βολὴ καὶ ἱστορία, ἀναγνωρίζουν τὸν ᾽Αλέξανδρο
ὡς τὸν κατεξοχὴν ῞ Ελληνα ἥρωα.
῾ Η ἐξοικείωσή τους μὲ τὸ ἔργο τοῦ ᾽Αριστοτέλη σίγουρα θὰ ὁδήγησε τὸ ἐνδιαϕέρον τους καὶ
πρὸς τὸν ᾽Αλέξανδρο, τὸν ἔνδοξο μαθητὴ τοῦ Σταγειρίτη, πλουτίζοντας τὴ λόγια παράδοση, ἀλλὰ
καὶ τὴ λαϊκή, μὲ ἀνάλογα γεγονότα, ϕανταστικὰ
ἢ μή. Γιὰ τοὺς Βυζαντινούς, ὁ Μέγας ᾽Αλέξανδρος
εἶναι καὶ παραμένει, πάνω ἀπ ᾽ ὅλα καὶ γιὰ ὅλους,
τὸ πρότυπο τοῦ ῞ Ελληνα ἥρωα.
Ποῦ εἶναι ὅμως θαμμένος ὁ Μέγας ᾽Αλέξανδρος; Εἶναι πράγματι θαμμένος στὴν ᾽Αλεξάνδρεια; Στὸν τάϕο ΙΙ τῆς Βεργίνας βρίσκεται ὁ
Φίλιππος Β ΄ ; ῍ Η μήπως ὁ τάϕος ἀνήκει στὸν Μέγα ᾽Αλέξανδρο, ποὺ τελικὰ ἐνταϕιάστηκε στὴν
πατρίδα του;
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Μιλάει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη γιὰ τὸν Μεγαλέξανδρο;
Πῶς φαντάζονταν τὸν μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη οἱ Βυζαντινοί; Ποιές ἱστορίες γιὰ αὐτὸν μᾶς
ἔμαθαν; Ποιό μυστικὸ κρύβει ὁ βασιλικὸς τάφος
στὴ Βεργίνα; Ἡ Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ ξέρει
πῶς νὰ μᾶς διηγηθεῖ μιὰ σπουδαία χιλιόχρονη
ἱστορία σὲ ἕνα μικρὸ βιβλίο. Δεῖτε:
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στικοὶ κύκλοι, λόγω προϕανῶς τῆς εἰδωλολατρικῆς καταβολῆς τοῦ περιεχομένου του. ῾Ο συγγραϕέας (πιθανῶς ὁ
Αἰγύπτιος Αἴσωπος), ἢ μᾶλλον οἱ συγγραϕεῖς καὶ διασκευαστές του, συμβουλεύθηκαν γιὰ τὴ συγγραϕὴ τοῦ ἔργου κείμενα ἱστορικά, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα (ρωμαϊκῆς ἐποχῆς), ἐπιστολές, παραδόσεις τοπικές (κυρίως αἰγυπτιακές),
ἐκθέσεις καὶ διηγήσεις, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στοιχεῖα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Θεωρεῖται ὅτι ἀναϕέρεται στὸν ᾽Αλέξανδρο προϕητεία τοῦ Δανιὴλ ποὺ ἀϕορᾶ τὴ νίκη τοῦ τράγου
(ταυτίζεται μὲ τὸν ᾽Αλέξανδρο) κατὰ τοῦ κριοῦ (ἀναϕορὰ
στὸν Πέρση βασιλιά). Καὶ πάντα, σύμϕωνα μὲ τὸ Μυθιστόρημα, στὸν προϕήτη ᾽Ησαΐα ὁ ᾽Αλέξανδρος ϕέρεται ὡς
Φαραώ, σωτήρας τῆς Αἰγύπτου, ἐνῶ μνεία ὑπάρχει τοῦ
᾽Αλεξάνδρου ἀκόμη καὶ στοὺς Μακκαβαίους. Οἱ ἀναϕορὲς
αὐτὲς σχετίζονται ἀσϕαλῶς μὲ τὴν προσπάθεια χριστιανοποίησης τοῦ Μεγάλου ᾽Αλεξάνδρου στὴν ὁποία πλαγίως ἀποβλέπει τὸ Μυθιστόρημα καὶ ἀσμένως προστρέχει ἡ λαϊκὴ
ϕαντασία καὶ παράδοση. Νὰ σημειώσω παρενθετικὰ ὅτι οἱ
Βυζαντινοὶ ϕαντάστηκαν τὸν ᾽Αλέξανδρο ὡς ῞Αγιο, ὡς Μάρτυρα, ὡς ᾽Ασκητὴ ποὺ ἵδρυσε μοναστήρια στὴν ἔρημο. Εἰκονίζεται ἔτσι σὲ ἱεροὺς ναοὺς καὶ τόπους προσκυνήματος.1
1. Τὸ θέμα μελέτησε ὁ Γ. Σπυριδάκης, «Παραδόσεις καὶ δο-

ξασίαι περὶ τοῦ Μ. ᾽Αλεξάνδρου», στὸ Γέρας ᾽Α. Κεραμοπούλου,
᾽Αθῆναι 1953, σ. 385.

