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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. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
* * * 

Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γλωσσάριον 'Ιπποκράτους (ιδία κατ Έρωτιανόν 
καί Γαληνόν), Έ ν 'Αθήναις 1978, σελ. ιγ + 360. 

Ό συγγραφεύς εϊναι εκ τών διασημότερων Ελλήνων μελετητών της αρχαίας 
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ιατρικής. Ό ίδιος έχει εκδώσει τα έργα της 'Ιπποκράτειου Συλλογής και έχει 
γράψει επανειλημμένως άρθρα εις τον «Πλάτωνα» περί των ιατρικών πληροφοριών 
παρά τοις άρχαίοις, ώς εις τον τόμον ΐΓ" δια τα ιατρικά του Πλάτωνος, ΙΔ' δια 
τα Ιατρικά του Όμηρου, ΙΕ' τών Προσωκρατικών και Λ' έκτενέστατον υπό
μνημα δια τα παρά τοις έργοις του Πλάτωνος ιατρικά. 

Ή παρούσα μελέτη αποτελεί ένα πλήρες Λεξικον του 'Ιπποκράτους, ούτινος 
αί λέξεις και α'ι «γλώσσαι» εΐχον δημιουργήσει αμφιβολίας περί τής ακριβούς έν
νοιας των εις τους αρχαίους ήδη χρόνους. Ό Γαληνός είχε διαπιστώσει περί του 
ύφους του 'Ιπποκράτους δτι «έαυτώ φαίνεται γεγραφώς άναμνήσεως ένεκεν εν κε-
φαλαίω βραχεί δώ και ασαφέστερος ο λόγος δοκεϊ .. . σνμβολικώς και βραχέως.. . 
κατά την εαυτω συνήθη βραχυλογίαν». Δια τον λόγον τούτον ακριβώς ή παρούσα 
ερμηνευτική τοϋ Ιπποκράτειου λόγου λεξικογραφική μελέτη αποτελεί προσφοράν 
σπανίας λογιότητος και έπιμόχθου εργασίας μακρότατων ετών στηριζομένη δχι 
μόνον εις τάς ιδίας αύτοΰ εμπειρίας, άλλα καϊ εις τάς διαφόρους πληροφορίας τών 
αρχαίων και νεωτέρων μελετητών και εκδοτών καί σχολιαστών καί λεξικογρά
φων. 'Οπουδήποτε ύπήρξεν εις γραμματικούς ή λεξικογράφους — 'Ησύχιος, Χοιρο-
βο^κό:, Φώτιος, Σουΐδας, Ζωναράς, 'Ετυμολογικά, Κοραής, Κόντος — πληροφο
ρία σ/ετική προς το Ίπποκρατικον λεξιλόγιον, άλλα καί εις τάς λογίας νεωτάτας 
έρευνας ξένων και ημετέρων ερευνητών τών ιατρικών έργων, προσέτρεξεν ό Δρ 
Μητρόπουλος δια να άποσαφηνίση όσον ήτο δυνατόν τάς συχνάκις σκοτεινάς λέ
ξεις καί «γλώσσας» του 'Ιπποκράτους καί να δώση τήν έρμηνείαν των εις τήν Νέαν 
Έλληνικήν. Εις τον πρόλογον εκθέτει ό συγγραφεύς τήν ίστορίαν τής εκδόσεως 
τών τε γνησίων καί τών αμφισβητουμένων έργων του Corpus Hippocraticum καί 
δημοσιεύει αποσπάσματα από τους προλόγους τών ερμηνευτικών λεξιλογίων του 
Έρωτιανου καί Γαληνού, εις τα ερμηνείας τών οποίων κυρίως στηρίζεται, δι' 
όσας εκείνοι λέξεις δίδουν έρμηνείαν. Δια το πλήθος τών μή έρμηνευομένων ύπ' 
εκείνων λέξεων καί εκφράσεων δίδει ό συγγρ. τάς ίδικάς του ερμηνείας διευκολύ
νων οοτω τους μελετητάς τών 'Ιπποκρατικών έργων. Τα λήμματα αριθμούνται 
κατά στοιχεΐον. 

