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άπόδειξιν περί αθανασίας της ψυχής, ότι καθώρισε τον έγκέφαλον ώς όργανον 

της πνευματικής ενεργείας, ότι καθώρισε την έννοιαν τής υγείας και της νόσου 

κλπ. Είναι δμως έπιβεβλημένον να γίνη ανακεφαλαιωτική συνθετική θεώρησις 

υπό του συγγραφέως επί τή προσέχει συμπληρώσει του έργου του δια να καθο-

ρισθή σαφέστερον ποιοι ήσαν οι σπουδαιότεροι έργάται τής προόδου τής ιατρικής 

επιστήμης, ποιαι γνώσεις απετέλεσαν σταθμούς εις τους διαφόρους τομείς και το 

κυριώτερον να καταδειχθή ή διαφορά του χαρακτήρος τής Ελληνικής 'Ιατρικής 

Επιστήμης, εφ' ής ωκοδομήθη ή σημερινή 'Ιατρική, άπο τήν εντελώς διάφορον 

ιερατικήν μαγικήν θεραπευτικήν τέχνην τών 'Ανατολικών λαών, άπο τήν οποίαν 

οι "Ελληνες ιατροί έμειναν απολύτως ανεπηρέαστοι. 

Κατά τήν συμπλήρωσιν του έργου θα έπρεπε νά ελεγχθούν και τα τυχόν 

υπάρχοντα τυπογραφικά παροράματα, ών ή διόρθωσις βαίνει ήδη μέχρι τής σελ. 

148. Άλλα ευθύς εν τή σελ. 150 και ταΐς ύποσημειώσεσι ό αριθμός τής ύποσ. 6 

είναι εσφαλμένος αντί του όρθοΰ 3. Και είναι κρίμα εις εν βιβλίον τόσον άπο πά

σης απόψεως άρτιον νά υπάρχουν επουσιώδη παροράματα. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

ΗΛΙΑ Σ. ΠΑΠΑΛΑ, ΑΙβχύλου Προμηϋ'εϋς Δεσμώτης, λογοτεχνική μετά-

φρασι, 'Αθήναι 1966, σχ. 8ον Μ., σελ. 85. 

Κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν έχει παρατηρηθή κάποια έντονωτέρα 

προσπάθεια νά γίνουν γνωστοί εις το ευρύ κοινον του λαοΰ μας οι αρχαίοι ποιηταί 

δια μεταφράσεων. Βεβαίως ή προσπάθεια δεν είναι νέα και τών παλαιοτέρων πως 

φιλολόγων Ί ω . Γρυπάρη και Δημ. Σάρρου αϊ ευδόκιμοι μεταφράσεις τών αρχαίων, 

και ιδιαιτέρως τών τραγικών, είναι λίαν γνωσταί, ιδία λόγω τής χρησιμοποιή

σεως των εις τάς παραστάσεις του θεάτρου, καθώς επίσης γνωσταί είναι και αί 

μεταφράσεις του παλαιοτέρου εκ τών νέων, του Θρ. Σταύρου. 

Οι νέοι μας φιλόλογοι εσχάτως ηθέλησαν νά μή αφήσουν άνευ συνεχείας 

το έ'ργον τών παλαιοτέρων, διό και άπό τίνων ετών πλειάς φιλολόγων υπό θειοτέ-

ρας τινός ορμής κινούμενη ένεφάνισεν αρκετά επιτυχείς μεταφράσεις τών έργων 

τών παλαιών μας τραγικών. 

Μεταξύ τών εργατών τής έκλαικεύσεως τών παλαιών αριστουργημάτων, 

τών αθανάτων τραγικών μας καταλέγεται και ό καθηγητής 'Ηλίας Παπαλάς, ό 

όποιος άπο αρκετών ετών επιδοθείς μετά ζήλου εις τήν μελέτην του αρχαίου 

πνεύματος, περί ού και συνέγραψεν είδικήν μελέτην, έσυστηματοποίησε το μετα-

φραστικόν του έργον έμφανίσας εις τήν δημοσιότητα έμμετρους μεταφράσεις εξ 

τραγωδιών του Σοφοκλέους και δύο του Εύριπίδου. 'Εσχάτως δεν ηθέλησε νά 

άφήση έκτος τής δραστηριότητος του και τον Αίσχύλον και μας παρουσίασε τήν 

μετάφρασιν του Προμηθέως Δεσμώτου. 
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Εις τον πρόλογον της μεταφράσεως ταύτης ό συγγραφεύς (σελ. 5—28) 

