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RESUMEN

«Reminiscencias e influencias deBizancio en el libro de caballeríasTirant Lo Blanc». El presente
trabajo analiza las relaciones e influencias del mundo bizantino en la novela Tirant lo Blanc
de Joanot Martorell, compuesta apenas una década después de la caída de Constantinopla
pero publicada en 1490. En la novela aparecen elementos históricos de la historia de Bizancio
en su relación con Occidente, desde las andanzas de Roger de Flor y la Compañía catalana
en ayuda de Bizancio a principios del s. XIV, hasta las relaciones entre Occidente y los últimos
emperadores Paleólogos, todo ello trasladado a la figura novelesca de Tirant.

PALABRAS CLAVE: novela caballería, Bizancio, Corona de Aragón, historia medieval.

ABSTRACT

«Reminiscences and influences of Byzantium in the chivalries book Tirant Lo Blanc». This
paper studies the connections and influences of the Byzantine world in the chivalries book
Tirant Lo Blanc by Joanot Martorell, written almost a decade after the Fall of Constantinople,
but published in 1490. In the novel, historical elements of Byzantium appear to show its
connections to West Europe, such as the journey of Roger de Flor and the Catalan Company
to help Byzantium in the early 14th century and the diplomatic relations between The West
and the last Palaeologue Emperors, among others. All of that is shown into the literary charac-
ter of Tirant.

KEY WORDS: chivalries book, Byzantium, Crown of Aragon, medieval History.

το1490 δημοσιεύται στηΒαλένθια το ιπποτικόμυθιστόρημα“Tirant loBlanch”,
του συγγραφέα Joanot Martorell. παραμένει ακόμα στη μνήμη της Χριστιανοσύνης,
και φυσικά στη μνήμη του συγγραφέα μας, ένα από τα πιο θλιβερά συμβάντα της
προηγούμενης χιλιετίας: την Άλωση της κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας της ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας της Ανατολής, της πόλης που αποκαλούνταν «νέα ρώμη». ο
συγγραφέας μας είναι ενεργός ακριβώς εκείνη την εποχή. συγκεκριμένα, στα χρόνια
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της απώλειας της κωνσταντινούπολης, ο Martorell βρίσκεται στην νάπολη, το αρχηγείο
του Αλφόνσου E΄ του μεγαλόψυχου της Αραγονίας, ως συμμετέχων. ο συγγραφέας
είχε ταξιδέψει προηγουμένως σε πολλά άλλα βασίλεια της ευρώπης εκείνης της εποχής,
τα οποία μετατρέπει μετέπειτα σε σκηνές για το μεγάλο του έργο, αν και δεν ξέρουμε
αν ταξίδεψε ή αν γνώριζε από πρώτο χέρι την πραγματικότητα της Ανατολής του 15ου

αιώνα, με την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας1.
Όπως και αν ήταν, η εξειδικευμένη επιστημονική λογοτεχνία θεωρεί γενικά

πως ο συγγραφέας από τη Βαλένθια άρχισε να γράφει το έργο γύρω στο 1460 και το
τελείωσε το 1464, καθώς ο θάνατός του χρονολογείται στο 14682. 

σκηνικA τησ ΒυζΑντινησ ΑυτοκρΑτορiΑσ 
στο EρΓο TiRAnT Lo BLAnCH

Αν και αναφέραμε ήδη προηγουμένως πως δεν υπάρχουν απόδειξεις ταξιδιών
στο βιογραφικό του συγγραφέα, το βέβαιο είναι πως ένα σημαντικό μέρος του έργου
του Tirant διαδραματίζεται σε εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου ξεχωρίζει
η πρωτεύουσά της, η κωνσταντινούπολη. Για αυτό ο Martorell στρέφεται στις ιστο-
ρικές πηγές, αλλά όχι μόνο του πρώτου μισού του 15ου αιώνα, που ο συγγραφέας τις
ζει από πρώτο χέρι, αλλά και άλλες παλαιότερες ιστορικές πηγές σχετικά με την ιστορία
της ελλάδας που χρησιμεύουν στο Βαλενθιανό συγγραφέα για να αναδημιουργήσει
μια επική αύρα στον κεντρικό πρωταγωνιστή του3.

η μεγάλη πλειοψηφία των μελετητών του έργου του Martorell δέχεται ότι ο
Βαλενθιανός συγγραφέας βασίστηκε στις περιπλανήσεις άλλου ιστορικού προσώπου,

FO
R

TV
N

AT
A

E,
 N

º 
28

; 
20

17
-2

01
8,

 P
P.

 4
05

-4
18

 4
0

6

* η μελέτη αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης έρευνας που διεξάγεται υπό την ερευ-
νητική ομάδα iViTRA (DiGiCoTRACAM) με επικεφαλή έδρα το πανεπιστήμιο του Αλικάντε ισπανίας,
και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Prometeo της κοινότητας της Βαλένθια.
o Tirant Lo Blanch είναι ένα αριστούργημα της βαλενθιανικής λογοτεχνίας της Αναγέννησης και είναι
ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια των ερευνών και μελετών αυτής της ερευνητικής ομάδας. πρέπει να
ευχαριστήσω ειδικά την καθηγήτρια του πανεπιστημίου Αθηνών μαρία ντουρου-ηλιοπούλου που μου
έδωσε πολύτιμες πληροφορίες και αρκετό υλικό που χρησιμοποίησα για να εμπλουτίσω αυτή τη μελέτη
σε σύγκριση με προυγούμενες μου εργασίες για το θέμα. 

