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σύντομον καΐ με ρητορικον τρόπον. Αϊ επιδράσεις επί μεταγενεστέρους συγγρά
φεις είναι ύποθετικαί, και μόνον δια τον Φίλωνα, Πλούταρχον, Όράτιον και Σε-
νέκαν. ΑΊ ίδέαι του ως κυνικαί δεν άφίνουν περιθώρια άνακαλύψεως ιδίων ιχνών. 
Και ή έπίδρασις του ύφους του με τους πρωτοτύπους συνδυασμούς είναι δυσδιά-
γνωστος. Τά έργα του άνεγινώσκοντο και έμνημονεύοντο δχι δια τάς τυχόν βα-
θείας εννοίας, αλλά δια τα εύαπομνημόνευτα αποφθέγματα καΐ ανέκδοτα με τάς 
κτυπητάς εκφράσεις και τάς παρομοιώσεις. Ά π ο του 200 μ. Χ. καί έξης δέν φαί
νεται να γίνεται γνωστός εξ αναγνώσεως των έ'ργων του, άλλα εκ των 'Ανθολο
γιών καί συλλογών αποφθεγμάτων. 

Εις το έκτεταμένον τμήμα τών Σχολίων (σελ. 133—298) διευκρινίζει ό σ. γλωσ-
σικώς καί πραγματολογικώς δλα τά στοιχεία τών κειμένων τών σελ. 101—132, 
δσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον δια την κατανόησιν της άληθοΰς εννοίας των. Το άξιο-
σημείωτον είναι δτι εις έκαστον λήμμα ό σ. ανατρέχει κατά σύστημα εις πάσας 
τάς αρχαίας πηγάς, εις τους νεωτέρους έρευνητάς καί πολλάκις καί εις κριτικά ση
μειώματα επί τών δημοσιευμάτων τών νεωτέρων ερευνητών. *Η διερεύνησις είναι 
πράγματι εξαντλητική καί πλήρης, χωρίς να μείνη άνευ έπισχοπήσεως κάθε δυνατή 
εκδοχή. Ό σ. ημπορεί νά καυχηθή δτι «άμάρτυρον ουδέν άείδει». Το βιβλίον 
περιλαμβάνει είς τάς σελ. XI—XII έκτεταμένην βιβλιογραφίαν μέ κατάλογον τών 
συλλογών τών 'Αποσπασμάτων, άλλων αξιοσημείωτων σχετικών συλλογών καί 
κατάλογον βιβλίων καί άρθρων σχετικών προς τον Βίωνα, είς τάς σελ. 299—300 
πίνακα αντιστοιχίας της αριθμήσεως τών 'Αποσπασμάτων της συλλογής Mullach 
καί της συλλογής Kindstrand, είς τάς σελ. 301—305 πίνακας τών πηγών καί ε'ις 
τάς σελ. 306—310 πίνακα λέξεων άπαντωσών είς τήν Είσαγωγήν καί τά Σχόλια. 
Σημειωτέον οτι ενώ τά Άποσπ. της συλλογής Mullach ανέρχονται είς 52, τής 
Συλλογής Kindstrand ανέρχονται είς 81. 'Απέκτησα τήν έντύπωσιν δτι ό συγγρα
φεύς είργάσθη μέ έπιμέλειαν καί σύστημα νά μας παρουσίαση τάς μαρτυρίας καί 
τά 'Αποσπάσματα μαζί μέ τήν βιογραφίαν, νά τά διερεύνηση καί νά τά διαφώ
τιση μέ σύγκρισιν δλων τών αντιλήψεων, παλαιοτέρων καί νεωτέρων καί μέ κρί
σιν θεμελιωμένην καί ασφαλή νά μας δώση εύτόχους έκδοχάς καί ερμηνείας, είς 
τρόπον ώστε νά δοθή σαφής ή είκών του Βίωνος ως άτομου καί ως φιλοσόφου, 
τής δράσεως, τών έ'ργων του καί τής επιδράσεως του είς τους συγχρόνους του 
καί τους νεωτέρους. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
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R. D. DAWE, S o p h o c l e s T r a g o e d i a e . Bibliotheca scriptorutn Graecorum 

et Romanorum Teubneriana, Leipzig 1975. Tom. I : Aiax, Electra, 

Oedipus Rex. 