Μετά το πέρας αυτής τής πολυτιμότατης ερμηνευτικής εις τον 'Ιπποκράτη 
λεξικογραφικής εργασίας, έπεται καί ένα μικρότερον τμήμα λεξικογραφίας τών 
φαρμάκων τών άπαντωμένων εις τά 'Ιπποκρατικά έργα. Οΰτω παρατίθεται ή λε
ξικολογική ταξινόμησις τών 'Ιπποκρατικών φαρμάκων αναλόγως του επιδιωκομέ
νου θεραπευτικού σκοπού καί του αποτελέσματος αύτου. Ή ταξινόμησις αυτή πε
ριλαμβάνει 60 λήμματα καί δευτέρα λεξικογράφησις τών μνημονευομένων μέτρων 
καί σταθμών προς ζύγισιν τών φαρμάκων εξ 22 λημμάτων μέ ακριβή προσδιο-
ρισμον τοϋ βάρους εκάστου εις γραμμάρια ή λίτρας. 

Τέλος παρατίθεται περαιτέρω συστηματική περιγραφή 338 φαρμάκων ή σκευα
σμάτων θεραπευτικών μνημονευομένων παρ' Τπποκράτει, συγκειμένων εκ βοτά
νων, ορυκτών καί άλλων υλών, μέ πλήρη περιγραφήν τής συνθέσεως, τής παρα
σκευής, τής χρήσεως καί τής θεραπευτικής επιδιώξεως. 

Το βιβλίον αποτελεί μεγάλης αξίας προσφοράν του συγγραφέως, τόσον μεγά
λης άξιας, ώστε νομίζω δτι τήν έκδοσιν αύτοΰ ώφειλε νά τήν είχεν αναλάβει το 
Κράτος ή ή 'Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, διότι πρόκειται περί έργου δυσχε
ρέστατου μή δυναμένου >'ά έκπονηθή ευχερώς, ει μή υπό ιατροί) δαπανήσαντος τον 
βίον είς τήν μελέτην τής αρχαίας ιατρικής. 

Ή έκδοσις, τόσον λιτή, χωρίς τήν άπαιτουμένην ποικιλίαν στοιχείων δια τάς 
μνείας τών συγγραφέων τών αρχαίων ερμηνευτών, διακρινομένων άπο τάς ερμη
νείας του συγγραφέως, χωρίς τήν βοήθειαν επιμελητού εκδόσεως καί ειδικού διορ-
θωτοΰ, έχει άδικηθή, διότι καί παραλείψεις καί άβλεψίαι καί τυπογραφικά λάθη 
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έχουν παραμείνει, τά όποϊα μολονότι δέν είναι σημαντικά, αδικούν ένα έργον τόσον 
μεγάλης αξίας καΐ τόσον χρήσιμον διά τους ιατρούς, πολλοί των οποίων έχουν 
λησμονήσει σήμερον την λογιότητα των παλαιοτέρων συναδέλφων των, οί όποιοι 
έκαλοΰντο ιατροφιλόσοφοι και of όποιοι άνέτρεχον εις την σπουδήν των αρχαίων 
ιατρών, δχι δια να διδαχθούν νεωτέρας μεθόδους, άλλα να αναμετρούν την έκκίνη-
σιν και τήν πορείαν της 'Επιστήμης το>ν άπο προσωπικότητας ίατρικάς, του 
έργου των οποίων ή θεώρησις αποτελεί αίώνιον όδηγον δια τους νεωτέρους 
ιατρούς, τους όντως συνειδητούς επιστήμονας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
* 

* * 
ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. ΤΣΑΦΑΡΑ, Ή Φιλολογία ώ ς επιστήμη, 'Αθήνα 1979, 

Σχήμα 8ον, σσ. 69. 
Ή Φιλολογία άντικείμενον της έρεύνης της έ'χει τον πνευματικόν βίον του 

άνθρωπου, ώς εκφράζεται καί άποκρυσταλλουται εις γλωσσικά — καί κυρίως υπό 
λογοτεχνικήν μορφήν — μνημεία. Στόχος της είναι να κατανόηση, να έρμηνεύση 
τα δημιουργήματα αυτά του ανθρωπίνου πνεύματος καί να βοηθήση τους μη ειδι
κούς να εισχωρήσουν εις το περιεχόμενον καί να γευθούν τους εύχύμους καρπούς 
τών έργων αυτών. 