24

Η Λ ΑϊΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Μάλιστα, ἀργότερα δὲν δίστασαν νὰ ϕέρουν τὸν ᾽Αλέξανδρο στὰ οὐράνια ὕψη, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ προϕήτη ᾽Ηλία.
῎Ετσι, μιὰ ἀνάγλυϕη πλάκα στὸν ῞Αγιο Μάρκο τῆς Βενετίας δείχνει τὸν Μεγαλέξανδρο νὰ ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανοὺς ἐπάνω στὸ ἅρμα του, ποὺ σέρνουν γύπες. Τὸ ἴδιο θέμα, λιγότερο ὡστόσο μεγαλοπρεπές, παρουσιάζει καὶ ἀνάγλυϕο στὴν Περίβλεπτο τοῦ Μυστρᾶ, ποὺ χρονολογεῖται
στὸν 14ο αἰώνα. Τὸ θέμα αὐτό, ἡ ἀνάληψη θνητοῦ στὸν οὐρανό, θεωρεῖται ἀσσυροβαβυλωνιακῆς προέλευσης. Στὴν
περίπτωση ὅμως τοῦ ᾽Αλεξάνδρου, ἡ προέλευση μοιάζει
ἰουδαϊκή· θυμίζει τὸν προϕήτη ᾽Ηλία, ὅπως τὸν ἀποδέχτηκαν οἱ χριστιανοί.
Οἱ ἀπεικονίσεις καὶ οἱ μνεῖες αὐτὲς ἀσϕαλῶς βοήθησαν στὴν ἐξοικείωση τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ
᾽Αλεξάνδρου, ἁπαλύνοντας τὸν εἰδωλολατρικὸ χαρακτήρα
τῆς ἐποχῆς του καὶ τοῦ ἔργου του. Περιορίζεται πάντως
ἡ προσπάθεια αὐτὴ στὶς ἐκδηλώσεις τῆς λαϊκῆς παράδοσης. Συνδέει ἐπίσης ἡ λαϊκὴ παράδοση τὸν ᾽Αλέξανδρο μὲ
τὸν ὁμηρικὸ ᾽Αχιλλέα καὶ τὸν Βυζαντινὸ Διγενὴ ᾽Ακρίτη.
Τὸ Μυθιστόρημα ἄλλωστε τοῦ Ψευδο-Καλλισθένη θεωρήθηκε πηγὴ τοῦ ἀκριτικοῦ κύκλου καὶ τῆς Α
᾽ χιλληίδος.
῾Η μυθιστορηματικὴ ζωὴ τοῦ ᾽Αχιλλέα στὴν ᾽Αχιλληίδα,
ἔργο δυτικότροπο τοῦ 14ου αἰώνα, ἔχει ἀσϕαλῶς ὡς πρότυπο τὸ Μυθιστόρημα τοῦ ᾽Αλεξάνδρου, καὶ στὸ ἀκριτικὸ
ἔπος ἡ ἀνδρεία τοῦ Διγενῆ ὑπερβαίνει αὐτὴν τοῦ ᾽Αχιλλέα
25
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καὶ δὲν συγκρίνεται παρὰ μὲ τὴν ἀνδρεία τοῦ ᾽Αλεξάνδρου,
ὅπως αὐτὴ περιγράϕεται στὸ Μυθιστόρημα.
Πλὴν βέβαια τῆς Α
᾽ χιλληίδος καὶ τοῦ ἀκριτικοῦ ἔπους,
εἰπώθηκε ὅτι, ὣς καὶ τὸ τραγούδι (δημοτικό, ἑλληνικό)
γιὰ τὸν Φράγκο βασιλιὰ τῆς Κωνσταντινούπολης, τὸν ᾽Ερρίκο τῆς Φλάνδρας, ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα τοῦ
᾽Αλεξάνδρου, πράγμα ὅμως, ποὺ σωστὰ νομίζω, ἀμϕισβητήθηκε ἀπὸ τὸν Μανούσακα.
῎Αλλωστε τὰ κατορθώματα τοῦ ᾽Αλεξάνδρου (π.χ., τὰ
κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Τύρου) ἀναϕέρονται καὶ σὲ ἄλλα
βυζαντινὰ κείμενα, ὅπως τοῦ λεγομένου Συντίπα (15ος αἰ.),
ἔργο ποὺ σχετίζεται μὲ τὶς ἀραβικὲς Χίλιες καὶ Μία Νύχτες ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ δυτικὸ Decamerone τοῦ Βοκκακίου,
ἔργο αὐτὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ 14ου αἰώνα.
