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θρησκευτικότητα παρ' Ό μ ή ρ ω , συναντάται μέ απόψεις καί άλλων έρβυνητών 

(π. χ. P. M a ζ ο η). 

Ή ορθή κατανόησις της αλληλουχίας μεταξύ γης και 'Ολύμπου είναι α π α 

ραίτητος προϋπόθεσις δια να κατανόηση τις απολύτως την διαδικασίαν τών ομη

ρικών έπων : Ό κόσμος τών θεών δέν είναι δυνατόν να ύπαρξη χωρίς τον κό-

σμον τών ανθρώπων. Μια προσεκτική ερμηνεία δεικνύει, δτι ol θεοί μέσα ·ίς τά 

έπη παρουσιάζονται όλιγώτερον μεγαλοπρεπείς καί θείοι α π ' δ,τι θα έπερίμενέ 

τις. eO μόνος θεός, ό όποιος παραμένει άθικτος καί διατηρεί τήν σοβαρότητα καί 

το μεγαλεΐόν του είναι ό 'Απόλλων, ό ανθρωπιστής θβός. 

Το περίεργον είναι, δτι, ενώ οι θεοί γίνονται συχνά γελοίοι ι , οι ήρωες 

τών επών ουδέποτε γελοιοποιούνται. Αι Ιριδες τών θεών καί αί Ιριδες τών άν-, 

θρώπων παρουσιάζονται μέ γενναιο?ο ρίαν από τον ποιητήν : α ί π ρ ά τ α ι, έ'μως 

μέ άρκετήν δόσιν ευθυμίας καί κωμικότητος, αϊ δεύτεραι μέ δλην τήν άρμόζου-

σαν σοβαρότητα. 

'Αρκετά ! Μέ δυσκολίαν άποχωριζόμεθα το ώραΐον αυτό βιβλίον τοϋ C ο-

d i n ο. "Οσα περαιτέρω περί του πεπρωμένου (της μοίρας) γράφονται καί 6σα 

εκτίθενται περί της συνθέσεως τών επών είναι απόσταγμα μελέτης καί εμπει

ρίας. Τυχόν μονομερείς έρμηνεΐαι ή υπερβολική ύπογράμμισις ώρισμένων από

ψεων (ώς λ. χ. ή κοινωνική καί πολιτική δομή καί πραγματικότης τών ομηρι

κών ποιημάτων) δέν μειώνουν τήν άξίαν του βιβλίου. *Η καλύτερα, τελική κρί-

σις του κρίνοντος το έ'ργον θα ήτο ή ευχή, να μεταφραοθη καί εις τήν έλληνι-

κήν γλώσσαν ή «Εισαγωγή εις τον "Ομηρον» του F a u s t o C o d i n o . 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Ξ Ε Ν Ο Σ Δ. Σ Κ Ι Α Δ Α Σ 

Έντετ. 'Τφηγητής Άρχ. Έλλην. Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

* 
* * 

DIETER LOHMANN, Die Komposition der Reden in der Ilias, 
(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Band 6) Berlin 1970 

(Walter de Gruyter), σελίδες X + 309, Ganzleinen DM 78. 

e H ανωτέρω εργασία υπεβλήθη ήδη τ ω 1967 είς τήν φιλοσοφικήν σχολήν 

του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης (Tübingen), ώς έναίσιμος επί διδακτορία δια-

1) Χαρακτηριστικαί τκηναί είναι : είς τόν "Ολυμπον (Α), όπου παρουσιάζεται καί ή 
πρώτη σκηνή συζυγικής φιλονικείας είς τήν εύρωπαΐκήν λογοτεχνίαν καί βπου ή έμφάνισις 
τοϋ χωλοϋ θεοϋ—του Θερσίτου τών θεών ! —καί ή συμπεριφορά του προκαλούν τον γέλωτα 
τών αθανάτων (πβ. καί θ 308—314, πάλιν γέλως θεών, μέ το συζυγικον πάθημα τοΰ Ηφαί
στου), καί έπειτα ή σκηνή είς τήν μάχην (Τ), μέ δλα τα συναφή επεισόδια. 
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τριβή, μέ είσηγητήν τον γνωστόν καθηγητήν και λογοτέχνην W a l t e r J e n s , 

