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ηέθαλνο Παξαζθεπαΐδεο
Γηδάθησξ Ιζηνξίαο
Η ηζηνξία ηνπ πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ
είλαη, γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, έλα
πεδίν δπζπξόζηην ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα.
Απνηειεί αληηθείκελν θπξίσο ζενινγηθώλ
ζρνιώλ, πνιύ ιηγόηεξν ηζηνξηθώλ, ελώ νη
βαζηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο πνπ
πηνζεηνύληαη είλαη ιίγν – πνιύ δεδνκέλεο θαη
παγησκέλεο. ٭Ο Γ. Κπξηάηαο αλήθεη ζηηο
εμαηξέζεηο απηνύ ηνπ θαλόλα, θαζώο αζρνιείηαη
πνιιά ρξόληα ηώξα κε ηνλ πξώηκν ρξηζηηαληζκό,
ηόζν σο αθαδεκατθόο δάζθαινο όζν θαη σο
εξεπλεηήο, πάληα κε ηελ ςύρξαηκε καηηά ηνπ
ηζηνξηθνύ,
απνξξίπηνληαο
ηδενινγηθέο
πξνθαηαιήςεηο θαη ακθηζβεηώληαο βεβαηόηεηεο.
Σν λέν ηνπ βηβιίν Η Οδός και τα βήματα των
πρώτων χριστιανών από ηηο Δθδόζεηο ηνπ
Δηθνζηνύ Πξώηνπ, ώξηκνο θαξπόο παιαηόηεξσλ
αλαδεηήζεώλ ηνπ, απνηειεί ζηαζκό ζηελ έξεπλα
ηνπ πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ από πνιιέο απόςεηο.
Σόζν ε νπηηθή ηνπ ζέκαηνο πνπ πηνζεηεί όζν θαη
ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ραξάζζνπλ,
ζπρλά κε ηξόπν πξνθιεηηθό, λέα εξεπλεηηθά
κνλνπάηηα.
Όπνηνο αζρνιεζεί κε ηε κειέηε ηνπ
πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ γλσξίδεη όηη νθείιεη λα
θαηαπηαζηεί κε νξηζκέλα κεγάια ζέκαηα: ηνπο
εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο θαη ηνπο αγίνπο, ηηο λέεο
ηδέεο θαη ηα δόγκαηα, ηηο εζσηεξηθέο
ζπγθξνύζεηο θαη ηηο αηξέζεηο, ηνπο δησγκνύο,
ηνπο κάξηπξεο, ηνπο αζθεηέο. Γλσξίδεη επίζεο
όηη είλαη αλαγθαζκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη
πεγέο πνπ έρνπλ πνιύ ζπγθεθξηκέλνπο
πεξηνξηζκνύο, ζην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη
ηελ νπηηθή ηνπο γσλία. Με δεδνκέλνπο απηνύο
ηνπο πεξηνξηζκνύο είλαη πξαγκαηηθά δύζθνιν λα
δεη θαλείο ην ζπγθεθξηκέλν ζεκα από κηα
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δηαθνξεηηθή αθεηεξία. Πώο ζα άιιαδε όκσο ε
εηθόλα καο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ρξηζηηαληζκνύ αλ
θάλακε αληηθείκελν κειέηεο καο εθείλνπο πνπ
απαξλήζεθαλ ηελ πίζηε ηνπο, ηνπο ζηξαηηώηεο,
ηηο γπλαίθεο, ηνπο δνύινπο, ηνπο ιεζηέο, ηνπο
αηξεηηθνύο; Καη θαηά πόζν ηα ζπκπεξάζκαηα
από κηα ηέηνηα έξεπλα ζα ζπκπιήξσλαλ ηελ
εηθόλα πνπ έρνπκε από ηηο πην «νξζόδνμεο»
πξνζεγγίζεηο;
Απηό αθξηβώο επηρεηξεί λα θάλεη ν
Κπξηάηαο ζηελ «Οδό» ηνπ. Όπσο ην δηαηππώλεη
ν ίδηνο, ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν ηα «αθαλή
κνλνπάηηα», γη’ απηό θαη θάλεη ζέκα ηνπ βηβιίνπ
ηνπ θάπνηεο «παξάπιεπξεο θαη δεπηεξεύνπζεο
δηαδξνκέο ησλ πξώησλ ρξηζηηαλώλ». ηόρνο ηνπ
είλαη λα θσηίζεη «νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζξεζθεπηηθνύ θηλήκαηνο ηα νπνία νη πξώηνη θαη

Post Augustum 4 (2020)
βαζηθνί καο πιεξνθνξηνδόηεο άθεζαλ ζηε ζθηά
ή ηα πξνζπέξαζαλ ρσξίο ηδηαίηεξν ζρνιηαζκό».
