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αυτού, ό σ. άφορμάται πάντοτε άπό των πηγών, ώς εΐναι (ανάγκη να συμβαίνη περί έρ
γων Ιστορικών. Δια τούτο δέ ή θεμελίωσις του έργου είναι συνεχής καΐ σταθερά, εις 
ιιάσας τάς περιπτώσεις, κατά τάς οποίας ή οπαρξις αρχαίων πηγών επιτρέπει τούτο. ΕΙς 
την δια της χρήσεως τών πηγών θεμελίωσιν έ'πεται ή ερμηνεία αοτών, ήτις, ώς συμβαί
νει περί θεμάτων Ιστορικών, δέον να έλέγχηται δια του γλωσσικού, άλλα και του Ιστο
ρικού γνώμονος, όστις, εκφράζων τήν ίστορικήν κριτικήν καί το Ιστορικώς σκέπτεσθαι, 
κατευθύνει, ενίοτε δέ καί ελέγχει, τον γλωσσικόν γνώμονα. Ό σ. παρέχει πράγματι 
άξιόλογον συμβολήν εις τήν έρμηνείαν χωρίων. Προ παντός δέ χρησιμοποιεί δεξιός τήν 
κριτικήν αύτοΰ Ικανότητα καί πείραν, διότι δύναται ώς Ιστορικός να άναδράμη είς τους 
χρόνους, περί τών οποίων γράφει, να άναπαραστήση τα γεγονότα, να συλλαβή τήν σκέ-
ψιν τών δρώντων προσώπων καί να αίσθανθη τήν έπίδρασιν τών γεγονότων ώς σύγ
χρονος αυτών. "Ενεκα τούτων, τό βιβλίον του καθηγητού Δασκαλάκη αποτελεί άξιολο· 
γώτατον απόκτημα της περί αρχαίας Μακεδονίας βιβλιογραφίας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

OTTO WEINREICH, τακτικού καθηγητού της κλασσικής φιλολογίας έν τφ πανε-
πιστημίω Τυβίγγης : Gebet und Wunder . . . (=«Προσευχή καί θαύμα . . . » ) . 
Tübingen 1929. 

Μέγα μέρος τών κλασσικών σπουδών έν Ευρώπη, μάλιστα δ' έν Γερμανία καί 
Γαλλία, καταλαμβάνουσιν αί θρησκειολογικά! έ'ρευναι έπ! της περιοχής του αρχαίου 
βίου έν γένει. Έκ τών αναρίθμητων σχετικών έ*ργων * έσκόπουν, δπως μεταφράσω είς 
τήν έλληνικήν εν καί δή καί τό έκτενέστερον, ίνα οϋτω δοθη καί παρ' ήμΐν αφορμή 
συστηματικωτέρας τινός ασχολίας περί τάς τοιαύτας σπουδάς. Ή δίτομος «Ιστορία 
της ελληνικής θρησκείας» του Μ. Ρ. Ν i 1 s s ο n έδελέαζέ με πλέον πάντων τών 
λοιπών έργων του επιστημονικού τούτου κλάδου Παρά ταύτα μετά πολλάς σκέψεις 
ουχί ευχερής έφάνη μοι ή πραγματοποίησις του οίκείου σχεδίου. Μέγα είναι όντως τό 
έργον του Nilsson καί τοιούτον τι τολμηρόν εγχείρημα μεταγλωττίσεως τούτου είς τήν 
έλληνικήν θα άπ^τει χρόνον μακρόν, καθ' δν θά έδει, δίχως νεκρωθη πάσα άλλη προ
σωπική καί πρωτότυπος εργασία. 'Επί πλέον σαφή είχον συνείδησιν τούδε του πράγμα-

1. Έ κ τούτων ποιούμαι ενταδθ-α μνείαν τώνδε κυρίως : S. R e ϊ n a c h, Cultes, 
mythes et religions. I II . III. IV. V. Paris 1922e. 1928». 1913M918. 1923* S. N o r d e n , 
Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig · Ber
lin 19i3* E R ο h d e, Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 
9. u. 10. Aufl. mit einer Einführung von O. W e i n r e i c h. Τόμ. 2. Tübingen 1925" 
O. K e r n , Die Religion der Griechen. I : Von den Anfängen bis Hesiod' I I : 
Die Hochblüte bis zum Ausgang des 5. Jahrh. III : Von Piaton bis Kaiset Julian. 
Berlin 1926. 1935. 1938* U. v. W i l a m o w i t z — M o e l l e n d o r f f , Der Glaube 
der Hellenen. I. II. Berlin 1931. 1932' W. N e s t l e , Vom Mythos zum Logos. Die 
Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und So-
krates. Stuttgart 1942*• W. F. O t t o , Die Götter Griechenlands. Das Bild des 
Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes Frankfurt / a M. 1947"· M. P. N i l s s o n , 
Geschichte der griechischen Religion. I ; Bis zur griechischen Weltherrschaft' II ; 
Die hellenistische und römische Zeit. München 19559· 1950 (—Handbuch der Altertums
wissenschaft. V 2, 1, 2). Έν %% συνάφεια ταύτη αξιομνημόνευτα είναι ενταύθα τα δυο πε
ρίφημα περιοδικά συγγράμματα τών Γερμανών : Archiv für Religionswissenschaft. Freiburg 
i. Br. 1898 κέξξ. καί Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Giessen 1903 κέξξ. 
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τος, δτι δηλαδή έν τή χ ώ ρ α ημών οοχί ευχερής θα ήτο ή ε*κδοσις του έργου τοΟ Nilsson 

λ ό γ ω τών π ρ ο ς τον σκοπον τούτον απαιτουμένων υπέρογκων δ α π α ν ώ ν καΐ λ ό γ ω τ η ς 

στενής περαιτέρω κυκλοφορίας καΐ κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς π α ρ ' ήμίν £ργων τοιούτου τινός 

περιεχομένου. Τούτου Μνεκα μετέφρασα είς τήν έλληνικήν κ α τ ά διασκευήν το φιλολο-

γικον καΐ θρήσκειολονικον ά μ α έ ρ γ ο ν του έν τ ω π α ν ε π ι σ τ η μ ί φ του Tüb ingen τακτικού 

καθηγητού της κλασσικής φ ι λ ο λ ο γ ί α ς Otto W e i n r e i c h : 

Gebet u n d Wunder. Zwei A b h a n d l u n g e n zur R e l i g i o n s — u n d Li tara turgeschichte . 

1. Primitiver Gebetsegoismus. (Ein Bei t rag zu Terenz, Andria 232 f.). 

2. Türöffnung im Wunder—, Prod ig ien—und Zauberg lauben der Ant ike , des 
J u d e n t u m s u n d Chris tentums. 

Έ ν : Tüb inge r Beiträge zur Altertumswissenschaft 5(1929) [Genethl iakon Wilhelm 
Schmid] 169—464 ». 

2. "Ο Weinreich έγεννήθη τη 13TJJ Μαρτίου του 1886 έν Kar l s ruhe xfjç Βάδης. Μετά 

τετραετή άκρόασιν τών πρώτων μαθημάτων έν τψ δημοτικφ σχολείψ αρρένων εΙσήχθη τό 

φθινόπωρον τοο 1895 είς τό γυμνάσιον τής πατρίδος αδτοδ, δθεν μετά λαμπρας σπουδας μαρ-

τυρούσας ασυνήθους πρωιμότητος πνευματικήν έπίδοσιν, μάλιστα δέ έπί της περιοχές τών κλασ

σικών μαθημάτων, απελύθη τον Ίούλιον τοδ 1904. Τό φθινόπωρον τοδ αύτοδ έτους ήρξατο 

σπουδάζων κλασσικήν φιλολογίαν έν τψ πανεπιστημίφ τής πόλεως Heidelberg, Ινθα ήκροά-

σατο τών καθηγητών Α. D i e t e r i c h , Α. von D o m a s z e w s k i , G. U h l i g 

καί άλλων επιφανών φιλολόγων τε και θρησκειολόγων. Τη 28η 'Ιανουαρίου τοδ 1908 υπέστη 

δ Weinre ich έν Heide lberg τάς διδακτορικός αδτου εξετάσεις κατόπιν bno6oXftç τής διατρι 

βής : θεοδ χείρ. Antike Hei lungswunder , έν ή δ νεαρός συγγραφεύς μετ' έκπλησσοόσης φιλο

λογικής ευρυμάθειας και λεπτές ψυχολογικής διορατικότητος έπί τών θρησκειολογικών προ

βλημάτων τοδ αρχαίου βίου παρέχει ήμϊν λαμπραν εικόνα τών θαυμάτων ίάσεως καί ερμηνεύει 

μετ* αμίμητου λογοτεχνικής χάριτος τον χαρακτήρα καί τήν 6φήν παραστάσεων καί πεποιθή

σεων έν σχέσει προς τήν έπέμβασιν τών θεών προς θεραπείαν καί σωτηρίαν ευσεβών ασθε

νών. Ή εργασία αδτη εξεδόθη τό πρώτον μερικώς έν Heidelberg 1908. Σελ. I V + 4 5 . Πλήρως 

εξεδόθη ή εργασία δπό τον τίτλον: Antike Hei lungswunder . U n t e r s u c h u n g e n zum Wunder

glauben der Griechen u n d Römer . Giessen 1909. Σελ. XlI-j-212 (=Rel ig ionsgeschicht l i-

che Versuche u n d Vorarbeiten. V i l i 1). Τψ 1914 δια τής εργασίας αύτοδ : De dis i g n o -

tis observationes selectae. Hal le 1914. Σελ. 52, ήτις δπό τόν τίτλον: De dis ignotis quae-

stiones selectae εξεδόθη τό δεύτερον έν : Archiv für Religionswissenschaft 18 (1915) 
1—52, άνηγορεύθη δ W e i n r e i c h δφηγητής έν τψ πανεπιστημίφ τής πόλεως Halle. Τψ 1916 

άνηγορεύθη έκτακτος καθηγητής τής κλασσικής φιλολογίας έν τψ πανεπιστημίφ τοδ Tüb in 
gen. Κατόπιν βραχείας έν τψ πανεπιστημίφ τούτφ δράσεως εκλήθη δ Weinreich διαδοχικώς 

ως τακτικός καθηγητής δπό τών πανεπιστημίων τών πόλεων J e n a καί Heide lberg (1918— 

1921), κατόπιν δέ δπό τοδ πανεπιστημίου τοδ Tüb ingen , έν φ έκτοτε πιστώς μέχρι σήμερον 

δπηρετεϊ. 

"Οσον έγγύτερον γνωρίζει τις τόν Weinreich, έπί τοσούτον εύρύτερον έχει ευκαιρίαν, 

δπως άνακαλύπτη βαθμηδόν τον πολύτιμον πνευματικόν κόσμον τοδ ανδρός καί τήν δψηλοτέ-

ραν συγκρότησιν καί ύφήν τών ανθρωπιστικών αύτοδ συναισθημάτων. Ου μόνον ή τόν ΐλιγγονπρο-

καλοδσα πολυμάθεια καί ή επαγωγός καί σαφής άφήγησις τοδ καθηγητού, αλλ' δ πρωτότυπος 

τρόπος πολλψ μάλλον καί ή εδτεχνος μέ%-ο6ος, μεθ ' ών ούτος επιλαμβάνεται τής αναλύσεως 

καί ερμηνείας τών διαφόρων φιλολογικών προβλημάτων, δεσμεύουσι τό διαφέρον καί τήν προ-

σοχήν τοδ άκροατου. Έ π ί σειράν ετών εϊχον τήν ευτυχή ευκαιρίαν, δπως άκροώμαι τών παρα

δόσεων τοδ Weinre ich, καί οφείλω, δπως καί εντεύθεν ομολογήσω τψ σοφψ διδασκάλψ βα. 

