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πρώιμους κωμωδίας τον 'Αριστοφάνους και το κωμικον στοιχειον). 

Το βιβλίον τοΰτο περί της εξελίξεως της δράσεως καί της σχέσεως αυτής προς 
το κωμικον στοιχειον εις τάς πρώιμους κωμωδίας του 'Αριστοφάνους αποτελεί 
έπηυξημένην εκδοσιν του Α' μέρους διατριβής του συγγραφέως επί υφηγεσία, 
έκπονηθείσης πρό τίνων ετών. 

Κυρίως ειπείν δέν εξετάζεται ή δράσις καί ό τρόπος τής διεξαγωγής αυτής 
μόνον εις τάς πρώιμους κωμωδίας του 'Αριστοφάνους, άλλα τοΰτο εις αότας γίνε
ται συστηματικώτερον, ένφ συγχρόνως εξετάζεται το θέμα τούτο και εις τάς μέ-
σας καί τάς νεωτέρας κατά τρόπον γενικώτερον. Δύναται να λεχθή ευθύς εξ αρχής 
δτι ό συγγραφεύς λαμβάνει νέαν θέσιν εις την κριτικήν τής δομής τής δράσεως 
και τής διεξαγωγής αυτής εις τάς Άρίστοφανικάς κωμωδίας, θέσιν τελείως διά-
φορον τής έπικρατησάσης ήδη άπο τής αρχαιότητος μέχρι των ήμερων μας. 

Είδικώτερον, εις τάς κωμωδίας του 'Αριστοφάνους υπάρχει πράγματι κάτι το 
περίεργον, πού ανάγεται εις την όργάνωσιν και την διεξαγωγήν τής δράσεως, δε
δομένου δτι υπάρχουν τμήματα μη συνδεόμενα προς άλληλα θεματικώς καί δρα-
ματικώς, τά όποια διασπούν εμφανώς την έ-.ότητα του έργου. "Η έκπλήττουσα 
αΰτη μορφή τών έργων του 'Αριστοφάνους είχε προκαλέσει την έντύπωσιν τών 
κριτικών άπο τής αρχαιότητος. Οι έρευνηταί του XIX αιώνος προσεπάθησαν να 
εΰρουν κάποιαν έξήγησιν καί άπεφάνθησαν δτι τα διασπώντα τήν ενότητα ανεξάρ
τητα τμήματα έχουν δήθεν άντιστοιχίαν προς ανάλογους μορφάς - μη σωζομένας 
πλέον — τοϋ πανάρχαιου λαϊκού κωμικού είδους. "Ο Landfester δέν αρνείται τήν 
σχέσιν τών κωμωδιών του Ά ρ . προς το λαϊκον ει5ος, δέχεται δμως δτι ή σχέσις 
αΰτη έγκειται μόνον εις το δτι καί αυτό το είδος παρουσίαζε τήν ιδίαν διάσπα-
σιν. Καί δίδει άλλην έρμηνείαν, δτι ό τρόπος αυτός τής οργανώσεως τής δρά
σεως καί τής διεξαγωγής αυτής εις τάς κωμωνίας προέρχεται άναγκαστικώς άπο 
τήν φύσιν του κωμικού στοιχείου, το όποιον κείται εις τήν βάσιν τής κωμωδίας 
ως είδους δραματικού. 

Το γεγονός δτι οί έρευνηταί έπί αιώνας τελούντες υπό τήν έπίδρασιν τής 
παραδόσεως δέν έσκέφθησαν να αιτιολογήσουν κατά τρόπον αληθή τον περίεργον 
όντως τρόπον τής συνθέσεως τών κωμωδιών τοΰ 'Αρ., είναι πράγματι έκπληκτι-
κόν, τοΰτο δε νομίζω δτι θέλει να έκφραση καί ò L. με το γνωμικον έμβλημα τής 
παρούσης μελέτης, το παραληφθέν άπο στίχον τής Λυσιστράτης ατουτι το πραγμ' 
ήμΐν Ιδειν άπροσδόκητον ήκει». Ώ ς έξηγεϊ ό L. αιτία τής παρερμηνείας ήτο το 
γεγονός δτι οί κριτικοί έθεώρουν ισχύοντας καί δια τήν κωμωδίαν τους κανόνας 
τής Ποιητικής τοΰ 'Αριστοτέλους δια τήν τραγωδίαν, ένφ ό 'Αριστοτέλης ουδέ
ποτε έσκέφθη τοΰτο. 

