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Εισαγωγή

Η μικροϊστορία, κατά τον Istvan M.Szijart0, δεν είναι «μια τάση που γεννήθηκε τη 
δεκαετία του 1970, έφτασε στην κορυφή της δημοτικότητάς της στη δεκαετία του 
1990 και είναι πια σε παρακμή· είναι ιστορική προσέγγιση που ανήκει στο παρελθόν, 
αλλά έχει λαμπρό μέλλον με τη δύναμη που έχει να είναι συνάμα κοινωνική και 
πολιτισμική ιστορία, καθώς είναι μια προσέγγιση που μπορεί και να δίνει τις 
εξηγήσεις της κοινωνικής ιστορίας και να ‘αρπάζει’ τις έννοιες της πολιτισμικής 
ιστορίας σε μια και μόνο πολύ εστιασμένη έρευνα. Οι ιστορικοί της μικροϊστορίας 
προσπαθούν να παρουσιάσουν τις εμπειρίες των ιστορικών υποκειμένων, πώς εκείνοι 
έβλεπαν τον εαυτό τους, τη ζωή τους και ποιες σημασίες απέδιδαν σε όσα τους 
συνέβαιναν, ενώ παράλληλα προσπαθούν να στοχεύσουν σε βαθιές ιστορικές δομές, 
μακροχρόνιους τρόπους σκέψης και παγκόσμιες διαδικασίες, μέσα από την ανάλυση 
του παρελθόντος».1

Η παρουσίαση τεσσάρων έργων μικροϊστορίας στην παρούσα μελέτη, γραμμένων 
την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, επιβεβαιώνει τις προοπτικές της μικροϊστορίας, 
τις προσεγγίσεις και τους στόχους της, που ο Istvan M.Szijart0 επισήμανε. Θα 
εξεταστούν το έργο του Harold Samuel Stone Saint Augustine’s Bones: A 
Microhistory (2002), του Jeffrey R.Watt The Scourge o f Demons: Possession, Lust, 
and Witchcraft in a Seventeenth-Century Italian Convent (2009), του Pierre Birnbaum 
A Tale o f Ritual Murder in the Age o f Louis XIV  (2008) και της Natalie Z.Davis, 
Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between Worlds (2006). Παρά τις 
διαφορές και ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα έργα αυτά, μπορούμε να 
εντοπίσουμε χαρακτηριστικά και κοινές πρακτικές που ακολούθησαν οι συγγραφείς 
τους στην προσέγγιση και μελέτη των αρχείων τους, ώστε να τα εντάξουμε χωρίς 
αμφιβολία στην κατηγορία των έργων μικροϊστορικής γραφής. Και οι ίδιοι οι 
συγγραφείς τους δηλώνουν εξαρχής, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, πως η μελέτη 
τους ακολουθεί τις μεθόδους της μικροϊστορίας. Για να καταστεί, όμως, αυτή η 
συνάφεια κατανοητή, θα αναφερθώ αρχικά στην μικροϊστορία ως ιστορική τάση, την 
τοποθέτησή της στο ιστοριογραφικό τοπίο και τις πρακτικές, ή κατά άλλους τις 
μεθόδους, που οι κατεξοχήν εκπρόσωποί της χρησιμοποίησαν, αναφέροντας 
παράλληλα και κάποιες απόψεις τους ενδεικτικές για την μικροϊστορία.

Ο όρος μικροϊστορία περισσότερο αποτελεί την συμβατική ονομασία μιας 
θεωρητικής, μεθοδολογικής και πρακτικής προσπάθειας μιας ομάδας ιστορικών, που 
εμφανίστηκε στην Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας του 1970, κι έφτασε στην 
μεγαλύτερη ανάπτυξή της στα μέσα της δεκαετίας του 1980, παρά τον ορισμό για μια 
συγκροτημένη σχολή ή ρεύμα. Η μικροϊστορία συγκροτείται αρχικά ως κριτική της

1Sigur5ur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijarto, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.7
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κοινωνικής ιστορίας που επικρατούσε κατά τη δεκαετία του 1960, μέσω του κύκλου 
των Annales.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυρίαρχης κοινωνικής ιστορίας εκείνης της 
περιόδου ήταν η συστηματική χρήση ποσοτικών μεθόδων. Οι ιστορικοί των Annales 
θεώρησαν ότι η ένταξη των υπαλλήλων τάξεων στην γενική ιστορία μπορούσε να 
επιτευχθεί μόνο κάτω από το έμβλημα του «αριθμού και της ανωνυμίας» μέσα από 
τη δημογραφία και την κοινωνιολογία, μέσα από την ποσοτική μελέτη των κοινωνιών 
του παρελθόντος. Τα προτάγματα των ιστορικών των Annales σχετίζονταν με μια 
σειρά παραμέτρων: την κριτική στάση έναντι της κυρίαρχης «γεγονοτολογικής», 
πολιτικής ιστορίας «των μεγάλων ανδρών» και, ταυτόχρονα, την έλλειψη ικανών, 
αξιόπιστων και «επιστημονικά αποδεκτών» μαρτυριών, που θα μπορούσαν να 
διαφωτίσουν τον ιστορικό σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ζωής των υπαλλήλων 
τάξεων του παρελθόντος. Επίσης, με την προσπάθεια δημιουργίας μιας ιστορικής 
επιστήμης συμμορφωμένης με το κυρίαρχο μοντέλο των φυσικών επιστημών. Στόχος 
ήταν η εγκατάλειψη του μοναδικού, του τυχαίου, της «εξαιρετικής» περίπτωσης και η 
στροφή στο επαναλαμβανόμενο γεγονός και τις παραλλαγές του, τις παρατηρήσιμες 
κανονικότητες, με απώτερο σκοπό τη διατύπωση μιας νόρμας. Κύρια χαρακτηριστικά 
ήταν η επιμονή στην ποσοτικοποίηση και η επιλογή της διερεύνησης μιας επαρκώς 
μακράς χρονικής περιόδου, ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση συνολικών 
μεταβολών. Οι αρχειακές μαρτυρίες θεωρούνταν ως πηγές άντλησης δεδομένων, τα 
οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, να μετρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή μοντέλων. Κατασκευάζεται, έτσι, ένα ταξινομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το 
οποίο κάποια φαινόμενα κρίνονται ως «φυσιολογικά, κανονικά», αφού 
παρουσιάζονται ως επαναλαμβανόμενα, ενώ κάποια άλλα απορρίπτονται ως 
«εξαιρέσεις ή ως το «άπαξ λεγόμενον» (αυτό που είναι μαρτυρημένο μόνο μια φορά / 
αυτό που προέρχεται από μια και μοναδική μαρτυρία)2 3. Αυτές οι διαδικασίες 
εντάσσονταν συνολικά σε μια μακροϊστορική προοπτική.

Μια ακόμα ιστορική τάση προγενέστερη της μικροϊστορίας είναι η λεγόμενη 
ιστορία των νοοτροπιών, η οποία επίσης προέρχεται από το λεγόμενο ιστοριογραφικό 
κίνημα των Annales. Η τάση αυτή σηματοδοτεί την εγκατάλειψη της «ιστορίας χωρίς 
ανθρώπους»(η έκφραση ανήκει στον Emmanuel Le Roy Ladurie) και πρόκειται για 
μια νέα ιστορία των συνειδήσεων. Οι ιστορικοί Robert Mandrou, Jaques Le Goff και 
Georges Duby μελέτησαν τις λαϊκές συμπεριφορές μέσα σε κοινωνικά και 
οικονομικά πλαίσια και καθιέρωσαν την ιστορία των νοοτροπιών.4 Σύμφωνα με την 
κριτική του Carlo Ginzburg , «χάρη στην διαταξική έννοια της ‘συλλογικής 
νοοτροπίας’, τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη στο λεπτότατο στρώμα της 
κοινωνίας, το οποίο απαρτιζόταν από καλλιεργημένα άτομα, επεκτείνονται σιωπηρά

2 Carlo Ginzburg, ‘Checking the evidence The Judge and the Historian’, Critical Inquiry, 18, 1 ( 
Autumn, 1991), σ. 89
3 Carlo Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three Things That I Know about I t ’, μετάφραση John και 
Anne Tedeschi, Critical Inquiry 20, 1(Autumn1993), σ. 21
4 Georg G.Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα: από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην 
πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μτφρ. Παρασκευής Ματάλας (Αθήνα, εκδ. Νεφέλη 1999), σ.85
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ώσπου αγκαλιάζουν [μια ολόκληρη ιστορική περίοδο] χωρίς να αφήσουν τίποτε απ’ 
έξω. Πίσω από τις θεωρητικές κατασκευές γύρω από τη συλλογική νοοτροπία 
επανεμφανίζεται η παραδοσιακή ιστορία των ιδεών »5.

Απέναντι στις παραπάνω ιστορικές τάσεις η μικροϊστορία προτείνει νέες θεματικές 
και μια νέα μέθοδο ‘συναρμολόγησης’ των τεκμηρίων με στόχο την αποκατάσταση 
των ιστορικών γεγονότων. Δεν υποκαθιστά κανένα ιστορικό πεδίο, παρά εμπλουτίζει 
τη μεθοδολογική συζήτηση της νέας Ιστορίας με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων 
ανάλυσης των διαφόρων ιστορικών θεμάτων.

Τα ιστοριογραφικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσει η μικροϊστορία είναι 
ποικίλα, ιδωμένα όλα με τη μέθοδο της μικροανάλυσης. Η συνολική διαπραγμάτευση 
της μικρής γεωγραφικής μονάδας, η αποφυγή της «μακράς περιόδου»6, οι ατομικές 
ιστορίες, η ιστορία μιας οικογένειας ή μιας κοινωνικής ομάδας αποτελούν τα 
καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής της. Οι ιστορικοί αρχίζουν την ανάλυσή τους 
«από τα κάτω», ενδιαφέρονται περισσότερο για τους «χαμένους ανθρώπους της 
Ευρώπης», αυτούς χωρίς φωνή, για τους απλούς ανθρώπους που αγνοήθηκαν από 
τους ιστορικούς των Annales, παρά για τους μεγάλους άνδρες του παρελθόντος ως 
δημιουργούς της ιστορίας. Προσπαθούν «να διερευνήσουν την ιστορική αιτιώδη 
συνάφεια στο επίπεδο των μικρών κοινωνιών ή ομάδων όπου η πραγματική ζωή 
εκτυλίσσεται».7

Άλλοτε πάλι ενδιαφέρονται για το «ανώμαλο»8, για παραδείγματα κοινωνικής 
εκτροπής, όπως αιρετικούς, μάγισσες, εγκληματίες, αποκλεισμένους. Κατά τον Georg 
Iggers, μετατοπίζουν το αντικείμενο των ιστορικών σπουδών από το «κέντρο» της 
εξουσίας στις παρυφές, στους πολλούς, και οι πολλοί είναι για αυτούς κυρίως οι 
αδικημένοι και οι υπό εκμετάλλευση. Αυτή η έμφαση στην αδικία και στην 
εκμετάλλευση είναι που διακρίνει την μικροϊστορία από παλαιότερες ρομαντικές 
παραδόσεις της ιστορίας της λαϊκής ζωής. Οι πολλοί, όμως, δεν αντιμετωπίζονται ως 
τμήμα ενός πλήθους, αλλά ως άτομα που δεν πρέπει να χάνονται είτε μέσα στις 
παγκόσμιες ιστορικές διαδικασίες είτε μέσα στα ανώνυμα πλήθη και η ιστορία δεν 
είναι για τον ιστορικό μια ενιαία διαδικασία, μια μεγάλη αφήγηση όπου τα πολλά 
άτομα μένουν κάτω από την επιφάνεια, αλλά μια ροή με πολλές όψεις και με πολλά 
ατομικά κέντρα. Όχι ιστορία λοιπόν, αλλά ιστορίες, προσέγγιση του συγκεκριμένου 
και όχι του αφηρημένου.9 Στο σημείο αυτό εισάγεται η ιδέα της τυπικής εξαίρεσης 
(normal exception), της περίπτωσης δηλαδή του ατόμου που, ενώ βρίσκεται στο

5 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κώστας 
Κουρεμένος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1994, σ. 29
6 Peter Sahlins, Review of “Microhistory and the Lost Peoples of Europe” by Edward M uir and Guido 
Ruggiero, The Journal o f  Interdisciplinary History, Vol. 23, No. 4 (Spring, 1993), σ. 769
7 Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe (Baltimore, 
1991) ), σ. xxi
8 Carlo Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three Things That I Know about It’, σ. 33
9 -Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα: από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην 
πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μτφρ. Παρασκευής Ματάλας (Αθήνα, εκδ. Νεφέλη 1999),σ.136-137
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περιθώριο, η αναπαράσταση του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και 
καταδικάζεται «αποκαλύπτει τη δική του λογική και τάξη».10

Πού οφείλεται όμως η στροφή προς την μικροϊστορία; Ποιο είναι το 
επιστημολογικό ενδιαφέρον που ωθεί τους ιστορικούς σε αυτές τις θεωρητικές 
κινήσεις; Είναι η προσπάθεια άρσης, στο πεδίο της ιστοριογραφίας, της ανισότητας 
των φωνών των κυρίαρχων και των μελών των υπάλληλων τάξεων, όσων «δεν έχουν 
φωνή». Κατά τον C.Ginzburg, οι δεύτεροι οφείλουν να εντάσσονται στην ιστορική 
έρευνα όχι κάτω από το έμβλημα του αριθμού και της ανωνυμίας (ως μια ομοιόμορφη 
και ομοιογενής μάζα της στατιστικής),όπως υποστήριξε ο Φ.Φυρέ, ούτε ως άβουλοι 
αποδέκτες ή καταναλωτές μιας κυρίαρχης, συμπαγούς κουλτούρας που καταφθάνει 
από «ψηλά» ή «απ' έξω», αλλά ως παραγωγοί νοήματος, πολιτισμού, κουλτούρας, η 
οποία συναλλάσσεται, συνδιαλέγεται, παρά την ανισότητα των σχέσεων ισχύος, με 
την ηγεμονική. Κατά τον C.Ginzburg, «αν το υλικό μας δίνει τη δυνατότητα να 
ανασυνθέσουμε όχι μόνο αξεχώριστες μάζες, αλλά και επιμέρους προσωπικότητες, να 
διευρύνουμε προς τα κάτω την ιστορική έννοια ‘άτομο’ δεν είναι ως στόχος λίγο 
πράγμα .. .σε ένα μέτριο άτομο, που καθαυτό δεν έχει βαρύτητα και που ακριβώς για 
αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, μπορεί να ανιχνευτούν, σαν μέσα σε ένα μικρόκοσμο, 
τα γνωρίσματα ενός ολόκληρου κοινωνικού στρώματος σε μια ορισμένη ιστορική 
περίοδο». Ο Μενόκκιο, αν και δεν μπορεί να θεωρηθεί ‘τυπικός’ χωρικός, ωστόσο 
«μας επιτρέπει να ορίσουμε το περίγραμμα των λανθανουσών δυνατοτήτων ενός 
πράγματος, της λαϊκής κουλτούρας»11 12. Ο C.Ginzburg σε συνέντευξή του ακόμη 
αναφέρει «το άτομο δεν είναι ενσάρκωση ενός πράγματος που είναι μοναδικό. Θα 
πρότεινα τον ορισμό του ατόμου, ως σημείο συνάντησης πολλαπλών τάξεων ή 
συνόλων σε μια ύπαρξη. Ο Μενόκκιο μοιραζόταν τον ίδιο τρόπο ζωής με άλλους 
ανθρώπους, την ίδια εποχή, και δεχόταν ανάλογες επιδράσεις τόσο από την 
προφορική κουλτούρα όσο και από τη γραπτή. Έτσι, οι τρόποι ανάγνωσης που 
«ανίχνευσα» στις απολογίες του, μπορούν να θεωρηθούν ως κάτι που δεν ήταν 
καθόλου μοναδικό». Συνεπώς, μιλούμε για το αποδεικτικό παράδειγμα (evidential 
paradigm)., το αντιπροσωπευτικό δείγμα κι όχι το μοναδικό. Ο E.H.Carr γράφει, «ο 
ιστορικός δεν ενδιαφέρεται για το μοναδικό, αλλά για το γενικό μέσα στο 
μοναδικό».13

Κατά τον S.G.Magnusson «η μικροϊστορία επιμένει να φέρνει στην επιφάνεια τα 
άτομα-είτε διάσημα είτε άγνωστα- τα οποία δεν τα μελετά για την ιστορική τους 
σημασία, αλλά ως το υλικό για να σχηματοποιήσουμε τις ιδέες μας γύρω από την 
ιστορία. Η παρατήρηση εδώ είναι ότι τα άτομα δε γράφουν ιστορία, οι ερευνητές

10 J.Brewer, Sentimental Murder: Love and madness in the eighteenth century, London, HarperCollins, 
2004, σ.9
11 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ.23, 24
12 Βαγγέλης Κεχριώτης-Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Η φωνή του ιστορικού και οι φωνές των άλλων»: 
συνέντευξη του Carlo Ginzburg στον Βαγγέλη Κεχριώτη και Γιάννη Παπαθεοδώρου, Μνήμων, 20 
(1998), σ. 186.
13 E.H.Carr, What is History?, New York, Vintage Books, 1961,σ.80
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γράφουν. Οι ενέργειες του ατόμου μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη διαδικασία, αλλά
, , 14μόνο έμμεσα».

Η μικροϊστορία βασίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία η επιλογή μιας 
κλίμακας παρατήρησης παράγει κάποια αποτελέσματα γνώσης και γίνεται το 
εργαλείο μιας συγκεκριμένης γνωστικής στρατηγικής. Η μεταβολή της εστιακής 
απόστασης του αντικειμένου δεν σημαίνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση των διαστάσεων 
του αντικειμένου στο στόχαστρο, σημαίνει μεταβολή της μορφής και της πλοκής, 
μεταβολή του περιεχομένου της παρουσίασης, δηλαδή της επιλογής αυτού που είναι 
δυνατόν να παρασταθεί. Η επιλογή της κλίμακας είναι συνάρτηση του ενδιαφέροντος, 
του αντικειμένου παρατήρησης και του τρόπου κατασκευής του.

Οι εκπρόσωποι της μικροϊστορίας αμφισβητούν τις μεγάλης κλίμακας ιστορικές 
μελέτες που βασίζονται σε ποσοτικά δεδομένα επεξεργάσιμα σε υπολογιστές, γιατί 
θεωρούν πως οι γενικεύσεις τους παραμορφώνουν την πραγματικότητα. Η ιδέα της 
ολικής ιστορίας δεν εγκαταλείπεται, αλλά προσεγγίζεται με αλλαγή κλίμακας, 
επαναδιατυπώνεται με όρους εμβάθυνσης. «Η μικροϊστορία (ή καλύτερα 
μικροϊστορίες, αφού μπορεί να έχουμε διαφορετικές μεθόδους, θεωρητικό υπόβαθρο 
και θεωρητικές συνέπειες) στοχεύει να αναλύσει τις κοινωνικές συνθήκες της 
εμπειρίας φανερώνοντας πίσω από μια γενική τάση, που είναι ορατή, πολύπλοκες ή 
και αντιφατικές στρατηγικές που αφορούν σε δρώντα υποκείμενα: άτομα, 
οικογένειες, ομάδες, τάξεις»* 15. Στοχεύουν σε μια ερμηνευτική μελέτη της κουλτούρας 
«μέσα από μοναδικά, φαινομενικά ασήμαντα σημεία, κι όχι μέσα από την εφαρμογή 
νόμων που απορρέουν από επαναλαμβανόμενες και ποσοτικοποιήσιμες 
παρατηρήσεις», «μέσα από διάφορα ίχνη, σημεία και συμπτώματα» κατά τον Λέβι16 17. 
Ο ιταλικός αντίλογος της μικροϊστορίας στις αφηρημένες έννοιες της κοινωνικής 
ιστορίας, αφορά, λοιπόν, στην αποκατάσταση και ερμηνεία του καθημερινού 
γεγονότος ή «την επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο άτομο μέσα σε ένα δεδομένο 
τόπο και την προσπάθεια να καταδειχθεί η διαφορά αυτής της τοπικής 
πραγματικότητας από τον ευρύτερο κανόνα» . Η δυνατότητα της μικροσκοπικής 
παρατήρησης να ανακαλύψει πράγματα που πριν είχαν περάσει απαρατήρητα 
αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο της μικροϊστορικής έρευνας. Το ατομικό, το 
ιδιαίτερο, ένα συμβάν, αλλά και ένα δίκτυο σχέσεων, ένα σύστημα δοξασιών, η 
ταυτότητα μιας ομάδας, είτε μικρής είτε μεγάλης, μια συγκυρία, διερευνάται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε μια συγκριτική οπτική. Μια μοναδική 
μαρτυρία, ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ένα μοναδικό γεγονός, περιέχουν εντός τους 
στοιχεία τα οποία προσφέρουν το κλειδί για την αποκωδικοποίηση αυτού το οποίο θα 
παρέμενε βουβό από κάποιον που θα το ερευνούσε μόνο από την οπτική γωνία της 
επαναληπτικότητας των παραγόντων.

4 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory? Theory and Practice, σ.154
15 Ρίκα Μπενβενίστε, «Σφαιρική ιστορία, διεπιστημονικότητα, αποσπασματική ιστορία: μια πρόσφατη 

συζήτηση μεταξύ μεσαιωνολόγων», Σύγχρονα θέματα 66, σ.154
16Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, σ.145
17 ό.π., σ.147
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Έχουμε να κάνουμε, λοιπόν, και με μια διαφορετική, αντιθετική κίνηση 
γενίκευσης: η «γενική ιστορία» γενικεύει μέσα από τη συσσώρευση δεδομένων, 
διατηρώντας μόνο ένα μέρος των χαρακτηριστικών τους (όσα μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν, να μετρηθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους) ενώ, αντίθετα, οι 
μικροϊστορικές εργασίες, οι οποίες είναι μελέτες περίπτωσης, εργάζονται με μια 
συνολική, εντατική, εις βάθος ανάλυση.

«Ο Μενόκκιο είναι το σκόρπιο σπάραγμα, που τυχαία έφτασε ως εμάς, ενός 
κόσμου σκοτεινού, αδιαφανούς, που μόνο με μια αυθαίρετη χειρονομία μπορούμε να 
τον συσχετίσουμε με τη δική μας ιστορία. Η κουλτούρα εκείνη καταστράφηκε... 
λαμβάνουμε υπόψη μας τον ιστορικό ακρωτηριασμό, του οποίου, με μια έννοια, εμείς 
οι ίδιοι είμαστε θύματα», γράφει ο C.Ginzburg.18 Τα λόγια αυτά μας προβληματίζουν 
αν υπάρχει άραγε ο κίνδυνος η επικέντρωση στις μικρές όψεις της ιστορίας ή τα 
σπαράγματά της, αποκομμένα από ευρύτερα πλαίσια, να μην οδηγήσουν στην 
ιστορική γνώση. Και κατά πόσο το μερικό αποτελεί ‘αντιπροσωπευτικό’ δείγμα μιας 
ολόκληρης κοινωνίας;

Ο S.G.Magnusson απαντά ότι οι ιστορικοί παρά την επικέντρωση της προσοχής 
τους στο τοπικό «ποτέ δε παίρνουν το βλέμμα τους από το ευρύτερο ιστορικό και 
πολιτικό πλαίσιο».19 20 21 Η μικροϊστορική γραφή είναι ένας διαρκής διάλογος του 
μερικού με το συνολικό. Όπως παρατηρεί η Ρίκα Μπενβενίστε «εμπεριέχει την 
ένταση ανάμεσα στο μέρος και το όλον. Ακόμη περισσότερο έχει συνείδηση ότι δεν 
ανακαλύπτει αλλά επινοεί, διαμορφώνει, συνθέτει διαρκώς αυτό το όλον που δίνει 
νόημα σε γεγονότα, κείμενα και διαδικασίες. Το μερικό δε θεωρείται αναγκαστικά 
και ‘αντιπροσωπευτικό’, άρα χρήσιμο ως προς κάποια αθροιστικά αποτελέσματα. 
Συνδιαλέγεται όμως με το συνολικό ή το σφαιρικό στο βαθμό που αναδεικνύει 
κανονικότητες στις συλλογικές συμπεριφορές χωρίς να σβήνει από το χάρτη τις 
ιδιαιτερότητες. Η αποσπασματικότητα δεν είναι αναγκαστικά εμπόδιο. Μπορεί να 
είναι στρατηγικός στόχος, ένα παιχνίδι ‘αλλαγής κλίμακας’. Το μερικό έχει σημασία 
όταν επιχειρεί να διορθώσει ή να αμφισβητήσει τη γενίκευση, όταν ελέγχει και 
ανατρέπει την κυρίαρχη αφήγηση.» .

Γίνεται, επομένως αντιληπτό, πως η μικροϊστορία δεν μπορεί να σταθεί δίχως ένα 
μακροκοινωνικό πλαίσιο και ο ιστορικός επιδιώκει διαρκώς τη σύζευξη της 
μικροϊστορίας και μακροϊστορίας. Επιβάλλεται να αλληλοσυμπληρώνονται τα δυο 
επίπεδα ιστορικής εμπειρίας, αυτό που επικεντρώνεται σε ατομικές υπάρξεις και αυτό 
που ασχολείται με ευρείες κοινωνικές μεταβολές . Ο Giovanni Levi, από τους 
εκπροσώπους της μικροϊστορίας που έχουν έντονη προσωπική ιστοριογραφική 
άποψη, τονίζει ότι οι ιστορικοί με τη μικροϊστορία περιγράφουν «σύνθετα κοινωνικά 
συστήματα ευρείας κλίμακας δίχως να χάνουν την ατομική κλίμακα του κάθε μέλους

18 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ.32

19 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, σ.121-2
20 Ρίκα Μπενβενίστε, «Σφαιρική ιστορία, διεπιστημονικότητα, αποσπασματική ιστορία», σ.154, 155-6
21 Carlo Ginzburg, ‘Checking the evidence The Judge and the Historian’, σ.90

9

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



του κοινωνικού συνόλου, το σύνολο των ατόμων και την ατομική ζωή τους»22 23. Ο 
ίδιος παρατηρεί ότι η μικροϊστορική έρευνα στηρίζεται στην αρχή ότι «η 
μικροσκοπική παρατήρηση αποκαλύπτει παράγοντες πρωτύτερα απαρατήρητους», 
αλλά και φαινόμενα που ήταν επαρκώς περιγεγραμμένα και κατανοητά αποκτούν 
εντελώς νέες σημασίες με την αλλαγή της κλίμακας της παρατήρησης. Έπειτα μπορεί 
ο ιστορικός να χρησιμοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα ώστε να διατυπώσει ευρύτερες 
γενικεύσεις, παρόλο που οι αρχικές παρατηρήσεις έγιναν σε σχετικά περιορισμένο

23πεδίο ...».

Ποιες είναι όμως οι πηγές όσων γράφουν μικροϊστορία; Η σπανιότητα των 
μαρτυριών που αποκαλύπτουν τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις των αφανών, 
απλών ανθρώπων, των υπαλλήλων τάξεων του παρελθόντος είναι το βασικότερο 
εμπόδιο κατά την ιστορική έρευνα, καθώς η κουλτούρα τους είναι στο συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος της μια προφορική κουλτούρα. Έτσι οι γραπτές πηγές που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ιστορικοί είναι κατά βάση τα αρχεία της Ιεράς 
Εξέτασης24 25, αλλά όχι μόνο αυτά. Χρησιμοποιούν και διάφορα άλλα έγγραφα. Έτσι ο 
Carlo Ginzburg χρησιμοποιεί «έγγραφα που μας πληροφορούν για τις οικονομικές 
δραστηριότητες του Μενόκκιο και τη ζωή των παιδιών του, γραπτά γραμμένα από 
τον ίδιο και μια μερική κατάσταση των αναγνωσμάτων του». Ο Τζοβάνι Λέβι στο 
έργο του Κληρονομώντας εξουσία: η ιστορία ενός εξορκιστή καταφεύγει σε πηγές που 
χρησιμοποιεί η πιο παραδοσιακή κοινωνική ιστορία, μια προσωπογραφία που 
στηρίζεται σε ενοριακά αρχεία, νοταριακές πράξεις, στοιχεία από χωρογραφήσεις για 
τη φορολόγηση της γης, άλλα διοικητικά έγγραφα και στοιχεία από πωλήσεις γης και 
κληρονομιών26. Η Ν. Νταίηβις στο έργο της Η επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ 
αγκιστρώνει την πλοκή σε αρχεία, σε άλλα κείμενα, στις αξίες και τις συνήθειες της 
ζωής στο γαλλικό χωριό κατά τον 16ο αι27.

Ωστόσο, η αξιοποίηση των ποικίλων πηγών από τους εκπροσώπους της 
μικροϊστορίας προϋποθέτει α)την εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες 
κατασκευάστηκαν αυτές, β)την παρατήρηση των παραμορφώσεων τους και γ)τη μη 
μονομερή μελέτη των γραπτών πηγών, αλλά την επιβεβαίωση τους και από 
εξωκειμενικές πηγές28. Συνεπώς, η μικροϊστορία δεν αρκείται στη δημοσίευση 
έγκυρων μαρτυριών, αλλά επεκτείνεται σε μια ιστορία των χειρόγραφων πηγών, της 
παραγωγής τους, της διατήρησης και διάδοσής τους, μια ιστορία που αντιμετωπίζει

22 Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, «Μικροϊστορικές αναζητήσεις», Μνήμων 20 (1998), σ. 154 και 
Giovanni Levi, «A proposito di microstoria», στο: P. Burke (επιμ.): La storiografia contemporanea, 
Roma-Bari, Laterza 1993, σ.129
23 Giovanni Levi, ‘On Microhistory’ στο P. Burke (επιμ.) New Perspectives on Historical Writing, 
University Park, PA: Pennsylvania State University Press, σ.97
24 Carlo Ginzburg, ‘Checking the evidence The Judge and the Historian’, σ. 89
25 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ .12,56,60,173-7, 
79-82
26 Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, σ.148
27 Ρίκα Μπενβενίστε, «Νάταλι Νταίηβις: μια ιστορικός τον 20ό αιώνα, Σύγχρονα Θέματα 76-77, σ.179
28 Carlo Ginzburg, ‘Checking the evidence The Judge and the Historian’, σ.84
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τις πηγές ως πολιτισμικά προϊόντα29 που επενεργούν με τη σειρά τους στην κοινωνία, 
προϊόντα τα οποία άτομα ή ομάδες επενδύουν με νόημα.30 31 32 33

Ποιες μεθόδους όμως χρησιμοποιούν οι ιστορικοί για την επιλογή και επεξεργασία 
των πηγών ή ακόμη για την υπέρβαση των εμποδίων και δυσχερειών κατά την έρευνά 
τους, αφού η μικροϊστορική προσέγγιση βασίζεται στη βεβαιότητα ότι κάθε πηγή 
είναι αμφίβολη και απαιτεί εξήγηση; Η Μ. Χατζηϊωάννου παραπέμποντας στον 
επιδημιολόγο Paolo Vineis επισημαίνει πως, όπως η επιδημιολογία, έτσι και η ιστορία 
στηρίζεται στην παρατήρηση και όχι στο πείραμα. «Ο ερευνητής πρέπει να 
κατασκευάσει ένα χώρο παρατήρησης, ώστε να ανακαλύψει το δίκτυο των αιτίων που 
μεταμόρφωσε ένα άτομο ή ένα σύνολο ατόμων σε ασθενείς, ακολουθώντας τρεις 
βασικές αρχές: α) η επιλογή των δειγμάτων προς παρατήρηση είναι μια επιχείρηση 
πρωταρχική και θεμελιώδης, αφού δεν πρόκειται για μια απλή ή μηχανική επιλογή, β) 
η ταξινόμηση είναι σημαντική, ως ουδέτερο και αποκαλυπτικό εργαλείο αφ' εαυτής, 
γ) η σύγκριση, η οποία παίζει το ρόλο που έχει η εργαστηριακή ανάλυση στις 
πειραματικές επιστήμες, αφού κυρίως με τη σύγκριση εντοπίζονται οι αποκλίσεις. Σε 
αυτήν τη θεωρητική επιδημιολογική μελέτη τονίζεται η έννοια της συγκρότησης της 
τεχνικής υποδομής, που οδηγεί στον διαχωρισμό των ειδικών φαινομένων από τα 
γενικά, στην ανακάλυψη νέων διασυνδέσεων και νέων προβλημάτων. Οι 
παραλληλισμοί με την ιστορική εργασία είναι εμφανείς, αλλά και οι αποκλίσεις. Η 
επιλογή του περιορισμένου δείγματος δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει εδώ στη φενάκη 
του αντιπροσωπευτικού ιστορικού παραδείγματος». Στόχος βέβαια του ιστορικού 
είναι « η έρευνα της ιστορίας πέρα από τις ενδείξεις ή τις παραδρομές των ιστορικών 
αρχείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανακατασκευή του ιστού μιας αόρατης

32πραγματικότητας, πέρα από τις πηγές».
Πιο συγκεκριμένα, ο Carlo Ginzburg στον πρόλογο του έργου του Το τυρί και τα 

σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα με σαφήνεια διαγράφει όλα τα 
εμπόδια των ιστορικών στην έρευνά τους, εμπόδια που επέβαλλαν την «καχυποψία» 
και την κριτική στάση τους απέναντι στις πηγές, αλλά παράλληλα καθόρισαν και τους 
άξονες της αναζήτησής τους. Έτσι ο Carlo Ginzburg στην προσπάθειά του να 
ανακατασκευάσει τη λαϊκή κουλτούρα προβληματίζεται, από τη μια, αν υπάρχει 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κουλτούρα των υπαλλήλων τάξεων και των κυρίαρχων 
και σε ποιο βαθμό. Από την άλλη, αναρωτιέται κατά πόσο οι γραπτές πηγές είναι 
αξιόπιστες, καθώς «είναι έμμεσες: πρώτον γιατί είναι γραπτές και δεύτερον γιατί 
συνήθως είναι γραμμένες από πρόσωπα που είχαν ξεκάθαρους λίγο πολύ δεσμούς με 
την κυρίαρχη κουλτούρα. Αυτό σημαίνει πως οι σκέψεις, οι δοξασίες, οι ελπίδες των 
χωρικών και των μαστόρων του παρελθόντος φτάνουν ως εμάς (όταν φτάνουν) 
σχεδόν πάντοτε μέσα από παραμορφωτικά φίλτρα και μεσολαβητές» . Μέσα από 
αυτήν την οπτική ο Carlo Ginzburg μελετά με τέτοιο τρόπο τις πηγές κι αποδεικνύει

29 Ρίκα Μπενβενίστε, «Σφαιρική ιστορία, διεπιστημονικότητα, αποσπασματική ιστορία», σ.153
30 Ρίκα Μπενβενίστε, «Ιστορία και Ανθρωπολογία», Σύγχρονα θέματα 56, σ.46
31 A.Munslow, Deconstructing History, Routledge London, 1997
32 Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, «Μικροϊστορικές αναζητήσεις», σ. 156, 157
33 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ. 13,14
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πως η σχέση μεταξύ της κουλτούρας των υπάλληλων τάξεων και της κουλτούρας των 
ηγεμονικών τάξεων είναι διαλεκτική, πως πρόκειται για «πολιτισμική διχοτομία, 
αλλά και για μια αμφίδρομη επικοινωνία και αλληλεπίδραση»34 35. Συγκεκριμένα 
γράφει «έχω μελετήσει για πολλά χρόνια δίκες της Ιερής Εξέτασης... οι δίκες 
φανερώνουν μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο στοιχεία, τους δύο πρωταγωνιστές 
της σύγκρουσης, με ένα πολύ ζωηρό τρόπο. Η αλληλεπίδραση λαμβάνει χώρα

, , , , 35μπροστά στα μάτια μας, αν και όχι πάντα» .
Ένα ακόμη στοιχείο, που πρέπει να προσθέσουμε στη διαδικασία της ιστορικής 

μελέτης των πηγών, είναι η άρση από τη μεριά του Ginzburg, του δίπολου 
ορθολογικό-ανορθολογικό. Θεωρεί, δηλαδή, ότι είναι δυνατή μια ορθολογική 
ανακατασκευή ανορθολογικών φαινομένων (όπως, λ.χ. η μαγεία κατά τους πρώιμους 
νεότερους χρόνους), στόχος της οποίας δε θα είναι ο εξορθολογισμός τους, αλλά η 
εύρεση της λογικής των δρώντων υποκειμένων, (μέσω της εύρεσης του νοήματος που 
αποδίδουν αυτά στις σκέψεις και τις πράξεις τους). Στηρίζεται στην εύρεση και 
αποκρυπτογράφηση «ιχνών, σημείων, σημαδιών», τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να 
συλληφθεί μια βαθύτερη πραγματικότητα που αλλιώς θα έμενε απρόσιτη. Ο 
Ginzburg, για παράδειγμα, προσπαθεί να εντοπίσει εντός μιας γραπτής μαρτυρίας 
κάτι που δεν «βγάζει νόημα», «μια απόκλιση που δεν μπορεί να αναχθεί σε κάτι 
γνωστό». Στο Τυρί και τα σκουλήκια παρουσιάζει ως εξής το εγχείρημά του και την 
στρατηγική του στους αναγνώστες: «Ήθελα να καταλάβω τι ήταν στην
πραγματικότητα η μαγεία για τους πρωταγωνιστές της, τους μάγους και τις μάγισσες. 
Μα το υλικό που είχα στη διάθεσή μου (οι δίκες και, κατά μείζονα λόγο τα εγχειρίδια 
δαιμονολογίας) έμοιαζε να αποτελεί ένα παραβάν τέτοιας υφής, που να ακυρώνει 
ανεπανόρθωτα την προσπάθεια να γνωσθεί η λαϊκή μαγεία. Όπου κι αν στρεφόμουν 
έπεφτα πάνω στα λόγιας προέλευσης μοτίβα της ιεροεξεταστικής μαγείας. Μονάχα η 
ανακάλυψη ενός ρεύματος δοξασιών που ήταν ως τότε στην αφάνεια .άνοιξαν μια 
σχισμή στο παραβάν. Μέσα από την αναντιστοιχία των ερωτημάτων των δικαστών 
και των απαντήσεων των κατηγορουμένων -  αναντιστοιχία που δεν ήταν δυνατόν να 
αποδοθεί ούτε στις ανακρίσεις, οι οποίες στόχευαν στην παραγωγή υποβολιμαίων 
απαντήσεων, ούτε στα βασανιστήρια -  ξεπρόβαλε ένα βαθύ στρώμα λαϊκών 
δοξασιών, που στην ουσία τους ήταν αυτόνομες».36 Τα σημεία όπου ο λόγος του 
ιεροεξεταστή («ηγεμονική κουλτούρα»), και ο λόγος του μυλωνά συγκρούονται, 
αφήνουν ρωγμές που προκαλούν ασυνεννοησία μεταξύ ιεροεξεταστή και μυλωνά, 
θεωρούνται από τον μικροϊστορικό ως σημάδια, τμήματα της «κουλτούρας της 
υπάλληλης τάξης» στην οποία ανήκει ο μυλωνάς. Αυτό που παραμένει ακατανόητο 
στον ιεροεξεταστή, από τον «διάλογό» του με τον μυλωνά, με άλλα λόγια, οδηγεί τον 
μικροϊστορικό στην εύρεση αυτού που αποδίδεται σε μια διαφορετική κουλτούρα και 
κοσμοθεωρία, αυτή των υπάλληλων τάξεων του Φριούλι περί τα τέλη του 16ου 
αιώνα.

34 ό.π., σ.17
35 Β. Κεχριώτης-Γ. Παπαθεοδώρου, «Η φωνή του ιστορικού και οι φωνές των άλλων» σ. 182
36 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ.21-22
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Ο Carlo Ginzburg ακολουθεί και μια ιδιαίτερη, ίσως μοναδική μέθοδο στην 
εύρεση της ιστορικής αλήθειας. Δεν αρκείται στη διασταύρωση των αρχειακών 
πηγών με «όλο το παρδαλό σύνολο έργων που αποτελούσε τη μάζα της εκδοτικής 
παραγωγής»37(καζαμίες, ρίμες, βιβλία ευλάβειας, βίοι αγίων), αλλά προσπαθεί να 
ανιχνεύσει με ποιον τρόπο τα διάβαζε το κοινό της εποχής και σε ποιο βαθμό η λαϊκή 
κουλτούρα εκείνων των αναγνωστών παρεμβαλλόταν στην πρόσληψη του κειμένου, 
μεταβάλλοντας το, αναπλάθοντάς το ακόμα και σε σημείο που να του αλλάζει τη 
φύση. Οι αναφορές του Μενόκκιο σε αυτά τα κείμενα επιτρέπουν στον ιστορικό, 
εξετάζοντας κατά πόσο οι απόψεις του συγκλίνουν ή αποκλίνουν από αυτά, να 
μετρήσει την επίδραση της υπάρχουσας προφορικής κουλτούρας στη σκέψη του38, 
καθώς και την επίδραση των «αιρετικών ομάδων που είχαν ουμανιστική παιδεία» και 
μιλούσαν για ανεξιθρησκία, την ηθική κ.ο.κ. «Οι απόψεις του Μενόκκιο έχουν μια 
πρωτότυπη χροιά και δε μοιάζουν να είναι αποτέλεσμα εξωτερικών επιρροών που 
έγιναν αντικείμενο παθητικής πρόσληψης. Οι ρίζες αυτών των δηλώσεων και αυτών 
των πόθων βουτούσαν βαθιά μέσα σε ένα σκοτεινό, σχεδόν ανεξιχνίαστο στρώμα 
μακρινών αγροτικών παραδόσεων»39.

Κι αν ο Carlo Ginzburg επικεντρώνεται στην ιστορία του στο νοητικό κόσμο του 
Μενόκκιο και στον τρόπο που τα κείμενα της πνευματικής ελίτ αφομοιώνονται από 
το μυλωνά μέσα από το πρίσμα μιας λαϊκής παράδοσης, ο Τζοβάνι Λέβι, στο έργο 
του Κληρονομώντας εξουσία: η ιστορία ενός εξορκιστή, με ένα πολύ περισσότερο 
κοινωνικο-επιστημονικό πνεύμα ασχολείται με τον έλεγχο ή τη διόρθωση 
διατυπωμένων υποθέσεων. Σε πολλά σημεία αναλύονται υποθέσεις που τίθενται προς 
επιβεβαίωση. Μια βασική του έγνοια είναι ο τρόπος που συγκροτούνται οι σχέσεις 
εξουσίας μέσα στο χωριό, ο οποίος δε μπορεί να κατανοηθεί με όρους οικονομικών 
δυνάμεων ή επίσημων πολιτικών θεσμών, αλλά μέσα από τη διατήρηση ή τη 
μεταβίβαση μη χειροπιαστών συμβολικών αγαθών: εξουσίας και κύρους40. Η Ν. 
Νταίηβις πάλι, μέσα από μια έντονα ανθρωπολογική ματιά στο έργο της Η επιστροφή 
του Μαρτίνου Γκερ, με τον τρόπο που διαβάζει τη σύνθετη νομική και ηθικοπλαστική 
μαρτυρία του δικαστή Κοράς κινείται στην ερμηνεία της ανάμεσα στην αναζήτηση 
της νόρμας και της εξαίρεσης. Παρουσιάζει μια κοινωνία «όπου οι κοινωνικές 
ταυτότητες είναι ρευστές και αβέβαιες... μια εποχή που η σχέση πραγματικού και 
ομοιότητας, η σχέση του γάμου με τον έρωτα, ή οι εσωτερικές πηγές της αλήθειας 
αποτελούν μείζονα θέματα συζήτησης και δίνουν τη δυνατότητα στα υποκείμενα να 
αναπτύξουν περίπλοκες κοινωνικές στρατηγικές»41.

Από αυτά τα λιγοστά παραδείγματα έργων που αποτέλεσαν ορόσημα της 
μικροιστορικής έρευνας και γραφής γίνεται αντιληπτό πως κάθε ιστορικός εργάστηκε 
με ένα μοναδικό τρόπο. Ωστόσο, τους διακρίνουν οι παρακάτω κοινές αντιλήψεις: 
από τη μια ότι το τεκμήριο, το ίχνος, είναι λέξη κλειδί για τον ιστορικό, όπως για το

37 ό.π., σ.26, 87-88
38 ό.π., σ.100
39ό.π., σ.27
40 Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιών, σ. 147-8
41 Ρίκα Μπενβενίστε, Νάταλι Νταίηβις: μια ιστορικός τον 20ό αιώνα, Σύγχρονα Θέματα 76-77, σ.179
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δικαστή42, αλλά δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα, είναι το ανοιχτό παράθυρο 
που παρέχει διέξοδο προς την πραγματικότητα. Από την άλλη, ότι ο ιστορικός οφείλει 
να εκτιμήσει ορθά και δίκαια, όπως ο δικαστής, τις αποδείξεις και τις μαρτυρίες43, 
που είναι κατασκευές. Κατασκευή είναι και όλη η εργασία του ιστορικού, από την 
αναζήτηση των πηγών ως την τελική παρουσίαση των ευρημάτων του44 Για να γίνει 
αυτό, πρέπει να έχει επίγνωση του ρόλου του ως ενεργό υποκείμενο. Ο Carlo 
Ginzburg επισημαίνει ότι ο ιστορικός δεσμεύεται από πραγματικότητες που είναι 
επίσης κατασκευές. Η εποχή του είναι μια κοινωνική κατασκευή και ο ιστορικός 
προσδιορίζεται από αυτήν45. Η έμφαση, στο σημείο αυτό, στην απόσταση της 
κουλτούρας του ιστορικού από αυτή που μελετά ήταν σαφής επίδραση των 
ανθρωπολογικών μελετών46. Με αυτή την οπτική ο ιστορικός οφείλει να διατηρεί μια 
ισορροπία μεταξύ της ανασύνθεσης του παρελθόντος και του τι επινοεί. Άλλωστε 
στην αναζήτηση της αλήθειας ο ιστορικός ερευνά και τις πιθανότητες. Αλήθεια και 
πιθανότητες είναι σε διαρκή διάλογο, «μια ανοιχτή υπόθεση»47. Εξάλλου, «η δουλειά 
του ιστορικού δεν οδηγεί στην ανακατασκευή του πώς ήταν τα πράγματα στ’ 
αλήθεια. Αυτό που μπορεί να μεταφέρει είναι μόνο μια ευλογοφανής και έντιμη 
περιγραφή», κατά τον J.Kalela.48

Ένα διακριτικό γνώρισμα της μικροϊστορίας είναι η ιδιαίτερη προσοχή που δίνει ο 
ιστορικός στο κείμενό του: η αφήγησή του. Η όλη διαδικασία μελέτης των πηγών, 
επεξεργασίας τους, διασταύρωσής τους με άλλα τεκμήρια, αποδείξεις, οι τεχνικές της 
ερμηνείας, οι αμφιβολίες και οι προβληματισμοί του ιστορικού δεν παραμένουν 
άγνωστα στο αναγνωστικό κοινό, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο παρουσίασης της 
ιστορικής έρευνας, γίνονται μέρος της ίδιας της αφήγησης. Τα δύο πλαίσια, έρευνας 
και έκθεσης, δεν διαχωρίζονται. Κι αυτό γιατί, μόνο κατά την παρουσίαση ο ίδιος ο 
ιστορικός «επαληθεύει» τα στοιχεία της έρευνας. Ο J.Bruner ισχυρίζεται ότι δύο 
τρόποι μπορούν να ‘χτίσουν’ την πραγματικότητα· «το καλό επιχείρημα και η ωραία 
ιστορία μπορούν να πείσουν τον αναγνώστη... το πρώτο πείθει για την αλήθεια, το 
δεύτερο για την ομοιότητα με τη ζωή».49 Με αυτόν όμως τον τρόπο αφήγησης «στον 
οποίο οι ιστορικοί κοινοποιούν τόσο τα ευρήματά τους όσο και τη διαδικασία που 
ακολούθησαν»50, φανερώνεται ουσιαστικά όλο το εργαστήριο του ιστορικού.

Στην τεχνική της μικροϊστορικής αφήγησης ο Carlo Ginzburg είναι εκπληκτικός. 
Στο Τυρί και τα σκουλήκια «η αφήγηση διακόπτεται από την παρουσίαση των

42 Carlo Ginzburg, Checking the evidence The Judge and the Historian, σ.79
43 ό.π., σ.81,83
44 Carlo Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three Things That I Know about I t’, σ. 32
45 Β. Κεχριώτης-Γ. Παπαθεοδώρου, «Η φωνή του ιστορικού και οι φωνές των άλλων», σ.183.
46 Carlo Ginzburg, [The Possibilities o f the past]: A Comment, The Journal o f Interdisciplinary 
History, Vol. 12, No. 2, The New History: The 1980s and beyond (II) (Autumn, 1981), σ. 277-278
47 - Carlo Ginzburg, ‘Checking the evidence The Judge and the Historian’, σ.91
48 Jorma Kalela, ‘The challenge of oral history: The need to rethink source criticism’ στο A.Ollila 
(επιμ) Historical Perspectives on Memory, Helsinki; SHS, 1999, σ.153
49 J.S.Bruner, Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge MA and London: Harvard University Press, 
1986, σ.80
50 Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, σ.145
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ερευνητικών στρατηγικών του»51. Ο ίδιος επισημαίνει «θέλησα να ανακατασκευάσω 
τον διανοητικό, ηθικό και φανταστικό κόσμο του μυλωνά Μενόκκιο. [...] αυτό το 
σχέδιο μπορούσε να μεταφραστεί σε μια αφήγηση που να μετατρέπει τα κενά των 
μαρτυριών σε μια λεία επιφάνεια. Θα μπορούσε αλλά δεν θα έπρεπε για λόγους 
γνωσιακούς, ηθικούς και αισθητικούς. Τα εμπόδια που αντιμετώπιζα στην έρευνα 
ήταν συστατικά στοιχεία των μαρτυριών, και άρα έπρεπε να αποτελέσουν τμήμα της 
αφήγησης, όπως άλλωστε και οι δισταγμοί και οι σιωπές του πρωταγωνιστή απέναντι 
στις ερωτήσεις των διωκτών του-ή και τις δικές μου. Με αυτό τον τρόπο, οι 
υποθέσεις, οι αμφιβολίες, οι αβεβαιότητες γίνονταν μέρος της αφήγησης. Η έρευνα 
της αλήθειας γινόταν τμήμα της έκθεσης της (αναγκαστικά αποσπασματικής) 
αλήθειας. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε ακόμα να ονομαστεί αφηγηματική ιστορία; 
Για έναν αναγνώστη εξοικειωμένο έστω και λίγο με τα μυθιστορήματα του 
20ου αιώνα η απάντηση είναι προφανής»52.

Τι επιδιώκει όμως ο ιστορικός με αυτή την πρωτότυπη μέθοδο; Καταρχήν η 
εξιστόρηση συγκεκριμένων γεγονότων στοχεύει να δείξει την πραγματική λειτουργία 
κοινωνικών όψεων που διαφορετικά θα παραμορφώνονταν κάτω από μια γενικευμένη 
οπτική, π.χ. μια ποσοτική σχηματοποίηση53. Δεύτερον, επιδίωξη των ιστορικών της 
μικροϊστορίας είναι η αξιοποίηση ενός ρητορικού, λογοτεχνικού λόγου54, κάτι που 
εξυπηρετεί ο αφηγηματικός λόγος. Τρίτον, είναι η επιθυμία του ιστορικού το έργο 
του να απευθύνεται σε ένα ευρύ, όχι απαραίτητα ειδικό κοινό και τέταρτον να ωθήσει 
τον αναγνώστη να συμμετάσχει στην κατασκευή του αντικειμένου της έρευνας και 
να τον εμπλέξει στην επεξεργασία μιας ερμηνείας. Τον καλεί να σκεφτεί ο ίδιος, να 
προβληματιστεί γιατί τα πράγματα έγιναν έτσι, ενώ θα μπορούσαν ή δεν θα 
μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Εκθέτει ερωτήματα, παρουσιάζοντας το ίδιο το 
αντικείμενο της έρευνάς του. Ο ιστορικός εγκαταλείπει τον ρόλο του παντογνώστη 
αφηγητή, προσφέρει τα ίδια του τα ερευνητικά ερωτήματα και βήματα στον 
αναγνώστη, κι έτσι απεκδύεται τον μανδύα της αυθεντίας.

Στο σημείο αυτό τα λόγια του Carlo Ginzburg είναι διαφωτιστικά: «Η αντίληψη 
ότι, μόνο τα πορίσματα της παραδοσιακής ιστορίας είναι ενδιαφέροντα για ένα μη 
ειδικό ακροατήριο, είναι πραγματικά παράλογη. Ας σκεφτούμε ότι μη ειδικά 
ακροατήρια γοητεύονται π.χ. από την αρχαιολογία. Δεν είναι μονάχα τα 
αρχαιολογικά ευρήματα που γοητεύουν αλλά και η ίδια η ιδέα ότι ψάχνει κανείς να 
βρει κάτι. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι και η διαδικασία αυτή καθεαυτή μπορεί να γίνει 
μέρος της ιστορικής αφήγησης. Νομίζω πως υπάρχει μια άλλη πλευρά που είναι μόνο 
εν μέρει ορατή, και θα την ονόμαζα, ας πούμε, ‘πολιτική’ πλευρά. Πρόκειται για ένα 
είδος εκδημοκρατισμού. Με άλλα λόγια, όταν μοιράζεσαι με το κοινό την έρευνα 
σου, είσαι εκτεθειμένος σε μια μορφή ελέγχου ‘από τα κάτω’. Αυτό νομίζω ότι είναι 
πολύ σημαντικό. Βέβαια, για μένα, είναι και ένα είδος συνήθειας, ο τρόπος, δηλαδή 
που μ' αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες. Πρέπει να πούμε, όμως, πως δεν είναι μόνο ο

51 Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, σ.147
52 Carlo Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three Things That I Know about I t’, σ.23-4.
53 Georg G. Iggers, Η  ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, σ.144
54 Carlo Ginzburg, ‘Checking the evidence The Judge and the Historian’, σ.91
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τρόπος που αφηγείται κανείς μια ιστορία αλλά και ο τρόπος που αυτή 
κατασκευάζεται και, επομένως, η ίδια η έρευνα... Με τον τρόπο αυτό, δημιουργώ ένα 
νέο κείμενο που περιλαμβάνει παραθέματα κι από τα δύο προηγούμενα. Ο σκοπός 
δεν είναι να πει κανείς: ‘αυτό είναι ένα κείμενο’. Ο σκοπός είναι να πει: 
‘χρησιμοποιώ την κειμενικότητα, τη σχέση μεταξύ των κειμένων, με στόχο να 
αποδείξω κάτι’. Η κρίσιμη λέξη είναι η ‘απόδειξη’». 55.

Οι ιστορικοί που χρησιμοποιούν τη μικροϊστορική τεχνική, επιμένοντας στη 
μικροανάλυση, συμμαχούν με άλλες κοινωνικές επιστήμες για να καλύψουν τα κενά 
των ιστορικών πηγών. Στο ιστορικό έργο τους οι μεθοδολογικές αναφορές στην 
ανθρωπολογία, στη γλωσσολογία, στην ψυχανάλυση, στην ιστορία της τέχνης και της 
λογοτεχνίας, καθιστούν το έργο δύσβατο, γοητευτικό και γι' αυτό μοναδικό.

Οι J.Le Goff και J.Schmit αναφέρονται «στην κατάργηση των συνόρων ανάμεσα 
στα ερευνητικά πεδία. Έτσι η ιστορία των θεσμών λ.χ. δεν είναι ανεξάρτητη πλέον 
από την ιστορία της θρησκείας, των ιδεών, της πολιτικής. Σκεπτόμαστε, λένε, με 
όρους «σχέσεων» και «δομών» που αποκαθιστούν αρθρώσεις ανάμεσα σε όψεις της 
κοινωνικής ζωής που επιφανειακά διαφέρουν. Εννοιολογικά εργαλεία, όπως η 
‘κοινωνική πρακτική’, ο ‘λόγος’, η ‘αναπαράσταση’, ο ‘ορίζοντας των προσδοκιών’ 
καταργούν δυϊσμούς του τύπου λόγιο/λαϊκό, συγγραφέας/κοινό και διευρύνουν την 
αντίληψη που έχουμε για το παρελθόν. Οι ‘νοοτροπίες’ δίνουν την θέση τους σε 
έννοιες που είναι δάνεια από την κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία»56. "Όχι 
μόνο οι J.Le Goff και J.Schmit, αλλά και ο Clifford Geertz πρεσβεύει πως η 
συνεργασία των δυο επιστημονικών πεδίων μπορεί να αποφέρει καρπούς, αλλά και 
να επιφέρει τον επαναπροσδιορισμό αυτών των πεδίων57.

Η N.Dav^, η οποία πρεσβεύει ότι η ανθρωπολογία- αν και οι κανόνες της δεν 
υποκαθιστούν τις ιστορικές πηγές- διευρύνει τις δυνατότητες του ιστορικού για μια 
άλλη οπτική, επισημαίνει τα τέσσερα χαρακτηριστικά της ανθρωπολογικής γραφής 
που υιοθετούν οι ιστορικοί: α)την προσεκτική παρατήρηση της εξέλιξης των 
κοινωνικών διαδικασιών, β)τους ενδιαφέροντες τρόπους ερμηνείας της συμβολικής 
συμπεριφοράς, γ)προτάσεις σχετικά με τη συνάρθρωση, ‘το συνταίριασμα’ των 
‘κομματιών’ του κοινωνικού συστήματος και δ)διαφορετικές πηγές από αυτές που 
συνήθιζαν να μελετούν οι ιστορικοί. Έτσι γεγονότα που θα έμεναν στην αφάνεια και 
τη λήθη, γιατί θεωρούνταν παράλογα, υπερφυσικά ή ασήμαντα ερμηνεύτηκαν από 
την ανθρωπολογία και αυτές οι ερμηνείες αποτέλεσαν εργαλείο για τους ιστορικούς. 
Στις υποθέσεις της μαγείας, για παράδειγμα, μπορεί να ανιχνεύσει κανείς πολιτικές, 
κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις. Άλλοτε η ανθρωπολογία κάνει το άνοιγμα 
προς κοινωνίες και πολιτισμούς που οι ιστορικοί δε θα μελετούσαν, κοινωνίες 
πρωτόγονες ή διαφορετικές από τις δικές μας58. Ή ακόμη συμπεριφορές και

55 Β. Κεχριώτης-Γ. Παπαθεοδώρου, ‘Η φωνή του ιστορικού και οι φωνές των άλλων’ σ. 187-8.
56 - Ρίκα Μπενβενίστε, «Σφαιρική ιστορία, διεπιστημονικότητα, αποσπασματική ιστορία», σ.15
57 Clifford Geertz , History and Anthropology, New Literary History, 21, No 2 (winter,1990), σ.331
58 Natalie Z. Davis, ‘The Possibilities o f the past’, The Journal o f  Interdisciplinary History, 12, 2, The 
New History: The 1980s and beyond (II) (Autumn, 1981),σ. 267, 269-70, 272, 273, 275
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αντιλήψεις που στο παρελθόν θεωρήθηκαν παράξενες και ιστορικά αδιάφορες 
«αναλύθηκαν επιτέλους ως αιτιολογημένες ανθρώπινες εκδηλώσεις»59.

Το λόγο που υπαγόρευσε τη στροφή των ιστορικών σε μια πιο ανθρωπολογική 
ματιά του παρελθόντος επισημαίνει σαφέστατα ο Bob Scribner. Ήταν η επιθυμία τους 
να προχωρήσουν πέρα από την πολιτική ιστορία και την πνευματική ιστορία των ελίτ 
και να εμβαθύνουν στη συμπεριφορά τη σκέψη και τη δράση των απλών ανθρώπων 
που ήταν παραμελημένοι από την παραδοσιακή ιστοριογραφία. Έπρεπε λοιπόν να 
εξετάσουν τον πολιτισμό ως όλο, δηλαδή το σύνολο των αντιλήψεων, τις κοινωνικές 
σχέσεις, τις παραδόσεις, τις συνέχειες και τις ασυνέχειες του πολιτισμού. Τα θέματα 
που προέκυψαν και έπρεπε να αναλυθούν σε βάθος ήταν αυτό της σχέσης της 
κουλτούρας των ελίτ και των υπαλλήλων τάξεων, αυτό της πίστης στη μαγεία και το 
διάβολο, τις απόψεις της Καθολικής και της Προτεσταντικής Εκκλησίας, το θέμα της 
εξουσίας και της αντίστασης, ψυχολογικές προεκτάσεις, ζητήματα του φύλου κ.ά. Για 
όλα υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη, κατά τον R.Scribner, και η συνεργασία των δυο 
επιστημών, ανθρωπολογίας και ιστορίας, καθίσταται αναγκαία.60

Εκτός όμως από την ανθρωπολογία, μέθοδοι της επιστήμης της ψυχολογίας είναι 
επίσης ανιχνεύσιμες στην μικροϊστορία. Αναφέρομαι στη συγκεκριμένη μέθοδο του 
Carlo Ginzburg στο Τυρί και τα σκουλήκια, η οποία μοιάζει με την ψυχαναλυτική 
μέθοδο, όπως την παρουσιάζει ο S.Freud στο δοκίμιο «Κατασκευές στην 
ψυχανάλυση».61 «Ο αναλυτής πρέπει να μαντέψει το ξεχασμένο υλικό από τα 
σημάδια που άφησε πίσω του ή, πιο σωστά, να το κατασκευάσει». Όπως ο 
αρχαιολόγος, «διατηρεί το αναμφισβήτητο δικαίωμα της ανακατασκευής με τη 
συμπλήρωση και τη συναρμολόγηση των σωζόμενων υπολειμμάτων». Η τεχνική της 
ιατρικής ψυχανάλυσης συνηθίζει να εισχωρεί σε μυστικά και κρυφά πράγματα με 
βάση στοιχεία που θεωρούνται ασήμαντα ή που περνούν απαρατήρητα, τα 
χαλάσματα ή «απορρίμματα» της παρατήρησής μας. Με αυτόν τον τρόπο η 
ψυχολογική ανάλυση επικουρεί το πρόβλημα της διείσδυσης στην ανθρώπινη 
πραγματικότητα.

Βέβαια πολλοί έσπευσαν να τονίσουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην 
διεπιστημονικότητα της ιστορίας, όπως να μην υπάρχουν σαφή και διακριτά όρια, 
αρχές και μέθοδοι μεταξύ των επιστημών ή οι ιστορικοί να μην σταθούν με 
αντικειμενικότητα και επιστημονική ματιά απέναντι στα υποκείμενα της ιστορίας ή 
τις πηγές τους62. Αυτό που χρειάζεται, είναι η «πειθαρχία στο ιστορικό πλαίσιο», 
όρος που πρότεινε ο Edward Thompson.63 «Μόνον όταν οι επιστημολογικές

59 Carlo Ginzburg, [The Possibilities o f the past]: A Comment, The Journal o f Interdisciplinary 
History, Vol. 12, No. 2, The New History: The 1980s and beyond (II) (Autumn, 1981), σ. 277
60 Robert Scribner, ‘Historical Anthropology of Early M odern Europe’, R.Po.Chia Hsia, Robert 
Scribner(επιμ.) Problems in the Historical Anthropology o f  Early Modern Europe (Wolfenbuttel, 
1997), σ.32-4
61 Sigmund Freud, «Κατασκευές στην ψυχανάλυση», Πούλος Παναγιώτης. (επιμ), Περί κατασκευής. 
Τοπικά β', Νήσος-Ε.Μ.Ε.Α., Αθήνα 1996, σ. 9-17
62 Thomas Kuehn, The Example of Giovanni and Lusanna, The Journal o f  Modern History, 61, 3 
(Sep., 1989), σ. 516-7
63James Sharpe, “Popular Culture in the Early M odern W est”, Michael Bentley (επιμ.) Companion to 
historiography, London ; New York: Routledge, 1997, σ.356
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ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε κλάδους των ονομαζόμενων ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών σπουδών μπορούν να καταδειχθούν, μπορεί το αντικείμενό τους να 
οριστεί έτσι ώστε να επιτευχθεί μια εργασία συμπληρωματική που ούτε σύγχυση 
επιφέρει ούτε αναπαράγει κοινούς τόπους .. .Η γνώση των κοινωνιών δεν προχωρά με 
την αναγωγή σε έναν μοναδικό λόγο που θα ήταν συνέπεια της κατάργησης των 
διαφορών ανάμεσα στις πρακτικές των κοινωνικών επιστημών. Στην πράξη έχει 
ανοίξει ένα γόνιμο πεδίο πειραματισμού πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπου 
συναντώνται διαφορετικές ματιές»64 65.

Ως επισφράγισμα της παρουσίασης των μεθόδων της μικροϊστορίας και της 
προσπάθειας ορισμού της ως ιστοριογραφική τάση, πριν προχωρήσω στην αναφορά 
των στόχων της παρούσας εργασίας, θα εκθέσω τα λόγια του Carlo Ginzburg, 
συμπυκνώνουν όλες της έννοιες που προσδιορίζουν την μικροϊστορία: «Η 
μικροϊστορία, ως προγραμματική άρνηση των «μεγάλων αφηγήσεων» και του 
πανοπτικού σχήματος της «ολικής» ιστορίας, εγκαινίασε τρόπους ιστορικής 
προσέγγισης και γραφής που έφεραν στο προσκήνιο νέες αναλυτικές κατηγορίες και 
ερευνητικά πεδία: έμφαση στη λαϊκή κουλτούρα, ανάδειξη των αποκλεισμών και των 
αποκλεισμένων, εντοπισμό των ασυνεχειών στις ιστορικές σειρές, μελέτη της 
αλληλεπίδρασης στις πολιτισμικές πρακτικές, προβληματισμό σχετικά με την 
ετερότητα και τις ετεροδοξίες. Η συμμετοχή στις γόνιμες συζητήσεις του 
μεταδομισμού και του μεταμοντερνισμού ώθησε τη μικροϊστορία να ενσωματώσει 
την προβληματική του διεπιστημονικού διαλόγου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα, 
ωστόσο, αυτής της επαφής ήταν η προτεραιότητα που δίνει η μικροϊστορία στη 
διαλογικότητα των πηγών και των ιστορικών ενδείξεων με την εξωκειμενική 
πραγματικότητα. Έτσι, χωρίς να απομακρύνεται από την προβληματική του 
μεταμοντέρνου, αντιτίθεται στην πλήρη αναγωγή της πραγματικότητας σε κειμενικές

, , , , 65κατασκευές και στις επιπτώσεις του ερμηνευτικού σχετικισμού».

Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσω τέσσερα πρόσφατα ιστορικά έργα αναζητώντας 
τον τρόπο που προσεγγίζουν το αρχείο τα τελευταία χρόνια οι ιστορικοί-εκπρόσωποι 
της μικροϊστορίας. Τα τέσσερα αυτά έργα εντάσσονται χωρίς αμφιβολία στα έργα 
μικροϊστορικής γραφής, διότι όπως θα αναδειχθεί από την λεπτομερή παρουσίασή 
τους, ακολουθούν ως επί το πλείστον τις προαναφερθείσες αρχές και πρακτικές της 
μικροϊστορίας, μολονότι φέρουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές και ιδιαιτερότητές 
συγκριτικά με τα έργα της περιόδου 1970-90, ιδιαιτερότητες που ‘πνέουν νέο άνεμο’ 
στους κόλπους της μικροϊστορίας και υπόσχονται νέες τάσεις και προοπτικές της.

Ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι οι συγγραφείς τους τα κατατάσσουν στην 
μικροϊστορία. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει ο Samuel Stone στην εισαγωγή του 
Saint Augustine’s Bones: A Microhistory, όπου επισημαίνει τα βασικά γνωρίσματα 
της μικροϊστορικής του γραφής: «Αυτό το βιβλίο είναι μια μικροϊστορία, καθώς 
μέρος της ιστορίας αφορά τις εμπειρίες απλών ανθρώπων κι ένα σημαντικό μέρος

64 Ρίκα Μπενβενίστε, «Σφαιρική ιστορία, διεπιστημονικότητα, αποσπασματική ιστορία», σ.155
65 Β.Κεχριώτης-Γ.Παπαθεοδώρου, “Η φωνή του ιστορικού και οι φωνές των άλλων, σ.181

18

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



κοινούς λόγιους, όλοι άτομα ξεχασμένα. Αυτό το βιβλίο προβάλλει την πεποίθηση ότι 
η θρησκευτική εμπειρία των ανθρώπων δεν μπορεί να χωριστεί από το πολιτισμικό 
πλαίσιο. Η γνώση αυτής της αφηρημένης αρχής, όμως, ήταν δύσκολο να αποτυπωθεί 
σε μια ιστορική αφήγηση... Στην πορεία της έρευνάς μου πείστηκα ότι οι μέθοδοι 
που αναπτύχθηκαν για τη μελέτη της ιστορίας του βιβλίου, της ανάγνωσης και της 
λογοτεχνίας ήταν ιδιαίτερα κατάλληλοι για να περιγράψω τη διαμάχη στην Παβία 
σχετικά με την αυθεντικότητα των λειψάνων του Αγίου Αυγουστίνου».66 67 Σε δύο 
ακόμη σημεία ο Stone αποκαλύπτει τους σκοπούς της μικροϊστορικής αναζήτησής 
του: «Ένας σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να δείξει πώς το κοινό των ακροατών και 
αναγνωστών. αλληλεπιδρούσαν και επηρέαζαν την ερμηνεία αυτού του συμβάντος» 
και πώς το αναγνωστικό κοινό που αναπτύσσεται σε πόλεις της πρώιμης νεότερης 
Ιταλίας μοιράζεται λεξιλόγιο και σκέψεις, πώς θρησκευτικές αντιλήψεις των 
κυρίαρχων και των υπαλλήλων τάξεων διαπλέκονται και ότι «η ελίτ δεν είχε μόνο μια

, 67φωνή».
Ο Jeffrey R.Watt στο The Scourge o f Demons: Possession, Lust, and Witchcraft in 

a Seventeenth-Century Italian Convent επισημαίνει την μικροϊστορική οπτική του, 
όταν αναφέρει στην εισαγωγή πως το αρχείο «περιγράφει αντιλήψεις και πρακτικές 
των αγράμματων χωρικών που θα είχαν χαθεί για πάντα χωρίς την ιεροεξεταστική 
ανάκριση», «ανοίγει ένα παράθυρο στο λαϊκό πολιτισμό» κατά το πρότυπο έργων του 
Ginzburg που ο ιστορικός αναφέρει συγκριτικά. Πιο κάτω ο Jeffrey R.Watt 
προσδιορίζει την οπτική του: «Σε αυτή τη μελέτη, θα προσπαθήσω να κατανοήσω το 
δαιμονισμό και τη μαγεία ως πολιτισμικά φαινόμενα. που κρύβουν αντιλήψεις .  
συγκρούσεις», «ανοίγουν ένα παράθυρο στη διανόηση της εποχής, κυρίως των 
θρησκευόμενων γυναικών».68

Στην εισαγωγή του έργου του A Tale o f Ritual Murder in the Age o f Louis XIV, ο 
Pierre Birnbaum μας προϊδεάζει και αυτός για τη μικροϊστορική γραμμή που 
ακολουθεί, τονίζοντας το ενδιαφέρον του για τους μύθους, τις αντιλήψεις και τις 
κοινωνικές σχέσεις αφανών ανθρώπων· γράφει «μια τραγωδία που ξύπνησε 
προγονικούς φόβους δε μπορεί να εξηγηθεί χωρίς να πούμε κάτι για τις αντιλήψεις 
των ανθρώπων που εμπλέκονταν», ενώ σε άλλο σημείο ξεκάθαρα δηλώνει πως το 
δικαστικό αρχείο, στο οποίο προηγούμενοι ιστορικοί δεν είχαν πρόσβαση, μας δίνει 
τη δυνατότητα να δούμε τις κοινωνικές σχέσεις εκείνης της εποχής, να εικάσουμε τις 
διαμάχες και τα μίση που αναδύθηκαν, να μάθουμε για τις αξίες που κινητοποίησαν 
τις διάφορες ομάδες και να ανακαλύψουμε τις φαντασιώσεις που στοίχειωναν τους 
κατοίκους αυτής της μεθοριακής περιοχής (η Μετς της Λωρραίνης)».69

Η Natalie Z.Davis στην εισαγωγή του έργου της Trickster Travels: A Sixteenth- 
Century Muslim between Worlds πασίδηλα εντάσσει το έργο της στην μικροϊστορία,

6 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones: A microhistory, University of Massachusetts Press, 
2002, σ. x
67 ό.π., σ.4 και 47

J.R.Watt, The Scourge o f  Demons: Possession, Lust, and Witchcraft in a Seventeenth-Century 
Italian Convent, University of Rochester Press, 2009, σ.19-20
69 Pierre Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, Stanford University Press, 
California, 2008, translated by Arthur Goldhammer 2012, σ.3 και 76 αντίστοιχα

19

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



όταν εκφράζει το ενδιαφέρον της για τη ζωή ενός ιδιαίτερου ανθρώπου του al-Hasan 
al-Wazzan και τις αντιλήψεις-πολιτισμικές γέφυρες μεταξύ χριστιανικού και 
ισλαμικού κόσμου. Στην εισαγωγή της όμως, η Davis εκθέτει όχι μόνο τον 
μικροϊστορικό θεματικό προσανατολισμό της, αλλά και τη μικροϊστορική στρατηγική 
της, τις μεθόδους που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα γράφει ««Μέσα από το 
παράδειγμά του ( του al-Wazzan), μπορούσα να ερευνήσω πως ένας άνδρας 
κινούνταν μεταξύ διαφορετικών πολιτειών, χρησιμοποιούσε διαφορετικά πολιτισμικά 
και κοινωνικά μέσα, και τα περιέπλεκε ή τα χώριζε για να επιβιώσει, να ανακαλύψει, 
να κάνει σχέσεις και να σκεφτεί για την κοινωνία και τον εαυτό του... Όπως μερικοί 
άλλοι για τους οποίους έγραψα, κι ο Al-Hasan al-Wazzan είναι μια εξαιρετική 
περίπτωση. μια εξαιρετική περίπτωση μπορεί να αποκαλύψει πρότυπα κατάλληλα 
για περισσότερη καθημερινή εμπειρία και γραφή . Τα χρόνια που έζησε ο al- 
W azzan. ήταν γεμάτα πολιτική και θρησκευτική μεταβολή και σύγκρουση. 
Ωστόσο ένα παράδοξο συχνό στην ιστορία, αυτές οι δεκαετίες ήταν γεμάτες από 
συναλλαγές μέσα στα ίδια όρια, εμπόριο, ταξίδια και κίνηση ιδεών, βιβλίων και 
χειρογράφων. Τέτοιοι ήταν οι κόσμοι. στους οποίους ο ήρωας αυτού του βιβλίου 
έπαιξε το ρόλο τ ο υ .  Το πορτραίτο μου είναι ενός άνδρα με διπλή οπτική, 
βαστάζοντα δύο πολιτισμικούς κόσμους. Κυνηγώντας τον al-Hasan al-Wazzan οι 
σιωπές στο χειρόγραφο της εποχής του και οι περιστασιακές αντιθέσεις ή τα 
μυστήρια στα κείμενά του με στοίχειωναν. Τελικά διαπίστωσα ότι οι σιωπές και οι 
περιστασιακές αντιθέσεις και τα μυστήρια ήταν χαρακτηριστικό του al-Wazzan και 
ότι θα έπρεπε να τα δεχτώ ως ίχνη, ώστε να κατανοήσω αυτόν και τη θέση τ ο υ .  Η 
στρατηγική μου είναι να αρχίσω με τα πρόσωπα, τους τόπους και τα κείμενα που 
καλές αποδείξεις βεβαιώνουν ή προτείνουν ότι γνώριζε .  Τα γραπτά του al-Wazzan 
φέρουν το κύριο σώμα της ιστορίας μου, όχι μόνο το περιεχόμενό τους, αλλά και οι 
στρατηγικές του συγγραφέα τους και η διανόησή τ ο υ .  Έπρεπε να κάνω χρήση του 
των υποθετικών ‘θ α . ’, ‘ίσως ν α . ’, ‘έμοιαζε ν α . ’ και των πιθανολογικών ‘ίσως’, 
‘πιθανόν’. Αυτές ήταν οι προσκλήσεις μου στον αναγνώστη να ακολουθήσει μια 
ευλογοφανή ιστορία ζωής με υλικά της εποχής».70

Η επιλογή μου να μελετήσω τα τέσσερα αυτά έργα δεν ήταν τυχαία. Βασική 
προϋπόθεση ήταν να είναι νεότερα έργα, γραμμένα την πρώτη δεκαετίας του αιώνα 
μας. Έπειτα το καθένα είχε και κάτι ιδιαίτερο που προσήλκυσε το ενδιαφέρον μου και 
έθετε σε άλλη βάση τη μικροϊστορική οπτική.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο του S.Stone διέρχεται ένα πλήθος συγγραμμάτων, 
προϊόντων έξι ολόκληρων αιώνων,(κι όχι κάποιο δικαστικό αρχείο) και παρακολουθεί 
την εξέλιξη μιας πνευματικής διαμάχης γύρω από ένα ζήτημα θρησκευτικό, χωρίς 
ωστόσο να γράφει θρησκευτική ιστορία. Η μικροϊστορία του J.Watt πραγματεύεται 
το δαιμονισμό και τη μαγεία συσχετίζοντάς τα άμεσα με το θέμα του φύλου και 
ανατρέπει την προκαθορισμένη στο νου μας εικόνα για την Ιερά Εξέταση. Έντονα και

70 N.Z.Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between Worlds, New York, Will 
&Wang, 2006, σ. 13
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στα δύο αυτά έργα προβάλλεται η φύση της εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας, 
για απτό και θα τα παρουσιάσω διαδοχικά.

Σημείο επαφής για τα άλλα δύο έργα του P.Birnbaum και της N.Z.Davis είναι η 
αντιπαράθεση δύο διαφορετικών θρησκειών ή κόσμων. Αποκαλύπτουν τον τρόπο που 
τα στερεότυπα καθορίζουν συμπεριφορές, θέτουν κοινωνικές ομάδες στο περιθώριο ή 
στρέφουν ένα ολόκληρο ‘κόσμο’ εναντίον ενός άλλου. Το έργο της Davis θα το 
παρουσιάσω τελευταίο, γιατί αγγίζει τη βιογραφία και την ‘παγκόσμια’ ιστορία 
(global history) και η προσέγγισή της αποδεικνύει πως οι μέθοδοι της μικροϊστορίας 
μπορούν να εφαρμοστούν και πέρα από τα περιορισμένα όρια ενός μικρού τόπου.

Σκοπός της εργασίας μου είναι να καταδείξω τον τρόπο που προσεγγίζουν το 
αρχείο τους αυτοί οι ιστορικοί· ποιο είναι το είδος των πηγών τους και ποια τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την πρώτη επαφή τους με αυτές· κατά την 
ενδελεχή μελέτη του αρχείου ποια θέματα επιλέγουν να αναδείξουν και αν 
επιδιώκουν τη διαπλοκή μικροϊστορίας-μακροϊστορίας ακολουθώντας τη ρήση του 
G.Levi, ότι οι ιστορικοί της μικροϊστορίας αναλύουν γενικά φαινόμενα πάνω σε 
ατομικές λεπτομέρειες κι έτσι, με την εντατική μικροσκοπική έρευνα, παρέχουν μια 
πιο ρεαλιστική έκθεση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.71 72 Τέλος, θα προσπαθήσω να 
ανιχνεύσω ποιες μεθόδους επεξεργασίας του αρχείου μετέρχονται, όπως αυτές 
αποκαλύπτονται από την αφήγησή που ανοίγει στον αναγνώστη το εργαστήριο του 
ιστορικού. Δε θα επιμείνω στις αφηγηματικές τεχνικές- αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο 
κεφάλαιο- αλλά στις πρακτικές ανάλυσης των πηγών, όπως την κριτική επεξεργασία, 
τις συγκριτικές μεθόδους, τις επιλογές και τη στάση του ιστορικού, παράλληλα με τη 
διεπιστημονική οπτική που κρίνεται αναγκαία συνθήκη για την «ευρύτερη κατανόηση 
του γενικότερου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου» και την ερμηνεία της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς.

71 Giovanni Levi, ‘On Microhistory’ στο P. Burke (επιμ.) New Perspectives on Historical Writing, 
Cambridge, Polity Press, σ.94-7

72Sigur5ur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, σ.65
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St Augustine’s Bones: A Microhistory 
Harold Samuel Stone73 74 75 76

Τον Οκτώβριο του 1695, στην Παβία, στη σκοτεινή κρύπτη του ναού του Αγίου 
Πέτρου (San Pietro in Ciel d’Oro), τον οποίο επιμελούνταν δυο τάγματα, οι Canonici 
Regolari και οι Αυγουστίνιοι Ερημίτες, μια ομάδα χειρωνακτών που της ανατέθηκε η 
συντήρηση της κρύπτης έφερε στην επιφάνεια μια οστεοθήκη με μια μισοσβησμένη 
επιγραφή. Αναφώνησε ένας και μετά όλοι μαζί «τα οστά του Αγίου Αυγουστίνου!»

Ι.Η γνωριμία του ιστορικού με το αρχείο

Οι πηγές
Ο Harold Samuel Stone στην εισαγωγή του έργου του δηλώνει πως το ενδιαφέρον 

του για την παράξενη ιστορία του Αγίου Αυγουστίνου εκδηλώθηκε, όταν 
αναζητώντας κάτι άλλο, τυχαία ανακάλυψε μια συλλογή χειρογράφων και φυλλαδίων 
στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, που αφορούσαν τη συζήτηση, ή καλύτερα 
τη διαμάχη, σχετικά με την αυθεντικότητα των λειψάνων του Αγίου. Η αναζήτησή 
του επεκτάθηκε και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Παβία και τη 
Βιβλιοθήκη του San Pietro in Ciel d’Oro ,όπου βρήκε σπάνια βιβλία και 
χειρόγραφα .

Βασική πηγή του Stone είναι το δίτομο έργο του Fulgenzio Bellelli Collectio 
actorum atque allegatorum quibus ossa sacra Ticini in confessione S.P.C. et anno 
1695 reperta esse S. Augustini Hipp. Episcopi et Ecclesiae Doctoris76που εκδόθηκε 
το 1729 και στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη είναι ταξινομημένο ως Mss.Clas.V.cod LVIII 
(5820). O Bellelli, επικεφαλής του τάγματος των Αυγουστίνιων Ερημιτών, ορίστηκε 
από τον πάπα Βενέδικτο XIII το 1728 να διαλευκάνει την υπόθεση των λειψάνων που 
βρέθηκαν στην κρύπτη του San Pietro στην Παβία το 1695 και για τα οποία υπήρχε 
έντονη διαμάχη ως τότε, που εκτυλίχθηκε σε δυο φάσεις. Το δίτομο έργο Collectio 
actorum αποτελεί συλλογή α)όλων των επίσημων επιστολών, εγγράφων και των

73 Ο Harold Samuel Stone, καθηγητής σήμερα στο Shimer College στο Ιλινόις των ΗΠΑ, έχει διδάξει 
στο παρελθόν στο Northwestern University, το Colgate University και το American University στο 
Κάιρο. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην περίοδο της Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης, 
κυρίως στο 17ο και 18ο αι, και ειδικότερα στην ιστορία της ανάγνωσης. Έ να από τα έργα του είναι το 
Vico’s Cultural History, The Production and Transmission o f  Ideas in Naples, 1685-1750. Πιο 
πρόσφατο έργο το St. Augustines Bones: A microhistory, το οποίο εκδόθηκε το 2002.
74 Υλικό αναζήτησε επίσης στην Αμβροσιανή βιβλιοθήκη και στην Praidesne στο Μιλάνο, στην 
Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο και σε βιβλιοθήκες στο Πίτσμπουργκ στην Πενσυλβανία, το Τέξας 
και την Ιντιάνα
75 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones: A Microhistory, 2002 University o f Massachusetts 
Press^ .ix
76 Fulgenzio Bellelli, Collectio actorum atque allegatorum quibus ossa sacraTicini in confessione 
S.P.C. et anno 1695 reperta esse S. Augustini Hirr. Episcopi et Ecclesiae Doctoris, Sebastiano 
Coleti,2.vols., Venice, 1729
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δημοσιευμένων φυλλαδίων και βιβλίων που κυκλοφόρησαν από το 1695 ως το 1704, 
την πρώτη φάση της διαμάχης και β)πρόσθετου υλικού, έργων δημοσιευμένων το 
1728 κατά τη δεύτερη φάση, η οποία θα λήξει με την παπική επιβεβαίωση της 
αυθεντικότητας των λειψάνων και την απαγόρευση περαιτέρω αμφισβήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση της συζήτησης κυριαρχεί με τις 
δημοσιεύσεις του από το 1696 ως το 1699 ο Michelle Colli, φραγκισκανός που 
υπηρετούσε στο Δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης της Επισκοπής της Παβία και 
ορίστηκε το 1698 να διεξάγει έρευνα γύρω από την εύρεση των λειψάνων το 1695 
στο ναό του San Pietro. Άλλα ονόματα που συμμετέχουν στη συζήτηση είναι ο 
Romualdo Ghisoni, ο Giulio Baudini, και οι δύο Αυγουστίνιοι Ερημίτες, και ο 
Ferdinando Leva από το τάγμα των Canonici Regolari που πήρε το μέρος των 
Ερημιτών μετά από όραμα του Αγίου Αυγουστίνου που είδε. Και τα δέκα συνολικά 
φυλλάδιά τους περιλαμβάνονται στη συλλογή Collectio Actorum. Το 1699 εκδίδεται 
και το Flavia Papia Sacra11 του Ghisoni, μια συλλογή λαϊκών παραδόσεων, εθίμων, 
λαϊκού πολιτισμού της Παβία. Αποτέλεσε τον κύριο οδηγό για όσους συμμετείχαν σε 
αυτή τη φάση της συζήτησης. Από το 1700 ως το 1704, ωστόσο, ανοίγει νέος κύκλος 
στην πρώτη φάση της διαμάχης με εκδόσεις πολυσέλιδων βιβλίων από αρκετούς 
διανοούμενους της εποχής: ο Giuseppe Bellini, του τάγματος των Canonici Regolari 
και καθηγητής στο Μιλάνο, ο Βενεδικτίνος Giovanni Gaspare Beretti, καθηγητής 
φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Παβία, ο Alberto Castellano, φραγκισκανός 
καθηγητής θεολογίας, ο Apostolo Zeno, ουμανιστής διανοούμενος, ο Mario Callini, 
των Canonici Regolari, ο Serafino Tragopa, Ερημίτης, και τέλος ο M.Colli. 
Διασταυρώνουν τα ξίφη τους επιχειρηματολογώντας ο ένας ενάντια στον άλλο. Τα 
έργα όλων αυτών περιλαμβάνονται στο δίτομο έργο Collectio Actorum, εκτός από το 
έργο του Giovanni Beretti ίσως εξαιτίας της έκτασής του . Κανείς δε συνέχισε τη 
διαμάχη μετά το θάνατο του M.Colli το 1704.

Στη δεύτερη φάση της διαμάχης το 1728 οι δημοσιεύσεις και οι εκδόσεις ήταν 
αυστηρά ελεγχόμενες. Στο Collectio Actorum προστίθενται τρία μεγάλα έργα που όλα 
επιχειρηματολογούν υπέρ της γνησιότητας των λειψάνων. Ήταν τα έργα του Giusto 
Fontanini, του Giuseppe de Gregorio και του Fulgenzio Bellelli19, όλοι τους λόγιοι 
από το επιτελείο του πάπα Βενέδικτου XIII, ορισμένο για το σκοπό αυτό.

Ο Stone, όμως, πέρα από το Collectio Actorum, αναζητά και μεμονωμένα αρχεία 
που γράφτηκαν την ίδια περίοδο. Εντοπίζει σε μια βενετική έκδοση του 
προηγούμενου έργου του Bellelli ένα ακόμα δοκίμιό του το Altre poche 
considrazioni..., ένα φυλλάδιο στα λατινικά χωρίς όνομα συγγραφέα ή εκδότη, που 
απαντούσε στο βιβλίο του Fontanini, το Adnotationes super iis quae huc usque alata 
sunt... και ένα φυλλάδιο του Giuseppe Sassi με μορφή επιστολής το Epistola 
apologetica... Τέλος, ανακαλύπτει ο ιστορικός ένα έργο του 1728, έκδοση 
εικοσιοκτώ μικρών εικόνων του Αγίου Αυγουστίνου. 77 78 79 80

77 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.54-58
78 ό.π, σ.100
79 ό.π, σ.95
80 ό.π, σ.91-9
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Εκτός από τη συλλογή Collectio Actorum, η έρευνα του Stone φέρνει στο φως μια 
άλλη, μοναδική συλλογή81 82 83 από χειρόγραφα αντίγραφα, φυλλάδια και γραπτές 
επιθέσεις σχετικά με την συζήτηση του 1728. Αν και περιέχει κάποιο από το υλικό 
που εκδόθηκε το 1729 στο Collectio Actorum, η συλλογή αυτή έχει αρκετές διαφορές 
στο περιεχόμενο. Περιλαμβάνει την πιο αυθεντική αναθεώρηση της υπόθεσης των 
λειψάνων που γράφτηκε από τον Ludovico Muratori, πολυγραφότατο ιστορικό, 
ειδήμονα στις τέχνες, θεωρητικό των γραμμάτων και της θεολογίας. Παρά το βάθος 
και τη διαύγεια του επιχειρήματός του, ο Muratori δεν άλλαξε την απόφαση του 
Πάπα το 1728. Το έργο του αυτό είναι το Motivi di credere tuttavia ascoso... , 92 
σελίδων. Εκδόθηκε το 1728 ανώνυμο με ανυπόγραφη σημείωση του εκδότη και 
χωρίς αναφορά του τόπου έκδοσης. Το 1738 ο Muratori αναφέρει σε ένα άλλο έργο 
του ότι είναι ο συγγραφέας του Motivi di credere tuttavia ascoso. Επιτίθεται στις 
απόψεις των λογίων του πάπα, αναζητά την αλήθεια και επιχειρηματολογεί 
τεκμηριωμένα ως επιστήμονας.

Ο Stone δεν αρκείται στην εξέταση των αρχείων που στρέφονται γύρω από τα 
κομβικά χρονικά σημεία της εύρεσης των λειψάνων και της επίσημης παπικής 
αποδοχής. Ερευνά α)αν η συζήτηση προυπήρχε του 1695 και β)πώς συνεχίστηκε μετά 
το 1728 ως τον 20ο αιώνα, οπότε αναζητά για αυτές τις χρονικές περιόδους σχετικό 
πρωτογενές υλικό.

Για τη διαμάχη πριν το 1695, μια διαμάχη Ιησουιτών και Ιανσενιστών
83χρησιμοποιεί ως πηγές τα έργα του Pierre Bayle Dictionnaire historique et critique 

(τέλη 17ου αι) και το Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus- 
Christ.. .(1686). Θέμα της διαμάχης, όχι βέβαια τα λείψανα του Αυγουστίνου, αλλά οι 
θεολογικές απόψεις του, όπως αυτές διατυπώνονταν στα έργα του που εκδίδονταν και 
κυκλοφορούσαν ευρέως.

Μετά το 1728 εκδίδονται το 1729 και το 1734-8 έργα του Giusto Fontanini και του 
Prospero Lambertini αντίστοιχα- και οι δυο από τον κύκλο του πάπα Βενέδικτου 
XIII- ο Lambertini μάλιστα ήταν και ο διάδοχος του πάπα ως Βενέδικτος XIV- με 
θέμα το θεσμικό ρόλο της παπικής εξουσίας στην αγιοποίηση κάποιων πιστών και τη 
θέση των αγίων στην καθολική πνευματικότητα, καθώς και τα κριτήρια αναγνώρισης 
της αληθινής αγιότητας και του γνήσια θαυμαστού από τις αξιοσημείωτες και 
ασυνήθιστες φυσικές καταστάσεις84.

Το 1743 νέα ευκαιρία να συζητηθεί ό,τι συνέβαινε στην Παβία έδωσε η έκδοση 
του Acta Sanctorum των Societa de Bollandisti, στο οποίο παρουσιάζονταν οι ζωές 
των αγίων με τη σειρά των εορτών τους στο ημερολόγιο. Η ζωή κάθε Αγίου 
μπορούσε να βρεθεί στον τόμο που ανέφερε την ημέρα της εορτής του. Ο τόμος με 
την εορτή του Αγίου Αυγουστίνου εκδόθηκε το 1743 και αναφέρεται στην ιστορία

81 ό.π, σ.102
82ό.π, σ.108
83 Pierre Bayle Dictionnaire historique et critique, Michel Bohm Rotterdam,1720
84 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ. 114-18
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του Αγίου, τη διαμάχη που προηγήθηκε και την βιβλιογραφία των έργων του Αγίου, 
καταγράφοντας παράλληλα λαϊκές παραδόσεις και πρακτικές85.

Καθολικοί βιογράφοι, κυρίως από το τάγμα των Αυγουστίνιων Ερημιτών, τον ίδιο 
αιώνα προσελκύονται από τη ζωή του Αγίου Αυγουστίνου και θεωρούν καθήκον τους 
να εξηγήσουν τη σημασία της ζωής του και να αποδείξουν την ορθότητα της 
απόφασης του πάπα. Έτσι το 1756 ο Lorenzo Berti στη Βενετία και το 1767 ο 
Francisco de Gante στη Μαδρίτη εκδίδουν τα έργα τους. Οι Βενεδικτίνοι του St Maur 
στα μέσα του 18ου αι εκδίδουν μια συλλογή με τις ζωές των Αγίων Histoire 
generate.. .Ο 9ος τόμος, 900 σελίδων, ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Αυγουστίνο. Λίγο 
αργότερα εμφανίζεται μια δημιουργική αναθεώρηση από το είδος της 
αυτοβιογραφίας, η έκδοση του έργου του Rousseau Confessions, στο οποίο 
αναπτύσσει μια θεωρία πολιτικής ζωής και οργάνωσης βασισμένη στην αγάπη, 
ενσωματώνοντας σκέψεις του Αγίου από έργο του The City o f the God86 87.

Ο πόλεμος Γαλλίας-Αυστρίας, η επικράτηση των Αυστριακών κι αργότερα του 
Ναπολέοντα στην Παβία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για τη συζήτηση γύρω από 
τον Άγιό της. Ο ναός χρησιμοποιείται ως στρατιωτικό σχολείο και αποθήκη εφοδίων. 
Τα τάγματα του San Pietro διώκονται και οι Ερημίτες παίρνουν μαζί τους τα λείψανα. 
Αυτό το θέμα έδωσε αφορμή να δημοσιευτεί στην Παβία το 1863 το Memoria 
storico-diplomatica. ,  με το οποίο ο Siro Comi υποστήριζε ότι οι κάτοικοι της Παβία 
είναι οι νόμιμοι κάτοχοι των λειψάνων. Προς απάντησή του κάποιος εκκλησιαστικός

87παράγοντας εκδίδει στο Μιλάνο το Notizie sincere e documentale ...
Βασική, ακόμη, πηγή του Stone αποτελεί το Codex diplomaticus Ord.E.S 

Augustini Papiae των Rodolfo Maiochi και Nazareno Casacca που εκδόθηκε στην 
Παβία από τον C.Rossetti το 1905-15. Περιλαμβάνει όλα τα χειρόγραφα αρχεία του 
τάγματος των Αυγουστίνιων Ερημιτών στην Παβία. Παράλληλα την ίδια περίοδο, το 
1913, ο Cleonice Baggini, παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή στο 
Πανεπιστήμιο της Παβία Storia della polemica.επιδοκιμάζοντας την απόφαση του 
πάπα Βενέδικτου XIII το 1728. Ο Stone επισημαίνει πως ο Baggini, όπως και οι 
συγγραφείς του 18ου αι, δεν έδωσε βαρύτητα στο έργο του Αγίου Αυγουστίνου ούτε 
σε άλλες μελέτες της εποχής του για τον Άγιο, παρά μόνο στη διαμάχη των λειψάνων. 
Κι όμως μόλις το 1888 ο Baston Boissier στο Revue de deux mondes αμφισβήτησε 
την ακρίβεια της ιστορίας του Αγίου περί του προσηλυτισμού του βάσει των έργων 
του Cassiciacum και Confessions και κάνει λόγο για μια δημιουργική αφήγηση του 
Αγίου με στοιχεία φαντασίας.

Όλο αυτό το πλούσιο πρωτογενές υλικό που αξιοποιεί ο ιστορικός συμπληρώνεται 
με πηγές επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται από το 18ο ως τον 20ο αι, όχι 
μόνο στην Παβία ή γενικότερα στην Ιταλία, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στον 3 ο 
τόμο του Giornale de Letterati στη Βενετία το 1710, τριμηνιαίο περιοδικό που έδινε 
έμφαση στην κριτική βιβλίων σχετικά με τον Ιταλικό Μεσαίωνα, τα Ιταλικά 
γράμματα και την ποίηση, δημοσιεύεται άρθρο που ασκεί κριτική στη διαμάχη του

85 ό.π, σ. 118-121
86 ό.π, σ.121-3
87 ό.π, σ.129-30
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1696-1704, την οποία χρησιμοποιεί στη συνεχιζόμενη επί μακράν σύγκρουση 
Βενετών-παπικής εξουσίας, και θέτει μια πρόταση για την άμβλυνση της διαμάχης. Η 
αντιπαράθεση του 1728 αναθεωρήθηκε, ακόμη, από το Acta Eruditorum (journal της 
Λειψίας), το πιο έγκυρο προτεσταντικό περιοδικό βιβλιοκριτικής. Σχολίασε το έργο 
του Fontanini (στην έκδοση του Φεβρουαρίου 1731 )και το Collectio Actorum (στην 
έκδοση του Μαΐου 1731), κατηγορώντας τη Ρώμη για σκοπιμότητες88 89. Στις αρχές του 
19ου αι εκδίδονται στην Παβία δύο νέα περιοδικά: το Bolletino της νεοϊδρυμένης 
Societa parese di Storia Patria από μέλη της ιταλικής ελίτ και το Rivista di scienze 
storiche . Οι πρόεδροί τους Giacinto Romano και Rodolfo Maiocchi με άρθρα τους 
στρέφουν τα βέλη τους ο ένας κατά του άλλου στα πλαίσια της κριτικής της έκδοσης 
των χειρογράφων των Αυγ. Ερημιτών Codex diplomaticus Ord.E.S Augustini Papiae. 
Τέλος το 1913 στην Παβία εκδίδεται νέο ακαδημαϊκό περιοδικό το Athenaum: Studi 
periodici di letteraturae storia. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνεται η ιστορία της 
θρησκείας και νέες μέθοδοι ερμηνείας της σημασίας των Αγίων προστατών στις 
κοινότητες.

Όλες αυτές τις πηγές που προαναφέρθηκαν τις αξιοποίησε ο Stone ως πρωτογενές 
υλικό κατά την έρευνά του και τις εξέθεσε λεπτομερώς στο έργο του. Δύο όμως, έργα 
ιστορικών του 17ου αι, του Gabriel Penotto (εκδ.1624) και του Luigi Torelli^^.1659- 
86)90 ο ιστορικός τα μελετά, αλλά εξαρχής δηλώνει ότι είναι έργα κατά παραγγελία 
των δυο ταγμάτων, που ήθελαν να πείσουν για την άμεση ίδρυσή τους από τον Άγιο 
Αυγουστίνο τον 4ο αι. Πρόκειται για έργα παραχάραξης της ιστορίας.

Έχοντας παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο των έργων, βιβλίων, άρθρων και 
χειρογράφων, που παρακολουθεί συχνά ο ιστορικός να συνομιλούν, μπορούμε να 
εξάγουμε τα παρακάτω σύντομα συμπεράσματα σχετικά με την επιλογή των πηγών 
του και τον τρόπο αντιμετώπισης και έκθεσής τους στο ιστορικό έργο.

Η πρωτοτυπία του Stone έγκειται στο γεγονός ότι το αρχείο που εξετάζει δεν είναι 
ένα δικαστικό αρχείο, όπως συνήθως συμβαίνει με τα έργα της μικροϊστορίας της 
Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης, αλλά μια σειρά εκδόσεων βιβλίων και άρθρων σχετικά 
με μια αντιπαράθεση που διήρκεσε έξι αιώνες και, κάθε φορά που αναζωπυρωνόταν, 
τα κίνητρα των υποκειμένων ήταν διαφορετικά, καθώς είχαν μεταβληθεί οι 
πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, τα πρόσωπα που εμπλέκονταν και το αναγνωστικό 
κοινό στο οποίο απευθύνονταν.

Το υλικό πλούσιο εκτυλίσσεται στα μάτια του αναγνώστη σταδιακά, με απόλυτη 
χρονολογική σειρά, καθώς συχνά το ένα έργο αποτελεί επίθεση σε προηγούμενο. Ο 
ιστορικός αναφέρει διεξοδικά το συγγραφέα, τον εκδότη, τον τόπο και το χρόνο 
έκδοσης, τη γλώσσα συγγραφής και τις εκδόσεις των μεταφράσεων κάθε έργου. 
Φωτίζει ακόμα το συγγραφέα, τα ενδιαφέροντά του, τη θέση του, άλλα έργα του και 
την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει, ερμηνεύοντας ταυτόχρονα τα κίνητρά του. 
Τον ενδιαφέρει το καθετί που μπορεί να επηρέασε τη συγγραφή και έκδοση ενός 
έργου. Εξετάζει δηλαδή τις συνθήκες παραγωγής των πηγών που χρησιμοποιεί,

88 ' 1 ι λό.π, σ.112
89 ό.π, σ.134-7

ό.π, σ.39
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καθώς τις αντιμετωπίζει ως πολιτισμικά προϊόντα, όπως άλλωστε οι περισσότεροι 
εκπρόσωποι της μικροϊστορίας.

Ο Sigur5ur Gylfi Magmsson παρατηρεί σχετικά με αυτήν την προσέγγιση: «Η 
σκέψη πίσω από το ‘κειμενικό περιβάλλον’ είναι να ελκύσει την προσοχή των 
ερευνητών και για τα δυο: το περιεχόμενο της πηγής -οι θέσεις δηλαδή του κειμένου- 
και το περιβάλλον που το αγκαλιάζει-νοήματα δηλαδή και σχέσεις που αποτελούν το 
κειμενικό όλο. Η προσέγγιση εκτείνεται σε πτυχές όπως το λεξιλόγιο και το γενικό 
ύφος, ο τρόπος γραφής... και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το χειρόγραφο 
και τη δημιουργία του (τύπος χαρτιού, μέσα γραφής, διαδικασίες εργασίας κ.ά.), 
καθώς και τη χρήση που μπορεί να υπέστη το χειρόγραφο κάτω από διάφορες 
συνθήκες. Αυτό το μοντέλο έρευνας είναι σίγουρα επίδραση του ‘αποδεικτικού 
παραδείγματος’ του Ginzburg, όπου αρχή είναι η μελέτη των ασήμαντων 
λεπτομερειών για κάθε θέμα υπό έρευνα, όπως ο πασίγνωστος Giovanni Morelli 
συνήθιζε να κάνει, όταν μελετούσε της λεπτομέρειες ενός έργου τέχνης, προκειμένου 
να αναγνωρίσει το βαθύτερο νόημά του».91

Εμπόδια και κίνδυνοι
Η Arlette Farge γράφει «Όσο κι αν καταγγείλουμε τις παγίδες του αρχείου και 

τους πειρασμούς που περικλείει δε θα πρέπει να διατηρούμε ψευδαισθήσεις. Το 
πάθος για το αρχείο δεν αποτρέπει τις ενέδρες. Θα ήταν αμετροέπεια να νιώσουμε 
προστατευμένοι, επειδή τις φέραμε στην επιφάνεια»92. Δύο σημεία της παρατήρησής 
της αξίζουν προσοχής, η ύπαρξη παγίδων στο αρχείο και η αναγκαιότητα ο ιστορικός 
να μην αρκεστεί στην απλή επισήμανσή τους.

Πρώτη αντικειμενική δυσκολία που επισημαίνει ο Stone είναι η ανεπάρκεια των 
πηγών και η έλλειψη στοιχείων. Αναφέρει για παράδειγμα ότι δεν ήταν σαφές στα 
αρχεία της ανάκρισης των εργατών πώς αναγνώρισαν πάνω στη λειψανοθήκη 
σύμβολα γοτθικής γραφής Πώς οι εργάτες απέκτησαν γνώσεις παλαιογραφίας, αν και 
είχαν περιορισμένη μόρφωση; Και πώς αυτό δε γέννησε την απορία των ανακριτών, 
αλλά τους φάνηκε απόλυτα προφανές; Πράγματι οι μαρτυρίες των εργατών 
θεωρήθηκαν αξιόπιστες. Υπάρχει εδώ ένα κενό, κάποιο ίχνος στο αρχείο. Ο ιστορικός 
σπεύδει να αναζητήσει άλλες πηγές ή να διατυπώσει κάποια υπόθεση, ώστε να 
καλύψει το κενό. Αυτό που γνωρίζει με βεβαιότητα είναι ότι ο Jean Mabillon, ο 
οποίος με το De re diplomatica καθιέρωσε αρχές και μεθόδους για τη χρονολόγηση 
και την αναγνώριση της αυθεντικότητας των εγγράφων του Λατινικού Μεσαίωνα, 
επισκέφτηκε το 1686 το San Pietro στην Παβία για μελέτη μεσαιωνικών χειρογράφων 
εκεί.. Πιθανότατα οι μέθοδοι του έγιναν γνωστές στο λαό από τους Ερημίτες του 
ναού93. Η ανεπάρκεια των πηγών ακόμη καθιστά δύσκολο για τον ιστορικό τον 
υπολογισμό των τιμών και του αριθμού των τυπωμένων βιβλίων και φυλλαδίων κάθε

91 Sigur5ur Gylfi Magndsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.135
92 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, Νεφέλη 2004, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, σ.92
93 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.48-51
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έκδοσης. Τελικά από τις λίγες διαθέσιμες πληροφορίες και την αναζήτηση σε άλλο 
αρχείο της εποχής94 υπολογίζει τον αριθμό τους και το κόστος τους.

Κάποτε η ανεπάρκεια των πηγών είναι σκόπιμη. Ο ιστορικός δείχνει ενδιαφέρον 
σε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα ο Muratori, πολέμιος της πολιτικής του 
πάπα, εκδίδει το 1728 το Motivi di credere tuttavia ascoso ανώνυμο, χωρίς αναφορά 
του εκδότη και του τόπου έκδοσης95, από ενδοιασμό για την εντολή του πάπα να 
τιμωρείται όποιος τολμά να αμφισβητεί την απόφαση του που αναγνώριζε ως 
αυθεντικά τα οστά του Αγίου.96 Παρόμοια περίπτωση αντιμετώπισε ο Stone και με 
ένα ακόμη φυλλάδιο που δε φέρει όνομα συγγραφέα κι εκδότη και το οποίο ο 
ιστορικός το αναζητούσε στα ιταλικά, αλλά εντόπισε ένα και μόνο χειρόγραφο στα 
λατινικά97.

Άλλο εμπόδιο που ο ιστορικός καλείται να υπερπηδήσει είναι η σύγχυση και η 
ρευστότητα των πηγών, κυρίως της προφορικής παράδοσης. Η Ottavia Nicolli 
παρουσιάζει σε ένα άλλο έργο μικροϊστορίας, το The Kings o f the Dead98, τη 
σταδιακή κατασκευή ενός μύθου και επισημαίνει την υποκειμενικότητα και τη 
ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις προφορικές μαρτυρίες που προσαρμόζονται σε 
προκαθορισμένα σχήματα· πρόκειται όπως γράφει για «μια καθαρά προφορική φάση 
της κουλτούρας», πριν ο μύθος καταγραφεί. Κι ο Stone στην προσπάθειά του να 
αναπτύξει την ιστορία της μεταφοράς του σώματος του Αγίου από την Αφρική στη 
Σαρδηνία κι έπειτα από τον Λιουτπράνδο της Λομβαρδίας στην Παβία, όπως η 
προφορική παράδοση παραδίδει, εντοπίζει πληροφορίες συγκεχυμένες και 
διαφορετικές εκδοχές γύρω από το χρόνο και τις συνθήκες αυτής της μεταφοράς. Ο 
ιστορικός παρουσιάζει όλη την «ποικιλία των προφορικών παραδόσεων» που 
κυκλοφορούσαν στην Παβία πριν το 169599. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει κατά 
τη σύγκριση της ιστορίας των λειψάνων του Αγίου Αυγουστίνου με αυτή του Αγίου 
Μάρκου. Η υποκειμενικότητα και η ρευστότητα των πηγών είναι εμφανής. Κατά τη 
«βενετική εκδοχή», «η ανάγκη των Βενετών» να αποκτήσουν ένα Άγιο ήταν τόσο 
έκδηλη που πολίτες και άρχοντες χωρίς καθυστέρηση εόρτασαν με τιμές την 
μεταφορά των οστών του Αγίου Μάρκου στην πόλη τους «εναρμονίζοντας τη 
θρησκεία με την κοσμική εξουσία100. Ο ιστορικός, με την επαναλαμβανόμενη 
επισήμανση πως αυτές είναι διάφορες εκδοχές της προφορικής παράδοσης ή πως δεν 
υπάρχει η βεβαιότητα ούτε αποδείξεις ή πως είναι ισχυρισμοί κάποιων, υπερπηδά το 
σκόπελο να θεωρηθεί ανακριβής ή ότι παρασύρεται από μυθοπλασίες.

Κινδύνους ωστόσο εγκυμονεί και η μεροληψία των συγγραφέων κάποιων πηγών 
του Stone. Ο C.Ginzburg παρατηρεί «οι ιστορικοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
γραπτές πηγές που είναι διπλά έμμεσες: πρώτον γιατί είναι γραπτές και δεύτερον

ό.π,σ.53
95 ό.π,σ.108
96ό.π, σ.94

ό.π, σ.70
98 Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe, Baltimore,
1991, σ.81-3
99 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.36
100 ό.π, σ.29-30
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γιατί είναι γραμμένες από πρόσωπα που είχαν ξεκάθαρους λίγο πολύ δεσμούς με την 
κυρίαρχη κουλτούρα»101 102. Για αυτό και ο Stone έπρεπε να είναι προσεκτικός και 
μάλιστα προβάλλει στην αφήγησή του τέτοιες περιπτώσεις μεροληψίας. 
Συγκεκριμένα, τα κείμενα του πολυγραφότατου M.Colli στην α’ φάση της διαμάχης, 
βρίθουν ανακριβειών, καθώς στηρίζεται σε ιστορίες γύρω από τον Άγιο και το τάγμα 
του που οι ίδιοι κατασκεύασαν, και επιχειρημάτων ατεκμηρίωτων, που αγγίζουν το 
συναίσθημα παρά τη λογική των αναγνωστών, πχ θαύματα-θεραπείες. Ο M.Colli 
μέσα από την επανάληψη προσπαθεί να παγιώσει πεποιθήσεις, παρότι οι ιστορικές 
αποδείξεις αναδεικνύουν αντιτιθέμενες ερμηνείες. Αναγνωρίζει ότι συχνά είναι 
αδύνατο να υπάρχουν απόλυτες αποδείξεις και σε κάποιο έργο του παραδέχεται ότι 
έκανε λάθη κατά την έρευνα . Κι αν ο M.Colli μεροληπτεί παρακινημένος από 
προσωπικές δογματικές πεποιθήσεις, ένας άλλος ιστορικός ο Cleonice Baggini δυο 
αιώνες αργότερα παραδέχεται ευθέως την μεροληψία του στη διδακτορική του 
διατριβή το 1913 σχετικά με τα λείψανα του Αγίου. Τα σχόλιά του για την αποδοχή 
του, από τη νεότητά του ακόμη, ότι τα λείψανα ήταν του Αυγουστίνου -καταγόταν 
από την Παβία- απηχούν τις αντιλήψεις του M.Colli. Ο Stone γράφει «Οι ελλείψεις ή 
οι παρουσίες σχολίων στις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία του έργου του Baggini 
αντανακλούν την πολιτική κατάσταση της εποχής και τη δύναμη της παλαιότερης 
διαμάχης, μιας διαμάχης που ο ίδιος προσπαθούσε να βάλει στο περιθώριο».103

Ούτε, όμως, η ανεπάρκεια των πηγών ούτε η ρευστότητα της προφορικής 
παράδοσης ούτε η μεροληψία ως εμπόδια στην ιστορική έρευνα δε μπορούν να 
συγκριθούν με τη σκόπιμη παραποίηση των ιστορικών ντοκουμέντων που 
συνοψίζεται στις λέξεις επινόηση ιστοριών, πλαστογραφία και χάλκευση της 
ιστορικής αλήθειας προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών και προσωπικών 
φιλοδοξιών. Ο Stone διαπιστώνει σε πολλά σημεία του έργου του πως η κατασκευή 
ενός μύθου, ενός αρχείου ή ενός έργου τέχνης ως τεκμηρίου αρχικά συλλαμβάνεται 
ως ιδέα, και σταδιακά καταστρώνεται ένα σχέδιο που οργανωμένα υλοποιείται, 
κάποτε σε βάθος χρόνου, οπότε γίνεται δυσδιάκριτο για τον απλό άνθρωπο το πλαστό 
από το αληθινό.

Συγκεκριμένα, τα δυο τάγματα που μοιράζονταν το ναό του San Pietro στην Παβία 
ως κάτοικοι και επιμελητές των λειψάνων, οι Canonici Regolari και οι Αυγουστίνιοι 
Ερημίτες, είχαν ιδρυθεί τον 11ο και13ο αι αντίστοιχα. Οι ρίζες τους οι ιστορικές, 
παρατηρεί ο ιστορικός δεν ξεχάστηκαν το17ο αι, αλλά σκόπιμα παραποιήθηκαν. Και 
τα δύο ισχυρίζονταν ότι τα ίδρυσε ο ίδιος ο Αυγουστίνος τον 4ο αι. Η απουσία 
αποδείξεων τους έδωσε την ευκαιρία να πλάσουν τις δικές τους ιστορίες. Δυο μεγάλοι 
ιστορικοί του 17ου αι παρουσίασαν τις απόψεις τους: ο Gabriel Pennotto σε ένα τόμο 
έγραψε την ιστορία των Canonici Regolari και ο Luigi Torelli σε εννιά τόμους αυτήν 
των Αυγουστίνιων Ερημιτών. Ο ιστορικός παρουσιάζει το περιεχόμενό τους, 
επισημαίνοντας πόσο δύσκολο είναι να ανασκευάσει με βεβαιότητα τα πιο έξοχα

101 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κώστας 
Κουρεμένος (Αθήνα, 1994), σ.14
102 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.63-5
103 r 1ΛΜ y-»ό.π, σ.137-9
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σημεία των κατασκευασμένων αφηγήσεών τους. Τα δυο έργα προβάλλουν λαθεμένες 
εκδοχές και ιστορικές συμβάσεις. Πρόκειται για ιστορίες κατά παραγγελία και 
μάλιστα με εμφανείς αιχμές του ενός τάγματος κατά του άλλου.104 Έτσι εξαρχής ο 
συγγραφέας αποστασιοποιείται από αυτές.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτή η κατασκευή ιστοριών από τα δύο τάγματα, αλλά και 
μιας σειράς υλικών τεκμηρίων-έργων τέχνης, που αργότερα προβάλλονται ως 
αποδείξεις από τους συγγραφείς που συμμετέχουν στη διαμάχη. Τέτοια είναι τα 
γλυπτά (area) που απεικόνιζαν σκηνές της ζωής του Αγίου, της παράδοσής των 
λειψάνων από τον Λιουτπράνδο στους Ερημίτες, κάτι που ποτέ δε συνέβη. Ακόμη 
θαύματα-θεραπείες ασθενών αποδίδονται στα λείψανα. Αν και επίσημες 
θρησκευτικές αρχές με την επιτόπια έρευνα αδυνατούσαν να τεκμηριώσουν τη 
γνησιότητα των λειψάνων, συγγραφείς της εποχής αναφέρουν τα θαύματα ως 
αποδείξεις ότι τα λείψανα είναι του Αυγουστίνου.

Ο ιστορικός χρησιμοποιεί κριτική στάση σε όλα αυτά και τη σύγκριση- 
παραλληλισμό με ανάλογη περίπτωση, αυτή της μεταφοράς των λειψάνων του Αγίου 
Μάρκου στη Βενετία τον 9ο αι, όπου ο Δόγης χτίζει άμεσα το ναό του Αγίου 
Μάρκου. Το 13ο αι κατασκευάζεται μωσαϊκό, όπως στην προηγούμενη περίπτωση τα 
γλυπτά, που απαθανατίζει τη σκηνή και αποτελεί σύμβολο ενότητας λαού- ηγετών 
και αρμονικής συνεργασίας εκκλησίας-κράτους. Ο ιστορικός παρατηρεί «η 
καλλιτεχνική αναπαράσταση είναι μια δημιουργική αναπαράσταση του ιστορικού 
παρελθόντος. Αυτή είναι εξάλλου η δύναμη των εικόνων, συμβόλων, τελετών και 
ιστοριών».105

Ένα ακόμη ηχηρό παράδειγμα κατασκευής και προβολής μιας συγκεκριμένης 
εικόνας, που χρήζει προσοχής και επιβάλλει την τήρηση απόστασης του ιστορικού 
από αυτή, έχουμε στην περίπτωση της παρέμβασης του πάπα Βενέδικτου XIII το 
1728. Η λατρεία αγίων, λειψάνων και ιερών εικόνων ήταν βασικό μέλημα του πάπα. 
Γνώριζε τη σημασία τους στην τοπική θρησκευτική πρακτική106. Η επιστολή του στις 
23 Ιανουαρίου στον επίσκοπο της Παβία, Fr.Pertusati, ήταν σαφέστατη. Ως το 
καλοκαίρι του 1728 οι ειδικοί είχαν αποφανθεί, ο επίσκοπος επικύρωσε τη 
γνησιότητα των λειψάνων, τιμητικές τελετές και εορτασμοί είχαν ολοκληρωθεί. Ο 
πάπας δεν αρκέστηκε σε αυτά. Συγκέντρωσε γύρω του ένα επιτελείο λογίων, για να 
προωθήσει το θέμα. Ο Stone σχολιάζει πως ήξερε να διαλέγει τους άντρες του. Οι 
τρεις λόγιοι Fontanini, Gregorio και Bellelli εκδίδουν σε Ρώμη, Παβία και Βενετία, 
βιβλία υπέρ της αυθεντικότητας των λειψάνων του Αγίου. Έτσι οι λόγιοι του 
Βενέδικτου προβάλλονται ως συνεχιστές της καθολικής παράδοσης κι ο Βενέδικτος 
ως προστάτης της ενορίας των Παβίων και πηγή νομιμότητας. Τα κείμενα αυτών των 
τριών ανδρών ο Stone τα αξιοποιεί ως πηγές και αντιστέκεται στις παγίδες τους με 
την αναζήτηση και άλλων κειμένων της ίδιας εποχής γύρω από το θέμα (ανώνυμα 
χειρόγραφα και την ανώνυμη έκδοση του Muratori), ώστε να σχηματίσει πλήρη 
εικόνα της λόγιας παραγωγής. Η διασταύρωση των πηγών είναι διαφωτιστική. Ακόμη

104 ό.π,σ.38-40
105 ό.π,σ.32
106 ό.π, σ.91
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είναι χαρακτηριστική η κριτική στάση που διατηρεί ο ιστορικός απέναντι στην 
επιχειρηματολογία των συγγραφέων και την αποδεικτική της δύναμη, έχοντας πάντα 
στο νου του τη θέση και την ιδιότητά τους στην υπόθεση.

Η στάση που τηρεί ο ιστορικός και η άποψή του φαίνεται, τελικά, να συγκλίνει με 
την άποψη του Radolf Starn ότι «από τη στιγμή που τα αρχεία περιέχουν ό,τι οι 
πάτρωνες των γραπτών κειμένων επιλέγουν να ομολογήσουν, τα αρχεία είναι 
μεροληπτικά με όλη τη σημασία της λέξης. Υπόκεινται επιπλέον διαμελισμό, φθορά 
και καταστροφή· σε κάποιες εποχές και τόπους η απάτη των αρχείων ήταν ένα είδος 
παράδοσης... Μια βασική αλήθεια των αρχείων, σίγουρα, είναι ότι δεν είναι 
αξιόπιστα».107 108

ΙΙ.Θέματα αναζήτησης και σύζευξη μικροϊστορίας-μακροϊστορίας

Αποσπασματικότητα και σφαιρικότητα
Η μικροϊστορική γραφή κατά τους C.Ginzburg και C.Poni εισάγει την 

«προσωπογραφία από τα κάτω», ένα συνδυασμό των δύο τάσεων των 
προσωπογραφικών μελετών που είχε επισημάνει ο Lawrence Stone, την ποιοτική από 
τη μια που μελετούσε τους ελίτ και την ποσοτική από την άλλη που μελετούσε 
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Η πρότασή των C.Ginzburg και C.Poni «συνδυάζει την 
μη ελιτιστική προοπτική της δεύτερης τάσης με την συγκεκριμενοποιημένη ανάλυση 
(particularized analysis) της πρώτης, ώστε να επιτύχει μια προσωπογραφία από τα 
κάτω». Ακολουθώντας τα αχνάρια τους ο Stone στην εισαγωγή του έργου του 
προσδιορίζει το είδος της ιστορικής του γραφής και γράφει για τα πρόσωπα της 
ιστορίας του: «Αυτό το βιβλίο είναι μια μικροϊστορία, καθώς μέρος της ιστορίας 
αφορά τις εμπειρίες απλών ανθρώπων κι ένα σημαντικό μέρος κοινούς λόγιους, όλοι 
άτομα ξεχασμένα». Εκτός, όμως, από τους απλούς ανθρώπους, τους ξεχασμένους, και 
το γεγονός-αφόρμηση συγγραφής του έργου ακολουθεί τα πρότυπα της μικροϊστορίας 
και δεν είναι συνταρακτικό: η ανακάλυψη ενός οστεοφυλακίου στην κρύπτη του San 
Pietro της Παβία, για το οποίο στις έρευνες που ακολούθησαν οι αποδείξεις δεν ήταν 
επαρκείς. Αυτό είναι μοναδικό και μικρής κλίμακας γεγονός, καθώς περιορίζεται στα 
όρια της Παβία, ασήμαντο εκ πρώτης όψεως, αν σκεφτούμε ότι μπορούσαν να είναι 
οστά μάρτυρα και οι επίσημες αρχές σε όλες τις έρευνες που διενήργησαν βεβαίωναν 
ότι δεν ήταν δυνατή η πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους. Το μικρό, ωστόσο, αυτό 
γεγονός γίνεται το έναυσμα μια ολόκληρη κοινωνία, αυτή της Παβία, τάγματα και 
διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί και εκκλησιαστικοί, ακόμα κι έξω από τα όρια της Παβία, 
να εμπλακούν σε μια διαμάχη που κράτησε δυο αιώνες. Επέτρεψε να διαμορφωθούν 
ποικίλα αναγνωστικά κοινά και δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες 
αλληλεπίδρασης ελίτ και υπαλλήλων τάξεων. Ακόμη αποκάλυψε στοιχεία για τις

107 Randolph Stam, ‘Truths in the Archives’, Common Knowledge 8, 2, Spring 2002, σ. 388
108 Carlo Ginzburg και Carlo Poni, ‘The Name and the Game’, στο Edward Muir, Guido Ruggiero 
(επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe (Baltimore, The Johns Hopkins University Press 
1991), σ.7
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επιδιώξεις και τη φύση της εξουσίας, κοσμικής και εκκλησιαστικής, τις προσδοκίες 
και τη συμπεριφορά του λαού. Επέτρεψε όμως και σε φωνές αντίδρασης να υψωθούν, 
φωνές που προοιώνιζαν την αλλαγή των εποχών και χαρακτηρίζονταν από ελεύθερο 
πνεύμα, δίψα για την αλήθεια και στροφή στην επιστημονική έρευνα.

Τελικά, η σπουδαιότητα αυτού του μοναδικού γεγονότος έγκειται στο ότι 
αποκαλύπτει αυτό που γράφει ο Matti Peltonen, «τα βαθύτερα εσωτερικά δομικά 
στοιχεία ενός μεγαλύτερου κοινωνικού συνόλου»109. Έτσι επιτυγχάνεται η σύζευξη 
της μικροϊστορίας και της μακροϊστορίας στο έργο του Stone. Το μερικό 
συνδιαλέγεται με το σφαιρικό, και αυτό θα αποδειχθεί από την αναλυτική 
παρουσίαση των θεμάτων στα οποία επικεντρώνει την έρευνά του.

Πρωταρχικός στόχος του συγγραφέα είναι να καταδείξει τη σύγκρουση σε όλες τις 
εκφάνσεις της, είτε πρόκειται για μια πνευματική αμφισβήτηση είτε για πολιτική 
σύγκρουση. Ο Stone γράφει για την αντιπαράθεση στη φάση που αυτή αποσυνδέεται 
από τη συμμετοχή και τις αντιλήψεις του λαού και των κληρικών και περνά στους 
κύκλους των λογίων: η αντιπαράθεση «αντιπροσωπεύει μια από τις μικρές κρίσεις 
του παλιού καθεστώτος στην Ευρώπη. Ποιος απαντούσε σε ποιον; Ποιος ασκούσε 
περισσότερη εξουσία στην τοπική σκηνή, οι κεντρικές αρχές ή οι τοπικές ελίτ; Πόσο 
ανοιχτές ήταν οι συζητήσεις αυτές; Ποιος θα τις έλυνε; Ποιο ρόλο έπαιζαν οι 
άνθρωποι σε αυτόν τον ανταγωνισμό για την εξουσία και το δικαίωμα να 
διατυπώνουν κρίσεις;»110. Τα ερωτήματα αυτά αντανακλούν το τι ακριβώς αναζητά ο 
ιστορικός στο έργο του.

Εκτός από την απάντηση στα ερωτήματα αυτά στόχος του ιστορικού είναι να 
εντοπίσει το βαθμό αλληλεπίδρασης αφενός υπαλλήλων τάξεων και ελίτ και 
αφετέρου του γραπτού λόγου και της προφορικής παράδοσης. Ο ίδιος φανερώνει τι 
αναζητά, όταν γράφει «Η ανακάλυψη των οστών και τα θαύματα δημιούργησαν μια 
κατάσταση κατά την οποία διαφορετικές ερμηνείες κι εξηγήσεις συζητιόνταν από το 
κοινό της εποχής που ενδιαφερόταν... διαφορετικές ερμηνείες προσφέρονταν για 
προσεκτική ανάγνωση. και υπήρχε ποικιλία συναισθηματικών αντιδράσεων. Παρά 
τις διαφορές, μοιράζονταν το ίδιο λεξιλόγιο, αποδέχονταν υποθέσεις, πρόβαλλαν 
πρότυπα κοινής σκέψης, όλα αυτά χρήσιμα στοιχεία να κατανοήσουμε την ανάπτυξη 
ενός γενικού αναγνωστικού κοινού στα τέλη 17ου-αρχές 18ου αι. Δείχνουν ακόμα πως 
αντιλήψεις των ελίτ και των λαϊκών στρωμάτων γύρω από τη θρησκεία 
αλληλεπιδρούν και παράγουν τις δικές τους φόρμες και ότι η ελίτ δεν έχει μια μόνο 
φωνή. Λόγιοι και αναγνωστικό κοινό μοιράζονταν την ελπίδα ότι η ιστορική έρευνα 
θα μπορούσε να διαλευκάνει την κληρονομιά, τις τελετές και τις πίστεις που 
σχετίζονται με τον Άγιο-προστάτη τους»111 112. Σε άλλο σημείο ο ιστορικός δηλώνει πως 
«ένας από τους σκοπούς του βιβλίου του είναι να δείξει πώς το κοινό επηρέασε την 
ερμηνεία αυτού του γεγονότος (της υπόθεσης των λειψάνων του Αυγουστίνου)» .

109 Matti Peltonen, Clues, Margins, and Monads: the micro-macro 
link in historical research, History and Theory, 40, 3, σ.349
110 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.74

ό.π, σ.47
112 , ,ό.π,σ.4
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Τέλος, σημαντικό θέμα που εξετάζει ο Stone είναι η φύση της εξουσίας και τα 
κίνητρά της, ώστε αυτή να δίνει τέτοιες διαστάσεις σε μια αβάσιμη ιστορία. Έχουμε 
την τάση (ως ιστορικοί), γράφει, να πιστεύουμε ότι αυτοί οι καυγάδες είναι πολιτικές 
προσπάθειες παρά αποτέλεσμα ενός έντονου και σύνθετου θρησκευτικού 
αισθήματος.113 Παράλληλα, όμως, στο συντηρητισμό της εξουσίας αντιτάσσεται ένα 
πλέγμα διαφωτιστικών ιδεών, που απορρίπτει την αυθεντία κι επιζητά την 
αντικειμενική αλήθεια προωθώντας την έρευνα. Την πνοή αυτή της αλλαγής ο Stone 
κατορθώνει εύστοχα να αποτυπώσει στο χαρτί.

Διαπιστώνουμε-και από την ακόλουθη αναλυτική παρουσίαση των
προαναφερθέντων θεμάτων θα γίνει εναργέστερο -  πως ο ιστορικός δεν αρκείται 
στην περιγραφή της μικρής ιστορίας των οστών της Παβία, αλλά έχει «μεγάλα 
ιστορικά ερωτήματα» στο νου του, όπως άλλωστε πολλοί άλλοι εκπρόσωποι της 
μικροϊστορίας. Η σμίκρυνση της κλίμακας, κατά τον Peter Burke, δεν πυκνώνει την 
αφήγηση από μόνη της. Για να είναι ‘πυκνή η αφήγηση’, για να χρησιμοποιήσουμε 
τον όρο του ανθρωπολόγου Clifford Geertz, πρέπει να ρίχνει φως σε δομές, όπως ο 
Carlo Cipolla στις μεθόδους αντιμετώπισης της πανούκλας με το Christofano and the 
Plague: A study in the public health in the age o f Galileo (1973) ή η N.Davis στον 
οικογενειακό θεσμό των χωρικών της Νότιας Γαλλίας με την Επιστροφή του 
Μαρτίνου Γκερ ή ο Jonathan Spence σε πολλά έργα του.114 Αυτό ακριβώς επιχειρεί κι 
ο Stone.

Η σύγκρουση
Η A.Farge γράφει, «Ακόμη κι όταν είναι μηδαμινή, ασήμαντη, ή ακόμη και 

τελετουργική, η σύγκρουση αποτελεί ρωγμή που χαράσσει τα ‘αλλού’ και δημιουργεί 
νέες ‘καταστάσεις’. Δουλειά του ιστορικού είναι όχι μονάχα να την αφηγηθεί, αλλά 
και να τη θεσπίσει ως κίνητρο της σκέψης του, πηγή της δικής του αφήγησης.115

Η σύγκρουση είναι κι εδώ το κεντρικό θέμα και αυτή πλαισιώνει και καταδεικνύει 
τα επιμέρους θέματα. Ο ιστορικός την προσεγγίζει και την παρουσιάζει με τρόπο 
ώστε να καταφανούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της.

Καταρχήν, προσπαθεί να καταδείξει σε ποια κοινωνικά επίπεδα διεξάγεται, 
ανάλογα με τα εξής κριτήρια: α) τα πρόσωπα που συμμετέχουν, την κοινωνική τους 
θέση και τις επιδιώξεις τους και β) τον αντίκτυπό που έχει αυτή στο αναγνωστικό 
κοινό, που κι αυτό παρουσιάζει πολυμορφία ανάλογα με την ποιότητα των 
παραγόμενων έργων στις διάφορες φάσεις της συζήτησης.

Την μελετά ακόμη σε διάφορα χρονικά επίπεδα και παρακολουθεί την εξέλιξή της 
ή τη μεταλλαγή της. Η αφετηρία της διαμάχης δεν είναι το 1695, το έτος εύρεσης των 
λειψάνων, αλλά πολύ προγενέστερη, το 1327, όταν ο πάπας Ιωάννης XII επέτρεψε να 
εγκατασταθούν στο ναό του San Pietro οι Αυγουστίνιοι Ερημίτες και να τον

113 , nnό.π, σ.77
114 Peter Burke, ‘History of events and the revival o f narrative’, στο Peter Burke ,New Perspectives on 
Hist orical Writing, Cambridge, Polity Press,1993, σ.242-3
115 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, Νεφέλη, Αθήνα, 2004, σ.62
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μοιράζονται με τους Canonici Regolari. Πρόκειται για μια διαμάχη έξι αιώνων, από 
το 14οως τον 20ο, που τροφοδοτείται διαρκώς και η έντασή της ποικίλλει ανάλογα με 
τα κίνητρα και τα πρόσωπα που την ανακινούν. Αποκορύφωμά της η περίοδος 1696
1704 και 1728, έτος επιβεβαίωσης της αυθεντικότητας των λειψάνων από τον πάπα 
Βενέδικτο XIII. Μετά το 1729 αναζωπυρώνεται περιοδικά με μειωμένη ένταση. Αυτή 
η μακρά χρονική της διάρκεια αποτελεί και ένα στοιχείο μακροσκοπικής ανάλυσης 
στη συγκεκριμένη μικροϊστορία.

Τον ιστορικό ενδιαφέρει ακόμη η εξάπλωσή της διαμάχης στο χώρο, αν δηλαδή, 
ενώ ξεκίνησε ως τοπικό ζήτημα, σε περιόδους όξυνσης της απασχόλησε και 
πνευματικούς ανθρώπους άλλων ιταλικών πόλεων (Μιλάνο, Βενετία, Κρεμόνα), αλλά 
και γειτονικών χωρών. Η έρευνα του ιστορικού σε αρχεία πολλών βιβλιοθηκών στην 
Παβία και σε πόλεις γειτονικές και όχι μόνο μιας περιορισμένης περιόδου αποκάλυψε 
τη διάρκεια και την έκταση της διαμάχης. Μόνο η συγκεκριμένη και κατά 
χρονολογική σειρά παρουσίαση των φάσεων της αντιπαράθεσης μπορεί να είναι 
αποκαλυπτική.

Ο Stone ρίχνει φως σε αδικίες, προσβολές, πράξεις κατασκευής πλαστών 
τεκμηρίων (εγγράφων και γλυπτών), βίαιες πράξεις-ως και αιματοχυσία-που 
διαδραματίζονται μεταξύ των ταγμάτων μετά την εγκατάσταση των Ερημιτών στο 
San Pietro, από το 1359 ως το 1620. Καταφεύγουν στους πάπες (Ουρβανόνΐ, 
Βονιφάτιο IX, Γρηγόριο XIII) για λύση κι εκείνοι με κανονισμούς ορίζουν 
λεπτομερώς τις αρμοδιότητές τους στο ναό116. Στη φάση αυτή η διαμάχη περιορίζεται 
μεταξύ των δύο ταγμάτων με κίνητρο την υπεροχή του ενός επί του άλλου. Το 17ο αι 
προχωρούν σε πιο ακραίες ενέργειες. Ιστορικοί των δύο ταγμάτων, G.Penotto και 
L.Torelli, εκδίδουν ιστορικά έργα που δε βασίζονται σε αποδείξεις κι ανάγουν την 
ίδρυση των ταγμάτων στον 4ο αι άμεσα από τον Αυγουστίνο.

Παράλληλα, ο ιστορικός παρακολουθεί μία ακόμη διαμάχη που εκδηλώνεται το 
17ο αι με χαρακτήρα πνευματικό και πολιτικό γύρω από τις ιδέες του Αυγουστίνου. 
Παρουσιάζει πνευματικά έργα να γίνονται πόλοι θρησκευτικής αντιπαλότητας, αλλά 
και πολιτικής διένεξης και αναδεικνύει πως η κίνηση των ιδεών δεν αφήνει 
αδιάφορους τους πολιτικούς ταγούς. Το έργο του Cornelius Jansen Αυγουστίνος το 
1640 φέρει στο προσκήνιο τις απόψεις του Αυγουστίνου για τη θεία χάρη, την 
ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, την πίστη, την εργασία. Αντέδρασαν οι Ιησουίτες 
και μαζί τους ο Λουδοβίκος XIV που θεώρησε ότι η συζήτηση απειλεί να υποσκάψει 
την ενότητα του βασιλείου του. Οι Βενεδικτίνοι του St Maur ανακοίνωσαν την 
πρόθεσή τους να ετοιμάσουν νέα έκδοση των έργων του Αυγουστίνου. «Ήταν φανερό 
πως θα ασκούνταν πίεση από διάφορες φατρίες της εκκλησίας και του Γαλλικού 
κράτους». Η διαμάχη έλαβε τέτοιες διαστάσεις που η νέα έκδοση δεν εξομάλυνε τις 
διαφορές117. Στο τέλος 17ου αι ανατροφοδοτείται από το έργο του P.Bayle, 
προτεστάντη και καλβινιστή, που καταγγέλλει τις υποκρισίες των ψευδοσοφών των 
δυο προηγούμενων αιώνων. Μαζί του συμφωνούσαν στο θέμα της ελεύθερης 
βούλησης του ανθρώπου ο Καλβίνος, ο Ακινάτης και ο Γίββων. Τελικά η Εκκλησία

116 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.40-7
117 , , ,  ,ό.π, σ.21-2
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της Ρώμης καθαγίασε τον Αυγουστίνο. Οι Ιησουίτες καταπιέζονται από την αυθεντία
του Αγίου και οι Ιανσενιστές (Jansenists) καταισχύνονται από την ταύτισή τους με το
αιρετικό. Ο Λουδοβίκος το 1685 επεμβαίνει με κατάργηση του διατάγματος περί
ανοχής προς τους Γάλλους προτεστάντες και ο P.Bayle επανέρχεται με δοκίμιο που

118πραγματεύεται την βίαιη αλλαγή θρησκεύματος.
Η διαμάχη όμως του 18ου αι, που είναι και η κεντρική διαμάχη, στρέφεται γύρω 

από τα λείψανα του Αγίου κι όχι τις ιδέες του. Ανοίγει μετά την εύρεση οστών στην 
κρύπτη του ναού San Pietro το 1695 και διεξάγεται σε δύο φάσεις: 1696-1704 και 
1728. Σε τέσσερα σημεία επικεντρώνει ο ιστορικός την προσοχή του: αντιμαχόμενες 
ομάδες (πρόσωπα και κοινωνική τους θέση), έκταση της διαμάχης, ποιότητα των 
παραγόμενων έργων και αναγνωστικό κοινό.

Α ' φάση. Εκτυλίσσεται σε δυο κύκλους. Στον πρώτο (1696-9) συμμετέχουν 
μοναχοί των ταγμάτων. Ο Romualdo Chisoni, ο Ferdinando Leva, ο Michelle Colli, ο 
Giulio Baudini, όλοι θερμοί υποστηρικτές της αυθεντικότητας των λειψάνων. Η 
συζήτηση περιορίζεται στα όρια της Παβία και οι συνομιλητές δε διαθέτουν 
ακαδημαϊκή παιδεία. Τα έργα τους κυκλοφορούν σε ολιγοσέλιδα φυλλάδια κι όπως 
υποστηρίζει ο Stone ένα 10-20% των Παβίων τα διάβαζε και μετέφερε το 
περιεχόμενό τους σε άλλους. Έντονο ήταν το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού 
όσο εκδίδονταν τα φυλλάδια118 119. Το1700-04 ανοίγει ένας νέος κύκλος συζητήσεων. Σε 
αυτή συμμετέχουν διανοούμενοι των κυρίαρχων τάξεων: ο Giuseppe Bellini, ο 
Apostolo Zeno, ο Bernard Μοntfaucon, ο Mario Callini, όλοι τους ουμανιστές λόγιοι 
εξέφραζαν το σκεπτικισμό τους, ενώ από την αντίπερα όχθη ο Giovanni Beretti, ο 
Alberto Castellano, ο Serafino Tragopa και ο Colli, υποστήριζαν με ενθουσιασμό την 
αυθεντικότητα των οστών.

Ο Stone δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των πηγών του και την 
ανταπόκριση του κοινού, διαπιστώνει ότι η συζήτηση έχει αναβαθμιστεί από το 
επίπεδο του απλού ενδιαφέροντος για το παρελθόν στο επίπεδο της γνήσιας ιστορικής 
έρευνας. Οι συνομιλητές χρησιμοποιούν λόγο επιστημονικό και παραπέμπουν σε 
έργα μεγάλων μορφών των γραμμάτων. Τα περισσότερα από τα παραγόμενα έργα 
είναι πολυσέλιδα βιβλία και εκδίδονται και έξω από τα όρια της Παβία σε Μιλάνο, 
Βενετία, Κρεμόνα. Όσο για το αναγνωστικό κοινό, ο ιστορικός παρατηρεί, «η 
μεγαλύτερη ακτίνα τόπων έκδοσης, η χρήση ψευδωνύμων, η αναβάθμιση της 
διαμάχης με συζητήσεις πέρα από το ενδιαφέρον του San Pietro έφεραν αλλαγές στη 
δυνατότητα ανάγνωσης... αυτή απαιτούσε ένα πιο εκλεπτυσμένο επίπεδο.»120

Μετά το θάνατο του Μ. Colli το τοπικό ενδιαφέρον χάθηκε και πέρασε στα χέρια 
των εκδοτών κριτικών της Βενετίας. Το Giornale de Letterati το 1710 στον τρίτο τόμο 
του παρουσιάζει με σκεπτικισμό συνοπτικά τη διαμάχη που είχε προηγηθεί. Ο 
ιστορικός αναζητώντας τα κίνητρα της θέσης τους παρατηρεί ότι οι Βενετοί 
αρθρογράφοι χρησιμοποίησαν την παβιανή διαμάχη στην επί μακρόν σύγκρουση 
τους με την παπική εξουσία, θέλοντας να αποτρέψουν την παπική παρέμβαση. Οι

118 ' qό.π, σ.23-8
119 ό.π, σ.67-8 και 70

ό.π, σ.84
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απλοί αναγνώστες για άλλη μια φορά αποκλείονταν, δεν μπορούσαν να αποτελέσουν 
το κοινό της επιστημονικής αρθρογραφίας του Giornale.

Β ' φάση. Ο Stone πολύ εύστοχα παρατηρεί για τη φάση αυτή ότι δεν υπάρχουν 
θαύματα ούτε ανάμιξη του λαού στη διαδικασία εκτίμησης της κατάστασης. Οι 
ιεράρχες που δημοσίευαν νέα επιχειρήματα δεν ήταν της Παβιανής κοινότητας. Οι 
δημοσιεύσεις ήταν αυστηρά ελεγχόμενες. Η διαμάχη έχει ξεπεράσει τα όρια της 
Παβία. Υπήρχαν πια δυο αναγνωστικά κοινά: α) οι τοπικές κοινωνίες Παβία-Μιλάνου 
και β)οι διανοούμενοι Ιταλίας και Ευρώπης. Τρία νέα μεγάλα έργα των λογίων του 
πάπα προστίθενται στη συζήτηση υπέρ της γνησιότητας των λειψάνων, του Giusto 
Fontanini, του Giuseppe de Gregorio και του Fulgenzio Bellelli που εκδίδονται σε 
Ρώμη και Βενετία. Μόνες φωνές αντίδρασης στις απόψεις τους ήταν τρία ανώνυμα 
χειρόγραφα121 122 και το Motivi...92 σελίδων του Muratori, μεγάλου ιστορικού του 18ου 
αι, το οποίο εκδόθηκε ανώνυμο χωρίς αναγραφή τόπου έκδοσης το 1728. Ο λόγος της 
ανωνυμίας τους είναι προφανής: η απαγόρευση του πάπα. Ο ιστορικός δίνει βαρύτητα 
στα κίνητρα των προσώπων που συμμετέχουν στην αντιπαράθεση. Το κίνητρο του 
Muratori ήταν η επιθυμία του να διατηρηθεί σοβαρό το ενδιαφέρον για το μεσαίωνα 
και να μην απαξιωθεί η ιστορική έρευνα. Κίνητρα των λογίων του πάπα να 
εδραιώσουν μια εικόνα ενότητας και συναίνεσης λαού και εκκλησίας. Στη φάση αυτή 
δεν αναμίχθηκε ο λαός. «Οι συγγραφείς απαντούσαν μόνοι τους σε τυπωμένα έργα 
άλλων κι ούτε ήταν μέλη της κοινότητας της Παβία.» Η αντιπαράθεση του 1728 
κλείνει με την αρθρογραφία του Acta eruditorum (journal της Λειψίας), που ευθέως 
κατηγορεί τους λόγιους του πάπα για απάτη και το χειρισμό της υπόθεσης με ένα 
είδος ‘διπλής αλήθειας’, μιας για λαϊκή κατανάλωση και μιας για τους μυημένους.123

Τα έργα124 125 του 18ου αι μετά το 1728 δεν έχουν το στοιχείο της αντιπαράθεσης. Το 
19ο αι ο πόλεμος, η επικράτηση του Ιωσήφ II της Αυστρίας κι αργότερα του 
Ναπολέοντα «χτυπούν» την Παβία. Τα τάγματα διώκονται από το ναό. Οι Ερημίτες 
επιστρέφουν το 1900 με τα λείψανα. Σε αυτό το διάστημα η εκκλησία έχει πληγεί από 
τη σύγκρουση εκκλησίας-κράτους. Μόνη συζήτηση γύρω από τα οστά υπήρξε η 
διαφωνία μεταξύ Siro Comi κι ενός εκκλησιαστικού ανώνυμου για το αν ανήκουν στο 
λαό της Παβία ή τους Ερημίτες.