θυτάτην τήν χάριν δια τάς ώρας αύτας θείας δντως πνευματικής άπολαύσεως έν τη ξένη. Τό 

έπίχαρι καί πλήρες μουσικότητος δφος κατά τήν άνάγνωσιν κλασσικών κειμένων αποτελεί ίδιον 
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Tò έργον τούτο öv âv σχέσει προς το μνημονευθέν έργον του Nilsson πολύ βρα-
χύτερον παρέσχε μοι τήν εοχέρειαν παρυφάνσεως πολλών είδήσεων σχέσιν έχουσών 
προς τον έν λόγω έπιστημονικόν κλάδον. Οοτως ελπίζω, δτι κατ' αύτενεργόν τίνα ιρό-
πον καΐ έχων προ οφθαλμών τα ίδια ημών διαφέροντα παρέσχον έν τί) διασκευή τοο 
έργου του Weinreich εκτενή καί πλήρη εικόνα τών έν Ευρώπη σχετικών ερευνών. Παρά 
ταύτα όγκος έξ οκτακοσίων περίπου μεγάλων χειρογράφων σελίδων κείται πάλιν ενώ
πιον μου έτοιμος προς έκδοσιν. Οοτως έν συγκρίσει προς το πρωτότυπον κατέστη το· 
έργον τριπλάσιον. Μόνον ol "Ελληνες φιλόλογοι καί θεολόγοι δια της συνδρομής αυ
τών δύνανται, δπως συντελέσωσιν, ϊνα ϊδη τούτο το φώς της δημοσιότητος καί έν τη*! 
χώρα ημών. Έ π ί του παρόντος παρέχω έν τοις κατωτέρω σύντομόν τίνα κριτικήν άνά-
λυσιν καί έρμηνείαν τοΟ άξιολογωτάτου τούτου έργου του Weinreich, ίνα μετ* ασφα
λείας κριθή, εί αναγκαία καί επωφελής είναι ή ύπό έλληνικόν ένδυμα έκδοσις αύτοΟ. 

Τό ύπό τόν τίτλον : «Προσευχή καί θαΟμα. Δύο πραγματεΐαι έπί της περιοχής 
τών θρησκειολογικών καί γραμματολογικών ερευνών» fpyov του Weinreich έδημο· 
σιεύθη το πρώτον τώ 1929 έν τώ έπί τω έορτασμώ του 70ο0 έτους τών γενεθλίων του 
Wilhelm Schmid έκδοθέντι πέμπτω τόμφ τής σειράς: Tübinger Beiträge. Τό έργον 
τοοτο εμφανίζει ήμίν διφυή χροιάν : φιλολογική ν καί θρησκειολογικήν 8 . Ή σύνθεσις 
αϋτη έν τη έρεύνη αποτελεί τήν συνεχή καί άδιατάρακτον γραμμήν, ήτις χωρεί δι' δλης 
τής επιστημονικής παραγωγής του Weinreich. 08τω γράφει οΰτος : * «θρησκειολογία, 
ήτις ουδαμώς πλέον αναλύει κείμενα καί ουδαμώς ερμηνεύει τα πράγματα φιλολογι. 
κώς, στερείται του ασφαλέστατου μέσου προς Ιστορικήν άντίληψιν αυτών καί περιπί
πτει εις τον κίνδυνον ατέρμονος συγκρίσεως ετερογενών στοιχείων ή είς τήν απέραντο-
λογίαν αορίστου καί κενής θεωρίας. Καί ή φιλολογία έπέτρεψεν, ώς φαίνεται μοι, δπως 

πλεονέκτημα τοδ Weinreich. Ή μετρική άπόδοσις στίχων της άρχαίβς ελληνικές καί τής ρω
μαϊκές ποιήσεως αποτελεί πάντοτε παρά τοΓς φιλολόγοις δυσχερές τι πρόβλημα, δέον δμως, 
δπως ήσύχως δμολογηθή, δτι δ Weinreich είναι έν τώ σημείφ τούτφ άκαταγώνιστος. Ή μου
σική αύτοδ παίδευσις συμβάλλει είς τοοτο ούκ ολίγον. 

Ώς μουσικόν έγνώρισα το πρώτον τον καθηγητήν δια τής αναγνώσεως τών δπερόχων 
αύτοδ έπί μουσικών συναυλιών κριτικών, αϊτινες δημοσιεύονται εκάστοτε έν τφ τύπφ τοδ Tü
bingen. Διά συντόμων άρθρων, δι' ολίγων σειρών πολλάκις, παρέχει δ Weinreich έπί μουσι
κών συναυλιών τής πόλεως ταύτης εκθεσιν, ήτις έναργώς μαρτυρεί αχανή γνώσιν τής Ιστορίας 
τής μουσικής έν γένει καί εύγενέστατον άμα μουσικόν αίσθημα. Τα άρθρα ταδτα πλαισιοδνται 
διά τών λαμπρών χρωμάτων τής φιλολογικής τέχνης καί τής έμβριθείας έν γένει τοδ πολυμα· 
•9-οΰς έπιστήμονος καί άποτελουσι παρά τώ φιλομούσφ κοινω τοδ Tübingen πολύτιμον περιοχήν 
γλυκείας δντως πνευματικής τέρψεως καί αναψυχής. Κατά τήν παροχήν μουσικής τίνος συναυ
λίας έν τή αίθούση τών τελετών τοδ πανεπιστημίου ουχί σπανίως έπί τής σκηνής μεταξύ τών 
μελών τής ακαδημαϊκής μουσικής ενώσεως διακρίνεται καί ή συμπαθής μορφή τοδ Weinreich 
παίζοντος τετράχορδον ! "Εν τινι αίθούση τής παλαιάς Aula πολλάκις πάλιν έσχον τήν εύκαι-
ρίαν, δπως ακούσω τοδ Weinreich %ζοντος δι' δπερόχου μελοδραματικής φωνής τα άρχαϊα 
άσματα τοδ Schubert, τον «Όρέστην έν Ταύροις», τόν «Πλοδν είς άδην», τό «*Ασμα ναυτου 
τινός προς τους Διοσκούρους>, τόν «Γανυμήδην», τόν «Προμηθ·έα>. "Οντως πολύ ολίγους ευτυ
χείς θνητούς κοσμοδσιν αί Μοδσαι τοσούτον πλουσίως δια τών πολυτίμητων αδτών δώρων τής 
πνευματικής αλκής καί τής τέχνης. 

3. Πρβλ. τήν δπό Α. B e r t h o l e t έν: Göttingische Gelehrte Anzeigen 3 (L932) 
116 κέξξ. καί W. Ε s s 1 i n έν : Phil. W. 53 (1933) 199 κέξξ. γενομένην κριτικήν άνάλυ-
σιν τοδ έργου. 

4. Έ ν σ. 206 του γερμανικοδ πρωτοτύπου, είς δ καί έν τοϊς κατωτέρω κατά τήν άνά-
λυσιν τοδ περιεχομένου αυτού σταθερώς παραπέμπω. 
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διαφυγή ενίοτε ή δυνατότης ορισμένων έπί της περιοχής αυτής επιστημονικών άναγνω-
ρίσεων, επειδή όλίγης προσοχής ήξίωσε πράγματα, activa πολλάκις εκτείνονται είτε 
σοβαρώς είτε υπό ποιητικόν μάλλον καί παίζοντα σκοπον μέχρι τής περιοχής τών 
θρησκευτικών Ιδεών. Πάντα τά ποιητικά δημιουργήματα, επειδή χωρουσι πέρα τών καθ' 
ήμέραν γεγονότων, είναι έπί τέλους ανέκαθεν συγγενή μετά τών μαγικών, μυθικών 
καί θρησκευτικών πραγμάτων* έξοχωτάτη ποίησις πορεύεται συχνάκις οδούς, αίτινες 
χωρουσι παραλλήλως τώ άφελεΐ και πρωτογόνω λογισμφ. 'Αμφότερα ταύτα κείνται 
<5πωθεν τής Ισόπεδου κυρίας όδου διαπεφωτισμένης τινός νηφαλιότητος. Kai έπί τής 
πίστεως είς θαύματα Ισχύει, δ,τι λέγει ό Goethe περί δεισιδαιμονίας ëv τινι τών ρήσεων 
αυτού έν πεζφ λόγω: (Ή δεισιδαιμονία είναι ή ποίησις τής ζωής, οδ ένεκα ουδαμώς 
βλάπτεται ό ποιητής, αν εΐναι δεισιδαίμων). Καί ουδαμώς βλάπτεται ή φιλολογία, άν 
αυτή ενίοτε ένστερνίζηται τήν όήσιν ταύτην». 

Ή εργασία σύγκειται έκ δύο πραγματειών. Έ ν τη πρώτη τούτων ύπό τον τίτλον ι 
«Πρωτόγονος φιλαυτία έν τη προσευχή» *, ήτις έν συγκρίσει προς τήν δευτέραν είναι 
πολύ βραχυτέρα, παρέχει ό συγγραφεύς συμβολή ν τίνα είς τήν ερμηνείαν του Τερεν-
τίου, Andria 232 κέξ.—Πρόκειται ενταύθα περί τής πλήρους πάθους «προσευχής έκκρού-
σεως> β τής υπηρέτριας Μυσίδος, ήτις διατελεί ύπό το κράτος ανήσυχου μερίμνης, 
επειδή οφείλει, δπως καλέση χάριν τής επιτόκου κυρίας αυτής μαιάν τίνα Ικδοτονοδσαν 
είς τον πότον καί κατ' άκολουθίαν άνίκανον ούτως, δπως διεξαγάγη επιτυχώς τό έπαγ-
γελματικόν αυτής έργον. Τό πρόβλημα κείται έν τώ διπλφ περιεχόμενα) τής προσευ
χής : «θεοί, δότε ταύτη εύκολον τοκετόν <παρά τήν ενδοιασμούς παρέχουσαν μαΐαν) 
καί εκείνη <τή μαία) ευκαιρία ν, δπως φθείρη τι in aliis», 

Έ ν χφ πρώτω κεφαλαίω τής πραγματείας ταύτης ' ερευνάται τό πρόβλημα θρη-
οκειολογικώς προς διαπίστωσιν έν τη περιοχή του θρησκευτικού βίου τών λαών ομοίων 
τυχόν παραδειγμάτων του Ιδιορρύθμου τούτου ήθους προσευχής. Ή επιστήμη τής γενι
κής θρησκειολογίας βέβαιοι σαφώς τήν υπαρξιν τούτων. Βλάβη, ανάγκη, ασθένεια, κίνδυ
νος θανάτου καί δμοια έν γένει δεινά υφίστανται πάντοτε έν τώ βίω, έ*χουσιν αξιώσεις 
υπάρξεως έν αύτφ καί τό δικαίωμα κατ* άκολουθίαν, δπως τυγχάνωσιν εκάστοτε τών 
αντιστοίχων θυμάτων. "Οθεν κατευθύνει τις δια τής προσευχής τά δεινά ταύτα μακράν 
εαυτού έπί άλλους ανθρώπους, έπί άλλα έν γένει έμψυχα ή άψυχα δντα, επειδή ό 

,όιζικός αυτών αφανισμός ουδαμώς εΐναι δυνατός. Τήν έν τή προσευχι3 πρωτόγο-
νον ταύτην φιλαυτίαν τοΰ άνθρωπου, ήτις συνάπτει τήν «άποπομπήν», τήν έπι9υμίαν 
δηλονότι κατευθύνσεως τοΰ άφοριστέου κακού έπί τίνα άλλον στόχον, ευρίσκει ό 
Weinreich ού μόνον έπί αφρικανικών, άλλα καί έπί πεπολιτισμένων λαών, οίον τών 

5. Έ ν σ. 169 κέξξ. 
6. Δια τής φράσεως ταύτης νοείται δέησις προς τον θεον αναπεμπομένη, δμως δπο τύ

πον βραχύτατον καί otovsl ως βέλος έξακοντιζομένη, ίνα οΒτως ή επιμελώς καί άγρύπνως έξα-
φθείσα διάθερμος ζέσις x-îjç καρδίας του προσευχομένου μη έξαντλήται μηδέ άπαμβλύνηται δι* 
οιασδήποτε τίνος σχοινοτενούς μακρηγορίας. Έν τη προσευχή Ιχει τήν Ιννοιαν εκτενούς πολυ
λογίας ή έν αύτη δια περιττών λέξεων προσαγωγή καί συζήτησις τοΰ αναγκαίου ήμϊν πράγμα
τος, δμως έν ταύτη Ιχει τήν Ιννοιαν εκτενούς Ικεσίας ή μετά τίνος διαρκούς καί ευλαβοδς διε-
γερσεως τής καρδίας αφοσίωσις ημών καί στροφή προς εκείνον, 8ν Ικετεύομεν. Πρβλ. August, 
epist- CXXX 10, 20 (=CSEL XXXXIIII 3 [1904] 62 κέξ. Goldbacher)* Fr. H e i l e r , 
Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung. 
München 1923 5, σ. 527. 

