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Ν. Π. ΧΙΟΝΙΔΟΥ, Συμβολή είς τήν Στεμματικήν καΐ τήν ταξινόμησιν 
τ&ν χειρογράφων του 'Αριστοφάνους, μετά στέμματος 30 κωδίκων 

τών Βατράχων, Εκδόσεις 'Εταιρείας "Ηπειρωτικών Μελετών, 'Ιωάννινα 

1971, σχ. 8, σελ. 62. 

Ή μελέτη αΰτη περί τ/)ς ταξινομήσεως τών χειρογράφων θά ήξιζε νά χαιρε-

τισθή* κα έκ μόνου του λόγου, δτι είναι ή πρώτη συστηματική εργασία του εί

δους της εις τήν Έλληνικήν γλώτσκν. Ί Ι ταξινόμησις τών χειρογράφων παρέχει 

άξιόλογον βοήθειαν εις τους φιλολόγους δια τήν άποκατάστασιν του γνησίου κει

μένου τών έργων. 

Ό συγγραφεύς λαμβάνων άφορμήν έκ της πεποιθήσεως δτι τα κείμενα τών 

έργων του 'Αριστοφάνους καί εν προκειμένω τών Βατράχων δέν αντιπροσωπεύουν 

εις τήν παροΰσαν αυτών έκδοσιν το κείμενον το υπό του συγγραφέως δημοσιευθέν 

καί δτι θα έγίνετο δυνατόν να βελτιωθ/] τούτο, αν προετιμώντο γραφαί άλλαι πε

ριεχόμενα», εις άλλα χειρόγραφα άξιοπιστότερα, μή χρησιμοποιηθέντα, ώρμήθη εις 

τήν επιχείρησιν της παρούσης έρεύνης. 

"Η πρώτη έντυπος έκδοσις του 'Αριστοφάνους εις το τυπογραφείο ν του "Αλδου 

τω 1498 υπό του Μουσούρου Ιστηρίχθηείς 3—4 χφφ. Κατά τάς μεταγενεστέρας εκ

δόσεις τά ληφθέντα υπ' όψει χφφ. δέν ύπερέβαινον εκάστοτε τα 10—12, τα όποια 

εθεωρούντο ως τα καλύτερα. Ό συγγραφεύς έσκέφθη δτι αντί νά έπιλέγωνται 

ύποκειμενικώς ώς καλύτερα 5—10 χφφ. δια να μας δώσουν τάς καλυτέρας γρα-

φάς, θα ήτο δυνατόν δια μιας έρεύνης είδικωτέρας νά έξετασθη ή παλαιότης, ή 

συγγένεια καί ή άλληλεξάρτησις τών χφφ. καί νά επισημανθούν ούτω τά άξιοπι

στότερα εξ αυτών, ώστε νά ελεγχθη άσφαλέστερον το κύρος της μιας γραφής καί 

της άλλης καί νά έπιλεγη ή καταλληλότερα. Τήν Ιρευνάν του διέταξεν ώς έξης : 

Έ κ τών 97 σωζόμενων χφφ. τών Βατράχων επέλεξε 30, μεταξύ τών οποίων καί 

τά παλαιότερα καί τά θεωρούμενα ώς τά καλύτερα. 'Ακολούθως προέβη εις επι

μελή άντιβολήν τών 30 τούτων χφφ. επί εκτάσεως 150 στίχων, από 1384—1533, 

καί επεσήμανε τάς αποκλίνουσας γραφάς (variae lectiones) καί τά λάθη (errores) 

τών χφφ. 'Ακολούθως συνεσχέτισε τάς διαφοράς ταύτας καί τάς συνεδύασε. Δια 

παραδειγμάτων τριών ή περισσοτέρων δια κάθε περίπτωσιν κατέδειξε πειστικώς 

τήν ύπάρχουσαν εδώ ή εκεί σχέσιν τών χφφ. προς άλληλα, ποιον δηλ. έκ τούτων 

επαναλαμβάνει τάς γραφάς ή τά λάθη ενός άλλου καί κατόπιν λεπτομερών συ

σχετίσεων καθώρισε τήν σχέσιν ενός έκαστου χφ. ε'ναντι τών άλλων καί τά έτα-

ξινόμησεν είς Ιν στέμμα άποδεικτικώς θεμελιωμένον. Οΰτω τά 30 διερευνηθέντα 

χφφ. καί ή Άλδίνη έκδοσις κατετάχθησαν εις τό στέμμα υπό οικογενείας, γένη 

καί κλάδους χειρογράφων προγόνων μή διασωθέντων. Αϊ οίκογένειαι αύται ανέρ

χονται είς 23 (α—ψ) άνήκουσαι εις δύο ύπαρχέτυπα καί έν άρχέτυπον. Είς τό 

συνταχθέν στέμμα είναι ευχερές τώρα νά ενταχθούν καί τά υπόλοιπα 66 χφφ. 

τών Βατράχων έπί τη βάσει τών χαρακτηριστικών γραφών τών 23 οικογενειών. 