Ένα σημαντικό μέρος αυτού του έργου, με προσθήκες και βελτιώσεις, διαβάστηκε με την ευκαι-
ρία του διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών “νεοελληνικά ερωτήματα” που πραγματοποιήθηκε
στο πόζναν της πολωνίας τον μάιο του 2015.

1 η πιο ακριβής ιστορική πηγή είναι η περιήγηση του Pero Tafur της κωνσταντινούπολης στα
τέλη του 1430.

2 Για τη βιογραφία, σύνθεση και συγγραφή του Tirant: Marinesco, 1979: 410-414. Riquer,
1990, 1992, συμφωνεί με τον Marinesco και υποστηρίζει το μόνο συγγραφικό έργο από τον Martorell.
επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουμε d’olwer, 1961: σ. 141-142.

3 πολύ ενδιαφέρουσα είναι η συμβουλή του Hauf, 2003: 327-357 που εξετάζει τη σχέση μεταξύ
λογοτεχνικών κειμένων και ιστορικών γεγονότων της εποχής εκείνης.



που ήταν ενεργό και σε επαφή με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία στις αρχές του 14ου

αιώνα, ενάμιση αιώνα πριν τη σύνθεση του Tirant. πρόκειται για τον Roger de Lauria
o de Flor για τους Kαταλανούς και ισπανούς (ρογήρας ο Ανθηρός τον ονομάζει ο
σταματιάδης στο 19ου αιώνα)4, του οποίου τα κατορθώματα υπό τις εντολές των Αλμο-
γαβάρων ή της καταλανικής εταιρείας είχαν περιγραφεί ήδη από παλιά5. θα σηνειώ-
σουμε τους πιο σημαντικούς από την βυζαντινή πλευρά, παχυμέρη6, Γρηγορά7 και
δούκα8, αλλά επίσης και τον Χαλκοκονδύλα9. Από την Kαστεγιάνικη-Aραγονική πλευρά,
τα διάσημα χρονικά των Muntaner10 και Moncada11.

η δευτερεύουσα λογοτεχνία σχετικά με το θέμα είναι πολύ εκτενής και έχει
δημοσιευθεί σε διάφορες γλώσσες. ο σκοπός μας εδώ είναι να πραγματοποιήσουμε
μία σύντομη ιστορική περίληψη επικεντρώνοντας σε δύο συγκεκριμένες εποχές: η
πρώτη στην οποία σχηματίζεται η μεγάλη καταλανική εταιρεία και οι σχέσεις και
τα επακόλουθα τους με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και η δεύτερη, η Άλωση της
κωνσταντινούπολης και η αντανάκλασή της στο έργο του Martorell.
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4 ο Riquer είναι ο πρώτος που θα επανεξετάσει την ομοιότητα μεταξύ του Tirant και του
ρογήρα του Ανθηρού. Ωστόσο, ο Marinesco είχε πάντα την άποψη ότι ήταν ο τρανσυλβανός ιππότης
στην υπηρεσία της ουγγαρίας, J. Hunyadi. Βλ. Marinesco, 1979: 417 κ.ε.

5 η βιβλιογραφία είναι προφανώς πολύ εκτεταμένη, αλλά πρέπει να ξεχωρίσω από όλα τη
μεγάλη και θαυμάσια μελέτη του μάρκος 2003, 23-78, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη περιγραφή του
ιστορικού συμφραζομένου και των αντιξοοτήτων της καταλανικής παρουσίας σ΄αυτή την εποχή στη Βυζαντι-
νή Αυτοκρατορία. υπάρχουν πολλές αναφορές για τη μεγάλη μελέτη για την εποχή αυτή του Rubio i Lluch,
που επανεκδόθηκε το 2001, και μας παρέχει μια πολύ πλήρη βιβλιογραφία του θέματος. επίσης χρήσιμο
είναι η μονογραφία για το θέμα που δημοσιεύθηκε το 1997 στο περιοδικό L’Avenç. δεν είναι λιγότερο
σημαντικές οι πολυάριθμες εργασίες αφιερωμένες σε αυτό το θέμα από τον καθηγητή μορφακίδη, ο πρώτος
που διερεύνησε συστηματικά το ζήτημα αυτό το θέμα: Morfakidis-Alcalde, 1983: τομ. ii, σ. 183-190,
μορφακίδης, 1981, 1987 και 2002. σχετικά με άλλες μεταγενέστερες πολιτικές επιπτώσεις της παρουσίας
της καταλονίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία: Bernal, 1998: 6-11. μια πρώτη προσέγγιση στη σχέση
μεταξύ του Tirant και του Βυζαντίου: Serrano 2011β: 57-61. πρέπει επίσης να αναφέρονται ως κλασικά
έργα για τη μελέτη του θέματος: Rubio i Lluch, 1886, 1947. Setton, 1948. (ισπανική έκδοση, Βαρκελώνη
1975). Marinesco, 1994.

