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άλλες ατέλειες τοϋ πρωτοτύπου. Ό μόχθος της επιμελήτριας της μεταφράσεως 
και των συνεργατών της δεν έχει άποβή μάταιος: ή ελληνική βιβλιογραφία έχει 
καιρίως έμπλουτισθή εν προκειμένω. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Jacqueline de Romilly, Έκτωρ (μετάφραση Μπάμπη 'Αθανασίου και Κατερίνας 

Μηλιαρέση), Εκδόσεις «Το άστυ», 'Αθήνα 1998, σσ. 314. Τίτλος πρωτοτύπου: 

Hector (éditions Fallois), Paris 1997. 

Ή σπουδαία ελληνίστρια Jacqueline de Romilly, χαλκέντερη και ακάματη 
(είναι γεννημένη το 1913) διάκονος της ελληνικής παιδείας, επανέρχεται με το 
προκείμενο βιβλίο της στον "Ομηρο1, και δπως ή ίδια γράφει στην Εισαγωγή (σ. 
16), «...τοϋτο το βιβλίο θά είναι ενα ξαναδιάβασμα τοϋ Όμηρου, πιστό κι προ
σεκτικό» και σ' αυτό το ξαναδιάβασμα «...βρίσκεται ή χαρά, την οποία μια 
ελληνίστρια στο τέλος της ζωής της δέν θά μπορούσε να αρνηθεί στον εαυτό 
της» (σ. 13). 

Θέμα τοϋ βιβλίου είναι ή μορφή τοϋ Εκτορα, για τον όποιο δέν ξέρουμε τί
ποτα «παρά μόνο οσα αναφέρει γι' αυτόν ενα ποίημα ηλικίας είκοσι οκτώ αιώ
νων» (ο. 13), ή Ίλιάδα, και κάποιες μεθομηρικές φιλολογικές παραδόσεις, πού 
συνδέονται με τον Όμηρο. Όμως, ή τέχνη τοϋ Όμηρου συνετέλεσε, όπως γράφει 
ή συγγραφέας (σ. 13), ώστε ή μορφή τοϋ ήρωα να έμπνευση ποικίλα έργα σέ πολ
λές χώρες και να συγκίνηση γενεές αναγνωστών μέχρι τήν εποχή μας. Ό λόγος 
είναι ή μοναδικότητα της μορφής τοϋ "Εκτορα, όπως τήν παρέστησε ó Όμηρος. 
Καίτοι είναι ένας «εχθρός», εμφανίζεται τόσο ανθρώπινος και συμπαθής, και δέν 
υπάρχει ανάμεσα σ' αυτόν καί τον 'Αχιλλέα ή συνήθης στις εποποιίες διάκριση σέ 
«κακόν» καί «καλόν». «Αύτη η φροντίδα», γράφει ή συγγραφέας, «να δοξαστεί 
ένας ήρωας τοϋ εχθρικού στρατοπέδου, να προκαλέσει οίκτο ένας ηττημένος, ένας 
άνθρωπος καταδικασμένος σε θάνατο καί σε μεταθανάτιους βασανισμούς, η φρον
τίδα νά φανεί ως άνθρωπος χτυπημένος από τον πόλεμο καί ô θάνατος του νά 
σκορπίζει ενα πένθος σπαρακτικό, αποτελεί στην έναρξη της δυτικής λογοτεχνίας, 
αναφορά εξαιρετικής ανθρωπιάς» (σ. 15). 

Για τον τρόπο δουλειάς της ή συγγραφέας, άφοϋ επισημαίνει τίς δυσκολίες 
πού συνεπάγεται ó όγκος της τεράστιας αναφορικά με τό θέμα βιβλιογραφίας, 