Είς το Cambridge το 1923 έτελείωνε τήν εκδοσιν τών τραγωδιών του Σοφο
κλέους ό Α. C. Pearson διά τήν σειράν τής 'Οξφόρδης. Είς το 'ίδιον μέρος, ήμι-
συν ακριβώς αίώνα δστερα, έτελείωνε τήν έ'κδοσιν του πρώτου τόμου τών τραγω
διών του Σοφοκλέους ό R. D. Dawe διά τήν σειράν τής βιβλιοθήκης Teubner. 
"Ετσι ή μοίρα ηθέλησε νά ένωση δύο κλασσικάς εκδόσεις μέ τον ίδιον τόπον, άλλα 
άπα διαφορετικών Έλληνιστήν. 

Είς τον τόμον αυτόν ό Dawe έξέδωκε τήν όνομαζομένην «Βυζαντινήν» τριάδα 
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τοΰ Σοφοκλέους, δηλαδή τον ΑΙ'αντα, τήν Ήλέκτραν καί τον Οιδίποδα Τύραννον. 
Ή έκδοσις είναι βασισμένη ε'ις τάς γνωστάς καί αξιόλογους εργασίας του Dawe 
επάνω εις το Σοφόκλειον κείμενον. Ό Dawe συνεβουλεύθη επίσης δσας μετά το 
1923 εργασίας εγράφησαν γύρω άπο το κείμενον καί τά χειρόγραφα του Σοφο
κλέους, ιδιαίτερα δέ τήν πάντοτε χρήσιμον έργασίαν του ιδίου Studies in the Text 
of Sophocles, Leiden 1973, τήν έμπεριστατωμένην ερευναν του Α. Turyn, Stu
dies in the Manuscript Tradition of the Tragedies of Sophocles, Urbana 1952 
καί τήν άξιόλογον διατριβήν του Γ. Χριστοδούλου, The Ancient Scholia on So
phocles' Ajax, Diss. Cambridge 1 9 7 3 l . 

