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λάσσης είς την Beschikabucht, έναντι τής Τενέδου. Έκεΐ ό ναύσταθμος θα ήτο 
ορατός έκ τοϋ Ίλίου-Hissarlik. 

Kai τα στρατεύματα πως έκινοϋντο τών Ελλήνων; έκ Β προς Ν, εάν προ
ήρχοντο εξ Ελλησπόντου ή έκ Δ προς Α έκ Beschika; 'Αμφισβητήσεις. Μία 
£νδειξις βοηθεΐ τους έρευνητάς* ή θέσις §νθα καθήμενοι οί θεοί έθεωντο τήν μά-
χην. Οί μεν φιλέλληνες θεοί καθήμενοι προς Δ τείχος ες Ήραχλήος και προς 
Α οί φιλοτρωες επ όφρνσι Καλλικολώνης. Ή θέσις τοϋ παρατηρητοϋ προσδιο
ρίζει τον δξονα κινήσεως τών αντιμαχομένων. Συχναί αντιφάσεις συναντώνται 
είς τας θέσεις τών ποταμών Σιμόεντος, Σκαμάνδρου-Ξάνθου. Παρατηρώ οτι ό 
Σκάμανδρος δύναται να έντοπισθή είς τα επεισόδια της Ίλιάδος είς διαφόρους 
τοποθεσίας. Ή μνημονευομένη συμβολή του με τον Σιμόεντα δεν υπάρχει σή
μερον. Το σήμα τοϋ "Ιλου, ή φηγός καί τα αλλά γνωρίσματα τοϋ τόπου είναι 
δυσδιάγνωστα. "Ομως καί ό Schliemann καί ό Bornemann έπίστευον οτι ό "Ομηρος 
με τήν δημιουργικήν του φαντασίαν διεμόρφωνε το τοπίον κατά τάς απαιτήσεις 
τών περιγραφομένων γεγονότων, θεωρείται βέβαιον οτι ό "Ομηρος δχων ύπ' 
όψιν του τους θρύλους τής ηρωικής παραδόσεως εΐχεν έπισκεφθή τήν Τροίαν. 
Είς το Hissarlik δέν είδε ούτε τα μεγαλοπρεπή τείχη, ούτε τα ανάκτορα ούτε τον 
έρινεόν καί τήν φηγον ούτε καν τα λείψανα τής Τροίας VII, Vila, Vllbl ούτε 
της Vïïb2. Ειδεν έπ' αυτών χώματα καί νέαν βλάστησιν. Προφανώς είδε καί τον 
όχυρόν λόφον τοϋ Bunarbaschi μέ τάς πηγάς, τους κρουνούς καί τους πλυνούς, 
πού τοϋ ενέπνευσαν τήν εικόνα τών Τρωάδων γυναικών. "Ισως έπί τής εποχής 
του εϊχον καταφύγει έκεΐ οί Τρώες ύπό τήν άρχηγίαν τοϋ Αινείου κατά τήν πρόρ-
ρησιν τοϋ Ποσειδώνος. 'Ενδεχομένως τοϋτο να ύπονοή ό Στράβων ομιλών δια 
τήν Παλαίσκηψιν. Καί ενδεχομένως ό Ποιητής έκ τοϋ συνόλου τών εντυπώσεων 
του διεμόρφωσε τάς έπί τοϋ χώρου εικόνας του. 