Ο Stone συνεχίζει την έρευνά του και στον εικοστό αιώνα. Στις αρχές του η 
διαμάχη για τα οστά αναζωπυρώνεται στα πλαίσια της ευρύτερης σύγκρουσης 
εκκλησίας-κράτους στο νέο Ιταλικό έθνος. Αρθρογράφοι του Bolletino και του 
Rivista di scienze storiche διασταυρώνουν τα ξίφη τους γύρω από τη συνολική 
έκδοση των χειρογράφων των Αυγουστίνιων Ερημιτών Codex diplomaticus Ord.E.S 
Augustini Papiae. Τέλος, το 1913 η διδακτορική διατριβή του Cl.Baggini που 
επικροτεί την απόφαση του πάπα Βενέδικτου , βάζει σε αμφιβολίες το Stone για τα

121 ' m  οό.π, σ.97-8
122ό.π, σ.112 

ό.π, σ.113
124 Έργα του G. Fontanini και G.P.Lambertini σχετικά με τις αγιοποιήσεις της Καθολικής Εκκλησίας και 
κάποιες βιογραφίες Αγίων
125 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.138-9
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αγνά επιστημονικά κίνητρα του. Το έργο αυτό και το περιοδικό Athenaeum την ίδια 
περίοδο, παρατηρεί ο Stone, «επηρέασαν την πολιτισμική και πνευματική κοινότητα 
που συμμετείχε στην αποκατάσταση της ιστορίας των λειψάνων και του Αγίου και 
την παραμονή τους στην παραδοσιακή τους κατοικία το San Pietro»126.

Γίνεται κατανοητό πως ο ιστορικός εξετάζει την έκταση και το βάθος της 
πνευματικής διαμάχης με γνώμονα τα κίνητρα των κοινωνικών ομάδων που 
συμμετέχουν σε αυτή και τη συνδέει με το παιχνίδι της εξουσίας και τη δίψα για 
επιβολή στις λαϊκές μάζες. Ένα τέτοιο θέμα πνευματικής διαμάχης στην πρώιμη 
νεότερη ιστορία δεν είναι και τόσο συχνό θέμα μικροϊστορίας. Ωστόσο, εκτός από το 
Stone, και η Ingrid D.Rowland στο The Scarith o f Scornello: a Tale o f Renaissance 
Forgery (2004) παρουσιάζει την πνευματική διαμάχη μεταξύ Ρώμης και Φλωρεντίας 
γύρω από την έκδοση ετρουσκικών κυλίνδρων που ανακάλυψε το 1634 ο Curzio 
Inghirami. Και στην περίπτωση αυτή εξετάζονται οι θεολογικές συζητήσεις και 
επισημαίνονται οι πολιτισμικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Υπάλληλες και κυρίαρχες τάξεις
Ένα ακόμη θέμα που ενδιέφερε πάντα τους εκπροσώπους της μικροϊστορίας και 

στο συγκεκριμένο ιστορικό έργο η πνευματική διαμάχη επιτρέπει τη μελέτη του είναι 
η σχέση κυρίαρχων και υπαλλήλων τάξεων, η ζύμωση των αντιλήψεων, των αξιών 
και του τρόπου σκέψης τους και σε τελική ανάλυση ο βαθμός της αλληλεπίδρασής 
τους. Ήδη στη εισαγωγή επισημάνθηκε η προσπάθεια του Carlo Ginzburg να 
ανακατασκευάσει τη λαϊκή κουλτούρα και να εντοπίσει το βαθμό αλληλεπίδρασής 
της με την κυρίαρχη.

Στο έργο του Stone, μέσα από την ανθρωπολογική προσέγγιση του, ο λαός της 
Παβία παρουσιάζεται να καταλαμβάνεται και να παρασύρεται από θρησκευτικό 
ενθουσιασμό και δέος. Εισήλθε στο μύθο που περιέβαλλε τον Αυγουστίνο με την 
εύρεση των λειψάνων. «Ο διαχρονικός μύθος του Αγίου ξαφνικά έγινε κομμάτι του 
δικού τους προσωπικού χρόνου και τόπου.»127 Η είδηση απλώθηκε σε όλη την Ιταλία. 
Αν και η έρευνα δεν απέδωσε καρπούς, αυτό δεν επηρέασε την ανταπόκριση του 
κόσμου. Αναφέρθηκαν οράματα και θαύματα που αποδόθηκαν στον Άγιο. Οι 
παραδόσεις για τον Άγιο επαναλαμβάνονταν. Οι Παβίοι βίωναν τη μετοχή στην 
ευεργεσία του. Ο Άγιος ήταν προστάτης και εγγυητής της ευημερίας της πόλης.

Η καθυστέρηση μάλιστα επικύρωσης της αυθεντικότητας των οστών οδήγησε 
τους πολίτες σε κριτική των ιεραρχών της και σε δείγματα λατρείας των οστών παρά 
την επίσημη γραμμή της εκκλησίας, γεγονότα που κατά τον ιστορικό αποδεικνύουν 
την πίστη τους σε αυτά, όχι όμως και την ερμηνεία που τους έδιναν128. Για αυτό το 
1728 έμειναν παθητικοί παρατηρητές στην επίσπευση της διαδικασίας, διότι πίστευαν 
ότι η Ρώμη έδινε επίσημη επιβεβαίωση σε κάτι που θεωρούσαν αληθινό από το

126 . , , ηό.π, σ.140
127 , ,ό.π, σ.4
128 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.88 και 141

37

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



1695 . Αναφέρθηκε ήδη και η στήριξη του λαού προς τον Πάπα κατά την
προσπάθεια του Ιωσήφ II της Αυστρίας να αναμορφώσει την Καθολική εκκλησία.

Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο της μνήμης των υπαλλήλων τάξεων που 
επισημαίνει ιδιαίτερα ο Stone. Στο πέρασμα των αιώνων και ενώ ξεθώριασε η μνήμη 
του Αγίου και των λειψάνων, επαναλαμβάνονταν οι εορτασμοί με μουσικές, χορούς 
και παραστάσεις-ακόμα και με άσχετο περιεχόμενο προς τη μνήμη του Αγίου. Με 
διεπιστημονική οπτική ο ιστορικός παρατηρεί: «Σύγχρονες μελέτες της ιστορίας της 
θρησκείας διδάσκουν ότι η μουσική και η ποίηση χρησιμοποιούνταν ως μεταφορές 
και τρόποι πρόσβασης στο μύθο και τη θρησκευτική εμπειρία. Για ένα αιώνα οι 
Παβίοι γιόρταζαν αυθόρμητα -σαν να επαναλαμβανόταν ένα πολιτιστικό μοτίβο- τη 
μνήμη του Αγίου την ημέρα της εορτής του»129 130.

Εκτός από το λαϊκό αίσθημα που είναι σταθερό, ο ιστορικός θέτει στο 
μικροσκόπιο την ελίτ που «δεν είχε μόνο μια φωνή». Στις κυρίαρχες τάξεις διακρίνει 
τους μοναστικούς (τα τάγματα), τους λόγιους κύκλους και τον παπικό, τους ιεράρχες 
δηλαδή και συνεργάτες του πάπα και παρακολουθεί την επιρροή τους πάνω στο λαό 
και το αντίστροφο.

Η πρώτη φάση της διαμάχης για τα λείψανα αρχίζει με εκδόσεις φυλλαδίων από 
μοναχούς των ταγμάτων (1696-9), που κατέχονται από τον ίδιο ενθουσιασμό με το 
λαό. Τα επιχειρήματά τους στόχευαν κυρίως στο συναίσθημα, δεν έχουν 
επιστημονική αποδεικτική ισχύ, περιέχουν υποθέσεις και προφορικές παραδόσεις ή 
τις νόθες ιστορίες των δυο ταγμάτων και επιτίθενται στους αντιπάλους τους. 
Διαφαίνεται μάλιστα ότι οι συγγραφείς τους απαντούσαν σε ερωτήματα του λαού ή 
διαφωνίες αντιπάλων τους. Αυτά τα φυλλάδια, όσο εκδίδονταν, διατηρούσαν ζωντανό 
το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού και γίνονταν αντικείμενο συζήτησης131 132. 
Λαϊκά αναγνώσματα, ακόμη, ήταν και οι Βίοι των Αγίων ή το Acta Sanctorum, που 
διέσωσε πολλές λαϊκές παραδόσεις κι εύκολα έβρισκε ο αναγνώστης. 
Αντιλαμβανόμαστε το βαθμό της αλληλεπίδρασης των υπαλλήλων και αυτής των 
μοναχών. Υπήρχε μια ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδότηση του λαϊκού 
ενθουσιασμού. Το μοτίβο αυτό είναι ανάλογο με εκείνο στο έργο του Maurizio 
Bertolloti The Ox’s Bones and the Ox’s Hide, όπου ο ιστορικός εξετάζει πώς ο 
προχριστιανικός μύθος αναγέννησης του βοδιού στις τελετές μαγισσών, που ήταν 
λαϊκή προφορική παράδοση, μετασχηματίζεται σε χριστιανική παράδοση από 
μοναχούς-συγγραφείς θαυμάτων και βίων Αγίων και έπειτα περνά και στα υψηλότερα

132στρώματα με διαμεσολαβητές πάλι μοναχούς και ιστορικούς.
Ο ιστορικός εξετάζει ακολούθως τη μορφή που παίρνει η διαμάχη και την 

ποιότητά της, όταν εμπλέκονται οι λόγιοι (1700-4) και οι Βενετοί αρθρογράφοι 
(1710). Αυτή αναβαθμίζεται, το επίπεδό της είναι προσιτό μόνο στους 
διανοούμενους, απαιτεί γνώσεις και ενημέρωση για τα πνευματικά δρώμενα και τα

129

129 r 11Λό.π, σ.112
130 r ι λ οό.π, .128
131 ό.π, σ.68-9
132 Maurizio Bertolloti ‘The O x’s Bones and the O x’s H ide’ στο Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), 
Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 
1991,σ.42-70
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επιστημονικά επιτεύγματα. Ο λαός αδυνατεί να την παρακολουθήσει. Οι λόγιοι αυτοί 
κατά τον ιστορικό, εκπροσωπούν το συντηρητισμό του παλιού καθεστώτος που 
«επέβαλλε τον έλεγχό του δίνοντας έμφαση στις διαφορές ως προς τις αξίες, τις 
αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης των κυρίαρχων και των υπάλληλων τάξεων... 
Υπήρχε μια φυσική ιεραρχία. Κάθε τάξη είχε ένα βαθμό και κάθε ομάδα δεν 
προκαλούσε τους ανωτέρους της. Κάθε ομάδα λειτουργούσε ακολουθώντας τις 
παραδόσεις και τις πρακτικές της».133 Εδώ ο ιστορικός επισημαίνει το βαθμό 
αποστασιοποίησης των κυρίαρχων τάξεων από τα χαμηλότερα στρώματα.

Από την άλλη, ωστόσο δε συμβαίνει το ίδιο κατά τη δεύτερη φάση της διαμάχης 
το 1728· ο κύκλος των λογίων του πάπα αντιπροσωπεύει μια νεωτεριστική μορφή 
πολιτικού συντηρητισμού, δίνει έμφαση στις παραδόσεις και κάνει αισθητή την 
παρουσία της Ρώμης στις ενορίες, με απώτερο στόχο την επιβολή στις μάζες ενός 
νέου μοντέλου ελέγχου. Ο πάπας προσεγγίζει τους πιστούς, αφουγκράζεται τις 
επιθυμίες τους και δηλώνει προστάτης τους. Άρα μπορούμε να διατυπώσουμε το 
συμπέρασμα ότι στη φάση αυτή η αλληλεπίδραση υπαλλήλων-κυρίαρχων τάξεων 
ήταν αμφίδρομη. Η αρχική κίνηση ήταν από τα κάτω προς τα πάνω, η τελευταία με 
την επέμβαση του Πάπα, αντίστροφη. Ο λαϊκός ενθουσιασμός προκάλεσε μια 
διαμάχη που επεκτάθηκε κατά ομόκεντρους κύκλους ως την κορυφή της ιεραρχίας. 
Αυτή με τη σειρά της αξιοποίησε τη διαμάχη προς όφελός της, ώστε να επιβάλλει μια 
νέα μορφή εξουσίας.

Το σχήμα της επέκτασης και μετασχηματισμού της ιστορίας των λειψάνων 
σταδιακά σε τρία επίπεδα- από τον λαϊκό κύκλο ως λαική προφορική παράδοση στον 
κύκλο των μοναχών και των λογίων ως γραπτή εκκλησιαστική παράδοση ή 
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία σε φυλλάδια και τυπωμένα βιβλία κι ακολούθως 
στον παπικό κύκλο ως πολιτικό επιχείρημα και μέσο επιβολής και ελέγχου- είναι 
πανομοιότυπο με τη σχήμα της Ottavia Niccoli στο έργο της The Kings o f the Dead. 
Η ιστορικός παρουσιάζει τα λαϊκά οράματα για φαντάσματα μαχητών να 
μετασχηματίζονται σε μύθο, όταν καταγράφονται σε επιστολές, ημερολόγια, χρονικά 
ή τυπώνονται από τις κυρίαρχες τάξεις και αργότερα ο μύθος σε ένα τρίτο επίπεδο να 
εξυπηρετεί την προπαγάνδα της Καθολικής Εκκλησίας κατά των Οθωμανών στις 
αρχές του 16ου αι.134 Η κίνηση παρατηρεί η Niccoli είναι «από το λαό στο 
εκκλησιαστικό περιβάλλον, από τους υποτελείς στις ηγετικές τάξεις, από το 
φολκλορικό στην ‘υψηλή’ κουλτούρα».135

Γ ραπτός και προφορικός λόγος
Η αλληλεπίδραση κυρίαρχων και υπάλληλων τάξεων φωτίζεται σε ένα βαθμό και 

από τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης προφορικού και γραπτού λόγου, όπως ήδη 
διαφάνηκε παραπάνω από τα παράλληλα παραδείγματα του μύθων που 
πραγματεύονται οι Samuel Stone, Maurizio Bertolloti και Ottavia Niccoli. Καθώς οι

3 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ. 142
134 Ottavia Niccoli, ‘The Kings of the Dead’ στο Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory
and the Lost Peoples o f  Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1991,σ.71-100 

ο.π, σ.95
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υπάλληλες χρησιμοποιούν περισσότερο τον προφορικό λόγο και οι κυρίαρχες το 
γραπτό, ο βαθμός εισαγωγής και αφομοίωσης προφορικών παραδόσεων στα γραπτά 
κείμενα αποκαλύπτει και το βαθμό ζύμωσης των τάξεων.

Ένα ακόμα στοιχείο, όμως, που αναζητά ο Stone είναι και ο βαθμός επίδρασης του 
ενός λόγου πάνω στον άλλο. Όλα αυτά τα γραπτά κείμενα που συγκεντρώνει ως 
πηγές και αποτελούν το γραπτό λόγο, εμπεριέχουν αποσπάσματα της προφορικής 
παράδοσης αιώνων. Αναζητά έτσι κατά πόσο ο προφορικός επηρέασε το γραπτό, 
αλλά και αντίστροφα αν όλα αυτά τα γραπτά κείμενα που κυκλοφόρησαν και 
διαβάζονταν από το αναγνωστικό κοινό επέφεραν αλλαγές στην προφορική 
παράδοση. Αρχίζει πρώτα από τον προφορικό λόγο.

Ο χειρώνακτας στην κρύπτη του ναού αναγνώρισε λίγα γράμματα πάνω στην 
οστεοθήκη και αναφώνησε αυθόρμητα «Τα οστά του Αγίου Αυγουστίνου!» κι έπειτα 
όλοι μαζί. Παρά την επιφύλαξη των επίσημων αρχών να επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο, 
η πίστη στη γνησιότητά τους προχώρησε πιο γρήγορα από την ικανότητα των αρχών 
να διατυπώσουν συμπεράσματα. Η είδηση απλώθηκε παντού, συζητήσεις με 
ενθουσιασμό διεξάγονταν, οράματα και θαύματα αναφέρονταν. Αυτή είναι η δύναμη 
του προφορικού λόγου. Το ενδιαφέρον του ιστορικού για την αυθόρμητη αντίδραση 
των εργατών, τις συζητήσεις, και τη λαϊκή φαντασία που ζωηρά διογκώνει όσα 
κυκλοφορούν θυμίζει το ενδιαφέρον του C.Ginzburg για τις συζητήσεις των χωρικών, 
σχετικά με την ψυχή και τον κόσμο, στους μύλους των Μενόκκιο και Πελλεγκρίνο 
Μπαρόνι -τόποι κυκλοφορίας των ιδεών. Ο C.Ginzburg μελετά πώς οι δύο 
μυλωνάδες προσελάμβαναν όσα άκουγαν, τα διαστρέβλωναν και τα διέδιδαν· τα 
λόγια τους, γράφει, μαρτυρούν «μια μη παθητική πρόσληψη των μοτίβων που 
κυκλοφορούσαν στους κύκλους των αιρετικών».136 137 *

Εκτός από τον εφήμερο αυτό προφορικό λόγο, ο ιστορικός φωτίζει και το 
διαχρονικό προφορικό λόγο, τις προφορικές παραδόσεις, αναφέροντας όλες τις 
εκδοχές της ιστορίας του Αυγουστίνου επισημαίνοντας την ρευστότητά της και την 
ανεπάρκεια των αποδείξεων. Αναγνωρίζει και την πολιτική χροιά που τις περιβάλλει, 
όχι μόνο το θρησκευτικό αίσθημα, όπως οι παραδόσεις για τον Άγιο Σιρό της 
Παβία και τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας που προσέδιδαν υπεροχή και γόητρο στις 
πόλεις αυτές.

Συχνά, όχι πάντα, ακολουθεί η καταγραφή αυτής της παράδοσης. Ο ιστορικός 
εντοπίζει στις πηγές του έργα συστηματικής και συνολικής καταγραφής της είτε έργα 
που την αξιοποιούν επιλεκτικά και αποσπασματικά.

Συστηματική καταγραφή της υπάρχει στο έργο Flavia Papia Sacra του Ghisoni, 
ένα βιβλίο λαϊκής κουλτούρας. Ο ιστορικός αναφέρει μια σειρά συγγραφέων και 
έργων αυτού του είδους, καθώς και τις μεθόδους συλλογής του υλικού τους από 
ιστορικά έργα, ανέκδοτα χειρόγραφα και άλλες διαθέσιμες πηγές139. Το Acta

136 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κώστας 
Κουρεμένος, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια 1994, σ.230/ Η σύγκριση των δύο μυλωνάδων σ.222-234
137 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.32-6

ό.π, σ.35
ό.π, σ.54-6
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Sanctorum είναι, επίσης, συλλογή μαρτυριών, εγγράφων, εκτιμήσεων και κριτικών 
καταρτισμένων ειδικών, μια κριτική έκδοση της ζωής όλων των Αγίων. Είναι μια 
σοβαρή προσπάθεια, κατά τον Stone, καταγραφής λαϊκών παραδόσεων, αντιλήψεων 
και παραδοσιακών πρακτικών, μια πλατιά συλλογή ποικίλων αποδείξεων. Στον 
Αυγουστίνο είναι αφιερωμένοι έξι τόμοι που εκδόθηκαν το 1743. Άλλα έργα που 
καταγράφουν την προφορική παράδοση είναι οι βιογραφίες του Αυγουστίνου και ένα 
έργο καταγραφής θαυμάτων από τον M.Colli.140 «Αυτά τα έργα κέρδιζαν το 
ενδιαφέρον των Ευρωπαίων αναγνωστών. Οι εκδόσεις αληθινών ή μυθικών ιστοριών 
έβρισκαν έτοιμη αγορά στο εμπόριο βιβλίων. Η ανάγνωση της ζωής των αγίων ήταν 
σπουδαία δραστηριότητα για τους καθολικούς λαϊκούς. Περισσότερο χρόνο 
αφιέρωναν στην ανάγνωση αυτών παρά της Γραφής»141, παρατηρεί ο ιστορικός.

Από την άλλη, επιλεκτική και αποσπασματική είναι η αναφορά στις προφορικές 
παραδόσεις όσων πήραν μέρος στον πρώτο κύκλο της α’ φάσης της διαμάχης ή την 
πρώιμη διαμάχη (1696-99) που χρησιμοποιούν τα κομμάτια της ως αναπόσπαστο 
μέρος της επιχειρηματολογίας τους. Οι απόψεις αυτές των μοναχών γίνονται 
αντικείμενο συζήτησης, καθώς όσοι διαβάζουν τα φυλλάδια τις μεταφέρουν σε 
φίλους ή συμπολίτες τους.142 Ο ιστορικός μάλιστα εικάζει ότι «η υπερφυσική 
εμπειρία των Παβίων εμπλουτίστηκε με όσα γράφτηκαν για τα λείψανα και η 
παρουσία αυτών των γραπτών ενίσχυσε ή εξευγένισε τις εντυπώσεις τους, 
συμπλήρωσε τη συμβολική σκέψη και την ανάμνηση του γεγονότος»143. Εντοπίζει 
δηλαδή μια αμφίδρομη σχέση προφορικού-γραπτού λόγου ως αυτή τη φάση της 
συζήτησης.

Η διαμάχη συνεχίζεται το 1700-1704 αποσυνδεμένη από τις αντιλήψεις του λαού 
και των μοναχών. Δεν αναφέρονται οι ακαδημαϊκοί στις παραδόσεις, όχι γιατί τις 
απορρίπτουν. Αντίθετα υποστηρίζουν ότι «η προφορική παράδοση έπρεπε να 
συμπληρωθεί από αποδεικτικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, 
ώστε να κατασκευαστεί μια ιστορία με συνοχή.»144 Η ελπίδα μάλιστα ότι η ιστορική 
έρευνα θα διαλευκάνει τις προφορικές παραδόσεις και θα εγγυηθεί την αλήθεια τους 
ήταν κοινή για ελίτ και λαϊκά στρώματα.145

Στη β’ φάση της διαμάχης (1728) ο ιστορικός φωτίζει τη στροφή του παπικού 
κύκλου στην παράδοση και τη σημασία της λατρείας των λειψάνων, όπως 
αποδεικνύεται από την συλλογική έκδοση όλων των έργων της διαμάχης με το 
Collectio Actorum, αλλά και την έκδοση ενός έργου 24 εικόνων από τη ζωή του 
Αυγουστίνου και τη μεταθανάτια τύχη των λειψάνων του. Η χρήση της εικονικής 
αναπαράστασης της ζωής του ήταν μια νέα προσθήκη στη διαμάχη.

O Stone αποκαλύπτει πως η δύναμη της παράδοσης ήταν τέτοια που παρότι 
μεσολάβησε η διάλυση της μοναστικής κοινότητας του San Pietro από τον Ιωσήφ II,

140
141
142
143
144
145

ό.π, σ.10
ό.π, σ.115
ό.π, σ.69
ό.π, σ.12
ό.π, σ.89

ό.π, σ.47 και 50
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τον 20° αι αποκαθίσταται η ιστορία του Αυγουστίνου και των λειψάνων. Το 
θρησκευτικό αίσθημα βέβαια ενισχύθηκε και από το γραπτό λόγο, τα έργα που 
εκδόθηκαν στην αρχή του αιώνα.

Είναι κατανοητό πως οι παραδόσεις παρεισέφρησαν στα γραπτά κείμενα. Όσοι 
συμμετείχαν στην αντιπαράθεση παρέδωσαν με τα έργα τους ίχνη της προφορικής 
παράδοσης. «Μάλιστα κάποιοι συγγραφείς» παρατηρεί ο Stone «διόρθωσαν και 
ορισμένες παρανοήσεις... Δε γνωρίζουμε όμως πώς και πόσο η όλη συζήτηση 
επηρέασε την παράδοση. Επειδή αυτή η διαμάχη αφορούσε έναν σπουδαίο προστάτη 
Άγιο, η αποσπασματική παράδοση χρειαζόταν ένα περισσότερο ιστορικό χαρακτήρα, 
έστω για ένα διάστημα. Αυτός δόθηκε από τις έρευνες διάσημων λογίων και τις 
ανατομικές εξετάσεις που διενήργησαν πανεπιστημιακοί επιστήμονες στα οστά (το 
1728). Συμπεράσματα για τον τρόπο που οι αναγνώστες επηρέαζαν τη διαμάχη 
μπορούμε να εξάγουμε. Παραμένει όμως δύσκολο να πούμε πώς η διαμάχη επηρέασε 
τη λαϊκή παράδοση. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε οι προφορικές παραδόσεις

, , , , , 146φαίνεται να συμμορφώνονται με τα επίσημα έγγραφα και κείμενα».

Η φύση της εξουσίας
Βασικό θέμα της αναζήτησής του ο ιστορικός θεωρεί τη διαχείριση της εξουσίας 

και τη σχέση της με τους εξουσιαζόμενους. Διερευνά τα κίνητρα των ηγετικών 
μορφών που τους ωθούν σε αποφάσεις, ιχνηλατεί τις μεθόδους που διέρχονται, 
διακρίνει τις αρχές τους μέσα από τη σύγκρουση και επισημαίνει τις απώτερες 
προσδοκίες τους. Τελικά διατυπώνει τα συμπεράσματά του για τη φύση της εξουσίας. 
Το ενδιαφέρον του στρέφεται και στην εκκλησιαστική και την κοσμική εξουσία, 
αλλά και τη μεταξύ τους σχέση.

Η παρέμβαση του πάπα Βενέδικτου XIII το 1728 υπήρξε καθοριστική για την 
επίλυση του ζητήματος των λειψάνων με την επιστολή του στον επίσκοπο της 
Παβίας. Ο ίδιος δε θα ερχόταν σε σύγκρουση με τους Βενετούς αρθρογράφους στην 
άποψή τους ότι η θρησκεία υπηρετείται καλύτερα από την ελεύθερη έρευνα, αρκεί, 
έλεγε, αυτή να διεξάγεται υπό την επίβλεψη της εκκλησίας. Ως το Σεπτέμβριο του 
ίδιου χρόνου είχε διατυπωθεί το πόρισμα των ερευνών, επικυρώθηκε από τον πάπα 
και εορτάστηκε με τιμές το γεγονός της αναγνώρισης των οστών.

Ο ιστορικός δεν αρκείται βέβαια στην περιγραφή των γεγονότων· ερμηνεύει την 
ενέργεια του Βενέδικτου ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού οργάνωσης της 
εκκλησίας και βελτίωσης της εικόνας του Πάπα στις μικρές θρησκευτικές κοινότητες. 
Ο Πάπας γνώριζε τη σημασία της λατρείας αγίων146 147, λειψάνων και ιερών εικόνων 
στην τοπική θρησκευτική πρακτική και καταλάβαινε πως η κατάλληλη καλλιέργεια 
της μπορούσε να κάνει αισθητή την εξουσία και την επιρροή της Ρώμης στις ενορίες. 
Μια άλλη τακτική του στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και βελτίωσης των τοπικών 
θρησκευτικών πρακτικών ήταν η σύγκληση τοπικών συνόδων. Οι λόγιοι του Πάπα 
παρουσιάζονταν ως συνεχιστές της παράδοσης με την ταυτοποίηση των λειψάνων κι

146 /■ ·,,,·,ό.π, σ.141
147 Ο Βενέδικτος είχε κάνει 18 αγιοποιήσεις (σ.114) και υπήρχε γραφείο «Προώθησης της Πίστης» 
στη Ρώμη για την αξιολόγηση των προτεινόμενων αγιοποιήσεων (σ.116)
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ο Πάπας ως προστάτης, πηγή της νομιμότητας. Η εξουσία της Ρώμης δεν 
καθοριζόταν από ένα απόμακρο κέντρο δύναμης, αλλά από μια συγκεκριμένη 
πατρική μορφή. Έτσι ο πάπας εξασφάλιζε τη θρησκευτική σταθερότητα και την 
επιβολή του στο λαό εφαρμόζοντας ένα διαφορετικό μοντέλο ελέγχου.

Ο ιστορικός προχωρά ακόμη πιο βαθιά· θεωρεί ότι ο Πάπας ήξερε πώς να 
χειριστεί την οικουμενική εικόνα της Ρώμης το 18ο αι, που πρόβαλλε τον εαυτό της 
ως εκσυγχρονισμένο κράτος. «Ο Βενέδικτος και οι λόγιοί του έβλεπαν τους εαυτούς 
τους ως διανοούμενους οικουμενικούς, όχι μόνο στη θεολογία αλλά σε όλες τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και ιστορικές αναζητήσεις και των Καθολικών και 
των Προτεσταντών ερευνητών»148. Ο Πάπας συνεργαζόταν με άτομα που συνδέονταν 
με τα επιστημονικά προγράμματα του Νιούτον και του Λοκ.

Εκτός από την παπική εξουσία στο έργο του Stone προβάλλεται και η φύση της 
κοσμικής εξουσίας ως προς τη σχέση της με την εκκλησία. Έτσι φωτίζονται οι 
πολιτικές δύο ηγετών. Από τη μια ο Λουδοβίκος XIV το 17ο αι παίρνει ανοιχτά θέση 
στο πλευρό των Ιησουιτών κατά τη θεολογική τους διαμάχη με τους Ιανσενιστές 
(Jansenists) γύρω από τις απόψεις του Αυγουστίνου περί θείας χάρης και ελεύθερης 
βούλησης, διότι θεωρούσε πως η συζήτηση υπέσκαπτε την ενότητα του βασιλείου 
του. Το 1685 ο Λουδοβίκος καταργεί το διάταγμα περί ανοχής προς τους Γάλλους 
προτεστάντες, επιβάλλοντας ουσιαστικά την αναγκαστική θρησκευτική συμμόρφωση 
στον καθολικισμό. Από την άλλη, ένας ακόμη μονάρχης, ο Ιωσήφ ο II επεμβαίνει στη 
θρησκευτική ζωή των Παβίων, αλλά επί των ημερών του είναι έντονη η σύγκρουση 
εκκλησίας-κράτους στη Λομβαρδία. Πνευματική ομάδα που τον στηρίζει είναι οι 
Ιταλοί Ιανσενιστές που έδιναν έμφαση στις ηθικές αρχές, την αξία της εργασίας και 
το διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους. Ο Stone τονίζει τις ενέργειές του που επηρέασαν 
την ιστορία των λειψάνων. Ο Ιωσήφ δηλαδή προωθούσε τις ιδέες των κυρίαρχων 
τάξεων, δεν ανακατευόταν στις ευαισθησίες των τοπικών αρχών και δεν 
ενδιαφερόταν για τις τοπικές παραδόσεις. Μείωσε τα τάγματα, έκλεισε μονές, 
περιόρισε αργίες λόγω θρησκευτικών εορτών. Τότε διώχθηκαν και τα τάγματα του 
San Pietro. Σχέδιό του ήταν «να εναρμονιστεί η Καθολική Εκκλησία με την αντίληψη 
του έλλογα διοικούμενου κράτους»149. Ωστόσο, ο λαός της Παβία επέδειξε πειθαρχία 
και υπακοή στον Πάπα και υπερέβη τις αναμορφώσεις του μονάρχη.

Αντιλαμβανόμαστε πως ο ιστορικός μέσα από τις πολιτικές των δυο μοναρχών, 
μακροσκοπικά επιδιώκει να επισημάνει τη γενικότερη τάση των ηγετών να 
εδραιώσουν την εξουσία τους και παράλληλα, να δώσει έμφαση στις σχέσεις 
κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, που άλλοτε είναι ανταγωνιστικές και άλλοτε 
μπορεί να έχουν σύμπνοια, κάτω από διαφορετικούς κάθε φορά παράγοντες και 
συνθήκες που τις διαμορφώνουν. Το θέμα της σύγκρουσης εκκλησίας-κράτους 
πραγματεύεται και ο Jeffrey Watt, όπως θα δούμε, στο The Scourge o f Demons: 
Possession, Lust, and Witchcraft in a Seventeenth-Century Italian Convent στα στενά 
όρια του δουκάτου της Μόντενα, όπου όμως η κοσμική εξουσία ‘συμμορφώνεται’ 
τελικά με τις εκκλησιαστικές επιταγές.

148 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.96
149 ό.π, σ.126

43

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



III. Μέθοδοι επεξεργασίας των πηγών

Κριτική στάση, σύγκριση και διασταύρωση
Ο C. Ginzburg παρατηρεί «Ο ιστορικός έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλες 

περιπτώσεις: ένα αρχείο μπορεί να είναι πλαστό, ένα άλλο αυθεντικό αλλά 
αναξιόπιστο, αν έχει λάθη ή ψεύδη, και κάποιο άλλο να είναι αυθεντικό και 
αξιόπιστο... Το ιστορικό αρχείο δεν αποτελεί απόδειξη της πραγματικότητας, αλλά 
το διάφανο μέσο-ένα ανοιχτό παράθυρο που μας δίνει άμεση πρόσβαση στην 
πραγματικότητα»150. Συνεπώς, ο ιστορικός καλείται να τηρεί κριτική στάση απέναντι 
στις πηγές, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει την εποχή που μελετά.

Ο Stone συγκεκριμένα διατηρεί απόσταση και εκφράζει την αμφισβήτησή του 
σχετικά με την αξιοπιστία κάποιων πηγών. Επί παραδείγματι, όταν εκθέτει τις 
μαρτυρίες των εργατών που κατά την ανασκαφή το 1695 στην κρύπτη του ναού 
ανακάλυψαν τα λείψανα, αμφισβητεί την αξιοπιστία τους σχετικά με το τι ακριβώς 
διάβασαν ως επιγραφή στο μαρμάρινο οστεοφυλάκιο, αφενός διότι οι συνθήκες της 
ανασκαφής δεν ευνοούσαν την ανάγνωση (σκοτεινή κρύπτη, θολή βροχερή 
φθινοπωρινή ημέρα), αφετέρου οι εργάτες δε γνώριζαν ανάγνωση, αλλά μπορούσαν 
να διακρίνουν κάποια γράμματα, για τα οποία δε συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους. 
Κάποιοι μάλιστα υποστήριξαν ότι ήταν σύμβολα Γοτθικής γραφής, στοιχείο που δεν 
υπήρχε στην αρχική έρευνα, αλλά προέκυψε στην πορεία της διαμάχης151 152. Σε άλλο 
σημείο του έργου του στο οποίο ο ιστορικός αναφέρεται στα θαύματα που 
ακολούθησαν την ανακάλυψη των λειψάνων, διατηρεί απόσταση από την πηγή του. 
Σχολιάζει πως ο ίδιος ο Colli παραδίδει μόνο τέσσερα, ενώ απορρίπτει άλλα που 
κυκλοφορούσαν, και αυτά τα τέσσερα ακολουθούν έναν ωραίο παραλληλισμό: 
ασθένεια- όραμα Αγίου και προτροπή οι ασθενείς να πιουν από το αγίασμα της 
κρύπτης- θεραπεία . Απόσταση διατηρεί ο ιστορικός και σχετικά με το πρόσωπο και 
το ρόλο του Αγίου Αυγουστίνου και διασαφηνίζει την στάση του. Γράφει «αυτοί οι 
Αυγουστίνοι δεν είναι ο δικός μας Αυγουστίνος. Αυτοί οι τύποι ή οι ρόλοι, του 
επισκόπου, του ηγούμενου, του προστάτη-Αγίου, είναι ξένοι στην εμπειρία μας. Για 
μας (τους ιστορικούς) ο Αυγουστίνος είναι ένα άτομο, και συγκεκριμένα ένας 
συγγραφέας σπουδαίων έργων. Είναι μέρος μιας πνευματικής παράδοσης. έγραψε 
έργα που ίσως συμβουλευόμαστε για πνευματική διαφώτιση, παρηγοριά, καθοδήγηση 
και πληροφόρηση για τη ζωή και την παιδεία του»153. Παρόμοια στάση διατηρεί ο 
Stone και προς τις προφορικές παραδόσεις. Συνήθως αναφέρει τις ποικίλες εκδοχές 
της και πάντα προσέχει τη διατύπωση («λέγεται», «κάποιοι πίστευαν», «δεν είναι 
σίγουρο», «δεν υπάρχει καμιά απόδειξη»154). Την έντονη ακόμη αμφισβήτησή του,

150 Carlo Ginzburg, Checking the evidence The Judge and the Historian, Critical Inquiry, 18, 1 
(Αutumn,1991), σ.82
151 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.1-3
152 ό.π, σ.10-11
153 ό.π, σ.12-13
154 ό.π, σ.30 και 32-4
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ορθότερα την απόρριψή του, εκφράζει ο ιστορικός για τα κατά παραγγελία των 
ταγμάτων ιστορικά έργα του G.Penotto και του L.Torelli. Ο Stone παρατηρεί ότι 
καμιά τους θέση δε στηρίζεται σε αποδείξεις και ότι πρόκειται για παραποίηση του 
παρελθόντος των δυο ταγμάτων, ώστε να προκύπτει η άμεση ίδρυσή τους από τον 
Άγιο. Ο ιστορικός αναζήτησε στα έργα του Αυγουστίνου τις κοινότητες που ο ίδιος 
ίδρυσε τον 4ο αι, αλλά οι Canons και Hermits δεν αναφέρονται πουθενά155.

Και αν την κατηγορία αυτών των πηγών (μαρτυριών, προφορικών παραδόσεων, 
νόθων ιστοριών) τις παρουσιάζει ασκώντας αυστηρή κριτική έως απόρριψη, μια άλλη 
κατηγορία πηγών τη χειρίζεται διαφορετικά, πάντοτε με γνώμονα την αποκάλυψη του 
αληθινού, αν όχι της αλήθειας. Πρόκειται για τα γραπτά κείμενα, χειρόγραφα ή 
τυπωμένα φυλλάδια και βιβλία, που αποτελούν και τον κορμό του υλικού που 
ερευνά. Η έρευνα και η παρουσίαση όλων αυτών των πηγών είναι συστηματική και 
ενδελεχής. Ο ιστορικός αναζητά το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο κάθε έργου, τον 
τόπο και το χρόνο έκδοσης, τον εκδότη του, κάποια αφιέρωση ή υποσημείωση, τη 
γλώσσα στην οποία εκδόθηκε (Λατινικά ή Ιταλικά), σε ποιες γλώσσες μεταφράστηκε, 
ποιο ήταν το αναγνωστικό του κοινό και τι αντίκτυπο είχε. Ακόμη φωτίζει το 
πρόσωπο του συγγραφέα, την κοινωνική του θέση και το μορφωτικό του επίπεδο. 
Μέσα από την αναφορά του κύκλου στον οποίο ανήκε ο καθένας- κάποιο τάγμα, στον 
κύκλο λογίων του πάπα ή σε κάποιο ακαδημαϊκό κύκλο- ο ιστορικός προσπαθεί να 
διαλευκάνει το ρόλο τους στη διαμάχη και τα κίνητρά τους να εμπλακούν σε αυτή. 
Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας κάθε συγγραφέα, της οποίας 
καλείται να αποδείξει την ορθότητα ή τις αδυναμίες της. Ο ιστορικός δεν αρκείται 
στη μελέτη των τυπωμένων έργων της πρώτης και δεύτερης φάσης της διαμάχης. 
Αναζητά όλα τα έργα ως τις αρχές του 20ου αι που αναζωπυρώνουν περιοδικά τη 
διαμάχη, ώστε να έχει πλήρη εικόνα των επιδράσεών της και να αντιληφθεί τη 
βαθύτερη σημασία της και τις αιτίες της στο βάθος των αιώνων. Με τις πρακτικές του 
αυτές ο Stone επιβεβαιώνει όσα ο S.G.Magnusson επισημαίνει: «Είναι αδιανόητο μια 
πηγή να ρίξει φως σε ένα γεγονός ή φαινόμενο χωρίς πρώτα να περάσει από τα χέρια 
του ερευνητή... Τότε η πηγή αποκτά αξία, όταν έχει εξεταστεί και κάποια 
συμπεράσματα έχουν εξαχθεί για την γένεσή της. Είτε η πηγή είναι ένα ημερολόγιο, 
μια συλλογή επιστολών, μια αυτοβιογραφία, ένας ενοριακός κατάλογος ή στατιστικά 
αρχεία δεν έχει σημασία· όλα αυτά τα έγγραφα είναι προϊόντα ανθρώπων που είχαν 
μια συγκεκριμένη ιδέα στο νου- κάποιο κίνητρο για αυτό το έργο τους ».156

Κι όπως ο C.Ginzburg στο Τυρί και τα σκουλήκια «θέλοντας να ανακατασκευάσει 
το διανοητικό, ηθικό και φανταστικό κόσμο του μυλωνά» παρέθετε τις μαρτυρίες, 
τους δισταγμούς και τις σιωπές του Μενόκκιο απέναντι στις ερωτήσεις των δικαστών 
και «με αυτόν τον τρόπο οι υποθέσεις, οι αμφιβολίες, οι αβεβαιότητες γίνονταν μέρος 
της αφήγησης, η έρευνα της αλήθειας γινόταν τμήμα της έκθεσης της (αναγκαστικά

155ό.π, σ.39-41
156 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.151
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αποσπασματικής) αλήθειας»157, με παρόμοια, εξίσου πρωτότυπη μέθοδο, εργάζεται ο 
Stone, με τη μέθοδο της έκθεσης των θέσεων όλων όσων ενεπλάκησαν στην 
αντιπαράθεση. Έρευνα και αφήγηση δε διαχωρίζονται. Φωτίζοντας τα πρόσωπα των 
συγγραφέων και ξετυλίγοντας τα επιχειρήματά τους, ο ιστορικός αφήνει τον 
αναγνώστη να εξάγει τα συμπεράσματα του, τον κάνει μέτοχο στη σταδιακή έρευνα 
και την επεξεργασία των πηγών, μέτοχο της διαμάχης και της πορείας της σκέψης του 
ιστορικού. Ο ιστορικός δεν παίρνει θέση τελικά στο ζήτημα της αυθεντικότητας των 
λειψάνων. Εκθέτει μόνο τα τεκμήρια, άλλοτε ανασκευάζοντας τα και άλλοτε 
επικυρώνοντάς τα με μεθόδους αξιόπιστες και επιστημονικές, όπως την παρατήρηση, 
τη σύγκριση και τη διασταύρωση με άλλες πηγές ή μελέτες. Κατορθώνει έτσι να 
αναπαραστήσει όλο το πλέγμα των διανοητικών σχέσεων, το πνευματικό υπόβαθρο 
της κοινωνίας, τις αντιλήψεις των διανοουμένων, την τάση ορισμένων για 
ορθολογισμό και χρήση επιστημονικών μεθόδων, τις προσδοκίες των χαμηλών 
στρωμάτων και το θρησκευτικό τους συναίσθημα. Στο τέλος ο ιστορικός διατυπώνει 
τα συμπεράσματά του σχετικά με τη φύση της εξουσίας, κοσμικής και 
εκκλησιαστικής, την αλληλεπίδραση γραπτής και προφορικής παράδοσης και τη 
σχέση των ελίτ και των λαϊκών στρωμάτων.

Η σύγκριση και η διασταύρωση των πηγών αναφέρθηκαν ως πρωταρχικές 
μέθοδοι συγγραφής της μικροϊστορίας. Καθοριστική έτσι είναι η σύγκριση των δύο 
αρχείων, του δίτομου έργου του Fulgenzio Bellelli Collectio actorum του 1729 στη 
Μαρκιανή βιβλιοθήκη και του αρχείου που διαφυλάχτηκε στη Βενετία και είχε 
αρκετές διαφορές στο περιεχόμενο με κυριότερη το έργο του Muratori. Η αναζήτηση 
ακόμη ακαδημαϊκών περιοδικών της εποχής και άρθρων σε αυτά, που αποτελούν 
αναθεώρηση και κριτική των φυλλαδίων και βιβλίων γύρω από το θέμα των 
λειψάνων, αποτελεί μέρος της διασταύρωσης και της συγκριτικής μεθόδου του Stone. 
Ο ιστορικός τέλος αναζητά δημογραφικά στοιχεία158 ή άλλα έργα και χειρόγραφα που 
έμμεσα μας πληροφορούν για την κυκλοφορία των εκδόσεων (το κόστος των 
βιβλίων, τον αριθμό των αντιτύπων, το αναγνωστικό κοινό). Η σύγκριση και η 
διασταύρωση, όμως, στην περίπτωση του Stone, δεν περιορίζονται μόνο μεταξύ των 
πηγών, αλλά επεκτείνονται και σε θέσεις, απόψεις και αρχές άλλων επιστημονικών 
πεδίων.

Διεπιστημονικότητα
Η επικουρία άλλων ανθρωπιστικών σπουδών είναι αναγκαία συνθήκη στην 

ανάπτυξη της μικροϊστορίας του Stone. Ο ιστορικός επεκτείνεται σε άλλα 
επιστημονικά πεδία της ιστορίας, όπως την ιστορία της θρησκείας, την πολιτική 
ιστορία, την ιστορία της τέχνης, αλλά και σε πεδία άλλων επιστημών, όπως της 
φιλολογίας και της ανθρωπολογίας.

157 Carlo Ginzburg, Microhistory: Two or Three Things That I Know about It, μετάφραση John και 
Anne Tedeschi, Critical Inquiry 20, 1(Autumn1993), σ. 23-4

158 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.67
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Συγκεκριμένα το θέμα άπτεται της ιστορίας της θρησκείας. Αν και στόχος του 
ιστορικού είναι να καταδείξει την πνευματική διαμάχη, τη φύση της εξουσίας και την 
αλληλεπίδραση ελίτ-υπαλλήλων τάξεων, η διαμάχη δεν παύει να είναι θρησκευτική· 
πρώτον γιατί περιστρέφεται γύρω από την τύχη των λειψάνων του Αυγουστίνου και 
την ιστορία των δύο ταγμάτων και πολλοί από τους εμπλεκόμενους είναι λόγιοι 
εκκλησιαστικών κύκλων· δεύτερον πρόκειται για την εξουσία του πάπα και της 
καθολικής εκκλησίας και τη φίμωση της λογικής και της επιστήμης και τρίτον ο 
ιστορικός μελετά το θρησκευτικό συναίσθημα και τη συμπεριφορά του λαού γύρω 
από τη λατρεία των λειψάνων.

Ο ιστορικός αξιοποιεί ακόμη στοιχεία της πολιτικής ιστορίας, ιδιαίτερα στα 
σημεία που προβάλλει τις μεταρρυθμίσεις του Ιωσήφ II της Αυστρίας το δεύτερο 
μισό του 18ου αι, την επικράτηση του Ναπολέοντα αργότερα στη Λομβαρδία και την 
ίδρυση του νέου ιταλικού κράτους159. Χρησιμοποιεί όμως τα στοιχεία αυτά ως το 
πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εξελίξεις στην καθολική 
εκκλησία, όπως ο περιορισμός της ισχύος της ή η σύγκρουση εκκλησίας-κράτους. 
Παράλληλα εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό η τύχη του ναού και των ταγμάτων, που 
αναγκάζονται να τον εγκαταλείψουν και να επιστρέψουν το 1900.

Όσο για την ιστορία της τέχνης, αυτή έρχεται να ενισχύσει τις θέσεις του 
ιστορικού περί κατασκευής τεκμηρίων. Η περιγραφή των μωσαϊκών του 13 ου αι στο 
ναό του Αγίου Μάρκου160, των γλυπτών (area)161 του 14ου αι επιβεβαιώνει τη δύναμη 
που διαθέτουν ως εικόνες και σύμβολα να αναπαραστήσουν το ιστορικό παρελθόν 
και να αποτελόσουν αποδείξεις, όπου αυτές δεν υπάρχουν. Και η ποίηση μπορεί να 
επιτελέσει το ίδιο έργο. Μια σειρά ποιημάτων απαγγέλθηκαν στην ακαδημία Affidati 
της Παβία με σκοπό να επηρεάσουν το κοινό σχετικά με τη γνησιότητα των οστών 
και χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχείο στα αποδεικτικά έγγραφα που συγκεντρώθηκαν 
στην έρευνα του 1728, μετά την εντολή του πάπα162. Τέλος αναφέρονται εκδόσεις 
βιβλίων της ιστορίας της τέχνης σχετικά με τα γλυπτά του San Pietro.

Ο ιστορικός δανείζεται μεθόδους και από πεδία που δε σχετίζονται με την ιστορία. 
Η αναζήτηση ιστορικών τεκμηρίων στην πνευματική παραγωγή τριών αιώνων 
προϋποθέτει αρχικά την φιλολογική επεξεργασία της. Η αναλυτική παρουσίαση του 
συγγραφέα, του τίτλου, των στοιχείων της έκδοσης, της γλώσσας γραφής ή των 
μεταφράσεων και η ερμηνεία του περιεχομένου κάθε έργου είναι αναμφισβήτητα 
φιλολογική προσέγγιση. Κάθε στοιχείο από αυτά ενέχει και μια πληροφορία 
σημαντική για τον ιστορικό. Οι πληροφορίες σχετικά με το συγγραφέα και τον κύκλο 
που ανήκει αποκαλύπτουν τα κίνητρά του να γράψει και αιτιολογούν τις θέσεις του. 
Ο τίτλος παραπέμπει τις περισσότερες φορές σε προηγούμενο έργο στο οποίο ο 
συγγραφέας επιτίθεται ή αποδέχεται. Επιβεβαιώνεται έτσι η άποψη του 
S.G.Magnύsson ότι «οι ερευνητές μέσα στο πεδίο της ιστορίας του βιβλίου... 
δείχνουν τους διάφορους τύπους βιβλίων και το πρόσθετο υλικό που μπορεί να βρεθεί

159
160 
161 
162

ό.π, σ.125-134
ό.π, σ.30 και 31-2
ό.π, σ.45
ό.π, σ.59
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σε αυτά που δίνει μια ιδιαίτερη ένδειξη της αληθινής σημασίας των περιεχομένων 
τους. Αυτή η αντίληψη προέρχεται από τις ιδέες του μεγάλου θεωρητικού της 
λογοτεχνίας Gerard Genette, που δίνει τον όρο ‘διακειμενικότητα’(ΐη1οό£χ1;υα1ΐ1γ) 
ενός έργου, δηλαδή καθετί που, άμεσα ή έμμεσα, δημιουργεί συσχετισμούς ανάμεσα 
σε ένα κείμενο με άλλα».163 Τα στοιχεία ακόμη της έκδοσης κάθε έργου (πόλεις, 
γλώσσες, μεταφράσεις) μας πληροφορούν για το εύρος του αναγνωστικού κοινού και 
αν η συζήτηση ξεπέρασε τα όρια της Παβία. Η δε ανάλυση της επιχειρηματολογίας 
των συγγραφέων και η ερμηνεία της μας αποκαλύπτουν την ένταση της διαμάχης, το 
βαθμό εμπλοκής της άρχουσας τάξης και τις επιδιώξεις της, τις αντιδράσεις των 
υπαλλήλων τάξεων, το σύστημα αξιών της εποχής, τη σχέση κοσμικής- 
εκκλησιαστικής εξουσίας και λαού-εκκλησίας.

Η ψυχολογία και η ανθρωπολογία συνεπικουρούν με τη σειρά τους στην 
ουσιαστικότερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο ενθουσιασμός μπρος 
στην ανακάλυψη των ιερών λειψάνων, η ακόλουθη αναφορά θαυμάτων κι οραμάτων 
του Αγίου και η διάδοσή τους από στόμα σε στόμα, το θρησκευτικό συναίσθημα και 
η ανάγκη λατρείας λειψάνων, ιερών εικόνων ή κάποιου αγίου-προστάτη είναι θέματα 
που η ανθρωπολογική οπτική μπορεί να φανεί χρήσιμη. Ακόμη οι πολυήμεροι 
εορτασμοί προς επικύρωση της αυθεντικότητας των οστών164, η επανάληψή τους για 
ένα αιώνα κάθε χρόνο στις 28 Αυγούστου, ακόμα κι όταν η μνήμη για το γεγονός είχε 
εξασθενήσει165, και η δύναμη των συμβόλων και των τελετών ερμηνεύονται από τον 
ιστορικό με τρόπο που υποδηλώνει βαθιά γνώση των εργαλείων της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας.

Η διεπιστημονική προσέγγιση των αρχείων επιβεβαιώνεται από το πλήθος των 
δευτερογενών πηγών που αξιοποιεί ο Stone. Παραπέμπει σε σύγχρονες μελέτες 
άλλων επιστημονικών πεδίων, διατηρώντας, ωστόσο, την «πειθαρχία στο ιστορικό 
πλαίσιο», που επισημαίνει ο Edward Thompson166.

Η εικασία
Ο Edward Muir στο Observing Trifles παρατηρεί ότι η ιστορική γνώση 

«στηρίζεται σε ένα βαθμό στην εικασία, γιατί οι ιστορικοί πρέπει να εργάζονται, 
όπως οι γιατροί που δε βλέπουν τις περισσότερες ασθένειες, αλλά πρέπει να 
διαγνώσουν την παρουσία τους έμμεσα βασιζόμενοι στα συμπτώματά της ή τα 
σημάδια της»167.

Ο Stone, συγκεκριμένα, καταφεύγει στην εικασία, όταν τα ίχνη- συνήθως κάποια 
κενά του αρχείου, υπαινιγμοί, κάποιες αντιφάσεις ή αποκλίσεις- κινητοποιούν τον 
προβληματισμό του. Όταν αδυνατεί να καλύψει τα κενά ή να αποσαφηνίσει τις

163 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.136
164 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.93-4
165 ό.π, σ.128 και 130-2
166 James Sharpe, ‘Popular Culture in the Early Modern W est’, Michael Bentley (επιμ.)Companion to 
historiography, London ; New York: Routledge, 1997, σ.356
167 Edward Muir, Guido Ruggiero (^πιμ.),Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe, Baltimore, 
1991, εισαγωγή z .xvu
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αντιφάσεις μέσα από τη διασταύρωση των αρχείων με εναλλακτικές πηγές, 
χρησιμοποιεί την υπόθεση με ιδιαίτερη, ωστόσo, πρoσoχή. Αρχικά τη διαχωρίζει από 
την ιστορική πραγματικότητα με επισημάνσεις του τύπου «ίσως», «πιθανότατα», «θα 
μπορούσε...», «δε γνωρίζουμε...» και προτείνει ως πιθανές ερμηνείες περισσότερες 
από μια υποθέσεις για το ίδιο θέμα, ενεργοποιώντας την κρίση του αναγνώστη.

Αν επιχειρούσαμε να καταγράψουμε σε κατηγορίες τις περιπτώσεις που ο Stone 
χρησιμοποιεί την υπόθεση, αυτές θα ήταν οι παρακάτω πέντε.

Α. Υποθέσεις σχετικά με τη σημασία της ανακάλυψης των οστών το 1695 για τους 
κατοίκους της Παβία και τα συναισθήματά τους. Αναφέρεται ότι όσοι αναμίχθηκαν 
στην υπόθεση ή σε κάποιο θαύμα είχαν εισέλθει στο μύθο που περιέβαλλε τον Άγιο -  
προστάτη, βίωναν τη μετοχή στην ευεργεσία του ή την απορία και την έκπληξη 
μπροστά στις παράξενες, τρομερές δυνάμεις που εκδηλώθηκαν από αυτόν168.

Β. Υποθέσεις προς συμπλήρωση κενών της προφορικής παράδοσης. Ειδικότερα 
γύρω από το θέμα της μεταφοράς των λειψάνων από το Λιουτπράνδο στην 
Λομβαρδία, ο ιστορικός αναρωτιέται γιατί εκείνος επέλεξε την Παβία κι όχι άλλη 
πόλη. Υποθέτει πως ίσως το έκανε να ταπεινώσει τους κατοίκους του Μιλάνου ή 
επιδίωκε να επεκτείνει το βασίλειό του ή σκόπευε να συνδέσει τον Αυγουστίνο με το 
βασίλειο της Λομβαρδίας169.

Γ. Υποθέσεις σχετικά με την έκδοση βιβλίων ή φυλλαδίων. Συγκεκριμένα για την 
τετραετή καθυστέρηση έκδοσης του βιβλίου του Ghisoni, κι ένα χρόνο μετά το 
θάνατό του, ο ιστορικός εικάζει ότι ίσως οφείλεται στην ασθένειά του ή την επιθυμία 
του για μεταθανάτια έκδοση, σε έλλειψη οικονομικών πόρων ή την πολυπλοκότητα 
της επιχείρησης, το ακριβό χαρτί ή ακόμη στη δυσκολία να βρει εκδότη170 * *. Σε άλλο 
σημείο, σχετικά με την έκδοση φυλλαδίων του Colli, εικάζει ότι χρηματοδοτούσε την 
έκδοση ο εκδότης, που θα κέρδιζε από τις πωλήσεις ή το θρησκευτικό ίδρυμα του 
Colli ή κάποιος κοσμικός πάτρωνας . Ενώ για την περίπτωση έκδοσης βιβλίου του 
Bellini με ψευδή τόπο έκδοσης τη Λυών αντί της Βενετίας ή του Μιλάνου, υποθέτει 
πως ο συγγραφέας δεχόταν πιέσεις από κοσμικές ή εκκλησιαστικές αρχές ή ο εκδότης 
υπολόγιζε να κερδίσει από πωλήσεις στο εξωτερικό ή ακόμη η διεθνής πολιτική 
κατάσταση δεν το επέτρεπε .

Δ. Υποθέσεις σχετικά με το αναγνωστικό κοινό και την κυκλοφορία των βιβλίων. 
Έτσι ο ιστορικός υπολογίζει κατά την α' φάση της διαμάχης τον αριθμό των 
αντιτύπων ή εικάζει κατά πόσο οι αναγνώστες κατανοούσαν όσα διάβαζαν και 
μπορούσαν να τα αναπαράγουν173. Για την περίοδο που η διαμάχη περνά στους 
κύκλους των ελίτ παρατηρεί ότι είναι πιο δύσκολο να ανιχνεύσει την ανταπόκριση 
των Παβίων αναγνωστών. Η μεγαλύτερη ακτίνα τόπων έκδοσης, η χρήση 
ψευδωνύμων, το υψηλότερο κόστος των βιβλίων από αυτό των φυλλαδίων επέφεραν

168
169
170
171
172
173

Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ.4 και 12
ό.π, σ.34 και 35
ό.π, σ.58
ό.π, σ.70

ό.π, σ79
ό.π, σ.67-9
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ίσως αλλαγές στο αναγνωστικό κοινό.174 * Παρόμοιες εικασίες διατυπώνει για τη 
συμμετοχή του λαϊκού αναγνωστικού κοινού στην αντιπαράθεση του 1728, τη β’

, 175φάση .
Ε. Υποθέσεις γύρω από τα κίνητρα ορισμένων συγγραφέων να εμπλακούν στην 

αντιπαράθεση. Ο ιστορικός αποδίδει την ύπαρξη μιας διαφορετικής συλλογής 
αρχείων στη Βενετία από αυτή του Fulgenzio Bellelli Collectio actorum στο 
ενδιαφέρον του Βενετού συλλέκτη να διαφυλάξει την αντιπαράθεση 176ή αποδίδει την 
έχθρα των εκδοτών των περιοδικών Bolletino και Rivista di scienze storiche, Giacinto 
Romano και Rodolfo Maiocchi, πιθανόν στην απαξιωτική κριτική του πρώτου για το 
έργο του δεύτερου177. Τέλος, αναζητά τα κίνητρα του Cleonice Baggini, ώστε η 
ιστορία της αυθεντικότητας των λειψάνων του Αγίου Αυγουστίνου να είναι το θέμα 
της διδακτορικής του διατριβής δυο αιώνες μετά, το1913.178 179

Γίνεται αντιληπτό, επομένως, από τα παραπάνω παραδείγματα ότι πρόθεση του 
συγγραφέα με τη χρήση της υπόθεσης είναι να μην αφήσει αναπάντητα ερωτήματα 
και σε καμία περίπτωση η εικασία δεν αντικαθιστά το ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί 
τα βήματα που εντοπίζει ο Ginzburg στην μικροϊστορική έρευνα, την ανάλυση της 
απόδειξης, του κανόνα και της περίπτωσης. Κατά τον Jaque Revel και τον Jean- 
Claude Passeron η τρίτη μέθοδος «της σκέψης κατά περίπτωση» βαθαίνει την έρευνα 
γύρω από το εξαιρετικό γεγονός με σκοπό να διαμορφώσει επιχειρήματα με 
γενικότερη ισχύ. Κατά τον Ginzburg, η περίπτωση μπορεί να αναδείξει τα αδύναμα 
σημεία των κυρίαρχων επιστημολογικών παραδειγμάτων. Εδώ έγκειται κυρίως κατά 
την άποψή του και η αξία της μικροϊστορίας, στην ανατρεπτική της 
ικανότητα. (subversive capacity)

Ο συμπαθής ήρωας του ιστορικού
Η Jill Lerope ανάμεσα στις τέσσερις διαφορές βιογραφίας και μικροϊστορίας 

αναφέρει την εξής σημαντική διαφορά: η βιογραφία εξετάζει τη μοναδικότητα και τη 
σημασία της ζωής ενός ατόμου, ενώ η μικροϊστορία το παράδειγμα, πώς δηλαδή η 
ζωή ενός ατόμου γίνεται αλληγορία για ευρύτερα θέματα κι επιδρά στην κουλτούρα 
συνολικά. Και πιο κάτω παρατηρεί ότι, ενώ οι βιογράφοι ταυτίζονται με τους ήρωές 
τους, οι ιστορικοί με αυτόν που ερευνά ή δικάζει το υποκείμενο180. Κάπως έτσι και 
στο έργο του Stone ανάμεσα στο πλήθος των υποκειμένων που παρουσιάζονται 
εξέχουσα θέση κατέχουν τρία πρόσωπα, ένας θρησκευτικός ηγέτης, ένας 
πεφωτισμένος δεσπότης και ένας εξαίρετος επιστήμονας. Οι τρεις αποτελούν το 
‘παράδειγμα’ της Jill Lerope, μα ο ιστορικός εκτιμά και ταυτίζεται με τον τελευταίο.

1/4' ο Λό.π, σ.84 
ό.π, σ.112

ό.π, σ.102
177 ό.π, σ.136 

ό.π, σ.137
179 Sigur5ur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.22
180 Jill Lepore, ‘Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography’, The
Journal o f  American History, 88, 1 (Jun., 2001), σ. 133
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Ο Βενέδικτος XIII είναι το πρότυπο του θρησκευτικού ηγέτη που λύνει ζητήματα 
που ταλανίζουν το ποίμνιό του χρόνια, χειρίζεται την εξουσία με απώτερο σκοπό τη 
σταθερότητα και την επιβολή στις θρησκευόμενες λαϊκές μάζες. Ο Ιωσήφ II, 
εκπρόσωπος της κοσμικής εξουσίας, διαπνέεται από διαφωτιστικές αρχές. Ο 
πεφωτισμένος δεσπότης με το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα περιορίζει την 
εξουσία της καθολικής εκκλησίας και δίνει έμφαση στις ηθικές αξίες και την πίστη 
ότι η αληθινή θρησκευτική πνευματικότητα προωθείται, όταν υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους.

Ο Muratori δεν προέρχεται από το χώρο της εξουσίας. Είναι ανεξάρτητη φωνή, η 
φωνή του ορθολογισμού και της επιστήμης. Προέρχεται βέβαια από την ελίτ, μα δε 
συντάσσεται με τους κύκλους της εξουσίας. Είναι η μόνη ισχυρή φωνή που 
αντιτάσσεται στις ενέργειες του πάπα. Η ιδιαίτερη συμπάθεια του ιστορικού για το 
πρόσωπου του Muratori διαφαίνεται αρχικά από την έκταση που δίνει στην προβολή 
όλων των έργων του και την έκθεση της φιλοσοφίας του.181 Γράφει για αυτόν «είχε τη 
φήμη ενός από τους μεγαλύτερους ιστορικούς στην εποχή των μεγάλων ιστορικών. 
Ήταν παραγωγικότατος... ειδήμων στις τέχνες, θεωρητικός των γραμμάτων, με 
προσφορά στις θετικές επιστήμες, αλλά και τη θεολογία». Θέσεις του Muratori ήταν 
ότι η ελεύθερη επιστημονική και ιστορική αναζήτηση δεν απειλεί τις αξίες και τις 
πίστεις της ορθόδοξης θρησκείας, αντίθετα η αμερόληπτη έρευνα προς αναζήτηση 
της αλήθειας ήταν ο καλύτερος υποστηρικτής της182 *. Τον λυπούσε ιδιαίτερα η 
υποβάθμιση των ιστορικών πηγών, όταν επρόκειτο για εκκλησιαστικά θέματα και η 
τάση να ερμηνεύεται το παρελθόν με βάση τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων 
επιρροής, ευγενών οικογενειών, ταγμάτων και εκκλησιαστικών θεσμών. Το έργο του 
Motivi di credere tuttavia ascoso που εκδίδεται ανώνυμο αποτελεί «την πιο αυθεντική 
αναθεώρηση της υπόθεσης των οστών» . Με επιστημονικά επιχειρήματα και 
αποδείξεις ανασκευάζει τις απόψεις των λογίων του πάπα. Πρωταρχικό του κίνητρο 
ήταν να διασώσει τη μνήμη των ιστορικών αφηγήσεων και αναλύσεων και να μην 
επιτρέψει να αντικατασταθούν από απλοϊκές ή λαθεμένες ιστορίες κάποιων 
εντεταλμένων184.

Η μορφή του Muratori δεσπόζει και στον επίλογο της μικροϊστορίας του Stone. 
Από τις επτά σελίδες του επιλόγου, όπου διατυπώνονται συμπεράσματά, οι τρεις 
τελευταίες είναι αφιερωμένες στον Muratori. Ο ιστορικός εξαίρει την 
προσωπικότητα, τις αξίες και τις επιστημονικές του αρχές. Γράφει «Ο συντηρητισμός 
του Muratori διέφερε από αυτόν του πάπα ως προς το σεβασμό του στην εσωτερική 
διαφώτιση του πιστού και ως προς την τάση του ως ακαδημαϊκού να αναζητά την 
αλήθεια.. Πιο σημαντική για αυτόν ήταν η εσωτερική ελευθερία, που οδηγεί τον 
καθολικό λόγιο σε συμφωνία με την αληθινή ευσέβεια και θρησκεία. Η 
εμπιστοσύνη του στην εσωτερική υποκειμενικότητα του ιστορικού ερευνητή να 
μιλήσει καθαρά και να ερμηνεύσει τη σύνθετη κληρονομιά των ανθρώπων και του

181
182
183
184

Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ. 102-8
ό.π, σ.103
ό.π, σ.102

ό.π, σ.111
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έθνους έρχεται σε αντίθεση με τον πιο ρεαλιστικό συντηρητισμό που εκπροσωπεί η
185παπική εξουσία.» Γεννιέται, λοιπόν, η αίσθηση πως οι αρχές του Muratori ως 

ιστορικού αντιπροσωπεύουν τον ίδιο τον Stone. 185

185 ' λ t s-ό.π, σ.146-7
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The Scourge of Demons: Possession, Lust, and Witchcraft in a 
Seventeenth-Century Italian Convent 

Jeffrey R. W att186

To 1636 στη μονή της Santa Chiara στο Carpi της Μόντενα στην Ιταλία δυο 
μοναχές, κι αργότερα άλλες δώδεκα, υπέφεραν από μια παράξενη αρρώστια. 
Κυλιόνταν στο πάτωμα, ούρλιαζαν, έπεφταν ξαφνικά σε βαθύ ύπνο και το σώμα τους 
είχε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Τρεις απεβίωσαν μέσα σε λίγους μήνες. Ιερείς 
και μοναχές της μονής πίστευαν ότι οι δεκατέσσερις γυναίκες είχαν καταληφθεί από 
δαιμόνια και αυτό ήταν έργο μαγισσών που βρίσκονταν στη μονή και του 
εξομολόγου τους Angelo Bellacappa. Το γεγονός τάραξε τη μονή πάνω από τρία 
χρόνια και η Ιερά Εξέταση διεξήγε μακρά έρευνα.

I.H γνωριμία του ιστορικού με το αρχείο

Οι πηγές
Ο Jeffrey R.Watt αξιοποιεί κατά την έρευνά του πλούσιο αρχειακό υλικό της 

Ιεράς Εξέτασης, αλλά και άλλες πηγές, όπως επιστολές, εγχειρίδια, όλα προϊόντα του 
16ου και 17ου αι. Κάποια από αυτά αναφέρονται αποκλειστικά στην υπόθεση της 
Santa Chiara και κάποια όχι, αλλά ρίχνουν φως στις αντιλήψεις της εποχής και τις 
πρακτικές που ακολουθούσαν οι αρχές της εξουσίας και τα πρόσωπα που 
εμπλέκονται στην ιστορία.

Βασικότερη αρχειακή πηγή είναι τα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης στη Μόντενα, 
πεντακόσιες περίπου χειρόγραφες σελίδες από τις στιγμές της ανάκρισης και της 
έρευνας στη Santa Chiara γύρω από το δαιμονισμό των μοναχών και το φόβο για 
μαγεία. Η Ιερά Εξέταση στη Μόντενα ήταν από τις πιο δραστήριες. Σώζονται 300 
τόμοι με καλοδιατηρημένα αρχεία από την εποχή της έναρξης της λειτουργίας της ως 
τη διάλυσή της (13ο-18ο αι). Η εποχή της μαγείας στο Carpi συνέπεσε με την πιο 
ενεργή δράση της, καθώς οι 113 τόμοι αφορούν μόνο υποθέσεις μαγείας τα έτη 1601 - 
1650.

Ο ιστορικός αναζήτησε, ακόμη, υλικό στα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης 
στο Βατικανό, η αναζήτησή του όμως ήταν άκαρπη, ως προς την υπόθεση της μονής 
Santa Chiara. Η Ιερά Εξέταση της Ρώμης ιδρύθηκε το 1542 από τον πάπα Παύλο III, 
αλλά απέκτησε διευρυμένες αρμοδιότητες επί Παύλου IV το 1555. Ήλεγχε την Ιερά 
Εξέταση κάθε επαρχίας της Ιταλίας και τις αντιλήψεις και πρακτικές των καθολικών,

186 Ο Jeffrey R.Watt είναι καθηγητής στο University o f Mississippi. Ενδιαφέροντά του η Αναγέννηση, 
η Μεταρρύθμιση, ο Διαφωτισμός. Έχει διδάξει σε σεμινάρια με θέματα σχετικά με τις γυναίκες, την 
οικογένεια της Μεσαιωνικής και της Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης και τη μαγεία. Έργα του είναι τα 
παρακάτω: The Scourge o f  Demons: Possession, Lust, and Witchcraft in a Seventeenth-Century Italian 
Convent (University of Rochester Press, 2009), Choosing Death: Suicide and Calvinism in Early 
Modern Geneva (Truman State University Press, 2001), The Making o f  Modern Marriage: 
Matrimonial Control and the Rise o f  Sentiment in Neuchatel, 1550-1800 (Cornell University Press, 
1992).
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κλήρου και λαού. Απέκτησε ενισχυμένες εξουσίες. Απαρτίζονταν από έξι 
καρδιναλίους στην κορυφή και ένα συμβούλιο καρδιναλίων και θεολόγων με 
συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης άνοιξαν το 
1998 και πολλά αρχεία είχαν χαθεί. Το εμπόδιο αυτό όμως της άκαρπης αναζήτησης 
στο Βατικανό ο J.Watt ξεπέρασε με την ανακάλυψη της αλληλογραφίας ανάμεσα 
στην Ιερά Εξέταση της Μόντενα και την Ιερά Εξέταση της Ρώμης, που αποκαλύπτει 
λεπτομερώς τις αντιδράσεις των καρδιναλίων της Ρώμης στις έρευνες στη Santa 
Chiara και τις οδηγίες τους στον τοπικό Ιεροεξεταστή της Μόντενα.

