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(ονομάζονται (τα δύο γένη των τεττίγων) άχέται καί, δσοι έξ αοτών είναι μικρότεροι, 
τεττιγόνια). 'Αμφότεροι at παρά τφ Πλινίω λέξεις achetae καί tettigonia είναι απλώς 
μεταγραφαΐ των ελληνικών. Έπιλαμβανόμενος έξ αρχής τοο θέματος κατά τήν συνήθειαν 
του ό Έρρ. Σκάσοης, προβαίνει είς έτυμολογικήν έρευναν σχετικώς μέ τάς λέξεις τέτ-
τιξ καί cicada. Καί περί μέν της πρώτης παρατηρεί δτι οί γλωσσολόγοι έν ομοφωνία 
αποφαίνονται δτι είναι πεποιημένη. Ζήτημα ετυμολογίας τίθεται ώς προς το λατινικόν 
cicäda. Τινές τών γλωσσολόγων άνήγαγον τήν λέξιν είς τον τύπον *cicala (της (5ίζης 
cal του cai - are, καλείν). Ή ετυμολογία αδτη δέν τυγχάνει πειστική. "Αλλοι έκ τών 
γλωσσολόγων θεωρούν αυτήν δάνειον έκ Μεσογειακής γλώσσης, έξ ής προέρχονται καί 
αϊ λέξεις ζειγαρά καί σιγαλ[φ]λοί. Ή λέξις άχέτα (ώς τα Όμηρ. αίχμητά, εύρύοπα κτλ.) 
ήτο κατ" αρχάς έπίθετον συνοδευτικόν της λέξεως τέττιξ, είτα δέ έχρησιμοποιήθη ά ς 
οοσιαστικόν. Ή λέξις «τεττιγόνια» άπαντα" παρ* Άριστοτέλει : «καλουσι δέ τους μέν με
γάλους (sc. τέττιγας) καί φδοντας ά χ έ τ α ς, τους δέ μικρούς τεττιγόνια>. 

Ώ ς προς τήν έν τοις Λατινικοΐς Λεξικοΐς καταχώρισιν τής λέξεως «tettigonia» 
παρατηρεί ό Έρρ. Σκάσσης μετ* έμφάσεως δτι ή λέξις αοτη «καταλαβοΟσα εσφαλμέ
νως, ευθύς έξ αρχής άπό τής πρώτης εμφανίσεως συστηματικών Λατινικών λεξικών, 
θέσιν πρωτοκλίτου ονόματος εξακολουθεί δυστυχώς μέχρι σήμερον έτι—& ν ε υ ο υ 
δ ε μ ι ά ς έ ξ α ι ρ έ σ ε ω ς—κατέχουσα τήν αυτήν θέσιν». Μόνον ό Έρρ. Ν. Ούλερΐ-
χος, προσθέτει ό Έ ρ ρ . Σκάσσης, έν τη πρώτη έκδόσει του Λεξικού του επεσήμανε το 
ορθόν «tettigonia, orum», διετηρήθη δέ ή ορθή γραφή μέχρι της δ' εκδόσεως ύπό Στ. 
Κουμανούδη. *Από τής ε' εκδόσεως τών Πρωτοδίκου—Βιαγκίνη παρεισέδυσε κατά μί-
μησιν τών έν τη ξένη Λεξικών ή εσφαλμένη γραφή. 

Κατόπιν τής ανωτέρω διερευνήσεως πιστοποιεί ό Έρρ. Σκάσσης δτι είς τήν λε-
ξικογραφίαν έγένοντο τα ακόλουθα σφάλματα : 

Ιον. Κακώς έγράφη είς τον θησαυρόν του Έρρ. Στεφάνου δτι ό Πλίνιος έγραψε 
tetti goniae. 

2ον. Κακώς έπανελήφθη τό αυτό σφάλμα είς τό Λεξικόν Liddell - Scott - Me 
Kenzie, ένθα άναγινώσκομεν «τεττιγόνιον fem. plur. tettigoniae PI. Η. Ν. 11, 92». 

3ov. Κακώς έν Thesaurus Linguae Latinae (I 391, 44—46) φέρεται «acheta(s ?) 
ae, fem.». Κατά περίεργον τρόπον έξελήφθη ενταύθα ή λέξις «άχέτα» ώς θηλυκού γένους ! 
Παρελείφθη δέ, ώς σημειοί ό Έρρ. Σκάσσης, νά σημειωθή ή μακρά προσωδία *,τής προ· 
παραληγούσης acheta. 

Δια τών ανωτέρω προσεπαθήσαμεν νά παρουσιάσωμεν είς τάς κυριωτάτας της 
γραμμάς τήν τόσον πλουσίαν είς οξυδερκείς παρατηρήσεις καί είς γόνιμα συμπερά
σματα πραγματείαν του Έρρ. Σκάσση. Ή μελέτη της καταδεικνύει δτι ό χειρισμός τής 
φιλολογικής μεθόδου, καθ' δν τρόπον γίνεται ύπό του Έρρ. Σκάσση, ανυψώνει τήν φι-
λολογικήν έιιιστήμην είς μάθησιν απολύτως άκριβολογικήν. Κατά τήν έποχήν μας, 
καθ' ήν εμφανίζονται αδικαιολογήτως τάσεις νά άπομακρυνθώμεν άπό τήν μετά μεθο
δολογικής ακριβολογίας διερεύνησιν τών φιλολογικών προβλημάτων, ή ολιγοσέλιδος 
πλην πλουσιωτάτη είς περιεχόμενον πραγματεία του Έρρ. Σκάσση έρχεται νά δείξη 
τον άληθινόν δρόμο ν. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

*** 

MINOS KOKOLAKIS, The Dramatic simile of life. Athen 1960, σελ. 91. 