Διά να καταδειχθή ή παρερμηνεία, ό L. προβαίνει εις άνάλυσιν τής δράσεως 
εις τήν τραγωδίαν κ»ί εις τήν κωμωδίαν - δομή, κανόνες, άρχαί, κριτήρια — οπό
θεν καταφαίνεται ή έτερογέ\εια τών δύο ειδών, τήν οποίαν παρεγνώριζεν ή κρι
τική άρχαιόθεν. "Ηθελε δηλαδή ή αρχαία κριτική να ισχύουν καί δια τήν δρασιν 
τής κωμωδίας ή αυτή δομή καί δραματουργική μορφή, ην προδιαγράφει ό 'Αρι
στοτέλης διά τήν τραγωδίαν : ένότης τόπου, χρόνου, σκοποΰ, δράσεως, εντάσεως 
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κλπ., ενώ ό 'Αριστοτέλης ούδαμοΰ διατυπώνει τοιαύτην άντίληψιν. Ή κατεύ-
θυνσις αδτη της κριτικής ένισχύετο άπο την Νέαν Κωμωδίαν, ήτις επηρεάζεται 
ισχυρώς άπο τους τρόπους της τραγωδίας. "Οθεν οί κριτικοί άνεζήτουν εις τα 
έργα του Αριστοφάνους τα στοιχεία τα δμοια καί τα διάφορα προς την Ποιητικήν 
της τραγωδίας, διά νά καθορίσουν αναλόγως καί τον βαθμόν της τελειότητός των. 

Έ ν τούτοις άπο του τέλους του XIX αϊ. έτροποποιήθη ή έκτίμησις αοτη. 
Έγένετο δεκτον δτι ή Παλαιά Κωμωδία άνεπτύχθη άπο τάς άτέχνους πρωτογό
νους μορφάς του κωμικού είδους καί έξειλίχθη υπό τήν έπίδρασιν της τραγωδίας, 
έως δ του άνεπτύχθη εις κάποιαν άνεκτήν δραματικήν μορφήν. (Zielinski, Pohlenz). 
Μέ το*' τρόπον αυτόν βμως της ερμηνείας παρεγνωρίσθη κατά τον L. ή ιδιοτυ
πία της κωμωδίας, έταυτίσθη ή Ποιητική της τραγωδίας προς τήν Ποιητικήν του 
δράματος καί ή κωμωδία έθεωρήθη ως αμάλγαμα ετερογενών εθιμικών στοιχείων 
ουδέν άλλο επιζητούσα ει μή νά γίνη τέχνη μιμούμενη τήν δρασιν της τραγωδίας* 
ταΰτο δε ένομίζετο δτι επετεύχθη πως είς τάς «τελειοτέρας» κωμωδίας "Ορνιθες, 
Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζονσαι. Ό έπαινος δμως της «τελειότητος» των κωμω
διών τούτων — γενόμενος έξ εσφαλμένης εκτιμήσεως — άπέβαινεν εις βάρος του 
είδους «κωμωδία». "Οτι τούτο αποτελεί έσφαλμένην εκτίμησιν το αποδεικνύει 
πειστικώς ό L. εις μίαν λαμπράν άνάλυσιν τών σχέσεων της κωμωδιακής δρά
σεως προς τήν τραγωδιακήν δρασιν είς τήν περίπτωσιν τών κωμωδιών "Ορνιθες, 
Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσαι. Καί ή άνάλυσις αοτη συμπληροΰται μέ τήν έξέ-
τασιν τών σχέσεων της κωμωδιακής δράσεως α') ως προς προηγουμένας ένδε-
χομένας μορφάς της κωμωδίας καί β') ώς προς τήν διευθέτησιν τών δρώντων 
προσώπων συμφώνως προς το στοιχεΐον της κωμικότητος (σελ. 247—293). Πε
ραιτέρω ό L. παρατηρεί δτι καί αν ύπετίθετο δτι τα έργα ταΰτα, εκ τών πρωί
μων του 'Αριστοφάνους, έχουν δρασιν κατά τήν έννοιαν της τραγωδίας, τήν δρα
σιν ταύτην τήν αρνούνται τα μεταγενέστερα έργα του, δπου δε εκεί εμφανίζονται 
στοιχεία της τραγωδίας, ταύτα τροποποιούνται, τοΰτο δέ διότι ή κωμωδία εξυ
πηρετεί άλλας αρχάς άπο τάς της τραγωδίας. Ή παραγνώρισις αυτή, ώς παρα
τηρεί ό L., της αυτονομίας του είδους της κωμωδίας διέπει δλους τους Γερμανούς 
έρευνητάς άπο του Kaibel καί του Wilamowitz μέχρι τών ημερών μας. 