Σημαντική πηγή πληροφοριών για τον ιστορικό ήταν και κάποιες συναφείς 
δικαστικές υποθέσεις στο Carpi που προμήνυαν το ξέσπασμα της μαγείας στη Santa 
Chiara, καθώς και το Memmoriale της μονής, ένα βιβλίο όπου καταγράφονταν όλες 
οι πράξεις της μονής (εκλογές ηγουμένων και προσωπικού σε γραφεία της μονής, 
υποδοχή νέων μοναχών, ορκωμοσίες, θάνατοι μελών), αν και δε φωτίζει τις 
προσωπικότητες των μοναχών. Σε κάποιο σημείο μάλιστα κάποιος έσβησε μια σειρά 
από σπουδαία κείμενα, ανάμεσά τους και όλες τις αναφορές στο επεισόδιο του 
δαιμονισμού-εκτός από μία.

Στο πρωτογενές υλικό της έρευνάς του ο ιστορικός συμπεριέλαβε, εκτός από τα 
αρχεία που αναφέρθηκαν, και μια πολύ πλούσια σειρά έργων δημοσιευμένων την 
εποχή του 16ου και 17ου αι. Από τη μια, είναι κάποια εγχειρίδια με συγκεκριμένες 
οδηγίες για τους ιεροεξεταστές (πχ τα έργα των N.Eymerich, Fr.Albizzi, D.Scaglia) 
και κάποια άλλα για τους εξορκιστές (πχ τα έργα των G.Menghi, S.Mazzolini, 
Z.Visconti, C.Baucio, C.Brognolo) και από την άλλη θεωρητικές εργασίες σχετικά με 
τη μαγεία (πχ των H.Kramer, Jean Bodin)187. Το υλικό αυτό συμπληρώνει τα 
δικαστικά αρχεία, καθώς διασαφηνίζει αντιλήψεις που είχαν διαδοθεί ήδη από το 15ο 
αιώνα, αλλά και πρακτικές που ακολουθήθηκαν και οι οποίες αναφέρονται από τα 
πρόσωπα που μιλούν κατά τις ανακρίσεις.

Κατά τον ιστορικό, η αξία των δικαστικών πηγών έγκειται σε δύο γνωρίσματά 
τους: πρώτον, στο ότι αποκαλύπτουν τη λαϊκή ευσέβεια κι ανοίγουν ένα παράθυρο 
στις λαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές του 17ου αι, που θα είχαν χαθεί, αν δεν υπήρχαν 
οι καταθέσεις των μαρτύρων κατά τις ανακρίσεις της Ιεράς Εξέτασης, και δεύτερον 
στην αξιοπιστία τους188. Στην υποψία, που διατυπώνει ο Andrea Del Col, πως οι 
καταθέσεις και οι ανακρίσεις γενικότερα είναι καθοδηγούμενες, ώστε ο δικαστής να 
αποσπάσει τα στοιχεία που χρειάζεται για τη θεμελίωση κατηγοριών, ο Watt απαντά 
πως απαιτείται προσοχή κατά την εξέταση των αρχείων, αλλά δε μπορούμε να τα 
αγνοήσουμε, γιατί είναι σπουδαία. Τα συγκεκριμένα αρχεία της υπόθεσης στη Santa 
Chiara θεωρεί ότι είναι αξιόπιστα, γιατί δεν ασκήθηκε βία ούτε υπήρξε η απειλή 
βασανισμού. Οι μοναχές μιλούσαν ελεύθερα, διότι δεν υπήρχε πολιτισμικό-ταξικό 
κενό μεταξύ αυτών και των δικαστών, καθώς προέρχονταν από οικογένειες πιο 
πλούσιες από αυτές των δικαστών και οι περισσότερες ήταν καλλιεργημένες. Ακόμη,

187 Jeffrey R.Watt, The Scourge o f Demons: Possession, Lust, and Witchcraft in a Seventeenth-Century
Italian Convent, University of Rochester Press, 2009, σ.279-81
188 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.14-7
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κατά τον Watt δεν είχαν τίποτε να φοβηθούν, καθώς δεν ήταν αυτές οι ύποπτες, αλλά 
αντίθετα δικάστηκε ένας επιφανής κληρικός, ο εξομολόγος τους Angelo Bellacappa.

Από την άλλη πλευρά, ο σκεπτικισμός της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης, που υπήρξε 
καθοριστικός παράγοντας για την αίσια έκβαση της υπόθεσης, είναι παράλληλα και 
παράγοντας αξιοπιστίας των αρχείων. Η έρευνα που διεξήχθη κράτησε τρία χρόνια 
και η Ιερά Εξέταση της Ρώμης ζητούσε πλήρη αναφορά της πορείας της από τον 
τοπικό ιεροεξεταστή στη Μόντενα, τον οποίο συνεχώς παρότρυνε να μην ασπάζεται 
αντιλήψεις περί μαγείας και δαιμονισμού που οι μοναχές είχαν αφομοιώσει. Η 
γενικότερη στάση των ιεροεξεταστών το 17ο αι διέφερε από αυτή του προηγούμενου 
αιώνα, τότε που τρεις μαρτυρίες εναντίον κάποιου για μαγεία ήταν αρκετές, ώστε να 
καταδικαστεί σε θάνατο.

Εμπόδια και κίνδυνοι
Ποικίλα είναι τα εμπόδια και οι κίνδυνοι κατά τη μελέτη των αρχείων: η έλλειψη 

συνάφειάς τους και οι ενδεχόμενες πλευρές της αρχειακής έρευνας κατά το 
R.Starn189, το τυχαίο και τα παιχνίδια της τύχης κατά τον J.McClellan190, οι 
ερευνητικές τάσεις και οι ισχυροί δεσμοί των ερευνητών με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
που συνεργάζονται κατά τον S.Cohen191 και άλλοτε οι ήδη διαμορφωμένες και 
παγιωμένες απόψεις άλλων ιστορικών που μελετούν τη ζωή των ανθρώπων του 
παρελθόντος, κατά το Zoltan Boldizsar Simon192 193.

Στο έργο του J.Watt το γεγονός ότι ο ιστορικός θεωρεί απολύτως αξιόπιστα τα 
αρχεία κρίνοντας από τη μετριοπαθή στάση των δικαστών και την αβίαστη απόσπαση 
πληροφοριών από τους μάρτυρες, δεν αναιρεί την ύπαρξη παγίδων και εμποδίων 
κατά τη μελέτη του αρχείου

Σίγουρα δεν υπήρξε καθοδήγηση των ανακρίσεων από την Ιερά Εξέταση προς την 
απόφανσή της υπέρ της ενοχής των κατηγορουμένων για μαγεία, αλλά αυτό δεν 
αποκλείει και την καθοδήγηση των εμπλεκόμενων μοναχών από τους εξορκιστές και 
την προσπάθεια των τελευταίων να αναδείξουν την αξία του έργου τους. Οι 
εξορκιστές, όσο η Ιερά Εξέταση της Ρώμης τόνιζε ότι αυξάνουν το φόβο των 
μοναχών για τους δαίμονες και έπρεπε να απομακρυνθούν από τη μονή, τόσο 
ενέτειναν τις προσπάθειές τους να αποδείξουν ότι η απομάκρυνσή τους θα ήταν 
καταστροφική. Η πρώτη τους προσπάθεια ήταν με την καταγραφή των συμπτωμάτων 
των δαιμονισμένων, συμπτώματα που κι ‘οι πιο δύσπιστοι’ θεολόγοι και οι 
δαιμονολόγοι της εποχής θεωρούσαν ‘πειστικά’. Αργότερα μεταβίβασαν το κέντρο 
της προσοχής τους στη μαγεία και κατέθεσαν στους ανακριτές ένα σωρό τεκμήρια 
μαγείας.194 Η παρουσία τους στη μονή συντέλεσε στη συνειδητή ή ασυνείδητη 
στερεοτυπική συμπεριφορά των μοναχών, την εξάρτησή τους από αυτούς. Τέλος, η

189 Stam, Randolph 2002. “Truths in the Archives”,Common Knowledge, 8, 2, σ.387-401
190 McClellan III, James 2005, “Accident, Luck, and Serendipity in Historical Research”, Proceedings 
o f  the American Philosophical Society,149, 1, σ. 1-21
191 Cohen, Sande 2008. “On the Body and Passion of History and Historiography,” Rethinking History, 
12, 4, σ. 515-535
192 Zoltan Boldizsar Simon, Method and Perspective, Journal o f  Microhistory (2009), Microhistory.org
193ό.π, σ.114-18
194, ό.π, σ.123-30, 138
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εντολή για άμεση απομάκρυνση των εξορκιστών συνοδεύτηκε από την επίθεση των 
δαιμονισμένων στη Dealta και τη βίαιη απόσπαση ομολογίας της για μαγεία.195 Δεν 
πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι οι εξορκιστές είχαν σταλεί στη μονή από τον δούκα της 
Μόντενα Giovan Battista d’Este, ο οποίος για προσωπικούς και πολιτικούς λόγους 
παρενέβαινε στην υπόθεση. Ο ιστορικός, λοιπόν, καλείται να κρατά αποστάσεις προς 
όλες αυτές τις μαρτυρίες, „τα πειστικά τεκμήρια’, την ομολογία της κατηγορούμενης 
και όλα τα γραπτά έργα των εξορκιστών και δαιμονολόγων που αξιοποιεί ως 
πρωτογενές υλικό, διότι βρίθουν αβάσιμων κατηγοριών- ίσως σκόπιμα 
κατασκευασμένων- και προλήψεων.

Σοβαρότερος ίσως κίνδυνος για τον ιστορικό ήταν να λάβει υπόψη την πεποίθηση 
των καρδιναλίων της Ιεράς Εξέτασης ότι οι μοναχές υποκρίνονταν, με την ελπίδα να 
φύγουν από τη μονή ή να βλέπουν περισσότερο τους εξορκιστές από τους οποίους 
έμαθαν πώς φέρεται ένας δαιμονισμένος. Γίνεται λόγος εμφανώς για πλεκτάνη. Ο 
ιστορικός όμως δεν επηρεάζεται, δίνει τη δική του ερμηνεία. Με τη συνδρομή της 
ανθρωπολογίας και της ψυχολογίας και πολλών ιστορικών μελετών τεκμηριώνει την 
άποψη πως οι μοναχές μέσα στο πλαίσιο των δεισιδαιμονιών που ζούσαν πίστεψαν 
πως είναι δαιμονισμένες, χωρίς να υποκρίνονται αναπαρήγαν τη συμπεριφορά ενός 
δαιμονισμένου και υπέφεραν.196 Κι ενώ ο σκεπτικισμός του ιστορικού, που σα 
δικαστής επανεξετάζει την υπόθεση, οφείλεται στην προσπάθειά του να προσεγγίσει 
την πραγματικότητα της εποχής που μελετά, ο σκεπτικισμός των καρδιναλίων της 
Ιεράς Εξέτασης δεν οφειλόταν στην αναθεώρηση των αντιλήψεών τους γύρω από τη 
μαγεία και τη δαιμονοληψία ή την υπερίσχυση του ορθολογισμού, αλλά πήγαζε, κατά 
τον ιστορικό, από την συνειδητοποίηση ότι πολλοί Ευρωπαίοι εκτελέστηκαν τον 
προηγούμενο αιώνα για εγκλήματα που δεν είχαν διαπράξει. Για αυτό και είχαν 
υψώσει τον πήχη ως προς τα απαιτούμενα τεκμήρια μαγείας. Ήταν η αρχή της 
παρακμής της καταδίωξης των μάγων, αλλά όχι η παντελής απόρριψη των 
αντιλήψεων για τη μαγεία.197 Είναι κατανοητό πως ιστορικός και δικαστές δεν 
ταυτίζονται. Εξάλλου, όπως παρατηρεί ο Carlo Ginzburg, σκοπός του ιστορικού δεν 
είναι να αναπαραστήσει τις δίκες, αλλά μέσα από την έρευνα «να αποκαταστήσει τη 
σχέση ανάμεσα στις ζωές των ατόμων και τα ευρύτερα πλαίσια όπου αυτές 
ξετυλίγονται.»198

Ο ιστορικός ακόμη προσπαθεί να κρατήσει απόσταση όχι μόνο από μισογυνικές 
θεωρίες της εποχής του 15ου-16ου αι (πχ Heinrich Kramer), αλλά να μείνει 
ανεπηρέαστος και από φεμινιστικές μελέτες σύγχρονων ερευνητών που 
παρουσιάζοντας τη μαγεία ως μέσο επανάστασης ενάντια στο πατριαρχικό καθεστώς, 
υποβαθμίζουν τις γυναίκες σε απλά θύματα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας.199 Ο 
ιστορικός αντίθετα αποδεικνύει ότι οι γυναίκες είχαν βρει τρόπους έκφρασης και

195
196
197

198 Carlo Ginzburg, Checking the evidence The Judge and the Historian, Critical Inquiry, 18, 1 
(Autumn,1991), σ.90
199 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.17-9

ό.π, σ.149-56
ό.π, σ.121-22, 197-198-201 
ό.π, σ. 210
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αποκτούσαν ένα βαθμό αυτονομίας, ακόμη και σε ένα πλαίσιο όχι μόνο πατριαρχικό 
αλλά και ηθικά αυστηρό λόγω της μοναστικής πειθαρχίας.(πβ ενότητα «Το γυναικείο 
φύλο»

Τέλος, εμπόδιο για τον ιστορικό είναι η ανεπάρκεια των πηγών και η ασάφειά 
τους σε κάποια σημεία. Η Rebecca Jean Emigh παρατηρεί ότι ένα από τα πρωταρχικά 
εμπόδια στη μελέτη των απλών ανθρώπων, κυρίως όσων έζησαν στο μακρινό 
παρελθόν, είναι το σχετικά λίγο διαθέσιμο γραπτό υλικό για κάθε άτομο ή οικογένεια 
και αυτό αποσπασματικό. Είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσει ο ιστορικός, γιατί 
υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρυνθεί, να παραπλανηθεί ή να μη μπορεί να τα 
συνδυάσει σε ένα συνεκτικό σύνολο. Τότε μπορεί να συνδυάσει τεκμήρια διάφορων 
τύπων που σχετίζονται με τα άτομα αυτά ή άλλες πηγές της ίδιας εποχής.200 201 Κάπως 
έτσι κινείται κι ο J.Watt. Ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία για τις γυναίκες στη 
μονή. Η σημαντικότερη αμφιβολία του είναι ότι «δε γνωρίζουμε τι πραγματικά 
συνέβη στη μονή της δεκαετίας του 1630. Αυτό είναι το ερώτημα που παραμένει.» . 
Ακόμη, αναφέρει ότι κατά τις ανακρίσεις δεν ερωτήθηκαν οι δαιμονόπληκτες 
μοναχές ή είναι ελλιπείς και ασαφείς οι μαρτυρίες γύρω από τα συμπτώματα και τους 
πόνους τους.202 Επιχειρεί λοιπόν να ανασκευάσει τις υποθέσεις των δικαστών, που 
λόγω έλλειψης ισχυρών αποδείξεων δεν τιμώρησαν κανέναν, απλά επέβαλλαν μέτρα 
πειθαρχίας στη μονή, και παρουσιάζει τη δική του υπόθεση-ερμηνεία203. Στηρίζεται 
πέρα από τα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης και σε άλλες αποσπασματικές πηγές που 
συγκέντρωσε ή σε πηγές της εποχής για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς και σε 
ιστορικές και ανθρωπιστικές μελέτες.(πβ ενότητα «Επεξεργασία των πηγών»)

ΙΙ.Θέματα αναζήτησης και σύζευξη μικροϊστορίας-μακροϊστορίας

Αποσπασματικότητα και σφαιρικότητα
Η Fr.Trivellato πολύ παραστατικά παρομοιάζει τους μικροϊστορικούς ως κυνηγούς 

τρούφας σε αντίθεση με τους ιστορικούς που σαν αλεξιπτωτιστές έχουν από ψηλά 
πανοραμική θέα. Γράφει: «η μικροϊστορία ξεθάβει λεπτομέρειες τόσο σημαντικές που 
υποσκάπτουν τα θεμέλια των μεγάλων αφηγήσεων που ήδη υπάρχουν, αλλά 
αγωνίζεται να τις αντικαταστήσει με νέες. Μοιάζοντας περισσότερο με τους 
ανθρωπολόγους παρά με τους κοινωνιολόγους, οι ιστορικοί της μικροϊστορίας 
‘ξετυλίγουν’ κρυμμένες σχέσεις ανάμεσα σε πτυχές του κοινωνικού και του 
πολιτισμικού συστήματος που δε θα ήταν ορατές από μία μακροϊστορική 
ανάλυση».204

0 Rebecca Jean Emigh, ‘What Influences Official Information?Exploring Aggregate Microhistories of 
the Catasto o f 1427’, στο James Brooks, Christopher DeCorse, John Walton, Small Worlds: Method, 
Meaning and Narrative in Microhistory, School for advanced Research Press, Santa Fe 2008, σ.200-1
201 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.197
202 ό.π, σ.42,46, 67,68,78
203 ό.π , σ.197-211
204 Francesca Trivellato, Is there a Future for Italian Microhistory in the Age of Global History?, 
California Italian Studies,2(1), 2011,VIn
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Με τις μεθόδους της μικροϊστορίας και ο J.Watt, με αφετηρία τα γεγονότα το 
1636-39 στη μονή Santa Chiara, μια μονή εξήντα γυναικών, ξεδιπλώνει σιγά σιγά 
τους φόβους και τις αντιλήψεις των ανθρώπων δύο ολόκληρων αιώνων( 15ο-17ο αι), 
δεισιδαιμονίες που κόστισαν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Με την εξέταση του 
δαιμονισμού και της μαγείας ως πολιτισμικά φαινόμενα, εκθέτει τις προφορικές 
παραδόσεις, το βαθμό της διάδοσής τους, την αλληλεπίδραση τους με τα γραπτά 
κείμενα που κυκλοφόρησαν ως το 17ο αι και παρουσιάζει την αλληλεπίδραση 
υπάλληλων και κυρίαρχων τάξεων, μέσα από την υιοθέτηση κοινών αντιλήψεων και 
την εφαρμογή πρακτικών κοινά αποδεκτών.

Ο ιστορικός ρίχνει φως ακόμη στο γυναικείο φύλο. Τη θέση κυρίως των 
θρησκευόμενων γυναικών αναδεικνύει μέσα από την λεπτομερή παρουσίαση των 
μέτρων της Καθολικής Μεταρρύθμισης, το διαμορφωμένο πλαίσιο στερεοτυπικών 
αντιλήψεων και τη συμπεριφορά του γυναικείου υποκειμένου μέσα σε αυτό.

Η φύση του δικαίου και η φύση της εξουσίας είναι δύο ακόμα θέματα που 
αναπτύσσονται στη μικροϊστορία του J.Watt. Η πρώτη αποκαλύπτεται μέσα από τις 
δικαστικές διαδικασίες που τόσο ζωηρά περιγράφονται και το πνεύμα σκεπτικισμού 
που διακατέχει τους ανώτατους δικαστές και που ανατρέπει την προκαθορισμένη στο 
νου μας εικόνα της Ιεράς Εξέτασης. Η δεύτερη, η φύση της εξουσίας, σκιαγραφείται 
μέσα από τη σύγκρουση κοσμικής-εκκλησιαστικής εξουσίας και την προσπάθεια 
ελέγχου των μαζών.

Όλα αυτά τα θέματα, που ήδη από την εισαγωγή του έργου του ο ιστορικός 
επισημαίνει πως θα αναπτύξει και θα ερμηνεύσει205 206 207 δεν αφορούν αποκλειστικά τη 
μονή Santa Chiara, αντιπροσωπεύουν μια ολόκληρη εποχή. Η προσέγγισή του σκοπό 
έχει να ρίξει φως σε «δυναμικές της κοινωνικής ζωής, να κατανοήσει τη γένεσή τους 
σε σχέση με προηγούμενες ενέργειες.... να ξαναβρεί τη βιωμένη εμπειρία και να την 
αποκαταστήσει τοποθετώντας τη σε κεντρική θέση στην ιστορική ερμηνεία», όπως
παρατηρούν οι James Brooks, Christopher DeCorse, John Walton για τα έργα της

206μικροϊστορίας.
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί και η άποψη του C.Ginzburg ότι «η οπτική 

μιας έρευνας ποτέ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η κλίμακα που επιλέγουμε 
πάντα καθορίζει ποια απάντηση είναι πιθανό να προκύψει σε κάθε περίπτωση, είτε σε 
μικροεπίπεδο είτε σε μακροεπίπεδο. Έτσι τα δύο επίπεδα πρέπει να εξετάζονται 
μαζί». Παρόμοια, θα λέγαμε, είναι κι η θέση του Walter Bebjanmin που 
επισημαίνει ότι οι ιστορικοί πρέπει να μελετούν υποθέσεις στις οποίες δύσκολα 
μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στα μεγάλα και μικρά γεγονότα και ανάμεσα στα 
μεγάλα και μικρά πολιτικά υποκείμενα».208

205 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.19
206 James Brooks, Christopher DeCorse, John Walton, Small Worlds: Method, Meaning and Narrative 
in Microhistory, School for advanced Research Press, Santa Fe 2008, σ.8
207 Trygve Riiser Gundersen, ‘On the dark side of history: Carlo Ginzburg talks to Trygve Riiser 
Gundersen’, Eurozine/ http://www.eurozine.com/artides/2003-07-n-ginzburg-en.html
208 Richard Maddox, ‘Lived Hegemonies and Biographical Fragments’ στο James Brooks, Christopher 
DeCorse, John Walton, Small Worlds: Method, Meaning and Narrative in Microhistory, School for 
advanced Research Press, Santa Fe 2008, σ.35
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Η ακόλουθη ανάλυση των επιμέρους θεμάτων επιχειρεί να τεκμηριώσει την 
άποψη ότι το μερικό συνδιαλέγεται με το σφαιρικό και στο έργο του J.Watt.

Γ ραπτός και προφορικός λόγος
Ο C.Ginzburg στο έργο του Ecstasies: Deciphering the Witches' Sabbath εστιάζει 

στην προέλευση των αντιλήψεων γύρω από τα sabbath, νυχτερινές συναθροίσεις και 
τελετές των μαγισσών. Πώς συνδέονται αυτές με το θέμα της ιστορίας του, τις φήμες 
δηλαδή το 1321 στη Νότια Γαλλία ότι οι πηγές σε όλη τη χώρα είχαν δηλητηριαστεί, 
υπό τη σκιά μιας συνομωσίας με σκοπό να θανατωθούν όλοι οι Χριστιανοί; «Για να 
δώσουμε απάντηση, πρέπει να κινηθούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Κάθε συμβάν, όσο 
ασήμαντο κι αν είναι, μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
ιστορικής πραγματικότητας»209 210, ισχυρίζεται ο Ginzburg.

Κατά τη μέθοδο του Ginzburg και ο J.Watt επιδιώκει να εντάξει την υπόθεση της
St Chiara στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ιστορικής πραγματικότητας. Εξετάζει το
δαιμονισμό και τη μαγεία ως πολιτισμικά φαινόμενα, αναζητά από τη μια τις
προφορικές παραδόσεις γύρω από αυτά, την προέλευση και το βαθμό της διάδοσής
τους κι από την άλλη τα γραπτά κείμενα που κυκλοφόρησαν ως το 17ο αι και την
επιρροή τους στη σκέψη και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Τα αρχεία της
ιστορίας δαιμονισμού στη St Chiara γράφει «ανοίγουν ένα παράθυρο στη νοοτροπία
της εποχής τους, κυρίως των θρησκευόμενων γυναικών την περίοδο της Καθολικής 

210Μεταρρύθμισης».
Η ιδέα ότι οι δαίμονες μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην καταστροφή 

εξαπλώθηκε στον ύστερο Μεσαίωνα, αν και η πίστη σε δαίμονες προυπήρχε του 
Χριστιανισμού. Το 16ο αι γίνονται πιο απειλητικοί από ποτέ. Μπορούν να 
εξαπατήσουν τον άνθρωπο, να τον δελεάσουν με πειρασμούς, να καταλάβουν το 
ανθρώπινο σώμα και να υπακούν στις διαταγές κάποιου ανθρώπου- αντίληψη που δεν 
υπήρχε παλαιότερα και θα οδηγήσει στο κυνήγι των μαγισσών, όπως και στην 
περίπτωση της St Chiara. Ο 17ος αι ήταν « ο χρυσός αιώνας των δαιμόνων»,211 κατά 
τον ιστορικό, καθώς μαρτυρούνται αμέτρητες περιπτώσεις δαιμονισμένων και 
περιπτώσεις μαζικών δαιμονισμών στις μονές.

Έτσι τα αρχεία της ιστορίας δαιμονισμού στη St Chiara αποκαλύπτουν αντιλήψεις 
που ήταν ευρείας αποδοχής από θρησκευόμενους και λαϊκούς. Σε γενικές γραμμές 
πιστευόταν ότι η μαγεία συναποτελείται από α)η βλαπτική μαγεία, λόγια μαγικά σε 
συνδυασμό με τη χρήση κάποιων αντικειμένων (μαλλιά, ακόμη και ιερών σκευών, 
αγιάσματος, ιερού ελαίου, όστια) που προορίζονται να βλάψουν ανθρώπους, σοδειές, 
ζώα και β)το διαβολισμό (diabolism), την πίστη ότι οι υπερφυσικές δυνάμεις 
προέρχονται από το διάβολο. Κι ο άνθρωπος όμως ο μυημένος στη μαγεία αντλούσε 
δυνάμεις μέσα από τη συμφωνία με το Σατανά, μια συμφωνία φανερή ή λανθάνουσα 
(πχ η χρήση φυλαχτών, τα μάγια αγάπης). Οι μάγισσες έπαιρναν μέρος στα sabbat,

209 Trygve Riiser Gundersen, ‘On the dark side of history: Carlo Ginzburg talks to Trygve Riiser 
Gundersen’, Eurozine/ http://www.eurozine.com/artides/2003-07-n-ginzburg-en.html
210 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.20
211 ό.π , σ.5
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νυχτερινά φαγοπότια και όργια με τους δαίμονες. Όσο για την αύξηση των 
δαιμονισμών στις μονές σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, πιστευόταν ότι οι δαίμονες
εναντιώνονταν περισσότερο στο Θεό βασανίζοντας ευσεβείς γυναίκες παρά

212ανθρώπους λιγότερο αφοσιωμένους.
Ο ιστορικός αναζητά τις ρίζες των προφορικών παραδόσεων για τα sabbat, όπως 

έκανε κι ο Ginzburg, και καταλήγει πως βρίσκονται το πρώτο μισό του 15 ου αι στις 
Άλπεις της Ελβετίας, στην Ιταλία και το Savoy, όπου έγινε το πρώτο μεγάλο κυνήγι 
μαγισσών. Από το 15ο ως το 17ο αιώνα γράφονται βιβλία δαιμονολογίας, που 
συμβάλλουν στην παγίωση των αντιλήψεων της μαγείας και στην αύξηση της 
καταδίωξης των μαγισσών. Ο Heinrich Kramer,δομινικανός ιεροεξεταστής, εκδίδει το 
1486 το Malleus Maleficarum, βασισμένος σε επιχειρήματα βιβλικών κειμένων και 
έργα των Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Δομινικανός θεολόγος Johannes Nider το 15o

214αι αποκάλυψε τα πιο βασικά στοιχεία των sabbat.
Οι εκδόσεις δαιμονολογικών έργων φτάνουν στο απόγειο το τέλος του 16ου αρχές 

17ου αιώνα, με πλήθος λεπτομερειών για τις μεθόδους των δαιμόνων και συμβουλές 
κατά της μαγείας. Οι συγγραφείς και εξορκιστές Silvestro Mazzolini, Candido 
Brognolo και Girolamo Menghi καταγράφουν τις προφορικές παραδόσεις και 
προτείνουν πνευματικά όπλα κατά της μαγείας και του δαιμονισμού. Τα έργα τους 
ήταν εγχειρίδια για εξορκιστές. Ο Girolamo Menghi διανοούμενος και ακαδημαϊκός, 
ήταν ο μεγαλύτερος εξορκιστής 16ου αι και πολυγραφότατος. Τα βιβλία του212 213 214 215 
κυκλοφορούσαν στις μοναστικές βιβλιοθήκες σε Λομβαρδία, Emilia και Veneto. 
Σπουδαία έργα του το τρίτομο Comrendio dell’arte (1572) και το Fuga 
Daemonum(1596). Ο Menghi συνέβαλλε στη σύνδεση δαιμονισμού και μαγείας, 
προωθώντας τον εξορκισμό ως ένα ισχυρό όπλο εναντίον τους.216

Αυτά τα έργα άσκησαν βαθιά επίδραση στις αντιλήψεις των ανθρώπων εκείνη την 
εποχή. Τα χαρακτηριστικά του δαιμονισμένου και της μάγισσας έγιναν στερεοτυπικά. 
Ιστορίες κυκλοφορούσαν, «ανακυκλώνονταν σαν μέρος της καθημερινής εμπειρίας, 
αντλώντας από μια μεγάλη δεξαμενή κοινών αντιλήψεων και φαντασιών».217 218 Χάρη 
στις προσπάθειες του Menghi οι εξορκισμοί έγιναν πολύ συχνοί στη Βόρεια Ιταλία 
και αλλού, για αυτό η Ιερά Εξέταση της Ρώμης στράφηκε εναντίον των εξορκιστών 
εκφράζοντας τη δυσπιστία της για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους. 
Τόσο μεγάλη ήταν η επιρροή τους στον απλό λαό, αλλά και στις κυρίαρχες τάξεις της 
εποχής. Στη υπόθεση της St Chiara διαφαίνεται άμεση η επέμβαση και έντονη η 
επίδραση των εξορκιστών στις μοναχές, που ένιωθαν τέτοια εξάρτηση από αυτούς, 
ώστε τρία χρόνια να μη μπορούν να απαλλαγούν από τους ‘δαίμονες’. Η
συμπεριφορά τους ήταν απόλυτα συμμορφωμένη με τις επικρατούσες πολιτιστικές

218συμβάσεις της εποχής.

212 ό.π , σ.5, 55-7, 86,88,89
213 ό.π , σ.4
214 ό.π, σ.52-3,
215 ό.π , σ. 280-1
216 ό.π , σ.104-19, 139
217 ό.π , σ.199
218 ό.π , σ.136-40
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Ο ιστορικός διαπιστώνει, τελικά, κατά την έρευνά του πως προφορικός και 
γραπτός λόγος συνδέονται με σχέση αμφίδρομη, υπάρχει αλληλεπίδραση. Οι 
προφορικές παραδόσεις του 15ου αι για το δαιμονισμό και τη μαγεία καταγράφηκαν 
και μαζί οδηγίες θεραπείας τους. Η ευρεία κυκλοφορία των γραπτών έργων των 
εξορκιστών με την ταυτόχρονη δράση τους και η καλλιέργεια του φόβου για το 
Σατανά συντέλεσαν στην διάδοση των αντιλήψεων αυτών, την ανακύκλωσή τους με 
τον προφορικό λόγο και την αφομοίωσή τους από τους ανθρώπους του 16-17ου 
αιώνα.

Υπάλληλες και κυρίαρχες τάξεις
Αδιαμφισβήτητη είναι η αλληλεπίδραση υπάλληλων και κυρίαρχων τάξεων, όπως 

φαίνεται από την έκταση που έλαβε σε αυτές η διάδοση των κοινών αντιλήψεων περί 
δαιμονισμού και μαγείας. Οι ίδιες αντιλήψεις γίνονται θέμα διαπραγμάτευσης και του 
έργου The Possession o f Loudun του Michel de Certeau, όπου ο Urbain Grandier 
καταδικάζεται και οδηγείται στην πυρά για το δαιμονισμό των Ουρσουλίνων 
μοναχών λίγα χρόνια πριν την υπόθεση στη St Chiara. Και εκεί αποκαλύπτεται η 
εξάπλωση των αντιλήψεων αυτών χάρη στις προφορικές παραδόσεις και το γραπτό 
λόγο και η κλιμάκωση των φόβων της κοινωνίας. Ο J.Watt συχνά χρησιμοποιεί τη 
σύγκριση προσώπων και γεγονότων της ιστορίας του με αυτά της ιστορίας του de 
Certeau.

Το γεγονός ότι οι προφορικές λαϊκές παραδόσεις καταγράφηκαν από κληρικούς 
λόγιους και μελετητές θεολογικών κειμένων, ειδικούς στους εξορκισμούς, 
‘εξευγενίστηκαν’ και διαδόθηκαν ευρέως σε όλη την κοινωνία αποτελεί κατά τον 
J.Watt μια απόδειξη της κίνησης αρχικά «από τα κάτω προς τα πάνω» κι έπειτα το 
αντίστροφο.

Ο ιστορικός για να εντοπίσει το βαθμό αυτής της επίδρασης στις κυρίαρχες τάξεις 
αναζητά στα αρχεία τα πρόσωπα που ασπάζονται τις κοινές αντιλήψεις περί 
δαιμονισμού και μαγείας. Οι μοναχές, πρώτα από όλα, από οικογένειες επιφανείς και 
οι περισσότερες καλλιεργημένες, ήταν πεπεισμένες πως οι δαίμονες τις είχαν 
στοιχειώσει και τόσο πολύ ασυνείδητα είχαν εμπεδώσει τη συμπεριφορά του 
δαιμονισμένου που «μοναχές και εξορκιστές ήταν σα να διαβάζουν από την ίδια 
σελίδα κι έπαιζαν καθένας το ρόλο του στο δράμα της πραγματικής ζωής. Το γεγονός 
ότι η συμπεριφορά τους ήταν προβλέψιμη και στερεοτυπική δεν την έκανε λιγότερο 
αληθινή, τραυματική ή οδυνηρή».219 220 Εκτός από τις μοναχές και τους πέντε 
εξορκιστές στη μονή, οι γιατροί, οι ιερείς, οι εξομολόγοι, οι αρμόδιοι για τη 
διεξαγωγή της έρευνας στη μονή, ο ιεροεξεταστής της Μόντενα, όλοι ήταν 
πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για δαιμονισμό και μαγεία. Οι μαρτυρίες τους 
καταγραμμένες στα αρχεία της έρευνας και οι επιστολές του τοπικού ιεροεξεταστή 
Tinti προς την Ιερά Εξέταση της Ρώμης αυτό φανερώνουν. Τέλος, και οι ανώτατοι 
κοσμικοί άρχοντες ήταν πεπεισμένοι πως επρόκειτο για δαιμονισμό και μαγεία, για

219 Michel de Certeau, The Possession o f  Loudun , Chicago, University of Chicago Press,1996, μτφ 
Michael B.Smith
220 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.105
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αυτό και ο δούκας Giovan Battista D’Este αμέσως διέταξε να γίνει έρευνα για μαγεία 
και κάλεσε εξορκιστές στη μονή, πριν ακόμη ενεργήσει η Ιερά Εξέταση. Εξάλλου και 
η μητέρα του δούκα και η γιαγιά του έπασχαν από μελαγχολία και δαιμονισμό στο 
παρελθόν. Μορφωμένοι και λαός συμφωνούσαν πως πολλές πνευματικές και ψυχικές
διαταραχές, ακόμα και η παραφροσύνη, προκαλούνταν από την κατάληψη του

221ανθρώπου από δαίμονες.
Μόνο στα ανώτατα κλιμάκια της εκκλησιαστικής ιεραρχίας επικρατούσε ο 

σκεπτικισμός και η δυσπιστία. Ωστόσο πενήντα χρόνια νωρίτερα οι πεποιθήσεις 
διχάζονταν. Διαμάχη221 222 223 είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους καρδινάλιους της Ιεράς 
Εξέτασης της Ρώμης το 1580 για άλλες περιπτώσεις, καθώς κάποιοι καρδινάλιοι ήταν 
πεπεισμένοι για τις διαβολικές δυνάμεις.

Το θέμα αυτό, επομένως, της υιοθέτησης κοινών αντιλήψεων από τις υπάλληλες 
και τις κυρίαρχες τάξεις καταδεικνύεται τόσο χαρακτηριστικά στο έργο του J.Watt 
και αποδεικνύει τελικά πόσο κάποιοι από τον κλήρο προσπάθησαν-και τα 
κατάφεραν-να ‘τοποθετήσουν ψηλά’ το διάβολο. Αυτό θυμίζει όσα έγραψε ο 
E.L.R.Ladurie για τους χωρικούς στο Μονταγιού το 14ο αιώνα: «Ο διάβολος είναι 
παντού... εκτός από εκεί που θα τον τοποθετήσει κάποια μέρα η Εκκλησία... Είδαμε 
τη σημασία, διόλου αμελητέα, της μαγείας στην καθημερινή ζωή, όμως αυτή δε 
συγχέεται με τη διαβολική μαγγανεία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον 
Πρώιμο 14ο αι στα Πυρηναία και το 16ο αι με το κυνήγι των μαγισσών: τότε οι 
μάγισσες θα γίνουν τα φλεγόμενα θύματα του διωγμού κάποιων παρανοϊκών 
δικαστών που θα εξυψώσουν τη χωριάτικη μαγεία στο επίπεδο της σατανικής

, 223συνομωσίας».

Το γυναικείο φύλο
Άρρηκτα δεμένο με το δαιμονισμό και τη μαγεία είναι το θέμα του γυναικείου 

φύλου. Η εξέταση της θέσης της γυναίκας αποτελεί στην παρούσα μελέτη το κλειδί 
στην ερμηνεία του φαινομένου του ομαδικού δαιμονισμού και των φόβων για μαγεία 
που καλλιεργήθηκαν στη μονή της Santa Chiara. Ο μικρός αυτός τόπος με τις εξήντα 
μοναχές αποτελεί την εξαίρεση και παράλληλα το τυπικό παράδειγμα (normal 
exceptional) στα πλαίσια της καθολικής μοναστικής κοινωνίας, καθώς φαινόμενα 
ομαδικού δαιμονισμού και φόβοι μαγείας εκδηλώνονταν και πριν και μετά την 
ιστορία της St Chiara-για παράδειγμα οι Ουρσουλίνες του Loudun το 1636 και 
μοναχές στο Louvier της Νορμανδίας το1643- και οι κοινωνικές αντιλήψεις για τη 
θέση της γυναίκας ήταν σταθερές το 16ο και 17ο αι.

Κατά την Ανδρονίκη Διαλέτη, τα δικαστικά αρχεία είναι «μια από τις 
προσφορότερες πηγές, προκειμένου ο ιστορικός να περιπλανηθεί στο πολιτισμικό και 
ψυχικό σύμπαν των απλών γυναικών που ενεπλάκησαν σε ανακριτικές

221 ό.π , σ.121-2,153-6, 202
222 ό.π, σ.193-4
223 Emmanuel Le Roy Ladurie, Μονταγιού: ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324, μτφ Εύα 
Καλπουρτζή, Νίκος Κούρκουλος, Αθήνα 2008, σ.580-81
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διαδικασίες»224 225. Έτσι κι ο Watt αντλώντας από τα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης, φωτίζει 
άπλετα την υπόσταση, τη θέση και τη συμπεριφορά των γυναικών στο συγκεκριμένο 
έργο με την εξέταση και παρουσίαση του εξής τριπλού σχήματος: α)οι απόψεις των 
ιεροεξεταστών, εξορκιστών, ιερέων, γιατρών για τις γυναίκες και το προκαθορισμένο 
μοντέλο ζωής και αξιών που τις επέβαλλαν, β)η αντιμετώπισής τους από τις 
οικογένειές τους και γ)οι συνέπειες των παραπάνω στο γυναικείο ψυχισμό, η στάση 
των γυναικών ή οι αγωνιώδεις προσπάθειες αντίδρασης τους με διάφορους τρόπους.

α)Οι απόψεις των ανδρών της κοινωνικά κυρίαρχης τάξης. Η Ρωμαιοκαθολική 
εκκλησία για αιώνες δίδασκε ότι η άγαμη ζωή ήταν ανώτερη από την έγγαμη και, 
καθώς οι γυναίκες ήταν πιο επιρρεπείς στους πειρασμούς, το μοναστήρι ήταν ο τόπος 
όπου θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ενάρετο βίο εξασφαλίζοντας την ειρήνη 
και την απομόνωση από τα εγκόσμια. Στις αρχές του Μεσαίωνα ο εγκλεισμός 
θεωρήθηκε φυσική προστασία των γυναικών από επιθέσεις, ενδημική βία και 
πολιτική αστάθεια. Το 16ο αι ο εγκλεισμός σήμαινε προστασία των μοναχών από τους 
πειρασμούς και αποφυγή του αποπροσανατολισμού τους από την πνευματική 
αφοσίωση. Υψώθηκαν τείχη και κιγκλιδώματα στις μονές, ο περιορισμός στο 
εσωτερικό των μονών έγινε αυστηρότερος, επιβλήθηκε σκληρός κανονισμός 
πειθαρχίας, τονίστηκε ιδιαίτερα η κοινοκτημοσύνη της μοναστικής ζωής και η 
απαγόρευση να χαίρουν προνομίων κάποιες και απαγορεύτηκε η ημι-θρησκευτική 
ζωή του «λαϊκού τάγματος», του οποίου οι μοναχές δε ζούσαν σε μονές, αλλά 
υπηρετούσαν ως νοσοκόμες ή δασκάλες. Οι αυστηροί αυτοί κανόνες, βέβαια, 
εφαρμόστηκαν στη St Chiara με καθυστέρηση μετά την επίλυση του προβλήματος 
του δαιμονισμού που πραγματεύεται ο J.Watt.

Ο ιστορικός προβάλλει το σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν ιατροί και εξορκιστές στην 
επικράτηση της αντίληψης ότι οι δαίμονες καταλαμβάνουν κυρίως τις γυναίκες. Οι 
γιατροί εφάρμοζαν τις θεραπευτικές τους αγωγές στις ασθενείς, κι αν δεν ήταν 
αποτελεσματικές, τότε απέδιδαν τα συμπτώματα σε υπερφυσικά αίτια. Ασθένειες 
ψυχικές (μελαγχολία, υστερία, επιληψία) θεωρούνταν, επίσης, αποτέλεσμα ή αιτία 
δαιμονισμού. Οι έγκλειστες μοναχές, στερημένες ελευθερίας από την εφηβεία τους, 
είχαν συχνά μελαγχολικές τάσεις. Η υστερία πάλι θεωρούνταν ασθένεια γυναικεία. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις καλούνταν οι εξορκιστές. Γιατροί και εξορκιστές δεν 
ανταγωνίζονταν, δρούσαν συμπληρωματικά.226

Σε αρκετά σημεία του έργου προβάλλονται από το J.Watt και οι μισογυνικές 
απόψεις των ιεροεξεταστών, των δικηγόρων, αλλά και συγγραφέων της εποχής. Οι 
μοναχές χαρακτηρίζονται μηχανορράφοι, πανούργες, μοχθηρές, ψευδολόγοι, 
διεφθαρμένες και ασήμαντες. Γνωρίζουν καλά να προσποιούνται και να στήνουν 
πλεκτάνες.227Ο μισογυνισμός, όμως, στρεφόταν την εποχή 15ου ως 17ου αι όχι μόνο 
κατά των δαιμονισμένων, αλλά και ενάντια σε όσες είχαν θεία οράματα. Θεωρούσαν

224 Ανδρονίκη Διαλέτη, ‘Αναζητώντας το γυναικείο υποκείμενο στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη: 
πρόσφατες ιστοριογραφικές κατευθύνσεις’, Τα Ιστορικά, τ.58, 2013,σ. 112-13
225 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.21-2
226 ό.π , σ.119-22
227 ό.π , σ. 17-8, 174, 178-9, 197-8
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ότι οι γυναίκες εξαιτίας της πνευματικής τους κατωτερότητας, της αφέλειας και της 
ευπιστίας τους συγχέουν τα διαβολικά με τα θεία οράματα ή κατασκευάζουν οράματα 
εξαιτίας της ηθικής τους αδυναμίας και της αγάπης τους για τη χλιδή και τη 
φιλαργυρία. Η εκκλησία έδρασε αποτελεσματικά. Δίκαζε με τον ίδιο τρόπο 
‘δαιμονισμένες’ και ‘άγιες’, για να διαπιστώσει αν υποκρίνονταν. Με την Καθολική 
Μεταρρύθμιση δόθηκε λιγότερη έμφαση στο μυστικισμό και στα θεία οράματα και 
κατά τους ερευνητές χάθηκε η ευκαιρία για τις γυναίκες να αναδειχθούν σε 
πνευματικές ηγέτιδες.228

β)Η στάση της οικογένειας. Το αρχείο αποκαλύπτει πως η μονή της St Chiara 
έμοιαζε περισσότερο με ‘αποθήκη’ αριστοκρατισσών που η οικογένειά τους τις 
απαγόρευσε να παντρευτούν. Υπήρχαν βέβαια γυναίκες που ένιωθαν το θρησκευτικό 
κάλεσμα, αλλά οι περισσότερες εισήχθησαν στη μονή μικρές και ορκίστηκαν στα 
δεκάξι τους χρόνια, για να προσαρμοστούν ευκολότερα στη μοναστική ζωή. Πολλές 
οικογένειες είχαν οικονομικά κίνητρα να στείλουν τις κόρες στις μονές, διότι έδιναν 
το V της προίκας που θα έδιναν στο γάμο της και δε διασκορπιζόταν με αυτόν τον 
τρόπο η περιουσία τους. Έτσι ερμηνεύεται η αύξηση του αριθμού των γυναικών στις 
μονές της Ιταλίας το 15-17ο αι και ότι το 48% των αριστοκρατισσών στο Μιλάνο και 
τη Φλωρεντία ήταν μοναχές. Δε συνέβαινε το ίδιο με τις φτωχότερες, που έδιναν 
μικρότερη προίκα και σε όλη τους τη ζωή ήταν υπηρέτριες στην κοινότητα και δεν 
είχαν φωνή στις αποφάσεις. Βέβαια ο ιστορικός επισημαίνει και τα θετικά της 
μοναστικής ζωής, όπως η απόκτηση ενός βαθμού δύναμης και εξουσίας, η 
ενασχόληση με διοικητικές, οικονομικές ή κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες και 
η απουσία της καταπίεσης ενός συζύγου ή ενός αποτυχημένου γάμου.229 230

γ)Η στάση των γυναικών. Ο J.Watt επιμένει ιδιαίτερα στις αντιδράσεις των 
γυναικών στο διαμορφωμένο αυτό πλαίσιο. Κάποιες δέχονταν για τον εαυτό τους ό,τι 
θεωρούσε καλό η οικογένειά τους. Κάποιες όμως δεν προσαρμόζονταν ποτέ· 
«διέθεταν μέσα και τεχνικές διαπραγμάτευσης της υποτέλειάς και της εξουσίας στο 
επίπεδο της καθημερινότητας» ή ακόμη «διέθεταν τους πόρους, την επινοητικότητα 
και την αποφασιστικότητα να αναπτύσσουν δικές τους πρωτοβουλίες», όπως εύστοχα 
παρατηρεί η Ανδρονίκη Διαλέτη. Συγκεκριμένα, στην υπόθεσή της St Chiara η 
Dealta Martinelli, που την κατηγόρησαν και για μαγεία, διατηρούσε επαφές με 
εξωτερικούς, μοναχούς και λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες κι ας προκαλούσε το φθόνο 
και τα σχόλια των άλλων μοναχών. Ακόμη η ηγουμένη και αδερφή του δούκα της 
Μόντενα Angelina Caterina d’Este απολάμβανε προνόμια (ιδιαίτερα δώματα κι 
έπιπλα, προσωπική μαγείρισσα, εξομολόγο και μοναχές στην υπηρεσία της) κι 
εξασφάλιζε και την ατιμωρησία όλων των μοναχών στη μονή, που δεν εφάρμοζαν τον 
αυστηρό κώδικα της μοναστικής ζωής. Οι μοναχές οργάνωναν εορταστικές 
εκδηλώσεις, όπως στο Καρναβάλι, μάθαιναν μουσική και έπαιζαν μουσικά όργανα, 
μορφώνονταν. Κάποιες αναδεικνύονταν στην ηγεσία της μονής ή εργάζονταν στα

228 ό.π , σ.144-6
229 ό.π , σ.22-6
230 Ανδρονίκη Διαλέτη, ‘Τα Αναζητώντας το γυναικείο υποκείμενο στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη: 
πρόσφατες ιστοριογραφικές κατευθύνσεις’, Τα Ιστορικά, τ.58, 2013,σ .111
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γραφεία και τις υπηρεσίες της. Ανέπτυσσαν τέτοιους τρόπους, όπως επισημαίνει και η 
Julie Hardwick, που τους επέτρεπαν να αμβλύνουν σε σημαντικό βαθμό την 
πατριαρχική εξουσία στην καθημερινότητά τους.231 232 233 Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες 
μονές της Ευρώπης, μοναχές ερωτεύονταν και παντρεύονταν ιερείς με γάμο σαρκικά 
ανολοκλήρωτο ή σε κάποιες περιπτώσεις μαζικού δαιμονισμού οι μοναχές 
εκδήλωναν εκστατική συμπεριφορά έντονα ερωτική μεταξύ τους. Στη μονή St 
Chiara οι ερωτικές εκδηλώσεις περιορίζονταν στην ερωτική επιθυμία των μοναχών 
για το πρόσωπο του Bellacappa.

Ο ιστορικός δεν αρκείται στην περιγραφή της κατάστασης. Σε αυτό το 
διαμορφωμένο πλαίσιο αντιλήψεων και αντιμετώπισης των γυναικών μοναχών 
στηρίζει την ερμηνεία της υπόθεσης δαιμονισμού. Ανασκευάζει όμως πρώτα κάποιες 
άλλες επικρατούσες απόψεις. Πρώτον, είναι πεπεισμένος ότι δεν αποτελεί η 
συμπεριφορά τους αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς 
στη μονή τους αυτές εφαρμόστηκαν με χαλαρότητα. Δεύτερον, δεν εντοπίζει κάποιο 
θρησκευτικό μήνυμα στην αντίδρασή των μοναχών στη St Chiara, όπως στην Πρώιμη 
Νεότερη Γαλλία κατά τη σύγκρουση Καθολικών- Προτεσταντών, που οι μοναχές 
συνειδητά ή ασυνείδητα εξέφρασαν τις απόψεις τους. Τρίτον, ο ιστορικός δε θα 
συμφωνήσει με τον Sluhovsky ότι η διαφορά των δύο φύλων ως προς το σεξουαλικό 
φαντασιακό ήταν καθοριστικός παράγοντας της διαφορετικής βίωσης του 
δαιμονισμού από άνδρες μοναχούς και γυναίκες μοναχές. Τέταρτον, δε θα 
συμφωνήσει με τους ιεροεξεταστές, τους δαιμονολόγους και τους εξορκιστές, που 
απέδιδαν το πρόβλημα στη γυναικεία κατωτερότητα, ισχυριζόμενοι ότι οι μοναχές 
συνέχεαν τους φόβους τους με το δαιμονισμό ή υποκρίνονταν, για να φέρουν αλλαγές

233στη ζωή τους.
Ο J.Watt αποδίδει το γεγονός αρχικά σε δυο σημαντικούς παράγοντες; στα 

κλειστά όρια της μονής και τις δεισιδαιμονίες, τον φόβο για το Σατανά που 
αυξανόταν στην Ευρώπη από το 15ο αι. Το περιορισμένο μέρος που μοιράζονταν 
εξήντα μοναχές ήταν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη πνευματικών και ψυχικών 
ασθενειών. Όταν οι φόβοι για τις δυνάμεις του Σατανά, ενδημικοί στην Ευρώπη του 
16-17ου αι, πέρασαν τους τοίχους της μονής, οι αγωνίες των μοναχών γρήγορα 
εξαπλώθηκαν. Οι μοναχές σε οποιαδήποτε μονή δέχονταν στερεοτυπικά την 
αντίληψη, καλλιεργημένη από εξομολόγους και ιερείς, ότι οι γυναίκες είναι ευάλωτες 
σε διαβολικούς πειρασμούς. Όταν κιόλας οι εξορκιστές, μετά την αποτυχία των 
ιατρικών θεραπειών, επιβεβαίωναν ότι οι μοναχές διακατέχονταν από δαίμονες, αυτές 
το πίστεψαν. Τόσο πολύ είχαν αφομοιώσει τις προφορικές ή τις γραπτές ιστορίες που 
διάβαζαν περί δαιμόνων και μαγείας, που πίστεψαν ότι είναι δαιμονισμένες. Μπορεί 
ο δαιμονισμός να ήταν φανταστικός, αλλά τα βάσανά τους ήταν αληθινά. Οι φόβοι 
και οι ψυχοσωματικές δυνάμεις μπορούν να κλονίσουν την υγεία κάποιου.234

231 Julie Hardwick, The Practice o f  Patriarchy: Gender and the Politics o f  Household Authority in 
Early Modern France, University Park, PA 1998
232 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ. 64-5, 67, 201
233J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.202-5
234 ό.π , σ.206
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Ωστόσο ο ιστορικός ασπάζεται και την άποψη των ανθρωπολόγων, πως η 
σύγκρουση συναισθημάτων και επιθυμιών και η αδυναμία έκφρασης τους οδηγεί στη 
ασυνείδητη μεταφορά σε ένα άλλο χώρο, όπου η οργή και ο θυμός μπορούν να 
εκφραστούν ελεύθερα. Παρόμοια και σε πολλές περιπτώσεις μαγισσών, η Ανδρονίκη 
Διαλέτη επισημαίνει ότι η συμπεριφορά τους «δεν απορρέει από ενσυνείδητα κίνητρα 
αλλά από ασύνειδες φοβίες, ψυχικές εντάσεις και φαντασιώσεις». Οι μοναχές 
βίωναν έντονα την εσωτερική σύγκρουση: η επιθυμία να εκπληρώσουν τους όρκους 
τους κι από την άλλη να ελευθερωθούν από αυτούς, η περιέργεια για τον έξω κόσμο 
και η υποχρέωση να τον αρνηθούν, οι σεξουαλικές ορμές και η ανάγκη να τις 
καταπιέσουν, οι ατομικές επιθυμίες και οι απαιτήσεις της κοινότητας, το χρέος να 
συμμορφωθούν και η επιθυμία να διαφωνήσουν. Μη μπορώντας ανοιχτά να 
εκφράσουν αυτή τη σύγκρουση, την εξωτερίκευαν μέσα από το δαιμονισμό. Ήταν 
μια έμμεση επανάσταση που δεν προκαλούσε αντεκδίκηση ή απόρριψη. Έτσι 
εξέφραζαν τη δυστυχία τους και οι άλλοι τις πρόσεχαν. Τα σώματά τους 
αποκάλυπταν όσα δε μπορούσαν να πουν με λέξεις.235 236

Με συμπάθεια, λοιπόν, ο ιστορικός καταλήγει πως οι μοναχές χωρίς να 
υποκρίνονται ήταν βέβαιες ότι έφεραν δαίμονες μέσα τους. Ο δαιμονισμός τους 
αντικατόπτριζε αφενός το βαθμό αφομοίωσης των δεισιδαιμονιών της εποχής και 
αφετέρου τα συγκρουόμενα συναισθήματα που αύξαναν την αγωνία τους και τις 
καταπίεζαν.

Η φύση του δικαίου
Το θέμα της φύσης του δικαίου είναι κυρίαρχο θέμα πολλών μικροϊστορικών 

μελετών, γιατί «το δίκαιο αποτελεί μορφή της ανθρώπινης συνείδησης», κατά τη Ρίκα 
Μπενβενίστε, «την τυποποίηση ενός μέρους της ηθικής-ή και της θρησκείας-,γίνεται 
δηλαδή μάρτυρας ηθικών αξιών και νοοτροπιών».237 Ενδεικτική είναι η 
διαπραγμάτευση του θέματος στην ιστορία του Μενόκκιο από τον C.Ginzburg ή του 
πλαστοπρόσωπου Αρνώ ντυ Τιλ από την N. Davis238. Η λειτουργία του δικαστικού 
μηχανισμού, το νομικό πλαίσιο της εποχής, οι αξιόποινες πράξεις, οι διαμάχες και οι 
κοινωνικές συγκρούσεις, οι τιμωρίες, οι εκτελέσεις και η ιστορία της επιβολής της 
εξουσίας συνθέτουν όλο αυτό το πλέγμα που αποτυπώνεται στον όρο ‘φύση του 
δικαίου’.

Αν ο Μενόκκιο κι ο Αρνώ ντυ Τιλ καταδικάστηκαν σε θάνατο, στην υπόθεση της 
μονής St Chiara το τέλος ήταν καλό και κανείς δεν εκτελέστηκε. Αν, ωστόσο, η 
υπόθεση διαδραματιζόταν ένα αιώνα νωρίτερα πριν την δημιουργία της Ιεράς 
Εξέτασης της Ρώμης το1542, ή την ίδια εποχή σε άλλη χώρα της Ευρώπης, ο 
ιστορικός υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι, η μοναχή Dealta Martinelli και ο 
εξομολόγος Angelo Bellacappa, δε θα είχαν την ίδια τύχη. Υποστηρίζει μάλιστα ότι ο

235 Ανδρονίκη Διαλέτη, Αναζητώντας το γυναικείο υποκείμενο στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη, σ. 116
236 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.207-8
237 Ρίκα Μπενβενίστε, "Δίκαιο, δικαστικά αρχεία και κοινωνική ιστορία", Μνήμων, 11(1987), σ.208
238 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κώστας 
Κουρεμένος, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια 1994 και Natalie Z.Davis, Η  Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, 
Harvard University Press, 1983, μτφ. Π.Ματάλας, εκδ. Νεφέλη 2000
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η κακή εικόνα της Ιεράς Εξέτασης ως ο «λαβύρινθος από όπου δεν υπάρχει διαφυγή» 
είναι ένας μύθος ολοκληρωτικά αβάσιμος . Αναζητά λοιπόν κατά την έρευνά του 
τον τρόπο διεξαγωγής των ανακρίσεων και της δίκης και αποκαλύπτει τη φύση του 
δικαίου το 17ο αι, εντοπίζοντας τι ήταν αυτό που σήμανε την αλλαγή στάσης των 
δικαστών απέναντι στη μαγεία, ενώ την ίδια στιγμή η πίστη στην μαγεία από την 
πλευρά της κοινωνίας ήταν αυξημένη.

Ο ιστορικός παρουσιάζει αρχικά τη δομή και τις αρμοδιότητες της Ιεράς Εξέτασης 
στο πέρασμα των αιώνων. Το ιεροεξεταστικό σύστημα δημιουργήθηκε το 13ο αι από 
την Καθολική Εκκλησία για την καταπολέμηση των αιρέσεων, δανειζόμενο τη 
νομική παράδοση του Ρωμαϊκού Δικαίου και χρησιμοποιώντας ως μεθόδους για τη 
στοιχειοθέτηση κατηγοριών την ανάκριση και την έρευνα (inquisitorial system) όχι 
μόνο τις καταγγελίες μαρτύρων(accusatorial system), μια σπουδαία μεταβολή πίσω 
από το εντεινόμενο κυνήγι της μαγείας. Το 16ο αι γίνεται το όργανο επιβολής της 
αυστηρής Καθολικής Μεταρρύθμισης. Η Ιερά Εξέταση της Ρώμης που ιδρύθηκε το 
1542 απέκτησε ενισχυμένες εξουσίες και ήλεγχε όλες τις κατά τόπους Ιερές 
Εξετάσεις στις επαρχίες της Ιταλίας, των οποίων οι ιεροεξεταστές ορίζονταν άμεσα 
από τον Πάπα. Μετά το 1580 στράφηκε κατά της μαγείας και των δεισιδαιμονιών.239 240

Υπήρχαν σαφείς οδηγίες και συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διεξαγωγή της 
έρευνας υποθέσεων μαγείας από τους ιεροεξεταστές. Το Instructio του Desiderio 
Scaglia κυκλοφόρησε το 1620 σε χειρόγραφη μορφή μεταξύ των Ιταλών 
ιεροεξεταστών και έγινε ο αυθεντικός οδηγός τους για την εξιχνίαση της μαγείας.241 
Οι οδηγίες διευκρίνιζαν πως ο εξεταστής έπρεπε να είναι προσεκτικός με τις μοναχές 
στα συμπεράσματά του, γιατί συχνά ένιωθαν απελπισία και θεωρούσαν ότι είναι 
δαιμονισμένες ή μπορεί και να υποκρίνονταν, για να τις επισκέπτεται συχνά ο 
εξορκιστής. Οι μάρτυρες κατά τις ανακρίσεις, που ήταν προσωπικές, έπαιρναν όρκο. 
Απαντούσαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταγράφονταν τα πάντα, οι ερωτήσεις 
στα λατινικά και οι απαντήσεις στην καθομιλούμενη με τους τοπικούς ιδιωματισμούς, 
οι μορφασμοί, οι παύσεις και μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας. Στο τέλος της 
ανάκρισης διαβαζόταν ό,τι είχε γραφεί και υπέγραφε ο ανακρινόμενος 
επιβεβαιώνοντας την ακρίβειά του. Έτσι στη St Chiara εξετάστηκαν 55 μοναχές και 6 
εξωτερικοί, ενώ εξαιρέθηκαν οι δαιμονισμένες.242 Η Ιερά Εξέταση της Ρώμης 
ενημερωνόταν ανελλιπώς για την πορεία της έρευνας και καθοδηγούσε τον τοπικό 
ιεροεξεταστή Tinti. Εκτός από τις ανακρίσεις η Ιερά Εξέταση της Μόντενα προέβη 
και σε επιτόπια έρευνα στο κελί και στα προσωπικά είδη της κατηγορούμενης για 
μαγεία μοναχής, χωρίς όμως ενοχοποιητικά ευρήματα. Η Dealta τελικά δε χρειάστηκε 
να δικαστεί243 λόγω έλλειψης βάσιμων κατηγοριών.

Δεν απαλλάχτηκε όμως και ο εξομολόγος Bellacappa από την υπεράσπιση του 
εαυτού του ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες

239 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.209,211
240 ό.π , σ.9-13
241 ό.π , σ.119
242 ό.π , σ.43-4
243 ό.π , σ.70, 132, 148-9,189-91
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για ηθική διαφθορά των μοναχών και για μαγεία. Η πρώτη κατηγορία ήταν η 
βαρύνουσα. Η υπεράσπισή του, όμως, κατά τον Watt, αποκαλύπτει το υψηλό επίπεδο 
των νομικών διαδικασιών της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης, διότι έδινε στους 
κατηγορούμενους το δικαίωμα να τους υπερασπιστεί δικηγόρος με έξοδα δικά της, σε 
μια εποχή που άλλα δικαστήρια έδιναν ελάχιστη σημασία στα δικαιώματα των 
κατηγορουμένων. Ενώ τα κοσμικά δικαστήρια διάβαζαν δυνατά τις κατηγορίες- 
τεκμήρια και απαιτούσαν οι κατηγορούμενοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στη 
στιγμή, η Ιερά Εξέταση της Ρώμης έδινε και αντίγραφα των καταθέσεων και άπλετο 
χρόνο στο συνήγορο, ώστε να ετοιμάσει την υπεράσπιση του κατηγορούμενου.244 Ο 
κατηγορούμενος και ο συνήγορος μπορούσαν ακόμη να θέσουν ερωτήματα στους 
κατηγόρους και τους μάρτυρες μέσω του ιεροεξεταστή. Ως προς την κατηγορία του 
Bellacappa για μαγεία, η Ιερά Εξέταση της Ρώμης έθετε πολύ υψηλά επίπεδα για την 
απόδειξη αυτού του εγκλήματος και ούτε διέταξε τη χρήση βασανιστηρίων. Η 
τιμωρία του Bellacappa τελικά ήταν να απέχει για μερικά χρόνια από θέσεις εξουσίας 
που κατείχε σε οποιοδήποτε μοναστήρι της Μόντενα. Αν υπήρχαν ισχυρές αποδείξεις 
για ηθική διαφθορά, τα δικαστικά εγχειρίδια προέβλεπαν για τον κληρικό ισόβια 
απαγόρευση εξομολόγησης άλλων και πέντε ως επτά χρόνια στις γαλέρες ή στη 
φυλακή.245

Όλα αυτά κατά τον Watt αποδεικνύουν ότι από πολλές απόψεις η Ιερά Εξέταση 
της Ρώμης ήταν πρωτοπόρα στη δικονομική μεταρρύθμιση. Ο σκεπτικισμός των 
καρδιναλίων διαφαίνεται πρώτα από τη στροφή τους ενάντια στους εξορκιστές246 κι 
έπειτα από τους φραγμούς που έθεταν στον τοπικό ιεροεξεταστή με το Instructio του 
Scaglia247 και τις λεπτομερείς οδηγίες ή άλλοτε τις απαγορεύσεις τους, καθώς 
φαίνεται πως εκείνος λύγιζε συχνά σε όσα άκουγε από τους μάρτυρες, τους 
εξορκιστές, τους γιατρούς ή τους τοπικούς άρχοντες, που επενέβαιναν και τους 
γνώριζε προσωπικά. Τρίτη απόδειξη του σκεπτικισμού της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης 
ήταν ότι τις κατηγορίες για μαγεία τις απέδιδε στις γενικότερες δεισιδαιμονίες που 
έπρεπε να εκριζωθούν και δε τις θεωρούσε απειλή για το Ρωμαιοκαθολικισμό, όπως 
τις αιρέσεις, ενώ απέδιδε ακόμη και τις ομολογίες ‘μαγισσών’ σε φαντασιώσεις,

248παραισθήσεις, παραφροσύνη ή και ‘βλακεία’.
Ο Watt δε θεωρεί ότι ο σκεπτικισμός των δικαστών της Ιεράς Εξέτασης της Ρώμης 

ήταν αντανάκλαση μιας γενικότερης νοοτροπίας που διαμορφώθηκε κάτω από τον 
ορθολογισμό της επιστημονικής επανάστασης του 17ου αιώνα, καθώς πολλοί 
θρησκευτικοί ηγέτες ακόμα πίστευαν στο δαιμονισμό και τη μαγεία, αλλά θεωρεί ότι 
πήγαζε από τη συνειδητοποίηση πως πολλοί Ευρωπαίοι εκτελέστηκαν για εγκλήματα 
που δεν είχαν διαπράξει. Ήταν λοιπόν ο σκεπτικισμός και η μετριοπαθής στάση των 
ανώτατων ιεροεξεταστών κι όχι η αναθεώρηση των αντιλήψεων που σήμανε την

244 ό.π , σ.166-67, 180
245 ό.π , σ.191
246 ό.π , σ.132-39
247 ό.π, σ. 119-20, 193
248 ό.π , σ.208-10
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παρακμή της καταδίωξης της μαγείας και τον περιορισμό των δικών στην Ιταλία και 
την Ισπανία για τέτοιες κατηγορίες.

Εξουσία και σύγκρουση
Τα αρχεία της υπόθεσης δαιμονισμού στη μονή St Chiara-μέσα από την περιγραφή 

της ζωής των μοναχών και από την αναφορά των παρεμβάσεων των θρησκευτικών ή 
κοσμικών ηγετών για επίλυση του προβλήματος του δαιμονισμού- αποκαλύπτουν την 
σύγκρουση κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, μια σύγκρουση που θα λήξει με 
την λήψη αποφάσεων και την επιβολή μέτρων από την πλευρά της Εκκλησίας. 
Παράλληλα αποκαλύπτουν τη φύση της εξουσίας και τα όριά της.

Ο ιστορικός δίνει έμφαση στην ιδιαίτερη αυστηρότητα που επιδείκνυε η Καθολική 
Εκκλησία σε θρησκευόμενους και λαϊκούς, ώστε να ασκεί τον έλεγχο, ιδιαίτερα με 
την Καθολική Μεταρρύθμιση. Εκτός από το Instructio για τους ιεροεξεταστές, που 
ήδη αναφέρθηκε, επέβαλλε και στους μοναχούς, τους ιερείς και τους εξομολόγους 
ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, έναν κώδικα ηθικής συμπεριφοράς και επιτέλεσης του 
έργου τους, καθώς και έναν κώδικα οργάνωσης και λειτουργίας των μοναστηριών, 
των εκκλησιών και των εξομολογητηρίων.

Το αρχείο ‘ξετυλίγει’ τον κώδικα των μονών, που καθόριζε τον τρόπο εκλογής και 
τη διάρκεια της θητείας της ηγουμένης, τον τρόπο εισαγωγής ευγενών ή λαϊκών 
κορασίδων στις μονές (ένα χρόνο δοκιμασίας και ορκωμοσία στα δεκάξι τους) και τις 
οικονομικές προϋποθέσεις για αυτή την εισαγωγή. Καθόριζε τις θρησκευτικές τους 
υποχρεώσεις (λατρείας, προσευχής, εξομολόγησης, νηστείας) και τις δραστηριότητές 
τους. Προέβλεπε τον αυστηρό περιορισμό των γυναικών στα όρια της μονής και 
επισκέπτες τους να είναι μόνο οι συγγενείς. Απαγόρευε τις φιλίες ακόμη και μέσα στη 
μονή, γιατί αποσπούσαν τις μοναχές από την αφιέρωση στο θεό. Καθόριζε να υπάρχει 
κοινός κοιτώνας με φως αναμμένο τη νύχτα και κάθε μοναχή σε χωριστή κλίνη, ποτέ 
δύο μαζί στα κελιά, που ήταν πάντα ακλείδωτα, για την αποφυγή λεσβιακών 
περιπτύξεων. Απαγόρευε τη συμμετοχή στο Καρναβάλι, ως μη συμβατό με τις 
θρησκευτικές αξίες. Επέβαλλε την αγαμία μοναχών και κληρικών. Αυστηρά τα μέτρα 
και για την εξομολόγηση. Ο εξομολόγος επισκεπτόταν τη μονή μία μόνο ημέρα την 
εβδομάδα και δεν είχε πρόσβαση στο εσωτερικό των κελιών. Το εξομολογητήριο είχε 
κιγκλίδωμα και κουρτίνα, ώστε εξομολόγος και εξομολογούμενος να μη βλέπονται 
ούτε να αγγίζονται. Απαγορεύονταν οι αστεϊσμοί, η οικειότητα και τα απρεπή λόγια 
κατά την εξομολόγηση, αλλά και πριν και μετά από αυτή. Οι συζητήσεις έπρεπε να 
είναι μόνο για πνευματικά θέματα. Γενικότερα, επιβαλλόταν ιδιαίτερα σκληρή 
καταπίεση με την Καθολική Μεταρρύθμιση για την αποφυγή της διαφθοράς και την 
προστασία της γυναικείας θρησκευτικότητας από τους πειρασμούς. 249

Ωστόσο, ο ιστορικός ερμηνεύει της επιβαλλόμενη καταπίεση μέσα από την 
εξομολόγηση ως προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να ασκήσει έλεγχο στο λαό. 
Οι καθολικοί ηγέτες καλούσαν για συχνή εξομολόγηση και κοινωνία, πιστεύοντας ότι 
θα οδηγήσει σε πνευματική αναβάθμιση. Αποτελούσε ένα σύστημα κοινωνικού 
ελέγχου, που προωθούσε την πειθαρχία και την παρηγοριά. Το εξομολογητήριο ήταν

249 ό.π, σ. 31,33,75-6,81,82, 91-2 170
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στις αρχές του 17ου αι ένα όργανο κοινωνικής πειθαρχίας και άμεσης επίθεσης στην 
αμαρτία και τον αντικομφορμισμό. Η εξομολόγηση έδινε άφεση αμαρτιών, έφερνε 
τον εξομολογούμενο κοντά στο θεό και προλάμβανε κοινωνικές συγκρούσεις. Αν η 
αμαρτία απαιτούσε κάτι περισσότερο από μετάνοια, ο εξομολόγος αρνούνταν την 
άφεση αμαρτιών μέχρι εθελοντικά να εμπιστευτεί την αμαρτία του ο 
εξομολογούμενος στον ιεροεξεταστή που του επέβαλλε κάποια τιμωρία. Η άφεση 
από τον εξομολόγο, που ήταν κατώτερος του ιεροεξεταστή, δεν απάλλασσε τον 
αμαρτωλό από την έρευνα της Ιεράς Εξέτασης, αν απαιτούνταν.250

Στα πλαίσια ακόμη του ελέγχου των λαϊκών αντιλήψεων και τον περιορισμό των 
δεισιδαιμονιών η Καθολική εκκλησία το 16ο αιώνα απαγόρευσε τους λαϊκούς 
εξορκισμούς, που ήταν το 15ο αι μια σειρά από τελετές που πολύ συχνά λάβαιναν 
χώρα, κάτι που αντανακλά τους υψηλούς φόβους για το διάβολο και το μεγάλο 
αριθμό των δαιμονισμένων. Έτσι το 16ο αι αναδείχθηκε ο ρόλος του εξορκιστή ως 
του γνώστη, του ειδικού στην εσωτερική αλήθεια, αυτού που είχε την ικανότητα να 
διακρίνει αν κάποιος ήταν δαιμονισμένος ή όχι.