1. Προηγούμενα βιβλία της μέ θέμα τον Όμηρο: Perspectives actuelles sur l'épopée 
homérique ou comment la recherche peut renouveler la lecture des textes, P.U.F., Paris 1983. 
Ελληνική έκδοση: Σημερινές προοπτικές για το 'Ομηρικό έπος ή πώς ή έρευνα μπορεί νά ανα
νεώσει τήν ανάγνωση τών κειμένων (μετάφρ. Άναστ. Στέφου), εκδ. Καρδαμίτσα, 'Αθήνα 1986, 
21992 —Homère, P.U.F. (σειρά "Que sais-je?"), Paris '1985, 21992. Ελληνική έκδοση: "Ομηρος 
(μετάφρ. Φ. Βρανίκου), εκδ. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, 'Αθήνα 1994. 
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αναφέρει δτι θέλησε να παραμερίση αυτή τήν πολυμάθεια, αποφεύγοντας σχεδόν 
πάντα νά έπεκταθή στο «Όμηρικο ζήτημα», και αρκέσθηκε να δώση στις σημειώ
σεις μόνο τις παραπομπές στο ομηρικό κείμενο και μερικές φορές κάποιες δια
φωνίες στην κριτική, παραλείποντας κάθε βιβλιογραφικό φόρτο. 'Αντίθετα, εισά
γει σέ αυτό το «ξαναδίάβασμα» του Όμηρου «ένα είδος αντίστιξης», δηλαδή «σκέ
ψεις πιο ελεύθερες, τυπωμένες διαφορετικά, πού αφήνουν νά γίνεται αντιληπτή 
κάποια κοντινή ή μακρινή αντήχηση από το σχολιαζόμενο κείμενο είτε στην ελλη
νική λογοτεχνία είτε σε εκείνες πού ακολούθησαν είτε απλούστερα στην καθημε
ρινή εμπειρία της εποχής μας» (σ. 17). Επέτρεψε στον εαυτό της, όπως γράφει, 
«να υιοθετήσει εδώ ενα ϋφος, πού ήταν το ύφος της κριτικής πριν πενήντα χρό
νια και τήν οποία ή επιστημονική αντικειμενικότητα των ήμερων μας τείνει νά πα
ραμερίσει» (σ. 312). Σκοπός της είναι νά τραβήξη τήν προσοχή του σημερινού ανα
γνώστη «επειδή αυτή τή στιγμή περνάμε μια κρίση, όχι μόνο σέ δ,τι άφορα τον 
οίκτο και τήν ανθρωπιά, άλλα επίσης σέ δ,τι άφορα το ωραίο και τή λογοτεχνία. 
"Εχουμε χάσει κάπως τή δυνατότητα νά θαυμάζουμε και αυτά τά αρχαία κείμενα, 
ιδιαίτερα τοϋ Όμηρου, συντελούν πολύ νά τήν ξαναβρούμε» (σ. 312). 

Το βιβλίο χωρίζεται σέ τέσσερα μέρη καί ένδεκα κεφάλαια, ώς έξης: Πρόλο
γος στην ελληνική έκδοση τοϋ Κωνστ. Δεσποτόπουλου (σσ. 7-10). Τά κύρια πρό
σωπα (σ. 11). Εισαγωγή (σσ. 13-17). Πρόλογος. 'Απόηχοι καί αντανακλάσεις τοϋ 
"Εκτορα (σσ. 19-26). Μέρος πρώτο: Ποιος ήταν ó Έκτωρ; Προοίμιο (σσ. 29-30). 
Κεφάλαιο 1. Ό νεαρός πρίγκιπας (σσ. 31-53). Κεφάλαιο 2. Ένας άνθρωπος ανά
μεσα στους δικούς του: Ή πραότητα τοϋ 'Εκτορα (σσ. 55-78). Μέρος δεύτερο: Ό 
"Εκτωρ στή μάχη. Προοίμιο (σσ. 81-85). Κεφάλαιο 3. Ό θόρυβος καί ή οργή (σσ. 
87-106). Κεφάλαιο 4. Το τίμημα μιας απερισκεψίας (σσ. 107-128). Κεφάλαιο 5. 
'Όταν εμπλέκονται οι θεοί (σσ. 129-149). Μέρος τρίτο: Οίκτος για αυτόν πού θα 
πεθάνει. Προοίμιο (σ. 153). Κεφάλαιο 6. Ή σκιά τοϋ θανάτου (σσ. 155-177). Κε
φάλαιο 7. Ό θάνατος τοϋ Εκτορα (σσ. 179-201). Μέρος τέταρτο: Μια ταφή για 
τον "Εκτορα. Προοίμιο (σσ. 205-207). Κεφάλαιο 8. Οι απειλές (σσ. 209-228). Κε
φάλαιο 9. Ή εκδίκηση τοϋ 'Αχιλλέα (σσ. 229-254). Κεφάλαιο 10. Ή επέμβαση των 
θεών (σσ. 255-279). Κεφάλαιο 11. Κατευνασμός (σσ. 281-303). Επίλογος. Ή επι
βίωση τοϋ "Εκτορα (σσ. 305-312). 