Ό Μ. Κοκολάκις τυγχάνει γνωστός είς τους άναγνώστας του «Πλάτωνος» έξ επα
νειλημμένων έν αύτφ δημοσιευμάτων του. ΕΙς τήν συγγραφήν τής πραγματείας, τήν 
οποίαν παρουσιάζομεν, τήν άφορμήν παρέσχον είς αυτόν αί μελέται του περί τής ίστο· 
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ρίας του θεάτρου κατά τήν εποχή ν της δευτέρας σοφιστείας. Ώς βάσιν των επί του θέ
ματος τούτου μελετημάτων του έχρησιμοποίησεν Ô Μ. Κοκολάκις τα στοιχεία, άτινα πα
ρέχουν at συγγραφαί του Λουκιανού. Ή άπασχόλησίς του δέ μέ το πρόβλημα τούτο έγέ· 
νετο αφορμή να προέλθη είς τήν έπισήμανσιν, μελέτην καΐ ταξινόμησιν των είς τους 
διασωθέντος συγγραφείς υπαρχόντων χωρίων, έν οΐς ή άνθρωπίνη ζωή καΐ al περιπέ-
τειαί της παρομοιάζονται μέ το θέατρον καΐ τάς έν αύτφ θεαματικός παραστάσεις. Ή 
εργασία του αοτη εΤναι διττώς σημαντική. Παρέχει άφ' ένας ενδείξεις περί της έν έκαστη 
περιόδω εξελίξεως της θεατρικής κινήσεως καΐ άφ* έτερου παρουσιάζει τήν συμβολήν 
της θεατρικής τέχνης προς πλουτισμον τών είς τήν διάθεσιν της γλωσσικής χρήσεως καΐ 
λογοτεχνικής διατυπώσεως εκφραστικών μέσων. 

Είς τον πρόλογον της πραγματείας του συνοψίζει είς δέκα τα θέματα, είς â δύ
νανται να ταξινομηθούν τα σχετικά μέ τον παραλληλισμόν της ζωής προς το θέατρον 
χωρία τών διαφόρων συγγραφέων. Ταύτα είναι τά ακόλουθα : 

Ιον Το σύμπαν και Ιδιαιτέρως ή γη είναι μία θεατρική ενώπιον του άνθρωπου 
έπίδειξις. 

2ον "Οταν τό θέαμα δέν είναι ίκανοποιητικόν, ό άνθρωπος πρέπει να άποσυρθη· 
3ον Ή ζωή είς το σύνολον της είναι δράμα, κωμωδία ή τραγωδία. 
4ον Οί φορείς της θεατρικής πράξεως είναι : Ιον Προσωπικότητες καΐ γεγονότα 

του Ιστορικού παρελθόντος. 2ον "Ανθρωποι καί γεγονότα της συγχρόνου ζωής ύπδ σο-
βαράν ή κωμική ν έποψιν, προς όητορικήν έπίδειξιν ή διακωμφδησιν. 

5ον ΑΙ θέσεις, τάς οποίας λαμβάνει δ άνθρωπος είς τήν ζωήν, αντιστοιχούν προς 
τήν άλλανήν τών όόλλων έκ μέρους τών υποκριτών. Έκ τούτου προκύπτει το ηθικόν 
δίδαγμα περί άσταθείας τών ανθρωπίνων διακρίσεων. 

6ον Επειδή καί ό άνθρωπος είναι είς υποκριτής είς το θέατρον της ζωής, χρέος 
του είναι να επιτέλεση τον όόλλον, τον όποιον ώρισε δι' αυτόν ή τύχη, χωρίς να πάρα-
πονήται. Ημπορεί να άποσυρθη, δταν θελήση. 

7ον Τό μέλημα του άνθρωπου είναι να παίξη τον όόλλον του διαφυλάττων τήν 
έσωτερικήν του έλευθερίαν. 

8ον "Οπως συμβαίνει μέ τους ανικάνους υποκριτάς, οδτω καί φιλόδοξοι άνθρωποι 
αναλαμβάνουν ρόλλους πού υπερβαίνουν τάς δυνάμεις των. Δια τούτο κατά τήν πτώσιν 
των καθίστανται περισσότερον καταγέλαστοι. 

9ον Τό ύποκρίνεσθαι έν τή ζωη ίσοΰται μέ αυτήν ταύτην τήν ζωήν. 
ΙΟον ΜερικαΙ φάσεις τής άνθρωπίνης ζωής παραβάλλονται προς τάς εξαιρετικός 

επινοήσεις τής δραματικής τέχνης, όπως π.χ. ό άπό μηχανής θεός. 
Ό Μ. Κοκολάκις δέν επιχειρεί να ταξινόμηση τά χωρία είς τον ανωτέρω δεκάλο-

γον, άλλα παραθέτει αυτά κατά τήν χρονολογικήν σειράν τής ζωής τών συγγραφέων. 
Ώ ς θεμελιώδους σημασίας βοηθητικά συγγράμματα χρησιμοποιηθέντα κατά τήν συγ-
γραφήν τής πραγματείας του αναφέρει τά ακόλουθα : 

1) Hense, Preface to Teletis Reliquiae, Tubingae, 1909. 
2) R. Helm, Lucian and Menipp, Leipzig—Berlin, 1906. 
3) Gomperz, Die Lebensauffassung den Griechen, 1927. 
Ηορυνεν δμως ό Μ. Κοκολάκις τό παραδεδομένον ύλικόν δια προσθήκης χωρίων 

έκ φιλολογικών καί φιλοσοφικών κειμένων, έκ κωμικών ποιητών, Ιστοριογράφων καί 
Εκκλησιαστικών Πατέρων. 