Καη έθηνηε παξέκεηλαλ ζηελ αθάλεηα, σο
δεδνκέλα ή κε ζεκαληηθά.
Αθόκα όκσο θαη όηαλ θαηαπηάλεηαη κε
ζέκαηα γλσζηά θαη θεληξηθά ζηελ ηζηνξία ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ, ην θάλεη πάληα από κηα ηδηαίηεξε
θαη εθθεληξηθή ζθνπηά. Μηιά γηα ηνπο κάξηπξεο
αιιά εζηηάδνληαο ζην ηδηαίηεξν θαηλόκελν ησλ
εζεινληώλ καξηύξσλ. Αλαθέξεηαη ζηνπο
δησγκνύο αιιά από ηελ ζθνπηά ησλ Ρσκαίσλ
απηνθξαηόξσλ
θαη
ηεο
γεληθόηεξεο
ζξεζθεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο, αιιά θαη από ηε
ζθνπηά εθείλσλ πνπ επέιεμαλ λα κελ
καξηπξήζνπλ γηα ηελ πίζηε ηνπο. Θίγεη ην
θαηλόκελν ηνπ αζθεηηθνύ θηλήκαηνο αιιά κέζα
από ηελ αθξαία πξαθηηθή ηεο εθνύζηαο ηαθήο.
Όια απηά ηα ζέκαηα, πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα
επηκέξνπο θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ, δίλνπλ κηα
εηθόλα γηα ην ρξηζηηαληθό θίλεκα πνιύ
πινπζηόηεξε από απηήλ πνπ γλσξίδακε έσο
ηώξα. Ο αλαγλώζηεο δηαπηζηώλεη όηη δίπια ζηηο
«θεληξηθέο ιεσθόξνπο» ηεο αλάπηπμεο θαη
επέθηαζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, ππήξραλ θαη
ιεηηνπξγνύζαλ παξάιιεια πιήζνο άιισλ
δηαθνξεηηθώλ δηαδξνκώλ, «παξαδξόκσλ» θαη
«αδηεμόδσλ», πνπ πείζνπλ κε ηελ πνηθηιία θαη
ηελ αληηθαηηθόηεηά ηνπο όηη ε δηάδνζε θαη
επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ήηαλ έλα κεγάιν
θαη ζύλζεην θαηλόκελν.