η ελληνική βιβλιογραφία για το θέμα αυτό δεν ήταν πολύ μεγάλη αν και στις τελευταίες δεκαετίες
έχει αυξηθεί και ξεχωρίζουν ορισμένες μελέτες. πρώτα απ΄ όλα αναφέρω το κλασικό έργο του σταμα-
τιάδου, 1869, αναφερόμενο ήδη από τον Rubió. τα τελευταία χρόνια έχουν ερευνήσει το θέμα, η ζαχα-
ριάδου, 1980: 821-838 και 1997: 22-25, σχετικά με καστιλιάνους, καταλανούς και τούρκους. η μεγαλύ-
τερη και πιο αξιόλογη ερευνήτρια σχετικά με την καταλανική παρουσία στο δουκάτο των Αθηνών και
της Αχαΐας (και επίσης με άλλα στοιχεία σαν το εμπόριο με το νησί της κρήτης, τότε αποικία των
ενετών) είναι η ντούρου-ηλιοπούλου που έχει αφιερώσει σημαντικές μελέτες για αυτό το θέμα: 1995,
1997, 2005, 2012α, 2012β και 2013. Βλ. επίσης Maltezou, 2003: 113-128. πρόσφατα έχει δημοσιευτεί
μία έκδοση του ελληνικού μέρους του Χρονικού του Muntaner. κιορίδης, 2016.

6 Paquimeres, 1835.
7 Gregoras, 1973.
8 Bekker, 1834. 
9 Calcocondilas, 1922-1927.

10 Muntaner 1558, 1860.
11 Moncada, 1623.



ο Ανδρόνικος ο Β’ παλαιολόγος, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου στις αρχές
του 14ου αιώνα, έβλεπε με αυξανόμενη ανησυχία την επέκταση των οθωμανών στο εσω-
τερικό της Ανατολίας, κυρίως μετά την ήττα στη μάχη του Βαφέως, κοντά στην νικο-
μήδεια (1302), και από την άλλη ήταν καχύποπτος με την μεγάλη αντιπαλότητα που
δεχόταν από τη θάλασσα από την πλευρά των ενετών12 και των Γενουατών13 που είχαν
κατακτήσει ήδη μια μεγάλη παρουσία στο ελληνικό βυζαντινό έδαφος, σαν επίπτωση
της τέταρτης σταυροφορίας και της Άλωσης της κωνσταντινούπολης, που συνέβησαν
το 1204 και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της Λατινικής Αυτοκρατορίας της
κωνσταντινούπολης (1204-1261)14 και την κατάκτηση κάποιων νησιών του Αιγαίου,
ξεχωρίζοντας την κρήτη, από την πλευρά της Βενετίας. εξαιτίας όλων αυτών, ο Ανδρό-
νικος ο Β αποφάσισε να προσλάβει ένα στρατό μισθοφόρων, υπεύθυνος του οποίου ήταν
ο Rogerius da Branduzio, περισσότερο γνωστός ως ρογήρας ο Ανθηρός (Roger de Flor
στην ισπανική παράδοση), με έναν ανάμεικτο στρατό, αποτελούμενο μεταξύ άλλων
από καταλανούς, Αραγονέζους και Βαλενθιανούς. Ένας από τους στρατιώτες ήταν ο
Ramón Muntaner, ο οποίος θα μας αφήσει τα πιο αληθινά και σημαντικά χρονικά
εκείνων των γεγονότων15.

η μεγάλη καταλανική εταιρεία ή των Αλμογαβάρων είχε μείνει εκείνη την
χρονιά του 1302 χωρίς δουλειά, μετά την σύναψη ειρήνης της Caltabellotta μεταξύ
των βασιλέων της Αραγονίας και της Ανζού16. ο Φρειδερίκος ο Ανδρόνικος είδε μια
εξαιρετική ευκαιρία να απαλλαχθεί από ένα μεγάλο πρόβλημα και έτσι έστειλε αμέ-
σως ένα πλήθος Αλμογαβάρων προς τα εδάφη του Αυτοκράτορα της Ανατολής. Από
την άλλη μεριά, τα στρατεύματα του Αλμογαβαρικού στρατού σχεδόν υποχρεώνονταν
να μεταναστεύσουν σε αυτά τα εδάφη καθώς δεν υπήρχαν επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές
της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν, υπήρξε συνδυασμός συμφέροντος και
ανάγκης και ο στόλος έφτασε στο Βυζάντιο το 1303 αφού πραγματοποίησε μία σύντομη
στάση στην πελοπόννησο. 

ο Αυτοκράτορας υποδέχτηκε τον ρογήρα με ανοιχτές τις αγκάλες, τον φιλο-
ξένησε στο παλάτι των Βλαχερνών και επιπλέον έγινε συγγενής μαζί του χάρη σε έναν
γάμο που του έδωσε τον τίτλο του μεγάλου δούκα για τον ίδιο και έναν μισθό για τους
στρατιώτες της εταιρείας του17. η μεγαλοπρέπεια εκείνων των στιγμών αντανακλάται
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12 δετοράκης, 1990: 163-197. ντούρου-ηλιοπούλου, 2012: 37-51. 
13 ντούρου-ηλιοπούλου, 2012: 103-108.
14 Laiou, 1972. Marcos, 2003: 50-52. ντούρου-ηλιοπούλου, 2005: 44-48. ντούρου-ηλιοπούλου,

2012: 81-88 και 117-127. τα περισσότερα άρθρα για το θέμα τούτο της ερευνήτριας: ντούρου-ηλιοπούλου,
2013β: 307-362, κεφ. xxiV-xxx.

15 ο Muntaner έγραψε το περίφημο χρονικό του μεταξύ 1325-1332 και αποτελεί βασική πηγή
για να ξέρουμε από πρώτο χέρι τα γεγονότα που μας απασχολούν. ο Rubio ονόμασε τον Muntaner:
“o καταλανός Ξενοφών”. Για αυτή τη λεπτομέρεια, Muntaner, 1558: κεφ. 99, σ. 845-847.

