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Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ΕΞΑΜΕΤΡΟΥ ' 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ* 

Α. Δέν είναι γνωστόν, αν ό "Ομηρος είναι ό Ιπινοητής του ηρωικού έξαμέτρου ή" 
αν είναι προελληνικός ή αν τον παρέλαβεν 2τοιμον από τήν προομηρικήν ποίησιν f\ καΐ 
αν τον συνεπλήρωσε καί του έδωσε τήν όριστικήν μαρφήν του. Είς τα δυο ε*πη χρησι
μοποιείται άποτετελεσμένος καί πλούσιος ό ηρωικός δακτυλικός έξάμετρος, ό όποιος 
κατά τον 'Αριστοτέλη είναι ό μάλιστα προσαρμοζόμενος εις τον άψηγηματικόν χαρα
κτήρα του έπους στίχος* «rò γαρ ήρωϊκον οτασιμώτατον και δγκωδέοτατον των μέτρων 
εστίν . . . άπλονν και άπαγγελίαν έχον» (9) καί κατά τον Διονύσιον Άλικαρνασσέα *πάνν 
σεμνον καί είς κάλλος αρμονίας άξωλογώτατον*. Τό πρόβλημα της προελεύσεως καί δια
μορφώσεως του ηρωικού έξαμέτρου, παρά τάς άχρι σήμερον διατυπωθείσας γνώμας 
καί είκασίας δέν εδρεν είσέτι τήν λύσιν του' «τό πρόβλημα του τρόπου τοο άπαρτισμου 
τοΟ δακτυλικού έξαμέτρου, ό όποιος παρουσιάζεται άττό τήν πρώτην έμψάνισίν του τε-

1) Βλ. W. C h r i s t, Metrik, Leipzig, 1874, 159—224. Ά ν δ ρ. Ν. Σ κ ι ά , Στοι
χειώδης Μετρική τής αρχαίας ελληνικής ποιήσεως, Αθήναι 1931, 126 κέξ. Δ. Σ ε μ ι τ έ-
λ ο υ, 'Ελληνική μετρική, ΆΘ/̂ νησιν 1894, 329—381. O t t o S c h r o e d e r , Vorarbeiten 
zur griechischen versgeschichte, Lipzig—Berlin 1908, 31—43, 162—163. W i 1 a m o-
w i t z M o e l l e n d o r f , Ilias und Homer, 344. U l r i c h v. W i l a m o w i t z 
M o e l l e n d o r f , Griechische verskunt, Berlin 1921, 346—365. K a r l M e i s t e r » 
Die homerische kuntspracbe, Leipzig 1921. P. C a u e r, Grundfragen der homer kri-
tik, 3 Aufb. Leipzig 1923,180—197. K a r l R u p p r e c h t , Einführung in die griechi
sche metrik, München 1924, 8 κέξ. P. M a a s , Griechische Metrik, Leipzig—Berlin 
1929, 22, 23, 24 (7). C. Μ. Β ο w r a, Tradition and design in the Iliad, Oxford 1930» 
53—56. A.—G. Ζ u r e t, Principes de métrique Grecque et Latin, Strasbourg 1938. F . 
M a r t i n , Essai sur la rhytmes de la chanson Grecque, Antique, Paris 1953, 94—95. 
W. Ζ W. Κ ο s t e r, Traité de métrique Grecque*, Leyden 1953, 54—85. B r u n o 
S n e 1 1, Griechische Metrik, Göttingen 1956, 6—9. Πρβ. καί τάς μελετάς : Κ. W i t t e » 
«Glotta» IV. (1913) 66—71. Η. M e t t e , Die Struktur des ältesten daktylischen Hexa
meters, <Glotta» 35 (1956) 1 — 17. 