Τα αποσπάσματα εις τους παπύρους έμελετήθησαν μάλλον επιπόλαια, άφου 
χαρακτηρίζονται «ολίγιστα» : fragmenta papyrorum, licet exigua sint, cum his 
codicibus contra reliquos consentiunt. Ή δέουσα δμως έκμετάλλευσις τών παπυ
ρικών αποσπασμάτων δεν φαίνεται νά εχη γίνει. Μια πρόχειρος δλως ματιά εις 
τον κατάλογον 2 του Pack δεικνύει, αν οχι πλουσίαν, ίκανοποιητικήν τουλάχιστον 
έκπροσώπησιν του Σοφοκλέους εις τους παπύρους. "Ετσι διεσώθησαν, αναφορικά 
μέ τάς τραγωδίας πού μας ενδιαφέρουν εδώ : άπο τον ΑΙ'αντα οι στ. 51—61, 
266-276, 291-307 ( = P . Oxy. xvii 2093, 2ου-3ου αϊ. μ. Χ . ) , 694—705, 
753—764 ( = Ρ. Oxy. xiii 1615, 4ου αι. μ. Χ.), άπο τήν Ήλέκτραν οι στ. 16—24 
( = Ρ . Antin. ii 72, 6ου-7ου αϊ. μ. Χ.), 363-364 ( = Ρ . Vat. Gr. 11, προτού 
215 μ. Χ.), 993—1007 ( = Ρ . Oxy. iv 693, 3ου αι. μ. Χ.), άπο τον Οιδίποδα 
Τύραννον οι στ. 102—974 (μέ χάσματα) ( = Ρ . Oxy. xviii 2180, 2ου ai. μ. Χ.), 
179—200 (μέ σχόλια) (P.S. Ι. xi 1192, 2ου αι. μ. Χ.), 375-385, 429—441 
( = Ρ . Oxy. i 22, 4ου-5ου ai. μ. Χ.), 688—697, 708-710, 731-740, 7 5 1 -
753, 775-784, 819—827, 1304-1310, 1351—1358 ^ ( = Ρ . Oxy. xi 1369, 
5ου—6ου αι. μ. Χ.). Τα παπυρικά αυτά αποσπάσματα δέν είναι ευκαταφρόνητα, 
και απορεί κανείς πώς δέν υπελογίσθησαν εις μίαν νέαν έ'κδοσιν του Σοφοκλέους, 
ή οποία φιλοδοξεί μάλιστα ν' αχρήστευση τάς προηγουμένας. Ή περιφρονητική 
αυτή στάσις του Dawe προς τους παπύρους είναι αδικαιολόγητος, σήμερα μάλιστα 
πού γίνεται ευρύτατα λόγος δια τήν συμβολήν τών παπύρων εις τα κείμενα των 
κλασσικών συγγραφέων. Δέν έδιδάχθη άπο αυτόν τον Pearson, πού το 1923 ήδη 
είχε χρησιμοποιήσει τους μέχρι τότε γνωστούς παπύρους εις τήν έ'κδοσιν του ; 
Μάλιστα ό Pearson μέ τον Jebb συμπεριέλαβον τα παπυρικά αποσπάσματα εις 
τους τρεις τόμους The Fragments of Sophocles, Cambridge 1917 καί πρόσφατα 
ό Biehl εις τήν έ'κδοσιν του Όρέστου του Εύριπίδου εις τήν σειράν Teubner) κά
μνει εκτενέστατα λόγον δια τα παπυρικά αποσπάσματα. Βέβαια εδώ έ'χομεν τήν 
είδικήν περίπτωσιν : τήν πλουσίαν έκπροσώπησιν του Εύριπίδου εις τους παπύ
ρους. "Εξ άλλου δμως ημπορεί νά ίδή κατείς τήν ούσιαστικήν συμβολήν τών πα
πύρων εις τάς τραγωδίας του Σοφοκλέους, αν λάβη ύπ5 δψιν τήν έργασίαν του 
R. Carden, The Papyrus Fragments of Sophocles, Walter de Gruyter, Berl in-
New York 1974, δπου επανεκδίδονται δσοι πάπυροι μας έχουν δώσει αποσπάσματα 
άπο τραγωδίας του Σοφοκλέους πού δέν διεσώθησαν άπο τήν Βυζαντινήν παράδο-
σιν. Το βιβλίον αυτό καί ή έ'κδοσις του Dawe δουλεύτηκαν, φαίνεται, παράλληλα 
καί ανεξάρτητα, αλλιώς δέν εξηγείται ή σιωπή του ενός δια τήν έργασίαν του 
άλλου. 

4. Τώρα εις έλληνικήν μετάφρασιν άπδ τον ί'διον μέ τον τίτλον Γα αρχαία οχόλια εις τον 
ΑΧαντα τον Σοφοκλέους, 'Αθήναι 1977. 

2. R. Α. Fack, The Greek and Latin Literaty Texts from Greco- Hainan Egypt, Ann 
Arbor 1965, 2α ε*κδοσις. 
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Ή άποψις του Dawe νά χρησιμοποίηση γράμματα, με τα όποια συμβολίζον
ται οι κώδικες, διαφορετικά ενίοτε άπ' αυτά παύ έχρησιμοποίησε εις την εκδοσιν 
του ό Pearson επιφέρει σύγχυσιν, ρφου μάλιστα με το 'ίδιον γράμμα παριστάνεται 
άλλος κώδιξ εκεί. Δεν βλέπω καμμίαν ώφέλειαν εις την μεταβολήν αυτήν, πού 
έτσι κάμνει τάς δύο εκδόσεις ξένας μεταξύ των. 

Εις την εκδοσιν Dawe λείπει το «Σοφοκλέους γένος και βίος» καθώς επίσης αϊ 
«υποθέσεις» εις τάς τραγωδίας. 'Υπάρχει βέβαια έτσι αυστηρά προσήλωσις εις το 
κείμενον του Σοφοκλέους, άλλα χαλαροϋται ή συνήθεια πού έχει επικρατήσει εις τάς 
εκδόσεις των τραγικών ακόμη καί εις τάς στερεοτύπους εκδόσεις της βιβλιοθήκης 
Teubner (Βλ. την πρόσφατον έ'κδοσιν του Όρέστου άπο τον W. Biehl). 

