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Ι. Ή Όργάνωσις της Γιουγκοσλαβικής Παιδείας
'Από της εποχής του τερματισμού του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου έκ πα
ραλλήλου προς τήν οίκονομικήν άνασυγκρότησιν, ζωηρά κατεβλήθη παρά τών ?ξ
Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών προσπάθεια καΐ δια τήν πνευματικήν καΐ παιδευτικήν άναμόρφωσιν της χώρας. Έν τφ πλαισίφ της νέας πολιτικής καταστάσεως
ετέθη νέος σκοπός τής αγωγής. Συμφώνως προς αυτόν ή θεμελιώδης έπιδίωξις τής
Γιουγκοσλαβικής Παιδείας ε!ναι €ή διαμόρφωσις τοο άνθρωπου είς συνειδητόν Kat
ένεργόν οίκοδόμον καΐ οπερασπιστήν τής σοσιαλιστικής κοινωνίας, τής σοσιαλιστι
κής πατρίδος καΐ είς άγωνιστήν δια τήν έν τφ κόσμω έπικράτησιν τοΟ σοσιαλι*
σμοΟ». Δια τήν πραγμάτωσιν του τεθέντος εκπαιδευτικού σκοπού ήρχισαν άπα
του 1945 να λαμβανωνται δραστήρια μέτρα. Έπεδιώχθη ή έκρίζωσις του άναλφο*
βητισμοΟ, δστις κατά το 1931 έφθανεν είς το 44,6 9/ο επί του συνόλου του πλη
θυσμού κατά δέ τό 1948 ήλαττώθη είς 25.4 °/ο. Δια τήν έλάττωσιν του άριθμοΟ τών
αναλφάβητων έχρησιμοποιήθησαν δύο μέτρσ, άφ' ενός μέν ή εποπτεία επί τής τακτικής
είς τα σχολεία φοιτήσεως τών ανηλίκων καΐ άφ* έτερου ή έπιμόρφωσις τών αγραμμά
των ενηλίκων, ήτις δέν περιωρίσθη μόνον είς τό να έκμάθουν οδτοι γραφήν καί άνάγνωσιν άλλα παρεσχέθη είς αυτούς καί ή λεγομένη «βασική μόρφωσις» ήτις άντιστοχεΐ μέ
τήν παίδευσιν ήν λαμβάνει ό επί τέσσαρα έτη παρακολουθώ ν τα μαθήματα του στοι
χειώδους σχολείου. Κατά το 1945 ώρίσθη ή διάρκεια τής στοιχειώδους υποχρεωτικής
εκπαιδεύσεως επταετής κατηργήθησαν δέ πάντα τά Ιδιωτικά σχολεία. Κατά τό 1950 διά
νεωτέρου νόμου ώρίσθη δτι ή υποχρεωτική δι* δλα τά παιδιά?έκπαίδευσις θα είναι οκτα
ετής. Ό οκταετής κύκλος τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως διαιρείται είς δύο τετραετείς
κύκλους. Μετά τήν περάτωσιν του πρώτου τετραετούς κύκλου τά παιδιά δύνανται ή νά
ακολουθήσουν τον δεύτερον άνώτερον τετραετή κύκλον τοο στοιχειώδους σχολείου ήνά
έξακολονθήσουν τάς σπουδάς των είς το επί τών τεσσάρων τάξεων του στοιχειώδους
σχολείου οίκοδομουμενον οκταετούς διαρκείας γυμνάσιον. Τά γυμνάσια διαιρούνται είς
δύο είδη, είς τά κλασσικά ένθα διδάσκονται ελληνικά, λατινικά καί μία ξένη γλώσσα
καί είς τά φυσικομαθηματικά μέ διδασκαλίαν τών λατινικών. ΕΙς τινας περιοχάς, 6νθο&
υπάρχει μουσουλμανικός πληθυσμός, διδάσκονται αντί τών κλασσικών γλωσσών ή αρα
βική καί ή τουρκική. Τά γυμνάσια υποδιαιρούνται είς δύο τετραετείς κύκλους. Παραλ
λήλως προς τά γυμνάσια υφίστανται τύποι επαγγελματικών καί τεχνικών σχολείων
κατωτέρας καί ανωτέρας βαθμίδος. Τά σχολεία ταύτα διασχίζονται είς τους ακολού
θους τύπους' αγροτικά, μηχανολογικά, ηλεκτροτεχνικά, ξυλοτεχνίας, γεωδαισίας, οίκομικής. υφαντικής, νοσηλευτικής, κτηνιατρικής, ναυτικά καί δασικά. ΕΙς τά επαγγελμα
τικά—τεχνικά σχολεία γίνεται δεκτός ό μαθητής μετά τήν συμπλήρωσιν τοο 14 έ"τους
τής ηλικίας του. Ή φοίτησις είς τά κατώτερα διαρκεί 3—4 έτη είς δέ τά ανώτερα 4
£τη. Ή ανωτάτη έκπαιδευσις παρέχεται δια 9 Πανεπιστημίων καί 'Ανωτάτων χχολών^
1) Έδημοσι·ύθη xò παρόν Spfrpov καί eîc *<Α* «****xav;xoûç Όρίζοντας».
