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Γεωργίας Ξανθάκη-Καραμάνου, Παράλληλες εξελίξεις στή μετακλασσική (Δ ' αι. 
π.Χ.) τραγωδία και κωμωδία, 'Αθήνα 1988, σελ. 71. Είκ. 18. 

Ή έξέλιξις του δράματος, ενός σπουδαίου στοιχείου του πολιτισμού μας, 
άπο τήςμορφής αύτοΰ κατά τον Ε ' αϊ. π.Χ. εις τήν διάφορον μορφήν του κατά το 
τέλος του Δ ' δέν έχει μελετηθή πλήρως. Είς τους νεωτάτους χρόνους πολλοί 
λόγιοι, ως φαίνεται και εις τήν βιβλιογραφίαν τής παρούσης μελέτης, ασχο
λούνται μέ το θέμα τοΰτο, έν οϊς και ό ημέτερος Γ. Σηφάκης. ' Η Συγγραφεύς τής 
έν κεφαλίδι μελέτης έχει ήδη παρουσιάσει τήν πρώτην συμβολήν της είς το θέμα 
τοΰτο δια του Ιργου της Studies in Fourth-Century Tragedy, 'Αθήναι 1980. 

Είς τήν νϋν προκειμένην μελέτην παρακολουθούνται και επισημαίνονται αί 
εξελίξεις τόσον είς τήν τραγωδίαν όσον και εις τήν κωμωδίαν, αί όποίαι απο
δεικνύονται παράλληλοι και οφείλονται είς τήν μεταβολήν τών όρων τοΰ 
πολιτικού και κοινωνικού βίου λόγω τής παρακμής τοΰ 'Αθηναϊκού κράτους και 
τής αλλαγής τών συνθηκών τής ζωής και τών περί αυτής αντιλήψεων και λόγω τής 
επιδράσεως τής Ρητορικής και τής Φιλοσοφίας είς τήν πνευματικήν ζωήν τοΰ 
τόπου κατά τον Δ ' αί. 

Τα στοιχεία τα στηρίζοντα τήν συναγωγή ν συμπερασμάτων υπενθυμίζεται ότι 
δέν είναι πλήρη, ελλείψει διασωθέντων ολοκλήρων δραμάτων τής μέσης 
περιόδου, δηλ. άπο 404 π.Χ. μέχρι 330. 'Υπάρχουν μόνον πενιχρά αποσπάσματα, 
ολίγα παπυρικά ράκη, τεμάχια αγγειογραφιών και αρχαιολογικών αντικειμένων, 
μαρτυρίαι συγγραφέων τινών και λεξικογράφων και ειδήσεις εκ τοΰ 'Αριστοτέ
λους, 'Αθηναίου και Στοβαίου. Ή έκ τών στοιχείων τούτων προκύπτουσα 
έξέλιξις τοΰ δράματος ταξινομείται είς τρεις τομείς 1) τήν μορφήν τών δραματι
κών έργων 2) το θέμα και το ίδεολογικόν των περιεχόμενον και 3) τήν θεατρικήν 
των παράστασιν. 

Είς τον πρώτον τομέα ή Συγγρ. διακρίνει τήν έναρξιν διασπάσεως, τής είς τα 
έργα ύπαρχούσης έπί Ε ' αί. αρμονικής συνδέσεως τών τριών στοιχείων τοΰ 
δράματος, ήτοι λόγου, μέλους και ύποκρίσεως. ' Η διάσπασις συντρέχει είς 
αμφότερα τα εϊδη, τραγωδίαν και κωμωδίαν. Δείγματα αυτής είναι αρκετά. 
Πρώτον τώρα γράφονται έργα όχι προωρισμένα να παιχθοΰν έπί σκηνής, άλλα 
απλώς να άναγιγνώσκωνται. "Επειτα, δτι το είδος τοΰ λόγου αλλάζει ύπο τήν 
έπίδρασιν τής Ρητορικής μέ έπιδίωξιν διεγέρσεως τών συναισθημάτων, και υπό 
τήν έπίδρασιν τής Φιλοσοφίας μέ ίδέας μοίρας, ανάγκης, τύχης, αρετής, θείας 
δίκης και γνωμολογίας. Είς τα θέματα τοΰ δράματος τώρα έκτος τών μυθολογικών 
προστίθεται και τα ιστορικά. Περαιτέρω ή σύνθεσις τών δραμάτων γίνεται 
περισσότερον πεπλεγμένη μέ παρεμβολήν επεισοδίων έντονων, ερωτικών κ.ά. τοΰ 
καθημερινού βίου, περιεχόντων περιπέτειας, άναγνωρισμούς και σκηνάς θεαμα
τικός. 'Ορθώς παρατηρείται ότι αί καινοτομίαι πηγάζουν άπό τον ϊδιον τον 
Ευριπίδη. Φαίνεται ότι ή 'Ελληνιστική εποχή είχε διακρίνει τήν σημασίαν τοΰ 
Εύριπίδου, όστις, ως γνωστόν, τότε εθεωρείτο ώς ό δεύτερος μετά τον "Ομηρον 
μέγας ποιητής τών 'Ελλήνων. Τονίζεται ότι αί σημειωθεΐσαι ανωτέρω εξελίξεις 
μορφής σημειοΰνται παραλλήλως είς αμφότερα τα δραματικά είδη. 

Είς τον τομέα τής παραστάσεως τών δραμάτων κυριωτέραν έξέλιξιν διακρίνει 
ή Συγγρ. είς τήν προοδευτικήν χαλάρωσιν τοΰ βόλου τοΰ χοροΰ και τοΰ δεσμού 
του προς τα δρώμενα και αντιθέτως είς τήν ένίσχυσιν τοΰ ρόλου τών υποκριτών. 
Εις τοΰτο έβοήθησε και ή έπίδρασις τής ρητορικής δια τής χρήσεως έντονων 
δραματικών στοιχείων και άλλων εξωτερικών γνωρισμάτων τής ύποκρίσεως και 
τής παρουσιάσεως. 

