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μονεύονται at περί γλώσσης γνώμαι των αειμνήστων επιφανών καθηγητών Γεωρ. 
Χατζιδάκη καΐ Νικολ. Πολίτου. 

Το έργον τοΰτο, άφιερωμένον εις την μνήμην τών μεγάλων φιλολόγων Πέτρ. 
Παπαγεωργίου και Σπυρ. Μωραΐτου, Χαρ. Χαριτωνίδου και Κωνστ. Γεωργούλη, 
είναι χρησιμώτατον οχι μόνον εις τους φιλολόγους άλλα και εις πάντα λόγιον. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Μ1ΝΩΟΣ Μ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ, Το νόημα της 'Αττικής Τραγωδίας και ή σκη
νική άναβίωσις αυτής, σελ. 34, 'Αθήναι 1972. 

Ή εν έπικεφαλίδι εργασία του καθηγητού κ. Μίνωος Κοκολάκη αποτελεί 
εύρυτέραν πως διαπραγμάτευσιν διαλέξεως δοθείσης υπ' αύτοϋ έν Pierce College 
την 13ην Μαρτίου 1971 υπό τον τίτλον The Message of Greek Tragedy to the 
Modern World, έν τω πλαισίω τών εργασιών της Third Inter - School Confe
rence. Ή μελέτη αυτή μικρά εις εκτασιν άλλα μεστή εις ούσίαν και άρτία εις 
φιλολογικήν τεκμηρίωσιν αποτελεί μίαν πολύτιμον συμβολήν εις το μέγα πρό
βλημα κατανοήσεως του μηνύματος της 'Αττικής τραγωδίας, ώς και της σκη
νικής άναβιώσεως αυτής είς τον σύγχρονον κόσμον. Ώ ς προς το τελευταϊον ιδία 
σημεΐον το άφορων είς τάς εκάστοτε προσπάθειας «εκσυγχρονισμού» τών αρχαίων 
ελληνικών τραγωδιών κατά την γλωσσικήν μορφήν ή σκηνικήν των παρουσία-
σιν, αί απόψεις του συγγραφέως πρέπει να τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής, καθο 
προερχόμεναι άπο φιλόλογον δχι μόνον εγνωσμένου κατά πάντα κύρους, άλλα και 
είδικώτερον επισταμένως διατρίψαντα περί τα ζητήματα του αρχαίου ελληνικού 
θεάτρου και δράματος ι. 

Εις τήν αρχήν τής μελέτης του ό συγγραφεύς προσπαθεί να έξηγήση το μυ
στικόν της μακράς επιβιώσεως του άττικοΰ δράματος, ώς καί τής επικαιρότητος 
αύτοΰ. 'Ενταύθα καλώς τονίζεται δτι ή ορθή τοποΟέτησις έναντι τής αρχαίας 
ελληνικής κληρονομιάς, και κατ' άκολουθίαν ή κατανόησις του μηνύματος αυτής 
δέν προϋποθέτει απλώς μίαν «άποσπασματικήν άνασυγκρότησιν του αρχαίου πλαι
σίου» (σελ. 6), άλλα βαθεΐαν καί ενδελεχή μελέτην «τής σχέσεως τών ανθρώ
πων προς εκείνο καί τών τρόπων, καθ* ους έκαστος ύπευθύνως άντεπεξήλθεν είς 
τάς έξωτερικάς περιστάσεις» (σελ. 6). Έ ν συνεχεία ό συγγραφεύς ανατρέχει εις 
τάς διασωθείσας αρχαίας έλληνικάς τραγωδίας καί αποπειράται να εντόπιση τήν 
ρίζαν τής τραγικότητος τοϋ κυρίου ήρωος εκάστης, ήτις αποτελεί εύνοήτως καί 
τον πυρήνα τής τραγωδίας του άνθρωπου τής αντιστοίχου περιπτώσεως. Εις τήν 
Άντιγόνην π. χ. βλέπομεν δτι το τραγικον στοιχεΐον του άνθρωπου απορρέει εκ 
τής μειονεξίας του, εις τον Αϊαντα εντοπίζεται είς τον αγώνα του προς τον 
μυστηριώδη κόσμον πού τον περιβάλλει, κ.ο.κ. 

Μετά τήν άναδρομήν είς τάς αρχαίας έλληνικάς τραγωδίας, ό συγγραφεύς 
ανατρέχει είς τον "Ομηρον, δια να αναζήτηση τα σπέρματα τής τοιαύτης τραγι
κότητος. Ώ ς γνωστόν ό "Ομηρος υπήρξε κατά τον Πλάτωνα δ ι δ ά σ κ α λ ο ς καί 
ή γ ε μ ώ ν τών Ελλήνων τραγωδιογράφων (Πβ. Πολιτ. Χ. 595. Ib. 598 D), δπερ 
άνεγνώριζε καί αυτός ούτος ό Αισχύλος, δστις έκάλει τάς τραγωδίας του «τεμάχη 

1) Πβ. τάς αξιόλογους εργασίας αύτοΰ : Pantómimm and the Treatise Περί δρχή-
σεως, Athens 1959. The Dramatic Simile of Life, Athens I960. Lucian and the Tragic 
Performances in his Time, Athens 1961. 'Υποβολιμαίος του Μενάνδρου, 'Αθήναι 1962 κ. ά. 
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τών Όμηρου μεγάλων δείπνων» (Άθην. VIII 347 Ε). Ώ ς ο συγγραφεύς εν 
προκειμένω επισημαίνει, οί πρωταγωνι,σταί ί$ία της Ίλιάδος αποτελούν αληθή 
τραγικά πρόσωπα, ισάξια εκείνων των αττικών τραγωδιών. 

