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τελεσματικώς είς μίαν άνευ προηγουμένου πολιτιστικήν προσέγγισιν των Ελλή

νων μέ τους βαρβάρους, καί κατ' άκολουθίαν δτι δέν προωθήθη σημαντικώς ή 

Ιδέα της οίκουμενικότητος καΐ της πανανθρώπινης κοινωνίας. 

3. Ό συγγραφεύς δέν λαμβάνει σοβαρώς υπ' όψιν άφ' ενός μέν τους ποι

κίλους γεωγραφικούς, εθνογραφικούς καΐ πολιτικούς παράγοντας, των οποίων ή 

συμβολή είς τήν δλην διαμόρφωσιν του ελληνικού πολιτισμού απέβη σπουδαιό

τατη, δια να έρμηνεύση τήν μή έντονον παρουσίαν του έν λόγω ιδεώδους είς τήν 

έλληνικήν σκέψιν, καί άφ* ετέρου τον θεσμον της πόλεως—κράτους, δστις ήτο 

ευλόγως σοβαρον πρόσκομμα είς τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον του ιδεώδους της 

ένότητος. 

Πέραν δλων τούτων το βιβλίον του κ. Baldry τεκμηριωμένον άρτίως καί 

συντεθειμένον μέ γλαφυρότητα ζηλευτήν, παρατηρουμένην άλλωστε είς δλας τάς 

εργασίας του διακεκριμένου Βρεττανοΰ έλληνιστοΰ, μας διαφωτίζει επί πλείστων 

δσων ζητημάτων σχετιζομένων μέ μίαν άπο τάς πλέον ενδιαφέρουσας πτυχάς του 

ελληνικού κόσμου καί συμβάλλει άποφασιστικώς εις τήν ίχνηλάτησιν της ιστο

ρίας ενός υπέροχου ιδεώδους, του οποίου τόσον πολύ έχει ανάγκην ή σημερινή 

άνθρωπότης. 
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Ή «Ποιητική» του 'Αριστοτέλους άπετέλεσεν άπο αιώνων τήν λυδίαν λί-

θον δια της οποίας έδοκιμάσθη κατά καιρούς ή κριτική ικανότης φιλολόγων καί 

αισθητικών. Παρ' δλας δμως τάς ατελεύτητους συζητήσεις, τάς οποίας έχει 

προκαλέσει το πολύκροτον αυτό δοκίμιον αισθητικής, εξακολουθεί νά παραμένη 

βίβλος έπτασφράγιστος. Προβλήματα εκδοτικά, ερμηνευτικά καί αισθητικά, υψί

στης σημασίας δια τον φιλόλογον, τον κριτικον καί τον ιστορικόν της τέχνης, 

Ατινα εγείρει ή «Ποιητική», παρουσιάζονται τόσον απρόσιτα δσον, ώς ελέχθη 

χαρακτηριστικώς, καί ό τετραγωνισμός του κύκλου ! Πράγματι, τι νά εννοούν 

άραγε εκείνοι οι αινιγματικοί δροι της «Ποιητικής» μίμησις, αμαρτία, κάθαρσις, 

πάθημα, φόβος, έλεος, φιλάνθρωπον, μύθος, ήθος κ.ά.δ. ; Το διασωθέν κείμενον 

είναι εκείνο, δπερ έξήλθεν άπο των χειρών του Σταγιρίτου ; Αί έπιχειρηθεϊσαι 

συμπληρώσεις καί αποκαταστάσεις κατά πόσον προσεγγίζουν τήν γνησιότητα ; 

Το άπολεσθέν δεύτερον βιβλίον τί διελάμβανε καί κατά πόσον έσχετίζετο μέ το 

πρώτον ; 
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Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ή ακάματος έργατικότης των μελετητών της 

«Ποιητικής» προσεκόμισε πολλά χρήσιμα στοιχεία, τα οποία μας βοηθούν να 

προσεγγίσωμεν τά προβλήματα της καί να συνεχίσωμεν εύχερέστερον τήν ερευ-

ναν. Κατά τήν τελευταίαν μόνον είκοσαετίαν εΖδον το φως της δημοσιότητος εξαί

ρετοι έργασίαι περί τήν «Ποιητικήν», at τίνες διαφωτίζουν πολλάς σκοτεινάς πτυ-

χάς καΐ διευκολύνουν πολύ εις τήν προσπέλασίν της ακόμη καί εκ μέρους των 

μη ειδικών αρκεί ν9 άναφέρωμεν μόνον το έμπεριστατωμένον Ιργον του κ. 

