
ΑΝΝΑ Η ΚΟΜΝΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΜΗΡΟΣ

Ή Αλεξίας τής ’Άννης τής Κομνηνής, τής θυγατρός τοΰ αύτοκράτο- 
ρος 'Αλεξίου είναι χωρίς αμφιβολίαν εν εκ των σπουδαιότερων έργων τής 
βυζαντινής ιστοριογραφίας. Αυτό δεν οφείλεται μόνον εις τό εξαιρετικόν 
ενδιαφέρον τοΰ συγγράμματος τούτου ως ιστορικής πηγής διά τήν βαρυσή- 
μαντον εποχήν τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου καί τους πολέμους αΰτοϋ κατά 
των Τούρκων, Πατζιανακιτών, Κομάνων καί Λατίνων, αλλά καί εις τήν 
μεγάλην καθαρώς φιλολογικήν αξίαν τής Άλεξιάδος.

Έν τούτοις, ένφ σχετικώς πολλοί ερευνηταί απέδωσαν μεγάλην προσο
χήν εις τό έ'ργον τής ’Άννης ως ιστορικήν πηγήν, ολίγοι είναι εκείνοι οι 
όποιοι έπρόσεξαν τήν φιλολογικήν σημασίαν τοΰ συγγράμματος καί προσε- 
πάθησαν νά τό χαρακτηρίσουν καί νά διορίσουν τήν ουσίαν τής λογοτεχνι
κής φύσεώς του. Καί αί προσπάθειαι αΰται περιορίζονται ως επί τό πλεΐστον 
ή εις τήν μελέτην εντελώς εξωτερικών στοιχείων καί μέσων τής εκφράσεως, 
ή εις γενικάς καί τυχαίας μάλλον παρατηρήσεις χωρίς αυστηράν μέθοδον καί 
συστηματικήν μελέτην.

Κοινόν χαρακτηριστικόν όλων αυτών τών παρατηρήσεων άφορωσών εις 
τήν λογοτεχνικήν φύσιν τής Άλεξιάδος είναι, ότι ούδένα τών ερευνητών ικα
νοποιεί δ ορισμός τής Άλεξιάδος απλώς ως ιστορικού συγγράμματος, αλλά 
όλοι αισθάνονται τήν ανάγκην νά τήν χαρακτηρίσουν ως άνήκουσαν κατ’ ου
σίαν εις άλλο φιλολογικόν είδος, μολονότι ή Άλεξιάς άναμφισβητήτως παρου
σιάζεται υπό μορφήν ιστορικής συγγραφής.

Χαρακτηρίζεται ούτως ή Άλεξιάς ως πανηγυρικός λόγος1. Αυ
τός ό χαρακτηρισμός τονίζει τήν ρητορικήν φύσιν τοΰ έργου. Εις τό σύγ
γραμμά της ή ’Άννα είναι τφ όντι ρητορικωτάτη καί διαπνέεται ολόκληρος 
άπό τήν επιθυμίαν νά έξυμνήση τά κατορθώματα καί τάς άρετάς τοΰ αύτο- 
κράτορος ’Αλεξίου. "Ομως, δεν δύναται τούτο νά χαρακτηρισθή ως πανηγυ
ρικός λόγος, άπλούστατα διότι ανήκει εΐς τό είδος τής ιστορίας καί όχι εις 
τήν ρητορικήν, όση καί νά είναι ή έπίδρασις τής τελευταίας επί τήν ιστο
ρίαν. ’Αρκεί νά άναγνώσωμεν τον τφ ό'ντι πανηγυρικόν λόγον τοΰ Θεοφυ- 
λάκτου, αρχιεπισκόπου Άχρίδος εις τον αύτοκράτορα ’Αλέξιον τον Κομνη-

1 Παραδείγματος χάριν ό Litavrin, 'Η φορολογική πολιτική τοΰ Βυζαν
τίου εΐς τήν Βουλγαρίαν (ρωσιστί), Viz. Vretn. X, 1956, σ. 91.
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νόν1, διά νά έννοήσωμεν την βασικήν διαφοράν μεταξύ πανηγυρικού λόγου, 
ό όποιος εξυμνεί, και ιστορίας, ή οποία πρώτ5 άπ’ όλα διηγείται.

"Αλλοι πάλιν χαρακτηρίζουν την Άλεξιάδα ώς ποίησιν εν πεζφ 
λόγφ. Ούτω ό V. Grecu 1 2 λέγει διά τήν Άλεξιάδα, ότι είναι μία πραγμα
τική ομηρική εποποιία εν πεζφ λόγφ, διακεκοσμημένη διά προσωπικής και 
πρωτοτύπου τέχνης. 'Ο χαρακτηρισμός ούτος βασίζεται εΐς τήν ίσχύν των 
αισθημάτων, εις τό πάιθος καί τήν ζωηράν γλώσσαν τού συγγράμματος, τήν 
γοητείαν τού οποίου έξέφρασε τόσον καλώς ό Chalandon3. 'Ως κατά βάσιν 
ποιητικόν εργον καί ταυτοχρόνως ως πανηγυρικός λόγος έχαρακτηρίσθη ή 
Άλεξιάς πρώτα από τον Κρούμβαχερ4, μετά τής αναγκαίας όμως έπι- 
φυλακτικότητος. «Ή πανηγυρική τάσις», λέγει ό Κρούμβαχερ « έκφαίνεται 
έν αύτφ τφ τίτλφ Άλεξιάς, όστις μάλλον μηνύει έπος ή ποίημα εν πεζφ 
λόγω». Ούτως διατετυπωμένοι, οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν είναι πλέον ορι
σμοί τού είδους, είναι μόνον όρθαί παρατηρήσεις διά τάς έοωτερικάς τάσεις 
τού έργου. Καί πράγματι ή Άλεξιάς δεν δύναται νά όρισθή ως ποίημα εν 
πεζφ λόγφ, απλώς διότι ποίησιν έν πεζφ λόγφ δεν έγνώριζον ως φιλογικόν 
είδος ούτε οί Αρχαίοι ού'τε οί Βυζαντινοί.

