
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα συμβατικό ιστορικό βιβλίο. Δεν αφηγή-

θηκα τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις των όψιμων μεσαιωνι-

κών χρόνων και της Αναγέννησης. Περισσότερο προσπάθησα να

αναπλάσω τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που αποδέχονταν ως

εύλογες ιδέες που σήμερα θα φαίνονταν παράλογες: την ύπαρξη μα-

γισσών και περιπλανώμενων νεκρών, τη δίκη με χρήση βασανιστη-

ρίων, την επιβολή της εσχάτης των ποινών σε ζώα, και πολλά άλλα.

Επιχείρησα επίσης να επαναφέρω στο προσκήνιο ηθικά επιχειρήμα-

τα που τώρα φαίνονται απεχθή: ότι ο Θεός κάποιες φορές θέλει να

υποφέρουν οι άνθρωποι στον κόσμο, και ότι η θανάτωση των αιρετι-

κών είναι απαραίτητη και δίκαιη. Οι ιδέες αυτές είναι, από την ίδια

τη φύση τους, αποκρουστικές στους σύγχρονους αναγνώστες. Γι’

αυτόν ακριβώς το λόγο τις εξετάζω εδώ. Όπως συχνά παρατηρούν οι

ιστορικοί, η αδυναμία μας να κατανοήσουμε τις πεποιθήσεις των

ανθρώπων του παρελθόντος είναι ένα μέτρο της απόστασης που μας

χωρίζει από αυτούς. Το ίδιο το παράδοξο αυτών των ιδεών –από τη

σύγχρονη σκοπιά– τις κάνει άξιες διερεύνησης. Αν μπορέσουμε να

κατανοήσουμε έστω και λίγο γιατί ένας γάλλος δικαστής προειδο-

ποιούσε τους συμπολίτες του να μην αγγίξουν μήλα που είχαν μέσα

τους τον Διάβολο, θα καταφέρουμε ενδεχομένως να κατανοήσουμε

το διανοητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούσε.

Παρά το ηθελημένα παράδοξο περιεχόμενο των σελίδων που

ακολουθούν, το βιβλίο αυτό δεν έχει στόχο να προσφέρει μια γκραν

γκινιόλ φαντασμαγορία. Περισσότερο μοιάζει με άλμπουμ παλιών

φωτογραφιών στο οποίο αναγνωρίσιμοι κανονικοί άνθρωποι εμφα-

νίζονται με παράξενα ντεμοντέ ρούχα. Όπως συμβαίνει με τον καθέ-



να που έχει δει τον εαυτό του έτσι, η πρώτη αντίδραση είναι να σκε-

φτεί «Πώς είναι δυνατόν να πέρασε από το μυαλό μου ότι μου πάνε

αυτά τα ρούχα;» Σε παρόμοιο πνεύμα, το βιβλίο προσκαλεί τους

αναγνώστες να αναρωτηθούν πώς οι άνθρωποι στο μακρινό παρελ-

θόν μπορεί να πίστευαν σε πράγματα που σήμερα φαίνονται τρελά.

Επίσης, τους καλεί να δουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τρελοί –

τουλάχιστον όχι περισσότερο απ’ όσο τα fashion victims των πα-

λιών φωτογραφιών. Η αναλογία μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα

παραπέρα. Εάν μπορούμε να δούμε πόσο γελοία φαίνονται σήμερα

τα παλιά μας ρούχα, μπορούμε να στοχαστούμε την παροδική φύση

της ίδιας της μόδας. Εάν κάποτε οι άνθρωποι αποδέχονταν πράγμα-

τα που σήμερα φαίνονται παράξενα ή σκληρά, πώς πρέπει να κρί-

νουμε τις δικές μας γενικώς αποδεκτές απόψεις; Το βιβλίο αυτό ελ-

πίζω ότι θα οδηγήσει τους αναγνώστες προς αυτή τη νέα προοπτική.

Οι ειδικοί της περιόδου θα βρουν, ελπίζω, ενδιαφέρον υλικό, αλ-

λά το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τον απλό αναγνώστη. Στοχεύει να

κάνει γνωστές ανοίκειες ιδέες από το παρελθόν σε ένα μη ειδικό κοι-

νό. Για το λόγο αυτό, παρέθεσα τις ελάχιστες δυνατές ακαδημαϊκές

αναφορές, παρότι ελπίζω ότι το χρέος μου στην επιστημονική κοι-

νότητα αναγνωρίζεται στις σημειώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω

τη Βίκυ Πίτερς, την επιμελήτριά μου, για τη γενναιόδωρη υποστήρι-

ξή της σ’ όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Είμαι επίσης ευ-

γνώμων στη Μεγκ Μπάρκερ που με έπεισε στα πρώτα στάδια να

επιμείνω στο εγχείρημα. Η σύντροφός μου, η Έμα Τάκφιλντ, φρόν-

τισε να διατηρήσω σώας τας φρένας εν μέσω αυτής της τόσο παρά-

ξενης συντροφιάς και με ενθάρρυνε συνεχώς με αγάπη. Της αφιερώ-

νω το βιβλίο.
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