16 ντούρου-ηλιοπούλου, 2005: σ. 60, υποσημ. 5.
17 Όταν παντρεύτηκε την μαρία της Βουλγαρίας, ανιψιά της αδελφής του αυτοκράτορα και

του βασιλιά της Βουλγαρίας.



σε έναν πίνακα του 19ου αιώνα που βρίσκεται στην ισπανική Γερουσία, χάρη στον
J. Moreno Carbonerο18. 

οι στρατιωτικές περιπέτειες του ρογήρα επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το ανα-
τολικό μέτωπο, κατεκτημένο από την οθωμανική Αυτοκρατορία που προκάλεσε
πολλές ήττες στην τουρκική κατά την διετία 1303-130419, και το όνομά του άρχισε
να αποκτά φήμες επικές και απειλιτικές για κάποιους από τους ευγενείς πρίγκηπες της
βυζαντινής αυτοκτατορίας. Όλο αυτό οδήγησε σε μία συνομωσία του ίδιου του συναυ-
τοκράτορα μιχαήλ θ΄ του παλαιολόγου, ο οποίος διέταξε τη δολοφονία του που
διαπράχθηκε από κάποιους Αλανούς μισθοφόρους στην Ανδριανούπολη όσο ο ρογήρας
μαζί με πολλούς από τους πιστούς του στην προαναφερθείσα πόλη εξαπατήθηκε με
ένα συμπόσιο (Απρίλιος 1305)20. η προδοσία τούτη θύμωσε τους Αλμογάβαρες, οι
οποίοι, χωρίς καμία πρόθεση να παραδοθούν, παρέμειναν στον βορρά της ελλάδας,
με υπεύθυνο τώρα τον Berenguer de Entença, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του μεγα-
δούκα, που προηγουμένως κατείχε ο ρογήρας, και ξεκίνησαν μία σειρά εκδικητικών
δράσεων στην περιοχή, που έχει μείνει στην ιστορία με το όνομα «καταλανική εκδί-
κηση», της οποίας ο μαύρος θρύλος έχει μείνει στν μνήμη της ελληνικής λαϊκής φαντα-
σίας μέχρι τις μέρες μας21. εκείνοι οι επιβιώσαντες της καταλανικής εταιρείας κατέ-
στρεψαν ότι βρήκαν στο πέρασμά τους κατά τη διάρκεια δύο ετών, νικώντας συνεχώς
τα βυζαντινά στρατεύματα με ξεχωριστή σημασία στο μέρος που ονομαζόταν καλλί-
πολη, για να εκδικηθούν τον αισχρό θάνατο του αρχηγού τους. σαν αποτέλεσμα αυτών
των στρατιωτικών επιδρομών στα βυζαντινά εδάφη, οι Αλμογάβαρες ίδρυσαν το δουκά-
το των νέων πατρών στην θεσσαλία, στο οποίο αργότερα θα ενωνόταν η Αθήνα.
Βρισκόταν στα χέρια του βασιλείου της Αραγονίας μέχρι τα τέλη του 14ου αιώνα, με
εξαίρεση κάποια εδάφη που κατακτήθηκαν από τν επονομαζόμενη «εταιρεία των
ναβαρραίων»22, και η ανάμνησή του μένει ζωντανή μέχρι τις μέρες μας23. 
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18 ευχαριστώ θερμά τον τέως γερουσιαστή τηε επαρχίας Αλικάντε κύριο Julio de España που

με φιλοξένισε και οδήγησε στη Γερουσία της ισπανίας (μαδρίτη) αρκετές φορές και χάρη σ΄αυτόν
μπόρεσα να κοιτάξω επί τόπου τον πίνακα. ο πίνακας βρίσκεται στη Γερούσία στη μαδρίτη και αντα-
νακλά την θριαμβευτική είσοδο του ρογήρα του Ανθηρού, που φέρνει τα νέα διακρητικά τους παρ-
αχωρημένα από τον αυτοκράτορα, μπροστά στο θρόνο του αυτοκράτορα της κωνσταντινούπολης του
Ανδρόνικου του Β΄, ο οποίος σκύβει το κεφάλι γενναιοκάρδως σε μεγάλη προσκύνηση για το νέο του
σύμμαχο και συγγενή και του γιου του του μιχαήλ, ο οποίο αργότερα θα διατάξει τη δολοφονία του.
στο βάθος φαίνεται η Αγία σοφίιά Βλ. Reyero 1998: 286-288.

19 σταματιάδου, 1869: Γ΄, 41-55.
20 πραγματοποιήσαμε μια σύγκριση των ελληνικών ιστορικών πηγών της εποχής, του

παχυμέρη και του Γρηγορά που συνδέονται με το χρονικό του Muntaner.
21 σταματιάδου, 1869: Α΄, 18-21.
22 Rubió i Lluch, 1886.
23 Rubió i Lluch, 1888. Ayensa, 1997: 56-58.



Αυτά είναι περιληπτικά τα γεγονότα που μας κληροδότησαν οι πιο σημαντι-
κές ιστορικές πηγές που συμβουλευτήκαμε για το πρώτο από τα ιστορικά θέματα στα
οποία βασίζεται ο Bαλενθιανός συγγραφέας για τη σύνθεση του έργου του. δεν είναι
όμως οι μοναδικές, και όπως θα δούμε στην συνέχεια, ο Martorell περνάει από μία
χρονολογική περίοδο, που συνήθως είναι σύγχρονη της δικής του ζωής, σε άλλη,
ανάλογα με το λογοτεχνικό του συμφέρον προκειμένου να δημιουργήσει σιγά σιγά
τη θρυλική φιγούρα του Tirant. 