Λαμβάνοντας υπόψη τους θεσμούς, τα μέσα και τα πρόσωπα (ιεροεξεταστές, 
εξομολόγους, εξορκιστές) που οι εκκλησία επιστράτευε ώστε να ελέγχει τις λαϊκές 
μάζες, θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνεται αυτό που η Ρίκα Μπενβενίστε παρατηρεί: «το 
δίκαιο λειτουργεί πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από θεσμούς και μέσα από το 
προσωπικό-νομοθέτες, δικαστές, δικηγόροι, αστυνομικοί κλπ- που τους επανδρώνει. 
Οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν ως μεσάζοντες ανάμεσα στα άτομα και στην εξουσία, 
λειτουργούν ως διακανονιστές των ανθρωπίνων σχέσεων, ‘προστατεύουν’ το άτομο ή 
‘στηρίζουν’ την εξουσία».251

Η ζωή στη μονή St Chiara, η λειτουργία της, η διοίκησή της και το πρόβλημα του 
δαιμονισμού θεωρητικά είναι ζητήματα που αφορούν μόνο την εκκλησιαστική 
εξουσία. Ωστόσο δεν αφήνουν αδιάφορους τους κοσμικούς άρχοντες που ενεργά 
αναμιγνύονται, προβάλλουν αιτήματα και άλλοτε κωλύματα και δε διστάζουν να 
συγκρουστούν, προκειμένου να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες. Τις ενέργειες της 
Ιεράς Εξέτασης στην υπόθεση του δαιμονισμού στη μονή παρακολουθούσε πολύ 
στενά ο πρώην δούκας της Μόντενα Giovan Battista D’Este και ο γιος του, που τον 
διαδέχτηκε. Ο Giovan Battista D’Este είχε διατάξει έρευνα για μαγεία στη μονή , πριν 
την επίσημη παρέμβαση της Ιεράς Εξέτασης, και είχε καλέσει τους εξορκιστές 
πεπεισμένος ότι επρόκειτο για μαγεία. Το ζωηρό του ενδιαφέρον οφειλόταν στο 
γεγονός ότι στη μονή ζούσε η αδερφή του Angela Caterina, η ηγουμένη για δέκα 
χρόνια και οι δυο κόρες του, που τις έκλεισε εκεί όχι για να μονάσουν, αλλά για να 
μορφωθούν. Ο Giovan Battista D’Este χρόνια επενέβαινε στη ζωή της μονής, 
εξασφαλίζοντας ανέσεις στις κόρες και την αδερφή του, χτίζοντας νέα πτέρυγα με 
ιδιαίτερα δώματα για αυτές και χρηματοδοτώντας τη μονή. Η επέμβασή του αυτή 
οδήγησε την ηγουμένη και τις άλλες μοναχές στην παραβίαση του μοναστικού 
κώδικα επανειλημμένα, στη χαλάρωση και την απόλαυση ποικίλων αγαθών.252 Η

250 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.84-5
251 Ρίκα Μπενβενίστε, "Δίκαιο, δικαστικά αρχεία και κοινωνική ιστορία", Μνήμων, 11(1987) σ.208-9
252 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.31-35, 39-40, 113, 133
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τοπική Ιερά Εξέταση δεν αντιδρούσε, κι όταν μάλιστα εμφανίστηκε το ζήτημα του 
δαιμονισμού προσπάθησε να προστατεύσει το όνομα της οικογένειας Este. Η 
οικογένεια αυτή ήταν πολύ ισχυρή για να την αγνοήσει. Αν όμως η τοπική 
εκκλησιαστική εξουσία της Μόντενα εθελοτυφλούσε στην ανάμιξη των κοσμικών 
αρχόντων, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη με την Ιερά Εξέταση της Ρώμης, όταν 
πέρα από τους προσωπικούς λόγους υπήρξαν πολιτικοί λόγοι ανάμιξης του Giovan 
Battista D’Este. Από τις καταθέσεις μαρτύρων διαφαίνεται πως επιδίωξη του ήταν 
να περάσει η μονή στην επίβλεψη του αρχιερέα της Μόντενα και να μην παραμείνει 
στους Observant Franciscans, στο τάγμα των οποίων ανήκε και ο κατηγορούμενος 
Bellacappa. Η σύγκρουση έγινε φανερή από το 1627 .

Τελικά, η εκκλησιαστική εξουσία αποδεικνύεται επικρατέστερη. Το 1639 
επιβάλλεται η Ιερά Εξέταση της Ρώμης με μέτρα προς κάθε κατεύθυνση, κι όχι μόνο 
με τις ετυμηγορίες που αφορούσαν τους κατηγορούμενους. Έτσι δίνεται εντολή η 
διοίκηση της μονής να ελέγχεται από τον Επίσκοπο της Μόντενα κι όχι τον αρχιερέα- 
που ήταν πιθανότατα υπό την επιρροή του κοσμικού άρχοντα- οι εξορκιστές να 
απομακρυνθούν και ο μοναστικός κώδικας να επιβληθεί αυστηρότατα με πλήθος 
άλλες απαγορεύσεις για τις μοναχές. Έτσι επήλθε η ηρεμία και η θεραπεία των 
μοναχών.

Συμπερασματικά, η επέμβαση του κοσμικού άρχοντα στη ζωή της μονής κάνοντας 
χάρες στην αδερφή του κλόνισε τη ζωή των μοναχών. Ήταν μια πρόκληση, ώστε να 
παραδοθούν σε απολαύσεις, να δημιουργηθούν διακρίσεις μεταξύ των γυναικών. Η 
αλαζονεία της κοσμικής εξουσίας συντάραξε τη ζωή της μονής από την το 1608, το 
έτος εισόδου της πριγκίπισσας Angela Caterina στη μονή, με αποκορύφωμα την 
τριετία του δαιμονισμού 1636-39.

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ο Edward Muir, όταν, αναφερόμενος στην εισαγωγή του 
Microhistory and the Lost Peoples o f Europe σε τρία από τα έργα που 
περιλαμβάνονται σε αυτό- έργα των M.Luzzati, Ed.Grendi, G.Pomata-, γράφει πως 
«η συμπεριφορά των περιθωριοποιημένων ατόμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί να 
αποσαφηνίσουμε τη φύση της εξουσίας».253 254 255 256 Γενικότερα, το θέμα της φύσης της 
εξουσίας και των αρχών είναι κοινός τόπος για τους εκπροσώπους της 
μικροϊστορίας. Ο Stone, είδαμε, να προβάλλει τη σχέση εκκλησιαστικής και 
κοσμικής εξουσίας, αλλά και στα έργα που ακολουθούν, ο P.Birnbaum257 * 
παρουσιάζει τη στάση της κεντρικής και της τοπικής κοσμικής εξουσίας απέναντι 
στους Εβραίους και τη μεταξύ τους σύγκρουση, ενώ η N.Davis τις αποικιοκρατικές 
βλέψεις της εξουσίας στα πλαίσια μιας πρώιμης παγκοσμιοποίησης.

253 ό.π, σ.94,99
254 ό.π, σ.172-3
255 ό.π, σ.36, 40
256 256 Edward Muir, ‘Introduction’ στο Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and the 
Lost Peoples o f  Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1991,z .xv

257 Pierre Birnbaum, A tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, Stanford University Press, 
California, 2008, translated by Arthur Goldhammer 2012

Natalie Z.Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between Worlds, New York, Will 
&Wang
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III. Μέθοδοι επεξεργασίας των πηγών

Κριτική στάση, σύγκριση και διασταύρωση
Όταν οι ιστορικοί αναγνωρίζουν το συνολικό μέσα στο μερικό, παρατηρεί ο Istvan 

M.Szijart0, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό οφείλεται στην εμπειρία της ψυχής 
τους πριν γεννηθούν, κατά την πλατωνική ιδέα ότι η γνώση είναι η ανάμνηση των 
αιώνιων ιδεών που φέρει η ψυχή259 260, αλλά στην αποκρυστάλλωση της εμπειρίας τους 
που αποκτήθηκε μέσα από την πολύχρονη έρευνά τους. «Μελετούν για δεκαετίες 
αρχεία με πλήθος ατομικών υποθέσεων, και για μία από αυτές γράφουν μικροϊστορία, 
όταν σε αυτή αναγνωρίσουν τα γνωρίσματα μιας ολόκληρης εποχής ή του συνολικού
προβλήματος που μελετούν. Υπάρχει μια ταύτιση ανάμεσα στην ‘Ιστορία’ από τη

260μια... και τη μικροϊστορία από την άλλη».
Όχι μόνο, όμως, η επιλογή του αρχείου, όπως επισημαίνει ο Istvan M.Szijart0, 

αλλά και η επεξεργασία του, προϋποθέτουν την κριτική και συγκριτική μέθοδο. Στην 
προκειμένη περίπτωση η αφήγηση της ιστορίας από τον J.Watt καταγράφεται με ένα 
ιδιαίτερο τρόπο που αποκαλύπτει αυτήν την κριτική και συγκριτική μέθοδο με τις 
οποίες επεξεργάστηκε το υλικό του.

Η αφήγηση εκτυλίσσεται χρονολογικά σύμφωνα με τα αρχεία των ανακρίσεων 
και την αλληλογραφία ανάμεσα στην Ιερά Εξέταση της Μόντενα και την Ιερά 
Εξέταση της Ρώμης. Στον αφηγηματικό αυτό άξονα, δίπλα στις πράξεις ή τα λόγια 
των ηρώων της ιστορίας προσκολλάται κάθε φορά η αντίστοιχη αναφορά της γραπτής 
παράδοσης της εποχής 15-17ουαι ή οι αντίστοιχες οδηγίες από τα εγχειρίδια των 
εξορκιστών, των εξομολόγων ή των ιεροεξεταστών ή πολύ συχνά οι κανόνες του 
μοναστικού κώδικα. Γίνεται δηλαδή μια παράλληλη παρουσίαση των πρωτογενών 
πηγών κατά θέμα, δημιουργούνται κατά κάποιο τρόπο θεματικές αλυσίδες των 
οποίων οι κρίκοι που πλέκονται είναι τα αποσπάσματα ποικίλων πηγών.261 Έτσι οι 
πηγές λειτουργούν συμπληρωματικά. Παράλληλα υπάρχει μια κίνηση, ένα άνοιγμα 
από το συγκεκριμένο προς το γενικότερο, από τη μονή στη St Chiara στον ευρύτερο 
χώρο και χρόνο, πριν ή μετά το 1636-9.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται, όταν κατά τη διασταύρωση των πηγών οι απόψεις 
που παρατίθενται διίστανται262. Για παράδειγμα το εγχειρίδιο των ιεροεξεταστών του 
Scaglia γραμμένο το 1620 χαρακτηρίζεται από σκεπτικισμό που αντιτίθεται στη 
δαιμονοπληξία των εξορκιστών και των δαιμονολόγων του 16ου αι. Η παράλληλη 
παρουσίαση τους μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις της εποχής; τη 
σχέση τους με το κυνήγι των μαγισσών, το πρωτόφαντο πνεύμα της αλλαγής του 
δικαστικού συστήματος και τη θέση της θρησκευόμενης γυναίκας. Ακόμη ένα

259 Πλάτων, Φαίδων, xxi,76a, μετάφραση B.Jowett
260 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M.Szijarto, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.64
261 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ .88, 130, 136-7
262 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ .132 (απόψη Muratori), 119, 137-8 (άποψη Scaglia και 
Brognolo), 144
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παράδειγμα, η παράλληλη παρουσίαση από τη μια της ζωής στη μονή από τα 
δικαστικά αρχεία και από την άλλη των αυστηρών κανόνων του μοναστικού κώδικα 
μας επιτρέπει να αντιληφθούμε το βαθμό της παραβίασής του και το βαθμό δράσης 
των γυναικών ως ενεργητικά υποκείμενα μέσα στο πατριαρχικό πλαίσιο.

Η παράλληλη παρουσίαση, συνάμα, κάποιων άλλων δικαστικών υποθέσεων για 
μαγεία και η σύγκρισή τους με την υπόθεση στη St Chiara είναι διαφωτιστική για την 
μεταβολή της στάσης της Ιεράς Εξέτασης το 17ο αι στην Ιταλία και σε σχέση με 
άλλες χώρες, όπως Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Έτσι ο ιστορικός συγκρίνει την 
υπόθεση με αυτή της μονής των Ουρσουλινών στο Loudun ή τη δίκη στο Auxonne 
της Γαλλίας και με περιπτώσεις στην Αγγλία, αλλά και στην Τοσκάνη της Ιταλίας263 
αντλώντας υλικό από δευτερογενείς πηγές (πβ ιστορικές μελέτες στην ενότητα 
«Διεπιστημονικότητα»). Αντιπαραβάλλει τις προσωπικότητες του κατηγορούμενου 
Bellacappa και του καταδικασθέντος σε θάνατο Urbain Grandier στο Loudun264 και 
παραλληλίζει τα μέτρα που τελικά επιβλήθηκαν στη μονή St Chiara με μέτρα που 
είχε προτείνει δώδεκα χρόνια νωρίτερα ο Fr.Albizzi, νομομαθής και ιεροεξεταστής.265 
Συγκρίνει ακόμη τα κοσμικά δικαστήρια με την Ιερά Εξέταση, για να αποδείξει το 
υψηλό επίπεδο των δικαστικών διαδικασιών της δεύτερης.266

Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω παραδείγματα πως ο J.Watt « ως ιστορικός 
προσαρμόζει τις μεθόδους του στις διαθέσιμες πηγές», όπως ακριβώς έκανε κι ο 
C.Ginzburg. Ο ίδιος ο C.Ginzburg ομολογεί ότι στο Ecstasies «Όπου το αρχειακό 
υλικό ήταν ελάχιστο και ευρύτατα αποσπασματικό, η σύγκριση αποτέλεσε πολύτιμο 
εργαλείο. Παράδειγμα οι benandanti και οι λυκάνθρωποι της Λιβονία. Δεν υπήρχε 
κάτι να συνδέει τις δυο περιπτώσεις από ιστορική άποψη. Όταν όμως τις συνέκρινα, 
έμεινα έκπληκτος από τον αριθμό των κοινών τους στοιχείων.»267 268

Τέλος, η χρήση του παραθέματος είναι μια μορφή παράλληλης παρουσίασης των 
φωνών του αρχείου, που επιτρέπει τον αναγνώστη να παρακολουθεί τη διαδικασία 
γραφής της μικροϊστορίας, να προβαίνει στη δική του κριτική κι έμμεσα να ελέγχει 
την εγκυρότητα των συμπερασμάτων του ιστορικού από την ανάγνωση του αρχείου. 
Ο Zoltan Boldizsar Simon παρατηρεί ότι η συμμετοχή του αναγνώστη στην όλη 
διαδικασία οικοδόμησης του ιστορικού επιχειρήματος είναι κυριολεκτικά αδύνατη
και μεταφορικά παραπλανητική. Ωστόσο είναι μια μέθοδος που ωθεί τον ιστορικό να

268εργάζεται πιο ενσυνείδητα και επιπλέον ευχαριστεί αναγνώστες και ερευνητές. 
Σίγουρα, όμως, το παράθεμα δε μπορεί να αποτελέσει απόδειξη. Εδώ ο φόβος των 
μοναχών για το Σατανά, οι αβάσιμες κατηγορίες τους για τη Dealta, ο πανικός που 
σκόρπιζαν οι εξορκιστές, η οργή του Bellacappa, όταν πληροφορήθηκε τις 
κατηγορίες εις βάρος του, ο σκεπτικισμός των καρδιναλίων απέναντι στη 
δαιμονοληψία και τη μαγεία, δε θα μπορούσαν να παρουσιαστούν πιο ανάγλυφα 
παρά μόνο με τη χρήση του παραθέματος. Η Arlette Farge γράφει «Μέσα στην 
ένταση ενός κειμένου το παράθεμα μπορεί κάποτε να χαρίσει μιαν ανάπαυλα, μια

263 ό.π , σ .46, 81, 120, 193
264 ό.π , σ . 102-3
265 ό.π , σ .185
266 ό.π, σ .180
267 Trygve Riiser Gundersen, ‘On the dark side of history: Carlo Ginzburg talks to Trygve Riiser 
Gundersen’, Eurozine/ http://www.eurozine.com/articles/2003-07-11-ginzburg-en.html
268 Zoltan Boldizsar Simon, Method and Perspective, Journal o f  Microhistory (2009), Microhistory.org
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παύση, ή ίσως και μιαν ακτή... Αιωρούμενο το παράθεμα λειτουργεί ως στάση, ως 
κενή σημείωση που επιτρέπει στα λογικά συνήθως λόγια του ιστορικού να 
αναπτυχθούν με τρόπο διαφορετικό».269

Διεπιστημονικότητα
O Carlo Ginzburg και ο Carlo Poni αναφέρουν ότι η ανθρωπολογία πρόσφερε 

στην ιστορία μια σειρά από θέματα που στο παρελθόν είχαν παραμεριστεί- από τους 
ανθρώπινους δεσμούς ως τον υλικό πολιτισμό, από τις τελετουργίες ως τη μαγεία- 
αλλά και κάτι πιο σπουδαίο το πνευματικό, διανοητικό πλαίσιο μιας κοινωνίας.270 271 272

Αυτά τα θέματα και το διανοητικό πλαίσιο της κοινωνίας του 17ου αι 
πραγματεύεται κι ο J.Watt στο έργο του αξιοποιώντας τα εφόδια της ανθρωπολογίας, 
της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Χρησιμοποιεί θεωρίες τους, άλλοτε 
παραπέμποντας άμεσα σε μελέτες ανθρωπολόγων ψυχολόγων ή κοινωνιολόγων κι 
άλλοτε έμμεσα, αντλώντας υλικό μέσα από τις γνώσεις του ή άλλες σύγχρονες 
ιστορικές μελέτες που αναμφισβήτητα διαπνέονται από τις αρχές των επιστημών 
αυτών. «Ο ιστορικός που στοχάζεται πάνω σε ένα αντικείμενο πρέπει να 
κατασκευάζει την ιστορία που χρειάζεται και να το πράττει σε συνεργασία με άλλους

271κλάδους» παρατηρεί ο J.Revel.
Πρώτιστο θέμα που πραγματεύεται ο J.Watt είναι το θέμα του δαιμονισμού, 

κυρίως του μαζικού, στις γυναικείες μονές, που εκτός από τη St Chiara, έπληττε δυο 
αιώνες τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία κι αναφέρει, από την εισαγωγή ακόμη, 
τις ερμηνείες που δόθηκαν από τη σύγχρονη ιατρική, τη φροϋδική ψυχολογία, τις 
κοινωνικές επιστήμες, τη θεολογία και την ιστορία. Αναφέρει κατά την παρουσίαση 
των διάφορων εκδοχών τις μελέτες τ ω ν Μ ΐ^ !  de Certeau, E.Midelfort, J.B.Russel, 
St.Haliczer, M.Sluhovsky και V.Lavenia. Βασικό ακόμη θέμα αυτό της μαγείας. Ο 
ιστορικός στην εισαγωγή του έργου του παρουσιάζει διάφορες φεμινιστικές 
ερμηνείες γύρω από αυτή των A.Barstow, M.Hester, B.Ankarloo, B.Levack, J.Brain, 
R.Briggs και L.Roper.

Κατά την αναλυτική παρουσίαση της ιστορίας στη μονή St Chiara, ο ιστορικός 
επιμένει ιδιαίτερα στην παρουσίαση του σχήματος της κοινωνικής ανθρωπολογίας 
που εισήγε ο Van Gennep με το Les rites de passage (1909):„αποχωρισμός- 
μεθοριακότητα-μέθεξη’ των δαιμονισμένων μοναχών, τη μετάβασή τους δηλαδή σε 
μια άλλη κατάσταση και την επανένταξή τους στη ζωή της μονής. Δίνει ακόμη 
ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ερμηνεία των αντιδράσεων των μοναχών, όχι μόνο των 
δαιμονόπληκτων, αλλά και των άλλων. Για παράδειγμα, η σχέση τους με την 
οικογένειά τους, η αντιμετώπιση του γυναικείου φύλου, ιδιαίτερα των 
θρησκευόμενων γυναικών, οι φόβοι για το Σατανά, ο φθόνος και η καχυποψία για

269 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, Νεφέλη 2004, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, σ.89
270 Carlo Ginzburg και Carlo Poni, The name and the game (επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples 
o f  Europe, Edward Muir, Guido Ruggiero, Baltimore, 1991, σ.4

271 Jacques Revel, ‘Une reuvre inimitable’, Espaces Temps, Braudel dans tous ses etats, 1986,34,1, 
σ.11-15
272 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.5-9
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κάποιες που δεν προσαρμόζονταν στους περιορισμούς της μοναστικής ζωής, ο 
φθόνος ορισμένων για την πριγκίπισσα Angela Caterina που έχαιρε ειδικής 
μεταχείρισης και ήταν η αιτία διακρίσεων στη μονή, οι αντιδράσεις των μοναχών, 
όταν συνέβη η επίθεση στην Dealta, ο φόβος κάποιων ανοιχτά να της 
συμπαρασταθούν, για να μη θεωρηθούν ύποπτες για μαγεία, η ερωτική έλξη και η 
λαγνεία που ένιωθαν για τον Bellacappa και που κι οι ίδιες θεωρούσαν ότι είναι 
δαιμονοληψία, όλα αυτά περιγράφονται, αναλύονται κι ερμηνεύονται αριστοτεχνικά 
από τον J.Watt.

Ο ιστορικός καταλήγει, επιστρατεύοντας, από τη μια, τα συμπεράσματα των 
Michel Mac Donald , R.Briggs, N.Cohn , Michel de Certeau και των 
ανθρωπολόγων στην άποψη ότι ο δαιμονισμός είναι μία συμπεριφορά που 
μαθαίνεται, ασυνείδητα αφομοιώνεται, εξελίσσεται και γίνεται φανερή σταδιακά, ενώ 
παράλληλα ο ασθενής πονά και υποφέρει. Οι ανεξάντλητες ιστορίες και ή 
περιρρέουσα αντίληψη, πως δηλαδή οι δαίμονες μπορούν να εισέλθουν στον 
άνθρωπο και με εντολή μάλιστα ανθρώπου, εξέθρεψαν το δαιμονισμό και το κυνήγι 
της μαγείας. Οι αντιδράσεις των μοναχών μπορούν να ιδωθούν και ως μια ασυνείδητη 
μορφή επανάστασης εξαιτίας της καταπίεσης και της σύγκρουσης των επιθυμιών και 
των συναισθημάτων τους. Αξιοποιώντας, από την άλλη, τις μελέτες των G.Romeo273 274 275 276, 
B.Levack και J.Tedeschi277 συμφωνεί πως η μετριοπάθεια που επέδειξε η Ιερά 
Εξέταση και η απόρριψη των κατηγοριών για μαγεία ως αβάσιμων οφειλόταν όχι 
στον ορθολογισμό και την εξάλειψη των δεισιδαιμονιών, αλλά στη συνειδητοποίηση 
ότι πολλοί αθώοι στο παρελθόν βασανίστηκαν και τιμωρήθηκαν άδικα.

Η εικασία
Ο Carlo Ginzburg παρατήρησε ότι ο ιστορικός κάποιες φορές «βρίσκεται σε μια 

ενδιάμεση ζώνη, παρουσιάζοντας την ιστορική πιθανότητα και όχι την ξεκάθαρη 
απόδειξη». Αντίθετος ο Ginzburg στην άποψη του Arnaldo Mogliano ισχυρίζεται ότι 
«πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια, ως ρυθμιστική αρχή, και τα 
κριτήρια της αλήθειας. Οι σχετικοί ρόλοι της αλήθειας και της πιθανότητας στη 
σύγχρονη ιστορική έρευνα είναι μια πολυσυζητημένη και ακόμη ανοιχτή 
υπόθεση.»278

Ο J.Watt θα συμφωνούσε με τον Ginzburg, καθώς χρησιμοποιεί τις πιθανότητες, 
κυρίως όταν διερευνά τα κίνητρα πίσω από κάποιες αντιδράσεις ή τις σκέψεις και 
τους φόβους κάποιων ηρώων του, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τον κρυμμένο 
εσωτερικό κόσμο των προσώπων. Δεν διατυπώνει όμως εικασίες αστήρικτες. 
Αξιοποιεί αυτό που ονομάζει ο Ginzburg «κριτήρια της αλήθειας», τα οποία αντλεί

273 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.140
274 ό.π , σ.199
275 ό.π, σ.207-8
276 ό.π , σ.193
277 ό.π , σ.209-210
278 Carlo Ginzburg, Checking the evidence The Judge and the Historian, Critical Inquiry, 18, 1 
(Autumn,1991), σ.91
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από το στενότερο ή ευρύτερο πλαίσιο της εποχής ή από το χώρο των ανθρωπιστικών 
επιστημών.

Για παράδειγμα, ο ιστορικός αναρωτιέται γιατί οι μοναχές, όταν τις καλούσε ο 
εξομολόγος Bellacappa, πήγαιναν και δεν μπορούσαν να αντισταθούν παρότι 
βρίσκονταν σε δίλημμα και γιατί τον κατηγόρησαν για «μαγεία αγάπης». Αποδίδει τη 
στάση τους στη διαφορά της δύναμης/εξουσίας που διέθετε ο εξομολόγος έναντι των 
μοναχών, καθώς θα μπορούσε να τις αρνηθεί την άφεση αμαρτιών, ή στο φόβο 
πνευματικών συνεπειών από τον πνευματικό τους πατέρα. Ακόμη, στηριγμένος σε 
ανθρωπολογικές γνώσεις ο ιστορικός κάνει λόγο για ερωτική επιθυμία των 
καταπιεσμένων μοναχών, καθώς ο εξομολόγος ήταν ο μόνος άντρας που έβλεπαν, του 
εμπιστεύονταν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και αυτός τις συμβούλευε και 
τις συγχωρούσε. Ίσως βλέποντάς τον έδιναν διέξοδο στη λαγνεία τους. Ο ιστορικός 
εικάζει μετά βεβαιότητας ότι ακόμα κι αν ήταν ψευδείς οι κατηγορίες κατά του 
Bellacappa, οι ιστορίες των μοναχών της St Chiara από μόνες τους δηλώνουν ότι το 
μυαλό τους ήταν στοιχειωμένο από άγριες σεξουαλικές επιθυμίες, προϊόντα πιθανόν 
του εγκλεισμού και της καταπίεσης. Τη λαγνεία τους πιθανόν αυτή οι μοναχές 
απέδιδαν στα μάγια αγάπης που τους έκανε ο Bellacappa .

Ο ιστορικός σε άλλο σημείο επιχειρεί να εικάσει γιατί και η ίδια η ηγουμένη 
Angela Caterina d’Este θεωρήθηκε δαιμονισμένη και μαζί της και τέσσερις μοναχές 
που την υπηρετούσαν. Στηρίζεται στο οικογενειακό της ιστορικό (μητέρα και γιαγιά 
της υπέφεραν από μελαγχολία και δαιμονισμό), τη φιλάσθενη κράση της, την ταύτιση 
εκείνη την εποχή ψυχιατρικών ασθενειών και δαιμονοληψίας και την επιρροή που 
είχε στις άλλες ο φόβος για τους δαίμονες. Σε πολλά ακόμη σημεία χρησιμοποιεί την 
υπόθεση, όπως για να εξηγήσει γιατί η Ιερά Εξέταση διέταξε έρευνα στη μονή και 
δεν επέβαλλε απευθείας σκληρότερα μέτρα στις μοναχές279 280 ή γιατί ο Bellacappa όταν 
ρωτήθηκε ποιους εχθρούς είχε ανέφερε μόνο κάποιους μοναχούς κι όχι γυναίκες 
μοναχές281 ή γιατί ο συνήγορος του στη δίκη δεν τον υπερασπίστηκε στις κατηγορίες 
για μαγεία παρά μόνο για την ηθική διαφθορά. 282

Τέλος, δύο αξιοσημείωτα ερωτήματα απαντά ο ιστορικός με εικασίες που στηρίζει 
και σε επιστημονικά δεδομένα, εικασίες που είναι η δική του ερμηνεία στην υπόθεση 
δαιμονισμού στη Santa Chiara. «Τι πραγματικά συνέβη και το 1636 ξέσπασε το 
σκάνδαλο αυτό στη μονή;» και «γιατί δεν τιμωρήθηκαν οι κατηγορούμενοι για 
μαγεία;» Ο ιστορικός βασισμένος στις ιστορικές μελέτες των Giovanni Romeo, Robin 
Briggs, Norman Cohn, Michel de Certeau, Brian Levack, John Tedeschi και άλλων 
(πβ προηγούμενη υποενότητα) υποστηρίζει πως οι μοναχές ασυνείδητα, χωρίς να 
υποκρίνονται, επηρεασμένες από τις περιρρέουσες αντιλήψεις περί δαιμόνων και 
υποφέροντας ψυχικά από μελαγχολία, από την καταπίεση και τα συγκρουόμενα 
συναισθήματά τους, αντιδρούσαν με αυτόν τον τρόπο εξωτερικεύοντας εκδηλώσεις 
που θεωρούνταν δαιμονικές. Όσο για τη στροφή της Ιεράς Εξέτασης αυτή οφείλεται

279 J.R.Watt, The Scourge o f  Demons, σ.87-9
280 ό.π, σ.98,99
281 ό.π, σ.158-9
282 ό.π, σ.179
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στο σκεπτικισμό των καρδιναλίων, όχι γιατί αυτός διαμορφώθηκε από τον 
ορθολογισμό της επιστημονικής επανάστασης της εποχής, αλλά γιατί 
συνειδητοποίησαν πως πολλοί άνθρωποι τον προηγούμενο αιώνα χάθηκαν άδικα 
χωρίς ισχυρά τεκμήρια, από το φόβο για τους δαίμονες και τη μαγεία. Σε αυτόν τον 
σκεπτικισμό πιθανότατα οφείλεται η φθίνουσα πορεία γενικότερα του αριθμού των 
δικαστικών υποθέσεων για μαγεία σε Ιταλία και Ισπανία, κι όχι στην μεταβολή της

283νοοτροπίας και των κοινωνικών αντιλήψεων.
Είναι φανερό πως ο Watt δεν καταφεύγει εκτεταμένα στη χρήση της υπόθεσης και 

αυτό γίνεται μόνο όταν οι πηγές του δεν είναι αποκαλυπτικές ή σαφείς. «Δεν 
προβαίνει ωστόσο σε τυχαίες υποθέσεις, αλλά χρησιμοποιεί τη διαίσθησή του και την 
μέθοδο ‘της δοκιμής και του λάθους’».283 284 285 Εξάλλου, κατά την A.Farge, «ο ιστορικός 
επιχειρηματολογεί και επανεπεξεργάζεται συστήματα σχέσεων του παρελθόντος δια 
μέσου των αναπαραστάσεων της κοινωνικής κοινότητας που μελετά, αλλά και 
ταυτόχρονα, δια μέσου του δικού του συστήματος αξιών και της δικής του νόρμας. 
Χωρίς καμιά αμφιβολία, αντικείμενο της ιστορίας είναι η συνείδηση μιας εποχής και 
ενός κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα αντικείμενό της είναι και η 
ευλογοφανής και αληθοφανής κατασκευή συνεχειών και ασυνεχειών του 
παρελθόντος με αφετηρία επιστημονικές απαιτήσεις. Ο ιστορικός δεν είναι 
παραμυθάς που συνθέτει θρύλους, για αυτό και μπορεί, όπως έκανε ο Φουκώ να 
διακηρύξει: “Δεν έχω γράψει τίποτα άλλο από μυθοπλασίες και έχω απόλυτη 
συνείδηση αυτού του πράγματος, αλλά νομίζω ότι είναι δυνατό οι μυθοπλασίες να

285λειτουργούν στο εσωτερικό της αλήθειας”».

283 ό.π, σ.197-11
284 Sigur5ur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.22
285 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, Νεφέλη 2004, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, σ.109

77

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



A Tale o f Ritual Murder in the Age of Louis XIV 
The Trial of Raphael Levy, 1669

λ  Ο/ς

Pierre B im baum

25 Σεπτεμβρίου 1669 η Mangeotte Villemin, σύζυγος του Gilles Le Moyne, 
πηγαίνει στο δάσος του Glatigny στη Μετς της Λωρραίνης, να πλύνει στην πηγή. Την 
ακολουθεί ο τετράχρονος γιος της Didier, ο οποίος χάνεται. Κάποιος είπε ότι είδε στο 
δάσος πάνω σε άλογο τον Ραφαήλ Λεβύ με το μικρό αγόρι κάτω από το πανωφόρι 
του. Η φήμη κυκλοφόρησε και ο παραδοσιακός χριστιανικός μύθος ότι οι Εβραίοι 
απαγάγουν και σκοτώνουν παιδιά Χριστιανών, για να πάρουν το αίμα τους, γνωστός 
και ως λίβελος του αίματος, ξαναζωντάνεψε. Το μίσος του όχλου για τους Εβραίους 
και η δικαστική μεροληψία οδήγησαν το Λεβύ σε φρικτά βασανιστήρια και την πυρά, 
ενώ άλλους Εβραίους σε μεγάλο κίνδυνο, που απέφυγαν μόνο με την παρέμβαση του 
βασιλιά της Γαλλίας.

I.H γνωριμία του ιστορικού με το αρχείο

Οι πηγές
Το πρωτογενές υλικό του Pierre Birnbaum έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 

αποτελείται από τρεις κύκλους, τρία σύνολα κειμένων που γράφονται σε ένα 
διάστημα δύο αιώνων. Τα σύνολα αυτά αφορούν τρεις διαφορετικές δίκες, το πρώτο 
την υπόθεση Λεβύ, το δεύτερο την υπόθεση της Δαμασκού (1840) και η τρίτη μια 
υπόθεση προδοσίας, την υπόθεση Alfred Dreyfus (1894-1906). Όσο κι αν φαίνονται 
άσχετες μεταξύ τους, μέσα από τα κείμενα σχετικά με τη δεύτερη και τρίτη υπόθεση 
ο αφανής Λεβύ απενοχοποιήθηκε και υψώθηκε σε σύμβολο. Αναγνωρίστηκε ο άδικος 
χαμός του και ο ίδιος θεωρήθηκε θύμα προκαταλήψεων. Αυτές οι προκαταλήψεις, 
που δεν εκριζώνονται με τον εκσυγχρονισμό των κοινωνιών, αλλά υποβόσκουν και 
αναζωπυρώνονται σε περιόδους πολιτικής αστάθειας, είναι ο κοινός παρονομαστής 
των τριών υποθέσεων.

Α ’ κύκλος. Στο πρώτο σύνολο των πρωτογενών πηγών ανήκουν όλα εκείνα τα 
κείμενα που είναι σύγχρονα της δίκης του Λεβύ. Το αρχείο του τοπικού δικαστηρίου 
που δίκασε το Λεβύ βρίσκεται στο Moselle, φέρει τον κωδικό AD Moselle.B2144 και 
αποτελεί τη βασικότερη πηγή του ιστορικού. Περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα από τη 286

286 Ο Pierre Birnbaum θεωρείται εξέχων πολιτικός κοινωνιολόγος και αυθεντία στην πολιτική ιστορία 
των Εβραίων της Γαλλίας. Δίδαξε πολιτική κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης και 
πολιτική ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Συγγραφέας 17 έργων, ανάμεσα στα οποία 
διακρίνονται τα εξής: The Jews o f  the Republic: An History o f  State Jews from Gambetta to 
Vichy (Stanford, 1996), Paths for Emancipation: Jews, States, and Citizenship (Princeton, 1995), Anti
Semitism in Modern France: A Political History from L0on Blum to the Present (Oxford, 1992) και 
States and Collective Action: European Experiences (Cambridge, 1988)
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δίκη, τις καταθέσεις των μαρτύρων και του Λεβύ, την υπεράσπιση του από το 
δικηγόρο του, δέκα σημειώματα που έστειλε ο Λεβύ στη γυναίκα του και τα παιδιά 
του ρωτώντας για την εξέλιξη της δίκης ή ζητώντας τη βοήθειά τους, καθώς και 
επιστολές του αυτοκράτορα των Αψβούργων και του βασιλιά της Γαλλίας προς 
υποστήριξη αυτού και όλων των άλλων Εβραίων που θεωρήθηκαν ύποπτοι. Για τη 
ζωή του Λεβύ, την περιουσιακή του κατάσταση, τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες και την οικογένειά του ο ιστορικός άντλησε στοιχεία από τα αρχεία 
AD Moselle, bundle 3E2737 και AD Moselle 1971( περιλαμβάνουν βιβλία 
κυριότητας γης και πράξεις συμβολαιογραφικές-επιχειρηματικές). Ακόμη το Λεβύ 
αναφέρουν αρκετά Βιβλία Μνημόνευσης (Memorbucher) στην Αλσατία του 18ου

, 287αιώνα.
Μία αρκετά ενδιαφέρουσα πηγή του P.Birnbaum είναι ένα ανώνυμο άρθρο στον 

τοπικό τύπο στη Μετς, το οποίο γράφτηκε όσο εκτυλισσόταν η δικαστική υπόθεση 
δίνοντας πολλές λεπτομέρειες για αυτήν, παρόλο που αγνοούσε τα δικαστικά αρχεία. 
Κατά τον ιστορικό είναι ένα ανεκτίμητο αρχείο, γιατί φωτίζει την κουλτούρα των 
Εβραίων στη Μετς. Συμβάλλει να κατανοήσουμε τη θρησκευτικότητα τους και το 
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζούσαν. Είναι άρθρο γεμάτο αφοσίωση και πίστη στο 
θεό και οι φάσεις της υπόθεσης σε αυτό ταξινομούνται με βάση το Ιουδαϊκό 
ημερολόγιο και τα αναγνώσματα του Torah. Δίνει ακόμη πληροφορίες για το 
γλωσσικό σύστημα των Εβραίων, καθώς είναι γραμμένο στα «Εβραιο-γερμανικά» με 
εβραϊκούς χαρακτήρες, τη γλώσσα που μιλούσαν οι αγράμματοι Εβραίοι στις 
γερμανόφωνες περιοχές στα σύνορα της Γαλλίας. Ο ιστορικός παρατηρεί ακόμη ότι 
το δικαστικό αρχείο και το άρθρο του ανώνυμου δημοσιογράφου διασώθηκαν μαζί 
από έναν άγνωστο Εβραίο της Metz και μας δίνουν τη δυνατότητα να ρίξουμε «μια 
ματιά στον πνευματικό κόσμο των ευσεβών Εβραίων όπως ο Λεβύ». Να 
παρατηρήσουμε ότι την ίδια περίοδο γράφεται και στο ημερολόγιο ενός άγνωστου 
Εβραίου μια ιστορία δολοφονίας ενός μικρού αγοριού που δεν σχετίζεται με την 
υπόθεση Λεβύ, αλλά, κατά τον ιστορικό, συνέβαλε στο θάνατό του και 
αντικατοπτρίζει το κλίμα των προκαταλήψεων και της συκοφαντίας κατά των 
Εβραίων.287 288 289

Ο ιστορικός δεν αρκείται μόνο στις παραπάνω πηγές, κινείται σε ευρύτερα τοπικά 
πλαίσια. Η αναταραχή που προκάλεσε η υπόθεση ξεπέρασε τα όρια της Μετς, καθώς 
στο Παρίσι αναπτύσσεται μια πολεμική ανάμεσα στον Γάλλο ιστορικό και πολιτικό 
στοχαστή Abraam Amelot de la Houssaye και τον μελετητή της εβραϊκής 
γραμματείας Richard Simon. Το έργο του πρώτου Abrege du process fait aux Juifs de 
Metz290 είναι κείμενο γεμάτο προκαταλήψεις, εξαιρετικά επιθετικό, όχι μόνο κατά του 
Λεβύ, αλλά όλων των ομοθρήσκων του. Το έργο του δεύτερου Factum servant de

287 Pierre Birnbaum, A Tale ofRitual Murder in the Age ofLouis XIV: The Trial ofRaphael Levy, 1669, 
Stanford University Press, California, 2008, transl. by Arthur Goldhammer 2012, σελ. 167, 35, 54, 65
288 ό.π., σελ 57-59, 169, το πρωτότυπο χειρόγραφο AIU 216/δημοσιεύτηκε το 1841 στο Archives 
israelites
289 Δημοσιεύεται στο Archives Israelites, Ιούλιος 1841
290 Ακολουθεί το κείμενο του Amelot de la Houssaye, όπως εμφανίζεται στο έργο του Reinach,
Raphael Levy. Une erreur judiciaire sous Louis XIV
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response au livre intitule Abrege du process fait aux Juifs de Metz (Παρίσι 1670) 
επικρίνει σφοδρά τον Amelot de la Houssaye και υποστηρίζει θερμά τον Λεβύ. Κατά 
τους επόμενους αιώνες, έως το τέλος του 19ου αι σιωπή κάλυψε την ιστορία του 
Λεβύ.291 292

Β'κύκλος. Η ιστορία του Λεβύ έμεινε για δυό αιώνες άγνωστη. Μόνο ο Francois 
Gayot de Pitaval με μίσος για τους Εβραίους, στηριγμένος στο έργο του Amelot de la 
Houssaye το 1734 με το Causes celebre et interessantes avec les jugements qui les ont 
desidees, αναφέρεται και πάλι στην ιστορία και ο Abbe Gregoire, το 1787 
εμπνεύστηκε από την υπόθεση που για καιρό είχε ξεθωριάσει και έγραψε το Essai sur 
la generation physique, morale et politique des Juifs. Ως το 1841 καμία αναφορά της 
υπόθεσης δεν εντόπισε ο ιστορικός. Το έτος αυτό, όμως, ο Orly Terquem δημοσιεύει 
στο Archives Israelites το άρθρο του άγνωστου Εβραίου της Μετς και 
αποκαθιστώντας το όνομα του Λεβύ στρέφει την προσοχή του αναγνωστικού κοινού 
στους Εβραίους που κατηγορούνταν για τελετουργικό φόνο το 1840 στη Δαμασκό. 
Το 1845 ο Emmanuel Michel εκδίδει το Histoire du parlement de Metz και το 1861 ο 
Justin Worms το Histoire de la ville de Metz, και οι δύο επιδοκιμάζοντας την 
καταδικαστική απόφαση του τοπικού δικαστηρίου κατά του Λεβύ. Η αγανάκτηση

292των εκδοτών του Archives Israelites ήταν εμφανής.
Γ' κύκλος. Περισσότερο φως ρίχνεται στην υπόθεση, όταν το αίσθημα μίσους 

κατά των Εβραίων αναζωπυρώνεται με την υπόθεση Alfred Dreyfus (1894), που 
συνέπεσε με δικαστική υπόθεση τελετουργικού φόνου στην Πόλνα της 
Αυστροουγγαρίας (1899). Ο ιστορικός ερευνά όλα όσα γράφτηκαν την περίοδο αυτή. 
Ο Εβραϊκός τύπος, L ’Univers Israelites, Revue es etudes juives και Archives 
Israelites, απαντά στα αμέτρητα άρθρα αντισημιτικού πυρετού και μεσαιωνικού 
παραλογισμού που δημοσιεύονται στη Γαλλία. Ο Isidore Loeb το 1890 με το Le Juif 
de l ’histoire et Juif de la legend επικρίνει την «ευπιστία του πλήθους» και «τον 
παράξενο μύθο της θυσίας παιδιών». Ο Herman Strack to 1892 γράφει το The Jews 
and the False Accusation o f Ritual Murder, το οποίο προλογίζει ο Salomon Reinach, 
και είναι έργο επιθετικό ενάντια στο The Jew according to the Talmud (1871) του 
August Rohling. Ο Heinrich Graetz, συγγραφέας της νεότερης εβραϊκής ιστορίας 
εκδίδει τον τελευταίο τόμο του History of the Jewish People το 1897 και αναφέρεται 
στην ιστορία του Λεβύ. Ο Theodore Reinach στο Histoires des Israelites γράφει για 
την τραγωδία του Λεβύ κι ο Joseph Reinach στο Raphael Levy: Une erreur judiciaire 
sous Louis XIV το 1898 ερευνά σχολαστικά την υπόθεση και με αυτό το έργο βοηθά 
και τον αθώο Alfred Dreyfus. Με αυτό στράφηκε ενάντια στο La France Juive (1886) 
του Edouard Drumont, του υπεύθυνου για το αντισημιτικό ρεύμα στη Γαλλία. Να 
σημειωθεί ότι το 1890 ο Henri Desportes στο ίδιο πνεύμα εξέδωσε το Le Mystere du 
sang chez les Juifs de tous les temps, το οποίο προλόγιζε ο Drumont, και 
δαιμονοποιούσε όλους τους Εβραίους. Ο Drumont το 1897 επιτίθεται στον Joseph 
Reinach μέσα από άρθρα του στο La Libre Parole. T ov ίδιο χρόνο δημοσιεύτηκε 
ακόμη ένα άρθρο, το Le meurtre ritual des Juifs του Jean de Pavly, που εξέφραζε την

291 Pierre Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ.67-9
292 ό.π, σ.71-5

80

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:26:41 EEST - 44.213.66.193



επίσημη θέση της εκκλησίας απέναντι στις κατηγορίες για τις εβραϊκές τελετές 
θανάτου. Η διαμάχη είχε ενταθεί. Παρά την αθωωτική απόφαση του εφετείου για τον 
Alfred Dreyfus, πολλοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ήταν ένοχος, όπως κι ο 
Λεβύ. O Albert Monniot και ο Jean Drault, μαθητές του Drumont, στις αρχές του 
20ου αιώνα επαναλάμβαναν τις κατηγορίες κατά Λεβύ και Dreyfus, για να συντηρούν

293τα αντισημιτικά αισθήματα.
Εξετάζοντας το ερευνητικό υλικό του P.Birnbaum, είναι πράγματι εκπληκτικό το 

«άνοιγμα» των πηγών που επιχειρεί ο ιστορικός. Δεν περιορίζεται στο δικαστικό 
αρχειακό υλικό και τα κείμενα της εποχής του 17ου αι., αλλά εξετάζει την πνευματική 
παραγωγή δύο αιώνων γύρω από την ιστορία του Λεβύ, ώστε φωτίζει τον αντίκτυπο 
αυτής της υπόθεσης, παρότι για μεγάλο διάστημα είχε παραδοθεί στη λήθη. 
Επιχειρείται ταυτόχρονα η επισήμανση της συνάφειάς της δίκης με παρόμοιες 
υποθέσεις. Το υλικό πλούσιο εκτυλίσσεται στα μάτια του αναγνώστη σταδιακά με 
χρονολογική σειρά, καθώς συχνά το ένα έργο αποτελεί επίθεση σε προηγούμενο. 
Αυτός ο τρόπος συλλογής και αξιοποίησης των πηγών μπορεί να συγκριθεί με τη 
μέθοδο του Samuel Stone στο έργο του Τα οστά του Αγίου Αυγουστίνου, Μια 
Μικροϊστορία, μόνο που εκείνος δε χρησιμοποιεί κάποιο δικαστικό αρχείο, αλλά μόνο 
μια μακρά σειρά εκδόσεων βιβλίων και άρθρων, για να φωτίσει μια αντιπαράθεση 
που διήρκεσε αιώνες.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί το σχόλιο του ίδιου του συγγραφέα για τις πηγές του και 
την αξία τους, καθώς και τη διαφορά της δικής του ιστορικής μελέτης από τις μελέτες 
προηγούμενων ιστορικών σχετικά με την υπόθεση. Γράφει «οι αμέτρητοι ιστορικοί 
της εποχής του Λουδοβίκου ΙΔ’, Γάλλοι και ξένοι, σπάνια αναφέρουν την υπόθεση. 
Πιο συγκεκριμένα, στις μέρες μας βρίσκει κανείς σε έργα της περιόδου αυτής 
σύντομες αναφορές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαδραματίστηκε αυτή η 
παράξενη υπόθεση. Ωστόσο μόνο η εξέταση των δικαστικών αρχείων, στα οποία ούτε 
ο ανώνυμος αρθρογράφος του περίφημου ημερολογίου ούτε ο Orly Terquem ούτε ο 
Heinrich Graetz ούτε ο Joseph Reinach είχαν πρόσβαση, μας δίνει τη δυνατότητα να 
δούμε τις κοινωνικές σχέσεις εκείνης της εποχής, να εικάσουμε τις διαμάχες και τα 
μίση που αναδύθηκαν, να μάθουμε για τις αξίες που κινητοποίησαν τις διάφορες 
ομάδες και να ανακαλύψουμε τις φαντασιώσεις που στοίχειωναν τους κατοίκους 
αυτής της μεθοριακής περιοχής».293 294

Αναμφίβολα, στο απόσπασμα αυτό ο P.Birnbaum προσδιορίζει, ακόμη, με 
σαφήνεια πως θα ακολουθήσει την μικροϊστορική προσέγγιση του αρχείου, καθώς 
θέτει τους στόχους της έρευνάς του, τα πεδία του ενδιαφέροντός του. Επιδιώκει αυτό 
που επισημαίνει ο Γιώργος Πλακωτός, ότι δηλαδή «με τη μικροϊστορική οπτική, 
μικραίνοντας την κλίμακα της ανάλυσης, μπορούμε να διακρίνουμε προοπτικές που 
μέχρι πρότινος περνούσαν απαρατήρητες και, το κυριότερο, σύμφωνα με τον Jacques 
Revel, να μελετήσουμε κοινωνικές και πολιτισμικές όψεις, όχι επενδεδυμένες με 
εγγενείς ιδιότητες, αλλά ως σύνολα που χαρακτηρίζονται από συνεχή αλλαγή και

293 ό.π, σ. 138-151
294 ό.π, σ.76
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προσαρμοστικότητα· με άλλα λόγια, να ανιχνεύσουμε τις πιθανές διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης».295

Εμπόδια και κίνδυνοι
«Εξαρχής το αρχείο παίζει με την αλήθεια όπως και με το πραγματικό. Επιπλέον, 

προκαλεί εντυπώσεις με την αμφιλεγόμενη θέση του, αφού, καθώς ξεσκεπάζεται ένα 
δράμα, ορθώνονται πρωταγωνιστές παγιδευμένοι, και τα λόγια τους, όταν 
μεταγραφούν, αποκρύπτουν περισσότερη ένταση παρά αλήθεια. Το ξεγλίστρημα, η 
ομολογία, το πείσμα και η απελπισία μπερδεύονται δίχως να ξεχωρίζουν και χωρίς να 
μπορούμε να φυλαχτούμε από την ένταση που προκαλεί αυτό το ξέσπασμα ζωής. 
Αυτό το τρέμουλο από το αρχείο, αν παρόλα τα πιθανά ψεύδη φέρει κάτι πραγματικό, 
προκαλεί τον στοχασμό»296, γράφει η Arlette Farge.

Ο ιστορικός καλείται, κι εδώ, να προβεί στον εντοπισμό των αντιφάσεων στα 
λεγόμενα των μαρτύρων, αλλά και στις ενέργειες των δικαστών, ώστε να αποσοβήσει 
μία ακόμη παγίδα που πιθανόν «του έστησε» το αρχείο · είναι η παγίδα της 
κατασκευασμένης εικόνας, η παραποίηση, η μεροληψία των δικαστών, οι σκόπιμες 
παραλείψεις και τα ψεύδη ορισμένων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Πλήθος 
τέτοιων στοιχείων επισημαίνει ο ιστορικός στο αρχείο, όπως α) καταθέσεις μαρτύρων 
για περιπτώσεις τελετουργικού φόνου οκτώ κι εννιά χρόνια παλαιότερες, άσχετες με 
το Λεβύ, β)καταθέσεις για ιστορίες που είχαν διαδοθεί ως φήμες και παρέμεναν 
αστήριχτες- βάση τους είχαν μόνο τους μύθους που κυκλοφορούσαν σε βάρος των 
Εβραίων, γ)καταθέσεις για την υπόθεση Λεβύ που όλο και διογκώνονταν με την 
προσθήκη νέων στοιχείων, αποκυημάτων της φαντασίας, δ)περιπλοκή της υπόθεσης 
Λεβύ με μία ακόμη υπόθεση βεβήλωσης των χριστιανικών ιερών, την υπόθεση 
Schwabe, που ενώ ως προς το χρόνο και το περιεχόμενό της δε σχετιζόταν με το 
Λεβύ, οι δικαστές επηρεάστηκαν από αυτή και συσχέτισαν τις δύο περιπτώσεις (να 
σημειωθεί ότι ο Schwabe ούτε που ρωτήθηκε στη φυλακή για την υπόθεση που τον 
κατηγορούσαν παρά μόνο μετά την θανάτωση του Λεβύ), ε)λαθεμένη μετάφραση των 
λόγων του Λεβύ από τους δύο μεταφραστές που ήταν Εβραίοι κι είχαν 
αλλαξοπιστήσει, μια μετάφραση παραποιημένη που τον ενοχοποιούσε και ήταν το 
βασικότερο τεκμήριο για την απόφαση των δικαστών, στ)η παράβλεψη των 
καταθέσεων υπέρ του Λεβύ και των ισχυρών αποδείξεων της αθωότητάς του, ακόμη 
παράβλεψη της επιμονής του ότι ήταν αθώος και κατά το βασανισμό του, και τέλος 
ζ)η παράβλεψη των διαταγμάτων του βασιλιά που προστάτευε τους Εβραίους.297 Το 
πόσο τυφλωμένοι από την προκατάληψη και το μίσος ήταν οι γείτονες του Λεβύ, 
αλλά και οι τοπικοί δικαστές, που δεν ήταν νομομαθείς, αλλά κάποιοι τοπικοί 
άρχοντες, αποκαλύπτει ο P.Birnbaum, όταν σημειώνει μία μία τις αντιφάσεις των 
λόγων και των έργων τους. Αυτές οι αντιφάσεις είναι κατά τον Matti Peltonen τα 
«ίχνη» του αρχείου, των οποίων η επισήμανση είναι η μικροϊστορική μέθοδος που

295 Γιώργος Πλακωτός, «Η Ιερά Εξέταση στη Βενετία: απόκλιση, συμμόρφωση και φύλο (16ος-17ος 
αιώνας)», Τα Ιστορικά, 24, 46, Ιούνιος 2007, σ.91
296 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, Νεφέλη, Αθήνα, 2004, σ.43-44
297 Pierre Birnbaum, A Tale o f Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ.56,64- 
5,98,109,112,114,117,120-22,129-30
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εισήγαγαν ο Ginzburg κι ο Levi και πίσω από αυτά κάτι μεγαλύτερο είναι 
κρυμμένο. Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο ‘εξιχνίασης της υπόθεσης’, ο Birnbaum 
λειτουργεί υπό μια έννοια και ο ίδιος «ως δικαστής». Ανασκευάζει την υπόθεση βήμα 
βήμα με σκοπό, όμως, που δε συγκλίνει με αυτόν του δικαστή. Κατά τον C.Ginzbug, 
«σκοπός του ιστορικού δεν είναι να αναπαραστήσει τις δίκες του παρελθόντος... 
αλλά να αναπλάσει τη σχέση ανάμεσα στις ζωές των ατόμων και των συνθηκών μέσα 
στις οποίες εκτυλίχθηκαν».298 299

Τέλος, ένα ακόμη εμπόδιο για τον ιστορικό, όπως και για τους προηγούμενους που 
αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία, είναι η ανεπάρκεια των πηγών. Ο ιστορικός δε 
διστάζει να γράψει στην περίπτωση αυτή: «δεν αναφέρεται.», «δεν ξέρουμε 
π ο λ λ ά .», «δε γνωρίζουμε.», «δεν ξέρουμε τι εννοούσε ο Λεβύ, όταν έ λ ε γ ε .», «το 
χειρόγραφο είναι σιωπηλό», «δε θα μάθουμε π ο τ έ .» 300 Ο ιστορικός σπεύδει να 
αναζητήσει άλλες πηγές με τις οποίες διασταυρώνει το αρχείο, ώστε να καλύψει το 
κενό, κι αν αυτό είναι αδύνατο, αφήνει το ερώτημα ανοιχτό για τον αναγνώστη.

ΙΙ.Θέματα αναζήτησης και σύζευξη μικροϊστορίας-μακροϊστορίας

Αποσπασματικότητα και σφαιρικότητα

Η Kathleen Blee ισχυρίζεται ότι με τη μέθοδο της μικροϊστορικής ανάλυσης οι 
κοινωνικές επιστήμες μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα και στο σύνολό της την 
ζωή. Μια αρχή της μικροϊστορικής ανάλυσης, ιδιαίτερα χρήσιμη να αντιληφθούμε 
ικανά το κοινωνικό πλαίσιο, είναι η ιδέα της ενότητας κάθε ατομικής περίπτωσης με 
το πλαίσιο που την περιβάλλει. Ο G.Levi παρατήρησε πως η παραμικρή πράξη, ας 
πούμε, η αγορά ενός καρβελιού ψωμί, μπορεί να επηρεάσει το ευρύτερο σύστημα, 
την παγκόσμια αγορά σιτηρών· δηλαδή τα σημεία του ευρύτερου πλαισίου (μακρο
επιπέδου) μπορούν να αναζητηθούν στα μικρότερα επίπεδα της κοινωνίας κι οι 
δυναμικές του κοινωνικού συνόλου μπορούν να αναγνωριστούν στις ιδιαίτερες 
περιπτώσεις. Μια δεύτερη αρχή της μικροϊστορικής έρευνας είναι ότι οι ιστορικοί 
στρέφουν την προσοχή τους μια στο επιμέρους και μια στο συνολικό πλαίσιο, 
παράλληλα στις μικρές λεπτομέρειες της κοινωνικής ζωής και στο όλο, στο μερικό 
και το γενικότερο, αλλά και μεταξύ των ιστορικών περιόδων. Έτσι αυξάνουν την ισχύ 
των ερμηνειών τους και μπορούν να αναλύσουν ιδιαίτερα σύνθετες κοινωνικές δομές

298 Matti Peltonen, Clues, margins, and monads: the micro-macro link in historical research, History 
and Theory, 40,σ.349
299 Carlo Ginzburg, Checking the evidence The Judge and the Historian, Critical Inquiry, 18, 1 
(Autumn,1991), σ.90 και John Arnold «The Historian as Inquisitor: The Ethics of Interrogating 
Subaltern Voices», Rethinking History, 2:3 (1998), σ. 379-386.
300 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  LouisXIV, σ.35,49,52,56,93,98 αντίστοιχα
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χωρίς να απομακρύνουν το βλέμμα τους από τις ατομικές περιπτώσεις και τη ζωή των 
ανθρώπων.301

Ακολουθώντας τις δυο αυτές αρχές της μικροϊστορίας, που τόσο εύστοχα η Blee 
παρατήρησε, ο P.Birnbaum εξετάζει το μερικό, αλλά και το ευρύτερο πολιτισμικό 
πλαίσιο με το οποίο αυτό συνδιαλέγεται. Μελετά το φαινόμενο του αντισημιτισμού 
και τα στερεότυπα που το ενισχύουν στους μετασχηματισμούς του στη «μακρά 
διάρκεια». Πιο συγκεκριμένα, εδώ το μερικό αφορά τη δίκη του Λεβύ, τις σχέσεις του 
με ομόθρησκους του, τους γείτονές του και τους πελάτες του. Ο ιστορικός αναζητά 
την αιτία της κατηγορίας εναντίον του και παρακολουθεί τους μύθους γύρω από τους 
Εβραίους να θεριεύουν, να γίνονται κύμα προκαταλήψεων που δεν κοπάζει ούτε με 
τη θανάτωση του κατηγορούμενου. Ο ιστορικός στρέφοντας την προσοχή του στον 
αντίκτυπο της ιστορίας του Λεβύ στους επόμενους δυο αιώνες και στη συνεξέταση κι 
άλλων δικαστικών υποθέσεων Εβραίων, στις οποίες εντοπίζει ομοιότητες, ανάγει την 
ατομική περίπτωση σε ένα επαναλαμβανόμενο ανά τους αιώνες γεγονός, που πηγάζει 
από τις προκαταλήψεις τις βαθιά ριζωμένες στη χριστιανική συλλογική μνήμη. Η 
γέννηση των μύθων κατά των Εβραίων, η διάδοση και διατήρησή τους, η διαιώνισή 
τους ως στερεότυπα, η έξαρση των προκαταλήψεων σε περιόδους πολιτικής 
αστάθειας, η πολυπλοκότητα και η μεταστροφή των κοινωνικών σχέσεων κι η 
περιθωριοποίηση των εβραϊκών κοινοτήτων είναι θέματα που καλύπτουν ένα ευρύ 
χρονικό άνυσμα της ιστορίας της Δύσης και ενδιαφέρουν τον ιστορικό. Πλάι σε αυτά 
θίγεται και το θέμα της φύσης της εξουσίας, της σύγκρουσης κεντρικών και τοπικών 
αρχών σε μια περιοχή μεθοριακή, καθώς και το θέμα της φύσης του δικαίου σε 
περιόδους πολιτικής αστάθειας.

Όλα αυτά τα τόσο πλατιά θέματα που με τη συνδρομή της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας καλείται να ερμηνεύσει ο ιστορικός, τα αναζητά σε ‘σπαράγματα’, σε 
ποικίλες πηγές «της ιστορίας που οι άνθρωποι δε γνώριζαν ότι γράφουν»302. Σε αυτές 
τις πηγές τις σκόρπιες σε δύο αιώνες τον οδηγεί «ως ο μίτος της Αριάδνης» «το 
όνομα»303, το όνομα ενός απλού Εβραίου οικογενειάρχη κι έμπορου, του Λεβύ.

Εβραίοι και περιθώριο
Το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων, η καθημερινότητα και οι ηθικές αξίες 

άπτονται του ενδιαφέροντος των ιστορικών της μικροϊστορίας. Παράδειγμα, ο E.L.R. 
Ladurie στο Μονταγιού εξετάζει την οικογένεια, το γάμο, την ανδρική και γυναικεία 
κοινωνικότητα, τις εφήμερες σχέσεις, τις εργασιακές σχέσεις, την ντροπή. Η 
N.Z.Davis στο έργο της Η Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ μέσα από την παράδοξη 
συμβίωση της Μπερτράντ με τον Αρνώ ντυ Τύλ φωτίζει τους οικογενειακούς

301 Kathleen Blee, The hidden Weight o f  the Past, στο J.Brooks, C.De Corse, J.Walton (επιμ) Small 
Worlds. Method, Meaning and Narrative in Microhistory, School for advanced Research Press, Santa 
Fe , New Mexico, 2008, σ.41
302 Carlo Ginzburg και Carlo Poni, The Name and the Game (επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples 
o f  Europe, Edward Muir, Guido Ruggiero, Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1991, σ.8
303ό.π, σ.5
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δεσμούς, τις υποχρεώσεις και τις κοινωνικές σχέσεις των χωρικών, «κοινωνικές και 
πολιτισμικές διαδικασίες βρίσκονται σε μόνιμη και στενή αλληλοδιαπλοκή»304.

Αυτήν την αλληλοδιαπλοκή κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών κι ο 
P.Birnbaum επιχειρεί να σκιαγραφήσει μέσα από τον κοινωνικό και πνευματικό 
κόσμο των Εβραίων, τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων τους και τη στάση της 
κοινωνίας απέναντί τους. Ο ιστορικός αντλεί μέσα από το αρχείο στοιχεία για το 
σεβασμό των Εβραίων στις θρησκευτικές τελετές, τους νόμους και τις παραδόσεις, τη 
σταθερή πίστη στις ηθικές αξίες της κοινότητάς τους, την αλληλεγγύη μεταξύ τους 
και την τιμιότητα τους. Για παράδειγμα ο Λεβύ μέσα από τη διαδικασία της δίκης 
προβάλλεται συνετός, ευσεβής, πειθαρχημένος με υψηλού επιπέδου μόρφωση. 
Ενεργός πολίτης στη μικρή κοινότητα, καλός οικογενειάρχης, με ακλόνητη πίστη και 
σταθερός στις αξίες του ως το τέλος του παρά τα φριχτά βασανιστήρια. Ο ιστορικός 
ανασύρει ακόμη τα στοιχεία εκείνα της εβραϊκής κουλτούρας που σηματοδότησαν 
την απομόνωσή τους, όπως ότι οι Εβραίοι φοιτούσαν σε εβραϊκό σχολείο και 
διδάσκονταν την εβραϊκή γλώσσα. Χρησιμοποιούσαν μια εβραιο-γερμανική εκδοχή 
της γραμμένη με εβραϊκούς χαρακτήρες. Αυτή η γλώσσα περιόριζε την επικοινωνία 
τους με τους γείτονες, αλλά και στη δίκη δημιούργησε προβλήματα η μετάφραση της. 
Ζούσαν ακόμη οι Εβραίοι απομονωμένοι σε χωριστή συνοικία. Ως προς τις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκλεισμένοι από άλλα επαγγέλματα, 
στράφηκαν κυρίως στο εμπόριο και τις χρηματοοικονομικές δοσοληψίες 
εξασφαλίζοντας μια εύπορη ζωή. 305 306 Το αρχείο της δίκης αποκαλύπτει μορφές 
οικονομικής εξάρτησης από τους Εβραίους, πχ χρέη, δάνεια, που ‘μολύνουν’ τις 
καταθέσεις των κατηγόρων του Λεβύ και των άλλων συγκατηγορούμενών του. 
Εξάλλου όλοι οι μάρτυρες εναντίον τους ανήκαν στη βάση της κοινωνικής ιεραρχίας 
και ήταν φτωχοί χειρώνακτες.

Ο ιστορικός παρουσιάζοντας την καθημερινή ζωή και την κουλτούρα των 
Εβραίων ερμηνεύει τη διαφοροποίησή τους από το υπόλοιπο σώμα της κοινωνίας και 
την αδυναμία ένταξής τους σε αυτό. Παρά τις συναναστροφές και την οικειότητά 
τους με τους γείτονες, ήταν διαφορετικοί. Θεωρούνταν ανταγωνιστική και 
αντιτιθέμενη ομάδα θρησκευτικά, πολιτισμικά και επαγγελματικά.307 Οι συντεχνίες 
τους αντιμετώπιζαν με εμφανή εχθρότητα, ο πληθυσμός και οι τοπικές αρχές της 
Μετς με μίσος και στο πλαίσιο της καθολικής μεταρρύθμισης η μισαλλοδοξία 
απέναντι τους αυξήθηκε. Στην Μετς ο μόνος λόγος που κατόρθωσαν οι Εβραίοι να 
στεριώσουν ήταν η προστασία του βασιλιά της Γαλλίας, που κι αυτόν οι κάτοικοι της 
Μετς έβλεπαν ως εχθρικό και ξένο. Το εχθρικό αυτό πλαίσιο θυμίζει μια άλλη 
μικροϊστορία, το Jews, the Local Church, the “Prince ” and the People: Two Late

304 Κώστας Γαγανάκης, «Η Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ ή η επιστροφή στην αφήγηση» (Επίμετρο) 
στο βιβλίο της Natalie Z.Davis, Η  Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, Harvard University Press, 1983 (μτφ. 
Π. Ματάλας, εκδ. Νεφέλη 2000), σ.182
305 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ.46-51
306 ό.π, σ.40-43
307 ό.π, σ.30-4, 96-7, 124-5
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Fifteenth-Century Episodes Involving the Destruction o f Sacred Images308 του 
Michele Luzzati, όπου ή λαϊκή αντίδραση στη Mantua της Ιταλίας ήταν έντονη και 
βίαιη στην ενέργεια του Εβραίου Daniele di Leone da Norsa να αφαιρέσει μια 
αγιογραφία από τον εξωτερικό τοίχο οικίας που αγόρασε με την άδεια μάλιστα του 
επισκόπου. Χρειάστηκε εκεί η επέμβαση του τοπικού άρχοντα για τον κατευνασμό 
των εξαγριωμένων.

Πώς, τελικά, ‘λειτουργεί’ το περιθωριακό στοιχείο που τόσο εμφατικά 
επισημαίνει το αρχείο; Τι μπορεί να συμπεράνει ο ιστορικός με βάση το αρχείο; Εδώ 
θα λέγαμε ο ιστορικός παρακολουθεί τους μηχανισμούς και την πορεία της 
περιθωριοποίησης των Εβραίων, καθώς και τα μέσα με τα οποία αυτοί ανθίστανται, 
τις στρατηγικές επιβίωσής τους. Παράλληλα, ο ιστορικός, μέσα από το περιθωριακό, 
πληροφορείται και για το αξιακό σύστημα της κοινωνίας, που τους αντιμετωπίζει ως 
απειλή. Η Ρίκα Μπενβενίστε παρατηρεί: «Ο περιθωριακός είναι λειτουργικός για το 
σύστημα: ενσαρκώνει τον κίνδυνο που απειλεί τις βασικές ηθικές αξίες μιας 
κοινωνίας και μ' αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία μιας συμφωνίας ως προς 
ένα πρότυπο, έτσι όπως οι πόρνες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πορτραίτου 
ιδανικής συζύγου. Ο περιθωριακός είναι, λοιπόν, ο καθρέφτης των αρχών, των αξιών, 
των φόβων μιας κοινωνίας που μεταφράζονται στις μεθόδους καταστολής και 
τιμωρίας που επιλέγει η εξουσία. Παράλληλα, δίνει αφορμή στη γέννηση μιας 
ιδεολογικής επιβεβαίωσης στο όνομα ακριβώς κάποιων ηθικο-κοινωνικών άξιων.»309

Συνοψίζοντας, ο P.Birnbaum, αξιοποιώντας τα εργαλεία της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας, επιτυγχάνει να ξεδιπλώσει το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων 
μεταξύ Εβραίων και κατοίκων της Μετς, φωτίζοντας παράλληλα το αξιακό, 
πολιτισμικό και διανοητικό υπόβαθρο της κοινωνίας (το τελευταίο αναλύεται στην 
επόμενη υποενότητα). Στο σημείο αυτό έχουμε ταύτιση του ιστορικού με τον ήρωα 
της ιστορίας του, όταν γράφει: «Ο Ραφαήλ Λεβύ έδωσε τη δική του κοινωνιολογική 
ερμηνεία για τη φοβερή κατηγορία εναντίον του, ότι δηλαδή η μόνιμα μειονοτική 
θέση των Εβραίων στο μέσον ενός εχθρικού πληθυσμού τους έκανε τους τέλειους 
αποδιοπομπαίους τράγους. Τονίζει ένα σπουδαίο σημείο: τον κρίσιμο ρόλο 
συνηθισμένων ανθρώπων στη δραματοποίηση της κατηγορίας. Ήταν ο όχλος που 
διέσπειρε φήμες, ο όχλος που χτυπούσε τους Εβραίους, γιατί τους ζήλευε ή τους 
φοβόταν. Κι ήταν ο όχλος που ξέσπασε στη βία. Ο Ραφαήλ το γνώριζε αυτό και 
κατηγορούσε περισσότερο τους γείτονές του παρά τους δικαστές, που θεωρούσε ότι 
εκτελούσαν το καθήκον τους κάτω από τη συνεχή πίεση του απειλητικού όχλου... Ο 
Ραφαήλ βαθιά μέσα του γνώριζε τον παραδοσιακό ανταγωνισμό που τόσοι Εβραίοι 
είχαν βιώσει σε διάφορες περιοχές και τόπους».310

Ο P.Birnbaum επιτυγχάνει να ξεδιπλώσει όχι μόνο το πλέγμα των κοινωνικών 
σχέσεων, αλλά και τα συναισθήματα του Ραφαήλ Λεβύ. Καθώς αποκαλύπτει πώς ο

308 Michele Luzzati, ‘Jews, the Local Church, the “Prince” and the People: Two Late Fifteenth-Century 
Episodes Involving the Destruction o f Sacred Images’ στο Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), 
Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1991, 
σ.101-118
309 Ρίκα Μπενβενίστε, "Δίκαιο, δικαστικά αρχεία και κοινωνική ιστορία", Μνήμων, 11 (1987),σ.213-4
310 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  LouisXIV, σ.96
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ίδιος ο Λεβύ έβλεπε τη δεινή του κατάσταση και μέσα από τη μαρτυρία του 
περιγράφει τη δική του ‘βιωμένη εμπειρία’ , ο ιστορικός φέρνει στην επιφάνεια τα 
συναισθήματα εκείνου, συναισθήματα που όμως δεν είναι μόνο προσωπικά, αλλά 
συναισθήματα που είχαν βιώσει τόσοι Εβραίοι σε διάφορους τόπους κι εποχές.. Κατά 
τον Richard Shusterman οι ιστορικοί απέφευγαν στο παρελθόν να μελετήσουν 
τη„βιωμένη εμπειρία’, για τρεις λόγους: τον προσωπικό-ιδιωτικό χαρακτήρα της 
εμπειρίας, την αντίστασή της στη διατύπωση ορισμών και κατηγοριοποιήσεων και 
την πεποίθηση ότι είναι στενά συνδεδεμένη με τα συναισθήματα. Η μικροϊστορία 
όμως στρέφει το βλέμμα της στη βιωμένη εμπειρία’ και τα συναισθήματα των 
ανθρώπων, που όμως ούτε παραμένουν αυστηρά προσωπικά ούτε αντιστέκονται στην 
διατύπωση αναλυτικών ορισμών και κατηγοριοποιήσεων. Ο Arthur Imhof 
συγκεκριμένα γράφει για φόβους που και είναι γενικευμένοι και ορίζονται σε 
κατηγορίες, όπως ο φόβος του πολέμου, των λιμών, ο πανικός της πανώλης, η αγωνία 
στην προέλαση ενός εχθρού. Μήπως δεν ήταν γενικευμένος κι ο φόβος των 
Εβραίων που διώκονταν ή ο φόβος απέναντι στο δαιμονισμό και τη μαγεία που ο 
J.Watt παρουσίασε στο The Scourge o f Demons ή ο λαϊκός θρησκευτικός 
ενθουσιασμός για τα οστά του Αγίου Αυγουστίνου στο St. Augustine’s Bones του 
H.S.Stone;

Γ ραπτός και προφορικός λόγος
Η μελέτη της προφορικής παράδοσης, αλλά και της έντυπης πνευματικής 

παραγωγής είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μικροϊστορικής έρευνας, γιατί 
αποκαλύπτει το πολιτισμικό σύμπαν των ανθρώπων μιας εποχής. Για παράδειγμα, ο 
Ginzburg γράφει για την περίπτωση του Μενόκκιο ότι «είναι περίπλοκη, τόσο γιατί 
περιλαμβάνει τη μεσολάβηση της έντυπης σελίδας όσο και γιατί προϋποθέτει το 
θρυμματισμό ενός μεγάλου μέρους της παραδοσιακής θρησκείας κάτω από τα 
χτυπήματα των ριζοσπαστικότερων τάσεων της Μεταρρύθμισης»311 312 313 314 315. Η παραδοσιακή 
θρησκεία στην οποία αναφέρεται είναι «μια αγροτική θρησκεία, βαθιά ριζωμένη στις 
αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, που δεν αρέσκονταν στα δόγματα και τις τελετές, 
δεμένη με τους ρυθμούς της φύσης» .

