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Dr. MARIOxN M. Van ASSENDELFT, S o l e c c e surg i t i g n e u s , A Com
mentary on the Morning and Evening Hymns of Prudentius, Groningen, 
Bouma's Boekhuis B. V., 1976, σσ. VIl-f-275. 

Είναι γεγονός δτι ό Aurelius Prudentius Clemens, Ισπανός κατά τήν γέννη-
σιν, άλλα ακραιφνής Ρωμαίος κατά τήν έθνικήν συνείδησιν καΐ ένθερμος Χριστια
νός κατά τήν πίστιν, άκμάσας κατά το δεύτερον ήμισυ τοΰ τετάρτου μ. Χ. αιώ
νος, ύπήρξεν εις εκ των πλέον δημοφιλών ποιητών τοΰ Μεσαίωνος. Τούτο πιστο
ποιείται οχι μόνον έκ τοΰ πλήθους των παραπομπών καΐ τών συχνών αναφορών 
εις το ποιητικόν του έργον, άλλα έκ παραλλήλου και έκ του εκπληκτικού άριθμοΰ 
τών σωζόμενων χειρογράφων ώς καί έκ τών ποικίλων προσπαθειών προς μίμησιν 
τών ποιημάτων του, ίδιαίτατα δε τοΰ Psychomachia. "Ηδη κατά το πρώτον ήμισυ 
τοΰ πέμπτου μ. Χ. αιώνος συγγράφεις ώς δ Markts Victor, ό Sedulius, ό Petrus 
Chrysologus, ό Orientius κ. ά. προδίδουν γνώσιν τοΰ κειμένου τοΰ ποιητοΰ εις 
τα έργα των. 

Ή edìtio princeps τοΰ Π. χρονολογείται περί το 1497, έκ τών πρώτων δε μετά 
σχολίων εκδόσεων θα ήδυνάμεθα να μνημονεύσωμεν τήν εκδοσιν τοΰ 1512, τήν 
οποίαν έδημοσίευσεν δ Antonius Nebrissensis. Έ κ τών μεταγενεστέρων εκδόσεων 
σημαντικαί υπήρξαν ωσαύτως ή κριτική καί μετά σχολίων εκδοσις τοΰ Μ. J. Weitz 
(1613), εκείνη τοΰ Nie. Heinsius (1667) καί ή έξοχος κριτική καί μετά σχολίων 
επίσης εκδοσις απάντων τών έργων τοΰ ποιητοΰ ή γενομένη ύπο τοΰ F. Arevalo 
(1788—9), ή δποία περιελήφθη είς τήν Patrologia Latina (vols. 59 καί 60). Έ κ 
τών μετέπειτα τέλος κριτικών εκδόσεων θα έπρεπε να άναφέρωμεν τήν έξοχον έρ-
γασίαν τοΰ J. Bergman (1926) καί εσχάτως έκείνην τοΰ Μ. P. Cunningham (1967). 

Tò κείμενον, το όποιον παρατίθεται υπό τοΰ Dr. Marion Μ. Van Assendelft 
εις τήν παροΰσαν μετά σχολίων εκδοσιν τών πρωινών καί βραδινών ύμνων τοΰ Π. 
(Cathemerinon 1, 2, 5 καί 6), βασίζεται έπί της κριτικής εκδόσεως τοΰ Cun
ningham. Ή μελέτη απαρτίζεται έκ της εισαγωγής, τοΰ κειμένου τών ΰμνων, τών 
σχολίων έπ' αυτών, της βιβλιογραφίας καί δύο πινάκων (index verborum καί 
index nomiaum et rerum). 

Εις τήν έκ τριάκοντα πέντε σελίδων είσαγωγήν υπάρχει μία ενδιαφέρουσα, αν 
καί πολλάκις σύντομος, προβολή συγκεκριμένων θεμάτων. Μία πρώτη ένότης ανα
φέρεται είς τήν ζωήν καί το έργον τοΰ ποιητοΰ. Ενταύθα εξετάζονται θέματα σχέ-
σιν έχοντα με τον τόπον της γεννήσεως αύτοΰ (ό Α. συζητεί με περισσοτέραν 
διεξοδικότητα ή δ Thomson π. χ. το πρόβλημα τοΰτο καί ευρέως παραθέτει τάς 
σχετικάς έπί τοΰ θέματος μαρτυρίας), το επάγγελμα του, τήν ποιητικήν του πα-
ραγωγήν, τήν έπίδρασίν του έπί τών μεταγενεστέρων, τα χειρόγραφα καί τας εκδό
σεις ώς καί τά σχόλια έπί της ποιητικής του δημιουργίας. 