2) Άριστοτ. Ποιητ. 1459 b, 1449 b. <"0 έξάμετρος στίχος είναι καταλληλότατος ουχί δι* 
άσμα, άλλα δι* άπαγγελίαν ουδέποτε κουράζει διότι δύναται να δποστή πλείστας μεταβολός 
(τομαί, διαιρέσεις) καί δμως να μένη δ ίδιος· άλλοτε έχει ρυθμον γοργότερον καί άλλοτε βρα-
δύτερον (σπουδαΐον), άλλα πάντοτε μεγαλοπρεπή, άλλοτε σταματά" καί άλλοτε ομοιάζει μέ στρό· 
βιλον δια τους λόγους τούτους αποδίδεται δι* αύτοΰ πάσα ψυχική διάθεσιςϊ (Ι Χαντέλη, Συμβ. 
είς τήνδιδασκ. των άρχ. Έλληνικάδν, τόμ. Β', 315—316). Πρβ «Ό ομηρικός (έξαμετρικός) στί
χος είναι μουσικός καί ευλύγιστος καί εύκολος στην ομιλία» (W. Rose, "Ομηρος, μετάφρ^ 
Καίτ. Σακελλαρίου, 115). 

* Έ κ του υπό έκτύπωσιν αγχώδους βιβλίου του «Ή αίσθητική ερμηνεία του Όμήρου> 
(Ίλιάδος καί Όδυσσείας). 
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λείας διαμορφωμένος, παραμένει άλυτον» (')· Ή γνώμη, δτι δυνατόν να είναι Ινδο
ευρωπαϊκός (8) ή προελληνικός, δέν έχει πολύ σοβαρά ερείσματα καί δεν Ιγινεν άπο~ 
δεκτή. Τό δτι άπετελέσθη άπό ήμιστίχια έξαμετρικα (Ε. Bickel, Bowra) η προήλθεν από· 
λυρικά μέτρα (e) ή δτι έπέδρασεν είς τήν διαμόρφωσίν του ή αφηγηματική μορφή τών 
επικών μύθων καί παραδόσεων (*) ή δτι τον στίχον καί τό μέτρον τα παρέλαβον οΐ 
"Ελληνες arcò τους Φρύγας ή τους Λυδούς (5) εΤναι υποθέσεις έγκλείουσαι στοιχεία 
εποικοδομητικά καί γόνιμα, διότι ή προσαρμογή π. χ., λυρικών μέτρων είς μορφήν 
εξυπηρετούσαν τήν έπικήν άφήγησιν (β) ή ή χρήσις είς τό Ι!πος τοιαύτης ρυθμικής μορ
φής (_!_^w ), ή όποια χρησιμοποιείται συχνά είς τον άφηγηματικόν πεζόν λόγον, κα|; 
ήτις δια τοΟτο προσιδιάζει καί είς τήν φύσιν του αφηγηματικού ε*πους, προσφέρουν ύλι-

1) Ι . θ . Κ α κ ρ ι δ ή, Μεγ. Έ λ λ . Έγκυκλ. , έν λ. Μετρική. 

2) Α. Μ e i 1 1 e t, Les origines indo - européens de metres Grecs, Paris 1923. ' O 
Wilamowitz σχετικώς παρατηρεί : « Ό έξάμετρος έξειλίχθη ώς άπό αίολικόν μέτρον. Ά λ λ α ή 

ήμιαδομένη απαγγελία τοδ ίνδογερμανικοδ μακροδ στίχου δίδει αποκλειστικώς τήν άνακάλυψιν 

τοο δακτυλικού έξαμέτρου μέ τήν στενήν καί έξελισσομένην ivvoiavs, W i l a m o w i t z . 

Ilias u n d H o m e r , 348. 

3) Γνωρίζομεν π.χ. σήμερον, ότι δ δεκαπεντασύλλαβος τών δημοτικών τραγουδιών προ-

ήλ&εν άπο ίαμβικόν καταληκτικον τετράμετρον της ορχηστικής τραγψδίας (Στίλπ. Κυριακίδου, 

εις Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1923 καί A t t σ τ ο ρ ι κ α Ι ά ρ χ α Ι τ ή ς δ η μ ώ 

δ ο υ ς ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς π ο ι ή σ ε ω ς [λόγος πρυτανικός] 1954, σ. 8,26 κ.ά.). Ό Maas 

έν τούτοις είναι επιφυλακτικός ώς προς τό δτι είναι δυνατόν δ αιολικός δάκτυλος να προήλθ·εν« 

άπο τόν αίολικόν γλυκώνιον καί φερεκράτειον (Ρ. Maas, Gr iech. Metrik. 26—30). 