Στη μικροϊστορία του P.Birnbaum, επισταμένως εξετάζεται προφορική και γραπτή 
παράδοση. Ο μύθος, δημιούργημα του προφορικού λόγου, είναι η αφετηρία των 
κατηγοριών του Λεβύ και αρχή πολλών κακών για τους Εβραίους. Ο ιστορικός 
επιμένει ιδιαίτερα στη γέννηση των μύθων σχετικά με τους Εβραίους, τις αιτίες 
διάδοσής τους, την εξέλιξή τους και τη μεταμόρφωσή τους σε προκαταλήψεις, συχνά

311 Carlo Ginzburg και Carlo Poni, ‘The Name and the Game’, στο Edward Muir, Guido Ruggiero 
(επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe (Baltimore, The Johns Hopkins University Press 
1991) ), σ.8
312 Richard Shusterman,. Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinkig Art, Blackwell, Oxford and 
Cambridge, 1992, σ.27-29
313 Arthur E.Imhof, Lost Worlds: How Our European Ancestors Coped with Everyday Life and Why It 
Is So Hard Today, The University Press of Virginia1996, σ.71-2
314Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κώστας 
Κουρεμένος (Αθήνα, 1994), σ.214
315 ό.π, σ.213
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με την επικουρία του γραπτού λόγου και της τέχνης. Ο P.Birnbaum, θεωρώ, επιλέγει 
να παρουσιάσει τη «μετουσίωση» του μύθου μέσα από ένα τρίπτυχο, «τη 
μετουσίωση» του α)στον προφορικό και γραπτό δικαστικό λόγο, έπειτα β)στο γραπτό 
δημόσιο λόγο μιας κοινωνικής αντιπαράθεσης και τέλος γ)στον πολιτικό και 
εθνικιστικό λόγο μιας εποχής. Αυτή η μετουσίωση αποδεικνύει και τη δυναμική του 
μύθου.

Αναλυτικότερα, ο ιστορικός ανάγει τη γέννηση του μύθου στο 12-13ο αι στην 
Καθολική Δύση. Ο χριστιανικός μεσαιωνικός αντισημιτισμός χτίστηκε γύρω από 
τρεις συναφείς μύθους: α)οι Εβραίοι σταύρωναν αγόρια χριστιανών για να χλευάσουν 
τη σταύρωση του Χριστού, β)απήγαγαν και σκότωναν αγόρια Χριστιανών για να 
χρησιμοποιήσουν το αίμα τους σε τελετές και γ)βεβήλωναν την όστια, που 
μετουσιωνόταν στο σώμα του Χριστού, για να τον σκοτώσουν και πάλι. Ο ιστορικός 
επιστρατεύοντας ερμηνείες σύγχρονων ιστορικών (Gavin Langmuir, Joshua 
Trachtenberg, Jacob Juval) αποδίδει τους μύθους των αιματηρών αυτών εβραϊκών 
τελετών σε προγενέστερο μύθο ότι οι Εβραίοι δεν φτιάχνουν πριν το Πάσχα άζυμο 
ψωμί χωρίς χριστιανικό αίμα. Παρά τις άφθονες αποδείξεις στη διατροφή και τα 
έθιμα των Εβραίων ότι δεν τρώνε αίμα, πέρασε σε αμέτρητες τελετές, προφορικές 
ιστορίες, σε γραπτά του Θωμά Ακινάτη και του Αυγουστίνου, σε θεατρικά έργα, 
ζωγραφιές μεγάλων ζωγράφων σε εκκλησίες η αντίληψη ότι διψούν για αίμα και το 
χριστιανικό Πάσχα ταυτίστηκε με το ιουδαϊκό. Ο ιστορικός καταγράφει όλες τις 
περιπτώσεις κατηγορίας των Εβραίων για τελετουργικό φόνο-στις διάφορες εκδοχές 
του- και βασανισμού τους σε Γαλλία, Αγγλία και Γερμανόφωνες περιοχές από το 12ο 
ως το 16ο αι και επισημαίνει τη βαθύτερη σημασία τους. Ο θάνατος των Εβραίων 
συμβόλιζε τη νίκη της Χριστιανικής κοινότητας έναντι της εβραϊκής και του 
αυτοκράτορα που πάντα τους προστάτευε. Οι Εβραίοι μέσα από τις κατηγορίες για 
αιματηρές τελετές ταυτίζονται με τους μάγους και περιθωριοποιούνται. Ακόμη κι 
όταν οι μάγισσες εξαφανίστηκαν από τη λαϊκή φαντασία το 17ο αι, δεν εξαλείφονται 
οι παραδοσιακοί φόβοι απέναντι στους Εβραίους· θεωρούνται οι άσπονδοι εχθροί της 
Χριστιανοσύνης. Όλες αυτές οι ιστορίες ήταν ζωντανές ως το 18ο αι, άρα οι κάτοικοι 
της Μετς τις γνώριζαν, όταν κατηγορήθηκε ο Λεβύ.316

Κι ενώ η επιστημονική έκρηξη, ο ορθολογισμός και ο εμπειρισμός θεμελιωνόταν 
στη Γαλλία το 17ο αι, στη Μετς στηνόταν πάλι «το θέατρο του θανάτου» 
αντικαθιστώντας τις παλιές δίκες των μαγισσών. Τον ιστορικό ενδιαφέρει η 
συνύφανση των υπαρχόντων μύθων σε ένα δριμύ κατηγορητήριο. Οι καταθέσεις των 
μαρτύρων κατά του Λεβύ βρίθουν από λεπτομέρειες που τον εμπλέκουν σε μαύρη 
μαγεία και κατάρες-ξόρκια. Διάφορες εκδοχές του μύθου καταγράφονται στο αρχείο 
που αφορούν και υποθέσεις άσχετες ή φήμες. Με τους φόβους για μαγεία 
εμπλέκονται και τα συναισθήματα φθόνου και μίσους που γεννούν οι οικονομικές ή 
επαγγελματικές εξαρτήσεις(κάποιοι κατήγοροι χρωστούσαν στους κατηγορούμενους) 
ή η επαγγελματική πρόοδος και η ευρωστία (οι Εβραίοι αποκλεισμένοι από άλλα 
επαγγέλματα, ασχολούνταν με το εμπόριο και ήταν εύποροι). Προκαταλήψεις 
ανασύρονται κατά τη δίκη, προγονικές και βαθιά ριζωμένες στη χριστιανική

316 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ.4-14 και 27-8
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συλλογική μνήμη, για τη σχέση των Εβραίων με το χρήμα, ότι δηλ. εξαπατούσαν 
τους Χριστιανούς ή τους εξαγόραζαν, ώστε να μην πουν την αλήθεια. Έτσι οι 
προαιώνιοι μύθοι γίνονται βαρύτατες κατηγορίες, μετουσιώνονται σε δικαστικό λόγο, 
κι έχουν τόση δύναμη, ώστε πείθουν τους δικαστές να καταδικάσουν το Λεβύ.317

Σύντομα οι προκαταλήψεις «εισχωρούν» την εποχή της δίκης στο δημόσιο γραπτό 
λόγο της κοινωνίας του Παρισιού. Τον ιστορικό ενδιαφέρει η εξάπλωση των μύθων- 
προκαταλήψεων και η επίδρασή τους στο γραπτό λόγο, αλλά και το αντίστροφο, η 
επίδραση του γραπτού λόγου στον προφορικό και στη διαιώνιση των 
προκαταλήψεων, κάτι που ενδιέφερε και τους Stone και Watt που τα έργα τους ήδη 
σχολιάστηκαν στην παρούσα εργασία. Εδώ ο ιστορικός μελετά την πολεμική που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στον Γάλλο ιστορικό και πολιτικό κριτικό Abraam Amelot de 
la Houssaye και τον μελετητή της εβραϊκής γραμματείας Richard Simon. Διαπιστώνει 
ότι περισσότερο φως ρίχνεται στην υπόθεση αργότερα, όταν το αίσθημα μίσους κατά 
των Εβραίων αναζωπυρώνεται με την υπόθεση Alfred Dreyfus (1894), που συνέπεσε 
με μια δικαστική υπόθεση τελετουργικού φόνου στην Πόλνα της Αυστροουγγαρίας 
(1899). Ο ιστορικός ερευνά όλα όσα γράφτηκαν και την περίοδο αυτή. Ο Εβραϊκός 
τύπος, L ’Univers Israelites, Revue es etudes juives και Archives Israelites, ο Isidore 
Loeb, ο Herman Strack, ο Heinrich Graetz, ο Joseph Reinach κι ο Edouard Drumont 
πρωταγωνιστές της πνευματικής και κοινωνικής διαμάχης το 19ο αι δίνουν διάσταση 
στο θέμα. Οι μύθοι έχουν μετουσιωθεί με το γραπτό λόγο σε κοινωνικό πρόβλημα. Οι 
Εβραίοι αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία που εκσυγχρονίζεται και οι παραδόσεις 
της απειλούνται. Η ήττα της Γαλλίας στο Γαλλο-Πρωσικό πόλεμο και η απώλεια της 
Αλσατίας και μέρους της Λωρραίνης γεννούν την ξενοφοβία και τον φανατισμό. Βία 
και ταραχές ξεσπούν κατά των Εβραίων. Η διαμάχη αποκτά διαστάσεις εθνικές- 
πολιτικές. Αντισημιτικά πλήθη συγκεντρώνονται στις πόλεις, εθνικιστικές, 
αντισημιτικές οργανώσεις κυριαρχούν στη δημόσια αρένα. Όλον αυτόν τον 
αντισημιτικό πυρετό318 τον παρακολουθεί στενά ο ιστορικός μέσα από τη μελέτη της 
αρθρογραφίας και των εκδόσεων που κυκλοφόρησαν το τέλος 19ου-αρχές 20ου αι και 
διαπιστώνει πως, παρά την αθωωτική απόφαση για τον Dreyfus, οι υποθέσεις Λεβύ 
και Dreyfus εξακολουθούν ως σήμερα να χρησιμοποιούνται ως η πρόφαση για 
αντισημιτικές εκδηλώσεις και συμπεριφορές.319

Συνοψίζοντας, ο ιστορικός επιδιώκει την εξέτασή του αντιεβραϊσμου- 
αντισημιτισμού ως πολιτισμικό φαινόμενο, αναζητώντας από τη μια τις προφορικές 
παραδόσεις και τις προκαταλήψεις εις βάρος των Εβραίων και το βαθμό της 
διάδοσής τους κι από την άλλη τα γραπτά κείμενα που κυκλοφόρησαν από το 17ο ως 
τις αρχές του 20ου αι και την επιρροή τους στη σκέψη και τα συναισθήματα των 
ανθρώπων, τόσο του απλού λαού όσο και των κυρίαρχων τάξεων. Μέσα από τη 
συνεξέταση των δύο μορφών λόγου, ο ιστορικός εύγλωττα προβάλλει πόσο 
προφορικός και γραπτός λόγος συνδέονται με σχέση αμφίδρομη, σχέση 
αλληλεπίδρασης.

317 ό.π, σ.37-45, 60-6
318 ό.π, σ.136-51
319 ό.π, σ.152
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Υπάλληλες και κυρίαρχες τάξεις
Πασιφανής σχέση αλληλεπίδρασης υπάρχει και μεταξύ υπάλληλων και κυρίαρχων 

τάξεων, ένα ακόμη θέμα στο οποίο επιμένει ο P.Birnbaum (Ως ένα βαθμό 
αποδεικνύεται, βέβαια, αυτή από τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου που 
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη υποενότητα.) Το ζήτημα για τον ιστορικό είναι να 
καταδείξει το βαθμό αυτής της αλληλεπίδρασης και να την αιτιολογήσει, όπως 
φανερώνει η απορία του, που συχνά επαναλαμβάνεται, πώς την εποχή του 
εκσυγχρονισμού και της επιστημονικής προόδου αναβίωσαν με την υπόθεση Λεβύ -κι 
αργότερα με την υπόθεση Dreyfus- μεσαιωνικές αντιλήψεις.320 * Κι αν δεχτούμε ότι οι 
μεσαιωνικές αντιλήψεις περί μαγείας και τελετουργικών φόνων στα υπάλληλα 
στρώματα δεν έπαψαν να κυκλοφορούν, γιατί βρήκαν τόση απήχηση στον κύκλο των 
δικαστών στη Μετς, σε κάποιους λόγιους κύκλους στο Παρίσι το 17ο αι και αργότερα 
με την δίκη Dreyfus σε ολόκληρη τη Γ αλλία; Ο ιστορικός δίνει διττή απάντηση.

Από την εισαγωγή της ιστορίας του, αφενός, σπεύδει να τονίσει πως το Παρίσι 
γίνεται το κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών την εποχή του Λουδοβίκου ΙΔ'. Το 
1669, το έτος της δίκης του Λεβύ, εκδίδονται έργα του Ρακίνα, του Μολιέρου , του 
La Fontaine κ.ά., ιδρύεται η Ακαδημία των Επιστημών από θετικούς επιστήμονες, 
εγκαινιάζεται η πρώτη όπερα στο Παρίσι. Οι ελίτ επιδίδονται σε έργα τέχνης και 
πολιτισμού. Η έκρηξη των επιστημών έβαλε τέλος στις αντιλήψεις γύρω από τη 
μαγεία, όχι όμως και στις κατηγορίες κατά των Εβραίων. Παραδοσιακοί φόβοι που 
αναμίγνυαν τους Εβραίους ήρθαν πάλι στο προσκήνιο. Ιδιαίτερα στη Μετς, όπου 
είχαν χτιστεί πολλοί ναοί και μονές και οι ιερείς συγκέντρωναν τα πλήθη στις 
εκκλησίες, Προτεστάντες και Εβραίοι ένιωθαν ύποπτοι και απορριπτέοι . Μέσα σε 
αυτό το κλίμα που είχε διαμορφωθεί θρησκευτικού ζήλου ή φανατισμού, οι δικαστές 
που δεν ήταν ειδικοί, νομομαθείς, αλλά πλούσιοι άρχοντες του τόπου, δεν έλαβαν 
υπόψη ούτε τις καταθέσεις υπέρ του Λεβύ ούτε τις αποδείξεις της αθωότητάς του, 
αλλά στηρίχτηκαν στις αντιφατικές μαρτυρίες των κατηγόρων του. Το παιχνίδι ήταν 
εκ προοιμίου χαμένο για τον Λεβύ, που ταυτίστηκε με τον Ηρώδη ή τους Εβραίους 
που σταύρωσαν το Χριστό.

Ο ιστορικός αναζητά ερμηνεία και προς μία ακόμη κατεύθυνση. Οι τοπικές 
διενέξεις μπορούσαν να λάβουν διαστάσεις σε περιοχές που υπήρχε πολιτική 
αστάθεια ή περιοχές που τις διεκδικούσαν αντίπαλες χώρες. Τη Λωρραίνη ταλάνιζε ο 
πόλεμος Πρώσων, Γάλλων, κάποτε και Ισπανών, για την κυριαρχία στην περιοχή. Η 
εξουσία ήταν το μήλο της έριδος ανάμεσα στο δούκα της, το Γάλλο βασιλιά και τον 
Πρώσο αυτοκράτορα. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η τοπική εξουσία ερχόταν 
σε σύγκρουση με την κεντρική εξουσία, που την προσομοίαζαν με την ξένη επιβολή. 
Η δίκη του Λεβύ έδωσε την ευκαιρία στους τοπικούς άρχοντες να μην υπακούσουν 
στις εντολές του Γάλλου βασιλιά, υπό την πίεση του λαού και των συντεχνιών. 
Γνώριζαν πολύ καλά πως οι Εβραίοι έχαιραν της βασιλικής προστασίας. Χρειάστηκε

320 ό.π, σ.17, 142, 154
321 ό.π, σ.16-7, 26-28
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πολλές φορές οι Εβραίοι της Μετς να στείλουν αντιπροσώπους τους στους 
βασιλικούς αξιωματούχους και ο βασιλιάς να επέμβει επανειλημμένα, για να 
εισακουστούν τα αιτήματα των Εβραίων να μη θανατωθούν οι συγκατηγορούμενοι 
του Λεβύ. Έτσι όμως οι τοπικοί άρχοντες κρατούσαν τους Εβραίους υπό το συνεχή 
φόβο πιθανών διώξεών τους από τη Λωρραίνη.

Όσο για την περίοδο της υπόθεσης Dreyfus, ο ιστορικός ερευνώντας το ευρύτερο 
πολιτικό πλαίσιο διαπιστώνει ότι αυτή συνέπεσε με την περίοδο έντονων 
εθνικιστικών ταραχών στην κεντρική Ευρώπη. Παρατηρεί πως η ελίτ στη Γαλλία δεν 
έχει μόνο μια φωνή. Ο Joseph Reinach κι ο Edouard Drumont, πολιτικοί αντίπαλοι 
συσπειρώνουν γύρω τους ανθρώπους των γραμμάτων, της πολιτικής και του τύπου. Ο 
αντισημιτικός πυρετός στα ύψη μέσα από όσα γράφονται και τα πλήθη που βίαια 
διαδηλώνουν στις πόλεις. Οι Εβραίοι άλλη μια φορά αντιμετωπίζονται ως ξένοι, μια 
μεγάλη απειλή. Τα γραπτά ανατροφοδοτούν τις λαϊκές προκαταλήψεις. Όταν η 
Γαλλική Δημοκρατία αναγνώρισε την αθωότητα του Dreyfus, η ιστορία του Λεβύ 
ξαναπέρασε στη λήθη. Ο ιστορικός παρουσιάζοντας όλη αυτήν την ανακύκλωση των 
ιδεών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κίνηση των ιδεών, εδώ των προκαταλήψεων, 
είναι αρχικά από τα κάτω προς τα πάνω. Όταν η κίνηση αντιστρέφεται από το πάνω 
προς τα κάτω κρύβει κάποιες σκοπιμότητες: τον έλεγχο των υπαλλήλων και την 
προσπάθεια διατήρησης της ηγεμονίας των κυρίαρχων τάξεων.

Στο σημείο αυτό θυμόμαστε ό,τι παρατήρησε ο C.Ginzburg: «Η περίπτωση αυτή 
ξαναθέτει δυναμικά ένα πρόβλημα, του οποίου μόνο τώρα αρχίζουμε να διαβλέπουμε 
τη σημασία: το πρόβλημα των λαϊκών ριζών μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής υψηλής 
κουλτούρας, μεσαιωνικής και μεταμεσαιωνικής... μια εποχή που τη χαρακτήριζε η 
παρουσία γόνιμων, υπόγειων και αμφίδρομων ανταλλαγών, ανάμεσα στην υψηλή και 
τη λαϊκή κουλτούρα. Τότε εμφανίστηκε με δραματικό τρόπο στις κυρίαρχες τάξεις 
η ανάγκη να ξανακερδίσουν και ιδεολογικά τις λαϊκές μάζες, που απειλούσαν να 
ξεφύγουν από οποιαδήποτε μορφή ελέγχου εκ των ά ν ω . Στην τάση αυτή 
αντιστοιχούσε, στο επίπεδο της καταστολής, η εντατικοποίηση των δικών ενάντια 
στις μάγισσες και ο αυστηρός έλεγχος των περιθωριακών ομάδων, όπως οι αλήτες και

, 323οι τσιγγάνοι».

Εξουσία και σύγκρουση
Ο ιστορικός που γράφει μικροϊστορία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άτομο, το δρών 

υποκείμενο, είτε το ασήμαντο είτε το σπουδαίο. Καλείται όμως να ξεδιπλώσει τη ζωή 
του, στηριγμένος όχι μόνο στην μαρτυρία του και τον τρόπο που εκείνος έβλεπε την 
κατάστασή του, αλλά και σε άλλες πηγές, ώστε να αναπαραστήσει σφαιρικότερα την 
πραγματικότητα. Κατά τον S.G.Magnusson «στην μικροϊστορία το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στη μελέτη των ατόμων-είτε διάσημων είτε άσημων- όχι για την ιστορική 
τους σημασία, αλλά ως το υλικό που θα δώσει σχήμα στις ιδέες μας γύρω από την 
ιστορία. Η παρατήρηση εδώ είναι ότι τα άτομα δεν γράφουν ιστορία, οι μελετητές 322 323

322 ό.π, σ.32-3, 123
323Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ.235-6
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γράφουν. Τα άτομα μπορούν να επηρεάσουν, αυτή τη διαδικασία, αλλά μόνο
, 324εμμεσα».

Παρόμοια κι ο P.Birnbaum μελετά τη δίκη του Λεβύ, αλλά δε στηρίζεται μόνο στη 
δική του μαρτυρία και τον τρόπο που εκείνος αντιλαμβανόταν την κατάστασή του. 
Εκείνος αρχικά ενιωθε ότι εύκολα θα αποδείκνυε την αθωότητά του με τα τεκμήρια 
που διεθετε κι αργότερα απογοητεύτηκε, γιατί αντιλαμβανόταν την μεροληψία των 
δικαστών, αγνοούσε όμως την αιτιολογία της, όπως αγνοούσε και τη δράση των 
άλλων Εβραίων που απευθύνθηκαν στο Δούκα και τους αξιωματούχους του βασιλιά. 
Αγνοούσε την ανάμιξη της κεντρικής εξουσίας στην υπόθεσή του κι ενιωθε 
εγκαταλειμμενος.

Ο ιστορικός όμως ως παντογνώστης αφηγητής αποκαλύπτει μεσα από τις πηγες 
(βασιλικές επιστολες και διατάγματα) όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης Λεβύ και των 
συγκατηγορουμενων του, αλλά και τη στάση της κεντρικής εξουσίας γενικότερα 
απεναντι στους Εβραίους πολύ πριν το 17ο αι. Οι Εβραίοι εκδιώκονται από το 
αγγλικό και γαλλικό βασίλειο τον 13ο και 14ο αιώνα αντίστοιχα. Το 16ο και 17ο αι οι 
Εβραίοι όμως παρά τις αντιδράσεις των λαϊκών στρωμάτων εχαιραν της βασιλικής 
προστασίας είτε στην Αγγλία είτε στη Βαυαρία είτε στη Γαλλία. Ο ιστορικός 
αναφερει τα ονόματα αυτοκρατόρων και παπών που με διατάγματα απαγόρευαν την 
καταδίκη των Εβραίων χωρίς τη συναίνεσή τους.324 325 326 327 Η κατηγορία του Λεβύ επεσε 
πάνω σε μια ατυχή συγκυρία για τον ίδιο. Η Λωρραίνη τα χρόνια πριν τη δίκη είχε 
γίνει πεδίο μαχών και βιαιοπραγιών. Ήταν περιοχή διεκδικούμενη από την 
αυτοκρατορία των Αψβούργων και το Γαλλικό βασίλειο, ενώ ο Δούκας της 
Λωρραίνης πάσχιζε να διατηρήσει την ανεξαρτησία. Οι τοπικες αρχες λοιπόν μεσα σε 
αυτό το σκηνικό πάλευαν να διατηρήσουν προνόμια και εξουσίες και «η τραγική τύχη 
του Λεβύ καθορίστηκε από τους συγκρουόμενους νόμους των αντίπαλων

327δυνάμεων».
Ο ιστορικός λοιπόν επιδιώκει να ανιχνεύσει τη θεση και τη μοίρα του απλού 

ανθρώπου στο παιχνίδι της σύγκρουσης των εξουσιών. Συμπεραίνει ότι ο Λεβύ ήταν 
η παράπλευρη απώλεια κατά την σύγκρουση συμφερόντων σε εθνικό και πολιτικό 
επίπεδο. Ακόμη ερευνά την εξελιξη αυτής της σύγκρουσης και διαπιστώνει ότι η 
βασιλική επεμβαση δεν εμπόδισε τετοιες κατηγορίες εναντίον των Εβραίων τα 
επόμενα χρόνια στη Λωρραίνη, προλάμβανε όμως και περιόριζε τον αντίκτυπό τους. 
Το μοναρχικό κράτος τελικά δε μπόρεσε να αλλάξει τις συνήθειες και τις 
προκαταλήψεις για τελετουργικούς φόνους των Εβραίων εις βάρος των Χριστιανών, 
αντιλήψεις βαθιά ριζωμενες στα μύχια της χριστιανικής συνείδησης.328

324 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, by 
Routledge, London and New York, 2013, σ.154
325 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ.123-134
326 ό.π, σ.6-8
327 ό.π, σ.18-22, 33, 125-6
328 ό.π, σ.135
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Η φύση του δικαίου
Έχει γίνει ήδη αντιληπτό από την εξέταση των παραπάνω επιμέρους ενοτήτων ότι 

P.Birnbaum δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της λειτουργίας του δικαστικού 
συστήματος το 17ο αιώνα, όχι μόνο γιατί έχει μπροστά του ένα δικαστικό αρχείο και 
μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τις δικαστικές διαδικασίες, αλλά γιατί συμβαίνει 
κάτι πιο πολύπλοκο.

Το δικαστήριο παρουσιάζεται ως τόπος ανάδειξης των κοινωνικών συγκρούσεων, 
των εχθρικών κοινωνικών σχέσεων, τόπος εκδήλωσης των τοπικών διενέξεων, 
έκφρασης των κουτσομπολιών και των φημών, αποκάλυψης των αντιλήψεων, των 
αξιών, των προτύπων συμπεριφοράς κατά την κοινή γνώμη και των προκαταλήψεων 
απέναντι σε ό,τι θεωρείται περιθωριακό. Αυτά αποδεικνύει το αρχείο με τις αβάσιμες 
κατηγορίες, τις φανταστικές ιστορίες των μαρτύρων, τις γεμάτες αντιφάσεις, και την 
αποδοχή, από την πλευρά των δικαστών, καταθέσεων άσχετων με την υπόθεση, που 
όμως δημιουργούσαν ένα κλίμα υποψίας και συναισθηματικής φόρτισης. Η ποινή του 
βασανισμού και του θανάτου, αποκαλύπτεται στον ιστορικό, στη φάση αυτή του 17ου 
αι ως το μέσο τιμωρίας του ενόχου και παραδειγματισμού των άλλων, κι όχι ως μέσο 
συμμόρφωσης κι επανένταξης του τιμωρημένου στην κοινωνία. Ακόμη το σύστημα 
δικαιοσύνης, όπως φαίνεται μέσα από το αρχείο είναι μέσο επιβολής των κυρίαρχων 
ιδεολογικά τάξεων επί των υπάλληλων. Οι τόσες παραλείψεις και παραβλέψεις των 
δικαστών, οι τόσες φωνές των μαρτύρων υπέρ του Λεβύ και η φωνή του ίδιου που 
‘έβρισκαν τοίχο’, δηλώνουν το μέγεθος της δικαστικής διαφθοράς. Η Ρίκα 
Μπενβενίστε συνοψίζει όλα αυτά τόσο εύστοχα, γράφοντας: «Μέσα από τα 
δικαστικά αρχεία διαγράφεται μια κοινωνία, αναδύονται οι συγκρούσεις των 
ανθρώπων... (τα αρχεία) παρέχουν τα κλειδιά ερμηνείας εκείνων των σχέσεων που 
εκτυλίσσονται σε αντίθεση με τους νόμους. η «νομιμότητα» της ποινικής δίωξης 
και της πειθαρχικής παρέμβασης διαμορφώνονται κι αυτές στο πλαίσιο μιας 
«άρχουσας» ιδεολογίας. Η αξιολόγηση μιας πράξης (ερμηνεία, αιτιολόγηση), οι 
χαρακτηρισμοί της κοινωνικής ένταξης, η δομή του λόγου, ο τρόπος να κατηγορούν, 
να διαμαρτύρονται ή να υποτάσσονται εξαρτάται από την εικόνα των διαδίκων για 
την κοινωνία και στοχεύει τις αντίστοιχες παραστάσεις των δικαστών. Το πολιτισμικό 
μοντέλο που προκύπτει, αποτελεί την έκφραση μιας κοινωνικής ελίτ, δέχεται όμως 
την επίδραση των αξιών που είναι αποδεκτές από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις και 
με τη σειρά του παρουσιάζει μια τάση γενίκευσης, «εκλαΐκευσης», εξάπλωσης σ'

, 330αυτές.»
Τέλος, το δικαστικό σύστημα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ιστορικός το βλέπει 

ως το πεδίο διαξιφισμών κεντρικής και τοπικής εξουσίας. Ο Λεβύ ήταν πολύ άτυχος 
που έπεσε σε αυτή τη συγκυρία. Η δεκαετία του 1660 ήταν η φάση μετάβασης από τη 
δημοκρατία της Μετς στο συγκεντρωτισμό της απόλυτης μοναρχίας του Λουδοβίκου 
ΙΔ' και της αποδυνάμωσης των τοπικών δικαστηρίων κι ενίσχυσης των κεντρικών. Ο 329 330

329 ό.π, σ.101-6, 98, 62-65, 91-4, 37-9
330 Ρ.Μπενβενίστε, "Δίκαιο, δικαστικά αρχεία και κοινωνική ιστορία", Μνήμοιν, 11(1987) σ. 209-10
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Λεβύ υπήρξε θύμα όχι μόνο των προκαταλήψεων, αλλά και της επίδειξης δύναμης κι 
επιβολής από τις τοπικές αρχές έναντι του Γάλλου μονάρχη.

Έτσι επιβεβαιώνεται αυτό που η Ρ.Μπενβενίστε έγραψε: «Η ιστορία της βίας είναι 
ιστορία των κοινωνικών συγκρούσεων και ιστορία της επιβολής της εξουσίας· 
αποδεκτή ή καταδικαστέα, νόμιμη ή παράνομη, η βία καθορίζεται από τους 
παράγοντες που συνιστούν την κοινωνική υποδομή, αλλά και από τις παραστάσεις ή 
τις κοινωνικές νόρμες που δεν είναι πάντα φανερές, αλλά επηρεάζουν τις ανθρώπινες

, , 331συμπεριφορές και σχέσεις.»

III. Μέθοδοι επεξεργασίας των πηγών

Κριτική στάση, σύγκριση και διασταύρωση
Ο P.Birnbaum ακολουθεί τις μεθόδους της κριτικής, της σύγκρισης και της 

διασταύρωσης των διαθέσιμων πηγών του, πρωτογενών και δευτερογενών, στην 
προσπάθεια να αναπαραστήσει τη δίκη του Λεβύ μετά την παρέλευση τόσων αιώνων.

Από την εισαγωγή του έργου του δηλώνει πως «δεν μπορεί να εξηγηθεί η 
τραγωδία του Λεβύ που ξύπνησε προγονικούς φόβους χωρίς να γράψει τις αντιλήψεις 
των ανθρώπων που εμπλέκονται». 331 332Καθορίζοντας έτσι εξαρχής με αυτή τη φράση 
πως γράφει μικροϊστορία, αναζητά τις ρίζες των μύθων περί τελετουργικών φόνων 
από τους Εβραίους στη σύγχρονη ιστοριογραφία (πβ. Gavin Langmuir, Jacob Yuval, 
Hillel Kieval, Ronnie Po chia Hsia, Miri Rubin, Jean Louis Schefer, κ.ά.) παρουσιάζει 
την εξέλιξή τους στο πέρασμα των αιώνων από το 12ο ως τον 18ο αι και απαριθμεί 
εκτενώς όλες τις περιπτώσεις κατηγορίας Εβραίων για τελετουργικό φόνο σε χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης τους αιώνες αυτούς παραλληλίζοντάς τες. 333

Αναγκαία συνθήκη για τον ιστορικό είναι ο καθορισμός του γενικότερου 
πολιτικού, θρησκευτικού και πολιτισμικού πλαισίου της εποχής του 17ου αι. Η γνώση 
των πνευματικών τάσεων της εποχής, των αναζητήσεων των κυρίαρχων τάξεων, των 
πολιτικών γεγονότων, των επιδιώξεων της εξουσίας, των συγκρούσεων κεντρικής 
εξουσίας και τοπικών αρχών και του βαθμού της θρησκευτικής επιβολής με την 
Καθολική Μεταρρύθμιση, αλλά και οι σχέσεις των ανθρώπων στα χαμηλότερα 
στρώματα, οι διενέξεις τους, οι φόβοι τους, διευκολύνουν τον ιστορικό να καταλήξει 
στην ερμηνεία του αβίαστα και τον αναγνώστη να κατανοήσει αυτήν την ερμηνεία. 
Συνεπώς, ο ιστορικός ανατρέχει στην πολιτική, τη θρησκευτική και την κοινωνική 
ιστορία (πβ. Olivier Chaline,Monsieur de Larrey, Robin Briggs, Michel de Certeau, 
Keith Thomas, Carlo Ginzburg, κ.ά) και στο πρώτο κεφάλαιο του έργου του 
προβάλλει στα μάτια του αναγνώστη τον κόσμο της Γαλλίας του 17ου αι σε όλες της

334τις πτυχές που θα φανούν χρήσιμες στην έκθεση της υπόθεσης Λεβύ.
Εκτός από την έρευνα για τον καθορισμό του γενικότερου πλαισίου της εποχής 

της δίκης, ο ιστορικός αξιοποιεί τη μέθοδο της διασταύρωσης των πρωτογενών

331 ό.π, σ. 218
332 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  LouisXIV, σ.3
333 ό.π, σ.3-14
334 ό.π, σ.15-29
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πηγών του, όπως αποδεικνύει η ποικιλία τους (επίσημο δικαστικό αρχείο, 
σημειώματα Λεβύ, επιστολές, δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, ημερολόγιο, 
αρθρογραφία, εκδόσεις βιβλίων). Οι πηγές λειτουργούν συμπληρωματικά και 
κινητοποιούν παράλληλα το νου και τα αισθήματα του ιστορικού. Η A.Farge 
παρατηρεί ότι «όποιος έχει την αίσθηση του αρχείου επιζητεί να αποσπάσει 
συμπληρωματικό νόημα από τα κομμάτια των φράσεων που ξαναβρέθηκαν. Η 
συγκίνηση είναι ένας επιπλέον τρόπος να λαξέψει κανείς την πέτρα της σιωπής του 
παρελθόντος». Η A.Farge δεν παραλείπει τα λεγόμενα του Μισέλ Φουκώ « Ομολογώ 
ότι αυτές ‘οι ειδήσεις’ που αναδύονται ξαφνικά μέσα από δυόμισι αιώνες σιωπής, 
τέντωσαν μέσα μου περισσότερες φλέβες από ότι συνήθως αυτό που συνήθως 
ονομάζουμε λογοτεχνία... Αν τις χρησιμοποίησα, αυτό έγινε ίσως εξαιτίας της 
αναστάτωσης που νιώθω, όταν μου τυχαίνει να συναντώ ασήμαντες ζωές που έγιναν 
στάχτη μέσα στις λίγες φράσεις που τις γκρέμισαν». Έτσι κι ο P.Birnbaum 
διασταυρώνοντας πηγές επίσημες και πιο προσωπικές επιτυγχάνει να προσεγγίσει 
περισσότερο ό,τι πραγματικά συνέβη, να αποκαλύψει μύχια συναισθήματα και 
σκέψεις του κατηγορούμενου και των ‘παρατηρητών’ της υπόθεσης, να συλλάβει την 
κοινή γνώμη και να αισθανθεί το κύμα των προκαταλήψεων που σταδιακά 
‘υψωνόταν’ σε βία κι οργή.

Η μέθοδος που ο ιστορικός αξιοποιεί, όμως, ιδιαίτερα είναι η σύγκριση και η 
αντιπαραβολή. Από τη μια συγκρίνει τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων που 
καταγράφονται στο αρχείο, εντοπίζει τις αντιφάσεις τους, τα κενά, τις παραλείψεις 
τους-κάτι πολύ σπουδαίο για την μικροϊστορική έρευνα , τα ‘ίχνη’ της αλήθειας- και 
ανασκευάζει όλες αυτές τις αντιφάσεις αποδεικνύοντας το βαθμό της παραποίησης 
της αλήθειας, του ψεύδους και της κατασκευής των ιστοριών.335 336 Από την άλλη, ο 
ιστορικός αναφέρει συγκριτικά με την δίκη Λεβύ πολλές άλλες δικαστικές υποθέσεις. 
Στην υπόθεση Dreyfuς για παράδειγμα αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο του έργου του, 
διότι μέσα από αυτή αναβιώνει η ιστορία του Λεβύ και έρχεται ζωηρά στο 
προσκήνιο, υψώνεται σε σύμβολο άδικης θανάτωσης και κατατρεγμού των Εβραίων. 
Γίνεται συγκριτική αναφορά των υποθέσεων της Τρέντ, της Δαμασκού, της Αλγερίας, 
όπου σημειώθηκαν και σφαγές Εβραίων, η υπόθεση του L.Hilsner στην Πόλνα της 
Αυστροουγγαρίας και πολλών άλλων.337 Κοινό σημείο αυτών των υποθέσεων η 
αδικία που οφείλεται στις προκαταλήψεις εις βάρος των Εβραίων, οι οποίες δεν 
ξεριζώνονται, αλλά διαιωνίζονται.

Τέλος, ο ιστορικός αξιοποιεί πολύ συχνά και το παράθεμα. Η χρήση του είναι μια 
μορφή παράλληλης παρουσίασης των φωνών του αρχείου- του Λεβύ, των μαρτύρων, 
του ανώνυμου δημοσιογράφου ή του ανώνυμου που κρατούσε ημερολόγιο. Σίγουρα, 
το παράθεμα δε μπορεί να αποτελέσει απόδειξη, αισθητοποιεί, όμως, την αφήγηση, 
τη ζωντανεύει και κάνει πιο εύληπτα και κατανοητά όσα ο ιστορικός επισημαίνει. 
Επιτρέπει στον αναγνώστη να αισθανθεί τη συγκίνηση που κι ο ιστορικός βίωσε, 
όταν πρωτοδιάβασε το αρχείο, να προβεί στη δική του κριτική και να εξάγει τα δικά

335 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, Νεφέλη 2004, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, σ.48-9
336 P.Birnbaum, A Tale ofRitual Murder in the Age ofLouis XIV, κεφ.5
337 ό.π, σ. 73, 110, 131-3, 137-9
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του συμπεράσματα. Πώς ο C.Ginzburg στο Τυρί και τα σκουλήκια, εκθέτει 
συστηματικά τις πηγές του στον αναγνώστη, αποσπάσματα από τα βιβλία που 
διάβασε ο Μενόκκιο παράλληλα προς το παραλήρημά του- ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκρισή τους-, αυτούσια τμήματα των ανακρίσεών ή τις παρακλητικές του 
επιστολές προς τους δικαστές να τον λυπηθούν, κι έτσι στον αναγνώστη μεταφέρεται 
όλη η ένταση της δίκης και η ψυχική και διανοητική κατάσταση του Μενόκκιο, με 
παρόμοιο τρόπο ο P.Birnbaum μας καθιστά θεατές της δίκης του Λεβύ και 
συμπάσχοντες στην αγωνία και τους φόβους του.

Η εικασία
Ο ιστορικός αρχίζει την αφήγησή του με την ενενηντάχρονη Bernadette Lemoine, 

απόγονο ένατης γενεάς του Didier Le Moyne. Ήταν η πρώτη από την οικογένειά της 
που μετά από προσωπική έρευνα αποδέχτηκε ότι ο Λεβύ ήταν αθώος και ζήτησε να 
συναντήσει τον απόγονο του Λεβύ, Pierre-Andre Meyer το 2001. H ενενηντάχρονη 
είχε δημοσιεύσει σε εφημερίδα στη Μετς ένα κείμενο δεκατριών σελίδων για να 
αποκαταστήσει τον αδικοχαμένο Λεβύ. Ο ιστορικός, αν και χαιρετίζει το θάρρος της 
και τη στάση της απέναντι στους Εβραίους που τους παροτρύνει να μείνουν πιστοί 
στις παραδόσεις τους για τις οποίες θυσιάστηκε ο πρόγονός τους, εντοπίζει κάποιες 
αβάσιμες υποθέσεις στο κείμενό της.

Έτσι ισχυρίζεται ότι τίποτα στο αρχείο δεν αποδεικνύει ότι το μικρό παιδί 
δολοφονήθηκε και μάλιστα από κάποιον κρεοπώλη για λόγους εμπορικού 
ανταγωνισμού, όπως γράφει η Bernadette Lemoine. Ο ίδιος υποθέτει ότι το παιδί 
κατασπαράχτηκε από τα άγρια ζώα του δάσους και προτιμά να μη κάνει λόγο για 
εμπορικό ανταγωνισμό, αν πρώτα δεν εξηγήσει τις αντιλήψεις των ανθρώπων που 
εμπλέκονται στην ιστορία.338

Ένα ακόμα σημείο που ο ιστορικός καταφεύγει στην εικοτολογική ερμηνεία είναι, 
όταν αναζητά γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο επιδεκτικοί στις αντιλήψεις της μαύρης 
μαγείας στη Γαλλία το 15-18ο αι και γιατί οι κατηγορίες στράφηκαν σε συγκεκριμένα 
άτομα. Εικάζει για το πρώτο ερώτημα ότι οι συμφορές και η αβεβαιότητα μετά από 
πολέμους και επιδημίες κάνουν τους ανθρώπους πιο επιδεκτικούς στις αντιλήψεις για 
μαγεία, ενώ για το δεύτερο δίνει τρεις υποθέσεις: ότι το κυνήγι των μαγισσών σκοπό 
είχε να επιβάλλει τη χριστιανική ορθοδοξία ή τον έλεγχο της κοινωνίας ή η κυρίαρχη 
τάξη των επαρχιών ήθελε να διαφοροποιηθεί από την κουλτούρα των φτωχότερων 
πατάσσοντας τις δεισιδαιμονίες τους.339

Τον ιστορικό βασανίζει μια ακόμα ερώτηση κατά την αφήγηση των καταθέσεων 
της δίκης του Λεβύ. Γιατί τόσες άσχετες φρικιαστικές ιστορίες για τελετουργικούς 
φόνους, αποκυήματα της φαντασίας, ιστορίες συκοφαντικές, τις δέχονταν οι δικαστές 
και τις κατέγραφαν στο αρχείο, χωρίς να διατυπώνουν αντιρρήσεις ή να ζητούν 
διευκρινίσεις ή να τις απορρίπτουν; Ο ιστορικός εικάζει ότι «η κατηγορία του 
τελετουργικού φόνου ερέθισε την φαντασία, γέννησε παραισθήσεις, οδήγησε τους

338 ό.π, σ.3, 93 και 153
339 ό.π, σ.21-3
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μάρτυρες να εφεύρουν τις πιο παράλογες φαντασιώσεις», «το καθετί φαίνεται να 
επιτρεπόταν», «μάλλον τις συσχέτιζαν...», «ίσως (μια άλλη ιστορία που χάθηκε ένα 
παιδί) πρόσφερε στους δικαστές μια εύθραυστη επιβεβαίωση των κατηγοριών», «αν 
συμπεριλήφθηκε στο δικαστικό αρχείο (μια άλλη παράλογη ιστορία), ήταν μόνο για 
να δημιουργήσει ένα κλίμα υποψίας». Ο ιστορικός καταλήγει στο ρητορικό ερώτημα 
«πώς, με τόσες παρόμοιες ιστορίες που ήρθαν στο φως κατά τη δίκη, το λεγόμενο 
έγκλημα του Λεβύ να μην είναι αληθινό παρά την απουσία απτών αποδείξεων;»340 Η 
άποψη του ιστορικού φαίνεται να συγκλίνει με αυτή του Γιώργου Πλακωτού για τα 
δικαστήρια της Ιταλίας ότι «η επίκληση της κοινής γνώμης, των φημών και των 
κουτσομπολιών που κυκλοφορούσαν στη γειτονιά, συχνά ήταν καθοριστική τόσο 
στην Ιερά Εξέταση όσο και σε άλλα δικαστήρια της πρώιμης νεότερης Ιταλίας. 
Καταφεύγοντας σε φήμες και στην κοινή γνώμη, οι μάρτυρες δεν αδυνάτιζαν την 
κατάθεσή το υ ς . μάλλον αντικειμενοποιούσαν την οπτική το υ ς . Το κουτσομπολιό 
και οι φήμες ως διαμορφωτές της κοινής γνώμης αποτελούσαν έναν από τους 
διαύλους με τους οποίους η κοινότητα καθόριζε τα κριτήρια συμπεριφοράς και 
προσδιόριζε την παραβατικότητα».341 342

Συμπεραίνουμε τελικά, από τις λίγες περιπτώσεις που ο P.Birnbaum χρησιμοποιεί 
την υπόθεση, ότι καταφεύγει στην εικασία, όταν κάποια κενά του αρχείου ή κάποιες 
αντιφάσεις είναι αδύνατο να ερμηνευτούν με βάση τις πηγές. Τη χρησιμοποιεί με 
ιδιαίτερη, ωστόσο, προσοχή.

Διεπιστημονικότητα
Η διεπιστημονική προσέγγιση του αρχείου επιβεβαιώνεται είτε από το πλήθος των 

δευτερογενών πηγών στις οποίες παραπέμπει ο P.Birnbaum είτε από την αξιοποίηση 
των εφοδίων επιστημονικών πεδίων, όπως της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας και 
των κοινωνικών επιστημών, της πολιτικής ιστορίας, ακόμη και της φιλολογίας, κατά 
την ανάλυσή του.

Ο ιστορικός αξιοποιεί στοιχεία της πολιτικής, της θρησκευτικής και της ιστορίας 
των γραμμάτων και των τεχνών, ιδιαίτερα στα σημεία που προβάλλει το γενικότερο 
πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται η δίκη του Λεβύ ή η δίκη Dreyfus. 
Γεγονότα, όπως η οργάνωση του απολυταρχικού κράτους του Λουδοβίκου ΙΔ', ο 
Νομοθετικός του Κώδικας, η αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, οι πόλεμοι 
μεταξύ Γαλλίας και αυτοκρατορίας των Αψβούργων, το τοπικό διοικητικό σύστημα 
στη Μετς, η Καθολική Μεταρρύθμιση και η έκρηξη των επιστημών είναι κάποια από 
τα θέματα στα οποία επιλέγει να αναφερθεί με λεπτομέρειες ο ιστορικός, ώστε να 
διασαφηνίσει το πολιτικό κλίμα και το σύστημα δικαιοσύνης που καθόρισε την μοίρα 
του Λεβύ. Η βαθιά γνώση της εβραϊκής ιστορίας, και ειδικότερα των Εβραίων της 
Γαλλίας συμπληρώνει την εικόνα της ζωής του Λεβύ και των συγκατηγορουμένων 
του. Η διαρκής απειλή της δίωξης των Εβραίων από τους τόπους όπου εγκαθίσταντο,

340 ό.π, σ.91-4
341 Γιώργος Πλακωτός, «Η Ιερά Εξέταση στη Βενετία: απόκλιση, συμμόρφωση και φύλο (16ος-17ος 
αιώνας)», Τα Ιστορικά, 24: 46, (2007), σ. 122-3
342 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ. 15-22, 26-9
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η απομόνωσή τους, οι καλές τους σχέσεις με το βασιλιά και τα διατάγματα 
προστασίας τους, η διαφορετική τους θρησκεία και γλώσσα, οι δραστηριότητές τους 
στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου, τα ήθη τους φωτίζονται από τον

, , 343ιστορικό επαρκώς.
Η ανθρωπολογία συνεπικουρεί με τη σειρά της στην ουσιαστικότερη κατανόηση 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ποια είναι όμως τα εφόδιά της που αξιοποιεί η 
μικροϊστορία; «Ανάμεσα στους ανθρωπολόγους», γράφει ο Edward Muir, «υπάρχει η 
κίνηση να τονίζουν όχι μόνο την υπάρχουσα φύση της κοινωνίας , αλλά επίσης τους 
τρόπους με τους οποίους οι ανθρώπινες υπάρξεις συνεχώς δημιουργούν, χειρίζονται 
και μεταπλάθουν τους κοινωνικούς κόσμους μέσα στους οποίους γεννήθηκαν και 
πρόκειται να πεθάνουν».343 344 Ο Muir τονίζει ακόμη την έννοια της ετερότητας του 
παρελθόντος, ότι δηλαδή οι κοινωνίες του παρελθόντος πρέπει να αντιμετωπίζονται 
από τους ιστορικούς ως κάτι ξένο προς αυτούς.345 Ακόμη η ιστορία ‘δανείστηκε’ από 
την ανθρωπολογία μια σειρά από θέματα- οι οικογενειακές σχέσεις, ο υλικός 
πολιτισμός, οι συμβολικές τελετές, η μαγεία-, αλλά και το τέλος της εθνοκεντρικής 
ψευδαίσθησης.346 347 Βαδίζοντας στις ανθρωπολογικές αυτές γραμμές ο P.Birnbaum 
ερευνά την δημιουργία και τη διάδοση των φανταστικών ιστοριών γύρω από τους 
Εβραίους, τη γέννηση του αντι-ιουδαϊσμού κι αντισημιτισμού, την ταύτιση των 
Εβραίων με τους μάγους, το διαρκή φόβο της δίωξης τους και το ξέσπασμα της βίας 
και της μισαλλοδοξίας που παρασύρει τα πλήθη σε περιόδους πολιτικής αστάθειας 
και απουσίας του κράτους. Παράλληλα, συνεξετάζει τους μετασχηματισμούς του 
φαινομένου μέσα από παραπλήσιες περιπτώσεις καταδίκης Εβραίων σε άλλες εποχές 
και άλλους τόπους και αποδεικνύει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μελετά ακόμη τα 
ανθρώπινα αισθήματα και αντιδράσεις, όπως το μίσος και τη μεταστροφή των 
αισθημάτων των γειτόνων του Λεβύ, την εχθρότητα όσων είχαν χρέη προς τους 
κατηγορούμενους, την απογοήτευση και την πικρία του κατηγορούμενου, όταν παρά 
την απόδειξη της αθωότητάς του ο Λεβύ δεν εισακούστηκε από τους δικαστές, την 
ακλόνητη πίστη στο Θεό και τους δικούς του ανθρώπους που δεν ήθελε να προδώσει, 
τη σταθερότητα στις αξίες του.

Τέλος, ο ιστορικός αντλεί μεθοδολογικά εργαλεία από τη λογοτεχνική και 
φιλολογική κριτική. Μελετά πλήθος άρθρων και βιβλίων, αναφέρει τον τίτλο και το 
έτος έκδοσής τους, τα συσχετίζει, εντοπίζει ποια συνδιαλέγονται ή ποια 
χρησιμοποιούν ως πηγές τους προηγούμενα. Αναφέρει με λεπτομέρειες το 
περιεχόμενό τους και αναζητά τον αντίκτυπο που αυτά είχαν στην κοινωνία που τα 
αγκάλιασε. Αναφέρει ακόμη στοιχεία για τους συγγραφείς τους, τις επιδράσεις που 
δέχτηκαν ή τα κίνητρα να γράψουν υπέρ ή ενάντια στους κατηγορούμενους ή 
γενικότερα τους Εβραίους. Η αναζήτηση αυτή του ιστορικού στην πνευματική

343 ό.π, σ.30-4, 46-9,91, 95-6
344 Edward Muir, Introduction στο Edward Muir, Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and the Lost 
Peoples o f  Europe (Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1991), σΜ ίί
345 'ό.π, z .xi

346 Carlo Ginzburg και Carlo Poni, ‘The Name of the Game’ στο Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory 
and the Lost Peoples o f  Europe (Baltimore, The Johns Hopkins University Press 1991), σ.4
347 ό.π, σ.67-76, 138-152
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έντυπη παραγωγή της εποχής του 17ου και του 19ου αι μπορεί να συγκριθεί με την 
εργασία του Samuel Stone στο έργο του Saint Augustine’s Bones, A Microhistory, 
όπου ο ιστορικός εκθέτει την πνευματική διαμάχη αιώνων γύρω από τα οστά του 
αγίου. Ίσως, πάλι, να ακολουθούν κι οι δύο ιστορικοί τα χνάρια του ‘δασκάλου’ των 
μικροϊστορικών μεθόδων’, του C.Ginzburg, ο οποίος στο Τυρί και τα σκουλήκια 
μελέτησε τα έντεκα βιβλία που διάβασε ο Μεννόκιο και μέσα από αυτά συνέθεσε 
κομμάτι κομμάτι το διανοητικό του κόσμο, που αρχικά έμοιαζε ως το παραλήρημα

, , 348ενός παράφρονα.

Ο συμπαθής ήρωας του ιστορικού
Αναμφίβολα, στόχος του P.Birnbaum δεν είναι να ηρωοποιήσει τον Ραφαήλ Λεβύ, 

ωστόσο είναι έκδηλη η συμπάθειά του προς το πρόσωπό του και έμμεσα αποκαθιστά 
το όνομά του μετά τη σιωπή αιώνων και τη σπίλωση που δεν του άξιζε.

Ο Λεβύ σκιαγραφείται ευσεβής Εβραίος, μορφωμένος, αν και δεν ήταν λόγιος. 
Ήταν σοφός άνδρας και πειθαρχημένος, ενεργός πολίτης στην μικρή κοινότητά, 
ενδιαφερόταν για τους άλλους και είχε ηρωισμό. Τηρούσε τις εβραϊκές γιορτές και 
τους εορτασμούς, κι αυτό ήταν ένα βασικό τεκμήριο της αθωότητάς του που όμως οι 
δικαστές δεν αναγνώρισαν. Είχε εμπιστοσύνη στους ομόθρησκούς του και τους 
φίλους του και υπολόγιζε στην υποστήριξή τους. Ήταν βέβαιος για την αθωότητά του 
και δεν ήθελε να αφήσει ντροπή στην οικογένειά του, πίστευε στη γυναίκα και τα 
παιδιά του. Ο ιστορικός συμπάσχει μαζί του, όταν εκείνος αισθάνεται απογοήτευση 
και πικρία, που κάποιοι Εβραίοι προύχοντες δε του συμπαραστάθηκαν, αλλά 
αγνοούσε τις πολλαπλές προσπάθειες άλλων να τον σώσουν. «Δυστυχώς ο Λεβύ ποτέ 
δε θα το μάθει αυτό», πόσοι τον υποστήριξαν και βρέθηκαν δέσμιοι στη φυλακή ή 
έτρεξαν για βοήθεια στους βασιλικούς αξιωματούχους.348 349

Ο Λεβύ με θάρρος υπερασπίζεται τον εαυτό του στο δικαστήριο. Μελετά 
προσεκτικά τις καταθέσεις των μαρτύρων και τις ανασκευάζει με επιχειρήματα και 
αποδείξεις. Αποκαλύπτει το δόλο των δύο μεταφραστών του που αλλοίωσαν τα λόγια 
του, ώστε να τον ενοχοποιήσουν. Είχε αντιληφθεί πως οι δικαστές δεν ήταν 
αμερόληπτοι. Αισθανόταν πως το τέλος πλησίαζε και πως θα θυσιαζόταν για την 
κοινότητα. Ωστόσο, δεν κατηγορούσε όλους τους Χριστιανούς για το πάθημά του κι 
εδώ κατά τον ιστορικό κρύβεται το μεγαλείο της ψυχής του. Μιλούσε μόνο για 
«φήμες που διέσπειραν κάποια κατακάθια του λαού που αγνοούσαν τον εβραϊκό 
νόμο». Ο ιστορικός τον παρακολουθεί με θαυμασμό στις τελευταίες του στιγμές. Δε 
λιποψύχησε μπροστά στα βασανιστήρια ούτε αλλαξοπίστησε, όπως του πρότειναν. Η 
σταθερή του πίστη και η αφοσίωσή του στο Θεό για τον ιστορικό είναι η ύστατη 
απόδειξη της αθωότητάς του.350

Ο ιστορικός ταυτίζεται με τον ήρωα του, όταν εκείνος υπό την άθλια κατάστασή 
του γίνεται «ερασιτέχνης ιστορικός και κοινωνιολόγος» και «δίνει τη δική του 
κοινωνιολογική ερμηνεία για τη φοβερή κατηγορία εναντίον του». Αποδίδει τις

348 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, σ.79-115
349 P.Birnbaum, A Tale o f  Ritual Murder in the Age o f  Louis XIV, σ.48, 49-57
350 ό.π, σ.99, 101-6
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κατηγορίες στον όχλο, που φανατισμένος ρίχνει την αιτία κάθε συμφοράς του στους 
Εβραίους που αποτελούσαν μειονότητα και ήταν διαφορετικοί. Γνώριζε καλά την 
ιστορία των Εβραίων και πως ο ίδιος έπαιζε το ρόλο ‘του αποδιοπομπαίου τράγου’.

Ο ιστορικός στον σύντομο επίλογο του έργου του αποκαθιστά το όνομα του Λεβύ 
και εξάρει το ήθος του άλλη μια φορά, γράφοντας «Κανείς φόνος δεν έγινε στη Μετς 
ή τα περίχωρά της το 1669. Ως σήμερα ο θάνατος του μικρού Didier Le Moyne 
παραμένει ένα μυστήριο. Άδικα κατηγορούμενος και βάναυσα βασανιζόμενος, ο 
Ραφαήλ Λεβύ αρνήθηκε να ομολογήσει φανταστικά εγκλήματα. Βρήκε τη δύναμη να 
αντιμετωπίσει έναν έναν τους μάρτυρες εναντίον του και ποτέ δεν πρόδωσε την πίστη 
του και τους ανθρώπους του. Για το θάρρος που επέδειξε στην πυρά, θεωρήθηκε 
άγιος άνθρωπος και μεταθανάτια τιμήθηκε με τον τίτλο του ‘Ραβίνου’... η εβραϊκή 
κοινότητα διατήρησε τη μνήμη του και τίμησε το μαρτύριό τ ο υ .» 351

Ο Λεβύ μπορεί να μην έσωσε τον εαυτό του, ίσως ωστόσο να άλλαξε τον τρόπο 
που οι άλλοι αντιμετώπιζαν τους Εβραίους. Δεν είναι διόλου τυχαίο που το όνομα του 
‘άγνωστου’ Λεβύ ο ιστορικός το τοποθετεί στον τίτλο της ιστορίας του πλάι στο 
όνομα του Λουδοβίκου ΙΔΊ

351 ό.π, σ.153
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Trickster Travels
A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds 

Natalie Zem on Davis

Ο al-Hasan ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wazzan, γιος μετανάστη από τη 
Γρανάδα στη Φεζ, πόλη του Μαρόκου, διπλωμάτης και πολυταξιδεμένος στις 
ισλαμικές χώρες τις Αφρικής και της Ασίας, νομομαθής (faqih) και εραστής της 
ποίησης, συλλαμβάνεται το 1518 από χριστιανούς πειρατές, κατά την επιστροφή του 
από το Κάιρο στην έδρα του Φεζ. Προσφέρεται ως δώρο στον Πάπα Λέοντα I'. 
Βαπτίζεται χριστιανός με το όνομα Giovanni Leone- στα αραβικά Yuhanna al Asad- 
και παραμένει στην Ιταλία ως το 1527. Εκεί αποδεικνύεται πολύτιμος για την παροχή 
πληροφοριών στους κύκλους των λογίων και των καρδιναλίων, που απέβλεπαν στον 
επεκτατισμό της παπικής εξουσίας στους μουσουλμάνους, για τη γνώση του στην 
αραβική γλώσσα, το Κοράνι και τον ισλαμικό πολιτισμό. Γίνεται, ωστόσο, και ο ίδιος 
συγγραφέας στη Ιταλία με σπουδαιότερο έργο την Κοσμογραφία και Γεωγραφία της 
Βόρειας Αφρικής. Το 1527 μετά την λεηλασία της Ρώμης από ισπανικά και γερμανικά 
στρατεύματα επιστρέφει στην Τύνιδα, όπου και χάνονται τα ίχνη του ανθρώπου με τα 
δύο ονόματα, τους δύο τόπους καταγωγής, τους δύο κόσμους και τις δύο θρησκείες. 
Το βιβλίο του, όμως, που γνώρισε πολλές εκδόσεις και μεταφράστηκε σε πολλές 
γλώσσες, έγινε αντικείμενο μελέτης και εξυπηρέτησε ποικίλους σκοπούς.

I.H γνωριμία του ιστορικού με το αρχείο

Οι πηγές
Είκοσι τρία χρόνια πριν εκδώσει το έργο της Trickster Travels, η N.Z.Davis στην 

εισαγωγή ενός άλλου έργου της το οποίο επίσης εντάσσεται στο ιστοριογραφικό 
ρεύμα της μικροιστορίας, την Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, γράφει: «Όσον αφορά 352

352 Η Natalie Zemon Davis, καθηγήτρια επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο Princeton, είναι 

καταξιωμένη ιστορικός της Πρώιμης Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Θεωρείται μία από τις 

σημαντικότερες εκπροσώπους της νέας πολιτισμικής ιστορίας, καθώς το ενδιαφέρον της για τη 

σύγκλιση της ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της λογοτεχνίας ανανέωσε σημαντικά τη 

μελέτη της λαϊκής κουλτούρας και των υπαλλήλων στρωμάτων των πρώιμων νεότερων ευρωπαϊκών 

κοινωνιών. Το πλούσιο και πολυμεταφρασμένο έργο της περιλαμβάνει τα εξής: -Society and Culture in 

Early Modern France: Eight Essays, Stanford, California: Stanford University Press, 1975/-The Return 

o f  Martin Guerre, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983/-Fiction in the Archives: Pardon 

Tales and their Tellers in Sixteenth Century France, Stanford, California: Stanford University Press, 

1987/-Women on the Margins: Three Seventeenth-century Lives, Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1995/-Slaves on Screen: Film and Historical Vision, Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2002/-Trickster Travels, A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds, New York, Hill & Wang, 2006
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στις πηγές μου, ξεκίνησα με την Arrest του Κόράς του 1561 και τη σύντομη Historia 
του Γκυγιώμ Λε Συέρ... Χρησιμοποιώ συμπληρωματικά το ένα με το άλλο... καθώς 
δεν έχουμε το πλήρες σώμα των καταθέσεων της δ ίκης. Αναζητώντας τους 
χωρικούς ήρωές μου, έψαξα διεξοδικά τα νοταριακά συμβόλαια σε χωριά όλης της 
περιοχής. Όταν δεν κατάφερνα να εντοπίσω ένα συγκεκριμένο άντρα ή γυναίκα. 
τότε προσπαθούσα μέσω άλλων πηγών της ίδιας εποχής και περιοχής να ανακαλύψω 
τον κόσμο που θα έβλεπαν και τις αντιδράσεις που θα είχαν οι ήρωές μου. Ό,τι σας 
προσφέρω εδώ είναι εν μέρει επινοημένο από μένα, ελεγμένο όμως αυστηρά βάσει 
των φωνών του παρελθόντος» . Παρόμοια τακτική αναζήτησης και χρήσης των 
πηγών ακολουθεί η ιστορικός και στο Trickster Travels.

Συγκεκριμένα, η βασικότερη πηγή της είναι και πάλι ένα κείμενο- ωστόσο δε 
σχετίζεται με κανένα δικαστικό αρχείο- αυτό του Giovanni Leone Libro de la 
Cosmographia et Geographia de Africa ( Γεωγραφία), ένα μοναδικό χειρόγραφο 936 
σελίδων γραμμένο από ιταλικό χέρι στις αρχές του 16ου αιώνα, που σώζεται στην 
Κεντρική Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρώμης. Το εντόπισε η Angela Codazzi το 1933. 
Παράλληλα, η ιστορικός εξετάζει την έκδοση του ίδιου έργου το 1550 από τον 
Giovanni Battista Ramusio με τον τίτλο La Descrittione dell’ Africa ( Περιγραφή της 
Αφρικής), τις μεταφρασμένες εκδόσεις του στα Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά, με 
όλες τις προσθήκες και τις επεμβάσεις στη γλώσσα και το ύφος του αρχικού 
χειρογράφου, και δύο ταξιδιωτικές συλλογές στις οποίες περιλήφθηκε το 
συγκεκριμένο έργο (Recueil de Voyages, Hakluyt Society)353 354

Συμπληρωματικά προς την Γεωγραφία και την Περιγραφή της Αφρικής η ιστορικός 
χρησιμοποιεί και άλλα έργα του Giovanni Leone, γραμμένα όλα κατά την παραμονή 
του στην Ιταλία:
-την Πραγματεία για την Αραβική Ποιητική Μετρική, της οποίας σώζεται αντίγραφο 
από το πρωτότυπο του 1527 στα λατινικά και εισάγει τον ευρωπαίο αναγνώστη στις 
αρχές της αραβικής προσωδίας,
-το De viris quibusdam illustribus apud Arabes, επίσης αντίγραφο από το πρωτότυπο 
του 1527 στα λατινικά, μια συλλογή είκοσι οκτώ βιογραφιών επιφανών Αράβων 
λογίων,
-το ημιτελές Αραβο-εβραιο-λατινικό λεξικό που έγραψε σε συνεργασία με τον 
Εβραίο φίλο του Jacob Mantino και περιλάμβανε 5500 αραβικά λήμματα, 170 
εβραϊκά και 438 λατινικά,
-μια μετάφραση του Κορανίου στα λατινικά από άλλον προσήλυτο, τον Joan Gabriel, 
διορθωμένη, όμως, από τον Giovanni Leone. Σε επόμενες εκδόσεις της αποδίδεται 
στον Giovanni Leone και παραβλέπεται ο πρώτος μεταφραστής 355.

Εκτός από τις πηγές που φέρουν το όνομα του Giovanni Leone ως συγγραφέα, η 
ιστορικός χρησιμοποιεί κι άλλες πηγές της εποχής που εξετάζει, «φωνές του 
παρελθόντος»: από τη μια, ημερολόγια, επιστολές, νοταριακά έγγραφα κ.ά. και από

353 Natalie Z.Davis, Η  Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, Harvard University Press, 1983, (μτφ. 
Π.Ματάλας, εκδ. Νεφέλη 2000), σ.22
354 Natalie Z.Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds, New York, Will 
&Wang, 2006, σ.4-5
355 Ό.π., σ.71, 83, 87, 94, 241-2
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την άλλη, προϊόντα της πνευματικής παραγωγής της εποχής. Τέτοιου είδους πηγές 
αλλά και την ίδια μέθοδο αξιοποίησής τους, δηλαδή τη σύγκριση και τη διασταύρωσή 
τους ή τη συμπληρωματική χρήση τους, ακολούθησαν κι ο C.Ginzburg στο Τυρί και 
τα σκουλήκια ή ο Jeffrey R.Watt στη Μάστιγα των Δαιμόνων κι ο P.Birnbaum στην 
Ιστορία τελετουργικού φόνου την εποχή του Λουδοβίκου ΙΔ ' . Πιο συγκεκριμένα, η 
N.Z.Davis αξιοποιεί:

α)έγγραφα αγοραπωλησίας της οικογενειακής περιουσίας του al-Hasan al-Wazzan, 
νοταριακές πράξεις που συνέταξε ο ίδιος σε νοσοκομείο που εργαζόταν όσο 
σπούδαζε, τα κατάστιχα των απογραφών στη Ρώμη το 1522 και 1527, το ημερολόγιο 
του καρδινάλιου Paride Grassi, που αναφέρεται στην κατήχηση στη φυλακή και τη 
βάφτιση του al-Hasan al-Wasan, έγγραφα διπλωματικής αλληλογραφίας, όπως η 
επιστολή του Εμμανουήλ Λ' της Πορτογαλίας στον Πάπα, ένα αραβικό χειρόγραφο 
που δανείστηκε ο al-Hasan al-Wazzan στη φυλακή από τη βιβλιοθήκη του Βατικανού 
και φέρει το μουσουλμανικό όνομά του, τη σημείωση μιας ιταλικής μετάφρασης του 
Κορανίου του 1547 που αναφέρει τη φυγή του στην Λφρική, και μεσαιωνικούς 
ευρωπαϊκούς και αραβικούς χάρτες του κόσμου356 357 358 359,

β)κείμενα της αραβικής γραμματείας ως εκείνη την εποχή, το Κοράνι, οι ιστορίες 
της Sahrazad Χίλιες και μια νύχτες, έργα θεολογικά, φιλοσοφικά, ιστορικά, ποιητικά, 
γεωγραφίες, βιογραφίες, από λόγιους όπως οι Amin Maalouf, Ibn Khaldun, ai Idrisi, 
ai Tabari, al Suyuti, al Jahiz, ibn Battuta, al Bakhri, ibn Majid, al Farid, al Masudi, ibn 
Hazm, al Hariri, al Hajari, al Hawrani, ibn Askar κ.ά. ,

γ)κείμενα της ευρωπαϊκής γραμματείας την εποχή της Αναγέννησης, όπως των: 
Βοκκάκιου, Μακιαβέλι, B.Castiglione, Fr.Guicciardini, Chr.de Pizans, Pompeo 
Colona, Fr.Rabelais και παλαιοτέρα έργα που όμως είχαν απήχηση την περίοδο της 
Αναγέννησης και κυκλοφορούσαν σε σύγχρονες εκδόσεις, όπως η Γεωγραφία του

358Πτολεμαίου και οι μύθοι του Αισώπου.
Τέλος, η N.Z.Davis, όπως παρουσιάζει η ίδια στην εισαγωγή του έργου της, 

αξιοποίησε μια σειρά μελετών της Περιγραφής της Αφρικής του 20ου αιώνα, εκ των 
οποίων οι δύο απηχούσαν αποικιοκρατικές οπτικές. Είναι η μελέτη του Louis 
Massignon (1906) και η γαλλική μετάφραση και σχολιασμός του Alexis Epaulard 
(1939). Νεότερες μελέτες στις οποίες στηρίζεται και αξιολογεί θετικά η N.Z.Davis, 
είναι της Q.Zhiri (1991), του Γερμανού D.Rauchenberger (1999) και του Serafin 
Fanjul (1995) , μελέτες που εκτιμούν από διαφορετική σκοπιά η καθεμιά την 
σπουδαιότητα του έργου του Giovanni Leone. Η πρακτική της ιστορικού στο σημείο 
αυτό μας θυμίζει την πρακτική των P.Birnbaum και S.Stone -που εξετάσθηκαν στην 
παρούσα εργασία-, καθώς με την μελέτη συγγραφικών έργων περισσότερων αιώνων 
γύρω από το θέμα τους φωτίζουν την απήχηση που είχε αυτό στην πορεία του χρόνου 
επιβεβαιώνοντας τη σχέση μικροϊστορίας και μακροϊστορίας. (Δε θα αναφερθώ εδώ

356 ό.π. σ.19, 22, 211, 62/191/193, 68, 5, 247,126-7 αντίστοιχα
357 ό.π. σ. 37, 46/104, 133, 144, 149, 151, 167, 168, 200, 202, 203, 214, 219, 257
358 ό.π. σ .113-4, 221, 126,112-3
359 ό.π. σ.5-9
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σε δευτερογενείς πηγές, την πλούσια σύγχρονη βιβλιογραφία, που έχει μελετήσει η 
Davis, προκειμένου να ανασυνθέσει το ιστορικό παρελθόν).