M. D. de Montmollin 1 , το ογκώδες βιβλίον του κ. G. F. Else 2, τήν εξαίρετον 

έργασίαν του κ. G. Μ. Α. Grube 3, τήν άξιόλογον συμβολήν του κ. Η. House 4 

καί τήν καινοτόμον πραγματείαν του κ. J. Jones 5 . Εις τον κατάλογον αυτόν 

εντάσσεται καί το βνομα του κ. D. W. Lucas μετά τήν έμφάνισιν της εν έπικε-

φαλίδι επί της «Ποιητικής» εργασίας του. 

Εις τήν σύντομον είσαγωγήν (σελ. IX—XXV) του βιβλίου του ό κ. D. W. 

Lucas αναφέρεται αρχικώς εις τήν φύσιν τών αριστοτελικών έ'ργων γενικώς καί 

είτα εισέρχεται εις τάς φιλολογικάς εργασίας αύτου, καί είδικώτερον είς τήν 

περί «Ποιητικής» πραγματείαν του. Ή οπαρξις καί δευτέρου βιβλίου ταύτης, 

απολεσθέντος ήδη, δέν δύναται ν' άμφισβητηθή πλέον σοβαρώς δεδομένου δτι 

περί αύτου κάμνει νύξιν δχι μόνον ό ίδιος ò 'Αριστοτέλης (Ποιητ. 1449b 21 καί 

Πολιτ. 1341b 38), άλλα το έπιβεβαιοΐ ωσαύτως καί ή Subscriptio 6 του Moer-

beke, μεταφραστοΰ της Ποιητικής εις τήν Λατινικήν (1278 μ. Χ.), καί τέλος 

το σχόλιον του Ευστρατίου (1100 μ. Χ.) επί τίνος χωρίου τών «Ηθικών» 

(1141a 14), εις το όποιον ούτος μνημονεύει τήν εν τή «Ποιητική» άναφοράν 

(1548b 30) του'Αριστοτέλους εις τον «Μαργίτην», ως άπαντώσαν «εν τω πρώτω 

περί ποιητικής». 'Ακολούθως ό κ. D. W. Lucas ανατρέχει εις τους προδρόμους 

του 'Αριστοτέλους, δσον άφορςί εις αισθητικά καί κριτικά ζητήματα, καί στά

ματα ιδιαιτέρως είς τον Πλάτωνα, δστις εις τήν «Πολιτείαν» του (595a—601b) 

αποπειράται έκείνην τήν περιώνυμον επίθεσίν του κατά της ποιήσεως καί τής 

τέχνης γενικώτερον. Τήν είσαγωγήν κλείει ό συγγραφεύς μέ μίαν βραχεΐαν άλλ* 

αρκούντως ένημερωμένην άναδρομήν είς τήν ίστορίαν τής παραδόσεως του κειμένου. 

Μετά τήν παράθεσιν του κειμένου τής «Ποιητικής» (σελ. 3—49) κατά τήν 

Όξφορδιανήν έκδοσιν του R. Kassel έπονται τά σχόλια του κ. D. W. Lucas, τά 

όποια καταλαμβάνουν το μεγαλύτερον μέρος του βιβλίου (σελ. 53—257). Έδώ 

ακριβώς αντιλαμβάνεται κανείς τήν έπίμοχθον έργασίαν του φιλολόγου. Τά χω

ρία του δοκιμίου άλλοτε λέξιν προς λέξιν καί συχνότερον φράσιν προς φράσιν 

1) La Poétique d'Aristote, Neuchâtel, 1951. 
2) A. *s Poetics : the Argument, Harvard, 1957. 
3) Aristotle on Poetry and Style, N. York, 1958. 
4) Aristotle's Poetics, London, 1962. 
5) On Aristotle and Greek Tragedy, London 1962. 
6) «Primus Aristoteles de arte poetica liber explicit». Arist. Lat., XXXTÎI 

(Bruges / Paris 1953). 
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υφίστανται πραγματικήν «διήθησιν». Ή κριτική ευφυία του σχολιαστοΰ συνδυα

σμένη μέ άρτίαν φιλολογικήν κατάρτισιν και αίσθητικήν έμπειρίαν αναλύει και 

ερμηνεύει τον πυκνον άριστοτελικον λόγον μέ έκπλήσσουσαν δεξιότητα, ένω πα

ραλλήλως ανατρέχει άδιαλβίπτως εις τάς επί του εκάστοτε ζητήματος προγενε

στέρας απόψεις. 

Έ π Ι τη εύκαιρί<χ δέν θα ήτο άσκοπον να σημειώσωμεν ενταύθα μερικά 

σφάλματα οφειλόμενα προφανώς εις τυπογραφικήν «βλεώίαν, τα όποια καλόν θά 

ήτο να άπεφεύγοντο εις μίαν μελλοντικήν έπανέκδοοιν του βιβλίου. 
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φασίν και δοκεΐ. 