4) Ά ν προσέξη κανείς τόν ρυθμόν καί τόν τόνον, τόν δποϊον λαμβάνει δ λόγος κατά τήν 

άφήγησιν μύθ·ων ή παραμυθ-ιών (άτινα πάντοτε ανήκουν καί ανάγονται είς τό παρελθόν), θά 

παρατήρηση δτι, παρά τήν διάφορον φύσιν τής ιδικής μας τονικής ρυθ·μοποιίας καί τής αρχαίας 

προσφδιακής, δμοιοίζει πολύ μέ τόν ρυθμόν καί τόν τόνον του δακτυλικού έξαμέτρου ( κ ά π ο τ ε 

ή τ α ν ε Ι ν α ς β α σ ι λ ι ά ς—μ ι ά φ ο ρ ά κι* Ι ν α ν κ α ι ρ ό—π ά ν ε π ο λ λ ά 

χ ρ ό ν ι α κλπ ). Αυτή ή παρατήρησις ενισχύει σοβαρώς τήν άποψιν πολλών φιλολόγων, δτι. 

ή μορφ·^ τής άφηγήσεως ηρωικών μύθων δυνατόν νά έπέδρασεν εις τήν διαμόρφωση/ τοδ απαγ

γελλομένου Ιπους καί πιθ-ανώς (μέχρι ενός σημείου, εμμέσως ή αμέσως) καί είς τήν διαμόρφω-

σιν τοδ fipa>'iy.oìi έξαμέτρου. Οί περισσότεροι μελετηταί δέχονται μεγαλυτέραν ή μικροτέραν Ιπί-

δρασιν τών αφηγηματικών μύθ-ων καί παραδόσεων είς τήν διαμόρφωσιν τοδ δακτυλικού έξα

μέτρου. Ό Karl Meister παρατηρεί, δτι «δ δμηρικός στίχος συνεπληρώθη καί λεπτώς έπφκοδο-

μήθη άπό τόν πεζόν λόγον» (Karl Meister, Die homer i sche Kunstsprache, Leipzig 1921,. 

231). Ό Bowra, στηριζόμενος είς τήν σύστασιν τής Ελληνικής γλώσσης, δποστηρίζει, δτι δ έξά

μετρος διεμορφώθη κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους. 

5) Πρβλ. K a r l M e i s t e r , Dia homerische Kunstsprache, Leipzig 1920,231 — 

232. "Οσοι δέχονται τήν γνώμην τοδ Meister έπικαλοδνται ώς επιχειρήματα, υπερβάλλοντες 

πως τά πράγματα, καί τό δτι ή φύσις τής 'Ελληνικής γλώσσης, μέ τάς πολλάς αλλεπάλληλους 

βραχείας συλλαβάς καί ρυθμόν κρητικόν ( ^ ^ ) δέν προσφέρεται είς τό δακτυλικόν μέτρον-

καί δια τούτο δ στίχος επέδρασε καί επεβλήθη είς τό γλωσσικόν ύλικόν, τό δποϊον προσηρμόσθη 

είς τάς απαιτήσεις τοδ έξαμέτρου. 

6) Ό έξάμετρος τοδ έπους είναι τό τελειωμένον αποτέλεσμα μιας μακράς προόδου, μέ 

τήν δποίαν ëv αίολικόν άσματικόν μέτρον δστερα άπό πολλήν διαδικασίαν καί νεωτερισμούς 

προσηρμόσθη είς τόν άπαγγελτικόν έπικόν τόνον, τόν δποϊον τό θ-έμα άπήτει. U l r i c h ν~ 

W i l a m o w i t z , Unters. 409. Πρβ. τόν δεκαπεντασόλλαβον τών δημοτικών μας τραγου

διών, δστις ανάγει τήν αρχήν του είς λυρικόν μέτρον, Τήν υπόθεσιν, δτι είναι δυνατόν νά προ--

ήλθεν άπό σπονδείους, δ K o s t e r τήν αποκλείει (ε.ά. 64). 
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καν χρήσιμον δια τήν κατανόησιν ή και τήν έξήγησιν της προελεύσεως του ήρω'ίκοΰ 
έξαμέτρου. 