Σν εξώηεκα βέβαηα πνπ πξνθύπηεη είλαη
θαηά πόζν νη πεγέο καο δίλνπλ επαξθείο
πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα θαη πξνζεγγίζεηο όπσο
απηέο πνπ επηρεηξεί ν Κπξηάηαο. Αλ νη
ζπληάθηεο ησλ πεγώλ δελ αζρνιήζεθαλ ζνβαξά
ή ππνβάζκηζαλ απηά ηα ζέκαηα, ηόηε πώο κπνξεί
ν ζεκεξηλόο εξεπλεηήο λα κηιήζεη γη’ απηά; Η
απάληεζε ζε απηό ην πξόβιεκα βξίζθεηαη ζηε
κέζνδν κε ηελ νπνία αληηκεηώπηζε ηηο πεγέο ηνπ
ν ζπγγξαθέαο, ν νπνίνο, θάπσο πξνθιεηηθά, καο
ιέεη: «Έπξαμα όια όζα θαιείηαη λα απνθεύγεη
έλαο θαιόο θαη ζνβαξόο ηζηνξηθόο», εμεγώληαο
όηη θαηέθπγε «πνιύ ζπρλά ζε ππαηληγκνύο,
αζήκαληεο
ιεπηνκέξεηεο
θαη
ηπραίεο
πιεξνθνξίεο», όηη αμηνπνίεζε κύζνπο, έθαλε
ππνζέζεηο, ζρνιίαζε ζησπέο θαη απνζησπήζεηο

Βηβιηνθξηζίεο
ησλ πεγώλ. ε απηήλ όκσο αθξηβώο ηε
κεζνδνινγία βξίζθεηαη κεγάιν κέξνο ηεο
γνεηείαο ηνπ βηβιίνπ. Γηόηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ
έρεη έλαλ κνλαδηθό ηξόπν λα αληιεί από ηηο
πεγέο ηνπ πιεξνθνξίεο πνπ θαηλνκεληθά απηέο
δελ δίλνπλ θαη λα ηηο θάλεη λα κηινύλ γηα
πξάγκαηα πνπ δελ είραλ ηελ πξόζεζε λα
κηιήζνπλ. Πξάγκαηη, ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη
ηπραία ζην πεξηζώξην κηαο αθήγεζεο κπνξεί λα
είλαη πην αμηόπηζηε, θαζώο δελ ππαθνύεη ζηνπο
ξεηνξηθνύο θαη ηδενινγηθνύο ζηόρνπο ελόο
ζπγγξαθέα. Η ζησπή κπνξεί επίζεο λα είλαη
πνιύ εύγισηηε γη’ απηό πνπ ζεσξείηαη
απηνλόεην ή γηα εθείλν πνπ δελ πξέπεη λα
εηπσζεί. Αθόκα θαη νη κύζνη, ηα παξακύζηα θαη
νη δηαδόζεηο, πνπ ζπλήζσο απνξξίπηνληαη από
ηνπο
ηζηνξηθνύο
σο
αλαιεζείο
θαη
θαηαζθεπαζκέλνη, ζπρλά καο βνεζνύλ λα
πξνζεγγίζνπκε ηε λννηξνπία, ηελ ηδενινγία θαη
ηε ζθέςε ησλ αλζξώπσλ κηαο επνρήο, λα
θαηαλνήζνπκε δειαδή έλαλ από ηνπο
βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ηηο
απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. «Σα
ζξεζθεπηηθά θαηλόκελα άιισζηε», ππνζηεξίδεη
ν ίδηνο, «δελ αλάγνληαη ηόζν πνιύ ζε
εμαθξηβσκέλα πεξηζηαηηθά, όζν ζε ςπρηθέο
δηαζέζεηο, πάζε θαη ππεξβνιέο».
Βαζηθό ξόιν ζηε κεζνδνινγία ηνπ
ζπγγξαθέα παίδνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη
θάζε θνξά. Γηόηη είλαη αιήζεηα όηη νη πεγέο
δίλνπλ απαληήζεηο αλάινγα κε ην εξώηεκα πνπ
ζα ζέζεη ν ηζηνξηθόο. Σα εξσηήκαηα ηνπ
Κπξηάηα έρνπλ πάληα κηα ηδηαηηεξόηεηα θαη κηα
πξσηνηππία. Σίζεληαη από κηα βάζε πνπ
βξίζθεηαη έμσ από ην πιαίζην ησλ
παξαδεδνκέλσλ θαη παγησκέλσλ αληηιήςεσλ.
Έρνπλ, ζα ιέγακε, ηε θξεζθάδα εθείλνπ πνπ
αλαθαιύπηνληαο έλαλ λέν θόζκν βιέπεη ηηο
παξαδνμόηεηέο ηνπ, νη νπνίεο κέλνπλ αζέαηεο ζε
όζνπο δνπλ ζε απηόλ. Δίλαη επίζεο εξσηήκαηα
πνπ αθνύ έρνπλ ηεζεί κνηάδνπλ πξνθαλή, αιιά
αλνίγνπλ λένπο δξόκνπο ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο
πνπ εμεηάδεη.