7. Έ ν σ. 169 κέξξ. 
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"Ινδών Β. Ό συγγραφεύς ανευρίσκει δμοια παραδείγματα καί έν τη περιοχή του αρχαίου 
•ελληνικού κόσμου, έν fj δμως εμφανίζεται ήμΐν ουσιώδης έν σχέσει προς τα άλλα δια
φορά. Έ φ ' δσην εκτασιν ενταύθα άνθρωποι ό στόχος είναι, έφ' οος δια της μαγικής 
«έπιπομπής» έν προσευχή πρωτογόνου τινός φιλαυτίας κατευθύνεται δεινόν τι, πρόκειται 
σταθερώς περί έχθρων, ουχί περί άλλων οιωνδήποτε ανθρώπων. Έ ν τω σημείω τούτω 
ακριβώς καταδείκνυται ή ουσιώδης διαφορά καί Μναντι της προσευχής της ύπηρετρίας 
παρά τω Τερεντίω, ήτις παρέχει παράδειγμα τι έπιπομπής του κάκου ουχί έπί τό έχθρι-
•κόν, άλλ' έπί τό άμεσον έν γένει, περιβάλλον, έπί τους ανθρώπους αδιακρίτως. 

Επειδή έλλείιιουσιν έπί του προκειμένου ανάλογα ελληνικά παραδείγματα έρμη-
νεύοντα ευκρινώς τήν πηγήν τής προελεύσεως του τύπου τούτου προσευχής, εγείρεται 
τό γραμματολογικόν ερώτημα, μήπως ή έ'λλειψις αυτή δύναται, δπως έξουδετερωθή πως 

^διά τής αποδείξεως, δτι τοιαύτη τις προσευχή περιείχετο τουλάχιστον έν τοις πρωτοτύ-
ποις Ιργοις του Μενάνδρου, άτινα απομιμείται καί αντιγράφει έν πολλοίς ό 'Ρωμαίος 
δραματικός ποιητής. Έν τφ δευτέρω μικρώ κεφαλαίω τής πρώτης ταύτης πραγμα
τείας 9 παρέχει ό συγγραφεύς έπί του ερωτήματος τούτου τήν άπάντησιν, δτι ή προσ
ευχή τής Μυσίδος εξυπηρετεί κυρίως συνθετικοις του δράματος σκοποίς, οος μόνον ό 
-τήν συγχώνευσιν (contaminatio) ελληνικών πρωτοτύπων ΙΌγων διενεργών 'Ρωμαίος 
ποιητής θά εϊχεν. Ό Τερέντιος είχε προ οφθαλμών δύο 2ργα τοΟ Μενάνδρου, τήν 
«Περινθίαν» καί τήν «Άνδρίαν», καί διεμόρφωσε τον τύπον τής μαίας αύτου κατά 
τα πρότυπα ταύτα, έν οΐς δμως αύτη παρουσιάζετο έν μεν τφ πρώτς> ως άτάσθαλος 
καί άγροΐκος, έν δέ τω δευτέρφ, δπερ αποτελεί προϊόν προκεχωρηκυίας τινός καί φυ
σικώς έπί τό εύγενέστερον καί εύτεχνότερον έξειλιγμένης τέχνης του Μενάνδρου, ώς 
νηφάλιος καί ευσταθής γυνή. Τήν συγχώνευσιν διαφόρων χαρακτήρων έν τφ προσώ-
πω τής μαίας εξαγγέλλει ό Τερέντιος διά τίνος είσαγωγικής ούτως ειπείν γεφυρώ
σεως, τής προσευχής δηλονότι τής Μυσίδος. Ούτως εχομεν ενώπιον ημών άπτόν τό 
συμπέρασμα, δτι ό Τερέντιος εΐναι ό δημιουργός τής προσευχής ταύτης. Τούτο μαρτυ
ρεί τήν ευγενή ποιητικήν διάθεσιν καί τον λεπτόν τρόπον περιεσκεμμένης καί επιμε
λούς εργασίας του "Ρωμαίου δραματικού, τοιαύτη τις δμως σύλληψις καί διάταξις τοο 
πράγματος ρυθμίζεται κατά μέγα μέρος καί ύπό των συναισθημάτων ίτι καί τών λογι
σμών έν γένει του ρωμαϊκού λαού. Ή προς τα παντοειδή δεινά καί τους κινδύνους τοο 
βίου απευθυνόμενη ικεσία : «Φείσθητε μέν έμου, επανορθώσατε δέ τήν, ην ούτω προς 
χάριν μου θά ύποστήτε, ζημίαν παρά τφ γείτονι», αποτελεί μεμαρτυρημένον χαρακτη-
ριστικόν γεγονός μικροαστικής ή αγροτικής ευσέβειας έν τή αρχαία 'Ρώμη, έν τω Ιδιω-
τικφ αυτής λατρευτικφ περιβάλλοντι. Άπήχησιν τής ψυχολογικής ταύτης διαθέσεως του 

»όωμαΐκου λαού αποτελεί τό τρίτον πριάπειον ποίημα του Βεργιλίου καί τό ποίημα του 
Τιβούλλου Μ, 37 κέξξ. 

Διά τής έν τφ τρίτω κεφαλαίω τής πρώτης πραγματείας 1 0 συνοπτικής βεβαιώσεως 
των θρησκειολογικών καί γραμματολογικών τούτων γεγονότων τερματίζει ό Weinreich 
το πρώτον τμήμα τής εργασίας αύτου. 

Ή άσυγκρίτως εκτενεστέρα ούσα δευτέρα πραγματεία φέρει τον τίτλον : <*Ανοιξις 
τής θύρας έν τή είς θαύματα, σημεία καί μαγείας πίστει τής κλασσικής αρχαιότητος, 

8. Πρβλ. Μ. J a s t r ο w, Die Religion Babyloniens und Assyriens. II, Giessen 
1912, σ. 110. eO ήγεμών τής Βαβυλώνος, οδ ή χώρα πολλά δεινά υπέστη, παρακαλεί τον θ-εόν, 

-ΰπως αποστρέψω τήν οργήν αδτοδ εκ xfjç χώρας ταύτης καί έκχυση ταότην επί τους εχθρούς 
αύτΐΐς. Πρβλ. περαιτέρω έκ τη"ς ΠΔ : Φαλμ. 30 (31), 18" 39 (40), 15' 53 (54), Τ 70 (71), 13' 
.78 (79), 6 κέξ.-Ίερεμ. 10, 25. 

9. Έν σ. 194 κέξξ. 
10. Έν σ. 193 κέξ. 
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του 'Ιουδαϊσμού καΐ του Χριστιανισμού» " . Έν τη εισαγωγή εκτίθεται ή σπουδαία θέσιςν, 
ήν ή θύρα έν τω βίω âv γένει καί τη λογοτεχνία κατέχει. Παντοειδής πίστις καί δεισι
δαιμονία, λαϊκά Εθιμα καί εκκλησιαστικοί τελεταί, παντοειδείς θρησκευτικαΐ καί 
μαγικαΐ παραστάσεις διατελουσιν έν στενή σχέσει προς τήν θύραν ώς δλον ή ύπό* 
τα ϊδια αυτής μεμονωμένα μέρη θεωρουμένην, τον ούδόν δηλονότι, τάς παραστάδας, τα 
θυρώματα, το ύπέρθυρον, το κλείθρον, τον μοχλόν κ. oö. κ. θύρα καί εστία, ταύτα 
είναι, καθά τις άνενδοιάστως θα ε*λεγεν, ol δύο πόλοι, περί ους κυκλοφορούνται 
ή οίκιακή λατρεία καί πληθύς ε*τι θρησκευτικών καί μαγικών παραστάσεων, ώς καί 
αφθονία συναισθημάτων περιβεβλημένων εκτενώς ύπό χροιάς ηθικού τίνος πάθους καί 
ζωηρδς ταραχής. Ή θύρα, ήτις κινείται, ήτις δύναται, όπως δια τής ανοίξεως ή κλεί-
σεως ώφελήση ή βλάψη, ήτις δύναται, δπως δια του ψόφου, δν προκαλεί, προδώση η\ 
άποτρέψη, κατέχει έν τφ κόσμω πρωτογόνων ή ποιητικών παραστάσεων ουχί απλώς 
τήν θέσιν άσημου τινός μόνον τεχνουργήματος. Το μυθολόγημα, ή πίστις είς θαύματα, ό · 
μύθος, ô μαγικός λογισμός, τό θρησκευτικον 2θος κ. τ. δ. προικίζουσι ταύτην μετά 
συναισθηματικής καί δραστικής Ισχύος καί άναμένουσι παρά ταύτης υπερφυσικός ενερ
γείας. "Αν ό θεός προσεγγίζη τω ναφ αυτού, διαισθάνεται ή πύλη τήν θείαν αυτού' 
βούλησιν καί ανοίγεται άφ* εαυτής, ίνα έπιτρέψη αύτφ, δπως είσέλθη ή έξέλθη. 

Ή πραγματεία αϋτη διαιρείται είς δύο μέρη: τάς «Έρευνας» " καί το «Γράμμα· 
τολογικόν ύλικόν»1 β. Ή διαίρεσις αύτη εμφανίζει έκ πρώτης όψεως παράδοξόν τίνα 
εΙκόνα, διότι τό σπουδαιότερον παρά τφ συγγραφεί γραμματολογικόν ύλικόν, τ. έ\ τό· 
κλασσικόν, διακληρουται ύπ' αύτοΟ έξ ολοκλήρου είς τό πρώτον μέρος. 'Επίσης πλεί
στα παραδείγματα του θρησκευτικού κύκλου τής Ινδικής, Ιουδαϊκής καί χριστιανικής 
γραμματείας, άτίνα κυρίως είς τό δεύτερον μέρος άνήκουσι, περιέλαβεν ήδη ό συγγρα
φεύς έν τφ πρώτω μέρει καί δή καί έκεΐ, ένθα εκτίθενται καί περιγράφονται οίωνοί καί 
θαύματα απελευθερώσεως. Έ ν τφ σημείω τούτω κατηύθυνε τοΟ συγγραφέως τον λογι-
σμον ουχί μόνον ή φαινομενολογική, άλλ* έν μέρει καί ή Ιστορική, τών πραγμάτων 
συνάφεια μετά τής κλασσικής αρχαιότητος. 'Αναντιρρήτως εμφανίζεται ήμίν ενταύθα 
σειρά δυσπαλαίστων δυσχερειών, ύφ* ών εκτενώς βαρύνεται δ συγγραφεύς κατά τήν 
άναζήτησιν καί έφαρμογήν του ορθότερου καί έπαγωγοτέρου τρόπου διατάξεως τής 
έρευνωμένης ύλης επί τφ σκοπφ, δπως αοτη εύκολώτερον καί άρτιώτερον κατανοηθώ 
ύπό του άναγνώστου. Πρόκειται περί του προβλήματος, έν ποία έκτάσει δέον, δπως δ 
υπολογισμός Ιστορικών καί είδικώτερον γραμματολογικών συναφειών έμπνέη καί έπη-
ρεάζη τήν φαινομενολογικήν διάθεσιν καί παράστασιν του θρησκειολογικού υλικού Ό 
Weinreich διατελεί έν πλήρει γνώσει τών δυσχερειών τούτων, αϊτινες καθίστανται μεί
ζονες λόγω τής φυσικής αδυναμίας παντός έν γένει ερευνητού, δπως συλλαβή καί έλέγ-