"Η μοίρα τών φιλολόγων ερευνητών είναι ό λεπτολόγος έλεγχος τών γε
γονότων έπί τή βάσει τών δεδομένων δια να κρίνουν τί εΐναι γνήσιον, τί αληθές 
ή πιθανόν καί τί άσυμβίβαστον. Εις τήν μελέτην συλλέγονται παρατίθενται καί 
κρίνονται συγχρόνως αί αναρίθμητοι περιπτώσεις αί δημίουργοϋσαι προβλήματα 
κατανοήσεως καί ορθής ερμηνείας είς το άθάνατον Έπος, τό άντικείμενον αμέ
ριστου ενδιαφέροντος άνά πάντας τους αιώνας. Ό Συγγραφεύς έθεώρησεν ου
σιώδες στοιχεϊον τοϋ ποιητικοΰ ορίζοντος τοϋ Ποιητοϋ τό τοπίον τοϋ Τρωϊκοϋ 
πεδίου δια τήν δκθεσιν τής εξελίξεως τοϋ περί τό Ύλιον πολέμου, δια τον λόγον 
τοϋτο ν δέ μας παρουσίασε τήν κοπιώδη συναγωγή ν τών ποικίλων απόψεων τών 
Όμηριστών καίτοι ό ίδιος πιστεύει δτι ό "Ομηρος ό ϊδιος είναι υπεύθυνος δια 
τον ρόλον τοϋ πεδίου, ακολουθών έν τούτω τον Κικέρωνα είπόντα capitalis Ε-
teocles vel potius Euripides. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Martinus Dorpius. Oratiçnes IV. Edidit Josephus Ijsewijn. Bibliotheca Scriptcrum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig 1986. Σελ. XX-f145, Τιμή46,-Μ. 

Ή Βιβλιοθήκη Teubner, ή συμπληρώσασα πέρυσι (1986) 175 ετη συνεχοϋς 
σχεδόν φιλολογικής δραστηριότητος είς τον τομέα τής εκδόσεως κλασσικών 
(καί μετακλασσικών) συγγραφέων, εξέδωσε τους τεσσάρας λόγους τοϋ Μαρτί-
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νου Δορπίου (Maarten van Dorp), λατίνι στοΰ τής εποχής τής 'Αναγεννήσεως, 
γνωστού και εκ της αλληλογραφίας του προς τους Έρασμον, Θ. Μώρον (Th. 
More) και Ίω. Δεσπωτήρον (J. Despautere, J. Despauterius). 'Ολίγα περί της 
ζωής του: 

Έ^εννήθη (1485) εις Naaldwijk και ήτο υίος του Βαρθολομαίου Dorp, 
χωρικοϋ εργαζομένου εις την μονήν του Egmond. Έδιδάχθη προφανώς τα πρώτα 
γράμματα κατ' οίκον κατόπιν παρηκολούθησε τα έγκύκλια μαθήματα είς τήν 
Ούτρέχτην και το 1501 εύρίσκομεν το δνομά του ρις τον κατάλογον τών φοιτητών 
τής Louvain (Leuven). Είς το Κολλέγιον de Lelie (Collegium Lilium) υπήρξε 
σπουδαστής τοϋ (μεγαλυτέρου τήν ήλικίαν) J. Despautere, ίσως και του συμπα-
τριώτου του Έράσμου. 

Το 1504 έλαβε το πτυχίον τής Φιλοσοφίας (Magister Artium)Kai μετ' ολίγον 
ανέλαβε διδακτικόν έργον («legens») είς τήν Φιλοσοφίαν (διαλεκτικήν και λα
τινικά), ένώ παραλλήλως παρηκολούθει μαθήματα θεολογικά. Παρουσίασε από 
σκηνής κωμωδίας του Πλαύτου, ήρνήθη όμως τήν έδραν τής Ποιητικής, τήν 
οποίαν του προσέφεραν ή Νομική Σχολή, καί με τήν προτροπήν τοϋ διδασκάλου 
του 'Τω. Briart (J. Briardus) έπεδόθη είς τάς θεολογικός σπουδάς. Το 1512 
εξεδόθη εις Παρισίους το έργον του «ΕΙσαγωγή είς τήν έρμηνείαν τών έργων τής 
Λογικής του Αριστοτέλους» (Introducilo ad Aristotelis libro s Logicae intel-
legendos). 

Παραλλήλους θεραπεύει Φιλολογίαν καί Θεολογίαν. Tò 1510 εκφωνεί τον 
πανηγυρικόν Λόγον περί τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου Παρθένου (Contio de 
divae Virginis Deiparae in coelum assumptione) καί τον Λόγον είς έπαινον τοϋ 
'Αριστοτέλους (Oratio in laudem Aristotelis dicta), είς τον οποίον επιτίθεται 
κατά τών απόψεων του L. Valla, έπικριτοϋ του 'Αριστοτέλους. Το 1513 εκφωνεί 
τον έναρκτήριον λόγον «είς έπαινον πασών τών Τεχνών» (Oratio in laudem ο-
mnium Artium), άλλα παραλλήλως εντάσσεται εις τον κλήρον τής ρωμαιοκαθο
λικής εκκλησίας. Το 1515 χρίεται ίερεύς είς τήν Ούτρέχτην καί το αυτό έτος 
ανακηρύσσεται διδάκτωρ τής Θεολογίας εις Λουβαίν (το πτυχίον τής Θεολογίας 
είχε ήδη λάβει το 1513/14). 