'Από τήν εποχή τοϋ Happe (Der Homerische Hektor 1863) μέχρι το βιβλίο τοϋ 
Redfield (Nature and Culture in the Iliad: The Tragedy of Hector 1975) καί τή δια
τριβή τοϋ γράφοντος (Ή θέση της «Έκτορος καί Ανδρομάχης ομιλίας» στην δομή 
τής Ίλιάδας 1998), το πρώτο κεφάλαιο της οποίας αφιερώνεται στή διερεύνηση 
της προσωπικότητας τοϋ "Εκτορα, ή μορφή τοϋ ήρωα κινεί τό ζωηρό ενδιαφέρον 
τών ερευνητών νά μελετήσουν: τή μυθική καταγωγή του, τή θέση του ώς πολεμι-
στή-ύπερασπιστή" τής πατρίδας του, τήν ηθική του προσωπικότητα, και τέλος τήν 
τραγική του οντότητα. Βεβαίως ώς γενικό ζητούμενο προβάλλει πάντοτε τό ερώ
τημα ποια είναι ή συμβολή τοϋ Όμηρου στή διαμόρφωση αυτής τής μυθικής καί 
ποιητικής μορφής. 

Ή de Romilly αναπτύσσει στο βιβλίο της ολα τά ανωτέρω θέματα καί ανα
λύει με γλαφυρώτατο τρόπο ολα τά στοιχεία πού συνιστούν τήν ποιητική πρόσω-
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πικότητα τού ομηρικοί) Έκτορα. Έν πρώτοις πιστεύει οτι θα μπορούσε να είναι, 
κατά μεγάλο μέρος, επινόηση και δημιούργημα τού Όμηρου (σ. 31). Σε σύγκριση 
με τον μεγάλο αντίπαλο του, τον ημίθεο 'Αχιλλέα, «έχει όλες τίς ιδιότητες πού 
μπορεί νά έχει ένας άνθρωπος καί προκαλεί τον θαυμασμό. 'Αλλά δέν είναι υπε
ράνθρωπος· και γι' αυτό εμπνέει τον οίκτο και τη συμπάθεια» (σ. 34). «Ό "Εκτωρ 
είναι ένας ήρωας στα μέτρα του ανθρώπου» (σ. 45). Γνωρίζει λοιπόν, ώς άνθρω
πος καί την πλάνη και τη δυστυχία, στοιχεία πού τον καθιστούν τραγικό πρόσω
πο (σσ. 35, 51-53). Χαρακτηριστικό γνώρισμα τού ήρωα, επισημαίνει ή συγγραφέ
ας, είναι ή «πραότητα» (κεφάλαιο 2). «Λέν είναι μόνο δυνατός, θαρραλέος καί 
υπεύθυνος (αντίθετα από τον Πάρι) είναι επίσης καί εξαιρετικά γλυκός» (σ. 71). 
Αυτό διαφαίνεται όχι στίς σκηνές της μάχης άλλα στις «ομιλητικές» σκηνές της 
ραψ. Ζ, καί προ παντός στην περίφημη συνάντηση καί συνομιλία με την 'Ανδρο
μάχη, θεμελιώδη σκηνή για την κατανόηση της μορφής τού "Εκτορα. «Αυτό το τό
σο ξακουστό κείμενο» —γράφει ή συγγραφέας— «πήρε το όνομα "ό αποχαιρετι
σμός τού 'Έκτορα καί τής Ανδρομάχης". Ό χαρακτηρισμός είναι, κατά μία 
έννοια, ανακριβής αφού ô "Εκτωρ επιστρέφει στην Τροία στην επόμενη ραψωδία2. 
Είναι όμως ó αποχαιρετισμός τους μέσα στο έργο (ή πρώτη καί ή τελευταία συ