Περί επικών στοιχείων όμιλε! καί ό L, e i b δ, χωρίς όμως νά χαρακτη
ρίση τήν ιδίαν τήν Άλεξιάδα ώς εποποιίαν έν πεζφ λόγφ.

Ό χαρακτηρισμός τής Άλεξιάδος ώς κατ’ ουσίαν ποιητικού έργου δεν 
στηρίζεται έν τούτοις μόνον εις γενικάς εντυπώσεις, άλλ’ έχει ώς βάσιν καί 
μίαν προφανή επιρροήν, τήν οποίαν ύπέστη ή Άλεξιάς από τά ομηρικά έπη, 
καί προ παντός τήν Ίλιάδα. Έκτος τού ίδιου τού τίτλου παρουσιάζει ή 
Άλεξιάς πολυαρίθμους όμηρικάς παραπομπάς καί υπαινιγμούς, καί χρησι
μοποιεί πολλάς όμηρικάς λέξεις6. Ή έπιρροή αυτή τού 'Ομήρου, γνωστή

1 PG, 126, col. 287 -306.
2 La valeur litteraire des oeuvres historiques byzantines, Byzantinoslavica 

XIII, 1952- 1953, σ. 260.
3 Essai sur le regne d’Alexis I Comnene ( 1081 -1118 ), Paris 1900, σσ. 

XXI - XXII : On comprend en lisant l’ouvrage d’Anne l’erreur de M™e de 
Sevigne, qui a ecrit dans une des ces lettres : Nous lisons une histoire des 
empereurs d’Orient, ecrite par une jeune princesse, fille de l’empereur Ale
xis : cette bistoire est divertissente. (Lettres, ed. Monmerque, t. V, p. 278) 
La jeune princesse avait soixante ans.

4 Κρούμβαχερ-Σιοτηριάδου, 'Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας, 
τόμος Α', έν ’Αθήναις 1897, σ. 557.

8 Anne Comnene, Alexiade, texte etabli et traduit par B. L e i b, 
t. I, Paris 1937, σσ. XXXIII - XXXIV.

6 E. Os ter, Anna Kotnnena, t. Ill, Rastatt 1871, σσ. 58-62 δίδει κατά
λογον των ομηρικών παραπομπών τής “Αννης, τόν όποιον συμπληρώνει ή G. Bu
ck 1 e r, Anna Comnena, London 1929, σσ. 197 -200.
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και εις τά έργα όίλλων βυζαντινών ιστοριογράφων τής μεταγενεστέρας έπο-

μελετούν την ’Άνναν ως συγγραφέα. Εις τά ζητήματα ταϋτα δίδουν μεγά- 
λην προσοχήν και 6 Oster1 καί ή Buckler* 2, άλλα δεν μελετούν παρά τά 
καθαρώς εξωτερικά στοιχεία, τήν ομηρικήν διακόσμησιν τού ύφους τής 
’Άννης. Τήν επιρροήν των ομηρικών επών επί τής Άλεξιάδος τονίζει καί 6 
Ν. Jorga3.

Ό ομηρικός χαρακτήρ τής Άλεξιάδος δεν περιορίζεται εν τοΰτοις μόνον 
εις μίαν εξωτερικήν διακόσμησιν τού λόγου καί εις μίαν έπίδειξιν ομηρικών 
γνώσεων, αλλά σχεδόν ολόκληρον τό εργον διαπνέεται από γνήσιον επικόν 
πνεύμα. Ή Buckler παρετήρησεν, οτι δσον περισσότερον περιγράφονται εις 
τήν Άλεξιάδα γενναία έργα καί κατορθώματα, τόσον όμηρικωτέρα είναι καί 
ή διακόσμησις τού ύφους4. Αυτή ή παρατήρησις είναι μόνον εν μέρει ορθή, 
διότι εις τήν Άλεξιάδα υπάρχουν πολλοί διηγήσεις μαχών καί κατορθωμά
των άνευ ή μετά ολίγης μόνον διακοσμήσεως. "Ομως αυτή ή παρατήρησις 
φανερώνει διά πρώτην φοράν, δτι υπό τήν Ιξωτερικήν ομηρικήν κατασκευήν 
τής Άλεξιάδος δύναται νά εύρεθή πραγματικόν ομηρικόν πνεύμα, μία γνή
σια επική διάθεσις. Τούτο μάς δεικνύει λ.χ. τό χωρίον 1,7,3:

Ό δέ γε εμός πατήρ δ Κομνηνός ’Αλέξιος ώς προς Τυφώνα μέγαν ή 
εκατοντάχειρα Γίγαντα άντιπαραταξάμενος και παοαν έαυτώ άνεγείρας 
στρατηγικήν μηχανήν καί φρόνημα γενναΐον ώς προς αντίπαλον παρεσκενα- 
στο. Και μήπω τον εκ των προτέρων ά&λων κονιορτον άποτιναξάμενος 
μηδέ τον λνβρον τον ξίφους και των χειρών άποπλννάμενος ώσπερ λέων 
εχώρει βλοσυρός προς τον χαυλιόδοντα τούτον συν Βααιλάκιον τον ΰυμόν 
αντοϋ άνεγείρας 5.

Τά μυθολογικά ονόματα, ή πάλη τού συός καί τού λέοντος δεν είναι 
μόνον ρητορικά κοσμήματα Ό τρόπος, διά τού οποίου ή ’Άννα περιγράφει 
τά τρία « προ τού θρόνου κατορθώματα (1,9,6)» τού πατρός της, είναι 
γνησίως επικός κατά τό πνεύμα του. Διά νά επιβεβαιωθή ό ισχυρισμός 
οΰτος, αρκεί νά άναγνώσωμεν τήν διήγησιν τού πολέμου κατά τού επανα- 
στάντος δουκός Βρυεννίου. Έν γένει ή διήγησις τών « τριών άθλων » τού 
’Αλεξίου, ή καταστολή τών ανταρσιών τού Ουρσελίου (1,1-3), τού Βρυεν-

ι Ένθ·’ άνωτ., σ. 57 -77.
2 Ένύ·’ άνωτ., σ. 479-522.
3 Medallions d’histoire litteraire byzantine I. Les historiens, Byzantion 