-ξη ύπό ένιαίαν τινά είκόνα πάντα τα σχετικά γεγονότα, δτινα πολλάκις άνήκουσιν είς 
διαφόρους τομείς τής επιστημονικής έρεύνης καί άξιουσιν εκάστοτε είδικάς γνώσεις, 
ας ουδαμώς δύναται ό άνθρωπος, δπως διαθέτη, καί ύπό τήν προϋπόθεσιν 2τι 
ευρύτατης αυτού επιστημονικής συγκροτήσεως. Παρά ταύτα δέον, δπως όμολογήση ό* 
αναγνώστης, δτι ό Weinreich ύπό τα σαφή ϊχνη γιγαντιαίας τινός πάλης προς κατά-
ταξιν καί δύθμισιν του έρευνωμένου υλικού έπέτυχεν επί τέλους, δπως χαράξη δια μέ-

11. Έν σ. 200 κέξξ. —Εύθυς αμέσως δέον ίσως, δπως σημειωθώ ενταύθα, δτι τήν δευτέ-
ραν ταότην πραγματείαν διακρίνει κυρίως ή αχανής ϊκτασις τοδ σχετικού φιλολογικού ύλικου, 
δπερ μετά πολλής επιμελείας καί ασυνήθους επιστημονικής έμβριθείας καί ευσυνειδησίας συνε-
κέντρωσεν ένταδθα δ φιλόπονος συγγραφεύς. Πρβλ. J. K r o l l , Gott und Hölle. Der My
thos vom Descensuskampfe. Leipzig—Berlin 1932 (=Studien der Bibliothek Warburg-
XX), σ. 480, σημ. 2. 

12. Έν σ. 207 κέξξ. 
13. Έν σ. 411 κέξξ.. 
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σου του βιβλίου αύτου ευθείαν γραμμήν ενιαίας πορείας έν τή έρεύνη, ίήχις ήρέμως και 
άδιαταράκτως χωρεί άπ' αρχής μέχρι τέλους. 

Έ ν τώ πρώτω κεφαλαίω του πρώτου μέρους της δευτέρας ταύτης πραγματείας 1 4 

έρευνφ 6 Weinreich «Tò περί την θύραν θαύμα προ της θεότητος», τήν «Έπιφάνειαν» 
δηλονότι της θεότητος, ήτις δύναται, δπως εΐναι γενική, δταν αυτός δ θεός εύσωμος 
έμφανίζηται, ή μερική, δταν π. χ. απλώς ήχή ή φωνή του θεού ή παρέχηται σημεΐόν τι 
δηλωτικον της θείας βουλήσεως. Ό συγγραφεύς έρευνα* έν πρώτοις μετ' ασυνήθους 
κριτικής Ισχύος δύο του αύτοΟ περιεχομένου ομάδας στίχων της Ίλιάδος : Ε 748— 
752=Θ 392—396. Ενταύθα αποδεικνύεται, δτι το θαύμα της αυθορμήτου ανοίξεως των 
ουρανίων πυλών, δπερ επέρχεται έπί τώ σκοπφ, δπως διελάσωσι μέσω αυτών ή "Ηρα 
και ή 'Αθηνά, δ ποιητής της «Διομήδους άριστείας» (Ε) κυρίως πρώτος διεμόρφωσε καΐ 
δή και ώς τι δργαΐΊκον μέλος της δλης ποιητικής υποθέσεως, παρ' αύτου δέ παρέλαβε 
τούτο είτα δ ποιητής της «Κόλου μάχης» (θ), έν fj του θαύματος τούτου ή είκών στερεί
ται τών ζωηρών χρωμάτων καί του δραστικού τόνου ποιητικής τίνος παραστάσεως, έφ' 
δσον ελλείπει της εκθέσεως ή απαραίτητος συνοχή καί ή έν αύτη καταζητούμενη αιτιο
κρατική σύνθεσις τών οικείων σκηνών. Ή μίμησις ουδαμώς δύναται, δπως άφανίζη τα 
Γχνη ξένων εμπνεύσεων καί επιρροών καί δπως μεταπλάσση ούτω τα δανείσματα εις 
σχήματα οργανικής άρτιότητος. Άρχαϊκώτερον έξ έπόψεως θρησκειολογικής καί φαινο
μενολογικής αντιλήψεως τών πραγμάτων είναι το χωρίον τής ομηρικής «είρεσιώνης», έν 
η αϊ θύραι κατά τρόπον ευθείας προστακτικής κλήσεως διατάσσονται, δπως ανοιχθώ-
σι ν άφ' εαυτών, ίνα είσέλθωσιν αί επερχόμενοι καί ήδη εγγύς που ευρισκόμενοι θεότη
τες. Εις ίδιορρύθμως συνταράσσουσαν δρδσιν ύψοί τήν ύπόθεσιν ταύτην ό Καλλίμαχος 
παρουσιάζων ταύτην έν τη σφαίρα λατρευτικής τίνος «επιφανείας» του Απόλλωνος έν 
Κυρήνη : , 5 

6 «αυτοί vûv κατοχήες άνακλίνεσθε πυλάων, 
αύταΙ δέ κληίδες- ό γαρ θεός ούκέτι μακρήν». 

"Ενεκα τής υψηλής θέσεως καί τιμής του Καλλιμάχου μεταξύ τών ποιητών καί λογίων 
έν γένει τής 'Ρώμης επέδρασε κατ' εύεξήγητον τρόπον ό τύπος, ύφ' δν ούτος διεμόρφωσε 
το περί τήν θύραν θαύμα, περαιτέρω έπί τήν περιοχήν τής Ρωμαϊκής γραμματείας. Ή 
περιγραφή τής «επιφανείας» τής θεότητος, ήν ό Καλλίμαχος μετά λαμπρών χρωμάτων 
δαιμονίας δντως ποιητικής συλλήψεως παρέχει ήμϊν έν τώ δμνω αύτου εις 'Απόλλωνα, 
καθίσταται υποδειγματική τφ Βεργιλίω 1β καί τω Όβιδίω 17, ών τάς οικείας του θαύμα
τος σκηνάς εύγλώττως αναλύει ό πολυμαθής συγγραφεύς. 'Επειδή δμως έν ταΐς σκη-
ναΐς ταύταις περί «επιφανείας» του θείου λόγου, δθεν περί μερικής επιφανείας τής θεό
τητος, πρόκειται, ελέγχονται προηγουμένως έν άμέσω συνεχεία προς τον Καλλίμαχον 
εικόνες θαυμάτων αυτομάτου ανοίξεως θυρών παρά Στατίω, Κλαυδιανφ, Νόννω, Βαλε* 
ρίω Μαξίμω καί Μακροβίω. Ούτω προκύπτει ή αταξία, δτι έπί τών λογοτεχνικών δη
μιουργημάτων τών ανδρών τούτων εμφανίζονται χωρία, άτινα μαρτυρουσι σαφή τα ϊχνη 
επιδράσεως τής τέχνης ακριβώς του Βεργιλίου καί Όβιδίου, οΐτινες οϋτω θα έδει, δπως 
προηνηθώσιν έν τη έρεύνη, επιτυγχάνεται δμως το πλεονέκτημα τής ομοιογενούς μέχρι 
τέλους άφηγήσεως πασών τών περιπτώσεων εκείνων, αΐτινες περιέχουσι τα εικόνας του 
κανονικού περί τήν θύραν θαύματος, τής γενικής δηλονότι «επιφανείας» τής θεότητος. 

Έ ν τώ δευτέρω κεφαλαίω ι 8 ερευνάται «Ή περί τήν θύραν ύπόθεσις έν τη πίστει 

14. Έ ν σ. 207 χέξξ. 

15. Καλλίμ δμν ε',ς Άπόλλ. II 1 ν,έξξ. (=ΙΙ[1953 | 5 Pfeiffer). 

16. Verg. Aen. I l l καί Vi. βιβλ£ον. 

17. Ovid. met . I X 773 κΐξξ.—XV 634 κέξξ. 

18. Έ ν σ. 257 κέξξ. 
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εις σημεία» καΐ αναγράφεται σχετικώς το πλούσιον ύλικόν έκ της αρχαίας πεζής καί 
ποιητικής γραμματείας. Ό λ ί γ α ελληνικά παραδείγματα Εχομεν ένταΟθα, ών Εναντι δμως 
κείται πληθυς Ρωμαϊκών παραδειγμάτων, δπερ ερμηνεύεται έκ τούδε του πράγματος, 
δτι δηλαδή έν "Ρώμη ίσχυρότερον ή παρά τοις Έλλησι έξειλίχθη καί έπέδωκεν ή πί-
στις είς «σημεία» καί προμηνύματα αποτελούσα ουσιώδες στοιχείον του θρησκευτικοΟ 
καί πολιτικού βίου. Έ ν τή συνάφεια ταύτη ελέγχονται καί τα σημεία, α uva συνετελέ-
σθησαν προ της καταστροφής της Ιερουσαλήμ καί του ναοΟ αυτής. Ό συγγραφεύς ανα
λύει τάς σχετικός εκθέσεις Ίωσήπου, Τακίτου, Ταλμούδ καί Δίωνος του Κασσίου μετά 
πολλής δεξιότητος καί συνάγει σπουδαία συμπεράσματα έπί τοΰ διαφόρου εκάστοτε 
τρόπου εκτιμήσεως καί αντιλήψεως τών «σημείων». "ΑπταΙ είναι αί διαφοραί εκθέσεως 
μεταξύ του 'Ρωμαίου Τακίτου καί του Ιουδαίου Ίωσήπου, δστις δμως έχει πιθανώτατα 
προ οφθαλμών ρωμαΐκήν τίνα έπί του προκειμένου πηγήν, οδ ένεκα ή έ'κθεσις αύτου 
ουδέ τή εκθέσει του Ταλμούδ συμφωνεί. 

