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δεξιοτεχνίαν—να άποκαταστήση εις το δεύτερον μέρος του βιβλίου. Ή συγγραφεύς 

μας έδωσε μίαν έρμηνευτικήν έργασίαν, ή οποία μαρτυρεί, δτι ή γράψασα και 

τα προβλήματα κατέχει και εύαισθησίαν και διαίσθησιν έχει καΐ φιλολογικήν σκέ-

ψιν ήσκημένην καί έπιστημονικήν μέθοδον διαθέτει. Ή συγγραφεύς γνωρίζει νά 

έρμηνεύη καί να κατανοή λεπτάς έννοιολογικάς αποχρώσεις, νά συνδυάζη τα επι

στημονικά πορίσματα καί δεδομένα καί νά κράτη συνεχώς τήν συνδετικήν γραμ-

μήν της έρεύνης άπ' αρχής μέχρι τέλους. 

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ 

* 
* * 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΠΟΤΡΑ, Το Έπίθετον παρά Βακχυλίδη, «ΠΛΑΤΩΝ» 37/38 

(1967), σελ. 118-130. 

'Αφ' ής το 1897 ό διαπρεπής "Αγγλος φιλόλογος Kenyon έδημοσίευσ« τά 

20 νέα ποιήματα του Βακχυλίδου άπό τον λεγόμενον Λονδίνιον πάπυρον Α, είδον 

το φως εις τήν Εύρώπην πολλαί εκδόσεις μέ ποικίλας εργασίας διά το ίργον 

του ποιητοΰ. 

Δυστυχώς είς τήν πατρίδα μας, έκτος της μεταφράσεως 3—4 μεμονωμέ

νων ποιημάτων, έλάχισται έργασίαι έ'χουν δημοσιευθή καί αύται μάλιστα πολύ 

σύντομοι. "Ημείς τουλάχιστον τρεις μόνον εργασίας σχετικάς γνωρίζομεν : α'. Στε

φάνου Ν. Δραγούμη, Βακχυλίδης, (ερμηνευτικά—διορθωτικά, 'Αθήνα τ. 10, 413 

—425, 556 κ.έ., 1898). 'Αναφέρεται καί εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν. β'. Γ. Γ«ρ-

δίκα, Βακχυλίδης, (νέαι λέξεις του Βακχ. καί κρίσεις διά το έργον του, 'Αθηνά, 

τ. 27, 1915). γ ' . Βασιλ. Α. Δικαιοφύλακος, «Ποιήματα Βακχυλίδου του Κείου», 

('Αθήναι, Μιχ. Σαλιβέρου 1899), μετάφρασις επαινετή μεν ως προσπάθεια, άλλ' 

ανεπιτυχής καί σφαλμάτων βρίθουσα. 

"Ηδη μετά χαράς ε'ίδομεν έργασίαν του καθηγητού του Κολλεγίου 'Αθη

νών κ. Νέστορος Γ. Μπούρα, δημοσιευμένην εις το τεύχος 37/38 1967, σελ. 

118—130 του Δελτίου της Εταιρείας τών Ελλήνων φιλολόγων «Πλάτων», μέ 

τον τίτλον «Το έπίθετον παρά Βακχυλίδη». 

"Η μετά μεθοδικής διαρθρώσεως αξιόλογος αύτη εργασία κατατοπίζει επαρ

κώς εις το θέμα τον ένδιαφερόμενον άναγνώστην καί βοηθεΐ είς το έργον του 

τον "Ελληνα φιλόλογον, τον μή διαθέτοντα άλλα βοηθήματα. Διό εύχόμεθα καί 

άλλοι φιλόλογοι ν* ασχοληθούν μέ θέματα τοιαύτα. 

Είς τήν πραγματείαν Ομως αυτήν υπάρχουν καί τίνα σφάλματα, τά περισ

σότερα τών οποίων προφανώς τυπογραφικά, αλλά καί προτιμήσεις τινές γραφών, 

αϊ όποΐαι δέν είναι ήδη δεκταί άπό τους νεωτέρους έκδότας. Ταύτα είναι τά έξης : 
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1. σελ. 119, στ. 12, έχει γραφή κλντο[τόξΓς αντί του ορθού" κλντό]τοξος. 