'Εξεδόθη ως 6ος τόμος εις την γνωστήν σειράν «Untersuchungen zur antiken 

Literatur und Geschichte», την οποίαν εκδίδουν οι H e i n r i c h D ö r r i e 

και P a u l M o r a u x . T o βφλίον διαιρείται εις πέντε κύρια κεφάλαια. Προη

γούνται : πρόλογος, εισαγωγή και προσημείωσις, και Ιπονται : συνοπτική έπισκό-

πησις, βιβλιογραφία, ουντομογραφίαι, πίνακες. Το θέμα, το όποιον έρευνα έδώ ό 

συγγραφεύς, περί της συνθέσεως τών λόγων εις την Ί λ ι ά δ α , είναι δύσκολον καΐ 

πολύπλοκον, διότι είναι συνδεδεμένο\ μέ t o πρόβλημα της δλης δομής του έπους 

και μέ ποικίλα μικρότερα προβλήματα (γνησιότητος, προτεραιότητος, μιμήσεως 

κτλ . ) , τα όποια απαιτούν εκάστοτε είδικήν άντιμετώπισιν. "Αν σκεφθή κανείς, 

δτι είς τήν Ί λ ι ά δ α , ποίημα καθαρώς επικόν, οι λόγοι—μικροί ή μεγάλοι—εκ

προσωπούνται τόσον πολύ, ώστε να προσδίδουν εις το ποίημα τήν καθαυτό δρα-

ματικήν (και τήν καθαράν έπικήν, θα Ιλεγον) ούσίαν του, τότε αντιλαμβάνεται, 

δτι το θέμα του βιβλίου δεν καθορίζεται άπο συγκεκριμένα και περιωρισμένα 

δρια και περιγράμματα. Ποίαν σημασίαν Ιχουν οι λόγοι, και δια τήν δομήν του 

έπους και τήν έσωτερικήν—δραματικήν—διαδικασίαν, γνο>ρίζει πας τις, δστις 

έμελέτησε μέ προσοχήν τα ομηρικά ποιήματα. 

Ό L o h m a n n προσπαθεί να παρουσίαση και να έξηγήση, μέ μέθοδον 

φιλολογικήν και πορείαν έρμηνευτικήν, τήν δομήν καΐ τήν ούσίαν τών ομηρικών 

λόγων και τήν ίδιοτυπίαν της ομηρικής τεχνικής. Χαρακτηριστικον στοιχεΐον 

δλου του βιβλίου είναι ή ερμηνευτική άντιμετώπϊσις τών πραγμάτων και κατά 

τοΰτο κυρίως διακρίνεται ή εργασία αυτή άπο τήν παλαιοτέραν ογκώδη διατρι-

βήν του A n t o n F i n g e r l e , Die Typik der homerischen Reden, Diss^ 

München 1939, ή οποία κυρίως περιορίζεται εις στατιστικήν παρουσίασιν τών 

διαφόρων τύπων και μορφών τών λόγων είς τα ομηρικά έπη. 

" Η δ η είς τήν είσαγωγήν (σ. 2) καθορίζει ό συγγραφεύς μέ σαφήνειαν τον 

σκοπον της εργασίας του : « . . . die Elemente der homerischen Redekunst und 

darüber hinausgehend allgemeine poetische Gesetzmässigkeiten von der Struktur 

und der Morphologie der lliasreden her zu bestimmen». Ή έρευνα τών στοιχείων 

της ομηρικής τεχνικής είς τους λόγους της Ί λ ι ά δ ο ς οδηγεί είς τήν διαπίστωσιν, 

δτι υπάρχει μία συνειδητή «τεχνική» συνθέσεως π α ρ ' Ό μ ή ρ ω , ή οποία ιϊναι 

σαφής άπο τάς μικροτέρας μορφάς μέχρι του όλου έργου. "Ετσι οι λόγοι—μεμο

νωμένων—και αϊ διάφοροι ομάδες λόγων της Ίλιάδος εϊναι, ως προς τήν δομήν 

των, συντεθειμένοι συμφώνως προα αύστηράς ενιαίας συνθετικάς άρχάί, αϊ έποΐαι 

αποδεικνύουν τήν συνειδητήν και θαυμαστήν άρχιτεκτονικήν, τήν οποίαν χρη

σιμοποιεί ό ποιητής της Ίλιάδος. Ό φιλόλογος κατανοεί, πόσην σημασίαν δια 
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τάς ποικίλας καί πολλαπλας συζητήσεις των όμηριστών δύναται να έχη μια τοι

αύτη διαπίστωσις, δταν μάλιστα αυτή προκύπτη δια της αυστηρός ερμηνευτικής 

μεθόδου. "Η ανωτέρω διαπίστωσις οδηγεί επί πλέον και εις την έπιβεβαίωσιν, 

6τι ή παλαιά άπαίτησις περί ένότητος μορφής και περιεχομένου πραγματοποιεί

ται άριστα εις τον "Ομηρον. 

