating the Past: The Historical Understanding of Medieval 
Literature, Μάντισον 1987. 

Άπα την εκτενέστατη βιβλιογραφία για τα chansons de geste, καί ειδικότερα για το «"Ασμα 
τοϋ Ρολάνδου», αναφέρω τα έξης: M. Menéndez Pidal, La Chanson de Roland et la tradition 

épique des Francs, Παρίσι 21960· M. de Combarieu du Grès, L'idéal humain et l'expérience 

morale chez les héros des chansons de geste des origines à 1250, Aix-en-Provence 1979· I. Short 

(έκδ.), La Chanson de Roland, Παρίσι 1990· P. Haidu, The Subject of Violence: The Song of 
Roland and the Birth of the State, Bloomington-Indianapolis 1993· S. Gaunt, Gender and Genre 
in Medieval French Literature [Cambridge Studies in French 53], Καίμπριτζ 1995, σελ. 22-70. 

Για τον Chrétien μπορούν να μνημονευθούν έδώ, εντελώς ενδεικτικά, οι ακόλουθες μελέ
τες: P. Haidu, Aesthetic Distance in Chrétien de Troyes: Irony and Comedy in Cligès and Perceval, 

Γενεύη 1968· N.J. Lacy, The Craft of Chrétien de Troyes: An Essay in Narrative An [Davis 

Medieval Texts and Studies 3], Λέυντεν 1980· D. Kelly (έπιμ.), The Romances of Chrétien de 

Troyes: A Symposium [Edward C. Armstrong Monographs on Medieval Literature 3], Lexington, 

KY 1985· D. Maddox, The Arthurian Romances of Chrétien de Troyes: Once and Future Fictions 

[Cambridge Studies in Medieval Literature 12], Καίμπριτζ 1991· Gaunt, Gender and Genre, σελ. 
71-121· S. Kay, «Who Was Chrétien de Troyes?», Arthurian Literature 15 (1996) 1-35. Για τον 
Cligés ειδικότερα σημαντικά βοηθήματα είναι χα έξης: L. Polak, Chrétien de Troyes: Cligés 

[Critical Guides to French Texts 23], Λονδίνο 1982- S. Gregory & C. Luttrell (έκδ.), Chrétien de 

Troyes: Cligés, Καίμπριτζ 1993· Ch. Mêla & O. Collet & M.-Cl. Gérard-Zai (έκδ.), Chrétien de 

Troyes: Cligés [Lettres Gothiques], Παρίσι 1994. 

Ο ΑΡΑΒΟΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Πα τη μεσαιωνική περσική λογοτεχνία γενικότερα χρήσιμα είναι ακόμα τα εγχειρίδια τοϋ 

E.G. Browne, A Literary History of Persia, Λονδίνο 1904-1911, του J. Rypka, Iranische 
Literaturgeschichte, Λειψία 1959 καί τοϋ Α. Bausani, Letteratura persiana, Μιλάνο 1960. Πα τα 
ερωτικά μυθιστορήματα τοϋ ενδέκατου αΐώνα ενδιαφέρον παρουσιάζει το δοκίμιο τοϋ D. Davis, 
Panthea's Children: Hellenistic Novels and Medieval Persian Romances [Biennial Yarshater 
Lecture Series 3], Νέα Υόρκη 2002. 

Συνθετικά εξετάζει το «Βιβλίο των Βασιλέων» τοϋ Firdowsi ό D. Davis, Epic and Sedition: 
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The Case of Ferdowsi's Shahnameh, Fayetteville, AK 21998, ό όποιος καί έχει μεταφράσει ενα 
σημαντικό μέρος τοϋ έπους, π.χ., Ferdowsi: The Legend of Seyavash [Penguin Classics], 
Harmondsworth 1991. Μια συγκριτική εξέταση του Shahnameh με τον Διγενή Άκριτη παρου
σίασε ό V. Pecoraro, «La nascita del romanzo moderno nell'Europa del XII secolo: le sue origini 
orientali e la mediazione di Bisanzio all'Occidente», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 

32.2 ( 1982) 307-318. 

Πα τα αραβικά επη βασική είναι ή τρίτομη μελέτη του M.C. Lyons, The Arabian Epic, Καί-
μπριτζ 1995, ή οποία περιλαμβάνει καί μεταφράσεις τεσσάρων έργων. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει καί ή συγκριτική μελέτη της Cl. Ott, «Byzantine Wild East - Islamic Wild West: An 
Expedition into a Literary Borderland», σιό: Agapitos & Reinsch, Der Roman im Byzanz der 
Komnenenzeit, σελ. 137-146. 