Πώο από ηνλ Ρσκαίν εθαηόληαξρν, ν
νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηα επαγγέιηα λα νκνινγεί
θάησ από ηνλ ζηαπξό όηη ν Ιεζνύο ήηαλ
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Γεκήηξεο Ι. Κπξηάηαο, Η Οδός
αιεζηλόο πηόο ζενύ, θηάζακε ζηελ απόθαζε ηνπ
Μ. Κσλζηαληίλνπ λα επηιέμεη ρξηζηηαληθά
ζξεζθεπηηθά ζύκβνια γηα λα ζπζπεηξώζεη ηνλ
ζηξαηό ηνπ θαη ελ ηέιεη λα επλνήζεη σο
απηνθξάηνξαο ηνλ ρξηζηηαληζκό; Πνηα ζρέζε
κπνξεί λα έρεη ν εκπαηγκόο ηνπ Ιεζνύ από ηνπο
ζηξαηηώηεο ηνπ Πηιάηνπ σο ςεπηνβαζηιηά κε ηε
ζπζηξάηεπζε
ππό
ηα
ζύκβνια
ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ ζε κηα αλακέηξεζε πνπ ζα έθξηλε
ηνλ αιεζηλό βαζηιηά αιιά θαη ηελ αιεζηλή
πίζηε;
Δίλαη εξσηήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ζηελ
έξεπλα ηνπ πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ, θη όκσο κε
ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδνληαη από ηνλ
ζπγγξαθέα θαίλνληαη εύινγα. Θεσξνύκε
ζπλήζσο απηνλόεην όηη νη ζηξαηηώηεο ηνπ Μ.
Κσλζηαληίλνπ εκπλένληαλ από ηα ρξηζηηαληθά
ζύκβνια ηνπ εγέηε ηνπο, όπσο ζεσξνύκε εμίζνπ
απηνλόεην όηη νη ζηξαηηώηεο ησλ Ρσκαίσλ
απηνθξαηόξσλ θαηαδίσθαλ θαη ζαλάησλαλ ηνπο
ρξηζηηαλνύο κε ηνλ ίδην δήιν πνπ είραλ
καζηηγώζεη θαη εμεπηειίζεη ηνλ ίδην ηνλ Ιεζνύ.
Ξερλάκε όκσο λα παξαηεξήζνπκε όηη νη δύν
απηέο παξαδνρέο αθήλνπλ έλα ηεξάζηην θελό
ζηνλ ξόιν ηνπ ζηξαηεύκαηνο. Δλδερνκέλσο
πηζηεύνπκε αλνκνιόγεηα όηη νη ζηξαηηώηεο απιά
εθηεινύλ εληνιέο θαη, εθηόο εμαηξέζεσλ, δελ
παίδνπλ θάπνηνλ ξόιν ζηελ θνηλσληθή θαη
ζξεζθεπηηθή δσή. Ο Κπξηάηαο αλαδεηθλύεη
απηέο ηηο παξαδνμόηεηεο θαη ηηο αληηθάζεηο γηα
λα εζηηάζεη βαζύηεξα ζηνλ ξόιν ηνπ
ζηξαηεύκαηνο γηα ηνλ εθρξηζηηαληζκό ηεο
απηνθξαηνξίαο. Καη λα ππνζηεξίμεη ελ ηέιεη
εμίζνπ πξνθιεηηθά όηη νη ζηξαηηώηεο πνπ
κάρνληαλ ππό ην ρξηζηηαληθό ιάβαξν ηνπ
Κσλζηαληίλνπ νπζηαζηηθά δελ έθαλαλ θάηη
εληειώο δηαθνξεηηθό από ηνπο ζηξαηηώηεο πνπ
ριεύαδαλ ηνλ Ιεζνύ.