᾽Εκτὸς ἀπὸ τὸ ποίημα τῆς μυθιστορίας τοῦ ᾽Αλεξάνδρου, τὸν Ψευδο-Καλλισθένη δηλαδή, γράϕεται πρὸς τὸ τέλος πιὰ τοῦ Βυζαντίου, μεταξὺ 1430-1435, καὶ ἡ πεζὴ διασκευὴ τοῦ Μυθιστορήματος, ποὺ στηρίζεται πάντα βέβαια
στὸν γνωστὸ Ψευδο-Καλλισθένη, ὅπως καὶ οἱ διάϕορες ἑλληνικὲς ποιητικὲς διασκευές. ᾽Απόδειξη καὶ αὐτὸ τῆς λαϊκῆς διαχρονικῆς διάδοσης καὶ ἐπιτυχίας τοῦ ἔργου, σὲ εὐρύτερα στρώματα.
Στὸ βυζαντινὸ παραμύθι γιὰ τὸν Μέγα ᾽Αλέξανδρο (ἡ
λέξη «παραμύθι» σημείωσα ὅτι ἀνήκει στὸν Μανούσακα)
πρέπει νὰ προσθέσουμε τὴ λίγο μεταγενέστερη δημώδη
26
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νεοελληνικὴ πιὰ Ριμάδα τοῦ ᾽Αλεξάνδρου μὲ τὴν ἀδελϕή
του τὴ γοργόνα, ϕυλλάδα πολυδιαβασμένη κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἀλλὰ καὶ ὣς σήμερα. Διαχρονικὸ λοιπὸν τὸ ἐνδιαϕέρον γιὰ τὸν ῞Ελληνα Μεγαλέξανδρο ἀπὸ ὅλον τὸν μεσαιωνικὸ κόσμο, σὲ ᾽Ανατολὴ καὶ Δύση.
Νὰ καταλήξω λέγοντας ὅτι, ὁπωσδήποτε πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὰ Τρωικά, τοὺς Βυζαντινοὺς συγκινοῦσαν τὰ
κατορθώματα τοῦ Μεγάλου ᾽Αλεξάνδρου, ἐξοῦ καὶ ἡ εὐρεία
διάδοση τοῦ Μυθιστορήματος τοῦ Ψευδο-Καλλισθένη, ἀλλὰ
καὶ οἱ ἐπιδράσεις του ὅπως εἴδαμε σὲ ἄλλα βυζαντινὰ λογοτεχνικὰ ὣς καὶ λόγια κείμενα. ᾽Αναϕέρω ἕνα μόνο λόγιο
κείμενο, τὸ βιογραϕικὸ ἐγκώμιο τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου
Α´ἀπὸ τὸν ἐγγονό του Κωνσταντίνο Πορϕυρογέννητο. ῝Ως
λοιπὸν καὶ αὐτοκρατορική, μάλιστα ἀπὸ ἕναν αὐτοκράτορα
ϕιλομαθὴ καὶ συγγραϕέα, ἡ ἀνάγνωση τοῦ Μυθιστορήματος ! Χειροπιαστὴ αὐτὴ ἀπόδειξη τῆς σύγκλισης τῆς λαϊκῆς
καὶ τῆς λόγιας περὶ τὸν ᾽Αλέξανδρο παράδοσης, ποὺ ἔχει
γιὰ βάση πάντα τὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ψευδο-Καλλισθένη.
᾽Ενδείκνυται ἴσως νὰ ὑπενθυμίσω ἐδῶ ὅτι τὸ Μυθιστόρημα παρουσιάζει τὸν ᾽Αλέξανδρο μὲ ὑπερϕυσικὲς σωματικὲς καὶ πνευματικὲς δυνάμεις: ἔχει τὴν ἐμϕάνιση λιονταριοῦ, ἀλλὰ καὶ ὑπερβαίνει σὲ σοϕία τὸν δάσκαλό του
τὸν ᾽Αριστοτέλη! ῎Εχει καταγωγὴ ἀπὸ τὸν Φαραώ, εἶναι
ἐξερευνητὴς ἄγνωστων ϕαντασιακῶν κόσμων καὶ ἱδρυτὴς
πόλεων, κυνηγᾶ καὶ κατατροπώνει τοὺς Γὼγ καὶ Μαγώγ,
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ϕτάνει στὴν ᾽Ινδία καὶ συνομιλεῖ μὲ τοὺς γυμνοσοϕιστές,
τοὺς ὁποίους βέβαια ὑπερβαίνει σὲ δεξιότητα στὶς διάϕορες συζητήσεις, ἀπαντώντας σὲ ἀναπάντεχες ἐρωτήσεις,
ὅπως γιὰ παράδειγμα πόσο πρέπει νὰ ζοῦν οἱ ἄνθρωποι ἢ
ἂν οἱ ζωντανοὶ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς νεκρούς...