Τό πρώτον κεφάλαιον ανατρέχει είς τάς χρονολογικώς άρχαιοτάτας μαρτυρίας, 
τάς πιστοποιούσας δτι τό θέατρον αρχίζει να καθίσταται άντικείμενον συγκρίσεως προς 
τήν άνθρωπίνη ν ζωήν. θα ήδύνατό τις να ίσχυρισθη δτι τό έν λόγω θέμα είχεν ήδη απα
σχολήσει τήν γενεάν του Σόλωνος, του οποίου τους λόγους προς τόν θέσπιν καί Πεισί-
στρατον αναφέρει ό Πλούταρχος (Βίος Σόλ. 29 καί 30). Λίαν ορθώς δμως παρατηρεί ό 
Μ. Κοκολάκις δτι δυνάμεθα να άμφιβάλλωμεν δτι εΐναι δυνατόν τά αναφερόμενα υπό 
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του Πλουτάρχου να αποτελούν άνεκδοτικάς διηγήσεις πλασθείσας είς χρόνους ύστερω-
τέρους της εποχής, καθ' ήν Ιζησεν δ 'Αθηναίος νομοθέτης. Αναφέρει προσέτι 6 Μ. Κο-
κολάκις τήν γνώμην του Gomperz αποφαινομένου δτι το θέμα της παρομοιώσεως της 
ζωής προς το θέατρον εορηται παρά τω ΉρακλεΙτω καΐ ΔημοκρΙτω. θεωρεί δέ ώς 
άναμφισβήτητον άπόδειξιν πιστοποιούσαν δτι κατά το τελευταΐον τέταρτον του πέμπτου 
αΙώνος το έν λόγω θέμα απασχολεί την διανόησιν, τήν παρά τφ ρήτορι Άντιφώντι χρη
σιμοποίηση/ της λέξεως «πρόσωπον» είς τήν σημασίαν προσωπείου ή ρδλλου δραμα
τικού προσώπου. "Επίσης ô χαρακτηρισμός της ποιητικής τέχνης παρά του Γοργίοσ καΐ 
ύπό του άγνωστου συγγραφέως τών «Δισσών λόγων>, οΐτινες εγράφησαν κατά το 400 π.Χ., 
ώς άπατης ενισχύουν τήν μαρτυρίαν του Αντιφώντος. 

ΕΙς το αυτό πρώτον κεφάλαιον παρατίθενται τα σχετικά μέ το θέμα τής παρο 
μοιώσεως τής ζωής προς το θέατρον χωρία έκ τών διαλόγων τοΟ Πλάτωνος (Νόμ. 
817 BD, Φίληβος 50 Β, Άπολογ. 35 Β, Συμπ. 194 Α, Κριτί. 108 Β, Χαρμ. 162 D), ώς 
καΐ ή είς τα Άπομνημ. του Ξενοφώντος II, 2, 9 εκτιθέμενη χαριεστάτη νουθεσία του 
Σωκράτους προς τον υΐόν του Λαμπροκλέα. 'Επίσης μνημονεύονται καί αποφάνσεις του 
μαθητού τοΟ Σωκράτους "Αριστίπου, αϊτινες παρομοιάζουν τήν βιοτικήν συμπεριφοράν 
ττρός τήν θεατρικήν υπόκρισιν (Διογ. Λαέρτ. II 66—67 ε' 78). 

Το δεύτερον κεφάλαιον αναφέρεται είς τήν χρησιμοποίησιν έκ τής θεατρικής ζωής 
είλημμένης παρομοιώσεως υπό του Δημάδου έλέγξαντος τήν άνοίκειον μετά τήν έν 
Χαιρώνεια μάχην συμπεριφοράν του Φιλίππου (Διόδ. Σικελ. XVI, 87) και ανέκδοτα 
σχετικά μέ αποφάνσεις του Διογένους του Κυνικού καί του έν 'Αθήναις λίαν γνωστοΟ 
κατά τον τέταρτον π. Χ. αίώνα ύποκριτου Νεοπτόλεμου. Μνημονεύεται ή χρήσις τής 
λέξεως «σκηνογραφία» προς δήλωσιν τής ύπό του Άναξάρχου καί Μονίμου διδαχθείσης 
δοξασίας, καθ' ήν τα δντα είναι μία απατηλή σκηνογραφία : «Άνάξαρχον καί Μόνιμον 
δτι σκηνογραφία άπείκασαν τά δντα, τοις τε κατά οπνους ή μανίαν προσπίπτουσι 
ταύτα ώμοιώσθαι ύπέλαβον» Σέξτ. Έμπ. Προς μαθ. V I I , 88. Παρατίθεται προσέτι και 
χωρίον έκ του «Προτρεπτικού» του Ίαμβλίχου, δπερ ot μελετηταΐ δέχονται ώς προερχό-
μενον έκ τής γραφίδος του 'Αριστοτέλους. ΕΙς το τρίτον κεφάλαιον παρατίθενται χωρία 
έκ κωμικών ποιητών, είς α υπάρχουν ευδιάκριτοι υπαινιγμοί είς τό τραγικόν θέατρον 
καί επενδύονται μέ τραγικήν έπένδυσιν κωμικοί χαρακτήρες. ΟΙ κωμικοί, έξ ών προέρ
χονται τά παρατιθέμενα αποσπάσματα, είναι ό 'Αριστοφάνης, δ "Αμφις, δ "Αλεξις, δ 
Εϋφρων, δ Μένανδρος. Έκ τοΟ Τιμοκλέους παρατίθεται το χαριέστατον εκείνο απόσπα
σμα, είς το όποιον εκτίθεται δ διδακτικός σκοπός τής τραγωδίας ·. 