Βεβαίως ό σ. δέν έταξε σκοπόν άμεσον της μελέτης του τήν άποκατάστασιν 

του κειμένου τών Βατράχων, αλλά απλώς τήν ταξινόμησιν τών χειρογράφων καί 
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τον έλεγχον των κριτηρίων δια τον καταρτισμον του στέμματος. Το έργον δέ τούτο 

το έξετέλεσε μετά πολλής επιμελείας κχί δεξιότητας και επιμονής έπινοήσας καΐ 

είσαγ'αγών Ιν νέον κριτήριον δια τήν δημιουργίαν στέμματος πέραν του διαχωρι

σμού τών σφαλμάτων εις κοινά καί χαρακτηριστικά καί των δευτέρων τούτων πά

λιν εις συνδετικά καί διαχωριστικά. Το νέον τούτο κριτήριον εϊναι ή χρονική 

άξιολόγησις τών άποκλινουσών γραφών καί τών σφαλμάτων, δεδομένου δτι τα 

σφάλματα τών πχλαιών χφφ. επαναλαμβανόμενα επί σειράν πολλών αίώνων έχουν 

ίδιαιτέραν άποδεικτικήν βαρύτητα καί βοηθούν τον παλαιογράφον νά σύνθεση το 

στέμμα του άσφαλέστερον. Mè όδηγον το νέον τοΰτο κριτήριον ό σ. κατώρθωσε νά 

σύνθεση το στέμμα του καί νά διαχωρί«"/) τά παλαιότερα στρώματα άπο τά νεώ

τερα καί τους κλάδους τών μή διασωθέντων χειρογράφων, εξ ών κατάγονται τά 

σωζόμενα σήμερον 30, άτινα έπεξειργάσθη. Τά χρησιμοποιηθέντα 30 χφφ. δύναν

ται νά θεωρηθούν ως επαρκές ύλικον δ̂ ά την σύνθεσιν στέμματος, δεδομένου δτι 

δια το Ιργον τών Βατράχων ουδέποτε είχον χρησιμοποιηθή μέχρι τοΰδε πλείονα 

τών 5—15. Δύναται δέ νά θεωρηθή το στέμμα τούτο ως μάλλον ασφαλές, καίτοι 

έκ της συστηματικής διερευνήσεως τών συμφύρσεων (contaminationes) θά ήτο δυ

νατόν νά προκύψουν έλαφραί τροποποιήσεις. 

Δια τών προσαγομένων πειστηρίων πείθει περαιτέρω ό συγγραφεύς δτι το 

άρχέτυπον τών Βατράχων καί τά δύο ύπαρχέτυπα, (ίδί$ το II, έξ οΰ προήλθον αί 

το πρώτον νυν παρουσιαζόμεναι είς το στέμμα οίκογένειαι €, π , σ, άλλα καί το Ι, 

έξ οδ προέρχεται ή οικογένεια α, καί ό περίφημος κώδιξ της Ραβέννης) πρέπει 

νά ήσαν δχι μικρογράμματου γραφής, ώς άπο του Wilamowitz έπιστεύετο, άλλα 

κεφαλαιογραμμάτου. 'Επίσης ό σ. πείθει δτι ή Άλδίνη εκδοσις του Μουσούρου 

δέν είχε βασικήν πηγήν τον κώδικα Ε, άλλα έξ ίσου καί τά χφφ. τής οικογενείας 8 

δια το κείμενον, δια δέ τά σχόλια εΐχεν ύπ* δψει καί εν τουλάχιστον χφ. τής 

οικογενείας α του ύπαρχετύπου Ι. 

*0 σ. δια νά καταδείξη καί έν τη πράξει τήν έπίδρασιν του κριτηρίου τής 

διαχρονικότητος (τών γραφών καί λαθών) καί δια τήν άποκατάστασιν τών κει

μένων, έπεχείρησεν έφαρμογήν τούτου είς τήν περίπτωσιν δέκα πέντε επίμαχων 

χωρίων τών Βατράχων, περιλαμβανομένων μεταξύ 86 στίχων άπο 1394—1480. 

Κατά τήν έργασίαν ταύτην κατεφάνη δτι τά χφφ. τών μή λαμβανομένων μέχρι 

σήμερον ύπ' δψει οικογενειών α καί €, φορέων τών αρχαιοτέρων γραφών, οδη

γούν είς τήν προτίμησιν τής πιθανωτέρας έκ τών άποκλινουσών γραφών π. χ. 

ε'ις τον στίχ. 1454 ή ορθή γραφή τί 8αΙ λέγβις σύ, τής οποίας εις τά πλείστα 

τών χφφ. εμφανίζονται τέσσαρες άλλαι ακόμη ποικιλίαι, μαρτυρεΐται άπο τά χφφ. 