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Ol διδάσκαλοι τής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως εκπαιδεύονται είς 11 ανωτέρας Παιδα
γωγικός Παιδαγωγικός 'Ακαδημίας, αΐτινες είς μέν τήν Κροατίαν καΐ Σερβίαν είναι ι
τριετούς φυιτήσεως είς δέ τάς λοιπάς περιοχάς διετούς. Δια τήν εΐσοδον είς αύτάς
απαιτείται ot μέλλοντες να φοιτήσουν να ε*χουν περατώσει το όκτατάξιον στοιχειώδες ;
σχολείον. ΟΙ καθηγηταΐ της μέσης εκπαιδεύσεως λαμβάνουν τήν παιδαγωγικήν των
μόρφωσιν είς φροντιστήρια προσηρτημένα είς τάς φιλολογικός καΐ φυσικομαθηματικός
σχολάς των Πανεπιστημίων. Έκτος των μνημονευθέντων τύπων τών εκπαιδευτηρίων
δχουν Ιδρυθη είς σημαντικόν αριθμόν καΐ ΣχολαΙ δια τήν Μουσικήν, καλλιτεχνικήν καΐ.
Σωματικήν άγωγήν. Υπάρχουν 11 Καλλιτεχνικοί Άκαδημίαι δια τήν Τέχνην, θέατρον
καΐ Μπαλέττα καΐ δύο 'Ινστιτούτα δια τήν Σωματικήν άγωγήν. Ή είς τα διάφορα έκ
παιδευτήρια φοίτησις είναι άπα έπόψεως αριθμού λίσν σημαντική. Ή στατιστική της
Unesco δδωκε δια τήν έκπαΐδευσιν της Γιουγκοσλαβίας κατά το 1958 τους έξης αριθμούς.
Ιον. ΜαθηταΙ τών σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως κοί του
κατωτέρου κύκλου μέσης εκπαιδεύσεως
έξ αυτών θήλεις
2ον. ΜαθηταΙ γενικής μέσης εκπαιδεύσεως (ανωτέρου τμήμ.)
έξ αυτών θήλεις
3ον. ΜαθηταΙ Έπαγγ.—Τεχν. Έκπαιδ.
έξ αυτών θήλεις
4ον. ΦοιτηταΙ Παιδ. 'Ακαδημιών
5ον. ΦοιτηταΙ είς Παιδ. 'Ινστιτούτα
6ον. ΦοιτηταΙ είς Πανεπιστήμια
7ον. ΦοιτηταΙ είς είδικάς Σχολάς
8ον. ΦοιτηταΙ είς ανώτερα μετασχολικά Έκπαιδ.

2 315.909
1.077.354
80 761
38.044
186 633
37.453
21.638
9006
88 316
7 316
44 040

II. Ή σπουδή τών κλασσικών αρχαίων γραμμάτων
ΕΙς τα πλαίσια του παρόντος άρθρου δέν θα έκταθώμεν είς γενικήν περί της έν
Γιουγκοσλαβία επιστημονικής κινήσεως έπισκόπησιν άλλα 6ά περιορισθώμεν \ά έξετάσωμεν μόνον τήν κίνησιν τήν παρατηρουμένην ώς προς τήν σπουδήντών αρχαίων κλασ
σικών γραμμάτων. Κέντρον τών τοιούτων σπουδών είναι at φιλοσοφικά! σχολαΐ τών
Πανεπιστημίων. Δια να δώσωμεν δέ μίαν όπωσοΟν αυθεντική ν καί επίχαιραν έξεικονισιν
της κιννήσεως, θα λάβωμεν κυρίως ύπ' δψιν τα δημοσιεύματα του έν ΣκοπΙοις (CKOΠΙΕ) εκδιδομένου περιοδικού ύπό τον τίτλον «Ziva Antika», Ζώοα άρχαιότης. Εκδίδε
ται κατά έξαμηνίαν ύπό τήν έποπτείαν επιτροπής ήτις αποτελείται υπό τών έξης καθη
γητών : Dr Nicola Majnarik καθηγ. του έν Zagreb Πανεπιστημίου, Dr Milos Ν. Duric
καθηγ. του έν Belgrade Πανεπιστημίου, Dr Milan Groselj καθηγ. του έν Ljubljana Πα
νεπιστημίου καί Dr Petar Ilievski ύφηγητου του έν Skopje Πανεπιστημίου.
Το έν λόγω περιοδικόν Ιχει μέχρι τούδε εκδώσει 12 τόμους. Το περιεχόμενον τών
δημοσιευμάτων αναφέρεται γενικώς είς δλους τους κλάδους της άρχαιομαθείσς καί π α 
ρέχει μελετάς Ισταμένας εϊς τήν πρώτην γραμμήν της επιστημονικής άκριβολονικής
έρεύνης. Μελετ§ τήν αρχαιότητα δχι μόνον καθ' έαυτήν άλλα καί είς τήν ζωντανή ν
αυτής συσχέτισιν μέ τήν σύγχρονον πολιτιστικήν καί κοινωνικήν ζωήν. ΑΙ έργασίαι αϊ
δημοσιευόμενοι είς τήν Ziva Antika αρχίζουν μέ τήν μελέτην τών προϊστορικών δεδο
μένων τής κλασσικής αρχαιότητος, άτινα είναι ή γραφή τών πινακίδων τής Μυκηναϊκής
εποχής, αϊ έρευναι έπί τής γλωσσολογικής καί εθνολογικής μορφολογίας τής πρωίμου
αρχαιότητος καί παρακολουθούν τήν διαδρομήν τής εξελίξεως καί επιδράσεως τών
κλασσικών γραμμάτων μέχρι τών ήμερων μας.