η ΛοΓοτεΧνικη δημιουρΓιΑ του TiRAnT
σε σΧεση με τισ ιστορικεσ πηΓεσ

Ας δούμε τώρα ποια είναι η αντανάκλαση αυτών των ιστορικών γεγονότων
στην λογοτεχνική φιγούρα του ήρωά μας, τον Tirant. παρατηρούμε αμέσως πως είναι
δυνατό να ανακαλύψουμε ομοιότητες με το ιστορικό πρόσωπο που έζησε ενάμιση
αιώνα πριν τη σύνθεση του έργου τούτου24. ο περίπλους του Tirant τον πηγαίνει από
την Αγγλία και τη Γαλλία, που τα είχε επισκεφθεί ο ίδιος ο συγγραφέας, μέχρι μέρη
περισσότερο νότια. Αρχικά, στο βασίλειο της σικελίας25 –όπου ας θυμηθούμε ότι ο
ρογήρας είχε ξεκινήσει το στρατιωτικό του περίπλου όταν άρχισε να τελεί υπό τις εντο-
λές του Φρειδερίκου του Β΄–. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποσπάσματα του έργου
επικεντρώνεται στην πολιορκία της ρόδου, όπου ο Tirant έφτασε για να αναμετρηθεί
με τους Γενοβέζους που τότε είχαν συμμαχήσει με το σουλτάνο του καΐρου26. 

η επιρροή και τα συμφέροντα του στέμματος της Αραγονίας στο νησί είναι
πολύ γνωστά εξαιτίας του «τάγματος του Ξενώνα» και επιπλέον συμπίπτουν χρονικά
με την άφιξη του ρογήρα του Ανθηρού στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. και τα δύο
γεγονότα χρονολογούνται στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα27. εκεί λαμβάνει χώρα
στο μυθιστόρημα η πολιορκία και τελική νίκη κατά των Γενοβέζων που κατακτούν
το φρούριο, σύμμαχοι με τον σουλτάνο του καΐρου28. σε αυτήν την περίπτωση ο
Βαλενθιανός συγγραφέας ανακατασκευάζει την αληθινή πολιορκία της ρόδου, στην
οποία ο στόλος των μαμελούκων σώζεται από τις βουργουνδικές, καταλανικές και
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24 παρακολοθυοθμε τις θεωρίες, του Riquer μεταξύ άλλων. Βλέπετε τις υποσημειώσεις 2 και
3 της παρούσας μελέτης.

25 θα παραθέσω από τώρα όλες τις αναφορές του έργου από την κανονική έκδοση του Hauf,
2005. εδώ, κεφ. 98-104 και 104-109.

26 Hauf 2005, κεφ. 98-100. 104-109.
27 Durán i Duelt, 2009, 97-112.
28 το νησί ανήκε στον Φρειδερίκου τον Β΄ σε φεουδαρχική την εποχή που ο ρογήρας ήταν

υπό τις διαταγές του. Βενετοί και Γενουάτες την κατέλαβαν για λίγο χρόνο μέχρι που η ρόδος ήρθε
κάτω από την κηδεμονία των ιπποτών του Αγίου ιωάννη το 1306. 



βαλενθιανές δυνάμεις29 υπό τις εντολές του Βουργουνδού αρχηγού Geoffroy de
Thoisy30, άλλο ένα από τα ιστορικά πρόσωπα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να
ορίσει τον ήρωά του. Έτσι ο Martorell τροφοδοτεί με την υπερβολή του στο μυθι-
στόρημά του την εχθρότητα που υπήρχε εκείνη την εποχή εναντίον των Γενοβέζων. 

μετά την μεγάλη επιτυχία της εκστρατείας στο νησί της ρόδου31, ο ήρωάς
μας ο Tirant συνεχίζει το ταξίδι του και περνά –όπως ήταν αναγκαστικό για οποιονδή-
ποτε χριστιανό της εποχής– από την ιερουσαλήμ. Ας θυμηθούμε πως ο ρογήρας υπήρξε
για ένα διάστημα ιππότης του ναού. Από εκεί συνεχίζει το ταξίδι του που τον οδηγεί
στην Αλεξάνδρεια, την τρίπολη και την τυνησία, που πέφτουν τελικά στα χέρια του
η μία μετά την άλλη. Έχοντας φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο, τα κατορθώματα του Tirant
τον κάνουν να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ακολουθώντας την ίδια διαδρομή από
την αντίθετη κατεύθυνση, με σκοπό να ξεκινήσει την μεγαλύτερη επιχείρηση για την
οποία θα τον θυμούνται στους επόμενους αιώνες: τη σωτηρία της κωνσταντινούπολης. 

ηΧΩ τησ AΛΩσησ τησ κΩνστΑντινουποΛησ (1453) 
στο TiRAnT Lo BLAnCH

‘οταν ο Martorell γράφει το μεγάλο του έργο ολόκληρη η Χριστιανοσύνη
είναι βυθισμένη σε μια μεγάλη θλίψη. πριν λίγα χρόνια η κωνσταντινούπολη, πρωτεύ-
ουσα πρώτα της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έπειτα της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
της Ανατολής για περισσότερο από μία χιλιετία, με εξαίρεση την σύντομη περίοδο
της λατινικής κυριαρχίας της Αυτοκρατορίας, έπεσε τελικά στα χέρια της οθωμανικής
Αυτοκρατορίας βάζοντας τέλος με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία της χριστιανικής
πόλης, που ιδρύθηκε από τον μέγα κωνσταντίνο το 330 μ.Χ.