2, 1925, a. 283.
4 Ένθ’ άνωτ., σ. 199.
6 Εις τήν Άλεξιάδα παραπέμπω κατά τήν έκδοσιν τοΰ L e i b, ”Ενθ·’ άνωτ.
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νίου (1,4-6) καί τοΰ Βασιλακίου (1,7-9) είναι εντελώς επική. Ούτως ή εξόρ- 
μησις τοΰ Βρυεννίου προς την μάχην :

Αυτός <5’ ο Βρυέννιος το μέσον κατείχε της φάλαγγος εκ τε Μάκεδό- 
νων και Θρακών συντεταγμένον και τοΰ αρχοντικού σύμπαντος οσον έπί- 
λεκτον. Πάντες δε έφ’ ίππον Θετταλής εποχούμενοι και τοΐς σιδηροΐς 
έλώραξι και τοΐς περ'ι την κεφαλήν κράνεσιν έξαστράπτοντες, των τε ίππων 
διεγειρομένων ές δρ&όν ονς καί των ασπίδων προς αλλήλας παταγουσών 
πολλή τις αυγή αυτών τε και τών κορύϋων έκεΐέλεν εξέπιπτε μετά δείμα- 
τος. 'Ο δε εις μέσους κύκλον μένος ό Βρυέννιος κα&άπερ τις ’Άρης ή Γίγας 
ύπερωμίας εις πήχυν ένα τών άλλων πάντων {ηγούμενος καί αυτόχρημα 
ϋάμβος ήν καί φόβος τοΐς ϋεωμένοις.

’Αναμφίβολος είναι ό επικός χαρακτήρ τής διηγήσεως ταΰτης καί υπό 
τήν ρητορικώς κατεσκευασμένην ιστορίαν πνέει καθαρόν ομηρικόν πνεϋμα. 
Τό αυτό ισχύει περισσότερον ακόμη διά τήν περιγραφήν τής ανδρείας, τήν 
οποίαν έδειξεν ό Βρυέννιος κατά τήν ΰποχώρησιν τής στρατιάς του (1,6,5-6 ):

Άλλ’ δ γε Βρυέννιος καί τοι πολλά βαρυνόμενος υπό τοΰ πολέμου 
καί συν βία ώ&ονμενος εδείκνυ τό άνδρεϊον καί εϋψυχον αεί μεν επιστρο- 
φάδην τύπτων τον έπιόντα, αεί δε τά τής φυγής καλώς καί άνδρείως διοι- 
κονομούμενος. Συνήραντο δε τοντφ καί ό αδελφός έξ έκατέρου μέρους καί 
ό υιός καί κατ’ εκείνο καιρού έλαΰμα τοΐς πολεμίοις έδείχ&ηοαν ήρωϊκώς 
άνταγωνισάμενοι. ’Ήδη δε τοΰ ίππου καμόντος καί μη δυναμένον φεύγειν 
ή καί διώκειν ( εγγύς γάρ ήν τοΰ άποπεπνευκέναι διά τους επαλλήλους δρό
μους ) άνασειράσας τούτον ό Βρυέννιος καέλάπερ τις ά&λητής γενναίος 
είατήκει προς τάς λαβάς καί προς εαυτόν δύο τών Τούρκων γενναίως έξε- 
καλέαατο. *Ων ό μέν εις παίει τώ δόρατι, άλλ’ ούκ έφϋη δούναι βαρεΐαν 
πληγήν καί λαμβάνει άπό δεξιάς τάνδρός βαρυτέραν φέλάνει γάρ άποκόψας 
τούτον τήν χεΐρα ό Βρυέννιος τώ ξίφει, ή μετά τοΰ δόρατος προς τοϋδα- 
φος έξεκυλίούη. “Ατερος δε τούτων τοΰ ίδιου ίππου καταπηδήαας καέλά- 
περ τις πάρδαλις ήλλετο επί τον ίππου τοΰ Βρνεννίου έναρμόσας εαυτόν 
έπί τής όσφύος. Καί ό μέν ε’ίχετο τούτου άπρίξ καί έπιβαίνειν επειράτο 
τοΰ νώτου, ό δε καϋάπερ έληρίον έπιοτρέψας εαυτόν έκκεντεΐν διά τον 
ξίφους έβούλετο. Ού μέντοι κατά νοΰν εχώρει αντφ τά πράγματα, αεί τοι 
τοΰ κατά νώτον Τούρκον λυγιζομένου καί τάς τρώσεις έκφεύγοντος. Έπεί 
δε καί ή δεξιά αντφ άπειρήκει κενεμβατοΰσα καί απεΐπεν ό άϋλητής, 
ενταΰέλα προς απασαν χεΐρα πολεμίων ένδέδωκεν εαυτόν. Οι καί συλλαβό- 
μενοι τούτον καί ώσπερ μέγα κΰδος άράμενοι κομίζουσιν Άλεξίφ τώ Κο- 
μνηνώ ον πάνυ μέν τοι πορρωτέρω καέλεστηκότι τής τοΰ Βρνεννίου άλώ- 
σεως, εκτάττοντι δε τάς τε τών βαρβάρων καί τάς έαυτοΰ φάλαγγας καί 
προς τον πόλεμον έρεϋίζοντι.
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Επικόν και ομηρικόν μεγαλεΐον χαρακτηρίζει επίσης καί την σκηνήν, 
όπου δ ’Αλέξιος καί δ αιχμάλωτός του, δ Βρυέννιος αναπαύονται εις εν 
άλσος (1,6,8-9):