Ό σ;γγρχφεύς συμπεραίνει (σελ. 32) Οτι το νόημα της τραγωδίας εντοπίζε
ται «εις τον έναγώνιον προβληματισμον του τραγικού προσώπου ενώπιον αμήχα
νων περιστάσεων και εις τάς παρομαρτούσας συνεπείας, τάς οποίας κυρίως επά
γεται ή μονομέρεια της ελευθέρας εκλογής του». Έ ν τέλει δέ, άφοΰ μνημονευ
θούν μερικά συμβατικά γνωρίσματα τής αρχαίας τραγωδίας και επισημανθούν 
οί ισχυροί δεσμοί τών δραματικών έργων μετά του σχετικού χρονικού και τοπι
κού πλαισίου εντός του οποίου έγεννήθησαν και έδιδάχθησαν, έπισύρεται ή προ
σοχή δλων εκείνων τών αύτοκαλουμένων «εκσυγχρονιστών» του 'Αττικού θεάτρου 
έπί ώρισμένων καίριων σημείων, τα όποια εάν αλλοιωθούν ή παραβιασθούν, θά 
επιφέρουν νόθευσιν τών !ργων και διάσπασιν τής οργανικής των ένότητος. 

'Η διαπίστωσις αΰτη του κ. Κοκολάκη είναι σήμερον ιδιαιτέρως αξιοσημείω
τος. Διότι ή μανία να «μεταπλάθουν» τον άρχαΐον λόγον (υπό το κράτος ιδία 
τής εντυπώσεως δτι 'ή τραγωδία απέθανε', πρ. G. Steiner, καΐ δτι δήθεν ή σημε
ρινή ψυχή δεν δύναται να εύρη ούτε καν 'τον άντίλαλόν της' εντός αυτής) και να 
«εκσυγχρονίζουν» σκηνικώς τάς άττικάς τραγωδίας, Ιχει κυριεύσει καΐ εξέχοντας 
ακόμη καλλιτέχνας του καιρού μας ( Πβ. τάς απόπειρας τών Ε. Pound καΐ W. Yeats, 
ό πρώτος να έξαμερικανίση καΐ ό δεύτερος να έξιρλανδίση τον Σοφοκλέα, καθώς 
και την μεταφραστικήν προσπάθειαν του Ρ. Claudel, δστις απέδωσε τον Αίσχύ-
λον κατά το ίδικόν του πομπώδες καί μεγαλόστομον ΰφος). Έ ξ άλλου αί δήθεν 
«έκσυγχρονισμέναι» παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών ύπο διαφόρων «πρωτο-
ποριακών»(συγκροτημάτων δέν έπέτυχον τίποτε άλλο, παρά να παραμορφώσουν τον 
άρχαΐον λόγον καί να εκριζώσουν τους ήρωας τών έργων άπο τα ιστορικά των 
πλαίσια. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία οτι ό καλύτερος τρόπος δια να ύποβοηθήσωμεν τον 
θεατήν να συλλαβή το άπαράβλητον κάλλος ή θ ο υ ς τών ελληνικών τραγωδιών 
δέν είναι αυτός ό όποιος καταβιβάζει τα έργα μέχρι τών καθημερινών μας ιδεο
λογικών καί ψυχολογικών μικροτήτων, άλλα εκείνος δστις χ ε ι ρ α γ ω γ ε ί τον 
θεατήν ν' άνέλθη ό 'ίδιος μέχρι του έκπάγλου ύψους αυτών τούτων τών καλλι
τεχνικών δημιουργημάτων. 

ΓΕΡ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

* 
* * 

ΤΡΙΑΝΤ. ΔΕΛΗ, Τέχνη Γραμματική - "Υλη καί Μεθοδική διδασκαλία 
τής 'Αρχ. Ελληνικής Γραμματικής, 'Αθήναι 1972. 

'Εάν κανείς ρίψη εν βλέμμα έπί τών ε'ις άλλας σελίδας του παρόντος τεύχους 
γινομένων αναλύσεων προσφάτως εκδοθέντων βιβλίων καί εις τήν έν γένει έκδο-
τικήν κίνησιν τών τελευταίων ολίγων ετών, θα κατάληξη εις τήν διαπίστωσιν 6τι 
διανύομεν μίαν περίοδον άναζωογονήσεως τών γραμματικών, καί γλωσσικών 
γενικώτερον, σπουδών καί τής έρεύνης τών αντιστοίχων θεμάτων. Θα έλεγε κανείς 
οτι ευρισκόμεθα εμπρός εις εν φαινόμενον επιστροφής είς τάς ρίζας. 'Αφοΰ δη
λαδή πολύ έταλαιπωρήθημεν έπί μακρόν με διακηρύξεις δτι δέν χρειάζεται να 