Ό μελετητής ό παρακολουθών τα ύπό τής Ziva Antika παρεχόμενα δημοσιεύματα«
αισθάνεται εΐιχάριστον δκπληξιν, δταν διαπιστώνη δτι αϊ δύο άρχαΐαι γλώσσαι χρησι-
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μοποιοονται οπό των Γιουγκοσλάβων φιλολόγων ώς εκφραστικά ποιητικά όργανα προς
μεταφραστικήν άπόδοσιν νεωτέρων ποιημάτων καΐ προς άπόδοσιν Ιδίων ποιητικών εμ
πνεύσεων. Λίαν ευχαρίστως ô "Ελλην καί πδς άρχαιόφιλος μελετητής θα απόλαυση το
ώραΐον ποιημάτιον, βπερ έχει συντεθή άπό τον T. Smerdel είς τήν έλληνικήν καί είναι
δημοσιευμένον είς} τον XI Τόμον (1951) σελ. 196 του όηθέντος περιοδικού. ΤοΟτο ίχει
ώς έξης :
ΣΕΛΗΝΗ ΠΛΗΘΟΥΣΑ
θέρους âv ώρα
Λίμπρα Σελήνη πλήθουσα
άργυρώπις έφ* δλα φέγγος βαλουσα
μόνη οδεύει σιωπώσα.
*
Nov έν πεπλώματι λευκφ
άκινήτως έχει μόνη
ώς των κυπαρίσσων γείτων
*
Όρώ
Σελήνην πάννυχον
θάλασσαν καταυγάζουσαν,
έως έν πυκινοΐς έν φύλλοις πιτύων
ύμνοΟσιν άηδόνες έρωτα
θέρους έν αμβροσία νυκτΐ
Σελήνη ήσύχω ένΐ τω" πόντω
μονωδει τι σιωπηλή
καί ψιθυρίζει
α ψυχή ακούει
μόνως έν προαισθήσει.
Ό αυτός επίσης Τ. Smerdel έχει δημοσιεύσει καί είς τον τόμον XI, 2 σελ. 376
καί έν άλλο χαριέστατον ποιημάτιον.
ΘΑΛΑΣΣΑ
Σέβας μ* έχει
είσορώντα
ένΐ οίνοπι έν πόντφ
ηλίου άνθοσύνην
καί άκούοντα λέξεις
πολυψλοίσβου θαλάσσης
Πολλάκις μέν κύμα φέρει θάλος
μειδιάματος ηλίου
καί το του φωτός κάλλος
εκφέρει δέ ψυχήν
είς άθέσφατον θάλασσαν.
Παραλλήλως προς τάς 'Ελληνιστί συντεθειμένας ποιήσεις βλέπουν τό φως της
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δημοσιότητος εϊς τάς σελίδας της Ziva Antika καΐ Λατινικά ποιητικά συνθέματα πρω
τότυπα καΐ μεταφράσεις έκ των συγχρόνων Γιουγκοσλάβων ποιητών. Ό T. Smerdel
παρέσχε δείγματα της Ικανότητος του είς τήν δια της λατινικής ποιητικήν Εκψρασιν
επανειλημμένως. ΠαραθέτομενΙν λατινικόν του ποιημάτιον άπό το cCarmina Parentina»
άσματα τιτλοφορούμενα μέ τό δνομα Parentium, δι* ο5 κατά τήν αρχαιότητα ώνομάζετο το σημερινόν Porec της ΊστρΙας.
M E R I D I E S
Umbrae omnes sub comis pinorum dormiunt
Cicadum carmina
prius resonantia
fiunt minus loquacia.
Nunc requies piena lucis ut avis
mare et omnia protegit suis alis.
Postea ex itinere maris immenso
ventus caeruleus
ferens lyram veniet
ut omnia rursus carminibus recentioribus
omnia excitet et cum eis somnia
(Ziva Antika XI, 1, σελ. 132)
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
"Ολαι a l σκιαΐ κοιμούνται κάτω από τα φυλλώματα των πεύκων.
Των τεττίγων τα α ί μ α τ α τα προηγουμένως άντηχοοντα
γίνονται όλιγώτερον πολυλογά.
Ν JV ή ανάπαυλα πλήρης φατός ώς πτηνόν
τήν θάλασσαν καΐ τα πάντα καλύπτει μέ τάς πτέρυγας της.
"Επειτα άπό τήν δδον της θ α λ ά μ η ς τήν άπέραντον
ό άνεμος ό γλαυκόχρους φέραν λύρα ν θα έλθη,
Ινα τά πάντα πάλιν δι' ασμάτων πίρισσοτδρον προσφάτων
τά πάντα έξεγείρη καΐ μαζί μέ αυτά καΐ τα δνειρα.