Και γάρ Ικανόν αύτφ μετά την αλωσιν συμπορευθείς διάστημα, επάν 
τον... οϋτω καλούμενον τόπον κατέλαβεν άνακτήσασθαι τής λύπης χρησταΐς 
έλπίσι τον άνδρα βουλήσεις, προς αυτόν εφη « άποβάντες των ίππων καθε- 
ζώμεϋα μικρόν εαυτούς διαναπαύαοντες ». 'Ο δε τον περί ψυχής δεδιώς 
κίνδυνον μεμηνόσιν έφκει και ον γε ραστώνης εν χρεία ήν; Πώς γάρ δ καί 
αυτήν άπολεγόμενος την ζωήν; Άλλ’ όμως τω του στρατηγού ευθύς νπε- 
τάγη βουλήματι. Τοιούτον γάρ τό δοϋλον προς άπαν τό έπιταττόμενον 
ραδίως νπεΐκον, καί μάλλον εί δορνάλωτον αγοιτο. Άποβάντες τοίνυν οί 
δημαγωγοί τών ίππων, δ μεν ενθεν ώς επί στιβάδος επί πόας ευθύς άνέ- 
κειτο χλοεράς, έκειθε δ’ δ Βρυέννιος ρίζης νπερθεν ϋψικόμου δρυός την 
κεφαλήν άνέχων. Κάκείνος μεν εκάθευδε, τον δ’ ονκ είχε νήδυμος ύπνος, 
τούτο δέ τό τής γλυκείας ποιήσεως. Αλλά τον οφθαλμόν άνατείνας καί τό 
απηωρημένον τοις πτόρθοις ξίφος θεασάμενος, έπεί μηδένα μηδαμού τότε 
παρόντα έώρα, άνακτησάμενος τής άϋ-υμίας εαυτόν κρείττονος γίνεται λογι
σμού καί άποκτεΐναι τον έμόν πατέρα βονλεύεται. Καί τάχα αν εις εργον 
άπέβη τό βούλευμα, εί μη τις άνω&εν §εία τούτον διεκώλυσε δύναμις τό 
άγριον τού ϋ·υμού εξημερώσααα καί ιλαρόν τφ στρατηγω ένατενίζειν παρα- 
ακευάσασα. Ταύτα εγώ εκείνον διηγούμενου πολλάκις ήκουον.

’Επικόν είναι καί τό χωρίον, οπού δ άγριος καί ακάθεκτος Βασιλάκιος 
« εΐοεληλύύει» εις τήν άδειαν σκηνήν τοϋ ’Αλεξίου « πολυτάρακτόν τε καί 
θορυβώδες βοών». Καί όταν δεν ευρισκε τον μέγαν δομέστικον « έτι μάλ
λον έβόα καί έκεκράγει ’πού ποτέ εστιν δ τραυλός ;’» (1,8,1).

Έξ ίσου επική είναι καί ή περιγραφή τής νυκτερινής μάχης, ή δποία 
ήκολοΰθησεν (1,8,3-6). 'Η διήγησις αυτή διαλύεται εις σειράν μονομαχιών 
καί περιπετειών διαπρεπών μαχητών.

'Ο ακαταμάχητος Βασιλάκιος, δ δποΐος μετά τήν ήτταν τής στρατιάς 
του, προδοθείς από τους Θεσσαλονικεΐς άνθίσταται αγρίως καί δεν παραδί- 
δεται, περιγράφεται μετ’ επικής δυναμικότητος (1,9,4).

Μετά τά κατορθώματα ταΰτα υμνείται δ νικητής, δ μέγας « καί έμός 
πατήρ» ’Αλέξιος, ως πραγματικός ήρως τοϋ έπους (1,9,6).

Διά νά αίσθανθή κανείς πλήρως αυτόν τον κατά βάθος επικόν χαρακτήρα 
τής περιγραφής αυτών τών τριών « προ τού ϋρόνον κατορθωμάτων » τοϋ 
’Αλεξίου δεν άρκοΰν τά άνω άναφερθέντα δείγματα. Πρέπει νά άναγνώση 
τις δλόκληρον τό κείμενον, διά νά άντιληφθή τάς πολλάς ενδείξεις επικής 
διαθέσεως. Μία εκ τών σπουδαιοτέρων είναι δ προσωπικός χαρακτήρ δ 
δποΐος δίδεται εις τάς στρατιωτικός αύτάς επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται περί
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αύτοκρατορικών στρατευμάτων, των οποίων ηγείται ό μέγας δομέστικος και 
καταστέλλει δυναμικώς απόπειρας ανταρσίας διαφόρων άξιωματοΰχων καί 
ηγετών τοΰ στρατού, αλλά ζωγραφίζεται ό Κομνηνός ό ’Αλέξιος καί ή αν
δρεία καί ή έπιδεξιότης του διά των οποίων νικςί διαφόρους ίσομάχους καί 
αξιοθαύμαστους αντιπάλους. Δεν βλέπομεν λοιπόν τον μέγαν δομέστικον καί 
διαφόρους άπειθαρχοΰντας στρατιωτικούς ηγήτορας, αλλά τον ’Αλέξιον καί 
τον Ούρσέλιον, τον ’Αλέξιον καί τον Βρυέννιον καί τον ’Αλέξιον καί τον 
Βασιλάκιον. Τά στρατεύματα του παίζουν δευτερεΰοντα ρόλον, πράγμα πολύ 
χαρακτηριστικόν διά τήν επικήν νοοτροπίαν. Την ύποχώρησιν λ.χ. των 
στρατευμάτων τοΰ Βασιλακίου από τον ’Αξιόν προς τήν Θεσσαλονίκην περι
γράφει ή ’Άννα ως έξης: και ό μεν Βασιλάκιος πρόσϋεν εφευγεν, ό δε Κο- 
μνηνός Αλέξιος εδίωκεν (1,9,2). Καί τό ενδιαφέρον είναι, δτι μία καθα- 
ρώς επική νοοτροπία εκφράζεται ενταύθα διά τού ρητορικού σχήματος τού 
παραλληλισμού.

Εις τάς διηγήσεις των μαχών δεν τονίζονται τόσον αί κινήσεις τών 
στρατευμάτων καί τά άποτελέσματά των (μολονότι βεβαίως καί αυτά περι- 
γράφονται), δσον τά κατορθοόματα καί αί περιπέτειαι διαφόρων διαπρεπών 
πολεμιστών. Καί δεν εκτίθενται μόνον αί αντικειμενικοί εξελίξεις τών στρα
τιωτικών επιχειρήσεων καί συμπλοκών, αλλά ζωγραφίζεται καί ή ορμή, ή 
έντασις, ή ανδρεία, ό φόβος, ή φυγή. Τονίζονται δηλαδή αί αισθηματικοί 
πλευραί τοΰ πολέμου, πράγμα τό οποίον καί πάλιν αποτελεί μίαν ουσιώδη 
ένδειξιν τής επικής νοοτροπίας.