Ή παραγνώρισις της αυτονομίας της κωμωδίας παρώθησε τους έρευνητάς νά 
αναζητήσουν τήν ιστορικής έξέλιξιν της περιέργου δραματουργικής δομής τών έρ
γων της Παλαιάς Κωμωδίας. *0 Pohlenz εΰρισκεν δτι τά παλαιά εθιμικά συστα
τικά τής αρχεγόνου κωμωδίας ήσαν λίαν διάφορα μεταξύ των, αυτό δε ήτο ή αι
τία διά τήν οποίαν δέν επετεύχθη οργανική ένότης. Άντικρούων τήν άντίληψιν 
ταύτην ό L. παρατηρεί δτι ό σκοπό; του Άρ. δέν ήτο κατ' ούδένα λόγον ή δρα-
ματοποίησις τών καθ' έκαστα τμημάτων κατά τήν έννοιαν τής τραγωδίας' καί αν 
υπάρχουν τμήματα δραματοποιημένα είς τινας κωμωδίας, τοΰτο δέν σημαίνει δτι 
ή δραματοποίησις άπετέλει γενικήν έπιδίωξιν του ποιητοΰ. Ά ν δέ πάλιν υπάρχουν 
τμήματα αντιτιθέμενα είς τήν ενότητα του έργου, αυτό δέν σημαίνει δτι τοΰτο 
δέν έγινε επίτηδες ύπο του 'Αριστοφάνους. Ούτε είναι δυνατόν νά δεχθώμεν δτι 
ό Άρ. ήτο ανίκανος νά εμφάνιση ένιαίαν δρασιν, αν είχε τοΰτο ώς σκοπον αντί 
τής δραματικής καί τυπικής αυτονομίας ώρισμένων τμημάτων τής δράσεως. Διατί 
οί κωμικοί ποιηταί δέν θα κατόρθωνον αυτό, το όποιον έπετύγχανον οί τραγικοί ; 
Δέν πρόκειται λοιπόν περί τούτου. Ό L. έχει δίκαιον είς τοΰτο, πιστοποιούμε-
νον καί άπο τήν περιγραφήν τών δυσχερειών του έργου τής κωμωδίας, καί τής 
εύπαθοΰς τεχνικής αυτής πού κάμνει ό 'ίδιος ό 'Αριστοφάνης είς τήν παράβασιν 
τών 'Ιππέων στίχ. 506 έξ. 

Παρατηρεί επίσης ό L. δτι άφοΰ ή μορφή είναι φορεύς τής ερμηνείας, είναι 
φυσική ή διαφορά τών μορφών τής δράσεως είς τήν τραγωδίαν καί τήν κωμωδίαν, 
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δεδομένου δτι τά μέσα οργανώσεως των διαφόρων σημασιών του κωμικού και του 
τραγικού διαφέρουν. Πώς δέ το κωμικον επηρεάζει την μορφήν της δράσεως και 
πώς εις το καθαρά κωμικον είναι αδύνατος ή δραματική τελειότης, το εκθέτει εις 
μίαν πάλαιαν λησμονημένην έργασίαν του 1794 ό F. Schlegel, ε,θα δεικνύει δτι 
αϊ δραματουργικά! ιδιότητες της Παλαιάς Κωμωδίας αποχωρίζονται ριζικώς άπο 
τάς της τραγωδίας και συνδέονται προς το κωμικόν. Ή παλαιά αύτη γνώμη επι
βεβαιώνεται μέ την σημερινήν θέσιν του Landfester. 'Ολίγοι μόνον έρευνηταί, 
μεταξύ τών οποίων ό Η. Herter, Τ . Geizer καί F. Richter διέκριναν τον ρόλον 
του κωμικού δια την διαμόρφωσιν της δράσεως εις τάς κωμωδίας του Ά ρ . 

