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ΕΝΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

"Οταν εμείς, οί "Έλληνες, μεταφράζωμε ελληνικά κλασικά κείμενα, έχομε τε
ράστια ευθύνη να άποδώσωμε τουλάχιστον αυτό πού εννοεί ή έξης απλή και μνη
μειώδης διατύπωση: «Ή ευγενική απλότητα και το ήρεμο μεγαλείο των ελληνικών 
αγαλμάτων είναι συγχρόνως και το γνήσιο χαρακτηριστικό τών ελληνικών κειμέ
νων άπό τους καλύτερους χρόνους»· αυτή ή ρομαντικά εγκωμιαστική δήλωση τού 
Johann Joachim Winckelmann συνοψίζει τό πνεύμα μιας απροκάλυπτης και γνή
σιας έλληνολατρείας τήν οποία αποπνέει τό πρώτο δημοσίευμα του, τό έτος 17551, 
σχετικά με τον μεταποιητικό ρόλο πού διαδραματίζει ή μίμηση και ή αξιοποίηση 
τών μηνυμάτων από τα ελληνικά κλασικά έργα τέχνης και λόγου για νά κτίσωμε 
τήν προσωπική μας πρωτοτυπία. Φαίνεται, μάλιστα, Οτι ήταν τόσο διεισδυτική ή 
τεκμηρίωση της παραπάνω αισθητικής και φιλοσοφικής μελέτης, άλλα καί τόσο 
βιωματικά συνειδητός ó έρωτας αυτού τού ουμανιστή για τό αρχαιοελληνικό 
πνεύμα, ώστε όχι μόνο χαρακτηρίσθηκε εκείνο τό δοκίμιο ώς «τό πιο πλούσιο σέ 
ψυχή έργο τού συγγραφέα» καί ώς «πλούσιο σέ ευωδιά ανθό νιότης», αλλά έφθα
σε ó Goethe νά προσονομάση τον 18ο αιώνα «αιώνα τού Winckelmann»2. Τό 
ανθρωπιστικό ιδεώδες οτι ή σωστή μίμηση ενός ελληνικού κλασικού προτύπου 
είναι ή ασφαλέστερη οδός για τή δική μας πρωτοτυπία στή δουλειά καί τή ζωή 
πρέπει νά μας συντηρή στον φιλολογικό αγώνα νά ίσορροπήσωμε ανάμεσα σέ μιαν 
κατά λέξη μετάφραση καί μιαν κατά νόημα απόδοση ενός κειμένου καί νά μή φει-
δώμαστε χρόνου, προκειμένου νά έφαρμόσωμε τή χρυσή τομή, προς τήν οποία μας 
συνιστά κάποιες τεχνικές ή παρακάτω απλή σχολική αρχή: νά μεταφράζης τόσο 

1. Johann Joachim Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke 

in der Malerei und Bildhauerkunst, 1755, ένα δοκίμιο πού γράφτηκε κάτω άπό τήν επίδραση του 

κύκλου της Δρέσδης καί τού καλλιτέχνη Friedrich Oeser, βλ. στο R. Pfeiffer (History of Classical 

Scholarship from 1300 to ¡850, Oxford 1976), 'Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας. Άπό το 1300 

μέχρι το 1850, έκδ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 1980, σσ. 195-96· βλ. καί Ι. Ι. Βίνκελμαν, Σκέψεις για 

τήν μίμηση τών 'Ελληνικών έργων στή Ζωγραφική καί τή Γλυπτική, μετάφραση Ν. Μ. Σκουτε-

ρόπουλου, έκδ. "Ινδικτος, 'Αθήνα 1996. 

2. Ή νέα αύτη μορφή τού ουμανισμού, ó όποιος, άποσχιζόμενος άπό τον λατινικό, γινό

ταν πλέον ελληνικός, πραγματώθηκε άπό τους Winckelmann καί Goethe καί τή θεωρητική του 

κάλυψη ανέλαβε ó ανθρωπιστής, γλωσσολόγος, Ιστορικός καί παιδαγωγός Wilhelm von 

Humboldt, βλ. Pfeiffer, 1980, σ. 196, καί συνολικά σσ. 193-96. 
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πιστά οσο είναι δυνατό και τόσο ελεύθερα οσο είναι αναγκαίο· με άλλα λόγια, να 

εκτελούμε τον μεταφραστικό μας ρόλο ώς αναπαραγωγών σκέψεων και οχι ως 

ακατανόητων γλωσσοκόπων ή ανιστόρητων διαστροφέων του συντακτικοί) νοήμα

τος, μόνο και μόνο χάριν της πιστότητας ακόμη και στην τάξη των λέξεων του 

αρχαίου λόγου· και όταν άνθρωποι τέτοιοι βρίσκουν άναπαραγωγούς της παντο

μίμας τους αυτής, φθάνομε να διερωτώμαστε ώς αναγνώστες αν είναι ó αρχαίος 

συγγραφέας ó ακατανόητος ή αν τον εκδικούνται οι μεταφραστές, σε μιαν εμφύ

λια σύγκρουση νέων καί αρχαίων Ελλήνων3. 

Οι τρεις ηχηροί οροί του τίτλου της παρούσας δοκιμιακής παρουσίασης, 

«Ερμηνεία, 'Υφολογική 'Ανάλυση καί Μετάφραση», μπορούν συμβατικά νά προσ

διορίζουν, σε ένα χρονοτυπικό καί θεωρητικό σχήμα, τις τρεις διαδοχικές σχέσεις 

τοΰ μεταφραστή: με το κείμενο, με τον συγγραφέα τού πρωτοτύπου καί, κορυφω-

τικά, με τον άναγνώστην τής μετάφρασης. Με τον ορο αναγνώστης, στή συνάφεια 

τού παραγώγου αυτού προς τήν ήροδότεια σημασία τού άνέγνωσα (LSJ 9, στή λ. 

αναγιγνώσκω, III) , επομένως, αυτού πού μετανοεί, αναγνωρίζει, καταλαβαίνει καί 

γι' αυτό πείθεται, εννοώ τις ποιότητες τής ταύτισης καί τής διαλεκτικής εκείνης 

μέθεξης τού ακροατή ή αναγνώστη —πού είναι, βέβαια, μαθητής σε κάθε περίπτω

ση— στο μεταφρασμένο αντικείμενο ακρόασης ή ανάγνωσης, ώστε, αφού τό έπεξ-

εργασθή καθένας σύμφωνα με τήν οικεία αφομοιωτική του επάρκεια, νά μπόρεση 

νά πλήρωση τήν προσωπική του ανάγκη για μιαν παραγωγή· ή πρωτοτυπία αυτής 

τής παραγωγής μετράται άπό τον βαθμό τής ορθής ή μετριώτερα ορθής μίμησης 

τού μεταφρασμένου πρωτότυπου κειμένου άπό τον ερμηνευτή του. Καί εκεί έγκει

ται ή τεράστια ευθύνη τού μεταφραστή, ó όποιος με τή σειρά του θα πρέπη νά εχη 

αποδώσει με τήν τελειότερη μίμηση τού πρωτοτύπου το μήνυμα τού κειμένου. Καί 

οι τρεις συντελεστές, συγγραφέας, μεταφραστής καί αναγνώστης, επιδιώκουν τήν 

επιτυχία μέσψ τής πρωτοτυπίας, εφόσον ουδείς επιδίδεται σέ έναν πνευματικό 

αγώνα χωρίς νά προσδοκά τό κέρδος τής επιβεβαίωσης τής ιδιαίτερης πνευματικής 

του ύπαρξης μέσα στον κόσμο τών ανθρώπων4. 

3. Πρβλ. G. Jaeger (Einñihrung in die klassische Philologie, München 1980, 2η εκδ.), Εισα
γωγή στην Κλασική Φιλολογία, έκδ. Δ. Παπαδήμας, 2001, 3η εκδ., σ. 120. Ό Θουκυδίδης (3, 82, 
4), στην παθολογία τοΰ πολέμου, ανάγει σέ σύμπτωμα νοσηρότητας καί εμφύλιας εκδικητικής 
μανίας τή Βαβέλ ασυνεννοησίας μεταξύ όμογλώσσων, όταν οι Ιδιες λέξεις δέν εννοούν πιά τα 
Ιδια πράγματα· το σχετικό χωρίο αρχίζει μέ τήν εξής διατύπωση: καί τήν εΐωθυϊαν άξίωσιν τών 
ονομάτων ες τα έργα άντήλλαξαν τή δικαιώσει: «καί νόμιζαν πώς είχαν τό δικαίωμα νά αλλά
ξουν καί τή συνηθισμένη ανταπόκριση τών λέξεων προς τα πράγματα, για νά δικαιολογήσουν 
τις πράξεις τους» (κατά τή μετάφραση τής Έλλης Λαμπρίδη)· είναι, όμως, στή συνέχεια πού δί
δεται ή συγκλονιστική έκφραση τής ψυχικής καί πνευματικής σύγχυσης, μέ τα ζεύγη τής συνη
θισμένης σημασίας τών πραγμάτων καί τής εντελούς ανατροπής της στις παραγράφους 5-7, για 
νά κατάληξη ó ιστορικός στην 8 μέ τά εξής: πάντων δ' αυτών αίτιον αρχή ή διά πλεονεξίαν καί 
φιλοτιμίαν εκ <5' αυτών καί ες το φιλονικείν καθισταμένων τό πρόθυμον. 

4. Συντάσσομαι μέ τήν υποδειγματική ανάλυση τοΰ Στέλιου Ράμφου στο άρθρο του «Ποι
ητική τέχνη στον Οιδίποδα Τύραννον», καί επιγραμματικά καλύπτομαι ιδιαίτερα άπό τό «Επι
μύθιο: ή ελληνική γλώσσα μπορεί νά λειτουργήση ώς ανάχωμα εναντίον τής παθητικής οράσε
ως καί τοΰ ναρκωμένου νοϋ», Ίνδικτοςδ, 'Ιούνιος 1996, σσ. 306-25. 

7 
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Στα διαδοχικά στάδια της μεταφραστικής πράξεως, πρόκειται κατ' αρχάς για 
δύο προσωπικές καταστάσεις, την Ερμηνεία και την 'Υφολογική Ανάλυση, τις 
όποιες βιώνει καθ' εαυτόν ô μεταφραστής στή μεταξύ τους διαπλοκή· σε αυτήν τή 
διαδικασία δεν μπορεί ó ίδιος, καθ' εαυτόν, να καθορίση με τελικά όρια τήν κα
θεμιά τους χωριστά, γιατί τότε δεν θα απολάμβανε τήν ικανοποίηση της δικής του 
δημιουργίας· τήν επί μέρους ταξινόμηση, κάτω από τους τίτλους «ερμηνεία» και 
«υφολογική ανάλυση», αναγκάζεται να οριοθέτηση μόνο προς χάριν της απολογη
τικής και της ηθικής των γνώσεων και των έξεων του, δηλαδή, της επιστημονικής 
τεκμηρίωσης τής δικής του μετάφρασης μέσω τής όποιας προτίθεται να έπικοινω-
νήση, ως συγγραφέας δάσκαλος ή ώς ζωντανός δάσκαλος, με τον αναγνώστη τής 
εποχής του5. Εξετάζοντας, τώρα, χωριστά αυτές τις δύο πρώτες κειμενολογικές 
επεξεργασίες, ή ερμηνεία απαιτεί τή φιλολογική ανάλυση του λεξιλογίου, του 
γραμματικού και τού συντακτικού μέρους τού κειμένου· σέ αυτό τό στάδιο γίνε
ται άπλα και κύρια ή διαπίστωση τής τελικής μορφής τού λόγου και επιτυγχάνε
ται μόνο μερική ανασύσταση τού σκοπού, τής εποχής και τών αναγκών, πού οδή
γησαν στή συγγραφή τού έργου. Ή πνευματική και ψυχολογική επένδυση τού συγ
γραφέα στο κείμενο του, οί κοινωνικές, οι πολιτικές και οί προσωπικές ανάγκες, 
ώς προς τήν ένταξη του στή σύγχρονη προς εκείνον εποχή, πού τού επέβαλαν να 
γράψη, ανιχνεύονται μόνο μέσα από τήν υφολογική ανάλυση τού κειμένου, ή 
όποια μοιραία απαιτεί και τήν ιστορική και τήν ειδολογική τοποθέτηση τού έργου. 
Μέ τις δύο αυτές πορείες, ó ενσυνείδητος μεταφραστής έχει επιχειρήσει τήν ανα
σύνθεση τού πρωτοτύπου και τήν επικοινωνία του μέ τό πρόσωπο και τήν εποχή 
τού συγγραφέα. Στή συνέχεια επιβάλλεται να λειτουργήση ώς ύποκριτής-έκτελε-
στής και να διαδραματίση τον ρόλο τού άναπαραγωγού σκέψεων, προβάλλοντας 
τις ανάγκες οί οποίες είχαν άλλοτε δημιουργήσει τό προκείμενο έργο ώς κατ' άνα-
λογίαν σημερινές, και να προσπαθήση να πείση οτι αυτές είναι επιδεκτικές να κα
λυφθούν μέ τήν απομίμηση τών μηνυμάτων και λύσεων πού προσφέρει τό μετα
φρασμένο πρωτότυπο. Τό δυσκολώτερο από ολα είναι να συνοψίση τα δεδομένα 
τών δύο προηγούμενων σταδίων επεξεργασίας τού κειμένου και αυτά να φανούν 
στην κοινωνικά αποδεκτή ώς τρέχουσα γλωσσική τους επένδυση, δηλαδή, στή με
τάφραση. Αυτή ή προσαρμοστική επεξεργασία, ή τόσο απαιτητική, καθιστά τον με
ταφραστή υπεύθυνο μιας πρωτοτυπίας, ή όποια εξαρτάται άπό τό πόσο καλά έχει 
ó ΐδιος μιμηθή τό κλασικό κείμενο τό οποίο έχει μεταφράσει. Ή μετάφραση, 