Ό φιλόλογος μέ τον ίδιαίτερον έπιστημονικόν του όπλισμον καί τα πνευμα
τικά του εφόδια έρχεται να γίνη αμάντις» καί ερμηνευτής τών γλωσσικών αυτών 
μνημείων. Ό αείμνηστος Ί ω . Συκουτρής εις το έναρκτήριον μάθημα της υφηγε
σίας του (27 Ίανουρίου 1931) μέ θέμα «Φιλολογία καί Ζωή» χαρακτηρίζει το 
έ'ργον του φιλολόγου ώς «διακονίαν προς τήν κοινωνίαν» καί «προς τους μεγάλους 
καί τους δημιουργούς, προς τους οποίους χειραγωγοΰμεν τους συγχρόνους». 

eH εποχή μας μέ τον σαφώς άντιπνευματικόν της χαρακτήρα μαστίζεται υπό 
μιας φίλαυτου διαθέσεως καί ένας υλιστικού τρόπου ζωής, τα όποια τείνουν να 
αποξηράνουν τήν δροσιστικήν αΰραν του πνεύματος καί να καταστήσουν ύποτονι-
κήν ή ίσως καί αδύνατον τήν μύησιν του άνθρωπου γενικώς εις το σημαντικον 
έ'ργον της επιστήμης. 

"Η υπό τον ανωτέρω τίτλον μελέτη του κ. Τσαφαρά άποκτφ εν προκειμένω ση-
μασίαν ώς αποτελούσα άξιόλογον προσπάθειαν νά έφελκύση εκ νέου τήν προσο-
χήν μας εις το έργον καί τήν σπουδαιότητα της Φιλολογίας. 

Έ ν αρχή ό συγγραφεύς εξετάζει ιστορικώς τον βρον «Φιλολογία» καί μελέτα 
τά κατά τήν εννοιαν καί το έ'ργον της παραθέτων γνώμας παλαιοτέρων καί νεω
τέρων φιλολόγων (Boeckh, Wilamowitz, Wolf, Hermann, Βουρβέρη). Έ ν συνε-
χε'α εισέρχεται εις τήν έρευναν της φιλολογικής ερμηνείας. 'Εξετάζει τά είδη καί 
τά γνωρίσματα της ερμηνείας, τάς προϋποθέσεις της φιλολογικής ερμηνείας, το έρ
γον καί τάς μορφάς της. Ώ ς δεύτερον μέρος της μελέτης δύναται νά θεωρηθή ή 
«Πρακτική της φιλολογικής ερμηνείας», Οπου εξετάζονται ή έννοια, οί κανόνες καί 
αϊ μέθοδοι μεταφράσεως, ώς επίσης καί τά είδη της ερμηνείας. Τέλος ώς έπίμε-
τρον ό συγγραφεύς παραθέτει διαγράμματα πορείας διδασκαλίας αρχαίων καί νέων 
ελληνικών κειμένων. Ή μελέτη ολοκληρώνεται μέ τήν παράθεσιν βιβλιογραφίας. 

Μέ τά Οέμχτα ταΰτα, ώς γνωστόν, έ'χουν άσχοληθή παλαιότερον "Ελληνες καί 
ξένοι φιλόλογοι. Ό κ. Τσαφαράς, γνωστός καί έξ &λλωι του εργασιών, μέ σαφή-
νειαν καί ρέοντα νεοελληνικον λόγον παρέχει εις ήμας εύσύνοπτον καί εΰχρηστον 
έγχειρίδιον σχετικόν μέ τό υπό μελέτην πρόβλημα. Πρόκειται περί μιας πράγματι 
αξιόλογου προσπάθειας, ή οποία πρέπει νά τύχη της δεούσης προσοχής μας. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, Δ. Φ. 