Τι ήταν όμως αυτό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ιστορικού να γράψει αυτήν 
τη μικροϊστορία; Ποια αξία είχε η βασική της πηγή η Περιγραφή της Αφρικής του 
Giovanni Leone; Πάμπολλες φράσεις της στο έργο της το αποκαλύπτουν. Η ίδια 
εξομολογείται ότι το είχε πρωτοδιαβάσει σαράντα χρόνια πριν, όταν τελείωσε το 
διδακτορικό της στον Προτεσταντισμό και τους εκδότες του 16ου αι στη Λυών, αλλά 
τότε η συνάντηση Ευρώπης-Αφρικής της φαινόταν κάτι μακρινό και η διαπλοκή 
Χριστιανισμού-Ισλαμισμού «μια μέση» θρησκευτική θέση (too middling a religious 
stance), ώστε να μπορεί να αναλυθεί. Όταν όμως στη δεκαετία 1990 βρέθηκε στο 
επίκεντρο η σχέση Ευρωπαίων με μη Ευρωπαίους στα έργα ερευνητών, όπως οι 
Homi Bhabha, Richard White και Paul Gilroy, αναθεώρησε.360 Θεωρεί ότι το έργο 
είναι καινοτόμο για την εποχή του, γιατί «παντρεύει τους όρους ‘Αφρική’ και 
‘Ευρώπη’ με τις αραβικές γεωγραφικές αφηγήσεις» ( μέχρι τότε οι όροι αυτοί ήταν 
ευρωπαϊκοί), περιλαμβάνει την Αίγυπτο στην Αφρική και έτσι παίρνει θέση στη 
διαμάχη τόσο μεταξύ των Μουσουλμάνων όσο και μεταξύ των Ευρωπαίων αν ο 
Νείλος ήταν το όριο Ασίας-Ευρώπης. Το σπουδαιότερο, παρουσιάζει όλες τις φυλές 
της Αφρικής για πρώτη φορά και βεβαιώνει την ενότητά τους κάτω από την κοινή 
τους θρησκεία παρά τις έντονες διαφορές τους, «κατεβάζει την Αφρική στη γη», 
καθώς για τους Ευρωπαίους ήταν η γη του μυστηρίου, και υπονομεύει ευρωπαϊκά 
στερεότυπα σχετικά με την κατωτερότητα των Αφρικανών λόγω του χρώματός τους, 
τις γυναίκες και τη σεξουαλικότητα στην Αφρική. Γενικότερα, όλα τα έργα του al- 
Wazzan έχουν ιδιαίτερη αξία, αφού άνοιξαν στους Ευρωπαίους ένα παράθυρο προς 
τον αραβικό πολιτισμό και την αραβική διανόηση. Ακόμη ο al-Hasan al-Wazzan είναι 
ένα πρόσωπο που κινείται σε δυο πολιτισμούς και τρεις θρησκείες (και την Εβραϊκή) 
«με αμερόληπτο ύφος, ασυνήθιστη κίνηση για την εποχή του».361

Θα κλείσω με την παρατήρηση του Zur Shalev, που θαυμάζει το γενναίο 
εγχείρημα της Davis, ότι η ιστορικός στηρίζεται «σε ένα πενιχρό σώμα τεκμηρίων: το 
χειρόγραφο της Περιγραφής, κάποια ανολοκλήρωτα έργα και μερικές έμμεσες 
αναφορές των συγχρόνων (του al-Hasan al-Wazzan)... στηρίζεται σε μεταφρασμένες 
εκδόσεις των πρωτογενών πηγών και σε μια εκτεταμένη επισκόπηση της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας. Για τους ειδικούς, οι αναφορές της στον ισλαμικό νόμο και τις 
παραδόσεις των λογίων ίσως φαίνονται πολύ εκτεταμένες, καθώς αναφέρει 
συγγραφείς και περιπτώσεις από τόπους και περιόδους πολύ μακρινές από τη 
Μεσόγειο του 16ου αι. Στους Ευρωπαϊστές και γενικούς αναγνώστες, ωστόσο, η Davis 
ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν πλούσιο, σύνθετο και πολιτισμένο κόσμο, που ακόμα 
αντηχεί το μήνυμα που παραδίδεται από τον al-Hasan al-Wazzan το 16ο αι.»362

360 ό.π., σ.10-11
361 ό.π., σ. 127,129-132,150-1, 153-5,216-222

362 Zur Shalev, ‘Natalie Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between 
Worlds', Renaissance Quarterly, 60, 1 (Spring 2007), σ.158
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Εμπόδια και κίνδυνοι
Κανείς άλλος από τους τέσσερις συγγραφείς των οποίων έργα εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία δεν συνομιλεί τόσο ανοιχτά με τον αναγνώστη, με τόση αμεσότητα 
και εξομολογητικό τόνο, για τα εμπόδια που του προβάλει το αρχείο και τους 
τρόπους που θα τα υπερβεί, όσο η Davis. Γράφει, «κυνηγώντας τον al-Hasan al- 
Wazzan οι σιωπές στο χειρόγραφο της εποχής του και οι περιστασιακές αντιθέσεις ή 
τα μυστήρια στα κείμενά του με στοίχειωναν... Παρατηρώντας αντιθέσεις ή μη 
ευλογοφανή σημεία, ας πούμε, στην εποχή των ταξιδιών του ή στις βιογραφικές του 
αναφορές, αγωνιούσα να δω αν μπορούσα να τα λύσω κι αποτύχαινα τόσο συχνά όσο 
πετύχαινα. Τελικά διαπίστωσα ότι οι σιωπές και οι περιστασιακές αντιθέσεις και τα 
μυστήρια ήταν χαρακτηριστικό του al-Wazzan και ότι θα έπρεπε να τα δεχτώ ως ίχνη, 
ώστε να κατανοήσω αυτόν και τη θέση του. Τι είδους άτομο προσκαλεί τη σιωπή στις 
κοινωνίες και τους καιρούς του; Τι είδους συγγραφέας αφήνει ένα κείμενο με 
μυστήρια, αντιθέσεις και επινοήσεις;»363 Σιωπές, αντιθέσεις, επινοήσεις, μυστήρια, 
τέσσερις λέξεις κλειδιά στην αναζήτηση των δυσκολιών που αντιμετώπισε η Davis.

Στην Περιγραφή της Αφρικής ο al-Wazzan, παρόλο που αναφέρει πλήθος 
αυτοβιογραφικών στοιχείων για τα ταξίδια του, τη νεανική του ζωή στη Φεζ, τον 
πατέρα του, το θείο του, δεν κάνει λόγο για την απαγωγή και τον προσηλυτισμό του. 
Αυτά τα ανακαλύπτει η Davis στο ημερολόγιο του καρδινάλιου Paride Grassi. Ο 
ήρωάς μας σωπαίνει ακόμη στο θέμα του γάμου του. Και πάλι η Davis αντλεί 
πληροφορίες από τη νουβέλα Leon I ’Africain του Amin Maalouf. Ενώ σε θέματα της 
Ισλαμικής θρησκείας αναφέρεται με σεβασμό, αποφεύγοντας ωστόσο τίτλους τιμής 
και επικλήσεις του Μωάμεθ ή προσευχές που συνηθίζονται στην αραβική 
γραμματεία, σε χριστιανικά θεολογικά ζητήματα τηρεί «μια ενδιαφέρουσα σιωπή», 
όπως στο δόγμα του Αρειανισμού, αν και επινοεί πως ο Αυγουστίνος ήταν οπαδός της 
αίρεσης. Αποφεύγει επίσης κάθε θρησκευτικό σχολιασμό κατά την αναφορά του 
στους πολέμους μουσουλμάνων-χριστιανών. Παρουσιάζει τα γεγονότα καθαρά ως 
«στρατιωτικοπολιτικά» και «με ένα τόνο σκεπτικισμού». Η Davis αναρωτιέται «πώς 
ερμηνεύουμε αυτή τη σιωπή σχετικά με τον Χριστιανισμό;» Τέλος, άλλα δύο σημεία 
σιωπής που θα εξιχνιάσει η ιστορικός είναι ότι ο al-Wazzan σκόπιμα δεν 
περιλαμβάνει το Νότιο Ακρωτήριο της Αφρικής στη Γεωγραφία του και δεν αναφέρει 
καθόλου το ευρωπαϊκό θαύμα της τυπογραφίας, αν και στην Ιταλία ο ίδιος βρισκόταν 
μέσα στους κύκλους συγγραφέων και λογίων.364

Όσο για τις αντιφάσεις ή τις «ανακολουθίες»365, κατά τον Edmud Burke, αυτές 
βασανίζουν αρκετά την ιστορικό, αφού αφιερώνει αρκετές σελίδες, κυρίως στο όγδοο 
από τα εννέα κεφάλαια, για την ερμηνεία τους. Πρόκειται για τις προσβλητικές 
φράσεις «ο λοιμός του Μωάμεθ εξαπλώθηκε (στη Β. Αφρική)» και « μωρία του 
Μωάμεθ», καθώς και την αμφισβήτηση της εκδοχής του Κορανίου ότι ο Μέγας 
Αλέξανδρος ήταν προφήτης, παρά τη γενική ουδετερότητα του al-Wazzan προς όλες

363 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ. 13
364 ό.π., σ.156, 37/197, , 158, 182-3, 187, 151-2
365Edmund Burke, „ Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds' (review),
Journal o f  World History, 18, 3, September 2007, σ.372
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τις θρησκείες και το σεβασμό του στην Ισλαμική θρησκεία. Για την Davis είναι ένα 
ίχνος. «Θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τι τον έπιασε και χρησιμοποίησε αυτούς 
τους όρους» γράφει.366 Η επιμονή της μας θυμίζει την επιμονή του Ginzburg, που 
αναλύοντας λέξεις και φράσεις από το παραλήρημα του Μενόκκιο- φράσεις από 
λόγια έργα της εποχής του- αποκαλύπτει τη συνειρμική, παράλογη σύνθεση που 
υπέστησαν αυτές στο νου του Μενόκκιο.367

Η Davis αποδίδει αυτές τις ανακολουθίες στην προσποίηση του al-Wazzan ότι 
είναι χριστιανός, «απέξω μια ψεύτικη χριστιανική παράσταση- μέσα του ένας 
ειλικρινής μουσουλμάνος...».368 Και γιατί αυτή η υποκρισία; Τον al-Wazzan κατείχε 
πάντα ένας φόβος· έγραφε κάτω από την κυριαρχία ενός αφέντη· «οι σχέσεις 
κυριαρχίας και οι σχέσεις συναλλαγής πάντα αλληλεπιδρούν κατά κάποιο τρόπο» 369, 
γράφει η Davis. Από την άλλη είχε στο νου του κάποια στιγμή να επιστρέψει στην 
Αφρική, όπως αναφέρει στο έργο του. Έπρεπε να προσέχει τι γράφει. Είχε πάντα στο 
νου ότι απευθυνόταν και στους Ευρωπαίους αναγνώστες και τους Αφρικανούς· «Ο 
Yuhanna ζούσε εκεί ως προσήλυτος. έπρεπε να σκεφτεί προσεκτικά τι θα έλεγε, 
ειδικά τι δε θα έπρεπε να πει, κυρίως να μην προσβάλλει αυτούς από τους οποίους 
εξαρτιόταν όσο ζούσε στην Ιταλία . για τους μουσουλμάνους αναγνώστες έπρεπε να 
παίρνει προφυλάξεις·. έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο για την Αφρική που θα του 
επέτρεπε να γυρίσει πίσω και να γράψει ένα άλλο.» 370 371 Για τους λόγους αυτούς η 
Davis τον θεωρεί «πανούργο» και τον ταυτίζει με το αμφίβιο πουλί του δικού του 
επινοημένου μύθου στη Γεωγραφία του, το οποίο άλλοτε, πετώντας στον ουρανό, 
ισχυρίζεται ότι είναι πουλί και άλλοτε, κολυμπώντας δίπλα στα ψάρια, ψάρι, για να

, , 371αποφύγει τους φοροεισπράκτορες.
Όσο για τις επινοήσεις του al-Wazzan στην Περιγραφή της Αφρικής κι αυτές 

εντάσσονται στα πλαίσια της επιφυλακτικής του γραφής. Πρόκειται για επινοήσεις 
μύθων, όπως του αμφίβιου πουλιού, του δήμιου του πιστού στο καθήκον του ή του 
μύθου του διοικητού του Debdou, και «το τέχνασμα» να παρουσιάσει τον 
Αυγουστίνο, επίσκοπο στη Β. Αφρική, ως οπαδό του Άρειου. Η ιστορικός θα τις 
αποδώσει στην επιθυμία του να πατά και στις δυο πλευρές της Μεσογείου, μια 
γέφυρα μεταξύ των δύο ηπείρων, ώστε να κινείται ελεύθερα σε αυτές.372 Τα μυστήρια 
που η ιστορικός επικαλείται, και την ωθούν συχνά σε υποθέσεις, είναι ερωτήματα του 
τύπου «πού ανήκει πολιτισμικά ο al-Wazzan;», «γιατί έμεινε στη Ρώμη τόσα χρόνια 
ενώ θα μπορούσε ως ελεύθερος μετά τη βάπτισή του να φύγει;», «ποια είναι τα άλλα

6 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ. 233-244, 160,
367 Carlo Ginzburg, Το τυρί και τα σκουλήκια: ο κόσμος ενός μυλωνά του 16ου αιώνα, μτφρ. Κώστας 
Κουρεμένος (εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994), πχ σ.133-73(τι εννοούσε ο Μενόκκιο με τους όρους 
‘Άγιο πνεύμα’, ‘ψυχή’, ‘νέος κόσμος’;)
368 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.189
369 ό.π.,σ.11
370 ό.π.,σ.107-8, 245
371 ό.π.,σ.190, 222
372 ό.π.,σ.109-16, 218-9, 185
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δύο μέλη της οικογένειάς του στην Ιταλία, καθώς στην απογραφή του 1527 φαίνεται
373προστάτης δύο ακόμη ατόμων;».

Εκτός όμως από τις σιωπές, τις αντιθέσεις, τις επινοήσεις, την προσποίηση και τα 
μυστήρια, που κατά την ιστορικό είναι «ίχνη», σοβαρές ενδείξεις που χρήζουν 
έρευνας και κριτικής, με δύο ακόμη δυσκολίες έρχεται αντιμέτωπη η Davis 
μελετώντας το αρχείο: η ανεπάρκεια των πηγών και τα λάθη του al-Wazzan. Η 
ανεπάρκεια των πηγών οφείλεται στην μη καταγραφή στοιχείων της ζωής του ήρωα 
στην Ιταλία και την Αφρική, πέρα από τα στοιχεία που αναφέρει ο ίδιος στα έργα του, 
και στην απώλεια κάποιων χειρογράφων του, των οποίων ωστόσο γνωρίζουμε τον 
τίτλο και το θέμα τους. Τα λάθη του al-Wazzan, από την άλλη, οφείλονται όπως 
παραδέχεται ο ίδιος στο γεγονός ότι έγραφε με βάση μόνο κάποιες σημειώσεις του ή 
από μνήμης, καθώς στην Ιταλία δεν μπορούσε να συμβουλευτεί αραβικά χειρόγραφα 
ή βιβλιοθήκες με αραβικά πνευματικά έργα. Όπου υπάρχουν κενά στη μνήμη του 
πλάθει φανταστικά στοιχεία που τα αποδίδει σε κάποιον ιστορικό, υπαρκτό 
πρόσωπο.

Τέλος, η κατασκευή των τεκμηρίων είναι ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα που 
έπρεπε να προσέξει η ιστορικός στις εκδόσεις της Περιγραφής της Αφρικής και τις 
μεταφράσεις της. Ο εκδότης Giovanni Battista Ramusio και οι μεταφραστές του 
έργου πρόσθεταν φράσεις ή αφαιρούσαν άλλες με δεξιοτεχνία από το αρχικό 
χειρόγραφο και έπλαθαν έναν al-Wazzan, όπως αυτοί ήθελαν, και παρουσίαζαν σε 
κάποια σημεία τους ανθρώπους της Αφρικής ημιάγριους, απολίτιστους και άπιστους. 
Η γλώσσα του από απλή ιταλική μεταμορφώνεται σε μια σύνθετη και λογοτεχνική 
ιταλική. Μερικές φορές, όπως παρατηρεί η Davis με τη σύγκριση του χειρογράφου 
και των κατοπινών εκδόσεων, «αλλάζει το περιεχόμενο και η προσωπική παρουσίαση 
του συγγραφέα με τρόπο που δε συνάδει ούτε με τις αραβοισλαμικές απόψεις που 
έφερε μαζί του (ο al-Wazzan) από την Αφρική ούτε με τις στάσεις και τις ευαισθησίες 
που ανέπτυξε κατά τα ιταλικά του χρόνια... οι αλλαγές που έγιναν από τον Ramusio 
ή τους μεταφραστές του βιβλίου. θα μας δείξουν τις πιέσεις κάτω από τις οποίες 
έζησε ο Yuhanna al Asad στην Ιταλία και τους τρόπους με τους οποίους οι

375ερμηνευτές του ήθελαν να τον αναμορφώσουν.»
Το πλήθος των δυσχερειών που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Davis, με βασικότερο 

την ισχνότητα των πρωτογενών πηγών, προκάλεσαν την διάσταση των απόψεων της 
ακαδημαϊκής κοινότητας γύρω από την επίτευξη των στόχων της, καθώς αναγκάζεται 
εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιήσει ευρύτατα την τεχνική της υπόθεσης (η οποία 
θα αναλυθεί διεξοδικά στην ενότητα «Μέθοδοι επεξεργασίας των πηγών») και 
μακροσκελείς αναφορές σε θέματα της πολιτικής, της ιστορίας, της κουλτούρας και 
της λογοτεχνίας στηριγμένη σε δευτερογενείς πηγές. Έτσι ενώ ο Edmud Burke γράφει 
«το Trickster Travels είναι έργο τεράστιας ενέργειας και πολυμάθειας. Μόνο η 
Davis θα μπορούσε να γράψει αυτό το βιβλίο. Κανείς άλλος ιστορικός δεν κατέχει το 
εύρος, την ιστορική φαντασία και τη γνώση πολλαπλών γλωσσών και 373 374 375

373 ό.π.,σ.10, 191, 212
374 ό.π.,σ.92-3, 105-6,
375 ό.π.,σ.97-8, 145-6, 155-6
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λογοτεχνιών»376, ο Bart Ooghe, αντίθετα, παρατηρεί «έχοντας την τάση να κάνει 
μακροσκελείς παρεκβάσεις, το βιβλίο μερικές φορές χάνει το δρόμο του. Ο ειδικός 
ερευνητής ίσως νιώθει παράξενα που κάποιες φορές, γίνεται μια γενικότερη εισαγωγή 
στην πολιτική του 16ου αι, τον Ισλαμικό νόμο και την Ευρωπαϊκή και Αφρικανική 
ιστορία παρά μια περιεκτική μελέτη ενός ειδικού θέματος».377

ΙΙ.Θέματα αναζήτησης και σύζευξη μικροϊστορίας-μακροϊστορίας

Αποσπασματικότητα και σφαιρικότητα
Η παρουσίαση έργων του Stone, τουWatt και του Birnbaum στην παρούσα 

εργασία κατέδειξε πώς το μερικό συνδιαλέγεται με το σφαιρικό μέσα από την 
διερεύνηση θεμάτων που αντικατόπτριζαν το χαρακτήρα μιας τοπικής κοινωνίας ή 
και περισσότερων στη Δυτική Ευρώπη, αλλά είχαν και μια ευρύτητα ως προς τη 
χρονική τους διάσταση. Παρόλο που είχαν αφετηρία τους στην προσωπική υπόθεση 
κάποιου ασήμαντου ανθρώπου ή σε ένα γεγονός τυχαίο, είχαν το νου στραμμένο σε 
γενικότερα ερωτήματα και επιδίωξαν τη σύζευξη μικροσκοπικής και μακροσκοπικής 
ανάλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιστορικοί αυτοί, είδαμε, επιχείρησαν με τις μεθόδους της 
μικροϊστορίας να εντοπίσουν το βαθμό αλληλεπίδρασης του γραπτού λόγου και της 
προφορικής παράδοσης, τη γέννηση των μύθων, τη διάδοση και διατήρησή τους, την 
κυκλοφορία των γραπτών κειμένων και τη διαμόρφωση ποικίλων αναγνωστικών 
κοινών. Μπόρεσαν να καταδείξουν την αλληλεπίδραση των υπαλλήλων τάξεων και 
των ελίτ, τη σύγκρουση σε όλες τις εκφάνσεις της, είτε πρόκειται για μια πνευματική 
αμφισβήτηση είτε για πολιτική διαμάχη. Ακόμη αποκάλυψαν τη φύση της εξουσίας, 
κοσμικής και εκκλησιαστικής, και τη φύση του δικαίου. Έριξαν φως στις προσδοκίες 
και τη συμπεριφορά του λαού, στους φόβους και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, στις 
δεισιδαιμονίες που κόστισαν τη ζωή πολλών ανθρώπων, στην έξαρση των 
προκαταλήψεων, σε περιθωριοποιημένες ομάδες, στην πολυπλοκότητα και τη 
μεταστροφή των κοινωνικών σχέσεων.

Η Davis στο Trickster Travels, αν και κινείται παράλληλα σε αυτές τις θεματικές 
γραμμές της μικροϊστορίας, εμφανίζει αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες. Σπάζει τα 
φράγματα του τόπου και του χρόνου. Εποπτεύει, από τη μια, ένα χώρο τεράστιο γύρω 
από τη Μεσόγειο, καθώς κινείται μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας, μέσα από τα 
ταξίδια του al-Wazzan και το κύμα αντιλήψεων και συνηθειών που κουβαλούσε από 
κει, και από την άλλη ένα ευρύ χρονικό φάσμα -καθώς αναφέρεται σε μια περίοδο 
σφοδρών πολιτικών μεταβολών γύρω από τη Μεσόγειο, αλλά δε στέκεται μόνο στο 
16ο αι, με τις πηγές και τις παραδόσεις προηγούμενων αιώνων που συνεξετάζει δίνει 
χρονικό βάθος αιώνων στο έργο της. Ακόμη, η διαπλοκή δύο θρησκειών και 
πολιτισμών, αλλά και η απόσταση που τους χωρίζει είναι θέματα που η μελέτη τους

376 Edmund Burke, Trickster Travels (review), σ.373
377 Bart Ooghe, Review of Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim 
Between Worlds, H-Travel, H-Net Reviews. March, 2007.
U R L : http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=12925
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απαιτεί σφαιρική οπτική, την οποία η Davis διαθέτει. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος 
που κινείται με άνεση σε όλους τους χώρους, της πολιτικής, της ιστορίας, της 
λογοτεχνίας, των επιστημών, των θρησκειών και των κοινωνιών στο χώρο της 
Μεσογείου. Και σε αυτή την σφαιρική έρευνα και διεπιστημονική αναζήτηση, την 
ωθεί η εξαιρετική περίπτωση του Al-Hasan al-Wazzan, που παρά την 
αποσπασματικότητα των πρωτογενών πηγών, κατά την ομολογία της, η Davis 
προσπαθεί να χτίσει τη βιογραφία του με πλήθος επιπρόσθετων πηγών, υλικών της

, 378εποχής του.
Το πώς συνδιαλέγονται στο έργο της το μερικό και το σφαιρικό περιγράφει η ίδια 

η Davis στην εισαγωγή της, όταν παράλληλα θέτει τους στόχους της έρευνάς της: 
«Μέσα από το παράδειγμά του (al-Wazzan), μπορούσα να ερευνήσω πως ένας 
άνδρας κινούνταν μεταξύ διαφορετικών πολιτειών, χρησιμοποιούσε διαφορετικά 
πολιτισμικά και κοινωνικά μέσα, και τα περιέπλεκε ή τα χώριζε για να επιβιώσει, να 
ανακαλύψει, να κάνει σχέσεις και να σκεφτεί για την κοινωνία και τον εαυτό του. 
Προσπάθησα να δω αν αυτές οι διαδικασίες ήταν εύκολες ή ένας αγώνας, αν του 
έφερναν χαρά ή απογοήτευση. Όπως μερικοί άλλοι για τους οποίους έγραψα, κι ο Al- 
Hasan al-Wazzan είναι μια εξαιρετική περίπτωση-οι περισσότεροι ΒορειοΑφρικανοί 
δεν απήχθησαν από χριστιανούς πειρατές ή, αν έγινε αυτό, δε δόθηκαν δώρο στον 
Πάπα- αλλά μια εξαιρετική περίπτωση μπορεί να αποκαλύψει πρότυπα κατάλληλα 
για περισσότερη καθημερινή εμπειρία και γραφή... Τα χρόνια που έζησε ο al- 
Wazzan ... ήταν γεμάτα πολιτική και θρησκευτική μεταβολή και σύγκρουση. Στον 
ανατολικό μουσουλμανικό κόσμο οι Οθωμανοί Τούρκοι ήταν σε κίνηση, 
κατακτώντας. Π ερσία. Συρία και Αίγυπτο. Στη χριστιανική Ευρώπη, οι 
Αψβούργοι αναδύονταν. το Λουθηρανικό κίνημα βλάστανε στη Γερμανία. Ενώ 
Μουσουλμάνοι και χριστιανοί μάχονταν μεταξύ το υ ς .. Ισπανοί και Πορτογάλοι 
σημειώνοντας νίκες στην Ιβηρική χερσόνησο και την δυτική Μεσόγειο, οι Οθωμανοί 
στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο ένα παράδοξο συχνό στην 
ιστορία, αυτές οι δεκαετίες ήταν γεμάτες από συναλλαγές μέσα στα ίδια όρια, 
εμπόριο, ταξίδια και κίνηση ιδεών, βιβλίων και χειρογράφων. Τέτοιοι ήταν οι 
κόσμοι. στους οποίους ο ήρωας αυτού του βιβλίου έπαιξε το ρόλο τ ο υ .  Το 
πορτραίτο μου είναι ενός άνδρα με διπλή οπτική, βαστάζοντα δύο πολιτισμικούς 
κόσμους, καμιά φορά φανταζόμενο δυο αναγνωστικά κοινά και χρησιμοποιώντας 
τεχνικές από το Αραβικό και Ισλαμικό ρεπερτόριο που τις τύλιγε με Ευρωπαϊκά 
στοιχεία με το δικό του τρόπο».

Τι είναι λοιπόν αυτό το καινοτόμο, που διακρίνει το έργο της Davis; Σύγχρονες 
τάσεις της ιστοριογραφίας -συγκεκριμένα των δύο τελευταίων δεκαετιών- κάνουν 
λόγο για την άνθηση της ‘παγκόσμιας’ ιστορίας (global history). Όπως η Francesca 
Trivellato σχολιάζει, «το επίθετο ‘παγκόσμια’ είναι παντού»378 379 380. Είναι η ιστορία που

378 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ. 13
379 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.11-3
380 Francesca Trivellato, “Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global 
History?”, California Italian Studies, January 2011, 2, 1
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«συνδυάζοντας τοπικές ιστορίες»381 382 383 384 αναλύει ιστορικές διαδικασίες σε μεγάλη 
κλίμακα (macro-scale) στο χρόνο και το χώρο, ασχολείται με τα ‘παγκόσμια 
συστήματα’- εστιάζοντας στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις των πολιτισμών-και 
αναζητά τα χαρακτηριστικά της πρώιμης παγκοσμιοποίησης. Ο ορισμός αυτός 
φαίνεται να είναι το άλλο άκρο της μικροϊστορίας. Κι όμως, υπάρχουν κάποιες 
μελέτες που ενώ ανήκουν στην ‘παγκόσμια’ ιστορία, δεν ακολουθούν τα πρότυπα της 
μακράς κλίμακας. Κατά τον Brice Cossart, η Davis στο Trickster Travels «γράφει 
‘παγκόσμια’ ιστορία με μια βιογραφική προσέγγιση», όπως κάνει ο Sanjay 
Subrahmanyam με το The career and legend o f Vasco da Gama και η Linda Colley με 
το The ordeal o f Elizabeth Marsh. Περιγράφουν «παγκόσμιες ζωές» (global lives),
για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Miles Ogborn , «που έχουν διαμορφωθεί από 
παγκόσμιες δυνάμεις: οι οικονομικές και πολιτικές όψεις της παγκοσμιοποίησης 
τοποθετούνται στο βάθος της αφήγησης και δείχνουν πώς το τοπικό επηρεάζεται από 
το παγκόσμιο. Ωστόσο, αυτές οι βιογραφίες πραγματεύονται ακόμη κοινωνικές και 
πολιτιστικές όψεις των μακροχρόνιων αλληλεπιδράσεων που συνιστούν την

, 384παγκοσμιοποίηση».
Έτσι, η ιστορικός θα ρίξει φώς σε θέματα που την ενδιέφεραν και στο έργο της Η  

επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, όπως ο προσδιορισμός της ταυτότητας, η γυναικεία 
υπόσταση, οι έμφυλες σχέσεις, η οικογένεια, οι κοινωνικές συναναστροφές, οι 
αντιλήψεις και οι παραδόσεις-στο ευρύτερο βέβαια πλαίσιο της Μεσογείου-, αλλά 
και θέματα όπως ο πόλεμος, η μετανάστευση, το θρησκευτικό μίσος, η δουλεία, η 
κίνηση των ιδεών και των βιβλίων, η γλώσσα, τα στερεότυπα, οι κύκλοι των ελίτ· 
γενικότερα η αλληλεπίδραση των δύο κόσμων, του Χριστιανικού και του 
Μουσουλμανικού, και τα σημεία της πολιτισμικής διαφοράς και σύγκλισής τους.

Όνομα και προσδιορισμός της ταυτότητας
Ο Carlo Ginzburg επισημαίνει ότι η χρήση του ονόματος ανοίγει νέα πεδία στην 

ιστορική έρευνα. Το όνομα καθοδηγεί τον ιστορικό στα εκκλησιαστικά αρχεία, τα 
κτηματολόγια, τα νοταριακά έγγραφα, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τον τόπο 
διαμονής ή προέλευσης, την περιουσιακή και την οικογενειακή κατάσταση, και 
παράλληλα για το δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου. Έτσι «λίγο λίγο, μια 
βιογραφία, μολονότι αποσπασματική, αναδύεται από το δίκτυο των σχέσεων».385 
Πράγματι το όνομα του Μενόκκιο, του Μαρτίνου Γκέρ, του Ραφαήλ Λεβύ, Giulio 
Cesare Chiesa, της αδερφής Benedetta Carlini, της Domenica Orlando, του Giovanni 
και της Lusanna κατευθύνουν τους ιστορικούς των αντίστοιχων μικροϊστοριών στα

381 Patrick Manning, Navigating world history : historians create a global past, New York, N.Y., 
Palgrave, Macmillan, 2003, σ. 15
382 Brice Cossart , “Global lives” : Writing global history with a biographical approach, Entremons UPF 
Journal o f  World History, 5 (Ιούνιος 2013), σ.1
383 Miles Ogborn, Global Lives, Britain and the World:1550-1800, Cambridge University Press, 2008
384 Brice Cossart , «“Global lives” : Writing global history with a biographical approach», σ.8-9
385 Carlo Ginzburg και Carlo Poni, The Name and the Game (επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples 
o f  Europe, Edward Muir, Guido Ruggiero, Baltimore, 1991, σ.5-7
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δικαστικά αρχεία και σε έγγραφα της εποχής, που αποκαλύπτουν τον κόσμο και τη
386σκέψη τους.

Παρόμοια, η Davis χρησιμοποιεί το όνομα ως το «μίτο της Αριάδνης». Εντοπίζει 
το όνομα του al-Wazzan σε ένα Αραβικό χειρόγραφο που δανείστηκε στη φυλακή 
από τη βιβλιοθήκη του Βατικανού, al-Hasan ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wazzan 
al Gharnati (το όνομά του, του πατέρα του, του παππού του κι ο τόπος καταγωγής η 
Γρανάδα)· είναι τα πρώτα στοιχεία που ταξιδεύουν την Davis στη Γρανάδα και στην 
ιστορία των προγόνων του. Ανακαλύπτει ακόμα ή ιστορικός και τα άλλα χειρόγραφα 
που εκείνος διάβασε στη φυλακή, έργα θεολογικά και φιλοσοφικά, και αποκαλύπτει 
τις πνευματικές του ανησυχίες. «Κρατούσε την ανάσα της» ψάχνοντας ανάμεσα στα 
χειρόγραφα των βιβλιοθηκών των καρδιναλίων όπου διόρθωνε ή μετέφραζε από τα 
αραβικά να βρει την υπογραφή του. Ψάχνει στα δικά του χειρόγραφα πώς υπογράφει 
ως συγγραφέας. Αναζητά στο περιουσιολόγιο στη Φεζ στοιχεία για την οικογένειά 
του που αποδεικνύεται εύπορη. Το όνομα του το χριστιανικό Joannes Leo την 
κατευθύνει στα κατάστιχα των απογραφών του 1527 και 1522 και συνθέτει την 
οικογενειακή του κατάσταση στην Ιταλία.386 387

Το ιδιαίτερο γνώρισμα του al-Wazzan είναι ότι διαθέτει δύο ονόματα, το αραβικό 
και μετά τη βάπτισή του το χριστιανικό. Η ιστορικός αναφέρεται με λεπτομέρειες στη 
σύνθεσή του χριστιανικού του ονόματος και τη σημασία να φέρει το όνομα του πάπα 
και της οικογένειάς του- Giovanni Leone de Medicis-, αλλά διαπιστώνει ότι ο ίδιος 
προτιμούσε την αραβική απόδοση του χριστιανικού του ονόματος, δηλαδή Yuhanna 
al Asad (Yuhanna το λιοντάρι), αν και είχε μάθει τα Ιταλικά κι έγραψε σε αυτά τα 
έργα του. To όνομα, ωστόσο, «al-Hasan al-Wazzan έφερε στο μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του». Ως Joannes Leo ή Giovanni Leone τον γνώριζαν τα μέλη των λόγιων 
κύκλων που συναναστρεφόταν και το ευρωπαϊκό αναγνωστικό του κοινό. Αυτός 
προτιμούσε στους στενότερους κύκλους του το Yuhanna al Asad.388 Τι μπορεί να 
δηλώνει αυτός ο συμφυρμός χριστιανικού ονόματος και αραβικής απόδοσής του; 
Μήπως τη συγχώνευση των επιδράσεων δύο γλωσσών και δύο κουλτούρων; Η 
απαγωγή κι ο προσηλυτισμός του δεν του υπαγόρευαν και την αποποίηση της 
μητρικής του γλώσσας και κουλτούρας.

Τα δυο ονόματα, οι δυο θρησκείες, οι δυο πολιτισμοί που γνώρισε, οι δυο τόποι 
καταγωγής (Γρανάδα και Φεζ), όλα αυτά στο ίδιο πρόσωπο ενωμένα, γέννησαν το 
ερώτημα στην ιστορικό, αλλά και σε άλλους μελετητές, του προσδιορισμού της 
ταυτότητάς του. Στην εισαγωγή του έργου της αναφέρει αναλυτικά πού τον 
τοποθετούν αυτοί οι νεότεροι μελετητές. Η ίδια γράφει «το πορτραίτο μου για αυτόν 
έχει διπλή όψη, βαστάζει δυο κόσμους», ενώ συχνά τον ονομάζει αμφίβιο πουλί με

386 Οι τελευταίοι πέντε είναι ήρωες των:Giovanni Levi, Inheriting Power: Story o f  an Exorcist, 
University of Chicago Press 1988/Judith Brown, Immodest Acts. The Life o f  a Lesbian Nun in 
Renaissance Italy, Oxford University Press, 1986/.Tommaso Astarita, Village Justice: Community, 
Family, and Popular Culture in Early Modern Italy, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999/ 
Gene Brucker, Giovanni and Lusanna. Love and Marriage in Renaissance Florence, Weidenfeld and 
Nikolson, London,2001
387 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.13,15,69,211
388 ό.π., σ.11, 65
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τους μύθους που επινοεί, για να κινείται ελεύθερα στους δύο κόσμους. Είναι 
πεπεισμένη και το αποδεικνύει με τεκμήρια που αντλεί από τα έργα του al-Wazzan 
πως υποκρίνεται ότι είναι χριστιανός, ακολουθώντας τον ισλαμικό νόμο taqiyya, που 
επέτρεπε τους μουσουλμάνους να προσποιούνται ότι αλλαξοπίστησαν, όταν είναι

, 389ανάγκη.
Παρά τις επιφυλάξεις του να εκδηλώσει ανοιχτά τις προτιμήσεις του, παρά την 

επιμονή του να αποφεύγει συναισθηματικές εξάρσεις -λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απευθύνεται σε δύο αναγνωστικά κοινά- και την συνειδητή απόσταση τόσο από τον 
Ισλαμικό όσο και από τον Χριστιανικό κόσμο για λόγους προνοητικότητας και 
προσωπικής ασφάλειας390, η ιστορικός κατορθώνει να ανιχνεύσει στοιχεία που τον 
προσδιορίζουν ως διανοούμενο και ως άνθρωπο. Αρχικά θεωρεί πως ήταν πνεύμα 
ανήσυχο, γεμάτο περιέργεια, αγαπά τα εκπληκτικά πολιτισμικά εγχειρήματα, «θέλει 
να τα παρατηρήσει και να τα δοκιμάσει, αλλά έπειτα παραιτείται λόγω του κινδύνου 
τους»- για αυτό έμεινε στη Ρώμη εννέα χρόνια και δεν έφυγε ελεύθερος μετά τη 
βάπτισή του. Η Davis ερευνά, ακόμη, κατά πόσο είναι «ειλικρινής» και τηρεί την 
υπόσχεση του προς τους αναγνώστες «να πει τα πράγματα όπως ήταν». Διαπιστώνει 
ότι ο Yuhanna υιοθετεί κάποια κριτήρια κατά την παρουσίαση των λαών της 
Αφρικής, ώστε να διακρίνει τους «πολιτισμένους» από τους «άγριους», «μια ιεραρχία 
αξιών», όπως η οικονομία, η ευημερία, οι νόμοι, η φιλοξενία, η αγάπη για την 
ποίηση· το χρώμα του δέρματος δεν είναι παράγοντας που καθορίζει την τελική του 
εκτίμηση για τους ανθρώπους ούτε κριτήριο για τη σκλαβιά, όπως αντίθετα οι λευκοί 
πίστευαν.391 Ο ίδιος γίνεται ανθρωπολόγος, όταν αναλύει τη ζωή των ανθρώπων της 
Αφρικής, τις επαφές τους, την ανάμιξη τους τη γλωσσική και πολιτισμική και τις 
ιδιαιτερότητες τους. Ο Yuhanna διατυπώνει ακόμη αμφιβολίες για απόψεις 
προγενέστερων συγγραφέων και κρίνεται αμερόληπτο το ύφος του όταν αναφέρεται 
στις τρεις θρησκείες. Αμφισβητεί θρησκευτικές πρακτικές και αντιλήψεις (πχ τις 
υπερβολές των Σούφι, τη μαντεία, τα θαύματα, τον ιερό πόλεμο, τους Μεσσίες). 
Είναι, τέλος, ανθρωπιστής, κρατά στάση σκεπτικισμού απέναντι στον πόλεμο· «του 
Yuhanna al Asad ο χαρακτηριστικός τόνος απέναντι στη θρησκευτική βία και την 
καταστροφή μες τους αιώνες είναι ελεγειακή», η ιστορικός παρατηρεί για τον ήρωά 
της, «υπάρχει ένας τόνος λύπης στις αναφορές του στα... χαλάσματα και τους 
σφαγιασμένους στον πόλεμο πληθυσμούς», όποια κι αν ήταν οι προέλευσή τους, και

392παραπονιέται που « οι κατακτητές σβήνουν τον πολιτισμό».
Τέλος, το ερώτημα που απασχολεί την Davis, είναι αν ο ίδιος ο Yuhanna 

αυτοπροσδιορίζεται. Πώς χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτό του ως συγγραφέα και ποιο 
είναι το προσωπικό του στίγμα; Δεν ονομάζει τον εαυτό του ιστορικό, αλλά άλλοτε 
ονομάζει τον εαυτό του συνθέτη, συλλέκτη (composer, compiler, collector, κατά το 
αραβικό ισοδύναμο mu’allif) και άλλοτε ερμηνευτή, μεταφραστή (κατά το αραβικό 
tarjama), κι ούτε αναφέρεται στον εαυτό του σε α' πρόσωπο. Κατά την ερμηνεία της
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ό.π., σ. 244 
ό.π., σ.232
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ό.π., σ.116,140, 147-8, 129-40, 104, 153-155 
ό.π., σ., 162-180, 182-3
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Davis αυτά τον κρατούσαν σε απόσταση από το ιταλικό κοινό και του επέτρεπαν να 
σκέφτεται την ισλαμική του ταυτότητα. Από την άλλη, όμως, δύο χαρακτηριστικά 
του τον φέρνουν κοντά στον ευρωπαϊκό τρόπο γραφής. Το γεγονός ότι δεν διατηρεί 
«την αλυσίδα μεταβίβασης», κατά την συνήθεια των μουσουλμάνων συγγραφέων να 
αναφέρουν τους δασκάλους και προγενέστερους συγγραφείς στο έργο τους, ώστε να 
ενταχθούν στην γραπτή παράδοση και να κερδίσουν αξιοπιστία, για την ιστορικό 
είναι ένδειξη της συνειδητής στάσης του Yuhanna να θέσει «τη δική του αυθεντία ως 
σχολιαστής στον κόσμο τη στιγμή της νέας του κι αναμιγμένης ταυτότητάς του», 
παρουσιάζοντας τον εαυτό του «ως ανεξάρτητο πολυμαθή, πολυδιαβασμένο και 
πολυταξιδεμένο, έμπειρο και ικανό να γράψει για πολλά θέματα». Ένα ακόμα 
γνώρισμα του που το απέκτησε στην Ιταλία της Αναγέννησης και της βιβλικής 
κριτικής (πβ. προσπάθειες για αναθεώρηση της Βουλγάτας του Ιερώνυμου αυτή την 
περίοδο) είναι «η αυξανόμενη γνώση του σχετικά με το πόσο ευάλωτα ήταν τα ιερά 
κείμενα και οι συνθέσεις της γλώσσας».

Τελικά, το θέμα αυτό του προσδιορισμού της ταυτότητας ενός ανθρώπου, του 
Yuhanna, είναι το κεντρικό θέμα που απασχολεί την ιστορικό σε όλα τα κεφάλαια 
του έργου της, ακόμη κι αν αυτά παρουσιάζονται θεματικά. Παρουσιάζοντας τη ζωή 
του, αλλά κυρίως με άξονα το διπλό ερώτημα ποιος έδειχνε να είναι και ποιος 
πραγματικά ήταν, ουσιαστικά φωτίζει τα σημεία της πολιτισμικής διαφοράς και 
σύγκλισής των κόσμων της εποχής και τα επιμέρους θέματα, όπως του πολέμου, του 
θρησκευτικού μίσους, της δουλείας, των έμφυλων σχέσεων και της κίνησης των 
ιδεών στις δυο πλευρές της Μεσογείου. Έτσι η βιογραφία ενός ανθρώπου, όπως του 
al-Wazzan, μπορεί να «προσφέρει μια εναλλακτική μεθοδολογία για την ‘παγκόσμια’ 
ιστορία» , κατά τον B.Cossart, ενώ η Fr.Trivellato χαρακτηρίζει τέτοιου είδους 
βιογραφίες ως «παγκόσμιες μικροϊστορίες»* 394.

Η αλληλεπίδραση δύο κόσμων, σημεία πολιτισμικής σύγκλισης και διαφοράς
Ο al-Wazzan έχει το ιδιαίτερο γνώρισμα να κινείται παντού, σε πόλεις, χώρες, 

ηπείρους. Κινείται όμως και από πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω προς τα πάνω, 
αφού γνωρίζει τους κύκλους των ελίτ και των απλών ανθρώπων. Ακόμα, αλλάζει 
καταστάσεις και ρόλους είτε εκούσια είτε ακούσια. Τη ζωή του, για να 
χρησιμοποιήσουμε ένα όρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, τη χαρακτηρίζει η 
‘μεθοριακότητα’. Αυτά τα χαρακτηριστικά του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της 
Davis να γράψει την μικροϊστορία του al-Wazzan.

Ως al-Hasan ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wazzan, διπλωμάτης και νομομαθής 
κινείται από τη μια στις αυλές των σουλτάνων, στη Φεζ, την Τυνησία, το Κάιρο, την 
Κωνσταντινούπολη, επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες τους, γνωρίζει τις συνήθειές τους 
και τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους. Στα χωριά όπου τον φιλοξενούν δικάζει και λύνει 
τις διαφορές των κατοίκων. Μαθαίνει τις γλώσσες των φυλών της Βόρειας Αφρικής 
και τις διαλέκτους τους. Ως έμπορος κινείται στις αγορές. Κινείται ακόμη στους

93 Brice Cossart , “Global lives” : Writing global history with a biographical approach, , σ.13
394Francesca Trivellato, ‘Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global History?’, 
σ.11
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δρόμους των μεγάλων πόλεων και τα πορνεία. Ταξιδεύει με πλοία στα παράλια της 
Βόρειας Αφρικής και πηγαίνει προσκυνητής στη Μέκκα. Γνωρίζει λόγιους κι απλούς 
ανθρώπους, θαυμάζει τη γυναικεία ομορφιά και εκτιμά τους φιλόξενους ανθρώπους 
και τους ευσεβείς. Από την ελευθερία όμως περνά στη σκλαβιά.

Απαχθείς από χριστιανούς πειρατές φυλακίζεται και γνωρίζει άλλους 
φυλακισμένους και προσήλυτους από διάφορες χώρες του Ισλάμ και μαθαίνει την 
ιταλική γλώσσα. Με τη βάπτισή του, από τη σκλαβιά περνά και πάλι στην ελευθερία. 
Ως Yuhanna al Asad η Giovanni Leo κυκλοφορεί στους κύκλους των καρδιναλίων 
και των λογίων σε Ρώμη κι άλλες ιταλικές πόλεις. Ως διορθωτής και μεταφραστής 
στις βιβλιοθήκες τους, γνωρίζει εβραίους λόγιους και συνεργάζεται μαζί τους. 
Κυκλοφορεί όμως και στις γειτονιές της Ρώμης, στην αγορά και στις εκκλησίες. 
Ακούει στα σπίτια ή στους δρόμους τις γλώσσες του κόσμου, καθώς η Ρώμη είναι 
γεμάτη δούλους. Φεύγει από τη Ρώμη, γιατί αντίκρισε άλλη μια φορά το πρόσωπο 
του πολέμου και της φρίκης με τη λεηλασία της Ρώμης το 1527.

Ποιο θα μπορούσε να είναι καταλληλότερο πρόσωπο, αν όχι ο al-Wazzan, του 
οποίου η βιογραφία μπορεί να προβάλλει τις σχέσεις των δύο κόσμων, τα σημεία της 
σύγκλισής τους και της διαφοράς τους; Ένα, όμως ακόμη, γνώρισμα διαθέτει ο al- 
Wazzan: έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην παγκόσμια διαδικασία της αλληλεπίδρασης 
αυτής. Με το έργο του, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και κυκλοφόρησε 
ευρέως στην Ευρώπη, άλλαξε τον τρόπο σκέψης των Ευρωπαίων για την Αφρική και 
τους ανθρώπους της. Ξερίζωσε στερεότυπα και μίκρυνε την απόσταση που χώριζε 
Αφρική κι Ευρώπη. Το αξιοθαύμαστο είναι, κατά την Davis, ότι ο ίδιος είχε επίγνωση 
ότι ακροβατούσε μεταξύ των δύο κόσμων και ότι, αν και επέλεξε τη χειρόγραφη 
μορφή του έργου του κι όχι την έντυπη σε καιρούς που άνθιζε η τυπογραφία στην 
Ευρώπη, διαισθανόταν ότι σύντομα θα γινόταν αυτό γνωστό και στους δύο κόσμους. 
Για το λόγο αυτό η ιστορικός επισημαίνει συχνά τα σημεία που αυτός απευθύνεται σε 
δύο αναγνωστικά κοινά και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο έκφρασης και το 
ύφος του, ώστε να μην προσβάλλει κανένα. Ωστόσο, αποδεικνύει ότι είναι ειλικρινής. 
Επομένως, καταλήγουμε ότι και ως συγγραφέας κινείται μεταξύ των κόσμων.

Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο κόσμων, τα σημεία πολιτισμικής σύγκλισης και 
διαφοράς τους και η συμβολή του al-Wazzan στην αναθεώρηση των αντιλήψεων των 
ανθρώπων της εποχής του και των κατοπινών, γύρω από τη θρησκεία, τον κόσμο και 
τον άνθρωπο, όπως τα συνέλαβε και τα εξέθεσε η Davis, θα αναλυθούν με τις 
παρακάτω επιμέρους ενότητες.

Α. Θρησκευτικές αντιλήψεις
Στο έκτο κεφάλαιο του έργου της με τίτλο Μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού η 

Davis εκθέτει τις θρησκευτικές αντιλήψεις μουσουλμάνων και χριστιανών μέσα από 
την οπτική του al-Wazzan. Η αναζήτησή της έχει τρεις κατευθύνσεις: πρώτον, 
επιχειρεί να ανιχνεύσει πόσο δύσκολη ήταν η θέση του, όταν έγραφε για θρησκευτικά 
ζητήματα και διαφορές και πόση ένταση ένιωθε στην προσπάθεια να μη θίξει τους 
αναγνώστες του πάνω στο λεπτό αυτό θέμα· δεύτερον, αναζητά σε άλλα κείμενα της 
εποχής τρόπους έκφρασης της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας μουσουλμάνων και 
χριστιανών, ώστε να καταδείξει πως η στάση του al-Wazzan ήταν ξεχωριστή και
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ασυνήθιστη· τρίτον, εκθέτει έναν έναν τους τρόπους που ο al-Wazzan μετήλθε, ώστε 
να αποφύγει την μονομέρεια, τη μεροληψία και να γεφυρώσει τους δύο κόσμους.

Η ιστορικός στηριγμένη σε άλλες πηγές της εποχής, όπως γαλλικές ταξιδιωτικές 
ιστορίες, κι οθωμανικά ιστορικά κείμενα , επιβεβαιώνει την ύπαρξη θρησκευτικής 
εχθρότητας και μισαλλοδοξίας στις δυο μεριές της Μεσογείου. Ο al-Wazzan, γράφει 
η Davis, για να αποφύγει αυτό το σκόπελο επινοεί «τη δική του λογοτεχνική hila (στα 
αραβικά το ‘τέχνασμα’, το ‘ευφυές στρατήγημα’), τη χρήση έξυπνων μέσων για να 
βγάλει τον εαυτό του από τη δύσκολη κατάσταση, που ήταν σύνθετη».395 396 Έτσι ενώ 
εκφράζει την εκτίμησή του στον Ισλαμισμό, δεν δηλώνει απόλυτη πίστη σε αυτόν και 
αφήνει χώρο για άλλες προοπτικές. Εκφράζει το σεβασμό του και στις τρεις 
θρησκείες με ερείσματα στίχους του Κορανίου. Αποφεύγει τίτλους τιμής για τα ιερά 
πρόσωπα, προσευχές και θρησκευτικές επικλήσεις, κάτι σύνηθες στα θρησκευτικά 
κείμενα. Διατυπώνει την αμφισβήτησή του για τις υπερβολές στη λατρεία (υπερβολές 
των Σούφι, άρνηση της τροφής, μαντεία, θαύματα). Αποφεύγει ακόμη τους δύο όρους 
που δεν υπάρχουν στο σταυροδρόμι ισλαμισμού-χριστιανισμού: ‘γιος του θεού’ και 
‘ενσάρκωση’. Η ιστορικός λέξη λέξη έλεγξε τα κείμενα του Yuhanna, αναζητώντας 
ίχνη, και ζύγισε το νόημα και το ύφος τους. Μόνο οι φράσεις ‘μωρία του Μωάμεθ’ 
και ‘ο λοιμός του Μωάμεθ’ προξενούν την απορία της και τις αποδίδει στην ανάγκη 
προσποίησης του Yuhanna, ώστε να πείσει τους χριστιανούς ‘αφέντες’ του για την 
πίστη του. Ακόμη η ιστορικός αποδίδει σε τέχνασμα-γέφυρα των δύο κόσμων την 
παρουσίαση του Αυγουστίνου ως οπαδού του Αρειανισμού.

Ποια είναι όμως τα σημεία σύγκλισης των δύο θρησκειών που εντοπίζει η 
ιστορικός;. Συνοψίζονται σε τρία: α) η αμφισβήτηση των ερμηνειών των ιερών 
βιβλίων: στο Ισλάμ επτά διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας του Κορανίου γέννησαν 
είκοσι τρεις διαφορετικές σέχτες και πρακτικές- ο Yuhanna χρησιμοποιεί και τον όρο 
αιρέσεις «χωρίς πνεύμα βίας». Από την άλλη, στη Δύση τα χρόνια του στην Ιταλία 
ήταν έντονη η βιβλική κριτική, «ένα από τα μεγαλύτερα σημάδια των 
καιρών»397(γινόταν λόγος για αναθεώρηση της Βουλγάτας, πολύγλωσση έκδοση της 
Καινής Διαθήκης ετοιμαζόταν στην Ισπανία, γινόταν κριτική μελέτη των ιερών 
κειμένων), β) ο ιερός πόλεμος (jihad): οι μουσουλμάνοι είχαν διάφορες μορφές ιερού 
πολέμου, όπως κατά των Πορτογάλων χριστιανών, κατά των Εβραίων και κατά των 
πολυθεϊστών. Ο Yuhanna όμως διαπιστώνει πως κι ο πάπας οργάνωνε σταυροφορίες 
κατά των μουσουλμάνων και οι Ευρωπαίοι εξαπέλυαν διωγμούς κατά των Εβραίων, 
γ) οι εσχατολογικές προφητείες, ότι δηλαδή στους έσχατους καιρούς ο κατακτητής 
του κόσμου θα χτυπήσει τις άλλες θρησκείες και θα αποκαταστήσει την αληθινή 
θρησκεία. Ο Yuhanna ονοματίζει τους προηγούμενους Mahdi, όσους θεωρήθηκαν 
κατακτητές των έσχατων καιρών, και βλέπει στην εποχή του τον σουλτάνο Σελίμ των 
Οθωμανών ως επίδοξο Mahdi, ενώ από την ευρωπαϊκή πλευρά ο Κάρολος ο Ε’ της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ονομάστηκε ‘δεύτερος Καρλομάγνος’ και κλήθηκε 
να εκπληρώσει την προφητεία της παγκόσμιας Χριστιανοσύνης.

395 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ. 156-7.
396 ό.π., σ.153
397 ό.π., σ.240
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Η ιστορικός πιστεύει πως με τις εμπειρίες του ο Yuhanna ως ταξιδιώτης, 
διπλωμάτης και μεταφραστής μπόρεσε να βρει και άλλα ισοδύναμα στους δύο 
κόσμους και τις δύο θρησκείες, όπως το προσκύνημα στη Μέκκα και αυτό στα 
Ιεροσόλυμα ή η νηστεία του Yom Kippur και της Σαρακοστής ή ο προφήτης Μωάμεθ 
και ο Ιησούς, και αναγνώριζε σε όλες τις θρησκείες το αιώνιο δίδυμο δημιουργού και 
δημιουργίας. Έβλεπε βασισμένος στον ισλαμικό μυστικισμό την ενότητα των 
διάφορων θρησκειών και εκθέτει κομμάτια από αυτή τη μυστικιστική παράδοση, 
όταν γράφει στους Ιταλούς αναγνώστες «οι δρόμοι είναι πολλοί, στην 
πραγματικότητα είναι ένας, οι ταξιδιώτες σε αυτόν είναι οι εκλεκτοί».398 Αυτή η 
θεώρηση των θρησκειών έκανε τη ζωή του Yuhanna πιο εύκολη στους δύο κόσμους.

Αυτό που ο Yuhanna τελικά έχει να προτείνει, διαπιστώνει η Davis, με το 
σκεπτικισμό του και το ελεγειακό ύφος του είναι η πικρία του για τη βία και την 
καταστροφή και ότι οι κατακτητές διαγράφουν τον πολιτισμό. «Γράφοντας στη Ρώμη 
το 1526 οι απώλειες του πολέμου τον στοίχειωναν παρά οι εξαγνισμοί των 
θριάμβων». Για αυτό κι ο Zur Shalev σχολιάζει πως στις μέρες μας, που οι ιδέες του 
ιερού πολέμου και οι πολιτισμικές συγκρούσεις αποκτούν ορμή, το πορτραίτο του 
άνδρα μεταξύ των κόσμων που σκιαγραφεί η Davis «είναι κάτι παραπάνω από
ευπρόσδεκτο»399.

Β. Η εικόνα του κόσμου
Το κυριότερο έργο του Yuhanna είναι Η κοσμογραφία και η Γεωγραφία της 

Αφρικής. Η ιστορικός ελέγχει αν πληροί τις προδιαγραφές μιας γεωγραφίας, ποια 
ήταν η αντίληψη Ευρωπαίων και Αράβων-Αφρικανών για τον κόσμο την εποχή 
εκείνη και μέσα στις υπάρχουσες κοσμοθεωρίες τι πρόσθεσε ο Yuhanna με το έργο 
του αυτό.

Το πέμπτο κεφάλαιο Καταλαμβάνοντας την Αφρική η ιστορικός αφιερώνει 
αποκλειστικά στην αντίληψη του 16ου αι σχετικά με τον κόσμο γύρω από τη 
Μεσόγειο και στο περιεχόμενο της Γεωγραφίας του. Εκδηλώνοντας και το 
γλωσσολογικό της ενδιαφέρον αναζητά την ετυμολογία και τις εννοιολογήσεις της 
ονομασίας Αφρική από την εποχή του Πτολεμαίου, τη χρήση των ονομάτων των 
ηπείρων στα Αραβικά, καθώς και το πώς αποτυπώνονταν αυτές σε ευρωπαϊκούς και 
αραβικούς μεσαιωνικούς χάρτες και ποιες διακρίσεις και σχέσεις μεταξύ των ηπείρων 
τόνιζαν αυτοί. Συγκρίνει ακόμη την Γεωγραφία του Yuhanna με προηγούμενες 
αραβικές Γεωγραφίες και ισλαμικές παραδόσεις, αλλά και ευρωπαϊκά έργα που 
παρουσίαζαν την Αφρική ως τη γη των μυστηρίων.

Το έργο, διαπιστώνει η Davis, είναι καινοτόμο για την εποχή του, γιατί εισάγει 
τους όρους ‘Αφρική’ και ‘Ευρώπη’ στις αραβικές γεωγραφικές αφηγήσεις ( μέχρι 
τότε οι όροι αυτοί ήταν ευρωπαϊκοί) και περιλαμβάνει την Αίγυπτο στην Αφρική και

398 ' ΛΛχό.π., σ.226-7
399 Bart Ooghe, Review of Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim 
Between Worlds
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έτσι παίρνει θέση στη διαμάχη τόσο μεταξύ των Μουσουλμάνων όσο και μεταξύ των 
Ευρωπαίων αν ο Νείλος ήταν το όριο Ασίας-Ευρώπης. Το σπουδαιότερο, έχει 
ανθρωπολογικές διαστάσεις, καθώς παρουσιάζει όλες τις φυλές της Αφρικής για 
πρώτη φορά και βεβαιώνει την ενότητά τους κάτω από την κοινή τους θρησκεία, τον 
ισλαμισμό, παρά τις έντονες διαφορές τους. Αναφέρεται στην ανάμιξή τους την 
πολιτισμική, την κοινωνική και την γλωσσική, και με αισιόδοξη οπτική κάνει λόγο 
για γόνιμη ανάμιξη και ειρηνική συνύπαρξη, όχι για σύγχυση και αταξία. Έτσι «ο 
Leo ο Αφρικανός μοιράζεται το δικό του αφρικανικό πολιτισμό και αποδομεί την 
χριστιανική αναπαράσταση του ‘Άλλου’ και τα συνακόλουθα στερεότυπα».400 Τέλος, 
για τους Ευρωπαίους «κατεβάζει την Αφρική στη γη», καθώς ήταν ως τότε η γη του 
μυστηρίου και των τεράτων και υπονομεύει ευρωπαϊκά στερεότυπα για τη σκλαβιά 
και την κατωτερότητα των Αφρικανών λόγω του χρώματός τους.

Η ανθρωπολογική αυτή οπτική που εστιάζει η Davis έδωσε την αφορμή στον 
Ed.Burke να σχολιάσει: «το διανοητικό πορτραίτο του Juhanna Leo που αναδύεται 
από αυτές τις σελίδες είναι ενός λόγιου διαποτισμένου με τη γνήσια μεσογειακή 
διανόηση που πάσχισε να αντιμετωπίσει τις ρατσιστικές και κάποιες φορές λάγνες 
προκαταλήψεις των Ευρωπαίων αναγνωστών για την πραγματικότητα στη Βόρεια 
Αφρική».401 402

Γ. Γυναικείο φύλο, έμφυλες σχέσεις
Ο Yuhanna στο έργο του παρουσιάζει τον κόσμο των γυναικών της Αφρικής μέσα 

από τις δραστηριότητές τους και την καθημερινότητά τους, προσπαθώντας έτσι να 
ανατρέψει υπάρχουσες ευρωπαϊκές αντιλήψεις για αυτές. «Ο Yuhanna al Asad 
χρησιμοποίησε την γυναικεία εργασία ως σημείο πολιτισμικής διαφοράς και 
πολιτισμικής ομοιότητας» μεταξύ Ευρώπης-Αφρικής, παρατηρεί η Davis. Ένα άλλο 
σημείο επαφής των δύο κόσμων που εντοπίζει η ιστορικός στο έργο του Yuhanna 
είναι οι ερωτικές σχέσεις, «οι ερωτικές σχέσεις είναι ένα γνωστό κανάλι 
πολιτισμικών διασταυρώσεων» γράφει. Για να στηρίξει αυτές τις απόψεις, η 
ιστορικός παρουσιάζει, κυρίως στο έβδομο κεφάλαιο του έργου της με τον τίτλο 
Περιέργεια και Σχέσεις, «τα ίχνη» που άφησε ο Yuhanna «από τη στάση του απέναντι 
στις γυναίκες και τις ερωτικές του εμπειρίες», αλλά και τις αντιλήψεις του για τις 
έμφυλες σχέσεις, όπως διαμορφώθηκαν αυτές από την επαφή του με τους δύο

, 402κόσμους.
Το υλικό που αντλεί είναι πλούσιο για της γυναίκες της Αφρικής. Αυτός θαυμάζει 

την ομορφιά και την κομψότητα, παρουσιάζει την εμφάνιση και τις ενδυματολογικές 
συνήθειες, το βαθμό ελευθερίας τους στη συναναστροφή με το άλλο φύλο, ανάλογα 
με τη φυλή τους. Αναφέρει πτυχές της γυναικείας δραστηριότητας, όπως τη γεωργία, 
την κτηνοτροφία, την υφαντική, το εμπόριο, την πορνεία, και παρατηρεί τις πόρνες σε 
όλες τις περιοχές της Αφρικής. Παράλληλα παρουσιάζει τις αρχές του 
μουσουλμανικού νόμου σχετικά με το γάμο-ακόμα και με Χριστιανές ή Εβραίες-, το

400 Brice Cossart , “Global lives”: Writing global history with a biographical approach, σ.9
401 Edmund Burke, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim Βetween Worlds (review), σ.373
402 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.198, 196 και197 αντίστοιχα
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χωρισμό και τη μοιχεία και τις διαφορές γύρω από το γάμο και την προίκα στο 
χριστιανικό κόσμο. Δεν παραλείπει η ιστορικός να εκθέσει την εικόνα του για τα 
πορνεία στην πολυπολιτισμική Ρώμη, τα χαμαιτυπεία, χώροι όπου ακούγονταν 
διάφορες γλώσσες κι «ανταλλάσσονταν φαγητό, μπαχαρικά, πληροφορίες, 
κουτσομπολιά, σεξ...», ακόμα και τη σύφιλη που μάστιζε Ισπανία, Ιταλία και Βόρεια 
Αφρική λόγω «της σεξουαλικής ανάμιξης» των λαών, που οφειλόταν στα εμπορικά 
ταξίδια, την προσφυγιά και τη δουλεία. 403

Η ιστορικός ανιχνεύει τα αισθήματά του al-Wazzan και τις αντιλήψεις του για την 
θέση της μουσουλμάνας γυναίκας. Έτσι εκείνος νιώθει απογοήτευση για τη γυναικεία 
πορνεία στη Φεζ και θεωρεί πως η μεγάλη φτώχεια είναι η αιτία της στην Τυνησία. 
Από την άλλη πάλι γράφει με εκτίμηση για τις γυναίκες που εργάζονται σε διάφορα 
επαγγέλματα. Θεωρεί ως ξεχωριστές όσες εργάζονται ως εμπόροι, μαίες, δασκάλες. 
Αναφέρει ακόμη και ποιήτριες. Άλλοτε πάλι αναφέρεται στη γυναικεία πονηριά ή και 
πανουργία. Με τον επινοημένο μύθο του για τον απεσταλμένο του διοικητή του 
Debdou παρουσιάζει την πανουργία της γυναίκας μοιχού, ενώ σε πολιτικές αφηγήσεις 
στη Γεωγραφία του παρουσιάζει κάποιες γυναίκες ως υποκινητές ή υποκείμενα 
ερωτικής ίντριγκας με καταστροφικές συνέπειες. «Αλλά σίγουρα δεν έγραφε ως 
υπέρμαχος των γυναικείων προσόντων και δυνατοτήτων»404. Δεν υπήρχε, όπως 
παρατηρεί η Davis εστιάζοντας στην πολιτισμική διαφορά των δύο κόσμων, στα 
αραβικά γράμματα κάτι ανάλογο με το ευρωπαϊκό είδος που έκανε λόγο για την 
ομοιότητα ή την υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών (πβ τα έργα των 
Christine.de Pizan, Cornelio Agrippa, Pompeo Colonna). Οι ‘γυναίκες του Yuhanna’ 
είναι πιο περιορισμένες στις κινήσεις τους.

Η ιστορικός δεν παραλείπει το αίσθημα οργής του Yuhanna απέναντι στις 
ομόφυλες σχέσεις, και ιδίως μεταξύ ανδρών, αν και εκτιμά την ωραία ερωτική 
ποίηση, ακόμα και αν ένας νέος ήταν η σπίθα έμπνευσης του ποιητή. Εδώ εντοπίζεται 
άλλο ένα κοινό σημείο των δύο κόσμων, αφού τόσο στην χριστιανική Ιταλία όσο και 
στις μουσουλμανικές κοινωνίες καταδικάζονταν οι ομοερωτικές σχέσεις. Κοινό 
ακόμα γνώρισμα και των δύο κόσμων ότι άνθιζαν αυτές παρά την καταδίκη τους, 
ιδίως στους θρησκευτικούς κύκλους (πχ όργια των Σούφι, ομοσεξουαλικές πράξεις 
στα ουμανιστικά δίκτυα του ανωτάτου κλήρου της Ιταλίας). Η Davis γράφει « ο 
Yuhanna θα κατάλαβε ότι «το όμορφο αγόρι», η αγένειος νιότη, ήταν σπουδαία 
μορφή στην ανδρική φαντασία στην Ιταλία, όπως και στην Βόρεια Αφρική». 405Ένα 
ακόμα παράδοξο στα μάτια του προσήλυτου σχετιζόταν με την αγαμία του ανώτατου 
κλήρου στην παπική εκκλησία κάτι που δεν ίσχυε στον ισλαμικό κόσμο. Το 
παράδοξο ήταν ότι διατηρούσαν εταίρες ακριβοπληρωμένες κι ανεξάρτητες, όχι όπως 
στη Βόρεια Αφρική που ήταν στην αυλή του σουλτάνου. Η ιστορικός αναφέρει 
πλήθος παραδειγμάτων.406

403 ό.π., σ.210, 213-4, 135-38
404
405

ό.π., σ.223
ό.π., σ.208

406 ό.π., σ.204-5
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Διαπιστώνουμε ότι η Davis μέσα από τα μάτια του Yuhanna γίνεται ‘πανόπτης’ 
των κοινωνιών των δύο κόσμων και παραθέτει συγκριτικά τα στοιχεία που αντλεί από 
το έργο του. Αυτό όμως δεν της είναι αρκετό. Αναρωτιέται ποια ήταν η συμβολή του 
ίδιου στη διαμόρφωση της εικόνας για τις γυναίκες της Αφρικής στην Ευρώπη. 
Πιστεύει ότι ο Yuhanna διαταράσσει τα ευρωπαϊκά στερεότυπα. Μετριάζει κι 
εξισορροπεί τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις γύρω από το γάμο, την οικογένεια και τον 
έρωτα στην Αφρική. Ο Yuhanna ισχυρίζεται ότι οι γυναίκες και οι άνδρες στην 
Αφρική δεν ήταν βουτηγμένοι στην ακολασία, κι αν η λαγνεία ήταν αξιόμεμπτη, το 
ίδιο και η ακραία φτώχεια. Αναφερόμενος στα πορνεία και την ομοφυλοφιλία, γίνεται 
επικριτικός και ξεκαθαρίζει πως κι ο Δυτικός χριστιανικός κόσμος είχε μερίδιο για 
τέτοιους θεσμούς και συμπεριφορές.407 408

Δ. Δουλεία
Η δουλεία είναι ένα ακόμα κεφάλαιο επαφής των δυο πλευρών της Μεσογείου, 

μετακίνησης των ανθρώπων από τη μια πλευρά προς την άλλη, αλλά κυρίως σημείο 
διαφοράς και απόκλισης των δύο κόσμων ως προς τις αντιλήψεις γύρω από αυτή.

