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C. Jouanno, Tὸ Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου. Γέννηση καὶ μεταμορφώσεις. 

Μετάφραση Μ. Λουκακη, Ἀθήνα 2015, σελ. 778. ISBN 978-960-250-631-8

Πρόκειται γιὰ μετάφραση στὰ ἑλληνικὰ τοῦ βιβλίου Naissance et 
métamorphoses du Roman d’Alexandre. Domaine Grec, τὸ ὁποῖο εἶχε κυκλοφο-

ρήσει τὸ 2002 (Paris, CNRS Editions, ISBN 2-271-06042-7)1. Ἡ μετάφραση ὑπο-

γράφεται ἀπὸ τὴν Μαρίνα Λουκάκη, Καθηγήτρια της Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν, καὶ 

ἐντάσσεται στὶς φροντισμένες ἐκδόσεις τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς 

Τραπέζης, τὸ ὁποῖο, στὰ πενήντα χρόνια τῆς λειτουργίας του ἔχει προσφέρει 

στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ, μεταξὺ ἄλλων, καὶ πάρα πολλὰ ἀξιολογότατα μεταφρα-

σμένα βιβλία τῆς ξενόγλωσσης «φιλολογικῆς» βιβλιογραφίας. 

Ἀφετηρία τῆς παρουσίασης αὐτῆς εἶναι βεβαίως ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση, 

ἀλλὰ καθὼς τὸ γαλλικὸ πρωτότυπο, ὅσον τουλάχιστον γνωρίζω, δὲν ἔχει 

βιβλιοκριθεῖ σὲ ἑλληνικὸ περιοδικό, δὲν εἶναι περιττὸ νὰ ὑπενθυμίσουμε 

ἀκροθιγῶς ὅτι τὸ βιβλίο περιλαμβάνει σφαιρικὴ ἐπισκόπηση ὅλων τῶν σχετικῶν 

μὲ τὶς ἀπαρχές, τὴν διαμόρφωση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἑλληνικῶν ἐκδοχῶν τοῦ 

μυθιστορήματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀπὸ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα ἕως 

τὴν μεσοβυζαντινὴ ἐποχή. Μὲ ἀφετηρία τὴν κατηγοριοποίηση τῶν Merkelbach 

– Trumpf2, καὶ σὲ συνεχῆ διάλογο μὲ τὴν ἀχανῆ βιβλιογραφία ἐπὶ τοῦ θέματος3, 

συστηματοποιοῦνται τὰ πορίσματα τῶν ἐπὶ μέρους ἐρευνῶν καὶ ἐπιχειρεῖται 

ἀναλυτικὴ παρουσίαση καὶ σύγκριση τῶν 5 παλαιοτέρων ἑλληνικῶν διασκευῶν 

τοῦ κειμένου. Τὸ ὑλικὸ ἐξετάζεται σὲ δύο ἐκτενέστατα τμήματα. Τὸ πρῶτο 

1. Βλ. τὴν βιβλιοκρισία τῆς Marie-Hélène Congourdeau, reB 62 (2004), 291- 292.
2. R. MerkelBaCh, Die Quellen des griechischen Alexanderromans. Zweite, 

neubearbeitete Auflage unter Mitwirkung von J. TruMpf  [Zetemata 9], München 1977.
3. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι συνεξετάζεται ὄχι μόνο ἡ βιβλιογραφία περὶ τῶν ἑλληνικῶν 

ἐκδοχῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ παράλληλη βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὶς παραλλαγὲς σὲ ἄλλες 
γλῶσσες.
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φέρει τὸν γενικὸ τίτλο «Γέννηση τοῦ Μυθιστορήματος. Ἡ διασκευὴ α στὶς 

διάφορες φάσεις της»: σὲ 4 μεγάλα κεφάλαια συζητεῖται τὸ θέμα τῆς περίπλοκης 

προέλευσης καὶ τῶν πολλαπλῶν πηγῶν τῆς παλαιότερης διασκευῆς, τῆς α, 

ἡ ὁποία μᾶς εἶναι γνωστὴ κυρίως ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ «recensio vetusta», –ὅπως 

συνήθως ἀποκαλεῖται στὴν βιβλιογραφία4– καὶ ἀπὸ μία λατινικὴ καὶ μία 

ἀρμενικὴ ἐκδοχή, ποὺ συντελοῦν καὶ αὐτὲς ὥστε νὰ προσεγγίσουμε κατὰ τὸ 

δυνατὸν τὴν ἀρχικὴ μορφὴ τοῦ μυθιστορήματος. Στὸ πρῶτο αὐτὸ τμῆμα (σσ. 

11-243 τῆς γαλλικῆς ἔκδοσης καὶ 23-385 τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης) συζητεῖται 

εἰδικότερα τὸ πρόβλημα τῆς χρονολόγησης καὶ τοῦ χαρακτήρα τῆς διασκευῆς α, 

μὲ τὸ ἔντονο «αἰγυπτιακὸ» στοιχεῖο ποὺ παρουσιάζει, συγκρίνεται ὁ ἱστορικὸς 

καὶ ὁ μυθιστορηματικὸς Ἀλέξανδρος καὶ ἀνιχνεύεται ἡ πορεία τῆς  δημιουργίας 

τοῦ μύθου του. 