άνερευνδί την κεντρικήν ίδέαν του δράματος, ήτις, αινιγματική και δυσεύρετος, 

πολλάς δυσκολίας εφερεν εις τους μελετητάς. Ό σ. ελέγχει τάς περί ταύτης αντι

λήψεις των κυριωτέρων έκδοτων του ποιητοΰ, τάς όποιας δέν ευρίσκει πειστικάς, 

αποκρούει δε μετά περισσοτέρας έμφάσεως τήν λίαν έξεζητημένην καί βεβιασμέ-

νην μαρξιστικήν έρμηνείαν του Thomson, καθ* ην έδώ ό Προμηθεύς εμφανίζεται 

ώς προστάτης του προλεταριάτου. 

Πιστεύων ό Παπαλάς δτι ό Αισχύλος δια τών έργων του θέλει να διδάξη 

τους άκροατάς του, ώς τεκμαίρεται και εκ τών λόγων του Πλούτωνος προς τον 

ποιητήν εις τους Βατράχους του Αριστοφάνους καί έχων υπ* δψει δτι ό Αισχύ

λος ήτο τρόφιμος του ίεροΰ της Έλευσΐνος, πνευματικού καί τούτου κέντρου της 

Ελλάδος, συμπεραίνει δτι ό Αισχύλος ηθέλησε δια της τριλογίας του Προμη

θεύς Πυρφόρος, Δεσμώτης καί Λυόμενος να φανέρωση κατά τρόπον συγκεκαλυμ-

μένον και άκατάληπτον εις τους μή μεμυημένους τα εν τοις Μυστηρίοις υπό τών 

ιερέων λεγόμενα εις τους μύστας περί νέας θρησκείας καί πτώσεως του Διός. 

Ούτω ό Αισχύλος κατά τον σ. εμφανίζεται πρόδρομος τις της Χριστιανικής θρη

σκείας, άνακοινώσας δημοσία αντιλήψεις καί διδάγματα του ίεροΰ της Έλευσΐνος 

μόνον μυστικώς άνακοινούμενα εις τους μεμυημένους καί προετοιμάζων τον δρό-

μον θρησκείας νέας. Δέν είναι δέ μόνος ό Αισχύλος ό διασπείρων αύτας τάς αντι

λήψεις, άφοΰ καί ό Πλάτων εν 'Αλκιβιάδη Β' 13 καί 14 καί εν 'Απολογία 18 προ

βαίνει εις ανάλογους υπαινιγμούς, βραδύτερον δέ καί ό Βιργίλιος έν Βουκ. 4. 

Έ δ ώ κατά τον σ. έγκειται ή κυρία ιδέα της τραγωδίας. 

Πάντως είτε σκοπός του Αισχύλου ήτο να υποδήλωση μυστηριακάς θρη-

σκευτικάς δοξασίας εϊτε να παραστήση τον τραχύν αγώνα του πνεύματος κατά 

τών σκοτεινών καί τυραννικών δυνάμεων της ΰλης εις τον δρόμον της ανθρωπι

νής έξημερώσεως, ή ύπόθεσις ταυ έ'ργου του είναι βντως τιτανική, ή φαντασία του 

ποιητοΰ έδείχθη ούρανοβάμων, ή δέ γλωσσά του ύπεράγαν τολμηρά. 

Ή άπόδοσις τοΰ αρχαίου κειμένου εις τήν νέαν γλώσσαν είναι μάλλον πιστή 

προς το νόημα, διακρινόμενη δια τον σεβασμον προς τοΰ πρωτοτύπου τον νουν. 

Ό ρυθμός τοΰ ίαμβικοΰ τριμέτρου αποδίδεται διά τοΰ ισοδυνάμου του νεοελληνι-

κοΰ τονικοΰ ίαμβικοΰ δωδεκασυλλάβου, ενώ τα χορικά αποδίδονται εύρύθμως δια 

μέτρου άναπαιστικοΰ, ανταποκρινόμενου καλύτερον εις τήν ποικιλίαν καί τήν 

έναλλαγήν τών εκφραζόμενων νοημάτων καί τών συγκρουόμενων συναισθημάτων. 

Ή άπόδοσις τών στίχων τοΰ πρωτοτύπου ουχί δι' ίσων άλλα δια πλειόνων, τεσ

σάρων προς τρεις, έν τη μεταφράσει δίδει εις τον συγγραφέα τήν εύχέρειαν να 

έπιλέξη έπιτυχέστερον το λεκτικον ύλικόν του καί να άποδώση καί το πνεΰμα καί 

τήν έντύπωσιν τοΰ πρωτοτύπου με άξιόλογον έπιτυχίαν. 