"Εχει δώσει προσέτι δ T. Smardel λατινικήν μετάφρασιν ένας ωραίου ποιήμα
τος του Κρσάτου λυρικού πσ.ητου Vladimir Vidric (13 75—1909) δστις εΐχεν έπηρεασθη
άπα τήν άρχαίαν κλασσική ν ποίησιν.
ΜΑΝΕ
Illuscebat. Teaebrae adhuc in luco erant
Pan se ostendit cum fisctula magna
ille prodit in camputn apertum sub populum gracilem
et se indicat cachino.
Umbrae pavidae ex tenebrie venerunt
et saltare in nerba viridi coeperunt.
Id flavae rustieaeque Nymphae fuerunt
cum coronis albis in comis.
Illucescebat mane. Omnia rore p i e n a
e rassis stillis fulgent.

-
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Splendet stella matutina,
trépidât et tremit
populus latifrondea
Sub populo saaviter fistula inflato sono murmurât
et circum Pana chorus ducitur.
Lu eus fervet.
id ventus îngreditur
prima luce diei
Η Ω Σ
"Ηρχιζε να λάμπη το φως της ήιιέρας. Σ<ότη ακόμη ήσαν είς το Ιερδν άλσος~
"Έδειξεν εαυτόν 6 Πών μέ τήν μεγάλην σύριγγα.
Ε κ ε ί ν ο ς προχωρεί είς το άνοικτόν πεΐίον, ύπο λεύκην ραδινήν
καΐ δεικ\ύει εαυτόν δια μεγάλου καγχασμού.
Σ κ ι α Ι ψοβισμέναι έκ του σκότους ήλ,θον
καΐ να χορεύουν επί της πρασίνης χλόης άρχισαν.
A t ξανθαΐ τών αγρών Νύμφαι fjoav
μέ στεφάνους λευκούς είς τάς κόμας.
"Ηρχισε νά λάμπη το φώς τήν ούγήν. "Ολα γ ε μ ά τ α άπό δρόσον
μέ πυκνούς σταλαγμούς δλαμπον.
Λάμπει το άστρον της αύγης,
δονείται καΐ τρέμει
ή λεύκη ή άμφιλαφής.
Κάτω από τήν λεύκην μέ γλυκύτητα δια τοΟ έμπνευσθέντος ήχου ή σΟριγξ ψιθυρίζειK a i γύρο άπό τόν Πάνα σύρεται χορός.
TÒ Ιερόν άλσος βρέμει
ε ί ν α ι ό άνεμος πού εφορμά"
μέ τό πρώτον φώς της ημέρας.
ΕΙς τάς σελίδας της Ziva A n t i k a δημοσιεύονται συνεχώς μεταφράσεις πο'πμάτων
είς τήν Λατινικήν. Χαριέστατον ποιημάτιον του Oton Zupancic §χει μεταφράσει καΐ δ η 
μοσιεύσει είς τόν X I I , 1 τόμον του Ρηθέντος περιοδικού (σελ. 156) ô S. Kopriva
P R O P I N A T I O
Circum nos tenebrìe nigiis obortis
Facto lumine quispiam est locutus ;
«Fulvum porrigïtur merum sodales.
Nobis en generosum in vase pleno,
Ne simus memores molestiarum
In praesens, procul esto, quod premit nos,
Tollamus calices iubarque contra
Spectemus per eos : dies fit ecce
Nobis aureus atque luminosus.
Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΓΟρο μας ένώ εΤχον σκότη μαύρα έγερθή,
ΆφοΟ έγινε φώς κάποιος ώμίλησε:
« Χρυσόχρους άκρατος οίνος προσφέρεται σύντροφοι
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ΕΙς ήμδς άδολος Ιδού είς κρατήρα γεμδΐον,
"Ας μή είμεθα πλέον μνήμονες των θλίψεων
Έ ν τφ παρόντι, άς είναι μακράν δ,τι μας θλίβει,
"Ας οψώσωμεν τας κύλικας καΐ τήν λάμψ ν του φωτάς
"Ας άντικρύσωμεν δια μέσου αυτών : Iboù ήμερα γίνεται
Δι' ήμδς χρυσή καΐ φωτεινή.
Παρέσχομεν δείγματα ανωτέρω χρησιμοποιήσεως των δύο αρχαίων γλωσσών ώς
«εκφραστικών μέσων, διότι ή τοιαύτη χρήσις πιστοποιεί ζωντανήν σχέσιν μέ τήν αρχαιό
τητα. Ό κατά το ëcoç 1961 αποθανών κορυφαίος μεταξύ των φιλολόγων της εποχής μας
γερμανός Werner Jaeger έσυνήθιζε να λέγη δτι ή σχέσις μας μέ τήν αρχαιότητα παρα
μένει δλως εξωτερική, έάν δέν είμεθα είς θέσιν να χρησιμοποιήσωμεν τάς αρχαίας
γλώσσας ώς εκφραστικά όργανα. Τό κύριον όργανον δια του οποίου ό Humanismus
άσκεΐ μορφωτικήν έπίδρασιν επί της ανθρωπινής ψυχής είναι τό βίωμα της γλώσσης
ώς οργάνου ερμηνευτικού του ψυχικού καΐ πνευματικού κόσμου. ΟΙ γορο από τήν Ziva
Antika Γιουγκοσλάβοι κλασσικοί φιλόλογοι δικαιολογούν απολύτως τον τίτλον του
περιοδικού των, διότι αποδεικνύουν δτι ή σχέσις των μέ τήν αρχαιότητα είναι σχέσίς
αληθινής και γνήσιας έπαναβιώσεως.
