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HANS STROHM, G r i e c h i s c h e T r a g ö d i e 8. Fortsetzung, For
schungsbericht έν Anzeiger für die Altertumswissenschaft 
XXII (1969) 3/4. 

Tò ëyxptTOV περιοδικον της Αυστριακής 'Ανθρωπιστικής Εταιρείας Anzei-

geu für die Altertumswissenschaft άπο της ιδρύσεως του περιλαμβάνει είς τά 

περιεχόμενα του και δελτία ενημερώσεως επί τής συντελούμενης επιστημονικής 

έρεόνης είς το πεδίον τής κλασσικής φιλολογίας καΐ αρχαιογνωσίας. Έ ν τών δελ

τίων του εΤναι και το άφιερωμένον είς την Έλληνικήν Τραγωδίαν. Του δελτίου 

τούτου έχουν έκδοθή ήδη άπο του 1948 έως του 1968 επτά συνέχειαι, ή παρούσα 

δέ ογδόη συνέχεια έχει συνταχθή υπό του Καθηγητού του Πανεπιστημίου τής 

Έρλάγγης Hans Strohm. 

Είς την υπό παρουσίασιν έρευναν ό συντάκτης αυτής αναλύει πάντα τα από 

τοΰ 1968 καΐ έξης περιελθόντα είς γνώσιν του δημοσιεύματα, εμφανισθέντα είς 

βιβλία, είς περιοδικά, είς δημοσιευθείσας διαλέξεις κλπ. Τα ούτω παρουσιαζό

μενα και κριτικώς άναλυόμενα δημοσιεύματα, αναφερόμενα πάντα είς τους "Ελ

ληνας τραγικούς και τα έργα των, ανέρχονται είς πολλάς δεκάδας, ανήκουν δ* 

κυρίως είς τα δημοσιευθέντα είς μίαν τών κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών, γέρμα-

νικήν, γαλλικήν, άγγλικήν ή ίταλικήν. 

Ή έρευνα αρχίζει μέ τήν παρουσίασιν τοΰ έργου τοΰ έξοχου Έλληνιστοΰ 

τής Αυστρίας Albin Lesky υπό τίτλον «Το μήνυμα τής αρχαίας Ελληνικής Τρα

γωδίας», δπερ έχει έκδοθή και ελληνιστί υπό τής έν 'Αθήναις Ελληνικής 'Αν

θρωπιστικής Εταιρείας, σειρά Α' αριθ. 41, και έν τω όποίω εξαίρεται ή σημα

σία τής έρεύνης τών αρχαίων τραγικών δια τήν κατανόησιν τοΰ άνθρωπου καί 

τοΰ κόσμου, Εδί<£ δια τής ανανεώσεως τοΰ μύθου επί νέων ερωτημάτων σχετιζο

μένων προς τήν δπαρξιν και τήν πορείαν τοΰ άνθρωπου. 'Ακολούθως εξετάζονται 

τα δημοσιεύματα κατά σειράν αναλόγως τοΰ κυριαρχοΰντος χαρακτήρος τής έρεύ

νης ώς εξής : Τα άπο ανθρωπολογικής—λαογραφικής πλευράς έρευνώντα τα έργα 

τών τραγικών. "Εργα έρευνώντα τα θέματα τής σκηνής, τών υποκριτών καί τών 

διονυσιακών τεχνιτών. "Αλλα άπο απόψεως ιστορίας τής λογοτεχνίας εξετάζοντα 

το γενικόν περιεχόμενον τής τραγωδίας καί τάς έν αυτή διατυπουμένας απόψεις 

έν έργοις καί τών τριών τραγικών. "Εργα αναφερόμενα είς λεπτομέρειας φιλολο

γικής έρεύνης, λ.χ. είς λεκτικά σχήματα. Είς τήν σύναψιν τών ιδεών προς τήν 

έσωτερικήν μορφήν τοΰ δράματος, κυρίως έν τή ίκεσίίχ. ώς δραματική μορφή. Είς 

τάς παλαιάς εκτιμήσεις τών είς τα δράματα άξιων λ.χ. συνεργατικαί άξίαι, σω

φροσύνη, αυτογνωσία, αύτοσυγκράτησις καί το πολύπλοκον καί πολύπτυχον τών 

εννοιών τούτων, ώς μάκαρ -ευδαίμων, βλβιος—ευτυχής ή αμαρτία—άτη—ύβρις—δίκη. 

Ιδιαιτέρως αναλύεται είς τήν ομάδα ταύτην τών βιβλίων το βιβλίον τοΰ J. Μ. 

Bremer 'Αμαρτία, Τραγική πλάνη είς τήν Ποιητικήν τοΰ 'Αριστοτέλους καί τήν 

Έλληνικήν τραγωδίαν, βιβλίον εις ίδιαιτέραν έκτασιν κρινόμενον, ώς χρήσιμον 

δια τήν συζήτησιν τών κεντρικών προβλημάτων τοΰ δράματος. Μέ τήν ατην 



~ » 4 7 -

—άμαρτίαν καΐ τάς συγγενείς εννοίας, βλάβη, άπατη, μοίρα, έρινύς, ασχολείται 

και το κρινόμενον βιβλίον του R. D. Dawe. 