Ή γνώμη του Σεμιτέλου, δτι τό δακτυλικόν μέτρον εΐχε χρησιμοποιηθή προ του 
Όμηρου είς τους «ύμνους καΐ τους νόμους» προς τους θεούς, στηριζομένη είς μυθικάς 
μαρτυρίας των αρχαίων, συμφώνως με τάς οποίας ή εορεσις τοΰ έξαμέτρου άνεφέρετο 
είς τήν Φημονόην, τήν πρώτην ίέρειαν των Δελφών, καΐ είς άλλους μυθικούς ποιητάς» 
άκμάσαντας πριν άπό τον "Ομηρον (Όρφέα, Ώλήνα, Χρυσόθεμιν καΐ Φιλάμωνα) ('). αν 
δέν παρουσίαζε δυσκολίας, θα 'έλυε το πρόβλημα, διότι ή μορφή του δακτυλικού έξα
μέτρου δεν είναι απρόσφορος και ξένη είς τους ϋμνους καΐ τάς προσευχάς.— Ά λ λ α 
βαρύνουσαν ή και άποφασιστικήν σημασίαν δια τό πρόβλημα μας νομίζω, δτι ημπορεί 

-να Ε-χη ή μετά τον Όμηρον συναυτωμένη μορφή του δακτυλικού καταληκτικού ελεγειακού 
διστίχου, τοΰ «ελεγείου» (2), καί Ιδίως ό δεύτερος αυτού στίχος (— w ^, — w w , — I — w w « 
— ^ w , —), δσας έχρησιμοποιεΐτο είς μυρολόγια καί θρήνους (ελεγείας) (είς θρηνώδη 
περιγραφήν τών χαρισμάτων ή έξύμνησιν τών κατορθωμάτων τοΰ προκειμένου νεκρού 
ή τοΰ προ πολλού αποθανόντος ήρωος) καί ό όποιος είναι πολύ πιθανόν να έχρησι-
μοποιείτο είς τα ομηρικά καί προομηρικά (Αίολικά καί Ιωνικά) ή ίσως καί είς προελ
ληνικά (8) μυρολόγια (ώς ή πλέον αρμόζουσα είς τήν ^κφρασιν πένθους καί πάθους 
καί άφηγήσεως ή έξυμνήσεως κατορθωμάτων μετρική μορφή). 

Επειδή δέν μας σώζονται προομηρικά δακτυλικής μορφής ποιήματα, δια νάστη-
ριχθώμεν είς τήν έρευνάν μας είς αυτά, ϊσως θα ήδυνάμεθα, αντιστρόφως προχωροΰν-
τες, να φθάσωμεν εις ώρισμένα συμπεράσματα. Δεχόμεθα, δτι τό «έλεγεϊον» είναι θρη-
νητικόν μέτρον καί είναι γενικώς επίσης παραδεδεγμένον, δτι οι θρήνοι καί τα μυρο
λόγια είναι άπό τα αρχαιότερα άσματα είς δλους τους λαούς. Ούτως είμεθα λογικώς 
υποχρεωμένοι να τοποθετήσωμεν πρίν άπό τόν "Ομηρον, τουλάχιστον, τήν αρχήν ενός 
άπλου ελεγειακού δακτυλικού μέτρου, (ήμιστιχίου ή δύο ήμιστιχίων π. χ.) αφού μετά τόν 
"Ομηρον τό εύρίσκομεν δχι μόνον διαμορφωμένον είς πλήρη σιίχον, άλλα καί είς δί-
στιχον μορφήν (έλεγεϊον), δπερ εΐναι αναμφισβητήτως δημιούργημα προσωπικών ποιη
τών.—Ή ύπόθεσις μιας άπ' ευθείας άπό προσωπικούς ποιητάς δημιουργίας του προσ-

1) Δ. Σ ε μ ι τ έ λ ο υ , 'Ελληνική μετρική, 330—331. 

2) Το «έλεγεΓον> χρησιμοποιείται καί εις τα επιτάφια καί τα άλλα επιγράμματα καί 

τοος χρησμούς. 

3) Είναι άξιον παρατηρήσεως, διατί δέν αναφέρονται είς τον "Ομηρον αί λέξεις «Ι λ ε-

γ ο ς, ε λ ε γ ε ί α , έ λ ε γ ε ΐ ο ν>. Δέν ήσαν γνωσταί ή δέν ηθέλησε να τάς χρησιμοποίηση 

-δ ποιητής, επειδή ήσαν ξενικαί (φρυγικαΐ) άντικαθιστών τας αντιστοίχους έλληνικάς ; ""Αν δπο 

•έσωμεν, δτι at λέξεις ήλθον μετά τόν "Ομηρον (δν καί δ ποιητής γνωρίζει τους Φρύγας καί 