5. Πρβλ. τή διάλεξη (1958) τοΰ Η. Gr. Gadamer, σέ μετάφραση 'Αντώνη Ζέρβα, «Το ερμη
νευτικό πρόβλημα και ή ηθική τοΰ Αριστοτέλους», Ίνδίκτος 5, Ιούνιος 1996, σσ. 222-39· για 
τον σκεπτικισμό ώς προς «τή διατάραξη τής παραδοσιακής αρχαιογνωσίας τών φοιτητών... καί 
το πρόβλημα ερμηνείας καί μετάφρασης ύπο αυτή τήν προοπτική», πρβλ. Ι. Ν. Περυσινάκης, 
«Ηθικές αξίες καί πολιτική συμπεριφορά στα ομηρικά επη», αυτόθι, σσ. 240-70, ίδιαίτ. σσ. 268, 
269, οπού καί ή παραπομπή σέ άλλο άρθρο τοΰ ίδιου συγγραφέα μέ τον τίτλο «Προβλήματα 
ερμηνείας καί μετάφρασης αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας: Θέογνης», Παλίμψηστον 11 (1991) 
41-58· βλ. τοΰ αύτοϋ, αυτόθι, σσ. 268-70, καί τήν παράθεση τής βασικής βιβλιογραφίας για τις 
φιλοσοφικές μελέτες τής ερμηνείας ηθικών εννοιών, κυρίως στον "Ομηρο. 
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λοιπόν, είναι μια μορφή ερμηνείας ενός ρόλου και άρα το αποτέλεσμα μιας έντε-
λεχοϋς φιλολογικής, πρακτικής ασκήσεως, ή όποια γίνεται μόνο καΐ μόνο για να 
άναπαραγάγη αποτελεσματικά σκέψεις- θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να συναγάγη 
απλοϊκά κανείς οτι για τήν παιδεία των Ελλήνων θα άρκοϋσε άπλα και μόνο ή 
μετάφραση των αρχαίων κειμένων άπό τους ειδικούς· και ή απάντηση εΐναι «και 
βέβαια ναί», εάν δεν διακινδυνεύαμε με αυτόν τον τρόπο να υποστούμε ως "Εθνος 
δύο εξαιρετικές απώλειες: εάν ή φιλολογική επεξεργασία, δηλαδή, αυτή καθ' 
έαυτήν δεν συνιστούσε ύψιστη πνευματική άσκηση, όπως τα καθαρά μαθηματικά, 
και εάν θα μπορούσε ένας τέτοιος interpres regius, ειδικός και αυθεντία άλλων 
βιωμάτων, να διατήρηση τήν πνευματική εκείνη ιδιαιτερότητα και ανωτερότητα, 
πού μόνον ή βίωση της διδασκαλίας της γλώσσας και των ηθών της τον κάνει καί 
καλό μεταφραστή6. 

Σε μια μετάφραση κλασικού κειμένου, εν ολίγοις, δεν είναι κινητήρια δύ
ναμη μόνον ó πόθος τού μεταφραστή νά ανάπλαση το πρωτότυπο, γιατί ΐσα-ισα 
αυτό είναι κάτι πού κανονικά θα τον αποθάρρυνε, εφόσον ή προσπάθεια του 
παραμένει, εξ ανάγκης καί εν πολλοίς, απλή αναζήτηση ενός απόντος αγαθού-
ó λόγος εκείνος ó όποιος, κατά βάθος, ενθαρρύνει ενα μεταφραστή στο έργο του 
είναι ή προσωπική του φιλοδοξία νά γίνη δημιουργός καί ποιητής ενός πρωτό
τυπου έργου. Μύχιος σκοπός του είναι νά ανακοίνωση οτι διέτρεξε τήν από
σταση καί είδε κατά πρόσωπο τις κατηγορίες πού απαντούν στα ερωτήματα τού 
πότε, που, πώς καί προς τί· οτι έμαθε, δηλαδή, τους παράγοντες πού δημιουρ
γούν ενα πρωτότυπο έργο. Τό νά μιμηθή, τώρα, ó αναγνώστης τό πόνημα τής 
μετάφρασης, αφού άποδεχθή ώς ορθή τήν απόδοση τού αρχαίου κειμένου, καί 
νά παραγάγη με τή σειρά του καί αυτός κάτι τό πρωτότυπο, στις εξετάσεις ή 
στή δουλειά ή στή ζωή, αυτός είναι ένας απώτερος καί διδακτικός σκοπός τού 
δημιουργού-μεταφραστή, ó όποιος προσδιορίζεται από τή φύση τού κειμένου 
καί τή σκοπιμότητα τής επιλογής του. Τό υπό μετάφραση έργο επιλέγεται, 
ούτως ή άλλως, με τό δικαιολογητικό τού αξιανάγνωστου, είτε αυτό έχει έπι-
λεγή, επειδή έχει άξιολογηθή ώς έργο τό όποιο εσχεν τήν τελείαν αϋτοϋ φνσιν 
—καί οι κλασικοί αρχαίοι "Ελληνες συγγραφείς εκπροσωπούν ακόμη τό τέλειο 
κάλλος—, είτε επειδή έχει έκτιμηθή ώς έργο τό όποιο εξυπηρετεί κάποια δεδο
μένη, γι' αυτό καλή καί άξια, σκοπιμότητα τής στιγμής. Με τή διαδικασία τής 
μεταφραστικής πράξεως, ή οποία μετουσιώνει τον μεταφραστή, καλό ή μέτριο, 
σέ μιμητή τού πρωτοτύπου, επιδιώκεται νά διατηρηθούν ζωντανά τα καλύτερα 
ή τά πιο σκόπιμα στοιχεία τής παράδοσης. Ώς τέτοια, μόνον όταν κατανοηθούν 
σέ βάθος, μπορούν νά ωθήσουν τον μεταφραστή νά γίνη μεταδοτικός τής εννοί
ας καί τής ιστορικότητας τού πρωτότυπου κειμένου καί νά κριθή με τή σειρά 
του ώς άξιος μίμησης άπό τον αναγνώστη του. Μόνο τότε φαίνεται οτι ó ανα
γνώστης τής μετάφρασης, ó μαθητής, πείθεται οτι μπορεί νά γίνη καί ô ίδιος μι-

6. Πρβλ. G. Jaeger, 2001, σσ. 119-25, για τή δοκιμή να προσδιορισθούν θεωρητικοί κανό
νες στή μεταφραστική πράξη. 
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μητής τού πρωτοτύπου και να το άποδώση αποτελεσματικά στις εξετάσεις ή να 

το εφαρμόση στη ζωή του7. 

Για να φθάση ó μεταφραστής να μιμηθή τήν πρωτοτυπία ενός πρότυπου κει

μένου, θα πρέπη να περάση από διάφορα ενδοσκοπικά, βιωματικά και επίπονα 

στάδια· πρέπει, πρωτίστως, να κατοχύρωση τη βεβαιότητα της προσωπικής κατα

νόησης του κειμένου, νά ανασύνθεση τή νοηματική του δομή και έτσι να μεταφέ-

ρη και νά καταστήση άλλους μετόχους αυτής της —κατά τή δική του εκτίμηση— 

ορθής αντίληψης του μηνύματος. Και εδώ, πάντα θα τίθεται το ερώτημα του «πό

τε» καί του «πώς» προσλαμβάνεται ενα κείμενο ορθά. Τό «πότε» εξαρτάται από 

τήν ατομική ωριμότητα του μεταφραστή, ενώ τό «πώς» εξασφαλίζεται ή ορθή κα

τανόηση ενός κειμένου είναι θέμα τής Ερμηνευτικής, της θεωρίας περί ερμηνεί

ας, καί τής επιστημονικής μεθοδολογίας· ó συνδυασμός, δηλαδή, τής κατανόησης 

καί τής εξήγησης του κειμένου συγκροτεί τον τομέα τής ερμηνείας. Σε μιαν τέτοια 

διδακτική αρχή, ενα κείμενο, ως αυτόνομο γλωσσικό δημιούργημα, ερμηνεύεται 

κατ' αρχάς ώς προς τό νόημα του καί στή συνέχεια ανασυγκροτείται ή διαδικα

σία τής παραγωγής του· ή γλώσσα του κειμένου προκαλεί ενα είδος διαισθητικής 

ταύτισης του δέκτη με τον συγγραφέα, καί επομένως ή ερμηνευτική ασχολείται με 

τήν κατανόηση καταστάσεων καί προσώπων ή, κατά τον Dilthey, αυτή συνιστά 

«τεχνική τής κατανόησης γραπτά διατυπωμένων βιωμάτων»8. 

Πιο πρακτικά καί εφαρμοσμένα, μπορούμε νά έκτιμήσωμε ότι ή ύψιστη 

αποστολή τού μεταφραστή ενός κλασικού κειμένου είναι ή υφολογική καί νοη

ματική απόδοση τού έργου μέσα από τήν ερμηνευτική μετάφραση, πού λαμβάνει 

υπ' όψιν της τήν τρέχουσα ανάγκη τής νεότητας νά έμπιστευθή εκείνες τις προ

βολές αξιών καί σχημάτων πού έχουν νά τής χαρίσουν κριτικές καί εμπεριστα

τωμένες απαντήσεις· αυτή δέν μπορεί νά είναι πια ή μηχανική κατά λέξη από

δοση ή τό εσκεμμένο πνίξιμο ορισμένων αληθειών, άλλα εκείνη ή όποια αφήνει 

περιθώριο στον αναγνώστη νά μετάσχη ελεγκτικά καί παραγωγικά· χωρίς νά 

ανακόπτεται, δηλαδή, ή αφομοιωτική του δύναμη καί ή διάθεση μέθεξης άπό κά

ποιο φόβο τής αυθεντίας ή άπό τήν υποδούλωση στην παραδιδόμενη μέσα στο 

βιβλίο ή σε μια διάλεξη μετάφραση. Οι "Ελληνες, σέ αντίθεση προς τή νοοτρο

πία, π.χ., τής Εγγύς καί Μέσης Ανατολής, οπού ή προσκόλληση, ιερατική ή θρη

σκευτική, καθόριζε τυφλά τήν ηθική καί πολιτική συμπεριφορά τών πιστών, ή σέ 

7. Βλ. Pfeiffer, 1980, σ. 206. Ώς προς τήν πορεία πού διήνυσε εως τον β' παγκόσμιο πό
λεμο ή Φιλολογία στην προσέγγιση καί αξιοποίηση τών αρχαίων κειμένων, βλ. G. Jaeger, 2001, 
σσ. 16-25· για τον σημερινό προβληματισμό, ανάμεσα στή θεωρητική γνώση καί τήν πρακτική 
της εφαρμογή σέ σχέση μέ τα αρχαία κείμενα, βλ. αυτόθι, σσ. 25-28, καί ιδιαίτερα τήν πρόταση 
τοΰ R. Kannicht για τή σύζευξη καί όχι για τή διάζευξη τής αρχαιότητας μέ τον σύγχρονο κό
σμο ώς σημείου αναφοράς της ενασχόλησης μας μέ τήν αρχαιότητα, σσ. 28-29. 