νάντηση τους) καί ô χαρακτηρισμός αντιστοιχεί στην ένταση τής σκηνής, στο νόη
μα της» (σ. 63). Το σφάλμα τού "Εκτορα έγκειται στο οτι παρασύρεται, σύμφωνα 
μέ το σχέδιο τού Δία, άπό τίς προσωρινές επιτυχίες του στή μάχη κατά τήν απου
σία τού Αχιλλέα καί δέν ακούει τίς συμβουλές τού Πολυδάμαντα να περιορισθή 
σέ αμυντικό πόλεμο (κεφάλαιο 3, 4, 5). Όμως ή σκιά τού θανάτου, πού τεχνικώ-
τατα έχει ρίξει επάνω του ô ποιητής ήδη από τήν αρχή (άπό τή ραψ. Ζ), θα τον 
ακόλουθη, διατρέχοντας ολο το έργο, μέχρι το μοιραίο τέλος στή ραψ. Χ, δίνοντας 
μια ιδιαίτερη τραγική αίσθηση στο έπος τής Ίλιάδος (κεφάλαια 6, 7). 'Αλλά ή ιστο
ρία τού "Εκτορα δέν έχει τελειώσει. "Ενα βιβλίο για τον Έκτορα δέν θα μπορούσε 
να τελείωση μέ τον θάνατο του, οσο συγκλονιστικός καί αν είναι. Ή ξεχωριστή 
θέση, παρατηρεί ή de Romilly, πού δίνει ó Όμηρος στή μεταχείριση τού "Εκτορα 
μετά τον θάνατο του είναι τόσο σημαντική, ώστε το επεισόδιο αυτό έχει κατα
γραφή μαζί μέ τον αποχαιρετισμό τού "Εκτορα καί τής 'Ανδρομάχης σαν άπό τα 
ωραιότερα τού ποιητή (σ. 205). Ή κακοποίηση τού νεκρού "Εκτορα καί οί απειλές 
τού 'Αχιλλέα για μή ταφή του κορυφώνουν τον οίκτο (ανθρώπινον καί θεϊκόν) για 
τήν τύχη του, καί μέ τήν παρέμβαση των θεών αποδίδεται το πτώμα καί γίνεται ή 
ταφή τού μεγάλου ήρωα (κεφάλαια 8, 9, 10, 11). Ερμηνεύοντας εδώ ή συγγραφέ
ας τήν αγριότητα τού 'Αχιλλέα —πού τόσες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην ομη
ρική έρευνα—, συνακόλουθο τής μεγάλης οδύνης του για τον θάνατο τού Πατρό
κλου, προτείνει μία υπόθεση: «Ό 'Όμηρος, δέν επιδιώκει νά προκαλέσει αγανά
κτηση εναντίον τού Αχιλλέα, άλλα οίκτο για τον Έκτορα» (σ. 239). «...Λέν είναι 

2. Στή διδακτορική μου διατριβή (ο.π.) ερμήνευσα ώς ορθή καί αριστοτεχνική τή θέση της 
«'Ομιλίας» στή δομή της Ίλιάδας απέναντι στις αιτιάσεις της «αναλύσεως», ή όποια, διαπι
στώνοντας αντιφάσεις στή σύνθεση, συμπεραίνει τήν παρεμβολή αύτοϋ τοϋ τμήματος στον συ
νολικό κορμό τού έργου. 
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στη φύση τών Ελλήνων οϋτε ή βία οϋτε ή σκληρότητα- και τα δύο είναι πάντοτε 
ή αντίδραση σε μιά βαριά προσβολή ή σε μιά βαθιά οδύνη. Ή σκληρότητα ήταν 
γνώρισμα των βαρβάρων, αλλά οι "Ελληνες αναγνώριζαν δτι ή οδύνη ήταν συχνά 
ή αιτία νά συμπεριφέρονται σάν βάρβαροι» (σ. 242). 