'Ομάδα τινά Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικήν άπαρτίζουσιν at έν τφ τρίτω κεφαλαίω : 
«Άνοιξις τής θύρας έν τοις θαύμασιν απελευθερώσεως» έκτιθέμεναι περιπτώσεις 1β, έν 
αΐς εχομεν ëva περαιτέρω τύπον θαυμασίας ανοίξεως τής θύρας έν συναφεία μετ' είκό-
νων θαυμασίας απελευθερώσεως έγκαθείρκτων ή δεδεμένων αίχμαλώτων. At περιπτώ
σεις αδται κατέχουσιν έπίσημον θέσιν κυρίως έν τή περιοχή τής θρησκευτικής γραμμα
τείας καί δή καί έκεΐ, ένθα νέα τις θρησκεία περιπίπτει είς πάλην εναντίον τής Ισχύος 
τής πολιτείας, ήτις υποστηρίζει καί προστατεύει τήν πάλαιαν θρησκείαν. Ενταύθα είναι 
ή αυτός ό θεός, δστις άπελευθεροΰται έκ τής αίχμαλωσίας, ή ol πιστοί και διαπρύσιοι 
αυτού κήρυκες, οίτινες δια τής πίστεως αυτών είς τον θεόν τούτον ή διά τίνος έν αύτοΐς 
ένοικούσης θείας δυνάμεως ένεργοοσι το θαύμα τής απελευθερώσεως. Ό Wein rei eh 
i-χει τήν γνώμην, δτι ή δεισιδαίμων διάθεσις αποτελεί άναγκαΐον ψυχολογικόν χαρα
κτήρα πασών τών Ιστορικώς παραδεδομένων θρησκειών, καί κατ' άκολουθίαν τά ειδωλο
λατρικά θαύματα θεωρεί καθ'δμοιον τρόπον, ώς τά χριστιανικά, καί τάς περί ταύτα δι-
υφανθείσας διηγήσεις διαπραγματεύεται γενικώς ύπό τήν αυτήν γραμμήν κριτικής καί 
ερμηνευτικής έπόψεως. Έπί τής κορυφής τοποθετούνται ενταύθα τά θαύματα απελευθερώ
σεως του διονυσιακού κύκλου καί δή καί είδικώτερον άρχεται ό συγγραφεύς μετά τής 
περιγραφής τής απελευθερώσεως τοΟ Δ·ονυσου ακολούθως ταΐς έκθέσεσι του Εύρι-
πίδου έν ταΐς «Βάκχαις» καί του Νόννου έν τοις «Διονυσιακοίς». Kai ή άπελευθέ-
ρωσις του συντρόφου του θεού, τοΟ Άκοίτου δηλονότι, αναλύεται ομοίως ένταΟθα εκτενώς 
καί δή καί βάσει τών δσων περί τούτου t-γραψαν ό Πακούβιος έν τω «Πενθει> ϊ0 αύτοΟ 
καί ό Όβίδιος έν τφ τρίτω βιβλίω τών «Μεταμορφώσεων» αύτου, στ. 695 κέξξ.—Μετά 
τον θεόν τοποθετεί δ συγγραφεύς έν τώ" θαύματι απελευθερώσεως τον θεάνθρωπον, τοι-
τουτός τις δ* είναι "Απολλώνιος ό Τυανεύς, κήρυξ νέας τινός πίστεως καί θρησκείας. 
Περαιτέρω καταδεικνύει ό Weinreich, πώς έν τφ μεταγενεστέρω περί τον Μωυσέα έλλη-
νιστικφ μυθιστορήματι του Άρταπάνου μετεποιήθη ή περί τούτον Ιουδαϊκή παράδοσις 
είς βίον άνθρωπου, έν φ σπουδαίαν θέσιν πάλιν αναλαμβάνει τό θαύμα απελευθερώ
σεως. Διά τής αναλύσεως καί μελέτης του θαύματος τούτου παρέχει ό συγγραφεύς τώ" 
αναγνώστη τήν εύρεΐαν δυνατότητα ευκρινούς θέας καί σαφούς αντιλήψεως τής υφής 
τής λογοτεχνικής ταύτης συνθέσεως καί έπί πλέον διαπτύσσει πάσας τάς μυστικός σε
λίδας ισχυρού τίνος «σωβινισμού» του Ιουδαϊσμού, δστις τούτο μέν καταλλήλως εκμεταλ
λεύεται καί εύφυώς προσοικειούται τά ελληνιστικά στοιχεία, τούτο δέ πειράται, δπως 
ώθηση είς διεθνή κυκλοφορίαν τά ϊδια αύτου δημιουργήματα έν τή περιοχή του πο
λιτισμού. Μετ' Ιδιαιτέρας διεξοδικότητος αναλύονται κατόπιν τά θαύματα εκείνα άπε-

19. Έ ν σ. 280 κέξξ. 
20. Πρβλ, Serv. comment, in Verg. Aen. IV 469 ( = 1 [1881] 549, 1 κέξξ. Thilo). 
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λευθερώσεως, άτινα εκτίθενται έν τφ βιβλίω των «Πράξεων τών Αποστόλων» " . Ό 
συγγραφεύς ανακαλύπτει καΐ εξαίρει έπί τών εκθέσεων τούτων συνειδητήν τίνα παραθε-
τικήν υψωσιν της δραματικής περιγραφής τών περί το θαύμα απελευθερώσεως συντε
λουμένων πραγμάτων καΐ εφιστά" τήν προσοχήν του άναγνώστου έπί τήν προαίρεσιν καΐ 
σπουδήν του συγγραφέως τών «Πράξεων» προς διεξαγωγήν νικηφόρου τινός συναγωνι
σμού προς όμοίας διηγήσεις τής ειδωλολατρικής γραμματείας. Όφείλει τις, δπως δμο-
λογήση, δτι έπί θαυμάτων απελευθερώσεως iv τε ταΐς άρχαίαις καί ταΐς χριστιανικαΐς 
έκθέσεσιν υπόκεινται τύποι, οίτινες παρουσιάζουσιν αναντιρρήτως θρησκειολογικήν τίνα 
συγγένειαν καί συνάφειαν, πιθανώτατα δμως κατά τίνα ψυχολογική ν ίδιορρυθμίαν καΐ 
κλίσιν τών λαών, άνεπτύχθησαν καί έξειλίχθησαν ούτοι έπί διαφόρων περιοχών γραμ
ματειακής δημιουργίας ανεξαρτήτως αλλήλων καί άνευ αμοιβαίας τινός επιδράσεως καί 
επιρροής. Έ π ί τών «Πράξεων τών Αποστόλων» δμως τα εκτιθέμενα θαύματα απελευθε
ρώσεως προδίδουσι κατά Weinreich σαφή τα ϊχνη επιδράσεως τής κλασσικής ειδωλολα
τρικής γραμματείας, μάλιστα δέ τών «Βακχών» του Εύριπίδου, ας αναντιρρήτως έγίνω-
σκεν ό συγγραφεύς τών «Πράξεων» 8 ί καί ών τάς περί τα θαύματα απελευθερώσεως 
εκθέσεις πειράται ούτος, δπως ύπερβάλη δια τής επαγωγής άλλων τοιούτων έπί χρι
στιανικής δήθεν περιοχής συντελουμένων καί δια τής χρήσεως äxi έν τφ έ'ργφ τούτω 
λογοτεχνικών χρωμάτων έντονωτέρας τινός καί ύψηλοτέρας δραματικής ισχύος. Τήν 
άντίληψιν ταύτην υποστηρίζει ό Weinreich εύσυνόπτως δια τής παροχής πίνακος, έν φ 
έναντι τών θαυμάτων απελευθερώσεως τών «Πράξεων» σημειουνται τά αντίστοιχα χωρία 
τής κλασσικής γραμματείας. Λεξικολογικοί παρατηρήσεις καί αναλύσεις συνηγοροοσιν 
υπέρ τής όρθότητος τής αντιλήψεως αύτου. Ό συγγραφεύς εφιστά" ενταύθα τήν προσο
χήν του άναγνώστου έπί τήν χρήσιν τής λέξεως : «θεομάχος»2Β, ήτις παρέχει κεντρικήν 
τίνα παράστασιν του ευριπίδειου δράματος, έν φ αύτη έν τη γραμματεία του ειδωλολα
τρικού ελληνισμού είναι έν γένει λίαν σπανία. Περαιτέρω επάγεται τήν φράσιν : «προς 
κέντρα λακτίζειν» "*, ης έπί όμοίας περιστάσεως έποιήσατο χρήσιν ό Ευριπίδης, καί τέ
λος υποδεικνύει τήν συνάφειαν τής εκθέσεως περί τής ύπό τού Παύλου άπό του 'Αρείου 
Πάγου καταγγελίας «ξένων» δαιμονίων 2 δ μετά τής εκθέσεως τών «Βακχών» του Εύρι
πίδου περί του «ξένου» θεού, δστις έρχεται έκ τής «ξένης» καί εισάγει νέαν τινά λα-
τρείαν. Ουδαμώς δύναται, δπως άποτελή άπλήν τίνα σύμπτωσιν τόδε τό πράγμα, δτι 
δηλαδή ό Ώριγένης έκ τών «Βακχών» ορμώμενος ποιείται κατόπιν »β λόγον περί τών 
«Πράξεων τών Αποστόλων» 8 7. Έφ" δσον βραδύτερον ό Ιουδαίος τραγικός Έζεκιήλος 
παρέστησεν εκτενώς τήν ίστορίαν του Μωυσέως δι' ευριπίδειων στίχων προς τον σκο-
πόν ασκήσεως Ιουδαϊκής προπαγάνδας a e , τότε όφείλομεν, δπως όμολογήσωμεν, δτι ό 
συγγραφεύς τών «Πράξεων» ουδαμώς είχε χρείαν, δπως άποφύγη τήν μίμησιν ταύτην, 
καθ' ήν στιγμήν μάλιστα καί ούτος, ώς εκείνος, προπαγάνδαν ήσκει, ει καί βεβαίως ουχί 
Ιουδαϊκήν, άλλα χριστιανικήν. Μετ' ιδιαιτέρου όντως διαφέροντος παρακολουθεί τις έν-

21. Πράξ. Άποστ. 4, 1—22' 5, 17—41' 12,3—19· 16, 19—40. 
22. Πρβλ. σχετικώς W. N e s t l e , Anklänge an Euripides in der Apostelge

schichte έν : Philol. 59 (1900) 46 κέξξ. 
23. Ιϊρώξ Άποστ. 5, 39. 
24. Αύτ. 26, 14. 
25. Αύτ. 17, 18. 
26. Ώριγ. κατά Εέλσου II 34 (=Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 

drei Jahrhunderte. II : Origenes Werke I [1899] 160, 11 κΐξξ. Koetschau). 
27. Πράξ. Άποστ. 12, 6—9' l6, 24 - 26. 
28 Εοσέβ. προπαρ. εΰαγγ. IX 28, 1 κέξξ. (=Die griechischen christlichen Schrift

steller der ersten drei Jahrhunderte I [1954] 524 κέξ§. Mras). 
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ταυθα, πώς ή λεπτή καΐ βαθύνους άνάλυσις των τεσσάρων περικοπών των «Πράξεων 
τών Αποστόλων» κατευθύνει το βλέμμα ημών έπί τήν ύψηλήν τέχνην του ΧριστιανοΟ 
συγγραφέως του ίίργου τούτου, δστις παρουσιάζει ενώπιον ημών βαθμιαίως καΐ προ
οδευτικώς τα θαύματα απελευθερώσεως πλουσίως εκάστοτε διαχρωματιζόμενα, άλλ' 
οοτω πως, ώστε σαφώς να διακρίνωνται αλλήλων είς Ιδίας καΐ αυτοτελείς περιοχάς. 

Έ ν τω τετάρτω κεφαλαίω *9 : «"Ανοιξις της θύρας δια μαγείας καΐ προσευχής» 
συνάπτονται προς άλλήλας δύο ëvvoiai, ή μαγεία και ή προσευχή, ών ή μέν ανήκει εις 
περιοχήν δυνάμεως μάλλον και βίας, ή δέ είς τήν περιοχήν της προσωπικής αντιλήψεως 
του υπεράνθρωπου "Οντος. Ό Weinreich ουδαμώς υπεισέρχεται ενταύθα εις τήν συζή
τησιν της σχέσεως μεταξύ μαγείας καΐ θρησκείας, μεταξύ μαγικής δήσεως καΐ προσ
ευχής. Ή θεωρία, λέγει, καθ' ήν ή μαγική δήσις είναι έξ έπόψεως Ιστορικής του 
πράγματος εξελίξεως προβαθμίς της προσευχής, δύναται, δπως είναι δρθή ή ψευ
δής. Δια του εμπειρικού ημών ύλικου ουδαμώς δύναται αοτη, δπως κυρωθή ή 
άπορριψθή. Εκείνο, δπερ παρά τω συγγραφεί 'έχει Ιδιαιτέραν τινά σημασίαν, είναι τόδε 
κυρίως, δτι δηλαδή ή μαγεία έκεΐ, έ'νθα αοτη συστηματοποιεί καΐ αίρεται υπέρ τον 
άπλούστατον τύπον, παραλαμβάνει έπί λόγων τε καΐ πράξεων τήν δλην αυτής συ-
σκευήν έκ του θεϊκού χαρακτήρος προσευχής τε καΐ θυσιών. ΕΙς τήν σύλληψιν καΐ κατά-
νόησιν του πράγματος τούτου οδηγεί ό έλεγχος του συγκεκριμένου ύλικου, πρώτον 
τών παπύρων μαγείας, είτα τών μαρτυρίων τής υψηλής γραμματείας, Λουκιανού δη
λονότι, Άπουληίου καΐ λοιπών. Τα στρώματα μαγείας καΐ προσευχής παρουσιάζονται 
διαρκώς μεμειγμένα προς άλληλα. Πάσα απόπειρα καθαράς τούτων χρονικής άπ' αλ
λήλων διαχωρίσεως είναι θεμελιωδώς άτοπος καΐ άκαρπος. Μόνον φαινομενολογικούς 
θεωρούμενα παρουσιάζονται ταύτα ώς πλαστουργήματα, άτινα ϊσως θα ήδύναντο, δπως 
σαφέστερον και εύκρινέστερον χωρισθώσιν αλλήλων. Παρά ταύτα έν τη περιοχή του 
τελικού πορίσματος άπτονται ταύτα πάλιν αλλήλων, εΐ καΐ προφήται και απόστολοι 
έπί τής μιας, μάγοι δέ καΐ φαρμακοί έπί τής ετέρας πλευράς δρώσιν. 