«δ γαρ νους τών ιδίων λήθην λαβών 
προς άλλοτρίω τε ψυχαγωγηθείς πάθει, 
μεθ' ηδονής απήλθε παιδευθείς θ' άμα* 
. . . ό μέν γαρ ών πένης, 
πτωχότερον καταμαθών τόν Τήλεφον 
γενόμενον, ήδη τήν πενίαν ρ§ον φέρει». 

Γίνεται μνεία επίσης έν τφ αύτω κεφαλαίω χωρίων, είς S τό θεατρικόν επινόημα 
του άπό μηχανής θεού παραλληλίζεται προς επεμβάσεις απροόπτους, δι' ών διευθετούν
ται δυσχερείς περιπλοκαί. 

Τό τέταρτον κεφάλαιον μνημονεύει αποφάνσεις σχετικάς μέ τό έξεταζόμενον θέμα 
προερχομένας άπό τόν Βίωνα τον Βορυσθενίτην, τόν Άρίστωνα τόν Χΐον καί τόν Στωι-
κόν Χρίσιππον. Ό πρώτος παρωμοίαζε τήν Τύχην μέ τόν ποιητήν τόν κατανέμοντα είς 
τους ύποκριτάς τους δδλλους. Ό Στοβαίος γράφει έν προκειμένω (Άνθολόγ. Περί 
σωφρ. 5, 65) : «Καί γαρ αοτη (sc. ή Τύχη), φησίν δ Βίων, ώσπερ ποιήτρια, δτέ μέν πρω-
τολόγου, δτέ δε δευτερολόγου, περιτίθησι πρόσωπον καί δτέ μέν βασιλέως, δτέ δε 
άλήτου». Τά αυτά άπεφαίνετο καί δ κατά τινας δεκάδας νεώτερος του Βίωνος Τέλης : 
«ώσπερ <δ> αγαθός υποκριτής εο καί τόν πρόλογον εδ καί τά μέσα εο καί τήν κατά-
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στροφήν, οϋτω καΐ ό αγαθός ανήρ εο καΐ τά πρώτα του βίου, καΐ τα μέσα εΟ καΐ τήν 
τελευτήν». Ό Αρίστων δ Χίος έδίδασκεν δτι 6 άνθρωπος πρέπει να υποδύεται καλώς 
τον όόλλον, δν εορισεν δι' αύτδν ή μοίρα, εϊτε είναι όόλλος θερσίτου είτε γάλλος 
'Αγαμέμνονος. Ό Χρύσιπος δια να άποδείξη δτι καΐ το κακόν έ"χει άξίαν τινά ηρο-
σηγεν ώς άποδεικτικον λόγον δτι καΐ δ ευτελής καΐ γελοίος στίχος προσδίδει χάριν είς 
τήν κωμωδίαν, καίτοι καθαυτόν εξεταζόμενος είναι άχαρις καΐ άκομψος. 

ΑΙ γνώμαι της ελληνιστικής Ιστοριογραφίας καΐ τοΟ Κικέρωνος εξετάζονται είς τό 
πέμπτον κεφάλαιον. Εξαίρεται ή διακατέχουσα τήν έλληνιστικήν ίστοριογραφίανδιάθε-
σις προς έξιστόρησιν κατά τραγικόν τρόπον τών ιστορικών γεγονότων. Παρατίθεται έν 
προκειμένω τό παράγγελμα τό διατυπωθέν οπό του παρακολουθήσαντος τήν έκστρατείαν 
του 'Αλεξάνδρου Καλλισθένους : tô8Î τον γράφειν τι πειρώμενον μή άστοχεΐν του προσώ
που, άλλ' οίκείως αύτφ τε καΐ τοις πράγμασι τους λόγους θεΐναι». Εις όπερβολικόν βα-
θμόν ώθησε τήν κατά τραγικόν τρόπον διαπραγμάτευσιν της ιστορικής ύλης ό Φίλαρχος 
«ώσπερ μονονού μηχανήν άρας>. ΚαΙ ό Πολύβιος καίτοι καταφέρεται κατά της τάσεως 
ταύτης, δμως ή Τύχη παρεισάγεται παρ* αύτου δρώσα κατά τρόπον τραγικόν. Ή αυτή 
κλίσις προς τήν έξομοίωσιν της ζωής προς θεατρικήν παράστασιν, παρουσιάζεται καΐ 
παρά Κικέρωνι. Ό Μ. Κοκολάκις παραθέτει σημαντικό ν αριθμόν χωρίων έκ τών έρ
γων του Κικέρωνος, είς τά όποια τό θέμα της ζωής χαρακτηρίζεται ώς fabula, ύπόθεσις 
προς δραματικήν σύνθεσιν, και ή συμπεριφορά του άνθρωπου παραβάλλεται μέ τήν έκ 
μέρους του ύποκριτου (histrio) έκτέλεσιν του έπί τής σκηνής £όλλου του. Χαρακτηρι
σμούς εξομοιώνοντας τήν ζωήν προς θεατρικήν παράστασιν και προερχομένους άπό τον 
Λουκρήτιον, τόν Όράτιον τον Αΰγουσιον, τόν Φιλόδημον και τον Άνδρόνικον τον "Ρό-
διον περιέχει τό έ*κτον κεφάλαιον τής προ οφθαλμών πραγματείας. 