"Όπως έσημειώσαμεν είς τα προηγούμενα, τα δημοσιεύματα τα βλέποντα τό φως
είς τάς σελίδας της Ziva Antika αναφέρονται είς όλους τους κλάδους της αρχαιογνω
σίας. Δειγματολογικώς 6ά άρκεσθώμεν να έπισημάνωμεν μερικά έκ τών δημοσιευμά
των, άτινα τυγχάνουν λίαν ενδεικτικά δια τήν βαθύτητα καί πρωτοτυπίαν της συντε
λούμενης έν Γιουγκοσλαβία είς τό πεδίον της αρχαιογνωσίας έρεύνης.
Δέν δυνάμεθα να μή σταματήσωμεν έπ' ολίγον εμπρός είς êv άρθρον του καθη
γητού τοΟ έν Βελιγραδίω Πανεπιστημίου καΐ μέλους της Συντακτικής 'Επιτροπής ιής
.Ziva Antika Dr. Milos Ν. Duric δημοσιευθέν είς τον IX, 1—2 Τόμ. του ρηθέντος περιο
δικού. Τό έν λό>φ άρθρον επιγράφεται c*H προσωπικότης του "Ομήρου, όπως καταδει
κνύεται άπό τάς παρομοιώσεις του>. Ό καθηγητής Duric πιστεύει δτι δέν υπάρχουν
λόγοι, οίτινες θά ήδύναντο νά μας πείσουν δτι ή Ίλιάς καΐ ή "Οδύσσεια δέν εγράφησαν
<ύπό του αύτου ποιητου "Υπάρχουν βεβαίως διαφοραΐ μεταξύ τών δύο τούτων έπων.
Ά λ λ α τοιαυται διαφοραΐ είναι συνήθεις είς τα έργα ενός καΐ του αυτού ποιητου. Ή
διαφορά, παρατηρεί εύστοχώτατα ό ψηθείς καθηγητής ήτις υφίσταται μεταξύ τών «Ίκετίδων> καΐ της «Όρεστείας> του ΑΙσχύλου, τυγχάνει λίαν σημαντική κοί πολύ μεγαλύ
τερα άπό τήν διαφοράν τήν παρατηρουμένην μεταξύ τής Ίλιάδος καΐ της Όδυσσείας.
"Ο Duric πιστεύει δτι υπάρχουν τεκμήρια μέσα είς τα ομηρικά έπη τά όποια Ι*χουν δια
τον "Ομηρον €αύτοβιογραψικήν άξίαν» καΐ δίδουν μαρτυρίαν περί τής προσωπικότητός
του. Τά τεκμήρια ταύτα είναι αϊ παρομοιώσεις τάς οποίας έγκατασπείρει είς τά έπη
του. Δια νά παρουσίαση τάς παρομοιώσεις αύτάς, γράφει ό Duric, δέν άφωρμήθη μόνον
ò "Ομηρος άπό τά στοιχεία άτινα παρεΐχεν είς αυτόν τό περιβάλλον, άλλα κοί άπό τόν
έσωτερικόν αύτοΟ ψυχικόν κόσμον. Τά εϊδι1 τών χρησιμοποιουμένων υπό του Όμήροο
παρομοιώσεων αποτελούν ενδείξεις δια τήν ατομικότητα του ποιητου. Ά π ό τής αρχής
ταύτης ορμώμενος ό Γιουγκοσλάβος καθηγητής ουνάγει δτι δύο είναι τά ατομικώς χα-ρακτηρίζοντα τόν "Ομηρον γνωρίσματα. Ιον Ή συμπάθεια του δια τήν ζωήν καί τόν
κόσμον τών ζώων. 2ον Τό ενδιαφέρον του δια τάς διαφόρους καταστάσεις του ανθρω
πίνου βίου καί Ιδιαιτέρως του οΙκογενειακοΟ βίου. At σχετικαΐ μέ τά δύο σημειωθέντα
χαρακτηριστικά παρομοιώσεις υποβάλλονται υπό του Duric είς έξέτασιν καί αποδεικνύεται δτι γίνεται δμοία χρήσης αυτών καί είς τά δύο 6πη. Είναι αληθές δτι Ô αριθμός
των παρομοιώσεων τών χρησιμοποιουμένων είς τήν Ίλιάδα είναι μεγαλύτερος έν συγ
κρίσει προς τάς άπαντωμένας είς τήν Όδύσσειαν. Τούτο δμως δικαιολογείται έκ τής
διαφοράς του θέματος, τό όποιον απασχολεί έκάτερον έκ τών δύο έπων. 'Αναγνωρίζει
Ò όηθείς καθηγητής τήν άξίαν τών γενομένων επί του 'Ομηρικού κειμένου έκ μέρους τών
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ταφιασθώ ό "Ομηρος ώς άνθρωπος καΐ ώς καλλιτέχνης. Ό Duric συντάσσεται μέ τήν
γνώμην του "Αριστοτέλους χαΐ του Άριστάρχου δεχόμενος δτι ύπήρξεν 6 "Ομηρος ώς
άνθρωπος καΐ ώς ποιητής καΐ δτι αοτος συνέθεσε καΐ τήν Ίλιάδα καΐ τήν Όδύσσειαν.