"Οσω Ιλαττον δμως είναι δυνατός καθαρός τις χωρισμός ανοίξεως θύρας τούτο 
μέν διά μαγικής όήσεως, τούτο δέ δια προσευχής, έπί τοσούτον εύκολώτερον παρου
σιάζονται μεικτοί τύποι, ους πραγματεύεται ό συγγραφεύς έν τώ πέμπτω κεφαλαίω 8 0, 
έν φ αναλύονται συγχρόνως λογοτεχνικά κείμενα παρωδουντα τάς περί τήν θύραν 
σκηνάς. Πάσα πίστις διεγείρει κατά τίνα ψυχολογικήν αναγκαιότητα τήν διάθεσιν πα
ρωδίας. Ενταύθα τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή υπέροχος δντως καί πλήρης άκτινοβόλου 
κριτικής δξύτητος άνάλυσις πάντων τών περί τήν θύραν επεισοδίων τών δύο πρώτων 
σκηνών τής πρώτης πράξεως του «Κουρκουλίωνος» του Πλαύτου. Έπί τών σκηνών τού
των διακρίνει δ συγγραφεύς αλλήλων τρεις κυρίως βαθμίδας, τάσδε : α) τήν παρφδίαν 
τής κατ' άνθρώπινον τρόπον ζωοποιήσεως τής θύρας* β) τήν παρφδίαν λειτουργικών 
περί τήν θύραν σκηνών (διονυσιακήν παρατραγωδίαν) και γ) τήν παρφδίαν μαγικών 
εξορκισμών τής θύρας. Διά τής αναλύσεως ταύτης ουχί μόνον υπηρετεί ό Weinreich 
τοις είδικοΐς τής εργασίας αύτοο σκοποΐς, άλλα καί προάγει 'έτι γενικώς τήν άντίλη-
ψιν τών πρώτων σκηνών του δράματος τούτου του Πλαύτου καί μάλιστα τούτο μέν διά 
τής εύρυτέρας διασαφήσεως λεπτομερειών, αϊτινες όλίγης έκ μέρους τών φιλολόγων 
προσοχής ήξιώθησαν κατά τό παρελθόν, τούτο δέ διά τής ερμηνείας περαιτέρω τοΟ 
προβλήματος τών πηγών, ας πιθανώτατα εΐχε προ οφθαλμών ό 'Ρωμαίος ποιητής κατά 
τήν σύνθεσιν του εξαίρετου τούτου δραματικού αύτοΰ ε*ργου. 'Ακολούθως αναλύεται έν 
τφ κεφαλαίω τούτω ή παρά Πετρωνίφ παρφδία του τύπου «επιφανείας» καί ή παρ* 
Ίουβεναλίφ παρφδία τοΟ τύπου «σημείων». 

29. Έν σ. 342 κέξξ. 
30. Έν σ. 371 χΐξξ. 
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Έ ν τω εκτω κεφαλαίω ·* αναλύεται cTò περί τήν θύραν θαομα έν τή θεοκρισία». 
~*0 Weinreich προσάγει ήμΐν ενταύθα δύο σχετικάς εκθέσεις έκ του τρίτου μ. Χ. αΐώ-
νος, τήν του Άχιλλέως Τατίου δηλονότι περί του ενδεχομένως έν Έφέσω κειμένου 

-σπηλαίου του Πάνος " και τήν του γνωστικού Βαρδισάνου " περί ινδικού τίνος σπη
λαίου. Έπ* αμφοτέρων τών περιπτώσεων τούτων πρόκειται περί σκηνών θεοκρισίας. Ό 
Άχιλλεύς Τάτιος εξαρτάται κατά Weinreich έκ τοΟ Βαρδισάνου καΐ μεταφέρει τάς αν
τιστοίχους έπί του προκειμένου σκηνάς έξ Ινδιών είς το περιβάλλον της Εφέσου 
παρέχων οοτω δια της ωραίας αύτοΰ εκθέσεως έξαίρετον παράδειγμα λογοτεχνικής 
συνθέσεως καί διαμορφώσεως παραδόσεων. "Οτι τέλος έν Ίνδίαις είναι γνωστή ή αίφνι-
δία καί αυτόματος άνοιξις της θύρας ώς τεκμήριον της άθωότητος έγκαθείρκτων, διδά
σκει σαφώς ή Μαχαΐανάκα - Ίατάκα. Ό συγγραφεύς προστίθησιν έν τω κεφαλαίω 
τούτω άνάλυσίν τίνα της περί τήν θύραν θεοκρισίας έπί αγιογραφικών παραδόσεων, 
έφ* ών ανακαλύπτει σκηνάς όμοιας ταΐς οίκείαις σκηναΐς τών Ινδιών, χωρίς δμως οοτω 
να δέχηται αίτιοκρατικήν τίνα τούτων προς άλλήλας σχέσιν και συνάφειαν. Πρόκειντα ι 

ενταύθα ήμΐν απλώς θρησκειολογικοί μόνον συνάφειαι ψυχολογικού τίνος καί λαογρα. 
φίκου χαρακτήρος, ουχί δέ ίστορικαί εξαρτήσεις. 

Το πρώτον μέρος της δευτέρας ταύτης πραγματείας κατακλείεται δια συντόμου 
τινός κεφαλαίου, του έβδομου έν τη σειρά: »*, έν φ διερευνώνται καί ερμηνεύονται έν 
τη τεχνική αυτών λειτουργία αϊ αυτόματοι έπί ναών θύραι του μηχανικού "Ήρωνος του 
Άλεξανδρέως. 

Έ ν τφ δευτέρω μέρει της δευτέρας αύτοΰ πραγματείας »5 προσάγει ήμΐν ό συγ
γραφεύς το σχετικόν προς τήν ύπόθεσιν αοτοΟ φιλολογικόν ύλικόν καί δή καί άντλών 
έν τω πρώτω μέν κεφαλαίω , β έκ της ανατολικής γραμματείας (βαβυλωνιακής, ασσυ
ριακής, αιγυπτιακής καί Ινδικής), έν τω δευτέρω δέ · 7 έκ τής Ιουδαϊκής γραμματείας 
(τής Παλαιάς Διαθήκης [ψαλμ. 23 (24)] καί άλλων περιοχών τής γραμματείας ταύτης) 
καί έν τώ τρίτω τέλος κεφαλαίω , 8 έκ τής χριστιανικής γραμματείας (του κύκλου τών 
απόκρυφων πράξεων τών Αποστόλων, τών αγιογραφικών παραδόσεων καί τών γνωστι
κών καί λειτουργικών κειμένων). Άκολουθουσι τα βραχέα κεφάλαια έπί «Τών πυλών 
του οδού» ί θ καί «Του ζητήματος τής επιβιώσεως τών αρχαίων λογοτεχνικών τύπων 
έν τφ περί τήν θύραν θαύματι» 4 0 καί τέλος εύστοχοι τίνες παρατηρήσεις έπί «Τών 
έν τοις παραμυθίοις παρουσιαζομένων ήμΐν τύπων του περί τήν θύραν θαύματος» 4 1 . 

Διά τής συνοπτικής ταύτης έπισκοπήσεως τής έν λόγω εργασίας του Weinreich 
διαπτύσσεται, νομίζω, προ τών οφθαλμών του άνα/νώστου ή υψηλή επιστημονική συγ-
κρότησις του συγγραφέως καί ή έκπλήσσουσα πληθώρα τών γνώσεων αύτου, δστις δια 

• δεξιοτέχνου φιλολογικής τών πραγμάτων ερμηνείας, έν ή οδτος δικαίως το άξιοπιστό-
τερον μέσον Ιστορικής αυτών αντιλήψεως διορόί, συλλαμβάνει εύτόλμως καί επιτυχώς 
τάς εικόνας ίδιας τινός περιοχής τής εις θαύματα πίστεως έν δλη αυτών τη θρησκειο· 
λογική καί γραμματολογική σημασία. Δια τής αβίαστου καί ηγεμονικής κυριαρχίας 

31. Έ ν σ. 393 κέξξ. 
32. Άχιλλ. Τατ. Vi l i 6 κέξξ. (ΕΑΣ-ESG Ι [1858) 193 κέξξ. Hercher). 
33. Παρά Στοβ. έκλ. Ι 3, 56 (=1 |Ι834] 66 κέξξ. Wachsmuth). 
34. Έν σ. 407 κέξξ. 
35. Έν σ. 411 κέξξ. 
36. Έν σ. 411 κΐξξ. 
37. Έν σ. 415 κέξξ. 
38. Έν σ. 420 κέξξ. 
39. Έν σ. 436 κέξξ. 
40. Έ ν σ. 445 κέξξ. 
41. Έν σ. 449 κέξξ. 
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απέραντου φιλολογικού ολικού, της εύτέχνου αύτοΰ διατάξεως και της αυθεντικής ερμη
νείας των Ιδιορρύθμων ενταύθα προβλημάτων παρέχει ήμίν 6 συγγραφεύς, βαθυνούστα-
τος επιστήμων της φιλολογίας καί της μουσικής συγχρόνως, έργον μεστόν έμβριθείαςτ 
και αρμονίας. Κατά τήν άνάγνωσιν του έργου τούτου ανακύπτει εκάστοτε προ τών 
όφθαλμών ημών πλούσιος κόσμος ύπερφυών είκόνων του αρχαίου βίου, έν αίς έκ τής 
εύφαντασιώτου περιοχής τής διαθέρμου καί περιπαθούς ορμής υποκειμενικής τίνος έκ 
μέρους του συγγραφέως αντιλήψεως τών πραγμάτων ακτινοβολεί κατά τίνα τρόπον 
καταναγκαστικής ακολουθίας σειρά πολυτίμων συμπερασμάτων ακαταμάχητου αντικει
μενικού κύρους. Ή έμφυτος Ισχύς σπανίας φιλολογικής Ιδιοφυΐας χαλιναγωγείται και 
Ρυθμίζεται παρά Weinreich ύπο υψηλής επιστημονικής συνειδήσεως, ήτις καί τα ευπα
θέστερα έτι συναισθήματα ποιήσεως καί ονείρων άγει εύτάκτως ύπο τήν κυριαρχίαν 
ευκρινούς καί ζώσης κατανοήσεως τών παντοειδών έν τοις πράγμασιν αντιθέσεων καί 
τής απολύτου καί πρώτης αυτών αληθείας. Καί ό εύτεχνότερος έτι τύπος λυρικής 
τίνος παρ' αύτώ εκθέσεως ουδαμώς παρασύρει ή αποπλανά" είς παράτολμα καί ανω
φελή ακροβατικά άλματα ή είς άλογους καί ριψοκίνδυνους πτήσεις προς τα άχανη 
καί ασύλληπτα διαστήματα άρρωστου τινός πνευματικής αφαιρέσεως ή χαώδους ρέμ
βης καί ανωμάλου. Αμύθητος πλούτος εύχρώμων λογοτεχνικών είκόνων υπηρετεί παρ 1 