Μέ τό ?βδομον κεφάλαιον εισέρχεται ή έρευνα εις τήν Χριστιανικήν έποχήν. 
Προτάσσεται ή περίφημος ρήσις του Παύλου «θέατρον έγεννήθημεν τώ κόσμω καΐ άγ-
γέλοις και άνθρώποις». Επακολουθεί δέ παράθεσις χωρίων έκ τών συγγραμμάτων του 
Φίλωνος, είς τά δποϊα σταθερώς άπαντςί ή παρομοίωσις τής άνθρωπίνης ζωής προς τό 
θέατρον και τής συμπεριφοράς του άνθρωπου προς τήν έπί σκηνής δράσιν του ύποκρι
του. ΑΙ μετ' εμφατικής μεγαλοπρέπειας αποφάνσεις έπί του αύτου θέματος του Σενέκα 
μνημονεύονται έν τφ όγδόψ κεφαλαίω, ένθα παρατίθενται και παραπλήσιου περιεχομέ
νου χωρία άπό τόν Πετρώνιον και Ίώσηπον, εις δέ τό ένατον παρέχονται χωρία έκ 
τοΟ Πλουτάρχου, δστις συχνάκις αρέσκεται να χρησιμοποιη δραματικάν τόνον εκφρά
σεως (βλ. θεμιστ. 10) : «2νθα δή Θεμιστοκλής άπορων τοις άνθρωπίνοις λογισμοίς προσ-
άγεσθαι τό πλήθος ώσπερ έν τραγωδία μηχανήν άρας, σημεία δαιμόνια και χρησμούς 
έπήγεν αύτοίς». (Πρβ. Ήθ. 345 Ε, 816 F—817 Α, 791 Ε). Εις τό δέκατον κεφάλαιον μνη
μονεύονται αρκετά χωρία έκ του Επικτήτου, του Δίωνος του Χρυσοστόμου καΐ του Φα-
βωρίνου του έξ Άρλεάτης. Τό ένδέκατον κεφάλαιον προσάγει χωρία έκ του Δημοφί-
λου, του Άριστονύμου, του Μάρκου Αυρηλίου, του Μαξίμου του Τυριού καί του όήτο-
ρος "Αριστείδου. Είς απαντάς τούτους τους συγγραφείς, έξ ών άλλοι ανήκουν είς τήν 
νεωτέραν Στοάν καί άλλοι είς τους νέους κυνικούς και νέους σκεπτικούς, υπάρχουν 
συχναί παρομοιώσεις τών περιπετειών τής άνθρωπίνης ζωής προς τάς έπί τήο σκηνής 
διαδραματιζόμενης τιεριπετείας. Είς τό «Έγχειρίδιον» του 'Επικτήτου (κεφ. 17) υπάρχει 
ή ακόλουθος νουθεσία : «Μέμνησο, δτι υποκριτής ε! δράματος . . . οίου άν θέλη ό διδά
σκαλος* άν βραχύ βραχέος' άν μακρόν μακρού* άν πτωχόν ύποκρίνασθαί σε θέλει Ινα 
καί τούτον εύφυώς ύποκρίνη* άν χωλόν, άν άρχοντα, άν Ιδιώτην' σόν γαρ τουτ' 2στι, το 
δοθέν ύποκρίνασθαί πρόσωπον καλώς' έκλέξασθαι δ* αυτό άλλου». "Εκφράσεις παρο
μοίου περιεχομένου απαντούν καί εις τήν έπ' ονόματι τοΟ μάρτυρος Ίουστίνου φερομέ-
νην cnpôç Ζήναν καί Σερήνον» έπιστολήν : <καθάπερ ό λίαν μεγαλοφώνως τόν Όρέ-
στην ύποκρινόμενος, φοβερός είναι καί μέγας παρά τοις άνοήτοις δια τών ξύλινων πο-
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θών, καί κοιλίας επίπλαστου καί στολής αλλόκοτου καΐ προσώπου τερατώδους ύπεί-
ληπται». 

Λεπτομερέστερον είς τάς σελ. 52—58 εξετάζεται ή χρήσις μεταφορών έκ του 
θεάτρου παρά τω Λουκιανώ. Τά συγγράμματα του Σαμοσατέως αποτελούν, ώς ελέχθη 
προηγουμένως, θέμα μελετών του Μ. Κοκολάκι σχετικών μέ τήν ίστορίαν του θεάτρου, 
δύο δέ πραγματεΐαί του επί του αντικειμένου τούτου Ιχουν δημοσιευθή είς τά προηγού
μενα τεύχη τοΟ «Πλάτωνος». Τήν χρήσιν παρά τώ Λουκιανώ μεταφορών έκ του θεά
τρου συνοψίζει δ Μ Κοκολάκις εις τεσσάρας ομάδας. Ή πρώτη αναφέρεται είς τήν 
παρομοίωσιν της ανθρωπινής ζωής μέ θέατρον, του οποίου αϊ παραστάσεις ώς έπί το 
πλείστον παρέχουν πολλήν «ψυχαγωγίαν καΐ γέλωτα>. Ή δευτέρα ομάς αναφέρεται είς 
τήν διατακτικήν έπί τών ανθρωπίνων πραγμάτων έξουσίαν τής Τύχης, ήτις ορίζει εκά
στοτε τους ρόλλους καΐ τήν τύχη ν τών προσώπων. Ή τρίτη Εχει ώς θέμα της τήν άνά-
ληψιν είς τήν ζωήν έκ μέρους τών ανθρώπων ρόλλων, οίτινες υπερβαίνουν τάς δυνάμεις 
των καί έν τέλει καθιστούν αυτούς γελοίοις. Είς τήν τετάρτην συνοψίζονται παρομοιώ
σεις, δι" ών καταδεικνύεται ή γελοιότης ανθρώπων, οίτινες έν γνώσει τής ανικανότητας 
των μέ μόνον σκοπόν να εξαπατήσουν τους άλλους αναλαμβάνουν ρόλλους αντιθέτους 
προς τήν ατομικήν των ίδιοσυστασίαν «καθάπερ αν εϊ τις υποκριτής τραγωδίας μαλθα
κός αυτός ών καί γυναικείος 'Αχιλλέα ή Θησέα ή καί τον Ήρακλέα ύποκρίνοιτο αυ
τόν». Σημαντικός αριθμός χωρίων παρατίθεται έκ διαφόρων τού* Λουκιανού συγγραμμά
των μετά διασαφηνίσεων, αίτινες καθορίζουν τήν είδικήν περίπτωσιν, εις ην 2καστον 
υπάγεται. Εξαίρεται δέ καί ή άπόκλισις ή παρατηρούμενη παρά τω Λουκιανώ ώς προς 
τήν χρήσιν τών τοιούτων μεταφορικών εκφράσεων. 'Απουσιάζουν παρ' αύτφ εκφράσεις 
σχετικαί μέ το θέμα τό σχετικόν μέ τήν νουθεσίαν, καθ' ήν ό άνθρωπος πρέπει να 
ύπομένη μετά καρτερίας τον ρόλλον, δν ώρισεν είς αυτόν ή Τύχη, έάν θέλη να διατή
ρηση τήν έσωτερικήν του έλευθερίαν καί τήν ψυχικήν του άταραξίαν. 