Ή συστηματική άνάλυσις τών διαφόρων μορφών συνθέσεως γίνεται εις τα 

κεφ. Ι — IV, ή δε πορεία της έρεύνης εκκινεί άπο τας περιωρισμένης δομής ενό

τητας καί φθάνει μέχρι της γενικής αρχιτεκτονικής τοΰ έπους εις σαφώς διακρι-

νομένας κυκλικάς διαβαθμίσεις. Ό τρόπος, μέ τον όποιον γίνεται ή άνάλυσις, 

είναι αυστηρός και λεπτομερής. Ή μέθοδος καί ή εποπτικοποίησις τής αισθητι

κής ουσίας τοΰ ποιήματος μαρτυρούν πάντως, δτι ό L o h m a n n είναι μαθη

τής τοΰ W. J e n s . Εις πολλά σημεία πολλοί φιλόλογοι θα είχον αντιρρή

σεις, κυρίως ώς προς το ερώτημα, εάν καί κατά πότον είναι δυνατόν να από

κτηση ό ερμηνευτής φιλόλογος σαφώς αντικειμενικά κριτήρια καί δεδομένα μέ 

άνάλυσιν αισθητικής λεπτουργίας καί—ενίοτε—«ταχυδακτυλουργίας». Έ π ί πλέον 

τίθεται, δι' έμέ τουλάχιστον, το ερώτημα : Είμεθα βέβαιοι, Οτι ό ποιητής έσκέ-

φθη ή έπραξε συνειδητώς κατά τον άλφα ή βήτα τρόπον, καθ' ον ημείς άντι-

μετωπίζομεν τήν δημιουργίαν του ; Μήπως άναγκάζομεν τον ποιητήν να ύπο-

κύψη εις κριτήρια αισθητικής, a posteriori τεθέντα, μέ τα όποια ό ίδιος δέν 

συγγενεύει ; Καί μήπως ή πραξις αυτή είναι «ερμηνευτικός βιασμός» ; Το θέμα 

αυτό δέν είναι μόνον ζωτικον δια τήν φιλολογικήν έπιστήμην, άλλα καθορίζει 

καί το δικαίωμα υπάρξεως πάσης ερμηνευτικής φιλολογίας. Άλλα περί αύτοΰ 

άλλοτε. 