Το βιβλίο είναι γραμμένο μέ ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση. Ή συγγραφέας 
εκμυστηρεύεται δτι, εάν το είχε γράψει πριν από πενήντα χρόνια, ίσως νά είχε επι
μείνει σε διαφορετικές απόψεις· το κείμενο του Όμηρου είναι τόσο σύνθετο και 
πλούσιο, ώστε ó καθένας αντλεί εκείνο πού ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του 
(σ. 311). Χαρακτηριστικό της μεθόδου πού ακολουθεί ή γαλλίδα μελετήτρια στη 
διερεύνηση της μορφής τού ομηρικού Έκτορα είναι ή συγκριτική εξέταση των 
απηχήσεων του σέ νεώτερα λογοτεχνικά έργα (από τον Δάρητα τον Φρύγα μέχρι 
τον Σαίξπηρ, τον Ρακίνα και τον Ζιροντού), τών επιβιώσεων τού "Εκτορα, όπως 
ή ϊδια τις αποκαλεί. Μέσα άπό τή σύγκριση αυτή προβάλλεται ή μοναδικότητα και 
ή ανεπανάληπτη αισθητική τελειότητα τού ομηρικού προτύπου και διευκρινίζεται 
ή τέχνη τού Όμηρου, ενώ παράλληλα επισημαίνονται οί επιδράσεις πού άσκησε τό 
αιώνιο πρότυπο στο πέρασμα τών χρόνων επιδράσεις πού χαρακτηρίζουν τή στά
ση κάθε εποχής απέναντι στο κλασσικό. Πέτυχε ή μεγάλη ελληνίστρια, έχοντας 
γνώση της ομηρικής βιβλιογραφίας, οχι μόνο νά καταγράψη μέ γλαφυρό τρόπο τήν 
τόσο ανθρώπινη και συμπαθητική φυσιογνωμία τού "Εκτορα και νά διαγράψη τήν 
τραγική του πορεία μέχρι τήν τελική του μετά τον θάνατο αποκατάσταση και τα
φή, οχι μόνο νά προβάλη τό στοιχείο τής ανθρωπιάς —χαρακτηριστικό τού Όμη
ρου— πού διαχέεται σέ δλη αυτή τήν πορεία, δχι μόνο νά κατάδειξη μέσα άπό δλα 
αυτά τή θαυμαστή τέχνη τού ποιητή, άλλα τελικά μέ τον ζωντανό λόγο της νά με-
ταφέρη τή δική της χαρά και συγκίνηση άπό τήν ανάγνωση τών κειμένων καί σέ 
μας. Πέτυχε δηλαδή αυτό πού συνιστά και τον τελικό της σκοπό: νά ξαναζωντα-
νέψη τα κείμενα καί νά τα σύνδεση μέ τήν εποχή μας. 

Άν ó ανθρωπισμός είναι ή πνευματική αναμέτρηση κάθε εποχής μέ τα κλασ
σικά κείμενα, ή de Romilly είναι μιά μεγάλη σύγχρονη άνθρωπίστρια. Ό ανθρω
πισμός της, όπως εκπηγάζει καί διαχέεται μέσα άπό τό βιβλίο της, εκκινώντας άπό 
τήν ανθρωπιά τού "Εκτορα καί τον ανθρωπισμό τού Όμηρου, επιδιώκει νά μετα-
λαμπαδεύση στην εποχή μας όλες εκείνες τις αξίες τις όποιες είχε καί θά έχη πάν
τοτε ανάγκη ó άνθρωπος. Όπως ή ίδια πιστεύει: «Ή εποχή μας αναγνωρίζει τον 
εαυτό της πρόθυμα στον "Αλκιβιάδη- έχει δμως ανάγκη τον "Εκτορα» (σ. 78). 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΣ 

Greek Papyri in the Benaki Museum. From the Collections of the Historical 

Archives, ed. by Eustathios Papapolychroniou, Benaki Museum, Athens 2000, ISBN 

960-8452-78-3, 160 σελίδες (συμπεριλαμβάνονται 7 φωτογραφίες). 

Οί ελληνικοί πάπυροι τού Μουσείου Μπενάκη, καί είδικώτερα τού Τμήματος 