στην τελευταία δεκαετία του 14ου αιώνα η οθωμανική αυτοκρατορία αρχίζει
να εξασκεί μία μεγάλη στρατιωτική πίεση και ξεκινούν οι διαδοχικές περιτειχίσεις της
πρωτεύουσας του Βυζαντίου, που έμεινε πρακτικά απομονωμένη από εκείνη την
στιγμή. Όμως, το επιτήδειο πολιτικό όραμα του ιωάννου του η΄ παλαιολόγου κατά
την διάρκεια εκείνων των ετών, που προωθούσε απελπισμένα μία συμμαχία με τις
δυτικές δυνάμεις μετά την ενωτική σύνοδο της Φερράρα-Φλωρεντίας (1438-1439)32,
όπου ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου συμφωνεί την ένωση με την καθολική εκκλησία,
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29 δυνάμεις απεσταλμένες και πληρωμένες από τον δούκα της Βουργουνδίας, του οποίου ο
Βαλενθιανός συγγραφέας παραλείπει αναφορά στο έργο του, σε ένα απόσπασμα της σκοτεινής ερμηνείας.
πρέπει να θυμηθούμε ότι στο μυθιστόρημα ο δούκας πέφτει θύμα από το σπαθί του ίδιου του Tirant. 

30 Φαίνεται ότι ο Martorell είχε άμεσες αναφορές κάποιων χριστιανών μαχητών που πολέμησαν
στην περιοχή. πρέπει να συμβουλευτούμε τον Ferrer, 1989 και προφανώς το χρονικό του Muntaner. σε
αυτό το πλαίσιο, Riquer, 1990, 1992. Marinesco, 1953-1954: 137-203, ειδικά σ. 139-156 και Marinescο,
1956: 287-305.

31 η εκστρατεία της ρόδου έγινε το 1444. Hauf, 2003: 345-354.
32 Marinescο, 1957: i, 23-35. Marcos, 2003: 79-80.



καθώς και τυχαίοι ευνοϊκοί παράγοντες οφειλόμενοι στις εσωτερικές διαφωνίες των οθω-
μανών και την εισβολή του μεγάλου μογγόλου ταμερλάνου από την Ανατολή, βοήθη-
σαν ώστε η πρωτεύουσα του Βυζαντίου να αντέξει για περισσότερο από πενήντα ακόμα
χρόνια του 15ου αιώνα τις απόπειρες των τούρκων. διασώζονται από εκείνη την εποχή
ιστορικά χρονικά που μας διηγούνται στρατιωτικά συμβάντα σχετικά με πολιορκίες
τούρκων στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. ειδικότερα, πρέπει να τονίσουμε το χρονικό
του ιωάννη κανανού33. Όταν ο σήμερα πασιγνωστός ταξιδιώτης από την Φλωρεντία
περνάει από την κωνσταντινούπολη στις αρχές του 15ου αιώνα, η περιγραφή του για την
πόλη αντικατοπτρίζει σε όλη της την έκταση και με ξεκάθαρο τρόπο την παρακμή
της πρωτεύουσας, και συνεπώς, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας34. 

ο ιωάννης ο η’ πέθανε τον οκτώβριο του 1448 και τον διαδέχθηκε στο θρόνο
ο αδερφός του κωνσταντίνος ο ιΑ΄ παλαιολόγος. Βέβαια, στην οθωμανική πλευρά,
είχε ανέβει στην εξουσία το 1451 ο μωάμεθ ο Β’, γιος του μουράτ του Α΄ που είχε
αποτύχει στις προηγούμενες του απόπειρες. την άνοιξη του 1453 άρχισε η καθοριστι-
κή επίθεση που διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες. η ανισότητα στον αριθμό των στρατιωτών
ήταν ξεκάθαρα υπέρ των τούρκων, των οποίων ο στρατός ήταν δέκα φορές μεγαλύτε-
ρος από το βυζαντινό στρατό. ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου δεν έλαβε την αναμενό-
μενη βοήθεια από τις δυτικές δυνάμεις, κάτι που συνετέλεσε στη γενική απογοήτευση
των Χριστιανών. μόνο ο Γενοβέζος G. Giustiniani έφτιαξε στρατό για να βοηθήσει
τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους. στο τέλος
του μαΐου του 1453 ο μωχάμετ ο Β’ πραγματοποίησε τη θριαμβευτική του είσοδο
από την πόρτα της Ανδριανούπολης, παύοντας έτσι για πάντα τις χριστιανικές προσευχές
στην εκκλησία της Αγίας σοφίας. η τύχη των εντολοδόχων που υπερασπίζονταν το
υπόλοιπο της αυτοκρατορίας ήταν παρόμοια. ο κωνσταντίνος ο παλαιολόγος, ο οποίος
είχε τη μεγάλη ατυχία να είναι αυτός που θα έχανε την πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, πέθανε στην μάχη και αποκεφαλίστηκε35, όσο και ο Giustiniani έπεσε
θύμα των πληγών του πολέμου στο νησί της Χίου36. Έσβηνε με αυτόν τον τρόπο η
ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του ελληνισμού37 και ξεκινούσε ένας θρήνος
που θα είχε μία τεράστια «ηχώ» στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, συμπεριλαμβανομένης
και της ισπανικής, από την στιγμή της Άλωσης μέχρι και τις μέρες μας38.
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33 Cuomo 2016, έκδοση αναφοράς του χρονικού του κανανού. Έχω αφιερώσει ορισμένες
μελέτες περί αυτού του θέματος. Serrano, 2007: i, 323-334. Serrano, 2011α: iii, 145-151. μια ισπανική
μετάφραση του κειμένου με υποσημειώσεις, Serrano, 2013: 521-542.