αύτώ μετά λαμπράς έλαφρότητος λεκτικού ύφους μνημειώδει τινί καί δαιμόνια όντως 
συνθέσει παντοειδών επιστημονικών αληθειών. Εικόνες απερίγραπτου κάλλους διαγωνί
ζονται οΙονεί έν τφ έργω τούτφ του Weinreich προς άλλήλας άκαμάτως καί έμμανώς,, 
δμως μέχρι τής στιγμής εκείνης μόνον, καθ' ην ό δεξιός αύτοΰ συνθέτης έν τινι ελευ
θέρα καί μεγαλοφυεί όντως επεξεργασία άγει τέλος ταύτας έκ τής περιοχής τής αστα
θούς φαντασίας καί τών ευπαθών ονείρων είς τήν άκτινοβόλον σφαΐραν επιστήμης καί1 

αληθείας. Άνυψοΰται ούτω βαθμηδόν ενώπιον ημών αρραγής τις κλΐμαξ άγουσα οιονεί 
ημάς έκ γής εις ούρανόν ύπό τους θαυμάσιους πάντοτε τόνους ευπαθών συναισθημάτων 
καί νοημάτων ακμαίων. Ή ευρυθμία καί ή σεμνότης του οφους, τα ωραία χρώματα 
γλυκείας περιγραφής καί οί ήπιοι τόνοι μελωδικής τών πραγμάτων παραστάσεως έπι-
σπώνται άμείωτον του άναγνώστου τήν προσοχήν καί δεσμεύουσιν έιτιτερπώς τον λο-
γισμόν αυτού, ως ακριβώς καί τοΰ αστρονόμου τον νουν καί τάς αίσθήσεις καταμα-
γεύει ή έν ώρα άνεφέλου νυκτός άπό υψηλής σκοπιάς θέα τοΰ κόσμου τών αστέρων καί* 
τών άλλων αίωνίων έργων τοΰ δημιουργού. "Ενεκα τών πλεονεκτημάτων τούτων ακρι
βώς εξέλεξα προς μετάφρασιν είς τήν έλληνικήν τήν συγγραφήν ταύτην έκ μέσου τοΰ* 
εκτενούς κύκλου τών έργων του Weinreich μετά τής αγαθής ελπίδος, δτι ή ελληνική; 
βιβλιογραφία πλουτίζεται οΰτω δι* ενός έτι χρησίμου επιστημονικού βιβλίου. 

Πλείστα σημεία τής εργασίας, άτινα έθεώρησα δυσνόητα παρά τω "Ελληνι ανα
γνώστη καί κυρίως παρ' έκείνφ, δστις ουχί είδικώτερόν πως ασχολείται περί τάς σπου-
δάς, ών έν μέσω ή εργασία αύτη κινείται, ήρμήνευσα δι' υποσημειώσεων κατά τό μάλλον 
καί ήττον εκτενών, έφ' ών φυσικώς τήν εύθύνην φέρει έξ ολοκλήρου δ μεταφραστής. ΑΙ 
υποσημειώσεις αύται διακρίνονται δι* Ιδίας αριθμήσεως, ήτις χωρεί προοδευτικώς ά π " 
αρχής μέχρι τέλους τής εργασίας. ΟΙ αραβικοί αριθμοί έν τη περιπτώσει ταύτη συνο
δεύονται πάντοτε ύφ'ένός αστερίσκου. ΑΙ σημειώσεις έκεΐναι του μεταφραστοΰ, αΐτινες 
αναφέρονται είς σημεΐόν τι, είς δ ήδη αναφέρεται καί σημείωσίς τις τοΰ συγγραφέως, 
φέρουσα τον ίδιον αυτής αριθμόν, ουδαμώς λαμβάνουσι νέον αριθμόν, άλλα διακρίνον
ται απλώς δια του αστερίσκου μόνον. 

Κατά τήν μετάφρασιν του έργου τούτου του Weinreich έφρόντισα, δπως μή άπο-
στώ του γράμματος του κειμένου, ή γερμανική γλώσσα δμως είναι πλήρης Ιδιορρυθμιών 
καί μετάφρασίς τις είς τήν νέαν έλληνικήν γλώσσαν κατά λέξιν γινομένη θα παρείχε 
τό άχαρι φαινόμενον έκβεβιασμένης καί άτέχνου διαπλοκής άτακτων καί άρρυθμων φρά
σεων καί εννοιών. "Ενεκα τοΰ λόγου τούτου παρίστατο πολλάκις ανάγκη φραστικών 
τίνων αλλοιώσεων, αΐτινες, ένφ ουδαμώς παρέβλαπτον ή μετεποίουν τό περιεχόμενος. 
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συνετέλουν συγχρόνως είς τήν δημιουργίαν ενιαίου καί σαφούς νεοελληνικού ύφους έν 
τΠ ΧΡήσει τ ω ν σταθερών εκείνων τύπων τοΟ καθαρεύοντος λόγου, δι" οδ oò μόνον επι
στημονική ακρίβεια κατά τήν διαγραφήν των νοημάτων καί εννοιών καί νευρώδης φρα
στική ισχύς καί πάθος πολλάκις Ρητορικόν καί μεγαλεΐον λεκτικής πληρότητος έπιτυγ-
χάνεται, άλλα καί χάρις καλλιτεχνική καί λεπτότης ύφους καί ΰψος όυθμών εύμέτρων 
καί τόνων εύηχων, πλεονεκτήματα, άτινα κατατάσσουσι τήν γλώσσαν ημών μεταξύ τών 
πρώτων γλωσσών του κόσμου. Παρέκκλισίν τίνα άπα τοΟ γερμανικού κειμένου ουδα
μώς ήδυνήθην, δπως αποφύγω καί έκει ε*τι, 'ένθα υπερβολική της διατυπώσεως συντομία 
ή σχοινοτενής αντιθέτως τών περιόδων μακρότης αυστηρώς ύπηγόρευον έπί της πρώτης 
μέν περιπτώσεως διεξοδικωτέραν καί σαφεστέραν τών πραγμάτων έκθεσιν, έπί της δευ
τέρας δέ σύντμησιν καί βράχυνσιν τών προτάσεων, προς έπιτυχίαν του λεκτικού εκείνου 
Ρυθμού, δστις ουδαμώς πλέον ενοχλεί ουδέ γεννά" άνίαν ή άδημονίαν καί νευρικότητα, 
άλλα δεσμεύει τοΟ άναγνώστου ψυχήν τε καί νουν, συναρπάζει, τέρπει καί ενθουσιά:. 

Πάσας τάς σχετικάς πηγάς, ας ό Weinreich είχε προ οφθαλμών κατά τήν σύντα-
ξ ιν του έργου αυτού, ήλεγξα ευρέως καί επιμελώς καί μετά πολύ μείζονος ακριβείας 
κατέγραψα τήν προέλευσιν αυτών ή δσον τούτο έν τω πρωτοτυπώ κειμένω συμβαίνει, 
έπί δέ τών εκάστοτε προσαγομένων χωρίων, δσα τυχόν τούτων δια τήν σύντμησιν ή δι* 
έσφαλμένην άντιγραφήν έδημιούργουν ασάφειας καί δυσχέρειας περί τήν κατανόησιν 
του περιεχομένου αυτών καί της σχέσεως περαιτέρω αυτών προς τα urtò του συγγρα
φέως εκτιθέμενα, έπήνεγκα τάς δέουσας συμπληρώσεις, διορθώσεις ή μεταβολάς. Τούτο 
συνέβη μάλιστα έπί ελληνικών καί λατινικών χωρίων, έφ' ών έν τώ γερμανικώ πρωτο
τυπώ παράλειψίς τις φέρ' ειπείν του κυρίου ρήματος ή άλλων λέξεων, φορέων σπου
δαίων εννοιών καί κατ' άκολουθίαν απαραιτήτων έν τω έργω της ακριβούς συλλήψεως 
καί κατανοήσεως τών γεγονότων, περιέβαλλε τό ανωτέρω εγχείρημα δια της χροιάς 
αυστηρού τίνος καί απαράβατου φιλολογικού καθήκοντος. Είναι περαιτέρω εύνόητον, 
δτι εκεί, ένθα ύπό τοΰ συγγραφέως παρείχετο μετάφρασις ή άνάλυσις εκτενούς τίνος 
χωρίου ή αποσπάσματος Έλληνος ή Λατίνου συγγραφέως, μετέφρασα κυρίως κατ' ευθύ 
έκ της πηγής. Τούτο, ει καί πολλάκις ουδαμώς εγγυάται τήν πλήρη σύμπτωσιν τών με
ταφραστικών προϊόντων έν τε τη γερμανική καί τη ελληνική γλώσση, άγει δμως τον 
"Ελληνα άναγνώστην άσφαλέστερον καί πληρέστερον έιτί τήν πρώτην τών εκτιθεμένων 
αρχήν καί βοηθεΐ σπουδαίως έν τω έργω του αντικειμενικού έλεγχου καί της ελευθέρας 
εκτιμήσεως τών έπί τών άναλυομένων ζητημάτων προσωπικών του συγγραφέως αντι
λήψεων καί κρίσεων. Έπί της περιοχής ταύτης έξέκλινα τοΰ πρωτοτύπου εκεί κατ' εξο
χήν, ένθα περί ελληνικών κυρίως κειμένων πρόκειται. Ουδείς, νομίζω, θα ήδύνατο, δπως 
άξιώση παρ* Έλληνος μεταφραστοΰ, δπως κατά τήν μεταγλώττισιν ξένων έργων άπο-
δώση έν τή γλώσση αυτού τα τυχόν έν αύτοΐς διαληφθέντα χωρία "Ελλήνων συγγρα
φέων έχων πρό οφθαλμών ουχί τό πρωτότυπον κείμενον τής πατρίου γλώσσης, άλλα 
φράσεις αλλόγλωσσους δι' ών που τα χωρία ταύτα κατά τίνα οιονδήποτε τρόπον κατε
γράφησαν. Έν τή περιπτώσει ταύτη θα ώμοίαζεν αναντιρρήτως τό πράγμα κούφω τινί 
άποφάσει γονέων ξενομανών, δπως μετά τών τέκνων αυτών, ών τήν έκπαίδευσιν καί 
άγωγήν ένεπιστεύθησαν ξένη τινί παιδαγωγώ, συνδιαλέγωνται του λοιπού ουχί ευθέως 
καί ελληνιστί, άλλα μέσω τής παιδαγωγού ταύτης καί έν τή γλώσση αυτής. 