8. Βλ. τις θέσεις τοΰ Dilthey στο G. Jaeger, 2001, σ. 126· για τή βασική βιβλιογραφία, τή 
σχετική μέ τό πρόβλημα τής μετάφρασης καί τήν Ερμηνευτική ώς θεωρία περί ερμηνείας στις 
ημέρες μας, βλ. αυτόθι, σο. 254-56. 
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διαστολή προς τη μεσαιωνική εμμονή σε αυθεντίες και σε αυστηρά κατά το γράμ

μα μιας συγκεκριμένης γραφής θρησκευτικά και κατ' έπέκτασιν πολιτιστικά σχή

ματα, δεν υπήρξαν ποτέ υπόδουλοι τής τυραννίας του βιβλίου ή τής διακήρυξης 

μιας αυθεντίας· αντίθετα, στάθηκαν πάντοτε διαλεκτικοί, κριτικοί, δηλαδή, έτοι

μοι να παραγάγουν το δικό τους πρωτότυπο άπό τα λεγόμενα του άλλου. Οι 

"Ελληνες υπήρξαν πάντοτε ευφάνταστοι και συνειρμικοί. Ό μεταφραστής, επο

μένως, πρέπει να είναι φιλάνθρωπος, κατά τήν ελληνική έννοια τής επιεικείας, 

προς τήν πνευματική ελευθερία των αναγνωστών του και να φιλόδοξη να έχη μι

μητές και όχι να γίνεται δήμιος τής ελεγκτικής συμμετοχής του αναγνώστη στο 

νόημα τών λόγων του. Και για να γίνω πιο πραγματική, από τίς μεταφράσεις τίς 

οποίες εχω χειρισθή πρόσφατα στή δουλειά μου, προβάλλουν ως επικοινωνιακές 

—καί άπό άλλη σκοπιά ή καθεμιά τους— οι ερμηνευτικές αποδόσεις του κειμέ

νου άπό τον Δ. Μαρωνίτη στο Α' βιβλίο του Ηροδότου, τή Γ. Ξανθάκη-Καρα-

μάνου στον Κατά Μειδίου τον Δημοσθένη9, όπως επίσης, οι μεταφραστικές εξ 

ανάγκης κατά νόημα, αλλά ήπια ερμηνευτικές καί ελαφρά λογοτεχνικές, αποδό

σεις τών Cope - Sandys στή Ρητορική τον 'Αριστοτέλη, οι προσπάθειες ανασύ

στασης του πνεύματος τών σαπφικών ποιημάτων για το ευρύτερο ελληνικό κοινό 

άπό τον Γιάννη Καρβέλα ή για το αγγλόφωνο κοινό άπό τή D. J. Rayor10, oí γεν

ναίες προσεγγίσεις τών αποσπασμάτων τών πρώτων Σοφιστών άπό τον Νίκο 

9. Βλ. τή διεξοδική παρουσίαση τοϋ προβληματισμού καί τΙς υποδείξεις δοκιμασμένων τε
χνικών για τήν ερμηνευτική μετάφραση ενός αρχαίου κειμένου από τήν Ιδια Καθηγήτρια καί Δι
ευθύντρια τού Τομέα Κλασικής Φιλολογίας στην ομιλία της κατά το «Συνέδριον δια τήν διδα-
σκαλίαν τών 'Αρχαίων Ελληνικών εν 'Αθήναις 9-10 Φεβρουαρίου 1990», με τον τίτλο: «Μετά
φραση», Πλάτων 43 (τεύχη 85-86) 1991, σσ. 90-99, καθώς καί τίς σχετικές προσεγγίσεις τού 
Τριαντ. Ι. Δελή στην ανακοίνωση του στο ίδιο Συνέδριο, μέ τον τίτλο: «Τρόποι προσεγγίσεως 
τού πρωτοτύπου κειμένου», αυτόθι, σσ. 81-89. Συνοπτικά, για τήν εφαρμογή καί τα προτερή
ματα «τής όπισθοχωρητικής μεθόδου» στο Γυμνάσιο (καί εν μέρει στο Λύκειο), βλ. Α. Βοσκός, 
«Άπό τή μετάφραση στο πρωτότυπο», στο Α. Βοσκός - Θ. Παπακωνσταντίνου (σέ συνεργασία 
μέ 'Ερευνητική Όμάδα), Άπό τή μετάφραση στο πρωτότυπο, Χορηγία Ίδρ. «'Αλέξανδρος Σ. Ω
νάσης», έκδ. Καρδαμίτσα, 'Αθήνα 1992, σσ. 272-80. 

10. D. J. Rayor, Sappho's Lyre, Archaic Lyric and Women Poets of Ancient Greece, 
Berkeley, Los Angeles, Oxford 1991. Κατά τήν πάντα διαφωτιστική καί συναδελφική συζήτηση 
πού είχα μέ τον 'Επίκουρο Καθηγητή τού Τομέα Κλασικής φιλολογίας Άμφιλόχιο Παπαθωμά, 
αναφορικά μέ τή μετάφραση τών διδασκόμενων άπό τον Τομέα μας αρχαίων ελληνικών κειμέ
νων —στην όποια καλούνται να εξετασθούν οι φοιτητές μας—, τέθηκε ή ανάγκη για τή σύντα
ξη ενός ενημερωτικού υπομνήματος άπό τους συναδέλφους τού Τομέα μας, σχετικά μέ τήν κρι
τική πληροφόρηση τών φοιτητών μας για τή διάκριση ανάμεσα στις μεταφραστικές «σχολές» ξέ
νων εκδοτικών οίκων (π.χ., τών Collection Bude, Loeb Library, Tusculum-BUcherei) καί στις χρη
σιμοθηρικά «δόκιμες» ή καί επικίνδυνες μεταφράσεις τών αρχαίων ελληνικών κειμένων άπό 
ελληνικούς εκδοτικούς οίκους (π.χ., άπό τίς εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, Κάκτου)· είναι κοινή ή 
διαπίστωση δτι τίς τελευταίες μεταφράσεις αναγκάζονται να συμβουλεύωνται ol εξεταζόμενοι 
φοιτητές —τουλάχιστον άπό τήν άποψη τής ψυχολογικής στήριξης καί τής καταφυγής τού δια
γωνιζομένου στην εγκυρότητα τού «τυπωμένου»— έξ αίτιας τής έλλειψης κυκλοφορούμενων 
έρμηνε\ιτικών μεταφράσεων άπό τους διδάσκοντες. 
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Σκουτερόπουλο η ή μετάφραση και διδασκαλία του Μόσχου άπό τον Γιώργη Για-
τρομανωλάκη και oi φροντισμένες αποδόσεις από τον 'Ανδρέα Βοσκό στον Α ', 
και ιδιαίτερα στον Β ' τόμο της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας· πρόκειται για 
σεβαστικές προς τον αναγνώστη, και μη προδοτικές του αρχαίου ελληνικού ή τοΰ 
ελληνιστικού λόγου, ερμηνευτικές αποδόσεις πού σέ προσελκύουν στην ανάγνω
ση τού πρωτοτύπου. Κανείς μας δέν τό αρνείται οτι, πέρα άπό την τυπολογία 
πού απαιτούν οί εισαγωγικές εξετάσεις στις Φιλοσοφικές και Νομικές σχολές, ή 
«λεξικομετρική» και —αναγκαστικά— βεβιασμένη ισοδυναμία πρωτοτύπου καί 
μετάφρασης δέν εξυπηρέτησε ποτέ προς την κατεύθυνση της αγάπης των παιδιών 
μας για τα κλασικά γράμματα. Τό εντιμότερο θα ήταν, στίς παραδόσεις μας ή 
στίς μεταφράσεις πού δημοσιοποιούμε, να γίνεται ή παρακάτω διάκριση: πώς θα 
λεγόταν σέ πιστή απόδοση τό αρχαίο κείμενο στα Νέα Ελληνικά καί πώς γίνε
ται, πράγματι, κατανοητό καί άφομοιώσιμο τό μήνυμα του μέσα στά σημερινά 
δεδομένα γλώσσας καί κοινωνικών απαιτήσεων μέ μιαν τέτοιαν εξήγηση τονίζε
ται τό κέρδος άπό τή διαπίστωση τών ομοιοτήτων καί διαφορών καί κεντρίζεται 
τό ενδιαφέρον για τήν ιστορικότητα της συνέχειας. 

Καί εδώ τίθεται τό αιώνιο πρόβλημα καί ó πόθος μεταφραστών καί ανα
γνωστών: της σύζευξης μορφής καί περιεχομένου σέ μιαν εκπαιδευτική μετά
φραση, στή διδασκαλία ή στή δημοσίευση της. Καί ή λύση παραμένει ρομαντικά 
καί απλά μία: οσο καί αν αυτό είναι κουραστικό ή επώδυνο οικονομικά, θά 
πρέπη να δίδεται σέ ενσυνείδητη σύνθεση τό δλον, τόσο τού λεξιλογίου, της 
γραμματικής, τής σύνταξης, τού ρυθμού, τού μέτρου, οσο καί της εννοιολο
γικής συνοχής, τής πρόθεσης τοΰ συγγραφέα καί τής σύγχρονης αποτίμησης 
τού κλασικού, ή τοΰ κατά μίμηση τοΰ κλασικού, έργου. "Ιδιαίτερα για τή γραμ
ματική καί τή θεωρία της, νομίζω οτι όλοι μας πιστεύομε οτι, εάν ó Πλάτων, 
ανεπηρέαστος άπό τους σοφιστές (πού μίλησαν για τήν ορθοέπειαν, τήν τών 
ονομάτων ορθότητα καί τα συνώνυμα), μπορούσε να παραδεχθή τή δυναμική 
της για τήν καλλιέργεια τοΰ νοΰ, θά τήν είχε θεωρήσει εξ ϊσου απαραίτητη μέ 
τα Μαθηματικά, ώς κορυφαίας πνευματικής ασκήσεως. Οί εφημερίδες τών φοι
τητών μας θά ήταν πολύ πρωτότυπο, μέ σκοπό αυτό να γίνη μετά μιά καλή 
συνήθεια, να κατασκευάζουν μέσω τοΰ ελληνικού scrabble σταυρόλεξα γραμμα
τικών τύπων ή διαγωνισμούς επάρκειας μεταξύ τους σέ γνώσεις δύσκολων φαι
νομένων, ή να παίζουν το παιχνίδι αυτό στά ιδιαίτερα μαθήματα σέ μαθητές 
κυρίως Γυμνασίου. Έπί πλέον, μέ δεδομένο οτι υπάρχει επάρκεια σέ εκλαϊ
κευμένα έντυπα τής ελληνικής μυθολογίας καί ιστορίας για μικρές ηλικίες, δέν 
θά έπρεπε να λείπη άπό αυτήν τήν προσπάθεια καί ή συμπλήρωση της μέ τό 
παιχνίδι τών γραμματικών κουίζ, μέσα άπό διασκεδαστικά έντυπα, για τον 
ελεύθερο χρόνο τής πρωτοβάθμιας σχολικής ηλικίας. Ή εκμάθηση λεξιλογίου 
καί τοΰ γραμματικού τύπου πρέπει πάντα να παίρνη τον χαρακτήρα μιας 
ευχάριστης γνωριμίας καί παιχνιδίζουσας τριβής", καί αυτό τό έχουν έφαρμό-

11. Βλ. τή σχετική φιλοσοφία στην επιλογή καί τή διάταξη τοΰ ύλικοΰ τών βιβλίων διδα-
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σει τα multimedia άπο καιρό στην εκμάθηση των ευρωπαϊκών ξένων γλωσσών. 
Άπο την πλευρά τώρα του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας — 