τήν διονυσιακήν λατρείαν, ήτις προήλθ-εν άπό τήν Φρυγίαν, Β 862, Ζ 132), τότε ώς προς τήν 

-μορφήν τοδ μίτροο τοΰ «ελεγείου» θα δεχθώμεν ή δτι ήλθε διαμορφωμένον μαζί μέ τήν ξένην λέ-

ξιν ή δτι ήτο άπό ένωρίτερον είς τους "Ελληνας δ θρηνώδης δακτυλικός στίχος ή καί τα θρηνώ-

-δες δακτυλικδν δίστιχον καί τώρα Ιλαβε τό δνομα. 'Οπωσδήποτε τό βέβαιον είναι, δτι ή δακτυ • 

λική μορφ·ί\ τοδ ονομαζόμενου «ελεγείου» (είς ήμιστίχιον, στίχον, ή δίστιχον) ήρμοζεν εις τα 

^ρηνητικα καί αφηγηματικού περιεχομένου τραγούδια καί πρέπει να είναι παλαιά δημοτική (καί 

ή στερεότυπος δίστιχος μορφ·ί\ τοδ ελεγείου δεικνύει λαΐκήν καί πάλαιαν προέλευσιν), παλαιο

τέρα τουλάχιστον τών προσωπικών ποιημάτων τών έπυλλίων καί του μεγάλου Ιπους ή" 

ϊσως ακόμη καί προελληνική (τα μυρολόγια είναι από τας άρχαιοτέρας εκδηλώσεις τοδ άν

θρωπου). 
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κρούει είς τήν Ιδιότυπον μορφήν του δευτέρου στίχου του ελεγείου, τήν οποίαν δεχόμεθα 
ώς λαϊκήν.—Ό Zacher και ό Στ. Κυριακίδης διατυπώνουν τήν πολύ πιθανήν άποψιν, 
οτι δ δεύτερος στίχος είναι «όλολυγμοί των παρισταμένων περί τόν νεκρόν, οϊτινες 
διηρημένοι είς δύο χορούς έπωλόλυζον είς εκαστον έξάμετρον» (')· Νομίζω οτι δέν θα 
ήτο τολμηρον καί έ"ξω της πραγματικότητος να υποστήριξη κανείς, δτι ή παλαιοτέρα 
μορφή του θρηνητικου στίχου ήτο δ έπτασύλλαβος καταληκτικός δάκτυλος, ό οποίος, 
Επαναλαμβάνεται ή λέγεται έξ ύτιαμοιβής και δ όποιος αρχικώς δέν θα ήτο άλλο τι 
άπό επιφωνήματα λύπης (πρβ. άχ αχ αχ, άχ αχ αχ, αχ) καί κατόπιν μέ βάσιν αυτόν 
άπετελέσθη ό ελεγειακός στίχος καί τό έλεγειακόν δίστιχον. Καί σήμερον είς τήν 
Μάνην τα θεωρούμενα άξεστα καί πρωτόγονα μυρολόγια εΤναι οκτασύλλαβα, δπως 
σύντομοι είναι καί ol στίχοι των μυρολογίων των πρωτογόνων λαών. 

Ά λ λ α ποίαν έσωτερικήν ή έξωτερικήν σχέσιν δύναται να Κχη τό «μυρολόγι» μέ 
τό 'έπος καί που συνηντήθησαν, ώστε νά χρησιμοποιήσουν καί τα δύο κοινόν μέτρον ; 
Τό «μυρολόγι», ύστερα άπό τήν Ικρηξιν τοΟ πόνου μέ σχετλιαστικά επιφωνήματα, ανα
φέρεται είς τάς άρετάς του νεκρού, τάς όποιας εκθέτει ή περιγράφει καί εξυμνεί, δπως 
καί τό έπος εξυμνεί τα «κλέα τών ανδρών». Κατόπιν, εϊς τι προκεχωρημένον στάδιονι 
κατά τό όποιον ό νεκρός έλατρεύετο, άπευθύνοντο είς τόν νεκρόν ύμνοι, εύχαριστίαι 
καί προσευχαί ('), τα όποια καί τό έπος χρησιμοποιεί είς μεγάλην κλίμακα. Επίσης ό 
βραδύς καί ό επίσημος ρυθμός καί τόνος της άφηγήσεως γεγονότων παρελθόντων εΐναι 
κοινός καί είς τα μυρολόγια καί είς τό έ'πος. 'Ακόμη τα προηγμένα πως μυρολόγια 
2-χουν λογοτεχνικά στοιχεία (παρομοιώσεις, είκόνας, ύπερβολάς), άτινα είναι έκ τών 
Ιδιαζόντων καλολογικών στοιχείων καί του ^πους. 