' Ε ξ άλλου πολλοί έρευνηταΐ άπο της εποχής του E. W. Η . Brentano αγόμε
νοι έκ τής διατυπώσεως, δτι τινές τών κωμωδιών του 'Αριστοφάνους έφερον κα
ταφανή δείγματα μεταγενεστέρας επεξεργασίας — προσθαφαιρέσεων ή αλλαγών — 
είτε υπό του ιδίου του ποιητοΰ είτε υπό αρχαίου γραφέως, έπεδόθησαν μετά ζή
λου υπερβάλλοντος εις τήν υπό τήν Ιποψιν ταύτην διερεύνησιν τών κωμωδιών καί 
έζήτησαν νά ερμηνεύσουν τά δείγματα τής ανεξαρτησίας ώρισμένων τμημάτων 
τών έργων ώς αποτέλεσμα φθοράς επελθούσης μετά τάς έπιγενομένας τροποποιή
σεις, άλλαγάς, συμπληρώσεις ή περικοπάς. Ά λ λ α καί εις τάς περιπτώσεις ταύ
τας παρέλειψαν οι κριτικοί νά ελέγξουν, αν τά ύποπτα μέρη είναι δραματικά καί 
έχουν σχέσιν προς το κωμικόν διότι άν τοΰτο συμβαίνη, τότε δέν είναι έργον 
φθοράς ή νεωτέρα επεξεργασία, άλλα έργον βελτιώσεως. 

Μέ τήν έ'ρευναν αυτήν ό Landfester καθώρισε σαφώς καί πειστικώς τήν έτε-
ρογένειαν τών δύο ειδών, τής τραγωδίας καί τής κωμωδίας, συνέπεια τής οποίας 
είναι ή διάφορος δομή καί διεξαγωγή τής δράσεως έν έκατέρα καί δτι το καθο-
ριστικον στοιχεΐον τής δράσεως εις τήν κωμωδίαν είναι το κωμικόν. Ούτω επανορ
θώνει μίαν έσφαλμένην άντίληψιν αιώνων. 

Ή άνάλυσις επί τής οποίας έβάσισε τους συλλογισμούς καί τά πορίσματα του 
ό συγγραφεύς τής μελέτης είναι μακρά καί εμπεριστατωμένη, πάντοτε έν συναρ
τήσει προς τάς έξενεχθείσας γνώμας καί αντιλήψεις τών κριτικών, τών οποίων τά 
στοιχεία ελέγχει ή εξαίρει κατά περίπτωσιν. Τής αναλύσεως ταύτης δίδομεν 
βραχεΐαν περίληψιν. 

Εις τάς σελ. 28—192 γίνεται άνάλυσις τών κωμωδιών Άχαρνής, Ίππής, Νε-
φέλαι, Σφήκες καί Ειρήνη. Εις εκαστον τών έργων τούτων 1) διαχωρίζεται το 
έργον είς τάς άπαρτιζούσας αυτό σκηνάς, 2) εξετάζεται ή σχέσις τών προσώπων 
του έργου καί ή διαδρομή τής δράσεως καί 3) παρακολουθείται ή δημιουργούμενη 
εις τους θεατάς έντασις. Είδικώτερον ώς προς τάς σχέσεις τών προσώπων καθο
ρίζεται ή άντίθεσις προσώπων ή ομάδων καί ιδία ή θέσις του πρωταγωνιστου, 
ό χαρακτήρ του καί αϊ δημιουργούμεναι συγκρούσεις. Ώ ς προς τήν διαδρομήν τής 
δράσεως εξετάζεται ό διαφαινόμενος σκοπός καί αϊ τυχόν άλλαγαί αύτοΰ κατά 
τήν πορείαν του έργου, οι αγώνες καί ή λειτουργική αξία έκαστου, ή θεματικτ) καί 
δραματουργική αλληλουχία έκαστου τών τμημάτων καί τά απροσδόκητα, ή αίτιο-
λόγησις τών αλλαγών, τά προβλήματα τής ερμηνείας τών αντιλήψεων του Ά ρ . 
καί αϊ γνώμαι τ?(ς φιλολογικής κριτικής. Ως προς τήν έντασιν τήν δημιουργου-
μένην εις τον θεατήν, αύτη συνδέεται προς τον σκοπον τής δράσεως. Καί επειδή 
εις τήν κωμωδίαν δέν ύττάρχει ενιαία δρασις. άλλα κυμαινόμενη, άλλον συνήθως 
έχουσα σ/.οπον προ του αγώνος καί μετ' αυτόν καί άλλον κατά τον αγώνα, ούτω 
καί ή έντασ-.ς, ή άρχίζουσα κατά του; προλόγους μεταβάλετοτι κατχ τήν άνέλιξιν 
τής δράσεως έχουσα κατά σκη^άς ίδιαίτερον λόγον. 