μιας μάθησης πού εδραιώθηκε ώς επιστημονική αργότερα από τή γραμματική και 
κυρίως από τον 'Απολλώνιο τον Δύσκολο κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ.—, είναι 
ενθαρρυντικό να τονίζεται οτι ó αρχαίος συγγραφέας δέν είναι «ανόητος», όταν 
γίνεται ακατανόητος, αλλά οτι, αντίθετα, θέλει να πή κάτι πού και σήμερα τό 
έκφράζομε ανάλογα· οφείλομε, δηλαδή, να καυχώμαστε οτι ή ορθολογική δυνα
μική της ελληνικής πρότασης δέν προδίδει τον κόπο μας να τήν άναλύσωμε μέ 
δλην εκείνη τήν τεχνική της σύνθεσης της, ή οποία επιτρέπει να κινούνται ελεύ
θερα τα μέλη της ενότητας, μέ τήν ασφάλεια της γενικής απολύτου, της συνημμέ
νης μετοχής και τής ταυτο-έτεροπροσωπίας και βέβαια μέ το τέλειο κλιτικό σύ
στημα ονομάτων και ρημάτων και τον πλούσιο υποτακτικό λόγο. Ή πράξη έχει 
δείξει οτι ή άφοβη δοκιμή τής μετάφρασης ενός κειμένου από ενα μαθητή διευ
κολύνεται αισθητά, εάν άκολουθήσωμε τήν πορεία τής εκκίνησης από τήν πρωτο
γενή μορφή τής πρότασης, μέ τήν παράλληλη πληροφόρηση για τις πρώτες σημα
σίες τών λέξεων, τήν ετυμολογική παραγωγή και τή σύνδεση τους μέ συνώνυμα 
τής εποχής τού κειμένου, ή του πρότερου και επόμενου χρονικού διαστήματος, 
καί μέ έμφαση στις διαφοροποιήσεις τών λογοτεχνικών ειδών ή στίς μιμήσεις· 
ακολουθώντας τήν εξελικτική πορεία τού αρθρωμένου σέ πρόταση λόγου καί προ
χωρώντας από τήν απλή συντακτική δομή ύποκειμένου-κατηγορήματος προς τή 
διεύρυνση τής πρότασης στή σύνθετη ή συνθετώτερη τεκτονική τήν οποία,- τυχόν, 
έχομε μπροστά μας, έρχεται φυσική καί αυτονόητη ή οικειότητα μέ τήν κλιμακωτή 
δυσκολία ή τήν πολυπλοκώτερη σύνθεση, εφόσον αυτή εΐναι καί ή πνευματική, 
σπουδαστική τών επί μέρους πορεία πού ακολουθεί στην έκφραση τής σύλληψης 
του ô συγγραφέας τού κάθε άξιοσπούδαστου έργου. 

Μια ενδιαφέρουσα επίσης τεχνική, ή οποία από τήν αρχαιότητα είχε έπιση-
μανθή από τους κριτικούς καί χρησιμοποιήθηκε κατ' αρχάς ώς ύπερασπιστικό μέ
σο τής ευφυέστερης άπό τον φαινομενικό λόγο σύλληψης ενός λογοτεχνικού δη
μιουργήματος, εΐναι τό παιχνίδι τής αλληγορικής μέ τήν κυριολεκτική σημασία 
τών λέξεων καί τών μηνυμάτων τους. "Ενα αρχαιότατο παράδειγμα τής χρήσεως 
τής αλληγορίας —ώς λογοτεχνικού καί φιλολογικού στοιχείου— αποτελεί ó τρό
πος μέ τον όποιο ξεκίνησε ή πρώτη μορφή τού ομηρικού ζητήματος, τον 6ο αιώνα 
π.Χ., μέ τήν καταγγελία τού Ξενοφάνη τού Έλεάτη κατά τής ανήθικης συμπερι
φοράς τών ομηρικών θεών καί μέ τήν άντιλογία τού Θεαγένη τού Ρηγίνου, ó 

σκαλίας τών 'Αρχαίων Ελληνικών στή Μέση εκπαίδευση, όπως τήν εξέθεσε ô Πρύτανης Γ. 
Μπαμπινιώτης ώς Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τής Ελλάδας, κατά το «Συνέδρων 
δια τήν διδασκαλίαν τών Αρχαίων Ελληνικών εν 'Αθήναις 9-10 Φεβρουαρίου 1990», μέ τον τίτ
λο: «Διαχρονική προσέγγιση τής Ελληνικής γλώσσας», Πλάτων 43 (τεύχη 85-86) 1991, σσ. 69-
80. Τήν πρακτική τής διδασκαλίας τών 'Αρχαίων Ελληνικών στην Ευρώπη καί τις άλλες ηπεί
ρους κάλυψε στο Ιδιο Συνέδριο ή ομιλία τού Καθηγητή Γ. Α. Χριστοδούλου, μέ τον τίτλο: «Ή 
πρακτική τής διδασκαλίας τών 'Αρχαίων Ελληνικών στο εξωτερικό», αυτόθι, σσ. 45-49, ενώ 
εισαγωγικά προς τους Συνέδρους μίλησε ό ομότιμος Καθηγητής Α. Δ. Παπανικολάου, μέ τον 
τίτλο: «Ή σημασία τών 'Αρχαίων Ελληνικών», αυτόθι, σσ. 19-25. 
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όποιος υπεράσπισε τον "Ομηρο με την αλληγορική ερμηνεία των ομηρικών θεω-
νυμιών: 'Αφροδίτη είναι ή επιθυμία, Αθηνά ή φρόνηση, "Αρης ή αφροσύνη, 
Έρμης είναι ó λόγος. Πρόκειται, επίσης, για τό προγυμναστικό ή λογοτεχνικό 
παιχνίδι μέ την κυριολεκτική ή αλληγορική σημασία μιας λέξης ή ενός κειμένου, 
μέ το εσχημαησμένον ή μή του λόγου. Ή πρόκληση να δοκιμάσωμε μήπως τό κεί
μενο έννοή καί κάτι άλλο πέραν από τό φαινόμενο ή, αντίθετα, εάν τό κείμενο 
εΐναι στή βάση του κυριολεκτικό, πώς θα μπορούσε αυτό να γίνη υπαινικτικό ή 
αλληγορικό, είναι κάτι όντως δύσκολο για τον διδάσκοντα να τό μεθόδευση καί 
να τό έφαρμόση, λόγου χάρη, στή διδασκαλία του αντίστροφου θέματος στο αμφι
θέατρο· μια τέτοια όμως προσέγγιση οδηγεί στή διδασκαλία της διάκρισης τών 
ετυμολογικών καί παρετυμολογικών σχηματισμών, τών διαθέσεων τών εγκλίσεων 
καί του ρόλου τών χρόνων του ρήματος, όταν πρέπη αυτά τα στοιχεία να δια
κριθούν ανάλογα μέ τό αν επινοούνται, για να υπηρετήσουν ένα λόγο, άμεσο ή 
άποφαντικό, επιθυμίας ή εντολής, αναμνηστικό γεγονότων ή προβολικό ενδεχο
μένων, διδακτικό ή διαλεκτικό. 

Όταν, για παράδειγμα, έρμηνεύωμε καί μεταφράζωμε έναν από τους δύο δια
σωθέντες ακέραιους λόγους του Γοργία του Λεοντίνου, πρέπει να έπισημαίνωμε 
ανά πάσα στιγμή οτι, κάτω από τό σχήμα ενός δικανικού λόγου υπεράσπισης της 
Ελένης ή τού Παλαμήδη, κρύβεται ώς σκοπιμότητα ή επιδεικτική διδακτική προ
παγάνδα μιας τεχνικής πειθούς, ή οποία στηρίζεται στο εικός ή στην άπαγωγήν εις 
το αδύνατον. Ποτέ, σε καμιάν εποχή, ó εισηγητής μιας μεταρρύθμισης ή ô δάσκα
λος μιας ιδέας δεν υπήρξε συμπαθής στο κοινό του χωρίς τή χρήση διπλωματικού 
λόγου, είτε πρόκειται γιά τον τρόπο τον όποιο χρησιμοποίησε στίς πολιτικές ελε
γείες του ô Σόλων είτε γιά τή μάθηση τού πειστικού, τού πολιτικού λόγου, όπως 
τον επεδείκνυε καί τον δίδασκε ô Γοργίας. Αυτό έχει οδηγήσει τον αρχαίο συγ
γραφέα, στην περίπτωση μας τον Γοργία, σέ ένα συντακτικό λόγο αποφθεγματικής 
απόφανσης από τή μία καί διαλεκτικής ανάλυσης άπό τήν άλλη, μέ πολλά σημεία 
υπαινικτικά της επιδράσεως πού έχει δεχθή άπό τό σύγχρονο του αττικό δράμα ή 
τής άντι-συμπαραθέσεώς του προς τήν παραδεδομένη αντίληψη τών ποιητών: ή 
Ελένη κατέληξε μέ αρπαγή στην Τροία καί έγινε κατά τό ετυμολογικό παιχνίδι τού 
Αισχύλου, στον Αγαμέμνονα (687-90, Page, OCT, 1972), έλένας ελανδρος έλέπτο-
λις, άλλα δέν υπήρξε έκοϋσα κακή καί υπάρχουν τέσσερις πιθανότητες να αιτιο
λογήσουν οτι άκουσα ηλθεν ώς ήλθε (D-K, FrVors, 82 Β11, 19). Ή πάλι, όταν γί
νεται λόγος γιά τον Πλαταϊκο τού Ισοκράτη (14.) καί τονίζεται εξ αρχής οτι ó λό
γος ακούγεται ώς δημηγορία, άλλα στην ουσία είναι υπόδειγμα τής πολιτικής κά
λυψης τού Ισοκράτη κάτω άπό τό επιδεικτικό γένος ρητορικού λόγου καί τού 
αγώνα του εναντίον τών Θηβαίων, τότε γίνεται συνείδηση, μέ τή σταδιακή ανάλυ
ση τής δομής τού λόγου, ή αιτία γιά τήν όποια χρησιμοποιείται ô ιστορικός τόνος 
τής αφήγησης γεγονότων καί ή δραματική περιγραφή τών συνεπειών άπό τήν κα
τάχρηση εξουσίας τών Θηβαίων σέ βάρος τών Πλαταιέων. Ή τεχνική, επίσης, τής 
μυθολογικής αναδρομής στο Ελένης εγκώμιον τού Ισοκράτη, οπού ó ρήτορας μι
λάει γιά τή λατρεία τής Ελένης στή Σπάρτη καί υπενθυμίζει τή σχέση τής ηρωίδας 



Ερμηνεία, υφολογική ανάλυση και μετάφραση ενός Α.Ε. κειμένου 105 

μέ τον αθηναϊκό ήρωα Θησέα, έχει και αύτη πολιτική σκοπιμότητα: ó Ισοκράτης 
κρίνει οτι έκείνην τήν περίοδο αυτό το όποιο χρειάζεται ή πόλη του είναι ή 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 'Αθηνών καί Σπάρτης· αυτό τον οδηγεί, εν τέλει, στην 
έκφραση ενός προτρεπτικού λόγου —σέ μελλοντικές προοπτικές καί στην ανάθεση 
στους επόμενους ρήτορες πολιτικού έργου— σχετικά μέ τήν εκμετάλλευση εκείνων 
των μυθολογικών στοιχείων, τών ενωτικών τοΰ Ελληνισμού κατά το παράδειγμα 
της Τρωικής εκστρατείας· για να φθάση όμως ως εκεί ó ρήτορας έχει χρησιμοποι
ήσει τή διαλεκτική πορεία της επαγωγής από επί μέρους έπεισόδια-παραδείγματα 
στην αναγωγή σέ φιλοσοφικούς καί ρητορικούς τόπους, καί επομένως ή συντακτική 
δομή πού μεταχειρίζεται στα συνδετικά καί κομβικά σημεία είναι αυτή πού αρμό
ζει σέ έναν ένθυμηματικό, ρητορικό συλλογισμό. 