Χαρακτηριστικόν τής επικής νοοτροπίας είναι καί ή συμπάθεια διά τον 
ήττηθέντα γενναιον αντίπαλον, ή πλήρης άναγνώρισις τών μαχητικών καί 
ανθρωπίνων του προσόντων καί ή ε'λλειψις πάσης αδιαλλαξίας καί άπανθρώ- 
που μίσους. Τοιαύτα αισθήματα ευρίσκει ή ’Άννα δχι μόνον διά τον Βρυέν- 
νιον (1,6,7), τό όποιον θά ήδύνατο νά άποδοθή εις οικογενειακούς λόγους. 
Τήν ιδίαν συμπάθειαν εκδηλώνει καί διά τον Ούρσέλιον (1,3,4) καί διά τον 
Βασιλάκιον (1,9,3). "Οπως καί εις τον "Ομηρον αί εκδηλώσεις τού Θερσί
του, τού αντιπροσώπου τοΰ λαού, δεν συγκινούν καθόλου τον ποιητήν, ούτω 
καί εις τήν Άλεξιάδα ή μεγάλη ανδρεία τα>ν αρχηγών τών Παυλικιανών 
καί τών Βογομίλων δεν άξιοΰται ούδεμιάς συμπάθειας καί άναγνωρίσεως. 
"Υστερ’από δλα αυτά, καθίσταται πλέον αδύνατον νά άμφιβάλλη κανείς περί 
τής γνησιότητος τού επικού πνεύματος, τό όποιον εκδηλώνεται τόσον περιέρ
γως διά τής όμηριζούσης ρητορικής τοΰ πρώτου άναφερθέντος χωρίου 1,7,3.

’Άλλο τοιούτο χωρίον είναι ή σκηνή, δπου ό Νικηφόρος Βρυέννιος 
τοξειιει (10,9,8-9):

Ό δ’ έμός δεσπότης δ Καΐσαρ άναλαβόμενος, ώς εϊρηται, τους της 
τοξείας ειδήμονας επι τών πύργων ϊοτατο τοϊς βαρβάροις έπιτοξαζόμένος.
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Καί πάντες μεν είχον τόξα και εύστοχα και ευθύβολα' νεανίαι γάρ ήσαν 
σνμπαντες ονχ ήττονς τον ομηρικού Τενκρον εις τοξικήν εμπειρίαν. Τό δε 
τόξον τ ον Καίσαρος ’Απόλλωνος ήν άρα τόξον αυτόχρημα' ουδέ γάρ κατ’ ε
κείνους τους ομηρικούς ”Ελληνας νενρήν μεν μαζφ, τάξω δε σίδηρον ήγέ τε 
καί εφήρμοττε κννηγετών αρετήν ένδεικννμενος κατ’ εκείνους, άλλ’ ώσπερ 
τις 'Ηρακλής εξ άθανάτων τόξων θανάσιμους άπέπεμπεν όϊστονς καί ουπερ 
αν στοχάσαιτο κατευστοχών ήν, εί μόνον θελήσειε. Καί χάρ καί έν άλλοις 
καιροϊς, όπηνίκα καιρός άγώνος καί μάχης παρήν, όντινα καί σκοπόν 
έθετο, ευθύς ούκ άστοχον έβαλλε, καί ω αν μέρει έπετοξάσατο, κατ’ εκεί
νου τοϋ μέρους ευθύς έτίτρωσκεν αεί. Οντως Ισχυρόν έτεινε τόξον εκείνος 
καί βέλος ήφίει υξύτατον, καν τη τοξεία δε καί υπέρ τον Τενν,ρον αυτόν 
καί τους Αϊαντας φαινόμενος. Άλλα καίπερ τοιοντος ών δεδιώς τό τής 
αυτής ημέρας αίδέσιμον καί την τοϋ αντοκράτορος παραγγελίαν εγκάρδιον 
έχων έτεινε μέν τόξον Ιταμώς τούτους καί άλόγως τοίς τείχεαι πελάζοντας 
όρων καί άαπίσι καί κυνέη εαυτούς περιφράττοντας καί τό βέλος ετίθετο 
τη νεύρα, άλλ’ δμως άστοχα θέλων έβαλλεν, δπου μέν εΐσω πέμπων, δπου 
δέ καί ϋπερπέμπων. Καν δέ διά την ένεστώσαν ημέραν ύπεστέλλετο ενστό- 
χως κατά τών Λατίνων βαλεϊν, άλλ’ έπεί Λατίνος τις ιταμός καί αναίσχυν
τος ου μόνον κατά τών άνωθεν ίσταμένων πυκνούς έξέπεμπε όϊστονς, αλλά 
καί τή ιδία διαλέκτψ πολλά φωνών νβρίζειν εδόκει, τείνει μέν κατ’ αϋτυϋ 
δ Καΐσαρ τό τόξον τον δ’ ονχ άλιον βέλος έκθορε χειρός, αλλά διέτρησεν 
μέν τον θνρεόν, τον δέ φολιδωτόν θώρακα σύν αντφ διελών τώ βραχίονι 
τή πλευρά τό βέλος περιέπειρεν. Ό <5’ ευθύς άφωνος έκειτο χαμάζε κατά 
τον ποιητήν, φωνή δ’ ουρανόν ήκε τών μέν έπαγαλλομένων τώ Καίααρι, 
τών δέ επί τφ πεπτωκότι άπολοφυρομένων. Καρτερώς ονν ανθις τών τε 
ιππέων έκεϊθεν μαχομένων τών τε εν τοίς τείχεσιν ισταμένων βαρύς καί 
δεινός έξ άμφοτέρων άνερριπίζετο πόλεμος. Έπιβαλάιν δ’ ανθις ό αντο- 
κράτωρ τάς Ιδίας δυνάμεις εις φυγήν τάς τών Λατίνων προύτρέψατο 
φάλαγγας.