Έ ξ άλλου κατά τήν άνάγνωσιν των σχολίων υπέπεσαν εις τήν προσοχήν 

μας αϊ κάτωθι δύο αντιφάσεις : 

Ώ ς γνωστόν εις το χωρίον 1454a 37—1454b 2 ή προτίμησις υπό των εκ

δοτών της γραφής «μύθου» ή «ήθους» εγείρει ανάλογους διαφωνίας' ό σχολια

στής ενταύθα εν τη προσπάθεια: του να υποστήριξη τήν πρώτην τοιαύτην, παρα

σύρεται εις μίαν άντιφατικήν παρατήρησιν σχετιζομένην μέ το τέλος της «Μή

δειας». Πράγματι ή μή ικανοποιητική «λύσις» της τραγωδίας ταύτης οφείλεται 

"μάλλον εις το γεγονός δτι ή ήρωίς ήτο θυγάτηρ του 'Ηλίου και επομένως ούδε-

μίαν σχέσιν ίγει ή τοιαύτη λύσις προς το «ήθος» της Μήδειας. 

Επίσης αϊ εις το 1453b 39 διατυπούμεναι παρατηρήσεις, δσον άφορα εις 

τήν πολυσυζητημένην λέξιν «το φιλάνθρωπον», δέν κατορθώνουν να διαλευκάνουν 

τήν Ιννοιαν και το σπουδαιότερον έρχονται εις άντίφασιν προς τα έπί του 1454a 2 

χωρίου παρατηρούμενα. 

Εις ευάριθμα σημεία ό συγγραφεύς θα διεφωτίζετο πληρέστερον, εάν ήδύ-
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νατο να κάμη χρήσιν της μνημειώδους εργασίας του Μενάρδου *, τήν οποίαν μο

λονότι περιλαμβάνει εις τήν σύντομον βιβλιογραφίαν του (σελ. XXVI), δέν φαί

νεται να εχρησιμοποίησεν άλλα και ετεραι έργασίαι Ελλήνων 2 φιλολόγων θα 

του ήσαν εν προκειμένω λίαν επωφελείς. 

Εις το τέλος του βιβλίου ακολουθούν τέσσαρα παραρτήματα (σελ. 258—307), 

είς τα όποια επιχειρείται ευρύτερα διαπραγμάτευσις κατά κόρον ήδη συζητηθέν-

των 6ρων της «Ποιητικής», ως : α) της μιμήσεως, β) έλέου, φόβου και καθάρ-

σεως, γ) απλής και πεπλεγμένης τραγωδίας, καί Β) της αμαρτίας. Είς το έν 

λόγω έπίμετρον του βιβλίου δέν διευκρινίζονται μόνον, δσον είναι δυνατόν, οι 

προμνημονευθέντες δροι, άλλα καί προσκομίζονται νέαι ένδιαφέρουσαι απόψεις, 

ιδίως ώς προς τήν έφαρμογήν τών δρων αυτών είς τάς διασωθείσας έλληνικάς 

τραγωδίας. 

'Αναμφιβόλως αί απόψεις του κ. D. W. Lucas, δσον καί αν είναι αντικει

μενικώς τεκμηριωμέναι, εγείρουν είς πολλά σημεία διαφωνίας. Άναφορικώς λ.χ. 

προς τα περί καθάρσεως είς το τρίτον παράρτημα διαλαμβανόμενα αντιλαμβάνε

ται κανείς ευκόλως δτι μέ τήν σειράν του καί ό συγγραφεύς δέν κατώρθωσε ν' 

άποδεσμευθή άπο τήν τυραννικήν έπίδρασιν, τήν οποίαν ασκεί είς τους ευρω

παίους φιλολόγους καί αισθητικούς ή θεωρία τών Weil καί Bernays περί της ταυ-

τίσεως της αριστοτελικής καθάρσεως μετά της ιατρικής τοιαύτης. Χωρίς βε

βαίως να θέλη κανείς νά παράβλεψη τάς αξιόλογους απόψεις τών Weil καί Bernaye 

καί τών μετέπειτα οπαδών των, είναι πολύ δύσκολον είς τον άντικειμενικον με-

λετητήν ν' άρνηθή είς τας αρχαίας «διδασκαλίας» εν άπώτερον ήθικοπαιδευτι-

κον «τέλος» 8 . 

Περαίνοντες το σύντομον τοΰτο βιβλιοκριτικών σημείωμα έπιθυμουμεν καί 

πάλιν να ύπογραμμίσωμεν τήν σπουδαιότητα της εργασίας του κ. D. W. Lucas, 

ήτις δια τήν έμβρίθειαν καί μεθοδικότητα της αποτελεί άξιόλογον βοήθημα δια 

τήν προσέγγισιν ενός τών πλέον δυσπρόσιτων έργων του Σταγιρίτου. 
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