*Η νέα θεώρησις, ήν είσάγει δ Duric είναι κατά πάντα εοστοχος καΐ είναι είς θέσιν \ά
μας όδηγήση έ*ξω άπδ το τέλμα, το όποιον έ*χει σχηματισθή άπδ τάς λεγομένας Όμηρικάς έρευνας.
ΕΙς τάς Όμηρικάς σπουδάς αναφέρεται καΐ τδ είς τον XI, 2 Τόμ. της Ziva Antika
δημοσιευθέν άρθρον τοο αύτου καθηγητού «Τρεις γυναικείοι μορφαΐ είς τήν Όδύσσειαν».
ΕΙς τούτο εξετάζονται αί δύο έρωτικαΐ περιπέτειαι του 'Οδυσσέως, ή μ[α μέ τήν Κίρκην
καΐ ή δευτέρα μέ τήν Καλυψώ καΐ ώς τρίτη προστίθεται ή συνάντησις του ήρωος μέ
τήν Ναυσικαν είς τήν χώραν των Φαιάκων. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ή αύιοκυριαρ
χία του 'Οδυσσέως μεταβάλλει τήν Κίρκην άπδ στυγεράν μάνιασαν είς άφωσιωμένην
φίλην. Ή δευτέρα περιπέτεια του 'Οδυσσέως εξαίρεται άπδ τον Duric άς ή πλέον επι
κίνδυνος. Τήν λύσιν είς τήν περιπλοκήν δίδει ή στερεά άκόφασις του "Οδυσσέως να
προτίμηση αντί της αΙωνίας νεότητος, ήν προσέφερεν είς αυτόν ή Καλυψώ, τήν έπάνοδον
είς τήν πατρίδα. Ή τρίτη γυναικεία μορφή είναι ή Ναυσικά Αυτήν περιγράφει καχά
τον Γιουγκοσλάβον καθηγητήν δ "Ομηρος, ώς ηρωικής διαθέσεως παρθένον, της οποίας
ή προς τον 'Οδυσσέα συμπάθεια καΐ αγάπη δέν εκδηλώνεται άλλα μένει ώς §ν γλυκύ«
μυστικόν της καρδίας. Είς τδ τέλος της μελέτης του παραθέτει δ Duric κατάλογον λο
γοτεχνών, ζωγράφων καΐ μουσικών, οίτινες ήντλησαν έ"μπνευσιν άπδ τάς τρεις αύτάς;
γυναικείας μορφάς, τάς τόσον έντέχνως ύπδ τοο 'Ομήρου διαμορφωθείσας.
Ή δημοσιευομένη είς XI, 1 τόμον της Ziva Antika ύπδ του καθηγητού τοο έν
Zagreb Πανεπιστημίου Ν. Majnaric καΐ μέλους της Συντακτικής επιτροπής τοο έν λόγω*
περιοδικου ερμηνεία της κυπριακής επιγραφής, ήτις έ*χει εύρεθή κατά τδ 1850 είς τα έν
Ίδαλίω της Κύπρου ερείπια παλαιού φρουρίου καί Ιχει χαραχθή έπί χαλκίνης πλακός
μέ τδ έπιχώριον κυπριακδν άλφάβητον, αποτελεί ύποδειγματικόν πρότυπον ερμηνευτι
κής καί γλωσσολογικής διερευνήσεως δυσχερέστατου κειμένου. ΕΙς τον XII, 1 τόμον
Ιχει δημοσίευε ή ύπδ τοΟ αύτοΟ καθηγητού περισπούδαστος μελέτη περί της έν
τ[) dpxaig μετρική χρήσεως των χοριάμβων έν συνδυοσμφ μέ τους Ιάμβους. 'Ο
XII, 1 τόμος της Ziva Antika είναι αφιερωμένος τιμής δνεκα είς τον καθηγητήν
του έν Ljubljana Πανεπιστημίου, δστις τυγχάνει καί μέλος της Συντακτικής τοο
Ιν λόγω περιοδικού Dr Milan Groâelj Είδικώς δ καθηγητής ούτος δχει άσχοληθή μέ
γλωσσολογικός μελετάς καί ?χει διασοφηνίσει έτυμολογικώς πολλάς λέξεις της Ελ
ληνικής, Λατινικής καί Σλαβικής γ?ώσσης. Λίαν σημαντικοί είναι αϊ έργασίαι τοΟ κ?
θηγητου Groäelj at αναφερόμενοι καί είς τδς συντακτικός χρήσεις. Εις τον IV, 2 τόμ.