Η δνκή ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ ηνπ
βηβιίνπ είλαη θαηά θύξην ιόγν ρξνλνινγηθή. Η
πξαγκάηεπζε μεθηλά από κηα ζπλήζσο ζύληνκε
αλαθνξά ησλ επαγγειίσλ θαη θαηαιήγεη κε
καξηπξίεο ηεο επνρήο ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ,
παξαθνινπζώληαο έηζη ηελ εμέιημε ζηελ πνξεία
ηνπ ρξόλνπ. Η επηινγή απηή θαίλεηαη βέβαηα
ζπλεζηζκέλε θαη παξαδνζηαθή, αιιά έρεη ηελ
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ηδηαηηεξόηεηα όηη ε ρξνληθή αθήγεζε εζηηάδεη
ζε έλα δηαθνξεηηθό ζέκα θάζε θνξά,
παξνπζηάδεη έλαλ μερσξηζηό παξάιιειν δξόκν
ηνπ ρξηζηηαληζκνύ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο
παξνπζίαζεο είλαη όηη πεηπραίλεη λα θέξεη θνληά
πεξηζηαηηθά, πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο πνπ
πνιύ δύζθνια ζα ζθεθηόηαλ θαλείο λα ηα
ζπγθξίλεη ζαλ λα αλήθνπλ ζην ίδην θαηλόκελν.
Ση ζρέζε κπνξεί λα έρεη, γηα παξάδεηγκα, ε
απγνύζηα Διέλε θαη αγία ηεο ρξηζηηαληθήο
εθθιεζίαο κε ηε γπλαίθα ηνπ Πνληίνπ Πηιάηνπ;
Ο ζπγγξαθέαο θαηαθέξλεη λα δείμεη όηη αλάκεζα
ζηηο δύν απηέο γπλαίθεο κεζνιαβεί κηα καθξά
ζεηξά γπλαηθώλ, θπξίσο αλώηεξσλ ηάμεσλ, πνπ
ελδηαθέξνληαλ γηα ηνλ ρξηζηηαληζκό θαη έπαηδαλ
έλαλ αθαλή, απνζησπεκέλν αιιά πνιύ
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμάπισζε θαη νξγάλσζε
ηνπ ρξηζηηαληθνύ θηλήκαηνο.
Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζπρλά
δελ είλαη κόλν ελδηαθέξνληα θαη θαηλνηόκα.
Ακθηζβεηνύλ επζέσο πξνθαηαιήςεηο θαη
δηνξζώλνπλ ζηξεβιώζεηο πνπ νθείινληαη ζε
ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηζηνξίαο. Δίλαη
γλσζηή ε άπνςε, γηα παξάδεηγκα, όηη νη ζρέζεηο
ηνπ ρξηζηηαληζκνύ κε ην ξσκατθό θξάηνο ήηαλ
θαηά θαλόλα ερζξηθέο θαη όηη ε λέα ζξεζθεία
επηθξάηεζε παξόηη δησθόκελε από ηνπο
απηνθξάηνξεο. Ο Κπξηάηαο αθελόο θαηαξξίπηεη
ηελ άπνςε απηή παξαζέηνληαο πιήζνο ζηνηρεία.
Αθεηέξνπ αλαδεηά ηα δίθηπα δηάδνζεο ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ
κέζα
ζηνλ
ίδην
ηνλ
απηνθξαηνξηθό νίθν, ζηνπο απηνθξαηνξηθνύο
δνύινπο θαη απειεύζεξνπο, ζηηο γπλαίθεο πνπ
δνύζαλ ζην παιάηη αζθώληαο ηελ επηξξνή ηνπο
κε πνηθίιεο ηδηόηεηεο, όπσο ηεο ηξνθνύ, ηεο
κεηέξαο, ηεο ζπδύγνπ, ηεο παιιαθίδαο.
Με «νξζόδνμε» είλαη θαη ε καηηά κε ηελ
νπνία βιέπεη ηηο αηξέζεηο. Σν θαηλόκελν ησλ
αηξέζεσλ αληηκεησπίδεηαη ζπλήζσο από κηα
αξλεηηθή ζθνπηά, σο έλαο παξάγνληαο πνπ
ζηάζεθε εκπόδην ζηελ εμάπισζε θαη ηελ
επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ αλά ηνπο αηώλεο.