Έν τώ έργω τούτω τής αποδόσεως, ερμηνείας ή έξηγήσεως παλαιών ελληνικών 
κειμένων έν γλώσση νεοελληνική έποιησάμην έν πολλοίς χρήσιν αυτών τών λέξεων καί 
φράσεων τών "Ελλήνων συγγραφέων καί μόνον έλαφράς τινας τροποποιήσεις έπήνεγκα, 
δσας δηλονότι επέβαλλε μοι ή άναγκαιότης δημιουργίας σαφούς καί ενιαίου ύφους έν 
τώ καθαρεύοντι ημών νεοελληνικώ λόγω. Ουδαμώς αποκρύπτω, δτι έν τω έργω τούτω 
πολλάκις κατελήφθην ύπό τών ύπερφυών συναισθημάτων υψηλής εθνικής χαράς καί ύπε-
ρηφανίας άρρητου, έφ' δσον οι προπάτορες ημών, οϊτινες άπ' αιώνων άπασχολοΰσιν, έμπνέ-
ουσι καί κατευθύνουσι πάσας τάς περιοχάς τής διεθνούς επιστήμης, ένεφανίζοντο ούτως 
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«αυτοπροσώπως λαλουντες έν τή άθανάτω ημών γλώσση. Τίς άλλος λαός της γης θα 
ήδύνατο επί του προκειμένου, δπως επίδειξη τοιαύτα τίνα μαρτύρια εσωτερικής συγγε
νείας του συγχρόνου πνευματικού βίου μετά του αρχαίου ; Έν συνάφεια προς ταύτα θα 
έπεθύμουν, δπως δεχθώ, δτι ουδείς τών'Ελλήνων αναγνωστών θα προβάλη τήν πάρα· 
τήρησιν, δτι ή γλώσσα, ής οοτως έγένετο ενταύθα χρήσις, είναι δήθεν δυσνόητος άτε 
πολύ του λαϊκού Ιδιώματος άψισταμένη. Παρά ταύτα, αν λεχθή τοιούτον τι, θα ήδυνά-
μην, δπως πλην τών άλλων αντιτάξω έτι καΐ τήνδε κυρίως τήν παρατήρησιν, δτι δη
λαδή ή παρούσα εργασία κινείται έπί επιστημονικών περιοχών τοσαύτης εύρύτητος, 
ώστε ή κατανόησις ταύτης να προϋποθέτη απαραιτήτως εκτενή φιλολογικήν συγκρότη· 
σιν καΐ γνώσιν επαρκή où μόνον τών κλασσικών, άλλα καΐ τών κυριωτέρων συγχρό
νων ευρωπαϊκών γλωσσών. Κατά ταύτα καί ή γνώσις της καθαρευούσης ημών γλώσ
σης αποτελεί επί του προκειμένου προϋπόθεσίν τίνα καί καθήκον τόσον αυτονόητον, 
ώστε ουδέ καί να γίνηται καν λόγος περί αυτού επιτρέπεται. Έπί τέλους ουδαμώς δύ
ναται, δπως ώς εΐδός τι Esperando θεωρηθή ή γλώσσα εκείνη, ήν ποτέ έν χρόνοις 
άφθίτου δόξης έλάλουν οί αθάνατοι έπί τοΟ 'Ολύμπου Ι 

Έν τέλει σημειωθήτω ενταύθα, δτι τα σχετικά βοηθήματα, δτινα ό Weinreich 
είχε προ οφθαλμών κατά τήν σύνταξιν του έργου αυτού, παρέχονται έν τη ελληνική 
διασκευή μετά μείζονος ή έν τω γερμανικφ πρωτοτυπώ βιβλιογραφικής πληρότητος 
καί ακριβείας. Ούτω κατά τήν άναζήτησιν καί άνεύρεσιν τούτων ό Έλλην αναγνώστης 
ουδαμώς θα έχη χρείαν τόσου χρόνου, δσου ϊσως ό αναγνώστης τοΰ γερμανικού πρω
τοτύπου. Έπί πλέον δέον, δπως γένηται ενταύθα μνεία καί τήσδε έτι τής λεπτομερείας, 
δτι δηλαδή κατά τήν χρήσιν τών βοηθημάτων τούτων έσχον προ οφθαλμών έν τή ελ
ληνική διασκευή τάς νεωτέρας κυρίως εκδόσεις αυτών, έφ' δσον βεβαίως ύπήρχον 
τοιαύτας έν σχέσει πάντοτε προς τάς εκδόσεις έκείνας, ών ήδύνατο ό συγγραφεύς, 
όπως ποιήσηται χρήσιν κατά τον χρόνον τής συνθέσεως τοΰ δργου αύτοΰ. Έπί τφ 
σκοπώ ευχερούς καί ταχείας ανευρέσεως χωρίων αρχαίων τινών 'Ελλήνων ή Λα
τίνων συγγραφέων ή καί νεωτέρων Ιτι Ευρωπαίων ή άλλων τινών λογίων, έφ1 ών πάν
των ουχί πολλάς ϊσως εκδόσεις τοΰ δργου αυτών έχομεν, ούτινος ή γνώσις ούτως ουχί 
λίαν διαδεδομένη είναι, κατέγραψα ομοίως μίαν ή καί πλείονας καί δή καί τάς κυριω-
τέρας τών έφ' έκαστου τών συγγραφέων τούτων ύπαρχουσών τυχόν εκδόσεων μετά 
τής δεούσης μνείας τής οικείας σελίδος, έν ή κείνται τα σχετικά χωρία* ούτω το σχε-
τικόν έργον μετά τών έν τή μεταφράσει ταύτη μνημονευομένων χωρίων αύτοΰ θα άνευ-
ρίσκη ό βουλόμενος άκόπως τε καί ασφαλώς έν τοις καταλόγοις βιβλιοθήκης τινός 
καί ύπό το όνομα νΰν τοΰ έκδοτου αυτού. Τέσσαρες εκτενείς πίνακες, πίναξ πηγών· 
πίναξ βοηθημάτων, πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων καί πίναξ τέλος περιεχομένων μετ' 
αυστηρός επιστημονικής ακριβείας καί ακολουθίας συνταχθέντες καί δή καί έν ύπολο-
γισμώ τοΰ τε πρωτοτύπου κειμένου καί τών προσθηκών τοΰ μεταφραστοΰ, επισυνάπτον
ται τή ελληνική διασκευή τοΰ έργου τοΰ Weinreich καί διευκολύνουσιν ούτως εξόχως 
τήν χρήσιν αυτού παρά τφ "Ελληνι αναγνώστη. Δια πάντων τούτων έν σχέσει προς 
τήν άρχικήν αύτοΰ έν τφ πρωτοτυπώ έκτασιν κατέστη τό έργον τριπλάσιον σχεδόν, 
δμως τούτο ουδαμώς ίσως θεωρηθήσεται ώς τι συγγραφίκόν μειονέκτημα ή ατέλεια τις 
μεθοδική, άν τις μάλιστα έχη προ οφθαλμών τό άναμφήριστον πράγμα, δτι ό χρόνος, 
δν τις δαπάνη έπί πλέον προς άνάγνωσιν εκθέσεως τίνος μετά λεκτικής εύρύτητος καί 
πληρότητος μείζονος Ισως τοΰ δέοντος συντεταγμένης, πλουσίως έξουδετεροΰται δια 
τής ταχύτητος, μεθ' ής τις ούτω τό σαφές καί καθαρόν αυτής περιεχόμενον άκόπως 
καί ήδέως αναλαμβάνει καί κατανοεί. 

Παρά τό έπί τοιούτων περιπτώσεων όφειλόμενον ηθικόν καθήκον τής αΐδήμονος 
καί μετριόφρονος σιγής οφείλω χάριν τής αληθείας, δπως αναγράψω ενταύθα, δπ προς 
διεκπεραίωσιν τών μνημονευθεισών παντοειδών συμπληρώσεων υπέταξα έμαυτον έπί 
μακρόν τφ μόχθω εργασίας εκτενέστατης καί μεστής φιλόπονου έγκαρτερήσεως καί 
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•αύταπαρνήσεως ασκητικής, ής το μέγεθος δεόντως θα εκτίμηση πας, δστις περί τοιαύ
τας σπουδάς καί έρευνας ερασιτεχνικός ή έξ επαγγέλματος ασχολείται. Παρά ταύτα 
ομολογώ είλικρινώς, δτι έπί της περιοχής τών αναμνήσεων ô πας μόχθος θα άναλάβη 
τήν ώραίαν καί έπιτερπή χροιάν παλαιάς τίνος πνευματικής τρυφής, αν ή είς τήν έλλη-
νικήν γλώσσαν κατά διασκευήν μετάφρασις τής έν λόγω εργασίας του Weinreich τα
χέως δημοσιευθή δια τής μερίμνης καί συνδρομής των Ελλήνων φιλολόγων καί παρά-
σχη παρ' ήμίν ώθηαίν τίνα πρδς εύρυτέρας έπί του προκειμένου έττιστημονικου κλάδου 
έρευνας. Οοτω, κληρονόμοι ήμεΐς των πολυτιμότατων θησαυρών τής ελληνικής αρχαιό
τητος, εύτόλμως εκάστοτε θα διεκδικώμεν έν τώ σταδίω τών διεθνών αγώνων τής πνευ 
ματικής αλκής καί τών μεγάλων έ'ργων τήν όφειλομένην ήμίν Μδραν ευγενούς τιμής 
καί πρωτείας. 

ΚΩΝΣΤ. ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 

* * * 

C H A R L E S MUGLER, Dict ionnaire historique de la terminolog ie géométr i 
que des Grecs, édit. Gauthier - Villars, librairie Klincksieck Paris, 2 vol. 
(Publié avec le concours du Centre Nationale de la Recherche Scientifique). 

ΕΙς προηγούμενον τεύχος του «Πλάτωνος» (1958 Β) Ισχομεν τήν εοκαιρίαν 
να άσχοληθώμεν μέ το περιεχόμενον του πρώτου τόμου του ανωτέρω Λεξικού του κ. 
Mu gl er καί να διαπιστώσωμεν δτι δια πρώτη ν φοράν δημοσιεύεται μέ τοιαύτη ν πληρό
τητα ί-ργον άφορων είς τους γεωμετρικούς δρους τών αρχαίων 'Ελλήνων. "Ηδη Ιχομεν 
προ ημών τον δεύτερον τόμον του Λεξικού τούτου (Λ—Ω)' κρίνομεν δέ σκόπιμον, δπως 
παραθέσωμεν αποσπάσματα άρθρων τινών, ίνα δυνηθή ό αναγνώστης να σχηματίση 
σαφή είκόνα τό μέν του περιεχομένου του Λεξικού, τό δέ τής καταβληθείσης προσπα-
θείας ύπό του συγγραφέως. Ύπενθυμίζομεν δτι πάσα λέξις (δρος) ελληνική αποδίδεται 
είς τήν λατινικήν, τήν γαλλικήν, τήν γερμανικήν καί τήν άγγλικήν γλώσσαν. Τό έρμη-
νευτικόν μέρος έκαστου γεωμετρικού δρου διατυπουται είς τήν γαλλικήν γλώσσαν μέ 
παράθεσιν χωρίων αρχαίων κειμένων. 

αδιόριστος.—Indeterminatus, indéterminé, unbestimmt, undefined. 
Adj. qualifiant des problèmes de construction dont les conditions de possibilité 

ne son pas précisées ; opp. à διωρισμένος, cp. διορίζειν, διορισμός. Pappus : παντός 
γ α ρ του προτεθέντος μεγέθους μείζονα γίνεται καί πάλιν έλάττονα πάντα τα έπί τών 
άδιορίστων προβλημάτων γινόμενα, (ακολουθεί μετάφρασις τούτου γαλλιστί). VI 58; 
δεδοιιένων τριών ευθειών τών ΘΔ, ΔΚ, Λ τεμείν τήν ΔΚ ινατά τό Η, και ποιεΐν λογον 
του ύπό ΘΗΚ προς τό ύπό Λ, ΗΔ ϊσου προς ίσον. Τούτο δέ φανερόν, καί έΌτιν άδιόρι-
τον. VII, 142. Proclus : εστίν οδν τό πρόβλημα (sc τό έκ τριών ευθειών . . . τρίγωνον 
συστήσασθαι) τών διωρισμένων, άλλ' ού τών άδιορίστων. καί τών άδιορίστων καί διω-
ρισμένων προβλημάτων τήν διαφοράν ένδειξάμενος. ρ. 432. 

αδύνατος.—Impossibilis, impossible, unmöglich, imposible. 
Adj. caractérisant une opération ou une conclusion absurde, c' est - à - dire en 

contradiction soit avec les axiomes et les postulats, soit avec une proposition antérieure; 
fréquent dans la formule δπερ αδύνατον à la fin d' une réduction à Γ absurde. Ces 
demonstrations indirectes, άπαγωγαΐ είς αδύνατον, qui servent le plus souvent à 
établir la réciproque d' une proposition, consistent à nier la proposition qu' on veut 
démontrer et à montrer par une suite de syllogismes que cette négation conduit à une 
absurdité. La négation initiale est en général introduite par εί γαρ μή, ει γαρ δυνα
τόν, la fin du raisonnement est marquée par δπερ αδύνατον, δπερ εστίν αδύνατον . . . 

EUCLIDE : εί γαρ δυνατόν, έπί τής αυτής ευθείας AB δύο ταΐς αύταις εύθείαις 


