
Ο ΜΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εις μελέτην ημών τελευταίως δημοσιευθεΐσαν 1 έξητάσαμεν τρία 
θραύσματα Βυζαντινών αγγείων προερχόμενα εκ τριών διαφόρων τόπων 
—Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινουπόλεως— και παριστάνοντα 
εν καί τό αυτό έπεισόδιον έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, 
τον υπό τοΰ Μακεδόνος δηλαδή ήρωος φόνον τοΰ κατά τό μυθιστόρημα 
φυσικοΰ αύτοΰ πατρός Νεκτανεβώ. ’Εκ τοΰ θετικού τοΰτου γεγονότος όρ- 
μώμενοι, τής Ιπί τών Βυζαντινών δηλαδή αγγείων άπεικονίσεως σκηνών 
εκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, έξητάσαμεν καί ά'λλα ανέκ
δοτα εΐσέτι αγγεία, έφ’ ών πράγματι άνεΰρομεν παραστάσεις ή καί μορ- 
φάς άπορρεοΰσας εκ τοΰ μυθιστορήματος. Έν τοΐς έξης θ’ άσχοληθώ- 
μεν μέ δυο έξ αυτών, αί επί τών οποίων παραστάσεις παρέχουσι τάς πε
ρισσότερός ενδείξεις καταγωγής εκ τοΰ μυθιστορήματος.

1) Μονομαχία ’Αλεξάνδρου καί Πώρου.

Ή παράστασις (Είκ. 1). εΰρίσκεται επί τεμαχίου πινακίου προερ- 
χομένου εκ Θεσσαλονίκης καί άποκειμένου παρά τώ εκεί ’Αρχαιοπώλη κ. 
Γερβ. Τοζάκογλου, δστις λίαν εύγενώς έπέτρει^εν εις ημάς τήν μελέτην 
καί δημοσίευσιν αΰτοΰ. Τό θραΰσμα έχει διαστάσεις 0,10Χ0,09.’Επί εδά
φους λευκοκιτρίνου φέρει τήν παράστασιν ελαφρώς εγχάρακτον, ή δλη 
δε επιφάνεια είναι εφυαλωμένη.

Κατά τό δεξιόν μέρος τοΰ τεμαχίου παρίσταται μεγαλόσωμος άνήρ 
διατηρούμενος μέχρι περίπου τής δσφΰος, έστραμ,μένος προς αριστερά. 
’Επί τής κεφαλής φέρει περικεφαλαίαν φολιδωτήν συγκρατουμένην δι’ ι
μάντων, οΐτινες περιβάλλουσι τον λαιμόν. Τό άνω σώμα αΰτοΰ καλύπτει 
φολιδωτός επίσης θώραξ, δστις κατά τον ώμον φέρει ταινίαν διάκοσμον, 
άλλο δέ τετράγωνον κόσμημα εΰρίσκεται προ τοΰ στήθους. Ή διακρινο- 
μένη αριστερά αΰτοΰ χειρ κάμπτεται γωνιωδώς προ τών πλευρών καί φαί
νεται κρατούσα τά ηνία τοΰ ίππου, δν ιππεύει δ πολεμιστής. Τοΰ ίππου 
τοΰτου διακρίνεται, ως νομίζω, μόνον ό αΰχήν σχηματίζων καμπύλην κατά 
τό αριστερόν άνω μέρος τοΰ θραύσματος. Προ τοΰ εφίππου άνδρός, καί 
κατά τό αριστερόν μέρος τοΰ τεμαχίου, εικονίζεται έ'τερος ίππος βαίνων

’Αρχαιολογική Έφημερίς, 1937 (Τόμος Έκατονταετηρίδος), 192 κ. έξ.
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268 Α. Ξυγγοπούλου

προς δεξιά, κατ’ αντίθετον δηλαδή διεΰθυνσιν προς τον σιρζόμενον ιππέα, 
καί έχων έστραμμένην την κεφαλήν προς τα δπίσω. Ό δεύτερος ούτος 
ίππος φέρει επί τοΰ σώματος στρογγυλά στίγματα. "Αξιόν παρατηρήσεως 
είναι δτι εξ άδεξιότητος τοΰ χαράξαντος τδ άγγειον ή κεφαλή τοΰ ίππου,

Είπ. 1. Άγγειον έκ Θεσσαλονίκης. (Μέγεθος πρωτοτύπου).