Έ π ί τή βάσει τής αναλύσεως ταύτης προβαίνει ακολούθως ό L. εις τάς σελ. 
193—246 είς τήν συναγωγήν πορισμάτων. Έ κ τής εξετάσεως τής σχέσεως τών 
προσώπων καί ιδία του πρωταγωνιστου διαγιγνώσκεται ή τεχνική του Ά ρ . δια 
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τήν πρόκλησιν συγκινήσεως καΐ ό σκοπός, δστις είναι ή δημιουργία βελτίονος κόσμου. 
Ζητείται να καθ(φισθή ό τρόπος της δηλώσεως του τόπου της δρά-τεως και του 
χρόνου καθ' δν διαρκεί ή δρασις και των διαφορών προς τήν τραγωδίαν. 'Αντι
τίθεται ή συνέπεια της δράσεως, ήτις είναι συνεχής εις τήν τραγωδίαν, προς τήν 
έν τη κωμωδία, ήτις είναι διακεκομμένη και αυτοτελής κατά σκηνάς, δράσις προς 
σκοπον κείμενον εις το μέλλον εκεί — δρασις προς το παρόν εδώ, οπόθεν και ερ
μηνεύεται ή ανεξαρτησία της δράσεως εις τάς καθ' εκαστον σκηνάς. Υπογραμ
μίζεται επίσης, δτι αντιθέτως προς τήν τραγωδίαν ή κωμωδία κάμνει χρήσιν του 
ανεύθυνου (ακόμη και εις τάς χρονικάς σχέσεις), του απροσδόκητου καΐ λαϊκών 
εκφράσεων, μή δντος δέ αναγκαίου του αμεταβλήτου του συνόλου συνέπεται ή 
χαλαρότης της συνδέσεως των σκηνών, εις τρόπον ώστε ή διάρθρωσις τών τμη
μάτων δύναται να γίνη κατά περισσοτέρους τρόπους. Είναι σφάλμα, επιλέγει ό L. 
νά άναζητή τις εις τάς κωμωδίας τήν ιδεώδη δραματικήν δρασιν εις όργανικό-
τητα συνόλου. Ώ ς προς τήν Ιντασιν, το συμπέρασμα είναι δτι ό κωμικός ποιητής 
επιδιώκει δχι τήν τελικήν ιντασιν, άλλα τήν εκ λεπτομερειών, τήν έντασιν 
άσυνεχείας. 

Εις τάς σελίδας τέλος 247—293 επιχειρείται ή ερμηνεία τών δεδομένων της 
αναλύσεως α' ) ώς προς τήν σχέσιν της κωμωδιακής δράσεως προς τήν τραγω-
διακήν δρασιν, β') ώς προς τήν σχέσιν της κωμ. δράσεως προς ενδεχομένας προ
γενεστέρας μορφάς της κωμωδίας και γ ' ) &c προς ιήν σχέσιν της κωμωδιακής 
δράσεως και τής κατανομής τών προσώπων προς το κωμικον στοιχεΐον και τήν 
έπενέργειάν του. Δεδομένου δτι δ L. συνήγαγε συμπέρασμα τολμηρόν, αναιρούν 
και διορθοΰν κρατήσασαν άντίληψιν ίσχύσασαν επί αιώνας, επιβάλλεται να παρα-
κολουθήσωμεν τα εξαγόμενα της αναλύσεως του. 