34 Liber insularum archipelagi, 1824: σ. 121 (κεφ. 65).
35 nicol, 1992. Legrand, 1874: 48, σ. 74-76.
36 Roccatagliata, 1978: 386.
37 η βιβλιογραφία του θέματος είναι απολύτως ακατανόητη σε μια τέτοια συνοπτική εργασία.

ο αναγνώστης θα πρέπει να κοιτάξει τη γενική βιβλιογραφία στο τέλος της μελέτης μας.
38 Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη του Riquer, 1997. ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το

είδος των «θρήνων» μετά την Άλωση της κωνσταντινούπολης. θα πρέπει μελετηθεί το θέμα αυτό στο
García-Fernández (επιμ.), 2003. η επίδραση στον τομέα των ισπανικών γραμμάτων στον Díaz-Mas,
2003: 317-349.



Ας προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε στο έργο Tirant τα ιστορικά στοιχεία
που περιγράφησαν προηγουμένως. δε χωράει αμφιβολία ότι ο Martorell είναι ενήμε-
ρος για τα τελευταία ιστορικά γεγονότα και παίζει με έντεχνο τρόπο εναλλάσσοντας
τις εποχές σαν να επρόκειτο για μία ιστορία κινηματογραφική της οποίας η διήγηση
γίνεται προς τα πίσω. και έτσι, ο ρογήρας ο Ανθηρός στο ρόλο του Tirant κάνει ένα
άλμα ενάμιση αιώνια στο χρόνο και τώρα τον συναντάμε να βοηθά τα στρατεύματα
του Bυζαντινού βασιλιά με την πρόθεση να ξανακατακτήσει την κωνσταντινούπολη
για τη Χριστιανοσύνη, όπως ο αληθινός ρογήρας είχε κάμει ενάμιση αιώνα πριν, όταν
ανέκτησε διάφορες ζώνες της ανατολής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για τον Ανδρό-
νικο τον Β. 

Αυτό το σενάριο καταλαμβάνει ένα κεντρικό ρόλο στην διήγηση και αποτελεί
το καθοριστικό γεγονός στην ζωή του Tirant, γιατί εκεί θα ζήσει τις μεγαλύτερές του
δόξες και θα φτάσει μέχρι το γάμο39. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν είναι ασήμαντο
ότι ο Martorell τοποθετεί την δράση του μυθιστορήματός του στο 1450, δηλαδή, τρία
χρόνια πρίν από την πτώση, σε μία εποχή τεταμένης ηρεμίας, πριν την καθοριστική
πολιορκία και την πτώση της πόλης.

ο Βαλενθιανός συγγραφέας, όπως σε ολόκληρο το έργο του, συνεχίζει να παίζει
με την λογοτεχνική τέχνη της ανάμειξης στοιχείων αληθινών με άλλα φανταστικά ή
διαστρεβλώνει λίγο την πραγματικότητα, κάτι που εξυπηρετεί την δική του κριτική
άποψη επί της κατάστασης. Ήδη από την αρχή ο Martorell μας παρουσιάζει τον αυτο-
κράτορα ως κάτοχο της ελληνικής Αυτοκρατορίας:

nós, Frederich, per la divinal gràcia emperador de l’imperi Grech e de Constanti-
noble...40

Όταν ανταποκρίνεται στην έκκληση βοήθειας του αυτοκράτορα της κωνσταντι-
νούπολης, αμέσως ερωτεύεται την κόρη του αυτοκράτορα, την καρμεσίνα, αλλά την
ευγενή τη διεκδικούν δυστυχώς επίσης και ο κακής φήμης δούκας της μακεδονίας
καθώς και ο δούκας του πέρα41. Όταν η πριγκήπισσα καρμεσίνα εμφανίζεται στην
σκηνή είναι δεκατεσσάρων ετών, όπως η ξαδέρφη της στεφανία. με τον ίδιο τρόπο,
όταν ο ρογήρας, στις πρώτες του στρατιωτικές εκστρατείες, νικά τους Γενοβέζους και
τους τούρκους στην μικρά Ασία και τους σκύθες στην μαύρη θάλασσα, ο αυτοκρά-
τορας Ανδρόνικος ο Β’ του δίνει το χέρι της ανηψιάς του μαρίας, που έχει τότε την
ίδια ηλικία με την φανταστική πριγκήπισσα του μυθιστορήματός μας.
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39 Hauf, 2005: 115-216; 414-487.
40 Hauf, 2005: 115, 1-2.
41 και οι δυο φανταστικοί χαρακτήρες αποτελούν, νομίζω, σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις

συγκρίσιμες με ιστορικά γεγονότα. η πέρα βρίσκεται απέναντι από την πρωτεύουσα την κωνσταντι-
νούπολη, απέναντι από τον Χρυσόν κέρας. Όσο για τον δούκα της μακεδονίας και την τόσο αρνητι-
κή περιγραφή κατά τη διάρκεια του έργου, μας θυμίζει πως η καταλανική εταιρεία -χωρίς τον ρογήρα
πια- άρχισε ακριβώς εκστρατείες εκδίκησης στα εδάφη της μακεδονίας και θράκης, ιστορικά πλαινές
με την περιοχή της κωνσταντινούπολης.