"Οταν, εν ολίγοις, αναδεικνύεται μέ επιλεκτικά σημεία τοΰ κειμένου ένας 
υποτιθέμενος ή ó πραγματικός σκοπός τού συγγραφέα, εΐτε επιδεικτικός ή διδα
κτικός είναι αυτός είτε πολιτικός ή λογοτεχνικός, δικαιολογούνται καί οι σκοπι
μότητες στις εγκλίσεις καί τους χρόνους τών ρηματικών τύπων ή στην κυριολε
κτική καί μεταφορική χρήση τών λέξεων ή στην τάξη τών στοιχείων της πρότα
σης καί έτσι είναι πολύ πιθανό να δημιουργούνται στον αναγνώστη καλύτερες 
διαθέσεις ή κίνητρα για πρόσληψη καί έρευνα. Είναι σημαντικό —καί γι' αυτό 
είναι θεμιτοί ποικίλοι τρόποι, ακόμη καί εμφανώς τεχνητοί— να περνά στον ανα
γνώστη τό ερέθισμα της ανακάλυψης τού πραγματικού ή τού υπαινισσόμενου καί 
τοΰ αλληγορικού για τους έξης λόγους: εφόσον ή αναζήτηση της διάκρισης μεταξύ 
πραγματικού καί φαινομενικού είναι στή φύση τού πολιτικού άτομου καί εφόσον 
τό στοιχείο τού συμβολισμού πάντοτε εκλαμβανόταν, άφ' ενός ως κάτι τό έξυπνο 
για να τό αποκρυπτογράφηση κανείς καί άφ' ετέρου ώς μέσο κοινωνικής έκφρα
σης γιά νά διατυπωθούν μέ ασφάλεια μεγάλες πολιτικές καί κοινωνικές αλήθει
ες. Στο ερώτημα, γιά παράδειγμα, τί είναι αυτό πού κάνει τον Θουκυδίδη νά 
προσαρμόζη επικά ή τραγικά μοτίβα σέ πεζό λόγο, νά δέχεται τήν επίδραση τών 
σοφιστών τοΰ 5ου αιώνα καί νά έξιστορή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, μέ 
εμφανή τή διάθεση νά διαχωρισθή εξ αρχής από τό κοσμοπολίτικο, εθνογραφικό 
καί ιωνικά φιλοσοφικό πνεύμα τοΰ Ηροδότου, ή απάντηση είναι πολλαπλή καί 
θα μποροΰσε νά διάθεση χώρο καί στην έξης ωφελιμιστική εκδοχή: ότι είναι, κυ
ρίως, ή πολιτική ατμόσφαιρα τής "Αθήνας πού επιβάλλει νά δημιουργηθή μια ιθα
γενής —ουσιαστικά στρατευμένη, άλλα ανεπαίσθητα επιβεβλημένη λόγω τής δη
μοκρατικής αθηναϊκής αγωγής— αττική λογοτεχνία· άρα, ó ιστορικός λόγος τοΰ 
Θουκυδίδη επιχειρεί νά μετουσίωση καί νά χύση τήν ιστορική σκέψη στο ολοκαί
νουργιο καλούπι τοΰ αττικού πεζού λόγου καί στην ελεγχόμενη έκφραση, ώς έάν 
σέ κάποια συμφωνία μέ τις γραμμές πού υποβάλλει καί διδάσκει ή γλυπτική τού 
Παρθενώνα· νά συμπύκνωση τις παραδεδομένες φιλοσοφικές, ανθρωπολογικές, 
ιατρικές, ποιητικές καί τραγικές αρχές σέ ένα συνοπτικό σύνολο καί σέ περισσό
τερο κωδικοποιημένο ύφος καί περιεκτικό λόγο· ή ακόμα, όταν δηλώνη ô Ιδιος 
ιστορικός τήν πεποίθηση του οτι τό έργο του προορίζεται ώς κτήμα ες αεί, αυτό 
—πέραν άπό τή σοβαρότητα τής δήλωσης τού ιστορικού οτι έχει επιλέξει τις 
πηγές τών στοιχείων του καί οτι τό έργο του αντέχει στον έλεγχο τής αλήθειας— 
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μπορεί, πλην άλλων, να υπαινίσσεται και τήν ευρεία κυκλοφορία, ήδη στην επο
χή του, του σημαντικώτερου φιλολογικού οργάνου, δηλαδή του βιβλίου· ό Θου
κυδίδης ξέρει οτι αυτό πού γράφει θά άνατυπωθή σε χειρόγραφα αντίγραφα και 
οτι δεν θα μείνη στην τύχη της προφορικής παράδοσης και της φυσικής μνήμης, 
και συνειδητοποιεί οτι ó λόγος του θά εΐναι ó ίδιος ένα μνημείο γλώσσας καί πε
ριεχομένου. Επομένως, ή ανάδειξη τού προφανώς πραγματικού ή τού πιθανού 
ώς πραγματικού σκοπού τού συγγραφέα, μέσα από δοκιμές πού υπαγορεύονται 
άπό τήν άλλη —πλάγια ή έμμεση— πληροφόρηση για τις πραγματικές καί οικο
νομικές συνθήκες τής εποχής, είναι άπό τα πιο δελεαστικά σημεία μιας ερμηνεί
ας αρχαίου κειμένου, εφόσον αυτή ή τακτική αφήνει περιθώρια για αναλογικές 
ερμηνείες καί σέ άλλα κείμενα διαφορετικής εποχής ή σύγχρονα προς τον ανα
γνώστη τής μετάφρασης. "Επειτα, ακόμη καί ή εκτίμηση ενός έργου, το όποιο έχει 
καταχωρισθή ώς textus receptus et classicus, πρέπει να αφήνεται σέ κριτικές θεω
ρήσεις ώς προς τήν κλασικότητά του καί σέ σχέση προς τήν τρέχουσα ιστορική 
πραγματικότητα τού άναγνώστη-μαθητή, διότι έτσι εισάγεται ή βιωματική συγ
κριτική, ή οποία συνιστά αυτοσκοπό ώς πνευματική άσκηση. 

Είναι γεγονός πάντως οτι ή ψυχολογική αιτιολόγηση ή ή συναισθηματική λο
γική ενός κλασικού κειμένου φαίνεται συχνά να παρεξηγήται καί μαζί μέ αυτήν 
καί ή υφολογική ανάλυση. Έτσι, ή συνήθης εκτίμηση τού ύφους περιορίζεται στα 
γλωσσικά μέσα πού επιλέγει ó συγγραφέας τού κλασικού έργου, μέ συγκεκριμένη 
πρόθεση ώς προς τό επίπεδο τών φθόγγων, των λέξεων καί των προτάσεων. Εξε
τάζεται, δηλαδή, κατά κανόνα ή ιδιωματική χρήση τής λέξεως, ή elocutio τού συγ
γραφέα, εφόσον δέν υπάρχει —σχετικά μέ τή μελέτη τού ύφους— ενιαία αντιμε
τώπιση στή φιλολογική επιστήμη τής κλασικής λογοτεχνίας καί ό παραπάνω τρό
πος φαίνεται ό πιο ακίνδυνος για μιαν ασφαλή γενική εκτίμηση τού κλασικού κει
μένου. Ώς δείγμα τών σταδίων μιας υφολογικής ανάλυσης, ó G. Jaeger12 παραθέ
τει τις θέσεις τού Η. Graubner, ό όποιος κάνει διάκριση στο ύφος, ώς προσθήκης 
συναισθηματικών στοιχείων στο ορθολογικό περιεχόμενο τού κειμένου, ώς αρμο
νίας τών επί μέρους γλωσσικών στοιχείων μεταξύ τους, ώς απόκλισης άπό ενα 
πρότυπο τό όποιο Ισχύει ή θεωρείται σημείο αναφοράς, καί ώς επιλογής μιας — 
ανάμεσα σέ πολλές δυνατότητες— διατύπωσης. Ευτυχώς, τήν τελευταία 50ετία ιδι
αίτερα, έχει ατονήσει ή αντίληψη οτι ή διασωθεΐσα αυθεντία μιας εποχής ώς usus 
ioquendi, όπως εκείνου τού άγονου «κικερωνισμοϋ» πού επεδίωξε ό 15ος αιώνας 
μέ τό Lorenzo Valla, μπορεί νά μονοπώληση τήν αποκατάσταση τής χειρόγραφης 
παράδοσης σύγχρονων ή εγγύς προς αυτήν κειμένων. Έτσι, στους Αττικούς Ρή
τορες, λόγου χάρη, έχει επικρατήσει διαφορετική υφολογική εκτίμηση άπό εκείνον 
τον τύπο αξιολόγησης πού επέβαλε ό νεώτερος κικερωνισμός τού 19ου αιώνα στα 
λατινικά κείμενα καί τα μετρούσε βάσει τής απόκλισης τους άπό τό πρότυπο τής 
κικερώνειας γλώσσας, άρα καί άπό τους κανόνες τής σχολικής γραμματικής. 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό οτι στην περίπτωση τού φαινομένου τής χασμωδίας 

12. G. Jaeger, 2001, σσ. 139-40. 
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τα ρητορικά κείμενα έχουν πάψει να διορθώνωνται μέ βάση την ίσοκρατική νόρ
μα της φωνητικής λείανσης και της αποφυγής της σύγκρουσης φωνηέντων, μετά 
τίς πρωτοπόρες υφολογικές αναλύσεις, όπως του L. Pearson, στο ύφος του Δημο
σθένη καί των άλλων Αττικών Ρητόρων, και στην ανάδειξη του φαινομένου της 
χασμωδίας στον πεζό λόγο ως μέσου επισημότητας καί αργού tempo, μέ τον σκο
πό, π.χ., να εξαρθούν και οι δύο φωνητικά συγκρούμενοι λεκτικοί τύποι. Τώρα, 
ναι μέν εξετάζονται γενικά τά γλωσσικά μέσα τά όποια επιλέγει ó κάθε αρχαίος 
συγγραφέας, αλλά μέ περισσότερη έμφαση καί είδικώτερα επισημαίνονται τά ανα
γνωριστικά χαρακτηριστικά τού κειμένου ως προς την αντιστοιχία τους μέ την 
οπτική γωνία τού συγγραφέα, μέ την κατάσταση για τήν οποία χρησιμοποιήθηκε 
το κείμενο καί μέ τήν επιδιωκόμενη επίδραση του πάνω στο κοινό. 'Από τήν άπο
ψη τών ρητόρων, υπόδειγμα υφολογικής προσέγγισης συνεχίζουν νά αποτελούν οι 
εργασίες13 τών R. C. Jebb (1876), Fr. Blass (1887-98), G. Kennedy (1963), L. Pearson 
(APhA 1981), καί βέβαια τού H. Wankel (1976) μέ τήν υποδειγματική, ευφυέστατη 
καί πλήρη ανάλυση τού Περί τον στεφάνου λόγου τού Δημοσθένη. Προσπάθεια 
έγινε καί άπό εμένα στην ερμηνεία καί τήν υφολογική ανάλυση της δημηγορίας 
τού Δημοσθένη Υπέρ Μεγαλοπολιτών, σέ σχέση μέ το σύνταγμα τών λόγων του 
καί, εν μέρει, μέ τον Θουκυδίδη· στόχος μου ήταν νά επιβεβαιώσω τή δικαιολο
γία δτι, για τή σύντομη καί σφικτή σύνθεση της δημηγορίας αυτής αλλά καί για 
τον τόνο της φιλοσοφικής πολιτικής γενίκευσης πού τήν χαρακτηρίζει, υπεύθυνο 
είναι τό στοιχείο τού υπαινικτικού καί ¿σχηματισμένου λόγου· μέ τή λογοτεχνική 
αυτή σύνθεση ô Δημοσθένης αποφεύγει τήν εναντίον του κατηγορία ως φιλοθη-
βαίου, ενώ συνάμα υποβάλλει ένα τολμηρό σχέδιο για τήν ισορροπία δυνάμεων 
στή νότια Ελλάδα καί τήν εξασφάλιση της αντοχής τών πόλεων-κρατών τού νό
του κατά της εισβολής τού Φιλίππου. 

"Ενα άλλο θέμα υφολογικής ανάλυσης είναι ô ρυθμός ενός κειμένου, ó 
όποιος καθορίζεται άπό τίς προσωδιακές ιδιορρυθμίες καί —ενδεχομένως— άπό 
τίς μετρικές μορφές τής γλώσσας τού συγγραφέα, άλλα κυρίως άπό τήν προς ένα 
τέλος ευθυγράμμιση τής όλης διάρθρωσης τού λόγου. "Ετσι, ó ρυθμός ενός λόγου 
πειθούς, ρητορικού πεζού ή ποιητικού, περιμένομε νά είναι λίγο ως πολύ κατακη-
λητικός' ô ρυθμός ενός δραματικού κειμένου νά είναι σταδιακά διεγερτικός καί 
κορυφωτικός σέ ένταση λύσεως ή καθάρσεως, ενώ ó ρυθμός τής διαλεκτικής ανά
λυσης καί προβολής μιας φιλοσοφικής εννοίας άναμένομε νά κινήται στους παλ
μούς τής αμφιβολίας καί τής διακύμανσης σέ εμπρός καί πίσω· άπό τήν άλλη, πά
λι, ô ρυθμός μιας ιστορικής αφήγησης, είτε έχει παρεκβάσεις καί περιγραφές πρα
γμάτων ή προσώπων εΐτε οχι, δέν μπορεί παρά νά χαρακτηρίζεται κυρίως άπό 

13. R. C. Jebb, The Attic Orators from Antiphon to Isaeus, London 1876· Fr. Blass, Die 

attische Beredsamkeit, 2η εκδ., 3 τόμ., Leipzig 1887-98· G. Kennedy, The Art of Persuasion in 

Greece, London-Princeton 1963· L. Pearson, The Art of Demosthenes, Meisenheim am Gian, A. 