τών οικογενειών e καί π, αϊτινες μέχρι σήμερον δέν ελαμβάνοντο ύπ1 δψει. 'Αξιό

λογος είναι επίσης ή ύπο του σ. διόρθωσις είς το χωρίον του στίχ. 1438 αΐροιαν 

αύραι (χφφ. τής οικογενείας e καί π) ή αΐροιεν αύραι ή αϋρα ή αυραις (τά 

λοιπά χφφ.). Ό σ. έκτιμών τήν άξιοπιστίαν τών χφφ. τής οικογενείας € καί π 

καί έχων αποδείξεις δτι το άρχέτυπον αυτών ήτο κεφαλαιογράμματον εδέχθη δτι 

ή αρχική γραφή, ην εσφαλμένως μετέγραψαν οι συγγραφείς τών χφφ., θά ήτο 

ΑΙΡΟΙΑΝΑΥΡΑΙ. 'Επειδή δμως μέ τήν μεταγραφήν τήν φερομένην ύφ* απάντων 
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των χφρ. το χωρίον Sèv ευσταθεί, ό σ. διακρίνας δτι το τελευταΐον ιώτα έδει 

νά μεταγραφή ώς υπογεγραμμένη, αποκατέστησε το κείμενον είς το ορθόν : 

ει τις πτεοώσας Κλεόκριτον Κινηβία 

αΐροι αν αύρα πελαγίαν ύπερ πλάκα 

και οΰτω έδωκε νόημα είς το τέως άσύντακτον και άδιανόητον χωρίον. 

Ή παρούσα μελέτη μάρτυς της παλαιογραφικής πείρας του σ. και της φιλο

λογικής του όξυδερκείας και ικανότητος αποτελεί άξιόλογον συμβολήν είς τον 

τομέα της Στεμματικής καί της ταξινομήσεως των χειρο γράφων καΐ προσφέρει 

νέα στοιχεία χρήσιμα δια την άποκατάστασιν τών κειμένων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

HEINZ ΗΑΡΡ, HYLE, S tud ien zum a r i s t o t e l i s c h e n materie-Begrif f 
Walter De Gruyter Berlin. New York 1971, σσ. XVI/953, Canzleinen DM. 216. 

Κατά τον Συγγραφέα ή έρευνα είναι φιλολογική, χωρίς νά έλλείπη καΐ ή φιλο

σοφική θεώρησις, δπου αδτη καθίστατο αναγκαία. Σκοπός του Σ. είναι να έπεξερ-

γασθή συστηματικώς την «ενότητα» της αριστοτελικής σκέψεως περί τήν ΰλην. Ό 

Σ. κάμνει μίαν βραχεΐαν έπισκόπησιν της σπουδαιοτέρας μέχρι σήμερον βιβλιο

γραφίας κατά μίαν κριτικήν έπεξεργασίαν, εκ της δποίας προκύπτει ή ατέλεια 

τών εργασιών τούτων. Κατόπιν τούτου αναπτύσσει τήν έ'ννοιαν της ΰλης είς τήν 

πάλαιαν Άκαδημίαν και έξακριβουται δτι τά πορίσματα τών νεωτέρων ερευνών 

διά τήν θεωρίαν τών άρχων της πλατωνικής 'Ακαδημίας συγκλίνουν προς τήν 

συναγωγήν βασικών χαρακτηριστικών της αριστοτελικής ύλης έκ της δευτέρας 

αρχής της 'Ακαδημίας. 

Κατά τον Σ. μόνον διά της έμβανθύνσεως καΐ της συνδέσεως ταύτης προς τον 

Πλάτωνα καΐ τήν Άκαδημίαν κατέστη δυνατόν νά διαφανή ό αρχικός αριστοτε

λικός χαρακτήρ της αρχής τής ΰλης. Ό Σ. καταβάλλει τήν προσπάθειαν νά δείξη 

δτι ή αριστοτελική υλη—εν αντιθέσει προς στενοτέρας ερμηνείας— είναι μία αρχή 

του «εϊναι» και αντίθετος αρχή τής μορφής, έκ τής οποίας δεν εξαρτάται ή υλη. 

Τά αποτελέσματα τής έρεύνης ταύτης έχουν κατά τον συγγραφέα δχι μόνον ίστο-

ρικήν, άλλα καί συστηματικήν άξίαν. Τής εργασίας επιτάσσεται μία έπισκόπησις 

του βλου έργου, πλουσία βιβλιογραφία, πίνακες τών πραγματευθέντων χωρίων 

τών πηγών, τών ονομάτων καί τών πραγμάτων. Ή εργασία διακρίνεται διά τήν 

άκραν εύσυνειδησίαν καί έπιμέλειαν, είναι εμπεριστατωμένη καί καλώς θεμελιω

μένη, έ'χει πολλάς καί μακράς υποσημειώσεις, αί όποια ι έπεξηνουν ή δικαιολογούν 

ισχυρισμούς του Συγγραφέως είς το κείμενον. Ό Σ. εϊναι πολύ καλός κάτοχος 

τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας, χωρίς νά στερήται φιλοσοφικού 

αισθητηρίου. "Η σκέψις διέπεται υπό λογικής συνεπείας. Γενικώς δύναται νά εϊπη 

τις δτι το έργον είναι άξιόλογον καί συμβάλλει θετικώς είς τήν κατανόησιν τών 

αριστοτελικών κειμένων καί γενικώς της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΜΑΚΗΣ 