ο μεγάλος εχθρός, ο τούρκος εισβολέας, μαζί με το σουλτάνο της Αιγύπτου,
αντικατοπτρίζονται ήδη από την αρχή με μεγάλες δόσεις ρεαλισμού και σκληρότητας42.
και μαζί με αυτούς, δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την λεπτομέρεια, εμφανίζονται
και πάλι οι Γενοβέζοι προδότες. 

διαπιστώνεται ότι ο Martorell γνωρίζει πολύ καλά την πρόσφατη ιστορία της
ευρώπης και αυτό του επιτρέπει να επεξεργαστεί μία ιστορία στην οποία παίζει με
την ανθρωπωνυμία όπως επιθυμεί, σε κάποιες περιπτώσεις με εμφανή χαρά. Έτσι
μετατρέπει τον κωνσταντίνο τον παλαιολόγο σε Frederich, το σουλτάνο της Αιγύπτου
σε Armini ή Baralinda, ανάλογα με το απόσπασμα, και την ελληνίδα πριγκήπισσα σε
καρμεσίνα, χωρίς καμία σχέση με κάποια ελληνική ονομασία. Όσον αφορά τον αληθι-
νό παράγοντα του τέλους της Αυτοκρατορίας, τον τούρκο, που στο έργο του Martorell
φαίνεται δευτερέυων σε σχέση με τον προηγούμενο, ο Βαλενθιανός συγγραφέας δεν μας
προσφέρει στοιχεία για να τον συνδέσουμε άμεσα με κάποιον από τους δύο τούρκους
που πολιόρκησαν την πόλη της κωνσταντινούπολης43. Όμως μας προσθέτει ένα στοιχείο
φανταστικό που έχει μία προφανή πολιτική απόκλιση: παρουσιάζει τη στρατιωτική
εκστρατεία του Tirant ενάντια στον τούρκο όχι σαν μια ανακατάληψη –κάτι που θα
ήταν το πιο λογικό από ιστορικής απόψεως– αλλά σαν μια μάχη για να αποφευχθεί
η άλωση της κωνσταντινούπολης44. Έτσι δε θέλει να αναμειχθεί σε ταραγμένα κοντινά
πολιτικά νερά, και επιπλέον, του επιτρέπεται να αποφύγει την προαναφερθείσα γενική
αίσθηση, ότι οι Βυζαντινοί είχαν μείνει ορφανοί από την δυτική βοήθεια την καθο-
ριστική στιγμή. 

ο επίλογος του έργου συμβαίνει όταν ο ήρωάς μας μπαίνει με θριαμβευτικό
τρόπο στην κωνσταντινούπολη σέρνοντας έναν μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων και κατα-
φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο τον διπλό σκοπό της συμφωνίας σε ένα πρόγραμμα που
ήδη είχε εκφράσει με κατηγορηματικό τρόπο45: να αποκτήσει το χέρι της αγαπημένης
του καρμεσίνας και σε αναγνώριση των κατορθωμάτων του να ονομαστεί καίσαρ
της ελληνικής Αυτοκρατορίας46, όπως και ο ρογήρας ο Ανθηρός, ενάμιση αιώνα πριν,
μετά την μεγάλη του νίκη εναντίον ενός τουρκικού στρατού που ήταν τετραπλάσιος σε
αριθμό από τα στρατεύματα των Αλμογαβάρων. Αποκτά το χέρι της κόρης του βασιλιά
της Βουλγαρίας και ονομάζεται μέγας δούκας από το Βυζαντινό Αυτόκράτορα.

με έντεχνο τρόπο ο Martorell φαντάζεται και αναδημιουργεί το Βαλενθιανό
μας ήρωα σαν το μεγάλο θριαμβευτή καπετάνιο47 –που αιώνες αργότερα θα απεικο-
νιζόταν στο διάσημο πίνακα του Romero Carbonero στην μαδρίτη, να λαμβάνει τιμές
και τον υπέρμετρο έπαινο του βυζαντινού αυτοκράτορα– και τον παραλληλίζει με εκείνον
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42 Hauf, 2005: 115, 5-6.
43 Riquer, 1992: 126-133.
44 Espadaler, 1995: 59-74.
45 Hauf, 2005: κεφ. 161, σ. 700, υποσημ. 34.
46 Hauf, 2005: 452-453.
47 Hauf, 2005: 453, σ. 1453.



που λίγους αιώνες νωρίτερα είχε πράγματι ξεχωρίσει στις ανατολικές περιοχές του
Χριστιανισμού υπό τις εντολές του καθολικού βαασιλιά σε άμυνα των χριστιανών ενάντια
στον άπιστο τούρκο. η κωνσταντινούπολη χάθηκε στην πραγματικότητα, αλλά σίγουρα
η λαϊκή φαντασία και η λογοτεχνική φιγούρα του Tirant θα αντιπροσώπευε τότε μία
λογοτεχνική πρόταση –φορτωμένη με μεγάλο πολιτικό βάρος– για την ανάκτηση
αυτού του μεγάλου κομματιού της ιστορίας της Χριστιανοσύνης. 
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