της Ziva Antika πσρίσχε λίαν εολογον διασαφήνισιν της ετυμολογικής προελεύσεως,
ονόματος ποταμού" της Σαλαμίνος. Ό 'Ησύχιος έχει παραδώσει καί τδ έξης λήμμα
«Βώκαρος ποταμός έν Σαλαμίνι έκ του "Ακύμαντος δρους φερόμενος». Ό Ευστάθιος
ηθέλησε να παραγάγη τδ δνομα τοο ποταμού τούτου έκ της υποτιθεμένης λέξεως Βοόκαρος, ήτις θά έσήμαινε τήν κεφαλήν βοός. Ό καθηγητής Groâelj ανατρέχει έν προκει
μένω είς τήν άρχαίαν μυθολογικήν πσράδοσιν καθ' ήν ό έν Αίγίνη βασιλεύων Αίακδς
είχε τρεις υίούς, τον Πηλέα, Τελαμώνα καί Φώκον. Έκ τοο Φώκου τούτου παρήχθη τδ
δνομα Φώκ—αρο—ς, δοθέντος δτι τδ επίθημα —σρο— χρησιμοποιείται είς τήν έλληνι·
κήν (δπως βλέφ—αρο—ν φάλ—ορα). Ή τροπή τοΟ Β είς Φ προϋποθέτει προελληνικόν
θέμα άρχόμενον άπδ Bh. Καί δια τδ τοπικδν δνομα Φενεός παρέχει δ Groäelj εολογον^
έτυμολογίαν. Ή πόλις Φενεός έκειτο κατά τον Παυσάνίαν (VIII, 18) είς τήν άρχαίαν
Άρκαδίαν είς κοιλάδα, ήν καθίστα εύφορωτάτην δ ποταμός "Ολβιος δ καί δλλως
"Αροάνιος ονομαζόμενος. Λόγω τής ευφορίας καί του δλβου, οδτινος γίνεται αίτιος δ.
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π οταμος Όλβιος, το δνομα της πόλεως Φενεος Ι*χει παροχθή έκ της παρ' Όμήρω λέ~
ξε ως «αφενός», δι" ?jç δηλουται ό όλβος καΐ 6 πλούτος.
Ζωηρον ενδιαφέρον εμφανίζεται μεταξύ των Γιουνκοσλάβων φιλολόγων ώς προς
τήν αποκρυπτογράφηση/ τών προ ολίγων δεκαετιών άνακαλυφθεισών είς τήν Πύλον^,
Κνωσον καΐ Μυκήνας πηλίνων πινακίδων της λεγομένης «γραμμικής γραφής Β». "Ιδιαι
τέρως σημαντικοί είναι αϊ επί του αντικειμένου τούτου έργασίαι τών M. D. Petruâevski, S. Luria καΐ P. M. Ilievski. *0 πρώτος έξ αυτών είς έμπεριστατωμένον άρθρον
του (Ziva Antika XII, 2 σελ. 293—312) επιλαμβάνεται τής εξετάσεως τής σημασίας,,
ήτις πρέπει νά δοθη είς το εις τάς έπιγραφάς τής Πύλου απαντών δνομα Wanasoi,
δπερ μέχρι τούδε συνεσχετίζετο μέ τήν ομηρικήν λέξιν Ράνασσα. Κατά τον Petruäevski
ή λέξις Wanasoi πρέπει \ά άναχθή εις το "Αρχοϊκόν Ραρνασήιος—Wanase—wijo. Επομέ
νως είναι τοπικον όνομα ταυτιζόμενον μέ τήν λέξιν Καρνειάσιον τήν ένδεικτικήν του έν
άνω Μεσσηνία άλσους, είς δ έλατρεύετο ή Δήμητρα. Βραδύτερον δταν έπήλθεν ή Δω·
ρική κατάκτησις αϊ λέξεις Ράναξ, ΡαρνησήΡιος (Wanakete Wanasewijo) συνεταυτίσθησαν μέ τον "Απόλλωνα τον Καρνείον (έκ του Κπι=κέρας—κόρνο—καρνει—άσιον).
Επίσης αναγνωρίζει δ Petruâevski είς τάς λέξεις τών πινακίδων «metuwonewo matere
teija» τήν φράσιν «εις τήν θείαν μητέρα τής Μεθυώνος» δηλ. τής Μεθώνης. Δια τών
όηθεισών αναγνώσεων άνεγνωρίσθησαν εις τάς πινακίδας τής Πύλου δύο τοπικά έν
Μεσσηνία ονόματα, το Καρνάσιον καΐ ή Μεθώνη. Ό υφηγητής του έν Σκοπίοις Πανε
πιστημίου Ρ. Η. Ilievski είς άρθρον του έν Ziva Antika IX, 1—2) έπί τη βάσει τών
δεδομένων, άτινα παρέχουν αί Μυκηναϊκοί πινακίδες, εξετάζει, άν υπάρχει είς αυτός ή
χρήσις τής έπιρρηματικής καταλήξεως ·θεν τής δηλούσης τήν άπό τόπου κίνησιν. Το
συμπέρασμα τών μελετών του είναι δτι δέν φαίνεται νά γίνεται χρήσις τής έν λόγω*
καταλήξεως. Είς τήν γλώσσαν τών επιγραφών ήτο, δπως φαίνεται, ισχυρά ή χρήσις
τής αφαιρετικής πτώσεως, κατά τρόπον καθιστώντα περιττήν τήν χρησιμοποίησιν τής,
καταλήξεως ·θεν.