Ώ ς προς τήν σχέσιν της δράσεως της κωμωδίας προς τήν της τραγωδίας συνά
γεται δτι ό Ά ρ . αποφεύγει εξάρτησιν άπο της ποιητικής της τραγωδίας, ή δέ 
δραματουργία του είναι διάφορος, Οπου δέ παραλαμβάνονται μοτίβα τραγικής δρά
σεως, ταύτα παραποιούνται. Ουδέ εις τάς τρεις υστερωτέρας κωμωδίας, Βάτρα
χοι, Έκκλησιάζονσαι, Θεσμοφοριάζουσαι, υπάρχει επηρεασμός τις εξω τών γραμ
μών τών πρώτων κωμωδιών. "Η τεχνικού χαρακτήρος έπίδρασις της τραγωδίας 
εις τους "Ορνιθας, Λυσιτράτην, και Θεσμαφοριαζούσας είναι παροδική, οφειλο
μένη κατά κύριον λόγον εις τήν άλλαγήν της κοινωνικής λειτουργίας της κωμω
δίας (έλεγχος του πολιτικού βίου). Είδικώτερον ελέγχων τά δεδομένα της ανα
λύσεως τών τριών τούτων κωμωδιών εις τάς σελ. 248—258 ό L. ευρίσκει δτι 
εις μεν τάς Θεσμ. υπάρχει εξωτερική όμοιότης προς τά δράματα του Εύριπίδου, 
ή δρασις δμως είναι διάφορος, άφου αΰτη δέν εξελίσσεται προς τον σκοπόν, 
πράγμα πού βεβαίως συμβαίνει καί εις τάς προ)ΐμους κωμωδίας. Ούτε εις τους 
"Ορνιθας παρατηρείται όμοιότης τις προς τον τρόπον της τραγικής δράσεως. 
Αντιθέτως προς τά δύο ταΰτα έ'ργα, ή έξέλιξις της δράσεως εις τήν Λυσιστράτην 
διαφέρει αρκετά της τών πρωίμων κωμωδιών, άφου έδώ ή δρασις εναρμονίζεται 
προς τον σκοπόν, λείπουν αί έπεισοδιακαί σκηναί καί τά χορικά, ή δέ παράβασις 
όλοκληρουται εις τήν δρασιν. Έ ν τούτοις ή δραματοποίησις καί ενταύθα γίνεται 
μέ μέσα υπαγόμενα εις τήν δυνατότητα του κωμικού άπο τά λαϊκά αμοιβαία 
ςίσματα. Γενικώς καί εις τάς τρεις ταύτας κωμωδίας της μέσης περιόδου δέν 
διαπιστούται συγγένεια προς τήν δρασιν της τραγωδίας, μάλλον δέ αύται έχουν 
άκολουθίαν δράσεως έγγίζουσαν τήν τών πρωίμων, ενώ εις τήν Λυσιστράτην 
υπάρχουν πιθανώς καί άλλαι επιδράσεις. 

*Ως προς τήν σχέσιν της δράσεως προς ενδεχομένας προγενεστέρας μορφάς 
τής κωμωδίας ό Landfester μετά διερεύνησιν τών αιτίων της διαπιστωθείσης 
ανεξαρτησίας των τμημάτων εις τάς κωμωδίας ή τής χαλαρας αυτών συνδέσεως 
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και της έτερογενείας των καταλήγει εις άντίκρουσιν της επικρατούσης και σήμε
ρον αντιλήψεως δτι ή Άριστοφάνειος κωμωδία εΐναι αποτέλεσμα μερικής συγχω
νεύσεως στοιχείων ποικίλου είδους εις εν ένιαΐον Ιργον. Συζητεί έδώ τάς υπό 
διαφόρων ερευνητών προβληθείσας γνώμας και καταλήγει εις το δίλημμα : Ή άσυν-
δεσία των τμημάτων δέον να οφείλεται ή εις άδιαφορίαν ή και άδυναμίαν του 
ποιητοΰ είτε εις τήν αρχήν του κωμικού στοιχείου- 'Αλλά ή αναγκαία δια τον τρό
πον της τραγωδίας σύνδεσις ευκόλως θα ήδύνατο να γίνη υπό του 'Αρ., αν το 
έθεώρει άναγκαΐον* άλλα το αποφεύγει, τούτο δέ διότι αυτό απαιτεί το κω-
μικόν. Χωρίς να άποκλείη σχέσιν προς απολιθώματα της παραδόσεως, ό L. δια-
πιστών δτι εις τας δραματουργικάς μορφάς της κωμωδίας οργανωτική αρχή είναι 
το κωμικόν, καταλήγει εις το συμπέρασμα δτι πιθανωτέρα είναι ή έξέλιξις της 
κωμικής δράσεως εκ του χορού, δπως κατά τρόπον άνάλογον εκ του χορού επίσης 
προήλθε καΐ ή δρασις της τραγωδίας. 