Ή περίοδος τής ζωής του Μ. Δορπίου, ή μετά το 1514, χαρακτηρίζεται 
άπό τάς έριδας του, φιλολογικός προς τους Θ. Μώρον, Έρασμον αρχικώς, καί 
θεολογικάς προς τους συναδέλφους του καθηγητάς τής Θεολογικής Σχολής. 
Τό 1516 εκφωνεί τον «Είσογωγικόν λόγον εις τάς Έπιστολάς του θείου Παύλου 
(Oratio in praelectionem epistolarum divi Pauli). Ό λόγος αυτός τοϋ προεκάλεσε 
προσωρινήν στέρησιν (1516/17) τής καθηγητικής έδρας. Τό 1519 ή εκτύπωσις 
τοϋ έργου του τούτου προεκάλεσε τήν άποπομπήν του άπό τήν Σχολήν. Τό 1521 
στέλλει εις τον προστάτη ν καί Μαικήναν του Meinard Mann (Me(i)nardus Vir), 
ήγούμενον τής μονής Egmond, τήν «'Απολογίαν» του. 'Επέστρεψε εις τήν Σχο
λήν, αλλ' έκτοτε άπηρνήθη τήν συγγραφικήν δραστηριότητα. 'Απεβίωσε νέος, 
τήν 31ην Μαΐου 1525, είς ήλικίαν μόλις 40 ετών. 

Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Έράσμου, ό Μ. Δόρπιος ήτο άνθρωπος άσθενοΰς 
χαρακτήρος, χωρίς έμπιστοσύνην είς τον εαυτόν του* δια τοϋτο καί. ένώ τα δια
φέροντα του ήσαν κυρίως φιλολογικά, κατέληξε εις τήν Θεολογίαν. Μετά τον 
θάνατον του σημειοϋται παρακμή τών κλασσικών γραμμάτων είς τήν περιοχήν 
τοϋ Βελγίου. 

Ό Μ. Δόρπιος συνέγραψε, πλην τών 4 προαναφερθέντων λόγων καί τοϋ 
έργου του τοϋ είσαγωγικοϋ είς τήν 'Αριστοτελικήν Λογικήν, άλλους τρεις λό
γους (De vita Christo Domino instituenda paraclesis, Oratio in Evangeliun Mat-
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thei, De sensu Scripturae allegorico), απολεσθέντος προφανώς, έπιστολάς, ο
λίγους στίχους (μεταξύ τών οποίων και τα δραματικά ποιήματα: Dialogus de 
Hercule, Prologus in Aululariam Plauti μετά συμπληρώματος τής τελευταίας 
πράξεως, Prologus in Militem Gloriosum: τάς δύο αύτάς κωμωδίας τοϋ Πλαύτου 
ειχεν αναβιβάσει έπί σκηνής είς το Κολλέγιον de Lelie). 

Ή παρούσα, πρώτη στερεότυπος δκδοσις τών Λόγων του Μ. Δορπίου πε
ριλαμβάνει Πρόλογον (Praefatio, σελ. VII- XVII), Γενικήν Βιβλιογραφίαν (Con
spectus Librorum, σελ. XVIII-XIX). τά απαραίτητα Sigla (σελ. XX), το κείμενον 
τών 4 λόγων μετά τής 'Απολογίας καί τών σχετικών επιστολών (σελ. 1-104), 
Σημειώσεις έν είδει παραρτήματος (Adnotationes, σελ. 105-119) καί Πίνακας 
(Indices, σελ. 120-145). Το κείμενον εκδίδει ό καθηγητής κ. J. Ijsewijn, ό όποιος 
(βλ. Conspectus Librorum, σελ. XVIII-XIX) επανειλημμένως ήσχολήθη μέ τήν 
ζωήν καί το έργον καί τήν εκδοσιν τών έργων τοϋ 'Ολλανδού κλασσικιστού. 