Καί ένταΰΌα εις τήν ομηρικήν διακόσμησιν ιοΰ λόγου ανταποκρίνεται 
μία βαθύτατη επική διάθεσις καί νοοτροπία. Τον όίνδρα της, τον Καίσαρα 
Νικηφόρον καί τον πατέρα της, τον αΰτοκράτορα ’Αλέξιον θεωρεί ή ’Άννα 
ως επικούς ήρωας, καί εξ ίσου δλας τάς διαπρεποΰσας μορφάς τής βυζαντι
νής αυτοκρατορίας καί τους μεγάλους εχθρούς τοΰ Βυζαντίου, τον Ρομ- 
πέρτον, τον Βαϊμοϋντον καί τούς μεγάλους φεουδάρχας τής Δύσεως- τον 
Γοντοφρέ, τον Ραούλ, τον Ίσαγγέλη καί τούς λοιπούς αρχηγούς τής σταυ
ροφορίας.

Καί διηγούμενη τήν δίοδον τών σταυροφόρων διά τοΰ εδάφους τής 
αυτοκρατορίας κατέστρεψεν ή ’Άννα τήν χρονολογικήν σειράν τών γεγονό-
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των, διά νά ζωγραφίση χωριστά έκαστον τών μεγάλων αρχηγών. Ή τεχνική 
αύτη είναι καθαρώς ομηρική

Ούτως εξηγείται καί ή τόσον αισθητή άντίθεσις μεταξύ τής γνωστής 
αντικειμενικότητας τής επικής διηγήσεως καί τοΰ υποκειμενικού καί άκρως 
προσωπικού τόνου, ό όποιος προφανώς επικρατεί εις τάς έπικάς σκηνάς τής 
Άλεξιάδος. Ή ’Άννα δεν είναι «ϋ·έαπις άοιδός », σεμνός εξ επαγγέλματος 
« δημιοεργός » 1 2, ό όποιος ζή έκτος τού ύπ’ αυτού αδομένου ηρωικού κόσμου 
καί προς τούτον ούδεμίαν έχει προσωπικήν σχέσιν, αλλά είναι καί ή Ιδία 
μέρος αυτού, είναι καί ή ιδία μέτοχος τής δόξης καί τής ηρωικής αίγλης τοΰ 
πατρός της καί τών μεγάλων συναγωνιστών και εχθρών του. Ένφ εις τάς 
φλέβας τών άοιδών δεν ρέει θειον αιμα τών διογενών βασιλέων, ή Κομνηνή 
αισθάνεται μεθ’ υπερηφάνειας έαυτήν θυγατέρα καί σύζυγον τοιούτων 
άνδρών.

'Ως αποτέλεσμα λοιπόν τής μέχρι τοΰδε διαπραγματεύσεως τοΰ θέματος 
δύναται νά συναχθή τό γεγονός, ότι ή ’Άννα ή Κομνηνή δεν δίδει εις τό 
ιστορικόν της σύγγραμμα μόνον μίαν εξωτερικήν διακόσμησιν δι’ ομηρικών 
στοιχείων, άλλ’ ότι ολόκληρον τό έργον διαπνέεται από γνήσιον επικόν 
πνεύμα, τό όποιον προέρχεται από μίαν βαθυτάτην επικήν διάθεσιν τής ιδίας 
τής ’Άννης.

Ή συνεχής καί ισχυρά παράδοσις τής ελληνικής ιστοριογραφίας, ή 
όποια ύπέστη μεγάλην επιρροήν τής ρητορικής, έλαβεν ώλοκληρωμένην μορ
φήν ακόμη εις τήν αρχαιότητα, καί ή μορφή αυτή έμεινε κανών καί διά 
τούς βυζαντινούς ιστοριογράφους3. Άν καί είς τάς πρώτιστας άρχάς της ή 
ιστοριογραφία είχεν ώρισμένας σχέσεις μετά τής επικής παραδόσεως, ή πρα
γματιστική τάσις καί ό κατακλυσμός διά ρητορικών στοιχείων μετά τον ’Ισο
κράτη έξήλειψε καί τά τελευταία ίχνη αυτής τής πρωτογόνου καταστάσεως. 
Ούτως ή επική ορμή καί τό ομηρικόν πνεύμα είς τό ιστορικόν σύγγραμμα 
τής ’Άννης αποκλείεται νά είναι παραδοσιακόν στοιχεΐον. Γεννάται τότε τό 
πρόβλημα, από πού προέρχεται καί είς τί οφείλεται αυτή διά τήν Άλεξιάδα 
τόσον χαρακτηριστική επική ορμή.

Ή άπάντησις θά ευρεθή ευκόλως, αν στρέψωμεν τήν προσοχήν μας 
επί τό γεγονός, ότι ή δυναστεία τών Κομνηνών, προέρχεται από τήν στρα
τιωτικήν αριστοκρατίαν τού Βυζαντίου καί αντιπροσωπεύει τούς μεγάλους

1 Τήν ΰπαρξιν πολλών επικών σκηνών εις τήν Άλεξιάδα παρετήρησε καί ό 
Leib. Πρβλ. ’Ένθ’ άνιοτ., τ. I, σσ. XXXIII - XXXIV, δπου καί λεπτομερείς παρα- 
πομπαί.

2 ρ 382 -386.
3 Περί τοΰ θέματος τούτου πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Οί βυζαν

τινοί Ιστορικοί, Έπιστ. Έπετηρίς τής Φιλοσ. Σχολ. ’Αθηνών, τ. Ε', 1954-1955, 
σσ. 82 - 96.
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φεουδάρχας των επαρχιών, οί όποιοι κατεΐχον καί τά ΰψιστα στρατιωτικά 
αξιώματα. Αί δύναται αίιτα'ι οίκογένειαι έκράτουν τά μεγάλα κτήματα προ 
παντός τής Θρρκης 5ΐαί τής Μικράς ’Ασίας. Ή στρατιωτική παράδοσις των 
οικογενειών αυτών έχει μίαν επικήν αΐγλην καί συνδέεται μετά τοϋ ά κ ρ ι- 
τικοΰ έπικοϋ κύκλο υ.