Hain, 1976 (ανατ. APhA, Special Publications, N. 4, 1981)· H. Wankel, Rede Tür Ktesiphon über 

den Kranz, 2 τόμ., Heidelberg 1976. 
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ρυθμικές υποβολές σε κοφτά και σίγουρα κτυπήματα των επί μέρους ήδη γεγονό
των και των τεκμηριωμένων μαρτυριών και δεδομένων. Είναι, εν τούτοις, δύσκο
λο και αφήνει ανικανοποίητο αυτόν πού επιχειρεί —πέραν από την ερμηνευτική 
επισήμανση τού ρυθμού κατά την υφολογική ανάλυση ενός κειμένου πού και αυτή 
είναι δύσκολο να τεκμηριωθή πειστικά— να τηρήση καθ' ολην τήν πορεία της με
τάφρασης του τή χαρακτηριστική σε κάθε είδος πεζού ή ποιητικού κειμένου ρυ
θμική υποβολή πού παρακολουθεί, κατά κανόνα, τήν εξέλιξη τού θέματος τού 
πρωτοτύπου. Θα έλεγα πώς μόνο μουσικοί της παιδείας τού Διονύση Σαββόπου
λου ή ερμηνευτές τού ύψους τού Σπύρου Εύαγγελάτου θα μπορούσαν να μας δώ
σουν ρυθμικές ερμηνείες αρχαίων κειμένων. 

Στο κτίσιμο τού ύφους είναι επίσης σημαντικός και ó ρόλος τών συνδετικών 
μορίων και εξ ίσου ουσιαστικός οσο και στον σημερινό μας λόγο· ή χρήση τους 
καθορίζεται από τήν επιχειρηματολογική και υφολογική δομή τού ποιητικού ή τού 
πεζού έργου. 

"Ενα σημείο τό οποίο ή υφολογική ανάλυση δεν μπορεί να παράλειψη είναι 
τα λεκτικά και θεματικά μοτίβα, λόγω της εμφανούς λειτουργικής τους θέσεως και 
της τελεολογικής τους χρήσης: νά κάνουν αναγκαστική σύνδεση μέ τα προηγούμε
να και τά επόμενα έργα τού ίδιου συγγραφέα ή διαφορετικών συγγραφέων και 
εποχών. Ό σχηματισμός, π.χ., της ρητορικής ερώτησης εΐναι ενα στοιχείο πού δια
νύει τή λυρική, τήν τραγική ποίηση, τον πλατωνικό διάλογο και φθάνει ως τον δι
κανικό και δημηγορικό λόγο τού Δημοσθένη. Αυτό τό συντακτικό παραδεδομένο 
μοτίβο συνιστά ενα υφολογικό στοιχείο πού χαρακτηρίζει διαχρονικά τον λόγο 
εκείνο, γενικά, ó όποιος αποφεύγει τις άμεσες συγκρούσεις και μέ πλάγιο τρόπο 
καθιστά συνένοχο ή συνυπεύθυνο τον ακροατή ή αναγνώστη ή τον φέρνει σέ σχέ
ση λογικού αδιεξόδου νά δεχθή τήν προπαγάνδα ή τήν υπεράσπιση μιας ριψοκίν
δυνης ή νέας προς τά κατεστημένα θέσης ή άποψης ή διδασκαλίας14. 

Τό ύφος, εν τέλει, συνίσταται οχι μόνο στα γλωσσικά μέσα καθ' έαυτά άλλα 
και στον οργανικό τρόπο της δομής τού θέματος και τού λογικού σχεδίου τό 
όποιο επιλέγει ô κλασικός συγγραφέας στο έργο του, ανάλογα μέ τον σκοπό τον 
όποιο θέλει νά πραγμάτωση. Έάν δομή ενός λογοτεχνήματος είναι τό είδος της 
σχέσεως ανάμεσα στα μέρη τού κειμένου, έτσι όπως αυτά διαδέχονται τό ενα τό 
άλλο κατά τήν υπαγόρευση τού επιδιωκόμενου στόχου, τότε ανάλογα μέ τον συγ
γραφικό σκοπό ή σχέση αυτή επιβάλλεται άπό τους κανόνες διατύπωσης και 
εκφραστικών μέσων, π.χ., ενός συλλογισμού ή μιας αντίθεσης ή μιας κλιμάκωσης 
πού εξατομικεύουν ειδολογικά τό προκείμενο έργο. Στον Φαϊδρον, γιά παράδει
γμα, τού Πλάτωνα, ή δομή χωρεί κλιμακωτά σέ τρία-τέσσερα στάδια: τίθεται ó 
Λυσιακός λόγος μέ τήν επιχειρηματολογία τού μή όντως ερώντος προς τον ερώ-
μενον (230c6-234c5)· ακολουθεί ó πρώτος αντίλογος τού Σωκράτη, ô διορθωτικός 
τού Λυσιακού λόγου (237b7-241dl), και σέ μιαν περαιτέρω κλιμάκωση ô δεύτερος 
αντίλογος τού Σωκράτη, ή παλινωδία και ó ύμνος τού αληθούς και καλλίστου 

14. Πρβλ. G. Jaeger, 2001, σσ. 139-41. 
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έρωτος (243c9-257b6)· αυτά τα τρία στάδια αποτελούν την υποδομή στο α' μέρος 
του διαλόγου και συνιστούν την τεκμηρίωση αύτοϋ πού αποτελεί την αποκορύ
φωση (257b7-279c8), την αναθεωρημένη μετά τους διάλογους Πρωταγόρας καί 
Γοργίας αντίληψη τού Πλάτωνα για τη ρητορική τέχνη, και τήν παραδοχή της πι
θανότητας να ύπαρξη μια φιλοσοφική ρητορική. Ένας τέτοιος σχεδιασμός καί με 
τέτοιον στόχο του συγγραφέα περιμένομε να διατυπώνεται στή διαλεκτική μορφή 
των ερωτήσεων καί αποκρίσεων, της θέσης καί της άρσης, άλλα όχι εν τέλει της 
σύνθεσης άλλα της λύσεως καί της καθάρσεως πού θα επιτρέψη τή νηφάλια πρό
ταση για τό σχέδιο μιας μελλοντικής σύνθεσης, όπως είναι εκείνο μιας φιλοσο
φικής ρητορικής. "Αρα, ó βαθύτερος σκοπός, στον βαθμό πού μπορούμε να τον 
έντοπίσωμε στή συγγραφή ενός έργου, προσδιορίζει καί τήν υφολογική στάση τοϋ 
συγγραφέα, τόσο ώς προς τήν εξελικτική δομή μιας τραγωδίας, μιας Ιστορικής 
εθνογραφίας ή ενός λυρικού ποιήματος οσο καί ώς προς τα γλωσσικά μέσα πού 
προσιδιάζουν στο κάθε είδος. 

Ή λέξη στάσις, λόγω της παραγωγής της κατά τό θέμα παρελθοντικού χρό
νου τού ρήματος ϊστασθαι, σταίην - στασα, μπορεί να προσδιορίζη, ώς υφολογικός 
όρος γενικά, τήν ήδη προδιαγεγραμμένη καί είλημμένη θέση καί σκοπιά άπό τήν 
οποία στέκεται σταθερά καί άφορμάται ô δημιουργός ενός λογοτεχνήματος· ώς πιο 
ειδικός τεχνικός ορός, ή λέξη στάσις χρησιμοποιήθηκε άπό τους γραμματικούς για 
νά δήλωση τό είδος της ένστασης στην αποδεικτική υφή ενός ρητορικού λόγου. 
"Έτσι, άν πρόκειται για στάσιν κατά στοχασμό (ή στάσις δε στοχασμός, άπό τήν 
υπόθεση τού Ιου λόγου τού 'Αντιφώντος τού Ραμνουσίου, ή στοχαστικώς αγωνί
ζεται άπό τήν ύπόθεσιν τού 5ου), ή κατηγορία ή ή απολογία στηρίζεται στην επι
χειρηματολογία εκ τον εικότος, τού πιθανού καί της αναλογίας, όπως στους λό
γους Φαρμακείας κατά της μητρυιάς καί Περί τοϋ Ήρωδου φόνου τού 'Αντι
φώντος, ή διατυπώνεται ota της απαγωγής εις το αδύνατον, όπως στον επιδει
κτικό λόγο τού Γοργία, Ύπερ Παλαμήδους απολογία. Άπό τήν άποψη της ποικι
λότητας στην υφολογική στάση καί τή διάρθρωση της θεματικής τού λόγου, ó Δη
μοσθένης δίδει παραδείγματα πού επιτρέπουν νά παρακολουθήσωμε καί τήν ανά
λογη χρήση λεξιλογίου καί μερών τού λόγου. Έτσι, κατά τήν ύπόθεσιν τού πολι
τικού δικανικού λόγου τού Δημοσθένη (23.) Κατ' "Αριστοκράτους ó ρήτορας χρη
σιμοποιεί καί τήν τοϋ προσώπου ποιότητα· εξετάζει, δηλαδή, επιπρόσθετα καί τον 
χαρακτήρα τού προσώπου, τον ηθογραφικό τύπο, ώς αυτόνομου καί αποδεικτικού 
μηχανισμού πού εξυπηρετεί τήν πειστική σύνθεση, για νά απόδειξη τό ούκ είναι 
δωρεών άξιον τον Χαρίδημον επί πλέον, στην περίπτωση τοϋ Κατά Μειδίου λό
γου, για νά δώση ó ρήτορας τον τόνο χαρακτηρολογίας, εγκατεσπαρμένο μέσα στο 
κείμενο, αναγκάζεται είτε νά δημιουργήση επί μέρους δομές αντιθετικής φύσεως 
καί νά τονίση τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα τοϋ Μειδία, είτε νά άναφερθή σε 
παραδείγματα πού οδηγούν στην αναγωγή σε γενικούς αφορισμούς συμπεριφοράς, 
οπότε ô Μειδιάς γίνεται persona dramatis. "Αρα, ή πρόθεσις αυτή τοϋ συγγραφέα 
καθορίζει τήν στάσιν τόσο της λογικής δομής καί τοϋ υφολογικού είδους οσο καί 
της λέξεως καί της τάξεως τών εκφραστικών οργάνων τοϋ λόγου, μέσω, για πα-



110 Ευ. Δρακωνάκη - Καζαντζάκη 

ράδειγμα, του παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου, μέ τή ρητορική ερώτηση ή την 
αποφθεγματική γενίκευση, μέ τα αφηρημένα ουσιαστικά ή μέ τή χρήση επιθέτων, 
δηλαδή μέ στοιχεία χαρακτηριστικά ενός λόγου προσωπογραφίας καΐ φιλοσο
φικών αναγωγών. 