Παρακολουθείται μετά ταύτα ή χρήσις τών έκ του θεάτρου μεταφορών είς τους 
μυθιστοριογράφους τών πρώτων μ. Χ. αίώνων, τον 'Αχιλλέα Τάτιον γράψαντα «Τά κατά 
Λευκίππην καί Κλειτοφώντα», τόν Χαρίτωνα γράψαντα «Τά περί Χαιρέαν καί Καλλιρ-
ρόην» καί τόν Λόνγον γράψαντα «Τά κατά Δάφνιν καί Χλόην». Μιμούμενοι καί ούτοι 
τους Ιστοριογράφους τής Ελληνιστικής εποχής κατά τήν έξιστόρησιν τών περιπετειών 
τών ηρώων των χρησιμοποιούν μεταφοράς έκ του τραγικού θεάτρου. Σημειοί δέ ό Μ. 
Κοκολάκις τήν παρά τοις δύο πρώτοις χρήσιν τής λέξεως «δράμα» ώς σημαινούσης tò 
προσωπεΐον. Είς τό αυτό κεφάλαιον παρατίθενται καί εκφράσεις άπαντώμεναι είς τους 
εκκλησιαστικούς συγγραφείς, Τατιανόν, Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα καί Ώριγένην. 
Παρά τώ τελευταίω τούτω άπαντφ ή λέξις «θέατρον» είς σημασίαν διάφορον εκείνης, 
είς ήν είχε χρησιμοποιηθή ύπό του Παύλου. "Ο Μ. Κοκολάκις παρατηρεί έν σελ. 63 
οτι ένώ ό Παύλος έχρησιμοποίησε τήν λέξιν, δια να δηλώση τήν έκ μέρους τών εθνι
κών καταφρόνησιν τών Χριστιανών, παρά τώ Ώριγένει δηλουται δι* αυτής ό άγων δια 
τόν χριστιανικόν βίον καί τό άντίστοιχον προς τόν αγώνα τούτο θέαμα : «Μέγα θέα
τρον συγκροτείται έφ' ύμίν . . . άγωνιζομένοις . . . δλος οδν ό κόσμος καί πάντες οί 
άγγελοι δεξιοί καί αριστεροί καί πάντες άνθρωποι . . . άκούσονται υμών αγωνιζομέ
νων» Ώριγ. είς Μαρτύριον Προτρεπτικός 18, «δ δέ μή ύποκριτάς άλλα παν τό άλλο· 
τριον αποθεμένος, έν τω παντός τού προειρημένου θεάτρου καθ' ύπερβολήν μείζονι 
εαυτόν άρέσκειν εύτρεπίζων . . . είσέρχεται». Ή 2κφρασις «μείζων θέατρον» ύπομιμνή-
σκει, ώς παρατηρεί ό Μ. Κοκολάκις, τήν ύπό τού Μ. Αυρηλίου άναφερομένην «μεί
ζονα σκηνήν». Κατά τήν αυτήν περίοδον μεταφορικοί εκφράσεις θεατρικής προελεύ
σεως απαντούν παρά τώ Άττικώ καί Φιλοστράτω. Έν τφ XV κεφαλαίω γίνεται λόγος 
περί τής παρά Πλωτίνω χρήσεως παρομοιώσεων έκ τού θεατρικού βίου. Δια παραθέ
σεως χωρίων καταδεικνύεται οτι ούτος προσδίδει είς τάς παρομοιώσεις ταύτας μετα-
φυσικήν Εννοιαν, δια να λύση τά προβλήματα τής φυσικής άναγκαιότητος, θείας προ-
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νοίας καί υπάρξεως του κάκου έν τφ κόσμω. Έάν, λέγει ό Πλωτίνος, ήθελε τις μεμφθφ 
τον κόσμον δια τα έν αύτφ ένυπάρχοντα κακά, είναι το Γδιον ώς έάν τις «δράμα 
μέμφοιτο δτι μή πάντες ήρωες έν αύτφ, άλλα καί οίκέτης καί τις άγροικος καί φαύ-
λως φθεγγόμενος». 