ενφ φαίνεται είκονιζομένη κατά κρόταφον, ώς τουλάχιστον δεικνύει ή 
θέσις των ώτων καί τοΰ στόματος, φέρει έν τοΰτοις καί στοιχεία παρα- 
στάσεως αυτής κατενώπιον, άμφοτέρους δηλαδή τούς οφθαλμούς καί τα 
ύπεράνω αυτών φάλαρα, τά όποια συνήθως εύρίσκονται επί τοΰ μετώπου· 

'Ότι επί τοΰ περιγραφέντος θραύσματος εΐκονίζεται σκηνή έκ τοΰ 
μυθιστορήματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί συγκεκριμένως ή μονομαχία τοΰ 
’Αλεξάνδρου καί τοΰ βασιλέως των ’Ινδών ΙΙιόρου, πείθει ή παραβολή 
προς τήν άνάλογον παράστασιν τοΰ έν τή Βιβλιοθήκη τής Σόφιας εικο
νογραφημένου χειρογράφου τής Σερβικής διασκευής τοΰ μυθιστορήματος 
τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 2. (Είκ. 2). *

* A. G r a b a r, Recherches sur les influences orientates dans l’art balkani-
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Ό Μέγας ’Αλέξανδρος έν τή Βυζαντινή αγγειογραφία. 269

Μολονότι αί δυο παραστάσεις δεν είναι εντελώς δμοιαι, παρουσι- 
άζουσιν εν τοϋτοις πλείστας αναλογίας έπιτρεποϋσας νά ταυτίσωμεν 
απολύτως την επί τοϋ εξεταζόμενου αγγείου σκηνήν.

Είς την έν λόγω μικρογραφίαν αριστερά παρίσταται ό ’Αλέξανδρος 
ίππεϋων τον περίφημον Βουκεφάλαν, δστις φέρει επί τοϋ σώματος στίγ
ματα, δπεος καί ό κατά τό αριστερόν μέρος τοϋ αγγείου είκονιζόμενος 
ίππος. Δεξιά είς την μικρογραφίαν είκονίζεται δ Πώρος φέρων επί τής 
κεφαλής, δπως καί ό ’Αλέξανδρος, καλϋπτραν, ήτις περιβάλλει καί τον 
λαιμόν.

Κατά ταΰτα ό επί τοϋ υπό μελέτην αγγείου διασωθείς πολεμιστής 
είναι δ Πώρος. ”Αν έχη τις προ οφθαλμών τά αλλαχού ϋφ’ ημών δημο-

Είκ. 2. Μονοναχία ’Αλεξάνδρου καί Πιίιρου. Μικρογραφία τοΰ 
έν Σόφια Σέρβικου χειρογράφου τοϋ μυθιστορήματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου.

σιευίίέντα τρία θραύσματα αγγείων, όπου ό ’Αλέξανδρος παρίσταται με- 
γαλοσωμότερος τοϋ Νεκτανεβώ ’, θά έπρεπε νά παραδεχθή οτι ή επί τοϋ 
έξεταζομένου αγγείου διασωθεΐσα μορφή είκονίζει τον ’Αλέξανδρον. Τό * VI.

que, Paris, 1928. (Publications de la Faculte des Lettres de l’Universite de Stras
bourg. Fasc. 43) πίν. XV. 1. Παρβ. καί σ. 114. Τήν εσχάτως γενομένην υπό τοϋ
VI. Petkovic' έκδοσιν των μικρογραφιών τοΰ έν τή Έθν. Βιβλιοθήκη τοϋ Βελι
γραδιού Σερβικοΰ χειρογράφου τοΰ μυθιστορήματος δεν ήδυνήθην νά ϊδω. Πρβ. 
Β.Ζ. 38, 1938, 274.