Νὰ σημειώσω ὅτι οἱ πολυάριθμες διασκευὲς καὶ μεταϕράσεις σὲ ξένες γλῶσσες τοῦ Μυθιστορήματος τοῦ ᾽Αλεξάνδρου, μὲ βάση πάντα τὸ ἔργο τοῦ Ψευδο-Καλλισθένη,
δείχνουν τὴ διάδοση τοῦ ἀλεξανδρινοῦ κατορθώματος σ ᾽
ὅλον τὸν γνωστὸ τότε κόσμο καὶ καθ ᾽ὅλη τὴ μεσαιωνικὴ
περίοδο, χάρη πιθανῶς στοὺς Βυζαντινοὺς ἀντιγραϕεῖς καὶ
διασκευαστές.
Νὰ ἀναϕέρω συνοπτικά, πλὴν βέβαια τῶν διασκευῶν
ποὺ χρονολογοῦνται ἤδη ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ στὰ
ἑλληνικά, τὶς διασκευές-μεταϕράσεις στὰ Λατινικά (βάση
τῶν μετέπειτα διασκευῶν στὶς δυτικὲς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες καὶ στὰ ρουμανικά), τὶς διασκευὲς στὰ σλαβικά (σέρβικα, βουλγάρικα, ρωσικά), τὶς μεταϕράσεις στὰ ἀρμενικά,
συριακά, ἀραβικά, αἰθιοπικὰ καὶ γεωργιανά, καὶ βέβαια
στὴν περσική, ποὺ ἴσως αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τῶν διασκευῶν
σὲ ἄλλες ἀνατολικὲς γλῶσσες, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴ
συριακή.
Αὐτὰ γιὰ νὰ μὴ σταθῶ στὰ Eskandar nameh (στὶς
ἐποποιίες δηλαδὴ τοῦ ᾽Αλεξάνδρου), ποὺ γράϕτηκαν κατευθεῖαν στὰ Περσικὰ κατὰ τὸν 12ο-14ο αἰώνα καὶ ἀπο28
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τέλεσαν τὴν πηγὴ πολλῶν διασκευῶν σὲ ἀνατολικὰ ἰδιώματα. Οὔτε θὰ ἀναϕερθῶ στὴ δημιουργία τοῦ λεγομένου
ἀλεξανδρινοῦ δωδεκασυλλάβου στίχου, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ
μετέπειτα γαλλικὴ ποίηση. Νὰ σημειώσω μόνο ὅτι ὀνομάσθηκε «ἀλεξανδρινὸς» γιατὶ τὸν πρωτοχρησιμοποίησαν
τροβαδοῦροι ποὺ δούλεψαν τὸν κύκλο ἀσμάτων ποὺ εἶχαν
ὡς σημεῖο ἀναϕορᾶς τὸν Μεγάλο ᾽Αλέξανδρο, τοῦ ὁποίου
ἡ θρυλικὴ μορϕὴ εἶχε λίγο-πολὺ συνδυασθεῖ μὲ τὴ μορϕὴ
τοῦ Καρλομάγνου.
Περιττὸ βέβαια νὰ πῶ ὅτι τὰ περὶ τὸν ᾽Αλέξανδρο βυζαντινὰ κείμενα ἔτυχαν εὐρείας βιβλιογραϕίας μὲ πολλὲς
συχνὰ ἀντικρουόμενες ἀπόψεις (ϕιλολογικὲς καὶ ἱστορικές). Χαρακτηριστικὰ θὰ σημειώσω ὅτι ἡ δυτικὴ βιβλιογραϕία τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα παρουσίασε, γιὰ λόγους
εὐνόητους –τὴν ὑποταγὴ δηλαδὴ ξένων χωρῶν καὶ λαῶν–
τὸν ᾽Αλέξανδρο ὡς τὸ πρότυπο ἀποικιοκράτη, μὲ ὅλα τὰ
θετικὰ καὶ ἀρνητικὰ ἐπακόλουθα.
Γιὰ τοὺς Βυζαντινοὺς ὁ Μέγας ᾽Αλέξανδρος εἶναι καὶ
παραμένει, πάνω ἀπ ᾽ὅλα καὶ γιὰ ὅλους, τὸ πρότυπο τοῦ
῞Ελληνα ἥρωα. Αὐτὴν τὴν εἰκόνα διαδίδει σὲ ὅλο τὸν μεσαιωνικὸ κόσμο τὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ψευδο-Καλλισθένη,
ἀλλὰ καὶ ἡ ἀληθινὴ ἱστορία τοῦ ᾽Αλεξάνδρου.
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