*Η παράθεσις μικροΰ δείγματος της αποδόσεως τοΰ Π απαλά δίδει το μέτρον 

της προσπάθειας του. 
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1080 ΚαΙ μην £ργω κούκέτι μύθω Και νά, μ' έργα σαλεύει ή γη 

χθων σεσάλευται. 1400 και πια 6χι με λόγια. 

βρυχία δ' ηχώ παραμυκαται της βροντής τ'άχολόγημα 

βροντής, έλικες δ' έκλάμπουσι άπ' τα βάθη μουγκρίζει 

στεροπής ζάπυροι, στρόμβοι δε κόνιν καΐ αστράφτουν ψηλά 

1085 είλίσσουσι* σκιρτά δ' ανέμων λαμπερές τροχιές κεραυνών, 

πνεύματα πάντων εις άλληλα 1405 στροβιλίζουν τη σκόνη σπιλιάδες* 

στάσιν άντίπνουν άποδεικνύμενα* εχθρικά μεταξύ των πηδούν 

οι πνοές όλωνών των άνεμων, 

κι έπανάστασι κάνουν μ' ενάντιο 

[φύσημα. 

Ό αναγνώστης τής μεταφράσεως λαμβάνει ίδέαν και των προφητειών καΐ 

των υψηλών σκέψεων του Τιτάνος καί τών διαλεγομένων προς αυτόν θείων προ

σώπων καί τών ποικίλων συναισθημάτων τών εναλλασσομένων κατά την έξέλιξιν 

του δράματος χωρίς κατά την έκτίμησίν μου να προδίδεται ή δλη σκηνογραφική 

καί ηθογραφική τοποθέτησις του πρωτοτύπου. "Ομως νομίζω δτι καί το έργον 

τοϋτο, καθώς καί δλα τα τής εσχάτης εποχής δμοια υποφέρουν εκ τίνος βεβιασμέ

νης προσπάθειας προς γλωσσικήν συμμόρφωσιν ουχί προς υπάρχοντα δείγματα, 

άλλα προς την κομφορμιστικήν τάσιν διαμορφώσεως «λογοτεχνικής γλώσσης» εκ 

μέρους ομάδων ποικίλων τής δημοσιογραφικής λογοτεχνίας. Ή τάσις αύτη αγνοεί 

παν δ,τι δύναται να παραμείνη άμετάφραστον, καίτοι έκφραστικον καί νοητόν, εκ 

τών παλαιών στοιχείων καί θέλει εκ παντός τρόπου να το άντικαταστήση διά 

συγχρόνου εκφράσεως. Οι παλαιοί μεταφρασταί θα έθεώρουν άσέβειαν μερικάς 

άπα τα άλλαγάς αύτας καίτοι αδιάλλακτοι δημοτικισταί. Δέν υπάρχει ανάγκη ό 

ο ι ω ν ό ς , πού είναι δρος, να γίνη π ο υ λ ί , ούτε το β ρ έ μ ω ν να άποδοθή 

με το χυδαΐον σ α λ α γ ώ ν τ α ς , οΰτε ή χλιδή τα π λ ο ύ τ ι α , ούτε ό 

ο ί σ τ ρ ο δ ί ν η τ ο ς μέ το μ υ γ ο κ ε ν τ η μ έ ν η (ό Καλοσγοΰρος αποδίδει 

ο ί σ τ ρ ό π λ η χ τ η άποφεύγων την άντιποιητική μύγα) κλπ. 'Οφείλουν να μη 

λησμονούν οι νέοι λογοτέχναι δτι ή ποίησις, πού ενσαρκώνει την εύγένειαν τής 

σκέψεως καί του αισθήματος, οφείλει να έκλέγη καί τάς εκφράσεις της καί τάς 

λέξεις της μεταξύ τών εκλεκτών καί λεπτών καί καλαίσθητων καί οχι μεταξύ 

τών χυδαίων, διότι ή πραγματικότης ή σκληρά βεβαιώνει δτι οχι μόνον άνθρω

ποι χυδαίοι υπάρχουν, άλλα καί λέξεις. Πάντως προς έ'παινον του Παπαλά είναι 

δτι έλάχισται είναι αϊ άντιποιητικαί λέξεις εις τας οποίας τον παρέσυρεν ή 

εποχή μας. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 