’ Άρχαιολ. Έφημ. ’Ένθ’ άν. 196.
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πράγμα δμως δεν έχει ούτως. Ή μορφή αυτή είναι ή τοΰ Πώρου, δστις ήτο 
κατά πολύ μεγαλοσωμότερος τοΰ "Αλεξάνδρου. Κατά την διήγησιν δηλα
δή τοΰ Ψευδο-Καλλισθένους, όταν 6 Αλέξανδρος επρότεινεν εις τον Πώ
ρον αντί πολέμου μεταξύ ταιν αντιπάλων στρατευμάτων νά μονομαχήση 
μετ’ αυτού : »"Εχάρη δε ο Πώρος επί τοντφ καί νπέοχετο μονομαχήσαι 
προς αυτόν, όρων τύ οώμα ’Αλεξάνδρου μη αναλογούν προς το έαντοϋ αώ- 
μα' ήν γαρ Πώρος πηχεων πέντε, ο δε "Αλέξανδρος ουδέ τριών» ή

"Οτι έξ άλλου δ κατά τό πρώτον επίπεδον επί τού αγγείου ίππος ό 
φέρων επί τοΰ σώματος τά στίγματα, είναι ό Βουκεφάλας εξάγεται όχι 
μόνον από τήν θέσιν ήν κατέχει, αλλά καί από τό κέρας, τό όποιον φέρει 
μεταξύ τών ώτων. Κατά τον Παρισινόν δηλαδή κώδικα τοΰ Ψευδο-Καλ- 
λισθένους, ό Βουκεφάλας έφερε «κέρας εν τη κεφαλή» 1 2. Τούτο επανα
λαμβάνει επί τό μυθικώτερον καί ή δημώδης εις πεζόν διασκευή τοΰ μυ
θιστορήματος : » . . . έχοντας τό κεφάλι εις είδος βοϊδίον, με κέρατα με
γάλα έως μίαν πήχην» 3. Με κέρας επίσης μεταξύ τών ώτων βλέπομεν 
είκονιζόμενον τον Βουκεφάλαν καί εις τινας μικρογραφίας τοΰ εν Σόφια 
Σερβικοΰ χειρογράφου τοΰ μυθιστορήματος 4.

Ό Πώρος επί τοΰ ήμετέρου αγγείου φέρει τήν συνήθη βυζαντινήν 
στρατιωτικήν στολήν, εν άντιθέσει προς τήν ανωτέρω παρατεθεΐσαν μι
κρογραφίαν τοΰ Σερβικοΰ χειρογράφου τής Σόφιας, δπου, λόγφ τής υπό 
τήν έπίδρασιν ’Ανατολικού προτύπου διασκευής τής είκονογραφήσεως αυ
τού 5 6, ό ’Ινδός βασιλεύς, καθώς καί δ ’Αλέξανδρος, είναι ενδεδυμένοι κατά 
τρόπον ασιατικόν.

Τήν περικεφαλαίαν τήν καλύπτουσαν τήν κεφαλήν τοΰ Πώρου επί 
τοΰ έξεταζομένου αγγείου εύρίσκομεν υπό τήν ιδίαν περίπου μορφήν 
φερομένην καί υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου εις τό άλλαχοΰ ύφ’ ημών δη- 
μοσιευθέν άγγείον εκ τής Ρωμαϊκής αγοράς τών ’Αθηνών ι!, αλλά καί

1 Έν Arriatii Anabasis et lndica . . . Pseudo-Callisthenis historiam fabulo- 
sam .... edidit . . . Carolus Muller, Parisiis, 1864, Βιβλ. Γ', κεφ. δ'. Εις τήν έμ
μετρον δημώδη διασκευήν λέγεται'

σώμα γάρ Πώρος έσχηκε μέγα καί πλήρες πάνυ 
πηχεων πέντε μετρητών, ό δέ γενναίος ούτος 
’Αλέξανδρος ουδέ τριών' βραχύς γάρ ήν τό σώμα.