Ώ ς προς τήν σχέσιν της κωμωδιακής δράσεως καί της κατανομής τών προ
σώπων προς το κωμικον στοιχεΐον καί τήν έπενέργειαν αύτοΰ παρατηρεί ό L. δτι 
ή άντίθεσις, έγκειμένη εις τήν φύσιν του κωμικού, εμφανίζεται εις τας κωμωδίας 
ώς σύγκρουσις δύο προσώπων ή ομάδων, ή δέ σύνθεσις τών προσώπων είναι 
τοιαύτη, ώστε να διευκολύνη τήν αντίθεσιν μεταξύ θετικού καί αρνητικού", της 
ύπαρχούσης τάξεως καί της αντιθέτου προς ταύτην, του κανονικού καί του αντι
κανονικού. Παρατηρεί δτι γεγικώς εις τήν κωμωδίαν το κύριον θέμα είναι ή δη
μιουργία καλυτέρας κοινωνίας και σκοπός της δράσεως είναι ο θρίαμβος του ήρωος 
έπί του αντιπάλου, δηλαδή ο περιωρισμένος θρίαμβος, δπου έπιδρα το γελοΐον, 
καί δχι ό άμετρος, διότι τότε έπισύρεται ή συμπάθεια του θεατού προς τον ήττη-
θέντα. Ή άντίθεσις αύτη, παρατηρεί ό L. δτι παύει εις τήν Νέαν Κωμωδίαν, 
καίτοι είς το κωμικον είναι ουσιώδης ή διατήρησις της αντιθετικής σχέσεως. Καί 
το σχήμα τούτο του κωμικού, ή άντίθεσις τοΰ θετικού καί τού αρνητικού, δπως 
εμφανίζεται εις τάς κωμωδίας τοΰ Αρ. , καί το οποίον εξυπηρετεί τήν έπιδίωξιν 
τοΰ ποιητού να δώση διέξοδον είς τα συναισθήματα τών θεατών δια τοΰ γέλωτος 
δεικνύει καθαρά, δτι ή εν τη κωμωδία έξέλιξις τής δράσεως κατά τον τρόπον της 
τραγωδίας δεν θα ήτο ή κατάλληλος. Αι κατακλείδες τής κωμωδίας, αν θεματι-
κώς συνδέονται προς τάς τής τραγωδίας, δμως δραματικώς χωρίζονται σαφώς, 
διότι αποτελούν αυτόνομους καταστάσεις. Έ κ τών βασικών τούτων στοιχείων 
λοιπόν καθίσταται καταφανές δτι, δπως ή τραγωδία έσχεδιάσθη έ* τοΰ 
τραγικοΰ, ούτω, καί ή κωμωδία έσχεδιάσθη υπό τών κωμικών ποιητών εκ 
τοΰ κωμικού. 

Ώ ς προς τήν Νέαν Κωμωδίαν, αύτη είναι μεν ριζωμένη είς τήν περιοχήν τοΰ 
κωμικοΰ, είς τήν δρασίν της δμως προσήγγισε προς τήν τραγικήν δράσιν. Το κω
μικον τοΰ Μενάνδρου ει>/αι άλλης μορφής τώρα καί αντί γέλωτος προκαλεί μει
δίαμα, έκφράζον τήν «άνθρωπιάν» τοΰ άνθρωπου, δεν είναι δμως άπτον καί σα
φές. Έ κ τοΰ λόγου τούτου ή κωμωδία τώρα μετέπεσεν είς δύο διάφορα εϊδη. Τήν 
φάρσαν (Posse) με κύριον χαρακτηριστικον τον άστεϊσμόν, το θέατρον δια τόν 
λαόν, καί τήν καθ' αυτό κωμωδίαν, δπου ή δρασις έ'χει τήν πορείαν τής τραγωδίας, 
το δέ κωμικον έρχεται ώς τι δευτερεύον, το θέατρον δια τους μορφωμένους. Ώ ς 
προς το δεύτερον τούτο είδος, σημειοΰται δτι υπήρξαν ποιηταί ζητήσαντες να 
απαλλαγούν άπο τα δεσμά τής τραγωδίας' ό Πλαΰτος, ό Shakespeare καί ό Lope 
de Vega. Ό τελευταίοι γράφει δτι άπο τάς 483 κωμωδίας πού έγραψε μόνον εξ δεν 
προσκρούουν προς τους κανόνα: τής τέχνης, δια τάς λοιπά ς οι κανόνες είναι κλει
δωμένοι, διότι αν τάς έγραφε με αυτούς τα έργα του θα ήσαν τερατώδη. 'Ακρι
βώς δια τον λόγον δτι με τήν κωμωδίαν ό θεατής πρέπει να γελάοη, ή κ<ομωδία 
με τους τραγικούς κανόνας διεσπάσθη, ενώ είς τήν τραγωδίαν ουδεμία διάσπα-
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σις έσημειώθη, άφου οί δι' αυτήν κανόνες ήσαν κατάλληλοι δι' δλα τά εΐδη 
της συγκινήσεως. 