Τα αποτελέσματα τής αναλύσεως εξετάζονται καί επιβεβαιώνονται είς το 

βιβλίον τοΰ L o h m a n n δια μιας συνεχοΰς ερμηνείας τής 9ης ραψωδίας (Ι) τής 

Ίλιάδος εν πάση λεπτομέρεια. Βεβαίως ή επιλογή τής ραψωδίας δικαιολογείται 

ίσως, διότι είναι πλήρης «λόγων», ή δέ «πρεσβεία είς Αχιλλέα» προσφέρει, δια 

τών λόγων καί αντίλογων, ίκανον ύλικον καί πλούσιας δυνατότητας είς τον έρευ-

νητήν. Καί ώς προς τήν ραψωδίαν βεβαίως καί ώς προς τήν σκόπιμον κατεύ-

θυνσιν τής ερμηνείας είναι δυνατόν να έγερθοΰν αντιρρήσεις. Ή γνώσις καί ό 

μόχθος δμως τοΰ συγγραφέως ίσορροποΰν τάς επιφυλάξεις. 'Ιδιαιτέρως πρέπει 

να τονισθή το γεγονός, δτι ό συγγραφεύς έκ τής ερμηνείας άγεται εις συνδέσεις 

καί συγκρίσεις—ώς προς τήν σύνθεσιν καί τήν δομήν—καί μέ άλλα τμήματα τοΰ 

έπους, πράγμα το όποιον οδηγεί εν τέλει είς σαφή καί συγκεκριμένα συμπερά

σματα ώς προς τήν άρχιτεκτονικήν ολοκλήρου τοΰ έπους. Τα σπουδαιότερα πο

ρίσματα αυτής τής επιπόνου έρεύνης καί τής τόσον επιμόνου καί λεπτομερούς 

εργασίας είναι, δτι ό ποιητής τάς περίφημους σκηνάς τής 9ης ραψωδίας συν

δέει πρώτον προς τα προηγηθέντα-μέ το Α της Ίλιάδος (μήνις)—, έπειτα προς 

τά επόμενα—μέ το Λ (λόγος τοΰ Νέστορος)—καί τέλος μέ τήν αρχήν τοΰ Π 

(Πάτροκλος—Άχιλλεύς). Μία συγκριτική έπισκόπησις τών ραψωδιών Π έως Ω 

αποδεικνύει τα έξης παράλληλα σημεία : 1) Αίτίαν καί έ'κρηξιν τής οργής (Π—Σ), 

2) ματαίας παρακλήσεις (Χ 331 κ. έ.), 3) επιτυχείς παρακλήσεις (Ω). 
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Εις Ολον το βιβλίον ό συγγραφεύς προσπαθβΐ να δείξη (και το τονίζβι 

ιδιαιτέρως και επιμόνως), δτι ό "Ομηρος συνδέει μέ απόλυτον συνέπειαν και 

αυστηρούς κανόνας δομής τους λόγους, πού υπάρχουν εις την Ίλιάδα, και Οτι 

όλόκληρον το έπος κυριαρχείται άπο μίαν αύστηράν τεχνικήν συνθέσεως. Ή ποι

κιλία των μορφών δύναται να άναχθή εις τρία κυρίως βασικά στοιχεία, καθο

ρίζοντα την ποιητικήν ύφήν και δομήν του έπους : 1) Ringkomposition (κυκλική 

σύνθεσις), 2) Parallelkomposition (παράλληλος σύνθεσις), 3) Freie Reihung (ελευ

θέρα παράθεσις). Βεβαίως ό δρος «Ringkomposition» εκφράζει μίαν άρχαϊκήν μορ 

φήν συνθέσεως, Ιν ποιητικον αξίωμα παλαιόν, περί του οποίου ήδη πολλά και 

σπουδαία εγράφησαν άπο άνδρας, ώς οι U. ν. W i l a m o w i t z - M o e l l e n -

d ο r f f, G. M ü l l e r , H. F r ä n k e 1 και W. Α. Α. ν. Ο 11 e r 1 ο. Ό 

συγγραφεύς έχει συνείδησιν της ειδικής απαιτήσεως του δρου καί γνώσιν των 

προβλημάτων, πού παρουσιάζει ή χρήσις καί το περιεχόμενον αύτοϋ. Ώ ς προς 

τήν δευτέραν αρχήν τής «παραλλήλου συνθέσεως» πρέπει να τονισθή, δτι αΰτη 

δέν έχει απόλυτον και εύρεΐαν ίσχύν εις τήν Ίλιάδα, δπως ή πρώτη συνθετική 

αρχή. Τούτο φαίνεται καί εις τα παραδείγματα τοϋ βιβλίου του L o h m a n n , 

ό όποιος εργάζεται εν προκειμένω έχων υπ' δψει τήν ίδιοτυπίαν αυτήν. Ή 

τρίτη αρχή συνθέσεως έχει μικροτέραν χρήσιν παρ' Όμήρω. Καί δια τάς τρβις 

περιπτώσεις ό συγγραφεύς εφαρμόζει μίαν πειστικήν «εποπτικήν» έρμηνείαν μέ 

ικανά ομηρικά χωρία. 

Έ ν βασικον πλεονέκτημα του βιβλίου είναι, δτι τα προβλήματα καί τα 

πορίσματα, τα όποια προκύπτουν άπο τήν είδικήν αυτήν ερευναν, εξέρχονται 

των στενών ορίων του θέματος καί καθορίζουν τήν ποιητικήν ούσίαν ολοκλή

ρου του έπους. Ό L o h m a n n είργάσθη εύσυνειδήτως καί μέ σύνεσιν, απέ

δειξε δέ, δτι καί το όμηρικον κείμενον κατέχει καί φιλολογικήν—έρμηνευτικήν 

μέθοδον διαθέτει. Το ακανθώδες πρόβλημα της τεραστίας ομηρικής βιβλιογρα

φίας το αντιμετωπίζει μέ εύσυνειδησίαν καί γνώσιν. Ή θέσις του έναντι τών 

φιλολογικών προβλημάτων καί ό φιλολογικός «διάλογος» μέ τους προγενεστέ

ρους έρευνητάς μαρτυρούν μεθοδολογικήν πειθαρχίαν καί φιλολογικήν σοβα

ρότητα. 
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