Είς τον Πρόλογον, εκτός άπό τά στοιχεία τά σχετικά μέ τήν ζωήν και τα 
έργα τού Μ. Δορπίου (σελ. VÌI-XIV), ό έκδοτης εκθέτει τάς αρχάς τάς οποίας 
ήκολούθησε κατά τήν έκδοσιν τού κειμένου (σελ. XIV-XVI: De ratione hujus 
editionis) καί κατά τον υπόμνηματισμον τού κειμένου (σελ. XVI-XVII: De appa-
ratu fontium): σημειωτέον ότι ό Μ. Δόρπιος δέν έγνώριζε ελληνικά καί αί πα-
ραπομπαί του είς τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς γίνονται μέσω λατινικών 
μεταφράσεων (τού 'Αριστοτέλους, τού Διογένους Λαέρτιου) ή μέ τήν μεταφρα-
στικήν βοήθειαν τού Έράσμου. 

Εις τήν εκδοσιν ταύτην τών κειμένων τού Μ. Δορπίου, τού πρώτου λόγου 
(Contio de divae Virginis Deiparae in caelum assumptione, σελ. 2-17) προηγείται 
ή επιστολή προς τον J. Briart (σελ. 1-2). 'Ακολουθεί ό λόγος περί 'Αριστοτέ
λους (Oratio in laudem Aristotelis, σελ. 18-24) καί εν συνεχεία ό λόγος περί Τε
χνών (σελ. 27-60)· τού λόγου τούτου προηγείται ή επιστολή προς τον Meinard 
Mann (σελ. 25-26). Τού τετάρτου λόγου περί τών επιστολών τού Ά π . Παύλου 
(Oratio in praelectionem epistolarum divi Pauli, σελ. 63-90) προηγείται ή επιστο
λή τού Έράσμου προς τον Μ. Dorpius (1516, είς τήν οποίαν επαινείται ό Dor-
pius, διότι εστράφη είς τήν μελέτην τής ΕΑγ. Γραφής) καί ή επιστολή τοϋ Μ. 
Dorpius είς τον Beatus Rhenanus (σελ. 61-62). 'Ακολουθεί ή επιστολή τού Μ. 
Dorpius προς τον Έρασμον, μετά τήν θύελλαν τήν οποίαν προεκάλεσε ή δημο-
σίευσ*,ς τοϋ λόγου (σελ. 90-92). Τελευταίο ν κείμενον τής εκδόσεως είναι ή Apo
logia τού Μ. Dorpius προς τον προστάτην του Meinard Mann (σελ. 92-104). 

Οί Πίνακες (Indices) περιλαμβάνουν λεπτομερέστατα: 1. Πίνακα ονομάτων 
(Index nomimum, σελ. 120-3), 2. Πίνακα γεωγραφικόν (Index geographicus, σελ. 
123-4), 3. Πίνακα νεολογισμών (Index verborum recentiorum quae apud anti-
quos non leguntur, σελ. 125), 4. Πίνακα αξιοσημείωτων πραγμάτων καί λέξεων 
(Index rerum et verborum notabilium, σελ. 126-139), 5. Πίνακα χωρίων (Index 
locorum, σελ. 140-5). 

Μέ τήν εκδοσιν τών τεσσάρων λόγων τοϋ Μ. Δορπίου το ευρύ φιλολογικόν 
κοινόν γνωρίζεται μέ μίαν άπό τάς μορφάς τής Κλασσικής Φιλολογίας τής επο
χής τής 'Αναγεννήσεως* ή βραχύτης τής ζωής του καί αί ίσχυραί πιέσεις τού 
εκκλησιαστικού καί θεολογικού περιβάλλοντος δέν τοϋ επέτρεψαν ίσως νά προσ-
φέρη δσα ήδύναιο είς το ίργον τής Κλασσικής Φιλολογίας. Καί οί προσηρτη-
μένοι είς τήν παροΰσαν εκδοσιν τού J. Ijsewijn Πίνακες αποδεικνύουν δτι ό Μ. 
Δόρπιος ήδύνατο, ύπό δλλας συνθήκας, νά προσφέρη πολλά. 

ΑΝΤ. Η. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 