Πα μια συνοπτική παρουσίαση τής ζωής καί τοϋ έργου τοΰ Nizami εξαίρετο είναι το άρθρο 
τοϋ P.J. Chelkowski, «Nizami Gandjawi», Encyclopaedia of Isiàm 8 (1995) 76-81, οπού καί ή 
παλαιότερη βιβλιογραφία Δύο πρόσφατες λογοτεχνικές προσεγγίσεις είναι: Κ. Talattof & J.W. 
Clinton (έπιμ.), The Poetry of Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetoric, Νέα Υόρκη 2001 
καί A.A. Seyed-Gohrab, Layli and Majnun: Love, Madness and Mystic Longing in Nizami's Epic 
Romance [Brill Studies in Middle Eastern Literatures 27], Λέυντεν 2003. Πα τίς «'Επτά εικόνες» 
ειδικότερα ό αναγνώστης μπορεί να διαβάσει συντομευμένες μεταφράσεις από τον P.J. 
Chelkowski, Minor of the Invisible World: Tales from the Khamseh of Nizami, Νέα Υόρκη 1975, 
σελ. 69-112 καί τον R. Gelpke, Nizami: Die sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen 
[Manesse Bibliothek der Weltliteratur], Ζυρίχη 1959, η τήν πλήρη μετάφραση από τον Μ. Barry, 
Nezâmî: Le pavillon des sept princesses [Connaisance de l'Orient], Παρίσι 2000. Γοητευτική 
παραμένει ή ανάγνωση τοΰ συγκεκριμένου έργου από τον Ιταλό Καλβίνο, Γιατί να διαβάζουμε 
τους κλασικούς. Μετάφραση Ά. Χρυσοστομίδης, 'Αθήνα 2003, σελ. 67-74 («Οί εφτά πριγκί
πισσες τοΰ Νεζαμί»). Πα το «Χοσρόης καί Σφίν» υπάρχει ή εξαίρετη μετάφραση με εισαγωγή 
καί σχόλια τοΰ J.C. Bürgel, Nizami: Chosrou und Schirin [Manesse Bibliothek der Weltliteratur], 

Ζυρίχη 1980. 
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Ano ΤΗΝ ΠΕΡΣΊΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΓΙΑ: 
ΕΡΩΤΙΚΈΣ ΔΙΗΓΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΎΣΤΕΡΟ ΒΥΖΆΝΤΙΟ 

1 
Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΝΟΡΜΑΝΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

(τέλη ενδέκατου με τέλη δωδέκατου αιώνα) 

ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΘΕΜΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ (ROMANS D'ANTIQUITÉ) 

1 Roman de Thèbes [περ. 1150-1155: Γαλλία] 

2 Roman d'Enéas[uep. 1156: Νορμανδική Αγγλία] 

3 Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie [περ. 1160-1165: Γαλλία] 

ΜΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΝΤΑΓΕΝΕΤΩΝ 
4 Wace, Roman de Brut [περ. 1150-1155: Νορμανδική Αγγλία] 

ΤΡΙΑ ΗΡΩΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ (CHANSONS DE GESTE) 

5 La Chanson de Roland: διασκευή 'Οξφόρδης [περ. 1100: Γαλλία] 

6 La Chanson de Roland: 
διασκευή Παρισίων [πρώτο μισό δωδέκατου αιώνα: Γαλλία] 

7 La Chanson de Guillaume [αρχές δωδέκατου αιώνα: Γαλλία] 

ΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CHRÉTIEN DE TROYES (περ. 1140-1191) 
8 Erec etEnide{«'0 Έρέκ καί ή Ένίντ») [περ. 1165-1170: Νορμανδική Αγγλία] 
9 Cligés [περ. 1170-1177: Νορμανδική'Αγγλία (;)] 
10 Le Chevalier de la Charrette («Ό ιππότης τοΰ κάρου» [Lancelot]) 

[περ. 1174-1181: Γαλλία] 
11 Le Chevalier au Lion («Ό ιππότης με το λιοντάρι» [Yvain]) 

[περ. 1175-1181: Γαλλία] 