Ή δευτέρα ένότης μας φέρει πλησιέστερον προς το ίδιαίτερον είδος, είς το 
όποιον καί αυτή ή μελέτη τοΰ Α. ανήκει. Ό συγγραφεύς εξετάζει ένταΰθα κατά 
τρόπον, δ όποιος ώφειλε να είναι, πιστεύω, περισσότερον εκτεταμένος, εφ* δσον 
πέριξ τοΰ σημείου αύτοΰ κινείται ή ερμηνεία τοΰ υπό έξέτασιν τμήματος τοΰ ποιη-
τικοΰ έργου τοΰ Π., τά ευρύτατα θέματα της αλληγορίας, της τυπολογίας καί της 
χριστιανικής αλληγορίας. Ή θέσις τοΰ συγγραφέως είναι σαφής, άλλα έπί τοΰ 
προκειμένου οχι ιδιαιτέρως πρωτότυπος, έφ' δσον είναι γνωστόν δτι «δ Prudentius, 
τοΰ δποίου ή αγάπη δια τα σύμβολα καί τήν δι' εικόνων παράστασιν είναι έκδη
λος είς έκάστην σελίδα του, έχρησιμοποίησε αυτήν ακριβώς τήν γλώσσαν τών ει
κόνων καί τών συμβόλων, δια να σύνθεση ποίησιν, ή δποία εγκλείει αυτήν τήν 
ούσίαν της αλληγορίας, ήτοι το να δμιλή τις περί ώρισμένου πράγματος, να έν-
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νοή δε άλλο τι, πέραν αύτοΰ, διά το όποιον ομιλεί». Εις το σημειον αυτό ό συγ
γραφεύς προσθέτει, ορθώς πιστεύω, την άναγκαίαν διευκρίνιση; δτι όλα τα ανω
τέρω δεν σημαίνουν βεβαίως δτι κατ' ανάγκην ό,τιδήποτε συνέγραψεν ό Π. ευρί
σκεται εντός τοϋ χώρου της αλληγορίας. «Πολλάκις, τονίζει ό Α., υπάρχει μόνον 
συμπτωματικός συμβολισμός, άλλοτε πάλιν και ούτος ελλείπει. Έ ν πάσει περι
πτώσει, εγώ απεφάσισα να χρησιμοποιήσω τον ορον 'αλληγορία" έν συσχετισμώ 
προς τους πρωινούς και βραδινούς ύμνους του ποιητού». 

*Η τρίτη ένότης της εισαγωγής συγκεκριμενοποιεί άμεσώτερον τα πράγματα 
εξετάζουσα το θέμα της χριστιανικής αλληγορίας εις τους ανωτέρω ύμνους, οι 
όποιοι, ως δεικνύεται εις την μελέτην, οικοδομούνται πέριξ ενός συγκεκριμένου χω
ρίου της Βίβλου. 'Ενταύθα άγόμεθα μετά πειστικήν διαποαγμάτευσιν και παράθε-
σιν πινάκων—διαγραμμάτων τών αλληγορικών συνθετικών στοιχείων τών τεσσά
ρων ύμνων εις ώρισμένα ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα, ώς το της υπάρ
ξεως κάποιας σχέσεως μεταξύ τών ύπό ερευναν ύμνων, έκαστος τών οποίων δίδει 
μίαν έρμηνείαν της συμβολικής ποιότητος του αγώνος μεταξύ σκότους και φωτός 
παρέχων πάντοτε την τελικήν νίκην εις το φώς ύπο την διπλήν του ιδιότητα, ώς 
στοιχείου τής καθημερινής άλλα καί τής αιωνίου ζωής. 