W. Wagner, Trois poemes grecs du moyen-age, Berlin, 1881, σ. 197, στ. 
4608 κ. έξ.

2Ψευδο-Καλλισθένης, ’Ένθ’ άν. Βιβλ. Α', κεφ. ιγ', σημ. 24.
3 'Α. Π ά λ λ η, Ή φυλλάδα τοΰ Μέγ’ Άλέξαντρου, ’Αθήνα, 1935, 79.
4 G r a b a r, ”Ενθ’ άν. πίν. XIV. 1, XVI. 2.
6 G r a b a r, ’Ένθ’ άν. 132.
6 Άρχαιολ. ’Εφημ. ’Ένθ’ άν. σ. 193, είκ. 1. Πρβ. καί σ. 197 κ. έξ.
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υπό στρατιιοτών έν τοιχογραφίαις από τοΰ 14ου κυρίως αΐώνος ’. Ή επί 
τοΰ βραχίονος κατάκοσμος ταινία —είδος περιβραχιονίου— άπαντα εις 
παραστάσεις στρατιωτικών 'Αγίων3 δπου είναι πιθανώς δηλωτική βαθμού. 
Τό προ τοϋ στήθους τέλος διάκοσμον τετράγωνον φαίνεται δ'τι είναι κα
κή άπόδοσις τής εν εΐδει ζώνης λιορίδος, ήν επί τοΰ θώρακος καί κάτω

Είκ. 3. Άγγεΐον έκ τής έν Άθήναις Ρωμαϊκής ’Αγοράς, νΰν έν τφ 
Βυζαντινφ Μουσείιρ. (Μέγεθος πρωτοτύπου).

των μαστών φέρουσιν οι πολεμισταί, καί ήτις πολύ συχνά είναι κεκο- 
σμημένη 3.

Ή σχέσις αυτή τοϋ στρατιωτικοϋ ενδύματος τοϋ ΓΙαίρου προς παρα
στάσεις τοΰ 14ου κυρίως αίώνος, άγει εις τό λίαν, ως τουλάχιστον νομίζω, 1 2 3

1 Βλ. προχείρως G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, 
πίν. 89. 3. 123. 3.

2 Βλ. VI. P e ( k o v i c', La peinture serbe du moyen-age, I, Beograd, 1930, 
πίν. 61a. 80b.

3 V 1. P e t k o v i c', La peinture serbe du moyen-age, II Beograd, 1934, 
πίν XXXIX. 2, CV. 2, CLIX 2. G. M i 1 1 e t, Monuments de l’Athos, I, Les pei- 
ntures, Paris, 1927, πίν. 48, 49. 3.
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πιθανόν συμπέρασμα δη τδ ένταΰθα έξετασθέν άγγείον ανάγεται εις τον 
αιώνα τοϋτον.

2) 'Ο Μ. ’Αλέξανδρος ώς Βυζαντινός Αντοκράτωρ.