Κατά τον 3ον μ. Χ. αΙώνα είς τα «Αίθιοπικά» του 'Ηλιοδώρου χρησιμοποιείται 
σημαντικός αριθμός θεατρικών παρομοιώσεων, ομοίως δέ κατά τον 4ον αΐώνα καί 
είς τάς συγγραφάς τοΟ Ιουλιανού του Παραβάτου καί τοΟ Θεμίστιου. Δείνματα έξ 
αυτών παρατίθενται είς τάς σελίδας 73—77 'Ακολουθούν μετά ταύτα δείγματα έκ τών 
έργων του Γρηγορίου του Νανζιανζηνου, 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του εθνικού Ρητό· 
ροδιδασκάλου Εύναπίου καί του "Επισκόπου Κυρήνης Συνεσίου. Έν συνεχεία παρατί
θενται δείγματα χρησιμοποιήσεως θεατρικών παρομοιώσεων έκ συγγραφέων του πέμ
πτου μ. Χ. αίώνος, ήτοι θεοδωρήτου του Επισκόπου Κόρου καί του Νεοπλατωνικού 
Πρόκλου. ΕΙς το XVIII κεφάλαιον επισκοπείται συντόμως ή έπιβίωσις της χρησιμο
ποιήσεως μεταφορικών έκ του θεάτρου εκφράσεων κατά τον έΊ^τον αΙώνα. Παρατίθε
ται ή αύτοπαρηγορητική του Boetius ερωτηματική αποστροφή, ήν απευθύνει προς εαυτόν 
αναμένων τον θάνατον έν τω δεσμωτηρίω «An tu in ha ne vitae scaenam nunc primum 
subitus hospesque venisti ?>, ώς καί χωρία έκ τοΟ Σιμπλικίου. 

ΕΙς τους έξης αίώνας κατόπιν της νεκρώσεως τοΟ αρχαίου θεάτρου at χρησιμο
ποιούμενοι παρομοιώσεις, παρατηρεί ό Μ. Κοκολάκις, δέν προέρχονται έκ ζώσης επα
φής, άλλ' έξ αναμνήσεων κλασσικών αναγνωσμάτων. Τοιαύτας έξ αναγνώσεως τών 
κλασσικών χρησιμοποιήσεις παραθέτει ό Μ. Κοκολάκις έκ του Φωτίου. Παρακολουθών 
δέ έτι περαιτέρω τήν έπιβίωσιν του έθους τούτου παραθέτει χωρία έκ του Cervantes 
καί τοΟ Shakespeare. Ή δλη εργασία τερματίζεται μέ συνοπτική ν περίληψιν του πε
ριεχομένου της είς τήν ελληνική ν καί πίνακα τών σνγγραφέων, έξ ών έχουν έν αύτη 
καταχωρισθή χωρία. 

Τό θέμα, δπερ έξήτασεν ό Μ. Κοκολάκις, είναι σημαντικόν έκ πολλών επόψεων, 
θίγει προβλήματα σχετικά μέ τήν Ιστορίαν του θεάτρου καί μέ τήν έπίδρασιν, ήν τούτο 
ήσκησε κατά διαφόρους έποχάς έπί του πνευματικού βίου. Είς τήν προ οφθαλμών 
πραγματείαν κατεβλήθη επιμελής προσπάθεια να συλλέγουν αϊ περισωθεΐσαι εν
δείξεις, να διασαφηνισθούν καί να ταξινομηθούν κυρίως μέν κατά χρονολογικήν 
σειράν, έφ' δσον δέ καθίστατο ευχερές έκ της διαρθρώσεως της εκθέσεως καί κατά 
κοινούς τόπους. Δέν είναι δυνατόν βεβαίως να λεχθη δτι κατωρθώθη να συλλέγουν 
πασαι at σχετικαΐ ενδείξεις. Ούτω π. χ. δέν περιελήφθη χωρίον έκ της «Μετά τα 
φυσικά» συγγραφής του Αριστοτέλους (1090 b 20), έν ώ ή φύσις παραβάλλεται 
ώς προς τήν συναρμογήν της προς άρμονικώς συντεθειμένην τραγωδίαν : <ούκ 
εοικεν ή φύσις έπεισοδιώδης ούσα ώσπερ μοχθηρά τραγωδία», θ α ήτο δυνατόν επίσης 
να μνημονευθη έκ της «Προς Μαρκέλλαν» επιστολής του Πορφυρίου (2) χωρίον, έν φ 
ό βίος παραβάλλεται προς ύπόκρισιν : «τουτί τό θέατρον ύπεκρίθημεν». ΕΙς τήν έπ' ονό
ματι του Ίουστίνου φερομένην «Έπιστολήν προς Ζήναν καί Σερήνον» 11 υπάρχει χω
ρίον, δπερ θα ήτο δυνατόν να έξετασθη, αν αποτελεί ύπαινιγμόν είς τίνα κωμωδίαν : 
«ώσπερ δέ ό κωμικός πατήρ άσωτευόμενον τόν υΐόν βαστάζειν φησί' κάν όσφρανθη 
του μύρου, μή όσφραίνεσθαι λέγει, δυσωδία περιγράφειν αύτου τό αμάρτημα πειρώμε-
νος». Σκόπιμον θα ήτο, έάν έλαμβάνετο ύπ* δψει καί ή «De spectaculis» συγγραφή του 
Tertullianus, έν fi γίνεται ειδικός καί περί ύποκρίσεως (κεφ. XXIΠ) λόγος. Άλλ* δπως 
λίαν ορθώς σημειοΐ ό Μ. Κοκολάκις έν τφ προλόγω της πραγματείας του, στερού-
μεθα τών απαιτουμένων βοηθημάτων προς άρτίωσιν της έπί του προκειμένου θέματος 
συλλεκτικής καί ταξινομητικής εργασίας. 