Ά π ό τα μυρολόγια, τα όποια παραθέτει ό ϊδιος ό "Ομηρος (Ω 721—775, Σ 316— 
342, Χ 409, 430, 477, Ψ 19), φαίνεται πόσον άρμόζον καί κατάλληλον εΤναι δι" αυτά τό 
<δακτυλικόν μέτρον (τό όποιον μέ τήν πρώτην μακράν συλλαβήν της λέξεως εξωτερι
κεύει, μέ ëva «μακρόσυρτον» άναστεναγμόν, τό πάθος [ω πόποι, ώμοι, οΐμοι, πρβ. "Αχ αχ 
•αχ, ώιμένα] καί κατόπιν ακολουθούν βραχειαι συλλαβαί) (*) είς τήν έ*κφρασιν του πά
θους, δπως τό άντίθετόν του, τό άναπαιστικόν, είς τήν £κφρασιν κινήσεως σοβαρός καί 
Ινεργητικότητος. Ά ν σκεφθώμεν, δτι πολλά λυρικά ή έπικολυρικά τραγούδια είναι πε
ριγραφή ή έξύμνησις τών κατορθωμάτων του ί^ρωος έφ' δσον ζη, άλλα καί δταν άποθάνη, 
καί δτι ό επικός ποιητής ψάλλει κυρίως κατορθώματα <άνδρών φ&ιμένων κλεϊοϋ·έντων>% 
ηρώων, ol όποιοι Ιχουν ζήσει είς τό παρελθόν καί δοξασθή—δπως ημπορεί νά πη κα
νείς καί εκείνος δστις μυρολογεί τόν νεκρόν, ό όποιος δέν υπάρχει πλέον—επίσης καί 
οτι ή μετρική μορφή του μυρολογιοΟ, άπό τήν φύσιν του μυρολογιοΟ καί άπό τήν παρα-
£εδομένην μορφήν του οιασδήποτε μορφής «ελεγείου» είναι δακτυλικόν μέτρον καί 

1) Κ. Z a c h e r , Beitrage zur gr iechischen wortforsung iv Philologue, Τόμ. 
L V I I (1898), σ. 18 κ έ. Σ τ ί λ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Ή γένεσις του διστίχου καί ή αρχή τής 
ισομετρίας, θεσσαλονίκη 1947, 31. 

2) Πολλαί επικλήσεις καί προσευχαί καί τής συγχρόνου λατρείας Ιχουν δακτυλικήν τονι-
κήν μορφ^ : Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδε καί κατάρτισαι την αμπελον ταύ' 
ζην.—Κύριε, είσάκοναον της προαενχής μου.— Δόξα εν ΰψίστοις Θεφ καί επί γης ειρήνη.—"Αγιος 
ό θεός .. . 

3) νΑν προσέξη κανείς αρχαίους κομμούς καί τα Ιδικοί μας μυρολόγια, θα ΐδη παρά τήν 
διαφορετικήν ρυθμοποιΐαν, πολλά δακτυλικά μέτρα ή τονικούς δακτύλους (εις τους κομμούς καί 
πλήρη ελεγεία), καί εις τα μυρολόγια καί δλον.λ·ηροος δακτυλικούς στίχους μέ μίαν καθωρισμέ-
νην συνήθως μορφήν : Κομμοί : οϊμοι, πανοίμοι δεσπότον τελουμένου Αίσχ. Χοη. 875, Ιώ ποποι, 
zi ποτέ μήδεται ; | τι τάδε νέον αχός μέγα ; Ά γ , 1101.—Μυρολόγ:α : —υυ, — υ , —υυ | —υυ, — υ 
— υ : Τώρα, ουρανέ μου, βρόντησε, τώρα, ουρανέ μου, βρέξε.—Ρίξε στους κάμπους τή βροχή καί 