Ο al-Wazzan μεταφέρθηκε ο ίδιος σκλάβος στη Ρώμη. Σε κάποιες πτυχές η ζωή 
του θυμίζει τους απαχθέντες και σκλαβωμένους Βρετανούς που απαντούμε στο έργο 
της Linda Colley Captives: Britain, Empire, and the World, 1600-1850 (2004). H 
περίπτωσή του, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερη, γιατί αυτός προσφέρθηκε ως δώρο στον 
πάπα. Η ιστορικός ενδιαφέρεται για τις συνθήκες επιβίωσής του και τους λόγους της 
καλύτερης αντιμετώπισης που έλαχε. Η γνώση του στην Αραβική γλώσσα και 
κουλτούρα φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στον πάπα και τους καρδινάλιους, τη στιγμή 
που εκδήλωναν ενδιαφέρον για τις ανατολικές γλώσσες και σχεδίαζαν την εξάπλωση 
του Χριστιανισμού στον κόσμο των ‘απίστων’. Η κατήχησή του, η συμμετοχή του 
στον εκκλησιασμό και την θεία κοινωνία και η βάπτισή του, που του χάρισε και την 
ελευθερία, ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις για να κινείται ελεύθερα στους κύκλους 
των ουμανιστών καρδιναλίων και στους οποίους πρόσφερε τις υπηρεσίες του στη 
μετάφραση αραβικών χειρογράφων και του Κορανίου. Οι Εβραίοι και οι 
μουσουλμάνοι προσήλυτοι ήταν πολύτιμοι στους χριστιανούς πάτρωνες των

ο 408γραμμάτων το 16 αι.
Δεν ανήκαν όμως όλοι οι σκλάβοι στην ευνοημένη αυτή κατηγορία των 

ελεύθερων προσήλυτων, που έμμισθοι εργάζονταν για τους παπικούς κύκλους. Η 
ιστορικός ρίχνει φως στην τύχη χιλιάδων άλλων σκλάβων που βρίσκονταν στη Ρώμη, 
στην πειρατεία που ήταν ο φόβος των ανθρώπων στα παράλια της Αφρικής , στο 
Μαγρέμπ που ήταν η δεξαμενή δούλων, αλλά και στο πώς καλλιεργήθηκε στη Δύση 
το στερεότυπο της κατωτερότητας των ανθρώπων της Αφρικής, ώστε να είναι 
σκλάβοι, χάρη στην κατάρα του Νώε στον εγγονό του Καναάν (η φυλή του να είναι 
μαύροι και σκλάβοι), κάτι που ο Yuhanna και η ισλαμική θρησκεία δεν αναφέρουν, 
αλλά μόνο η χριστιανική βίβλος. Το στερεότυπο αυτό διαιώνιζε το δουλεμπόριο.409

407 ό.π., σ.215-18
408 ό.π., σ .195,55-61
409 ό.π., σ.77-9,132-3
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Το βαθιά αυτό ανθρωπολογικό θέμα της Davis αποκαλύπτει τη διάσταση των 
απόψεων των δύο κόσμων γύρω από το θέμα της σκλαβιάς και της διαφοράς του 
χρώματος του δέρματος. Οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν άξιο να γίνει σκλάβος μόνο 
αυτόν που δεν πιστεύει στο θεό και επιμένει να μην πιστεύει, εξαιρώντας από την 
κατηγορία των απίστων μουσουλμάνους, εβραίους και χριστιανούς. Ως προς τη 
διαφορά του χρώματος η ισλαμική παράδοση την αποδίδει στις κλιματολογικές 
συνθήκες ή κατά την εκδοχή του Προφήτη στο χώμα από όλα τα σημεία της γης που 
χρησιμοποίησε ο Θεός για τη δημιουργία του Αδάμ.

Το θέμα αυτό της γένεσης στερεοτύπων και της διαιώνισής τους και των 
κοινωνικών συνεπειών τους, τελικά, είναι κοινό για αρκετούς ιστορικούς της 
μικροϊστορίας, αν θυμηθούμε και τα στερεότυπα κατά των Εβραίων και το μίσος 
εναντίον τους, που η ιστορία του Ραφαήλ Λεβύ του P.Birnbaum στο A Tale o f Ritual 
Murder in the Age o f Louis XIV ανέδειξε.

E. Γλώσσα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνει η Davis σε γλωσσικά ζητήματα. Πώς άλλωστε να 

μην προκύψει αυτό, όταν από τη μια ο ήρωας της κινείται μεταξύ λαών και ηπείρων 
ως διπλωμάτης και μεταφραστής, από την άλλη η ίδια εξετάζει την αλληλεπίδραση 
των δύο κόσμων, της οποίας φορέας είναι και η γλώσσα, και τρίτον κάποιες 
πρωτογενείς πηγές της είναι ειδικά γλωσσικά εγχειρίδια των οποίων η μελέτη παρέχει 
τεκμήρια στην έρευνά της.

Ακολουθώντας τον al-Wazzan στα ταξίδια του η ιστορικός εξετάζει το βαθμό 
ανάμιξης των γλωσσών. Στη Γρανάδα, από όπου η οικογένειά του αποδήμησε, 
ακουγόταν η αραβική κι η ισπανική μεταξύ εμπόρων, αιχμαλώτων, πολιτικών 
απεσταλμένων. Στα ταξίδια του στην Αφρική διαπίστωσε την ανάμιξη των γλωσσών 
των Βερβερίνων, των Νουβίων, των Κοπτών, των Αιγυπτίων και των Αράβων 
εξαιτίας των εμπορικών συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να θεωρεί τη φθορά της 
γλώσσας ‘καταστροφή’. Γνώριζε τις διαλέκτους και τους ιδιωματισμούς της γλώσσας 
από περιοχή σε περιοχή. Χειριζόταν άριστα τη γλώσσα της διπλωματίας και η Davis 
αναφέρεται με λεπτομέρεια στις συμβάσεις της, όπως την επισημότητα, την 
επιτήδευση και την κομψότητά της, ακόμη και την έμμετρη μορφή της. Η ιστορικός 
δίνει πληθώρα λεπτομερειών για όλα αυτά.410

Στην Ιταλία παρακολουθεί το Yuhanna να μαθαίνει ιταλικά και λατινικά- ωστόσο 
να είναι ακόμα ατελής κι απλός ο λόγος του όταν γράφει τη Γεωγραφία του-,να 
συζητά με τους Εβραίους φίλους του τις κοινές λέξεις μεταξύ εβραϊκής κι αραβικής. 
Η ιστορικός αναφέρει από τη μια το πλήθος των γλωσσών που ακούγονταν στην 
πολυπολιτισμική Ρώμη μεταξύ αιχμαλώτων προσήλυτων και από την άλλη το 
ενδιαφέρον του πάπα και των καρδιναλίων για τις ανατολικές γλώσσες και τα 
χειρόγραφα σε αυτές, αλλά και την έκδοση ιερών χριστιανικών κειμένων σε αυτές τις 
γλώσσες με απώτερο σκοπό την εξάπλωση του χριστιανισμού. Στους κύκλους των

410 ό.π., σ.18,134-5,49-50
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λογίων συντελούνταν συνεπώς η ανταλλαγή γλωσσικών στοιχείων κι η εκμάθηση 
των γλωσσών είχε αμφίδρομη πορεία.411

Η ιστορικός εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στην αλληλοδιαπλοκή των 
ευρωπαϊκών και ανατολικών γλωσσών, όταν αναζητά στα έργα του ήρωά της την 
ετυμολογία κάποιων λέξεων, όπως ‘Αφρική’, ή ισοδύναμες λέξεις και έννοιες μεταξύ 
των δύο πολιτισμών, όπως ‘νηστεία’ ή ‘προσκύνημα’. Πώς θα απέδιδε ο Yuhanna τις 
έννοιες Μωάμεθ, Μωαμεθανοί, Αλλάχ στα ιταλικά έργα του; Ήταν ένα θέμα που τον 
προβλημάτισε. Η Davis εξετάζει ενδελεχώς το αραβο-εβραιο-λατινικό λεξικό που ο 
Yuhanna έγραψε με τον Εβραίο φίλο του J.Mantino, ένα ‘έργο μεγάλου 
ενδιαφέροντος’, όπως το χαρακτηρίζει, και τη διόρθωση της μετάφρασης του 
Κορανίου. Βρίσκει τις παρατηρήσεις του αξιόλογες που άφησαν τη σφραγίδα τους 
στα ιταλικά γράμματα.412

Τέλος, η ιστορικός εξετάζει τη γλώσσα της Γεωγραφίας του και από ένα άλλο 
ενδιαφέρον και με μια άλλη οπτική, πέρα από αυτή της αλληλεπίδρασης των 
πολιτισμών. Συγκρίνει το πρωτότυπο χειρόγραφο του έργου με τις μεταγενέστερες 
εκδόσεις του σε διάφορες γλώσσες και διαπιστώνει πως η καθαρή και ζωηρή ιταλική 
με την απλή σύνταξη, που είχε χρησιμοποιήσει ο al-Wazzan, σταδιακά αλλάζει 
μορφή, ώσπου γίνεται σύνθετη, με ποικίλο λεξιλόγιο και λογοτεχνικό ύφος. Αυτές οι 
γλωσσικές αλλαγές, που μεταφέρουν και διαφορές στο περιεχόμενο και δε συνάδουν 
με τις αραβοϊσλαμικές απόψεις και ευαισθησίες που έφερε από την Αφρική, 
αποτελούν ‘ίχνη’ και αποκαλύπτουν στην ιστορικό ευρωπαϊκά στερεότυπα και τις 
πιέσεις που δεχόταν ο al-Wazzan στην Ιταλία.413

III. Μέθοδοι επεξεργασίας των πηγών

Κριτική στάση, σύγκριση και διασταύρωση
Η Davis στην εισαγωγή του βιβλίου της εκθέτει τη στρατηγική της, όπως έκανε 

άλλωστε και στην εισαγωγή του έργου της Η Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ 414 
Γράφει «η στρατηγική μου είναι να αρχίσω με τα πρόσωπα, τους τόπους και τα 
κείμενα που καλές αποδείξεις βεβαιώνουν ή προτείνουν ότι γνώριζε και να χτίσω από 
πρόσθετες πηγές τι θα μπορούσε να δει ή να ακούσει ή να διαβάσει ή να κάνει... Τα 
γραπτά του al-Wazzan φέρουν το κύριο σώμα της ιστορίας μου, όχι μόνο το 
περιεχόμενό τους, αλλά και οι στρατηγικές του συγγραφέα τους και η διανόησή του, 
όπως μπορούν να εξαχθούν από τα χειρόγραφά του και τη γλώσσα του. Αλλαγές στα 
μεταγενέστερα τυπωμένα κείμενα του βιβλίου του για την Αφρική δείχνουν τι είδους 
άνθρωπος προτιμούσαν οι Ευρωπαίοι να είναι αυτός.»415

Από τις δύο αυτές μεθόδους επεξεργασίας των πηγών της, δηλαδή τη σύγκριση 
τους και την κριτική διερεύνηση, η δεύτερη έχει ήδη παρουσιαστεί από τις

411 ό.π., σ.75, 89,76,58,195,67,71
412 ό.π., σ.223-6,83-7,241-4
413 ό.π., σ.95,97-8
414 Natalie Z.Davis, Η  Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, σ.22
415 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ. 13
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προηγούμενες επιμέρους ενότητες. Ο εντοπισμός των κενών και αντιφάσεων στο 
έργο του, η σταχυολόγηση λέξεων και φράσεων που με τον τρόπο που διατυπώνονται 
αποκαλύπτουν τους φόβους, τις κρυφές πεποιθήσεις και τις ευαισθησίες του, η 
αναζήτηση των αξιών και των κριτηρίων του, όταν παρουσιάζει τους λαούς της 
Αφρικής ως πολιτισμένους ή μη, δηλώνουν πόσο η Davis εμβάθυνε στα έργα του. Η 
προσπάθειά της να διακρίνει πού εκείνος είναι ειλικρινής και πού προσποιείται, σε 
ποια σημεία αμφιβάλλει και διατυπώνει την αμφισβήτησή του ακόμα και για τα ιερά 
βιβλία που τόσο σέβεται, πότε ακροβατεί μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής και 
επιφυλάσσεται ή ξεκάθαρα μιλά απευθυνόμενος στα δυο αναγνωστικά κοινά του, 
αλλά και τολμά να ανατρέψει προκαταλήψεις και να ξεριζώσει στερεότυπα, όλη αυτή 
η προσπάθεια της απαιτεί πλατιά γνώση, διεπιστημονική οπτική, αλλά και πολύχρονη 
μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εδώ αρμόζει η παρατήρηση του Hannu Salmi 
που παραλληλίζει κατά κάποιο τρόπο τη δουλειά της Davis με την προσπάθεια του 
Γάλλου ιστορικού Alain Corbin να εστιάσει στο αόρατο, το στιγμιαίο και το φθαρτό, 
μόνο που εκείνος αποκαλύπτει τον κόσμο των αισθήσεων στο παρελθόν, ενώ η Davis 
τα ενδόμυχα συναισθήματα και σκέψεις του al-Wazzan.416 417

Ο Hannu Salmi ακόμη παρατηρεί «όπως οι ερευνητές μιας μαύρης τρύπας πρέπει 
να μελετήσουν τις πληροφορίες του περιβάλλοντα κόσμου, έτσι και οι ιστορικοί 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν εκτενές υλικό, να συγκρίνουν δεδομένα και τελικά με τη 
βοήθεια της εύληπτης, μεστής ερμηνείας να εξάγουν συμπεράσματα». Πράγματι η 
Davis χρησιμοποιεί τη μέθοδο της σύγκρισης ως ένα βασικό εργαλείο στην έρευνά 
της. Η σύγκρισή της έχει τριπλό προσανατολισμό. Συγκρίνει α. τα έργα του Giovanni 
Leo με έργα του ίδιου γραμματειακού είδους, προγενέστερα ή της εποχής του, ή 
απόψεις του με απόψεις επιφανών λογίων, Αράβων ή Ευρωπαίων, β. τις εκδόσεις της 
Γεωγραφίας του σε διάφορες γλώσσες από το 1550 και μετά με το αρχικό χειρόγραφο 
του Yuhanna (έχει ήδη επισημανθεί ο σκοπός των αλλαγών ή των πρόσθετων 
στοιχείων στις διάφορες εκδόσεις) και γ. τη ζωή του με τη ζωή άλλων, κυρίως 
λογίων, καταφεύγοντας εδώ συχνά και στην διατύπωση υποθέσεων, κάτι που θα 
αναλυθεί εκτενέστερα πιο κάτω.

Τα έργα με τα οποία η ιστορικός συγκρίνει τα γραπτά του Giovanni Leo είναι είτε 
ευρωπαϊκά είτε αραβικά-ισλαμικά. Όλα είναι της εποχής του ή προγενέστερα κι αυτό 
έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί όλα μαζί λειτουργούν συμπληρωματικά και η μια πηγή 
επιβεβαιώνει την άλλη. Πολλά τα αναφέρει ο ίδιος ο Leo στο έργο του. Έτσι, για 
παράδειγμα, η Γεωγραφία του συγκρίνεται με το έργο των γεωγράφων και 
ταξιδιωτών Al-Masudi, al-Bakri, al-Muqaddasi, al-Idrisi, ibn Khaldun του 
μαθηματικού al-Khwarizmi, τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου, το έργο του Joannes 
Boemus (1520) με τη μυθική διάσταση της Αφρικής, τα Ιερογλυφικά του Pierio 
Valeriano για την αιγυπτιακή εθιμολογία και αλληγορίες για τα ζώα και ευρωπαϊκούς 
και αραβικούς μεσαιωνικούς χάρτες. Στον επίλογο του βιβλίου της η Davis επιχειρεί 
τον παραλληλισμό της Γεωγραφίας του Leo με το έργο του Francois Rabellais 
Pantagruel (1535) κι εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές ως προς τον τρόπο σκέψης

417και γραφής των δύο συγγραφέων.

416Hannu Salmi, “Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude”, History and Theory, 
50 (May 2011),σ. 175. Αναφέρεται στα έργα του Alain Corbin: The Foul and the Fragrant: Odor and 
the French Social Imagination (Le miasme et la jonquille:L’odorat et I ’imaginaire social, XVIIIe-XIXe 
siecles, 1982) και Village Bells: Sound and Meaning in the 19th-Century French Countryside (Les 
cloches de laterre: Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siecle,1994)
417 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.100,126-7,149-150,72,
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Ακόμη, το έργο του Leo για την αραβική προσωδία συγκρίνεται με το έργο του 
al-Khalil και την ποίηση του Thalab, ενώ το αραβο-εβραιο-λατινικό λεξικό του με το 
ισπανο- αραβικό λεξικό του Pedro de Alcala (1505). Για το θέμα του γάμου, της 
προίκας και των έμφυλων σχέσεων αντλούνται στοιχεία από την ερωτική αραβική 
ποίηση, τις ιστορίες των al-Hawrani, al-Jahiz και Theodore Spandugino. 
Παρουσιάζονται παράλληλα οι ευρωπαϊκές απόψεις των Christine de Pizan, Cornelio 
Agrippa, Pompeo Colonna σχετικά με το γυναικείο φύλο. Η ιστορικός αναζητά 
ακόμη τις ρίζες μύθων, όπως του αμφίβιου πουλιού, σε αραβικές και ευρωπαϊκές 
παραδόσεις και έργα. 418 Άλλα έργα με τα οποία συγκρίνονται απόψεις του Leo είναι 
το Κοράνι και η Βίβλος και βέβαια πολλά άλλα.

Ως προς τη ζωή του al-Wazzan και τη στάση του απέναντι στη θρησκεία, 
συγκρίνεται με κάποιους άλλους που είχαν παρόμοια μοίρα, όπως τον Οθωμανό 
πρίγκιπα που δεν αλλαξοπίστησε και έτσι δεν ελευθερώθηκε ή τον προσήλυτο Joan 
Andres που έγραφε με ιδιαίτερη εχθρότητα για τους πρώην ομόθρησκούς του 
μουσουλμάνους και ικανοποιούσε έτσι το ευρωπαϊκό αναγνωστικό κοινό· «ήταν πιο 
αποδεκτή η μοχθηρία αυτού του προσήλυτου» από τους χριστιανούς αναγνώστες 
παρά «η ισορροπία» που κρατούσε ο Yuhanna στα έργα του, γράφει η Davis.419

Η σύγκριση, όπως αντιλαμβανόμαστε, γίνεται πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της 
ιστορικού· πλαταίνει την εικόνα της για την εποχή που περιγράφει, προσθέτει 
πληροφορίες και λεπτομέρειες, ανοίγει νέες ατραπούς έρευνας και αποτελεί ασφαλή 
πορεία προς τη διατύπωση συμπερασμάτων.

Τέλος, η ιστορικός αξιοποιεί πολύ συχνά και το παράθεμα. Η χρήση του είναι μια 
μορφή παράλληλης παρουσίασης των ποικίλων πηγών της. Με το παράθεμα δίνεται η 
ευκαιρία στον αναγνώστη να ρίξει μια ματιά στα πιο χαρακτηριστικά σημεία του 
αρχείου, να πάρει μια γεύση από την έρευνα του ιστορικού στις ποικίλες πηγές. 
Ζωντανεύει την αφήγηση και κάνει πιο εύληπτα όσα η ιστορικός επισημαίνει. 
«Αιωρούμενο το παράθεμα λειτουργεί ως στάση, ως κενή σημείωση που επιτρέπει 
στα λογικά συνήθως λόγια του ιστορικού να αναπτυχθούν με τρόπο διαφορετικό».420 
Επιτρέπει στον αναγνώστη να αισθανθεί τη συγκίνηση που κι ο ιστορικός βίωσε, 
όταν πρωτοδιάβασε το αρχείο, να προβεί στη δική του κριτική και να εξάγει τα δικά 
του συμπεράσματα.

Η εικασία
Κι αν η σύγκριση εξασφαλίζει την ασφαλή πορεία προς τη διατύπωση 

συμπερασμάτων, η χρήση των υποθέσεων μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οδηγεί σε 
αντίθετα αποτελέσματα; Όλοι οι ιστορικοί της μικροϊστορίας, από τον πατέρα αυτής 
C.Ginzburg ως τους J.Watt, P.Birnbaum, S.Stone με τα νεότερα έργα τους, που 
εξετάσθηκαν στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιούν την εικασία, ώστε να 
συμπληρώσουν τα κενά που αφήνει η αποσπασματικότητα των πηγών τους. Και η 
Davis, ανάμεσα στις άλλες μεθόδους-στρατηγικές που προδιαγράφει στην εισαγωγή 
της ότι θα ακολουθήσει, αναφέρει και την υπόθεση. Γράφει «σε όλη την έκταση 
έπρεπε να κάνω χρήση του των υποθετικών ‘θα...’, ‘ίσως να...’, ‘έμοιαζε να. . και

418 ό.π., σ.,90,85,215-22, 111-14, 264-72
419 ό.π.,σ.67-8,156
420 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, Νεφέλη 2004, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, σ.89
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των πιθανολογικών ‘ίσως’, ‘πιθανόν’. Αυτές ήταν οι προσκλήσεις μου στον 
αναγνώστη να ακολουθήσει μια ευλογοφανή ιστορία ζωής με υλικά της εποχής».421

Είδαμε, για παράδειγμα, τον J.Watt στο The Scourge o f Demons να χρησιμοποιεί 
τις πιθανότητες, κυρίως όταν διερευνά τα κίνητρα πίσω από κάποιες αντιδράσεις ή τις 
σκέψεις και τους φόβους κάποιων ηρώων του, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τον 
κρυμμένο εσωτερικό κόσμο των προσώπων. Δεν διατυπώνει όμως εικασίες 
αστήρικτες. Τον ίδιο τρόπο επιχειρεί να ακολουθήσει η Davis, όταν αναπαριστά με το 
νου τις πόλεις της Αφρικής με τις πλούσιες σε πραμάτειες αγορές τους, την πολύβουη 
Ρώμη με το πλήθος των αλλόγλωσσων σκλάβων στους δρόμους της, την προσωπική 
ζωή του al-Wazzan στην Αφρική και την Ιταλία, το γάμο του, το προσκύνημά του 
στη Μέκκα, τα σχέδιά του για αποκατάσταση της τιμής του ως μουσουλμάνο, όταν 
επέστεφε στην Αφρική, τα ενδόμυχα συναισθήματα και σκέψεις του. Ωστόσο οι 
υποθέσεις της δεν είναι αυθαίρετες.

Θα ήταν αυθαίρετες, αν δεν είχαν καμία βάση, αν ήταν αποκυήματα της 
φαντασίας της. Αντίθετα, η διατύπωση μιας υπόθεσης από τον ιστορικό της 
μικροϊστορίας απαιτεί μια ολόκληρη διαδικασία: α. αναζήτηση σε άλλες πηγές της 
εποχής, β. έρευνα στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ακόμη και στο χώρο άλλων 
επιστημών, γ. σύγκριση με παρόμοιες περιπτώσεις, δ. απόρριψη με το «ξυράφι του 
Ginzburg» όσων δεν ευσταθούν και ε. διατύπωση όχι μιας, αλλά περισσότερων 
κάποιες φορές υποθέσεων, των πιο ευλογοφανών. Δηλαδή πρέπει να αξιοποιεί αυτό 
που ονομάζει ο Ginzburg «κριτήρια της αλήθειας», τα οποία αντλεί από το στενότερο 
ή ευρύτερο πλαίσιο της εποχής ή από το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών.422 423

Έτσι και η Davis προχωρά στη διατύπωση υποθέσεων α. άλλοτε στηριγμένη σε 
φράσεις του Yuhanna που προδίδουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, όπως η 
δήλωσή του ότι θα έγραφε ένα έργο για την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, όταν 
επέστρεφε στην τελευταία, πυροδοτεί μια σειρά υποθέσεων της Davis για την 
επιθυμία του να επιστρέψει. Ακόμη οι φράσεις «η μωρία του Μωάμεθ» και 
«λοιμός του Μωάμεθ», την οδηγούν σε υποθέσεις που δεδομένης της θέσης του είναι 
ευλογοφανείς, όπως ότι στη Ιταλία μακριά από το Ισλάμ μπορούσε ελεύθερος να 
ασκήσει κριτική ή ίσως οι φράσεις αυτές ήταν απόδειξη στους Ιταλούς ‘αφέντες’ του 
ότι πράγματι είχε προσηλυτιστεί.424 β. Άλλοτε, τα πιθανά σενάρια της ιστορικού δεν 
ξεφεύγουν από τα όρια και το πλαίσιο που άλλα αδιαμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα 
ορίζουν· έτσι για παράδειγμα: τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της νίκης των 
Οθωμανών Τούρκων στην Ουγγαρία και της δράσης των μουσουλμάνων πειρατών 
στη Μεσόγειο η ιστορικός πιθανολογεί ότι ίσως να ήταν πολύτιμες οι πληροφορίες 
του al-Wazzan στον πάπα Κλήμη Ζ', αυτό όμως δεν αλλάζει τον καμβά της ιστορίας. 
γ. Άλλοτε η Davis στηρίζεται σε άλλες μελέτες, για να αναπλάσει τον κόσμο όπου 
κινούνταν ο al-Wazzan, όπως κατά την αναφορά της στις ομόφυλες σχέσεις στη 
Ρώμη ή τα χαμαιτυπεία της. Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι ο Yuhanna ίσως τα είχε

421 ό.π.,σ.13
422 Carlo Ginzburg, “Checking the evidence The Judge and the Historian”, Critical Inquiry, 18, 1 
(Αutumn,1991), σ.91
423 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.245
424ό.π.,σ.244
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επισκεφτεί, αναφέρεται σε αυτά στήνοντας το σκηνικό τους με βάση όσα ο ίδιος ο 
Yuhanna μαρτυρεί ή άλλα έργα της εποχής (πχ Fr.Delicado, Retrato de la Lozana 
Andaluza) ή σύγχρονες έρευνες (G.Ruggiero, The Boundaries o f Eros... ή το Binding 
Passion, και πολλές άλλες.).425

Με λίγα λόγια η ιστορικός διατυπώνει υποθέσεις που αφορούν το πρόσωπο της 
ιστορίας της, αλλά αυτές οι υποθέσεις μας μεταφέρουν στον πραγματικό κόσμο της 
εποχής του. Το πρόσωπο, ο al-Wazzan, και οι υποθέσεις γύρω από τη ζωή του είναι 
το ‘όχημα’, το μέσο για να μεταφερθεί ο αναγνώστης στον κόσμο του, που όμως δεν 
αναπαρίσταται με τυχαίο τρόπο, αλλά βάσει εμπεριστατωμένων μελετών και 
διασταυρωμένων πηγών. Το αν στη ζωή του al-Wazzan συνέβησαν τα υποθετικά 
αυτά γεγονότα τελικά ή όχι, για παράδειγμα ο γάμος του, λίγο, νομίζω, θα επηρέαζε 
την ιστορία. Εξάλλου επιδίωξη της ιστορικού είναι να γράψει ιστορία κι όχι 
απαραίτητα πλήρη τη βιογραφία του al-Wazzan. Με άλλα λόγια, είτε παντρεύτηκε 
αυτός είτε όχι έχει μικρή αξία, μπροστά στις πληροφορίες και τις προσλήψεις που 
καταγράφει η ιστορικός για το γάμο στον ισλαμικό ή το χριστιανικό κόσμο, τις 
τελετές, την προίκα, το χωρισμό και οι οποίες είναι αποδεδειγμένες και 
εμπεριστατωμένες. Ο Hannu Salmi παρατηρεί «μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 
Trickster Travels δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο μελέτη για το Leo τον 
Αφρικανό όσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήταν δυνατή η συνάντηση 
ανάμεσα στο Χριστιανικό και τον Ισλαμικό κόσμο».426 Στο σημείο αυτό προς 
επίρρωση των παραπάνω, να θυμηθούμε την διαφορά βιογραφίας και μικροϊστορίας 
που η Jill Lerope αναφέρει: η βιογραφία εξετάζει τη μοναδικότητα και τη σημασία 
της ζωής ενός ατόμου, ενώ η μικροϊστορία το παράδειγμα, πώς δηλαδή η ζωή ενός 
ατόμου γίνεται αλληγορία για ευρύτερα θέματα κι επιδρά στην κουλτούρα 
συνολικά.427

Η χρήση, ωστόσο, της υπόθεσης στο έργο της Trickster Travels θεωρήθηκε από 
κάποιους κριτικούς του υπέρμετρη και για το έργο διατυπώθηκαν ανάμικτες κριτικές. 
Ο Bart Ooghe επισημαίνει δύο θέματα-προβλήματα που δημιουργεί μια τέτοια 
προσέγγιση· «πρώτα ένα βιβλίο γραμμένο σε υποθετικό τόνο είναι δύσκολο 
ανάγνωσμα, γιατί αφήνει στον αναγνώστη σχετικά λίγα σημεία ως άγκυρες 
βεβαιότητας. Το δεύτερο θέμα, ωστόσο, είναι πιο προβληματικό. Επειδή της 
λείπουν άμεσες πηγές για τον al-Wazzan, η Z.Davis στρέφεται μάλλον πιο συχνά σε 
μακροσκελείς παρεκβάσεις σε θέματα της πολιτικής, της ιστορίας, της κουλτούρας 
και της λογοτεχνίας με τρόπο που εκτρέπει την προσοχή από όσα φαίνονται να είναι 
τα κεντρικά σημεία του βιβλίου. Ο επίλογος αποτελεί το ισχυρότερο παράδειγμα. 
Δημιουργώντας ένα υποθετικό σύνδεσμο ανάμεσα στον Francois Rabellais και τον al- 
Wazzan, η Z.Davis πιθανολογεί για τη στάση των συγγραφέων μεταξύ τους. Το 
αποτέλεσμα μοιάζει πιο πολύ με άσκηση στη λογοτεχνική και ιστορική δημιουργία 
υποθέσεων παρά ως ένα προσόν ρεαλισμού για το υπόλοιπο βιβλίο».428 Ο Zur Shalev, 
πάλι, αναφερόμενος στη διατύπωση υποθέσεων παρατηρεί ‘οι αμείλικτες

425 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.204-11 και σημειώσεις σ.354-5
426 Hannu Salmi, “Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude ”, σ. 178
427 Jill Lepore, “Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography”, The
Journal o f  American History, 88, 1 (Jun., 2001), σ.133
428 Bart Ooghe, Review of Davis, Natalie Zemon, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim 
Between Worlds
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προσπάθειες της Davis να χαράξει όλο και πιο βαθιά το βράχο του ιστορικού 
πλαισίου είναι αξιοσημείωτες, αν και περισσότερη προσοχή έπρεπε να έχει δοθεί σε 
δύο θέματα κεντρικά στη σύγχρονη έρευνα σχετικά με την πρώιμη νεότερη 
Μεσόγειο... την αιχμαλωσία και το ταξίδι».429 Ο James Buchan δε χαρακτηρίζει το 
έργο ιστορία, αλλά «μια ρομαντική ιστορία φορτωμένη υποσημειώσεις».430

Την ίδια στιγμή η Maxine Berg έχει αντίθετη άποψη, καθώς βλέπει την 
προσπάθεια της Davis ως νεωτεριστικό πειραματισμό με τον οποίο πετυχαίνει να 
συμπληρώσει τα κενά όπου οι πηγές της είναι σιωπηρές.431 432 433 Ο Ahmet Karamustafa 
θεωρεί την Davis ειδική «να πλέκει φανταστικούς, αλλά ωστόσο ευλογοφανείς, 
ιστούς σε κόμπους ιστορικής ηχηρής απόδειξης. το αποτέλεσμα είναι ένα 
καλειδοσκόπιο από πλούσιες κειμενικές πηγές της πολιτισμικής ζωής και των δύο

432ακτών της Μεσογείου την εποχή της Αναγέννησης.».
Θα κλείσω με την άποψη του Hannu Salmi, ο οποίος θεωρεί αναπόφευκτη τη 

χρήση των πιθανοτήτων, όταν ο ιστορικός «επιθυμεί να δείξει τον πλούτο και την 
ευρύτητα του παρελθόντος, με τέτοιο τρόπο που ο αναγνώστης να το αντιληφθεί ως 
ολοκληρωμένη, κι έτσι πιστευτή, περιγραφή» . Ο Hannu Salmi θεωρεί την 
πιθανότητα «καίριο και αναπόφευκτο στοιχείο κάθε έρευνας της πολιτισμικής 
ιστορίας», γιατί «οι πολιτισμοί περιλαμβάνουν τις πιθανότητες. οι πολιτισμοί θα 
μπορούσαν να οριστούν ως κλάδοι της πιθανότητας που οι συντελεστές τους τους 
επιλέγουν ή τους καθορίζουν και στην πορεία ανοίγουν νέους κλάδους». 434

Διεπιστημονικότητα
Η επικουρία άλλων ανθρωπιστικών σπουδών είναι αναγκαία συνθήκη στην έρευνα 

και σύνθεση των ιστοριών της Davis. H ιστορικός στρέφεται σε ποικίλα επιστημονικά 
πεδία της ιστορίας, όπως την ιστορία της θρησκείας και την πολιτική ιστορία, καθώς 
και σε πεδία άλλων επιστημών, όπως η θεωρία της λογοτεχνίας, η ανθρωπολογία και 
η ψυχολογία.

Συγκεκριμένα το ενδιαφέρον της άπτεται της ιστορίας της θρησκείας. Ενώ στη 
μικροϊστορία Η Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ εκδήλωνε το ενδιαφέρον της για τον 
Προτεσταντισμό και τα δίκτυα του προτεσταντικού κινήματος στην Γενεύη στην 
Τουλούζη και άλλα κέντρα435, στην ιστορία του al-Wazzan στρέφεται στην 
παρουσίαση της δομής της μουσουλμανικής κοινότητας (σε 23 σέχτες), τις 
διαφοροποιήσεις τους, τις επτά θεολογικές ερμηνείες του Κορανίου και των 
ισλαμικών δογμάτων, τις μορφές του ιερού πολέμου, τις εσχατολογικές ερμηνείες, 
τον ισλαμικό νόμο για το γάμο και το διαζύγιο ή την taqiyya (την επιτρεπτή 
συμπεριφορά άρνησης της ισλαμικής θρησκείας υπό πίεση) και συνάμα τον 
παράλληλο εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών με τη χριστιανική θρησκεία και τα

9 Zur Shalev, “Natalie Zemon Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between 
Worlds’’", Renaissance Quarterly, 60, 1 (Spring 2007), σ.158
430 James Buchan, “Search for a Legend. James Buchan Struggles to Find the Facts amid the 
Speculation o f Natalie Zemon Davis’s Biography o f Leo Africanus, Trickster Travels,” The Guardian 
(January 13, 2007)
431 Maxine Berg, “Crossing Boundaries" History Workshop Journal 65, 1 (2008), 230-232.
432 Ahmet T. Karamustafa, “Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between Worlds by Natalie 
Zemon Davis", The Journal o f  Modern History, 80, 3 (September 2008), σ. 614
433 Hannu Salmi, “Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude", σ. 183
434 ό.π., σ.187
435 Natalie Z.Davis, Η Επιστροφή Μαρτίνου Γθεξ, σ.75-6
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χριστιανικά δόγματα, ακόμα και τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ Κορανίου και 
Βίβλου.436

Η ιστορικός αξιοποιεί, επίσης, στοιχεία της πολιτικής ιστορίας, ιδιαίτερα στα 
σημεία που προβάλλει τις επιθετικές ενέργειες Πορτογάλων και Ισπανών κατά των 
παραλίων της Βόρειας Αφρικής, τους διωγμούς των μουσουλμάνων από την Ισπανία, 
τις κινήσεις των Οθωμανών σε Αφρική και Ευρώπη και παράλληλα τις συμμαχίες ή 
τις αντιπαλότητες των σουλτάνων της Βόρειας Αφρικής. Αναφέρεται ακόμη στο 
πολιτικό παιχνίδι του πάπα Λέοντα Γ με τη σύναψη συμμαχίας με πέντε ευρωπαϊκά 
κράτη, τα σχέδια των παπών Λέοντα Γ και Κλήμη Ζ' για εξάπλωση του 
Χριστιανισμού στην Ανατολή, τα βενετικά συμφέροντα στην Αφρική και τη 
λεηλασία της Ρώμης το 1527, παρουσιάζοντας όλον τον αναβρασμό σε Ευρώπη και 
Αφρική την περίοδο του πρώτου τετάρτου του 16ου αι.437

Η ιστορικός δανείζεται μεθόδους και από πεδία που δε σχετίζονται με την ιστορία. 
Η αναζήτηση ιστορικών τεκμηρίων στην πνευματική παραγωγή του Giovanni Leo 
προϋποθέτει αρχικά την φιλολογική επεξεργασία της. Τη φιλολογική επεξεργασία ως 
εργαλείο της μικροϊστορικής ανάλυσης χρησιμοποιούν κι άλλοι ιστορικοί, όπως 
είδαμε ήδη τον Samuel Stone στο St. Augustine’s Bones. Κι εδώ η αναλυτική 
παρουσίαση του τίτλου, των εκδόσεων ή των μεταφράσεων της Γεωγραφίας του al- 
Wazzan, η σύγκρισή τους και ο εντοπισμός των διαφορών τους από το πρωτότυπο 
χειρόγραφο, καθώς και η λεπτομερής παρουσίαση και ερμηνεία του περιεχομένου και 
των άλλων έργων του που σώζονται, ο σχολιασμός της γλώσσας και του ύφους του 
συγγραφέα, αποτελούν αναμφισβήτητα φιλολογική προσέγγιση. Κάθε στοιχείο από 
αυτά ενέχει και μια πληροφορία σημαντική για την ιστορικό, που δε σταματά εκεί, 
εμβαθύνει περισσότερο. Αναζητά τα κίνητρα του συγγραφέα, τις πηγές που 
χρησιμοποιεί, συγκρίνει τα έργα του με άλλα του ίδιου είδους. Προσπαθεί να 
προσδιορίσει το γραμματειακό είδος της Γεωγραφίας του και καταλήγει πως είναι ένα 
είδος μεταξύ γεωγραφίας-ιστορίας-ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και αυτοβιογραφίας. 
Σχολιάζει ακόμη τον τρόπο συγγραφής, από μνήμης και με κάποιες προσωπικές 
σημειώσεις, ή την τριτοπρόσωπη αφήγηση του Yuhanna, ώστε να κρατά αποστάσεις 
από το ευρωπαϊκό κοινό του. Ο επιλογικός συσχετισμός al-Wazzan και Fr.Rabellais, 
«ως ζωές, τρόπους σκέψης και γραφής’, όπως η Davis εξομολογείται, ανήκει κι αυτός 
στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης. Όλη αυτή η εντατική φιλολογική 
επεξεργασία δε είναι κάτι νέο για την ιστορικό· είναι μία από τις τεχνικές της και σε 
άλλα έργα της. Στην Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ αφιερώνει τρία ολόκληρα 
κεφάλαια -σε σύνολο δώδεκα κεφαλαίων- στην παρουσίαση του αφηγητή της Arrest 
Memorable, του δικαστή Κοράς, και άλλων έργων του, στην παρουσίαση των 
εκδόσεων της Arrest, στην ένταξή της σε κάποιο γραμματειακό είδος, στον τρόπο 
γραφής, στις επιδράσεις που άσκησε σε μεταγενέστερους συγγραφείς και το 
συσχετισμό του με το έργο του Μονταίνιου Περί του χωλού (De Boyteux,1588), με 
κοινό παρονομαστή την αβεβαιότητα Κοράς και Μονταίν για το ποιος ήταν τελικά ο

436 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.160-90, 135-6
437 ό.π,σ.24-8, 36-7, 40-4, 59-60, 68, 78-9, 246
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πλαστοπρόσωπος. Η ίδια η Davis εκθέτει στο Fiction in the Archives τις απόψεις της 
για τη σημασία που έχει η εξονυχιστική ανάλυση μιας ιστορίας (δικαστικής, αλλά την 
ίδια μέθοδο ακολουθεί και στο Trickster Travels)· γράφει «Αναζητώ στοιχεία για τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του 16ου αι έλεγαν ιστορίες (στην ειδική περίπτωση 
των ιστοριών αιτήσεων χάρης), ποια πίστευαν πως είναι μια καλή ιστορία, πώς 
δικαιολογούσαν τα κίνητρά τους και πώς μέσα από την αφήγηση, έδιναν νόημα στο 
απρόσμενο και συνοχή στην άμεση εμπειρία. Επιθυμώ να δω πώς οι ιστορίες τους 
διέφεραν, ανάλογα με τον αφηγητή, αλλά και με τον ακροατή, και το πώς οι κανόνες 
της αφηγηματικής πλοκής σε αυτές τις δικαστικές ιστορίες βίας και χάρης 
διαπλέκονταν με ευρύτερες συνήθειες ερμηνείας, περιγραφής και αποτίμησης...».438

Η Ψυχολογία και η Ανθρωπολογία συνεπικουρούν με τη σειρά τους στην 
ουσιαστικότερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των ενδόμυχων 
συναισθημάτων του al-Wazzan. Η ικανότητα ανίχνευσης των ανθρώπινων 
συναισθημάτων, των εσωτερικών συγκρούσεων και η ερμηνεία των φόβων, των 
προσδοκιών και της ακροβασίας μεταξύ δύο τόσο διαφορετικών κόσμων 
προϋποθέτουν την εντρύφηση της Davis στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Από την 
άλλη πλευρά, τα θέματα που επέλεξε η ιστορικός να αναδείξει μέσα από τη 
μεθοριακότητα της ζωής του al-Wazzan, όπως ο προσδιορισμός της ταυτότητας, οι 
έμφυλες σχέσεις, οι κοινωνικές συναναστροφές και τα δίκτυα των ελίτ και των 
δούλων, ο πόλεμος, η μετανάστευση, το θρησκευτικό μίσος, η δουλεία, η κίνηση των 
ιδεών, τα στερεότυπα, γενικότερα η αλληλεπίδραση των δύο κόσμων στο ευρύτερο 
πλαίσιο της Μεσογείου απαιτούν γνώσεις των μεθοδολογικών εργαλείων και 
ενδιαφερόντων της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Σχετικά με τη μόνιμη και στενή 
αλληλοδιαπλοκή κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών η ίδια Davis γράφει, 
εξηγώντας παράλληλα τον αυτοπροσδιορισμό της ως ιστορικό, «Αναφέρομαι σε 
κοινωνικές και πολιτισμικές ανταλλαγές, επειδή μου είναι δύσκολο να κάνω απόλυτη 
διάκριση ανάμεσα στα δικαστήρια, στα άροτρα, στους δείκτες θνησιμότητας και στον 
καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλα από τη μια και σε αντιλήψεις και ιδέες 
από την άλλη, είτε αυτές βρίσκονται σε βασιλικά διατάγματα, σε ξυλογραφίες ή σε 
ποιήματα. Στο κάτω κάτω, ο 16ος αι γράφει για την τέχνη της γεωργίας, την τέχνη της 
μεταλλουργίας, την τέχνη του πολέμου και την τέχνη του πρίγκιπα».439 440

Ως επισφράγισμα της διεπιστημονικής προσέγγισης της Davis θα αναφέρω την 
κρίση του Κώστα Γαγανάκη « Η διερεύνηση της αποτύπωσης της κοινωνικής 
πραγματικότητας, έφερε την Davis σε ένα γόνιμο διάλογο με την πολιτισμική 
ανθρωπολογία, τη θεωρία της λογοτεχνίας, αλλά και με τη μεταμοντέρνα θεώρηση 
της ιστορικής γραφής».

438 N.Z.Davis, Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France, 
Οξφόρδη, Polity Press, 1988, εισαγωγή, σ.3-4
439 N.Z.Davis, “Art and Society in the Gifts o f Montaigne”, Represantation,12 (Φθινόπωρο 1985), σ.24
440 Κώστας Γ αγανάκης, “Η «επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ» ή η επιστροφή στην αφήγηση”, στο 
Επίμετρο στο έργο της N.Z.Davis, Η  Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, σ.181
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Ο συμπαθής ήρωας της ιστορικού
«Στην αφήγηση της ζωής ενός ατόμου πολλοί βιογράφοι ταυτίζονται (και 

ομολογούν την ταύτισή τους αυτή) με τα υποκείμενα (της βιογραφίας τους). Οι 
ιστορικοί της μικροϊστορίας, εντωμεταξύ, μπορούν να ταυτιστούν και με κάποιο 
ιδιαίτερο πρόσωπο σύγχρονο των υποκειμένων αυτών, ιδίως με ένα πρόσωπο που 
είναι σε θέση να ανακρίνει ή να δικάσει το υποκείμενο», όπως είναι «ο Jean de Coras 
στην Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ, ο κυβερνήτης Briggs στο Dead Certainties ή ο 
μεσολαβητής πατήρ Goville στο The Question o f H u»441 Είναι ολοφάνερο πως, όχι 
μόνο στην Επιστροφή του Μαρτίνου Γκερ η Davis ακολουθεί αυτή την τακτική, αλλά 
και στο έργο της Trickster Travels είναι έκδηλη η συμπάθειά της προς τον ήρωα της 
βιογραφίας και μικροϊστορίας της.

Προσπαθεί να ταυτιστεί μαζί του ως άνθρωπο που μέσα στη δίνη των πολέμων 
αγωνίζεται σκληρά να επιζήσει. Διαρκώς αναρωτιέται τι να ένιωθε, για παράδειγμα 
όταν είδε τη σφαγή στο Κάιρο από τους Οθωμανούς (οι αναφορές του ήταν γεμάτες 
μελαγχολία), στη Ρώμη από τα γαλλογερμανικά στρατεύματα ή στην Τυνησία από 
τους Πορτογάλους. Περιγράφει το φόβο του για τους χριστιανούς πειρατές την 
απογοήτευσή του για την πορνεία και τη μεγάλη φτώχεια στην Τυνησία, προσπαθεί 
να φανταστεί τη χαρά του για το συγγραφικό του έργο και τη βιασύνη του να το 
ολοκληρώσει, την περιέργειά του για τα εκπληκτικά στην Ευρώπη που τον κράτησαν 
εννιά χρόνια στην Ιταλία, καθώς και την έντονη επιθυμία του για επιστροφή στην 
Αφρική. Η ιστορικός συμπάσχει με τον ήρωά της.

Τον θαυμάζει, ωστόσο, και ως συγγραφέα. Η αμεροληψία του, η έλλειψη 
θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, ο σεβασμός του προς όλες τις θρησκείες, η 
υπονόμευση των στερεοτύπων που διαιώνιζαν τη δουλεία και την εκμετάλλευση του 
ανθρώπου από άνθρωπο, το αντιπολεμικό κι ανθρωπιστικό περιεχόμενο του έργου 
του το καθιστούν μοναδικό. Γενικότερα, η Davis τονίζει ότι το έργο του al-Wazzan 
έχει ιδιαίτερη αξία, αφού άνοιξε στους Ευρωπαίους ένα παράθυρο προς τον αραβικό 
πολιτισμό και την αραβική διανόηση και συνέβαλε με τον τρόπο του στην γόνιμη 
αλληλεπίδραση των πολιτισμών γύρω από τη Μεσόγειο.

Όπως ακριβώς ο Samuel Stone είδαμε να εξαίρει την προσωπικότητα, τις αξίες και 
τις επιστημονικές αρχές του ιστορικού Muratori, για τον οποίο «πιο σημαντική ήταν η 
εσωτερική ελευθερία, που οδηγεί τον καθολικό λόγιο σε συμφωνία με την αληθινή 
ευσέβεια και θρησκεία»441 442 443, έτσι και η Natalie Davis εξαίρει την προσωπικότητα και 
τις αξίες του al-Wazzan ήYuhanna al Asad ή Giovanni Leone, αλλά κυρίως τον 
ουμανιστή συγγραφέα που με σκεπτικισμό και μετριοπάθεια έχτισε γέφυρες μεταξύ 
Ευρώπης και Αφρικής, Ισλαμισμού και Χριστιανισμού.

441 Jill Lepore, “Historians Who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biography”, σ. 139
442 N.Z.Davis, Trickster Travels, σ.45, 55, 200, 94, 114-6, 245
443 Harold Samuel Stone, St. Augustine’s Bones, σ. 146-7
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Επίλογος

Με την ολοκλήρωση της προσπάθειας να ανιχνεύσουμε τις μεθόδους προσέγγισης 
και ανάλυσης του αρχείου που ακολούθησαν οι ιστορικοί των τεσσάρων 
μικροϊστορικών έργων, όσο αυτά το επέτρεψαν, μπορούμε να συνοψίσουμε τις 
μεθόδους αυτές και παράλληλα να εντοπίσουμε σε ποια σημεία συγκλίνουν ή 
αποκλίνουν από τις αρχές που έθεσαν οι θεράποντες της μικροϊστορίας στις απαρχές
της.

Παρατηρήσαμε, αρχικά, ότι οι ιστορικοί S.Stone, J.Watt, P.Birnbaum και 
N.Z.Davis εστιάζουν στο ειδικό, στο συγκεκριμένο και στον άνθρωπο. Ακολουθούν 
τα αχνάρια της ιταλικής μικροϊστορίας ως προς «τους δύο τρόπους νεωτερισμού της», 
κατά τον Edward Muir, «τη σμίκρυνση της κλίμακας της ιστορικής έρευνας... και 
την εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης της ιστορικής απόδειξης, το ‘αποδεικτικό 
παράδειγμα’, που είναι παρόμοιο με τη θεωρία της ‘απαγωγής’ του Αμερικανού 
φιλοσόφου Ch.Pierce ως ο συστηματικός τρόπος αξιοποίησης αποσπασματικών 
στοιχείων».444 O S.Stone και ο J.Watt εστιάζουν σε θέματα που τάραξαν τις μικρές 
γεωγραφικές μονάδες της Παβία και του Carpi της Μόντενα στην Ιταλία, όπως 
άλλοτε τη Ρώμη στο Ritual Pillages του C.Ginzburg ή το Cervo στο The political 
System o f the Community in Liguria του E.Grendi.445 Από την άλλη, ο P.Birnbaum 
και η N.Z.Davis εστιάζουν αντίστοιχα στις προσωπικές ιστορίες του Ραφαήλ Λεβύ 
και του al-Hasan al-Wazzan, όπως παλαιότερα ο Ginzburg στην ιστορία του 
Μενόκκιο στο έργο Το τυρί και τα σκουλήκια ή ο G.Levi στην ιστορία του Giovan 
Battista Chiesa στο Inheriting Power: The Story o f an Exorcist.

«Και πώς μπορούν οι ιστορικοί που ενδιαφέρονται για τα μηδαμινά να αποφύγουν 
να γράψουν μηδαμινή ιστορία;»446. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η προσέγγιση των 
ιστορικών στοχεύει «να καταστήσει κατανοητές ευρείες διαδικασίες ως προϊόντα 
δυναμικών πρακτικών στις οποίες συνηθισμένοι άνθρωποι συνέβαλαν»447, να έχει την 
«ισχυρή τάση να κάνει τα συμπεράσματα να αγγίζουν το μακρο-επίπεδο»448, όπως 
είχε παρατηρήσει ο M.Peltonen για το έργο La Possession du Loudun του M.de 
Certeau. Έτσι στόχος και των ιστορικών S.Stone, J.Watt, P.Birnbaum και N.Z.Davis 
είναι να καταδείξουν τη σύγκρουση σε όλες τις εκφάνσεις της, πνευματική, πολιτική, 
κοινωνική, και τη φύση της εξουσίας, τα κίνητρά και τους τρόπους της να

444 Edward Muir, ‘Observing Trifles’ στο Edward M uir and Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and 
the Lost Peoples o f  Europe (Baltimore, The Johns Hopkins UniversityPress 1991), σ.νίίί
445 The Bologna Seminar (οργανωμένο από τον C.Ginzburg), ‘Ritual Pillages: A preface to research in 
progress’ και E.Grendi, ‘The political System o f the Community in Liguria; Cervo in the late sixteenth 
centuries’ στο Edward M uir and Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and the Lost Peoples o f  Europe 
(Baltimore, The Johns Hopkins UniversityPress 1991)
446 Edward Muir, ‘Observing Trifles’ στο Edward Muir and Guido Ruggiero (επιμ.), Microhistory and 
the Lost Peoples o f  Europe (Baltimore, The Johns Hopkins UniversityPress 1991), z .xiv

447 Brad S. Gregory, ‘Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life’
History and Theory, 38, 1 (Feb., 1999), σ.101
448 Matti Peltonen, “Clues, margins, and monads: the micro-macro link in historical research”, History 
and Theory, 40,σ.352
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επιβάλλεται στις λαϊκές μάζες. Ακόμη αναζητούν στερεότυπα, αντιλήψεις και 
πρακτικές των ελίτ και των λαϊκών στρωμάτων που αλληλεπιδρούν· μελετούν τις 
προφορικές παραδόσεις, το βαθμό της διάδοσής τους, την αλληλεπίδραση τους με τα 
γραπτά κείμενα· στρέφουν το βλέμμα τους στην πολυπλοκότητα και τη μεταστροφή 
των κοινωνικών σχέσεων, στις έμφυλες σχέσεις στην εκμετάλλευση και την αδικία, 
σε ομάδες που βρίσκονται στο περιθώριο. Έτσι μέσα από την εντατική σε βάθος 
ανάλυση αυτών των θεμάτων επιτυγχάνεται η σύζευξη της μικροϊστορίας και της 
μακροϊστορίας στο έργο τους. Το μερικό όμως συνδιαλέγεται με το σφαιρικό και 
μέσα από μια άλλη πρακτική: την χρονική έκταση, που δίνουν οι ιστορικοί στο 
φαινόμενο που εξετάζουν, την ανάλυση σε βάθος χρόνου. Έτσι η πνευματική διαμάχη 
για τα οστά του Αυγουστίνου κρατά αιώνες, ο δαιμονισμός και η μαγεία εξετάζεται 
συγκριτικά με προηγούμενες περιπτώσεις, η υπόθεση Λεβύ επανέρχεται στο 
προσκήνιο με αφορμή νεότερες δικαστικές υποθέσεις ως τον 20ο αι και η Davis στο 
Trickster Travels, δε στέκεται μόνο στις αρχές του 16ου αι, αλλά μελετά ένα ευρύ 
χρονικό φάσμα -καθώς αναφέρεται σε μια ευρύτερη περίοδο σφοδρών πολιτικών 
μεταβολών γύρω από τη Μεσόγειο και σε προφορικές ή γραπτές παραδόσεις 
προηγούμενων αιώνων. Επιπρόσθετα, η Davis εποπτεύει ένα χώρο τεράστιο γύρω 
από τη Μεσόγειο και με τις μεθόδους της μικροϊστορίας γράφει ‘παγκόσμια ιστορία’. 
Εισάγοντας αυτήν την καινοτομία, εξετάζει θέματα όπως η αποικιακή εξάπλωση, η 
μετανάστευση, η θρησκευτική μισαλλοδοξία, η δουλεία, η αλληλεπίδραση των δύο 
κόσμων, του Χριστιανικού και του Μουσουλμανικού, και τα σημεία της πολιτισμικής 
διαφοράς και σύγκλισής τους.

Το θαυμαστό με τα έργα της μικροϊστορίας είναι ότι ερευνούν τα παραπάνω 
θέματα και ανασυνθέτουν το παρελθόν μέσα από «σπαράγματα κουλτούρας που 
καταστράφηκε», όπως είπε ο C.Ginzburg. Είδαμε ότι δύο από τα τέσσερα έργα, αυτό 
του J.Watt και του P.Birnbaum, βασίζονται σε δικαστικά αρχεία. Ο S. Stone και η 
N.Z.Davis αξιοποιούν αποκλειστικά ως πηγές χειρόγραφα, εκδόσεις βιβλίων, 
εντύπων, περιοδικών, γενικά την πνευματική παραγωγή κάποιων αιώνων γύρω από 
ένα θέμα. Σε ένα βαθμό βέβαια το ίδιο κάνουν και οι J.Watt και P.Birnbaum. 
Πρόκειται για το ‘κειμενικό περιβάλλον’(textual environment) ή την ‘κοινωνιολογία 
των κειμένων’(sociology of texts), όροι που χρησιμοποιεί ο S.G.Mangusson. Με τα 
κείμενα «βυθίζεται κανείς στο ευρύτερο πλαίσιο ενός έργου και ερευνά πώς αυτό 
γίνεται μέρος της γραπτής κουλτούρας οποιασδήποτε περιοχής και διαφορετικών 
εποχών»449. Ως πηγές αξιοποιούνται ακόμα και διοικητικά έγγραφα, επίσημη 
αλληλογραφία, αλλά και ιδιωτικές επιστολές και ημερολόγια, μια σειρά από ‘εγω- 
τεκμήρια’ (ego-documents), όπως τα ονομάζει ο S.G.Mangusson, καθώς οι νεότεροι 
ερευνητές έδωσαν μεγάλη αξία στις «προσωπικές βιωμένες εμπειρίες των γεγονότων 
και των φαινομένων», ώστε να κατανοήσουν πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τη

449 Sigurdur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, 
Routledge, London and New York, 2013, σ.136 και G.M.Spiegel, ‘Introduction’ στο
G ^ S p i e g e l ^ ^ ) ,  Practicing History, New Directions in historical writing after the linguistic turn, 
New York, Routledge, 2005
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ζωή.450 Δεν ήταν λίγες βέβαια και οι δυσχέρειες που απάντησαν οι ιστορικοί κατά την 
αναζήτηση και προσέγγιση όλων αυτών των πηγών.

Προκειμένου να υπερβούν εμπόδια, όπως η ανεπάρκεια των πηγών, η σκόπιμη 
παραποίηση τους, κάποτε η σύγχυση και η ρευστότητα τους, κυρίως της προφορικής 
παράδοσης, η μεροληψία των συγγραφέων κάποιων πηγών, «οι σιωπές, οι αντιθέσεις, 
οι επινοήσεις και τα μυστήρια» κατά την Davis, οι ιστορικοί επιστράτευσαν διάφορες 
πρακτικές. Πρώτη από όλες την κριτική στάση απέναντι στο αρχείο. Η A.Farge 
χαρακτηριστικά γράφει: «Η επιφυλακή είναι αναγκαία ώστε η διαύγεια να βρίσκεται 
σε εγρήγορση... Όταν η έρευνα προσκρούει στην αδιαφάνεια των εγγράφων και όταν 
το αρχείο δεν υποτάσσεται πια τόσο εύκολα στα γεμίσματα και στα κενά ενός 
βολικού “έτσι ήταν αφού είναι γραμμένο”, τότε η εργασία μπορεί στ’ αλήθεια να 
αρχίσει, αναζητώντας κατ’ αρχάς, ό,τι εμπεριέχεται στο αρχείο και μοιάζει απίθανο, 
μη συνεκτικό, αλλά και μη αναγώγιμο σε υπερβολικά εύκολες ερμηνείες».451 452

Η σύγκριση και η διασταύρωση των πηγών είναι μια ακόμη πρακτική των 
ιστορικών να αποφύγουν παγίδες και λάθη ελέγχοντας τις πληροφορίες που αυτές 
παρέχουν. Έτσι όμως διασφαλίζουν και κάτι ακόμη, τη σύζευξη των δύο μεθόδων 
προσέγγισης που η Simona Cerutti και ο Soltan Boltizsar επισημαίνουν· κατά τη μια, 
δηλαδή, μέθοδο ο ιστορικός ενδιαφέρεται για τις αντιλήψεις των ηρώων της ιστορίας 
του και τι ακριβώς γνωρίζουν οι ίδιοι (emic approach/ «ημική προσέγγιση») και κατά 
τη δεύτερη ο ιστορικός ενδιαφέρεται να περιγράψει τα ιστορικά υποκείμενα 
επιστρατεύοντας τις δικές του αντιλήψεις, από τη δική του οπτική και ενδιαφέρεται 
για το τι τα ιστορικά πρόσωπα δε γνωρίζουν (etic approach/ «ητική προσέγγιση»). 
Για παράδειγμα ο Soltan Boltizsar αναφέρει ότι ο G.Levi στο Inheriting Power: Story 
o f an Exorcist εφαρμόζει τη δεύτερη μέθοδο μόνο, καθώς κατασκευάζει μοντέλα 
σχέσεων εξορκισμού-ιατρικής επιστήμης ή αναφέρεται σε ‘οικογενειακές 
στρατηγικές’, ενώ ο C.Ginzburg προβάλλει τις αντιλήψεις του Μενόκκιο (emic), 
αλλά αναζητά και κάνει πρωταγωνιστή όλη αυτή την αρχαία λαϊκή παράδοση που 
ασυνείδητα είχε διαποτίσει τις αντιλήψεις του (etic). Παρόμοια με τον C.Ginzburg, 
διασταυρώνοντας τις πηγές του παρελθόντος οι τέσσερις ιστορικοί της παρούσης 
εργασίας επιχειρούν να διεισδύσουν στη σκέψη και τα συναισθήματα των ηρώων 
τους, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τα κοινωνικά δίκτυα, την πολιτική 
κατάσταση, το σύστημα των αξιών και των αρχών της κοινωνίας, την κυκλοφορία 
των ιδεών, τη λειτουργία των θεσμών κ.ά.

Στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύουν μεθόδους από άλλα επιστημονικά πεδία, 
όπως την ιστορία της θρησκείας, την πολιτική ιστορία, την ιστορία της τέχνης, τη 
θεωρία της λογοτεχνίας, την ψυχολογία και την ανθρωπολογία. Στοιχεία της ιστορίας 
της θρησκείας, της πολιτικής ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης παρέχουν 
πρόσθετα τεκμήρια στον ιστορικό και επιβεβαιώνουν ή θέτουν υπό αμφισβήτηση όσα 
ανακάλυψε στις πρωτογενείς πηγές του. Η θεωρία της λογοτεχνίας συνδράμει με τον 
τρόπο της στην έρευνα σχετικά με τον τόπο, το χρόνο, τις συνθήκες παραγωγής των

450 SigurPur Gylfi M agmsson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, σ.134
451 Arlette Farge, Η  Γεύση του Αρχείου, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, Νεφέλη, Αθήνα, 2004, σ.87
452 Zoltan Boldizsar Simon, Method and Perspective, Journal o f  Microhistory (2009),Microhistory.org
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γραπτών πηγών και η ανάλυση της γλώσσας, του ύφους, του περιεχομένου τους, 
ακόμη και των παραλείψεων ή των αντιφάσεών τους, φωτίζει τις διαθέσεις, τις 
διαμάχες, τις τάσεις και τα στερεότυπα μιας εποχής. Η επιστήμη της ψυχολογίας 
επιστρατεύεται για την προσέγγιση των ανθρωπίνων συναισθημάτων και 
αντιδράσεων, όπως για την ερμηνεία του μαζικού δαιμονισμού στις γυναικείες μονές 
από τον J.Watt, για την κατανόηση των συναισθημάτων ενός αιχμαλώτου και 
προσήλυτου στην Ιταλία από την N.Davis, για την εμβάθυνση στο θρησκευτικό 
συναίσθημα, τον λαϊκό ενθουσιασμό και την ανάγκη λατρείας των λειψάνων από τον 
S.Stone και την ακράδαντη πίστη σε ιδεώδη του Λεβύ από τον P.Birnbaum. Τέλος, 
από την κοινωνική ανθρωπολογία οι ιστορικοί δανείζονται εφόδια, όπως όρους, 
θέματα και μεθόδους. «Η πολιτισμική και η κοινωνική ανθρωπολογία παρέχουν τα 
βασικά εννοιολογικά εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια (των ιστορικών της 
μικροϊστορίας)... και παράλληλα απορρίπτουν την ανθρωπολογία του δομισμού και 
του λειτουργισμού ως ‘ανιστορική’ και ανεπαρκής δυναμική για αυτό το 
καθήκον»453, γράφει ο B.Gregory. Έτσι, S.Stone, είδαμε, ενδιαφέρεται για τη δύναμη 
των συμβόλων και των τελετών και τη συλλογική μνήμη· ο J.Watt βλέπει το 
δαιμονισμό ως συμπεριφορά που μαθαίνεται και ασυνείδητα αφομοιώνεται, ενώ τις 
αντιδράσεις των μοναχών ως μια ασυνείδητη μορφή επανάστασης εξαιτίας της 
καταπίεσης και της σύγκρουσης των επιθυμιών και των συναισθημάτων τους· ο 
P.Birnbaum επιμένει στην γένεση και τη διάδοση των πλασματικών ιστοριών γύρω 
από τους Εβραίους, τη γέννηση του αντι-ιουδαϊσμού κι αντισημιτισμού, την ταύτιση 
των Εβραίων με τους μάγους και η N.Davis, απορρίπτοντας τον εθνοκεντρισμό, 
προβάλλει τη μεθοριακότητα της ζωής του al-Wazzan και θέματα, όπως ο 
προσδιορισμός της ταυτότητας, οι έμφυλες σχέσεις, οι κοινωνικές συναναστροφές, η 
δουλεία μέσα στα γενικότερα πλαίσια της αλληλεπίδρασης των δύο κόσμων της 
Μεσογείου.

Όταν, παρά τις πρακτικές της κριτικής και της σύγκρισης και τη διεπιστημονική 
προσέγγιση των πηγών, οι ιστορικοί αδυνατούν να καλύψουν τα κενά ή να 
αποσαφηνίσουν τις αντιφάσεις, προχωρούν στη διατύπωση υποθέσεων, όπως 
άλλωστε και οι πρωτεργάτες της μικροϊστορίας. Από τους τέσσερις ιστορικούς ο 
P.Birnbaum σε μικρότερο βαθμό και η N.Davis σε μεγαλύτερο. Οι εικασίες όλων 
όμως δεν είναι αυθαίρετες, αλλά ευλογοφανείς, ώστε να συνάδουν με το 
συνολικότερο πλαίσιο της εποχής που περιγράφουν. Ακόμη, ποτέ δε διαπλέκονται με 
την πραγματικότητα έτσι ώστε να μη είναι διακριτές, καθώς πάντα η χρήση 
πιθανολογικής διατύπωσης κάνει ευδιάκριτα στον αναγνώστη τα όρια της 
εικοτολογικής προσέγγισης.

Είδαμε ακόμη κατά την επεξεργασία των πηγών οι ιστορικοί να επιλέγουν 
αποσπάσματα από αυτές και να τα παρουσιάζουν ως παραθέματα στην αφήγησή 
τους. Αυτή είναι μια κλασική μέθοδος των ιστορικών της μικροϊστορίας, ώστε να 
προσεγγίσουν και οι αναγνώστες το αρχείο, αλλά και οι ίδιοι να αποκαλύψουν 
ψήγματα της έρευνάς τους. Παράλληλα ακούγονται οι φωνές των πρόσωπων της

453 Brad S. Gregory, ‘Is Small Beautiful? Microhistory and the History of Everyday Life’, σ.103
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ιστορίας τους, και ειδικά το κεντρικό πρόσωπο, στο οποίο δείχνουν και τη συμπάθειά 
τους οι ιστορικοί, συχνά φωτίζεται ως άνθρωπος ή συγγραφέας.

Διαπιστώνουμε από την ανάλυση των μεθόδων προσέγγισης του αρχείου από τους 
θεράποντες της μικροϊστορίας πως το πεδίο της είναι ευρύ, ανοιχτό σε ποικίλες 
πρακτικές και ευέλικτο, καθώς αγγίζει και πολλά άλλα επιστημονικά πεδία. 
Συγκριτικά με τα έργα της μικροϊστορίας του προηγούμενου αιώνα το πεδίο έχει 
σαφέστατα διευρυνθεί θεματολογικά και μεθοδολογικά, αν λάβουμε υπόψη το 
άνοιγμα των ιστορικών και σε πηγές της Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης πέρα από τα 
δικαστικά αρχεία, αλλά και τη στροφή τους προς θέματα που αφορούν την 
‘παγκόσμια’ ιστορία (global history).

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα σχετικά με το μέλλον της μικροϊστορίας. Οι απόψεις 
ποικίλλουν, αν και συγκλίνουν ότι προδιαγράφονται θετικές οι προοπτικές της.

Ο Istvan M.Szijart0 αναρωτιέται «Είναι η μικροϊστορία μόνο μια εφήμερη τάση ή 
η γοητεία της λεπτομέρειας πράγματι δίνει περισσότερα στον αναγνώστη από την 
παραδοσιακή κοινωνική ιστορία;». Και απαντά «Νομίζω ότι έχει ένα καθαρό 
πλεονέκτημα έναντι της μακρο-προσανατολισμένης παραδοσιακής κοινωνικής 
ιστορίας χάρη στα τέσσερα χαρακτηριστικά της: απευθύνεται στο γενικό κοινό, είναι 
ρεαλιστική, μεταφέρει προσωπική εμπειρία και, σε οτιδήποτε κι αν εστιάζει, οι 
γραμμές επέκτασης που απορρέουν από αυτό φτάνουν πολύ μακριά».454

Η Francesca Trivellato στο άρθρο της Is There a Future for the Italian 
Microhistory in the Age o f Global History? θέτει το ίδιο ερώτημα μέσα από μια άλλη 
οπτική, όχι δηλαδή στη βάση συσχετισμού μικροϊστορίας-κοινωνικής ιστορίας, αλλά 
μικροϊστορίας-„παγκόσμιας’ ιστορίας. Προδιαγράφει θετικές τις προοπτικές της 
μικροϊστορίας γιατί αυτή «μπορεί να παρέχει (στην ‘παγκόσμια’ ιστορία)την μέθοδο - 
ή τουλάχιστον την ώθηση- να εξισορροπεί το αφηρημένο και τη λεπτομέρεια, να 
εμποδίζει εμφανείς ασυνέχειες και να εντοπίζει παραλληλισμούς που η βεβιασμένη 
έμφαση σε δομικές μεταβολές θα αγνοούσε άδικα, να σκέφτεται δημιουργικά έξω 
από το κουτί των ‘πολιτισμών’ για τρόπους με τους οποίους οι πολιτισμικές φόρμες 
αναπτύσσονται σε σχέση με τις πολιτικές και οικονομικές δομές. Αν όχι κάτι άλλο, 
μια προσεκτική θεώρηση του τρόπου παράθεσης της μικροσκοπικής και 
μακροσκοπικής ανάλυσης και του τρόπου σύγκρισης στο χώρο και το χρόνο ανήκει 
στις μελλοντικές βλέψεις των εκπροσώπων της ‘παγκόσμιας’ ιστορίας... (η 
μικροϊστορική γραφή μπορεί) να ανανεώσει και να ενθαρρύνει γνήσιες προσπάθειες 
ανάμιξης της κοινωνικής επιστημονικής ανάλυσης και της αφήγησης, αυτή τη φορά
στην παγκόσμια σκηνή». 455

Ο S.G.Mangusson, οραματιζόμενος τις δυνατότητες που κρύβει το πεδίο της 
μικροϊστορίας, προτείνει κάτι που συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής. 
Εξομολογείται «Έχω γράψει ήδη εκτενώς για τη μεθοδολογία της μικροϊστορίας, 
αλλά βρίσκω συνεχώς τον εαυτό μου να ανακαλύπτει νέες οπτικές στις μεθόδους και

454 Istvan Szijarto, ‘Four Arguments for Microhistory’, Rethinking History 6:2 (2002), σ.209
455 Trivellato, Francesca, “Is There a Future for Italian Microhistory in the Age o f Global History?”, 
California Italian Studies, 2(1), 2011, υποενότητα IX/ https://escholarship.org/uc/item/0z94n9hq
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τις προσεγγίσεις και τις εφαρμογές της τις οποίες πριν αγνοούσα».456 Προτείνει 
λοιπόν την εφαρμογή της «ως παιδαγωγικό εργαλείο», οι μέθοδοί της δηλαδή να 
αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο μέσα από το 
συνδυασμό διδασκαλίας και έρευνας, αλλά και τη χρήση του διαδικτύου με τη 
δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων 
διαφόρων χωρών. Θεωρεί ότι «η διασύνδεση με το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να 
γίνει όλος ο κόσμος αρένα για τους ιστορικούς όπου κι αν βρίσκονται». Στόχος αυτού 
του εγχειρήματος είναι «να αναγνωριστούν και να καθοριστούν νέα κανάλια και να 
αναζητηθούν τρόποι που θα αξιοποιηθούν στην έρευνα νέων αντικειμένων». Τέλος, 
θεωρεί αναγκαίο τον παραγκωνισμό της μεγάλης αφήγησης και την επικέντρωση των 
ιστορικών στο ερευνητικό μοντέλο που ονομάζει « η ανάδειξη της μοναδικότητας 
στην ιστορία» (singularization of history). Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ευκαιρία 
οι ιστορικοί της μικροϊστορίας να προσεγγίσουν το αντικείμενο τους με ένα νέο 
τρόπο, αποδεσμευμένοι από τις αρχές της μεγάλης αφήγησης και να επιτύχουν να 
δουν στο εσωτερικού ενός χαμένου κόσμου που αλλιώς θα παρέμενε ερμητικά 
κλειστός.457

456 Sigur5ur Gylfi M agm sson, “The Future of Microhistory”, Journal o f  Microhistory 
(2008),Microhistory.org, σ.6

457 Sigur5ur Gylfi M agm sson, Istvan M. Szijart0, What is Microhistory?: Theory and Practice, σ.154- 
5,158
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