Ώ ς προς τάς εξελίξεις είς το ίδεολογικόν περιεχόμενον διακρίνει ή Συγγρ. 



137 

τήν έκλογήν της πορείας έκ του παραδοσιακού μυθολογικού κύκλου προς τάς 
Ρεαλιστικός περιστάσεις του βίου και προς το άστικον θέατρον. ' Η διαδικασία 
χαρακτηρίζεται μέ θεαματικά και πεπλεγμένα επεισόδια και μέ πρόσωπα αντιπρο
σωπευτικά ομάδων του μετασχηματισθέντος κοινωνικού βίου, είς τρόπον ώστε τα 
θεατρικά πρόσωπα να έχουν μορφήν γενικήν, πανελλήνιον. Είναι προφανής ή 
σύνδεσις των αλλαγών αυτών προς τήν άλλαγήν του χαράκτηρος της πρώην 
αυτονόμου πόλεως και της έκ τής καταφανούς ευημερίας αλλαγής τών κοινωνικών 
όρων τής διαβιώσεως. 

Οϋτω δέ μέ τήν παράλληλον και εις τα τρία δραματικά είδη φοήν έκ τών 
έντονων δραματικών καταστάσεων και του τραχέος λόγου εις ήπιωτέρας, κομψό
τερου λεξιλογίου, μέ άνάλογον μεταβολήν εις τήν σύνθεσιν τών δραμάτων και 
τήν σύγκλισιν τών κοινών στοιχείων του τραγικού και του κωμικού έγένετο ό 
μετασχηματισμός του δραματικού λογοτεχνικού είδους είς το άστικον δράμα του 
Μενάνδρου, το όποιον παρέλαβεν ό ' Ελληνιστικός κόσμος και μέ τήν σύμπραξιν 
τών φωμαίων μιμητών παρεδόθη εις τήν δυτικήν Εύρώπην. Δια τάς περιπτώσεις 
τών εξελικτικών μορφών είς δλην τήν έκτασιν του θέματος προσάγονται 
ίκανοποιητικαί μαρτυρίαι είς αριθμόν και ποικιλίαν, ώστε τό συμπέρασμα να 
προκύπτη άβίαστον, δπως συνάγεται είς τήν μελέτην, ήτις δικαιούται τής 
αναγνωρίσεως δια τό νέον φώς πού φίπτει είς ένα φιλολογικόν τομέα τόσον 
σημαντικόν, άλλα και τόσον ανεπαρκώς γνωστόν. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Ευριπίδης. 'Ελένη. Είσαγωγή-μετάφραση-σχόλια Έ ρ ρ . Χ α τ ζ η α ν έ σ τ η ς 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων Ί . Ζαχαρόπουλος, 'Αθήνα 1989, σχ. 8ο μ., 
σελ. 423. 

Ή Βιβλιοθήκη Ζαχαροπούλου έπλουτίσθη δια τής 'Ελένης του Εύριπίδου μέ 
εν μεταφρασμένον άξιόλογον έργον τής αρχαίας γραμματείας χάρις είς τήν 
λογιωτάτην και λίαν εύσυνείδητον και επιμελή συμβολήν του ' Ερρίκου Χατζη-
ανέστη. Είς τάς 140 σελίδας του κειμένου του δράματος είσκομίζονται 125 
σελίδες τής Εισαγωγής και 146 σελίδες τών Σχολίων. 'Αλλά και τό ήμισυ τών 
σελίδων του κειμένου αποτελεί ή έμμετρος μετάφρασις του κειμένου. Ή εισφορά 
λοιπόν του Ε. Χ. είναι ποσοτικώς μεγάλη και ποιοτικώς, ας τό εϊπωμεν 
προκαταρκτικώς, εξαίρετος. Τόσον ή συγκρότησις τής Εισαγωγής όσον και τα 
Σχόλια είς ολην των τήν έκτασιν μαρτυρούν τον εγκρατή φιλόλογον τον διερευ-
νήσαντα τό θέμα του εις δλην τήν έκτασιν και άναδιφήσαντα τήν πενιχράν 
έγχώριον και τήν άνεξάντλητον ξένην βιβλιογραφίαν είς έκπλητικήν πληρότητα. 
Όσονδήποτε αξιόλογα και σεβαστά και αν είναι τα ονόματα τών παλαιοτέρων 
φιλολόγων και αί προτάσεις των σοφαί, ό Ε. Χ. έχει συχνά τήν ίδικήν του γνώμην. 

Ή 'Ελένη υπήρξε τό δράμα μέ τό όποιον ό Ευριπίδης ανέτρεψε τάς περί τής 
ωραίας ' Ελένης του Μενελάου μέχρι τότε αντιλήψεις τοΰ Πανελληνίου και άπό 
ένοχον μοιχείας και ύπαίτιον τοΰ ολέθρου ' Ελλήνων και Τρώων τήν αποκαθιστά 
ως θύμα τών σχεδίων τοΰ Διός, πιστήν και τιμίαν σύζυγον, μηδέποτε συναντη-
θεΐσαν μέ τον Πάριν και μηδέποτε μεταβάσαν είς τήν Τροίαν. 

Είς τήν Είσαγωγήν ό Ε. Χ. άντικρούων τάς απόψεις πολλών λογίων, 
αμφισβητούντων τον τραγικόν χαρακτήρα τοΰ δράματος και χαράκτηριζόντων 
αυτό ως άνοϊγον τον δρόμον προς τό οίκογενειακόν δράμα, προς τό έλαφρόν, τό 