12 Le Conte du Graal («Ή αφήγηση τοϋ Γκράλ» [Perceval]) 
[περ. 1179-1191: Γαλλία] 
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2 
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

(δωδέκατος μέ δέκατος πέμπτος αιώνας) 

ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

1 Εύμάθιος Μακρεμβολίτης, Ύσμίνη καί Ύσμινίας [περ. 1130-1135: Κων/πολη] 

2 Θεόδωρος Πρόδρομος, Ροδάνθη καί Δοσικλής [περ. 1130-1135: Κων/πολη] 

3 Νικήτας Εύγενειανός, Δροσίλλα καί Χαρικλής [περ. 1135-1140: Κων/πολη] 

4 Κωνσταντίνος Μανασσης, Άρίστανδρος καί Καλλιθέα [περ. 1140-1145: 
Κων/πολη] 

ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

5 Κωνσταντίνος Μανασσης, Σύνοψις χρονική [περ. 1140-1145: Κων/πολη] 

ΔΥΟ ΗΡΩΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

6 Διγενής Άκριτης, διασκευή Έσκοριάλ [πρώτο μισό δωδέκατου αιώνα (;): 
Κων/πολη (;)] 

7 Διγενής Άκριτης, διασκευή Κρυπτοφέρρης [δωδέκατος αιώνας: Κων/πολη] 

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΣΚΑΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΔΑΙΟΔΟΓΩΝ 
8 Δίβιστρος καί Ροδάμνη [μέσα δέκατου τρίτου αιώνα: Νίκαια] 

9 Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα [τέλη δέκατου τρίτου αιώνα: Κων/πολη] 
10 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη [αρχές δέκατου τέταρτου α'ιώνα: Κων/πολη] 
11 Άχιλληίδα [μέσα δέκατου τέταρτου α'ιώνα: Κων/πολη] 
12 Βυζαντινή Ίλιάδα [δεύτερο μισό δέκατου τέταρτου αΐώνα: Κων/πολη (;)] 

13 Φλώριος καί Πλατσιαφλώρη [δεύτερο μισό δέκατου τέταρτου αΐώνα: Κρήτη(;)] 
ΊΑ Σεμίραμη καί Αλέξανδρος [πρώτο μισό δέκατου πέμπτου α'ιώνα: Θράκη (;)] 
15 Ίμπέριος καί Μαργαρώνα [μέσα δέκατου πέμπτου α'ιώνα: Πελοπόννησος (;)] 
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Ano ΤΗΝ ΠΕΡΣΊΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΓΙΑ: ΕΡΩΤΙΚΈΣ ΔΙΗΓΉΣΕΙΣ ΣΤΟ ΎΣΤΕΡΟ ΒΥΖΆΝΤΙΟ 

3 
Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

(ενδέκατος με αρχές δέκατου τρίτου αίώνα) 

ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ 

1 Unsuri, Vamiq u Adhra{«'0 Βαμίκ καί ή "Αντρα») [δεύτερο τέταρτο ενδέκατου 
αίώνα] 

2 Gurgani, Vis u Ramin («Ή Βίς καί ό Ραμίν») [μέσα ενδέκατου αιώνα] 

3 Ayyuqi, Varqeh u Gulshah («Ή Βάρκε καί ό Γκουλσά») [δεύτερο μισό ενδέκατου 
αίώνα] 

ΕΝΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ 

4 Firdowsi, Shahnameh («Tò βιβλίο των Βασιλέων») [άρχες ενδέκατου αίώνα] 

ΜΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ (SIRAT) ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ 

5 Sirat al-mujahidin («Έπος των Ιερών Πολεμιστών») [δωδέκατος αιώνας: Συρία ri 
Ιράκ] 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ (MASNAVI) ΤΟΥ ILYAS IBN-YUSUF ΝΙΖΑΜΙ (1141-1209) 

6 Makhzan al-asrar(«Tò θησαυροφυλάκιο τών μυστικών») [1174-1176] 
7 Khusrawu Shirin{«'0 Χοσρόης καί ή Σιρίν») [1180-1181] 

8 Layli u Majnun («Ή Λεϊλά καί ό Ματζνούν») [1185-1188] 
9 Haftpaykar(«0\ έπτα εικόνες») [1190-1196] 
10 îskandarnameh{«lb Βιβλίο τοϋ Αλεξάνδρου») [1197-1204] 
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