-στα βουνά τό χιόνι (Έκλογ. Ν. Πολίτου, 173). 
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δτι ή μεταγενέστερα δακτυλική μορφή της «συμποτικής ελεγείας», ήτις εΤναι πιθανόν vor 
υπήρχε καΐ είς τήν έποχήν των ομηρικών συμποσίων καΐ παλαιότερον, περιελάμβανεν 
όχι μόνον θρηνητικά καί παθητικά ή άλλα λυρικά άσματα (πρβ. συμποτικά μυρολόγια 
της Μάνης), άλλα και έπικοΰ καί άλλου περιεχομένου, έννοοΰμεν, δτι είναι πολύ πιθα
νόν, ή παλαιά (ελληνική ή φρυγική ή καί προελληνική) μορφή του δακτυλικού ελεγείου-
(ήμιστίχιον, στίχος καί κατόπιν δίστιχον) να έπέδρασεν είς τήν διαμόρφωσιν του ήρωϊκοΰ 
έξαμέτρου, τό όποιον χρησιμοποιεί ή επική ποίησις δια τήν έξύμνησιν κατορθωμάτων 
ηρώων καί βασιλέων μυθικών. Ούτω τό παλαιόν θρηνητικόν δακτυλικόν μέτρον, (ήμιστί
χιον ή" στίχος καί δίστιχον άργότερον μέ συνυφασμένον τό λυρικόν καί τό άφηγηματι-
κον στοιχείον καί τήν ίδιάζουσαν μετρικήν μορφήν του), ημπορεί να είπη κανείς, μαζί 
μέ τήν παράλληλον έπίδρασιν τών άφηγητικοΰ χαρακτήρος επικών μύθων καί παραδό
σεων ή καί ύμνων καί νόμων καί τον ίδιαίτερον ρυθμόν απαγγελίας των, αποτελούν 
τους κυρίους ή ϊσως τους μόνους παράγοντας, οί όποιοι συνειργάσθησαν δια τήν γένεσιν 
του μακρού, σοβαρού καί μεγαλοπρεπούς ηρωικού έξαμέτρου, τό όποιον ή μεγαλοφυία 
τοΰ Όμηρου, χωρίς άμφιβολίαν, έτελειοποίησε ρυθμικώς καί μορφικώς (')· 