Κατ" άντιστοιχίαν, στο έπος και το δράμα κάνομε λόγο για «υπόθεση», όταν 
εννοούμε τα γεγονότα του περιεχομένου μέ τή σειρά πού αυτά προσφέρονται, ή 
για «πλοκή», όταν εννοούμε τα γεγονότα στην αιτιώδη τους σχέση· σέ λυρικά καί 
σατιρικά κείμενα αναφερόμαστε στην ακολουθία σκέψεων, ενώ στα φιλοσοφικά 
καί ρητορικά κείμενα μιλούμε για συλλογιστική πορεία. Οί τρόποι ομιλίας, λο
γικής καί έκφρασης σέ ενα καλλιτέχνημα κλασικού λόγου είναι ανάλογοι μέ τους 
ρόλους οί οποίοι εμπλέκονται στον λόγο, αν πρόκειται, δηλαδή, για αφηγηματικό 
λόγο ή για πληροφορητικό ή για έπιχειρηματολογικό, για λόγο έκκλησης ή προ
σευχής15. Στην περιοχή τού ύφους, επομένως, ενδιαφέρον μπορεί να παρουσιάζη ή 
επιλογή της λέξεως, ή παραγωγή καί ή λειτουργία ή ή σημασία της, ή συχνότητα 
τών ονοματικών ή τών ρηματικών τύπων, ή επιλογή τών συγκεκριμένων ή αφηρη
μένων ουσιαστικών, ή παρουσία επιθέτων, στοιχεία πού εξατομικεύουν ή τυπο
ποιούν τή σχέση τού εννοιολογικού περιεχομένου, ή —ο,τι λέμε σέ γενική καί θε-
ωρητικώτερη έκφραση— ó σημασιολογικός πυρήνας καί ή δήλωση. Σέ μιαν υφο
λογική ανάλυση, όμως, ενδιαφέρουν καί οί συναισθηματικές ή συνειρμικές παρα
στάσεις ή αλλιώς το σημασιολογικό περιβάλλον καί οί λεγόμενες συνδηλώσεις ή 
παραλληλίες. "Ετσι, πρέπει να επισημαίνεται καί ή ανάλογη προς αυτόν τον σκοπό 
εκμετάλλευση τών συντακτικών στοιχείων: ή χρήση ενικού ή πληθυντικού, ορισμέ
νων χρόνων ή εγκλίσεων, το είδος τών προτάσεων καί ή έκταση τους, τό σχήμα 
της παρατακτικής σύνδεσης —πολυσύνδετο ή ασύνδετο— ή της υποτακτικής σύν
ταξης, μέ τή χρήση απλών ή πολλαπλών δευτερευουσών προτάσεων πρέπει, επί
σης, να εξαίρεται ή να σχολιάζεται ή σκοπιμότητα καί ή ευρηματικότητα στή χρή
ση τού τροπικού λόγου, είτε τών μεταφορικών εκφράσεων πού απαντούν στο ερώ
τημα τού πώς, όπως λεκτικών σχημάτων, παρηχήσεων, ετυμολογικού, ύπερβατού, 
είτε τού τυχόν ιδιότυπου λόγου, όπως σχημάτων υπερβολής καί ευφημισμού. Τα 
υφολογικά φαινόμενα μπορούν, έξ άλλου, να καταταχθούν σέ μορφές αρχαϊσμού 
ή νεολογισμού, οπότε μπαίνει σέ λειτουργία τό χρονικό κριτήριο τού πότε· σέ 
ιδιωματισμούς ή έλληνισμούς, βάσει τού τοπικού κριτηρίου τού που- σέ εκφράσεις 
λαϊκισμού ή επίλεκτου λεξιλογίου, μέ γνώμονα τό κοινωνικό κριτήριο καί τήν κα
τηγορία τής σχέσεως τού προς τί· μπορεί, ακόμη, να προστίθεται μια γενική θεώ
ρηση μέσω τού λογοτεχνικού κριτηρίου, ως προς τα στοιχεία τού πεζολογικού ή 
ποιητικού είδους στο όποιο ανήκει τό έρμηνευόμενο κείμενο. Όσον άφορα τώρα 
στή διαπίστωση τών συχνότερων υφολογικών στοιχείων, καί βέβαια ενδείκνυνται 
οί στατιστικές μέθοδοι, άλλα είναι αλήθεια Οτι χρειάζεται προσοχή στά προγράμ
ματα ανάλυσης τών δεδομένων μέ τή χρήση τού υπολογιστή· ή ως τώρα πείρα μας 
δείχνει οτι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στις προσδοκίες μας άπό τέτοιες δι-

15. Πρβλ. G. Jaeger, 2001, σσ. 140-48. 
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ευκολύνσεις της τεχνολογίας και προς ενίσχυση αυτής της επισήμανσης, σε σχέση 

μέ το ΰφος του Δημοσθένη, μπορούμε να επικαλεσθούμε ένα σχετικό τύπο τέ

τοιας επεξεργασίας, όπως αυτήν του D. F. McCabe, 198116, ή όποια δεν φαίνεται 

να βοηθεί περισσότερο από όσο κάποια άλλη —λιγώτερο σφαιρική ή εξαντλητι

κή, άλλα ουσιαστικότερη και μέσα στην ψυχή των κειμένων— «έργόχειρη» υφο

λογική έρευνα σε έργα του ίδιου ρήτορα, όπως είναι ή σχετική εργασία του G. 

Ronnet, 195117. 

Συνοπτική όλων των παραπάνω μπορεί να είναι ή ερμηνευτική θέση του Α. 

Boeckh18. Ό μεγάλος αυτός άρχαιογνώστης ανέπτυξε στο πλαίσιο της κλασικής 

φιλολογίας «μιαν εγκυκλοπαίδεια και μεθοδολογία των φιλολογικών επιστημών», 

όπου διατυπώνονται αναλυτικά οί βασικές αρχές της Ερμηνευτικής, οι όποιες 

διατηρούν καί σήμερα τήν επικαιρότητα τους σέ υψηλό ποσοστό. Ό Boeckh δια

κρίνει το εξής quadrivium στην ερμηνεία: γραμματική, ατομική, Ιστορική και ειδο

λογική. 'Αποστολή της γραμματικής ερμηνείας είναι ή εξήγηση της γλώσσας καί 

του περιεχομένου μέ γνώμονα «το κοινό γλωσσικό αίσθημα»· ή ατομική ερμηνεία 

πρέπει να δείξη πώς σέ ένα κείμενο τροποποιείται ή κοινόχρηστη γλώσσα από τήν 

προσωπικότητα άλλα καί τους ιδιότυπους εκφραστικούς τρόπους του συγγραφέα 

καί —παράλληλα— να επιχείρηση να κατανόηση το έργο ώς προϊόν του δημι

ουργού του. Στόχος της ιστορικής ερμηνείας είναι νά δείξη κατά πόσον οί αντι

κειμενικές Ιστορικές συνθήκες δημιουργούν τους όρους καί τις προϋποθέσεις για 

τήν παραγωγή καί τήν κατανόηση ενός κειμένου· τέλος, ή ειδολογική ερμηνεία 

πρέπει νά καλύψη τις υφιστάμενες σχέσεις μέ το εκάστοτε γραμματειακό είδος. 

Καί οι τέσσερις αυτοί τρόποι πρέπει νά δραστηριοποιούνται κατά τήν ερμηνευ

τική πράξη. 

Ώ ς μεταφραστές δάσκαλοι όφείλομε νά βρίσκωμε χρόνο καί χώρο, για νά 

διαπλατύνωμε τα ενδιαφέροντα τοΰ μαθητή μας κατά τήν ερμηνεία, εξαίροντας τό

σο τα ιστορικά συμφραζόμενα ώς συγχρονία όσο καί τήν εξέλιξη τού είδους ώς 

διαχρονία. "Οταν, για παράδειγμα, έρμηνεύωμε ένα κείμενο μέ τή θεματική της 

ωραίας Ελένης, πρέπει νά λαμβάνωμε υπ' όψιν τον κόσμο άξιων πού αυτή ή μορ

φή εκπροσωπεί διαχρονικά —τουλάχιστον— στην ελληνική λογοτεχνία, ώς συμ

βόλου τού ύπατου κάλλους. Έτσι, σέ ένα απόσπασμα τής Σαπφούς, δπου ή Έλέ-

16. D. F. McCabe, The Prose-Rhythm of Demosthenes, Ν. York 1981. 

17. G. Ronnet, Étude sur le style de Demosthène dans les discours politiques, Paris 1951. Βλ. 
καί το πνεύμα τοΰ όλου προβληματισμού, πού αναγκάζει σέ τίτλους εργασιών, οπως είναι ή πα
ρακάτω: J. Α. Rea, «Concerning the Validity of Lexicostatistics», International Journal of 
American Linguistics 24 (1958) 145. Πρβλ. S. Usher - D. Najock, «A statistical study of authorship 
in the Corpus Lysiacum», Computers and the Humanities 16, No. 2 (October 1982) 85-105, (οπως 
μοΰ υπενθύμισε ò Δρ Δημ. Σπαθάρας, ακροατής μου στο Σεμινάριο τοΰ Φιλολογικού Τμήματος, 
2001-02, μέ θεματική «'Αττικοί φήτορες»), καί αυτόθι 16, No. 3 (November 1982) 190: Wesley 
Walton James Joyce, «Computer Analysis of Hiatus», ALLC Bull. 9 (1) (1981) 1-4. 

18. Βλ. Boeckh στο G. Jaeger, 2001, σσ. 126-27. 
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νη χρησιμοποιείται ώς μοτίβο αναμνηστικό για την έξαρση ενός χρονογραφικού 
θέματος —της απουσίας, ας πούμε, της μαθήτριας ή εταίρας της ποιήτριας, της 
Άνακτορίας, στο απ. 16 L.-P.—, θα κάνωμε συνδέσεις με την ομηρική εκδοχή της 
παρουσίας της Ελένης στην Τροία ή με τήν παλινωδία του Στησιχόρου (Πλάτ. 
ΦαΙδρος 243a2-b3)· σέ συγχρονία, θα μιλήσωμε για τήν πραγμάτευση της συμπερι
φοράς της Ελένης από τον 'Αλκαίο· σέ επίπεδο επιδράσεων, θα διαχωρίσωμε τήν 
όμηρικώτατη θέση του Αισχύλου απέναντι στον μύθο της Ελένης από τήν ανα
τροπή του αίσχύλειου υπαινιγμού στο Ελένης εγκώμιον του Γοργία καί τή στησι-
χόρεια πραγμάτευση του θέματος από τον Ευριπίδη στην τραγικο-κωμωδία Ελέ
νη, άλλα καί θα τονίσωμε τή διαφοροποίηση του ίδιου τραγικού ώς προς τή στά
ση του απέναντι στην ηρωίδα στις Τρωάδες, οδηγώντας τήν απήχηση της στησιχό-
ρειας καί ευριπίδειας Ελένης ώς το ποίημα του Γεώργιου Σεφέρη μέ τον τίτλο 
Ελένη. Θα έπισημάνωμε καί τήν πολιτική εκμετάλλευση από τή θεοποίηση του 
κάλλους στον ρήτορα Ισοκράτη καί στον ομώνυμο εγκωμιαστικό του λόγο, τήν 
Ελένη καί βέβαια θα συνδέσωμε τή σαπφική επίδραση στο 18 ειδύλλιο τού Θεό
κριτου καί τον επιθαλάμιον ΰμνο προς τιμή της ηρωίδας, μέ τή διπλή εκείνη πρα
γμάτευση ανθρώπινης καί θεοποιημένης Ελένης καί μέ τή συγκρητική σύναψη των 
επιδράσεων Σαπφούς καί 'Αλκμάνος, ή αλλιώς «έπιθαλαμίου» είδους καί «παρθε
νίου». Θα άναδείξωμε, ακόμα, τον διαφοροποιημένο τρόπο στην εκμετάλλευση τού 
Ιδιου θέματος σέ ενα φιλοσοφικό έργο: πώς ó Πλάτωνας αντιμετωπίζει τήν προ
σωποποίηση τού καλλίστου έρωτος στο Σνμπόσιον καί πώς ó ίδιος φιλόσοφος 
όδοποιει τήν αναγωγή τού εραν από τό επίπεδο τού γήινου καί ευτελούς ώς τή θε
οποίηση του στον διάλογο Φαιδρός. 