Είναι γνωστόν, δτι διάφοροι παραλλαγαί τοΰ άκριτικοΰ έπους εξυπη
ρετούν τάς αξιώσεις τής παραδόσεως καί τοΰ γοήτρου μεγάλων φιεουδαρχι- 
κών οικογενειών, δπως τών Δουκών, τών Βοτανειατών καί τών ιδίων τών 
Κομνηνών1. Τόσον στεναί ήσαν αί σχέσεις τών μεγάλων φεουδαρχών τοΰ 
Βυζαντίου προς τό λαϊκόν έπος καί τό γνήσιον πνεΰμα τής βυζαντινής ηρωι
κής ποιήσεως. Αί κοινωνικαί συνθήκαι τής ζωής τών μεγάλων φεουδαρχών 
τοΰ Βυζαντίου ήσαν τοιαΰται, ώστε άναγκαίως έγέννων επικήν διάθεσιν1 2.

Έκφυεΐσα έκ τοιοΰτου κοινωνικοΰ περιβάλλοντος καί άνατραφεΐσα μέ 
αυτήν τήν νοοτροπίαν, έξαιρετικώς δ’ ευαίσθητος διά τήν επικήν αΐγλην τοΰ 
γένους της, δεν είναι καθόλου περίεργον, δτι ή ’Άννα, δταν έγνώρισε τήν 
άρχαίαν φιλολογίαν, ήσθάνθη μίαν ζωηράν έλξιν καί προφανή προτίμησιν 
διά τά ομηρικά ποιήματα, καί δτι διεκόσμησε διά πολυαρίθμων ομηρικών 
στοιχείων τό ιστορικόν της σύγγραμμα, μεστόν άλλως επικής νοοτροπίας. 
Οΰτω εις τήν ’Αλεξιάδα τά ομηρικά στοιχεία εκφράζουν μίαν επικήν διάθεσιν, 
τής οποίας ή γνησία έκδήλωσις είναι τό άκριτικόν έπος εις τάς λογίας του 
παραλλαγάς3.

Ή αγάπη τής ’Άννης διά τά ομηρικά έπη, καί προ παντός τήν Ίλιάδα4, 
δεν είναι λοιπόν ένδειξις άνθρωπισμοΰ, άλλ’ αποτέλεσμα γνήσιας φεουδαρ
χικής καί μεσαιωνικής νοοτροπίας. Είναι αυτό ακόμη μία άπόδειξις κατά 
τής λανθασμένης άπόψεως εκείνης, ή οποία ταυτίζει τήν άναγέννησιν τών

1 Α. Καμπάνη, “Ιστορία τής νέας ελληνικής λογοτεχνίας, "Έκδοσις ε', έν
“Αθήναις 1948, σσ. 14 -16.

3 Πρβλ. Γεωργίου Ί. Κουρμούλη, “Έπος καί επική ϋλη, Έπιστ. Έπε- 
τηρίς τής Φιλοσ. Σχολ. “Αθηνών, τ. Ε', 1954-1955, σ. 229: «“Έπειτα καί αϊ κοι
νωνικοί συνθήκαι, ύφ’ ας άνεπτύχτησαν άμφότερα τά έπη ( τ.έ. τό ομηρικόν καί τό 
άκριτικόν) έμφανίζουσι άξιολόγους αναλογίας. Ή πατριαρχική συγκρότησις τών ομη
ρικών γενών, ή προβολή τής τότε αριστοκρατίας καί τοΰ βίου της δέν διέφερε κατά 
βάσιν άπό τήν αρχοντικήν συγκρότησιν τοΰ μεσαιωνικού βίου».

Μολονότι δέν δύναται νά παραδεχθή, οτι αί κοινωνικοί συνθήκαι τοϋ βίου, τόν 
όποιον μάς ζωγραφίζουν τά ομηρικά έ'πη δέν διαφέρει « κατά βάσιν » άπό τόν βίον 
τών φεουδαρχών τής « άκρης » (πρόκειται περί διαφόρων κοινωνικών συστημάτων), 
αί άνω σημειωθείσαι παρατηρήσεις παραμένουν όρθαί ως πρός τάς άξιολόγους άνα- 
λογίας τάς όποιας ούδείς δύναται νά άμφισβητήση.

3 Περί τής συγγένειας τών επικών περιόδων τοΰ ελληνικού λαοΰ πρβλ. Κουρ
μούλη, “Ένθ“ άνωτ., πανταχοΰ.

4 Γλυκεία ποίησις 1, 6, 9 καί 15, 6, 8.
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γραμμάτων είς τό Βυζάντιον επι Κομνηνών μετά τοΰ ανθρωπιστικού ρεύμα
τος. Μόνη ή εκκλησιαστική πολιτική των Κομνηνών αύστηρώς καταδικά- 
ζουσα πάσαν εκδήλωσιν πνευματικής ανεξαρτησίας αρκεί νά απόδειξη τό 
αντίθετον 1. Ό ανθρωπισμός ενός συνγραφέως δεν προκύπτει έκ τής γλώσ- 
σης καί τοΰ ύφους, δπως τό λέγει δ Κρούμβαχερ 8.

Συνεχίζουσα διά τής Άλεξιάδος της τήν μακράν παράδοσιν τής ελληνι
κής ιστοριογραφίας ή ’Άννα έξέφρασε καί τήν επικήν ιδιοσυγκρασίαν τής 
μεγάλης φεουδαρχικής αριστοκρατίας των βυζαντινών επαρχιών.

Καί όμως τό έπος καί ή ιστορία είναι διαφορετικά είδη καί ή σύγχυ- 
σίς των δεν επιτρέπεται. Βασικός κανών τής αρχαίας λογοτεχνίας είναι, ότι 
τά διάφορα είδη πρέπει νά χωρίζωνται ακριβώς καί δ ίδιος κανών ισχύει 
καί διά τούς Βυζαντινούς. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν νά τον παραβιάση ή 
’Άννα, τής οποίας ή γνώσις τής αρχαίας λογοτεχνίας ήτο τόσον βαθεϊα;