Πρέπει να σημειωθή πώς ό Dawe περιορίζει κατά πολύ το κριτικον υπόμνημα 
συγκριτικά μ' αυτό του Pearson, καΐ παραλείπει ν' άναφέρη διορθώσεις παλαιοτέ
ρων φιλολόγων, άπ' τάς οποίας πολλάς θα εΰρη κανείς αξιόλογους. 

"Η δομική τακτοποίησις των χορικών παίρνει ενίοτε διάφορον μορφήν, άφοΰ ό 
Dawe αποφεύγει τον χωρισμον τών λέξεων εις μερικάς περιπτώσεις, καί άλΧοΰ 
συμπτύσσει δύο στίχους εις ενα. Αυτό, κοντά είς τα άλλα, έχει καί το αποτέλεσμα 
της διαφορετικής αριθμήσεως τών στίχων. Άλλα συμπτύσσων δύο στίχους είς ενα 
καί άναλύων άλλου ενα στίχον είς δύο επιτυγχάνει να διατηρή τον ίδιον αριθμόν 
στίχων συνολικά με την εκδοσιν του Pearson. Είς μερικάς περιπτώσεις ό Dawe 
παρουσιάζει μετρικον σχήμα πού εγκρίνεται άπο τους ειδικούς είς τήν άρχαίαν 
μετρικήν. Αυτό συμβαίνει π. χ. είς τους στ. 486—487, 502—503 της 'Ηλέκτρας 
και άλλου. Τον 'ίδιον χωρισμον παρουσιάζει καί ό Stinton είς τήν περισπούδαστον 
έργασίαν του επάνω είς τα μέτρα τών λυρικών στίχων της τραγωδίας (σελ. 41) ι . 
Βέβαια είς το θέμα του μέτρου τών χορικών δεν έχει είπωθή ακόμη ή τελευταία 
λέξις ούτε άπο τον Stinton ούτε άπο τήν Dale 2, διότι τα χορικά ήσαν χορωδιακά 
κομμάτια, δπου μεγάλον ρόλον έπαιζε ή μουσική" καί ή μουσική δέν συμβαδίζει 
πάντοτε δέ το ποιητικόν μέτρον ή με τήν εννοιαν της φράσεως. 

Είς τήν εκδοσιν του Dawe παρατηρείται αμέσως μια τάσις προς ισχυρότερα 
σημεία στίξεως άπ' αυτά πού χρησιμοποιεί ό Pearson καί ακόμη ή χρήσις του 
κόμματος γίνεται άπο τον Dawe πιο συχνά. Επίσης ό Dawe χρησιμοποιεί παντού 
το παραγεγραμμένον ιώτα, καί είς το τέλος καί μέσα είς τήν λέξιν. "Ετσι ακολου
θείται ή σύγχρονος συνήθεια εκδόσεως αρχαίων κειμένων, ιδίως παπυρικών, πού 
τείνει νά επικράτηση είς τάς μεταπολεμικάς εκδόσεις της βιβλιοθήκης Teubner 
χωρίς δμως νά εχη κερδίσει πολύ έδαφος. Αυτή ή συνήθεια αναγκάζει τον εκδό-
την νά γράψη αϊορις (Α'ί. 213), αντί αιδρις (δπως σωστά αιξας στο στ. 258), 
χειροδάϊκτα (Αϊ. 219), αντί -δάικτα, κτλ., διάνα μή γίνεται σύγχυσις μέ το παρα
γεγραμμένον ιώτα" ή μήπο^ς οί τύποι μέ τα διαλυτικά εγράφησαν κατά λάθος ; 

Χωρίς άμφιβολίαν ή εκδοσις του Dawe είναι μία θετική πρόοδος είς τήν εκδο
σιν τών τραγωδιών του Σοφοκλέους, δεν έχει δμως τή σφραγίδα της τελειότητος, 
πού θα της επέτρεπε ν' άντικαταστήση τάς προηγουμένας εκδόσεις. 

Β. Γ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

1. Βλ. T. G. W. Stinton, «Pause and Period in the Lyrics of Greek Tragedy», 
CQ 27, 1977, 27—72. 

2. Βλ. A. M. Dale, The Lyric Meters of Greek Drama2, Gambridge 1968. -