"Ενα κλασικό κείμενο δεν πρέπει να φεύγη από τό στόμα ή από τα χέρια μας 
χωρίς να εξετάζεται καί φιλολογικά καί λογοτεχνικά ή υφολογικά. Ή δεύτερη μά
λιστα ποιότητα της ανάλυσης άφορα άμεσα καί κύρια στην αποτελεσματικότητα 
καί τή μετάδοση τού έργου σέ έναν τρίτο καί εντάσσεται στή συγκριτική ή γενική 
μελέτη της λογοτεχνίας, τόσο βάσει της ποιητικής θεωρίας για τα κοινά φαινόμε
να πού παρουσιάζουν ορισμένα έργα —καί εξετάζονται ώς διατύπωση καί 
γλώσσα— οσο καί βάσει τών συγχρονικών καί διαχρονικών τους σχέσεων μέσα 
στή λογοτεχνία καί τα άλλα ιστορικά φαινόμενα19. Ή σύγκριση, ώς μεθοδολογική 
επιλογή, μπορεί να υπηρέτη διάφορους σκοπούς αλλά μεταξύ αυτών βοηθάει καί 
στην καλύτερη αξιολόγηση κάθε συγκεκριμένου έργου καί στην προσπάθεια ανα
σύνθεσης του, ή οποία είναι —συμφωνούμε όλοι μας θεωρητικά— μια παραγω
γική διαδικασία τού αναγνώστη της μετάφρασης. Κατά τήν ερμηνεία ενός κειμέ
νου μπορούν να δοθούν διαστάσεις καί στή λεγόμενη «δομή τών προκαταλήψε
ων», κατά τον ορο τού Η. G. Gadamer20, οι όποιες προσδιορίζουν τή συμμετοχή 
τού δέκτη σύμφωνα μέ τά προσωπικά του βιώματα· για να έπικοινωνήσωμε μέ 
τον αναγνώστη της μετάφρασης μας, πρέπει να άναπτύξωμε συγχρόνως τον όρί-

19. Βλ. G. Jaeger, 2001, σ. 132. 
20. Βλ. Gadamer στο G. Jaeger, 2001, σ. 128. 
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ζοντα τοΰ συγγραφέα και τον ορίζοντα του δέκτη. Μέσω της προσωπικής ερμη
νείας τοϋ αναγνώστη προσδιορίζεται και συγκροτείται αναδρομικά ή αρχική ση
μασία τοϋ κειμένου, σε ολην εκείνην την πολυμορφία κυριολεκτικών ή συμβο
λικών μηνυμάτων για την οποία ευθύνεται ή κλασική τελειότητα ή ή μίμηση της 
κλασικής τελειότητας τοϋ έργου. Μποροϋμε, για παράδειγμα, να συνδέσωμε την 
επίδραση τήν οποία ασκεί ή τρέχουσα οικονομική ζωή τοϋ χρηματιστηρίου καί 
της διαπλοκής στην πιο σύνθετη καθημερινή μας σκέψη καί στην υπαινικτική καί 
σατιριστική ή σαρκαστική έκφραση πού αυτή ή κατάσταση επιβάλλει —ακόμη καί 
ασυναίσθητα— στην επικοινωνία μας, καί να άνιχνεύσωμε ερμηνευτικές αντι
στοιχίες σε αρχαία κείμενα, ακόμη καί τόσο μακρινά οσο εΐναι ή λυρική ποίηση. 
Στή Σαπφώ, για παράδειγμα, παρατηρούμε μια διάθεση φιλοσοφικού στοχασμού 
μέσα στα λυρικά δομικά πλαίσια της εποχής. Ό διαλεκτικός τόνος μεταξύ 
'Αλκαίου καί Σαπφούς, στο σαπφικό άπ. 137 L.-P., ώς προς τή σχέση τών εννοιών 
αΐδοϋς καί δίκης, καί ή αναζήτηση τοϋ προσδιορισμού —μέσα από τά λυρικά μο
τίβα— τής ισοδυναμίας δύο άλλων αφηρημένων εννοιών, τοϋ καλλίστου μέ τήν 
επαναστατικά σοφιστική έννοια τής φράσης κην' οττω τις εραται, στο σαπφικό 
άπ. 16 L.-P., μπορούν κάλλιστα να απηχούν μιαν ιστορική επανάσταση πού οδη
γεί σε πιο αφαιρετικό καί φιλοσοφικώτερο λόγο· σε κάτι τέτοιο δεν μπορεί παρά 
νά άσκησε επίδραση καί ή εφεύρεση από τους Λυδούς, κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., 
τοϋ νομίσματος, πού σήμαινε τήν εισαγωγή μιας αφηρημένης σταθεράς εκτίμησης 
ώς μέσου συναλλαγής τών κοινωνιών, σε αντικατάσταση τής πολύ συγκεκριμένης 
ανταλλαγής σε είδος στην εμπορική τακτική τής ηρωικής καί ομηρικής εποχής. Ή 
ερμηνεία, λοιπόν, τοϋ κειμένου πρέπει νά συσχετίζεται καί μέ τήν καθημερινή 
πράξη τής τρέχουσας κοινωνικής ζωής καί νά γίνεται τό κείμενο μια μορφή δια
λόγου καί επικοινωνίας, ακόμη καί όταν συσχετισμοί πού αφορούν στο παρόν 
καί τό μακρινό παρελθόν φαίνονται «αστείοι», όπως, για παράδειγμα, τά θέματα 
πληθωρισμού ή παράνομης εισαγωγής συναλλάγματος· ώς προς τό τελευταίο εχω 
πρόχειρο στή φαντασία μου τον Τραπεζιτικόν, έναν άπό τους δικανικούς λόγους 
τοϋ Ισοκράτη (17.), πληροφορητικό τών σχέσεων 'Αθηνών καί Βοσπόρου, κατά 
τήν πρώτη δεκαετία τοϋ 4ου αιώνα π.Χ. Ό ερμηνευτικός μεταφραστής συνδιαλέ
γεται μέ τον συγγραφέα τον όποΧο μεταφράζει, κατανοεί τό κείμενο του καί ώς 
εξηγητής συνομιλεί μέ τον δικό του σύγχρονο κόσμο21. Κείμενα πού δημιουργούν 
ευχερέστερες συνδέσεις παρόντος καί παρελθόντος είναι εκείνα τοϋ κληρονομι
κού καί εμπορικού δικαίου, καί δεν εννοώ μόνο τους γνήσιους λόγους τοϋ 'Ισαί
ου άλλα καί τους φερόμενους ώς λόγους τοϋ Δημοσθένη πού σχετίζονται μέ τις 
εμπορικές οδούς εισαγωγής αγαθών πρώτης ανάγκης, ή κείμενα τών περίπλων καί 
τών γεωγραφικών αναγραφών, μέ τό ιδιάζον, έστω, καταλογογραφικό ύφος καί 
τις πολιτιστικές, πληροφοριακές καί κάπως λογοτεχνικές αναλαμπές για τά ήθη, 
τή διατροφή ή τις παραδοξότητες ξένων τόπων. 

21. Ιδέες τοϋ Habermas στο G. Jaeger, 2001, σ. 129. 
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Κατά συνέπεια, ένας πανεπιστημιακός φιλόλογος, εφόσον εκπαιδεύει δασκά
λους της εφηβικής ηλικίας ή οποία απηχεί τους πιο ανεπαίσθητους παλμούς των 
κοινωνικών εξελίξεων σέ κάθε εποχή22, επιβάλλεται να έπαναξιολογή και να κρί-
νη τα κείμενα τα όποια θα χαρίση —μέσα από την ανάλυση και την ερμηνευτι
κή τους μετάφραση— στο κοινό των φοιτητών του εκάστοτε τμήματος του, 
στοχεύοντας σέ μιαν πληρότητα και σφαιρικότητα της αρχαιοελληνικής γραμμα
τείας· οχι, βέβαια, για να βαρύνη εξουθενωτικά τον διδασκόμενο, άλλα για να 
του ζωντανέψη τή σιγουριά τού δλου και τη σημαντικότητα τοΰ επί μέρους. Δεν 
είναι ανάγκη να έμμένωμε μόνο στα πολυσχολιασμένα κείμενα, τα όποια επέβα
λαν οι αρχαίοι κριτικοί τών Ελληνιστικών χρόνων —με τήν επιλογή τών συγ
γραφέων τους οποίους φρόντισαν εκείνοι να διασώσουν πληρέστερα— σέ βάρος 
άλλων, λιγώτερο εξυπηρετικών τών ωφελιμιστικών τους σκοπών. Σήμερα, ή τε
χνολογία καί ή ευρύτητα της παγκόσμιας κοινότητας επιβάλλουν τή συμπερίλη
ψη στή διδακτική μας ύλη καί άλλων κειμένων, ίσως λιγώτερο «ήθικο-πλα-
στικών», αλλά σίγουρα διερευνητικών και αποκαλυπτικών του ήθους μιας 
εποχής, όπως τών χαρακτηριζόμενων ώς υπαινικτικών της μή κανονικής γυναι
κείας συμπεριφοράς της Σαπφούς ή τοΰ Κατά Τιμάρχου λόγου τοΰ Αισχίνη ή 
τών Χαρακτήρων τοΰ Θεοφράστου ή καί τών Μίμων τού Ηρώνδα· έτσι, έλπίζο-
με —καί μερικοί πιστεύομε— οτι θα προφυλάξωμε τή νεότητα από τήν περιέρ
γεια της δοκιμής ή τον φόβο της δυσκολίας, μέ τήν προστατευτική εποπτεία τών 
διαφορετικών —κανονικών ή μή— ή αμφισβητούμενων συμπεριφορών της 
ανθρώπινης κοινωνίας, ή οποία υπήρξε ανθρώπινα πλουραλιστική σέ πάθη καί 
σέ αντιδράσεις πάντοτε, άπό τότε εως σήμερα. 

Θα πρέπη, εν ολίγοις, να άναθεωρηθή ή πεπαλαιωμένη διάκριση ανάμεσα σέ 
υποδειγματικούς ή αξιανάγνωστους καί μή συγγραφείς23, εφόσον τό ζητούμενο 
σήμερα είναι ή ευρυμάθεια, ή στέρεη ανάλυση καί ή λογοτεχνική-ίστορική ερμη
νεία. Τα λογοτεχνικά έργα στή διδασκαλία θα έπρεπε να κρίνωνται εξ όλοκλή-

22. Πρβλ., π.χ., τά σχετικά μέ τή Μέση καί Ανώτατη εκπαίδευση καί τή σημασία τών κλα
σικών σπουδών σήμερα, στα εμπεριστατωμένα παρακάτω άρθρα: Ν. Μπεζαντάκου «Οι κλασ
σικές σπουδές στην Ελλάδα σήμερα», Ίνδικτος 5, 'Ιούνιος 1996, σσ. 7-24· Myles Burnyeat, σέ 
μετάφραση Παύλου Καλλιγά, «Ή σπουδαιότητα τών Κλασσικών σπουδών», αυτόθι, σσ. 25-50-
Στ. Γ. Χατζηκώστα «Ή διδασκαλία τών 'Αρχαίων Ελληνικών κειμένων από μετάφραση: μια 
επικίνδυνη πλάνη», αυτόθι, σσ. 51-72. Βλ. και Θ. Παπακωνσταντίνου - Αίκ. Θεοδωροπούλου 
«Σκοποθεσία τοΰ μαθήματος», στο Άπα τη μετάφραση ατό πρωτότυπο, κεφ. 10: «Σχεδιασμός 
προγράμματος 'Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας για το Γυμνάσιο», 'Αθήνα 1992, 
σσ. 259-62, καί Θ. Παπακωνσταντίνου - Α. Βοσκού - Αίκ. Θεοδωροπούλου «Σχέδιο προγράμ
ματος μέ μορφή Curriculum 'Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας καί Γλώσσας για το γυμνάσιο», 
αυτόθι, σσ. 263-71. 

23. Βλ. το παρόμοιο πνεύμα, στο όποιο κινήθηκε ή ομιλία τού Καθηγητού Γερ. Χρυσαφή, 
«Τρόποι προσεγγίσεως τού πρωτοτύπου: ερμηνεία», ΠλάτωνΑΪ (τεύχη 85-86) 1991, σσ. 100-106, 
κατά το «Συνέδρων δια τήν διδασκαλίαν τών 'Αρχαίων Ελληνικών εν 'Αθήναις 9-10 Φεβρουα
ρίου 1990». 
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ρου «μέ ανθρώπινα κριτήρια» και οχι μέ μέτρο κάποιες ακαμπες ηθικές προδια
γραφές ή προσωπικές σκοπιμότητες επιβίωσης· αυτές σίγουρα είναι θεμιτές, 
αλλά στον βαθμό πού χρειάζεται να ακούγωνται από τους κυβερνώντες και σέ 
όφελος όλων τών λειτουργικών στοιχείων, καί οχι μόνο τών τροχών, της αμά
ξης. Σέ μιαν τέτοιαν αξιολόγηση καί επιλογή διδακτέων κειμένων, αρκεί να μή 
φοβώμαστε να δικαιολογούμε τίς οποίες κρίσεις μας καί αντίθετα να παθιαζώ-
μαστε να έπικοινωνήσωμε μέ τα παιδιά μας μέσα από καθιερωμένες αλλά καί 
από δοκιμαζόμενες αξίες24. 

24. Πρβλ. G. Jaeger, 2001, σσ. 136-37. 