Β. Δυσκολίας επίσης παρέχει τό πρόβλημα, πώς άπό τα άδόμενα λυρικά εγινεν 
ή μεταπήδησις είς τό άπαγγελλόμενον έ'πος. Ό Wilamowitz έξηγεΐ τό φαινόμενον «ώς 
μίαν μετάστασιν άπό τό λυρικόν είς τό έπικόν στοιχείον». Ά λ λ α πώς εγινεν αυτή ή με-
ταπήδησις ή μετάστασις άπό τό ëv ποιητικόν γένος είς τό άλλο είναι δύσκολον ν ά 
προσδιορισθη. Τό δτι μέ τήν άνάπτυξιν καί τήν έ*κτασιν τοΰ έ'πους (έπύλλια) άρχισε νά 
ύποχωρη τό λυρικόν είς τήν ανάγκην της απαγγελίας (καί δια νά παρακολουθήται εύκο-
λώτερον άπό τους άκροατάς) είναι εξωτερικός λόγος, ό όποιος δέν δυνάμεθα νά δεχθώ-
μεν, δτι ύπήρξεν ό κύριος συντελεστής είς τήν μετάβασιν άπό τό άδόμενον είς τό άπαγ
γελλόμενον. "Ενα άλλο στοιχείον κοινόν τοΰ άδομένου λυρικοΰ καί απαγγελλομένου 
έπικοΰ, τό όποιον συνδέει, έξωτερικώς, τά δύο διάφορα αυτά εϊδη καί θα ήδύνατο κανείς 
νά εϊπη, δτι γεφυρώνει πως τήν μετάστασιν άπό τό άδόμενον λυρικόν άσμα είς τό άπαγ
γελλόμενον άφηγηματικόν έπος, είναι ή χρησιμοποιούμενη καί είς τά δυο είδη (είς τό 
λυρικόν καί τό έπικόν) μ ο υ σ ι κ ή προσωδιακή προφορά, ή όποια σμικρύνει πως τήν 
άπόστασιν μεταξύ άσματος καί πεζής απαγγελίας. 'Εκείνο δμως τό órroìov έξηγεΐ ίσως 
βαθύτερον αυτήν τήν μεταβολήν καί τήν μετάβασιν άπό τό άδόμενον λυρικόν είς τό 
άπαγγελλόμενον έπικόν εΐναι, νομίζω, ή διαφορετική ψυχική στάσις καί διάθεσις τοΰ 
ποιητοΰ είς τάς δύο περιπτώσεις, ή οποία υπαγορεύει καί διαφορετικήν γλωσσικήν καί 
μετρικήν Ιίκφρασιν καί μορφήν. Έ ν φ δηλ. είς τό λυρικόν άσμα ό ποιητής, ό απρόσωπος 
ft προσωπικός, ζή καί αίοθάνεται βαθέως τό συναίσθημα, δπερ τόν διακατέχει καί έκχέει 
είς τό ποίημα τήν λυρικήν του διάθεσιν καί συνκίνησιν μέ σύντομα λυρικά μέσα καί 
ευκίνητα μέτρα (ίαμβον, τροχαΐον κλπ.) είς τό έπικόν ό ποιητής μεταφέρεται μέ τήν 
φαντασίαν του είς τό π α ρ ε λ θ ό ν , τό Ιστορικόν ή μυθικόν, καί διηγείται ή περιγρά
φει μέ έπικήν άνεσιν, μέ τρόπον καί υφός άφηγηματικόν καί μέ άνάλογον ρυθμικήν 
μορφήν καί μέτρον πλατύ καί σοβαρόν, θαυμαστά κατορθώματα ηρώων ή θεών, τά όποια 
τά παρακολουθεί καί τά χαίρεται μέ τήν φαντασίαν καί ό θεατής—ακροατής, χωρίς νά 
συναρπάζεται καί νά συμμετέχη εντόνως μέ τό συναίσθημα. Οοτω ή λυρική συγκίνησις 
καί τό λυρικόν πάθος καί αί λυρικαί μεταπτώσεις, αί έκδηλούμεναι μέ λυρικά μέτρα καί 
λυρικόν άσμα, ύπεχώρησαν βαθμιαίως είς τά απαθή έπικοΰ περιεχομένου μακρά ποιή-

1) Ώς προς το αν ή αρχική μορφή του δακτυλικού μέτρου έχρησιμοποιήθη πρ&τον από 
τους ΑΙολεΓς καί κατόπιν τήν παρέλαβον, μέ τα τραγούδια, καί ot "Ιωνες ή αν καί οί "Ιωνες τήν 
έχρησιμοποίουν παραλλήλως προς τους Αιολείς είς τους θ·ρήνους, δέν είναι δυνατόν να προσδιο
ρισθώ οδτε έχει καί ίδιαιτέραν σημασίαν, τουλάχιστον ώς προς τήν εξήγησιν της μορφής τοί> 
δακτυλικού μέτρου. 
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ματα καΐ έδωσαν τήν θέσιν των είς τον περιγραφικόν και άναλυτικόν έπικόν λόνον ('), 
είς τό πλατύ καΐ ήρεμον (στατικον) έπικόν μέχρον, δηλ. είς τον άπαγγελλόμενον λόνον. 
Αυτή ή μορφή ηρμοζεν άλλωστε και προς τήν ύφήν τών αφηγηματικών επικών μύθων 
και παραδόσεων, από τα όποια πολλά τό έπος ήρύσθη, άλλα κυρίως ήτο σύμφωνος 
προς τήν φύσιν καί τον σκοπόν του έπους, τοΟ οποίου το περιεχόμενον, δια να παρακο 
λουθήται εύκρινέστερον άπό τους άκροατάς και να μη συγχέηται καΐ συσκρτίζηται μέσα 
εις τον λυρικόν ρυθμό" καΐ τήν λυρικήν μελωδίαν, άπρεπε να άπαγγέλληται, σχεδόν 
δπως ό πεζός λόγος, μέ μόνον καρύκευμα τον βυθμόν τ ο υ · μέτρου καί τήν μουσικότητα 
της προσωδίας. 

1) Δια τήν σχέσιν λυρικές καί επικής ποιήσεως πρβ. Ι. θ Κ α κ ρ ι δ ή , Ό μοθος 

στην αρχαϊκή λυρική ποίηση τών Ελλήνων (λόγος πρυτανικός). 