2. σελ. 119, στ. 25 άναξιμβρόντας αντί άναξιβρόντας. Έδώ μάλιστα θα έπρε-

πεν είς ύποσημείωσιν (δπως ε'ις τήν σελ. 123) να έγίνετο μνεία του δτι το -βροντάς 

προέρχεται άπο διόρθωσιν του Blass. Οι πάπυροι Α και Ο έχουν άναξιβρέντας, 

τήν γραφήν δε ταύτην ακολουθούν ό Kenyon, ό Jebb, ό Suess (1912), δ Snell 

(1958, 1961) κ.ά. 

3. σελ. 120, στ. 3. φαυσίμβροτος άπο διόρθωσιν του Blass, αντί φαεσίμ-

βροτος του παπ. Α. Τήν διόρθωσιν του Blass κατά τον Πινδαρικον τύπον (Όλ. 

7, 39) δεν τήν άπεδέχθησαν οι περισσότεροι έκδόται. 

4. σελ. 120, στ. 15 και σελ. 127, στ. 24, έχει γραφή ποιότατος αντί 

πιότατος. Επίσης εις τήν παραπομπήν έχει γραφή Ά π . 2 (δπερ σημαίνει από

σπασμα 2), αντί του όρθου Έ π . 2 (=έπίγραμμα 2). 

5. σελ. 123, ύποσημ. 1, αναφερόμενος ό κ. Μπούρας εις τήν λέξιν ενα-

λιναιέτας γράφει : «Μόνον παρά Blass». Άλλα και ό πάπυρος Α έχει εναλιναιέται, 

οχι μόνον ό Blass. Οι άλλοι έκδόται όβελίζουν το εν του εναλιναιέται ως προερ-

χόμενον εξ εσφαλμένης γραφής και φθεΐρον το μέτρον. Περί τούτου βλ. εις το 

παρόν τεϋχος (σελ. 106 κ.έ.) σχετικάς παρατηρήσεις μου. 

6. σελ. 123, ύποσημ. 2, αναφερόμενος εις τήν λέξιν έρειψί[λα]ος γράφει : 

«Μόνον παρά Blass. Ό Kenyon παρέχει έρειψί[τοιχ]ος». 'Αλλά διατί ή προτί-

μησις τον ερειψι[λά]οις, άφοΰ ό πάπυρος δίδει μάλλον ερειψι[τοίχ]οις, δεδομένου 

μάλιστα δτι εις τον έφθαρμένον πάπυρον το διάστημα μεταξύ του ι του ψι και 

τής καταλήξεως οις δέν είναι δια 2 γράμματα (-λα), άλλα δια 4 (-τοιχ) ; Έ γ ώ 

προτιμώ : έρειψι[τείχ]οις. 

7. σελ. 125, στ. 4 : εριβύχας αντί του όρθου εριβρύχας. 

8. σελ. 126, στ. 12 : διατί ή προτίμησις λ]αχαΐς κατά τον Blass αντί του 

μ]άχαις κατά Kenyon, Jebb, Suess, Snell κ.ά. ; 

9. σελ. 126, στ. 20, γράφει : κρέονσαν κούραν το κρέονσαν δμως δέν ανα

φέρεται εις το κούραν, άλλ' εις το Δάματρα. Εις το κούραν αναφέρεται το έπί-

θετον ίοστέφανον. (Σημ. αντί κούραν προτιμητέον κατά Snell Κούραν). 

10. σελ. 127, στ. 19, άγροτέρα θυγάτηρ* γίνεται παραπομπή εις 5, ΐ28» 

αντί 5, 123 - 124- (Το θνγάτηρ δέν θέλει ύπογράμμισιν μέ κυρτά γράμματα. Το 

αυτό ή το άντίθετον και εις 3—4 άλλας περιπτώσεις, τάς οποίας δέν άναφέρο-

μεν, διότι είναι λεπτομέρειαι μικράς σημασίας). 