Ό Μ. Κοκολάκις έπεξέτεινε τάς αναζητήσεις του δια μέσου τών 'Εκκλησιαστι
κών συγγραφέων ^έχρι καί της νεωτέρας εποχής, θ α ηϋχετό τις να συνέχιση τήν υπ* 
αύτου άρξαμένην έρευναν καί έπί του πεδίου τούτου, Δύναται τις να είκάση δτι καί ή 
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τόσον γνωστή Ικφρασις ή χρησιμοποιηθείσα ύπο του Φρ. Βάκωνος είς το Novum Or
ganum cidola theatri» δέν είναι άσχετος μέ τήν έπιβίωσιν των έκ τοΟ θεάτου είλημμέ-
νων μεταφορών. Ό "Αγγλος φιλόσοφος γράφει σχετικώς (Ν. Or. Ι, 44) : <Sunt denique 
idola quae imtnigrarunt in animos hominum ex diversis dogmatibus philosophorum ac 
etiam ex perversis legibus demonstrationum ; guae i d o l a t h e a t r i nominarmi;, 
quia quot philosophiae receptae aut inventae sunt, tot f a b u l a s p r o d u c t a s 
e t a c t a s c e n s e m u s f i c t i t i o s e t s c e n i c o s». Δέν είναι περιττόν να 
άναφέρωμεν δτι τήν Ικφρασιν «θέατρα φιλοσοφίας» έχει χρησιμοποιήσει καΐ ό Θεόδωρος 
Μετοχίτης (t 1332) είς το 61 κεφάλαιον του έργου του «'Υπομνηματισμοί καί σημειώσεις 
γνωμικαί», Ινθα άναγινώσκομεν : €καΙ δήλόν γε ως τουτ' εστίν, δ καί τάς διαφοράς τών 
αιρέσεων κατά . . . φιλοσοφίαν έδημιουργησε . . . καί θ έ α τ ρ α φ ι λ ο σ ο φ ί α ς 
ώ σ π ε ρ δή κ α ί μ ο ν ο μ ά χ ω ν κ α ί π α γ κ ρ α τ ι α σ τ ώ ν » . 

Ή πρωτοβουλία, ήν έσχεν ό Μ. Κοκολάκις, να πραγματευθή ëv θέμα, τό όποιον 
ολίγοι έκ τών ερευνητών έχουν θίξει, άπέληξεν είς επιτυχές αποτέλεσμα. Ή πραγμα
τεία του αποτελεί συγγραφήν δχι μόνον έξ είδικής φιλολογικής έπόψεως άξιόλογον, 
άλλα καί συμβολή ν σημαντικήν δια τήν ίστορίαν του πνευματικού βίου τών διαφόρων 
εποχών. Είναι προσέτι λίαν έπαγωγόν, λόγω της ποικιλίας τών παρατιθεμένων χω
ρίων, ανάγνωσμα. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

* * * 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛ. ΖΕΡΒΑ. Παλαιά εναγίσματα, ήτοι ευλαβείς σπονδαί είς νεκρούς. 'Επί-
μετρον: Γα δάπρνα τον άσκητον. "Εν 'Αθήναις, σχ. 8 Μ, σελ. 55, τιμή δραχμαί 
30, ών τό ήμισυ διατίθεται υπέρ τών έν Καλάμαις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της 
Ιεράς Μητροπόλεως. 

Ό κ. Ζέρβας, πρφην Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας τών Ιωαννίνων 
καί της Ραλλείου του Πειραιώς, γνωστότατος είς τόν έκπαιδευτικόν κόσμον δια τήν 
εορυτάτην μόρφωσιν καί δια τήν σπανίαν χάριν του λόγου, συνεκέντρωσεν είς τό βι· 
βλίον τούτο μίαν σειράν επιμνημόσυνων λόγων του, έκφωνηθέντων κατά καιρούς υπέρ 
προσώπων ανηκόντων κατά κύριον λόγον είς τόν έκπαιδευτικόν κόσμον, γυμνασιαρχών, 
καθηγητών, φοιτητών, παιδαγωγών καί άλλων συμπαθών προσώπων. Τά «εναγίσματα» 
ταΟτα αναθέτει ως οίονεί «χοηφόρον ληκύθιον» είς μνημόσυνον αΐώνιον τών μακαρίων 
ψυχών τών διδασκάλων του. 

ΟΙ επιμνημόσυνοι λόγοι ανήκουν είς τό έπιδεικτικόν ή πανηνυρικόν είδος της 'Ρη
τορικής, ήτις περιλαμβάνει τό σύνολον τών κανόνων του έντεχνου λόγου καί τών μέ
σων, δι' ών ό προς τους πολλούς απευθυνόμενος λόγος διατυποΟται κατά τρόπον προ
καλούντα τό διαφέρον, ασκούντα ζωηράν έντύπωσιν, εύαρεστοΟντα καί πείθοντα τους 
άκροατάς. 

Τό Έλληνικόν "Εθνος φύσει καλαίσθητον έκαλλιέργησε τήν 'Ρητορικήν επιμελώς 
καί τήν ήγογεν είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τών μέσων της παιδεύσεως τών νέων. Μετά 
τόν Κόρακα, τόν Τεισίαν καί τόν Γοργίαν ήλθεν ή εποχή τών ένδοξων δέκα Ρητόρων 
προεξάρχοντος του Δημοσθένους, είς δέ τάς σχολάς της 'Ελληνιστικής εποχής οίνέοι 
ήσκοΟντο διά πραγματειών να μεταβάλλουν τον ήττονα λόγον είς κρείττω «γυμνασίας 
ένεκα» προβαίνοντες είς 'Ελένης έγκώμιον, Βουσίριδος έπαινον καί αλλάς εργασίας 
τοιούτου είδους, έπειρώντο δέ προσέτι να αποδείξουν σφάλλοντας τους ποιητάς καί δή 
καί τόν "Ομηρον, ώς έπραξε κατ* εξοχήν ό έξ Άμφιπόλεως Ζωΐλος, ό έπικληθείς Όμη-
ρομάστιξ. Οί ρήτορες ήσαν πρόσωπα κατ' εξοχήν τιμώμενα, ίδία άπό τής 'Ρωμαϊκής 