Τδ θραύσμα τόϋ αγγείου, τδ οποίον πρόκειται νϋν ν’ άπασχολήση 
ημάς (Είκ. 3) εύρέθη κατά τάς εν έτει 1931 άνασκαφάς έν τη Ρωμαϊκή 
’Αγορά των ’Αθηνών 1 καί άπόκειται εις τδ Βυζαντινόν Μουσεΐον. Τοϋτο 
έχει διαστάσεις 0,087X0,11 καί είναι χρώματος κιτρίνου μετά καστανών 
κηλίδων.Ή επ’ αΰτοΰ παράστασις είναι δ'χι εγχάρακτος ή γραπτή, ώς συν
ήθως, άλλα έκτυπος, γενομένη διά κοίλης μήτρας, καί φέρει παχυτάτην 
καί λίαν στιλπνήν έφυάλωσιν, λόγο) τής οποίας ή ελάχιστα έκτυπος εί- 
κών αποβαίνει λίαν δυσδιάκριτος.
’Επί τοΰ θραύσματος παρίσταται Βυζαντινός αυτοκράτωρ, ου σφζεται μό
νον ή κεφαλή καί ή αριστερά χείρ. Ούτος έχει μυστακα καί γένειον, φέρει 
δε επί τής κεφαλής χαμηλόν στέμμα κοσμοΰμενον ολόκληρον διά λίθων 
μετά πραιπενδουλίων κατερχομένων μέχρι τών παρειών αυτού. Εις τήν 
σφζομένην άριστεράν κρατεί τετράγωνον λάβαρον ευρισκόμενον εις τδ 
άνω μέρος κοντού. Κατά τδ αριστερόν μέρος διακρίνεται ημικύκλιον κο
σμοΰμενον διά λίθοιν, τδ όποιον είναι πιθανώτατα τδ επί τής χειρδς 
άναδιπλοΰμενον μέρος τοϋ λώρου, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Ή προδτη σκέήπς θά ήτο νά παραδεχθώμεν δτι ή επί τοΰ αγγείου 
παράστασις είκονίζει Βυζαντινόν αΰτοκράτορα καί, εί δυνατόν, νά ταυ- 
τίσωμεν αυτόν. Τοΰτο όμως δεν φαίνεται πολύ πιθανόν, καθ’ δσον είναι 
γνωστόν δτι αί εικόνες τών Βυζαντινών Βασιλέων εθεωρούντο ίεραί, ά- 
πολαμβάνουσαι τοϋ αύτοΰ σεβασμού με τδν δφειλόμενον εις αυτό τδ πρό- 
σωπον τοϋ μονάρχου 1 * 3. Ή άπεικόνισις ώς έκ τούτου τής μορφής τοΰ 
Βασιλέως επί εύτελεστάτου πινακίου κοινής χρήσεως δεν φαίνεται πολύ 
πιθανή διά τον ίδιον ακριβώς λόγον, δι’ δν δεν εύρίσκομεν επί τών πο
λυπληθών μέχρις ημών διασωθέντων Βυζαντινών αγγείων παραστάσεις ιε
ρών προσώπων καί συμβόλων, πλήν ίσως ελάχιστων εξαιρέσεων, διά τάς ο
ποίας πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι τά αγγεία, εφ’ ών αί ίεραί εικόνες, 
ήσαν χρήσεως εκκλησιαστικής 3.

Καί είναι μεν βέβαιον δτι ό κατασκευάσας τδ έξεταζόμενον άγγείον

1 Περί τών άνασκαφών τούτων βλ.. Άρχ. Έφημ. ”Ενθ’ άν. 193. σημ. 1. Καί
εντεύθεν αισθάνομαι τήν ανάγκην νά ευχαριστήσω θερμώς τον έκτελέσαντα τάς 
άνασκαφάς κ. Κουρουνιώτην διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής μοί επίτρεψε τήν μελέ
την καί δημοσίευσιν τών εκεί ευρεθεντων Βυζαντινών αγγείων.

3 Πρβλ. A. G r a b a r, L’empereur dans l’art byzantin, Paris, 1936, (Publi
cations de la Kaculte des Lettres de I’Universite de Strasbourg Fasc. 75) 4 κ. έζ.