Εξετάζονται περαιτέρω δημοσιεύματα αναφερόμενα είς την σκηνήν και τά 

$σματα, είς τάς Ιδιοτυπίας της ελληνικής ρυθμικής και τα λυρικά τμήματα του 

δράματος. Επίσης τα αναφερόμενα είς τήν άντίληψιν του χρόνου έν τη ελλ. τρα

γωδία, Ιδιαιτέρως είς έκαστον των μεγάλων τραγικών (J. de Romilly). 

Έ ν συνεχεία εξετάζονται τα έργα τα αναφερόμενα ειδικώς είς τον Αίσχύ-

λον, του οποίου αϊ μεταφράσεις είς τήν γερμανικήν έπραγματοποιήθησαν βραδύ-

τερον τών άλλων. Παρουσιάζονται κριτικώς αϊ τελευταίως γενόμεναι μεταφρά

σεις ή αναθεωρήσεις καί συμπληρώσεις παλαιοτέρων μεταφράσεων καΐ αϊ είς αύ-

τάς είσαγωγαί τών έκδοτων. 'Ιδιαιτέρως ό συντάκτης της αναλύσεως παρουσιά

ζει τήν ένδιαφέρουσαν συζήτησιν σημαινόντων Ελληνιστών διά τήν έν τοις μύθοις 

τών δραμάτων διπλήν αίτιολόγησιν τών συμβαμάτων, θείαν καί άνθρωπίνην. Έκ 

τών διατυπωθεισΓ7>ν κατά τήν συζήτησιν γνωμών προάγεται είς βάθος ή γνώσις 

ώρισμένων βασικών κειμένων του Αισχύλου ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος καί άπο 

απόψεως ιστορίας του πνεύματος. Ούτω είς τα διάφορα επί του αντικειμένου 

τούτου δημοσιεύματα εκτίθενται γνώμαι : δια τήν ανάγκην καί τήν αναγκαιό

τητα, δια τήν έλευθερίαν της βουλήσεως καί τήν δυνατότητα της εκλογής, δια 

τήν οβριν, τήν εύθύνην του άνθρωπου διά τάς πράξεις του καί τον ηθικόν κώ

δικα, διά τήν διαδρομήν του χρόνου είς τάς θεατρικάς εκφράσεις του Αισχύλου κλπ. 

Έτεραι έκ τών κρινόμενων μελετών αναφέρονται είς τα εις Σικελίαν ταξί

δια του Αισχύλου καί τάς σχετικάς επιδράσεις επί της διανοήσεως αύτου, εφ' ών 

ένδιαφέρουσαι αντιρρήσεις του συντάκτου της αναλύσεως. Επίσης παρουσιάζον

ται μελέται άναφερόμεναι ·ίς τά καθ' έκαστον δράματα του Αισχύλου. Ιδιαιτέ

ρως ενδιαφέρουσα κρίνεται ή μελέτη του Α. P. Garvie επί τών Ίκετίδων, επί 

αποριών καί ερωτημάτων προκληθέντων μετά τήν δημοσίευσιν του POxy. 20 

άρ. 2256 Ά π . 3, εκτενώς άναλυομένη. Πλείστα άλλα έργα αναφέρονται είς 

πολυποίκιλα θέματα διαφόρων τραγωδιών του Αισχύλου, επί της εννοίας μυθι

κών παραδειγμάτων, επί γλωσσικών εκφράσεων, επί αποκαταστάσεως χωρίων, 

επί της τραγικής ειρωνείας, έπί της εννοίας του «τριγέρων», εφ' ής αναπτύσ

σονται πνευματώδεις συλλογισμοί, έπί διαφόρων προτάσεων αμφιλεγόμενης ση

μασίας, καί έπί της επιδράσεως της τραγφδίας είς τους νεωτέρους. 

"Ο συντάκτης της αναλύσεως κ. Strohra λίαν επιμελώς καί συστηματικώς 

προβαίνει είς τήν άνάλυσιν τών παpoυcιαζoμέvωv δημοσιευμάτων, εξαίρων 

τάς νέας αντιλήψεις |καί τάς έποικοδομητικάς απόψεις καί ιδέας έπί τών ανα

ρίθμητων θεμάτων της ελληνικής τραγωδίας, έπισημαίνων δέ καί τά συναντώ-

μενα ασθενή σημεία τών μελετών. Οδτω ή κατά τά τελευταία έτη ερευνητική 

δραστηριότης έπί της ελληνικής τραγφδίας παρουσιάζεται αναλυτικώς καί κριτι-

κώς ενώπιον τών φιλολόγων καί τους ενημερώνει είς τάς νέας σκέψεις, απόψεις 

καί ιδέας έπί τών παλαιών ερωτημάτων. 
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