Απηή είλαη βέβαηα ε νπηηθή ηνπ νξζόδνμνπ
ρξηζηηαλνύ, ε νπηηθή δειαδή πνπ επηβάιιεη ζηα
γεγνλόηα απηόο πνπ ππεξίζρπζε ηειηθά ζηηο
αληηζέζεηο θαη ηηο δηακάρεο. Ο ζπγγξαθέαο ηεο
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«Οδνύ» πξνβάιιεη ηελ πνιύ εύγισηηε εηθόλα
αηξεηηθώλ λα πεζαίλνπλ ζηελ ίδηα ππξά κε ηνπο
νξζόδνμνπο κάξηπξεο, επηζεκαίλνληαο όηη
πνιιέο
εθδνρέο
ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ
αληηπαξαηέζεθαλ κε ηηο εμνπζίεο κε παξόκνηα
ηόικε, είραλ ηνπο δηθνύο ηνπο κάξηπξεο,
πξνθήηεο, αζθεηέο, ηθαλνύο ζενιόγνπο, θαη
θπξίσο ηνλ ίδην ζθνπό θαη ζπλέβαιιαλ ζην
ηζηνξηθό θαηλόκελν ηνπ εθρξηζηηαληζκνύ ηεο
απηνθξαηνξίαο. Άιισζηε ε δηάθξηζε ηνπ νξζνύ
θαη ηνπ απνξξηπηένπ δελ ήηαλ πάληα ζαθήο θαη
επηινγέο ή απόςεηο πνπ θάπνηε ήηαλ απνδεθηέο
ή αλεθηέο, έγηλαλ θάπνηα ζηηγκή απνξξηπηέεο
θαη αλαζεκαηίδνληαλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ν
ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη ζε κηα ηζηνξία ηνπ
ρξηζηηαληζκνύ έρνπλ ζέζε όιεο νη εθδνρέο πνπ
έιαβε απηόο, σο νξγαληθό θνκκάηη ηεο ηζηνξηθήο
ηνπ πνξείαο θαη όρη σο εκπόδηα ζηελ εμέιημε ηνπ
θηλήκαηνο.
Έηζη Η Οδός και τα βήματα των πρώτων
χριστιανών, παξαιείπνληαο ηελ θύξηα νδό θαη
αληρλεύνληαο ηνπο παξαδξόκνπο, πεηπραίλεη
έλαλ δηπιό ζηόρν. Από ηε κηα κεξηά
απνθαιύπηεη, θέξλεη ζην θσο άγλσζηεο πηπρέο
ηνπ πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ αλαλεώλνληαο
ζεκαληηθά ηελ εηθόλα πνπ έρνπκε γη’ απηόλ.
Από ηελ άιιε κεξηά πξνβιεκαηίδεη, ζέηεη
εξσηήκαηα πνπ ελ κέξεη κέλνπλ αλνηρηά ζε
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε, αλνίγνληαο λέεο νδνύο
ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηόηη είλαη αιήζεηα
όηη ν ζπγγξαθέαο ηεο Οδού πξνθαιεί ηνλ
αλαγλώζηε, πξνθαιεί ηνλ εξεπλεηή, ηνλ
αλαγθάδεη λα μαλαδεί ηα δεδνκέλα κε άιιν κάηη
θαη λα θάλεη λένπο ζπζρεηηζκνύο. Η έξεπλα ηνπ
Κπξηάηα είλαη θηηαγκέλε λα πξνθαιεί λέα
έξεπλα, κε έλαλ ηξόπν όκσο πνπ δελ αθνξά
κόλν ηνλ εηδηθό, ηνλ αθαδεκατθό, ηνλ
επηζηήκνλα. Όπσο ηα πεξηζζόηεξα βηβιία ηνπ
ίδηνπ ζπγγξαθέα, έηζη θη απηό είλαη γξακκέλν
ώζηε λα απεπζύλεηαη ζην επξύηεξν αλαγλσζηηθό
θνηλό.