8 Πρβ. τό περίφημον «άγγείον τοϋ Μ. Κωνσταντίνου» εν τφ Βρεττανικφ
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αντέγραψε διά τάς λεπτομέρειας τοΰ στέμματος, του λαβάρου κ.λ.π, την 
εικόνα ώρισμένου Βυζαντινού Βασιλέως, ό)ς θά ίδωμεν κατωτέρω, όχι 
όμως διά ν’ απεικόνιση,αυτόν τον Βασιλέα, αλλά τον Μ. ’Αλέξανδρον.

'Όσον καί αν τοΰτο εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράδοξον, έχει όμως 
υπέρ αΰτοΰ πολλάς πιθανότητας.

Εις μελέτην ημών αλλαχού δημοσιευθεϊσαν άπεδείξαμεν ότι οί Βυ
ζαντινοί παρέστησαν τον ’Αλέξανδρον εις τάς εκ τοΰ μυθιστορήματος 
αΰτοΰ άπορρεοΰσας σκηνάς μέ στολήν στρατιωτικού τής εποχής των ζ 
όπως έπραξαν τοΰτο καί διά τον Πώρον, ως εϊδομεν ανωτέρω, όπως επί
σης απεικόνισαν καί τον Νεκτανεβώ μέ στολήν Βυζαντινού βασιλέως ή 
άρχοντος * 1 2.

’Ότι δέ παρέστησαν τον ’Αλέξανδρον καί μέ την επίσημον στολήν 
Βυζαντινού αΰτοκράτορος δεικνύει κατά τρόπον άνεπίδεκτον αμφιβολίας 
ή είκό)ν αΰτοΰ ή εΰρισκομένη εις τό χειρόγραφον τοΰ μυθιστορήματος τό 
φυλασσόμενου εν τφ καταστήματι τής 'Ελληνικής Κοινότητος Βενετίας 
καί άναγόμενον εις τον 14°ν αιώνα 3 (Είκ. 4). Εις τήν μικρογραφίαν αυ
τήν ό ’Αλέξανδρος φέρει τήν συνήθη βασιλικήν στολήν των χρόνων τών 
Παλαιολόγων μέ τό χαρακτηρίζον τήν εποχήν ταύτην υψηλόν στέμμα Α. 
’Επίσης εκεί έ'χει μύστακα καί γένειον, ακριβώς όπως καί εις τό απασχο
λούν ημάς άγγεϊον.

Οΰτω δυνάμεθα μετά πολλής πιθανότητος νά παραδεχθώμεν ότι επί 
τοΰ έν λόγιο αγγείου είκονίζεται ό Μ. ’Αλέξανδρος μέ στολήν Βυζαντινού 
Βασιλέως.

Καί θά ήτο μέν ίσως δυνατόν νά παρατηρηθή ότι δ ’Αλέξανδρος έν 
τή παρατεθείση είκόνι τοΰ χειρογράφου παρίσταται νέος, ένφ δ επί τού 
εξεταζομένου αγγείου Βασιλεύς είκονίζεται έν γεροντική μάλλον ηλικία, 
αλλά τοΰτο δέν είναι σοβαρόν κώλυμα, ή δε διαφορά τής ηλικίας είναι 
φαινομενική, δφειλομένη εις αδεξιότητα τοΰ κατασκευάσαντος τό άγγεϊον. 
Εις τάς πολυαρίθμους παραστάσεις τής είς ουρανούς άναβάσεως τοΰ

Μουσείο} προχείρως παρά Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, 
Oxford, 1911, σ. CIO, είκ. 385.’Επίσης εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών ύπάρ- 
χουσι δυο πινάκια εξ Αίγυπτου μετά γραπτών παραστάσεων Αγίων. Γ. 2 0} τ η- 
ρ ί ο υ, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινόν Μουσείου ’Αθηνών, έκδ. 2α, Άθήναι 1931, 103. 
'Ομοίως είναι γνωστά καί ολίγα αγγεία μετά σταυρών. Βλ. προχείρως Hesperia, 
2, 1933. σ. 310, είκ. 7m, σ. 314, είκ. 10ε.