Εις την κωμωδίαν ή αρχή της κινήσεως διατηρείται έκ του αγώνος του θετι
κού κατά του αρνητικού προς δημιουργίαν ενός καλυτέρου κόσμου, εντός δε της 
αρχής ταύτης κείνται και αϊ παραβάσεις καί τα παραβατικά χορικά άσματα. Εις 
τήν τραγωδίαν επιβάλλεται ή δύναμις των θεών. Εις τήν κωμωδίαν δεικνύεται 
ή δύναμις και ό θρίαμβος του άνθρωπου, ενώ τών θεών ή δύναμις αμβλύνεται με 
τήν Παρατραγωδίαν. Ή κωμωδία ήσκησε τήν έπιρροήν της εντός του Ε' αί. ως 
μέσον δημοσίας κριτικής, ή επιρροή δε αυτή ήτο ευρύτατη λαμβάνουσα δικαίωσιν 
έκ της τάσεως της προς δημιουργίαν καλυτέρου κόσμου. Μέ τήν έκμηδένισιν της 
πολιτικής ελευθερίας καί του ενεργού πολιτικού βίου ή κωμωδία έ'χασε τήν βάσιν 
της υπάρξεως της. Ό κωμικός ποιητής δεν ήτο πλέον ελεύθερος, δια τοΰτο καί 
ό χαρακτήρ της κωμωδίας αλλάζει. 'Η τύχη παραλύει τήν δύναμιν. *0 οικιακός 
βίος θά παρέχη τα μέσα διακοσμήσεως της δραματικής δράσεως. 

Εις το βιβλίον τοΰτο του Landfester ή άνάλυσις είναι συστηματική, ή διερεύ-
νησις της φιλολογικής έρεύνης πλήρης, ή κρίσις θεμελιωμένη καί τα συμπερά
σματα άποχρώντως ήτιολογημένα καί πειστικά. Ή μελέτη έφώτισε λαμπρώς τήν 
Ιρευναν της Παλαιάς κωμωδίας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * * 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΜΟΤΚΑΝΟΥ, Ό τρόπος του clvai τών μαθηματικών 
αντικειμένων κατά τον Πλάτωνα καί τον 'Αριστοτέλη. Διατριβή 

επί διδακτορία, Αθήναι 1979, σελίδες 127. 

Ή υλη του βιβλίου κατανέμεται εις τρία μέρη. "Εκαστον τών δύο πρώτων με
ρών περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, ενώ το τρίτον μέρος περιέχει τήν μετάφρασιν 
του βιβλίου Μ 1—3 τών μετά τα φυσικά του 'Αριστοτέλους. Είσαγωγικώς ό συγ
γραφεύς τονίζει, βτι το γενικώτερον πλαίσιον εντός του οποίου γίνεται ή συναφής 
έρευνα είναι ό οντολογικός χαρακτήρ τών μαθηματικών αντικειμένων (δηλ. τών 
αριθμών καί τών γεωμετρικών σχημάτων). Κχτόπιν αναφέρεται ή μέθοδος έρεύ
νης, ήτις ακολουθείται, ό σκοπός καί ή θέσις αυτής καί περιλαμβάνονται σκέψεις 
καί γνώμαι σχετικαΐ προς τους είδητικούς αριθμούς του Πλάτωνος, περί τών 
όποιων λαμβάνομεν γνώσιν άπό αριστοτελικά χωρία. 'Εκτίθενται προς τούτοις καί 
αί συναφείς αντιλήψεις διαφόρων προηγουμένων επιστημόνων 1 . Εις τό πρώτον 
μέρος μνημονεύεται ή άνακάλυψις της ασυμμετρίας υπό του Πυθαγόρου (ή κατά 
τινας υπό τών Πυθαγορείων) καί ακολουθεί ή άνάπτυξις της πλατωνικής αντι
λήψεως περί τών μαθηματικών αντικειμένων ώς ί^εών, καί γίνεται είδικώτερον 
αναγωγή προς τούτο εις τά συναφή χωρία τής Πολιτείας (510 c— 511 a). Επιτυ
χώς αναφέρεται ενταύθα υπό του συγγραφέως ή διάκρισις τής εννοίας τών υπο
θέσεων εις τά Μαθηματικά κττά Πλάτωνα καί τους συγχρόνους προς ημάς ερευ-
νητάς τών άρχων τών Μαθηματικών. Ώ ς υποθέσεις εις τά Μαθηματικά ό Πλά
των εννοεί τάς άναποδείκτου; αρχάς τούτων, δηλαδή τά αξιώματα, ώς ώνόμασεν 

1. L. Robin, J.Stenzel, E. Frank, Η. Chernìss, Ο. Becker, Th. Heath, Α. Wed
berg, Ch. MugJçr, van der Waerden, A. Szabó. 