11. σελ. 127, στ. 20, έχει έκτυπωθή πλεύνας αντί πλεννας. 

'Ορθώς ό κ. Μπούρας γράφει δτι ό αριθμός τών παρά Βακχυλίδη αποκλειστι

κώς άπαντωσών λέξεων, ισχύων σήμερον, δέν σημαίνει βεβαίως δτι και είς το μέλ

λον θα παραμείνη αναλλοίωτος, οΰτε και δτι πάντα τά άπαντώντα μόνον είς το 

έργον του Βακχυλίδου επίθετα αποτελούν οπωσδήποτε και γλωσσοπλαστικήν έρ-

γασίαν αύτοΰ. 

Πράγματι, εϊναι ένδεχόμενον και άλλοι σύγχρονοι αύτου ή και παλαιότεροι 

να είχον είς μή διασωθέντα συγγράμματα των λέξεις, αϊ όποΐαι αποδίδονται σή-
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μερον αποκλειστικώς εις τον Βακχυλίδην. Άλλα καί αντιθέτως' λέξεις αϊ όποΐαι 

ευρίσκονται εις το έργον του ποιητοΰ, άλλα και εις 1 ή 2 μόνον μεταγενεστέρους 

συγγραφείς, δεν είναι άπίθανον να έχουν ληφθή υπό των μεταγενεστέρων τούτων 

εκ του λεξιλογίου του Βακχυλίδου, μολονότι το πράγμα δεν δύναται νά άπο-

δειχθή. Ενδεικτικώς άναφέρομεν λέξεις τινάς : 

βαθυπλόκαμος 10, 8 (καί Μόσχος). 

γυιαλκής, 8, 38 (καί Νόννος). 

θελημός, 16, ss (καί Εμπεδοκλής και Φώτιος). 

χαριτώνυμος, 2, 2 (καί Τζέτζης). 

Εις τον εν ταΐς σελ. 122—124 πίνακα των μέχρι σήμερον αποκλειστικώς 

εις το έργον του Βακχυλίδου άπαντώντων επιθέτων καί πιθανώς υπ* αύτοΰ ποιη-

θέντων πρέπει να περιληφθούν καί αϊ έξης λέξεις ; 

άγχίδο[μος, 12, 89 (κατά συμπλήρωσιν Jebb). 

αίολόπρ[υμ]νος. 1, Π4. 

Άλκμήνιος 5 4· 

άστύθεμις 4, 3. 

βαρυβρ[έντας 7, 4· 

εύρυδίνας 3, e καί 5, 38· 

Εύρωπιάδας 1, 124. 

καλλικέρα 19, 24> 

κεραυνεγχής, 7 48 (κατά το Πινδαρικον έγχεικέραυνος). 

μεγαλόκολπος, άπ. 31, ι. 

μεγαλοΰχος, 17, 23 (έκτος αν πρέπη να άναγνωσθή μεγάλανχος). 

νεόκριτος, 7, η. 

φιλ]αλάκατος, 1, 74 (κατά συμπλήρωσιν Blass). 

φοινικόνωτος, 5, ιο2· 

χαλκοτειχής, 3, 32· 

Εις ύποσημείωσιν της σελ. 122 è κ. Μπούρας αναφέρει 9 λέξεις αί όποΐαι 

απαντούν επί ε σ χ ά τ ω ς , ως γράφει, άναγνωσθέντων κειμένων. Άλλα τα 

περισσότερα τών κειμένων τούτων ειχον άναγνωσθή καί παλαιότερον, τινά δμως, 

ήδη αναγνωριζόμενα ως Βακχυλίδεια, έχαρακτηρίζοντο αδέσποτα. 'Αναφέρω εδώ 

καί άλλας 5 λέξεις. ( Ή παραπομπή γίνεται εις τάς έκδ. Snell). 

θηροδα]ΐκτας, *25, 11 (κατά συμπλήρωσιν Lobel). 