1 Άρχ. Έφημ. Ένθ’ άν. 194.
3 Άρχ. Έφημ. Ένθ. άν. 195.
3 Περί τοΰ χειρογράφου βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έν Άρχ. Έφημ. ’Ένθ. 

άν. 199, σημ. 2, 3.
1 Διά τό σχήμα τοΰ στέμματος κατά τούς χρόνους εκείνους βλ. J. Ebersolt. 

Les arts somptuaires de Byzance, Paris, 1923, 128.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτος ΙΔ'. 18
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274 Α. Ξυγγοποχίλου

’Αλεξάνδρου οΰτος είκονίζεται μέ στολήν Βυζαντινού αΰτοκράτορος καί, 
πλήν μόνον τοϋ εν 'Αγίφ Μάρκω τής Βενετίας ανάγλυφου, γενειοφό- 
ρος1. Εις τό ελεφάντινου μάλιστα κιβωτίδιον τής Darmstadt αρκετά
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Touroraur xei'Air.;./ ■ ~r ■
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Είκ. 4. Ό Μ. ’Αλέξανδρος ώς Βυζαντινός Βασιλεύς. 
Μικρογραφία τοϋ έν Βενετίμ χειρογράφου τού μυθιστορήματος 

τού Μ. ’Αλεξάνδρου.
(Φωτογραφία τής έν Παρισίοις Collection des Hautes Etudes).

1 Αί διάφοροι απεικονίσεις παρά Μ. van Bercliem-J. Strzygowski, 
Amida, Heidelberg, 1910, 350 κ. έξ.
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προβεβηκώς την ηλικίαν, όπως καί εις to εξεταζόμενοι' άγγείον1.
'Ως ανώτερα εϊπομεν, ό κατασκευάσας τό άγγείον είχεν υπ’ δψιν 

του διά τάς λεπτομέρειας το/ύ ενδύματος την εικόνα ωρισμένου αυτοκρά- 
τορος. Πράγματι, λεπτομερής παραβολή τής επί του ήμετέρου αγγείου 
μορφής προς τάς επί νομισμάτων εικόνας βασιλέων δεικνύει δτι ό ,έκτε- 
λέσας τό άγγείον είχε, φαίνεται, ως πρότυπον νομίσματα τοΰ Νικηφόρου 
Γ' Βοτανειάτου (1078—1081). Περί του του πείθει ή σΰγκρισις τοΰ έξ-

Είκ.5. Είκών τοΰ Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου έπί νομισμάτων αύτοΰ.
(Μέγεθος τριπλάσιον περίπου τών πρωτοτύπων).

εταζομένου άγγείου προς τάς ενταύθα παρεχομένας εικόνας τοΰ Βοτανει
άτου (Είκ. 5) γενομένας έξ εκμαγείων ληφθέντων εκ νομισμάτων τοΰ έν 
Άθήναις ’Εθν. Νομισματικού Μουσείου * 2 3 * *. Εις τά νομίσματα ταΰτα ευ- 
ρίσκομεν πράγματι τό ίδιον χαμηλόν καί καθ’ ολοκληρίαν υπό λίθων κο- 
σμοΰμενον στέμμα, την ιδίαν περίπου μορφήν τοΰ λαβάρου, τό όποιον δ 
’Αλέξανδρος εις τό άγγείον κρατεί διά τής άριστεράς εξ αβλεψίας ίσως 
τοΰ κατασκευάσαντος τήν μήτραν8. ’Επίσης εκ τής παραβολής προς τά

' Β e r c h e m-S trzygowski, ’Ένθ’ άν. σ. 351, είκ. 297. Προχείρως καί 
παρά F. Volbach-G. Salles - G. Duthuit, Art byzantin, Paris, [1933], 
πίν. 38 D.