Τὸ δεύτερο μεγάλο τμῆμα (σσ. 245-465 τῆς γαλλικῆς ἔκδοσης καὶ 387-730 

τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης) εἶναι ἀφιερωμένο στὴν συνέχεια τῆς παράδοσης στὸ 

Βυζάντιο. Ἀποτελεῖται ἐπίσης ἀπὸ 4 κεφάλαια, ποὺ ἐξετάζουν τὶς 4 βυζαντινὲς 

διασκευὲς τοῦ κειμένου5. Στὸ πρῶτο κεφάλαιο ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὴν διασκευὴ 

β, ποὺ παραδίδεται ἀπὸ 9 χειρόγραφα μὲ ἀρκετὲς ἀποκλίσεις μεταξύ τους)6: 

χρονολογεῑται συνήθως τὸν 5ο αι., καὶ ἀποτελεῖ «ἑλληνικὴ ἀνάπλαση ἑνὸς 

αἰγυπτιάζοντος προτύπου» (σ. 248 τοῦ γαλλικοῦ κειμένου καὶ 391 μετάφρασης). 

Παρὰ τὴν τάση ἁπλούστευσης, παρουσιάζει περισσότερη ὁμοιογένεια, μὲ ἐμφανῆ 

ἴχνη χριστιανικῆς λογοκρισίας, ἀλλὰ καὶ μὲ περισσότερη ἐγκωμιαστικὴ διάθεση 

πρὸς τὸν κεντρικὸ ἥρωα. Ἄλλα χαρακτηριστικά της εἶναι ἡ πρόθεση νὰ προσεγγίσει 

τὴν ἱστορικὴ ἀκρίβεια καὶ ἡ διόγκωση τοῦ μυθογραφικοῦ ὑλικοῦ. Ἰδιαιτέρως 

ἐξετάζεται στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ ἡ παραλλαγὴ τοῦ χειρογράφου Leid. 

vulc. 937, ὡς ἄτυπη παραλλαγὴ τῆς διασκευῆς β. Ἐνδεικτικὸ τῆς πολυπλοκότητας 

4. Ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ  w. kroll, Historia Alexandri Magni, v. 1. Recensio vetusta, 
Berlin, 1926.

5. Σύμφωνα μὲ ἄλλη ἄποψη, θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ γίνεται λόγος γιὰ ὁμάδες 
παραλλαγῶν, βλ. G. Veloudis, Der neugriechische Alexander. Tradition in Bewahrung 
und Wandel [MBM 8], Μünchen 1968, 21. H.- G. BeCk, Geschichte der byzantinischen 
Volksliteratur, München 1971, 31-32, 133. D. holTon, Διήγησις τοῦ Ἀλεξάνδρου. The Tale 
of Alexander. The rhymed version, Θεσσαλονίκη 1974 και 22002, 4-5.

6. Ἔκδοση L. Bergson, Der griechische Alexanderroman. Rezension β, Stockholm-
Uppsala 1965. Βλ. τὶς ἐπιφυλάξεις, σχετικὰ μὲ τὴν ἐκδοτικὴ μέθοδο, τοῦ G. Veloudis στὴν 
βιβλιοκρισία τῆς ἔκδοσης αὐτῆς, ΒΖ 60 (1967), 87-90.

7. Ἔκδοση Η. van Thiel, Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der 



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ-Book REvIEw 445

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 26 (2016), 443-446

τῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν παραλλαγῶν εἶναι ὅτι καὶ ἡ ἐξεταζόμενη στὸ δεύτερο 

κεφάλαιο διασκευὴ λ, ποὺ διασώζεται σὲ 6 χειρόγραφα8, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῑ  ὡς 

ὑποδιασκευὴ τῆς β. Ὁ terminus post quem γιὰ τὴν σύνταξή της εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ 

8ου αἰ. καὶ οἱ ἰδιαιτερότητές της εἶναι ὁ ἐμπλουτισμὸς μὲ ἀποφθέγματα χωρὶς 

ἄμεση συνάφεια μὲ τὰ συμφραζόμενα καὶ τὸ ἐπεισόδιο τῶν μιαρῶν λαῶν Γὼγ 

καὶ Μαγὼγ· δύο ἄλλα ἐπεισόδια, ἡ περιγραφὴ τῶν προφητικῶν δένδρων καὶ ἡ 

ἐπίσκεψη στὴν βασίλισσα Κανδάκη, ἀποδίδονται μὲ περισσότερη παραμυθικὴ 

χροιὰ καὶ ὑπερτονισμὸ τοῦ θαυμαστοῦ στοιχείου. Σημαντικὴ ἔκταση στὸ 

δεύτερο αὐτὸ τμῆμα –καὶ εὐλόγως– καταλαμβάνει τὸ τρίτο κεφάλαιο, ποὺ 

περιλαμβάνει λεπτομερειακότατη ἐξέταση τῆς διασκευῆς ε, ἡ ὁποία, ἔστω καὶ 

ἂν εἶναι γνωστὴ ἀπὸ ἕνα μόνο χειρόγραφο (Οxon. Βodl. Βaroc. 179) παρουσιάζει 

πολλὲς καινοτομίες σὲ σχέση μὲ τὶς ὑπόλοιπες παραλλαγές, ἔχει ἔντονο βυζαντινὸ 

χρῶμα καὶ ἀποδίδει στὸν Ἀλέξανδρο τὶς ἀρετὲς τοῦ ἰδανικοῦ βυζαντινοῦ 

αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς τῶν ἄλλων εἶναι καὶ ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ 