Και ή μελέτη τών αριστοτελικών συγγραμμάτων αποτελεί θέμα είς το όποιον
μετά μεγάλης επιτυχίας ασχολούνται ol φιλόλογοι τής Γιουγκοσλαβίας. Έξέχουσαν
θέσιν μεταξύ τών εις τήν γείτονα χώραν άριστοτελιστών κατέχει ό καθηγητής του έν
Σκοπίοις Πανεπιστημίου M. D. Petruäevaki , δστις, δπως ανωτέρω έξεθέσαμεν, τυγχά
νει καΐ έκ τών άριστων μελετητών τής Μυκηναϊκής γραμμικής γραφής Β. ΕΙς τον IV*.
2 τόμον του 1954 τής Ziva Antika έδημοσίευσεν εκτενή πραγματε[αν είς τήν οποίαν
ύπεστήριξεν άναλυτικώτερον γνώμην του άνακοινωθεΐσαν τό πρώτον κατά τό 1948 έπί
του περίφημου τμήματος του αριστοτελικού ορισμού τής τραγωδίας. Ό "Αριστοτέλης»,
δπως εϊναι γνωστόν, ορίζων εις τήν €Ποιητικήν> του τήν τραγωδίαν τερματίζει τον
περιεχόμενον όρισμόν μέ τάς λέξεις «δι' έλέου καΐ φόβου περαίνουσα τήν τών τοιούτων
παθημάτων κάθαρσιν». Ή έν τφ δρισμώ ερμηνεία τής λέξεως «κάθαρσις» απέβη πέτρα
σκανδάλου δια τους έρμηνευτάς. Υπήρξε τόσον μεγάλη ή διαφωνία τών προταθεισών
ερμηνειών ώστε κατά τό 1928 ό κορυφαίος μεταξύ τών Γερμανών φιλολόγων Wilamowitz έπρότεινε νά έγκαταλειφθή πδσα προσπάθεια δια τήν έρμηνείαν τής όηθείσης λέ
ξεως. "Επίσης καΐ ό έκδοτης τής αριστοτελικής «Ποιητικής» Γερμανός φιλόλογος Gude~
man έκήρυξε τήν άνεύρεσιν ικανοποιητικής ερμηνείας δια τήν λέξιν «κάθαρσις» ώς
κάτι τό «αδύνατον». "Επί τών δεδομένων τούτων στηριζόμενος ό καθηγητής Petruäevski
ύπεστήριξεν δτι αί δύο εις τον όρισμόν περιλαμβανόμενοι λέξεις «παθημάτων κάθαρσιν»
δέν προέρχονται έκ τής γραφίδος του "Αριστοτέλους άλλα παρεισέφρησαν παρεγγραφείσαι ύπό τίνος τών αντιγραφέων αντί τοΟ γνησίου «πραγμάτων σύστασιν». Σύμφω
νος προς τήν γραφήν αυτήν άπαλλασσόμεθα άπό τήν έπίπονον άναζήτησιν τής προσιδιαζούσης εις τήν λέξιν «κάθαρσιν> σημασίας καΐ έξηγοΟμεν τό Ρηθέν τμήμα του αρι
στοτελικού όρισμοο ώς δήλου ν δτι ή έπιδίωξις τής τραγωδίας είναι νά διεγερθοΟν συν»
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αισθήματα έλέου καΐ φόβου δια της καταλλήλου συναρμολογήσεως διεγείρονταν τον
ίλεον καΐ φόβον περιστατικών (')·
Έκτος της έττΐ του σημείου τούτου της αριστοτελικής «Ποιητικής» πραγματείας
του, 6 καθηγητής PetruSevski μελέτη ολόκληρον τό όηθέν έ*ργον προκειμένου να προβπ
είς δκδσσιν του κειμένου κατά παραγγελίαν του έν Μονάχφ γερμανικού εκδοτικού οίκου
Teubner. ΕΙς τον τόμον XI, 2 της Ziva Antika £χει δημοσιεύσει μελέτην, είς ήν προτεί
νει σημαντικός διορθώσεις επί του κειμένου της «Ποιητικής».
Είναι αρκετή, νομίζομεν, ή γενομένη έπισήμανσις εργασιών τών Γιουγκοσλάβων
αρχαιομαθών, δια να κατάδειξη δτι ή γειτονική μας χώρα παρουσιάζει καΐ είς τον πνευ
ματικόν τούτον τομέα δραστηριότητα άξιοσημείωτον. Καταδεικνύεται έκ τούτου δτι ή
προς τα πρόσω πορεία μιας χώρας δέν πρέπει νά περιορίζεται μονομερώς είς τον το
μέα τών υλικών μόνον επιδιώξεων. Ό άνθρωπος είναι ενιαία σωματοπνευματική ένότης, ήτις πρέπει νά αναπτύσσεται καΐ νά καλλιεργήται, χωρίς ουδεμία πλευρά της να
παραβλέπεται.

1) "Ολως ανεξαρτήτως τον έρευνδν τοδ PetruSevski χαί δ δποφαινδμενος εις δρθρον
* του δημοσιευθέν κατά τον χειμώνα τοδ 1918 βίς τδ Αεξικδν «Ήλιος» είχε καταλήξει είς το
° συμπέρασμα δτι ή λέξις «καθ-αρσις» δέν προέρχεται έκ τ%ς γραφίδος τοδ 'Αριστοτέλους.