Ο
ζπλήζεο
αθαδεκατθόο
ηξόπνο
ζπγγξαθήο
ηεο
έξεπλαο
απαηηεί
έλαλ
εμαληιεηηθό δηάινγν κε ηε ζύγρξνλε
βηβιηνγξαθία. πρλά ζην πιαίζην απηνύ ηνπ
δηαιόγνπ νη ηζηνξηθέο πεγέο κπνξεί λα έξρνληαη

Βηβιηνθξηζίεο
ζε δεύηεξε κνίξα, θαη ν εξεπλεηήο λα ηηο ζεσξεί
δεδνκέλεο ή λα ηηο πξνζπεξλά κε ζύληνκεο
αλαθνξέο δίλνληαο έκθαζε ζηνλ επηζηεκνληθό
δηάινγν πνπ θαζνξίδεη θαη ην επηζηεκνληθό
πξνθίι ηνπ έξγνπ ηνπ. Ο Κπξηάηαο θαίλεηαη λα
παξαβηάδεη ηα εζθακκέλα θαη ζε απηό ην
επίπεδν. Σα ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία βαζίδνληαη
ηα ζπκπεξάζκαηα δελ παξαηίζεληαη μεξά κέζσ
κηαο απαξίζκεζεο ελ είδεη θαηαιόγνπ, ελώ νη
καξηπξίεο ησλ πεγώλ δελ ράλνληαη κέζα ζε έλα
πιήζνο
βηβιηνγξαθηθώλ
αλαθνξώλ
θαη
παξαπνκπώλ. Αληίζεηα απνηειεί βαζηθή επηινγή
ηνπ ζπγγξαθέα λα θέξεη ηηο αθεγήζεηο ησλ
πεγώλ ζε πξώην πιάλν, λα εζηηάζεη ζε αηνκηθέο
ηζηνξίεο. Σν θέξδνο από απηήλ ηελ επηινγή είλαη
πνιιαπιό.
Πξώηνλ, ην γεληθόηεξν ζπκπέξαζκα, ν
ηδηαίηεξνο θάζε θνξά δξόκνο πνπ αθνινύζεζε ν
πξώηκνο ρξηζηηαληζκόο, πξνθύπηεη από κηα
ζεηξά ζύληνκσλ αθεγήζεσλ πνπ δίλεη ζην έξγν
ηνπ κηα μερσξηζηή αθεγεκαηηθή δύλακε. Απηή ε
ειθπζηηθή αθήγεζε έρεη ηελ ηδηόηεηα λα κελ
απεπζύλεηαη κόλν ζηνλ εηδηθό αιιά λα
καγλεηίδεη ηνλ κέζν αλαγλώζηε θαη λα ηνλ
εκπιέθεη ζε έλαλ απζόξκεην πξνβιεκαηηζκό,
αγγίδνληαο έηζη επξύηεξα αθξναηήξηα. Γεύηεξνλ
επηζηξέθεη ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζην ζεκείν
όπνπ ζα έπξεπε λα μεθηλάεη, ζηηο πεγέο ηεο.
Σόζν ζηα βηβιία ηνπ όζν θαη ζηελ πνιύρξνλε
δηδαζθαιία ηνπ Κπξηάηαο επηκέλεη όηη ε
θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο μεθηλάεη από ηελ
αλάγλσζε ησλ πεγώλ, πνπ δελ αξθεί λα είλαη
πξνζεθηηθή θαη ακεξόιεπηε, αιιά λα
αλαθαιύπηεη δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη λα
θηλείηαη ζε πνιιά επίπεδα. Σξίηνλ ε κέζνδνο
απηή δίλεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ζηνλ αλαγλώζηε
ηελ επθαηξία λα ιεηηνπξγήζεη ν ίδηνο σο
ηζηνξηθόο. Έρνληαο κπξνζηά ηνπ ηελ αθήγεζε
ηεο ηζηνξηθήο καξηπξίαο κπνξεί λα θαληαζηεί
ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα νζκηζηεί ην
γεληθόηεξν θιίκα ηεο επνρήο. Μπνξεί αθόκα λα
θάλεη ηηο δηθέο ηνπ ζθέςεηο θαη ηνπο δηθνύο ηνπ
ζπλεηξκνύο, βιέπνληαο έηζη ζηελ πξάμε όηη ε
αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο είλαη κηα
ζπλαξπαζηηθή δηαδηθαζία.
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