Ή λογία βυζαντινή φιλολογία, όπως καί ή λατινική φιλολογία τοΰ 
δυτικού μεσαίωνος, συνεχίζει τάς παραδόσεις τής αρχαίας λογοτεχνίας καί 
τηρεί πιστώς τούς κανόνας της. Έν τοΰτοις τό ζωντανόν αίσθημα διά τήν 
σημασίαν τών κανόνων τούτων χάνεται συχνώς καί οΰτω δημιουργοΰνται 
πολλαί παρεξηγήσεις1 2 3 * * *. Ούτως εξαλείφεται καί ή σαφής διάκρισις ποιήσεως 
καί πεζού λόγου είς τό άμεσον αίσθημα τών ανθρώπων, χωρίς όμως νά 
έκλειψη ποτέ έκ τής τυπικής θεωρίας τής λογοτεχνίας. Αυτή ή έξέλιξις ήτο 
τό αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων' άφ’ ενός μέν τής έπιδράσεως τής 
ρητορικής, ή δποία εϊσήγε ποιητικός λέξεις καί ποιητικός εικόνας εις τον 
πεζόν λόγον καί ρητορικά σχήματα εις τήν ποίησιν, άφ’ ετέρου δέ τής καταρ- 
ρεύσεως τής αρχαίας προσφδίας, ή δποία είχεν ως αποτέλεσμα, ότι τό έμμε- 
τρον τού λόγου έ'παυσε νά είναι αντιληπτόν. Ούτω συνεχύθησαν τά δύο 
μεγάλα διηγηματικά είδη- τό έπος καί ή ιστορία είς τήν άμεσον συνείδησιν

1 ΓΙρβλ. I. F. Uspenskij, Σχεδιογραφίαι διά τήν ίοτορίαν τής βυζαντι
νής μορφώσεως (ρωσιστί), έν Πετρουπόλει 1891, πανταχοΰ καί A. Volkova, Ή 
βυζαντινή Ιστορικός "Αννα ή Κομνηνή, εκθεσις (ρωσιστί), Viz.Vrem 8, 1956, σ. 391.

2 Κρούμβαχερ-Σωτηριάδου, τ. Α', σ. 559. « Ένφ δ Γενέσιος, ό διά
κονος Λέων καί έν μέρει αυτός ό ’Ατταλειάτης ύπόκεινται έτι είς τήν έπίδρασιν τοΰ 
γλωσσικού τύπου τής μακεδονικής εποχής, δστις αποκρούει τήν κλασσικότητα καί 
βασίζεται οϋσιωδώς επί τής βυζαντινής καί έκκλησιαστικής συνήθειας, ή "Αννα άνα- 
στρέφεται έντός τοΰ γνησίου ανθρωπισμού ».

Περί τής έσωτερικής έννοιας τοΰ άνθρωπισμοΰ πρβλ. Νικολάου Β. Τωμα- 
δάκη, Ήσαν βάρβαροι αί ’Αθήναι έπί Μιχαήλ Χωνιάτου ; Έπιστ. Έπετηρίς τής 
Φιλοσοφ. Σχολ. ’Αθηνών, τ. Ζ', 1956- 1957, σσ. 101»- 105.

3 Περί τοΰ θέματος τούτου έχω γράψει περισσότερον είς τήν μελέτην- Σχήματα
Γοργίεια είς μίαν παλαιοσλαβικήν προσευχήν έξομολογήσεως ( σερβο - κροατιστί μετά
έκτενοΰς γερμανικής περιλήψεως ), ή δποία τυπώνεται είς τόν 6°ν τόμον τοΰ περιοδι
κού Slovo.
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των Βυζαντινών. Ή ’Άννα άναγινώσκουσα “Ομηρον δεν εΐχεν όίμεσον αΐσθη- 
σιν οΰτε πλήρη συνείδησιν τής βασικής διαφοράς, ή οποία χωρίζει τό έπος 
από την ιστορίαν. Την σύγχυσιν αυτήν δεικνύει σαφώς καί ό Φώτιος εις 
την Βιβλιοθήκην του (cod. 80), δπου δίδει τον χαρακτηρισμόν τοΰ Όλυμ- 
πιοδώρου, τον όποιον λέγει ποιητήν. Καί μετά κρίνων την λογοτεχνικήν 
αξίαν τοΰ Όλυμπιοδώρου γράφει: «ώστε μηδ’ άξιος είναι εις συγγρα
φήν αναγράφεσ&αι ό λόγος». 'Ο γράψας ιστορικήν συγγραφήν είναι 
δηλαδή διά τον Φώτιον ποιητής. Διατί τότε ή ’Άννα νά μή διακοσμήση 
καί καλλωπίση τήν συγγραφήν της δι’ άνθέων εκ τών απείρων θησαυρών 
τοΰ Ποιητοΰ ;

Έκ τών προλεχίίέντων δΰνανται επί τέλους νά συναχθοΰν τά εξής συμ
περάσματα : Ή ομηρική διακόσμησις τής Άλεξιάδος καί αί πολλαί όμηρι- 
καί αναμνήσεις της δεν είναι μόνον μία εξωτερική κατασκευή τοΰ λόγου, 
άλλ’ άνταποκρίνονται εις μίαν ειλικρινή καί βαΟεΐαν επικήν διάθεσιν, ή 
οποία εμπνέει ολόκληρον τό έργον. Ή επική διάθεσις αΰτη προέρχεται από 
τήν επικήν νοοτροπίαν τών μεγάλων φεουδαρχικών οικογενειών, μεγαλογαιο- 
κτημόνων καί στρατιωτικών άξιωματοΰχων. ’Έκφρασις τής νοοτροπίας αυτής 
είναι καί ή λογία παράδοσις τοΰ άκριτικοΰ έπους. ’Έχομεν λοιπόν έν πολύ 
χαρακτηριστικόν παράδειγμα, πώς τό λογοτεχνικόν έργον εκφράζει τήν σύγ
χρονον πραγματικότητα, χωρίς δμως νά διακοπή ή συνεχής εξέλιξις τής 
παραδόσεως.

"Οπως διά τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ έπεκράτησαν όριστικώς εις τήν 
πολιτικήν ζωήν τοΰ Βυζαντίου αί οίκογένειαι τών μεγάλων φεουδαρχών, ούτως 
είσήγαγε καί ή κόρη του τήν ύπερήφανον, αριστοκρατικήν, μαχητικήν καί 
άτομιστικήν νοοτροπίαν τής αριστοκρατίας αυτής εις τήν ιστοριογραφικήν 
παράδοσιν.

( Άθήναι - Zagreb)
RADOSLAV KATlClC
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