3 Πρβ. καί W. Wroth, Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the 
British Museum, London, 1908, II, πίν. LXXI. 4, 5. Τήν ’Έφορον τοΰ Νομισματικού 
Μουσείου Καν Είρ. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου αισθάνομαι τήν ΰποχρέωσιν νά ευ
χαριστήσω καί άπό τής θέσεως ταύτης θερμότατα διά τήν προθυμίαν της όπως μοί 
παρασκευάση τά εκμαγεία τών νομισμάτων.

3 Διά τής άριστεράς επίσης κρατεί τό λάβαρον καί ό αύτοκράτωρ έπί τοΰ υφά
σματος τής Bamberg (Ε b e r s ο 1 t, ’Ένθ’ άν. σ. 85, είκ. 40). Έκεΐ όμως συμβαίνει
πιθανώς τοΰτο, διότι ό Βασιλεύς διά τής δεξιάς κρατεί τά ηνία τοΰ ίππου του.
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νομίσματα είναι δυνανόν να έξηγηθή και τδ κατά τό αριστερόν ά'κρον 
τοΰ αγγείου διά λίθων κοσμοΰμενον ημικύκλιον, τδ όποιον πιθανώς εί- 
κονίζει τδ επί τής χειρδς τής κρατοΰσης την σφαίραν άναδιπλούμενον 
ά'κρον τοΰ λώρου.

Ούτως, αν τά ήμέτερα συμπεράσματα είναι ακριβή, τδ έξετασθέν έγ
γειον' πρέπει νά τοποθετηθή εις τό δεύτερον περίπου ήμισυ τοΰ 11ου 
αίώνος.

Τά ενταύθα έξετασθέντα δυο θραύσματα Βυζαντινών αγγείων, προσ
τιθέμενα εις τά άλλαχοΰ ύφ’ ημών δημοσιευθέντα, δεικνΰρυσι πόσον 
ήτο επ’ αυτών διαδεδομένη ή είκονογράφησις τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου. Τό κατ’ εξοχήν λαοφιλές κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
καί κατά την περίοδον τής Τουρκοκρατίας ανάγνωσμα τοΰτο εύρε δι ίδο- 
σιν εύρυτάτην εις τά κατ’ εξοχήν λαϊκά προϊόντα, δπως τά αγγεία.

Αι διαπιστόϊσεις αΰται άγουσιν εις τό συμπέρασμα ότι δέον νά έξ- 
ετασθώσι λεπτομερέστερον αί επί τών διασωθέντων Βυζαντινών αγγείων 
παραστάσεις πολεμιστών κλπ. 'Υπάρχει πολλή πιθανότης δτι μεταξύ αυ
τών θά εύρίσκωνται ίσως καί εικόνες εκ τοΰ περίφημου μυθιστορήμα
τος. Παράδειγμα τό τελευταίως δημοσιευθέν υπό τής Δ°? Μ. Alison 
Frantz άγγεΐον τό εΰρεθέν εις τάς άνασκαφάς τής ’Αγοράς τών ’Αθη
νών καί είκονίζον άγένειον πολεμιστήν μέ μακράν κόμην περιβαλλόμενον 
υπό δρακόντων1. Κατά τήν γνώμην μου, είναι πολύ πιθανόν δτι επί 
τοΰ αγγείου τούτου είκονίζεται σκηνή έκ τοΰ μυθιστορήματος άναφερο- 
μένη εις μυθικόν τινα άθλον τοΰ Μακεδόνος ήρωος, ώς δύναται νά δι- 
δάξη ή παραβολή προς άναλόγους περιστάσεις μεταγενεστέρων Περσικών 
χειρογράφων περιεχόντων τήν ιστορίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου 3.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ * 5

'■ Hesperia, 7, 1938, σ. 464, είκ. 30.
5 Βλ. Προχείριος Π ά λ λ η, Ή φυλλάδα τοΰ Μέγ’ Άλέξαντρου, σ. 131, 

είκ. 23.
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