κλυτοφόρμιγξ, 1, ι. 

κερ]αυνοβίας, *20 Ε, 7. 

πολεμαίνετος, άπ. 4, 42 (άλλοτε εις λυρ. αδέσποτα). 

(τλαπενθής, *20 D, 4, συγκεκομ. αντί ταλαπενθής). 

Καί αί κατωτέρω 7 λέξεις 

άναξίχορος άπ. 65, 11. 

ΐοδερκής, άπ. 61, ι. 
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μεγαλοκλεής άπ. 63α, ιο· 

νεοκέλαδος, άπ. 61, %. 

ορικοίτας άπ. 66, ίο. 

πυριδαής, άπ. 64, 2ΐ· 

τα]λακάρδιος, άπ. 62α, 3· 

(άλλοτε εις λυρικά αδέσποτα), ανήκουν πιθανώς εις τον Βακχυλίδην. Λέγω 

δε πιθανώς, διότι τα κείμενα, εις α ευρίσκονται αϊ λέξεις αύται, αποδίδονται 

μέν υπό νεωτέρων φιλολόγων εις τον Βακχυλίδην, δέν είναι όμως άναμφιλέκτως 

Βακχυλίδεια. 

Προσθέτω εδώ δτι ή γλωσσοπλαστική ικανότης του Β. δεν περιορίζεται 

μόνον εις τα επίθετα. Εύρίσκομεν και ρήματα καί ουσιαστικά εις μόνον τον 

Βακχυλίδην άπαντώντα* π.χ. 

άθυρσις 13 93 θατήρ 10 23 

γελανόω 5 go ολιγοσθενέω 5 152 

εύμαρέω 1 175 πεδοιχνώ 16 9 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Γ. ΤΣΕΛΙΟΣ 

* 
* * 

SCRIPTA ACADEMICA GRONINGANA, Scholia in Aristophanem 

Ι·ιι S c h o l i a i n E q u i t é s , D. Mervyn Jones : Scholia vetera. Nigel G. 

Wilson : Scholia Tricliniana. Wolters — Noordhoff N. V. — Groningen 

1969, Swets & Zeitlinger—Amsterdam 1969.1—XXV, 1—280. Dfl. 70, 20. 

Ή Παλαιογραφία αποτελεί τον θετικον κλάδον της Φιλολογίας : εδράζεται 

επί συγκεκριμένων δεδομένων, χρησιμοποιεί σταθερά καί ενιαία κριτήρια, υπό

κειται εις αύστηράν νομοτέλειαν. 

Ό παλαιογράφος εξωπλισμένος οχι μόνον με καθαρώς παλαιογραφικάς γνώ

σεις άλλα καί μέ βλα τα απαραίτητα φιλολογικά καί γλωσσικά εφόδια (διότι τά 

χειρόγραφα καθημερινώς του παρουσιάζουν ποικίλα μετρικά, γραμματικά, γλωσ

σολογικά, ετυμολογικά καί ιδίως συντακτικά προβλήματα προς άμεσον λύσιν), 

καλείται να φέρη εις πέρας ^ργον, το όποιον είναι έκ φύσεως μακροχρόνιον καί 

απαιτεί έργασίαν εξαντλητική ν. 

Έ ν τούτοις το οικοδόμημα, το όποιον μετά τόσου μόχθου καί ίδρώτος οι

κοδομεί, δέν είναι πάντοτε σταθερον καί μόνιμον. Πολλάκις ή άνακάλυψις ενός 

αξιόλογου χειρογράφου ή ή άνακατάταξις τών παλαιών βάσει νέων παπύρων ή 

άλλων κριτηρίων, ανατρέπει έκ θεμελίων δλην την προηγηθεϊσαν κριτικήν έργα

σίαν καί υποχρεώνει τον παλαιογράφον, ως νέον Σίσυφον, νά έπωμισθη έκ νέου 

το δυσβάστακτον φορτίον του. 

Τοΰτο, έν μέρει βεβαίως, ισχύει καί δια τά σχόλια του 'Αριστοφάνους, ή 