Ή τελευταία ένότης τής εισαγωγής άφιεροΰται εις μίαν λίαν σύντομον έπισκό-
πησιν ώρισμένων εκ τών δυϊστικών κινημάτων (dualistic movements), τά όποια, 
ώς καί οι ύπο ερευναν ύμνοι, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πέριξ τών εννοιών 
του φωτός καί του σκότους, ώς ό Μαρκιωνισμός ό Γνωστικισμός, ό Μιθραϊσμος 
καί ό Μανιχαϊσμός. "Ό συγγραφεύς αποδεικνύει με έπάρκειαν δτι ή έννοια τοϋ 
φωτός καί του σκότους διαφέρει ώς προς τον τρόπον, δια του οποίου χρησιμο
ποιούνται τα στοιχεία ταύτα εις τα ανωτέρω δυϊστικα κινήματα άφ' ενός καί εις 
τους ύμνους του Π. άφ' ετέρου. Ή σωτηρία δεν είναι, ώς συμβαίνει συχνά εις 
τα δυϊστικα συστήματα, ό διαχωρισμός τοΰ καλού άπό το κακόν, του φωτός άπό 
το σκότος, άλλα μάλλον ή επάνοδος τοΰ σκότους εις το φώς. Κατά ταύτα ό πύ
ρινος ήλιος τοΰ ποιητοΰ («sol ecce surgit igneus», G. 2, 25) δέν δηλοϊ ει μη το 
φώς, τό όποιον έξαπλοΰται επί τοΰ κόσμου, το φώς, το όποιον απωθεί το σκό
τος. Πρόκειται δι' αυτό τό φώς τοΰ Χρίστου, τό όποιον εξουδετερώνει τό σκότος 
τής αμαρτίας καί νίκα τον θάνατον δια τής αναστάσεως τοΰ φορέως του. 

Με βάσιν αυτήν ακριβώς την άλληγορικήν έρμηνείαν τών ύμνων ό συγγραφεύς 
προσεγγίζει τον κύριον δγκον τής μελέτης του, τον σχολιασμόν τών τεσσάρων 
ύμνων τοΰ ποιητοΰ. Κατά την έξέλιξιν αύτοΰ ό Α. κινείται με βάσιν δύο άξονας. 
"Ο εις έχει σχέσιν με την χρήσιν τών λέξεων έν ευρεία έννοια. Ό έτερος αναφέ
ρεται εις την έρμηνείαν. Δέν υπάρχει, βεβαίως, αμφιβολία δτι οι δύο άξονες απο
τελούν συγκοινωνοΰντα αγγεία. Σημειον αφετηρίας δια την έξέτασιν εκάστης λέ
ξεως ή φράσεως υπό τοΰ συγγραφέως αποτελεί ή χρησιμοποίησίς της εις την 
κλασσικήν λατινικήν. Έν άλλοις λόγοις, άπηχει ή λέξις ή ή φράσις έ'να τών ποιη
τών τής κλασσικής εποχής ; Καί αν συμβαίνη τοΰτο, χρησιμοποιείται αύτη κατά 
τρόπον παραδοσιακόν, ώς καί εις τους άλλους ποιητάς ; Μήπως επελέγη αύτη υπό 
τοΰ ποιητοΰ δια τό πρωταρχικόν της περιεχόμενον ; Μήπως χρησιμοποιείται κατά 
ενα ελαφρώς άλλ' οπωσδήποτε ευκρινώς διάφορον τρόπον ; Ά ν πάλιν ή λέξις ή ή 
φράσις δεν είναι κλασσική ή ήλλαξε τυχόν σημασίαν άπό την κλασσικήν έποχήν, 
πότε απέκτησε την έννοιαν, την οποίαν τής δίδει ό Π. ; Έ κ παραλλήλου δε είναι 
σύμφωνος προς την παράδοσιν ή γραμματική, την οποίαν χρησιμοποιεί ό ποιητής ; 
Ά ν οχι, ώς προς τί διαφέρει ; Είναι μήπως ή πρώτη φορά, κατά την οποίαν 
απαντάται μία τοιαύτη δομή ; 

'Υπάρχει ενταύθα, ώς είναι εμφανές, εν πλήθος προβλημάτων. Ό συγγραφεύς 
ακολουθεί μέ συνέπειαν τήν γραμμήν έρεύνης, την οποίαν ό ϊδιος έχάραξεν εις 
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την είσαγωγήν του, δσον καΐ αν, ίσως, αύτη ή συγκεκριμένη φύσις των σχολίων δεν 
επιτρέπει πάντοτε μίαν περισσότερον διεξοδικήν ένασχόλησιν περί το άναφυόμενον 
πρόβλημα. 'Οπωσδήποτε άρκεϊ να ίδη ό μελετητής την έρευναν του Α. περί το 
δνειρον π. χ. (C.VI. 25—6, σελ. 205—6) ή περί το θέμα της «transitus maris 
rubri» (C.V. 65—80, σελ. 455—6) ή περί τήν χρήσιν της λέξεως «nectar» 
(C.V. 21, σελ. 137—8) — και είναι αυτά ελάχιστα μόνον δείγματα εκ του συνό
λου—, δια να πεισθή περί της φιλολογικής άγχινοίας άλλα και της θεολογικής 
καταρτίσεως του συγγραφέως. 