ἐπὶ τῆς γῆς. Τοποθετεῖται χρονικὰ στὸν 7o/8o αἰ. καὶ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ 

καὶ ὡς ἕνα εἶδος κατόπτρου ἡγεμόνος. Ἰδιαιτέρως ἐπιμένει ἡ συγγραφέας στὸ 

θέμα τῆς παιδείας τοῦ συντάκτη τῆς διασκευῆς αὐτῆς, ποὺ εἶναι παραπλήσια 

μὲ τὴν παιδεία ἑνὸς βυζαντινοῦ χρονογράφου, καὶ περιγράφει τὰ κύρια 

χαρακτηριστικὰ τῆς γλώσσας του. Τέλος, στὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο κεφάλαιο 

τοῦ δευτέρου αὐτοῦ τμήματος ἐξετάζεται ἡ διασκευὴ γ10, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ 

συρραφὴ τμημάτων τῆς β καὶ τῆς ε. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ συνεξετάζεται 

μὲ τὶς παλαιότερες παραλλαγές, ἂν καὶ ἡ χρονολόγησή της εἶναι ἀβέβαιη καὶ 

ἴσως νὰ ἀνάγεται στὴν ὑστεροβυζαντινὴ ἐποχή, στὸν 13ο ἢ τὸν 14ο αἰ. 

Τὸ βιβλίο ἀπέρρευσε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ συνεξεταστοῦν μεθοδικὰ καὶ 

συστηματικὰ πλῆθος στοιχείων καὶ ἀνταποκρίνεται πάρα πολὺ καλὰ στὸν 

griechische Alexanderroman nach der Hs. L, Darmstadt 1974, καὶ Leben und Taten 
Alexanders von Makedonien. Der griechische Alexanderroman nach der Handschrift L. 2., 
durchgesehene und ergänzte Auflage, Darmstadt 1983.

8. Tμηματικὴ ἔκδοση μόνο τῶν ἀποσπασμάτων ποὺ διαφέρουν ἀπὸ τὴν β: Η. van 
Thiel, Die Rezension λ des Ps-Kallisthenes, Bonn 1959.

9. Ἔκδοση J. TruMpf, Anonymi Byzantini Vita Alexandri regis Macedonum, Stuttgart 
1974.

10. Ἔκδοση τῶν ursula Von lauensTein, Der griechische Alexanderroman. Rezension 
Γ, Buch I, Meisenheim am Glan 1962, h. engelMann, Der griechische Alexanderroman. 
Rezension Γ, Buch 2, Meisenheim am Glan 1963 καὶ f. parThe, Der griechische 
Alexanderroman. Rezension Γ, Buch 3, Meisenheim am Glan 1969.
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στόχο του, καθὼς χρειαζόταν μία σταθερὴ βάση γιὰ τὴν εὐρύτερη μελέτη τοῦ 

μύθου τοῦ Ἀλεξάνδρου στὸ Βυζάντιο. Σὲ σχέση μὲ τὸ πρωτότυπο, στὴν ἑλληνικὴ 

ἔκδοση τὰ περιεχόμενα καὶ ὁ κατάλογος τῶν εἰκόνων ἔχουν μεταφερθεῖ στὴν 

ἀρχὴ τοῦ τόμου (σσ. 7-11), καὶ στὴν εἰσαγωγή (σσ. 13-21), προστίθεται σύντομο 

σχόλιο τῆς συγγραφέως, μὲ σύντομη ἀναφορὰ σὲ μελέτες καὶ ἄρθρα γιὰ τὸ 

Μυθιστόρημα τοῦ Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἐμφανίστηκαν μετὰ τὴν κυκλοφορία τῆς 

γαλλικῆς ἔκδοσης. Ἐπίσης οἱ σημειώσεις ἔχουν τοποθετηθεῖ ὑποσελίδιες καὶ 

ὄχι στὸ τέλος κάθε κεφαλαίου. Ἡ μετάφραση εἶναι γλαφυρὴ καὶ ρέουσα καὶ τὸ 

βιβλίο εἶναι τυπωμένο με τὴν καλαισθησία ποὺ χαρακτηρίζει ὅλες τὶς ἐκδόσεις 

τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος. Ὅπως παρατηρεῖ ἡ συγγραφέας στὴν σημείωση 

γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση (σ. 21), ἡ μετάφραση θὰ συμβάλει καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά 

της στὴν καλύτερη γνωριμία μας μὲ τὴν λογοτεχνικὴ πρόσληψη τῶν περιπετειῶν 

τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Σ. Λαμπακης
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