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ΜΙΛΤ. ΤΣΕΛΙΟΥ, Βακχυλίδης, Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις, 'Αθή
ναι 1978, σελ. 139. 

Ό συγγραφεύς, παλαιός γυμνασιάρχης καΐ λαμπρός φιλόλογος, έχει άσχοληθή 
άπο πολλών ετών μέ τον Βακχυλίδη και έχει δημοσιεύσει επανειλημμένως εις τον 
ΠΛΑΤΩΝΑ σχετικάς μελετάς του και προτάσεις συμπληρώσεως ποιημάτων του 
περιεχομένων εις ακρωτηριασμένους παπύρους. Κατά τα τελευταία ετη είναι ό 
περισσότερον ασχοληθείς μέ τον ποιητήν τούτον εξ δλων των Ελλήνων. Θεωρώ 
δυστύχημα δτι δέν επέμεινε να υπερνίκηση τάς δυσχέρειας καί να μας δώση καί 
το άρχαΐον κείμενον, πράγμα πού θα ήτο τιμή δι' αυτόν να το έκαμε ως πρώτος 
εις τον τόπον μας, άφοΰ ό ίδιος έχει τόσον πολύ άσχοληθή μέ αυτό καί μέ τ/, ν 
άποκατάστασιν τών ακρωτηριασμένων στίχων του. Το είδος του αναγνωστικού 
κοινού πού θα άσχοληθή μέ τήν έκδιδομένην νυν μετάφρασιν του ποιητοΰ έχει από
λυτον ανάγκην του πρωτοτύπου, τοσούτω μάλλον βσω ό συγγραφεύς έ'χει τολμη-
ράς αποδόσεις τών συνθέτων ποιητικών λέξεων του πρωτοτύπου, αί όποΐαι προβλη
ματίζουν λογοτεχνικώς κάθε άναγνώστην. "Ετσι το διδόμενον έργον είναι κολοβόν. 

"Η διδομένη νυν εργασία φέρει τα σημεία της ευσυνειδησίας καί της πλήρους 
ενημερώσεως, χάρις εις τήν οποίαν καί αί κρίσεις εϊναι εύστοχοι. 

Ή εισαγωγή του, σελ. 5—12 είναι σύντομος, πλήρης καί κατατοπιστική μέ 
εΰστοχον κρίσιν. 'Ακολουθεί ή μετάφρασις τών Έπινίκων σ. 1 7 - 52, τών διθυράμ
βων 55—70 καί τών αποσπασμάτων σ. 73—84 καί έπεται το τμήμα τών ση
μειώσεων, αί όποΐαι περιέχουν διασαφήσεις πραγματολογικάς έπί προσώπων, πρα
γμάτων καί μυθολογικών στοιχείων σχετικών προς τα κείμενα, σελ. 87—117. 
Εις τάς υπολοίπους σελίδας 119—134 ό σ. παραθέτει υπό τύπον παραρτήματος 
μερικά αποσπάσματα του Βακχυλίδου, εν οις καί τίνα αμφίβολα, τά όποια εϊναι 
ακρωτηριασμένα. Έδώ μόνον δίδει ό σ. και το κείμε\ον μέ τάς προταθείσας υπό 
διαφόρων φιλολόγων συμπληρώσεις καί τήν επί τη βάσει τών συμπληρώσεων 
ίδικήν του μετάφρασιν. Εϊναι αυτονόητον δτι να μεταφράζη κανείς αποσπάσματα 
περιέχοντα χάσματα μεγάλα ή καί στίχους αποτελούμενους άπο ΐχνη συλλαβών απο
τελεί εϊδος τι αυθαιρεσίας, το όποιον δέν αποκρύπτει ό σ. λέγων έν σ. 127 
«Προσεγγίζοντας το κείμενο βγάζω το ακόλουθο πιθανό νόημα σέ στίχους». 

Ώ ς προς τήν μετάφρασιν νομίζω δτι έ ν τ ώ συνόλω καθίστα κατανοητον το 
νόημα καί το μέτρον ομοιάζει προς το του πρωτοτύπου. "Ας σημειωθή δτι ή άπό-
δοσις τών χορικών ασμάτων μέ τά σύνθετα δέν αποτελεί εγχείρημα ευκολον. Καί 
ή ομιλούμενη γλώσσα, εις τήν οποίαν γίνεται ή άπόδοσις, έχει πολυτυπίαν καί 
αναλόγως τών προτιμήσεων του χρησιμοποιούντος επιτρέπει καί βιασμούς. Καί 
επειδή ή μετάφρασις ενός ποιητικού ( = καλλιτεχνικού) έργου δέν £χει τήν έννοιαν 
μόνον της πληροφορήσεως, άλλα καί της εμπνεύσεως καί της άναμετρήσεως, δι' 
αυτό επί πλέον εϊναι κρίμα δτι δέν υπάρχει καί το πρωτότυπον δια να στοχασθή 
καί ό αναγνώστης πώς θα το άπέδιδεν : λ. χ. το άλογοδαμαστής, το λαμπρό το
μάρι, αγώνα χειροδυναμιας, προβοδόνοντάς τους, της λιγναστράγαλης, του τζιώτι-
κου μελίγλωσσου άηδονιου κλπ. Γενικώς το βιβλίον της μεταφράσεως, εισαγω
γής καί σημειώσεων εις τα έργα του Βακχυλίδου πού προσέφερον ό Τσέλιος απο
τελεί ύπηρεσίαν εις τα Ελληνικά γράμματα καί τήν έκλαΐκευσιν της γνώσεως 
τών αριστουργημάτων της Γραμματείας μας. 
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Ό συγγραφεύς εϊναι εκ τών διασημότερων Ελλήνων μελετητών της αρχαίας 