Είναι γεγονός δτι με βάσιν τάς απαιτήσεις του ιδίου του Α. το βιβλίον του θα 
ήδύνατο να καλύψη πολύ μεγαλύτερον αριθμόν σελίδων. Τοΰτο πάντως ουδόλως 
υποβιβάζει τήν άξίαν του έργου. Πρόκειται αληθώς περί αξιοπρόσεκτου μελέτης. 

Ν. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 

'Επιμελητής Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

Φ * 

OVIDE, HALIEUTIQUES. Texte établi, traduit et commenté par 
E. D e S a i n t - D e n i s · Paris 1975, Société d' édition «Les Belles Let
tres», 1975, pp. 68. 

Ό καθηγητής E. De Saint-Denis, εκ των κορυφαίων φιλολόγων της Γαλλίας 
καί ειδικός εις τα θέματα του τεχνικού λεξιλογίου, έχει δημοσιεύσει Ικανάς πρα
γματείας σχετικάς προς τους ί/θΰς καί τα θαλάσσια ζώα γενικώτερον εν τη λατι
νική φιλολογία. Θεμελιώδες έργον αύτοΰ είναι «Le vocabulaire des animaux ma
rins en latin classique» εκδοθέν προ τριακονταετίας εν Παρισίοις, το όποιον απο
τελεί άπαραίτητον βοήθημα δια τους ασχολούμενους είς τον ενάλιον κόσμον. Ύπο-
δειγματικαί εξ άλλου τυγχάνουσιν αί υπ* αύτοΰ γενόμεναι εκδόσεις του Πλινίου 
(βιβλία 9, 10, 32, 37). 

Δια τούτο 6 S. - D. είναι ό πλέον αρμόδιος διά τήν έκδοσιν τών 'Αλιευτικών 
του Όβιδίου, του ημιτελούς τούτου ποιήματος, το όποιον αποτελεί πολύτιμον 
πηγήν δια τήν γνώσιν τής θαλάσσιας πανίδος, άλλα καί το όποιον περικλείει πολλά 
καί δυσεπίλυτα δια τήν φιλολογίαν προβλήματα. 

Ή μετά χείρας έκδοσις περιλαμβάνει έμπεριστατωμένην είσαγωγήν, το κεί-
μενον μετά τής μεταφράσεως καί εκτενούς κριτικού υπομνήματος και περιεκτικά 
καί πολύτιμα σχόλια. Ή εισαγωγή καλύπτουσα 20 περίπου σελίδας διαλαμβάνει 
περί τής θέσεως τών παρόντων Αλιευτικών εντός ώρισμένων ομοειδών συνόλων, 
περί του τίτλου καί του περιεχομένου του ποιήματος, περί τής ιστορίας του κει
μένου, εκδόσεων, μεταφράσεων, περί τής αύθεντικότητος του έργου καί τής ποιη
τικής αξίας αύτου. 

'Εν αρχή εξετάζει τάς αρχαίας μαρτυρίας τάς άφορώσας είς Έλληνας συγγρα
φείς συγγράψαντας 'Αλιευτικά, αναφέρεται δε συνοπτικώς εις τα διασωθέντα έργα 
'Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων, τά όποια είτε συστηματικώς είτε έπ' ευκαι
ρία διαπραγματεύονται περί τών ιχθύων καί τής αλιευτικής τέχνης, ως καί περί 
του θαλασσίου πλούτου γενικώτερον. 

Ώ ς προς τον τίτλον καί το περιεχόμενον του ποιήματος βασική πηγή είναι ό 
Πλίνιος, ό όποιος αντλεί εξ αύτου καί παραφράζει ώpισμέvoυc στίχους. Σημειω
τέον δτι οι περισσότεροι εκ τών αντιγραφέων τών χειρογράφων (Α, Β, D, Ε) ήλ-
λαξαν τον τίτλον του ποιήματος είς De piscibus et feris, μόνον δε το χειρόγρα-


